สารบัญ
หนา
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

๑
๒
๓
๔

ชื่อระเบียบ
วันใชบังคับ
ระเบียบทีย่ กเลิก
ผูรักษาการ

๑
๑
๑
๑
หมวด ๑
ขอความทั่วไป
สวนที่ ๑
นิยาม

ขอ ๕ คํานิยาม

๑
สวนที่ ๒
การใชบังคับและการมอบอํานาจ

ขอ ๖ การใชบังคับ
ขอ ๗ อํานาจในการดําเนินการของกระทรวงกลาโหม
ขอ ๘ อํานาจในการดําเนินการของสวนราชการขึ้นตรง
ตอนายกรัฐมนตรี และสวนราชการอิสระ
ขอ ๙ การมอบอํานาจ

๕
๕
๕
๕

สวนที่ ๓
บทกําหนดโทษ
ขอ ๑๐ บทกําหนดโทษ

๖
สวนที่ ๔
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ

ขอ ๑๑ องคประกอบของคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ
ขอ ๑๒ อํานาจหนาทีข่ องคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ

๖
๗

หนา
หมวด ๒
การจัดหา
สวนที่ ๑
บททั่วไป
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

๑๓
๑๔
๑๕
๑๕
๑๕

การวางแผนในการจัดหา
การจัดหาที่อยูน อกเหนือระเบียบ
การจัดทําเอง
ทวิ หลักการของการจัดหาพัสดุ
ตรี – ขอ ๑๕ เบญจ การตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานที่มีผลประโยชนรวมกัน
ขอ ๑๕ ฉ – ขอ ๑๕ สัตต การปฏิบัติกรณีพบวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
มีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม

๘
๘
๘
๘
๘

๑๐

สวนที่ ๒
การซื้อการจาง
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

๑๖ – ขอ ๑๗ การใชพัสดุทผี่ ลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
๑๘ – ขอ ๒๖ วิธีซื้อและวิธีจา ง
๒๗ – ขอ ๒๙ รายงานขอซื้อหรือขอจาง
๓๐ – ขอ ๓๓ ทวิ การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบือ้ งตน
๓๔ – ขอ ๓๘ กรรมการและผูควบคุมงาน
๓๙ วิธีตกลงราคา
๔๐ – ขอ ๔๓ วิธีสอบราคา
๔๔ – ขอ ๕๖ วิธีประกวดราคา
๕๗ – ขอ ๕๘ การดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพเิ ศษ
๕๙ วิธีกรณีพเิ ศษ
๖๐ – ขอ ๖๔ การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ
๖๕ – ขอ ๖๗ อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง
๖๘ – ขอ ๗๐ การจายเงินลวงหนา
๗๑ การตรวจรับพัสดุ
๗๒ – ขอ ๗๓ การตรวจการจางกอสรางและการควบคุมงานกอสราง

๑๑
๑๕
๑๖
๑๗
๒๐
๒๑
๒๑
๒๔
๒๙
๓๐
๓๑
๓๑
๓๒
๓๓
๓๔

หนา
สวนที่ ๓
การจางที่ปรึกษา
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

๗๔ – ขอ ๗๖ การสงเสริมที่ปรึกษาไทย
๗๗ วิธีจางที่ปรึกษา
๗๘ รายงานขอจางที่ปรึกษา
๗๙ – ขอ ๘๑ กรรมการ
๘๒ – ขอ ๘๔ วิธีตกลง
๘๕ – ขอ ๙๐ วิธีคัดเลือก
๙๑ อํานาจในการสั่งจางที่ปรึกษา
๙๒ คาจางที่ปรึกษา
๙๓ – ขอ ๙๔ หลักประกันผลงาน

๓๕
๓๖
๓๖
๓๗
๓๗
๓๘
๔๐
๔๐
๔๐

สวนที่ ๔
การจางออกแบบและควบคุมงาน
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

๙๕ วิธีจาง
๙๖ รายงานขอจางออกแบบและควบคุมงาน
๙๗ – ขอ ๙๙ การจางโดยวิธตี กลง
๑๐๐ – ขอ ๑๐๓ การจางโดยวิธคี ัดเลือก
๑๐๔ – ขอ ๑๐๖ การจางโดยวิธคี ัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด
๑๐๗ – ขอ ๑๐๙ การจางโดยวิธพี ิเศษ
๑๑๐ – ขอ ๑๑๑ การประการเชิญชวน
๑๑๒ – ขอ ๑๑๓ การเสนองาน
๑๑๔ – ขอ ๑๑๕ อํานาจสั่งจาง
๑๑๖ – ขอ ๑๑๗ การตรวจและรับมอบงาน
๑๑๘ การควบคุมงาน
๑๑๙ – ขอ ๑๒๒ คาออกแบบและควบคุมงาน

๔๑
๔๑
๔๑
๔๒
๔๓
๔๓
๔๔
๔๕
๔๕
๔๖
๔๖
๔๖

หนา
สวนที่ ๕
การแลกเปลี่ยน
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

๑๒๓
๑๒๔
๑๒๕
๑๒๖
๑๒๗

หลักการแลกเปลี่ยนพัสดุ
รายงานขอแลกเปลี่ยนพัสดุ
การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน
การแลกเปลี่ยนพัสดุกับหนวยงานของรัฐ
การดําเนินการหลังจากที่ไดรับครุภัณฑจากการแลกเปลี่ยนแลว

๔๗
๔๗
๔๘
๔๘
๔๘

สวนที่ ๖
การเชา
ขอ ๑๒๘ การเชาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย
และการจายเงินคาเชาลวงหนา
ขอ ๑๒๙ – ขอ ๑๓๑ การเชาอสังหาริมทรัพย

๔๘
๔๙

สวนที่ ๗
สัญญาและหลักประกัน
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

๑๓๒ – ขอ ๑๓๓ การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ
๑๓๔ คาปรับ
๑๓๕ การสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหสวนราชการที่เกี่ยวของ
๑๓๖ การแกไขเปลีย่ นแปลงสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือทีไ่ ดลงนามแลว
๑๓๗ – ขอ ๑๓๘ การบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง
๑๓๙ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา
หรือขอตกลง
ขอ ๑๔๐ การใชสิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือขอตกลง หรือขอกฎหมาย
ขอ ๑๔๑ – ขอ ๑๔๔ หลักประกัน

๕๐
๕๑
๕๑
๕๑
๕๒
๕๒
๕๒
๕๒

สวนที่ ๘
การลงโทษผูทงิ้ งาน
ขอ ๑๔๕ – ขอ ๑๔๕ สัตต

การลงโทษผูทิ้งงาน

๕๔

หนา
หมวด ๓
การควบคุมและการจําหนายพัสดุ
สวนที่ ๑
การยืม
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

๑๔๖ หลักการใหยืมหรือนําพัสดุไปใช
๑๔๗ – ขอ ๑๔๘ การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป
๑๔๙ การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง
๑๕๐ การติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไปคืน

๕๗
๕๗
๕๗
๕๘

สวนที่ ๒
การควบคุม
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

๑๕๑ หลักการควบคุมพัสดุ
๑๕๒ การเก็บรักษาพัสดุ
๑๕๓ – ขอ ๑๕๔ วิธีการเบิก – จายพัสดุ
๑๕๕ การตรวจสอบพัสดุประจําป
๑๕๖ การดําเนินการกรณีที่มีพัสดุชํารุดเสื่อมสภาพหรือสูญไป

๕๘
๕๘
๕๘
๕๙
๕๙

สวนที่ ๓
การจําหนาย
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ
ขอ

๑๕๗
๑๕๘
๑๕๙
๑๖๐
๑๖๑

วิธีการจําหนายพัสดุ
การดําเนินการเกี่ยวกับเงินทีไ่ ดจากการจําหนายพัสดุ
การจําหนายเปนสูญ
การลงจายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียน
การดําเนินการในกรณีที่พัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไมจําเปนตองใช
ในราชการตอไป กอนการตรวจสอบพัสดุประจําป

