
ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕

แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๘
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๓๙
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔)  พ.ศ. ๒๕๔๑
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๒

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการซื้อ  การจาง            
และการจางที่ปรึกษา  ภายใตโครงการที่ดํ าเนินการดวยเงินกูจากตางประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๒๗   และระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัสดุ    ใหเปนระเบียบเดียวกัน  
เพื่อสะดวกในการปฏิบัติยิ่งขึ้น  คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไวดังน้ี

ขอ ๑  ระเบียบน้ีเรียกวา  �ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวย         
การพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕�

ขอ  ๒  ระเบียบน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกํ าหนดหกสิบวัน นับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป

ขอ    ๓    ใหยกเลิก
 (๑) ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ          

พ.ศ. ๒๕๒๑
 (๒) ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ          

(ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๒๓
 (๓) ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ          

(ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๒๖
 (๔) ระเบียบสํ  านักนายกรัฐมนตรีว าดวยการพัสดุ         

(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗
   ช่ือระเบียบ
วันใชบังคับ
ระเบียบท่ียกเลิก
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 (๕) ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ                 
(ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๒๘

   (๖) ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ                 
(ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๒๘

   (๗) ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ                 
(ฉบับที่ ๗)  พ.ศ. ๒๕๒๙

   (๘) ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ                 
(ฉบับที่ ๘)  พ.ศ. ๒๕๓๑

   (๙) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการซื้อ การจาง                 
และการจางที่ปรึกษา  ภายใตโครงการที่ดํ าเนินการดวยเงินกูจากตางประเทศ 
พ.ศ. ๒๕๒๗

  (๑๐) ระเบียบวาดวยการจางออกแบบ และควบคุม         
งานกอสรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๑

บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี และคํ าสั่งอ่ืนใด ที่
กํ าหนดไวแลวในระเบียบน้ี หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ี ใหใชระเบียบ          
น้ีแทน

ขอ ๔  ใหปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี  เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ีร
ผูรักษากา
หมวด ๑
ขอความท่ัวไป
สวนท่ี ๑
นิยาม

ขอ ๕  ในระเบียบน้ี
คํ านิยาม
�การพัสดุ� หมายความวา การจัดทํ าเอง การซื้อ การจาง                
การจางที่ปรึกษา  การจางออกแบบและควบคุมงาน  การแลกเปลี่ยน  การเชา               
การควบคุม  การจํ าหนาย และการดํ าเนินการอ่ืนๆ ที่กํ าหนดไวในระเบียบน้ี



๓

�พัสดุ�   หมายความวา  วัสดุ  ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง                   
ที่กํ  าหนดไวในหนังสือการจํ  าแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ               
ของสํ านักงบประมาณ   หรือการจํ าแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกูจาก
ตางประเทศ

�การซื้อ� หมายความวา  การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มี              
การติดต้ัง   ทดลอง  และบริการที่เกี่ยวเน่ืองอ่ืน ๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุ
ในลักษณะการจาง

�การจาง�  ใหหมายความรวมถึง  การจางทํ าของและ            
การรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  และการจางเหมาบริการแต
ไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง  
การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการ            
เดินทางไปราชการ  การจางที่ปรึกษา  การจางออกแบบและควบคุมงาน และ
การจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

�การจางท่ีปรึกษา�  หมายความวา  การจางบริการจาก            
ที่ปรึกษา  แตไมรวมถึงการจางออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวย
เงินงบประมาณ

�การจ างออกแบบและควบคุมงาน�  หมายความวา               
การจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา  ที่ประกอบธุรกิจบริการ                
ดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ

�เงินงบประมาณ�  หมายความวา  งบประมาณรายจาย             
ประจํ าป  งบประมาณรายจายเพิ่มเติม  และเงินซึ่งสวนราชการไดรับไวโดย     
ไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหไมตองสงคลังตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  แตไมรวมถึงเงินกู  และเงินชวยเหลือ           
ตามระเบียบน้ี

�เงินกู�  หมายความวา  เงินกูตามกฎหมายวาดวยการให
อํ านาจกระทรวงการคลังกูเงินจากตางประเทศ
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� เ งินช วยเหลือ�  หมายความวา  เงินที่ไดรับความ                        
ชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ  องคการระหวางประเทศ  สถาบันการเงิน
ระหวางประเทศ องคการตางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใชระดับ           
รัฐบาล  มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ

�อาคาร�  หมายความวา  สิ่งปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขา
อยูหรือใชสอยได  เชน  อาคารที่ทํ าการ  โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  
สถานีนํ ารอง  หรือสิ่งปลูกสรางอยางอ่ืนที่มีลักษณะทํ านองเดียวกัน  และ                
รวมตลอดถึงสิ่งกอสรางอ่ืนๆ  ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยสํ าหรับ       
อาคารน้ันๆ เชน เสาธง  ร้ัว  ทอระบายน้ํ า  หอถังน้ํ า  ถนน  ประปาและ                
สิ่งอ่ืนๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เคร่ืองปรับอากาศ  ลิฟต  
เฟอรนิเจอร ฯลฯ

�พัสดุท่ีผลิตในประเทศ�  หมายความวา  ผลิตภัณฑที่             
ผลิตสํ าเร็จรูปแลว โดยสถานที่ผลิตต้ังอยูในประเทศไทย

�กิจการของคนไทย�  หมายความวา  กิจการที่เปนของบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย

�ท่ีปรึกษา�  หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่
ประกอบธุรกิจ  หรือสามารถให บริการเป นที่ปรึกษาทางวิศวกรรม   
สถาปตยกรรม  เศรษฐศาสตร  หรือสาขาอ่ืน  รวมท้ังใหบริการดานศึกษา 
สํ ารวจ  ออกแบบและควบคุมงาน  และการวิจัย  แตไมรวมถึงการใหบริการ
ออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ

�ท่ีปรึกษาไทย�  หมายความวา ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย        
และไดจดทะเบียนไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง

�สวนราชการ�  หมายความวา  กระทรวง ทบวง กรม                  
สํ านักงาน หรือหนวยงานอ่ืนใดของรัฐ  ทั้งในสวนกลาง  สวนภูมิภาค  หรือ
ในตางประเทศ  แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  หรือหนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
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�รัฐวิสาหกิจ�  หมายความวา  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา
ดวยวิธีการงบประมาณ

�ปลัดกระทรวง�  หมายความรวมถึงปลัดสํ านักนายก                 
รัฐมนตรีและปลัดทบวงดวย

�หัวหนาสวนราชการ�
- สํ าหรับราชการบริหารสวนกลาง  หมายความวา 

อธิบดี  หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนนิติบุคคล
- สํ าหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค  หมายความวา  

ผูวาราชการจังหวัด
�หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ�  หมายความวา  หัวหนาหนวยงาน

ระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบกอง  ซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการ     
พัสดุตามท่ีองคกรกลางบริหารงานบุคคลกํ าหนด  หรือขาราชการอื่นซึ่งไดรับ
แตงต้ังจากหัวหนาสวนราชการใหเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ แลวแตกรณี

(คํ านิยามนี้ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๓  แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี                     
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)

�เจาหนาท่ีพัสดุ�  หมายความวา  เจาหนาที่ซึ่งดํ ารง            
ตํ าแหนง  ที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุ  หรือผูไดรับแตงต้ังจากหัวหนาสวน        
ราชการใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบน้ี

�ผูอํ านวยการโครงการ�  หมายความวา  ผูซึ่งไดรับแตงต้ัง
หรือมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดํ าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตาม
โครงการเงินกูหรือโครงการเงินชวยเหลือ

�โรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ�  หมายความวา 
โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพตามาตรฐานเลขท่ี มอก. ๙๐๐๑            
หรือ มอก. ๙๐๐๒ ในกิจการและขอบขายที่ไดรับการรับรองจากสํ านักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ 
หรือหนวยงานทีก่ระทรวงอุตสาหกรรมใหการรับรองระบบงาน (accreditation)

(ค ํานยิามนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๓ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒)
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�ผู เสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน�  หมายความวา  
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของทาง          
ราชการ  หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทํ าพัสดุ  หรือเขาเสนองานเพื่อรับจาง
เปนที่ปรึกษา  หรือรับจางออกแบบและควบคุมงาน  ใหแกสวนราชการใด  
เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอ่ืนที่เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองานใหแกสวนราชการน้ันใน
คราวเดียวกัน

การมีส วนไดเสียไมว าโดยทางตรงหรือทางออมของ               
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน  ไดแก  การที่บุคคลธรรมดา              
หรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปน้ี

(๑)  มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร  โดยผูจัดการ              
หุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํ านาจในการ               
ดํ าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหน่ึงมีอํ านาจ
หรือสามารถใชอํ านาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือ
ของนิติบุคคลอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแก     
สวนราชการน้ัน  ในคราวเดียวกัน

(๒)  มีความสัมพันธกันในเชิงทุน  โดยผูเปนหุนสวนใน           
หางหุนสวนสามัญ  หรือผูเปนหุนสวนไมจํ ากัดความรับผิดในหางหุนสวน
จํ ากัด  หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํ ากัดหรือบริษัทมหาชนจํ ากัด  เปน          
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํ ากัด  หรือเปนผูถือหุน             
รายใหญในบริษัทจํ ากัดหรือบริษัทมหาชนจํ ากัด  อีกรายหน่ึงหรือหลายรายท่ี
เสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการน้ันในคราวเดียวกัน

คํ าวา  �ผูถือหุนรายใหญ� ใหหมายความวา ผูถือหุน              
ซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการน้ันหรือในอัตราอ่ืน ตามท่ี กวพ. 
เห็นสมควรประกาศกํ าหนดสํ าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

(๓) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (๑)              
และ  (๒)  โดยผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ   กรรมการผูจัดการ   ผูบริหาร  หรือ



๗

ผูมีอํ านาจในการดํ าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
รายหน่ึง  เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํ ากัด  หรือเปน       
ผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํ ากัดหรือบริษัทมหาชนจํ ากัด   อีกรายหน่ึงหรือ
หลายรายท่ีเขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการน้ันในคราวเดียวกัน
หรือในนัยกลับกัน

การดํ ารงตํ าแหนง  การเปนหุนสวน  หรือการเขาถือหุน             
ดังกลาวขางตนของคูสมรสหรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑)  
(๒) หรือ (๓)  ใหถือวาเปนการดํ ารงตํ าแหนง  การเปนหุนสวน  หรือการ             
ถือหุนของบุคคลดังกลาว

ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอ่ืนเปนผูจัดการ  หุนสวน            
ผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่                  
ตนเองเปนผูใชอํ านาจในการบริหารที่แทจริง  หรือเปนหุนสวน หรือผูถือหุนที่
แทจริงของหางหุนสวน  หรือบริษัทจํ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจํ ากัด  แลวแต
กรณี  และหางหุนสวน  หรือบริษัทจํ ากัด  หรือบริษัทมหาชนจํ ากัดที่เกี่ยวของ
ไดเขาเสนอราคางานใหแกสวนราชการน้ันในคราวเดียวกัน  ใหถือวา              
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานน้ันมีความสัมพันธกันตาม  (๑)  (๒)  หรือ (๓)  
แลวแตกรณี

� ก า รขั ด ข ว า ง ก า ร แข  ง ขัน ร าค าอย  า ง เ ป  นธรรม �                         
หมายความวา การที่ผู เสนอราคาหรือผู เสนองานรายหน่ึงหรือหลายราย         
กระทํ าการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง  หรือเปนอุปสรรค  หรือไมเปด
โอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคา  หรือเสนองาน
ตอสวนราชการ  ไมวาจะกระทํ าโดยการสมยอมกัน  หรือโดยการให  ขอให 
หรือรับวาจะให  เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพยสิน  หรือประโยชน
อ่ืนใด หรือใชกํ าลังประทุษราย  หรือขมขูวาจะใชกํ าลังประทุษราย  หรือแสดง
เอกสารอันเปนเท็จ  หรือกระทํ าการใดโดยทุจริต  ทั้งน้ี  โดยมีวัตถุประสงคที่
จะแสวงหาผลประโยชนในระหวางผูเสนอราคา หรือผูเสนองานดวยกัน      
หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคา     หรือผูเสนองานรายหน่ึงรายใดเปนผูมี



๘

สิทธิทํ าสัญญากับสวนราชการน้ัน  หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม  หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบสวนราชการโดยมิใชเปนไปในทาง
การประกอบธุรกิจปกติ

�เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ�  หมายความวา  
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาตามขอ ๔๒  คณะกรรมการพิจารณา                   
ผลการประกวดราคาตามขอ ๕๐ คณะกรรมการดํ าเนินการจางที่ปรึกษา                
โดยวิธีคัดเลือกตามขอ ๘๖  คณะกรรมการดํ าเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก           
แบบจํ ากัดขอกํ าหนดตามขอ ๑๐๖ หรือผูวาจางในกรณีการจางออกแบบและ
ควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เปนการวาจางโดยการประกวดแบบตามขอ ๑๐๗ 
(๒)

�งานกอสรางสาธารณูปโภค�  หมายความวา  งาน                      
กอสราง  ซอมแซม  และบํ ารุงรักษางานอันเกี่ยวกับการประปา  การไฟฟา                 
การสื่อสาร  การโทรคมนาคม  การระบายนํ้ า  ระบบการขนสงปโตรเลียมโดย
ทางทอ ทางหลวง  ทางรถไฟ  และการอ่ืนที่เกี่ยวของซึ่งดํ าเนินการในระดับ                  
พื้นดิน ใตพื้นดิน  หรือเหนือพื้นดิน

(คํ านิยาม  �ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน� �การขัดขวางการแขงขัน                
ราคาอยางเปนธรรม� �เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ� และ �งานกอสราง
สาธารณูปโภค�  เพ่ิมเติมโดยขอ ๓ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ                 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

สวนท่ี ๒
การใชบังคับและการมอบอํ านาจ

ขอ ๖  ระเบียบน้ีใชบังคับแกสวนราชการ  ซึ่งดํ าเนินการเกี่ยวกับ                ับ
การใชบังค
อํ านาจในการ
ดํ าเนินการของ
กระทรวงกลาโหม

การพัสดุโดยใชเงินงบประมาณ  เงินกู  และเงินชวยเหลือ
ขอ  ๗  สํ าหรับสวนราชการของกระทรวงกลาโหม  การกํ าหนดให            

สวนราชการระดับใด  ผูบังคับบัญชาชั้นใด  ตํ าแหนงใด  มีอํ านาจดํ าเนินการ          
ตามระเบียบน้ี ใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหมกํ าหนด   และเมื่อไดกํ าหนด



๙

ไปประการใดแลว  ใหแจงผูรักษาการตามระเบียบ  และสํ านักงานตรวจเงิน             
แผนดิน  ทราบดวย

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๔  แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๘  สํ าหรับสวนราชการที่หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอ                       
นายกรัฐมนตรี  หรือสวนราชการที่ไมสังกัดสํ านักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง          
หรือทบวงใด  ใหหัวหนาสวนราชการน้ันมีอํ านาจในการดํ าเนินการตาม              
ระเบียบน้ีเทากับหัวหนาสวนราชการ  สวนอํ านาจที่เกินกวาน้ันใหผูบังคับ
บัญชาช้ันเหนือขึ้นไปเปนผูพิจารณา

ขอ ๙  ผูมีอํ านาจดํ าเนินการตามระเบียบน้ีจะมอบอํ านาจเปนหนังสือ           
ใหแกผูดํ ารงตํ าแหนงใดก็ได   โดยใหคํ านึงถึงระดับ  ตํ าแหนง  หนาที่ และ             
ความรับผิดชอบของผูที่จะไดรับมอบอํ านาจเปนสํ าคัญ

เมื่อมีการมอบอํ านาจตามวรรคหน่ึง  ผูรับมอบอํ านาจมีหนาที่ตอง                
รับมอบอํ านาจน้ัน และจะมอบอํ านาจน้ันใหแกผูดํ ารงตํ าแหนงอ่ืนตอไปไมได
เวนแต

(๑)  การมอบอํ านาจใหแกผูวาราชการจังหวัด  ผูวาราชการ
จังหวัดอาจมอบอํ านาจน้ันตอไปไดในกรณีดังตอไปน้ี

    (๑.๑) กรณีมอบอํ านาจใหแกรองผูวาราชการจังหวัด               
ผูชวยผูวาราชการจังหวัด  ปลัดจังหวัด  หรือหัวหนาสวนราชการประจํ า
จังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหผูมอบอํ านาจชั้นตนทราบดวย

     (๑.๒) กรณีมอบอํ านาจใหแกบุคคลอ่ืน   นอกจากที่       
กลาวใน (๑.๑) จะกระทํ าไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูมอบอํ านาจ                  
ชั้นตนแลว

(๒)   การมอบอํ านาจและการมอบอํ านาจตอตามระเบียบ
กระทรวงกลาโหม

เพื่อความคลองตัวในการจัดหาใหหัวหนาสวนราชการมอบอํ านาจใน
การสั่งการและดํ าเนินการจัดหาใหแกผูดํ ารงตํ าแหนงรองลงไปเปนลํ าดับ

สํ าหรับโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือ  ผูมีอํ านาจดํ าเนินการตาม
ระเบียบน้ี จะแตงต้ังขาราชการคนหน่ึงทํ าหนาที่ผู อํ านวยการโครงการ       

อํ านาจในการ
ดํ าเนินการของ
สวนราชการขึ้นตรง
ตอนายกรัฐมนตรี
และสวนราชการอิสระ
การมอบอํ านาจ



๑๐

และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการดํ าเนินการตามระเบียบน้ีใหเปน               
การเฉพาะก็ได

ใหผู มอบสงสํ าเนาหลักฐานการมอบอํ านาจใหสํ านักงานตรวจเงิน           
แผนดิน หรือสํ านักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  แลวแตกรณี  ทราบทุกคร้ัง

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๕ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี              
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙  และความในวรรค ๕ แกไขเพ่ิมเติมโดย                 
ขอ ๕ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

สวนท่ี ๓
บทกํ าหนดโทษ

ขอ ๑๐  ผูมีอํ านาจหรือหนาที่ดํ าเนินการตามระเบียบน้ี  หรือ                     
บทกํ าหนดโทษ

ผูหน่ึงผูใด  กระทํ าการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามระเบียบ
น้ีหรือกระทํ าการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทํ าการโดยปราศจากอํ านาจ หรือ       
นอกเหนืออํ านาจหนาที่  รวมท้ังมีพฤติกรรมที่เอ้ืออํ านวยแกผูเขาเสนอราคา           
หรือเสนองาน  ใหมีการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ถือวาผูน้ัน
กระทํ าผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการหรือตามกฎหมาย                
เฉพาะของสวนราชการน้ัน  ภายใตหลักเกณฑดังน้ี

(๑)  ถาการกระทํ ามีเจตนาทุจริต  หรือเปนเหตุใหทางราชการ
เสียหายอยางรายแรง   ใหดํ าเนินการลงโทษอยางต่ํ าปลดออกจากราชการ

(๒) ถาการกระทํ าเปนเหตุใหทางราชการเสียหายแตไม                
รายแรง  ใหลงโทษอยางต่ํ าตัดเงินเดือน

(๓) ถาการกระทํ าไมเปนเหตุใหทางราชการเสียหาย  ให               
ลงโทษภาคทัณฑหรือวากลาวตักเตือน  โดยทํ าคํ าสั่งเปนลายลักษณอักษร

การลงโทษทางวินัยตาม (๑)  หรือ (๒)  ไมเปนเหตุใหผูกระทํ า                     
หลุดพนจากความรับผิดในทางแพงตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ             
ที่เกี่ยวของ  หรือความรับผิดทางอาญา (ถามี)

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๖  แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี              
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)



๑๑

สวนท่ี ๔
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ

ขอ ๑๑  ใหมีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ เรียกโดยยอ �กวพ.�   
ประกอบดวย  ปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี  เปนประธานกรรมการ  ผูแทน                
สํ านักนายกรัฐมนตรี   ผูแทนกระทรวงกลาโหม   ผูแทนสํ านักงานตรวจเงิน           
แผนดิน  ผูแทนสํ านักงานอัยการสูงสุด  ผูแทนสํ านักงบประมาณ  ผูแทน              
สํ านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผูแทนสํ านักงาน ป.ป.ป.  ผูแทนกรม                    
วิเทศสหการ  ผูแทนกรมบัญชีกลาง  ผูแทนสํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง                
ผู แทนสํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  และผูทรงคุณวุฒิซึ่ง                 
นายกรัฐมนตรีแตงต้ังไมเกินหาคน  เปนกรรมการ  และใหเจาหนาที่สํ านักงาน
ปลัดสํ านักนายกรัฐมนตรี  เปนกรรมการและเลขานุการ  กับให กวพ. แตงต้ัง               
ผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงต้ัง  มีวาระอยูในตํ าแหนงคราวละ
สองป  ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตํ าแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได

ขอ ๑๒   ให กวพ.  มีอํ านาจหนาที่ดังน้ี
(๑) ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม               

ระเบียบ
(๒) พิจารณาการอนุมัติยกเวน หรือผอนผันการไมปฏิบัติ           

ตามระเบียบ
(๓) พิจารณาคํ ารองเรียนเกี่ยวกับการที่สวนราชการไม                

ปฏิบัติตามระเบียบ
(๔) เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบตอคณะ                           

รัฐมนตรี
(๕) กํ าหนดแบบหรือตัวอยาง  รวมท้ังการแกไขเพิ่มเติม 

เปลี่ยนแปลง และกํ าหนดแนวทางปฏิบัติ  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบน้ี

องคประกอบของ
กวพ.

อํ านาจหนาท่ีของ
กวพ.



๑๒

(๖) เสนอความเห็นตอผู รักษาการตามระเบียบ  ใน                       
การพิจารณาและแจงเวียนชื่อผูทิ้งงาน  และการสั่งเปลี่ยนแปลงเพิกถอน                     
ผูทิ้งงานของสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร                    
ราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน                   
ราชการบริหารสวนทองถิ่น  และรัฐวิสาหกิจ

(๗)  กํ าหนดอัตรารอยละของราคา  ตามขอ ๑๖ (๖)  (๗)  (๘) 
และ (๑๑)

(๘) กํ าหนดประเภทหรือชนิดของพัสดุที่จํ าเปนตอง                       
ซื้อจากตางประเทศ  ตามขอ ๖๘

(๙) เชิญขาราชการและลูกจางของสวนราชการ  หรือ                 
พนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจ  หรือบุคคลที่เกี่ยวของมาสอบถามหรือ              
ใหขอเท็จจริงรวมทั้งเรียกเอกสารจากสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมาย               
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ      
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจในสวนที่              
เกี่ยวของ

(๑๐) แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อทํ าหนาที่ตามท่ี                      
คณะกรรมการมอบหมาย

(๑๑)    พิจารณาดํ าเนินการ  ตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๑๒)   พิจารณารายงานการจางตามขอ ๘๓  วรรคสอง
(๑๓)    กํ าหนอัตราคาจางที่ปรึกษาตามขอ ๙๒
(๑๔) กํ าหนดหลักเกณฑการกํ าหนดคาปรับ  ตาม                             

ขอ ๑๓๔
(๑๕) กํ าหนดหลักเกณฑ  แนวทาง  และวิธีปฏิบัติเพื่อ                     

ใหมีการปฏิบัติตามระเบียบน้ี
(ความใน (๗) แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๗ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี                       

วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๓๙ และความใน (๑๒) (๑๓) (๑๔)  และ                            
(๑๕) แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๗ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ                                     
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)



๑๓

หมวด ๒
การจัดหา
สวนท่ี ๑
บทท่ัวไป

ขอ ๑๓  หลังจากไดทราบยอดเงินที่จะนํ ามาใชในการจัดหาแลว                    
ใหสวนราชการรีบดํ าเนินการใหเปนไปตามแผน และตามขั้นตอนของ
ระเบียบน้ี ในสวนที่ ๒  สวนที่ ๓  หรือสวนที่ ๔  แลวแตกรณี  เพื่อใหพรอมที่
จะทํ าสัญญาไดทันทีเมื่อไดรับอนุมัติทางการเงินแลว

การจัดหาโดยวิธีสอบราคา  และวิธีประกวดราคา  ใหสวนราชการ              
วางแผนในการจัดหา และดํ าเนินการใหเปนไปตามแผนดวย

ขอ ๑๔  การไดมาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากท่ีระเบียบน้ีได
กํ าหนดไว  และไมมีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกํ าหนดไวเปนการ
เฉพาะ  ใหถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
กํ าหนดไวในหมวดน้ี

ขอ ๑๕  กรณีที่มีการจัดทํ าเอง  ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ัง                           
ผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทํ าเองน้ัน  และแตงต้ังคณะกรรมการตรวจ                
การปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจ                
การจาง  เวนแตสวนราชการที่กํ าหนดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู       
แลว

ขอ ๑๕ ทวิ  การจัดหาพัสดุตามระเบียบน้ี  ผูมีอํ านาจหนาที่รับผิดชอบ
ในแตละขั้นตอนของการจัดหา  ตองดํ าเนินการโดยเปดเผย  โปรงใส  และ               
เปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม  ทั้งน้ี  โดยคํ านึงถึงคุณสมบัติ
และความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน  เวนแตกรณีที่มีลักษณะ
เฉพาะอันเปนขอยกเวนตามที่กํ าหนดไวในระเบียบน้ี

การวางแผนใน
การจัดหา

การจัดหาท่ีอยู
นอกเหนือระเบียบ

การจัดทํ าเอง

หลกัการของการ
จัดหาพัสดุ



๑๔

ในการดํ าเนินการแตละขั้นตอน  ผูมีหนาที่รับผิดชอบตองมีการ                
บันทึกหลักฐานในการดํ าเนินการ  พรอมทั้งตองระบุเหตุผลในการพิจารณา              
สั่งการในขั้นตอนที่สํ าคัญไวเพื่อประกอบการพิจารณาดวย

*ขอ ๑๕ ตรี  เพื่อเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปน              
ธรรมตามขอ 15 ทวิ  ใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่เปนผูเสนอราคาที่มี                
ผลประโยชนรวมกันแตเพียงรายเดียวเทาน้ัน  มีสิทธิที่จะเสนอราคา                
หรือเสนองานในการซื้อหรือการจางทํ าพัสดุ  การจางที่ปรึกษา  หรือการจาง            
ออกแบบและควบคุมงานของทางราชการในแตละคร้ัง

ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติดํ าเนินการตรวจสอบ           
คุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มี               
ผลประโยชนรวมกันหรือไม  กอนการเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือ
เสนองาน  แลวแตกรณี  และในกรณีการซื้อหรือการจางทํ าพัสดุโดยวิธี
ประกวดราคาตามขอ ๕๔  หรือการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามขอ ๘๕ 
และคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผู เสนองานดังกลาว กอนการเปด               
ซองขอเสนอดานเทคนิค  ซองขอเสนอทางการเงิน

ขอ ๑๕ จัตวา  ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือ                       
ผูเสนองานแตละรายตามขอ ๑๕ ตรี  วรรคสอง  ใหเจาหนาที่กํ าหนดให                       
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาตางหาก  โดย                 
อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปน้ี

(๑) ในกรณีผู เสนอราคาหรือผู เสนองานเปนนิติบุคคล                
ใหยื่นสํ าเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูมีอํ านาจควบคุม  และ                
บัญชีรายชื่อผูถือหุนใหญ  พรอมทั้งรับรองสํ าเนาถูกตอง

