ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้ วยกำรพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แก้ไขเพิม่ เติม
โดยที่เป็ นการสมควรปรับปรุ งระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้ อ การจ้าง และการจ้างที่ปรึ กษา ภายใต้โครงการที่ดาเนิ นการด้วยเงินกูจ้ าก
ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ ให้เป็ นระเบียบเดียวกัน เพื่อสะดวกในการ
ปฏิบตั ิยงิ่ ขึ้น คณะรัฐมนตรี จึงวางระเบียบไว้ดงั นี้
ข้ อ ๑ ระเบียบนี้เรี ยกว่า “ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕”
ข้ อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บงั คับเมื่อพ้นกาหนดหกสิ บวัน นับแต่วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้ อ ๓ ให้ยกเลิก
(๑) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
(๓) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖
(๔) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗
(๕) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘
(๖) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘
(๗) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๙
(๘) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๑
(๙) ระเบี ยบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้ อ การจ้าง และการจ้างที่ปรึ กษา ภายใต้
โครงการที่ดาเนินการด้วยเงินกูจ้ ากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗
(๑๐) ระเบียบว่าด้วยการจ้างออกแบบ และควบคุม งานก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๑
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคาสั่งอื่นใด ที่กาหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรื อ
ซึ่ งขัดหรื อแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้ อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงการคลัง เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ข้ อควำมทัว่ ไป
ส่ วนที่ ๑
นิยำม
ข้ อ ๕ ในระเบียบนี้
“กำรพัสดุ ” หมายความว่า การจัดทาเอง การซื้ อ การจ้าง การจ้างที่ปรึ กษา การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุ ม การจาหน่าย และการดาเนิ นการอื่น ๆ ที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี้
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“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้าง ที่กาหนดไว้ในหนังสื อการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสานักงบประมาณ หรื อการจาแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญา
เงินกูจ้ ากต่างประเทศ
“กำรซื้อ” หมายความว่า การซื้ อพัสดุ ทุกชนิ ดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริ การที่
เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
“กำรจ้ ำง” ให้หมายความรวมถึง การจ้างทาของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ช ย์ และการจ้า งเหมาบริ ก าร แต่ ไ ม่ รวมถึ ง การจ้า งลู ก จ้า งของส่ ว นราชการตามระเบี ย บของ
กระทรวงการคลัง การรั บขนในการเดิ นทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่ าใช้จ่า ยในการเดิ นทางไป
ราชการ การจ้างที่ปรึ กษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิ ชย์
“กำรจ้ ำงที่ปรึ กษำ” หมายความว่า การจ้างบริ การจากที่ ปรึ กษา แต่ไม่รวมถึ งการจ้าง
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
“กำรจ้ ำงออกแบบและควบคุมงำน” หมายความว่า การจ้างบริ การจากนิ ติบุคคลหรื อบุคคล
ธรรมดา ที่ประกอบธุ รกิจบริ การด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
“เงินงบประมำณ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม และเงินซึ่ งส่ วนราชการได้รับไว้โดยได้รับอนุ ญาตจากรัฐมนตรี วา่ การกระทรวงการคลังให้ไม่ตอ้ ง
ส่ งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ แต่ไม่รวมถึงเงินกู้ และเงินช่วยเหลือ ตามระเบียบนี้
“เงินกู้” หมายความว่า เงินกูต้ ามกฎหมายว่าด้วยการให้อานาจกระทรวงการคลังกูเ้ งินจาก
ต่างประเทศ
“เงินช่ วยเหลือ” หมายความว่า เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับ
รัฐบาล มูลนิธิหรื อเอกชนต่างประเทศ
“อำคำร” หมายความว่า สิ่ งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยูห่ รื อใช้สอยได้ เช่น อาคารที่
ทาการ โรงพยาบาล โรงเรี ยน สนามกี ฬา สถานี นาร่ อง หรื อสิ่ งปลู กสร้ างอย่างอื่นที่ มีลกั ษณะทานอง
เดี ยวกัน และรวมตลอดถึ งสิ่ งก่อสร้ างอื่ น ๆ ซึ่ งสร้ างขึ้ นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสาหรับอาคารนั้น ๆ เช่ น
เสาธง รั้ ว ท่อระบายน้ า หอถังน้ า ถนน ประปาและสิ่ งอื่ น ๆ ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบของตัวอาคาร เช่ น
เครื่ องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
“พัสดุที่ผลิตในประเทศ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสาเร็ จรู ปแล้ว โดยสถานที่ผลิต
ตั้งอยูใ่ นประเทศไทย
“กิจกำรของคนไทย” หมายความว่า กิจการที่เป็ นของบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลสัญชาติไทย
“ที่ปรึ กษำ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที่ประกอบธุ รกิ จ หรื อสามารถ
ให้บริ การเป็ นที่ปรึ กษาทางวิศวกรรม สถาปั ตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรื อสาขาอื่น รวมทั้งให้บริ การด้าน
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ศึกษา สารวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจยั แต่ไม่รวมถึงการให้บริ การออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
“ที่ปรึ กษำไทย” หมายความว่า ที่ปรึ กษาที่มีสัญชาติไทยและได้จดทะเบียนไว้กบั ศูนย์
ข้อมูลที่ปรึ กษาของกระทรวงการคลัง
“ส่ วนรำชกำร” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สานักงาน หรื อหน่ วยงานอื่นใด
ของรั ฐ ทั้ง ในส่ วนกลาง ส่ ว นภู มิ ภาค หรื อในต่ า งประเทศ แต่ ไ ม่ รวมถึ ง รั ฐวิส าหกิ จ หน่ วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หรื อหน่วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ น
ราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น
“รัฐวิสำหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวงด้วย
“หัวหน้ ำส่ วนรำชกำร”
- สาหรับราชการบริ หารส่ วนกลาง หมายความว่า อธิ บดี หรื อหัวหน้าส่ วนราชการ
ที่เรี ยกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็ นนิติบุคคล
- สาหรับราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค หมายความว่า ผูว้ า่ ราชการจังหวัด
“หัวหน้ ำเจ้ ำหน้ ำที่พัสดุ” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรื อที่มีฐานะเทียบ
กอง ซึ่ งปฏิ บ ัติ ง านในสายงานที่ เ กี่ ย วกับ การพัส ดุ ต ามที่ อ งค์ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คลก าหนด หรื อ
ข้าราชการอื่นซึ่ งได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่ วนราชการให้เป็ นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ แล้วแต่กรณี
“เจ้ ำหน้ ำที่พัสดุ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซ่ ึ งดารงตาแหน่ งที่มีหน้าที่เกี่ ยวกับการพัสดุ
หรื อผูไ้ ด้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่ วนราชการให้มีหน้าที่หรื อปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
“ผู้อำนวยกำรโครงกำร” หมายความว่า ผูซ้ ่ ึ งได้รับแต่งตั้งหรื อมอบหมายให้มีหน้าที่
รับผิดชอบในการดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงินกูห้ รื อโครงการเงินช่วยเหลือ
“โรงงำนที่ได้ รับกำรรั บรองระบบคุณภำพ” หมายความว่า โรงงานที่ได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑ หรื อ มอก. ๙๐๐๒ ในกิ จการและขอบข่ายที่ได้รับการ
รับรองจากสานักงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรื อสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรื อ
หน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน (accreditation)
“ผู้เสนอรำคำที่มีผลประโยชน์ ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลที่เข้า
เสนอราคาขายในการซื้ อพัสดุของทางราชการ หรื อเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างทาพัสดุ หรื อเข้าเสนองานเพื่อ
รับจ้างเป็ นที่ปรึ กษา หรื อรับจ้างออกแบบและควบคุมงาน ให้แก่ส่วนราชการใด เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสี ยไม่ว่า
โดยทางตรงหรื อทางอ้อมในกิ จการของบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรื อเข้าเสนองาน
ให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสี ยไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลดังกล่าว
ข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะดังต่อไปนี้
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(๑) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิ งบริ หาร โดยผูจ้ ดั การ หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ
ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจในการดาเนิ นงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรื อของนิ ติบุคคลรายหนึ่ งมีอานาจ
หรื อสามารถใช้อานาจในการบริ หารจัดการกิ จการของบุคคลธรรมดา หรื อของนิ ติบุคคลอีกรายหนึ่ งหรื อ
หลายราย ที่เสนอราคาหรื อเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
(๒) มีความสัมพันธ์กนั ในเชิงทุน โดยผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญ หรื อผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วน
ไม่จากัดความรับผิดในห้างหุ น้ ส่ วนจากัด หรื อผูถ้ ือหุ น้ รายใหญ่ในบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัด เป็ น
หุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจากัด หรื อเป็ นผูถ้ ื อหุ ้นรายใหญ่ในบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั
มหาชนจากัดอีกรายหนึ่งหรื อหลายราย ที่เสนอราคาหรื อเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
คาว่า “ผู้ถือหุ้นรำยใหญ่ ” ให้หมายความว่า ผูถ้ ือหุ ้นซึ่ งถื อหุ ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าใน
กิจการนั้นหรื อในอัตราอื่น ตามที่ กวพ. เห็นสมควรประกาศกาหนดสาหรับกิจการบางประเภทหรื อบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธ์กนั ในลักษณะไขว้กนั ระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผูจ้ ดั การ หุ ้นส่ วน
ผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจในการดาเนิ นงานในกิ จการของบุคคลธรรมดาหรื อ
ของนิติบุคคลรายหนึ่ ง เป็ นหุ ้นส่ วนในห้างหุ ้นส่ วนสามัญหรื อห้างหุ ้นส่ วนจากัด หรื อเป็ นผูถ้ ือหุ ้นรายใหญ่
ในบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั มหาชนจากัดอีกรายหนึ่ งหรื อหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรื อเสนองานให้แก่ส่วน
ราชการนั้นในคราวเดียวกัน หรื อในนัยกลับกัน
การดารงตาแหน่ ง การเป็ นหุ ้นส่ วน หรื อการเข้าถื อหุ ้นดังกล่ าวข้างต้นของคู่สมรสหรื อ
บุตรที่ยงั ไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรื อ (๓) ให้ถือว่าเป็ นการดารงตาแหน่ ง การเป็ น
หุ น้ ส่ วน หรื อการถือหุ น้ ของบุคคลดังกล่าว
ในกรณี บุ ค คลใดใช้ ชื่ อ บุ ค คลอื่ น เป็ นผู ้จ ัด การ หุ ้ น ส่ ว นผู ้จ ัด การ กรรมการผู ้จ ัด การ
ผูบ้ ริ หาร ผูเ้ ป็ นหุ ้นส่ วนหรื อผูถ้ ือหุ ้นโดยที่ตนเองเป็ นผูใ้ ช้อานาจในการบริ หารที่แท้จริ ง หรื อเป็ นหุ ้นส่ วน
หรื อผูถ้ ื อหุ ้นที่แท้จริ งของห้างหุ ้นส่ วน หรื อบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัด แล้วแต่กรณี และห้าง
หุ ้นส่ วน หรื อบริ ษทั จากัด หรื อบริ ษทั มหาชนจากัดที่เกี่ ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรื อเสนองานให้แก่ส่วน
ราชการนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานนั้นมีความสัมพันธ์กนั ตาม (๑) (๒) หรื อ
(๓) แล้วแต่กรณี
“กำรขัดขวำงกำรแข่ งขันรำคำอย่ ำงเป็ นธรรม” หมายความว่า การที่ผเู้ สนอราคาหรื อผู้
เสนองานรายหนึ่งหรื อหลายราย กระทาการอย่างใด ๆ อันเป็ นการขัดขวาง หรื อเป็ นอุปสรรค หรื อไม่เปิ ด
โอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมในการเสนอราคา หรื อเสนองานต่อส่ วนราชการ ไม่วา่ จะกระทา
โดยการสมยอมกัน หรื อโดยการให้ ขอให้ หรื อรับว่าจะให้ เรี ยก รับ หรื อยอมจะรับเงิน หรื อทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์อื่นใด หรื อใช้กาลังประทุษร้าย หรื อข่มขู่วา่ จะใช้กาลังประทุษร้าย หรื อแสดงเอกสารอันเป็ น
เท็จ หรื อกระทาการใดโดยทุจริ ต ทั้งนี้ โดยมีวตั ถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผูเ้ สนอราคา
หรื อผูเ้ สนองานด้วยกัน หรื อเพื่อให้ประโยชน์แก่ผเู ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานรายหนึ่ งรายใดเป็ นผูม้ ีสิทธิ ทา
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สัญญากับส่ วนราชการนั้น หรื อเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อเพื่อให้เกิดความได้เปรี ยบ
ส่ วนราชการโดยมิใช่เป็ นไปในทางการประกอบธุ รกิจปกติ
“เจ้ ำหน้ ำที่ที่มีหน้ ำที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความว่า คณะกรรมการเปิ ดซองสอบ
ราคาตามข้อ ๔๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามข้อ ๕๐ คณะกรรมการดาเนิ นการจ้าง
ที่ ป รึ กษาโดยวิ ธี ค ัด เลื อ กตามข้อ ๘๖ คณะกรรมการด าเนิ น การจ้า งโดยวิ ธี ค ัด เลื อ กตามข้อ ๑๐๓
คณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคดั เลือกแบบจากัดข้อกาหนดตามข้อ ๑๐๖ หรื อผูว้ า่ จ้างในกรณี การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เป็ นการว่าจ้างโดยการประกวดแบบตามข้อ ๑๐๗ (๒)
“งำนก่ อสร้ ำงสำธำรณูปโภค” หมายความว่า งานก่อสร้าง ซ่ อมแซม และบารุ งรักษางาน
อันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้ า การสื่ อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ า ระบบการขนส่ งปิ โตรเลียม
โดยทางท่อ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่ นที่ เกี่ ยวข้องซึ่ งดาเนิ นการในระดับพื้นดิ น ใต้พ้ืนดิ น หรื อ
เหนือพื้นดิน
ส่ วนที่ ๒
กำรใช้ บังคับและกำรมอบอำนำจ
ข้ อ ๖ ระเบียบนี้ ใช้บงั คับแก่ส่วนราชการ ซึ่ งดาเนิ นการเกี่ยวกับการพัสดุโดยใช้เงิ นงบประมาณ
เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ
ข้ อ ๗
ส าหรั บ ส่ วนราชการของกระทรวงกลาโหม การก าหนดให้ส่ วนราชการระดับ ใด
ผูบ้ งั คับบัญชาชั้นใด ตาแหน่ งใด มีอานาจดาเนิ นการตามระเบียบนี้ ให้เป็ นไปตามที่กระทรวงกลาโหม
กาหนด และเมื่อได้กาหนดไปประการใดแล้ว ให้แจ้งผูร้ ักษาการตามระเบียบ และสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย
ข้ อ ๘ สาหรับส่ วนราชการที่หวั หน้าส่ วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรื อส่ วนราชการที่ไม่
สังกัดสานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรื อทบวงใด ให้หวั หน้าส่ วนราชการนั้นมีอานาจในการดาเนิ นการ
ตามระเบียบนี้ เท่ากับหัวหน้าส่ วนราชการ ส่ วนอานาจที่เกิ นกว่านั้นให้ผบู ้ งั คับบัญชาชั้นเหนื อขึ้ นไปเป็ น
ผูพ้ ิจารณา
ข้ อ ๙ ผูม้ ีอานาจดาเนิ นการตามระเบียบนี้ จะมอบอานาจเป็ นหนังสื อให้แก่ผดู ้ ารงตาแหน่งใดก็ได้
โดยให้คานึงถึงระดับ ตาแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผูท้ ี่จะได้รับมอบอานาจเป็ นสาคัญ
เมื่อมีการมอบอานาจตามวรรคหนึ่ ง ผูร้ ับมอบอานาจมีหน้าที่ตอ้ งรับมอบอานาจนั้น และจะมอบ
อานาจนั้นให้แก่ผดู ้ ารงตาแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่
(๑) การมอบอานาจให้แก่ผวู ้ า่ ราชการจังหวัด ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอาจมอบอานาจนั้นต่อไป
ได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑.๑) กรณี มอบอานาจให้แก่รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผูช้ ่วยผูว้ า่ ราชการจังหวัด ปลัด
จังหวัด หรื อหัวหน้าส่ วนราชการประจาจังหวัด ให้ผวู ้ ่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผมู ้ อบอานาจอานาจชั้นต้น
ทราบด้วย
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(๑.๒) กรณี มอบอานาจให้แก่บุคคลอื่น นอกจากที่กล่าวใน (๑.๑) จะกระทาได้ต่อเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบจากผูม้ อบอานาจชั้นต้นแล้ว
(๒) การมอบอานาจและการมอบอานาจต่อตามระเบียบกระทรวงกลาโหม
เพื่อความคล่องตัวในการจัดหา ให้หัวหน้าส่ วนราชการมอบอานาจในการสั่งการและดาเนิ นการ
จัดหาให้แก่ผดู ้ ารงตาแหน่งรองลงไปเป็ นลาดับ
สาหรับโครงการเงินกูห้ รื อเงินช่วยเหลื อ ผูม้ ีอานาจดาเนิ นการตามระเบียบนี้ จะแต่งตั้งข้าราชการ
คนหนึ่งทาหน้าที่ผอู้ านวยการโครงการ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดาเนินการตามระเบียบ
นี้ให้เป็ นการเฉพาะก็ได้
ให้ผมู้ อบอานาจส่ งสาเนาหลักฐานการมอบอานาจให้สานักงานตรวจเงิ นแผ่นดิ น หรื อสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบทุกครั้ง
ส่ วนที่ ๓
บทกำหนดโทษ
ข้ อ ๑๐ ผูม้ ีอานาจหรื อหน้าที่ดาเนิ นการตามระเบียบนี้ หรื อผูห้ นึ่ งผูใ้ ดกระทาการใดโดยจงใจหรื อ
ประมาทเลินเล่อไม่ปฏิ บตั ิตามระเบียบนี้ หรื อกระทาการโดยมีเจตนาทุจริ ต หรื อกระทาการโดยปราศจาก
อานาจ หรื อนอกเหนืออานาจหน้าที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอื้ออานวยแก่ผเู ้ ข้าเสนอราคาหรื อเสนองาน ให้มี
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ถือว่าผูน้ ้ นั กระทาผิดวินยั ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการ
หรื อตามกฎหมายเฉพาะของส่ วนราชการนั้น ภายใต้หลักเกณฑ์ดงั นี้
(๑) ถ้าการกระทามีเ จตนาทุจริ ต หรื อเป็ นเหตุ ให้ทางราชการเสี ยหายอย่างร้ ายแรง ให้
ดาเนินการลงโทษอย่างต่าปลดออกจากราชการ
(๒) ถ้าการกระทาเป็ นเหตุ ใ ห้ทางราชการเสี ยหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ าตัด
เงินเดือน
(๓) ถ้าการกระทาไม่เป็ นเหตุ ให้ทางราชการเสี ยหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรื อว่ากล่ าว
ตักเตือน โดยทาคาสั่งเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
การลงโทษทางวินยั ตาม (๑) หรื อ (๒) ไม่เป็ นเหตุให้ผกู ้ ระทาหลุดพ้นจากความรับผิดในทางแพ่ง
ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องหรื อความรับผิดทางอาญา (ถ้ามี)
ส่ วนที่ ๔
คณะกรรมกำรว่ ำด้ วยกำรพัสดุ
ข้ อ ๑๑ ให้มี ค ณะกรรมการว่า ด้วยการพัส ดุ เรี ย กโดยย่อว่า “กวพ.”
ประกอบด้วย ปลัด
กระทรวงการคลัง เป็ นประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ ทนสานักงาน
การตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ผู ้แ ทนส านั ก งานอัย การสู ง สุ ด ผู ้แ ทนส านั ก งบประมาณ ผู ้แ ทนส านั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎี กา ผูแ้ ทนสานักงาน ป.ป.ช. ผูแ้ ทนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผูแ้ ทน
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สานักงานบริ หารหนี้ สาธารณะ ผูแ้ ทนสานักงานมาตรฐานผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผูท้ รงคุ ณวุฒิซ่ ึ ง
นายกรั ฐมนตรี แต่งตั้งไม่เกิ นห้า คน เป็ นกรรมการ และให้เจ้าหน้าที่ กรมบัญชี กลาง เป็ นกรรมการและ
เลขานุการ กับให้ กวพ. แต่งตั้งผูช้ ่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละสองปี ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งพ้นจาก
ตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
ข้ อ ๑๒ ให้ กวพ. มีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(๑) ตีความและวินิจฉัยปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบ
(๒) พิจารณาการอนุมตั ิยกเว้น หรื อผ่อนผันการไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
(๓) พิจารณาคาร้องเรี ยนเกี่ยวกับการที่ส่วนราชการไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
(๔) เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุ งระเบียบต่อคณะรัฐมนตรี
(๕) กาหนดแบบหรื อตัวอย่าง รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ ยนแปลง และกาหนด
แนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้เป็ นไปตามระเบียบนี้
(๖) เสนอความเห็ นต่อผูร้ ักษาการตามระเบียบ ในการพิจารณาและแจ้งเวียนชื่ อผูท้ ิ้งงาน
และการสั่งเปลี่ ยนแปลงเพิกถอนผูท้ ิ้งงานของส่ วนราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่ น หน่ วยงานอื่ นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่ น และ
รัฐวิสาหกิจ
(๗) กาหนดอัตราร้อยละของราคา ตามข้อ ๑๖(๖) (๗) (๘) และ (๑๑)
(๘) กาหนดประเภทหรื อชนิดของพัสดุที่จาเป็ นต้องซื้ อจากต่างประเทศ ตามข้อ ๖๘
(๙) เชิ ญข้าราชการและลูกจ้างของส่ วนราชการ หรื อพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิ จ
หรื อบุคคลที่เกี่ ยวข้องมาสอบถามหรื อให้ขอ้ เท็จจริ ง รวมทั้งเรี ยกเอกสารจากส่ วนราชการ หน่ วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบี ยบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ น หน่ วยงานอื่ นซึ่ ง มี ก ฎหมายบัญญัติ ใ ห้มี ฐานะเป็ น
ราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น หรื อรัฐวิสาหกิจในส่ วนที่เกี่ยวข้อง
(๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๑) พิจารณาดาเนินการตามที่คณะรัฐมนตรี มอบหมาย
(๑๒) พิจารณารายงานการจ้าง ตามข้อ ๘๓ วรรคสอง
(๑๓) กาหนดอัตราค่าจ้างที่ปรึ กษา ตามข้อ ๙๒
(๑๔) กาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดค่าปรับ ตามข้อ ๑๓๔
(๑๕) กาหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบตั ิเพื่อให้มีการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้
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หมวด ๒
กำรจัดหำ
ส่ วนที่ ๑
บททัว่ ไป
ข้ อ ๑๓ หลังจากได้ทราบยอดเงินที่จะนามาใช้ในการจัดหาแล้ว ให้ส่วนราชการรี บดาเนิ นการให้
เป็ นไปตามแผน และตามขั้นตอนของระเบี ยบนี้ ในส่ วนที่ ๒ ส่ วนที่ ๓ หรื อส่ วนที่ ๔ แล้วแต่กรณี
เพื่อให้พร้อมที่จะทาสัญญาได้ทนั ทีเมื่อได้รับอนุมตั ิทางการเงินแล้ว
การจัดหาโดยวิธี ส อบราคา และวิธี ป ระกวดราคา ให้ส่ วนราชการวางแผนในการจัดหา และ
ดาเนินการให้เป็ นไปตามแผนด้วย
ข้ อ ๑๔ การได้มาซึ่ งพัสดุหรื อบริ การนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้กาหนดไว้ และไม่มีระเบียบของ
ทางราชการหรื อกฎหมายกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ ให้ถือปฏิ บตั ิ โดยอนุ โลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่กาหนดไว้ในหมวดนี้
ข้ อ ๑๕ กรณี ที่มีการจัดทาเอง ให้หวั หน้าส่ วนราชการแต่งตั้งผูค้ วบคุมรับผิดชอบในการจัดทาเอง
นั้น และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิ บตั ิ งานโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่ นเดี ยวกับคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง เว้นแต่ส่วนราชการที่กาหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยูแ่ ล้ว
ข้ อ ๑๕ ทวิ การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหา ต้อง
ดาเนิ นการโดยเปิ ดเผย โปร่ งใส และเปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็ นธรรม ทั้งนี้ โดยคานึ งถึ ง
คุณสมบัติและความสามารถของผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองาน เว้นแต่กรณี ที่มีลกั ษณะเฉพาะอันเป็ นข้อยกเว้น
ตามที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
ในการดาเนิ นการแต่ละขั้นตอน ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานในการดาเนิ นการ
พร้อมทั้งต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สาคัญไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้ อ ๑๕ ตรี เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็ นธรรมตามข้อ ๑๕ ทวิ ให้ผเู้ สนอ
ราคาหรื อผูเ้ สนองานที่ เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันแต่เพียงรายเดี ยวเท่านั้น มีสิทธิ ที่จะเสนอ
ราคาหรื อเสนองานในการซื้ อหรื อการจ้างทาพัสดุ การจ้างที่ปรึ กษา หรื อการจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ของทางราชการในแต่ละครั้ง
ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติดาเนิ นการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาหรื อผู้
เสนองานแต่ละรายว่าเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรื อไม่ ก่อนการเปิ ดซองสอบราคา ประกวด
ราคา หรื อเสนองาน แล้วแต่กรณี และในกรณี การซื้ อหรื อการจ้างทาพัสดุโดยวิธีประกวดราคาตามข้อ ๕๔
หรื อการจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีคดั เลื อกตามข้อ ๘๕ และข้อ ๘๙ ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ดาเนิ นการตรวจสอบคุ ณสมบัติของผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานดังกล่ าว ก่ อนการเปิ ดซองข้อเสนอด้าน
เทคนิค ซองข้อเสนอด้านราคา หรื อซองข้อเสนอทางการเงิน
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ข้ อ ๑๕ จัตวำ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานแต่ละรายตามข้อ ๑๕ ตรี
วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่กาหนดให้ผเู ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานยื่นเอกสารแสดงคุ ณสมบัติแยกมาต่างหาก
โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี ผเู้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานเป็ นนิติบุคคล ให้ยื่นสาเนาหนังสื อรับรองการจด
ทะเบี ย นนิ ติบุ ค คล หนัง สื อบริ ค ณห์ ส นธิ บัญชี รายชื่ อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ ี อานาจ
ควบคุม และบัญชีรายชื่อผูถ้ ือหุน้ รายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๒) ในกรณี ผเู ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานเป็ นบุคคลธรรมดาหรื อคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล
ให้ยื่นสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูน้ ้ นั สาเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็ นหุ ้นส่ วน (ถ้ามี) สาเนา
บัตรประจาตัวประชาชนของผูเ้ ป็ นหุ น้ ส่ วน พร้อมทั้งรับรองสาเนาถูกต้อง
(๓) ในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานเป็ นผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานร่ วมกันในฐานะ
เป็ นผูร้ ่ วมค้า ให้ยื่นสาเนาสัญญาของการเข้าร่ วมค้า สาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ่ วมค้า และใน
กรณี ที่ผเู ้ ข้าร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสาเนาหนังสื อเดินทาง หรื อถ้าผู้
ร่ วมค้าฝ่ ายใดเป็ นนิติบุคคล ให้ยนื่ เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
(๔) เอกสารอื่นตามที่ส่วนราชการกาหนด เช่น หนังสื อแสดงฐานะทางการเงิน สาเนาใบ
ทะเบียนพาณิ ชย์ สาเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
การยืน่ เอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ ง ให้ยื่นพร้อมกับการยื่นซองสอบราคา ประกวดราคา
หรื อเสนองาน แล้วแต่กรณี สาหรับกรณี ที่ระเบียบนี้ กาหนดให้ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิ คเพียงซองเดี ยว
ตามข้อ ๘๗ (๒) ให้ผเู ้ สนองานยืน่ เอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งมาพร้อมกับการยืน่ ซองดังกล่าวด้วย
เมื่อได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานแต่ละรายตามข้อ ๑๕ ตรี วรรคสอง
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่ อผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานที่มีสิทธิ ได้รับ
การคัดเลือกไว้ในที่เปิ ดเผย ณ สถานที่ทาการของส่ วนราชการโดยพลัน และถ้าผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองาน
อยู่ ณ สถานที่ที่มีการเปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา หรื อเสนองาน แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู ้
เสนอราคาหรื อผูเ้ สนองานรายนั้นทราบด้วย
ข้ อ ๑๕ เบญจ เมื่อได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานแต่ละรายตามข้อ
๑๕ ตรี วรรคสองแล้ว หากปรากฏว่ามีผเู ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานเป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตดั รายชื่อผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานดังกล่าวทุกรายออกจากการ
เป็ นผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานในการเสนอราคาหรื อเสนองานในครั้งนั้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผเู ้ สนอราคาหรื อ
ผูเ้ สนองานรายดังกล่าวทราบโดยพลัน
ผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานที่ถูกตัดรายชื่ อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานเพราะเหตุ
เป็ นผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อาจอุทธรณ์คาสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งพร้อมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย
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ในกรณี ที่มีการยืน่ อุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ปลัดกระทรวงพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมทั้งแจ้งให้
ผูอ้ ุทธรณ์ทราบโดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็ นที่สุดสาหรับการเสนอราคาหรื อ
เสนองานในการซื้ อหรื อการจ้างทาพัสดุ การจ้างที่ปรึ กษา หรื อการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น
และให้ส่งคาวินิจฉัยอุทธรณ์ดงั กล่าวให้ กวพ. ทราบด้วย
การยื่น อุ ท ธรณ์ ต ามวรรคสอง ย่อมไม่ เป็ นเหตุ ใ ห้มี ก ารขยายระยะเวลาการเปิ ดซองสอบราคา
ประกวดราคา หรื อเสนองาน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลา
ดังกล่าวจะเป็ นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิง่ และในกรณี ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็ นด้วยกับคา
คัดค้า นของผูอ้ ุ ท ธรณ์ และเห็ นว่า การยกเลิ ก การเปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา หรื อเสนองานที่ ไ ด้
ดาเนิ นการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมี อานาจยกเลิ กการเปิ ดซอง
สอบราคา ประกวดราคา หรื อเสนองานดังกล่าวได้
ข้ อ ๑๕ ฉ นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาหรื อ ผูเ้ สนองานแต่ละรายตามข้อ
๑๕ ตรี วรรคสอง และตามข้อ ๑๔๕ แล้ว หากปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนหรื อ
ในขณะที่มีการเปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา หรื อเสนองาน ว่ามีผเู ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานกระทาการ
อันเป็ นการขัดขวางการแข่ง ขันราคาอย่างเป็ นธรรม ให้เจ้า หน้า ที่ ที่ มีหน้าที่ ตรวจสอบคุ ณสมบัติท าการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริ งดังกล่าวหากเชื่ อได้วา่ มีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม
ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตดั รายชื่อผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานที่กระทาการดังกล่าวทุกราย
ออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานในการซื้ อหรื อการจ้างทาพัสดุ การจ้างที่ปรึ กษา หรื อการจ้าง
ออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น เว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุ ณสมบัติจะวินิจฉัยว่า ผูเ้ สนอ
ราคาหรื อผูเ้ สนองานนั้น เป็ นผูท้ ี่ให้ความร่ วมมือเป็ นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็ น
ผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทาดังกล่าวตามนัยข้อ ๑๔๕ เบญจ จะไม่ตดั รายชื่ อผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานนั้นออก
จากการเป็ นผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานในการซื้ อหรื อการจ้า งท าพัส ดุ การจ้า งที่ ป รึ ก ษา หรื อการจ้า ง
ออกแบบและควบคุมงานนั้นก็ได้
ให้นาความในข้อ ๑๕ จัตวา วรรคสาม มาใช้บงั คับโดยอนุโลม และผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานที่
ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิ อุทธรณ์คาสั่งของเจ้าหน้าที่ที่
มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติได้ ทั้งนี้ ให้นาความในข้อ ๑๕ เบญจ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้
กับการอุทธรณ์ในกรณี น้ ี โดยอนุ โลม และให้หัวหน้าส่ วนราชการเสนอต่อปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาให้ผู้
เสนอราคาหรื อผูเ้ สนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานตามวรรคหนึ่ง เป็ นผู้
ทิ้งงานตามความในหมวด ๒ ส่ วนที่ ๘ การลงโทษผูท้ ิ้งงาน
ข้ อ ๑๕ สั ตต ในกรณี ที่ปรากฏข้อเท็จจริ งภายหลังจากการเปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา หรื อ
เสนองานแล้ว ว่าผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่ อไว้ตามข้อ
๑๕ จัตวา วรรคสาม เป็ นผูเ้ สนอราคาที่ มี ผลประโยชน์ ร่วมกันกับ ผูเ้ สนอราคาหรื อ ผูเ้ สนองานรายอื่น
หรื อเป็ นผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานที่กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม ให้
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หัวหน้าส่ วนราชการมีอานาจที่จะตัดรายชื่ อผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานที่มีสิทธิ ได้รับการคัดเลือกดังกล่าว
ทุกรายออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ ๑๕ จัตวา วรรคสาม
ให้หวั หน้าส่ วนราชการเสนอต่อปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาให้ผเู ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานที่ถูกตัด
รายชื่อออกจากการเป็ นผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานตามวรรคหนึ่ง เป็ นผูท้ ิ้งงานตามความในหมวด ๒ ส่ วน
ที่ ๘ การลงโทษผูท้ ิ้งงาน และในกรณี ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็ นว่า การยกเลิ กการเปิ ดซองสอบ
ราคา ประกวดราคา หรื อเสนองานที่ได้ดาเนิ นการไปแล้วจะเป็ นประโยชน์แก่ ทางราชการอย่างยิ่ง ให้
ปลัดกระทรวงมีอานาจยกเลิกการเปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา หรื อเสนองานดังกล่าวได้
ส่ วนที่ ๒
กำรซื้อกำรจ้ ำง
กำรใช้ พสั ดุทผี่ ลิตในประเทศและกิจกำรของคนไทย
ข้ อ ๑๖ ให้ส่วนราชการใช้พสั ดุที่ผลิตในประเทศหรื อเป็ นกิจการของคนไทย ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(๑) ห้ามกาหนดรายละเอียดหรื อคุ ณลักษณะเฉพาะ ซึ่ งอาจมีผลกี ดกันไม่ให้ผูผ้ ลิ ตหรื อ
ผูข้ ายพัส ดุ ที่ผลิ ตในประเทศหรื อเป็ นกิ จการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคากับทาง
ราชการ
(๒)
ในกรณี พั ส ดุ ที่ ต้ อ งการซื้ อหรื อจ้ า งท า มี ป ระกาศก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้กาหนดรายละเอียดหรื อคุณลักษณะเฉพาะหรื อรายการในการก่อสร้ างตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรื อเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้
(๓)
ในกรณี พ ัส ดุ ที่ ต้อ งการซื้ อ หรื อ จ้า งท า ยัง ไม่ มี ป ระกาศก าหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผไู ้ ด้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กบั กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กาหนด
รายละเอี ยด หรื อคุ ณลัก ษณะเฉพาะหรื อรายการในการก่ อสร้ า ง ให้สอดคล้องกับ รายละเอี ย ดหรื อคุ ณ
ลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ในคู่มือผูซ้ ้ื อ หรื อใบแทรกคู่มือผูซ้ ้ื อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทาขึ้น
(๔) ในกรณี ที่มีความจาเป็ นจะต้องกาหนดรายละเอียดหรื อคุณลักษณะเฉพาะหรื อรายการ
ในการก่ อ สร้ า ง แตกต่ า งจากที่ ก าหนดไว้ใ น (๒)
หรื อ (๓)
ให้ แ จ้ง ส านั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเมื่อได้รับหนังสื อกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรื อไม่ทกั ท้วงแล้ว ให้
ดาเนินการซื้ อหรื อจ้างต่อไปได้ หรื อไม่รับพิจารณารายนั้น แล้วแต่กรณี
(๕)
ในกรณี พ สั ดุ ที่ ต้อ งการซื้ อ หรื อ จ้า งท า เป็ นพัส ดุ ที่ มี ผูไ้ ด้รั บ ใบอนุ ญ าตแสดง
เครื่ องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิ ด หรื อขนาดเดี ย วกัน และในขณะเดี ย วกันเป็ นพัสดุ ที่มี ผูผ้ ลิ ตจาก
โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผผู้ ลิตตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุ
ซึ่ งแสดงเครื่ องหมายมาตรฐานและผลิ ตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ทาในประเทศไทย
เท่านั้น
ในกรณี พสั ดุ ที่ตอ้ งการซื้ อหรื อจ้างทาตามวรรคหนึ่ ง เป็ นพัสดุที่มีผไู้ ด้รับใบอนุญาตแสดง
เครื่ องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิ ด หรื อขนาดเดี ย วกัน และในขณะเดี ย วกันเป็ นพัสดุ ที่มี ผูผ้ ลิ ตจาก
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โรงงานที่ได้รับการรั บรองระบบคุ ณภาพโดยมีผผู ้ ลิ ตน้อยกว่าสามราย แต่เป็ นพัสดุ ที่มีผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาต
แสดงเครื่ องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรื อขนาดเดียวกันโดยมีผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตตั้งแต่สามรายขึ้นไป
หรื อเป็ นพัสดุ ที่มีผผู ้ ลิตจากโรงงาน ที่ได้รับการรับรองระบบคุ ณภาพโดยมีผผู ้ ลิตตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้
ส่ วนราชการระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซ่ ึ งแสดงเครื่ องหมายมาตรฐานหรื อพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับ
การรับรองระบบคุณภาพที่ทาในประเทศไทยและให้ดาเนินการตาม (๖)
(๖) ในกรณี พสั ดุที่ตอ้ งการซื้ อหรื อจ้างทา เป็ นพัสดุที่มีผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตแสดงเครื่ องหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรื อขนาดเดียวกันตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซ่ ึ งแสดง
เครื่ องหมายมาตรฐานที่ทาในประเทศไทยเท่านั้น
ในกรณี พสั ดุ ที่ตอ้ งการซื้ อหรื อจ้างทา เป็ นพัสดุ ที่มีผูผ้ ลิ ตจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุ ซ่ ึ งผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพที่ทาในประเทศไทยเท่านั้น
การซื้ อหรื อการจ้างในกรณี น้ ี นอกจากการจ้างก่ อสร้ าง หากมี ผูเ้ สนอราคาพัส ดุ ที่ แสดง
เครื่ องหมายมาตรฐานและในขณะเดี ยวกันเป็ นพัสดุ ที่มีผผู ้ ลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
เสนอราคาสู งกว่าราคาต่ าสุ ดของผูเ้ สนอราคารายอื่นไม่เกิ นร้ อยละห้า ให้ต่อรองราคาผูเ้ สนอราคาพัสดุ ที่
แสดงเครื่ องหมายมาตรฐานและผลิ ตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุ ณภาพรายที่เสนอราคาต่ าสุ ด
หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสู งกว่าราคาต่ าสุ ดไม่เกินร้ อยละสาม หรื ออัตราที่ กวพ. กาหนดตาม ข้อ
๑๒ (๗) ให้ซ้ื อหรื อจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนั้น
(๗) ในกรณี พสั ดุที่ตอ้ งการซื้ อหรื อจ้างทาตาม (๕) หรื อ (๖) เป็ นพัสดุที่มีผไู้ ด้รับใบอนุญาต
แสดงเครื่ องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิ ด หรื อขนาดเดี ยวกัน และในขณะเดี ยวกันเป็ นพัสดุ ที่ผลิ ตจาก
โรงงานที่ ไ ด้รั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพน้อ ยกว่า สามราย หรื อ เป็ นพัส ดุ ที่ มี ผูไ้ ด้รับ ใบอนุ ญ าตแสดง
เครื่ องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิ ด หรื อขนาดเดี ยวกัน โดยมีผไู ้ ด้รับใบอนุ ญาตน้อยกว่าสามราย หรื อ
เป็ นพัสดุที่มีผผู ้ ลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ โดยมีผผู ้ ลิตน้อยกว่าสามราย ให้ระบุความ
ต้องการเฉพาะพัสดุที่ทาในประเทศไทย
การซื้ อหรื อการจ้างในกรณี น้ ี นอกจากการจ้างก่ อสร้ าง หากมี ผูเ้ สนอราคาพัส ดุ ที่ แสดง
เครื่ องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็ นพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพหรื อมี
ผูเ้ สนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่ องหมายมาตรฐาน หรื อมีผเู้ สนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพ ให้ดาเนินการต่อรองราคาดังนี้
(ก) ให้เรี ยกผูเ้ สนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่ องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกัน
เป็ นพัสดุที่ผลิ ตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสู งกว่าราคาต่าสุ ดของผูเ้ สนอ
ราคารายอื่นไม่เกินร้อยละสิ บมาต่อรองราคา ทั้งนี้ ให้เรี ยกผูเ้ สนอราคารายที่เสนอราคาต่าสุ ดมาต่อรองราคา
ก่อน หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสู งกว่าราคาต่ าสุ ดของผูเ้ สนอราคารายอื่นไม่เกิ นร้ อยละเจ็ด หรื อ
อัตราที่ กวพ. กาหนดตามข้อ ๑๒(๗) ให้ซ้ื อหรื อจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนั้น หากต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผล
ให้เรี ยกผูเ้ สนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่ องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
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รายที่เสนอราคาต่าสุ ดลาดับถัดไปมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสู งกว่าราคาต่าสุ ดของผู ้
เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ด หรื ออัตราที่ กวพ. กาหนดตามข้อ ๑๒ (๗) ให้ซ้ื อหรื อจ้างจากผูเ้ สนอ
ราคารายนั้น
(ข) หากดาเนิ นการตาม (ก) แล้วไม่ได้ผล ให้เรี ยกผูเ้ สนอราคาพัสดุที่แสดง
เครื่ องหมายมาตรฐาน หรื อผูเ้ สนอราคาพัสดุ ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอ
ราคาสู งกว่าราคาต่าสุ ดของผูเ้ สนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ดมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่
ลดลงสู งกว่าราคาต่าสุ ดของผูเ้ สนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละห้า หรื ออัตราที่ กวพ. กาหนดตามข้อ ๑๒ (๗)
ให้ซ้ื อหรื อจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนั้น
(๘) ในกรณี พสั ดุ ที่ต้องการซื้ อหรื อจ้างท ามี ผูไ้ ด้รับการจดทะเบี ย นผลิ ตภัณฑ์ไ ว้ก ับ
กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุที่ทาในประเทศไทย
การซื้ อหรื อการจ้างในกรณี น้ ี นอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผเู้ สนอราคาพัสดุที่ได้รับการ
จดทะเบี ยนผลิ ตภัณฑ์ไ ว้กบั กระทรวงอุ ตสาหกรรมเสนอราคาสู งกว่าราคาต่ าสุ ดของผูเ้ ข้าแข่ งขันรายอื่ น
ไม่ เกิ นร้ อ ยละเจ็ด ให้ต่ อรองราคาผูเ้ สนอราคาพัส ดุ ที่ ไ ด้รั บ การจดทะเบี ย นผลิ ตภัณฑ์ ไ ว้ก ับ กระทรวง
อุตสาหกรรมรายที่เสนอราคาต่าสุ ด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสู งกว่าราคาต่ าสุ ดไม่เกินร้อยละห้า
หรื ออัตราที่ กวพ. กาหนดตามข้อ ๑๒ (๗) ให้ซ้ื อหรื อจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนั้น
(๙) การดาเนินการตาม (๕) (๖) (๗) หรื อ (๘) ให้ถือตามที่ปรากฏในบัญชี คู่มือผูซ้ ้ื อหรื อใบ
แทรกคู่มือผูซ้ ้ื อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทาขึ้นถึงเดือนก่อนหน้าที่จะประกาศซื้ อหรื อจ้าง
ถ้ามีผเู ้ สนอราคาพัสดุ ที่อยู่ระหว่างขอการรับรองระบบคุ ณภาพ หรื อการขอรับใบอนุญาต
แสดงเครื่ องหมายมาตรฐาน หรื อการขอจดทะเบียนผลิ ตภัณฑ์ไว้กบั กระทรวงอุตสาหกรรม โดยแนบใบ
รับมาพร้อมกับใบเสนอราคา หากพัสดุน้ นั ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ หรื อใบอนุ ญาตแสดงเครื่ องหมาย
มาตรฐาน หรื อได้รับการจดทะเบียนผลิ ตภัณฑ์ไว้กบั กระทรวงอุตสาหกรรมภายใน ๑๐ วันทาการ นับจาก
วันถัดจากวันเสนอราคา แต่ท้ งั นี้จะต้องก่อนการพิจารณาตัดสิ นราคาของคณะกรรมการ ให้ถือเสมือนเป็ นผู้
เสนอราคาพัสดุที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ หรื อได้รับใบอนุ ญาตแสดงเครื่ องหมายมาตรฐาน หรื อ
ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กบั กระทรวงอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี
(๑๐) ในกรณี ที่ได้ดาเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรื อ (๘) แล้ว แต่ไม่สามารถซื้ อ
หรื อจ้างได้ ให้ดาเนินการซื้ อหรื อจ้างต่อไปได้ หรื อไม่รับพิจารณารายนั้น แล้วแต่กรณี
(๑๑) การซื้ อและการจ้างนอกจากที่กล่าวใน (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรื อ (๘) แต่ไม่รวมถึง
การจ้างก่ อสร้ าง ให้กาหนดเงื่ อนไขให้ผูเ้ สนอราคาระบุแหล่ งกาเนิ ดหรื อประเทศที่ผลิ ตด้วย ในกรณี ที่ผู้
เสนอราคาผลิ ตภัณฑ์ที่มีแหล่งกาเนิ ดหรื อผลิ ตในประเทศไทย หรื อเป็ นกิ จการของคนไทย เสนอราคาสู ง
กว่าพัสดุที่มิได้มีแหล่งกาเนิดหรื อผลิตในประเทศไทยหรื อมิได้เป็ นกิจการของคนไทยไม่เกินร้อยละห้าของผู ้
เสนอราคารายต่าสุ ด ให้ต่อรองราคาของผูเ้ สนอราคาพัสดุที่มีแหล่งกาเนิ ดหรื อผลิตในประเทศไทยหรื อเป็ น
กิจการของคนไทยรายที่เสนอถูกต้องตามเงื่อนไขที่กาหนดซึ่ งมีคุณสมบัติเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการ และ
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เสนอราคาต่าสุ ด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสู งกว่าราคาต่าสุ ดไม่เกินร้อยละสาม หรื ออัตราที่ กวพ.
กาหนด ตามข้อ ๑๒ (๗) ให้ซ้ื อหรื อจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนั้น
(๑๒) การเปรี ยบเทียบราคา ให้พิจารณาราคาที่อยูใ่ นฐานเดียวกัน โดยให้พิจารณาราคา
รวมภาษี ราคาแยกภาษี หรื อราคายกเว้นภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศให้ผเู ้ สนอราคาทราบ แล้วแต่
กรณี
(๑๓) ราคาที่ซ้ื อหรื อจ้าง ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดสาหรับวิธีซ้ื อหรื อวิธีจา้ ง
แต่ละวิธี เว้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์ตาม (๖) (๗) (๘) หรื อ (๑๑)
การซื้ อหรื อการจ้าง ที่ดาเนิ นการด้วยเงินกูห้ รื อเงิ นช่วยเหลือซึ่ งไม่สามารถเจรจากับแหล่ง
เงินกูห้ รื อเงินช่วยเหลือเพื่อกาหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ งได้ ให้ส่วนราชการส่ งเสริ มพัสดุที่ผลิตในประเทศ
ไทยหรื อเป็ นกิจการของคนไทยให้มากที่สุดเท่าที่จะทาได้
ในกรณี ที่พสั ดุใดผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ให้ กวพ. มีอานาจยกเว้น
การส่ งเสริ มพัสดุประเภทหรื อชนิดดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและจาเป็ น
ผูไ้ ด้รับใบอนุ ญาตแสดงเครื่ องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิ ด หรื อขนาดเดี ยวกัน หรื อ
ผูผ้ ลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตาม (๕) (๖) หรื อ (๗) แต่ละราย ถ้ามีลกั ษณะที่เป็ นการ
มีส่วนได้เสี ยไม่ว่าโดยทางตรงหรื อทางอ้อมตามนัยของบทนิ ยาม “ผูเ้ สนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน”
ให้นบั ผูไ้ ด้รับใบอนุญาตแสดงเครื่ องหมายมาตรฐานหรื อผูผ้ ลิตดังกล่าวเป็ นหนึ่งรายเท่านั้น
ข้ อ ๑๗ ให้ส่วนราชการดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและสนับสนุนให้มีการปฏิบตั ิตามข้อ ๑๖
(๑) กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่
(๑.๑) พิจารณาคาขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่ องหมายมาตรฐาน คาขอรับใบอนุ ญาตทา
ผลิ ตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ มี พระราชกฤษฎี กากาหนดให้ตอ้ งเป็ นไปตามมาตรฐาน และค าขอจดทะเบี ยน
ผลิตภัณฑ์ให้แล้วเสร็ จโดยเร็ ว
ในระหว่ า งที่ ยั ง พิ จารณาค าขอตามวรรคหนึ่ งไม่ แล้ ว เสร็ จ ให้ ส านั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกใบรับให้แก่ผยู ้ นื่ คาขอเพื่อใช้เป็ นหลักฐานกับส่ วนราชการผูด้ าเนินการซื้ อหรื อจ้าง
(๑.๒) จัดทาบัญชี คู่มือผูซ้ ้ื อปี ละหนึ่ งครั้ง และใบแทรกคู่มือผูซ้ ้ื อระบุรายชื่ อมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศกาหนดใหม่ และบัญชี รายชื่ อผลิตภัณฑ์รายใหม่ที่ได้ผา่ นการพิจารณาตาม
(๑.๑) เดือนละหนึ่ งครั้ง เผยแพร่ แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐที่เรี ยกชื่ ออย่างอื่น เป็ น
ประจา
(๑.๓) ตรวจสอบความจาเป็ นพิเศษของส่ วนราชการตามข้อ ๑๖(๔) หากเป็ นกรณี ที่ไม่
สมควรให้ทกั ท้วง มิฉะนั้นให้ตอบรับทราบ ทั้งนี้ ภายในสิ บวันทาการนับแต่วนั ที่ได้รับแจ้ง
(๒) สานักงานตรวจเงิ นแผ่นดิ นมีหน้าที่สอดส่ องมิให้มีการหลีกเลี่ยงการปฏิ บตั ิตามข้อ ๑๖
หากพบการหลีกเลี่ยงให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาชั้นเหนื อขึ้นไป เพื่อดาเนิ นการทางวินยั แก่ผหู ้ ลีกเลี่ยง และแจ้ง
ให้ผรู้ ักษาการตามระเบียบทราบ