๕๙
๖๐
๖๐
๖๐
๖๑

หนา
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๖๒ การดําเนินการในระหวางทีย่ งั ไมไดตั้งศูนยขอมูลที่ปรึกษา
ขอ ๑๖๓ รายชื่อผูทิ้งงาน และการพิจารณาลงโทษผูทิ้งงาน
กอนระเบียบนีใ้ ชบังคับ
ขอ ๑๖๔ การพัสดุที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จ
ในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ
ขอ ๑๖๕ การปฏิบัติของคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
กอนการแตงตัง้ คณะกรรมการวาดวยการพัสดุตามระเบียบนี้

๖๑
๖๑
๖๑

๖๑

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และที่แกไขเพิ่มเติม
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการซื้อ การจาง และการจางที่ปรึกษา ภายใตโครงการที่ดําเนินการดวยเงินกูจาก
ตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัสดุ ใหเปนระเบียบเดียวกัน เพื่อสะดวกในการ
ปฏิบัติยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวัน นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
(๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖
(๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗
(๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘
(๖) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘
(๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๙
(๘) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๑
(๙) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการซื้อ การจาง และการจางที่ปรึกษา ภายใต
โครงการที่ดําเนินการดวยเงินกูจากตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗
(๑๐) ระเบียบวาดวยการจางออกแบบ และควบคุม งานกอสรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๑
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอื่นใด ที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือ
ซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงการคลัง เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๑
ขอความทั่วไป
สวนที่ ๑
นิยาม
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“การพัสดุ” หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจาง
ออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอื่น ๆ ที่
กําหนดไวในระเบียบนี้
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“พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวในหนังสือการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญา
เงินกูจากตางประเทศ
“การซื้อ” หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่
เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง
“การจาง” ใหหมายความรวมถึง การจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิ ช ย และการจ า งเหมาบริ ก าร แตไ ม ร วมถึ ง การจ า งลู ก จ า งของส ว นราชการตามระเบี ย บของ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย
“การจางที่ปรึกษา” หมายความวา การจางบริการจากที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการจาง
ออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ
“การจางออกแบบและควบคุมงาน” หมายความวา การจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจบริการดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ
“เงินงบประมาณ”
หมายความวา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม และเงินซึ่งสวนราชการไดรับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหไมตอง
สงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ แตไมรวมถึงเงินกู และเงินชวยเหลือ ตามระเบียบนี้
“เงินกู” หมายความวา เงินกูตามกฎหมายวาดวยการใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจาก
ตางประเทศ
“เงินชวยเหลือ” หมายความวา เงินที่ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ องคการ
ระหวางประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ องคการตางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใชระดับ
รัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ
“อาคาร” หมายความวา สิ่งปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารที่
ทําการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนํารอง หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่มีลักษณะทํานอง
เดียวกัน และรวมตลอดถึงสิ่งกอสรางอื่น ๆ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้น ๆ เชน
เสาธง รั้ว ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปาและสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน
เครื่องปรับอากาศ ลิฟต เฟอรนิเจอร ฯลฯ
“พัสดุที่ผลิตในประเทศ” หมายความวา ผลิตภัณฑที่ผลิตสําเร็จรูปแลว โดยสถานที่ผลิต
ตั้งอยูในประเทศไทย
“กิจการของคนไทย” หมายความวา กิจการที่เปนของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย
“ที่ปรึกษา” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ หรือสามารถ
ใหบริการเปนที่ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม เศรษฐศาสตร หรือสาขาอื่น รวมทั้งใหบริการดาน
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ศึกษา สํารวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย แตไมรวมถึงการใหบริการออกแบบและควบคุมงาน
กอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ
“ที่ปรึกษาไทย” หมายความวา ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยและไดจดทะเบียนไวกับศูนย
ขอมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใด
ของรัฐ ทั้ ง ในสว นกลาง ส วนภูมิภ าค หรือในตางประเทศ แต ไ ม รวมถึ งรัฐวิสาหกิ จ หนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงดวย
“หัวหนาสวนราชการ”
- สําหรับราชการบริหารสวนกลาง หมายความวา อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการ
ที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนนิติบุคคล
- สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค หมายความวา ผูวาราชการจังหวัด
“หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบ
กอง ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ง านในสายงานที่ เ กี่ ย วกั บ การพั ส ดุ ต ามที่ อ งค ก รกลางบริ ห ารงานบุ ค คลกํ า หนด หรื อ
ขาราชการอื่นซึ่งไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ แลวแตกรณี
“เจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา เจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุ
หรือผูไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
“ผูอํานวยการโครงการ”
หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายใหมีหนาที่
รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงินกูหรือโครงการเงินชวยเหลือ
“โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ” หมายความวา โรงงานที่ไดรับการรับรอง
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๒ ในกิจการและขอบขายที่ไดรับการ
รับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือ
หนวยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมใหการรับรองระบบงาน (accreditation)
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขา
เสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุ หรือเขาเสนองานเพื่อ
รับจางเปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงาน ใหแกสวนราชการใด เปนผูมีสวนไดเสียไมวา
โดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองาน
ใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาว
ขางตน ไดแก การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้
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(๑) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ
หรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือ
หลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
(๒) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวน
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาใน
กิจการนั้นหรือในอัตราอื่น ตามที่ กวพ. เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการ หุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
ของนิติบุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญ
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวน
ราชการนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรสหรือ
บุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนง การเปน
หุนสวน หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว
ในกรณี บุ ค คลใดใช ชื่ อ บุ ค คลอื่ น เป น ผู จั ด การ หุ น ส ว นผู จั ด การ กรรมการผู จั ด การ
ผูบริหาร ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวน
หรือผูถือหุนที่แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหาง
หุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของไดเขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวน
ราชการนั้นในคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (๑) (๒) หรือ
(๓) แลวแตกรณี
“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคาหรือผู
เสนองานรายหนึ่งหรือหลายราย กระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค หรือไมเปด
โอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคา หรือเสนองานตอสวนราชการ ไมวาจะกระทํา
โดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปน
เท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทํา
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สัญญากับสวนราชการนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบ
สวนราชการโดยมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ
“เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความวา คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาตามขอ ๔๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ ๕๐ คณะกรรมการดําเนินการจาง
ที่ ป รึ ก ษาโดยวิ ธี คั ด เลื อ กตามข อ ๘๖ คณะกรรมการดํ า เนิ น การจ า งโดยวิ ธี คั ด เลื อ กตามข อ ๑๐๓
คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดตามขอ ๑๐๖ หรือผูวาจางในกรณีการจาง
ออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เปนการวาจางโดยการประกวดแบบตามขอ ๑๐๗ (๒)
“งานกอสรางสาธารณูปโภค” หมายความวา งานกอสราง ซอมแซม และบํารุงรักษางาน
อันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ํา ระบบการขนสงปโตรเลียม
โดยทางทอ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน ใตพื้นดิน หรือ
เหนือพื้นดิน
สวนที่ ๒
การใชบังคับและการมอบอํานาจ
ขอ ๖ ระเบียบนี้ใชบังคับแกสวนราชการ ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดยใชเงินงบประมาณ
เงินกู และเงินชวยเหลือ
ขอ ๗
สําหรับสวนราชการของกระทรวงกลาโหม การกําหนดใหสวนราชการระดับใด
ผูบังคับบัญชาชั้นใด ตําแหนงใด มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ ใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหม
กําหนด และเมื่อไดกําหนดไปประการใดแลว ใหแจงผูรักษาการตามระเบียบ และสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินทราบดวย
ขอ ๘ สําหรับสวนราชการที่หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือสวนราชการที่ไม
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงใด ใหหัวหนาสวนราชการนั้นมีอํานาจในการดําเนินการ
ตามระเบียบนี้เทากับหัวหนาสวนราชการ สวนอํานาจที่เกินกวานั้นใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปเปน
ผูพิจารณา
ขอ ๙ ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้จะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็ได
โดยใหคํานึงถึงระดับ ตําแหนง หนาที่ และความรับผิดชอบของผูที่จะไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ
เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองรับมอบอํานาจนั้น และจะมอบ
อํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได เวนแต
(๑) การมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนั้นตอไป
ไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑.๑) กรณีมอบอํานาจใหแกรองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการจังหวัด ปลัด
จังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหผูมอบอํานาจอํานาจชั้นตน
ทราบดวย
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(๑.๒) กรณีมอบอํานาจใหแกบุคคลอื่น นอกจากที่กลาวใน (๑.๑) จะกระทําไดตอเมื่อ
ไดรับความเห็นชอบจากผูมอบอํานาจชั้นตนแลว
(๒) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจตอตามระเบียบกระทรวงกลาโหม
เพื่อความคลองตัวในการจัดหา ใหหัวหนาสวนราชการมอบอํานาจในการสั่งการและดําเนินการ
จัดหาใหแกผูดํารงตําแหนงรองลงไปเปนลําดับ
สําหรับโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะแตงตั้งขาราชการ
คนหนึ่งทําหนาที่ผูอํานวยการโครงการ และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการตามระเบียบ
นี้ใหเปนการเฉพาะก็ได
ใหผูมอบอํานาจสงสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบทุกครั้ง
สวนที่ ๓
บทกําหนดโทษ
ขอ ๑๐ ผูมีอํานาจหรือหนาที่ดําเนินการตามระเบียบนี้ หรือผูหนึ่งผูใดกระทําการใดโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทําการโดยปราศจาก
อํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอื้ออํานวยแกผูเขาเสนอราคาหรือเสนองาน ใหมี
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
หรือตามกฎหมายเฉพาะของสวนราชการนั้น ภายใตหลักเกณฑดังนี้
(๑) ถาการกระทํามีเจตนาทุจริต หรือเปนเหตุใหทางราชการเสียหายอยางรายแรง ให
ดําเนินการลงโทษอยางต่ําปลดออกจากราชการ
(๒) ถาการกระทําเปนเหตุใหทางราชการเสียหายแตไมรายแรง ใหลงโทษอยางต่ําตัด
เงินเดือน
(๓) ถาการกระทําไมเปนเหตุใหทางราชการเสียหาย ใหลงโทษภาคทัณฑหรือวากลาว
ตักเตือน โดยทําคําสั่งเปนลายลักษณอักษร
การลงโทษทางวินัยตาม (๑) หรือ (๒) ไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนจากความรับผิดในทางแพง
ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของหรือความรับผิดทางอาญา (ถามี)
สวนที่ ๔
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ
ขอ ๑๑ ใหมีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ เรียกโดยยอวา “กวพ.”
ประกอบดวย ปลัด
กระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนสํานักงาน
การตรวจเงิ น แผ น ดิ น ผู แ ทนสํ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด ผู แ ทนสํ า นั ก งบประมาณ ผู แ ทนสํ า นั ก งาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ช.
ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทน
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผูแทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
นายกรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินหาคน เปนกรรมการ และใหเจาหนาที่กรมบัญชีกลาง เปนกรรมการและ
เลขานุการ กับให กวพ. แตงตั้งผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
ขอ ๑๒ ให กวพ. มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
(๒) พิจารณาการอนุมัติยกเวน หรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบ
(๓) พิจารณาคํารองเรียนเกี่ยวกับการที่สวนราชการไมปฏิบัติตามระเบียบ
(๔) เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบตอคณะรัฐมนตรี
(๕)
กําหนดแบบหรือตัวอยาง รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และกําหนด
แนวทางปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้
(๖) เสนอความเห็นตอผูรักษาการตามระเบียบ ในการพิจารณาและแจงเวียนชื่อผูทิ้งงาน
และการสั่งเปลี่ยนแปลงเพิกถอนผูทิ้งงานของสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น และ
รัฐวิสาหกิจ
(๗) กําหนดอัตรารอยละของราคา ตามขอ ๑๖(๖) (๗) (๘) และ (๑๑)
(๘) กําหนดประเภทหรือชนิดของพัสดุที่จําเปนตองซื้อจากตางประเทศ ตามขอ ๖๘
(๙) เชิญขาราชการและลูกจางของสวนราชการ หรือพนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจ
หรือบุคคลที่เกี่ยวของมาสอบถามหรือใหขอเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากสวนราชการ หนวยงานตาม
กฎหมายวาด วยระเบี ยบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบั ญญัติ ใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจในสวนที่เกี่ยวของ
(๑๐) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๑) พิจารณาดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๑๒) พิจารณารายงานการจาง ตามขอ ๘๓ วรรคสอง
(๑๓) กําหนดอัตราคาจางที่ปรึกษา ตามขอ ๙๒
(๑๔) กําหนดหลักเกณฑการกําหนดคาปรับ ตามขอ ๑๓๔
(๑๕) กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเพื่อใหมีการปฏิบัติตามระเบียบนี้
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หมวด ๒
การจัดหา
สวนที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๑๓ หลังจากไดทราบยอดเงินที่จะนํามาใชในการจัดหาแลว ใหสวนราชการรีบดําเนินการให
เปนไปตามแผน และตามขั้นตอนของระเบียบนี้ ในสวนที่ ๒ สวนที่ ๓ หรือสวนที่ ๔ แลวแตกรณี
เพื่อใหพรอมที่จะทําสัญญาไดทันทีเมื่อไดรับอนุมัติทางการเงินแลว
การจัดหาโดยวิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา ใหสวนราชการวางแผนในการจัดหา และ
ดําเนินการใหเปนไปตามแผนดวย
ขอ ๑๔ การไดมาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ไดกําหนดไว และไมมีระเบียบของ
ทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งที่กําหนดไวในหมวดนี้
ขอ ๑๕ กรณีที่มีการจัดทําเอง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเอง
นั้น และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจการจาง เวนแตสวนราชการที่กําหนดใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยูแลว
ขอ ๑๕ ทวิ การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในแตละขั้นตอนของการจัดหา ตอง
ดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง
คุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน เวนแตกรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวน
ตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ในการดําเนินการแตละขั้นตอน ผูมีหนาที่รับผิดชอบตองมีการบันทึกหลักฐานในการดําเนินการ
พรอมทั้งตองระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สําคัญไวเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๑๕ ตรี เพื่อเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรมตามขอ ๑๕ ทวิ ใหผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานที่เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันแตเพียงรายเดียวเทานั้น มีสิทธิที่จะเสนอ
ราคาหรือเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงาน
ของทางราชการในแตละครั้ง
ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผู
เสนองานแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันหรือไม กอนการเปดซองสอบราคา ประกวด
ราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี และในกรณีการซื้อหรือการจางทําพัสดุโดยวิธีประกวดราคาตามขอ ๕๔
หรือการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามขอ ๘๕ และขอ ๘๙ ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดังกลาว กอนการเปดซองขอเสนอดาน
เทคนิค ซองขอเสนอดานราคา หรือซองขอเสนอทางการเงิน