                                                  
* มผีลใชบังคับ ๑๘๐ วัน นับแตวันท่ีระเบียบฉบับท่ี ๔ มีผลใชบังคับ

การตรวจสอบ
ผูเสนอราคา หรือ
ผูเสนองานท่ีมี
ผลประโยชนรวมกัน



๑๕

(๒) ในกรณีผู  เสนอราคาหรือผู  เสนองานเปนบุคคล                   
ธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล  ใหยื่นสํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชน
ของผูน้ัน  สํ าเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สํ าเนาบัตร          
ประจํ าตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมทั้งรับรองสํ าเนาถูกตอง

(๓)  ในกรณีที่ผู เสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอ                
ราคาหรือผูเสนองานรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา  ใหยื่นสํ าเนาสัญญาของ             
การเขารวมคา   สํ าเนาบัตรประจํ าตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่             
ผู เขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทย  ก็ใหยื่น                       
สํ าเนาหนังสือเดินทาง  หรือถาผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยื่นเอกสาร               
ตามท่ีระบุไวใน (๑)

(๔)  เอกสารอ่ืนตามที่สวนราชการกํ าหนด  เชน  หนังสือ      
แสดงฐานะทางการเงิน  สํ าเนาใบทะเบียนพาณิชย  สํ าเนาใบทะเบียนภาษี                  
มูลคาเพิ่ม

การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง  ใหยื่นพรอมกับการยื่น
ซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองาน  แลวแตกรณี  สํ าหรับกรณีที่
ระเบียบน้ีกํ าหนดใหยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียวตามขอ ๘๗ 
(๒) ใหผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึงมาพรอมกับการ
ยื่นซองดังกลาวดวย

เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน             
แตละรายตามขอ ๑๕ ตรี วรรคสองแลว ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบ               
คุณสมบัติประกาศรายช่ือผู  เสนอราคาหรือผู  เสนองานที่มีสิทธิไดรับ                    
การคัดเลือกไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ทํ าการของสวนราชการโดยพลัน  และ               
ถาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานอยู ณ สถานที่ที่มีการเปดซองสอบราคา                
ประกวดราคา  หรือเสนองาน  แลวแตกรณี  ใหเจาหนาที่แจงใหผูเสนอราคา             
หรือผูเสนองานรายน้ันทราบดวย



๑๖

ขอ ๑๕ เบญจ  เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา                
หรือผูเสนองานแตละรายตามขอ ๑๕ ตรี  วรรคสองแลว  หากปรากฏวามี              
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน  ให                
เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน        
ดังกลาวทุกรายออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการเสนอ               
ราคาหรือเสนองานในคร้ังน้ัน  พรอมทั้งแจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน           
รายดังกลาวทราบโดยพลัน

ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน  อาจ                
อุทธรณคํ าสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง           
พรอมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณและเอกสารที่เกี่ยวของมาดวย

ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณตามวรรคสอง  ใหปลัดกระทรวงพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณพรอมทั้งแจงใหผูอุทธรณทราบโดยพลัน  การวินิจฉัยอุทธรณ
ของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุดสํ าหรับการเสนอราคาหรือเสนองานใน              
การซื้อหรือการจางทํ าพัสดุ  การจางที่ปรึกษา  หรือการจางออกแบบและ               
ควบคุมงานในคร้ังน้ัน  และใหสงคํ าวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวให  กวพ.                  
ทราบดวย

การยื่นอุทธรณตามวรรคสอง  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะ             
เวลาการเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองาน  แลวแตกรณี  ทั้งน้ี       
เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปน
ประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาแลว              
เห็นดวยกับคํ าคัดคานของผูอุทธรณ  และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง                  
สอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานที่ไดดํ าเนินการไปแลวจะเปน             
ประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  ใหปลัดกระทรวงมีอํ านาจยกเลิกการ              
เปดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานดังกลาวได

ขอ ๑๕ ฉ  นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือ                  
ผูเสนองานแตละรายตามขอ    ๑๕ ตรี   วรรคสอง   และตามขอ ๑๔๕   แลว

การปฏิบัติกรณีพบ
วาผูเสนอราคาหรือ



๑๗

หากปรากฏตอเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติกอนหรือในขณะที่มี
การเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองาน  วา มีผูเสนอราคาหรือ               
ผูเสนองานกระทํ าการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ให
เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติทํ าการตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว
หากเชื่อไดวามีการกระทํ าอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู เสนอราคาหรือ                      
ผูเสนองานในการซื้อหรือการจางทํ าพัสดุ  การจางที่ปรึกษา  หรือการจาง            
ออกแบบและควบคุมงานในคร้ังน้ัน  เวนแตเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบ           
คุณสมบัติจะวินิจฉัยวา  ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานน้ัน  เปนผูที่ใหความ             
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเร่ิมใหมี
การกระทํ าดังกลาวตามนัยขอ ๑๔๕ เบญจ จะไมตัดรายชื่อผูเสนอราคา                
หรือผูเสนองานน้ันออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการซื้อ
หรือการจางทํ าพัสดุ  การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงาน
น้ันก็ได

ใหนํ าความในขอ ๑๕ จัตวา  วรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม และ
ผู เสนอราคาหรือผู เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา           
หรือผูเสนองานตามวรรคหน่ึง   มีสิทธิอุทธรณคํ าสั่งของเจาหนาที่ที่มีหนาที่
ตรวจสอบคุณสมบัติได  ทั้งน้ี  ใหนํ าความในขอ ๑๕ เบญจ  วรรคสอง                  
วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชกับการอุทธรณในกรณีน้ีโดยอนุโลม  และให          
หัวหนาสวนราชการเสนอตอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือ     
ผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตาม
วรรคหนึ่ง  เปนผูทิ้งงานตามความในหมวด ๒ สวนที่ ๘ การลงโทษผูทิ้งงาน

ขอ ๑๕  สัตต  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซอง
สอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานแลว  วาผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายช่ือไวตามขอ ๑๕ จัตวา               
วรรคสาม  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคา                  
หรือผูเสนองานรายอ่ืน    หรือเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่กระทํ าการ

ผูเสนองานมีการ
กระทํ าอันเปนการ
ขดัขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม



๑๘

อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ใหหัวหนาสวนราชการ   
มีอํ านาจที่จะตัดรายชื่อผู  เสนอราคาหรือผู เสนองานที่มีสิทธิไดรับการ             
คัดเลือกดังกลาวทุกรายออกจากประกาศรายช่ือตามขอ ๑๕ จัตวา   วรรคสาม

ใหหัวหนาสวนราชการเสนอตอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาใหผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่ออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนอ
งานตามวรรคหน่ึง  เปนผูทิ้งงานตามความในหมวด ๒ สวนที่ ๘ การลงโทษ      
ผูทิ้งงาน  และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา  การยกเลิก                 
การเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา หรือเสนองานที่ไดดํ าเนินการไปแลวจะ
เปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  ใหปลัดกระทรวงมีอํ านาจยกเลิก        
การเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานดังกลาวได

(ความในขอ ๑๕ ทวิ ขอ ๑๕ ตรี ขอ ๑๕ จัตวา ขอ ๑๕ เบญจ  ขอ ๑๕ ฉ                  
และขอ ๑๕ สัตต  เพ่ิมเติมโดยขอ ๘ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

สวนท่ี ๒
การซื้อการจาง

การใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
ขอ ๑๖  ใหสวนราชการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของ

คนไทย ตามหลักเกณฑดังน้ี
(๑) หามกํ าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ                     
การใชพัสดุท่ีผลิตใน
ประเทศและกิจการ
ของคนไทย
ซึ่งอาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเปนกิจการ
ของคนไทยสามารถเขาแขงขันกันในการเสนอราคากับทางราชการ

(๒) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํ า  มีประกาศกํ าหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว  ใหกํ าหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะ
เฉพาะหรือรายการในการกอสรางตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  หรือ
เพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได



๑๙

(๓)  ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํ า  ยังไมมีประกาศ
กํ าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  แตมีผู ไดรับการจดทะเบียน               
ผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว  ใหกํ าหนดรายละเอียดหรือ            
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสราง  ใหสอดคลองกับรายละเอียด
หรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไวในคูมือผูซื้อ  หรือใบแทรกคูมือผูซื้อที่
กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทํ าขึ้น

(๔)  ในกรณีที่มีความจํ าเปนจะตองกํ าหนดรายละเอียดหรือ
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสราง  แตกตางจากท่ีกํ าหนดไวใน 
(๒) หรือ (๓) ใหแจงสํ านักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  และเมื่อได
รับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไมทักทวงแลว  ให
ดํ าเนินการซื้อหรือจางตอไปได  หรือไมรับพิจารณารายน้ัน  แลวแตกรณี

(๕)  ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํ า  เปนพัสดุที่มีผูได
รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด หรือขนาดเดียวกัน  
และในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพโดยมีผูผลิตต้ังแตสามรายขึ้นไป  ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่ง
แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ           
คุณภาพที่ทํ าในประเทศไทยเทาน้ัน

ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํ าตามวรรคหน่ึงเปนพัสดุ
ที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาด
เดียวกัน  และในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการ             
รับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตนอยกวาสามราย แตเปนพัสดุที่มีผูไดรับ
อนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานประเภท  ชนิด หรือขนาดเดียวกันโดยมี          
ผูไดรับใบอนุญาตต้ังแตสามรายขึ้นไป  หรือเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงาน            
ที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตต้ังแตสามรายขึ้นไปใหสวน           
ราชการระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานหรือพัสดุ
ที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพที่ทํ าในประเทศไทยและ
ใหดํ าเนินการตาม (๖)



๒๐

(๖) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํ า  เปนพัสดุที่มี               
ผูไดรับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด หรือขนาด          
เดียวกันต้ังแตสามรายขึ้นไป  ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดง               
เคร่ืองหมายมาตรฐานที่ทํ าในประเทศไทยเทาน้ัน

ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํ า  เปนพัสดุที่มี                
ผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพต้ังแตสามรายขึ้นไป  ให
ระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ          
คุณภาพที่ทํ าในประเทศไทยเทาน้ัน

การซื้อหรือการจางในกรณีน้ีนอกจากการจางกอสราง          
หากมีผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  และในขณะเดียวกัน
เปนพัสดุที่มีผู ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพเสนอราคา         
สูงกวาราคาต่ํ าสุดของผูเสนอราคารายอ่ืนไมเกินรอยละหา  ใหตอรองราคา          
ผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับ
การรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอราคาต่ํ าสุด  หากตอรองราคาแลว  ราคา         
ที่ลดลงสูงกวาราคาต่ํ าสุดไมเกินรอยละสาม  หรืออัตราท่ี กวพ. กํ าหนดตาม 
ขอ ๑๒(๗)  ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน

(๗) ในกรณีพัสดุที่ต องการซื้อหรือจางทํ าตาม (๕)               
หรือ (๖)  เปนพัสดุที่มีผู ไดรับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน            
ประเภท  ชนิด หรือขนาดเดียวกัน  และในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่ผลิตจาก
โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพนอยกวาสามราย  หรือเปนพัสดุที่มี         
ผูไดรับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด หรือขนาด        
เดียวกัน  โดยมีผูไดรับใบอนุญาตนอยกวาสามราย  หรือเปนพัสดุที่มีผูผลิต
จากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ  โดยมีผูผลิตนอยกวาสามราย         
ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุที่ทํ าในประเทศไทย

การซื้อหรือการจางในกรณีน้ี  นอกจากการจางกอสราง             
หากมีผู เสนอราคาพัสดุที่แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกัน         
เปนพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ       หรือมีผูเสนอ



๒๑

ราคาพัสดุที่แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน   หรือมีผูเสนอราคาพัสดุที่ผลิตจาก
โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ  ใหดํ าเนินการตอรองราคาดังน้ี

(ก)  ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐานและในขณะเดียวกันเป นพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับ                           
การรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอราคาสูงกวาราคาต่ํ าสุดของผูเสนอราคา
รายอ่ืนไมเกินรอยละสิบมาตอรองราคา  ทั้งน้ี  ใหเรียกผูเสนอราคารายที่          
เสนอราคาต่ํ าสุดมาตอรองราคากอน  หากตอรองราคาแลวราคาท่ีลดลง               
สูงกวาราคาต่ํ าสุดของผูเสนอราคารายอ่ืนไมเกินรอยละเจ็ด  หรืออัตราท่ี              
กวพ. กํ าหนดตามขอ ๑๒(๗)  ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน                  
หากตอรองราคาแลวไมไดผล  ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอ
ราคาต่ํ าสุดลํ าดับถัดไปมาตอรองราคา  หากตอรองราคาแลว  ราคาที่ลดลง           
สูงกวาราคาต่ํ าสุดของผูเสนอราคารายอ่ืนไมเกินรอยละเจ็ด  หรืออัตราท่ี                
กวพ. กํ าหนดตามขอ ๑๒ (๗)  ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน

(ข)  หากดํ าเนินการตาม  (ก)  แลวไมไดผล  ให        
เรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  หรือผูเสนอราคาพัสดุ          
ที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอราคาสูงกวา
ราคาต่ํ าสุดของผูเสนอราคารายอ่ืนไมเกินรอยละเจ็ดมาตอรองราคา  หาก           
ตอรองราคาแลว  ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ํ าสุดของผูเสนอราคารายอ่ืน              
ไมเกินรอยละหา หรืออัตราท่ี กวพ. กํ าหนดตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือ                
จางจากผูเสนอราคารายน้ัน

(๘)  ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํ ามีผูไดรับ
การจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว  ใหระบุความ
ตองการเฉพาะพัสดุที่ทํ าในประเทศไทย

การซื้อหรือการจางในกรณีน้ี  นอกจากการจางกอสราง              
หากมีผู เสนอาคาพัสดุที่ไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวง              
อุตสาหกรรม         เสนอราคาสูงกวาราคาต่ํ าสุดของผูเขาแขงขันรายอ่ืนไมเกิน
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รอยละเจ็ด  ใหตอรองราคาผูเสนอราคาพัสดุที่ไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ
ไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมรายที่เสนอราคาต่ํ าสุด  หากตอรองราคาแลว      
ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ํ าสุดไมเกินรอยละหา  หรืออัตราท่ี กวพ. กํ าหนด
ตามขอ ๑๒ (๗)  ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน

(๙)  การดํ าเนินการตาม (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ใหถือตามที่
ปรากฏในบัญชีคู มือผูซื้อหรือใบแทรกคูมือผูซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรม             
จัดทํ าขึ้นถึงเดือนกอนหนาที่จะประกาศซื้อหรือจาง

ถามีผู  เสนอราคาพัสดุที่อยู ระหวางขอการรับรองระบบ      
คุณภาพ หรือการขอรับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  หรือการขอจด
ทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยแนบใบรับมาพรอมกับ
ใบเสนอราคา  หากพัสดุน้ันไดรับการรับรองระบบคุณภาพ  หรือใบอนุญาต
แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  หรือไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับ
กระทรวงอุตสาหกรรมภายใน ๑๐ วันทํ าการ  นับจากวันถัดจากวันเสนอ
เสมือนเปนผูเสนอราคาพัสดุที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ   หรือไดรับใบ
อนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  หรือไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไว
กับกระทรวงอุตสาหกรรม  แลวแตกรณี

(๑๐) ในกรณีที่ไดดํ าเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖)                 
(๗) หรือ (๘)  แลวแตไมสามารถซื้อหรือจางได  ใหดํ าเนินการซื้อหรือจาง          
ตอไปได  หรือไมรับพิจารณารายน้ัน แลวแตกรณี

(๑๑) การซื้อและการจางนอกจากท่ีกลาวใน (๒) (๓)              
(๕) (๖) หรือ (๘)  แตไมรวมถึงการจางกอสราง  ใหกํ าหนดเงื่อนไข                        
ใหผูเสนอราคาระบุแหลงกํ าเนิดหรือประเทศที่ผลิตดวย  ในกรณีที่ผูเสนอ
ราคาผลิตภัณฑที่มีแหลงกํ าเนิดหรือผลิตในประเทศไทย  หรือเปนกิจการของ
คนไทย  เสนอราคาสูงกวาพัสดุที่มิไดมีแหลงกํ าเนิดหรือผลิตในประเทศไทย
หรือมิไดเปนกิจการของคนไทยไมเกินรอยละหาของผูเสนอราคารายต่ํ าสุด      
ใหตอรองราคาของผูเสนอราคาพัสดุที่มีแหลงกํ าเนิดหรือผลิตในประเทศไทย
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หรือเปนกิจการของคนไทยรายท่ีเสนอถูกตองตามเงื่อนไขที่กํ าหนดซึ่งมีคุณ
สมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ   และเสนอราคาต่ํ าสุด   หากตอรองราคา
แลว  ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ํ าสุดไมเกินรอยละสาม  หรืออัตราท่ี กวพ. 
กํ าหนด  ตามขอ ๑๒(๗)  ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน

(๑๒)  การเปรียบเทียบราคา  ใหพิจารณาราคาท่ีอยูในฐาน
เดียวกัน  โดยใหพิจารณาราคารวมภาษี  ราคาแยกภาษี  หรือราคายกเวนภาษี
ตามหลักเกณฑที่ไดประกาศใหผูเสนอราคาทราบ   แลวแตกรณี

(๑๓)  ราคาที่ซื้อหรือจาง  ใหพิจารณาตามหลักเกณฑที่
กํ าหนดสํ าหรับวิธีซื้อหรือวิธีจางแตละวิธี  เวนแตจะเขาหลักเกณฑตาม (๖) 
(๗) (๘) หรือ (๑๑)

การซื้อหรือการจาง  ที่ดํ าเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือ
ซึ่งไมสามารถเจรจากับแหลงเงินกูหรือเงินชวยเหลือเพื่อกํ าหนดเงื่อนไขตาม
วรรคหน่ึงไดใหสวนราชการสงเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย  หรือเปน    
กิจการของคนไทย  ใหมากที่สุดเทาที่จะทํ าได

ในกรณีที่พัสดุใดผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการใน
ประเทศ ให กวพ. มีอํ านาจยกเวนการสงเสริมพัสดุประเภท หรือชนิดดังกลาว
ไดตามความเหมาะสมและจํ าเปน

ผูไดรับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  
ชนิด   หรือขนาดเดียวกัน  หรือผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ  
คุณภาพตาม (๕) (๖) หรือ (๗)  แตละราย  ถามีลักษณะที่เปนการมีสวนไดเสีย
ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมตามนัยของบทนิยาม �ผูเสนอราคาที่มีผล
ประโยชนรวมกัน�  ใหนับผูไดรับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานหรือ
ผูผลิตดังกลาวเปนหน่ึงรายเทาน้ัน

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๙  แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี              
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๑๗  ใหสวนราชการดังตอไปน้ี  มีหนาที่ควบคุมดูแลและ
สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามขอ ๑๖
การควบคุมดูแลและ
สนับสนุนใหมีการ
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(๑)  กระทรวงอุตสาหกรรม  มหีนาที่
        (๑.๑)  พจิารณาคํ าขอรับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย

มาตรฐาน  ค ําขอรับใบอนุญาตท ําผลติภัณฑอุตสาหกรรมทีม่พีระราชกฤษฎีกา
ก ําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน  และคํ าขอจดทะเบียนผลิตภัณฑใหแลว
เสร็จโดยเร็ว

ในระหวางทีย่งัพจิารณาคํ าขอตามวรรคหน่ึงไมแลวเสร็จ ใหส ํานักงาน
มาตรฐานผลติภัณฑอุตสาหกรรมออกใบรับใหแกผูยืน่ค ําขอเพือ่ใชเปนหลักฐาน
กบัสวนราชการผูดํ าเนินการซือ้หรือจาง

(๑.๒)  จัดทํ าบัญชีคูมือผูซื้อปละหนึ่งคร้ัง  และ        
ใบแทรกคู มือผู ซื้อระบุรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ประกาศ
กํ าหนดใหม  และบัญชีรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ประกาศ
กํ าหนดใหม  และบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑรายใหมที่ไดผานการพิจารณา               
ตาม (๑.๑)  เดือนละหน่ึงคร้ัง  เผยแพรแกสวนราชการ  รัฐวิสาหกจิและหนวยงาน
ของรัฐทีเ่รียกชือ่อยางอ่ืน  เปนประจํ า

(๑.๓)   ตรวจสอบความจํ าเปนพเิศษของสวนราชการ
ตามขอ ๑๖(๔)  หากเปนกรณทีีไ่มสมควรใหทกัทวง  มฉิะน้ันใหตอบรับทราบ  
ทัง้น้ี  ภายในสบิวันท ําการนับแตวันทีไ่ดรับแจง

(๒)  สํ านักงานตรวจเงินแผนดินมีหนาที่สอดสองมิใหมี              
การหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามขอ ๑๖ หากพบการหลีกเลี่ยงใหรายงาน                              
ผูบงัคบับญัชาช้ันเหนือขึน้ไป  เพือ่ดํ าเนินการทางวินัยแกผูหลกีเลีย่ง  และแจง       
ใหผูรักษาการตามระเบยีบทราบ

(ความใน (๑.๓)  ของขอ ๑๗(๑) แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบ                     
สํ านกันายกรฐัมนตรีวาดวยการพัสด ุ(ฉบบัที ่๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)

วธิซีือ้และวธิจีาง
ขอ ๑๘  การซือ้หรือการจางกระท ําได ๕ วิธ ีคอื

(๑)  วิธตีกลงราคา
(๒)  วิธสีอบราคา
(๓)  วิธปีระกวดราคา

ปฏิบัติในการใชัพัสดุ
ท่ีผลิตในประเทศและ
กจิการของคนไทย

วิธีซื้อและวิธีจาง
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(๔)  วิธพีเิศษ
(๕)  วิธกีรณีพเิศษ

ขอ ๑๙  การซือ้หรือการจางโดยวิธตีกลงราคา  ไดแกการซือ้หรือการจาง
คร้ังหน่ึงซึง่มรีาคาไมเกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๓ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี               
วาดวยการพัสด ุ(ฉบบัที ่๒)  พ.ศ. ๒๕๓๘)

ขอ ๒๐  การซือ้หรือการจางโดยวิธสีอบราคา  ไดแกการซือ้หรือการจาง
คร้ังหน่ึงซึง่มรีาคาเกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกนิ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๓ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี               
วาดวยการพัสด ุ(ฉบบัที ่๒)  พ.ศ. ๒๕๓๘)

ขอ ๒๑  การซือ้หรือการจางโดยวิธปีระกวดราคา ไดแก การซือ้หรือ          
การจางคร้ังหน่ึงซึง่มรีาคาเกนิ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๓ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี               
วาดวยการพัสด ุ(ฉบบัที ่๒)  พ.ศ. ๒๕๓๘)

ขอ ๒๒  การซือ้หรือการจางตามขอ ๑๙  และขอ ๒๐  ถาผูสัง่ซือ้             
หรือผูสั่งจางเห็นสมควรจะสั่งใหกระทํ าโดยวิธีที่กํ าหนดไวสํ าหรับวงเงินที่          
สงูกวากไ็ด

การแบงซื้อหรือแบงจางโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจางในคร้ังเดียวกัน
เพือ่ใหวงเงนิต่ํ ากวาทีก่ ําหนดโดยวิธีหน่ึงวิธีใด หรือเพื่อใหอํ านาจสั่งซื้อสั่งจาง
เปลีย่นไป  จะกระทํ ามไิด

การซือ้หรือการจางซึง่ดํ าเนินการดวยเงนิกูหรือเงนิชวยเหลอื  ผูสัง่ซือ้
หรือสั่งจางจะสั่งใหกระทํ าตามวงเงินที่สัญญาเงินกูหรือสัญญาเงินชวยเหลือ
ก ําหนดกไ็ด

ขอ ๒๓  การซือ้โดยวิธพีเิศษ  ไดแก การซือ้คร้ังหน่ึงซึง่มรีาคาเกนิ 
๑๐๐,๐๐๐ บาท  ใหกระท ําไดเฉพาะกรณหีน่ึงกรณใีด  ดังตอไปน้ี

(๑)  เปนพสัดุทีจ่ะขายทอดตลาด  โดยสวนราชการหนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอ่ืนซึ่งมี
กฎหมายบญัญัติใหมฐีานะเปนราชการบริหารสวนทองถิน่  รัฐวิสาหกจิ  องคการ
ระหวางประเทศ  หรือหนวยงานของตางประเทศ

ความหมายของ
วิธีตกลงราคา

ความหมายของ
วิธีสอบราคา

ความหมายของ
วิธีประกวดราคา

ขอกํ าหนดพิเศษ
เกี่ยวกับวิธีการซ้ือ
และวิธีการจาง

ความหมายของ
วิธีพิเศษ (ซื้อ)



๒๖

(๒)  เปนพสัดุทีต่องซือ้เรงดวน  หากลาชาอาจจะเสยีหายแก
ราชการ

(๓)    เปนพสัดุเพือ่ใชในราชการลบั
(๔) เปนพัสดุที่มีความตองการใชเพิ่มขึ้นในสถานการณ              

ทีจํ่ าเปน  หรือเรงดวน  หรือเพือ่ประโยชนของสวนราชการ  และจํ าเปนตอง            
ซือ้เพิม่ (Repeat Order)

(๕)  เปนพัสดุที่จํ าเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศหรือ
ดํ าเนินการโดยผานองคการระหวางประเทศ

(๖)  เปนพสัดุทีโ่ดยลกัษณะของการใชงาน  หรือมขีอจํ ากดัทาง
เทคนิคที่จํ าเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ  ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล       
รถประจํ าตํ าแหนง  หรือยารักษาโรคทีไ่มตองจัดซือ้ตามชือ่สามญัในบญัชยีาหลกั
แหงชาติ  ตามขอ ๖๐

(๗)  เปนพสัดุทีเ่ปนทีดิ่นและหรือสิง่กอสรางซึง่จํ าเปนตองซือ้
เฉพาะแหง

(๘)  เปนพสัดุทีไ่ดดํ าเนินการซือ้โดยวิธอ่ืีนแลวไมไดผลดี
(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๑ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี               

วาดวยการพัสด ุ(ฉบบัที ่๓)  พ.ศ. ๒๕๓๙)
ขอ ๒๔   การจางโดยวิธพีเิศษ  ไดแก  การจางคร้ังหน่ึงซึง่มรีาคาเกนิ 

๑๐๐,๐๐๐ บาท  ใหกระท ําไดเฉพาะกรณหีน่ึงกรณใีด ดังตอไปน้ี
(๑)  เปนงานทีต่องจางชางผูมฝีมอืโดยเฉพาะ  หรือผูมคีวาม

ช ํานาญเปนพเิศษ
(๒)  เปนงานจางซอมพัสดุที่จํ าเปนตองถอดตรวจ  ให              

ทราบความช ํารุดเสยีหายเสยีกอนจึงจะประมาณคาซอมได  เชน  งานจางซอม
เคร่ืองจักร  เคร่ืองมอืกล  เคร่ืองยนต  เคร่ืองไฟฟา  หรือเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส  
เปนตน

(๓)  เปนงานทีต่องกระท ําโดยเรงดวน  หากลาชาอาจจะเสยี
หายแกราชการ

ความหมายของ
วิธีพิเศษ (จาง)

องคประชุมและ
มตขิองคณะกรรมการ



๒๗

(๔)  เปนงานทีต่องปกปดเปนความลบัของทางราชการ
(๕)  เปนงานทีจํ่ าเปนตองการจางเพิม่  ในสถานการณทีจํ่ าเปน 