15
วิธีซื้อและวิธีจ้ำง
ข้ อ ๑๘ การซื้ อหรื อการจ้างกระทาได้ ๖ วิธี คือ
(๑) วิธีตกลงราคา
(๒) วิธีสอบราคา
(๓) วิธีประกวดราคา
(๔) วิธีพิเศษ
(๕) วิธีกรณี พิเศษ
(๖) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้ อ ๑๙ การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้ อหรื อการจ้างครั้งหนึ่ งซึ่ งมีราคาไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๒๐ การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้ อหรื อการจ้างครั้ งหนึ่ งซึ่ งมีราคาเกิ น
๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๒๑ การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้ อหรื อการจ้างครั้งหนึ่ งซึ่ งมีราคาเกิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๒๒ การซื้ อหรื อการจ้างตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ถ้าผูส้ ั่งซื้ อหรื อผูส้ ั่งจ้างเห็นสมควรจะสั่งให้
กระทาโดยวิธีที่กาหนดไว้สาหรับวงเงินที่สูงกว่าก็ได้
การแบ่งซื้ อหรื อแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้ อหรื อจ้างในครั้งเดี ยวกันเพื่อให้วงเงิ นต่ากว่าที่กาหนด
โดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรื อเพื่อให้อานาจสั่งซื้ อสั่งจ้างเปลี่ยนไป จะกระทามิได้
การซื้ อหรื อการจ้างซึ่ งดาเนิ นการด้วยเงินกูห้ รื อเงิ นช่ วยเหลือ ผูส้ ั่งซื้ อหรื อผูส้ ั่งจ้างจะสั่งให้กระทา
ตามวงเงินที่สัญญาเงินกูห้ รื อสัญญาเงินช่วยเหลือกาหนดก็ได้
ข้ อ ๒๓ การซื้ อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้ อครั้งหนึ่ งซึ่ งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทาได้
เฉพาะกรณี หนึ่งกรณี ใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ น หน่ วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่ น
รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรื อหน่วยงานของต่างประเทศ
(๒) เป็ นพัสดุที่ตอ้ งซื้ อเร่ งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสี ยหายแก่ราชการ
(๓) เป็ นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ
(๔) เป็ นพัสดุ ที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ ที่จาเป็ น หรื อเร่ งด่วน หรื อเพื่อ
ประโยชน์ของส่ วนราชการ และจาเป็ นต้องซื้ อเพิ่ม (Repeat Order)
(๕) เป็ นพัสดุ ที่จาเป็ นต้องซื้ อโดยตรงจากต่างประเทศหรื อดาเนิ นการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ
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(๖) เป็ นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรื อมีขอ้ จากัดทางเทคนิ คที่จาเป็ นต้องระบุ
ยีห่ อ้ เป็ นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจาตาแหน่ง หรื อยารักษาโรคที่ไม่ตอ้ งจัดซื้ อตาม
ชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ ตามข้อ ๖๐
(๗) เป็ นพัสดุที่เป็ นที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้างซึ่ งจาเป็ นต้องซื้ อเฉพาะแห่ง
(๘) เป็ นพัสดุที่ได้ดาเนินการซื้ อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
ข้ อ ๒๔ การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่ งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทาได้
เฉพาะกรณี หนึ่งกรณี ใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นงานที่ตอ้ งจ้างช่างผูม้ ีฝีมือโดยเฉพาะ หรื อผูม้ ีความชานาญเป็ นพิเศษ
(๒) เป็ นงานจ้างซ่ อมพัสดุที่จาเป็ นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชารุ ดเสี ยหายเสี ยก่อนจึง
จะประมาณค่าซ่ อมได้ เช่ น งานจ้างซ่ อมเครื่ องจักร เครื่ องมื อกล เครื่ องยนต์ เครื่ องไฟฟ้ า หรื อเครื่ อง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้น
(๓) เป็ นงานที่ตอ้ งกระทาโดยเร่ งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสี ยหายแก่ราชการ
(๔) เป็ นงานที่ตอ้ งปกปิ ดเป็ นความลับของทางราชการ
(๕) เป็ นงานที่ จาเป็ นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ ที่จาเป็ น หรื อเร่ งด่วน หรื อเพื่อ
ประโยชน์ของส่ วนราชการ และจาเป็ นต้องจ้างเพิ่ม (Repeat Order)
(๖) เป็ นงานที่ได้ดาเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
ข้ อ ๒๕ สาหรับส่ วนราชการในต่างประเทศ หรื อมีกิจกรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิในต่างประเทศจะซื้ อหรื อ
จ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้ โดยให้ติดต่อซื้ อหรื อจ้างกับผูม้ ีอาชีพขายหรื อรับจ้างทางานนั้นโดยตรง
ข้ อ ๒๖ การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีก รณี พิ เศษ ได้แก่ การซื้ อหรื อการจ้างจากส่ วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ น หน่วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มี
ฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น หรื อรัฐวิสาหกิจ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) เป็ นผูผ้ ลิตพัสดุหรื อทางานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรี อนุมตั ิให้ซ้ื อหรื อจ้าง
(๒) มีกฎหมายหรื อมติคณะรัฐมนตรี กาหนดให้ซ้ื อหรื อจ้าง และกรณี น้ ีให้รวมถึงหน่วยงาน
อื่นที่มีกฎหมายหรื อมติคณะรัฐมนตรี กาหนดด้วย
รำยงำนขอซื้อหรือขอจ้ ำง
ข้ อ ๒๗ ก่อนดาเนิ นการซื้ อหรื อจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้ อที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้างตามข้อ ๒๘
ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุจดั ทารายงานเสนอหัวหน้าส่ วนราชการตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็ นที่ตอ้ งซื้ อหรื อจ้าง
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้ อหรื องานที่จะจ้าง
(๓) ราคามาตรฐาน หรื อราคากลางของทางราชการ หรื อราคาที่เคยซื้ อหรื อจ้างครั้งหลังสุ ด
ภายในระยะเวลา ๒ ปี งบประมาณ
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(๔) วงเงินที่จะซื้ อหรื อจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูห้ รื อเงิน
ช่วยเหลือที่จะซื้ อหรื อจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้ อหรื อจ้าง
ในครั้งนั้น
(๕) กาหนดเวลาที่ตอ้ งการใช้พสั ดุน้ นั หรื อให้งานนั้นแล้วเสร็ จ
(๖) วิธีที่จะซื้ อหรื อจ้าง และเหตุผลที่ตอ้ งซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีน้ นั
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุ มตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการซื้ อหรื อ
จ้าง การออกประกาศสอบราคาหรื อประกาศประกวดราคา
การซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงิ นไม่เกิ น ๑๐,๐๐๐ บาท และการซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธี
พิเศษกรณี เร่ งด่วนตามข้อ ๒๓ (๒) หรื อข้อ ๒๔ (๓) ซึ่ งไม่อาจทารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่พสั ดุหรื อ
เจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการนั้นจะทารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นว่าจาเป็ นก็ได้
ข้ อ ๒๘ ก่อนดาเนินการซื้ อที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุทารายงานเสนอต่อหัวหน้า
ส่ วนราชการตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็ นที่ตอ้ งซื้ อ
(๒) รายละเอียดของที่ดิน และหรื อสิ่ งก่อสร้ างที่ตอ้ งการซื้ อรวมทั้งเนื้ อที่และท้องที่ที่
ต้องการ
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่น้ นั
(๔) ราคาซื้ อขายของที่ดิน และหรื อสิ่ งก่ อสร้ างใกล้เคี ยงบริ เวณที่ จะซื้ อครั้ งหลังสุ ด
ประมาณ ๓ ราย
(๕) วงเงิ นที่จะซื้ อ โดยให้ระบุวงเงิ นงบประมาณ วงเงิ นตามโครงการเงิ นกู้ หรื อเงิ น
ช่วยเหลือ ที่จะซื้ อในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้ อในครั้งนั้น
(๖) วิธีที่จะซื้ อและเหตุผลที่ตอ้ งซื้ อโดยวิธีน้ นั
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จาเป็ นในการซื้ อ การ
ออกประกาศสอบราคาหรื อประกาศประกวดราคา
การซื้ อ ที่ ดิ น และหรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งให้ ติ ด ต่ อ กับ เจ้า ของโดยตรง เว้น แต่ ก ารซื้ อ ที่ ดิ น และหรื อ
สิ่ งก่อสร้างในต่างประเทศที่จาเป็ นต้องติดต่อผ่านนายหน้า หรื อดาเนิ นการในทานองเดียวกันตามกฎหมาย
หรื อประเพณี นิยมของท้องถิ่น
ข้ อ ๒๙ เมื่อหัวหน้าส่ วนราชการให้ความเห็ นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ ๒๗ หรื อข้อ ๒๘
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุดาเนินการตามวิธีการซื้ อหรื อการจ้างนั้นต่อไปได้
กำรคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบือ้ งต้ นในกำรซื้อและกำรจ้ ำง
ข้ อ ๓๐ ส่ วนราชการใดประสงค์จะคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้ อและการจ้างให้กระทา
ได้ในกรณี ที่จาเป็ นต้องจากัดเฉพาะผูท้ ี่มีความสามารถ โดยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ประกาศ
ให้ผทู ้ ี่สนใจทราบโดยเปิ ดเผย พร้อมทั้งส่ งให้ กวพ. ด้วย
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ในการดาเนิ นการคัดเลื อก ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่ องจัดทารายงานเสนอขออนุ มตั ิ หัวหน้าส่ วน
ราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุพร้อมด้วยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น โดยมีรายละเอียดอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็ นที่จะต้องทาการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้น
(๒) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุ หรื องานที่จะต้องซื้ อหรื อจ้าง
(๓) คุ ณสมบัติของผูม้ ี สิทธิ เข้ารับการคัดเลื อก ซึ่ งเป็ นเกณฑ์ความต้องการขั้นต่ า เช่ น
ประสบการณ์ และผลงานที่ ผ่านมา สมรรถภาพในส่ วนที่ เกี่ ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ เครื่ องมื อ และโรงงาน
ฐานะการเงิน เป็ นต้น
(๔) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
ข้ อ ๓๑ เมื่อหัวหน้าส่ วนราชการสั่งการอนุมตั ิในข้อ ๓๐ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุจดั ทาประกาศเชิญ
ชวนเพื่อคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น
ประกาศเชิญชวน อย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
(๑) รายละเอียดเฉพาะของที่ตอ้ งการซื้ อ หรื องานที่ตอ้ งการจ้าง
(๒) ประสบการณ์ และผลงานของผูเ้ สนอที่มีลกั ษณะและประเภทเดียวกัน
(๓) สมรรถภาพ ในส่ วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ เครื่ องมือ และโรงงาน
(๔) ฐานะการเงิน
(๕) หลักเกณฑ์ทวั่ ไปในการพิจารณาคัดเลือก
(๖) สถานที่ในการขอรับ หรื อขอซื้ อเอกสารคุณสมบัติเบื้องต้น
ในประกาศครั้งแรก ให้กาหนดสถานที่ วัน เวลารับข้อเสนอ ปิ ดการรับข้อเสนอ และเปิ ดซอง
ข้อเสนอ พร้ อมทั้งประกาศโฆษณาและแจ้งลักษณะโดยย่อของพัสดุ ที่ตอ้ งการซื้ อหรื องานที่ ตอ้ งการจ้าง
และกาหนดเวลาให้พอเพียงเพื่อเปิ ดโอกาสให้แก่ผทู ้ ี่สนใจจัดเตรี ยมข้อเสนอ ทั้งนี้ จะต้องกระทาก่อนวันรับ
ซองข้อเสนอไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน โดยประกาศทางวิทยุกระจายเสี ยงและลงประกาศในหนังสื อพิมพ์ หาก
เห็นสมควรจะส่ งประกาศเชิ ญชวนไปยังผูม้ ีอาชี พขายหรื อรับจ้างทางานนั้นโดยตรงหรื อโฆษณาด้วยวิธีอื่น
อีกก็ได้
สาหรับการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคานานาชาติ ให้ประกาศโฆษณาก่อน
วันรับซองข้อเสนอไม่นอ้ ยกว่า ๖๐ วัน และดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกูห้ รื อเงินช่วยเหลืออีก
ด้วย
ข้ อ ๓๒ ให้หัวหน้าส่ วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลื อกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้น
ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๔ คน โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการ
ระดับ ๕ หรื อเทียบเท่าขึ้นไป และจะต้องมีผชู ้ านาญการหรื อผูท้ รงคุณวุฒิอย่างน้อย ๑ คน
คณะกรรมการพิ จารณาคัด เลื อกผูม้ ี คุ ณสมบัติ เบื้ องต้นมี หน้า ที่ พิ จารณาคุ ณ สมบัติเ บื้ องต้น ตาม
หลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่หวั หน้าส่ วนราชการกาหนด
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ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็ นพร้ อมด้วยเอกสารที่ ได้รับ ไว้ท้ งั หมดต่ อ
หัวหน้าส่ วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุเพื่อพิจารณาประกาศรายชื่ อผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้ อ
หรื อจ้างต่อไป
ข้ อ ๓๓ ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ การคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้ อ
หรื อการจ้าง และตรวจสอบบัญชี รายชื่ อผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ได้ประกาศไปแล้วอย่างน้อยทุกรอบ ๓ ปี
โดยปกติให้กระทาภายในเดื อนแรกของปี งบประมาณ และเมื่อได้ทบทวนแล้วให้ส่วนราชการนั้นแจ้งการ
ทบทวนพร้อมทั้งส่ งหลักเกณฑ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ กวพ. ทราบโดยเร็ ว แต่ตอ้ งไม่นานเกินกว่า ๓๐
วัน นับแต่วนั ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดงั กล่าว
ในกรณี ที่ส่วนราชการใดมีการขึ้นบัญชี ผมู ้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นสาหรับการซื้ อหรื อการจ้างไว้เป็ นการ
ประจา ให้ส่วนราชการนั้นเปิ ดโอกาสให้ผูม้ ีคุณสมบัติเบื้ องต้นที่ ได้ข้ ึ นบัญชี ไว้แล้วและประสงค์ที่จะขอ
เลื่ อนชั้น หรื อให้บุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการพิจารณาคัดเลื อกเพื่อขึ้นบัญชี เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้น มี
สิ ทธิ ยนื่ คาขอเลื่อนชั้นหรื อคาขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ตลอดเวลา โดยให้ดาเนินการตามหลักเกณฑ์
วิธีการคัดเลือกตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ และโดยปกติจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็ จภายใน
๙๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับคาขอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ถ้าไม่สามารถดาเนิ นการให้แล้ว
เสร็ จภายในกาหนดเวลาดังกล่าว จะต้องชี้ แจงเหตุผลและระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ตามความจาเป็ นให้ผยู ้ ื่นคาขอ
ทราบด้วย
ในระหว่างการยื่นคาขอและตรวจพิจารณาคาขอ ผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ยื่นคาขอเลื่อนชั้นหรื อผูท้ ี่
ยืน่ คาขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชี เป็ นผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้น จะใช้สิทธิ จากการที่ตนได้ยื่นคา
ขอเลื่อนชั้นหรื อคาขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวในการซื้ อหรื อการจ้างที่มีข้ ึนก่อนหรื อในระหว่างที่
ตนยืน่ คาขอเลื่อนชั้นหรื อคาขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนั้นไม่ได้
ในกรณี ที่ส่วนราชการเห็ นสมควรยกเลิ กบัญชี รายชื่ อผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้ อหรื อการจ้าง
เพื่อดาเนิ นการคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ตามวรรคหนึ่ ง ให้
ส่ วนราชการแจ้งให้ผมู ้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นที่อยู่ในบัญชี รายชื่ อทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลื อกผูม้ ี
คุณสมบัติเบื้องต้น ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ล่วงหน้าไม่นอ้ ยกว่า ๑๒๐ วัน
ข้ อ ๓๓ ทวิ ในการซื้ อหรื อการจ้างแต่ละครั้ง ให้ส่วนราชการพิจารณาถึงความสามารถในการรับ
งานของผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างประกอบการพิจารณาคัดเลือกของส่ วนราชการด้วย
ในกรณี ที่ส่วนราชการใดมีการขึ้นบัญชี ผมู ้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นสาหรับการซื้ อหรื อการจ้างไว้แล้ว ให้
ส่ วนราชการนั้นแจ้งให้ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างที่อยู่ในบัญชี ผมู ้ ีคุณสมบัติเบื้ องต้นดังกล่าวแสดงหลักฐานถึ งขี ด
ความสามารถและความพร้ อมที่ตนมีอยู่ในวันเสนอราคาตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนด ทั้งในด้าน
บุคลากร เครื่ องมือ โรงงาน และฐานะทางการเงินของตนต่อส่ วนราชการ
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ข้ อ ๓๔ ในการดาเนิ นการซื้ อหรื อจ้างแต่ละครั้ง ให้หวั หน้าส่ วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
เพื่อปฏิบตั ิการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกาหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
(๑) คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
(๒) คณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา
(๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(๔) คณะกรรมการจัดซื้ อโดยวิธีพิเศษ
(๕) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
(๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(๗) คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ให้ค ณะกรรมการแต่ ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่ วนราชการภายในระยะเวลาที่
กาหนด ถ้ามี เหตุที่ทาให้การรายงานล่ าช้า ให้เสนอหัวหน้าส่ วนราชการพิจารณาขยายเวลาให้ตามความ
จาเป็ น
ข้ อ ๓๕ คณะกรรมการตามข้อ ๓๔ แต่ละคณะให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และ
กรรมการอย่างน้อย ๒ คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๓ หรื อเทียบเท่าขึ้นไป ในกรณี
จาเป็ นหรื อเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลที่มิใช่ ขา้ ราชการร่ วมเป็ นกรรมการด้วยก็ได้ ถ้า
ประธานกรรมการไม่ ส ามารถปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ไ ด้ ให้หัวหน้า ส่ วนราชการแต่ งตั้ง ข้า ราชการที่ มี คุ ณสมบัติ
ดังกล่าวข้างต้นทาหน้าที่ประธานกรรมการแทน
ในกรณี เมื่อถึงกาหนดเวลาการเปิ ดซองสอบราคา หรื อรับซองประกวดราคาแล้วประธานกรรมการ
ยังไม่มาปฏิบตั ิหน้าที่ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทาหน้าที่ประธานกรรมการในเวลานั้น
โดยให้คณะกรรมการดังกล่ าวปฏิ บตั ิ หน้าที่ เฉพาะข้อ ๔๒ (๑) หรื อข้อ ๔๙ แล้วแต่กรณี แล้วรายงาน
ประธานกรรมการซึ่ งหัวหน้าส่ วนราชการแต่งตั้งเพื่อดาเนินการต่อไป
ในการซื้ อหรื อจ้างครั้ งเดี ยวกัน ห้ามแต่งตั้งผูท้ ี่เป็ นกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา เป็ น
กรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคา หรื อแต่ง ตั้งผูท้ ี่ เป็ นกรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา เป็ นกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการทุ ก คณะ เว้น แต่ คณะกรรมการรั บ และเปิ ดซองประกวดราคา ควรแต่ ง ตั้ง
ผูช้ านาญการหรื อผูท้ รงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรื องานจ้างนั้น ๆ เข้าร่ วมเป็ นกรรมการด้วย
สาหรับการซื้ อหรื อจ้างในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งข้าราชการหรื อลูกจ้างประจาคนหนึ่ ง
ซึ่ งมิ ใ ช่ ผู ้จ ัด ซื้ อ หรื อจัด จ้ า งเป็ นผู ้ต รวจรั บ พัส ดุ ห รื องานจ้ า งนั้ น โดยให้ ป ฏิ บ ัติ ห น้ า ที่ เ ช่ น เดี ย วกั บ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรื อคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้
ข้ อ ๓๖ ในการประชุมปรึ กษาของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาพร้อมกันไม่นอ้ ยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสี ยงหนึ่งในการลงมติ
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มติ ของคณะกรรมการให้ถือเสี ยงข้างมาก ถ้าคะแนนเสี ยงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสี ยง
เพิม่ ขึ้นอีกเสี ยงหนึ่งเป็ นเสี ยงชี้ขาด เว้นแต่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้
ถือมติเอกฉันท์
กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทาบันทึกความเห็นแย้งไว้ดว้ ย
ข้ อ ๓๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หวั หน้าส่ วนราชการแต่งตั้งผูค้ วบคุมงานที่มีความรู ้ความ
ชานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการหรื อลูกจ้างประจาในสังกัด หรื อข้าราชการ
หรื อลูกจ้างประจาในสังกัดอื่ นตามที่ ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าส่ วนราชการของผูน้ ้ นั แล้ว ในกรณี ที่
ลักษณะของงานก่อสร้ างมีความจาเป็ นต้องใช้ความรู ้ ความชานาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผูค้ วบคุ มงานเฉพาะ
ด้านหรื อเป็ นกลุ่มบุคคลก็ได้
ผูค้ วบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผอู ้ อกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณี จาเป็ นจะต้องจ้างที่ปรึ กษาเป็ นผูค้ วบคุมงานแทนข้าราชการหรื อลูกจ้างประจาตามวรรคหนึ่ ง
ให้ถือปฏิบตั ิตามหมวด ๒ ส่ วนที่ ๓ หรื อส่ วนที่ ๔ แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๓๘ ในการซื้ อหรื อจ้างทาพัสดุที่มีเทคนิ คพิเศษ และจาเป็ นต้องใช้ผเู ้ ชี่ ยวชาญในการพิจารณา
เป็ นการเฉพาะ ให้อยู่ในดุ ลพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการที่จะขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณเพื่อ
ว่าจ้างที่ปรึ กษามาให้ความเห็ นประกอบการพิจารณาในการจัดซื้ อหรื อจัดจ้างในขั้นตอนหนึ่ งขั้นตอนใดได้
ตามความจาเป็ น โดยให้ดาเนินการจ้างโดยถือปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ในส่ วนที่ ๓
วิธีตกลงรำคำ
ข้ อ ๓๙ การซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุติดต่อตกลงราคากับผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง
โดยตรง แล้วให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุจดั ซื้ อหรื อจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่ วน
ราชการตามข้อ ๒๙
การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณี จาเป็ นและเร่ งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
และไม่อาจดาเนินการตามปกติได้ทนั ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุหรื อเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการนั้น
ดาเนินการไปก่อน แล้วรี บรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่ วนราชการและเมื่อหัวหน้าส่ วนราชการให้
ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็ นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
วิธีสอบรำคำ
ข้ อ ๔๐ ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุจดั ทาเอกสารสอบราคา โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
(๑) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตอ้ งการซื้ อและจานวนที่ตอ้ งการ หรื อแบบรู ปรายการ
ละเอียดและปริ มาณงานที่ตอ้ งการจ้าง
ในกรณี ที่จาเป็ นต้องดูสถานที่ หรื อชี้ แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตามวรรคหนึ่ ง ให้
กาหนดสถานที่ วัน เวลาที่นดั หมายไว้ดว้ ย
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(๒) คุณสมบัติของผูเ้ ข้าเสนอราคาซึ่ งจะต้องมีอาชีพขายหรื อรับจ้างตาม (๑) โดยให้ผเู้ สนอ
ราคาแสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย
(๓) ในกรณี จาเป็ นให้ระบุผูเ้ ข้าเสนอราคา ส่ งตัวอย่างแคตตาล๊อก หรื อแบบรู ปและ
รายการละเอียดไปพร้อมกับใบเสนอราคา
(๔) ถ้าจาเป็ นต้องมีการตรวจทดลอง ให้กาหนดจานวนตัวอย่างให้พอแก่การตรวจทดลอง
และเหลื อไว้สาหรั บการทาสัญญาด้วย ทั้งนี้ ให้มีขอ้ กาหนดไว้ด้วยว่าทางราชการไม่รับผิดชอบในความ
เสี ยหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอย่างนั้น
(๕) สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับแบบรู ปรายการละเอียด ในกรณี ที่มีการขายให้ระบุราคาขายไว้
ด้วย
(๖) ข้อกาหนดให้ผเู ้ ข้าเสนอราคาเสนอราคารวมทั้งสิ้ นและราคาต่อหน่วยหรื อต่อรายการ
(ถ้าทาได้) พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่า จะพิจารณาราคารวมหรื อราคาต่อหน่ วยหรื อต่อรายการ
ในกรณี ที่ไม่ได้กาหนดไว้ในเอกสารสอบราคาให้พิจารณาราคารวม
(๗) แบบใบเสนอราคา โดยกาหนดไว้ดว้ ยว่าในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทั้งสิ้ นเป็ น
ตัวเลขและต้องมีตวั หนังสื อกากับ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสื อไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสื อเป็ นสาคัญ
ในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ให้กาหนดแบบบัญชี รายการก่อสร้างตามความเหมาะสมของ
ลักษณะและประเภทของงาน เพื่อให้ผเู้ ข้าเสนอราคากรอกปริ มาณวัสดุและราคาด้วย
(๘) กาหนดระยะเวลายืนราคาเท่าที่จาเป็ นต่อทางราชการและมีเงื่อนไขด้วยว่าซองเสนอ
ราคาที่ยนื่ ต่อทางราชการและลงทะเบียนรับซองแล้ว จะถอนคืนมิได้
(๙) กาหนดสถานที่ส่งมอบพัสดุ และวันส่ งมอบโดยประมาณ (สาหรับการซื้ อ) หรื อ
กาหนดวันที่จะเริ่ มทางานและวันแล้วเสร็ จโดยประมาณ (สาหรับการจ้าง)
(๑๐) กาหนดสถานที่ วัน เวลา เปิ ดซองสอบราคา
(๑๑) ข้อกาหนดให้ผเู ้ สนอราคาผนึ กซองราคาให้เรี ยบร้อยก่อนยื่นต่อทางราชการ จ่าหน้า
ถึงประธานกรรมการเปิ ดซองสอบราคาการซื้ อการจ้างครั้งนั้น และส่ งถึงส่ วนราชการก่อนวันเปิ ดซอง โดย
ให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมจัดทาบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย
สาหรับกรณี ที่จะให้มีการยืน่ ซองทางไปรษณี ยไ์ ด้ให้กาหนดวิธีการปฏิบตั ิไว้ให้ชดั เจนด้วย
(๑๒) กาหนดเงื่อนไขในการสงวนสิ ทธิ์ ที่จะถือว่า ผูท้ ี่ไม่ไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงกับทาง
ราชการ เป็ นผูท้ ิง้ งาน
(๑๓) ข้อก าหนดว่า ผูเ้ ข้า เสนอราคาที่ ไ ด้รับ การคัดเลื อ กให้ ไ ปท าสั ญ ญา จะต้องวาง
หลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตราในข้อ ๑๔๑ และข้อ ๑๔๒
(๑๔) ร่ างสัญญา รวมทั้งการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เงื่อนไข การจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี)
และอัตราค่าปรับ
(๑๕) ข้อสงวนสิ ทธิ์ ว่า ส่ วนราชการจะไม่พิจารณาผูเ้ สนอราคาที่ เป็ นผูท้ ิ้งงานของทาง
ราชการ และส่ วนราชการทรงไว้ซ่ ึ งสิ ทธิ ที่จะงดซื้ อหรื อจ้าง หรื อเลือกซื้ อหรื อจ้างโดยไม่จาต้องซื้ อหรื อจ้าง
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จากผูเ้ สนอราคาต่าสุ ดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเ้ สนอราคาเสมือนเป็ น
ผูท้ ิง้ งาน หากมีเหตุที่เชื่อได้วา่ การเสนอราคากระทาไปโดยไม่สุจริ ตหรื อมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ข้ อ ๔๑ การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ดาเนินการดังนี้
(๑) ก่อนวันเปิ ดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน สาหรับการสอบราคาในประเทศ
หรื อไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ วัน สาหรับการสอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุส่งประกาศเผยแพร่ การสอบราคา
และเอกสารสอบราคาไปยังผูม้ ีอาชี พขายหรื อรับจ้างทางานนั้นโดยตรง หรื อโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนให้
มากที่สุดเท่าที่จะทาได้ กับให้ปิดประกาศเผยแพร่ การสอบราคาไว้โดยเปิ ดเผย ณ ที่ทาการของส่ วนราชการนั้น
(๒) ในการยื่นซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาจะต้องผนึ กซองจ่าหน้าถึ งประธานคณะกรรมการ
เปิ ดซองสอบราคาการซื้ อหรื อการจ้างครั้ งนั้น และส่ งถึ งส่ วนราชการผูด้ าเนิ นการสอบราคาก่อนวันเปิ ดซอง
สอบราคา โดยยื่นโดยตรงต่อส่ วนราชการ หรื อส่ งทางไปรษณี ยล์ งทะเบียน ในกรณี ที่ส่วนราชการกาหนดให้
กระทาได้
(๓) ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิ ดซองพร้อมระบุวนั และเวลาที่รับซอง ในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคา
มายืน่ ซองโดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผยู ้ ื่นซอง สาหรับกรณี ที่เป็ นการยื่นซองทางไปรษณี ย ์ ให้ถือวันและเวลา
ที่ส่วนราชการนั้นลงรับจากไปรษณี ยเ์ ป็ นเวลารับซอง และให้ส่งมอบซองให้แก่หวั หน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุทนั ที
(๔) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ เก็บรั กษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิ ดซองและเมื่อถึ ง
กาหนดเวลาเปิ ดซองสอบราคาแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการ
เปิ ดซองสอบราคา เพื่อดาเนินการต่อไป
ข้ อ ๔๒ คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคามีหน้าที่ดงั นี้
(๑) เปิ ดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชี รายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ
ผูเ้ สนอราคาทุกราย โดยเปิ ดเผย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กาหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชี
ของผูเ้ สนอราคาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่ อกากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบ
เสนอราคาทุกแผ่น
(๒) ตรวจสอบคุ ณสมบัติของผูเ้ สนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรื อแบบรู ปและ
รายการละเอียด แล้วคัดเลือกผูเ้ สนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรื องานจ้างของผูเ้ สนอราคาที่ถูกต้องตาม (๒) ที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอให้ซ้ื อหรื อจ้างจากรายที่คดั เลือกไว้แล้ว ซึ่ งเสนอราคาต่าสุ ด
ในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคาต่าสุ ดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทาสัญญาหรื อข้อตกลงกับส่ วนราชการในเวลา
ที่กาหนดตามเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผูเ้ สนอราคาต่ารายถัดไปตามลาดับ
ถ้ามี ผูเ้ สนอราคาเท่ ากันหลายราย ให้เรี ยกผูเ้ สนอราคาดังกล่ าวมาขอให้เสนอราคาใหม่
พร้อมกันด้วยวิธียนื่ ซองเสนอราคา
ถ้าปรากฏว่าราคาของผูเ้ สนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้ อหรื อจ้างสู งกว่าวงเงิน
ที่จะซื้ อหรื อจ้าง ให้คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาดาเนินการตามข้อ ๔๓
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(๔) ในกรณี ที่มีผูเ้ สนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่ อนไขที่กาหนดไว้ใน
เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดาเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม
(๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่ วนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
ข้ อ ๔๓ การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏว่าราคาของผูเ้ สนอราคารายที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้ อหรื อจ้างยังสู งกว่าวงเงินที่จะซื้ อหรื อจ้างตามข้อ ๒๗ (๔) หรื อข้อ ๒๘ (๕) แล้วแต่กรณี ให้
คณะกรรมการดาเนินการตามลาดับ ดังนี้
(๑) เรี ยกผูเ้ สนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่าสุ ดเท่าที่จะทาได้ หากผูเ้ สนอราคารายนั้น
ยอมลดราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้ อหรื อจ้าง หรื อสู งกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกิ น
ร้อยละสิ บของวงเงินที่จะซื้ อหรื อจ้าง หรื อต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะ
ซื้ อหรื อจ้างนั้นไม่เกินร้ อยละสิ บของวงเงิ นที่จะซื้ อหรื อจ้าง ถ้าเห็ นว่าราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่เหมาะสม ก็
ให้เสนอซื้ อหรื อจ้างจากผูเ้ สนอราคารายนั้น
(๒) ถ้าดาเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้เรี ยกผูเ้ สนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซื้ อหรื อจ้างทุ กรายมาต่ อรองราคาใหม่ พร้ อมกัน ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกาหนดระยะเวลาอัน
สมควร หากรายใดไม่มายื่นซอง ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผูเ้ สนอราคาต่าสุ ดในการ
ต่อรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้ อหรื อจ้าง หรื อสู งกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ
สิ บของวงเงินที่จะซื้อหรื อจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็ นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้ อหรื อจ้างจากผูเ้ สนอ
ราคารายนั้น
(๓) ถ้าดาเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่ วนราชการเพื่อ
ประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจานวน หรื อลดเนื้องาน หรื อขอเงินเพิ่มเติม หรื อยกเลิก
การสอบราคาเพื่อดาเนินการสอบราคาใหม่
วิธีประกวดรำคำ
ข้ อ ๔๔ ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุจดั ทาเอกสารประกวดราคา ตามตัวอย่างที่ กวพ. กาหนดหรื อตามแบบที่
ผ่านการตรวจพิจารณาของสานักงานอัยการสู งสุ ดแล้ว
การจัดทาเอกสารประกวดราคารายใดจาเป็ นต้องมีขอ้ ความหรื อรายการแตกต่ างไปจากที่ กวพ.
กาหนดหรื อแบบที่ผา่ นการตรวจพิจารณาของสานักงานอัยการสู งสุ ด โดยมีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ใน
ตัวอย่างหรื อแบบดังกล่าว และไม่ทาให้ทางราชการเสี ยเปรี ยบก็ให้กระทาได้ เว้นแต่หัวหน้าส่ วนราชการ
เห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสี ยเปรี ยบหรื อไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่ างเอกสารประกวดราคาไปให้สานักงานอัยการ
สู งสุ ดตรวจพิจารณาก่อน
การเผยแพร่ เอกสารประกวดราคาให้จดั ทาเป็ นประกาศ และมีสาระสาคัญดังนี้
(๑) รายการพัสดุที่ตอ้ งการซื้ อ หรื องานที่ตอ้ งการจ้าง
(๒) คุณสมบัติของผูม้ ีสิทธิเข้าประกวดราคา
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(๓) กาหนดวัน เวลา รับซอง ปิ ดการรับซอง และเปิ ดซองประกวดราคา
(๔) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับ หรื อขอซื้ อเอกสารการประกวดราคาและราคาของ
เอกสาร
(๕) แหล่งเงินกูแ้ ละประเทศผูม้ ีสิทธิ เข้าประกวดราคาในกรณี ประกวดราคานานาชาติ
ข้ อ ๔๕ การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุมีหน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุ มดู แลและจัดทาหลักฐานการเผยแพร่ และการปิ ดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาที่กาหนด
โดยให้เจ้าหน้าที่พสั ดุดาเนินการดังนี้
(๑) ปิ ดประกาศประกวดราคาโดยเปิ ดเผย ณ ที่ทาการของส่ วนราชการนั้น การปิ ด
ประกาศดังกล่าว ให้กระทาในตูป้ ิ ดประกาศที่มีกุญแจปิ ดตลอดเวลา โดยผูป้ ิ ดประกาศและผูป้ ลดประกาศ
ออกจากตูป้ ิ ดประกาศจะต้องจัดทาหลักฐานการปิ ดประกาศและการปลดประกาศออก เป็ นหนังสื อมีพยาน
บุคคลรับรอง ทั้งนี้ ผูป้ ิ ดประกาศและผูป้ ลดประกาศออก จะต้องมิใช่บุคคลเดียวกัน และจะต้องมิใช่บุคคล
ที่เป็ นพยานในแต่ละกรณี ดว้ ย
(๒) ส่ งไปประกาศทางวิทยุกระจายเสี ยง และ/หรื อประกาศในหนังสื อพิมพ์
(๓) ส่ งให้กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การสื่ อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่
(๔) ส่ งไปเผยแพร่ ที่ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ โดยให้ส่งเอกสารประกวด
ราคาไปพร้อมกันด้วย
(๕) ส่ งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรื อสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี
โดยให้ส่งเอกสารประกวดราคาไปพร้อมกันด้วย
นอกจากการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเห็นสมควรจะส่ งประกาศไปยังผูม้ ีอาชี พขายหรื อรับจ้าง
ทางานนั้นโดยตรง หรื อจะโฆษณาโดยวิธีอื่นอีกด้วยก็ได้
การส่ ง ประกาศประกวดราคาตามวรรคหนึ่ ง หากจัด ส่ ง ทางไปรษณี ย ์ใ ห้ จ ัด ส่ ง โดยใช้บ ริ ก าร
ไปรษณี ยด์ ่วนพิเศษ (EMS) เว้นแต่ทอ้ งที่ใดไม่มีบริ การไปรษณี ยด์ ่วนพิเศษ (EMS) จึงให้จดั ส่ งทาง
ไปรษณี ยล์ งทะเบียน
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้กระทาก่อนการให้หรื อการขายเอกสาร
ประกวดราคาไม่นอ้ ยกว่า ๗ วันทาการ
สาหรับการซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ให้ส่วนราชการถือปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์
ของแหล่งเงินกูห้ รื อแหล่งให้เงินช่วยเหลือ
ข้ อ ๔๖ การให้หรื อการขายเอกสารประกวดราคา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะหรื อ
รายละเอี ย ด ให้ก ระท า ณ สถานที่ ที่ ส ามารถติ ดต่ อได้โดยสะดวกและไม่ เป็ นเขตหวงห้า ม และจะต้อง
จัดเตรี ยมเอกสารประกวดราคาไว้ให้มากพอสาหรับความต้องการของผูม้ าขอรับหรื อขอซื้ อที่มีอาชี พขายหรื อ