9
ขอ ๑๕ จัตวา ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ ๑๕ ตรี
วรรคสอง ใหเจาหนาที่กําหนดใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาตางหาก
โดยอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนั งสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจั ดการ กรรมการผูจั ดการ ผูมีอํานาจ
ควบคุม และบัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรวมกันในฐานะ
เปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และใน
กรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือถาผู
รวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) เอกสารอื่นตามที่สวนราชการกําหนด เชน หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน สําเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นพรอมกับการยื่นซองสอบราคา ประกวดราคา
หรือเสนองาน แลวแตกรณี สําหรับกรณีที่ระเบียบนี้กําหนดใหยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียว
ตามขอ ๘๗ (๒) ใหผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งมาพรอมกับการยื่นซองดังกลาวดวย
เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ ๑๕ ตรี วรรคสอง
แลว ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ทําการของสวนราชการโดยพลัน และถาผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
อยู ณ สถานที่ที่มีการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี ใหเจาหนาที่แจงใหผู
เสนอราคาหรือผูเสนองานรายนั้นทราบดวย
ขอ ๑๕ เบญจ เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ
๑๕ ตรี วรรคสองแลว หากปรากฏวามีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดังกลาวทุกรายออกจากการ
เปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการเสนอราคาหรือเสนองานในครั้งนั้น พรอมทั้งแจงใหผูเสนอราคาหรือ
ผูเสนองานรายดังกลาวทราบโดยพลัน
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเพราะเหตุ
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต
วันที่ไดรับแจงพรอมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณและเอกสารที่เกี่ยวของมาดวย