หรือเรงดวน  หรือเพื่อประโยชนของสวนราชการ และจํ าเปนตองจางเพิ่ม 
(Repeat Order)

(๖)  เปนงานทีไ่ดดํ าเนินการจางโดยวิธอ่ืีนแลวไมไดผลดี
(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๑ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี               

วาดวยการพัสด ุ(ฉบบัที ่๓)  พ.ศ. ๒๕๓๙)
ขอ ๒๕  ส ําหรับสวนราชการในตางประเทศ  หรือมกีจิกรรมทีต่อง

ปฏบิติัในตางประเทศจะซือ้หรือจางโดยวิธพีเิศษกไ็ด  โดยใหติดตอซือ้หรือจาง
กบัผูมอีาชพีขายหรือรับจางท ํางานน้ันโดยตรง

ขอ ๒๖  การซือ้หรือการจางโดยวิธกีรณีพเิศษ  ไดแก  การซือ้หรือ              
การจางจากสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการ
สวนทองถิน่  หนวยงานอ่ืนซึง่มกีฎหมายบญัญัติใหมฐีานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถิน่  หรือรัฐวิสาหกจิ  ในกรณีดังตอไปน้ี

(๑)  เปนผูผลติพสัดุหรือท ํางานจางน้ันเอง  และนายกรัฐมนตรี
อนุมติัใหซือ้หรือจาง

(๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกํ าหนดใหซื้อ                              
หรือจาง และกรณีน้ีใหรวมถึงหนวยงานอ่ืนที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
ก ําหนดดวย

รายงานขอซือ้หรือขอจาง
ขอ ๒๗  กอนดํ าเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี  นอกจากการซื้อที่ดิน            

และหรือสิง่กอสรางตามขอ ๒๘  ใหเจาหนาทีพ่สัดุจัดท ํารายงานเสนอหัวหนา
สวนราชการตามรายการดังตอไปน้ี

(๑)  เหตุผลและความจํ าเปนทีต่องซือ้หรือจาง
(๒)  รายละเอียดของพสัดุทีจ่ะซือ้หรืองานทีจ่ะจาง
(๓)  ราคามาตรฐาน  หรือราคากลางของทางราชการหรือราคา

ทีเ่คยซือ้หรือจางคร้ังหลงัสดุภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ

การซื้อหรือการจาง
ในตางประเทศ

ความหมายของ
วิธีกรณีพิเศษ

การรายงานขอซื้อ
หรือขอจาง



๒๘

(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจางโดยใหระบุวงเงินงบประมาณ               
วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือที่จะซื้อหรือจางในคร้ังน้ันทั้งหมด         
ถาไมมวีงเงนิดังกลาวใหระบวุงเงนิทีป่ระมาณวาจะซือ้หรือจางในคร้ังน้ัน

(๕) กํ าหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุน้ัน  หรือใหงานน้ัน               
แลวเสร็จ

(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจาง  และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจาง                   
โดยวิธน้ัีน

(๗)  ขอเสนออ่ืนๆ เชน  การขออนุมติัแตงต้ังคณะกรรมการ
ตางๆ ที่จํ าเปนในการซื้อหรือจาง  การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศ
ประกวดราคา

การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท               
และการซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษกรณีเรงดวนตามขอ ๒๓ (๒)  หรือ                     
ขอ ๒๔ (๓)  ซึง่ไมอาจท ํารายงานตามปกติได  เจาหนาทีพ่สัดุหรือเจาหนาที ่                 
ผูรับผิดชอบในการปฏบิติัราชการน้ันจะทํ ารายงานตามวรรคหน่ึงเฉพาะรายการ
ทีเ่ห็นวาจํ าเปนกไ็ด

(ความในขอ ๒๗ วรรคสอง แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๒ แหงระเบียบสํ านัก                
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุ(ฉบบัที ่๓)  พ.ศ. ๒๕๓๙)

ขอ ๒๘  กอนดํ าเนินการซือ้ทีดิ่นและหรือสิง่กอสราง  ใหเจาหนาทีพ่สัดุ
ท ํารายงานเสนอตอหัวหนาสวนราชการตามรายการดงัตอไปน้ี

(๑)      เหตุผลและความจํ าเปนทีต่องซือ้
(๒)  รายละเอียดของทีดิ่น  และหรือสิง่กอสรางทีต่องการซือ้

รวมท้ังเน่ือทีแ่ละทองทีท่ีต่องการ
(๓)     ราคาประเมนิของทางราชการในทองทีน้ั่น
(๔)  ราคาซือ้ขายของที่ดิน  และหรือสิ่งกอสรางใกลเคียง

บริเวณทีจ่ะซือ้คร้ังหลงัสดุประมาณ ๓ ราย
(๕)  วงเงนิทีจ่ะซือ้  โดยใหระบวุงเงนิงบประมาณ  วงเงนิตาม

โครงการเงนิกู  หรือเงนิชวยเหลอื ทีจ่ะซือ้ในคร้ังน้ันทัง้หมด  ถาไมมวีงเงนิ               
ดังกลาว ใหระบวุงเงนิทีป่ระมาณวาจะซือ้ในคร้ังน้ัน

การรายงานขอซื้อ
ท่ีดิน และหรือ
ส่ิงกอสราง



๒๙

(๖)    วิธทีีจ่ะซือ้และเหตุผลทีต่องซือ้โดยวิธน้ัีน
(๗)  ขอเสนออ่ืน ๆ  เชน  การขออนุมติัแตงต้ังคณะกรรมการ

ตางๆ ที่จํ าเปนในการซื้อ  การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศ                   
ประกวดราคา

การซื้อที่ ดินและหรือสิ่งก อสรางใหติดตอกับเจาของโดยตรง                  
เวนแตการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางในตางประเทศที่จํ าเปนตองติดตอผาน              
นายหนา หรือดํ าเนินการในท ํานองเดียวกนัตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมของ
ทองถิน่

ขอ ๒๙  เมือ่หัวหนาสวนราชการใหความเหน็ชอบตามรายงานทีเ่สนอ
ตามขอ ๒๗  หรือขอ ๒๘ แลว ใหเจาหนาทีพ่สัดุดํ าเนินการตามวิธกีารซือ้หรือ
การจางน้ันตอไปได

การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อและการจาง
ขอ ๓๐  สวนราชการใดประสงคจะคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน               

ในการซื้อและการจางใหกระทํ าไดในกรณีที่จํ าเปนตองจํ ากัดเฉพาะผูที่มีความ
สามารถ  โดยกํ าหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก  ประกาศใหผูที่สนใจ            
ทราบโดยเปดเผย  พรอมทั้งสงให กวพ. ดวย

ในการดํ าเนินการคัดเลือก  ใหสวนราชการเจาของเร่ืองจัดทํ า                
รายงานเสนอขออนุมัติหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุพรอม
ดวยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตน  โดยมีรายละเอียดอยางนอย                        
ดังตอไปน้ี

(๑) เหตุผลและความจํ าเปนที่จะตองทํ าการคัดเลือก                  
ผูมคีณุสมบติัเบือ้งตน

(๒) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุ หรือ                    
งานทีจ่ะตองซือ้หรือจาง

(๓)  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  ซึ่งเปน               
เกณฑความตองการขั้นต่ํ า เชน ประสบการณและผลงานที่ผานมา สมรรถภาพ

การใหความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อหรือ
ขอจาง

หลักการคัดเลือกผูมี
คุณสมบัติเบื้องตน
และวิธีการรายงาน



๓๐

ในสวนที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่  เคร่ืองมือ  และโรงงาน ฐานะการเงิน                 
เปนตน

(๔)  หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก
(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๓ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี               

วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓)  พ.ศ. ๒๕๓๙)
ขอ ๓๑  เมื่อหัวหนาสวนราชการสั่งการอนุมัติในขอ ๓๐ แลว                         

ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํ าประกาศเชิญชวนเพื่อคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตน
ประกาศเชิญชวน  อยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปน้ี

(๑)  รายละเอียดเฉพาะของที่ตองการซื้อ หรืองาน  ที่ตองการ
จาง

(๒)  ประสบการณ  และผลงานของผูเสนอที่มีลักษณะและ
ประเภทเดียวกัน

(๓)  สมรรถภาพ  ในสวนที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่  เคร่ืองมือ  
และโรงงาน

(๔)  ฐานะการเงิน
(๕)  หลักเกณฑทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือก
(๖) สถานที่ในการขอรับ  หรือขอซื้อเอกสารคุณสมบัติ        

เบื้องตน
ในประกาศคร้ังแรก  ใหกํ าหนดสถานที่  วัน เวลารับขอเสนอ  ปด              

การรับขอเสนอ  และเปดซองขอเสนอ   พรอมทั้งประกาศโฆษณาและแจง
ลักษณะโดยยอของพัสดุที่ตองการซื้อหรืองานที่ตองการจาง  และกํ าหนดเวลา
ใหพอเพียงเพื่อเปดโอกาสใหแกผูที่สนใจจัดเตรียมขอเสนอ  ทั้งน้ี  จะตอง
กระทํ ากอนวันรับซองขอเสนอไมนอยกวา ๓๐ วัน โดยประกาศทางวิทยุ
กระจายเสียงและลงประกาศในหนังสือพิมพ  หากเห็นสมควรจะสงประกาศ
เชิญชวนไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํ างานน้ันโดยตรงหรือโฆษณาดวย          
วิธีอ่ืนอีกก็ได

ประกาศเชิญชวน



๓๑

สํ าหรับการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการประกวดราคา            
นานาชาติ  ใหประกาศโฆษณากอนวันรับซองขอเสนอไมนอยกวา ๖๐ วัน 
และดํ าเนินการตามหลักเกณฑของแหลงเงินกูหรือเงินชวยเหลืออีกดวย

ขอ ๓๒  ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณา             
คัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน  ประกอบดวย  ประธานกรรมการ ๑ คน             
และกรรมการอยางนอย ๔ คน  โดยใหแตงต้ังจากขาราชการระดับ ๕                
หรือเทียบเทาขึ้นไป  และจะตองมีผูชํ านาญการหรือผูทรงคุณวุฒิอยางนอย             
๑ คน

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู มีคุณสมบัติเบื้องตนมีหนาที่
พิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนตามหลักเกณฑและภายในระยะเวลาที่หัวหนา      
สวนราชการกํ าหนด

ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวย
เอกสารท่ีไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
เพื่อพิจารณาประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือจางตอไป

ขอ ๓๓  ใหสวนราชการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ  การคัดเลือก           
ผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือการจาง  และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมี
คุณสมบัติเบื้องตนที่ไดประกาศไปอยางนอยทุกรอบ ๓ ป  โดยปกติให                   
กระทํ าภายในเดือนแรกของปงบประมาณ  และเมื่อไดทบทวนแลว  ใหสวน
ราชการแจงการทบทวนพรอมทั้งสงหลักเกณฑที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม             
ให กวพ. ทราบโดยเร็ว  แตตองไมนานเกินกวา ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดมี         
การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดังกลาว

ในกรณีที่สวนราชการใดมีการขึ้นบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนสํ าหรับ
การซื้อหรือการจางไวเปนการประจํ า  ใหสวนราชการน้ันเปดโอกาสใหผูมี         
คุณสมบัติเบื้องตนที่ไดขึ้นบัญชีไวแลวและประสงคที่จะขอเลื่อนชั้น  หรือ           
ใหบุคคลที่ประสงคจะเขารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเปนผูมี                   
คุณสมบัติเบื้องตน   มีสิทธิยื่นคํ าขอเลื่อนชั้นหรือคํ าขอเขารับการพิจารณา            
คัดเลือกไดตลอดเวลา  โดยใหดํ าเนินการตามหลักเกณฑวิธีการคัดเลือกตามที่

การพิจารณาคัดเลือก

การย่ืนคํ าขอใน
ภายหลังและการ
พิจารณาทบทวน
บัญชีรายชื่อ



๓๒

กํ าหนดไวในขอ ๓๑ และขอ ๓๒  และโดยปกติจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน  นับแตวันที่ไดรับคํ าขอและเอกสารหลักฐานตางๆ  ครบถวน
แลว  ถาไมสามารถดํ าเนินการใหแลวเสร็จภายในกํ าหนดเวลาดังกลาว                
จะตองชี้แจงเหตุผลและระยะเวลาท่ีตองใชตามความจํ าเปนใหผู ยื่นคํ าขอ      
ทราบดวย

ในระหวางการยื่นคํ าขอและตรวจพิจารณาคํ าขอ  ผูมีคุณสมบัติ           
เบื้องตนที่ยื่นคํ าขอเลื่อนชั้นหรือผู ที่ยื่นคํ าขอเขารับการพิจารณาคัดเลือก           
เพื่อขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตน  จะใชสิทธิจากการที่ตนไดยื่นคํ าขอ
เลื่อนชั้นหรือคํ าขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกดังกลาวในการซื้อหรือการจาง
ที่มีขึ้นกอนหรือในระหวางที่ตนยื่นคํ าขอเลื่อนชั้น หรือคํ าขอเขารับการ
พิจารณาคัดเลือกน้ันไมได

ในกรณีที่สวนราชการเห็นสมควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติ
เบื้องตนในการซื้อหรือการจางเพื่อดํ าเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน
ตามหลักเกณฑที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงใหมตามวรรคหน่ึง  ใหสวนราชการ
แจงใหผู มีคุณสมบัติเบื้องตนที่อยู ในบัญชีรายชื่อทราบหลักเกณฑในการ
พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน  ที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงใหมลวงหนา
ไมนอยกวา ๑๒๐ วัน

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๓๓ ทวิ  ในการซื้อหรือการจางแตละคร้ัง  ใหสวนราชการ
พิจารณาถึงความสามารถในการรับงานของผูขายหรือผูรับจางประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกของสวนราชการดวย

ในกรณีที่สวนราชการใดมีการขึ้นบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนสํ าหรับ
การซื้อหรือการจางไวแลว  ใหสวนราชการน้ันแจงใหผูขายหรือผูรับจางที่อยู
ในบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนดังกลาวแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและ
ความพรอมที่ตนมีอยูในวันเสนอราคาตามหลักเกณฑที่ทางราชการกํ าหนด           
ทั้งในดานบุคลากร  เคร่ืองมือ  โรงงาน และฐานะทางการเงินของตนตอสวน
ราชการ

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)



๓๓

กรรมการ
ขอ ๓๔  ในการดํ าเนินการซื้อหรือจางแตละคร้ัง ใหหัวหนาสวน          

ราชการแตงต้ังคณะกรรมการขึ้น  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบน้ี  พรอมกับ
กํ าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลวแตกรณี  คือ

(๑)  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
(๒)  คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
(๓)  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(๔)  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
(๕)  คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ
(๖)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(๗)  คณะกรรมการตรวจการจาง

ใหคณะกรรมการแตละคณะรายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาสวน
ราชการภายในระยะเวลาที่กํ าหนด  ถามีเหตุที่ทํ าใหการรายงานลาชา  ใหเสนอ
หัวหนาสวนราชการพิจารณาขยายเวลาใหตามความจํ าเปน

ขอ ๓๕  คณะกรรมการตามขอ ๓๔  แตละคณะใหประกอบดวย
ประธานกรรมการ ๑ คน  และกรรมการอยางนอย ๒ คน  โดยปกติให                
แตงต้ังจากขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาขึ้นไป  ในกรณีจํ าเปนหรือ
เพื่อประโยชนของทางราชการจะแตงต้ังบุคคลที่มิใชขาราชการรวมเปน
กรรมการดวยก็ได  ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได  ให            
หัวหนาสวนราชการแตงต้ังขาราชการที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตนทํ าหนาที่
ประธานกรรมการแทน

ในกรณีเมื่อถึงกํ าหนดเวลาการเปดซองสอบราคา  หรือรับซอง
ประกวดราคาแลวประธานกรรมการยังไมมาปฏิบัติหนาที่  ใหกรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทํ าหนาที่ประธานกรรมการในเวลาน้ัน  โดยให
คณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาที่เฉพาะขอ ๔๒ (๑) หรือขอ ๔๙ แลวแต
กรณี  แลวรายงานประธานกรรมการซึ่งหัวหนาสวนราชการแตงต้ังเพื่อ              
ดํ าเนินการตอไป

คณะกรรมการ
ดํ าเนินการซ้ือ หรือ
จาง

องคประกอบของ
คณะกรรมการ



๓๔

ในการซือ้หรือจางคร้ังเดียวกัน  หามแตงต้ังผูที่เปนกรรมการรับและ      
เปดซองประกวดราคา  เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  หรือ             
แตงต้ังผู ที่เปนกรรมการเปดซองสอบราคาหรือกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา  เปนกรรมการตรวจรับพสัดุ

คณะกรรมการทุกคณะ  เวนแต  คณะกรรมการรับและเปดซอง          
ประกวดราคา  ควรแตงต้ังผูชํ านาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุ                
หรืองานจางน้ันๆ เขารวมเปนกรรมการดวย

สํ าหรับการซื้อหรือจางในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแตงต้ัง                      
ขาราชการหรือลูกจางประจํ าคนหน่ึงซึ่งมิใชผูจัดซื้อหรือจัดจางเปนผูตรวจรับ
พสัดุหรืองานจางน้ัน  โดยใหปฏบิติัหนาทีเ่ชนเดียวกบัคณะกรรมการตรวจรับ
พสัดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจางกไ็ด

ขอ ๓๖  ในการประชมุปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ  ตองมี
กรรมการมาพรอมกันไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํ านวนกรรมการทั้งหมด  ให
ประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมเีสยีงหนึง่ในการลงมติ

มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากัน                 
ใหประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเปนเสียงชี้ขาด  เวนแต              
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจาง  ใหถือมติ                   
เอกฉนัท

กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกบัมติของคณะกรรมการใหทํ าบันทึก
ความเหน็แยงไวดวย

ขอ ๓๗ ในการจางกอสรางแตละคร้ัง  ใหหัวหนาสวนราชการ                  
แตงต้ังผูควบคุมงานที่มีความรูความชํ านาญทางดานชางตามลักษณะของงาน             
กอสรางจากขาราชการหรือลูกจางประจํ าในสังกัด  หรือขาราชการหรือ               
ลกูจางประจํ าในสงักดัอ่ืนตามทีไ่ดรับความยนิยอมจากหัวหนาสวนราชการของ
ผูน้ันแลว  ในกรณีที่ลักษณะของงานกอสรางมีความจํ าเปนตองใชความรู               
ความชํ านาญหลายดาน  จะแตงต้ังผูควบคุมงานเฉพาะดานหรือเปนกลุม                  
บคุคลกไ็ด

องคประชุมและ
มตขิองคณะกรรมการ

ผูควบคุมงานจาง
กอสราง



๓๕

ผูควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามท่ีผูออกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติ           
จะตองมคีณุวุฒิไมต่ํ ากวาระดับประกาศนียบตัรวิชาชพี

ในกรณีจํ าเปนจะตองจางทีป่รึกษาเปนผูควบคุมงานแทนขาราชการหรือ
ลูกจางประจํ าตามวรรคหน่ึง  ใหถือปฏิบัติตามหมวด ๒ สวนที่ ๓ หรือ                    
สวนที ่๔   แลวแตกรณี

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๒ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๓๘  ในการซื้อ  หรือการจางทํ าพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ  และจํ าเปน
ตองใชผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาเปนการเฉพาะ  ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนา
สวนราชการที่จะขอทํ าความตกลงกับสํ านักงบประมาณเพื่อวาจางที่ปรึกษา         
มาใหความเห็นประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อหรือจัดจางในขั้นตอน           
หน่ึงขั้นตอนใดไดตามความจํ าเปน  โดยใหดํ าเนินการจางโดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบน้ีในสวนที่ ๓

วิธีตกลงราคา
ขอ ๓๙  การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคา  ใหเจาหนาที่พัสดุ                   

ติดตอตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจางโดยตรง  แลวใหหัวหนาเจาหนาที่             
พัสดุจัดซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนา                  
สวนราชการตามขอ ๒๙

การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจํ าเปนและเรงดวนที่          
เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจดํ าเนินการตามปกติไดทัน            
ใหเจ าหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่ผู  รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการน้ัน             
ดํ าเนินการไปกอน  แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาสวนราชการ
และเมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบแลว  ใหถือวารายงานดังกลาว
เปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

วิธีสอบราคา
ขอ ๔๐  ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํ าเอกสารสอบราคา  โดยอยางนอยให

แสดงรายการดังตอไปน้ี

การจางท่ีปรึกษาให
ความเห็นในการซ้ือ
หรือจาง

การดํ าเนินการ โดย
วิธีตกลงราคา

เอกสารสอบราคา



๓๖

(๑)  คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อและจํ านวน            
ที่ตองการ  หรือแบบรูปรายการละเอียดและปริมาณงานที่ตองการจาง

ในกรณีที่จํ าเปนตองดูสถานที่  หรือชี้แจงรายละเอียด               
เพิ่มเติมประกอบตามวรรคหนึ่ง  ใหกํ าหนดสถานที่ วัน เวลาที่นัดหมายไวดวย

(๒)  คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซึ่งจะตองมีอาชีพ                
ขายหรือรับจางตาม (๑) โดยใหผูเสนอราคาแสดงหลักฐานดังกลาวดวย

(๓)  ในกรณีจํ าเปนใหระบุผูเขาเสนอราคา  สงตัวอยาง           
แคตตาลอก  หรือแบบรูปและรายการละเอียดไปพรอมกับใบเสนอราคา

(๔)   ถาจํ าเปนตองมีการตรวจทดลอง  ใหกํ าหนดจํ านวน         
ตัวอยางใหพอแกการตรวจทดลองและเหลือไวสํ าหรับการทํ าสัญญาดวย  ทั้งน้ี
ใหมีขอกํ าหนดไวดวยวาทางราชการไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิด
ขึ้นจากการทดสอบตัวอยางน้ัน

(๕)  สถานที่ติดตอเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด  ในกรณี
ที่มีการขายใหระบุราคาขายไวดวย

(๖)  ขอกํ าหนดใหผูเขาเสนอราคาเสนอราคารวมทั้งสิ้น          
และราคาตอหนวยหรือตอรายการ (ถาทํ าได) พรอมทั้งระบุหลักเกณฑโดย          
ชัดเจนวา  จะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอหนวยหรือตอรายการ  ในกรณีที่
ไมไดกํ าหนดไวในเอกสารสอบราคาใหพิจารณาราคารวม

(๗)  แบบใบเสนอราคา  โดยกํ าหนดไวดวยวาในการเสนอ
ราคาใหลงราคารวมท้ังสิ้นเปนตัวเลขและตองมีตัวหนังสือกํ ากับ  ถาตัวเลข
และตัวหนังสือไมตรงกัน  ใหถือตัวหนังสือเปนสํ าคัญ

ในการสอบราคาจางกอสราง  ใหกํ าหนดแบบบัญชีรายการ
กอสรางตามความเหมาะสมของลักษณะและประเภทของงาน  เพื่อใหผูเขา
เสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาดวย

(๘) กํ าหนดระยะเวลายืนราคาเทาที่จํ าเปนตอทางราชการ
และมีเงื่อนไขดวยวาซองเสนอราคาท่ียื่นตอทางราชการและลงทะเบียบรับ
ซองแลว จะถอนคืนมิได



๓๗

(๙)  กํ าหนดสถานที่สงมอบพัสดุ  และวันสงมอบโดย
ประมาณ (สํ าหรับการซื้อ) หรือกํ าหนดวันที่จะเร่ิมทํ างานและวันแลวเสร็จโดย
ประมาณ (สํ าหรับการจาง)

(๑๐)     กํ าหนดสถานที่  วัน  เวลา  เปดซองสอบราคา
(๑๑) ขอกํ  าหนดใหผู  เสนอราคาผนึกซองราคาให                     

เรียบรอยกอนยื่นตอทางราชการ  จาหนาถึงประธานกรรมการเปดซองสอบ
ราคาการซื้อการจางคร้ังน้ัน  และสงถึงสวนราชการกอนวันเปดซอง  โดยให
สงเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมจัดทํ าบัญชีรายการเอกสาร  เสนอไปพรอมกับ
ซองราคาดวย

สํ าหรับกรณีที่จะใหมีการยื่นซองทางไปรษณียไดใหกํ าหนด
วิธีการปฏิบัติไวใหชัดเจนดวย

(๑๒) กํ าหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวา  ผูที่               
ไมไปทํ าสัญญาหรือขอตกลงกับทางราชการ  เปนผูทิ้งงาน

(๑๓) ขอกํ าหนดวาผูเขาเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือก         
ใหไปทํ าสัญญา  จะตองวางหลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตราในขอ ๑๔๑ 
และขอ ๑๔๒

(๑๔) รางสัญญา รวมท้ังการแบงงวดงาน การจายเงิน          
เงื่อนไข  การจายเงินลวงหนา (ถามี) และอัตราคาปรับ

(๑๕) ขอสงวนสิทธิ์วา  สวนราชการจะไมพิจารณา              
ผูเสนอราคาท่ีเปนผูทิ้งงานของทางราชการ  และสวนราชการทรงไวซึ่งสิทธิที่
จะงดซื้อหรือจาง  หรือเลือกซื้อหรือจางโดยไมจํ าตองซื้อหรือจางจากผูเสนอ
ราคาต่ํ าสุดเสมอไป  รวมท้ังจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษ              
ผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทํ า
ไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา

ขอ ๔๑  การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา  ใหดํ าเนินการดังน้ี
(๑) กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา ๑๐ วัน     

สํ าหรับการสอบราคาในประเทศหรือไมนอยกวา  ๔๕  วัน    สํ าหรับการสอบ

         
การประกาศการย่ืน
ซอง และการรับซอง
สอบราคา



๓๘

ราคานานาชาติ  ใหเจาหนาที่พัสดุสงประกาศเผยแพรการสอบราคาและ                
เอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํ างานน้ันโดยตรง  หรือ           
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนใหมากที่สุดเทาที่จะทํ าได  กับใหปดประกาศ            
เผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ ทีท่ ําการของสวนราชการน้ัน

(๒) ในการยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาจะตองผนึก               
ซองจาหนาถึงประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อหรือการจาง          
คร้ังน้ัน และสงถงึสวนราชการผูดํ าเนินการสอบราคากอนวันเปดซองสอบราคา  
โดยยืน่โดยตรงตอสวนราชการ  หรือสงทางไปรษณียลงทะเบยีน  ในกรณีที ่        
สวนราชการก ําหนดใหกระท ําได

(๓) ใหเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและ            
เวลาทีรั่บซอง  ในกรณีทีผู่เสนอราคามายืน่ซองโดยตรง  ใหออกใบรับใหแก         
ผูยื่นซองสํ าหรับกรณีที่เปนการยื่นซองทางไปรษณีย  ใหถือวันและเวลาที่             
สวนราชการน้ันลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง  และใหสงมองซองใหแก    
หัวหนาเจาหนาทีพ่สัดุทนัที

(๔)  ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุก         
รายโดยไมเปดซองและเมือ่ถงึกํ าหนดเวลาเปดซองสอบราคาแลว  ใหสงมอบ
ซองเสนอราคาพรอมทั้งรายงานผลการรับซองตอคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคา เพือ่ดํ าเนินการตอไป

ขอ ๔๒   คณะกรรมการเปดซองสอบราคามหีนาทีดั่งน้ี
(๑) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชี            

รายการเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูเสนอราคาทุกราย  โดยเปดเผย  ตาม                
วัน  เวลา  และสถานทีท่ีก่ ําหนด  และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชขีอง            
ผูเสนอราคาทกุราย  แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํ ากับไวในใบเสนอ
ราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทกุแผน

(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  ใบเสนอราคา       
แคตตาลอ็กหรือแบบรูปและรายการละเอียด  แลวคดัเลอืกผูเสนอราคาทีถ่กูตอง
ตามเงือ่นไขในเอกสารสอบราคา

การเปดซอง และ
พจิารณาผลการสอบ
ราคา



๓๙

(๓)  พจิารณาคัดเลอืกพสัดุหรืองานจางของผูเสนอราคาทีถ่กู
ตองตาม (๒)  ทีม่คีณุภาพและคณุสมบติัเปนประโยชนตอทางราชการ และเสนอ
ใหซือ้หรือจางจากรายท่ีคดัเลอืกไวแลว  ซึง่เสนอราคาต่ํ าสดุ

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ํ าสุดดังกลาวไมยอมเขาทํ าสัญญาหรือ
ขอตกลงกับสวนราชการในเวลาท่ีกํ าหนดตามเอกสารสอบราคา  ให                      
คณะกรรมการพจิารณาจากผูเสนอต่ํ ารายถดัไปตามล ําดับ

ถามผีูเสนอราคาเทากนัหลายราย   ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาว
มาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกนัดวยวิธยีืน่ซองเสนอราคา

ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการ                 
เห็นสมควรซือ้หรือจางสงูกวาวงเงนิทีจ่ะซือ้หรือจาง  ใหคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาดํ าเนินการตามขอ ๔๓

(๔) ในกรณีที่มีผู  เสนอราคาถูกตองตรงตามรายการ               
ละเอียดและเง่ือนไขที่กํ าหนดไวในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ให               
คณะกรรมการดํ าเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม

(๕)  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพจิารณา และความเห็น
พรอมดวยเอกสารทีไ่ดรับไวทัง้หมดตอหัวหนาสวนราชการเพือ่สัง่การโดยเสนอ
ผานหัวหนาเจาหนาทีพ่สัดุ

ขอ ๔๓  การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏวาราคาของ              
ผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางยังสูงกวาวงเงินที่จะ         
ซือ้หรือจางตามขอ ๒๗ (๔) หรือขอ ๒๘ (๕) แลวแตกรณี  ใหคณะกรรมการ
ดํ าเนินการตามล ําดับ ดังน้ี

(๑) เรียกผู  เสนอราคารายน้ันมาตอรองราคาใหต่ํ า                      
สดุเทาทีจ่ะท ําได  หากผูเสนอราคารายน้ันยอมลดราคาแลว  ราคาทีเ่สนอใหม           
ไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง  หรือสูงกวาแตสวนที่สูงกวาน้ันไมเกิน             
รอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง  หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคา            
ลงอีก  แตสวนทีส่งูกวาวงเงนิทีจ่ะซือ้หรือจางน้ันไมเกนิรอยละสบิของวงเงนิที่
จะซื้อหรือจาง  ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสม  ก็ใหเสนอ                       
ซือ้หรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน

การดํ าเนินการ กรณี
เสนอราคาสูงกวา
วงเงิน



๔๐

(๒) ถาดํ าเนินการตาม (๑)  แลวไมไดผล  ใหเรียก                     
ผูเสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางทุกรายมาตอรองราคา             
ใหมพรอมกัน  ดวยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกํ าหนดระยะเวลาอันสมควร  
หากรายใดไมมายื่นซอง ใหถือวารายน้ันยืนราคาตามที่เสนอไวเดิม  หาก                    
ผูเสนอราคาต่ํ าสุดในการตอรองราคาคร้ังน้ีเสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อ 
หรือจาง  หรือสงูกวา  แตสวนที่สูงกวาน้ันไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะ             
ซื้อหรือจาง  ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาสม  ก็ใหเสนอซื้อ                    
หรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน

(๓) ถาดํ าเนินการตาม (๒)  แลวไมไดผล  ใหเสนอ                   
ความเห็น ตอหัวหนาสวนราชการเพื่อประกอบการใชดุลพินิจวาจะสมควร             
ลดรายการ  ลดจํ านวน  หรือลดเน้ืองาน  หรือขอเงนิเพิม่เติม  หรือยกเลกิการ        
สอบราคาเพือ่ดํ าเนินการสอบราคาใหม

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๓ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

วิธีประกวดราคา
ขอ ๔๔  ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํ าเอกสารประกวดราคา  ตามตัวอยาง           

ที่ กวพ. กํ าหนดหรือตามแบบท่ีผานการตรวจพิจารณาของสํ านักงานอัยการ    
สูงสุดแลว

การจัดทํ าเอกสารประกวดราคารายใดจํ าเปนตองมีขอความหรือ           
รายการแตกตางไปจากท่ี กวพ. กํ าหนดหรือแบบท่ีผานการตรวจพิจารณา           
ของสํ านักงานอัยการสูงสุด  โดยมีสาระสํ าคัญตามที่กํ าหนดไวในตัวอยาง          
หรือแบบดังกลาว  และไมทํ าใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทํ าได  เวนแต
หัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ให
สงรางเอกสารประกวดราคาไปใหสํ านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน

การเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจัดทํ าเปนประกาศ  และมีสาระ
สํ าคัญดังน้ี

เอกสารประกวดราคา
และการจัดทํ าประกาศ



๔๑

(๑)  รายการพสัดุทีต่องการซือ้ หรืองานทีต่องการจาง
(๒)  คณุสมบติัของผูมสีทิธเิขาประกวดราคา
(๓)  ก ําหนดวัน  เวลา  รับซอง  ปดการรับซอง  และเปดซอง

ประกวดราคา
(๔)  สถานทีแ่ละระยะเวลาในการขอรับ  หรือขอซือ้เอกสาร

การประกวดราคาและราคาของเอกสาร
(๕)  แหลงเงนิกูและประเทศผูมสีทิธเิขาประกวดราคาในกรณี

ประกวดราคานานาชาติ
ขอ ๔๕  การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา  ใหหัวหนา                        

เจาหนาที่พัสดุมีหนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทํ าหลักฐานการเผยแพร
และการปดประกาศประกวดราคาภายในระยเวลาที่กํ าหนด  โดยใหเจาหนาที่
พสัดุดํ าเนินการดังน้ี

(๑) ปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย ณ ที่ทํ าการ                   
ของสวนราชการน้ัน  การปดประกาศดังกลาว  ใหกระท ําในตูปดประกาศท่ีมี
กุญแจปดตลอดเวลา  โดยผูปดประกาศและผูปลดประกาศออกจากตูปด                
ประกาศจะตองจัดท ําหลกัฐานการปดประกาศและการปลดประกาศออก  เปน
หนังสอืมพียานบคุคลรับรอง  ทัง้น้ี  ผูปดประกาศและผูปลดประกาศออก จะ        
ตองมใิชบคุคลเดยีวกนั และจะตองมใิชบคุคลทีเ่ปนพยานในแตละกรณดีวย

(๒)  สงไปประกาศทางวิทยกุระจายเสยีง  และ/หรือ ประกาศ
ในหนังสอืพมิพ

(๓)  สงใหกรมประชาสมัพนัธ  และองคการสือ่สารมวลชน
แหงประเทศไทย เพือ่เผยแพร

(๔)  สงไปเผยแพรที่ศูนยรวมขาวประกวดราคาของทาง              
ราชการ  โดยใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกนัดวย

(๕)  สงใหส ํานักงานตรวจเงนิแผนดินหรือส ํานักงานตรวจเงนิ
แผนดินภูมภิาค  แลวแตกรณี  โดยใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกนัดวย

การประกาศขาว
ประกวดราคา



๔๒

นอกจากการด ําเนินการตามวรรคหนึง่  หากเห็นสมควรจะสงประกาศ
ไปยงัผูมอีาชพีขายหรือรับจางท ํางานน้ันโดยตรง  หรือจะโฆษณาโดยวิธอ่ืีนอีก
ดวยกไ็ด

การสงประกาศประกวดราคาตามวรรคหน่ึง  หากจัดสงทางไปรษณียให
จัดสงโดยใชบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)  เวนแตทองที่ใดไมมีบริการ
ไปรษณียดวนพเิศษ (EMS)  จึงใหจัดสงทางไปรษณียลงทะเบยีน

การดํ าเนินการตามวรรคหน่ึง  วรรคสอง  และวรรคสาม  ใหกระท ํากอน
การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคาไมนอยกวา ๗ วันท ําการ

สํ าหรับการซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ  ใหสวน            
ราชการถอืปฏบิติัตามหลกัเกณฑของแหลงเงนิกูหรือแหลงใหเงนิชวยเหลอื

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๔ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๔๖  การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา  รวมท้ังเอกสาร       
ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด  ใหกระทํ า ณ สถานที่ที่             
สามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขตหวงหาม  และจะตองจัดเตรียม
เอกสารประกวดราคาไวใหมากพอสํ าหรับความตองการของผูมารับหรือ       
ขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจางทํ างานน้ัน  รายละ ๑ ชุด  โดยไมมีเงื่อนไข         
อ่ืนใดในการใหหรือการขาย

การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา ตองกระทํ าไมนอยกวา            
๗ วันทํ าการ และจะตองมีชวงเวลาสํ าหรับการคํ านวณราคาของผูประสงค        
จะเขาเสนอราคาหลังปดการใหหรือการขายเอกสารประกวดราคาจนถึงกอน
วันรับซองประกวดราคา  ไมนอยกวา ๗ วันทํ าการ หรือไมนอยกวาจํ านวน     
วันที่มากกวาน้ันตามที่ กวพ. กํ าหนดโดยคํ านึงถึงขนาด ปริมาณ และ            
ลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง

ในกรณีที่มีการขาย  ใหกํ าหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่              
ทางราชการตองเสียไปในการจัดทํ าสํ าเนาเอกสารประกวดราคาน้ัน

ถามีการยกเลิกการประกวดราคาคร้ังน้ันและมีการประกวดราคาใหม
ใหผูรับหรือซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาคร้ังกอน        มีสิทธิ

การใหหรือขาย
เอกสารประกวดราคา



๔๓

ใชเอกสารประกวดราคาน้ันหรือไดรับเอกสารประกวดราคาใหม  โดยไมตองเสยี
คาซือ้เอกสารประกวดราคาอีก

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๕ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๔๗  ในกรณีการซื้อหรือการจางใดมีรายละเอียดที่มีความ              
ซับซอน  หรือมีความจํ าเปนโดยสภาพของการซื้อหรือการจางที่จะตองมี       
การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่  ใหสวนราชการกํ าหนดวัน  เวลา          
และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ในประกาศประกวด
ราคา

กอนวันปดการรับซองประกวดราคา  หากสวนราชการเห็นวามี            
ความจํ าเปนที่จะตองกํ าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเปน
การแกไขคุณลักษณะเฉพาะท่ีเปนสาระสํ าคัญซึ่งมิไดกํ าหนดไวในเอกสาร
ประกวดราคาต้ังแตตน  ใหสวนราชการจัดทํ าเปนเอกสารประกวดราคาเพิ่ม
เติมและใหระบุ  วัน  เวลา  และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการ         
ชี้สถานที่ไวดวย  และใหดํ าเนินการตามขอ ๔๕ วรรคหน่ึง  โดยอนุโลม              
รวมท้ังใหแจงเปนหนังสือใหผูที่ไดรับหรือไดซื้อเอกสารประกวดราคาไปแลว
ทุกรายทราบโดยมิชักชา

การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง
ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทํ าบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่
เปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐานทุกคร้ัง

ถามีการดํ าเนินการตามวรรคสอง  ใหสวนราชการพิจารณาเลื่อนวัน  
เวลา  รับซอง  การปดการรับซอง  และการเปดซองประกวดราคาตามความ           
จํ าเปนแกกรณีดวย

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๕ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๔๘ นอกจากกรณีที่กํ าหนดไวตามขอ ๔๗  เมื่อถึงกํ าหนด                            
วันรับซองประกวดราคา  หามมิใหรนหรือเลื่อน  หรือเปลี่ยนแปลงกํ าหนด
เวลารับซอง และเปดซองประกวดราคา

การช้ีแจงรายละเอียด
หรอืการแกไข
คุณลักษณะใน
เอกสารประกวดราคา

ขอหามรน เลื่อน
หรือเปลี่ยนแปลง
ก ําหนดเวลารับซอง



๔๔

การรับซองทางไปรษณียจะกระทํ ามิได  เวนแตการประกวดราคา
นานาชาติซึ่งกํ าหนดใหมีการยื่นซองทางไปรษณียได  โดยใหถือปฏิบัติตาม 
ขอ ๔๑ (๒) (๓)  และ (๔) โดยอนุโลม

ขอ ๔๙  คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา มีหนาที่ดังน้ี
(๑)  รับซองประกวดราคา  ลงทะเบียนรับซองไวเปน            

หลักฐาน ลงชื่อกํ ากับซองกับบันทึกไวที่หนาซองวาเปนของผูใด
(๒)  ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน

และใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน  หากไม         
ถูกตอง  ใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย  กรณีหลักประกัน
ซองเปนหนังสือคํ้ าประกัน ใหสงสํ าเนาหนังสือคํ้ าประกันใหธนาคาร  บรรษัท  
เงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน             
หลกัทรัพยผูออกหนังสอืคํ ้าประกนั  ทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย

(๓)  รับเอกสารหลักฐานตางๆ  ตามบัญชีรายการ                 
เอกสารของผูเสนอราคาพรอมทั้งพัสดุตัวอยาง  แคตตาล็อก หรือแบบรูป         
และรายการละเอียด (ถามี)  หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานไวดวย

(๔)  เมื่อพนกํ าหนดเวลารับซองแลว  หามรับซอง              
ประกวดราคา  หรือเอกสารหลักฐานตางๆ ตามเงื่อนไขที่กํ าหนดใน            
เอกสารประกวดราคาอีก  เวนแตกรณีตามขอ ๑๖ (๙)

(๕)  เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอม              
บัญชีรายการเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูเสนอราคาทุกราย  โดยเปดเผย         
ตามเวลาและสถานที่ที่กํ าหนด และใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํ ากับไว
ในใบเสนอราคา  และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน

ในกรณีที่มีการยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนอ         
อ่ืนๆ แยกจากซองขอเสนอดานราคาซึ่งตองพิจารณาทางเทคนิคและ                 
อ่ืนๆ  กอน ตามเงื่อนไขที่ไดกํ าหนดไวตามขอ ๕๔ และขอ ๕๖ คณะ
กรรมการรับและเปดซองประกวดราคาไมตองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหน่ึง      
โดยใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่จะตอง
ดํ าเนินการตอไป

และเปดซองประกวด
ราคา

การรับและเปดซอง
ประกวดราคา



๔๕

(๖)  สงมองใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานตางๆ 
พรอมดวยบันทึกรายงานการดํ าเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา ทันทีในวันเดียวกัน

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๕ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๕๐  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  มีหนาที่  ดังน้ี
(๑)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  ใบเสนอ              

ราคา  เอกสารหลักฐานตางๆ พัสดุตัวอยาง  แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและ              
รายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคา

ในกรณีที่ผู เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไป       
จากเงื่อนไขที่กํ าหนดในเอกสารประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสํ าคัญ และ
ความแตกตางน้ันไมมีผลทํ าใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคา        
รายอ่ืนหรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย ใหพิจารณาผอนปรนใหผูเขาประกวด
ราคาโดยไมตัดผูเขาประกวดราคารายน้ันออก

ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจาก         
ผูเสนอราคารายใดก็ไดแตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสํ าคัญที่
เสนอไวแลวมิได

(๒)  พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ  หรืองานจาง  หรือคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาที่ตรวจสอบแลวตาม (๑) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเปน
ประโยชนตอทางราชการ  แลวเสนอใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายที่         
คัดเลือกไวแลว  ซึ่งเสนอราคาต่ํ าสุด

ในกรณีที่ผู เสนอราคาต่ํ าสุดดังกลาวไมยอมเขาทํ าสัญญา      
หรือขอตกลงกับสวนราชการในเวลาที่กํ าหนดตามเอกสารประกวดราคา  ให
คณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํ ารายถัดไปตามลํ าดับ

ถามีผู เสนอราคาเทากันหลายราย  ใหเรียกผูเสนอราคา         
ดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกัน  ดวยวิธียื่นซองเสนอราคา

การพิจารณาผลการ
ประกวดราคา



๔๖

ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็น
สมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง  ใหคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาดํ าเนินการตามขอ ๔๓  โดยอนุโลม

(๓)  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และ              
ความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการ  โดย
เสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

ขอ ๕๑  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  ได                    
พิจารณาตามขอ ๕๐(๑) แลวปรากฏวา  มีผู เสนอราคารายเดียวหรือมี              
ผูเสนอราคาหลายรายแตถูกตองตรงรายการละเอียดและเง่ือนไขที่กํ าหนด           
ในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว  โดยปกติใหเสนอหัวหนาสวนราชการ
ยกเลิกการประกวดราคาคร้ังน้ัน  แตถ าคณะกรรมการพิจารณาผล                 
การประกวดราคาเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดํ าเนินการตอไปโดยไมตอง         
ยกเลิกการประกวดราคา  ก็ใหดํ าเนินการตามขอ ๕๐(๒) โดยอนุโลม

ขอ ๕๒  ในกรณีไมมีผูเสนอราคา  หรือมีแตไมถูกตองตรงตาม              
รายการละเอียดและเง่ือนไขที่กํ าหนด  ใหเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกการ
ประกวดราคาคร้ังน้ัน  เพื่อดํ าเนินการประกวดราคาใหม  หากหัวหนาสวน        
ราชการเห็นวา  การประกวดราคาใหมจะไมไดผลดี  จะสั่งใหดํ าเนินการซื้อ
หรือจางโดยวิธีพิเศษ  ตามขอ ๒๓ (๘)  หรือขอ ๒๔ (๖)  แลวแตกรณีก็ได

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๖ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๕๓  หลังจากการประกวดราคาแลวแตยังไมไดทํ าสัญญาหรือ         
ตกลงซื้อ  หรือจางกับผูเสนอราคารายใด  ถามีความจํ าเปนเพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสํ าคัญในรายการละเอียด  หรือ
เงื่อนไขที่กํ าหนดไวในเอกสารประกวดราคาซึ่งทํ าใหเกิดการไดเปรียบ         
เสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคาดวยกัน  ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา      
ยกเลิกการประกวดราคาคร้ังน้ัน

ขอ ๕๔  การซื้อหรือการจางที่มีลักษณะจํ าเปนจะตองคํ านึงถึง
เทคโนโลยีของพัสดุและหรือขอกํ าหนดคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา  ซึ่งอาจ

การพิจารณากรณีมี
ผูเสนอราคารายเดียว

การดํ าเนินการ กรณี
ไมมีผูเสนอราคา
ถกูตอง

การเปลี่ยนแปลง
รายการละเอียด
ภายหลังการประกวด
ราคา
หลักการประกวด
ราคาแบบ ๒ ซอง
จะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมีปญหาในการพิจารณาตัดสิน



๔๗

และเพื่อขจัดปญหาดังกลาวจํ าเปนตองใหมีการปรับปรุงขอเสนอใหครบถวน
และเปนไปตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา  หรือการซื้อหรือการจาง
แบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติให                  
ดํ าเนินการได  ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการประกวดราคาทั่วไป  เวนแต             
การกํ าหนดใหผูเขาเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเปน

(๑) ซองขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออ่ืนๆ
(๒) ซองขอเสนอดานราคา
(๓) ซองขอเสนอทางการเงินตามขอ ๕๖ (ถามี)

ทั้งน้ี ใหกํ าหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไว           
เปนเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาดวย

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๗ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๕๕  เพื่อใหเปนไปตามขอ ๕๔ ใหคณะกรรมการพิจารณา               
ผลการประกวดราคาทํ าหนาที่เปดซองขอเสนอดานเทคนิคของผูเสนอราคา
แทนคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาตามขอ ๔๙ (๕) และ
พิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ ๕๔ โดยถือปฏิบัติตามขอ ๕๐ ใน                  
สวนที่ไมขัดกับการดํ าเนินการดังตอไปน้ี

(๑) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนออ่ืนของ            
ผูเขาเสนอราคาทุกราย และคัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอไดตรงหรือใกลเคียง         
ตามมาตรฐานความตองการของสวนราชการมากท่ีสุด ในกรณีจํ าเปนจะเรียก      
ผูเสนอราคามาช้ีแจงในรายละเอียดขอเสนอเปนการเพิ่มเติมขอหน่ึงขอใดก็ได

(๒) เป ดซองราคาเฉพาะรายที่ได ผ านการพิจารณา              
คัดเลือกตาม (๑) แลว สํ าหรับรายที่ไมผานการพิจารณา  ใหสงคืนซอง            
ขอเสนอดานราคา และซองขอเสนอทางการเงิน (ถามี) โดยไมเปดซอง

ในการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค  และขอเสนอทาง             
การเงิน   ในกรณีน้ี    ใหสวนราชการแตงต้ังผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค   และ

การเปดซอง และ
พจิารณาขอเสนอทาง
เทคนิค



๔๘

ผูเชี่ยวชาญดานการเงินที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือการจางอยางนอยดานละ         
๑ คน เข ารวมเปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตาม                 
วรรคหน่ึงดวย

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๗ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๕๖  การซื้อหรือการจางที่เปดโอกาสใหผูเขาเสนอราคายื่น              
ขอเสนอทางการเงินมาดวยใหกํ าหนดใหผูเสนอราคายื่นซองขอเสนอทางการ
เงินแยกมาตางหาก  และใหเปดซองขอเสนอทางการเงินพรอมกับการเปดซอง
ราคาตามขอ ๕๕ (๒) เพื่อทํ าการประเมินเปรียบเทียบตอไป  ทั้งน้ี ใหกํ าหนด
วิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขในเอกสาร               
การประกวดราคาดวย

วิธีพิเศษ
ขอ ๕๗  การซื้อโดยวิธีพิเศษ  ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ังคณะ

กรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อดํ าเนินการดังตอไปน้ี
(๑) ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาด ใหดํ าเนินการซื้อโดย

วิธีเจรจาตกลงราคา
(๒) ในกรณีเปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจเสียหาย

แกราชการ  ใหเชิญผูมีอาชีพขายพัสดุน้ันโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวา
ราคาที่เสนอน้ันยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็น           
สมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทํ าได

(๓)  ในกรณีเปนพัสดุที่ใชราชการลับ  ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ 
(๒)

(๔)  ในกรณีที่เปนพัสดุที่ไดซื้อไวแลว  แตมีความจํ าเปน      
ตองใชเพิ่มในสถานการณที่จํ าเปน  หรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชน                    
ของสวนราชการใหเจรจากับผูขายรายเดิมตามสัญญาหรือขอตกลงซึ่งยังไม      
สิ้นสุดระยะเวลาการสงมอบ เพื่อขอใหมีการขายพัสดุตามรายละเอียด               
และราคาที่ต่ํ ากวา  หรือราคาเดิม   ภายใตเงื่อนไขที่ดีกวาหรือเงื่อนไขเดิม  โดย

การเปดซอง และ
พจิารณาขอเสนอทาง
การเงิน

การดํ าเนินการจัดซ้ือ
โดยวิธีพิเศษ



๔๙

คํ านึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพื่อใหบังเกิดผลประโยชน             
สูงสุดที่สวนราชการจะไดรับ

(๕) ในกรณีเป นพัสดุที่ จํ  าเป นตองซื้อโดยตรงจาก                    
ตางประเทศ  ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อติดตอสั่งซื้อโดยตรงจาก              
ตางประเทศ หรือสืบราคาจากตางประเทศโดยขอความรวมมือใหสถาน               
เอกอัครราชทูต หรือสวนราชการอ่ืนในตางประเทศ  ชวยสืบราคา  คุณภาพ  
ตลอดจนรายละเอียด  สวนการซื้อโดยผานองคการระหวางประเทศใหติดตอ
กับสํ านักงานขององคการระหวางประเทศที่มีอยูในประเทศโดยตรง  เวนแต
กรณีที่ไมมีสํ านักงานในประเทศ ใหติดตอกับสํ านักงานในตางประเทศได

(๖) ในกรณีเปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือ             
มีขอจํ ากัดทางเทคนิคที่จํ าเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ  ใหเชิญผูผลิตหรือ      
ผูแทนจํ าหนายพัสดุน้ันโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวาราคาที่เสนอน้ัน           
ยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรอง
ราคาลงเทาที่จะทํ าได

(๗) ในกรณีพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสราง  ซึ่ง                  
จํ าเปนตองซื้อเฉพาะแหง  ใหเชิญเจาของที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา  หาก            
เห็นวาราคาที่เสนอน้ันยังสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทํ าได

สํ าหรับการจัดซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางในตางประเทศ         
ในกรณีจํ าเปนจะติดตอกับนายหนา  หรือดํ าเนินการในทํ านองเดียวกันตาม
กฎหมายหรือประเพณีนิยมทองถิ่น  แทนเจาของที่ดินก็ได

(๘) ในกรณีเปนพัสดุที่ไดดํ าเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแลว            
ไมไดผลดี  ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพขายพัสดุน้ันโดยตรง  และผูเสนอราคาใน
การสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี)  หากเห็นวาผูเสนอ
ราคารายที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาท่ี      
คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทํ าได



๕๐

ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวย
เอกสารท่ีไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการ  โดยเสนอผาน     
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๗ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๕๘ การจางโดยวิธีพิเศษ  ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ัง              
คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อดํ าเนินการดังตอไปน้ี

(๑) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๑) (๒) (๓) และ              
(๔) ใหเชิญผูมีอาชีพรับจางทํ างานน้ันโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวา             
ราคาที่เสนอน้ันยังสูงกวาราคาในทองถิ่น หรือราคาท่ีประมาณได  หรือราคา      
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทํ าได

(๒)  การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๕) ใหเจรจากับ            
ผูรับจางรายเดิมตามสัญญาหรือขอตกลงซึ่งยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสงมอบ
เพื่อขอใหมีการจางตามรายละเอียด  และราคาที่ต่ํ ากวาหรือราคาเดิม  โดย
คํ านึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี)  เพื่อใหบังเกิดผลประโยชน           
สูงสุดที่สวนราชการจะไดรับ

(๓)  การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๖) กรณีเปน                   
พัสดุที่ไดดํ าเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี  ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพ     
รับจางทํ างานน้ันโดยตรง  และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวด
ราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี)  หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรจางเสนอ
ราคาสูงกวาราคาในทองถิ่น  หรือราคาท่ีประมาณได  หรือราคาท่ีคณะ
กรรมการเห็นสมควร  ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทํ าได

ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวย
เอกสารท่ีไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการ  โดยเสนอผาน
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๗ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)

การดํ าเนินการจัดจาง
โดยวิธีพิเศษ



๕๑

วิธีกรณีพิเศษ
ขอ ๕๙  การดํ าเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีกรณีพิเศษ  ใหหัวหนา           

สวนราชการสั่งซื้อหรือสั่งจางจากผูขายหรือผูรับจางตามขอ ๒๖ ไดโดยตรง
เวนแตการซื้อหรือการจางคร้ังหน่ึงซึ่งมีราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให              
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุจัดซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบ
จากหัวหนาสวนราชการตามขอ ๒๙