รับจ้างทางานนั้น รายละ ๑ ชุด โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นใดในการให้หรื อการขาย
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การให้หรื อการขายเอกสารประกวดราคาต้องกระท าไม่ น้อยกว่า ๗ วันท าการ และจะต้องมี
ช่วงเวลาสาหรับการคานวณราคาของผูป้ ระสงค์จะเข้าเสนอราคาหลังปิ ดการให้หรื อการขายเอกสารประกวด
ราคาจนถึงก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่นอ้ ยกว่า ๗ วันทาการ หรื อไม่นอ้ ยกว่าจานวนวันที่มากกว่านั้น
ตามที่ กวพ. กาหนดโดยคานึงถึงขนาด ปริ มาณ และลักษณะของพัสดุที่จะซื้ อหรื อจ้าง
ในกรณี ที่มีการขาย ให้กาหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ทางราชการต้องเสี ยไปในการจัดทา
สาเนาเอกสารประกวดราคานั้น
ถ้า มี ก ารยกเลิ ก การประกวดราคาครั้ งนั้นและมี ก ารประกวดราคาใหม่ ให้ผูร้ ั บ หรื อซื้ อเอกสาร
ประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งก่อน มีสิทธิ ใช้เอกสารประกวดราคานั้นหรื อได้รับเอกสารประกวด
ราคาใหม่ โดยไม่ตอ้ งเสี ยค่าซื้ อเอกสารประกวดราคาอีก
ข้ อ ๔๗ ในกรณี การซื้ อหรื อการจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความซับซ้อน หรื อมีความจาเป็ นโดยสภาพ
ของการซื้ อหรื อการจ้างที่จะต้องมีการชี้ แจงรายละเอียดหรื อการชี้ สถานที่ ให้ส่วนราชการกาหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรื อการชี้สถานที่ในประกาศประกวดราคา
ก่ อ นวันปิ ดการรั บ ซองประกวดราคา หากส่ ว นราชการเห็ น ว่า มี ค วามจ าเป็ นที่ จะต้อ งก าหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรื อมีการชี้ สถานที่อนั เป็ นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็ นสาระสาคัญซึ่ งมิได้กาหนด
ไว้ในเอกสารประกวดราคาตั้งแต่ตน้ ให้ส่วนราชการจัดทาเป็ นเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติมและให้ระบุ วัน
เวลา และสถานที่ในการชี้ แจงรายละเอียดหรื อการชี้ สถานที่ไว้ดว้ ย และให้ดาเนิ นการตามข้อ ๔๕ วรรค
หนึ่ ง โดยอนุ โลม รวมทั้งให้แจ้งเป็ นหนังสื อให้ผทู ้ ี่ ได้รับหรื อได้ซ้ื อเอกสารประกวดราคาไปแล้วทุ กราย
ทราบโดยมิชกั ช้า
การชี้แจงรายละเอียดหรื อการชี้สถานที่ตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่ผรู้ ับผิดชอบจัดทา
บันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรื อการชี้สถานที่เป็ นลายลักษณ์อกั ษรไว้เป็ นหลักฐานทุกครั้ง
ถ้ามีการดาเนิ นการตามวรรคสอง ให้ส่วนราชการพิจารณาเลื่ อนวัน เวลา รับซอง การปิ ดการรับ
ซอง และการเปิ ดซองประกวดราคา ตามความจาเป็ นแก่กรณี ดว้ ย
ข้ อ ๔๘ นอกจากกรณี ที่กาหนดไว้ตามข้อ ๔๗ เมื่อถึงกาหนดวันรับซองประกวดราคา ห้ามมิให้
ร่ นหรื อเลื่อน หรื อเปลี่ยนแปลงกาหนดเวลารับซอง และเปิ ดซองประกวดราคา
การรับซองทางไปรษณี ยจ์ ะกระทามิได้ เว้นแต่การประกวดราคานานาชาติซ่ ึ งกาหนดให้มีการยื่น
ซองทางไปรษณี ยไ์ ด้ โดยให้ถือปฏิบตั ิตามข้อ ๔๑ (๒) (๓) และ (๔) โดยอนุโลม
ข้ อ ๔๙ คณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา มีหน้าที่ดงั นี้
(๑) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็ นหลักฐาน ลงชื่ อกากับซองกับบันทึก
ไว้ที่หน้าซองว่าเป็ นของผูใ้ ด
(๒) ตรวจสอบหลักประกันซองร่ วมกับเจ้าหน้าที่การเงินและให้เจ้าหน้าที่ การเงินออกใบ
รับให้แก่ ผูย้ ื่นซองไว้เป็ นหลักฐาน หากไม่ถูกต้องให้หมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานด้วย กรณี
หลัก ประกันซองเป็ นหนัง สื อค้ า ประกัน ให้ ส่ ง ส าเนาหนัง สื อค้ า ประกัน ให้ ธ นาคาร บรรษัท เงิ น ทุ น
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อุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย บริ ษทั เงิ นทุนหรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ผอู ้ อกหนังสื อค้ าประกัน ทราบ
ทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนตอบรับด้วย
(๓) รับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามบัญชี รายการเอกสารของผูเ้ สนอราคาพร้ อมทั้งพัสดุ
ตัวอย่าง แคตตาล็อก หรื อแบบรู ปและรายการละเอียด (ถ้ามี) หากไม่ถูกต้องให้บนั ทึกในรายงานไว้ดว้ ย
(๔) เมื่อพ้นกาหนดเวลารับซองแล้ว ห้ามรับซองประกวดราคา หรื อเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ตามเงื่อนไขที่กาหนดในเอกสารประกวดราคาอีก เว้นแต่กรณี ตามข้อ ๑๖ (๙)
(๕) เปิ ดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชี รายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของผูเ้ สนอราคาทุกราย โดยเปิ ดเผยตามเวลาและสถานที่ที่ กาหนด และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่ อ
กากับไว้ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
ในกรณี ที่มีการยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิ คและข้อเสนออื่น ๆ แยกจากซองข้อเสนอด้าน
ราคาซึ่ ง ต้อ งพิ จ ารณาทางเทคนิ ค และอื่ น ๆ ก่ อ น ตามเงื่ อนไขที่ ไ ด้ก าหนดไว้ต ามข้อ ๕๔ และข้อ ๕๖
คณะกรรมการรั บ และเปิ ดซองประกวดราคาไม่ ต้องปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ ตามวรรคหนึ่ ง โดยให้เ ป็ นหน้า ที่ ข อง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่จะต้องดาเนินการต่อไป
(๖) ส่ งมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงาน
การดาเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน
ข้ อ ๕๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าที่ดงั นี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา ใบราคา เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พัสดุตวั อย่าง
แคตตาล็อก หรื อแบบรู ปและรายการละเอียด แล้วคัดเลื อกผูเ้ สนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคา
ในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่ อนไขที่กาหนดในเอกสาร
ประกวดราคาในส่ วนที่มิใช่สาระสาคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบต่อผู ้
เสนอราคารายอื่นหรื อเป็ นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผเู ้ ข้าประกวดราคาโดยไม่ตดั ผูเ้ ข้า
ประกวดราคารายนั้นออก
ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริ งจากผูเ้ สนอราคารายใดก็ได้แต่จะให้
ผูเ้ สนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้
(๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่ งของ หรื องานจ้าง หรื อคุณสมบัติของผูเ้ สนอราคาที่ตรวจสอบ
แล้วตาม (๑) ซึ่ งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็ นประโยชน์ต่อทางราชการ แล้วเสนอให้ซ้ื อหรื อจ้างจากผูเ้ สนอ
ราคารายที่คดั เลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่าสุ ด
ในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคาต่ าสุ ดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทาสัญญาหรื อข้อตกลงกับส่ วนราชการใน
เวลาที่กาหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผูเ้ สนอราคาต่ารายถัดไปตามลาดับ
ถ้ามี ผูเ้ สนอราคาเท่ ากันหลายราย ให้เรี ยกผูเ้ สนอราคาดังกล่ าวมาขอให้เสนอราคาใหม่
พร้อมกัน ด้วยวิธียนื่ ซองเสนอราคา
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ถ้าปรากฏว่าราคาของผูเ้ สนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้ อหรื อจ้างสู งกว่าวงเงิน
ที่จะซื้ อหรื อจ้าง ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดาเนินการตามข้อ ๔๓ โดยอนุโลม
(๓) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และ ความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่ วนราชการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
ข้ อ ๕๑ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้พิจารณาตามข้อ ๕๐(๑) แล้วปรากฏว่า
มีผเู ้ สนอราคารายเดี ยวหรื อมีผเู ้ สนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่ อนไขที่กาหนด
ในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติให้เสนอหัวหน้าส่ วนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้ง
นั้น แต่ถา้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็ นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดาเนิ นการต่อไปโดยไม่
ต้องยกเลิกการประกวดราคา ก็ให้ดาเนินการตามข้อ ๕๐(๒) โดยอนุโลม
ข้ อ ๕๒ ในกรณี ไม่มีผเู ้ สนอราคา หรื อมี แต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่ อนไขที่
กาหนด ให้เสนอหัวหน้าส่ วนราชการยกเลิ กการประกวดราคาครั้งนั้น เพื่อดาเนิ นการประกวดราคาใหม่
หากหัวหน้าส่ วนราชการเห็นว่า การประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดาเนิ นการซื้ อหรื อจ้างโดยวิธี
พิเศษตามข้อ ๒๓ (๘) หรื อข้อ ๒๔ (๖) แล้วแต่กรณี ก็ได้
ข้ อ ๕๓ หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยงั ไม่ได้ทาสัญญาหรื อตกลงซื้ อหรื อจ้างกับผูเ้ สนอราคา
รายใด ถ้ามีความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็ นเหตุให้ตอ้ งเปลี่ยนแปลงสาระสาคัญในรายการ
ละเอียด หรื อเงื่อนไขที่กาหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซึ่ งทาให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบระหว่างผูเ้ ข้า
เสนอราคาด้วยกัน ให้หวั หน้าส่ วนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น
ข้ อ ๕๔ การซื้ อหรื อการจ้างที่ มีลกั ษณะจาเป็ นจะต้องคานึ งถึ งเทคโนโลยีของพัสดุ และหรื อ
ข้อกาหนดคุณสมบัติของผูเ้ ข้าเสนอราคา ซึ่ งอาจจะมีขอ้ เสนอที่ไม่อยูใ่ นฐานเดียวกันเป็ นเหตุให้มีปัญหาใน
การพิจารณาตัดสิ น และเพื่อขจัดปั ญหาดังกล่าวจาเป็ นต้องให้มีการปรับปรุ งข้อเสนอให้ครบถ้วนและเป็ นไป
ตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา หรื อการซื้ อหรื อการจ้างแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที่
คณะรั ฐมนตรี ไ ด้อนุ มตั ิ ใ ห้ดาเนิ นการได้ ให้ถื อปฏิ บ ตั ิ เช่ นเดี ย วกับ การประกวดราคาทัว่ ไป เว้นแต่ก าร
กาหนดให้ผเู้ ข้าเสนอราคายืน่ ซองประกวดราคาโดยแยกเป็ น
(๑) ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ
(๒) ซองข้อเสนอด้านราคา
(๓) ซองข้อเสนอทางการเงินตามข้อ ๕๖ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ให้กาหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็ นเงื่อนไขในเอกสารประกวด
ราคาด้วย
ข้ อ ๕๕ เพื่อให้เป็ นไปตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทาหน้าที่เปิ ด
ซองข้อเสนอด้านเทคนิคของผูเ้ สนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคาตามข้อ ๔๙ (๕)
และพิจารณาผลการประกวดราคาตามข้อ ๕๔ โดยถือปฏิบตั ิตามข้อ ๕๐ ในส่ วนที่ไม่ขดั กับการดาเนิ นการ
ดังต่อไปนี้
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(๑) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนออื่นของผูเ้ ข้าเสนอราคาทุกราย และคัดเลือก
เฉพาะรายที่เสนอได้ตรงหรื อใกล้เคียงตามมาตรฐานความต้องการของส่ วนราชการมากที่สุด ในกรณี จาเป็ น
จะเรี ยกผูเ้ สนอราคามาชี้แจงในรายละเอียดข้อเสนอเป็ นการเพิ่มเติมข้อหนึ่งข้อใดก็ได้
(๒) เปิ ดซองราคาเฉพาะรายที่ได้ผา่ นการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑) แล้ว สาหรับรายที่ไม่
ผ่านการพิจารณา ให้ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคา และซองข้อเสนอทางการเงิน (ถ้ามี) โดยไม่เปิ ดซอง
ในการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอทางการเงิ น ในกรณี น้ ี ให้ส่ วนราชการแต่ง ตั้ง
ผูเ้ ชี่ ย วชาญด้า นเทคนิ ค และผูเ้ ชี่ ยวชาญด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้ อหรื อการจ้างอย่างน้อยด้านละ ๑
คน เข้าร่ วมเป็ นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามวรรคหนึ่งด้วย
ข้ อ ๕๖ การซื้ อหรื อการจ้างที่ เปิ ดโอกาสให้ผูเ้ ข้าเสนอราคายื่นข้อเสนอทางการเงิ นมาด้วยให้
กาหนดให้ผูเ้ สนอราคายื่นซองข้อเสนอทางการเงิ นแยกมาต่างหาก และให้เปิ ดซองข้อเสนอทางการเงิ น
พร้อมกับการเปิ ดซองราคาตามข้อ ๕๕ (๒) เพื่อทาการประเมินเปรี ยบเทียบต่อไป ทั้งนี้ ให้กาหนดวิธีการ
ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็ นเงื่อนไขในเอกสารการประกวดราคาด้วย
วิธีพเิ ศษ
ข้ อ ๕๗ การซื้ อโดยวิธีพิเศษ ให้หวั หน้าส่ วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้ อโดยวิธีพิเศษขึ้น
เพื่อดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณี เป็ นพัสดุจะขายทอดตลาด ให้ดาเนินการซื้ อโดยวิธีเจรจาตกลงราคา
(๒) ในกรณี เป็ นพัสดุที่ตอ้ งซื้ อเร่ งด่วน หากล่าช้าอาจเสี ยหายแก่ราชการ ให้เชิ ญผูม้ ีอาชี พ
ขายพัส ดุ น้ นั โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็ นว่า ราคาที่ เสนอนั้นยัง สู ง กว่า ราคาในท้องตลาดหรื อราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(๓) ในกรณี เป็ นพัสดุที่ใช้ราชการลับ ให้ปฏิบตั ิเช่นเดียวกับ (๒)
(๔) ในกรณี ที่เป็ นพัสดุที่ได้ซ้ื อไว้แล้ว แต่มีความจาเป็ นต้องใช้เพิ่มในสถานการณ์ที่จาเป็ น
หรื อเร่ งด่วน หรื อเพื่อประโยชน์ของส่ วนราชการให้เจรจากับผูข้ ายรายเดิมตามสัญญาหรื อข้อตกลงซึ่ งยังไม่
สิ้ นสุ ดระยะเวลาการส่ งมอบ เพื่อขอให้มีการขายพัส ดุ ตามรายละเอียดและราคาที่ ต่ ากว่า หรื อราคาเดิ ม
ภายใต้เงื่ อนไขที่ ดีกว่าหรื อเงื่ อนไขเดิ ม โดยคานึ งถึ งราคาต่อหน่ วยตามสัญญาเดิ ม (ถ้ามี ) เพื่อให้บงั เกิ ด
ผลประโยชน์สูงสุ ดที่ส่วนราชการจะได้รับ
(๕) ในกรณี เป็ นพัสดุ ที่จาเป็ นต้องซื้ อโดยตรงจากต่า งประเทศ ให้เสนอหัวหน้าส่ วน
ราชการเพื่อติดต่อสั่งซื้ อโดยตรงจากต่างประเทศ หรื อสื บราคาจากต่างประเทศโดยขอความร่ วมมือให้สถาน
เอกอัครราชทูตหรื อส่ วนราชการอื่นในต่างประเทศ ช่วยสื บราคา คุณภาพ ตลอดจนรายละเอียด ส่ วนการ
ซื้ อโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศให้ติดต่อกับสานักงานขององค์การระหว่างประเทศที่มีอยู่ในประเทศ
โดยตรง เว้นแต่กรณี ที่ไม่มีสานักงานในประเทศ ให้ติดต่อกับสานักงานในต่างประเทศได้
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(๖) ในกรณี เป็ นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรื อมีขอ้ จากัดทางเทคนิ คที่จาเป็ นต้อง
ระบุยี่ห้อเป็ นการเฉพาะ ให้เชิ ญผูผ้ ลิตหรื อผูแ้ ทนจาหน่ายพัสดุน้ นั โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่
เสนอนั้นยังสู งกว่าราคาในท้องตลาดหรื อราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(๗) ในกรณี พสั ดุ ที่เป็ นที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้ าง ซึ่ งจาเป็ นต้องซื้ อเฉพาะแห่ ง ให้เชิ ญ
เจ้าของที่ ดินโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็ นว่า ราคาที่ เสนอนั้นยังสู งกว่าราคาในท้องตลาด หรื อราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
ส าหรั บ การจัดซื้ อที่ ดิน และหรื อสิ่ ง ก่ อสร้ า งในต่ า งประเทศในกรณี จาเป็ นจะติ ดต่ อกับ
นายหน้า หรื อดาเนินการในทานองเดียวกันตามกฎหมายหรื อประเพณี นิยมท้องถิ่น แทนเจ้าของที่ดินก็ได้
(๘) ในกรณี เป็ นพัสดุที่ได้ดาเนินการซื้ อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผูม้ ีอาชี พ
ขายพัสดุน้ นั โดยตรง และผูเ้ สนอราคาในการสอบราคาหรื อประกวดราคาซึ่ งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) หากเห็นว่า
ผูเ้ สนอราคารายที่เห็นสมควรซื้ อเสนอราคาสู งกว่าราคาในท้องตลาด หรื อราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็ นพร้ อมด้วยเอกสารที่ ได้รับ ไว้ท้ งั หมดต่ อ
หัวหน้าส่ วนราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
ข้ อ ๕๘ การจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้หวั หน้าส่ วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษขึ้น
เพื่อดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้เชิญผูม้ ีอาชีพรับจ้างทางาน
นั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็ นว่าราคาที่ เสนอนั้นยังสู งกว่าราคาในท้องถิ่ น หรื อราคาที่ประมาณได้
หรื อราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(๒) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๔ (๕) ให้เจรจากับผูร้ ับจ้างรายเดิ มตามสัญญาหรื อ
ข้อตกลงซึ่ งยังไม่สิ้นสุ ดระยะเวลาการส่ งมอบเพื่อขอให้มีการจ้างตามรายละเอี ยด และราคาที่ ต่ ากว่าหรื อ
ราคาเดิม โดยคานึ งถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้บงั เกิดผลประโยชน์สูงสุ ดที่ส่วนราชการ
จะได้รับ
(๓) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๔ (๖) กรณี เป็ นพัสดุที่ได้ดาเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้ว
ไม่ ไ ด้ผ ลดี ให้ สื บ ราคาจากผูม้ ี อาชี พ รั บ จ้า งท างานนั้นโดยตรง และผูเ้ สนอราคาในการสอบราคาหรื อ
ประกวดราคาซึ่ งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) หากเห็นว่าผูเ้ สนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างเสนอราคาสู งกว่าราคาใน
ท้องถิ่น หรื อราคาที่ประมาณได้ หรื อราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็ นพร้ อมด้วยเอกสารที่ ได้รับ ไว้ท้ งั หมดต่ อ
หัวหน้าส่ วนราชการเพื่อสัง่ การ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
วิธีกรณีพเิ ศษ
ข้ อ ๕๙ การดาเนิ นการซื้ อหรื อจ้างโดยวิธีกรณี พิเศษ ให้หวั หน้าส่ วนราชการสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้างจาก
ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างตามข้อ ๒๖ ได้โดยตรงเว้นแต่การซื้ อหรื อการจ้างครั้งหนึ่งซึ่ งมีราคาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
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ให้หวั หน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุจดั ซื้ อหรื อจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่ วนราชการตาม
ข้อ ๒๙
กำรจัดซื้อยำและเวชภัณฑ์
ข้ อ ๖๐ การซื้ อยาของส่ วนราชการ ให้จดั ซื้ อตามชื่ อสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติตามที่คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากาหนด โดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้ อยาดังกล่าวไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ ๖๐ เว้นแต่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุ ข ให้ใช้เงิ นงบประมาณจัดซื้ อยาดังกล่าว
ไม่นอ้ ยกว่าร้อยละ ๘๐
ข้ อ ๖๑ การซื้ อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยา เช่น ผ้าก๊อส สาลี หลอดฉี ดยา เข็มฉี ดยา เฝื อก วัสดุ
ทันตกรรม ฟิ ล์มเอกซเรย์ และเภสัชเคมีภณั ฑ์ ซึ่ งองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจาหน่ายแล้ว ให้จดั ซื้ อจาก
องค์การเภสัชกรรม นอกจากส่ วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้จดั ซื้ อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร
ส่ วนกรมตารวจจะซื้ อจากองค์การเภสัชกรรมหรื อโรงงานเภสัชกรรมทหารก็ได้ โดยให้ดาเนิ นการด้วยวิธี
กรณี พิเศษ แต่ท้ งั นี้ ราคายาที่องค์การเภสัชกรรมหรื อโรงงานเภสัชกรรมทหารจาหน่ ายต้องไม่สูงกว่าราคา
กลางของยาชื่อสามัญเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนดเกินร้อยละ ๓
ข้ อ ๖๒ การซื้ อยาตามชื่ อสามัญในบัญชี ยาหลักแห่ งชาติและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่ งองค์การเภสัช
กรรมมิได้เป็ นผูผ้ ลิตแต่มีจาหน่ าย ส่ วนราชการจะจัดซื้ อจากองค์การเภสัชกรรม หรื อผูข้ าย หรื อผูผ้ ลิตราย
ใดก็ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังนี้
(๑) การจัดซื้ อโดยวิธีสอบราคาหรื อประกวดราคา ให้ส่วนราชการแจ้งให้องค์การเภสัช
กรรมทราบด้วยทุกครั้ง และถ้าผลการสอบราคาหรื อประกวดราคาปรากฏว่าองค์การเภสัชกรรมเสนอราคา
เท่ากันหรื อต่ากว่าผูเ้ สนอราคารายอื่น ให้ส่วนราชการซื้ อจากองค์การเภสัชกรรม
(๒) การจัดซื้ อโดยวิธีตกลงราคาหรื อวิธีพิเศษ ให้ซ้ื อในราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลาง ที่
กระทรวงสาธารณสุ ขกาหนด
ข้ อ ๖๓ ในกรณี ที่มีกฎหมาย หรื อมติ คณะรั ฐมนตรี กาหนดให้ความสนับสนุ นให้ซ้ื อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากหน่วยงานใด ก็ให้ส่วนราชการจัดซื้ อยา หรื อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากหน่วยงานดังกล่าว
ได้ โดยวิธีกรณี พิเศษด้วย
ข้ อ ๖๔ ให้กระทรวงสาธารณสุ ขมี หน้าที่ แจ้งเวียนบัญชี ยาหลักแห่ งชาติ ตามที่ คณะกรรมการ
แห่งชาติทางด้านยากาหนด พร้อมทั้งราคากลางของยาดังกล่าว และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ส่วนราชการต่าง ๆ
ทราบ กับให้องค์การเภสัชกรรมแจ้งรายการยาตามบัญชี ยาหลักแห่ งชาติและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ ยาที่องค์การ
เภสัชกรรมผลิตได้หรื อมีจาหน่ายให้ส่วนราชการ ๆ ทราบด้วย
อำนำจในกำรสั่ งซื้อหรือสั่ งจ้ ำง
ข้ อ ๖๕ การสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้างครั้งหนึ่ ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณี พิเศษ ให้เป็ นอานาจของผู ้
ดารงตาแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
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(๑) หัวหน้าส่ วนราชการไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) รัฐมนตรี เจ้าสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๖๖ การสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ ง ให้เป็ นอานาจของผูด้ ารงตาแหน่งและภายใน
วงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าส่ วนราชการไม่เกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) รัฐมนตรี เจ้าสังกัดเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๖๗ การสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้างโดยวิธีกรณี พิเศษ ให้หวั หน้าส่ วนราชการสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้างโดยไม่
จากัดวงเงิน
กำรจ่ ำยเงินล่วงหน้ ำ
ข้ อ ๖๘ การจ่ายเงิ นค่าพัสดุ หรื อค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง จะกระทามิได้ เว้นแต่
หัวหน้าส่ วนราชการเห็ นว่ามี ความจาเป็ นจะต้องจ่าย และมี การกาหนดเงื่ อนไขไว้ก่อนการทาสัญญาหรื อ
ข้อตกลง ให้กระทาได้เฉพาะกรณี และตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) การซื้ อหรื อการจ้างจากส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่ น หน่ วยงานอื่ นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่ น หรื อ
รัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิ บของราคาซื้ อหรื อราคาจ้าง
(๒) การซื้ อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรื อจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศ
ซึ่ งต้องดาเนิ นการผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรื อการซื้ อเครื่ องมื อวิทยาศาสตร์ หรื อพัสดุ อื่นที่ กวพ.
กาหนดตามข้อ ๑๒ (๘) ซึ่ งจาเป็ นต้องซื้ อจากผูผ้ ลิ ตหรื อผูแ้ ทนจาหน่ ายโดยตรงในต่างประเทศ ให้จ่ายได้
ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรื อองค์การระหว่างประเทศ หรื อตามเงื่อนไขที่ผขู ้ ายกาหนด แล้วแต่กรณี
(๓) การบอกรับวารสารหรื อการสั่งจองหนังสื อ หรื อการจัดซื้ อฐานข้อมูลสาเร็ จรู ป (CDROM) ที่มีลกั ษณะจะต้องบอกรับเป็ นสมาชิ กก่อน และมีกาหนดการออกเป็ นวาระดังเช่นวารสาร หรื อการ
บอกรับเป็ นสมาชิก INTERNET เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์เรี ยกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ
โดยอาศัยระบบเครื อข่ายคอมพิวเตอร์ ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริ ง
(๔) การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีสอบราคาหรื อประกวดราคา จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิ บห้า
ของราคาซื้ อหรื อราคาจ้าง แต่ท้ งั นี้ จะต้อง กาหนดอัตราค่าพัสดุหรื อค่าจ้างที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็ นเงื่อนไข
ในเอกสารสอบราคาหรื อประกวดราคาด้วย
(๕) การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิ บห้าของราคาซื้ อ หรื อราคา
จ้าง
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ข้ อ ๖๙ การจ่ายเงินให้แก่ผขู ้ าย หรื อผูร้ ับจ้างตามแบบธรรมเนี ยมการค้าระหว่างประเทศ โดยเปิ ด
เลตเตอร์ อ อฟเครดิ ต หรื อ โดยวิ ธี ใ ช้ ด ราฟต์ก รณี ที่ ว งเงิ น ไม่ เ กิ น ๕๐,๐๐๐ บาท หรื อ การจ่ า ยเงิ น ตาม
ความก้าวหน้าในการจัดหาพัสดุที่สั่งซื้ อ ให้กระทาได้โดยไม่ถือว่าเป็ นการจ่ายเงินล่วงหน้า
ข้ อ ๗๐ การจ่ายเงิ นค่าพัสดุ หรื อค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๖๘ (๑) (๒) และ (๓) ไม่ตอ้ งเรี ยก
หลักประกัน
ส่ วนการจ่ายเงินค่าพัสดุหรื อค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๖๘ (๔) และ (๕) ผูข้ าย หรื อผูร้ ับจ้างจะต้องนา
พันธบัตรรัฐบาลไทย หรื อหนังสื อค้ าประกันของธนาคารในประเทศมาค้ าประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น
กำรตรวจรับพัสดุ
ข้ อ ๗๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดงั นี้
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทาการของผูใ้ ช้พสั ดุน้ นั หรื อสถานที่ซ่ ึ งกาหนดไว้ในสัญญาหรื อ
ข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณี ที่ไม่มีสัญญาหรื อข้อตกลง จะต้องได้รับอนุ มตั ิ
จากหัวหน้าส่ วนราชการก่อน
(๒) ตรวจรับพัสดุ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สาหรับกรณี ที่มีการ
ทดลอง หรื อตรวจสอบในทางเทคนิ คหรื อทางวิทยาศาสตร์ จะเชิ ญผูช้ านาญการหรื อผูท้ รงคุณวุฒิเกี่ ยวกับ
พัส ดุ น้ ัน มาให้ ค าปรึ ก ษา หรื อ ส่ ง พัส ดุ น้ ัน ไปทดลองหรื อตรวจสอบ ณ สถานที่ ของผูช้ านาญการหรื อ
ผูท้ รงคุณวุฒิน้ นั ๆ ก็ได้
ในกรณี จาเป็ นที่ ไม่สามารถตรวจนับเป็ นจานวนหน่ วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลัก
วิชาการสถิติ
(๓) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างนาพัสดุมาส่ ง และให้ดาเนินการ
ให้เสร็ จสิ้ นไปโดยเร็ วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างได้ส่งมอบ
พัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วนั ที่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างนาพัสดุน้ นั มาส่ ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พสั ดุพร้อมกับทา
ใบตรวจรับโดยลงชื่ อไว้เป็ นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผขู้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่
พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อดาเนิ นการเบิกจ่ายเงิ นตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิ นจากคลังและรายงานให้หัวหน้า
ส่ วนราชการทราบ
ในกรณี ที่ เห็ น ว่า พัส ดุ ที่ ส่ ง มอบ มี ร ายละเอี ย ดไม่ เป็ นไปตามข้อก าหนดในสั ญญาหรื อ
ข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าส่ วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ เพื่อทราบหรื อสั่งการ แล้วแต่กรณี
(๕) ในกรณี ที่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างส่ งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจานวน หรื อส่ งมอบครบ
จานวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรื อข้อตกลงมิได้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่นให้ตรวจรับไว้เฉพาะจานวน
ที่ถูกต้องโดยถื อปฏิบตั ิตาม (๔) และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่ วนราชการเพื่อแจ้งให้ผูข้ ายหรื อผู ้
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รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทาการ นับแต่วนั ตรวจพบ แต่ท้ งั นี้ไม่ตดั สิ ทธิ์ ของส่ วนราชการที่จะปรับผูข้ ายหรื อ
ผูร้ ับจ้างในจานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรื อไม่ถูกต้องนั้น
(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็ นชุ ด หรื อหน่วย ถ้าขาดส่ วนประกอบอย่างใดอย่าง
หนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่าผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุน้ นั และโดย
ปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่ วนราชการ เพื่อแจ้งให้ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างทราบภายใน ๓ วันทาการ นับแต่วนั ที่
ตรวจพบ
(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุ บางคน ไม่ยอมรับพัสดุโดยทาความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ
หัวหน้าส่ วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่ วนราชการสั่งการให้รับพัสดุน้ นั ไว้ จึงดาเนิ นการตาม
(๔) หรื อ (๕) แล้วแต่กรณี
กำรตรวจกำรจ้ ำงและกำรควบคุมงำนก่ อสร้ ำง
ข้ อ ๗๒ คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ดงั นี้
(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผคู้ วบคุมงาน
รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรู ปรายการละเอียด และข้อกาหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบ
หรื อพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรื อพักงานของผูค้ วบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าส่ วนราชการเพื่อพิจารณาสั่ง
การต่อไป
(๒) การดาเนินการตาม (๑) ในกรณี มีขอ้ สงสัยหรื อมีกรณี ที่เห็นว่า ตามหลักวิชาการช่างไม่
น่าจะเป็ นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในสัญญาหรื อที่ตกลงให้ทางานจ้างนั้น ๆ โดย
ให้มีอานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรื อตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง
เพื่อให้เป็ นไปตามแบบรู ปรายการละเอียดและข้อกาหนดในสัญญา
(๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผรู ้ ับจ้างส่ งมอบภายใน ๓ วันทาการ นับแต่วนั ที่ประธาน
กรรมการได้รับทราบการส่ งมอบงาน และให้ทาการตรวจรับให้เสร็ จสิ้ นไปโดยเร็ วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจเห็ นว่าเป็ นการถูกต้องครบถ้วนเป็ นไปตามแบบรู ปรายการละเอี ยดและ
ข้อกาหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผูร้ ับจ้างส่ งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วนั ที่ผรู ้ ับจ้างส่ งงานจ้างนั้น และให้ทา
ใบรับรองผลการปฏิ บตั ิงานทั้งหมดหรื อเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่ อไว้เป็ นหลักฐานอย่างน้อย ๒
ฉบับ มอบให้แก่ผรู ้ ับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พสั ดุ ๑ ฉบับ เพื่อทาการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หวั หน้าส่ วนราชการทราบ
ในกรณี ที่เห็ นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรื องวดใดก็ตามไม่เป็ นไปตามแบบรู ปรายการ
ละเอียดและข้อกาหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าส่ วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุเพื่อทราบ หรื อ
สั่งการ แล้วแต่กรณี
(๕) ในกรณี ที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทาความเห็ นแย้งไว้ ให้
เสนอหัวหน้าส่ วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่ วนราชการสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึง
จะดาเนินการตาม (๔)
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ข้ อ ๗๓ ผูค้ วบคุมงาน มีหน้าที่ดงั นี้
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กาหนดไว้ในสัญญา หรื อที่ตกลงให้ทางานจ้างนั้น ๆ
ทุกวัน ให้เป็ นไปตามแบบรู ปรายการละเอียด และข้อกาหนดในสัญญาทุ กประการโดยสั่งเปลี่ ยนแปลง
แก้ไขเพิ่มเติ มหรื อตัดทอนงานจ้างได้ตามที่ เห็ นสมควร และตามหลักวิชาช่ างเพื่อให้เป็ นไปตามแบบรู ป
รายการละเอียด และข้อกาหนดในสัญญา ถ้าผูร้ ับจ้างขัดขืนไม่ปฏิ บตั ิตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่ วน
หนึ่ ง ส่ วนใดหรื อทั้ง หมดแล้วแต่ก รณี ไว้ก่อน จนกว่าผูร้ ั บ จ้า งจะยอมปฏิ บ ตั ิ ใ ห้ถู กต้องตามคาสั่ง และให้
รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที
(๒) ในกรณี ที่ปรากฏว่าแบบรู ปรายการละเอียด หรื อข้อกาหนดในสัญญามีขอ้ ความขัดกัน
หรื อเป็ นที่คาดหมายได้วา่ ถึงแม้วา่ งานนั้นจะได้เป็ นไปตามแบบรู ปรายการละเอียด และข้อกาหนดในสัญญา
แต่เมื่อสาเร็ จแล้วจะไม่มนั่ คงแข็งแรง หรื อไม่เป็ นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรื อไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้น
ไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ ว
(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็ นรายวัน พร้อม
ทั้ง ผลการปฏิ บ ตั ิ ง าน หรื อการหยุดงานและสาเหตุ ที่ มี ก ารหยุดงานอย่า งน้อ ย ๒ ฉบับ เพื่ อรายงานให้
คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พสั ดุเมื่อเสร็ จงานแต่
ละงวด โดยถือว่าเป็ นเอกสารสาคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูม้ ีหน้าที่
การบันทึกการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบตั ิงานและวัสดุที่
ใช้ดว้ ย
(๔) ในวันกาหนดลงมือทาการของผูร้ ับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกาหนดส่ งมอบงานแต่
ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบตั ิงานของผูร้ ับจ้างว่าเป็ นไปตามสัญญาหรื อไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการ
จ้างทราบภายใน ๓ วันทาการ นับแต่วนั ถึงกาหนดนั้น ๆ
ส่ วนที่ ๓
กำรจ้ ำงทีป่ รึกษำ
กำรส่ งเสริมทีป่ รึกษำไทย
ข้ อ ๗๔ เพื่อเป็ นการส่ งเสริ มและพัฒนาที่ปรึ กษาไทย ให้มีศูนย์ขอ้ มูลที่ปรึ กษาอยูภ่ ายใต้การกากับ
ควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อทาหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึ กษาไทย
(๒) รับจดทะเบียน ต่อทะเบียน หรื อเพิกถอนทะเบียนที่ปรึ กษาไทย
(๓) รวบรวม จัดทา รวมทั้งปรับปรุ งข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ปรึ กษาไทย
(๔) เผยแพร่ หรื อให้ขอ้ มูลเกี่ยวกับที่ปรึ กษาไทยแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ น หน่วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ น
ราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น และเอกชนผูส้ นใจ
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ข้ อ ๗๕ การจ้างที่ปรึ กษาที่เป็ นนิติบุคคล นอกจากการจ้างที่ ปรึ กษาที่ดาเนิ นการด้วยเงินช่วยเหลือ
หรื อเงิ นกูจ้ ากแหล่งที่กาหนดให้ดาเนิ นการว่าจ้างโดยวิธีอื่น ให้ส่วนราชการจ้างที่ปรึ กษาไทยเป็ นที่ปรึ กษา
หลัก (Lead Firm) ในการดาเนิ นงาน เว้นแต่ได้รับการยืนยันเป็ นหนังสื อจากศูนย์ขอ้ มูลที่ปรึ กษาว่าไม่มีที่
ปรึ กษาไทยในสาขาบริ การหรื องานนั้น
การจ้างที่ปรึ กษาที่มิใช่ นิติบุคคล ให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กวพ. กาหนด เว้นแต่
ระเบียบนี้กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ในกรณี มีที่ปรึ กษาไทย แต่มีเหตุผลและความจาเป็ นที่จะไม่จา้ งที่ปรึ กษาไทย ให้ขออนุมตั ิต่อ กวพ.
สาหรับการจ้างที่ปรึ กษาของส่ วนราชการในต่างประเทศ หรื อมีกิจกรรมที่ตอ้ งปฏิบตั ิในต่างประเทศ
จะไม่จา้ งที่ปรึ กษาไทยก็ได้
ข้ อ ๗๖ ภายใต้บงั คับข้อ ๗๕ การจ้างที่ปรึ กษาต่างประเทศของส่ วนราชการ นอกจากการจ้าง
ที่ปรึ กษาที่ดาเนิ นการด้วยเงินช่วยเหลือ หรื อเงินกูจ้ ากแหล่งที่กาหนดให้ดาเนิ นการจ้างโดยวิธีอื่น จะต้องมี
บุ คลากรไทยร่ วมงานด้วยไม่น้อยกว่าร้ อยละห้า สิ บของจานวนคน - เดื อน (man-months) ของที่ปรึ กษา
ทั้งหมด เว้นแต่สาขาบริ การหรื องานที่ไม่อาจจะจ้างบุคลากรไทยได้ให้ขออนุมตั ิ ต่อ กวพ.
วิธีจ้ำงทีป่ รึกษำ
ข้ อ ๗๗ การจ้างที่ปรึ กษากระทาได้ ๒ วิธี คือ
(๑) วิธีตกลง
(๒) วิธีคดั เลือก
รำยงำนขอจ้ ำงทีป่ รึกษำ
ข้ อ ๗๘ ก่อนดาเนิ นการจ้างที่ปรึ กษา ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุทารายงานเสนอหัวหน้าส่ วนราชการ ตาม
รายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็ นที่ตอ้ งจ้างที่ปรึ กษา
(๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึ กษา (Terms of Reference)
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึ กษาที่จะจ้าง
(๔) วงเงินค่าจ้างที่ปรึ กษาโดยประมาณ
(๕) กาหนดระยะเวลาแล้วเสร็ จของงาน
(๖) วิธีจา้ งที่ปรึ กษา และเหตุผลที่ตอ้ งจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีน้ นั
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี)
เมื่อหัวหน้าส่ วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุดาเนิ นการจ้าง
ตามวิธีจา้ งนั้นต่อไปได้