10
ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณตามวรรคสอง ใหปลัดกระทรวงพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณพรอมทั้งแจงให
ผูอุทธรณทราบโดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุดสําหรับการเสนอราคาหรือ
เสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น
และใหสงคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวให กวพ. ทราบดวย
การยื่ น อุ ท ธรณ ต ามวรรคสอง ยอ มไม เ ป น เหตุ ใ ห มี ก ารขยายระยะเวลาการเป ด ซองสอบราคา
ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี ทั้งนี้ เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลา
ดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นดวยกับคํา
คัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซอง
สอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกลาวได
ขอ ๑๕ ฉ นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือ ผูเสนองานแตละรายตามขอ
๑๕ ตรี วรรคสอง และตามขอ ๑๔๕ แลว หากปรากฏตอเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติกอนหรือ
ในขณะที่มีการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน วามีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติทําการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาวหากเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่กระทําการดังกลาวทุกราย
ออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจาง
ออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น เวนแตเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติจะวินิจฉัยวา ผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานนั้น เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปน
ผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวตามนัยขอ ๑๔๕ เบญจ จะไมตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นออก
จากการเปน ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการซื้อหรือการจ างทําพัสดุ การจางที่ ปรึ กษา หรื อการจาง
ออกแบบและควบคุมงานนั้นก็ได
ใหนําความในขอ ๑๕ จัตวา วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม และผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่
ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณคําสั่งของเจาหนาที่ที่
มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติได ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๑๕ เบญจ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช
กับการอุทธรณในกรณีนี้โดยอนุโลม และใหหัวหนาสวนราชการเสนอตอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาใหผู
เสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง เปนผู
ทิ้งงานตามความในหมวด ๒ สวนที่ ๘ การลงโทษผูทิ้งงาน
ขอ ๑๕ สัตต ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ
เสนองานแลว วาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ
๑๕ จัตวา วรรคสาม เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาหรือผูเ สนองานรายอื่น
หรือเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ให
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หัวหนาสวนราชการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว
ทุกรายออกจากประกาศรายชื่อตามขอ ๑๕ จัตวา วรรคสาม
ใหหัวหนาสวนราชการเสนอตอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัด
รายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง เปนผูทิ้งงานตามความในหมวด ๒ สวน
ที่ ๘ การลงโทษผูทิ้งงาน และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา การยกเลิกการเปดซองสอบ
ราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ให
ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกลาวได
สวนที่ ๒
การซื้อการจาง
การใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
ขอ ๑๖ ใหสวนราชการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทย ตามหลักเกณฑดังนี้
(๑) หามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิตหรือ
ผูขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทยสามารถเขาแขงขันกันในการเสนอราคากับทาง
ราชการ
(๒)
ในกรณี พั ส ดุ ที่ ต อ งการซื้ อ หรื อ จ า งทํ า มี ป ระกาศกํ า หนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสรางตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได
(๓)
ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้ อหรือจางทํา ยัง ไมมีประกาศกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แตมีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนด
รายละเอียด หรือคุณลั กษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสราง ให สอดคลองกับรายละเอียดหรื อคุณ
ลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไวในคูมือผูซื้อ หรือใบแทรกคูมือผูซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น
(๔) ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการ
ในการก อ สร า ง แตกต า งจากที่ กํ า หนดไว ใ น (๒)
หรื อ (๓)
ให แ จ ง สํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และเมื่อไดรับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไมทักทวงแลว ให
ดําเนินการซื้อหรือจางตอไปได หรือไมรับพิจารณารายนั้น แลวแตกรณี
(๕)
ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจาก
โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุ
ซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทย
เทานั้น
ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทําตามวรรคหนึ่ง เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจาก
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โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตนอยกวาสามราย แตเปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาต
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันโดยมีผูไดรับใบอนุญาตตั้งแตสามรายขึ้นไป
หรือเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงาน ที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตตั้งแตสามรายขึ้นไป ให
สวนราชการระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับ
การรับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทยและใหดําเนินการตาม (๖)
(๖) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานที่ทําในประเทศไทยเทานั้น
ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรอง
ระบบคุณภาพตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรอง
ระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทยเทานั้น
การซื้อหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาพัสดุที่แสดง
เครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ
เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละหา ใหตอรองราคาผูเสนอราคาพัสดุที่
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาต่ําสุด
หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดไมเกินรอยละสาม หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตาม ขอ
๑๒ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(๗) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทําตาม (๕) หรือ (๖) เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาต
แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่ผลิตจาก
โรงงานที่ ไ ด รั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพน อ ยกว า สามราย หรื อ เป น พั ส ดุ ที่ มี ผู ไ ด รั บ ใบอนุ ญ าตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน โดยมีผูไดรับใบอนุญาตนอยกวาสามราย หรือ
เปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ โดยมีผูผลิตนอยกวาสามราย ใหระบุความ
ตองการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย
การซื้อหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาพัสดุที่แสดง
เครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพหรือมี
ผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือมีผูเสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรอง
ระบบคุณภาพ ใหดําเนินการตอรองราคาดังนี้
(ก) ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกัน
เปนพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอ
ราคารายอื่นไมเกินรอยละสิบมาตอรองราคา ทั้งนี้ ใหเรียกผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุดมาตอรองราคา
กอน หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละเจ็ด หรือ
อัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒(๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น หากตอรองราคาแลวไมไดผล
ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ
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รายที่เสนอราคาต่ําสุดลําดับถัดไปมาตอรองราคา หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดของผู
เสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละเจ็ด หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอ
ราคารายนั้น
(ข) หากดําเนินการตาม (ก) แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือผูเสนอราคาพัสดุ ที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอ
ราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละเจ็ดมาตอรองราคา หากตอรองราคาแลว ราคาที่
ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละหา หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๗)
ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(๘)
ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํามีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับ
กระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย
การซื้อหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาพัสดุที่ไดรับการ
จดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเขาแขงขันรายอื่น
ไม เ กิน ร อ ยละเจ็ด ให ต อ รองราคาผู เ สนอราคาพั สดุ ที่ ไ ดรั บ การจดทะเบี ย นผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ว กั บ กระทรวง
อุตสาหกรรมรายที่เสนอราคาต่ําสุด หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดไมเกินรอยละหา
หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(๙) การดําเนินการตาม (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ใหถือตามที่ปรากฏในบัญชีคูมือผูซื้อหรือใบ
แทรกคูมือผูซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้นถึงเดือนกอนหนาที่จะประกาศซื้อหรือจาง
ถามีผูเสนอราคาพัสดุที่อยูระหวางขอการรับรองระบบคุณภาพ หรือการขอรับใบอนุญาต
แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยแนบใบ
รับมาพรอมกับใบเสนอราคา หากพัสดุนั้นไดรับการรับรองระบบคุณภาพ หรือใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน หรือไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน ๑๐ วันทําการ นับจาก
วันถัดจากวันเสนอราคา แตทั้งนี้จะตองกอนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ ใหถือเสมือนเปนผู
เสนอราคาพัสดุที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ หรือไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือ
ไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม แลวแตกรณี
(๑๐) ในกรณีที่ไดดําเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แลว แตไมสามารถซื้อ
หรือจางได ใหดําเนินการซื้อหรือจางตอไปได หรือไมรับพิจารณารายนั้น แลวแตกรณี
(๑๑) การซื้อและการจางนอกจากที่กลาวใน (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แตไมรวมถึง
การจางกอสราง ใหกําหนดเงื่อนไขใหผูเสนอราคาระบุแหลงกําเนิดหรือประเทศที่ผลิตดวย ในกรณีที่ผู
เสนอราคาผลิตภัณฑที่มีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือเปนกิจการของคนไทย เสนอราคาสูง
กวาพัสดุที่มิไดมีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือมิไดเปนกิจการของคนไทยไมเกินรอยละหาของผู
เสนอราคารายต่ําสุด ใหตอรองราคาของผูเสนอราคาพัสดุที่มีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือเปน
กิจการของคนไทยรายที่เสนอถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดซึ่งมีคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ และ
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เสนอราคาต่ําสุด หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดไมเกินรอยละสาม หรืออัตราที่ กวพ.
กําหนด ตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(๑๒) การเปรียบเทียบราคา ใหพิจารณาราคาที่อยูในฐานเดียวกัน โดยใหพิจารณาราคา
รวมภาษี ราคาแยกภาษี หรือราคายกเวนภาษี ตามหลักเกณฑที่ไดประกาศใหผูเสนอราคาทราบ แลวแต
กรณี
(๑๓) ราคาที่ซื้อหรือจาง ใหพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับวิธีซื้อหรือวิธีจาง
แตละวิธี เวนแตจะเขาหลักเกณฑตาม (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๑)
การซื้อหรือการจาง ที่ดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือซึ่งไมสามารถเจรจากับแหลง
เงินกูหรือเงินชวยเหลือเพื่อกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งได ใหสวนราชการสงเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศ
ไทยหรือเปนกิจการของคนไทยใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
ในกรณีที่พัสดุใดผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ ให กวพ. มีอํานาจยกเวน
การสงเสริมพัสดุประเภทหรือชนิดดังกลาวไดตามความเหมาะสมและจําเปน
ผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน หรือ
ผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพตาม (๕) (๖) หรือ (๗) แตละราย ถามีลักษณะที่เปนการ
มีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมตามนัยของบทนิยาม “ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน”
ใหนับผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือผูผลิตดังกลาวเปนหนึ่งรายเทานั้น
ขอ ๑๗ ใหสวนราชการดังตอไปนี้ มีหนาที่ควบคุมดูแลและสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามขอ ๑๖
(๑) กระทรวงอุตสาหกรรม มีหนาที่
(๑.๑) พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน คําขอรับใบอนุญาตทํา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน และคําขอจดทะเบียน
ผลิตภัณฑใหแลวเสร็จโดยเร็ว
ในระหว า งที่ ยั ง พิ จ ารณาคํ า ขอตามวรรคหนึ่ ง ไม แ ล ว เสร็ จ ให สํ า นั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมออกใบรับใหแกผูยื่นคําขอเพื่อใชเปนหลักฐานกับสวนราชการผูดําเนินการซื้อหรือจาง
(๑.๒) จัดทําบัญชีคูมือผูซื้อปละหนึ่งครั้ง และใบแทรกคูมือผูซื้อระบุรายชื่อมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ประกาศกําหนดใหม และบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑรายใหมที่ไดผานการพิจารณาตาม
(๑.๑) เดือนละหนึ่งครั้ง เผยแพรแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐที่เรียกชื่ออยางอื่น เปน
ประจํา
(๑.๓) ตรวจสอบความจําเปนพิเศษของสวนราชการตามขอ ๑๖(๔) หากเปนกรณีที่ไม
สมควรใหทักทวง มิฉะนั้นใหตอบรับทราบ ทั้งนี้ ภายในสิบวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง
(๒) สํานักงานตรวจเงินแผนดินมีหนาที่สอดสองมิใหมีการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามขอ ๑๖
หากพบการหลีกเลี่ยงใหรายงานผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป เพื่อดําเนินการทางวินัยแกผูหลีกเลี่ยง และแจง
ใหผูรักษาการตามระเบียบทราบ
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วิธีซื้อและวิธีจาง
ขอ ๑๘ การซื้อหรือการจางกระทําได ๖ วิธี คือ
(๑) วิธีตกลงราคา
(๒) วิธีสอบราคา
(๓) วิธีประกวดราคา
(๔) วิธีพิเศษ
(๕) วิธีกรณีพิเศษ
(๖) วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๑๙ การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๒๐ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๒๑ การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๒๒ การซื้อหรือการจางตามขอ ๑๙ และขอ ๒๐ ถาผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางเห็นสมควรจะสั่งให
กระทําโดยวิธีที่กําหนดไวสําหรับวงเงินที่สูงกวาก็ได
การแบงซื้อหรือแบงจางโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกันเพื่อใหวงเงินต่ํากวาที่กําหนด
โดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพื่อใหอํานาจสั่งซื้อสั่งจางเปลี่ยนไป จะกระทํามิได
การซื้อหรือการจางซึ่งดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางจะสั่งใหกระทํา
ตามวงเงินที่สัญญาเงินกูหรือสัญญาเงินชวยเหลือกําหนดก็ได
ขอ ๒๓ การซื้อโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหกระทําได
เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ
(๒) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ
(๓) เปนพัสดุเพื่อใชในราชการลับ
(๔) เปนพัสดุที่มีความตองการใชเพิ่มขึ้นในสถานการณที่จําเปน หรือเรงดวน หรือเพื่อ
ประโยชนของสวนราชการ และจําเปนตองซื้อเพิ่ม (Repeat Order)
(๕) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศหรือดําเนินการโดยผานองคการ
ระหวางประเทศ
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(๖) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุ
ยี่หอเปนการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล รถประจําตําแหนง หรือยารักษาโรคที่ไมตองจัดซื้อตาม
ชื่อสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติ ตามขอ ๖๐
(๗) เปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
(๘) เปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
ขอ ๒๔ การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหกระทําได
เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนงานที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ
(๒) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจ ใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอนจึง
จะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส เปนตน
(๓) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ
(๔) เปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของทางราชการ
(๕) เปนงานที่จําเปนตองการจางเพิ่มในสถานการณที่จําเปน หรือเรงดวน หรือเพื่อ
ประโยชนของสวนราชการ และจําเปนตองจางเพิ่ม (Repeat Order)
(๖) เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
ขอ ๒๕ สําหรับสวนราชการในตางประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ตองปฏิบัติในตางประเทศจะซื้อหรือ
จางโดยวิธีพิเศษก็ได โดยใหติดตอซื้อหรือจางกับผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง
ขอ ๒๖
การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมี
ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหซื้อหรือจาง
(๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซื้อหรือจาง และกรณีนี้ใหรวมถึงหนวยงาน
อื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย
รายงานขอซื้อหรือขอจาง
ขอ ๒๗ กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางตามขอ ๒๘
ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการตามรายการ ดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง
(๓) ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ
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(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจางโดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงิน
ชวยเหลือที่จะซื้อหรือจางในครั้งนั้นทั้งหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจาง
ในครั้งนั้น
(๕) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น