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๘ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)

การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ
ขอ ๖๐  การซื้อยาของสวนราชการ  ใหจัดซื้อตามชื่อสามัญ 

(GENERIC NAME) ในบัญชียาหลักแหงชาติตามท่ีคณะกรรมการ               
แหงชาติทางดานยากํ าหนด  โดยใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกลาว                
ไมนอยกวารอยละ ๖๐ เวนแตสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ให
ใชเงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ ๘๐

ขอ ๖๑  การซื้อยา และเวชภัณฑที่มิใชยา  เชน ผากอส  สํ าลี                 
หลอดฉีดยา  เข็มฉีดยา  เฝอก  วัสดุทันตกรรม  ฟลมเอกซเรย  และเภสัช            
เคมีภัณฑ  ซึ่งองคการเภสัชกรรมไดผลิตออกจํ าหนายแลว  ใหจัดซื้อจาก            
องคการเภสัชกรรม  นอกจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม               
ใหจัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร  สวนกรมตํ ารวจจะซื้อจากองคการ
เภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารก็ได  โดยใหดํ าเนินการดวยวิธีกรณี
พิเศษ  แตทั้งน้ีราคายาที่องคการเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรม                 
ทหารจํ าหนายตองไมสูงกวาราคากลางของยาชื่อสามัญเดียวกันที่กระทรวง         
สาธารณสุขกํ าหนดเกินรอยละ ๓

ขอ ๖๒  การซื้อยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติและ                   
เวชภัณฑที่มิใชยา  ซึ่งองคการเภสัชกรรมมิไดเปนผูผลิต   แตมีจํ าหนาย             
สวนราชการจะจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม  หรือผูขาย  หรือผูผลิตรายใด            
ก็ได  ภายใตหลักเกณฑ  ดังน้ี

การดํ าเนินการจัดซ้ือ
หรือจัดจางโดยวิธี
กรณีพิเศษ

หลักการซ้ือยา

การซื้อยาและ
เวชภัณฑ ซึ่งองคการ
เภสัชกรรมไดผลิต
ออกจํ าหนาย

การซื้อยาและ
เวชภัณฑ ซึ่งองคการ
เภสัชกรรมมิไดเปน
ผูผลิต  แตมีจํ าหนาย



๕๒

(๑)  การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา หรือประกวดราคาใหสวน
ราชการแจงใหองคการเภสัชกรรมทราบดวยทุกคร้ัง  และถาผลการสอบราคา
หรือประกวดราคาปรากฏวาองคการเภสัชกรรมเสนอราคาเทากันหรือต่ํ ากวาผู
เสนอราคารายอ่ืน  ใหสวนราชการซื้อจากองคการเภสัชกรรม

(๒)  การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ  ใหซื้อใน
ราคาที่ไมสูงกวาราคากลาง ที่กระทรวงสาธารณสุขกํ าหนด

ขอ ๖๓  ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกํ าหนดใหความ
สนับสนุนใหซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาจากหนวยงานใด  ก็ใหสวนราชการ
จัดซื้อยา  หรือเวชภัณฑที่มิใชยาจากหนวยงานดังกลาวได  โดยวิธีกรณีพิเศษ
ดวย

ขอ ๖๔  ใหกระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่แจงเวียนบัญชียาหลักแหง
ชาติตามที่คณะกรรมการแหงชาติทางดานยากํ าหนด  พรอมทั้งราคากลางของ
ยาดังกลาว  และเวชภัณฑที่มิใชยาใหสวนราชการตางๆ ทราบ  กับใหองคการ
เภสัชกรรมแจงรายการยาตามบัญชียาหลักแหงชาติและเวชภัณฑที่มิใชยาที่
องคการเภสัชกรรมผลิตไดหรือมีจํ าหนายใหสวนราชการๆ ทราบดวย

อํ านาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง
ขอ ๖๕  การสั่งซื้อหรือสั่งจางคร้ังหน่ึง  นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณี

พิเศษ  ใหเปนอํ านาจของผูดํ ารงตํ าแหนงและภายในวงเงิน  ดังตอไปน้ี
(๑)  หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การซ้ือยา และ
เวชภัณฑจากหนวย
งานท่ีมีกฎหมายหรือ
มติคณะรัฐมนตรีให
ความสนับสนุน
การแจงเวียนบัญชี
ยาหลักแหงชาติ
พรอมท้ังราคากลาง
อํ านาจส่ังซื้อหรือ
ส่ังจางในวิธีตกลง
ราคา  สอบราคา และ
ประกวดราคา
 (๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  แตไมเกิน 

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓)  รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๕ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘)



๕๓

ขอ ๖๖  การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีพิเศษคร้ังหน่ึง  ใหเปนอํ านาจ
ของผูดํ ารงตํ าแหนง และภายในวงเงิน ดังตอไปน้ี

(๑)  หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท แตไมเกิน 

๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓)  รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๕ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘)

ขอ ๖๗  การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีกรณีพิเศษ  ใหหัวหนา     
สวนราชการสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยไมจํ ากัดวงเงิน

การจายเงินลวงหนา
ขอ ๖๘  การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูขายหรือ    

ผูรับจาง  จะกระทํ ามิได  เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นวามีความจํ าเปนจะ
ตองจาย และมีการกํ าหนดเงื่อนไขไวกอนการทํ าสัญญาหรือขอตกลงให
กระทํ าไดเฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี

(๑)  การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ  หนวยงาน    
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอ่ืนซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ
จายไดไมเกินรอยละหาสิบของราคาซื้อหรือราคาจาง

(๒)  การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในตางประเทศ  หรือ
จากหนวยงานอ่ืนในตางประเทศซึ่งตองดํ าเนินการผานองคการระหวาง
ประเทศ  หรือการซื้อเคร่ืองมือวิทยาศาสตร  หรือพัสดุอ่ืนที่ กวพ. กํ าหนด    
ตามขอ ๑๒ (๘)  ซึ่งจํ าเปนตองซื้อจากผูผลิตหรือผูแทนจํ าหนายโดยตรงใน
ตางประเทศ  ใหจายไดตามท่ีตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองคการระหวาง
ประเทศ หรือตามเงื่อนไขที่ผูขายกํ าหนด แลวแตกรณี

(๓)  การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือ    
การจัดซื้อฐานขอมูลสํ าเร็จรูป (CD-ROM) ที่มีลักษณะจะตองบอกรับเปน

อํ านาจส่ังซื้อหรือ
ส่ังจางในวิธีพิเศษ
            อํ านาจส่ังซื้อหรือ
ส่ังจางในวิธีกรณี
พิเศษ
        

         

  

         

หลักเกณฑการจาย
เงินลวงหนา



๕๔

สมาชิกกอน และมีกํ าหนดการออกเปนวาระดังเชนวารสาร  หรือการบอกรับ
เปนสมาชิก INTERNET เพื่อใหสามารถใชประโยชนเรียกคนหาขอมูล           
ขาวสารจากแหลงขอมูลตางๆ โดยอาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ให            
จายไดเทาที่จายจริง

(ความใน (๓)  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๙ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)

(๔)  การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา  
จายไดไมเกินรอยละสิบหาของราคาซื้อหรือราคาจาง  แตทั้งน้ี จะตอง            
กํ าหนดอัตราคาพัสดุหรือคาจางที่จะจายลวงหนาไวเปนเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคาหรือประกวดราคาดวย

(๕)  การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ  ใหจายไดไมเกิน           
รอยละสิบหาของราคาซื้อ หรือราคาจาง

ขอ ๖๙  การจายเงินใหแกผูจาย  หรือผูรับจางตามแบบธรรมเนียม        
การคาระหวางประเทศ  โดยเปดเลตเตอรออฟเครดิต  หรือโดยวิธีใชดราฟต
การจายเงินตามแบบ
ธรรมเนียมการคา
ระหวางประเทศ
 กรณีที่วงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือการจายเงินตามความกาวหนาในการ

จัดหาพัสดุที่สั่งซื้อ ใหกระทํ าไดโดยไมถือวาเปนการจายเงินลวงหนา
ขอ ๗๐ การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๖๘ (๑)               

(๒) และ (๓) ไมตองเรียกหลักประกัน
สวนการจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๖๘ (๔) และ            

(๕) ผู ขาย  หรือผูรับจางจะตองนํ าพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือ                    
คํ้ าประกันของธนาคารในประเทศมาคํ้ าประกันเงินที่รับลวงหนาไปน้ัน

การตรวจรับพัสดุ
ขอ ๗๑  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีหนาที่ดังน้ี

(๑)  ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทํ าการของผูใชพัสดุน้ัน  หรือสถานที่
ซึ่งกํ าหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง

การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไมมีสัญญา             
หรือขอตกลง จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการกอน

หลกัประกันการรับ
เงินลวงหนา

การตรวจรับพัสดุ



๕๕

(๒)  ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่            
ตกลงกันไว  สํ าหรับกรณีที่มีการทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือ
ทางวิทยาศาสตร  จะเชิญผูชํ านาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุน้ัน           
มาใหคํ าปรึกษา  หรือสงพัสดุน้ันไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของ         
ผูชํ านาญการหรือผูทรงคุณวุฒิน้ันๆ ก็ได

ในกรณีจํ าเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํ านวนหนวย        
ทั้งหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ

(๓)  โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจาง        
นํ าพัสดุมาสง และใหดํ าเนินการใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๔)  เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว  ใหรับพัสดุไวและ          
ถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบพัสดุถูกตองครบถวนต้ังแตวันที่ผูขายหรือ       
ผูรับจางนํ าพัสดุน้ันมาสง  แลวมอบแกเจาหนาที่พัสดุพรอมกับทํ าใบตรวจรับ
โดยลงช่ือไวเปนหลักฐานอยางนอยสองฉบับ มอบแกผู ขายหรือผูรับจาง              
๑ ฉบับและเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับเพื่อดํ าเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบวา
ดวยการเบิกจายเงินจากคลังและรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ

ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบ  มีรายละเอียดไมเปนไปตาม
ขอกํ าหนดในสัญญาหรือขอตกลง ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุ  เพื่อทราบหรือสั่งการ แลวแตกรณี

(๕) ในกรณีที่ผู ขายหรือผู รับจางสงมอบพัสดุถูกตอง             
แตไมครบจํ านวนหรือสงมอบครบจํ านวน  แตไมถูกตองทั้งหมด  ถาสัญญา
หรือขอตกลงมิไดกํ าหนดไวเปนอยางอ่ืนใหตรวจรับไวเฉพาะจํ านวนที่ถูกตอง
โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อ
แจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทํ าการ นับแตวันตรวจพบ แต            
ทั้งน้ีไมตัดสิทธิ์ของสวนราชการที่จะปรับผูขายหรือผู รับจางในจํ านวนที่        
สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองน้ัน

(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุด  หรือหนวย        
ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหน่ึงไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดย
สมบรูณใหถอืวาผูขายหรือผูรับจางยงัมไิดสงมอบพัสดุน้ัน  และโดยปกติใหรีบ



๕๖

รายงานหัวหนาสวนราชการ  เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วัน
ทํ าการ  นับแตวันที่ตรวจพบ

(๗)  ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคน  ไมยอมรับพัสดุโดย
ทํ าความเห็นแยงไว  ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ             
ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหรับพัสดุน้ันไว  จึงดํ าเนินการตาม (๔) หรือ 
(๕)  แลวแตกรณี

การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง
ขอ ๗๒  คณะกรรมการตรวจการจาง  มีหนาที่ดังน้ี

(๑)  ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และ         
เหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงานรายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการ
ละเอียด  และขอกํ าหนดในสัญญาทุกสัปดาห  รวมท้ังรับทราบหรือพิจารณา
การสั่งหยุดงาน  หรือพักงานของผูควบคุมงานแลวรายงานหัวหนาสวน         
ราชการเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป

(๒)  การดํ าเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอสงสัยหรือ              
มีกรณีที่เห็นวา  ตามหลักวิชาการชางไมนาจะเปนไปได  ใหออกตรวจงานจาง 
ณ สถานที่ที่กํ าหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํ างานจางน้ันๆ โดยใหมี
อํ านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามท่ีเห็นสมควร
และตามหลักวิชาการชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ        
ขอกํ าหนดในสัญญา

(๓)  โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจาง  สงมอบภายใน          
๓ วันทํ าการ  นับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน และ
ใหทํ าการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

(๔)  เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไป         
ตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกํ าหนดในสัญญาแลว  ใหถือวาผูรับจาง       
สงมอบงานครบถวนต้ังแตวันที่ผูรับจางสงงานจางน้ัน และใหทํ าใบรับรองผล
การปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด  แลวแตกรณี  โดยลงช่ือไวเปน             
หลักฐานอยางนอย  ๒  ฉบับ  มอบใหแกผู รับจาง  ฉบับ  และเจาหนาที่

การตรวจการจาง
กอสราง



๕๗

พัสดุ ๑ ฉบับ  เพื่อทํ าการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจาก
คลัง และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ

ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม       
ไมเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกํ าหนดในสัญญา  ใหรายงาน        
หัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบ หรือสั่งการ แลว        
แตกรณี

(๕)  ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับ           
งาน  โดยทํ าความเห็นแยงไว  ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่ง
การ  ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหตรวจรับงานจางน้ันไว  จึงจะดํ าเนินการ
ตาม (๔)

ขอ ๗๓  ผูควบคุมงาน  มีหนาที่ดังน้ี
(๑)  ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กํ าหนดไวใน     

สัญญา หรือที่ตกลงใหทํ างานจางน้ันๆ ทุกวัน  ใหเปนไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียด และขอกํ าหนดในสัญญาทุกประการ  และตามหลักวิชาชางเพื่อให
เปนไปตามแบบรูป  รายการละเอียด  และขอกํ าหนดในสัญญา  ถาผูรับจาง     
ขัดขืนไมปฏิบัติตามก็สั่งใหหยุดงานน้ันเฉพาะสวนหน่ึงสวนใดหรือทั้งหมด
แลวแตกรณีไวกอน  จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคํ าสั่งและให
รายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที

(๒)  ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือ     
ขอกํ าหนดในสัญญามีขอความขัดกัน หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางาน
น้ันจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกํ าหนดในสัญญา  แตเมื่อ
สํ าเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไม
ปลอดภัยใหสั่งพักงานน้ันไวกอน  แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจาง
โดยเร็ว

(๓)  จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและ     
เหตุการณแวดลอมเปนรายวัน  พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงาน
และสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย ๒ ฉบับ  เพื่อรายงานใหคณะกรรมการ
ตรวจการจางทราบทุกสัปดาห   และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุ
      
การควบคุมงาน
กอสราง
      

     

      



๕๘

เมื่อเสร็จงานแตละงวด  โดยถือวาเปนเอกสารสํ าคัญของทางราชการเพื่อ
ประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่

การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียด         
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย

(ความใน (๓)  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๒๐ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)

(๔) ในวันกํ าหนดลงมือทํ าการของผูรับจางตามสัญญา         
และในวันถึงกํ าหนดสงมอบงานแตละงวดใหรายงานผลการปฏิบัติงานของ        
ผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม  ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบ 
ภายใน ๓ วันทํ าการ นับแตวันถึงกํ าหนดน้ันๆ

สวนท่ี ๓
การจางท่ีปรึกษา

การสงเสริมท่ีปรึกษาไทย
ขอ ๗๔  เพื่อใหการสงเสริมและพัฒนาท่ีปรึกษาไทย  ใหมีศูนยขอมูล

ที่ปรึกษาอยูภายใตการกํ ากับควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง  เพื่อทํ าหนาที่
ดังตอไปน้ี

(๑)  กํ าหนดหลักเกณฑ  และวิธีการจดทะเบียนที่
ปรึกษาไทย

(๒)  รับจดทะเบียน  ตอทะเบียน  หรือเพิกถอน
ทะเบียนที่ปรึกษาไทย

(๓)  รวบรวม  จัดทํ า  รวมท้ังปรับปรุงขอมูลตางๆ 
เกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย

(๔)  เผยแพรหรือใหขอมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย  
แกสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอ่ืน  ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน            
ราชการบริหารสวนทองถิ่น  และเอกชนผูสนใจ

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๘ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ศนูยขอมูลท่ีปรึกษา



๕๙

ขอ ๗๕  การจางที่ปรึกษาที่เปนนิติบุคคล  นอกจากการจางที่ปรึกษา        
ที่ดํ าเนินการดวยเงินชวยเหลือ  หรือเงินกูจากแหลงที่กํ าหนดใหดํ าเนินการ            
วาจางโดยวิธีอ่ืน  ใหสวนราชการจางที่ปรึกษาไทยเปนที่ปรึกษาหลัก                
(Lead Firm) ในการดํ าเนินงาน  เวนแตไดรับการยืนยันเปนหนังสือจาก          
ศูนยขอมูลที่ปรึกษาวาไมมีที่ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานน้ัน

การจางที่ปรึกษาที่มิใชนิติบุคคล  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  และวิธี
การที่ กวพ. กํ าหนด เวนแตระเบียบน้ีกํ าหนดไวเปนอยางอ่ืน

ในกรณีมีที่ปรึกษาไทย  แตมีเหตุผลและความจํ าเปนที่จะไมจาง        
ที่ปรึกษาไทย  ใหขออนุมัติตอ กวพ.

สํ าหรับการจางที่ปรึกษาของสวนราชการในตางประเทศ หรือมี            
กิจกรรมที่ตองปฏิบัติในตางประเทศ จะไมจางที่ปรึกษาไทยก็ได

(ความในขอนี้ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๘ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๗๖  ภายใตขอบังคับขอ ๗๕  การจางที่ปรึกษาตางประเทศของ
สวนราชการ  นอกจากการจางที่ปรึกษาที่ดํ าเนินการดวยเงินชวยเหลือ  หรือ
เงินกูจากแหลงที่กํ าหนดใหดํ าเนินการจางโดยวิธีอ่ืน  จะตองมีบุคลากรไทย
รวมงานดวยไมนอยกวารอยละหาสิบของจํ านวน คน-เดือน (man-months)
ของท่ีปรึกษาทั้งหมด เวนแตสาขาบริการหรืองานที่ไมอาจจะจางบุคลากรไทย
ไดใหขออนุมัติ ตอ กวพ.

(ความในขอนี้ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๘ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี     
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

วิธีจางท่ีปรึกษา
ขอ ๗๗   การจางที่ปรึกษากระทํ าได ๒ วิธี  คือ

(๑)  วิธีตกลง
(๒)  วิธีคัดเลือก

รายงานขอจางท่ีปรึกษา
ขอ ๗๘  กอนดํ าเนินการจางที่ปรึกษา  ใหเจาหนาที่พัสดุทํ ารายงาน

เสนอหัวหนาสวนราชการ  ตามรายการดังตอไปน้ี

การจางท่ีปรึกษาไทย
การจางท่ีปรึกษา
ตางประเทศ
        
วิธีจางท่ีปรึกษา
การรายงานขอจาง
ท่ีปรึกษา



๖๐

(๑)      เหตุผลและความจํ าเปนที่ตองจางที่ปรึกษา
(๒ ) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ  างที่ ป รึกษา             

(Terms of Reference)
(๓)   คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง
(๔)   วงเงินคาจางที่ปรึกษาที่จะจาง
(๕)   กํ าหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
(๖) วิธีจางที่ปรึกษา  และเหตุผลที่ตองจางที่ปรึกษา           

โดยวิธีน้ัน
(๗)   ขอเสนออ่ืน ๆ (ถามี)

เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว  
ใหเจาหนาที่พัสดุดํ าเนินการจางตามวิธีจางน้ันตอไปได

กรรมการ
ขอ ๗๙ ในการดํ าเนินการจางที่ปรึกษาแตละคร้ัง  ใหหัวหนา              

สวนราชการแตงต้ังคณะกรรมการขึ้น  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบน้ี  แลวแต
กรณี คือ

(๑)     คณะกรรมการดํ าเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
(๒) คณะกรรมการดํ าเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธี                     

คัดเลือก
ขอ ๘๐  คณะกรรมการตามขอ ๗๙  ใหประกอบดวย  ประธาน

กรรมการ ๑ คน  และกรรมการอยางนอย ๔ คน  โดยปกติใหแตงต้ังจาก               
ขาราชการในสังกัดต้ังแตระดับ ๖ หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอย ๒ คน               
ในกรณีจํ าเปนหรือเพื่อประโยชนแกทางราชการ  ใหแตงต้ังผูแทนจาก             
สวนราชการอ่ืน หรือบุคคลที่มิใชขาราชการซึ่งเปนผูชํ านาญการหรือผูทรง       
คุณวุฒิในงานที่จะจางที่ปรึกษาเปนกรรมการดวย  และในกรณีการจาง              
ที่ปรึกษาที่ดํ าเนินการดวยเงินกูใหมีผู แทนจากสํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง       
ดวย ๑ คน

(ความในขอนี้ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๑๙ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

คณะกรรมการ
ดํ าเนินการจาง
ท่ีปรึกษา

องคประกอบ
คณะกรรมการ



๖๑

ขอ ๘๑  ในการประชุมของคณะกรรมการตามขอ ๗๙  ตองมี
กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหน่ึงของจํ านวนกรรมการทั้งหมด  จึงเปน
องคประชุม

การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ใหนํ าความตามขอ ๓๖ 
มาใชบังคับโดยอนุโลม

วิธีตกลง
ขอ ๘๒  การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง  ไดแก  การจางที่ปรึกษาที่ผูวา

จางตกลงจางรายใดรายหน่ึงซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงาน
แลว  และเปนผูใหบริการที่เชื่อถือได

ขอ ๘๓  การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง  ใหกระทํ าไดในกรณีใดกรณี
หน่ึง ดังตอไปน้ี

(๑)    เปนการจางที่มีคาจางไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) เปนการจางเพื่อทํ างานตอเน่ืองจากงานที่ไดทํ าอยู      

แลว
(๓)  เปนการจางในกรณีที่ทราบแนชัดวาผูเชี่ยวชาญใน     

งานที่จะใหบริการตามที่ตองการมีจํ านวนจํ ากัด  ไมเหมาะสมที่จะดํ าเนินการ
ดวยวิธีคัดเลือก  และเปนการจางที่มีคางานจางไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(๔)  เปนการจางสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงาน    
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอ่ืนซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  หรือหนวยงานอ่ืน
ใดที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีใหการสนับสนุน  ใหดํ าเนินการจาง    
โดยตรง

การจางที่ตองกระทํ าโดยเรงดวน  หากลาชาอาจจะ     
เสียหายแกราชการ และมีความจํ าเปนที่จะตองดํ าเนินการจางโดยวิธีตกลงก็    
ใหกระทํ าได  โดยหัวหนาสวนราชการจะตองทํ ารายงานชี้แจงเหตุผลและ
ความจํ าเปนของการจางโดยวิธีตกลงให กวพ. ทราบโดยมิชักชา  แตอยางชา
ตองไมเกิน  ๑๕  วัน นับแตวันที่ไดมีการจาง   ในกรณีที่ กวพ.  พิจารณาแลว
องคประชุมและมติ
ของคณะกรรมการ
ความหมายของการ
จางท่ีปรึกษา  โดย
วิธีตกลง
เงื่อนไขการจาง
ท่ีปรึกษา  โดย
วิธีตกลง
       

         

         

        

           
  



๖๒

เห็นวาการจางดังกลาวไมเปนกรณีเรงดวนให กวพ. มีอํ านาจแกไขสัญญา          
การจางใหเปนไปตามหลักเกณฑการจางที่ปรึกษาที่กํ าหนดไวในระเบียบน้ีได
และในการทํ าสัญญาจางโดยอาศัยเหตุเรงดวนน้ี  สวนราชการจะตองกํ าหนด
เปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวยวาสัญญาจางดังกลาวจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อ           
กวพ. ใหความเห็นชอบ

ในกรณีการจางโดยอาศัยเหตุตาม (๒)  หรือ (๓)  กวพ.            
จะกํ าหนดใหหัวหนาสวนราชการทํ ารายงานชี้แจงเหตุผลเพื่อทราบก็ได
สํ าหรับกรณีที่เปนการจางที่มีคาจางเกินวงเงินขั้นสูงที่ กวพ. กํ าหนด

(ความในขอนี้ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๒๐ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๘๔  คณะกรรมการดํ าเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง มีหนาที่
ดังตอไปน้ี

(๑)  พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษา
(๒)  พิจารณาอัตราคาจางและคาใชจายอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวเน่ืองกับ

บริการที่จะจางและเจรจาตอรอง
(๓)  พิจารณารายละเอียดที่จะกํ าหนดในสัญญา
(๔)  ใหคณะกรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็น

พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการ         
โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

วิธีคัดเลือก
ขอ ๘๕  การจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ไดแก  การจางที่ปรึกษา

โดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํ างานน้ันใหเหลือ          
นอยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเหลือนอยรายดังกลาว
ยื่นขอเสนอเขารับงานน้ันๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด  ในกรณีที่มี          
เหตุอันสมควรและหัวหนาสวนราชการเห็นชอบ  ใหเชิญที่ปรึกษาที่มี          
คุณสมบัติเหมาะสมยื่นขอเสนอเขารับงาน  โดยไมตองทํ าการคัดเลือกใหเหลือ
นอยรายกอนก็ได

การพิจารณาจาง
ท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง

ความหมายของการ
จางท่ีปรึกษา  โดย
วิธีคัดเลือก



๖๓

ขอ ๘๖  เพื่อใหไดรายชื่อของที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาก          
ที่สุด  ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการจางที่ปรึกษา  ดํ าเนินการดังตอไปน้ี

(๑) ที่ปรึกษาตางประเทศ  ใหขอรายช่ือจากสถาบัน                  
การเงิน  หรือองคการระหวางประเทศ  หรือลงประกาศในหนังสือพิมพ  แจง
ไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานฑูตที่เกี่ยวของ  หรือขอความ             
รวมมือจากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตางๆ ซึ่งเคยดํ าเนินการจางที่ปรึกษา
ในงานประเภทเดียวกัน

(๒)  ที่ปรึกษาไทย  ใหขอรายช่ือที่ปรึกษาจากศูนยขอมูล            
ที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง

สวนราชการใดที่มีรายชื่อที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยูแลว
อาจพิจารณาคัดเลือกใหเหลือนอยรายโดยไมดํ าเนินการตามวรรคหน่ึงก็ได

การคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยราย  ใหคณะกรรมการดํ าเนินการ
จางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกทํ าหนาที่พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือ          
อยางมาก ๖ ราย

เมื่อไดดํ าเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยรายแลว  ใหรายงาน
หัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณา  และกรณีที่เปนการจางที่ปรึกษาโดยใชเงินกู
หรือเงินชวยเหลือ  ใหดํ าเนินการตามหลักเกณฑของแหลงเงินน้ันดวย

ขอ ๘๗  ใหสวนราชการออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดคัดเลือก
ไวยื่นขอเสนอเพื่อรับงานตามวิธีหน่ึงวิธีใด  ดังตอไปน้ี

(๑)  ยื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกัน
โดยแยกเปน ๒ ซอง

(๒)  ยื่นขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียว
ขอ ๘๘  คณะกรมการดํ าเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกมีหนาที่

ดังตอไปน้ี
(๑)  กํ าหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
(๒)  พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและ

จัดลํ าดับ

การดํ าเนินการเพื่อ
ใหไดรายชื่อของท่ี
ปรึกษาและการ
คัดเลือก
การเชิญชวนท่ีปรึกษา
เพื่อย่ืนขอเสนอ
การพิจารณาจาง
ท่ีปรึกษาโดย
วิธีคัดเลือก



๖๔

(๓)  ในกรณีที่ใชวิธีตามขอ ๘๗ (๑) ใหเปดซองเสนอ           
ดานราคาของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดและเจรจาตอรองให          
ไดราคาที่เหมาะสม  สํ าหรับกรณีที่ใชวิธีตามขอ ๘๗ (๒)  ใหเชิญที่ปรึกษา          
ที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นขอเสนอดานราคาและเจรจาตอรองให
ไดราคาที่เหมาะสม

หากเจรจาไมไดผล  ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อ
พิจารณายกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษารายน้ัน  แลวเปดซองขอเสนอดานราคา
ของท่ีปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป หรือเชิญที่ปรึกษา          
ที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไปใหยื่นขอเสนอดานราคา  แลวแต
กรณี  และเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม

(๔) เมื่อเจรจาไดราคาที่เหมาะสมแลวใหพิจารณาเงื่อนไข
ตางๆ  ที่จะกํ าหนดในสัญญา

(๕)  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็น
พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการ  โดยเสนอผาน
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

ในกรณีที่ใชวิธีการยื่นขอเสนอตามขอ ๘๗ (๑) หลังจากตัดสิน            
ใหทํ าสัญญากับที่ปรึกษาซึ่งไดรับการคัดเลือกแลว  ใหสงคืนซองขอเสนอ      
ดานราคาใหแกที่ปรึกษารายอ่ืนที่ไดยื่นไวโดยไมเปดซอง

สํ าหรับการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกที่ดํ าเนินการดวยเงินชวยเหลือ
โดยกรมวิเทศสหการ  ใหปฏิบัติตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  โดยอนุโลม

ขอ ๘๙  การจางที่ปรึกษาที่เปนงานที่ไมยุงยากซับซอน  และมี          
ที่ปรึกษาซึ่งสามารถทํ างานน้ันไดเปนการทั่วไป  ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนา
สวนราชการที่จะออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดคัดเลือกไว  ใหยื่น              
ขอเสนอเพื่อรับงาน  โดยใหดํ าเนินการตามวิธีดังตอไปน้ี คือ

(๑)  ใหที่ปรึกษายื่นขอเสนอดานเทคนิค  และขอเสนอ          
ดานราคาพรอมกัน  โดยแยกเปน ๒ ซอง

(๒)  ใหคณะกรรมการดํ าเนินการจางที่ปรึกษา  โดยวิธี             
คัดเลือก  พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษาทุกราย และจัดลํ าดับ

การดํ าเนินการจาง
ท่ีปรึกษาท่ีเปนงานท่ี
ไมยุงยากซับซอน
และมีท่ีปรึกษา  ซึ่ง
สามารถทํ างานนั้นได
เปนการท่ัวไป
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(๓) เปดซองราคาของผูที่ไดรับการจัดลํ าดับไว  อันดับ              
หน่ึงถึงอันดับสาม  ตาม (๒)  พรอมกัน  แลวเลือกรายที่เสนอราคาต่ํ าสุดมา
เจรจาตอรองราคาเปนลํ าดับแรก

(๔)  หากเจรจาตาม (๓)  แลวไมไดผล  ใหยกเลิกแลวเจรจา
กับรายที่เสนอราคาต่ํ ารายถัดไปตามลํ าดับ

เมื่อเจรจาไดผลประการใด  ใหดํ าเนินการตามขอ ๘๘ (๔) และ (๕)
ขอ ๙๐ การจางที่ปรึกษาเปนรายบุคคลที่ไมตองยื่นขอเสนอ     

ดานเทคนิค  ใหดํ าเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนัย    
ขอ ๘๖ และพิจารณาจัดลํ าดับ  และเมื่อสามารถจัดลํ าดับไดแลว  ใหเชิญ    
รายที่เหมาะสมที่สุดมาเสนอราคาคาจางเพื่อเจรจาตอรองราคาตามลํ าดับ

อํ านาจในการสั่งจางท่ีปรึกษา
ขอ ๙๑  การสั่งจางที่ปรึกษาคร้ังหน่ึง  ใหเปนอํ านาจของผูดํ ารง

ตํ าแหนงและภายในวงเงินดังตอไปน้ี
(๑)  หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒)  ปลัดกระทรวงเกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  แตไมเกิน 

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓)  รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

(ความในขอนี้ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๖ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี     
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒)  พ.ศ. ๒๕๓๘)

คาจางท่ีปรึกษา
ขอ ๙๒  อัตราคาจางที่ปรึกษาใหเปนไปตามความเหมาะสมและ

ประหยัดโดยคํ านึงถึงองคประกอบตางๆ เชน ลักษณะของงานที่จะจาง     
อัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเคยจาง
จํ านวนคน � เดือน (man-months) เทาที่จํ าเปน  ดัชนีคาครองชีพ  เปนตน    
แตทั้งน้ี  จะตองไมเกินกวาอัตราคาจางที่ปรึกษาตามที่ กวพ. กํ าหนด (ถามี) 
ดวย
         
     
          

การดํ าเนินการจาง
ท่ีปรึกษาเปนราย
บุคคลท่ีไมตองย่ืน
ขอเสนอดานเทคนิค
        

             

        

อํ านาจส่ังจาง
ท่ีปรึกษา

อัตราคาจางท่ีปรึกษา
และหลักเกณฑการ
จายคาจางลวงหนา
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ในกรณีที่มีความจํ าเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา  ใหจายไดไมเกิน
รอยละสิบหาของคาจางตามสัญญา  และที่ปรึกษาจะตองจัดใหธนาคาร                   
ในประเทศเปนผูคํ้ าประกันเงินคาจางที่ไดรับลวงหนาไปน้ัน  และใหผูวาจาง
คืนหนังสือคํ้ าประกันดังกลาวใหแกที่ปรึกษาเมื่อทางราชการไดหักเงินที่          
ไดจายลวงหนาจากเงินคาจางตามผลงานแตละงวดครบถวนแลว  ทั้งน้ี          
ใหกํ าหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวย

สํ าหรับการจางสวนราชการ  ราชการสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ              
หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ใหจายเงินคาจางลวงหนาไดไมเกินรอยละหาสิบ
ของคาจางตามสัญญา  และไมตองมีหลักประกันเงินลวงหนาที่รับไปก็ได

(ความในขอนี้ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๒๑ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

หลักประกันผลงาน
ขอ ๙๓  การจายเงินคาจางใหแกที่ปรึกษาที่แบงการชํ าระเงินออก          

เปนงวด  นอกจากการจางที่ปรึกษาซึ่งดํ าเนินการดวยเงินชวยเหลือใหผูวาจาง
หักเงินที่จะจายแตละคร้ังในอัตราไมต่ํ ากวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบ                 
ของเงินคาจาง  เพื่อเปนการประกันผลงาน  หรือจะใหที่ปรึกษาใชหนังสือ           
คํ้ าประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการคํ้ าประกันตามที่ผูวาจางจะกํ าหนด
วางคํ้ าประกันแทนเงินที่หักไวก็ได  ทั้งน้ี  ใหกํ าหนดเปนเงื่อนไขไวใน                 
สัญญาดวย

ขอ ๙๔  กรณีสัญญาจางที่ปรึกษาตามโครงการเงินกูที่ไดรวมเงิน        
คาภาษีซึ่งที่ปรึกษาจะตองจายใหแกรัฐบาลไทยไวในราคาจาง  ใหแยกเงิน

เงินประกันผลงาน
เงินคาภาษีในสัญญา
จางท่ีปรึกษาตาม
โครงการเงินกู
 สวนที่กันเปนคาภาษีไวตางหากจากราคาจางรวม

สวนท่ี ๔
การจางออกแบบและควบคุมงาน

วิธีจางออกแบบและควบคุมงาน
ขอ ๙๕    การจางออกแบบและควบคุมงาน กระทํ าได ๔ วิธี

(๑)  วิธีตกลง
วิธจีางออกแบบและ
ควบคุมงาน
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(๒)  วิธีคัดเลือก
(๓)  วิธีคัดเลือกแบบจํ ากัดขอกํ าหนด
(๔)  วิธีพิเศษ

รายงานขอจางออกแบบและควบคุมงาน
ขอ ๙๖  กอนดํ าเนินการจางออกแบบและควบคุมงานทุกวิธีให                  

เจาหนาที่พัสดุจัดทํ ารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ  ตามรายการ                      
ดังตอไปน้ี

(๑)  ขอบเขตวงงานรวมท้ังรายละเอียดเทาที่จํ าเปน
(๒)  วงเงินงบประมาณคากอสราง
(๓)  ประมาณการคาจาง
(๔)  กํ าหนดเวลาแลวเสร็จ
(๕) วิธีจะจาง และเหตุผลที่ตองจางโดยวิธีน้ัน
(๖)  ขอเสนออ่ืน ๆ (ถามี)

เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอแลว         
ใหเจาหนาที่พัสดุดํ าเนินการจาง  ตามวิธีจางน้ันตอไปได

การจางโดยวิธีตกลง
ขอ ๙๗  การจางโดยวิธีตกลง ไดแกการจางออกแบบและควบคุมงาน

ที่ผู ว าจางเลือกจางผู ใหบริการรายหน่ึงรายใด  ซึ่งเคยทราบหรือเคย              
เห็นความสามารถแลว  และเปนผู ใหบริการที่มีหลักฐานดีตามท่ี                         
คณะกรรมการดํ าเนินการจางโดยวิธีตกลงไดพิจารณาเสนอแนะ ทั้งน้ี ใหใช
กับการกอสรางที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหน่ึงๆ ไมเกิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ขอ ๙๘  ในการดํ าเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลง
แตละคร้ัง  ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ังกรรมการดํ าเนินการจางโดยวิธี          
ตกลงขึ้นคณะหน่ึง  ซึ่งประกอบดวยประธาน ๑ คน  และกรรมการอ่ืนอีก      
อยางนอย ๒ คน  ปกติใหเปนขาราชการระดับต้ังแตระดับ ๔ หรือเทยีบเทาขึน้ไป

การรายงานขอจาง
ออกแบบและควบคุม
งาน

ความหมายของการ
จางโดยวิธีตกลง

องคประกอบคณะ
กรรมการดํ าเนินการ
จาง  โดยวิธีตกลง
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อยางนอย ๑ คน  และควรมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํ านาญในกิจการน้ีเขารวมเปน
กรรมการดวย  คณะกรรมการดังกลาวตองมีจํ านวนไมต่ํ ากวากึ่งหน่ึงของ
จํ านวนทั้งหมด  จึงจะดํ าเนินการตามท่ีกํ าหนดไวได

ขอ ๙๙    คณะกรรมการดํ าเนินการจางโดยวิธีตกลง  มีหนาที่พิจารณา       
ขอกํ าหนดของผูใหบริการตามที่กํ าหนดไวในสวนน้ี  และใหรายงานผล          
การพิจารณาและความเห็น  พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนา           
สวนราชการ  ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

การจางโดยวิธีคัดเลือก
ขอ ๑๐๐  การจางโดยวิธีคัดเลือก  ใหแกการจางออกแบบและ              

ควบคุมงาน  โดยผูวาจางประกาศเชิญชวนการวาจาง  และคณะกรรมการ           
ดํ าเนินการจางจะพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่มีขอกํ าหนดเหมาะสมที่สุด             
เพื่อดํ าเนินการวาจางตอไป  ทั้งน้ี  ใหใชกับการกอสรางอาคารที่มีวงเงิน                   
งบประมาณคากอสรางตามโครงการหน่ึงๆ เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต                 
ไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ขอ ๑๐๑ ในการดํ าเนินการจางออกแบบและควบคุมงาน  โดย               
การจางโดยวิธีคัดเลือกแตละคร้ัง  ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ังกรรมการ               
รับซองเสนองาน และกรรมการดํ าเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก

คณะกรรมการรับซองเสนองาน  ใหประกอบดวยประธาน ๑ คน                
และกรรมการอ่ืนอีกอยางนอย ๒ คน  ปกติใหเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๓ 
หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอย ๒ คน

คณะกรรมการดํ าเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก  ใหประกอบดวย                
ประธาน ๑ คน  และกรรมการอ่ืนอีกอยางนอย ๒ คน  ปกติใหเปน                     
ขาราชการต้ังแตระดับ ๔ หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอย ๒ คน  และควรมี               
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํ านาญในกิจการน้ีเขารวมดวย

คณะกรรมการดังกลาวในขอน้ี  ตองมีจํ านวนไมต่ํ ากวากึ่งหน่ึงของ
จํ านวนทั้งหมดจึงจะดํ าเนินการตามท่ีกํ าหนดไวได

การดํ าเนินการจาง
โดยวิธีตกลง

ความหมายของการ
จาง  โดยวิธีคัดเลือก

องคประกอบคณะ
กรรมการรับซอง
เสนองานและคณะ
กรรมการดํ าเนินการ
จางโดยวิธีคัดเลือก
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ขอ ๑๐๒  คณะกรรมการรับซองเสนองานการจาง  โดยวิธีคัดเลือก             
มีหนาที่ดังน้ี

(๑)  รับซองเสนองานจากผูใหบริการ  และบันทึกไวที่           
หนาซองวา  เปนผูใหบริการรายใด  แลวลงบัญชีไวเปนหลักฐาน

(๒)  มอบซองเสนองานในสภาพเดิมตอคณะกรรมการ
ดํ าเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก  และเมื่อพนกํ าหนดเวลารับซองเสนองานแลว
หามรับซองเสนองานจากผูใหบริการรายหน่ึงรายใดอีกเปนอันขาด

ขอ ๑๐๓  คณะกรรมการดํ าเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก  มีหนาที่              
ดังน้ี

(๑)  เมื่อคณะกรรมการดํ าเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกมาครบ
องคประชุมแลว  จึงเปดซองเสนองานตามท่ีคณะกรรมการรับซองเสนองาน
การจางโดยวิธีคัดเลือกมอบให

(๒)  พิจารณาขอกํ าหนดของผูใหบริการตามที่กํ าหนดไวใน
สวนน้ี  คุณวุฒิและประวัติการทํ างาน  จํ านวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่
ประจํ าและไมประจํ า  หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลวของผูให
บริการ และลงลายมือชื่อกํ ากับไวในใบเสนองานเพื่อเปนหลักฐาน

(๓)  เมื่อไดพิจารณาเสร็จแลวเห็นสมควรดํ าเนินการตอไป
ประการใดใหรายงานตอหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
พรอมดวยหลักฐาน  ตามปกติคณะกรรมการควรเสนอจางผูที่มีขอกํ าหนด
เหมาะสมที่สุด  เวนแตผูใหบริการดังกลาวไมสามารถรับงานในกรณีใดก็ตาม
ใหคณะกรรมการเสนอผูใหบริการที่มีขอกํ าหนดเหมาะสมรายถัดไป

การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํ ากัดขอกํ าหนด
ขอ ๑๐๔  การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํ ากัดขอกํ าหนด ไดแก การ             

วาจางออกแบบและควบคุมงานที่ผูวาจางประกาศเชิญชวนการวาจาง  และ
คณะกรรมการดํ าเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํ ากัดขอกํ าหนด  พิจารณา
คัดเลือกผูใหบริการที่เปนนิติบุคคล   โดยคํ านึงถึงฐานะทางนิติบุคคล  คุณวุฒิ
และประวัติการทํ างาน     จํ านวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจํ าและ

การรับซองเสนองาน
โดยวิธีคัดเลือก

การดํ าเนินการจาง
โดยวิธีคัดเลือก

ความหมายของการ
จาง  โดยวิธีคัดเลือก
แบบจํ ากัดขอกํ าหนด
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ไมประจํ า  หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลว  ตลอดจนแนว             
ความคิดในการออกแบบ  เพื่อดํ าเนินการจางตอไป  ทั้งน้ี  ใหใชกับการ              
กอสรางอาคารที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหน่ึง ๆ  เกิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ขอ ๑๐๕  ในการดํ าเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีการ
จางแบบจํ ากัดขอกํ าหนดแตละคร้ัง  ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ังคณะ
กรรมการรับซอง  และคณะกรรมการดํ าเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํ ากัด
ขอกํ าหนด  องคประกอบของคณะกรรมการแตละคณะ  คุณวุฒิ หรือผูชํ านาญ
ในคณะกรมการดํ าเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํ ากัดขอกํ าหนด  หนาที่
ของคณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํ ากัด                  
ขอกํ าหนด ใหนํ าความในขอ ๑๐๑ ขอ ๑๐๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ ๑๐๖ คณะกรรมการดํ าเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํ ากัด             
ขอกํ าหนด  มีหนาที่ดังน้ี

(๑)  เมื่อคณะกรรมการดํ าเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบ
จํ ากัดขอกํ าหนดมาครบองคประชุมแลว  จึงเปดซองเสนองานตามท่ี                  
คณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให

(๒)  พิจารณาขอกํ าหนดตางๆ ดังน้ี
ก . ขอกํ าหนดของผูใหบริการตามที่กํ าหนดไวใน           

สวนน้ี
ข. คุณวุฒิและประวัติการทํ างาน  จํ านวนสถาปนิกและ

หรือวิศวกรที่ประจํ าและไมประจํ า
ค. หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลว
ง. แนวความคิดในการออกแบบ

(๓) พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่มีขอกํ าหนดเหมาะสม         
ไวเปนจํ านวนไมนอยกวา ๒ ราย  และแจงวิธีดํ าเนินการเสนองานตาม             
ความประสงคของผูวาจางแกผู เสนองาน  และอาจพิจารณากํ าหนดให              
ผูใหบริการดังกลาวยื่นเสนอแบบรางของงานก็ได     อน่ึงการพิจารณาคัดเลือก

องคประกอบคณะ
กรรมการรับซองและ
คณะกรรมการดํ าเนิน
การจางโดยวิธีคัดเลือก
แบบจํ ากัดขอกํ าหนด
รวมท้ังหนาท่ีของคณะ
กรรมการรับซอง
การดํ าเนินการจาง
โดยวิธีคัดเลือกแบบ
จํ ากัดขอกํ าหนด
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ขอเสนองานใหคํ านึงถึงแผนปฏิบัติงาน   ความเหมาะสมทางดานประโยชน
ใชสอย  ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมดานสถาปตยกรรม  และลงลาย
มือชื่อกํ ากับไวในใบเสนองานเพื่อเปนหลักฐาน

(๔)  เมื่อไดพิจารณาเสร็จแลวเห็นสมควรดํ าเนินการตอไป
ประการใดและสมควรเลือกผูใหบริการรายหน่ึงรายใด  ใหรายงานตอหัวหนา
สวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  พรอมดวยหลักฐาน

การจางโดยวิธีพิเศษ
ขอ ๑๐๗  การจางโดยวิธีพิเศษมี ๒ ลักษณะดังน้ี

(๑)  วิธีเลือกจาง  ไดแกการจางออกแบบและควบคุมงานใน
กรณีที่มีความจํ าเปนเรงดวนและความม่ันคงของชาติ  หากจะดํ าเนินการวาจาง
ตามวิธีอ่ืนดังกลาวมาแลว  จะทํ าใหเกิดการลาชา  เกิดความเสียหายแกทาง      
ราชการและความม่ันคงของประเทศชาติ  ใหปลัดกระทรวงมีอํ านาจตกลงจาง
ผูใหบริการรายหน่ึงรายใดตามที่พิจารณาเห็นสมควร

(๒)  การวาจางโดยการประกวดแบบ ไดแกการวาจางออก
แบบอาคารที่มีลักษณะพิเศษ  เปนที่เชิดชูคุณคาทางดานศิลปกรรมหรือ
สถาปตยกรรมของชาติ  เชน อนุสาวรีย  รัฐสภา  พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ  
โรงละคอนแหงชาติ  หรืองานออกแบบอาคารที่มีโครงสรางขนาดใหญ เชน  
สนามกีฬาแหงชาติ  สนามบิน  ใหผูวาจางเสนอรายละเอียดเร่ืองการจางออก
แบบโดยวิธีประกวดแบบตอ กวพ.

ขอ ๑๐๘  ผูวาจางมีสิทธิ์บอกเลิกการคัดเลือกผูใหบริการได ในกรณี
ดังตอไปน้ี

(๑)  มีผูยื่นเสนองานนอยกวา ๒ ราย
(๒) ผูใหบริการยื่นเสนองานไมถูกตองตามวัตถุประสงคของ

ผูวาจาง
ขอ ๑๐๙  ใหผูวาจางสงหนังสือแจงผลการตัดสินคัดเลือก และ                  

นัดหมายการทํ าสัญญาไปยังผูใหบริการรายที่ไดรับการคัดเลือกโดยเร็ว

ความหมายของการ
ดํ าเนินการจาง  โดย
วิธีพิเศษ

การบอกเลิกการ
คัดเลือกผูใหบริการ

การแจงผลการคัดเลือก
และนัดหมายทํ าสัญญา
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การประกาศเชิญชวน
ขอ ๑๑๐  การประกาศเชิญชวนการวาจางกระทํ าได ๓ วิธี คือ

 (๑)    ปดประกาศไวในที่เปดเผย
(๒) ประกาศทางสื่อสารมวลชน   เชน ลงประกาศใน                 

หนังสือพิมพ  หรือประกาศทางวิทยุกระจายเสียง
(๓) สงประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปตยกรรมและ

วิศวกรรม หรือสํ านักงานที่ประกอบธุรกิจดังกลาว
การประกาศดวยวิธีใด  ใหพิจารณาตามความจํ าเปนของกิจการและ

ความเหมาะสมแหงทองถิ่นเปนเร่ือง ๆ ไป
ขอ ๑๑๑  ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํ าประกาศเชิญชวน  โดยอยางนอย             

ใหแสดงรายการดังตอไปน้ี
(๑)  ความตองการดานประโยชนใชสอยของอาคาร และ

ขอบเขตของท่ีดินและสิ่งปลูกสราง
(๒)  กํ าหนดวัน  เวลา  สถานที่เปดซองและปดรับซอง          

เสนองาน
(๓)     เงื่อนไขและระยะเวลาการออกแบบ
(๔) กํ าหนดใหผู เสนองานวางหลักประกันซอง  ตาม              

ชนิดและจํ านวนในขอ ๑๔๑ และขอ ๑๔๒ และใหมีเงื่อนไขวา  ถาผูเขา
ประกวดราคาถอนการเสนองาน หรือไมไปทํ าสัญญากับทางราชการภายใน
กํ าหนด ทางราชการจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากธนาคารผูคํ้ า
ประกัน และสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทํ าสัญญากับทางราชการเปน              
ผูทิ้งงานดวย

(๕)  การวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนเด็ดขาด

การเสนองาน
ขอ ๑๑๒  ผูใหบริการที่เสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือก และ            

การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํ ากัดขอกํ าหนด  นอกจากจะตองสงขอเสนองาน
ใหกับผูวาจางแลว  ยังตองยื่นหลักฐานประกอบการเสนองาน ดังน้ี

วิธีประกาศเชิญชวน

การจัดทํ าประกาศ
เชิญชวน

การย่ืนขอเสนอ
งานของผูใหบริการ
ในการจาง
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(๑)    ขอกํ าหนดของผูใหบริการตามที่กํ าหนดไวในสวนน้ี
(๒) คุณวุฒิและประวัติการทํ างาน  จํ านวนสถาปนิก               

และหรือวิศวกรที่ประจํ าและไมประจํ า
(๓)  หลักฐานแสดงผลงานที่เคยปฏิบัติมาแลว
(๔)  หลักประกันการเสนองาน

เมื่อการคัดเลือกการวาจางเสร็จสิ้นแลว  ใหสงขอเสนอและหลักฐาน
ตาง ๆ ดังกลาวคืนแกผูใหบริการที่ไมไดรับการคัดเลือก

ขอ ๑๑๓  ผูใหบริการที่เปนบุคคลธรรมดาจะตองมีสัญชาติไทยและ
เปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรม 
สํ าหรับงานวาจางตามท่ีกํ าหนด  โดยกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม
และหรือวิศวกรรมแลวแตกรณี  และไมจํ าเปนขาราชการประจํ าหรือลูกจาง
ของสวนราชการ หรือพนักงานเทศบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานของ           
องคการบริหารสวนทองถิ่น

ผูใหบริการที่เปนนิติบุคคล  กรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการ
ของนิติบุคคลน้ันจะตองเปนคนไทย และเปนนิติบุคคลที่มีผูถือหุนเปนคนไทย
เกินรอยละหาสิบของทุนการจัดต้ังนิติบุคคลน้ัน

อํ านาจในการสั่งจางออกแบบและควบคุมงาน
ขอ ๑๑๔  การสั่งจางออกแบบและควบคุมงานคร้ังหน่ึง  ใหเปน

อํ านาจของผูดํ ารงตํ าแหนง และภายในวงเงิน ดังตอไปน้ี
(๑)  หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒)  ปลัดกระทรวงเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท

(ความในขอนี้ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๗ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘)

ขอ ๑๑๕  ผูวาจางอาจริบหลักประกัน  หรือใชสิทธิ์เรียกรองเอา                 
จากผูคํ้ าประกันการเสนองานที่ผูรับจางนํ ามามอบไวกับผูวาจางไดในกรณี              
ดังน้ี

โดยวิธีคัดเลือก
และการจาง
โดยวิธีคัดเลือก
แบบจํ ากัดขอกํ าหนด

คุณสมบัติของผูให
บริการ

อํ านาจส่ังจาง
ออกแบบและควบคุม
งาน

การริบหลักประกัน
การเสนองาน
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(๑)     ผูรับจางหลีกเลี่ยงการทํ าสัญญาในระยะเวลาที่กํ าหนด
(๒) ผู ว าจางไมสามารถสงใบแจงใหมาทํ าสัญญาได                  

เน่ืองจาก
ก. ผูรับจางเลิกหรือหยุดกิจการ
ข . ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดา  บุคคลน้ันถูก

ระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรม
(๓)  ผูรับจางผิดสัญญาและผูวาจางไดบอกเลิกสัญญากับผูรับ

จางแลว

การตรวจและรับมอบงาน
ขอ ๑๑๖  ในการจางออกแบบและควบคุมงานแตละคร้ัง  ใหหัวหนา

สวนราชการแตงต้ังคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานเพื่อปฏิบัติการตามที่
กํ าหนดไวในสวนน้ี

คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน   ประกอบดวยประธาน ๑ คน 
และกรรมการอ่ืนอีกอยางนอย ๒ คน ปกติใหเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๔ 
หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอย ๒ คน และควรใหมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํ านาญ
ในกิจการน้ันเขารวมเปนกรรมการดวย

คณะกรรมการดังกลาวตองมีจํ านวนไมต่ํ ากวากึ่งหน่ึงของจํ านวน           
ทั้งหมด  จึงจะดํ าเนินการตามท่ีกํ าหนดไวได

ขอ ๑๑๗  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน  มีหนาที่ตรวจและ
ควบคุมงานออกแบบและกอสรางอาคารวาถูกตองตามเกณฑที่ระบุไวใน
สัญญา

เมื่อตรวจเห็นเปนการถูกตองครบถวนแลว  ใหทํ าใบรับรองผลการ
ปฏิบัติงาน  โดยลงช่ือไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ  มอบใหแกผูรับจาง 
๑ ฉบับ  และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทํ าการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวย
การเบิกจายเงินจากคลัง  และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ

องคประกอบและ
กรรมการตรวจและ
รบัมอบงาน

การตรวจและ
รบัมอบงาน
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การควบคุมงาน
ขอ ๑๑๘  ผูรับจางจะตองจัดผูควบคุมงานที่มีความรูและมีความ

ชํ านาญงานการกอสรางใหเหมาะสมกับสภาพงานการกอสรางน้ันๆ
ผูรับจางจะตองสงรายชื่อผูควบคุมงาน  ผูตรวจการหรือผูแทน                

ใหผูวาจางใหความเห็นชอบ และในกรณีที่ผูควบคุมงานไมสามารถปฏิบัติงาน
ตามความในวรรคหน่ึง  ผูรับจางจะตองเสนอชื่อผูควบคุมงานปฏิบัติงานแทน 
ผูที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากผูวาจาง

คาออกแบบและควบคุมงาน
ขอ ๑๑๙  การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงาน ใหเปนไปตามอัตรา

ดังน้ี
(๑)  อาคารที่มีงบประมาณคากอสราง  ไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท ใหจายคาออกแบบหรือคาคุมงาน อยางใดอยางหน่ึงในอัตรารอยละ ๒ 
ของวงเงินงบประมาณคากอสราง

(๒) อาคารที่มีงบประมาณคากอสรางเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐       
บาท สํ าหรับในสวนที่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหจายคาออกแบบหรือ              
คาคุมงาน  อยางใดอยางหน่ึงในอัตรารอยละ ๑.๗๕  ของวงเงินงบประมาณ    
คากอสราง

การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงานตามความใดวรรคหนึ่ง          
ไมรวมถึงคาสํ ารวจและวิเคราะหดินฐานราก

ขอ ๑๒๐  ในกรณีที่ผูวาจางหรือหนวยงานอ่ืนใด  จะนํ าแบบแปลน
รายละเอียดงานจางไปดํ าเนินการกอสรางนอกเหนือจากท่ีกํ าหนดไวในสัญญา
ใหผูวาจางหรือหนวยงานนั้นๆ จายเงินคาจางแกผูรับจางตามอัตราท่ี กวพ. 
พิจารณากํ าหนดเปนราย ๆ ไป

ขอ ๑๒๑  หามผูรับจางนํ าแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและ
ควบคุมงานที่ไดทํ าสัญญากับผูวาจางแลวไปใหผูอ่ืนดํ าเนินการกอสรางอีก

ขอ ๑๒๒  ระหวางดํ าเนินการตามสัญญาจาง  ผูวาจางอาจขอให            
ผูรับจางเปลี่ยนแปลงแกไขเล็ก ๆ นอย ๆ ในสวนที่ไมกระทบกระเทือน              
โครงสรางที่สํ าคัญของอาคาร ระบบไฟฟา       ระบบปรับอากาศ      น้ํ าประปา

การควบคุมงาน

คาออกแบบและ
ควบคุมงาน

การนํ าแบบแปลน
ไปใชนอกเหนือ
สัญญาจาง

ขอหามผูรับจางนํ า
แบบใหผูอื่นใช
การแกไขแบบแปลน
ท่ีผูรับจางไดสงมอบ
แลว



๗๖

ของงานที่ผู รับจางไดสงมอบตามงวดงานในสัญญาแลวโดยไมคิดคาใชจาย
เพิ่มอีก

ในกรณีที่มีความจํ าเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงโครงสรางที่สํ าคัญให            
ผูวาจางเสนอขออนุมัติ กวพ. กอน

สวนท่ี ๕
การแลกเปลี่ยน

ขอ ๑๒๓   การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํ ามิได  เวนแตในกรณีที่              
หัวหนาสวนราชการเห็นวามีความจํ าเปนจะตองแลกเปลี่ยนใหกระทํ าได
เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑและการแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ  
ตามหลักเกณฑดังน้ี

(๑) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑประเภทและ              
ชนิดเดียวกัน  ใหแลกเปลี่ยนได เวนแตการแลกเปลี่ยนครุภัณฑบางอยางซึ่ง
สํ านักงบประมาณกํ าหนด หรือการแลกเปลี่ยนที่ตองจายเงินเพิ่ม  ใหขอทํ า
ความตกลงกับสํ านักงบประมาณกอน

(๒)  การแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑตางประเภท             
หรือตางชนิดกัน  ใหขอทํ าความตกลงกับสํ านักงบประมาณกอนทุกกรณี

(๓)  การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุประเภทและชนิด                  
เดียวกัน   ที่ไมตองจายเงินเพิ่ม  ใหแลกเปลี่ยนได   กรณีนอกเหนือจากน้ี   ให
ขอทํ าความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน

ขอ ๑๒๔  ในกรณีตองมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ  ใหเจาหนาที่พัสดุ              
รายงานตอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ  โดยใหรายงานตาม             
รายการ ดังตอไปน้ี

(๑)  เหตุผลและความจํ าเปนที่ตองแลกเปลี่ยน
(๒)  รายละเอียดของพัสดุที่จะนํ าไปแลกเปลี่ยน
(๓)  ราคาที่ซื้อหรือไดมาของพัสดุที่จะนํ าไปแลกเปลี่ยนและ

ราคาที่จะแลกเปลี่ยนไดโดยประมาณ

หลกัการแลกเปลี่ยน
พัสดุ

การรายงานขอ
แลกเปลี่ยนพัสดุ
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(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน  และใหระบุวาจะแลก              
เปลี่ยนกับสวนราชการ   หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร               
ราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน           
ราชการบริหารสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน

(๕)   ขอเสนออ่ืนๆ (ถามี)
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน  ใหระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพรอม

ทั้งเหตุผล  โดยเสนอใหนํ าวิธีการซื้อมาใชโดยอนุโลม  เวนแตการแลกเปลี่ยน
พัสดุที่จะนํ าไปแลกคร้ังหน่ึงซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท  จะเสนอใหใชวิธีตกลงราคาก็ได

ขอ ๑๒๕   การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน  ใหหัวหนาสวนราชการ
แตงต้ังคณะกรรมการขึ้นคณะหน่ึงหรือหลายคณะตามความจํ าเปน  โดยถือ
ปฏิบัติตามขอ ๓๕ หรือขอ ๓๖  แลวแตกรณีโดยอนุโลม

ใหคณะกรรมการมีหนาที่ดังน้ี
(๑)  ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ตองการแลกเปลี่ยน

ตามสภาพปจจุบันของพัสดุน้ัน
(๒)  ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะไดรับจากการ             

แลกเปลี่ยนวาเปนของใหมที่ยังไมเคยใชงานมากอน  เวนแตพัสดุเกาที่จะได
รับจากการแลกเปลี่ยนน้ันจะเปนความจํ าเปนไมทํ าใหทางราชการตองเสีย
ประโยชน หรือเพื่อประโยชนแกทางราชการ

(๓)   เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน  โดย
พิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม (๑) และราคาพัสดุที่จะไดรับจากการแลก
เปลีย่นซึง่ถอืตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคาในทองตลาดโดยทัว่ไป

(๔)  ตอรองรับผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควร
แลกเปลี่ยน

(๕)  เสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณา            
สั่งการ

(๖)  ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามขอ ๗๖  โดยอนุโลม

การแลกเปลี่ยนพัสดุ
กับเอกชน



๗๘

ขอ ๑๒๖ การเปลี่ยนพัสดุของสวนราชการ  กับสวนราชการ              
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  หนวยงาน
อ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  หรือรัฐ
วิสาหกิจ  ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ  และหัวหนาหนวยงาน
น้ันๆ ที่จะตกลงกัน

ขอ ๑๒๗  ครุภัณฑที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียน                    
ครุภัณฑของสวนราชการน้ันแลวใหแจงสํ านักงบประมาณ  และสํ านักงาน
ตรวจเงินแผนดิน  หรือสํ านักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  แลวแตกรณี            

การแลกเปลี่ยนพัสดุ
กบัหนวยงานของรัฐ
การดํ าเนินการหลัง
จากท่ีไดรับครุภัณฑ
จากการแลกเปลี่ยน
แลว
 ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับครุภัณฑ

ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับหนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมี
ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน  ใหสงสํ าเนา
หลักฐานการดํ าเนินการตามขอ ๑๒๕  หรือขอ ๑๒๖  ไปดวย

สวนท่ี ๖
การเชา

ขอ ๑๒๘  การเชาสังหาริมทรัพย  และการเชาอสังหาริมทรัพยตาม
หลักเกณฑที่กํ าหนดไวในหมวดน้ี  ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาดํ าเนิน
การไดตามความเหมาะสมและจํ าเปน โดยสํ าหรับการเชาสังหาริมทรัพยใหนํ า
การเชาสังหาริมทรัพย
และอสังหาริมทรัพย
และการจายเงิน
คาเชาลวงหนา
 ขอกํ าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม

ในกรณีที่มีความจํ  าเป นตองจ ายเงินค าเช าล วงหนาในการเชา
อสังหาริมทรัพย  และสังหาริมทรัพยใหกระทํ าไดเฉพาะกรณีการเชาซึ่งมีระยะ
เวลาไมเกิน ๓ ป  ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี

(๑)  การเชาจากหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ  จายไดไมเกินรอยละหาสิบของ
คาเชาทั้งสัญญา



๗๙

(๒)  การเชาจากเอกชนจายไดไมเกินรอยละยี่สิบของคาเชา
ทั้งสัญญา

การจายเงินคาเชาลวงหนานอกเหนือจากหลักเกณฑขางตน  ใหขอ         
ทํ าความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน

การเชาอสังหาริมทรัพย
ขอ ๑๒๙  การเชาอสังหาริมทรัพย  ใหกระทํ าไดในกรณีดังตอไปน้ี

(๑)     เชาที่ดินเพื่อใชประโยชนในราชการ
(๒) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่ทํ าการในกรณีที่ไมมีสถานที่

ของทางราชการ  หรือมีแตไมเพียงพอ  และถาสถานที่เชาน้ันกวางขวางพอ  
จะใชเปนที่พักของผูซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานตามระเบียบของทางราชการดวย
ก็ได

(๓) เช าสถานที่ เพื่อใชเปนที่พักสํ าหรับผูมีสิทธิเบิก                  
คาเชาที่พักตามระเบียบของทางราชการ  ในกรณีที่ตองการประหยัดเงิน              
งบประมาณ

(๔)  เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่เก็บพัสดุของทางราชการใน
กรณีที่ไมมีสถานที่เก็บเพียงพอ

การเชาใหดํ าเนินการโดยวิธีตกลงราคา
ขอ ๑๓๐  กอนดํ าเนินการเชา  ใหเจาหนาที่พัสดุทํ ารายงานเสนอ              

หัวหนาสวนราชการ  ตามรายการดังตอไปน้ี
(๑)      เหตุผลและความจํ าเปนที่จะตองเชา
(๒)     ราคาคาเชาที่ผูใหเชาเสนอ
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยที่จะเชา  เชน                

สภาพของสถานที่บริเวณที่ตองการใชพรอมทั้งภาพถาย (ถามี) และราคาคาเชา
คร้ังหลังสุด เปนตน

(๔) อัตราคาเชาอสังหาริมทรัพย  ซึ่งมีขนาดและสภาพ             
ใกลเคียงกับที่จะเชา (ถามี)

หลักการเชา
อสังหาริมทรัพย

การรายงานขอเชา
อสังหาริมทรัพย



๘๐

ในกรณีหนวยงานในสวนกลางตองการเชาอสังหาริมทรัพยใน            
สวนภูมิภาค  ใหขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานท่ีและอัตรา         
คาเชาจากจังหวัดน้ัน ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาดวย

ขอ ๑๓๑  อสังหาริมทรัพยซึ่งมีอัตราคาเชารวมทั้งคาบริการอ่ืน               
เกี่ยวกับการเชาตามที่จะกํ าหนดไวในสัญญาไมเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท       
ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูพิจารณาอนุมัติ  ถาเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท 
ใหขอทํ าความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน

สวนท่ี ๗
สัญญาและหลักประกัน

สัญญา
ขอ ๑๓๒  การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบน้ีเปนอํ านาจ

ของหัวหนาสวนราชการ  และใหทํ าเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ               
ตามตัวอยางที่ กวพ. กํ าหนด

การทํ าสัญญารายใดถาจํ าเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไป
จากตัวอยางสัญญาที่ กวพ. กํ าหนด  โดยมีสาระสํ าคัญตามที่กํ าหนดไวใน         
ตัวอยางสัญญาและไมทํ าใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทํ าได  เวนแต            
หัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ  ก็ให
สงรางสัญญาน้ันไปใหสํ านักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน

ในกรณีที่ไมอาจทํ าสัญญาตามตัวอยางที่ กวพ. กํ าหนดได และจํ าเปน
ตองรางสัญญาขึ้นใหมตองสงรางสัญญาน้ันใหสํ านักงานอัยการสูงสุด
พิจารณากอน  เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นสมควรทํ าสัญญาตามแบบท่ี      
เคยผานการพิจารณาของสํ านักงานอัยการสูงสุดมาแลว  ก็ใหกระทํ าได

สํ าหรับการเชาซึ่งผูเชาจะตองเสียเงินอ่ืนใดนอกจากคาเชา  หรือใน
กรณีที่หัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุม
พอใหสงรางสัญญาใหสํ านักงานอัยการสูงสุดหรืออัยการจังหวัด  แลวแตกรณี
ตรวจพิจารณากอน

อํ านาจอนุมัติใหเชา
อสังหาริมทรัพย

รปูแบบสัญญาและ
อํ านาจลงนามใน
สัญญา



๘๑

ในกรณีจํ าเปนตองทํ าสัญญาเปนภาษาตางประเทศ  ใหทํ าเปนภาษา
อังกฤษ  แตตองมีคํ าแปลตัวสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญาเฉพาะที่             
สํ าคัญเปนภาษาไทยไวดวย  เวนแตเปนการทํ าสัญญาตามตัวอยางที่ กวพ. 
กํ าหนด ไมตองแปลเปนภาษาไทย

การทํ าสัญญาของสวนราชการในตางประเทศ  จะทํ าสัญญาเปน           
ภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศที่หนวยงานน้ันต้ังอยู  โดยผานการ
พิจารณาของผูเชี่ยวชาญหรือผูรูกฎหมายของสวนราชการน้ันๆ ก็ได

ขอ ๑๓๓  การจัดหาในกรณีดังตอไปน้ี  จะทํ าขอตกลงเปนหนังสือ           
ไวตอกันโดยไมตองทํ าเปนสัญญาตามขอ ๑๓๒ ก็ได  โดยใหอยูในดุลพินิจ
ของหัวหนาสวนราชการ

(๑)   การซื้อ  การจาง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา 
หรือการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงที่มีวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

(๒)  การจัดหาที่คูสัญญา  สามารถสงมอบพัสดุไดครบถวน
ภายในหาวันทํ าการของทางราชการ  นับต้ังแตวันถัดจากวันทํ าขอตกลงเปน
หนังสือ

(๓)  การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ  และการจัดหา
จากสวนราชการ

(๔) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๓ (๑) (๒) (๓)                     
(๔) และ (๕)

(๕) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๑) (๒) (๓)                  
(๔) และ (๕)

(๖)     การเชา  ซึ่งผูเชาไมตองเสียเงินอ่ืนใดนอกจากคาเชา
ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือในกรณีการซื้อ

หรือการจางซึ่งใชวิธีดํ าเนินการตามขอ ๓๙ วรรคสอง จะไมทํ าขอตกลงเปน
หนังสือไวตอกันก็ได

(ความในขอนี้ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๒๒ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

หลักเกณฑการทํ า
ขอตกลงเปนหนังสือ



๘๒

ขอ ๑๓๔  การทํ าสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ  นอกจาก                  
การจางที่ปรึกษาใหกํ าหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ 
๐.๐๑ - ๐.๒๐  ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ  เวนแตการจางซึ่งตองการ            
ผลสํ าเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน  ใหกํ าหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํ านวน
เงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางน้ัน  แตจะตอง         
ไมต่ํ ากวาวันละ ๑๐๐ บาท สํ าหรับงานกอสรางสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบ
ตอการจราจร ใหกํ าหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของ              
ราคางานจางน้ัน  แตอาจจะกํ าหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได ทั้งน้ี ตาม           
หลักเกณฑที่ กวพ. กํ าหนด

ในการทํ าสัญญาจางที่ปรึกษา หากสวนราชการเห็นวา ถาไมกํ าหนด
คาปรับไวในสัญญาจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ  ใหสวนราชการผูจัด
ทํ าสัญญากํ าหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราหรือจํ านวนเงินตายตัวในอัตรา
รอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางน้ันไดตามความเหมาะสมและ              
จํ าเปน

การกํ าหนดคาปรับตามวรรคหน่ึงและวรรคสองในอัตราหรือเปน
จํ านวนเงินเทาใด  ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการ  โดยคํ านึงถึง
ราคาและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบตอการที่คู สัญญาของทาง           
ราชการจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา  หรือกระทบตอการเจรจา หรือ               
ความเสียหายแกทางราชการ แลวแตกรณี

ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเปนชุด  ถาขาดสวนประกอบ
สวนหน่ึงสวนใดไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ  แมคูสัญญาจะ
สงมอบสิ่งของภายในกํ าหนดตามสัญญา  แตยังขาดสวนประกอบบางสวน         
ตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยังขาดน้ันเกินกํ าหนดสัญญา  ใหถือวาไมได
สงมอบสิ่งของน้ันเลย ใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด

ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งคาติดต้ังหรือทดลองดวย 
ถาติดต้ังหรือทดลองเกินกวากํ าหนดตามสัญญาเปนจํ านวนวันเทาใด ใหปรับ
เปนรายวันในอัตราท่ีกํ าหนดของราคาทั้งหมด

คาปรับ



๘๓

เมื่อครบกํ าหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง ใหสวนราชการ
รีบแจงการเรียกคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญา  และเมื่อคูสัญญา
ไดสงมอบพัสดุ  ใหสวนราชการบอกสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับในขณะที่           
รับมอบพัสดุน้ันดวย

(ความในขอนี้ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๒๒ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี             
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๑๓๕  ใหหัวหนาสวนราชการสงสํ าเนาสัญญาหรือขอตกลง   
เปนหนังสือ  ซึ่งมีมูลคาต้ังแตหน่ึงลานบาทข้ึนไป  ใหสํ านักงานตรวจเงิน   
แผนดินหรือสํ าหนักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี  และกรม
สรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทํ าสัญญาหรือขอตกลง

ขอ ๑๓๖  สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลว  จะ   
แกไขเปลี่ยนแปลงมิได  เวนแตการแกไขน้ันจะเปนความจํ าเปนโดยไมทํ าให
ทางราชการตองเสียประโยชน  หรือเปนการแกไขเพื่อประโยชนแกทาง   
ราชการ  ใหอยูในอํ านาจของหัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติให   
แกไขเปลี่ยนแปลงได  แตถามีการเพิ่มวงเงิน  จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย   
วาดวยวิธีการงบประมาณ   หรือขอทํ าความตกลงในสวนที่ใชเงินกู  หรือเงิน
ชวยเหลือ  แลวแตกรณีดวย

การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหน่ึง หากมี
ความจํ าเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงิน  หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบของ
หรือระยะเวลาในการทํ างาน  ใหตกลงพรอมกันไป

สํ าหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิค
เฉพาะอยาง  จะตองไดรับการรับรองจากวิศวกร  สถาปนิกและวิศวกร   
ผูชํ านาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ  ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะ
เฉพาะ  แบบและรายการของงานกอสราง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางน้ัน   
แลวแตกรณีดวย

(ความในขอนี้ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๒๒ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี   
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)
      
   
การสงสํ าเนาสัญญา
ให สตง. และกรม
สรรพากร
           

      
            
         

         

        

          

การแกไข
เปลี่ยนแปลงสัญญา



๘๔

ขอ ๑๓๗  ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญา
หรือขอตกลง  ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อไดวา  ผูรับจางไมสามารถทํ างานให           
สิทธิการบอกเลิก
สัญญาจาง และการ
ตกลงเลิกสัญญา
 แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กํ าหนด

การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหหัวหนา
สวนราชการพิจารณาไดเฉพาะกรณีที่เปนประโยชนแกทางราชการโดยตรง
หรือเพื่อแกไขขอเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ขอตกลงน้ันตอไป

ขอ ๑๓๘  ในกรณีที่คู สัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือ            
ขอตกลงได  และจะตองมีการปรับตามสัญญาหรือขอตกลงน้ัน  หาก              
จํ านวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง  ใหสวน           
การบอกเลิกสัญญา
กรณีคาปรับจะเกิน
รอยละ ๑๐ และการ
ผอนปรน
 ราชการพิจารณาดํ าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง  เวนแตคูสัญญา         

จะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกทางราชการ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น       
หัวหนาสวนราชการพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จํ าเปน

ขอ ๑๓๙  การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา  หรือการขยายเวลา            
ทํ าการตามสัญญาหรือขอตกลง  ใหอยูในอํ านาจของหัวหนาสวนราชการที่จะ
พิจารณาไดตามจํ านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังตอไปน้ี

(๑) เหตุเกิดจากความผิด  หรือความบกพรองของสวน           
ราชการ

(๒)   เหตุสุดวิสัย
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหน่ึงอันใดที่คูสัญญาไมตอง

รับผิดตามกฎหมาย
ใหสวนราชการระบุไวในสัญญากํ าหนดใหคู สัญญาตองแจงเหตุ         

ดังกลาวใหสวนราชการทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตเหตุน้ันไดสิ้นสุดลง  หาก
มิไดแจงภายในเวลาที่กํ าหนด  คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพื่อขอลดหรืองด         
คาปรับ  หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได  เวนแตกรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐาน
ชัดแจง  หรือสวนราชการทราบดีอยูแลวต้ังแตตน

(ความในวรรคหน่ึง แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๒๓ แหงระเบียบสํ านักนายก               
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)

การงดหรือลดคาปรับ
หรือการขยายเวลา
ทํ าการตามสัญญา



๘๕

ขอ ๑๔๐  ในกรณีที่ไมมีระเบียบกํ าหนดไวเปนการเฉพาะ และเปน
ความจํ าเปนเพื่อประโยชนแกทางราชการที่จะใชสิทธิตามเงื่อนไขของสัญญา
หรือขอตกลง  หรือขอกฎหมาย  ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่
จะใชสิทธิดังกลาว  สั่งการไดตามความจํ าเปน

หลักประกัน
ขอ ๑๔๑  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา  ใหใชหลัก

ประกันอยางหน่ึงอยางใด  ดังตอไปน้ี
(๑)     เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย  ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใช            

เช็คน้ันชํ าระตอเจาหนาที่ หรือกอนวันน้ันไมเกิน ๓ วันทํ าการ
(๓) หนังสือคํ้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัว

อยางที่ กวพ. กํ าหนด
(๔) หนังสือคํ้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม           

แหงประเทศไทย  บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใช
ตามตัวอยางหนังสือคํ้ าประกันของธนาคารที่ กวพ. กํ าหนด

(๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย
สํ าหรับการประกวดราคานานาชาติ ใหใชหนังสือคํ้ าประกันของ

ธนาคารในตางประเทศที่มีหลักฐานดี  และหัวหนาสวนราชการเชื่อถือเปน
หลักประกันซองไดอีกประเภทหน่ึง

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ  ๒๔ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี           
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)

ขอ ๑๔๒  หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในขอ ๑๔๑              
ใหกํ าหนดมูลคาเปนจํ านวนเต็มในอัตรารอยละหาของวงเงินหรือราคาพัสดุที่
จัดหาคร้ังน้ัน    แลวแตกรณี    เวนแตการจัดหาพัสดุที่หัวหนาสวนราชการ

การใชสิทธิตาม
เงือ่นไขของสัญญา
หรือขอกฎหมาย

ชนดิของหลักประกัน

มูลคาของ
หลักประกัน



๘๖

เห็นวามีความสํ าคัญเปนพิเศษ  จะกํ าหนดอัตราสูงกวารอยละหาแตไมเกิน     
รอยละสิบก็ได

ในการทํ  าสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญา                       
เกิน ๑ ป  และพัสดุน้ันไมตองมีการประกันเพื่อความชํ ารุดบกพรอง  เชน  
พัสดุใชสิ้นเปลือง  ใหกํ าหนดหลักประกันในอัตรารอยละหาของราคาพัสดุที่
สงมอบในแตละปของสัญญา  โดยใหถือวาหลักประกันน้ีเปนการคํ้ าประกัน
ตลอดอายุสัญญาและหากในปตอไปราคาพัสดุที่สงมอบแตกตางไปจากราคา
ในรอบปกอนใหปรับปรุงหลักประกันตามอัตราสวนที่เปลี่ยนแปลงไปน้ัน
กอนครบรอบป ในกรณีที่หลักประกันตองปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้นและ         
คูสัญญาไมนํ าหลักประกันมาเพิ่มใหครบจํ านวนภายใน ๑๕ วันกอนการ             
สงมอบพัสดุงวดสุดทายของปน้ัน  ใหทางราชการหักจากเงินคาพัสดุงวด         
สุดทายของปน้ันที่ทางราชการจะตองจายใหเปนหลักประกันในสวนที่เพิ่มขึ้น

การกํ าหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  จะตองระบุไว
เปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา และหรือใน
สัญญาดวย

ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาวางหลักประกันที่มีมูลคาสูงกวาที่
กํ าหนดไวในระเบียบ  เอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา หรือ
สัญญา ใหอนุโลมรับได

ขอ ๑๔๓  ในกรณีที่สวนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจเปนผูเสนอราคา
หรือเปนคูสัญญา  ไมตองวางหลักประกัน
ขอยกเวนการวาง
หลักประกัน
การคืนหลักประกัน
 ขอ ๑๔๔  ใหสวนราชการคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคาคูสัญญา

หรือผูคํ้ าประกัน  ตามหลักเกณฑดังน้ี
(๑) หลักประกันซองใหคืนใหแกผู  เสนอราคาหรือ                   

ผูคํ้ าประกันภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว 
เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ํ าสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืน
ไดตอเมื่อไดทํ าสัญญาหรือขอตกลง หรือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพัน            
แลว



๘๗

(๒) หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคู สัญญา  หรือ                      
ผูคํ้ าประกันโดยเร็ว  และอยางชาตองไมเกิน ๑๕ วัน  นับแตวันที่คูสัญญา            
พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว

การจัดหาที่ไมตองมีการประกันเพื่อความชํ ารุดบกพรองใหคืน            
หลักประกันใหแกคูสัญญาหรือผูคํ้ าประกันตามอัตราสวนของพัสดุ  ซึ่งทาง
ราชการไดรับมอบไวแลว  แตทั้งน้ีจะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคาหรือเอกสารประกวดราคา  และในสัญญาดวย

การคืนหลักประกันที่เปนหนังสือคํ้ าประกันของธนาคาร  บรรษัท             
เงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  บริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุน           
หลักทรัพย  ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับภายในกํ าหนดเวลา
ขางตน  ใหรีบสงตนฉบับหนังสือคํ้ าประกันใหแกผูเสนอราคา  หรือคูสัญญา
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว  พรอมกับแจงใหธนาคาร บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  บริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย        
ผูคํ้ าประกันทราบดวย

(ความในวรรคสาม  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ  ๒๕ แหงระเบียบสํ านักนายก                  
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)

สวนท่ี ๘
การลงโทษผูท้ิงงาน

ขอ ๑๔๕ ใหผู รักษาการตามระเบียบจัดทํ าบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน             
ตามที่ไดกํ าหนดไวในหมวดน้ี

หามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานที่ผูรักษาการตามระเบียบ
ไดระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อแลว  เวนแตผูรักษา
การตามระเบียบจะสั่งเพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน

การหามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานตามวรรคสอง  ใหใช
บังคับกับบุคคลตามขอ ๑๔๕ ฉ วรรคสอง และวรรคสามดวย

การลงโทษผูท้ิงงาน



๘๘

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยูในระหวางการพิจารณาใหเปน        
ผูทิ้งงานตามขอกํ าหนดในสวนน้ี  ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิเสนอราคาหรือ
เสนองานใหแกสวนราชการได  แตถาผลการพิจารณาตอมา  ผูรักษาการตาม
ระเบียบไดสั่งใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลน้ันเปนผูทิ้งงาน  ใหปลัด
กระทรวงตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
หรือยกเลิกการเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองาน  หรือยกเลิก
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจางที่ไดกระทํ ากอนการสั่งการของผูรักษาการ
ตามระเบียบ  เวนแตในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
แกทางราชการอยางยิ่ง  ปลัดกระทรวงจะไมตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออกจาก
รายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก  หรือจะไมยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อ
หรือจางที่ไดกระทํ ากอนการสั่งการของผูรักษาการตามระเบียบก็ได

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ  ๒๓ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี           
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๑๔๕  ทวิ  เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหน่ึง  ดังตอไปน้ี
(๑)  ผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทํ าสัญญา หรือ           

ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกํ าหนด
(๒)  เมื่อคูสัญญาของทางราชการ  หรือผูรับจางชวงที่ทาง

ราชการอนุญาตใหรับชวงงานได  ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงน้ัน
(๓)   พัสดุที่ซื้อหรือจางทํ า  เกิดขอบกพรองขึ้นภายในระยะ

เวลาที่กํ าหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง  และไมไดรับการแกไขใหถูกตอง
จากผูจํ าหนาย  ผูรับจาง  หรือคูสัญญา  หรือพัสดุที่ซื้อหรือจางไมไดมาตรฐาน
หรือวัสดุที่ใชไมไดมาตรฐาน  หรือไมครบถวนตามท่ีกํ าหนดไวในสัญญาหรือ
ขอตกลง  ทํ าใหงานบกพรองเสียหายอยางรายแรง หรือ

(๔)  สํ าหรับงานกอสรางสาธารณูปโภค  หากปรากฏวา           
พัสดุหรือวัสดุที่ซื้อหรือจางหรือใชโดยผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตให
รับชวงงานได  มีขอบกพรอง หรือไมไดมาตรฐานหรือไมครบถวนตาม (๓)

เหตุลงโทษใหเปน
ผูท้ิงงาน



๘๙

ใหหัวหนาสวนราชการทํ ารายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว  เพื่อ
พิจารณาใหบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก  ผูจํ าหนาย  คูสัญญา  หรือ                              
ผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานได  เปนผูทิ้งงาน แลวแต           
กรณี  พรอมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัด
กระทรวงดวย

เมื่อปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา การกระทํ าตาม (๑) (๒)              
(๓) หรือ (๔)  เปนการกระทํ าโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  และบุคคล                     
ดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงาน  ใหปลัดกระทรวงสงชื่อบุคคลดังกลาวไปยัง         
ผูรักษาการตามระเบียบเพื่อพิจารณาสั่งใหเปนผูทิ้งงานโดยเร็ว

ในกรณีที่เปนโครงการขนาดใหญตามหลักเกณฑและวงเงินที่ กวพ. 
กํ าหนด  หากปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา  บุคคลดังกลาวขางตนยัง            
ไมสมควรเปนผูทิ้งงาน  ใหปลัดกระทรวงรายงานไปยัง กวพ. เพื่อทราบดวย

เมื่อผูรักษาการตามระเบียบไดพิจารณาหลังจากที่ไดฟงความเห็นของ 
กวพ. ตามขอ ๑๒ (๖) แลว  และเห็นวาบุคคลดังกลาวสมควรเปน                            
ผูทิ้งงาน  ก็ใหผู รักษาการตามระเบียบสั่งใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงาน           
โดยระบุชื่อผูทิ้งงานไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน  พรอมทั้งแจงเวียนชื่อผูทิ้งงาน
ใหสวนราชการอ่ืนทราบ  รวมท้ังแจงใหผูทิ้งงานรายน้ันทราบทางไปรษณีย       
ลงทะเบียนดวย

ในกรณีผูรักษาการตามระเบียบเห็นวาบุคคลดังกลาวไมสมควรเปน        
ผูทิ้งงาน  ใหแจงผลการพิจารณาไปใหปลัดกระทรวงทราบ

ขอ ๑๔๕ ตรี  ในกรณีการจางที่ปรึกษาหรือการจางออกแบบและ           
ควบคุมงาน  หากตรวจสอบแลว  ปรากฏวาผลจากการปฏิบัติตามสัญญา             
ดังกลาวมีขอบกพรอง  ผิดพลาด  หรือกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
อยางรายแรง  ใหหัวหนาสวนราชการเสนอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณา               
ใหคูสัญญาน้ันเปนผูทิ้งงาน

การพิจารณาสั่งใหคูสัญญาเปนผูทิ้งงานตามวรรคหน่ึง  ใหนํ าความ
ในขอ ๑๔๕ ทวิ วรรคสาม วรรคสี่  วรรคหา และวรรคหก มาใชบังคับโดย
อนุโลม



๙๐

ขอ ๑๔๕ จัตวา  ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบน้ี  หากมีเหตุ               
อันควรสงสัยปรากฏในภายหลังวา  ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหน่ึง           
หรือหลายรายไมวาจะเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม  กระทํ าการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
หรือกระทํ าการโดยไมสุจริต  เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  ใหสวนราชการที่เกี่ยวของ
ดํ าเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงาน                 
หรือไม  โดยมีหนังสือแจงเหตุที่ทางราชการสงสัยไปยังผูเสนอราคาหรือ        
ผูเสนองานท่ีถูกสงสัยทราบ  พรอมทั้งใหชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงภายใน
เวลาที่ทางราชการกํ าหนด  แตตองไมนอยกวา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงจากสวนราชการ

เมื่อสวนราชการไดรับคํ าชี้แจงจากผูเสนองานหรือผู เสนองานท่ี              
ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแลว ใหหัวหนาสวนราชการทํ ารายงานไปยังปลัด
กระทรวง   พรอมทั้งเสนอความเห็นของตน เพื่อประกอบการพิจารณา              
ของปลัดกระทรวงวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงานหรือไม

หากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัย ไมชี้แจงภายในกํ าหนด
เวลาตามวรรคหน่ึง  ใหถือวามีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทํ าอันเปนการ      
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือมีการกระทํ าโดยไมสุจริตให           
หัวหนาสวนราชการเสนอปลัดกระทรวง  พรอมทั้งเสนอความเห็นเพื่อ
พิจารณาใหผูน้ันเปนผูทิ้งงาน

การพิจารณาใหผูเสนอราคา  หรือผูเสนองานเปนผูทิ้งงานตามวรรค
สอง และวรรคสาม  ใหนํ าความในขอ ๑๔๕ ทวิ  วรรคสาม  วรรคสี่  วรรคหา 
และวรรคหก  มาใชบังคับโดยอนุโลม

ขอ ๑๔๕  เบญจ  ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่รวมกระทํ า
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทํ าการโดย             
ไมสุจริตรายใด  ซึ่งมิใชเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทํ าดังกลาว  ไดใหความ             
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการใหหัวหนาสวนราชการ

การลงโทษผูท้ิงงาน
ผูเสนอราคา หรือ
ผูเสนองานท่ีมีการ
กระทํ าอันเปนการ
ขดัขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม
หรือมีการกระทํ าไม
สุจริต



๙๑

หรือปลัดกระทรวง  หรือผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือ
ผู เสนองานรายน้ันไดรับการยกเวนที่จะไมเปนผูทิ้งงานได  โดยแสดง                 
เหตุผลหรือระบุเหตุผลไวในการเสนอความเห็นหรือในการสั่งการ  แลวแต
กรณี

ขอ ๑๔๕ ฉ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงาน  ตาม                 
ขอ ๑๔๕ ทวิ  ขอ ๑๔๕ ตรี หรือขอ ๑๔๕ จัตวา  ถาการกระทํ าดังกลาว          
เกิดจากหุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํ านาจใน            
การดํ าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ัน  ใหผูรักษาการตามระเบียบน้ี                 
สั่งใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงานดวย

ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ              
ขอ ๑๔๕ ตรี หรือ ขอ ๑๔๕ จัตวา  ใหคํ าสั่งดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคล             
อ่ืนที่ดํ าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน  ซึ่งมีหุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  
ผูบริหาร  หรือผูมีอํ านาจในการดํ าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันเปน
บุคคลเดียวกันกับหุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมี
อํ านาจในการดํ าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน
ดวย

ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ 
ขอ ๑๔๕ ตรี หรือขอ ๑๔๕ จัตวา  ใหคํ าสั่งดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนที่
เขาเสนอราคาหรือเสนองาน  ซึ่งมีบุคคลดังกลาวเปนหุนสวนผูจัดการ  
กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํ านาจในการดํ าเนินงานในกิจการของ
นิติบุคคลน้ันดวย

ขอ ๑๔๕ สัตต  เพื่อประโยชนในการดํ าเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบน้ี  เมื่อปรากฏขอเท็จจริงอันควรสงสัยวา  มีการกระทํ าตามขอ ๑๔๕  
ทวิ ขอ ๑๔๕ ตรี  หรือขอ ๑๔๕ จัตวา และปลดักระทรวงยังไมไดรายงานไปยัง
ผู รักษาการตามระเบียบ ผู รักษาการตามระเบียบอาจเรียกใหผู ไดรับการ        
คัดเลือก ผูจํ าหนาย ผูรับจาง  คูสัญญา  ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มี         
ขอเท็จจริงอันควรสงสัยวามีการกระทํ าอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

การลงโทษหุนสวน
ผูจัดการ  กรรมการ
ผูจัดการ  ผูบริหาร
หรือผูมีอํ านาจดํ าเนิน
งานเปนผูท้ิงงาน



๙๒

อยางเปนธรรม  หรือกระทํ าการโดยไมสุจริต  มาชี้แจงขอเท็จจริงตอ              
ผูรักษาการตามระเบียบ  ทั้งน้ี  โดยมีหนังสือแจงเหตุที่ผูรักษาการตาม            
ระเบียบสงสัยไปยังบุคคลดังกลาว  พรอมทั้งแจงใหบุคคลน้ันชี้แจง               
รายละเอียดขอเท็จจริงภายในเวลาที่ผู รักษาการตามระเบียบกํ าหนด  แต              
ตองไมนอยกวา ๑๕ วัน  นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากผูรักษาการ               
ตามระเบียบ

เมื่อผูรักษาการตามระเบียบไดรับคํ าชี้แจงจากผูไดรับการคัดเลือก              
ผูจํ าหนาย  ผูรับจาง  คูสัญญา  ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัยตาม
วรรคหน่ึงแลว   ใหผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาคํ าชี้แจงดังกลาว  หาก             
คํ าชี้แจงไมมีเหตุผลรับฟงได  ใหผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหบุคคล           
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน   พรอมทั้งแจงผลการพิจารณาไปใหปลัดกระทรวง         
ทราบดวย

หากผูไดรับการคัดเลือก  ผูจํ าหนาย  ผูรับจาง  คูสัญญา  ผูเสนอ           
ราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึง  ไมชี้แจงภายในกํ าหนดเวลาที่
ผูรักษาการตามระเบียบจะไดกํ าหนดไว  ใหถือวามีเหตุอันควรเชื่อไดวามี           
การกระทํ าอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือมีการ
กระทํ าโดยไมสุจริต  ใหผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหบุคคลดังกลาวเปน
ผูทิ้งงานพรอมทั้งแจงผลการพิจาณาไปใหปลัดกระทรวงทราบดวย

(ความในขอ ๑๔๕ ทวิ  ขอ ๑๔๕ ตรี  ขอ ๑๔๕ จัตวา  ขอ ๑๔๕ เบญจ                
ขอ ๑๔๕ ฉ และ  ขอ  ๑๔๕  สัตต  เพ่ิมเติมโดยขอ ๒๔  แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

หมวด ๓
การควบคุมและการจํ าหนายพัสดุ

สวนท่ี ๑
การยืม

ขอ ๑๔๖  การใหยืม  หรือนํ าพัสดุไปใชในกิจการ  ซึ่งมิใชเพื่อ
ประโยชนของทางราชการจะกระทํ ามิได

ํ า
หลักการใหยืมหรือน
พัสดุไปใช



๙๓

ขอ ๑๔๗  การยืมพัสดุประเภทใชคงรูปไปใชราชการ  ใหสวนราชการ
ผูยืมทํ าหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร  แสดงเหตุผลและกํ าหนด            
วันสงคืน  โดยมีหลักเกณฑดังตอไปน้ี

(๑) การยืมระหวางสวนราชการ  จะตองไดรับอนุมัติ                 
จากหัวหนาสวนราชการผูใหยืม

(๒) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ราชการเดียวกัน            
จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุน้ัน  แตถายืม          
ไปใชนอกสถานท่ีราชการจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ

ขอ ๑๔๘  ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนํ าพัสดุน้ันมาสงคืนให
ในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย  หากเกิดชํ ารุดเสียหาย  หรือใชการไมได หรือ
สูญหายไป  ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจาย
ของตนเอง  หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ
อยางเดียวกัน  หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืมตามหลักเกณฑ
ที่กระทรวงการคลังกํ าหนด

ขอ ๑๔๙  การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางสวนราชการ  ให
กระทํ าไดเฉพาะเมื่อสวนราชการผูยืมมีความจํ าเปนตองใชพัสดุน้ันเปน                     
การรีบดวน  จะดํ าเนินการจัดหาไดไมทันการ  และสวนราชการผูใหยืมมีพัสดุ
น้ัน ๆ พอที่จะใหยืมได  โดยไมเปนการเสียหายแกราชการของตน  และใหมี
หลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร  ทั้งน้ี  โดยปกติสวนราชการผูยืมจะ           
ตองจัดหาพัสดุเปนประเภท  ชนิด และปริมาณเชนเดียวกันสงคืนให                 
สวนราชการผูใหยืม

ขอ ๑๕๐  เมื่อครบกํ าหนดยืม  ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาที่แทน  มี            
หนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไปคืนภายใน ๗ วัน นับแตวันครบกํ าหนด

สวนท่ี ๒
การควบคุม

การเก็บรักษาพัสดุ
ขอ ๑๕๑    พัสดุของสวนราชการไมวาจะไดมาดวยประการใด   ให

การยืมพัสดุใชคงรูป

การสงคืนพัสดุใช
คงรูป

การยืม-การสงคืน
พัสดุใชส้ินเปลือง

การติดตามทวงพัสดุ
ท่ีใหยืม

หลักการควบคุม



๙๔

อยูในความควบคุมตามระเบียบน้ี  เวนแตมีระเบียบของทางราชการหรือ
กฎหมายกํ าหนดไวเปนอยางอ่ืน

ขอ ๑๕๒   เมื่อเจาหนาที่พัสดุไดรับมอบแลว  ใหดํ าเนินการ                      
ดังตอไปน้ี

(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ  แลวแตกรณี           
แยกเปนชนิด  และแสดงรายการตามตัวอยางที่ กวพ.  กํ าหนด  โดยใหมี           
หลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย

สํ าหรับพัสดุประเภทอาหารสด  จะลงรายการอาหารสด        
ทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได

(๒) เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย           
และใหครบถวนถูกตองตรงตามบัญชีหรือทะเบียน

การเบิก � จายพัสดุ
ขอ ๑๕๓  หนวยงานระดับกอง  หนวยงานซึ่งแยกตางหากจาก        

สวนราชการระดับกรม  หรือหนวยงานในสวนภูมิภาค  ประสงคจะเบิกพัสดุ
จากหนวยพัสดุระดับกรม  ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูเบิก

การเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของหนวยงานในสวนภูมิภาค หรือ            
ของหนวยงานซึ่งแยกตางหากจากสวนราชการระดับกรม  ใหหัวหนางานที่
ตองใชพัสดุน้ันเปนผูเบิก

ใหหัวหนาหนวยพัสดุ  ซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  หรือ       
ต่ํ ากวาระดับแผนกท่ีมีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ  หรือขาราชการอ่ืน           
ซึ่งไดรับการแตงต้ังจากหัวหนาสวนราชการเปนหัวหนาหนวยพัสดุ  เปน            
ผูสั่งจายพัสดุ  แลวแตกรณี

สวนราชการใดมีความจํ าเปน  หัวหนาสวนราชการจะกํ าหนดวิธี           
การเบิกจายพัสดุเปนอยางอ่ืนก็ได  และใหแจงสํ านักงานตรวจเงินแผนดิน        
หรือสํ านักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  แลวแตกรณี  ทราบดวย

การลงบัญชีหรือ
ทะเบียนควบคุมพัสดุ

วิธีการเบิก-จายพัสดุ



๙๕

ขอ ๑๕๔   ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและ
เอกสารประกอบ (ถามี)  แลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกคร้ังที่มีการจาย และ         
เก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย

การตรวจสอบพัสดุประจํ าป
ขอ  ๑๕๕  กอนสิ้นเดือนกันยายนทุกป  ใหหัวหนาสวนราชการหรือ

หัวหนาหนวยงานซึ่งมีพัสดุไวจายตามขอ ๑๕๓  แลวแตกรณี  แตงต้ัง             
เจาหนาที่ในสวนราชการหรือหนวยงานนั้น  ซึ่งมิใชเจาหนาที่พัสดุคนหน่ึง
หรือหลายคนตามความจํ าเปน  เพื่อตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดต้ังแตวันที่ 
๑ ตุลาคมปกอน  จนถึงวันที่ ๓๐  กันยายนปปจจุบัน  และตรวจนับพัสดุ
ประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดน้ัน

ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ใหเร่ิมดํ าเนินการตรวจสอบพัสดุ         
ในวันเปดทํ าการวันแรกของเดือนตุลาคมเปนตนไป  วาการรับจายถูกตองหรือ
ไม  พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม  มีพัสดุใดชํ ารุด  
เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไป เพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไมจํ าเปนตองใชใน           
ราชการตอไป  แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงต้ัง         
ภายใน ๓๐ วันทํ าการ  นับแตวันเร่ิมดํ าเนินการตรวจสอบพัสดุน้ัน

เมื่อผูแตงต้ังไดรับรายงานจากเจาหนาที่ผูตรวจสอบแลว  ใหสง           
รายงานเสนอตามลํ าดับชั้นจนถึงหัวหนาสวนราชการ ๑ ชุด และสงสํ าเนา         
รายงานไปยังสํ านักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํ านักงานตรวจเงินแผนดิน        
ภูมิภาคแลวแตกรณี ๑ ชุด  สํ าหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค 
ใหสงสํ าเนารายงานไปยังสวนราชการตนสังกัดอีก ๑ ชุด ดวย

ขอ ๑๕๖ เมื่อหัวหนาสวนราชการไดรับรายงานดังกลาวตาม                     
ขอ ๑๕๕ และปรากฏวามีพัสดุชํ ารุด  เสื่อมสภาพ  หรือสูญไป  หรือไมจํ าเปน
ตองใชในราชการตอไป  ก็ใหแตงต้ังคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงขึ้น             
คณะหน่ึง  โดยใหนํ าความในขอ ๓๕ และขอ ๓๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม  
เวนแต กรณีที่เห็นไดอยางชัดเจนวา  เปนการเสื่อมสภาพเน่ืองมาจากการ         
ใชงานตามปกติ  หรือสูญไปตามธรรมชาติ  ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา
สั่งการใหดํ าเนินการจํ าหนายตอไปได

หลักฐานการเบิกจาย
พัสดุ

การตรวจสอบพัสดุ
ประจํ าป

การดํ าเนินการกรณี
ท่ีมีพัสดุชํ ารุดเส่ือม
สภาพหรือสูญไป



๙๖

ถาผลการพิจารณาปรากฏวา  จะตองหาตัวผูรับผิดดวย  ใหหัวหนา
สวนราชการดํ าเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ
ตอไป

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๒๕  แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี         
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

สวนท่ี ๓
การจํ าหนาย

ขอ ๑๕๗  หลังจากการตรวจสอบแลว  พัสดุใดหมดความจํ าเปน           
หรือหากใชราชการตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก  ใหเจาหนาที่พัสดุเสนอ
รายงานตอหัวหนาสวนราชการ  เพื่อพิจารณาสั่งใหดํ าเนินการตามวิธีการ       
อยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี

(๑) ขาย  ใหดํ าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน                    
แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลวไมไดผลดี  ใหนํ าวิธีที่กํ าหนดเกี่ยวกับการ           
ซื้อมาใชโดยอนุโลม  เวนแตการขายพัสดุคร้ังหน่ึงซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมารวม
กันไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไมตองทอดตลาด       
กอนก็ได

การขายใหแกสวนรากชาร  หนวยงานตามกฎหมายวา            
ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือองคการสถาน        
สาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)  แหงประมวลรัษฎากร  ใหขายโดยวิธี               
ตกลงราคา

(๒) แลกเปลี่ยน  ใหดํ าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยน                 
ที่กํ าหนดไวในระเบียบน้ี

(๓) โอน  ใหโอนแกสวนราชการ  หนวยงานตาม             
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอ่ืนซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  รัฐวิสาหกิจ  หรือ

การจํ าหนายพัสดุ



๙๗

องคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)  แหงประมวลรัษฎากร                
ทั้งน้ีใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย

(๔) แปรสภาพหรือทํ าลาย  ตามหลักเกณฑและวิธี                   
การที่สวนราชการกํ าหนด

การดํ าเนินการตามวรรคหน่ึง  โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน 
นับแตวันที่หัวหนาสวนราชการสั่งการ  และสํ าหรับราชการบริหารสวน             
ภูมิภาคจะตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการเจาของ                      
งบประมาณกอนดวย

ขอ  ๑๕๘ เงินที่ไดจากการจํ าหนายพัสดุ ใหถือปฏิบัติตาม      
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  หรือขอตกลงในสวนที่ใชเงินกูหรือ     
เงินชวยเหลือ  แลวแตกรณี

การจํ าหนายเปนสูญ
ขอ ๑๕๙  ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือมี     

ตัวผูรับผิดแตไมสามารถชดใชได  หรือมีตัวพัสดุอยูแตไมสมควรดํ าเนินการ
ตามขอ ๑๕๗  ใหจํ าหนายพัสดุน้ันเปนสูญ  ตามหลักเกณฑดังตอไปน้ี

(๑) ถาพัสดุน้ันมีราคาซื้อ  หรือไดมารวมกันไมเกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท   ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูพิจารณาอนุมัติ

(๒)  ถาพัสดุน้ันมีราคาซื้อ  หรือไดมารวมกันเกิน ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท  ใหอยูในอํ านาจของกระทรวงการคลังหรือสวนราชการที่กระทรวง    
การคลังมอบหมายที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๒๖  แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี     
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

การลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ขอ ๑๖๐ เมื่อไดดํ าเนินการตามขอ ๑๕๗  ใหเจาหนาที่พัสดุ     

ลงจายพัสดุน้ันออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที   แลวแจงใหสํ านักงานตรวจ
เงินแผนดินหรือสํ านักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี  ทราบภายใน 
๓๐ วัน นับแตวันลงจายพัสดุน้ัน
           
         
เงินท่ีไดจากการ
จํ าหนายพัสดุ
             

       

    

การจํ าหนายเปนสูญ
                 การลงจายพัสดุจาก
บญัชีหรือทะเบียน



๙๘

เมื่อไดดํ าเนินการตามขอ ๑๕๙  แลว ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุ      
น้ันออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที  แลวแจงใหกระทรวงการคลังหรือ            
สวนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย  และสํ านักงานตรวจเงินแผนดิน
หรือสํ านักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  แลวแตกรณี  ทราบภายใน ๓๐ วัน 
นับแตวันลงจายพัสดุน้ัน

สํ าหรับพัสดุซึ่งตองจดทะเบียนตามกฎหมายใหแจงแกนายทะเบียน
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกํ าหนดดวย

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๒๗  แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี         
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๑๖๑  ในกรณีที่พัสดุของทางราชการเกิดการชํ ารุด  เสื่อมคุณภาพ
หรือสูญไป  หรือไมจํ าเปนตองใชในราชการตอไป  กอนมีการตรวจสอบตาม
ขอ ๑๕๕  และไดดํ าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่           
เกี่ยวของ  หรือระเบียบน้ีโดยอนุโลม  แลวแตกรณีเสร็จสิ้นแลว  ถาไมมี
ระเบียบอ่ืนใดกํ าหนดไวเปนการเฉพาะ  ใหดํ าเนินการตาม ขอ ๑๕๗ ขอ ๑๕๘  
ขอ ๑๕๙  และขอ ๑๖๐  โดยอนุโลม

(ความในขอนี้  แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ ๒๗  แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี         
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

หมวด ๔
บทเฉพาะกาล

ขอ ๑๖๒  ในระหวางที่ยังไมไดต้ังศูนยขอมูลที่ปรึกษา  ตามขอ ๗๔ 
ใหยกเวนไมนํ าขอกํ าหนดเกี่ยวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษามาใชบังคับกับ             
การดํ าเนินการจางที่ปรึกษาตามที่กํ าหนดไวในหมวด ๒ สวนที่ ๓ และให
ดํ าเนินการหารายช่ือที่ปรึกษาไทย  ตามวิธีการที่กํ าหนดไวสํ าหรับที่ปรึกษา
ตางประเทศโดยอนุโลม

ขอ ๑๖๓  รายชื่อผูทิ้งงานที่มีอยูกอนระเบียบน้ีใชบังคับ  ใหถือวา           
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบน้ีดวย

การดํ าเนินการในกรณี
ท่ีพัสดุชํ ารุดเส่ือม
คุณภาพหรือสูญไป
กอนการตรวจสอบ
พัสดุประจํ าป



๙๙

สํ าหรับการพิจารณาลงโทษผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทํ า
สัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่กํ าหนด  หรือคูสัญญาของทางราชการ             
ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงน้ัน  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  ซึ่ง              
พฤติการณดังกลาวเกิดขึ้นกอนที่ระเบียบน้ีจะใชบังคับ  ใหพิจารณาสั่งการ       
ตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิม

ขอ ๑๖๔  การพัสดุใดที่อยูในระหวางดํ าเนินการและยังไมแลวเสร็จ
ในวันที่ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฉบับน้ีใชบังคับ  ให
ดํ าเนินการตอไปตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะดํ าเนินการแลวเสร็จ
หรือจนกวาจะสามารถดํ าเนินการตามระเบียบน้ีได

ขอ ๑๖๕  ใหคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  ตามระเบียบสํ านัก           
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๒๑  และที่แกไขเพิ่มเติม  ยังคง
ปฏิบัติหนาที่ตอไป  กับใหมีอํ านาจหนาที่กํ าหนดแบบหรือตัวอยาง                    
ตามระเบียบขอ ๑๒ (๕) จนกวาจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ
ตามระเบียบน้ี

ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๐   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๓๕

(ลงชื่อ)             อานันท  ปนยารชุน
      (นายอานันท  ปนยารชุน)

 นายกรัฐมนตรี