37
กรรมกำร
ข้ อ ๗๙ ในการดาเนินการจ้างที่ปรึ กษาแต่ละครั้ง ให้หวั หน้าส่ วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
เพื่อปฏิบตั ิการตามระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี คือ
(๑) คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีตกลง
(๒) คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีคดั เลือก
ข้ อ ๘๐ คณะกรรมการตามข้อ ๗๙ ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่าง
น้อย ๔ คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการในสังกัดตั้งแต่ระดับ ๖ หรื อเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อย ๒ คน
ในกรณี จาเป็ นหรื อเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ให้แต่งตั้งผูแ้ ทนจากส่ วนราชการอื่น หรื อบุคคลที่ มิใช่
ข้าราชการซึ่งเป็ นผูช้ านาญการหรื อผูท้ รงคุณวุฒิในงานที่จะจ้างที่ปรึ กษาเป็ นกรรมการด้วย และในกรณี การ
จ้างที่ปรึ กษาที่ดาเนินการด้วยเงินกูใ้ ห้มีผแู ้ ทนจากสานักงานเศรษฐกิจการคลังด้วย ๑ คน
ข้ อ ๘๑ ในการประชุมของคณะกรรมการตามข้อ ๗๙ ต้องมีกรรมการมาประชุ มไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่ ง
ของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็ นองค์ประชุม
การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้นาความตามข้อ ๓๖ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
วิธีตกลง
ข้ อ ๘๒ การจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีตกลง ได้แก่ การจ้างที่ปรึ กษาที่ผวู ้ า่ จ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ่ ง
ซึ่งเคยทราบหรื อเคยเห็นความสามารถและผลงานแล้ว และเป็ นผูใ้ ห้บริ การที่เชื่อถือได้
ข้ อ ๘๓ การจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีตกลง ให้กระทาได้ในกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นการจ้างที่มีค่างานจ้างไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) เป็ นการจ้างเพื่อทางานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทาอยูแ่ ล้ว
(๓) เป็ นการจ้างในกรณี ที่ทราบแน่ชดั ว่าผูเ้ ชี่ ยวชาญในงานที่จะให้บริ การตามที่ตอ้ งการมี
จานวนจากัด ไม่เหมาะสมที่จะดาเนินการด้วยวิธีคดั เลือก และเป็ นการจ้างที่มีค่างานจ้างไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท
(๔) เป็ นการจ้างส่ วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่ น หน่ วยงานอื่ นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่ น หรื อ
หน่วยงานอื่นใดที่มีกฎหมายหรื อมติคณะรัฐมนตรี ให้การสนับสนุน ให้ดาเนินการจ้างได้โดยตรง
การจ้างที่ตอ้ งกระทาโดยเร่ งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสี ยหายแก่ราชการ และมีความจาเป็ นที่จะต้อง
ดาเนินการจ้างโดยวิธีตกลงก็ให้กระทาได้ โดยหัวหน้าส่ วนราชการจะต้องทารายงานชี้ แจงเหตุผลและความ
จาเป็ นของการจ้างโดยวิธีตกลงให้ กวพ. ทราบโดยมิชกั ช้า แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่ได้มี
การจ้าง ในกรณี ที่ กวพ. พิจารณาแล้วเห็นว่าการจ้างดังกล่าวไม่เป็ นกรณี เร่ งด่วน ให้ กวพ. มีอานาจแก้ไข
สัญญาการจ้างให้เป็ นไปตามหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึ กษาที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ได้ และในการทาสัญญา
จ้างโดยอาศัยเหตุเร่ งด่วนนี้ ส่ วนราชการจะต้องกาหนดเป็ นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วยว่าสัญญาจ้างดังกล่าวจะ
มีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ กวพ. ให้ความเห็นชอบ
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ในกรณี การจ้างโดยอาศัยเหตุตาม (๒) หรื อ (๓) กวพ. จะกาหนดให้หวั หน้าส่ วนราชการทารายงาน
ชี้แจงเหตุผลเพื่อทราบก็ได้ สาหรับกรณี ที่เป็ นการจ้างที่มีค่างานจ้างเกินวงเงินขั้นสู งที่ กวพ. กาหนด
ข้ อ ๘๔ คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีตกลง มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึ กษา
(๒) พิจารณาอัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่ น ๆ ที่ เกี่ ยวเนื่ องกับบริ การที่ จะจ้างและเจรจา
ต่อรอง
(๓) พิจารณารายละเอียดที่จะกาหนดในสัญญา
(๔) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่ วนราชการเพื่อสัง่ การโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
วิธีคัดเลือก
ข้ อ ๘๕ การจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีคดั เลื อก ได้แก่ การจ้างที่ปรึ กษาโดยการคัดเลื อกที่ปรึ กษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะทางานนั้นให้เหลือน้อยราย และเชิญชวนที่ปรึ กษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เหลือน้อย
รายดังกล่าวยื่นข้อเสนอเข้ารับงานนั้น ๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด ในกรณี ที่มีเหตุอนั สมควรและ
หัวหน้าส่ วนราชการเห็นชอบ ให้เชิญที่ปรึ กษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยื่นข้อเสนอเข้ารับงาน โดยไม่ตอ้ งทา
การคัดเลือกให้เหลือน้อยรายก่อนก็ได้
ข้ อ ๘๖ เพื่ อให้ได้รายชื่ อของที่ปรึ กษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ ที่
รับผิดชอบในการจ้างที่ปรึ กษา ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ที่ปรึ กษาต่างประเทศ ให้ขอรายชื่ อจากสถาบันการเงิน หรื อองค์การระหว่างประเทศ
หรื อลงประกาศในหนังสื อพิมพ์ แจ้งไปยังสมาคมหรื อสถาบันอาชีพหรื อสถานฑูตที่เกี่ยวข้อง หรื อขอความ
ร่ วมมือจากส่ วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่ งเคยดาเนินการจ้างที่ปรึ กษาในงานประเภทเดียวกัน
(๒) ที่ปรึ กษาไทย ให้ขอรายชื่อที่ปรึ กษาจากศูนย์ขอ้ มูลที่ปรึ กษา กระทรวงการคลัง
ส่ วนราชการใดที่มีรายชื่ อที่ปรึ กษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยูแ่ ล้ว อาจพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ
น้อยรายโดยไม่ดาเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้
การคัดเลือกที่ปรึ กษาให้เหลือน้อยราย ให้คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีคดั เลือกทา
หน้าที่พิจารณาคัดเลือกที่ปรึ กษาให้เหลืออย่างมาก ๖ ราย
เมื่ อ ได้ด าเนิ นการคัด เลื อ กที่ ป รึ ก ษาให้ เหลื อน้อ ยรายแล้ว ให้ร ายงานหัวหน้า ส่ ว นราชการเพื่ อ
พิจารณา และกรณี ที่เป็ นการจ้างที่ปรึ กษาโดยใช้เงิ นกูห้ รื อเงินช่ วยเหลือ ให้ดาเนิ นการตามหลักเกณฑ์ของ
แหล่งเงินนั้นด้วย
ข้ อ ๘๗ ให้ส่วนราชการออกหนังสื อเชิ ญชวนที่ปรึ กษาที่ได้คดั เลือกไว้ยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานตาม
วิธีหนึ่งวิธีใด ดังต่อไปนี้
(๑) ยืน่ ข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกันโดยแยกเป็ น ๒ ซอง
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(๒) ยืน่ ข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียว
ข้ อ ๘๘ คณะกรรมการดาเนินการจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีคดั เลือก มีหน้าที่ดงั ต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
(๒) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึ กษาทุกรายและจัดลาดับ
(๓) ในกรณี ที่ใช้วิธีตามข้อ ๘๗ (๑) ให้เปิ ดซองเสนอด้านราคาของที่ปรึ กษาที่มีขอ้ เสนอ
ด้านเทคนิ คที่ดีที่สุดและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม สาหรับกรณี ที่ใช้วิธีตามข้อ ๘๗ (๒) ให้เชิญที่
ปรึ กษาที่มีขอ้ เสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายืน่ ข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม
หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าส่ วนราชการเพื่อพิจารณายกเลิกการเจรจากับที่ปรึ กษา
รายนั้น แล้วเปิ ดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึ กษาที่มีขอ้ เสนอด้านเทคนิ คที่ดีที่สุดรายถัดไป หรื อเชิญที่
ปรึ กษาที่มีขอ้ เสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไปให้ยนื่ ข้อเสนอด้านราคา แล้วแต่กรณี และเจรจาต่อรองให้
ได้ราคาที่เหมาะสม
(๔) เมื่อเจรจาได้ราคาที่เหมาะสมแล้วให้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะกาหนดในสัญญา
(๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่ วนราชการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
ในกรณี ที่ใช้วิธีการยื่นข้อเสนอตามข้อ ๘๗ (๑) หลังจากตัดสิ นให้ทาสัญญากับที่ปรึ กษาซึ่ งได้รับ
การคัดเลือกแล้ว ให้ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคาให้แก่ที่ปรึ กษารายอื่นที่ได้ยนื่ ไว้โดยไม่เปิ ดซอง
สาหรั บการจ้างที่ ปรึ กษาโดยวิธีคดั เลื อกที่ ดาเนิ นการด้วยเงิ นช่ วยเหลื อโดยกรมวิเทศสหการ ให้
ปฏิบตั ิตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง โดยอนุโลม
ข้ อ ๘๙ การจ้างที่ปรึ กษาที่เป็ นงานที่ไม่ยงุ่ ยากซับซ้อน และมีที่ปรึ กษาซึ่ งสามารถทางานนั้นได้เป็ น
การทัว่ ไป ให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการที่จะออกหนังสื อเชิ ญชวนที่ปรึ กษาที่ได้คดั เลือกไว้ ให้
ยืน่ ข้อเสนอเพื่อรับงาน โดยให้ดาเนินการตามวิธีดงั ต่อไปนี้ คือ
(๑) ให้ที่ปรึ กษายื่นข้อเสนอด้านเทคนิ ค และข้อเสนอด้านราคาพร้อมกัน โดยแยกเป็ น
๒ ซอง
(๒) ให้คณะกรรมการดาเนิ นการจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีคดั เลือก พิจารณาข้อเสนอด้าน
เทคนิคของที่ปรึ กษาทุกราย และจัดลาดับ
(๓) เปิ ดซองราคาของผูท้ ี่ได้รับการจัดลาดับไว้อนั ดับหนึ่งถึงอันดับสามตาม (๒) พร้อมกัน
แล้วเลือกรายที่เสนอราคาต่าสุ ดมาเจรจาต่อรองราคาเป็ นลาดับแรก
(๔) หากเจรจาตาม (๓) แล้วไม่ได้ผล ให้ยกเลิกแล้วเจรจากับรายที่เสนอราคาต่ารายถัดไป
ตามลาดับ
เมื่อเจรจาได้ผลประการใด ให้ดาเนินการตามข้อ ๘๘ (๔) และ (๕)
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ข้ อ ๙๐ การจ้างที่ปรึ กษาเป็ นรายบุคคลที่ไม่ตอ้ งยื่นข้อเสนอด้านเทคนิ ค ให้ดาเนิ นการคัดเลื อกที่
ปรึ กษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนัยข้อ ๘๖ และพิจารณาจัดลาดับ และเมื่อสามารถจัดลาดับได้แล้ว ให้
เชิญรายที่เหมาะสมที่สุดมาเสนอราคาค่าจ้างเพื่อเจรจาต่อรองราคาตามลาดับ
อำนำจในกำรสั่ งจ้ ำงทีป่ รึกษำ
ข้ อ ๙๑ การสั่งจ้างที่ปรึ กษาครั้งหนึ่ง ให้เป็ นอานาจของผูด้ ารงตาแหน่งและภายในวงเงินดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าส่ วนราชการไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) รัฐมนตรี เจ้าสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ค่ ำจ้ ำงทีป่ รึกษำ
ข้ อ ๙๒ อัตราค่าจ้างที่ปรึ กษาให้เป็ นไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคานึ งถึงองค์ประกอบ
ต่าง ๆ เช่น ลักษณะของงานที่จะจ้างอัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่ส่วนราชการหรื อรัฐวิสาหกิจ
เคยจ้าง จานวนคน – เดือน (man-months) เท่าที่จาเป็ น ดัชนี ค่าครองชี พ เป็ นต้น แต่ท้ งั นี้ จะต้องไม่เกิ น
กว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึ กษาตามที่ กวพ. กาหนด (ถ้ามี) ด้วย
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องจ่ายเงิ นค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกิ นร้ อยละสิ บห้าของค่าจ้างตาม
สัญญา และที่ปรึ กษาจะต้องจัดให้ธนาคารในประเทศเป็ นผูค้ ้ าประกันเงินค่าจ้างที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น และ
ให้ผวู ้ ่าจ้างคืนหนังสื อค้ าประกันดังกล่าวให้แก่ที่ปรึ กษาเมื่อทางราชการได้หกั เงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงิ น
ค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้กาหนดเป็ นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
สาหรับการจ้างส่ วนราชการ ราชการส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรื อหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้จ่ายเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้ อยละห้าสิ บของค่าจ้างตามสัญญา และไม่ตอ้ งมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไป
ก็ได้
หลักประกันผลงำน
ข้ อ ๙๓ การจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ที่ปรึ กษาที่แบ่งการชาระเงินออกเป็ นงวด นอกจากการจ้างที่ปรึ กษา
ซึ่ งดาเนิ นการด้วยเงิ นช่ วยเหลือ ให้ผวู ้ า่ จ้างหักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ากว่าร้ อยละห้าแต่ไม่เกิ น
ร้อยละสิ บของเงินค่าจ้าง เพื่อเป็ นการประกันผลงาน หรื อจะให้ที่ปรึ กษาใช้หนังสื อค้ าประกันของธนาคาร
ในประเทศมีอายุการค้ าประกันตามที่ผวู ้ า่ จ้างจะกาหนดวางค้ าประกันแทนเงิ นที่หกั ไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ให้กาหนด
เป็ นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
ข้ อ ๙๔ กรณี สัญญาจ้างที่ปรึ กษาตามโครงการเงิ นกูท้ ี่ได้รวมเงิ นค่าภาษีซ่ ึ งที่ปรึ กษาจะต้องจ่าย
ให้แก่รัฐบาลไทยไว้ในราคาจ้าง ให้แยกเงินส่ วนที่กนั เป็ นค่าภาษีไว้ต่างหากจากราคาจ้างรวม
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ส่ วนที่ ๔
กำรจ้ ำงออกแบบและควบคุมงำน
วิธีจ้ำงออกแบบและควบคุมงำน
ข้ อ ๙๕ การจ้างออกแบบและควบคุมงาน กระทาได้ ๔ วิธี คือ
(๑) วิธีตกลง
(๒) วิธีคดั เลือก
(๓) วิธีคดั เลือกแบบจากัดข้อกาหนด
(๔) วิธีพิเศษ
รำยงำนขอจ้ ำงออกแบบและควบคุมงำน
ข้ อ ๙๖ ก่อนดาเนิ นการจ้างออกแบบและควบคุมงานทุกวิธี ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุจดั ทารายงานเสนอ
หัวหน้าส่ วนราชการ ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) ขอบเขตวงงานรวมทั้งรายละเอียดเท่าที่จาเป็ น
(๒) วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
(๓) ประมาณการค่าจ้าง
(๔) กาหนดเวลาแล้วเสร็ จ
(๕) วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ตอ้ งจ้างโดยวิธีน้ นั
(๖) ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี)
เมื่อหัวหน้าส่ วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุดาเนินการจ้าง
ตามวิธีจา้ งนั้นต่อไปได้
กำรจ้ ำงโดยวิธีตกลง
ข้ อ ๙๗ การจ้างโดยวิธีตกลง ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุ มงานที่ผวู ้ ่าจ้างเลื อกจ้างผูใ้ ห้
บริ การรายหนึ่งรายใด ซึ่ งเคยทราบหรื อเคยเห็นความสามารถแล้ว และเป็ นผูใ้ ห้บริ การที่มีหลักฐานดีตามที่
คณะกรรมการดาเนิ นการจ้างโดยวิธี ตกลงได้พิ จารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ ให้ใ ช้ก ับ การก่ อสร้ างที่ มีวงเงิ น
งบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่ง ๆ ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๙๘ ในการดาเนิ นการจ้างออกแบบและควบคุ มงานโดยวิธีตกลงแต่ละครั้ง ให้หวั หน้าส่ วน
ราชการแต่งตั้งกรรมการดาเนิ นการจ้างโดยวิธีตกลงขึ้นคณะหนึ่ ง ซึ่ งประกอบด้วย ประธาน ๑ คน และ
กรรมการอื่นอีกอย่างน้อย ๒ คน ปกติให้เป็ นข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๔ หรื อเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อย ๑ คน
และควรมีผูท้ รงคุ ณวุฒิหรื อผูช้ านาญในกิ จการนี้ เข้าร่ วมเป็ นกรรมการด้วย คณะกรรมการดังกล่ าวต้องมี
จานวนไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่งของจานวนทั้งหมด จึงจะดาเนินการตามที่กาหนดไว้ได้
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ข้ อ ๙๙ คณะกรรมการดาเนิ นการจ้างโดยวิธีตกลง มีหน้าที่พิจารณาข้อกาหนดของผูใ้ ห้บริ การ
ตามที่ กาหนดไว้ใ นส่ วนนี้ และให้รายงานผลการพิ จารณาและความเห็ น พร้ อมด้วยเอกสารที่ ไ ด้รับไว้
ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่ วนราชการ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ
กำรจ้ ำงโดยวิธีคัดเลือก
ข้ อ ๑๐๐ การจ้างโดยวิธีคดั เลือก ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยผูว้ า่ จ้างประกาศเชิ ญ
ชวนการว่าจ้าง และคณะกรรมการดาเนิ นการจ้างจะพิจารณาคัดเลื อกผูใ้ ห้บริ การที่ มีขอ้ กาหนดเหมาะสม
ที่สุด เพื่อดาเนิ นการว่าจ้างต่อไป ทั้งนี้ ให้ใช้กบั การก่อสร้ างอาคารที่มีวงเงิ นงบประมาณค่าก่อสร้ างตาม
โครงการหนึ่ง ๆ เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๑๐๑ ในการดาเนิ นการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยการจ้างโดยวิธีคดั เลือกแต่ละครั้ง ให้
หัวหน้าส่ วนราชการแต่งตั้งกรรมการรับซองเสนองาน และกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคดั เลือก
คณะกรรมการรับซองเสนองาน ให้ประกอบด้วย ประธาน ๑ คน และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย ๒
คน ปกติให้เป็ นข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๓ หรื อเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อย ๒ คน
คณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคดั เลือก ให้ประกอบด้วย ประธาน ๑ คน และกรรมการอื่นอีก
อย่างน้อย ๒ คน ปกติ ให้เป็ นข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๔ หรื อเทียบเท่าขึ้ นไปอย่างน้อย ๒ คน และควรมี
ผูท้ รงคุณวุฒิหรื อผูช้ านาญในกิจการนี้เข้าร่ วมด้วย
คณะกรรมการดังกล่าวในข้อนี้ ต้องมีจานวนไม่ต่ากว่ากึ่งหนึ่ งของจานวนทั้งหมดจึงจะดาเนิ นการ
ตามที่กาหนดไว้ได้
ข้ อ ๑๐๒ คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้าง โดยวิธีคดั เลือกมีหน้าที่ดงั นี้
(๑) รับซองเสนองานจากผูใ้ ห้บริ การ และบันทึกไว้ที่หน้าซองว่า เป็ นผูใ้ ห้บริ การรายใด
แล้วลงบัญชีไว้เป็ นหลักฐาน
(๒) มอบซองเสนองานในสภาพเดิมต่อคณะกรรมการดาเนิ นการจ้างโดยวิธีคดั เลือก และ
เมื่อพ้นกาหนดเวลารับซองเสนองานแล้ว ห้ามรับซองเสนองานจากผูใ้ ห้บริ การรายหนึ่งรายใดอีกเป็ นอันขาด
ข้ อ ๑๐๓ คณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคดั เลือก มีหน้าที่ดงั นี้
(๑) เมื่อคณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคดั เลือกมาครบองค์ประชุ มแล้ว จึงเปิ ดซอง
เสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธีคดั เลือกมอบให้
(๒) พิจารณาข้อกาหนดของผูใ้ ห้บริ การตามที่กาหนดไว้ในส่ วนนี้ คุณวุฒิและประวัติการ
ทางาน จานวนสถาปนิกและหรื อวิศวกรที่ประจาและไม่ประจา หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบตั ิมาแล้ว
ของผูใ้ ห้บริ การ และลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนองานเพื่อเป็ นหลักฐาน
(๓) เมื่ อได้พิจารณาเสร็ จแล้วเห็ นสมควรดาเนิ นการต่อไปประการใด ให้รายงานต่อ
หัวหน้าส่ วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุพร้อมด้วยหลักฐาน ตามปกติคณะกรรมการควรเสนอจ้างผูท้ ี่
มีขอ้ กาหนดเหมาะสมที่สุด เว้นแต่ผใู ้ ห้บริ การดังกล่าวไม่สามารถรับงานในกรณี ใดก็ตาม ให้คณะกรรมการ
เสนอผูใ้ ห้บริ การที่มีขอ้ กาหนดเหมาะสมรายถัดไป
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กำรจ้ ำงโดยวิธีคัดเลือกแบบจำกัดข้ อกำหนด
ข้ อ ๑๐๔ การจ้างโดยวิธีคดั เลือกแบบจากัดข้อกาหนด ได้แก่ การว่าจ้างออกแบบและควบคุมงานที่
ผูว้ า่ จ้างประกาศเชิ ญชวนการว่าจ้าง และคณะกรรมการดาเนิ นการจ้างโดยวิธีคดั เลือกแบบจากัดข้อกาหนด
พิจารณาคัดเลือกผูใ้ ห้บริ การที่เป็ นนิติบุคคล โดยคานึงถึงฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒิและประวัติการทางาน
จานวนสถาปนิ ก และหรื อวิศ วกรที่ ป ระจ าและไม่ ป ระจา หลัก ฐานแสดงผลงานที่ ไ ด้เคยปฏิ บ ตั ิ ม าแล้ว
ตลอดจนแนวความคิ ดในการออกแบบ เพื่อดาเนิ นการจ้างต่อไป ทั้งนี้ ให้ใช้กบั การก่ อสร้ างอาคารที่ มี
วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่ง ๆ เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๑๐๕ ในการดาเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีการจ้างแบบจากัดข้อกาหนดแต่ละ
ครั้ง ให้หวั หน้าส่ วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการรับซอง และคณะกรรมการดาเนิ นการจ้างโดยวิธีคดั เลือก
แบบจากัดข้อกาหนด องค์ประกอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ คุ ณวุฒิ หรื อผูช้ านาญในคณะกรรมการ
ดาเนิ นการจ้างโดยวิธีคดั เลื อกแบบจากัดข้อกาหนด หน้าที่ของคณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดย
วิธีคดั เลือกแบบจากัดข้อกาหนด ให้นาความในข้อ ๑๐๑ ข้อ ๑๐๒ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๑๐๖ คณะกรรมการดาเนินการจ้างโดยวิธีคดั เลือกแบบจากัดข้อกาหนด มีหน้าที่ดงั นี้
(๑) เมื่อคณะกรรมการดาเนิ นการจ้างโดยวิธีคดั เลื อกแบบจากัดข้อกาหนดมาครบองค์
ประชุมแล้ว จึงเปิ ดซองเสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให้
(๒) พิจารณาข้อกาหนดต่าง ๆ ดังนี้
ก. ข้อกาหนดของผูใ้ ห้บริ การตามที่กาหนดไว้ในส่ วนนี้
ข. คุ ณวุฒิและประวัติการทางาน จานวนสถาปนิ กและหรื อวิศวกรที่ประจาและไม่
ประจา
ค. หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบตั ิมาแล้ว
ง. แนวความคิดในการออกแบบ
(๓) พิจารณาคัดเลือกผูใ้ ห้บริ การที่มีขอ้ กาหนดเหมาะสมไว้เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า ๒ ราย
และแจ้งวิธีดาเนิ นการเสนองานตามความประสงค์ของผูว้ า่ จ้างแก่ผเู ้ สนองาน และอาจพิจารณากาหนดให้ผู ้
ให้ บ ริ ก ารดัง กล่ า วยื่ น เสนอแบบร่ า งของงานก็ ไ ด้ อนึ่ ง การพิ จ ารณาคัด เลื อ กข้อ เสนองานให้ค านึ ง ถึ ง
แผนปฏิบตั ิงาน ความเหมาะสมทางด้านประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางด้าน
สถาปั ตยกรรม และลงลายมือชื่อกากับไว้ในใบเสนองานเพื่อเป็ นหลักฐาน
(๔) เมื่อได้พิจารณาเสร็ จแล้วเห็นสมควรดาเนิ นการต่อไปประการใดและสมควรเลื อกผู ้
ให้บริ การรายหนึ่งรายใด ให้รายงานต่อหัวหน้าส่ วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ พร้อมด้วยหลักฐาน
กำรจ้ ำงโดยวิธีพเิ ศษ
ข้ อ ๑๐๗ การจ้างโดยวิธีพิเศษมี ๒ ลักษณะดังนี้
(๑) วิธีเลือกจ้าง ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงานในกรณี ที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วน
และความมัน่ คงของชาติ หากจะดาเนินการว่าจ้างตามวิธีอื่นดังกล่าวมาแล้ว จะทาให้เกิดการล่าช้า เกิดความ
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เสี ยหายแก่ทางราชการและความมัน่ คงของประเทศชาติ ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจตกลงจ้างผูใ้ ห้บริ การราย
หนึ่งรายใดตามที่พิจารณาเห็นสมควร
(๒) การว่าจ้างโดยการประกวดแบบ ได้แก่ การว่าจ้างออกแบบอาคารที่มีลกั ษณะพิเศษ
เป็ นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรื อสถาปั ตยกรรมของชาติ เช่น อนุ สาวรี ย ์ รัฐสภา พิพิธภัณฑสถาน
แห่ งชาติ โรงละคอนแห่ งชาติ หรื องานออกแบบอาคารที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น สนามกีฬาแห่ งชาติ
สนามบิน ให้ผวู ้ า่ จ้างเสนอรายละเอียดเรื่ องการจ้างออกแบบโดยวิธีประกวดแบบต่อ กวพ.
ข้ อ ๑๐๘ ผูว้ า่ จ้างมีสิทธิ์ บอกเลิกการคัดเลือกผูใ้ ห้บริ การได้ ในกรณี ต่อไปนี้
(๑) มีผยู ้ นื่ เสนองานน้อยกว่า ๒ ราย
(๒) ผูใ้ ห้บริ การยืน่ เสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผูว้ า่ จ้าง
ข้ อ ๑๐๙ ให้ผูว้ ่าจ้างส่ งหนังสื อแจ้งผลการตัดสิ นคัดเลื อก และนัดหมายการทาสัญญาไปยังผู้
ให้บริ การรายที่ได้รับการคัดเลือกโดยเร็ ว
กำรประกำศเชิญชวน
ข้ อ ๑๑๐ การประกาศเชิญชวนการว่าจ้างกระทาได้ ๓ วิธี คือ
(๑) ปิ ดประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย
(๒) ประกาศทางสื่ อสารมวลชน เช่ น ลงประกาศในหนังสื อพิมพ์ หรื อประกาศทาง
วิทยุกระจายเสี ยง
(๓) ส่ งประกาศไปยังสมาคมวิชาชี พสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม หรื อสานักงานที่
ประกอบธุ รกิจดังกล่าว
การจะประกาศด้วยวิธีใด ให้พิจารณาตามความจาเป็ นของกิ จการและความเหมาะสมแห่ งท้องถิ่ น
เป็ นเรื่ อง ๆ ไป
ข้ อ ๑๑๑ ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุจดั ทาประกาศเชิญชวน โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
(๑) ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยของอาคาร และขอบเขตของที่ดินและสิ่ งปลูกสร้าง
(๒) กาหนดวัน เวลา สถานที่เปิ ดซองและปิ ดรับซองเสนองาน
(๓) เงื่อนไขและระยะเวลาการออกแบบ
(๔) กาหนดให้ผเู ้ สนองานวางหลักประกันซอง ตามชนิ ดและจานวนในข้อ ๑๔๑ และข้อ
๑๔๒ และให้มีเงื่ อนไขว่า ถ้าผูเ้ ข้าประกวดราคาถอนการเสนองาน หรื อไม่ไปทาสัญญากับทางราชการ
ภายในกาหนด ทางราชการจะริ บหลักประกันซองหรื อเรี ยกร้องจากธนาคารผูค้ ้ าประกัน และสงวนสิ ทธิ์ ที่
จะถือว่าผูท้ ี่ไม่ไปทาสัญญากับทางราชการเป็ นผูท้ ิง้ งานด้วย
(๕) การวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็ นเด็ดขาด
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กำรเสนองำน
ข้ อ ๑๑๒ ผูใ้ ห้บริ การที่เสนองานการจ้างโดยวิธีคดั เลือก และการจ้างโดยวิธีคดั เลื อกแบบจากัด
ข้อกาหนด นอกจากจะต้องส่ งข้อเสนองานให้กบั ผูว้ ่าจ้างแล้ว ยังต้องยื่นหลักฐานประกอบการเสนองาน
ดังนี้
(๑) ข้อกาหนดของผูใ้ ห้บริ การตามที่กาหนดไว้ในส่ วนนี้
(๒) คุณวุฒิและประวัติการทางาน จานวนสถาปนิกและหรื อวิศวกรที่ประจาและไม่ประจา
(๓) หลักฐานแสดงผลงานที่เคยปฏิบตั ิมาแล้ว
(๔) หลักประกันการเสนองาน
เมื่ อการคัดเลื อกการว่าจ้า งเสร็ จสิ้ นแล้ว ให้ส่ งข้อเสนอและหลักฐานต่าง ๆ ดัง กล่ า วคื นแก่ ผูใ้ ห้
บริ การที่ไม่ได้รับการคัดเลือก
ข้ อ ๑๑๓ ผูใ้ ห้บริ การที่เป็ นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติไทยและเป็ นผูท้ ี่ได้รับใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชี พสถาปั ตยกรรมและหรื อวิศวกรรม สาหรั บงานว่าจ้างตามที่กาหนด โดยกฎหมายว่าด้วย
วิชาชี พสถาปั ตยกรรมและหรื อวิศวกรรม แล้วแต่กรณี และไม่เป็ นข้าราชการประจาหรื อลูกจ้างของส่ วน
ราชการ หรื อพนักงานเทศบาล รัฐวิสาหกิจ หรื อพนักงานขององค์การบริ หารส่ วนท้องถิ่น
ผูใ้ ห้บริ การที่เป็ นนิ ติบุคคล กรรมการผูจ้ ดั การหรื อหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การของนิ ติบุคคลนั้น จะต้องเป็ น
คนไทย และเป็ นนิติบุคคลที่มีผถู ้ ือหุ น้ เป็ นคนไทยเกินร้อยละห้าสิ บของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
อำนำจในกำรสั่ งจ้ ำงออกแบบและควบคุมงำน
ข้ อ ๑๑๔ การสั่งจ้างออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่ ง ให้เป็ นอานาจของผูด้ ารงตาแหน่ง และ
ภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าส่ วนราชการไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้ อ ๑๑๕ ผูว้ ่าจ้างอาจริ บหลักประกัน หรื อใช้สิทธิ์ เรี ยกร้ องเอาจากผูค้ ้ าประกันการเสนองานที่ผู ้
รับจ้างนามามอบไว้กบั ผูว้ า่ จ้างได้ ในกรณี ดงั นี้
(๑) ผูร้ ับจ้างหลีกเลี่ยงการทาสัญญาในระยะเวลาที่กาหนด
(๒) ผูว้ า่ จ้างไม่สามารถส่ งใบแจ้งให้มาทาสัญญาได้ เนื่องจาก
ก. ผูร้ ับจ้างเลิกหรื อหยุดกิจการ
ข. ในกรณี ที่เป็ นบุ คคลธรรมดา บุ คคลนั้นถูกระงับใบอนุ ญาตประกอบวิชาชี พ
สถาปัตยกรรมและหรื อวิศวกรรม
(๓) ผูร้ ับจ้างผิดสัญญาและผูว้ า่ จ้างได้บอกเลิกสัญญากับผูร้ ับจ้างแล้ว
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กำรตรวจและรับมอบงำน
ข้ อ ๑๑๖ ในการจ้า งออกแบบและควบคุ ม งานแต่ ล ะครั้ ง ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการแต่ ง ตั้ง
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน เพื่อปฏิบตั ิการตามที่กาหนดไว้ในส่ วนนี้
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ประกอบด้วย ประธาน ๑ คน และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย
๒ คน ปกติให้เป็ นข้าราชการตั้งแต่ระดับ ๔ หรื อเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อย ๒ คน และควรให้มีผทู้ รงคุณวุฒิ
หรื อผูช้ านาญในกิจการนั้นเข้าร่ วมเป็ นกรรมการด้วย
คณะกรรมการดังกล่ าวต้องมีจานวนไม่ต่ ากว่ากึ่ งหนึ่ งของจานวนทั้งหมด จึงจะดาเนิ นการตามที่
กาหนดไว้ได้
ข้ อ ๑๑๗ คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน มีหน้าที่ตรวจและควบคุมงานออกแบบและก่อสร้าง
อาคารว่าถูกต้องตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในสัญญา
เมื่อตรวจเห็ นเป็ นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ทาใบรับรองผลการปฏิ บตั ิงาน โดยลงชื่ อไว้เป็ น
หลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผรู ้ ับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พสั ดุ ๑ ฉบับ เพื่อทาการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หวั หน้าส่ วนราชการทราบ
กำรควบคุมงำน
ข้ อ ๑๑๘ ผูร้ ับจ้างจะต้องจัดผูค้ วบคุมงานที่มีความรู ้และมีความชานาญงานการก่อสร้างให้เหมาะสม
กับสภาพงานการก่อสร้างนั้น ๆ
ผูร้ ับจ้างจะต้องส่ งรายชื่อผูค้ วบคุมงาน ผูต้ รวจการหรื อผูแ้ ทน ให้ผวู ้ า่ จ้างให้ความเห็นชอบ และใน
กรณี ที่ผคู ้ วบคุ มงานไม่สามารถปฏิ บตั ิ งานตามความในวรรคหนึ่ ง ผูร้ ั บจ้างจะต้องเสนอชื่ อผูค้ วบคุ มงาน
ปฏิบตั ิงานแทน ผูท้ ี่ปฏิบตั ิงานแทนในกรณี ดงั กล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผูว้ า่ จ้าง
ค่ ำออกแบบและควบคุมงำน
ข้ อ ๑๑๙ การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงาน ให้เป็ นไปตามอัตราดังนี้
(๑) อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรื อ
ค่าคุมงาน อย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
(๒) อาคารที่ มีง บประมาณค่าก่ อสร้ างเกิ น ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สาหรั บในส่ วนที่ เกิ น
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรื อ ค่าคุมงาน อย่างใดอย่างหนึ่ งในอัตราร้อยละ ๑.๗๕ ของวงเงิน
งบประมาณค่าก่อสร้าง
การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงค่าสารวจและวิเคราะห์ดิน
ฐานราก
ข้ อ ๑๒๐ ในกรณี ที่ผวู ้ า่ จ้างหรื อหน่วยงานอื่นใด จะนาแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างไปดาเนิ นการ
ก่อสร้ างนอกเหนื อจากที่กาหนดไว้ในสัญญาให้ผวู ้ า่ จ้างหรื อหน่ วยงานนั้น ๆ จ่ายเงิ นค่าจ้างแก่ผรู ้ ับจ้างตาม
อัตราที่ กวพ. พิจารณากาหนดเป็ นราย ๆ ไป
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ข้ อ ๑๒๑ ห้ามผูร้ ับจ้างนาแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานที่ได้ทาสัญญากับผู ้
ว่าจ้างแล้ว ไปให้ผอู ้ ื่นดาเนินการก่อสร้างอีก
ข้ อ ๑๒๒ ระหว่างดาเนิ นการตามสัญญาจ้าง ผูว้ า่ จ้างอาจขอให้ผรู ้ ับจ้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขเล็ก ๆ
น้อ ย ๆ ในส่ ว นที่ ไ ม่ ก ระทบกระเทื อ นโครงสร้ า งที่ ส าคัญของอาคาร ระบบไฟฟ้ า ระบบปรั บ อากาศ
น้ าประปา ของงานที่ผรู ้ ับจ้างได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้วโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก
ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้ างที่สาคัญ ให้ผวู ้ า่ จ้างเสนอขออนุ มตั ิ กวพ.
ก่อน
ส่ วนที่ ๕
กำรแลกเปลีย่ น
ข้ อ ๑๒๓ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทามิได้ เว้นแต่ในกรณี ที่หวั หน้าส่ วนราชการเห็นว่ามีความ
จาเป็ นจะต้องแลกเปลี่ยน ให้กระทาได้เฉพาะการแลกเปลี่ ยนครุ ภณ
ั ฑ์กบั ครุ ภณ
ั ฑ์และการแลกเปลี่ยนวัสดุ
กับวัสดุ ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(๑) การแลกเปลี่ยนครุ ภณ
ั ฑ์กบั ครุ ภณ
ั ฑ์ประเภทและชนิ ดเดียวกัน ให้แลกเปลี่ยนได้ เว้น
แต่การแลกเปลี่ยนครุ ภณั ฑ์บางอย่างซึ่ งสานักงบประมาณกาหนด หรื อการแลกเปลี่ยนที่ตอ้ งจ่ายเงินเพิ่ม ให้
ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณก่อน
(๒) การแลกเปลี่ยนครุ ภณั ฑ์กบั ครุ ภณั ฑ์ต่างประเภทหรื อต่างชนิ ดกัน ให้ขอทาความตกลง
กับสานักงบประมาณก่อนทุกกรณี
(๓) การแลกเปลี่ ยนวัสดุ กบั วัสดุ ประเภทและชนิ ดเดี ยวกัน ที่ ไม่ตอ้ งจ่ายเงิ นเพิ่ม ให้
แลกเปลี่ยนได้ กรณี นอกเหนือจากนี้ ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
ข้ อ ๑๒๔ ในกรณี ตอ้ งมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุรายงานต่อหัวหน้าส่ วนราชการเพื่อ
พิจารณาสัง่ การ โดยให้รายงานตามรายการ ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็ นที่ตอ้ งแลกเปลี่ยน
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนาไปแลกเปลี่ยน
(๓) ราคาที่ซ้ื อหรื อได้มาของพัสดุ ที่จะนาไปแลกเปลี่ ยน และราคาที่จะแลกเปลี่ยนได้
โดยประมาณ
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และให้ระบุวา่ จะแลกเปลี่ยนกับส่ วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบี ยบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ น หน่ วยงานอื่ นซึ่ ง มี ก ฎหมายบัญญัติใ ห้มี ฐานะเป็ น
ราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อเอกชน
(๕) ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี)
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ในกรณี ที่จะแลกเปลี่ ย นกับเอกชน ให้ระบุ วิธีที่จะแลกเปลี่ ยนพร้ อมทั้งเหตุ ผล โดยเสนอให้นา
วิธีการซื้ อมาใช้โดยอนุ โลม เว้นแต่ การแลกเปลี่ ย นพัส ดุ ที่จะนาไปแลกครั้ งหนึ่ งซึ่ งมี ราคาซื้ อหรื อได้ม า
รวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอให้ใช้วธิ ี ตกลงราคาก็ได้
ข้ อ ๑๒๕ การแลกเปลี่ ยนพัสดุ กบั เอกชน ให้หัวหน้าส่ วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะ
หนึ่งหรื อหลายคณะตามความจาเป็ น โดยถือปฏิบตั ิตามข้อ ๓๕ หรื อข้อ ๓๖ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดงั นี้
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ตอ้ งการแลกเปลี่ยนตามสภาพปั จจุบนั ของพัสดุน้ นั
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็ นของใหม่ที่ยงั ไม่เคยใช้
งานมาก่อน เว้นแต่พสั ดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็ นความจาเป็ นไม่ทาให้ทางราชการต้องเสี ย
ประโยชน์ หรื อเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
(๓) เปรี ยบเทียบราคาพัสดุ ที่จะแลกเปลี่ ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม (๑)
และราคาพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน ซึ่ งถือตามราคากลางหรื อราคามาตรฐาน หรื อราคาในท้องตลาด
โดยทัว่ ไป
(๔) ต่อรองกับผูเ้ สนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน
(๕) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่ วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ
(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบตั ิตามข้อ ๗๑ โดยอนุโลม
ข้ อ ๑๒๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุ ของส่ วนราชการ กับส่ วนราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วน
ท้องถิ่น หรื อรัฐวิสาหกิจ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ ที่จะตกลง
กัน
ข้ อ ๑๒๗ ครุ ภณั ฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์ของส่ วนราชการนั้นแล้ว ให้
แจ้งสานักงบประมาณ และสานักงานตรวจเงิ นแผ่นดิ น หรื อสานักงานตรวจเงิ นแผ่นดิ นภูมิภาค แล้วแต่
กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับครุ ภณั ฑ์
ในกรณี ก ารแลกเปลี่ ย นครุ ภณ
ั ฑ์ก ับ หน่ วยงานตามกฎหมายว่า ด้วยระเบี ย บบริ หารราชการส่ วน
ท้องถิ่ น หน่ วยงานอื่ นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่ น รัฐวิสาหกิ จ หรื อ
เอกชน ให้ส่งสาเนาหลักฐานการดาเนินการตามข้อ ๑๒๕ หรื อข้อ ๑๒๖ ไปด้วย
ส่ วนที่ ๖
กำรเช่ ำ
ข้ อ ๑๒๘ การเช่าสังหาริ มทรัพย์ และการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในหมวด
นี้ ให้หัวหน้า ส่ วนราชการพิ จารณาด าเนิ นการได้ต ามความเหมาะสมและจ าเป็ น โดยส าหรั บ การเช่ า
สังหาริ มทรัพย์ให้นาข้อกาหนดเกี่ยวกับการซื้ อมาใช้โดยอนุโลม
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ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และสังหาริ มทรัพย์ให้
กระทาได้เฉพาะกรณี การเช่าซึ่ งมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑)
การเช่ าจากหน่ วยงานตามกฎหมายว่า ด้วยระเบี ยบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่ น
หน่วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น หรื อรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกิน
ร้อยละห้าสิ บของค่าเช่าทั้งสัญญา
(๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยีส่ ิ บของค่าเช่าทั้งสัญญา
การจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้านอกเหนือจากหลักเกณฑ์ขา้ งต้น ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลัง
ก่อน
กำรเช่ ำอสั งหำริมทรัพย์
ข้ อ ๑๒๙ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ให้กระทาได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ
(๒) เช่ าสถานที่เพื่อใช้เป็ นที่ทาการในกรณี ที่ไม่มีสถานที่ของทางราชการ หรื อมีแต่ไม่
เพียงพอ และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอ จะใช้เป็ นที่พกั ของผูซ้ ่ ึ งมีสิทธิ เบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของ
ทางราชการด้วยก็ได้
(๓) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็ นที่พกั สาหรับผูม้ ีสิทธิ เบิกค่าเช่าที่พกั ตามระเบียบของทางราชการ
ในกรณี ที่ตอ้ งการประหยัดเงินงบประมาณ
(๔) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็ นที่เก็บพัสดุของทางราชการในกรณี ที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ
การเช่าให้ดาเนินการโดยวิธีตกลงราคา
ข้ อ ๑๓๐ ก่อนดาเนิ นการเช่า ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุทารายงานเสนอหัวหน้าส่ วนราชการ ตามรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจาเป็ นที่จะต้องเช่า
(๒) ราคาค่าเช่าที่ผใู ้ ห้เช่าเสนอ
(๓) รายละเอียดของอสังหาริ มทรัพย์ที่จะเช่า เช่น สภาพของสถานที่บริ เวณที่ตอ้ งการใช้
พร้อมทั้งภาพถ่าย (ถ้ามี) และราคาค่าเช่าครั้งหลังสุ ด เป็ นต้น
(๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริ มทรัพย์ ซึ่ งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า (ถ้ามี)
ในกรณี หน่วยงานในส่ วนกลางต้องการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ในส่ วนภูมิภาค ให้ขอความเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากจังหวัดนั้น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้ อ ๑๓๑ อสังหาริ มทรัพย์ซ่ ึ งมีอตั ราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริ การอื่นเกี่ยวกับการเช่าตามที่จะกาหนดไว้ใน
สัญญาไม่เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ให้หวั หน้าส่ วนราชการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุ มตั ิ ถ้าเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐
บาท ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน

50
ส่ วนที่ ๗
สั ญญำและหลักประกัน
สั ญญำ
ข้ อ ๑๓๒ การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้ เป็ นอานาจของหัวหน้าส่ วนราชการ
และให้ทาเป็ นภาษาไทยหรื อภาษาอังกฤษตามตัวอย่างที่ กวพ. กาหนด
การท าสั ญญารายใดถ้า จาเป็ นต้องมี ข ้อความหรื อรายการแตกต่ างไปจากตัวอย่า งสั ญญาที่ กวพ.
กาหนด โดยมีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในตัวอย่างสัญญาและไม่ทาให้ทางราชการเสี ยเปรี ยบก็ให้กระทา
ได้ เว้นแต่หวั หน้าส่ วนราชการเห็ นว่าจะมีปัญหาในทางเสี ยเปรี ยบหรื อไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่ างสัญญานั้น
ไปให้สานักงานอัยการสู งสุ ดพิจารณาก่อน
ในกรณี ที่ไม่อาจทาสัญญาตามตัวอย่างที่ กวพ. กาหนดได้ และจาเป็ นต้องร่ างสัญญาขึ้นใหม่ตอ้ งส่ ง
ร่ างสัญญานั้นให้สานักงานอัยการสู งสุ ดพิจารณาก่อน เว้นแต่หวั หน้าส่ วนราชการเห็นสมควรทาสัญญาตาม
แบบที่เคยผ่านการพิจารณาของสานักงานอัยการสู งสุ ดมาแล้ว ก็ให้กระทาได้
สาหรับการเช่าซึ่ งผูเ้ ช่าจะต้องเสี ยเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า หรื อในกรณี ที่หวั หน้าส่ วนราชการเห็นว่า
จะมีปัญหาในทางเสี ยเปรี ยบหรื อไม่รัดกุมพอ ให้ส่งร่ างสัญญาให้สานักงานอัยการสู งสุ ดหรื ออัยการจังหวัด
แล้วแต่กรณี ตรวจพิจารณาก่อน
ในกรณี จาเป็ นต้องทาสัญญาเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้ทาเป็ นภาษาอังกฤษ แต่ตอ้ งมี คาแปลตัว
สัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาเฉพาะที่สาคัญเป็ นภาษาไทยไว้ดว้ ย เว้นแต่เป็ นการทาสัญญาตามตัวอย่าง
ที่ กวพ. กาหนด ไม่ตอ้ งแปลเป็ นภาษาไทย
การทาสัญญาของส่ วนราชการในต่างประเทศ จะทาสัญญาเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษาของประเทศ
ที่หน่วยงานนั้นตั้งอยู่ โดยผ่านการพิจารณาของผูเ้ ชี่ยวชาญหรื อผูร้ ู ้กฎหมายของส่ วนราชการนั้น ๆ ก็ได้
ข้ อ ๑๓๓ การจัดหาในกรณี ดงั ต่อไปนี้ จะทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อไว้ต่อกันโดยไม่ตอ้ งทาเป็ น
สัญญาตามข้อ ๑๓๒ ก็ได้ โดยให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการ
(๑) การซื้ อ การจ้าง หรื อการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา หรื อการจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธี
ตกลงที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) การจัดหาที่คู่สัญญา สามารถส่ งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทาการของทาง
ราชการ นับตั้งแต่วนั ถัดจากวันทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
(๓) การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีกรณี พิเศษ และการจัดหาจากส่ วนราชการ
(๔) การซื้ อโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
(๕) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๔ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
(๖) การเช่า ซึ่ งผูเ้ ช่าไม่ตอ้ งเสี ยเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
ในกรณี ก ารจัด หาซึ่ งมี ร าคาไม่ เ กิ น ๑๐,๐๐๐ บาท หรื อในกรณี ก ารซื้ อหรื อการจ้ า งซึ่ งใช้
วิธีดาเนินการตามข้อ ๓๙ วรรคสอง จะไม่ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อไว้ต่อกันก็ได้
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ข้ อ ๑๓๔ การทาสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ นอกจากการจ้างที่ปรึ กษาให้กาหนดค่าปรับเป็ น
รายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้ อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุ ที่ยงั ไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่ ง
ต้องการผลสาเร็ จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กาหนดค่าปรับเป็ นรายวันเป็ นจานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ
๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท สาหรับงานก่อสร้างสาธารณู ปโภค
ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กาหนดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น แต่
อาจจะกาหนดขั้นสู งสุ ดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ กวพ. กาหนด
ในการทาสัญญาจ้างที่ปรึ กษา หากส่ วนราชการเห็ นว่า ถ้าไม่กาหนดค่าปรั บไว้ในสัญญาจะเกิ ด
ความเสี ยหายแก่ทางราชการ ให้ส่วนราชการผูจ้ ดั ทาสัญญากาหนดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราหรื อจานวน
เงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้นได้ตามความเหมาะสมและจาเป็ น
การกาหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตราหรื อเป็ นจานวนเงินเท่าใด ให้อยูใ่ นดุลพินิจ
ของหัวหน้าส่ วนส่ วนราชการ โดยคานึ งถึงราคาและลักษณะของพัสดุซ่ ึ งอาจมีผลกระทบต่อการที่คู่สัญญา
ของทางราชการจะหลี กเลี่ ยงไม่ ปฏิ บตั ิ ตามสัญญา หรื อกระทบต่อการจราจร หรื อความเสี ยหายแก่ ทาง
ราชการ แล้วแต่กรณี
ในกรณี การจัดหาสิ่ งของที่ประกอบกันเป็ นชุ ด ถ้าขาดส่ วนประกอบส่ วนหนึ่ งส่ วนใดไปแล้วจะไม่
สามารถใช้ ก ารได้โ ดยสมบู ร ณ์ แม้คู่ สั ญ ญาจะส่ ง มอบสิ่ ง ของภายในก าหนดตามสั ญ ญา แต่ ย งั ขาด
ส่ วนประกอบบางส่ วน ต่อมาได้ส่งมอบส่ วนประกอบที่ยงั ขาดนั้นเกินกาหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบ
สิ่ งของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ในกรณี ที่การจัดหาสิ่ งของคิดราคารวมทั้งค่าติ ดตั้งหรื อทดลองด้วย ถ้าติดตั้งหรื อทดลองเกิ นกว่า
กาหนดตามสัญญาเป็ นจานวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็ นรายวันในอัตราที่กาหนดของราคาทั้งหมด
เมื่อครบกาหนดส่ งมอบพัสดุ ตามสัญญาหรื อข้อตกลง ให้ส่วนราชการรี บแจ้งการเรี ยกค่าปรับตาม
สัญญาหรื อข้อตกลงจากคู่สัญญา และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้ส่วนราชการบอกสงวนสิ ทธิ์ การเรี ยก
ค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุน้ นั ด้วย
ข้ อ ๑๓๕ ให้หวั หน้าส่ วนราชการส่ งสาเนาสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ ซึ่ งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่ ง
ล้านบาทขึ้นไป ให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรื อสานักงานตรวจเงิ นแผ่นดิ นภูมิภาค แล้วแต่กรณี และ
กรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ทาสัญญาหรื อข้อตกลง
ข้ อ ๑๓๖ สัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การ
แก้ไขนั้นจะเป็ นความจาเป็ นโดยไม่ทาให้ทางราชการต้องเสี ยประโยชน์ หรื อเป็ นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่
ทางราชการ ให้อยูใ่ นอานาจของหัวหน้าส่ วนราชการที่จะพิจารณาอนุ มตั ิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถา้ มี
การเพิม่ วงเงิน จะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรื อขอทาความตกลงในส่ วนที่ใช้เงินกู้
หรื อเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี ดว้ ย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรื อข้อตกลงตามวรรคหนึ่ ง หากมีความจาเป็ นต้องเพิ่มหรื อลดวงเงิน
หรื อเพิ่มหรื อลดระยะเวลาส่ งมอบของหรื อระยะเวลาในการทางาน ให้ตกลงพร้อมกันไป
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สาหรั บ การจัดหาที่ เกี่ ย วกับ ความมัน่ คงแข็ง แรง หรื องานเทคนิ ค เฉพาะอย่าง จะต้องได้รับ การ
รับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผูช้ านาญการ หรื อผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งรับผิดชอบหรื อสามารถรับรอง
คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรื องานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณี ดว้ ย
ข้ อ ๑๓๗ ให้หวั หน้าส่ วนราชการพิจารณาใช้สิทธิ บอกเลิกสัญญาหรื อข้อตกลง ในกรณี ที่มีเหตุอนั
เชื่อได้วา่ ผูร้ ับจ้างไม่สามารถทางานให้แล้วเสร็ จภายในระยะเวลาที่กาหนด
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรื อข้อตกลง ให้หัวหน้าส่ วนราชการพิจารณาได้เฉพาะ
กรณี ที่เป็ นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรื อเพื่อแก้ไขข้อเสี ยเปรี ยบของทางราชการในการที่จะปฏิบตั ิ
ตามสัญญาหรื อข้อตกลงนั้นต่อไป
ข้ อ ๑๓๘ ในกรณี ที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิ บตั ิตามสัญญาหรื อข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับ
ตามสัญญาหรื อข้อตกลงนั้น หากจานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิ บของวงเงินค่าพัสดุหรื อค่าจ้าง ให้ส่วน
ราชการพิจารณาดาเนิ นการบอกเลิกสัญญาหรื อข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสี ยค่าปรับให้แก่ทาง
ราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้ น ให้หวั หน้าส่ วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่
จาเป็ น
ข้ อ ๑๓๙ การงดหรื อลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรื อการขยายเวลาทาการตามสัญญาหรื อข้อตกลง
ให้อยู่ใ นอานาจของหัวหน้า ส่ วนราชการที่ จ ะพิ จ ารณาได้ต ามจานวนวันที่ มี เหตุ เ กิ ดขึ้ น จริ ง เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิด หรื อความบกพร่ องของส่ วนราชการ
(๒) เหตุสุดวิสัย
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนั หนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย
ให้ส่ วนราชการระบุ ไ ว้ใ นสั ญญากาหนดให้คู่ สั ญญาต้องแจ้ง เหตุ ดัง กล่ า วให้ส่วนราชการทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุน้ นั ได้สิ้นสุ ดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กาหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อ
ขอลดหรื องดค่าปรับ หรื อขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณี ตาม (๑) ซึ่ งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรื อ
ส่ วนราชการทราบดีอยูแ่ ล้วตั้งแต่ตน้
ข้ อ ๑๔๐ ในกรณี ที่ไม่มีระเบียบกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ และเป็ นความจาเป็ นเพื่อประโยชน์แก่
ทางราชการที่จะใช้สิทธิ ตามเงื่อนไขของสัญญาหรื อข้อตกลง หรื อข้อกฎหมาย ให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้า
ส่ วนราชการที่จะใช้สิทธิ ดงั กล่าว สั่งการได้ตามความจาเป็ น
หลักประกัน
ข้ อ ๑๔๑
หลัก ประกันซองหรื อหลัก ประกันสั ญญา ให้ใ ช้หลัก ประกันอย่า งหนึ่ ง อย่า งใด
ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่ งเป็ นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่ หรื อก่อน
วันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
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(๓) หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กาหนด
(๔) หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย บริ ษทั เงินทุน
หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ า
ประกันตามประกาศของธนาคารแห่ งประเทศไทย ตามรายชื่ อบริ ษทั เงินทุนที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยแจ้ง
เวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสื อค้ าประกันของธนาคารที่ กวพ.
กาหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
ส าหรั บ การประกวดราคานานาชาติ ให้ ใ ช้ห นัง สื อ ค้ า ประกัน ของธนาคารในต่ า งประเทศที่ มี
หลักฐานดี และหัวหน้าส่ วนราชการเชื่อถือเป็ นหลักประกันซองได้อีกประเภทหนึ่ง
ข้ อ ๑๔๒ หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในข้อ ๑๔๑ ให้กาหนดมูลค่าเป็ นจานวนเต็มใน
อัตราร้ อยละห้าของวงเงิ นหรื อราคาพัสดุ ที่จดั หาครั้งนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดหาพัสดุ ที่หัวหน้าส่ วน
ราชการเห็นว่ามีความสาคัญเป็ นพิเศษ จะกาหนดอัตราสู งกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิ บก็ได้
ในการท าสัญญาจัด หาพัสดุ ที่ มีระยะเวลาผูก พันตามสัญญาเกิ น ๑ ปี และพัส ดุ น้ นั ไม่ต้องมี ก าร
ประกันเพื่อความชารุ ดบกพร่ อง เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้กาหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้าของราคา
พัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปี ของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็ นการค้ าประกันตลอดอายุสัญญาและหาก
ในปี ต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปี ก่อน ให้ปรับปรุ งหลักประกันตามอัตราส่ วนที่
เปลี่ ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณี ที่หลักประกันต้องปรับปรุ งในทางที่เพิ่มขึ้นและคู่สัญญาไม่นา
หลักประกันมาเพิ่มให้ครบจานวนภายใน ๑๕ วันก่อนการส่ งมอบพัสดุงวดสุ ดท้ายของปี นั้น ให้ทางราชการ
หักจากเงินค่าพัสดุงวดสุ ดท้ายของปี นั้นที่ทางราชการจะต้องจ่ายให้เป็ นหลักประกันในส่ วนที่เพิม่ ขึ้น
การกาหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ งและวรรคสอง จะต้องระบุ ไว้เป็ นเงื่ อนไขในเอกสารสอบ
ราคาหรื อเอกสารประกวดราคา และหรื อในสัญญาด้วย
ในกรณี ที่ผเู้ สนอราคาหรื อคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสู งกว่าที่กาหนดไว้ในระเบียบ เอกสาร
สอบราคาหรื อเอกสารประกวดราคา หรื อสัญญา ให้อนุโลมรับได้
ข้ อ ๑๔๓ ในกรณี ที่ส่วนราชการ หรื อรัฐวิสาหกิ จเป็ นผูเ้ สนอราคาหรื อเป็ นคู่สัญญา ไม่ตอ้ งวาง
หลักประกัน
ข้ อ ๑๔๔ ให้ส่วนราชการคื นหลักประกันให้แก่ ผูเ้ สนอราคาคู่สัญญาหรื อผูค้ ้ าประกัน ตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
(๑) หลักประกันซองให้คืนให้แก่ผเู ้ สนอราคาหรื อผูค้ ้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่
ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรี ยบร้อยแล้ว เว้นแต่ผเู ้ สนอราคารายที่คดั เลือกไว้ซ่ ึ งเสนอราคาต่ าสุ ดไม่เกิน ๓ ราย
ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทาสัญญาหรื อข้อตกลง หรื อผูเ้ สนอราคาได้พน้ จากข้อผูกพันแล้ว
(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรื อผูค้ ้ าประกันโดยเร็ ว และอย่างช้าต้องไม่
เกิน ๑๕ วัน นับแต่วนั ที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
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การจัดหาที่ไม่ตอ้ งมีการประกันเพื่อความชารุ ดบกพร่ องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญาหรื อผูค้ ้ า
ประกันตามอัตราส่ วนของพัสดุ ซึ่ งทางราชการได้รับมอบไว้แล้ว แต่ท้ งั นี้ จะต้องระบุ ไว้เป็ นเงื่ อนไขใน
เอกสารสอบราคาหรื อเอกสารประกวดราคา และในสัญญาด้วย
การคืนหลักประกันที่เป็ นหนังสื อค้ าประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศ
ไทย บริ ษ ทั เงิ นทุ น หรื อบริ ษ ทั เงิ นทุ นหลัก ทรั พ ย์ ในกรณี ที่ ผูเ้ สนอราคาหรื อคู่ สั ญญาไม่ ม ารั บ ภายใน
กาหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่ งต้นฉบับหนังสื อค้ าประกันให้แก่ผเู ้ สนอราคา หรื อคู่สัญญา โดยทางไปรษณี ย ์
ลงทะเบียนโดยเร็ ว พร้ อมกับแจ้งให้ธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่ งประเทศไทย บริ ษทั เงินทุน
หรื อบริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ผคู ้ ้ าประกันทราบด้วย
ส่ วนที่ ๘
กำรลงโทษผู้ทงิ้ งำน
ข้ อ ๑๔๕ ให้ผรู ้ ักษาการตามระเบียบจัดทาบัญชีรายชื่อผูท้ ิ้งงาน ตามที่ได้กาหนดไว้ในหมวดนี้
ห้ามส่ วนราชการก่อนิ ติสัมพันธ์กบั ผูท้ ิ้งงานที่ผรู ้ ักษาการตามระเบียบได้ระบุชื่อไว้ในบัญชี รายชื่ อผู้
ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่ผรู ้ ักษาการตามระเบียบจะสั่งเพิกถอนการเป็ นผูท้ ิ้งงาน
การห้ามส่ วนราชการก่อนิติสัมพันธ์กบั ผูท้ ิ้งงานตามวรรคสอง ให้ใช้บงั คับกับบุคคลตามข้อ ๑๔๕ ฉ
วรรคสอง และวรรคสามด้วย
บุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลใดที่อยูใ่ นระหว่างการพิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตามข้อกาหนดในส่ วนนี้
ให้บุ คคลดัง กล่ า วมี สิ ท ธิ เสนอราคาหรื อเสนองานให้แก่ ส่ วนราชการได้ แต่ ถ้าผลการพิจารณาต่อมา ผู ้
รักษาการตามระเบี ยบได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรื อนิ ติบุคคลนั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน ให้ปลัดกระทรวงตัดรายชื่ อ
บุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่ อผูม้ ีสิทธิ ได้รับการคัดเลื อกหรื อยกเลิ กการเปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา
หรื อเสนองาน หรื อยกเลิ กการลงนามในสัญญาซื้ อหรื อจ้างที่ได้กระทาก่อนการสั่งการของผูร้ ักษาการตาม
ระเบี ย บ เว้น แต่ ใ นกรณี ที่ ป ลัด กระทรวงพิ จ ารณาเห็ น ว่ า จะเป็ นประโยชน์ แ ก่ ท างราชการอย่ า งยิ่ ง
ปลัดกระทรวงจะไม่ตดั รายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผูม้ ีสิทธิ ได้รับการคัดเลือก หรื อจะไม่ยกเลิกการ
เปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา หรื อเสนองาน หรื อจะไม่ยกเลิ กการลงนามในสัญญาซื้ อหรื อจ้างที่ได้
กระทาก่อนการสั่งการของผูร้ ักษาการตามระเบียบก็ได้
ข้ อ ๑๔๕ ทวิ เมื่อปรากฏกรณี ใดกรณี หนึ่ง ดังต่อไปนี้
(๑) ผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทาสัญญา หรื อข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กาหนด
(๒) เมื่อคู่สัญญาของทางราชการ หรื อผูร้ ับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุ ญาตให้รับช่วงงานได้
ไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อข้อตกลงนั้น
(๓) พัสดุที่ซ้ื อหรื อจ้างทา เกิดข้อบกพร่ องขึ้นภายในระยะเวลาที่กาหนดไว้ในสัญญาหรื อ
ข้อตกลง และไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องจากผูจ้ าหน่ าย ผูร้ ับจ้าง หรื อคู่สัญญา หรื อพัสดุ ที่ซ้ื อหรื อจ้าง