(๗) ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการซื้อหรือ
จาง การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา
การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และการซื้อหรือการจางโดยวิธี
พิเศษกรณีเรงดวนตามขอ ๒๓ (๒) หรือขอ ๒๔ (๓) ซึ่งไมอาจทํารายงานตามปกติได เจาหนาที่พัสดุหรือ
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นจะทํารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นวาจําเปนก็ได
ขอ ๒๘ กอนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอตอหัวหนา
สวนราชการตามรายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อ
(๒) รายละเอียดของที่ดิน และหรือสิ่งกอสรางที่ตองการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และทองที่ที่
ตองการ
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในทองที่นั้น
(๔)
ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือสิ่งกอสรางใกลเคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุด
ประมาณ ๓ ราย
(๕) วงเงินที่จะซื้อ โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู หรือเงิน
ชวยเหลือ ที่จะซื้อในครั้งนั้นทั้งหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อในครั้งนั้น
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ตองซื้อโดยวิธีนั้น
(๗) ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการซื้อ การ
ออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา
การซื้ อ ที่ ดิ น และหรื อ สิ่ ง ก อ สร า งให ติ ด ต อ กั บ เจ า ของโดยตรง เว น แต ก ารซื้ อ ที่ ดิ น และหรื อ
สิ่งกอสรางในตางประเทศที่จําเปนตองติดตอผานนายหนา หรือดําเนินการในทํานองเดียวกันตามกฎหมาย
หรือประเพณีนิยมของทองถิ่น
ขอ ๒๙ เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามขอ ๒๗ หรือขอ ๒๘
แลว ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจางนั้นตอไปได
การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อและการจาง
ขอ ๓๐ สวนราชการใดประสงคจะคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อและการจางใหกระทํา
ไดในกรณีที่จําเปนตองจํากัดเฉพาะผูที่มีความสามารถ โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ประกาศ
ใหผูที่สนใจทราบโดยเปดเผย พรอมทั้งสงให กวพ. ดวย
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ในการดําเนินการคัดเลือก ใหสวนราชการเจาของเรื่องจัดทํารายงานเสนอขออนุมัติหัวหนาสวน
ราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุพรอมดวยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตน โดยมีรายละเอียดอยางนอย
ดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองทําการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน
(๒) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุ หรืองานที่จะตองซื้อหรือจาง
(๓) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ซึ่งเปนเกณฑความตองการขั้นต่ํา เชน
ประสบการณและผลงานที่ผานมา สมรรถภาพในสวนที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ เครื่องมือ และโรงงาน
ฐานะการเงิน เปนตน
(๔) หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก
ขอ ๓๑ เมื่อหัวหนาสวนราชการสั่งการอนุมัติในขอ ๓๐ แลว ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําประกาศเชิญ
ชวนเพื่อคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตน
ประกาศเชิญชวน อยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้
(๑) รายละเอียดเฉพาะของที่ตองการซื้อ หรืองานที่ตองการจาง
(๒) ประสบการณ และผลงานของผูเสนอที่มีลักษณะและประเภทเดียวกัน
(๓) สมรรถภาพ ในสวนที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ เครื่องมือ และโรงงาน
(๔) ฐานะการเงิน
(๕) หลักเกณฑทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือก
(๖) สถานที่ในการขอรับ หรือขอซื้อเอกสารคุณสมบัติเบื้องตน
ในประกาศครั้งแรก ใหกําหนดสถานที่ วัน เวลารับขอเสนอ ปดการรับขอเสนอ และเปดซอง
ขอเสนอ พรอมทั้งประกาศโฆษณาและแจงลักษณะโดยยอของพัสดุที่ตองการซื้อหรืองานที่ตองการจาง
และกําหนดเวลาใหพอเพียงเพื่อเปดโอกาสใหแกผูที่สนใจจัดเตรียมขอเสนอ ทั้งนี้ จะตองกระทํากอนวันรับ
ซองขอเสนอไมนอยกวา ๓๐ วัน โดยประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและลงประกาศในหนังสือพิมพ หาก
เห็นสมควรจะสงประกาศเชิญชวนไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรงหรือโฆษณาดวยวิธีอื่น
อีกก็ได
สําหรับการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการประกวดราคานานาชาติ ใหประกาศโฆษณากอน
วันรับซองขอเสนอไมนอยกวา ๖๐ วัน และดําเนินการตามหลักเกณฑของแหลงเงินกูหรือเงินชวยเหลืออีก
ดวย
ขอ ๓๒ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน
ประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย ๔ คน โดยใหแตงตั้งจากขาราชการ
ระดับ ๕ หรือเทียบเทาขึ้นไป และจะตองมีผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิอยางนอย ๑ คน
คณะกรรมการพิ จ ารณาคัด เลือ กผู มี คุณ สมบัติเ บื้ อ งต น มีห น าที่ พิ จ ารณาคุณ สมบัติ เ บื้อ งตน ตาม
หลักเกณฑและภายในระยะเวลาที่หัวหนาสวนราชการกําหนด
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ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอ
หัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อพิจารณาประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อ
หรือจางตอไป
ขอ ๓๓ ใหสวนราชการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อ
หรือการจาง และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ไดประกาศไปแลวอยางนอยทุกรอบ ๓ ป
โดยปกติใหกระทําภายในเดือนแรกของปงบประมาณ และเมื่อไดทบทวนแลวใหสวนราชการนั้นแจงการ
ทบทวนพรอมทั้งสงหลักเกณฑที่มีการเปลี่ยนแปลงใหมให กวพ. ทราบโดยเร็ว แตตองไมนานเกินกวา ๓๐
วัน นับแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดังกลาว
ในกรณีที่สวนราชการใดมีการขึ้นบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนสําหรับการซื้อหรือการจางไวเปนการ
ประจํา ใหสวนราชการนั้นเปดโอกาสใหผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ไดขึ้นบัญชีไวแลวและประสงคที่จะขอ
เลื่อนชั้น หรือใหบุคคลที่ประสงคจะเขารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตน มี
สิทธิยื่นคําขอเลื่อนชั้นหรือคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกไดตลอดเวลา โดยใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
วิธีการคัดเลือกตามที่กําหนดไวในขอ ๓๑ และขอ ๓๒ และโดยปกติจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ครบถวนแลว ถาไมสามารถดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว จะตองชี้แจงเหตุผลและระยะเวลาที่ตองใชตามความจําเปนใหผูยื่นคําขอ
ทราบดวย
ในระหวางการยื่นคําขอและตรวจพิจารณาคําขอ ผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ยื่นคําขอเลื่อนชั้นหรือผูที่
ยื่นคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตน จะใชสิทธิจากการที่ตนไดยื่นคํา
ขอเลื่อนชั้นหรือคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกดังกลาวในการซื้อหรือการจางที่มีขึ้นกอนหรือในระหวางที่
ตนยื่นคําขอเลื่อนชั้นหรือคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกนั้นไมได
ในกรณีที่สวนราชการเห็นสมควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือการจาง
เพื่อดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนตามหลักเกณฑที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงใหมตามวรรคหนึ่ง ให
สวนราชการแจงใหผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่อยูในบัญชีรายชื่อทราบหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกผูมี
คุณสมบัติเบื้องตน ที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงใหมลวงหนาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน
ขอ ๓๓ ทวิ ในการซื้อหรือการจางแตละครั้ง ใหสวนราชการพิจารณาถึงความสามารถในการรับ
งานของผูขายหรือผูรับจางประกอบการพิจารณาคัดเลือกของสวนราชการดวย
ในกรณีที่สวนราชการใดมีการขึ้นบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนสําหรับการซื้อหรือการจางไวแลว ให
สวนราชการนั้นแจงใหผูขายหรือผูรับจางที่อยูในบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนดังกลาวแสดงหลักฐานถึงขีด
ความสามารถและความพรอมที่ตนมีอยูในวันเสนอราคาตามหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนด ทั้งในดาน
บุคลากร เครื่องมือ โรงงาน และฐานะทางการเงินของตนตอสวนราชการ
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กรรมการ
ขอ ๓๔ ในการดําเนินการซื้อหรือจางแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลวแตกรณี คือ
(๑) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
(๒) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
(๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(๔) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
(๕) คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ
(๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(๗) คณะกรรมการตรวจการจาง
ใหคณะกรรมการแตละคณะรายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาสวนราชการภายในระยะเวลาที่
กําหนด ถามีเหตุที่ทําใหการรายงานลาชา ใหเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาขยายเวลาใหตามความ
จําเปน
ขอ ๓๕ คณะกรรมการตามขอ ๓๔ แตละคณะใหประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน และ
กรรมการอยางนอย ๒ คน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาขึ้นไป ในกรณี
จําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการจะแตงตั้งบุคคลที่มิใชขาราชการรวมเปนกรรมการดวยก็ได ถา
ประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติห นาที่ไ ด ใหหัว หนาสวนราชการแต งตั้งขาราชการที่มี คุณ สมบัติ
ดังกลาวขางตนทําหนาที่ประธานกรรมการแทน
ในกรณีเมื่อถึงกําหนดเวลาการเปดซองสอบราคา หรือรับซองประกวดราคาแลวประธานกรรมการ
ยังไมมาปฏิบัติหนาที่ ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการในเวลานัน้
โดยใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาที่เฉพาะขอ ๔๒ (๑) หรือขอ ๔๙ แลวแตกรณี แลวรายงาน
ประธานกรรมการซึ่งหัวหนาสวนราชการแตงตั้งเพื่อดําเนินการตอไป
ในการซื้อหรือจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา เปน
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือแตงตั้งผูที่เปนกรรมการเปดซองสอบราคาหรือกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการทุ ก คณะ เว น แต คณะกรรมการรั บ และเป ด ซองประกวดราคา ควรแต ง ตั้ ง
ผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจางนั้น ๆ เขารวมเปนกรรมการดวย
สําหรับการซื้อหรือจางในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแตงตั้งขาราชการหรือลูกจางประจําคนหนึ่ง
ซึ่ ง มิ ใ ช ผู จั ด ซื้ อ หรื อ จั ด จ า งเป น ผู ต รวจรั บ พั ส ดุ ห รื อ งานจ า งนั้ น โดยให ป ฏิ บั ติ ห น า ที่ เ ช น เดี ย วกั บ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจางก็ได
ขอ ๓๖ ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมาพรอมกันไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ
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มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแต คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจาง ให
ถือมติเอกฉันท
กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ ใหทําบันทึกความเห็นแยงไวดวย
ขอ ๓๗ ในการจางกอสรางแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูควบคุมงานที่มีความรูความ
ชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสรางจากขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัด หรือขาราชการ
หรือลูกจางประจําในสังกัดอื่นตามที่ไดรับความยินยอมจากหัวหนาสวนราชการของผูนั้นแลว ในกรณีที่
ลักษณะของงานกอสรางมีความจําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน จะแตงตั้งผูควบคุมงานเฉพาะ
ดานหรือเปนกลุมบุคคลก็ได
ผูควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผูออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณีจําเปนจะตองจางที่ปรึกษาเปนผูควบคุมงานแทนขาราชการหรือลูกจางประจําตามวรรคหนึ่ง
ใหถือปฏิบัติตามหมวด ๒ สวนที่ ๓ หรือสวนที่ ๔ แลวแตกรณี
ขอ ๓๘ ในการซื้อหรือจางทําพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญในการพิจารณา
เปนการเฉพาะ ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จะขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพื่อ
วาจางที่ปรึกษามาใหความเห็นประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อหรือจัดจางในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดได
ตามความจําเปน โดยใหดําเนินการจางโดยถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ในสวนที่ ๓
วิธีตกลงราคา
ขอ ๓๙ การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคา ใหเจาหนาที่พัสดุติดตอตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจาง
โดยตรง แลวใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุจัดซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวน
ราชการตามขอ ๒๙
การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอน
และไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน ใหเจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น
ดําเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาสวนราชการและเมื่อหัวหนาสวนราชการให
ความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
วิธีสอบราคา
ขอ ๔๐ ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา โดยอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้
(๑) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อและจํานวนที่ตองการ หรือแบบรูปรายการ
ละเอียดและปริมาณงานที่ตองการจาง
ในกรณีที่จําเปนตองดูสถานที่ หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตามวรรคหนึ่ง ให
กําหนดสถานที่ วัน เวลาที่นัดหมายไวดวย
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(๒) คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซึ่งจะตองมีอาชีพขายหรือรับจางตาม (๑) โดยใหผูเสนอ
ราคาแสดงหลักฐานดังกลาวดวย
(๓) ในกรณีจําเปนใหระบุผูเขาเสนอราคา สงตัวอยางแคตตาลอก หรือแบบรูปและ
รายการละเอียดไปพรอมกับใบเสนอราคา
(๔) ถาจําเปนตองมีการตรวจทดลอง ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอแกการตรวจทดลอง
และเหลือไวสําหรับการทําสัญญาดวย ทั้งนี้ ใหมีขอกําหนดไวดวยวาทางราชการไมรับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอยางนั้น
(๕) สถานที่ติดตอเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มีการขายใหระบุราคาขายไว
ดวย
(๖) ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคาเสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคาตอหนวยหรือตอรายการ
(ถาทําได) พรอมทั้งระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวา จะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอหนวยหรือตอรายการ
ในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคาใหพิจารณาราคารวม
(๗) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาใหลงราคารวมทั้งสิ้นเปน
ตัวเลขและตองมีตัวหนังสือกํากับ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ
ในการสอบราคาจางกอสราง ใหกําหนดแบบบัญชีรายการกอสรางตามความเหมาะสมของ
ลักษณะและประเภทของงาน เพื่อใหผูเขาเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาดวย
(๘) กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาที่จําเปนตอทางราชการและมีเงื่อนไขดวยวาซองเสนอ
ราคาที่ยื่นตอทางราชการและลงทะเบียนรับซองแลว จะถอนคืนมิได
(๙) กําหนดสถานที่สงมอบพัสดุ และวันสงมอบโดยประมาณ (สําหรับการซื้อ) หรือ
กําหนดวันที่จะเริ่มทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจาง)
(๑๐) กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปดซองสอบราคา
(๑๑) ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอทางราชการ จาหนา
ถึงประธานกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อการจางครั้งนั้น และสงถึงสวนราชการกอนวันเปดซอง โดย
ใหสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองราคาดวย
สําหรับกรณีที่จะใหมีการยื่นซองทางไปรษณียไดใหกําหนดวิธีการปฏิบัติไวใหชัดเจนดวย
(๑๒) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวา ผูที่ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงกับทาง
ราชการ เปนผูทิ้งงาน
(๑๓) ขอกําหนดวาผูเขาเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญา จะตองวาง
หลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตราในขอ ๑๔๑ และขอ ๑๔๒
(๑๔) รางสัญญา รวมทั้งการแบงงวดงาน การจายเงิน เงื่อนไข การจายเงินลวงหนา (ถามี)
และอัตราคาปรับ
(๑๕) ขอสงวนสิทธิ์วา สวนราชการจะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงานของทาง
ราชการ และสวนราชการทรงไวซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อหรือจาง หรือเลือกซื้อหรือจางโดยไมจําตองซื้อหรือจาง
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จากผูเสนอราคาต่ําสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปน
ผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ขอ ๔๑ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหดําเนินการดังนี้
(๑) กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา ๑๐ วัน สําหรับการสอบราคาในประเทศ
หรือไมนอยกวา ๔๕ วัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ใหเจาหนาที่พัสดุสงประกาศเผยแพรการสอบราคา
และเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณียลงทะเบียนให
มากที่สุดเทาที่จะทําได กับใหปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของสวนราชการนั้น
(๒) ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธานคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาการซื้อหรือการจางครั้งนั้น และสงถึงสวนราชการผูดําเนินการสอบราคากอนวันเปดซอง
สอบราคา โดยยื่นโดยตรงตอสวนราชการ หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน ในกรณีที่สวนราชการกําหนดให
กระทําได
(๓) ใหเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผูเสนอราคา
มายื่นซองโดยตรงใหออกใบรับใหแกผูยื่นซอง สําหรับกรณีที่เปนการยื่นซองทางไปรษณีย ใหถือวันและเวลา
ที่สวนราชการนั้นลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง และใหสงมอบซองใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทันที
(๔) ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซองและเมื่อถึง
กําหนดเวลาเปดซองสอบราคาแลว ใหสงมอบซองเสนอราคาพรอมทั้งรายงานผลการรับซองตอคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคา เพื่อดําเนินการตอไป
ขอ ๔๒ คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาที่ดังนี้
(๑) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของ
ผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชี
ของผูเสนอราคาทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบ
เสนอราคาทุกแผน
(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและ
รายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม (๒) ที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ และเสนอใหซื้อหรือจางจากรายที่คัดเลือกไวแลว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับสวนราชการในเวลา
ที่กําหนดตามเอกสารสอบราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ
ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหม
พรอมกันดวยวิธียื่นซองเสนอราคา
ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามขอ ๔๓