55
ไม่ได้มาตรฐาน หรื อวัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน หรื อไม่ครบถ้วนตามที่กาหนดไว้ในสัญญาหรื อข้อตกลง ทา
ให้งานบกพร่ องเสี ยหายอย่างร้ายแรง หรื อ
(๔) สาหรับงานก่อสร้างสาธารณู ปโภค หากปรากฏว่าพัสดุหรื อวัสดุที่ซ้ื อหรื อจ้างหรื อใช้
โดยผูร้ ับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ มีขอ้ บกพร่ อง หรื อไม่ได้มาตรฐานหรื อไม่ครบถ้วน
ตาม (๓)
ให้หัวหน้าส่ วนราชการทารายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ ว เพื่อพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับการ
คัดเลื อก ผูจ้ าหน่ าย ผูร้ ับจ้าง คู่สัญญา หรื อผูร้ ับจ้างช่ วงที่ทางราชการอนุ ญาตให้รับช่ วงงานได้ เป็ นผูท้ ิ้ง
งาน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงด้วย
เมื่อปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทาตาม (๑) (๒) (๓) หรื อ (๔) เป็ นการกระทาโดยไม่
มีเหตุผลอันสมควร และบุคคลดังกล่าวสมควรเป็ นผูท้ ิ้งงาน ให้ปลัดกระทรวงส่ งชื่ อบุคคลดังกล่าวไปยังผู ้
รักษาการตามระเบียบเพื่อพิจารณาสั่งให้เป็ นผูท้ ิ้งงานโดยเร็ ว
ในกรณี ที่เป็ นโครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์และวงเงินที่ กวพ. กาหนด หากปลัดกระทรวง
พิจารณาแล้วเห็ นว่า บุคคลดังกล่าวข้างต้นยังไม่สมควรเป็ นผูท้ ิ้งงาน ให้ปลัดกระทรวงรายงานไปยัง กวพ.
เพื่อทราบด้วย
เมื่อผูร้ ักษาการตามระเบียบได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของ กวพ. ตามข้อ ๑๒ (๖) แล้ว
และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็ นผูท้ ิ้งงาน ก็ให้ผรู ้ ักษาการตามระเบียบสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน
โดยระบุ ชื่อผูท้ ิ้งงานไว้ในบัญชี รายชื่ อผูท้ ิ้ง งาน พร้ อมทั้ง แจ้ง เวีย นชื่ อผูท้ ิ้ง งานให้ส่วนราชการอื่ นทราบ
รวมทั้งแจ้งให้ผทู ้ ิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนด้วย
ในกรณี ผรู ้ ักษาการตามระเบียบเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็ นผูท้ ิ้งงาน ให้แจ้งผลการพิจารณา
ไปให้ปลัดกระทรวงทราบ
ข้ อ ๑๔๕ ตรี ในกรณี การจ้างที่ปรึ กษาหรื อการจ้างออกแบบและควบคุมงาน หากตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่าผลจากการปฏิบตั ิตามสัญญาดังกล่าวมีขอ้ บกพร่ อง ผิดพลาด หรื อก่อให้เกิดความเสี ยหายแก่ทาง
ราชการอย่างร้ายแรง ให้หวั หน้าส่ วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาให้คู่สัญญานั้นเป็ นผูท้ ิ้งงาน
การพิ จารณาสั่ ง ให้คู่สั ญญาเป็ นผูท้ ิ้ง งานตามวรรคหนึ่ ง ให้นาความในข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคสาม
วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๑๔๕ จัตวำ ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ หากมีเหตุอนั ควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู ้
เสนอราคาหรื อผูเ้ สนองานรายหนึ่ ง หรื อ หลายรายไม่ ว่า จะเป็ นผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานที่ ไ ด้รับ การ
คัดเลือกหรื อไม่ก็ตาม กระทาการอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมหรื อกระทาการโดยไม่
สุ จริ ต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็ นเท็จ หรื อใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรื อนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน ให้
ส่ วนราชการที่เกี่ยวข้องดาเนิ นการตรวจสอบข้อเท็จจริ งว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็ นผูท้ ิ้งงานหรื อไม่ โดยมี
หนังสื อแจ้งเหตุที่ทางราชการสงสัยไปยังผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานที่ถูกสงสัยทราบ พร้อมทั้งให้ช้ ี แจง
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รายละเอี ย ดข้อเท็จจริ งภายในเวลาที่ ท างราชการกาหนด แต่ต้องไม่ น้อยกว่า ๑๕ วัน นับ แต่ วนั ที่ ไ ด้รับ
หนังสื อแจ้งจากส่ วนราชการ
เมื่อส่ วนราชการได้รับคาชี้ แจงจากผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ งแล้ว ให้
หัวหน้าส่ วนราชการทารายงานไปยังปลัดกระทรวง พร้ อมทั้งเสนอความเห็ นของตน เพื่อประกอบการ
พิจารณาของปลัดกระทรวงว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็ นผูท้ ิ้งงานหรื อไม่
หากผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานที่ถูกสงสัย ไม่ช้ ี แจงภายในกาหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ให้ถือว่ามี
เหตุอนั ควรเชื่ อได้วา่ มีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อมีการกระทาโดย
ไม่สุจริ ตให้หวั หน้าส่ วนราชการเสนอปลัดกระทรวง พร้อมทั้งเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาให้ผนู ้ ้ นั เป็ นผูท้ ิ้งงาน
การพิจารณาให้ผเู ้ สนอราคา หรื อผูเ้ สนองานเป็ นผูท้ ิ้งงานตามวรรคสอง และวรรคสาม ให้นาความ
ในข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้ อ ๑๔๕ เบญจ ในกรณี ที่ผเู้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานที่ร่วมกระทาการอันเป็ นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรมหรื อกระทาการโดยไม่สุจริ ตรายใด ซึ่ งมิใช่ เป็ นผูร้ ิ เริ่ มให้มีการกระทาดังกล่าว
ได้ ใ ห้ ค วามร่ วมมื อ เป็ นประโยชน์ ต่ อ การพิ จ ารณาของทางราชการ ให้ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการหรื อ
ปลัดกระทรวง หรื อผูร้ ักษาการตามระเบียบพิจารณาให้ผเู ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานรายนั้นได้รับการยกเว้น
ที่ จะไม่ เป็ นผูท้ ิ้ ง งานได้ โดยแสดงเหตุ ผ ลหรื อระบุ เหตุ ผ ลไว้ใ นการเสนอความเห็ นหรื อในการสั่ ง การ
แล้วแต่กรณี
ข้ อ ๑๔๕ ฉ ในกรณี ที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี หรื อข้อ
๑๔๕ จัตวา ถ้าการกระทาดังกล่าวเกิดจากหุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจใน
การดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้ผรู ้ ักษาการตามระเบียบนี้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงานด้วย
ในกรณี ที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี หรื อข้อ ๑๔๕ จัตวา
ให้คาสั่งดังกล่ าวมี ผลไปถึ งนิ ติบุคคลอื่นที่ ดาเนิ นธุ รกิ จประเภทเดี ยวกัน ซึ่ งมีหุ้นส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการ
ผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ี อานาจในการดาเนิ น งานในกิ จการของนิ ติบุ ค คลนั้นเป็ นบุ ค คลเดี ย วกันกับ
หุ น้ ส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจในการดาเนิ นงานในกิจการของนิ ติบุคคลที่ถูก
พิจารณาให้เป็ นผูท้ ิ้งงานด้วย
ในกรณี ที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็ นผูท้ ิ้งงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี หรื อข้อ ๑๔๕
จัตวา ให้ค าสั่ ง ดัง กล่ า วมี ผ ลไปถึ ง นิ ติบุ คคลอื่ นที่ เข้าเสนอราคาหรื อเสนองาน ซึ่ ง มี บุ ค คลดัง กล่ า วเป็ น
หุ ้นส่ วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริ หาร หรื อผูม้ ีอานาจในการดาเนิ นงานในกิจการของนิ ติบุคคลนั้น
ด้วย
ข้ อ ๑๔๕ สั ตต เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการให้เป็ นไปตามระเบียบนี้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริ งอัน
ควรสงสัยว่า มีการกระทาตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี หรื อข้อ ๑๔๕ จัตวา และปลัดกระทรวงยังไม่ได้
รายงานไปยังผูร้ ักษาการตามระเบียบ ผูร้ ักษาการตามระเบียบอาจเรี ยกให้ผไู้ ด้รับการคัดเลือก ผูจ้ าหน่ าย
ผูร้ ั บจ้าง คู่ สัญญา ผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานที่ มีข อ้ เท็จ จริ ง อัน ควรสงสัย ว่า มีก ารกระท าอัน เป็ นการ
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ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อกระทาการโดยไม่สุจริ ต มาชี้แจงข้อเท็จจริ งต่อผูร้ ักษาการตาม
ระเบียบ ทั้งนี้ โดยมีหนังสื อแจ้งเหตุที่ผรู ้ ักษาการตามระเบียบสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้
บุคคลนั้นชี้ แจงรายละเอียดข้อเท็จจริ งภายในเวลาที่ผรู ้ ักษาการตามระเบียบกาหนด แต่ตอ้ งไม่น้อยกว่า ๑๕
วัน นับแต่วนั ที่ได้รับหนังสื อแจ้งจากผูร้ ักษาการตามระเบียบ
เมื่อผูร้ ักษาการตามระเบียบได้รับคาชี้ แจงจากผูไ้ ด้รับการคัดเลื อกผูจ้ าหน่ าย ผูร้ ับจ้าง คู่สัญญา ผู ้
เสนอราคาหรื อผูเ้ สนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผรู ้ ักษาการตามระเบียบพิจารณาคาชี้ แจงดังกล่าว
หากคาชี้แจงไม่มีเหตุผลรับฟั งได้ ให้ผรู ้ ักษาการตามระเบียบพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็ นผูท้ ิ้งงาน พร้อม
ทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้ปลัดกระทรวงทราบด้วย
หากผูไ้ ด้รับการคัดเลื อก ผูจ้ าหน่าย ผูร้ ับจ้าง คู่สัญญา ผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองานที่ถูกสงสัยตาม
วรรคหนึ่ ง ไม่ช้ ี แจงภายในกาหนดเวลาที่ผรู ้ ักษาการตามระเบียบจะได้กาหนดไว้ ให้ถือว่ามีเหตุอนั ควรเชื่ อ
ได้ว่ามีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็ นธรรม หรื อมีการกระทาโดยไม่สุจริ ต ให้
ผู ้รั ก ษาการตามระเบี ย บพิ จ ารณาให้ บุ ค คลดัง กล่ า วเป็ นผู ้ทิ้ ง งาน พร้ อ มทั้ง แจ้ง ผลการพิ จ าณาไปให้
ปลัดกระทรวงทราบด้วย
หมวด ๓
กำรควบคุมและกำรจำหน่ ำยพัสดุ
ส่ วนที่ ๑
กำรยืม
ข้ อ ๑๔๖ การให้ยืม หรื อนาพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่ งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทา
มิได้
ข้ อ ๑๔๗ การยืมพัสดุ ประเภทใช้คงรู ปไปใช้ราชการ ให้ส่วนราชการผูย้ ืมทาหลักฐานการยืมเป็ น
ลายลักษณ์อกั ษร แสดงเหตุผลและกาหนดวันส่ งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) การยืมระหว่างส่ วนราชการ จะต้องได้รับอนุมตั ิจากหัวหน้าส่ วนราชการผูใ้ ห้ยมื
(๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ราชการเดี ยวกัน จะต้องได้รับอนุ มตั ิจากหัวหน้า
หน่ วยงานซึ่ งรับผิดชอบพัสดุน้ นั แต่ถา้ ยืมไปใช้นอกสถานที่ราชการ จะต้องได้รับอนุ มตั ิจากหัวหน้าส่ วน
ราชการ
ข้ อ ๑๔๘ ผูย้ ืมพัสดุประเภทใช้คงรู ปจะต้องนาพัสดุน้ นั มาส่ งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรี ยบร้อย
หากเกิดชารุ ดเสี ยหาย หรื อใช้การไม่ได้ หรื อสู ญหายไป ให้ผยู ้ ืมจัดการแก้ไขซ่ อมแซมให้คงสภาพเดิมโดย
เสี ยค่าใช้จ่ายของตนเอง หรื อชดใช้เป็ นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรื อ
ชดใช้เป็ นเงินตามราคาที่เป็ นอยูใ่ นขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด
ข้ อ ๑๔๙ การยืมพัสดุ ประเภทใช้สิ้นเปลื องระหว่างส่ วนราชการ ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อส่ วน
ราชการผูย้ มื มีความจาเป็ นต้องใช้พสั ดุน้ นั เป็ นการรี บด่วน จะดาเนินการจัดหาได้ไม่ทนั การ และส่ วนราชการ
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ผูใ้ ห้ยืมมีพสั ดุ น้ นั ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็ นการเสี ยหายแก่ราชการของตน และให้มีหลักฐานการยืม
เป็ นลายลักษณ์ อกั ษร ทั้งนี้ โดยปกติส่วนราชการผูย้ ืมจะต้องจัดหาพัสดุ เป็ นประเภท ชนิ ด และปริ มาณ
เช่นเดียวกันส่ งคืนให้ส่วนราชการผูใ้ ห้ยมื
ข้ อ ๑๕๐ เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผใู ้ ห้ยืมหรื อผูร้ ับหน้าที่แทน มีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป
คืนภายใน ๗ วัน นับแต่วนั ครบกาหนด
ส่ วนที่ ๒
กำรควบคุม
กำรเก็บรักษำพัสดุ
ข้ อ ๑๕๑ พัสดุของส่ วนราชการไม่วา่ จะได้มาด้วยประการใด ให้อยูใ่ นความควบคุมตามระเบียบนี้
เว้นแต่มีระเบียบของทางราชการหรื อกฎหมายกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ข้ อ ๑๕๒ เมื่อเจ้าหน้าที่พสั ดุได้รับมอบแล้ว ให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(๑) ลงบัญชี หรื อทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็ นชนิด และแสดงรายการ
ตามตัวอย่างที่ กวพ. กาหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรื อทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
สาหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้
(๒) เก็บรักษาพัสดุ ให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้ อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตาม
บัญชีหรื อทะเบียน
กำรเบิก – จ่ ำยพัสดุ
ข้ อ ๑๕๓ หน่ วยงานระดับกอง หน่ วยงานซึ่ งแยกต่างหากจากส่ วนราชการระดับกรม หรื อ
หน่วยงานในส่ วนภูมิภาค ประสงค์จะเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุระดับกรม ให้หวั หน้าหน่วยงานเป็ นผูเ้ บิก
การเบิกพัสดุจากหน่ วยพัสดุ ของหน่ วยงานในส่ วนภูมิภาค หรื อของหน่ วยงานซึ่ งแยกต่างหากจาก
ส่ วนราชการระดับกรม ให้หวั หน้างานที่ตอ้ งใช้พสั ดุน้ นั เป็ นผูเ้ บิก
ให้หัวหน้าหน่ วยพัสดุ ซึ่ งเป็ นหัวหน้าหน่ วยงานระดับแผนก หรื อต่ ากว่าระดับแผนกที่ มีหน้าที่
เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ หรื อข้าราชการอื่นซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่ วนราชการเป็ นหัวหน้าหน่วย
พัสดุเป็ นผูส้ ั่งจ่ายพัสดุ แล้วแต่กรณี
ส่ วนราชการใดมีความจาเป็ น หัวหน้าส่ วนราชการจะกาหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็ นอย่างอื่นก็ได้
และให้แจ้งสานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรื อสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบด้วย
ข้ อ ๑๕๔ ผูจ้ ่ายพัสดุ ตอ้ งตรวจสอบความถู กต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้ว
ลงบัญชีหรื อทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็ นหลักฐานด้วย

59
กำรตรวจสอบพัสดุประจำปี
ข้ อ ๑๕๕ ก่อนสิ้ นเดือนกันยายนทุกปี ให้หวั หน้าส่ วนราชการหรื อหัวหน้าหน่วยงานซึ่ งมีพสั ดุไว้
จ่ายตามข้อ ๑๕๓ แล้วแต่กรณี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่ วนราชการหรื อหน่วยงานนั้น ซึ่ งมิใช่เจ้าหน้าที่พสั ดุคน
หนึ่ งหรื อหลายคนตามความจาเป็ น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ งวดตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคมปี ก่อน จนถึ ง
วันที่ ๓๐ กันยายนปี ปั จจุบนั และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยูเ่ พียงวันสิ้ นงวดนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่ มดาเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิ ดทาการวันแรกของเดือน
ตุลาคมเป็ นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรื อไม่ พัสดุ คงเหลื อมีตวั อยูต่ รงตามบัญชี หรื อทะเบียนหรื อไม่ มี
พัสดุใดชารุ ด เสื่ อมคุณภาพ หรื อสู ญไป เพราะเหตุใด หรื อพัสดุใดไม่จาเป็ นต้องใช้ในราชการต่อไป แล้ว
ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดัง กล่ า วต่ อผูแ้ ต่ ง ตั้ง ภายใน ๓๐ วันท าการ นับ แต่ วนั เริ่ ม ดาเนิ นการ
ตรวจสอบพัสดุน้ นั
เมื่ อผูแ้ ต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ ผตู ้ รวจสอบแล้ว ให้ส่งรายงานเสนอตามลาดับชั้นจนถึ ง
หัวหน้าส่ วนราชการ ๑ ชุด และส่ งสาเนารายงานไปยังสานักงานตรวจเงิ นแผ่นดินหรื อสานักงานตรวจเงิ น
แผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ๑ ชุด สาหรับหน่วยงานในราชการบริ หารส่ วนภูมิภาค ให้ส่งสาเนารายงานไป
ยังส่ วนราชการต้นสังกัดอีก ๑ ชุด ด้วย
ข้ อ ๑๕๖ เมื่อหัวหน้าส่ วนราชการได้รับรายงานดังกล่าวตามข้อ ๑๕๕ และปรากฏว่ามีพสั ดุชารุ ด
เสื่ อ มสภาพ หรื อ สู ญ ไป หรื อ ไม่ จ าเป็ นต้อ งใช้ใ นราชการต่ อ ไป ก็ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ง คณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริ งขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นาความในข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ มาใช้บงั คับโดยอนุ โลม เว้นแต่กรณี ที่เห็น
ได้อย่างชัดเจนว่า เป็ นการเสื่ อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรื อสู ญไปตามธรรมชาติ ให้หวั หน้า
ส่ วนราชการพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการจาหน่ายต่อไปได้
ถ้า ผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผูร้ ั บผิดด้วย ให้หัวหน้าส่ วนราชการดาเนิ นการตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
ส่ วนที่ ๓
กำรจำหน่ ำย
ข้ อ ๑๕๗ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุ ใดหมดความจาเป็ นหรื อหากใช้ ราชการต่อไปจะ
สิ้ น เปลื อ งค่ า ใช้จ่ า ยมาก ให้ เ จ้า หน้า ที่ พ สั ดุ เ สนอรายงานต่ อ หัว หน้า ส่ ว นราชการ เพื่ อ พิ จ ารณาสั่ ง ให้
ดาเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(๑) ขาย ให้ดาเนิ นการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถา้ ขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้
ผลดี ให้นาวิธีที่กาหนดเกี่ ยวกับการซื้ อมาใช้โดยอนุ โลม เว้นแต่การขายพัสดุ ครั้ งหนึ่ งซึ่ งมีราคาซื้ อหรื อ
ได้มารวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ตอ้ งทอดตลาดก่อนก็ได้
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การขายให้แก่ ส่ วนราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบี ย บบริ หารราชการส่ วน
ท้องถิ่ น หน่ วยงานอื่ นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่ น รัฐวิสาหกิ จ หรื อ
องค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา
(๒) แลกเปลี่ยน ให้ดาเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
(๓) โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการ
ส่ วนท้องถิ่ น หน่ วยงานอื่ นซึ่ งมี กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่ น รั ฐวิสาหกิ จ
หรื อองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่ งประมวลรัษฎากรทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่ งมอบไว้
ต่อกันด้วย
(๔) แปรสภาพหรื อทาลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนด
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็ จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วนั ที่หวั หน้าส่ วนราชการ
สั่งการ และสาหรับราชการบริ หารส่ วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่ วนราชการเจ้าของ
งบประมาณก่อนด้วย
ข้ อ ๑๕๘ เงินที่ได้จากการจาหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบตั ิตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรื อ
ข้อตกลงในส่ วนที่ใช้เงินกูห้ รื อเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี
กำรจำหน่ ำยเป็ นสู ญ
ข้ อ ๑๕๙ ในกรณี ที่พสั ดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผูร้ ับผิดหรื อมีตวั ผูร้ ับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้
หรื อมี ตวั พัส ดุ อ ยู่แ ต่ ไ ม่ ส มควรดาเนิ นการตามข้อ ๑๕๗ ให้ จาหน่ า ยพัส ดุ น้ ันเป็ นสู ญ ตามหลัก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ถ้าพัส ดุ น้ นั มี ราคาซื้ อ หรื อได้มารวมกันไม่เกิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าส่ วน
ราชการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
(๒) ถ้าพัสดุ น้ นั มีราคาซื้ อ หรื อได้มารวมกันเกิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในอานาจของ
กระทรวงการคลังหรื อส่ วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมายที่จะเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
กำรลงจ่ ำยออกจำกบัญชีหรือทะเบียน
ข้ อ ๑๖๐ เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๑๕๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุลงจ่ายพัสดุน้ นั ออกจากบัญชี หรื อ
ทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิ นหรื อสานักงานตรวจเงิ นแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี
ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ลงจ่ายพัสดุน้ นั
เมื่อได้ดาเนิ นการตามข้อ ๑๕๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุ ลงจ่ายพัสดุน้ นั ออกจากบัญชี หรื อทะเบียน
ทันที แล้วแจ้งให้กระทรวงการคลังหรื อส่ วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย และสานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินหรื อสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ลงจ่ายพัสดุน้ นั
สาหรั บพัสดุ ซ่ ึ งต้องจดทะเบี ยนตามกฎหมายให้แจ้งแก่ นายทะเบี ยนภายในระยะเวลาที่ กฎหมาย
กาหนดด้วย
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ข้ อ ๑๖๑ ในกรณี ที่ พสั ดุ ของทางราชการเกิ ดการชารุ ด เสื่ อมคุ ณภาพ หรื อสู ญไป หรื อไม่
จาเป็ นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่ อนมี การตรวจสอบตามข้อ ๑๕๕ และได้ดาเนิ นการตามกฎหมายหรื อ
ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง หรื อระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี เสร็ จสิ้ นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอื่น
ใดกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ ให้ดาเนินการตามข้อ ๑๕๗ ข้อ ๑๕๘ ข้อ ๑๕๙ และข้อ ๑๖๐ โดยอนุโลม
หมวด ๔
บทเฉพำะกำล
ข้ อ ๑๖๒ ในระหว่างที่ ยงั ไม่ ได้ต้ งั ศู นย์ข ้อมูล ที่ ปรึ ก ษาตามข้อ ๗๔ ให้ย กเว้นไม่ นาข้อกาหนด
เกี่ยวกับศูนย์ขอ้ มูลที่ปรึ กษามาใช้บงั คับกับการดาเนินการจ้างที่ปรึ กษาตามที่กาหนดไว้ในหมวด ๒ ส่ วนที่ ๓
และให้ดาเนินการหารายชื่อที่ปรึ กษาไทย ตามวิธีการที่กาหนดไว้สาหรับที่ปรึ กษาต่างประเทศโดยอนุโลม
ข้ อ ๑๖๓ รายชื่อผูท้ ิ้งงานที่มีอยูก่ ่อนระเบียบนี้ใช้บงั คับ ให้ถือว่าเป็ นผูท้ ิ้งงานตามระเบียบนี้ดว้ ย
สาหรับการพิจารณาลงโทษผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทาสัญญาหรื อข้อตกลงภายในเวลาที่
กาหนด หรื อคู่สัญญาของทางราชการไม่ปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อข้อตกลงนั้น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่ ง
พฤติการณ์ดงั กล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ระเบียบนี้จะใช้บงั คับ ให้พิจารณาสั่งการตามระเบียบที่ใช้บงั คับอยูเ่ ดิม
ข้ อ ๑๖๔
การพัสดุ ใ ดที่ อยู่ใ นระหว่างดาเนิ นการและยัง ไม่ แล้วเสร็ จในวันที่ ระเบี ย บสานัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุฉบับนี้ ใช้บงั คับ ให้ดาเนิ นการต่อไปตามระเบียบที่ใช้บงั คับอยูเ่ ดิมจนกว่าจะ
ดาเนินการแล้วเสร็ จ หรื อจนกว่าจะสามารถดาเนินการตามระเบียบนี้ได้
ข้ อ ๑๖๕ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงปฏิบตั ิหน้าที่ต่อไป กับให้มีอานาจหน้าที่กาหนดแบบหรื อตัวอย่างตาม
ระเบียบข้อ ๑๒ (๕) จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕

(ลงชื่อ) อำนันท์ ปันยำรชุ น
(นายอานันท์ ปันยารชุน)
นายกรัฐมนตรี
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สำรบัญ
หน้ ำ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑
๒
๓
๔

ชื่อระเบียบ
วันใช้บงั คับ
ระเบียบที่ยกเลิก
ผูร้ ักษาการ

๑
๑
๑
๑
หมวด ๑
ข้ อควำมทัว่ ไป
ส่ วนที่ ๑
นิยำม

ข้อ ๕ คานิยาม

๑
ส่ วนที่ ๒
กำรใช้ บังคับและกำรมอบอำนำจ

ข้อ ๖ การใช้บงั คับ
ข้อ ๗ อานาจในการดาเนินการของกระทรวงกลาโหม
ข้อ ๘ อานาจในการดาเนินการของส่ วนราชการขึ้นตรง
ต่อนายกรัฐมนตรี และส่ วนราชการอิสระ
ข้อ ๙ การมอบอานาจ

๕
๕
๕
๕

ส่ วนที่ ๓
บทกำหนดโทษ
ข้อ ๑๐ บทกาหนดโทษ

๖
ส่ วนที่ ๔
คณะกรรมกำรว่ ำด้ วยกำรพัสดุ

ข้อ ๑๑ องค์ประกอบของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ข้อ ๑๒ อานาจหน้าที่ของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

๖
๗
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หน้ ำ
หมวด ๒
กำรจัดหำ
ส่ วนที่ ๑
บททัว่ ไป
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑๓
๑๔
๑๕
๑๕
๑๕

การวางแผนในการจัดหา
การจัดหาที่อยูน่ อกเหนื อระเบียบ
การจัดทาเอง
ทวิ หลักการของการจัดหาพัสดุ
ตรี – ข้อ ๑๕ เบญจ การตรวจสอบคุณสมบัติผเู้ สนอราคา
หรื อผูเ้ สนองานที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ข้อ ๑๕ ฉ – ข้อ ๑๕ สัตต การปฏิบตั ิกรณี พบว่าผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองาน
มีการกระทาอันเป็ นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็ นธรรม

๘
๘
๘
๘
๘

๑๐

ส่ วนที่ ๒
กำรซื้อกำรจ้ ำง
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑๖ – ข้อ ๑๗ การใช้พสั ดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
๑๘ – ข้อ ๒๖ วิธีซ้ื อและวิธีจา้ ง
๒๗ – ข้อ ๒๙ รายงานขอซื้ อหรื อขอจ้าง
๓๐ – ข้อ ๓๓ ทวิ การคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้น
๓๔ – ข้อ ๓๘ กรรมการและผูค้ วบคุมงาน
๓๙ วิธีตกลงราคา
๔๐ – ข้อ ๔๓ วิธีสอบราคา
๔๔ – ข้อ ๕๖ วิธีประกวดราคา
๕๗ – ข้อ ๕๘ การดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
๕๙ วิธีกรณี พิเศษ
๖๐ – ข้อ ๖๔ การจัดซื้ อยาและเวชภัณฑ์
๖๕ – ข้อ ๖๗ อานาจในการสั่งซื้ อหรื อสั่งจ้าง
๖๘ – ข้อ ๗๐ การจ่ายเงินล่วงหน้า
๗๑ การตรวจรับพัสดุ
๗๒ – ข้อ ๗๓ การตรวจการจ้างก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง

๑๑
๑๕
๑๖
๑๗
๒๐
๒๑
๒๑
๒๔
๒๙
๓๐
๓๑
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔
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หน้ ำ
ส่ วนที่ ๓
กำรจ้ ำงทีป่ รึกษำ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๗๔ – ข้อ ๗๖ การส่ งเสริ มที่ปรึ กษาไทย
๗๗ วิธีจา้ งที่ปรึ กษา
๗๘ รายงานขอจ้างที่ปรึ กษา
๗๙ – ข้อ ๘๑ กรรมการ
๘๒ – ข้อ ๘๔ วิธีตกลง
๘๕ – ข้อ ๙๐ วิธีคดั เลือก
๙๑ อานาจในการสั่งจ้างที่ปรึ กษา
๙๒ ค่าจ้างที่ปรึ กษา
๙๓ – ข้อ ๙๔ หลักประกันผลงาน

๓๕
๓๖
๓๖
๓๗
๓๗
๓๘
๔๐
๔๐
๔๐

ส่ วนที่ ๔
กำรจ้ ำงออกแบบและควบคุมงำน
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๙๕ วิธีจา้ ง
๙๖ รายงานขอจ้างออกแบบและควบคุมงาน
๙๗ – ข้อ ๙๙ การจ้างโดยวิธีตกลง
๑๐๐ – ข้อ ๑๐๓ การจ้างโดยวิธีคดั เลือก
๑๐๔ – ข้อ ๑๐๖ การจ้างโดยวิธีคดั เลือกแบบจากัดข้อกาหนด
๑๐๗ – ข้อ ๑๐๙ การจ้างโดยวิธีพิเศษ
๑๑๐ – ข้อ ๑๑๑ การประการเชิญชวน
๑๑๒ – ข้อ ๑๑๓ การเสนองาน
๑๑๔ – ข้อ ๑๑๕ อานาจสั่งจ้าง
๑๑๖ – ข้อ ๑๑๗ การตรวจและรับมอบงาน
๑๑๘ การควบคุมงาน
๑๑๙ – ข้อ ๑๒๒ ค่าออกแบบและควบคุมงาน

๔๑
๔๑
๔๑
๔๒
๔๓
๔๓
๔๔
๔๕
๔๕
๔๖
๔๖
๔๖
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หน้ ำ
ส่ วนที่ ๕
กำรแลกเปลีย่ น
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗

หลักการแลกเปลี่ยนพัสดุ
รายงานขอแลกเปลี่ยนพัสดุ
การแลกเปลี่ยนพัสดุกบั เอกชน
การแลกเปลี่ยนพัสดุกบั หน่วยงานของรัฐ
การดาเนินการหลังจากที่ได้รับครุ ภณั ฑ์จากการแลกเปลี่ยนแล้ว

๔๗
๔๗
๔๘
๔๘
๔๘

ส่ วนที่ ๖
กำรเช่ ำ
ข้อ ๑๒๘ การเช่าสังหาริ มทรัพย์และอสังหาริ มทรัพย์
และการจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้า
ข้อ ๑๒๙ – ข้อ ๑๓๑ การเช่าอสังหาริ มทรัพย์

๔๘
๔๙

ส่ วนที่ ๗
สั ญญำและหลักประกัน
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑๓๒ – ข้อ ๑๓๓ การทาสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
๑๓๔ ค่าปรับ
๑๓๕ การส่ งสาเนาสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อให้ส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง
๑๓๖ การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อที่ได้ลงนามแล้ว
๑๓๗ – ข้อ ๑๓๘ การบอกเลิกสัญญาหรื อข้อตกลง
๑๓๙ การงดหรื อลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรื อการขยายเวลาทาการตามสัญญา
หรื อข้อตกลง
ข้อ ๑๔๐ การใช้สิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรื อข้อตกลง หรื อข้อกฎหมาย
ข้อ ๑๔๑ – ข้อ ๑๔๔ หลักประกัน

๕๐
๕๑
๕๑
๕๑
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒

ส่ วนที่ ๘
กำรลงโทษผู้ทงิ้ งำน
ข้อ ๑๔๕ – ข้อ ๑๔๕ สัตต

การลงโทษผูท้ ิ้งงาน

๕๔

66
หน้ ำ
หมวด ๓
กำรควบคุมและกำรจำหน่ ำยพัสดุ
ส่ วนที่ ๑
กำรยืม
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑๔๖ หลักการให้ยมื หรื อนาพัสดุไปใช้
๑๔๗ – ข้อ ๑๔๘ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรู ป
๑๔๙ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลือง
๑๕๐ การติดตามทวงพัสดุที่ให้ยมื ไปคืน

๕๗
๕๗
๕๗
๕๘

ส่ วนที่ ๒
กำรควบคุม
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑๕๑ หลักการควบคุมพัสดุ
๑๕๒ การเก็บรักษาพัสดุ
๑๕๓ – ข้อ ๑๕๔ วิธีการเบิก – จ่ายพัสดุ
๑๕๕ การตรวจสอบพัสดุประจาปี
๑๕๖ การดาเนินการกรณี ที่มีพสั ดุชารุ ดเสื่ อมสภาพหรื อสู ญไป

๕๘
๕๘
๕๘
๕๙
๕๙

ส่ วนที่ ๓
กำรจำหน่ ำย
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ
ข้อ

๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑

วิธีการจาหน่ายพัสดุ
การดาเนิ นการเกี่ยวกับเงินที่ได้จากการจาหน่ายพัสดุ
การจาหน่ายเป็ นสู ญ
การลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชี หรื อทะเบียน
การดาเนินการในกรณี ที่พสั ดุชารุ ด เสื่ อมสภาพ สู ญไป หรื อไม่จาเป็ นต้องใช้
ในราชการต่อไป ก่อนการตรวจสอบพัสดุประจาปี

๕๙
๖๐
๖๐
๖๐
๖๑

67
หน้ ำ
หมวด ๔
บทเฉพำะกำล
ข้อ ๑๖๒ การดาเนิ นการในระหว่างที่ยงั ไม่ได้ต้ งั ศูนย์ขอ้ มูลที่ปรึ กษา
ข้อ ๑๖๓ รายชื่อผูท้ ิ้งงาน และการพิจารณาลงโทษผูท้ ิ้งงาน
ก่อนระเบียบนี้ใช้บงั คับ
ข้อ ๑๖๔ การพัสดุที่อยูใ่ นระหว่างดาเนินการและยังไม่แล้วเสร็ จ
ในวันที่ระเบียบนี้ใช้บงั คับ
ข้อ ๑๖๕ การปฏิบตั ิของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตามระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบนี้

๖๑
๖๑
๖๑

๖๑