24
(๔) ในกรณีที่มีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการดําเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม
(๕) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ขอ ๔๓ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจางยังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางตามขอ ๒๗ (๔) หรือขอ ๒๘ (๕) แลวแตกรณี ให
คณะกรรมการดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
(๑) เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูเสนอราคารายนั้น
ยอมลดราคาแลว ราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตสวนที่สูงกวานั้นไมเกิน
รอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอีก แตสวนที่สูงกวาวงเงินที่จะ
ซื้อหรือจางนั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม ก็
ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(๒) ถาดําเนินการตาม (๑) แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซื้อหรือจางทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลาอัน
สมควร หากรายใดไมมายื่นซอง ใหถือวารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไวเดิม หากผูเสนอราคาต่ําสุดในการ
ตอรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวา แตสวนที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละ
สิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอ
ราคารายนั้น
(๓) ถาดําเนินการตาม (๒) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการเพื่อ
ประกอบการใชดุลพินิจวาจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิก
การสอบราคาเพื่อดําเนินการสอบราคาใหม
วิธีประกวดราคา
ขอ ๔๔ ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคา ตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนดหรือตามแบบที่
ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว
การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากที่ กวพ.
กําหนดหรือแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวใน
ตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตหัวหนาสวนราชการ
เห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารประกวดราคาไปใหสํานักงานอัยการ
สูงสุดตรวจพิจารณากอน
การเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจัดทําเปนประกาศ และมีสาระสําคัญดังนี้
(๑) รายการพัสดุที่ตองการซื้อ หรืองานที่ตองการจาง
(๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคา
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(๓) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประกวดราคา
(๔) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับ หรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของ
เอกสาร
(๕) แหลงเงินกูและประเทศผูมีสิทธิเขาประกวดราคาในกรณีประกวดราคานานาชาติ
ขอ ๔๕ การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุมีหนาที่รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลและจัดทําหลักฐานการเผยแพรและการปดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาที่กําหนด
โดยใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการดังนี้
(๑)
ปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของสวนราชการนั้น การปด
ประกาศดังกลาว ใหกระทําในตูปดประกาศที่มีกุญแจปดตลอดเวลา โดยผูปดประกาศและผูปลดประกาศ
ออกจากตูปดประกาศจะตองจัดทําหลักฐานการปดประกาศและการปลดประกาศออก เปนหนังสือมีพยาน
บุคคลรับรอง ทั้งนี้ ผูปดประกาศและผูปลดประกาศออก จะตองมิใชบุคคลเดียวกัน และจะตองมิใชบุคคล
ที่เปนพยานในแตละกรณีดวย
(๒) สงไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และ/หรือประกาศในหนังสือพิมพ
(๓) สงใหกรมประชาสัมพันธ และองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย เพื่อเผยแพร
(๔) สงไปเผยแพรที่ศูนยรวมขาวประกวดราคาของทางราชการ โดยใหสงเอกสารประกวด
ราคาไปพรอมกันดวย
(๕) สงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี
โดยใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกันดวย
นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเห็นสมควรจะสงประกาศไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจาง
ทํางานนั้นโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอื่นอีกดวยก็ได
การส ง ประกาศประกวดราคาตามวรรคหนึ่ ง หากจั ด ส ง ทางไปรษณี ย ใ ห จั ด ส ง โดยใช บ ริ ก าร
ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) เวนแตทองที่ใดไมมีบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) จึงใหจัดสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ใหกระทํากอนการใหหรือการขายเอกสาร
ประกวดราคาไมนอยกวา ๗ วันทําการ
สําหรับการซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ใหสวนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของแหลงเงินกูหรือแหลงใหเงินชวยเหลือ
ขอ ๔๖ การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะหรือ
รายละเอียด ใหกระทํา ณ สถานที่ที่สามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขตหวงหาม และจะตอง
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือ
รับจางทํางานนั้น รายละ ๑ ชุด โดยไมมีเงื่อนไขอื่นใดในการใหหรือการขาย
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การให ห รือการขายเอกสารประกวดราคาตองกระทําไมนอยกว า ๗ วั นทํ าการ และจะตองมี
ชวงเวลาสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงคจะเขาเสนอราคาหลังปดการใหหรือการขายเอกสารประกวด
ราคาจนถึงกอนวันรับซองประกวดราคาไมนอยกวา ๗ วันทําการ หรือไมนอยกวาจํานวนวันที่มากกวานั้น
ตามที่ กวพ. กําหนดโดยคํานึงถึงขนาด ปริมาณ และลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง
ในกรณีที่มีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่ทางราชการตองเสียไปในการจัดทํา
สําเนาเอกสารประกวดราคานั้น
ถามี ก ารยกเลิ กการประกวดราคาครั้งนั้นและมีการประกวดราคาใหม ให ผูรับ หรือซื้ อเอกสาร
ประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งกอน มีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้นหรือไดรับเอกสารประกวด
ราคาใหม โดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
ขอ ๔๗ ในกรณีการซื้อหรือการจางใดมีรายละเอียดที่มีความซับซอน หรือมีความจําเปนโดยสภาพ
ของการซื้อหรือการจางที่จะตองมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ใหสวนราชการกําหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ในประกาศประกวดราคา
ก อ นวั น ป ด การรั บ ซองประกวดราคา หากส ว นราชการเห็ น ว า มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งกํ า หนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเปนการแกไขคุณลักษณะเฉพาะที่เปนสาระสําคัญซึ่งมิไดกําหนด
ไวในเอกสารประกวดราคาตั้งแตตน ใหสวนราชการจัดทําเปนเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติมและใหระบุ วัน
เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไวดวย และใหดําเนินการตามขอ ๔๕ วรรค
หนึ่ง โดยอนุโลม รวมทั้งใหแจงเปนหนังสือใหผูที่ไดรับหรือไดซื้อเอกสารประกวดราคาไปแลวทุกราย
ทราบโดยมิชักชา
การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทํา
บันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐานทุกครั้ง
ถามีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหสวนราชการพิจารณาเลื่อนวัน เวลา รับซอง การปดการรับ
ซอง และการเปดซองประกวดราคา ตามความจําเปนแกกรณีดวย
ขอ ๔๘ นอกจากกรณีที่กําหนดไวตามขอ ๔๗ เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคา หามมิให
รนหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซอง และเปดซองประกวดราคา
การรับซองทางไปรษณียจะกระทํามิได เวนแตการประกวดราคานานาชาติซึ่งกําหนดใหมีการยื่น
ซองทางไปรษณียได โดยใหถือปฏิบัติตามขอ ๔๑ (๒) (๓) และ (๔) โดยอนุโลม
ขอ ๔๙ คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้
(๑) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซองกับบันทึก
ไวที่หนาซองวาเปนของผูใด
(๒) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงินและใหเจาหนาที่การเงินออกใบ
รับใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย กรณี
หลั ก ประกั น ซองเป น หนั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ให ส ง สํ า เนาหนั ง สื อ ค้ํา ประกั น ให ธ นาคาร บรรษั ท เงิ น ทุ น
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อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือค้ําประกัน ทราบ
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย
(๓) รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอมทั้งพัสดุ
ตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานไวดวย
(๔) เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคา หรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก เวนแตกรณีตามขอ ๑๖ (๙)
(๕) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ของผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด และใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ
กํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน
ในกรณีที่มีการยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนออื่น ๆ แยกจากซองขอเสนอดาน
ราคาซึ่ งตอ งพิ จ ารณาทางเทคนิ คและอื่ น ๆ กอน ตามเงื่ อ นไขที่ ไ ด กํา หนดไว ต ามขอ ๕๔ และขอ ๕๖
คณะกรรมการรับ และเป ด ซองประกวดราคาไมต องปฏิบัติ ห น าที่ต ามวรรคหนึ่ ง โดยให เ ป น หน าที่ข อง
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่จะตองดําเนินการตอไป
(๖) สงมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมดวยบันทึกรายงาน
การดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน
ขอ ๕๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบราคา เอกสารหลักฐานตาง ๆ พัสดุตัวอยาง
แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร
ประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผู
เสนอราคารายอื่นหรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย ใหพิจารณาผอนปรนใหผูเขาประกวดราคาโดยไมตัดผูเขา
ประกวดราคารายนั้นออก
ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดก็ไดแตจะให
ผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได
(๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจาง หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่ตรวจสอบ
แลวตาม (๑) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ แลวเสนอใหซื้อหรือจางจากผูเสนอ
ราคารายที่คัดเลือกไวแลว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับสวนราชการใน
เวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ
ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหม
พรอมกัน ดวยวิธียื่นซองเสนอราคา
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ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามขอ ๔๓ โดยอนุโลม
(๓) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และ ความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ขอ ๕๑ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไดพิจารณาตามขอ ๕๐(๑) แลวปรากฏวา
มีผูเสนอราคารายเดียวหรือมีผูเสนอราคาหลายรายแตถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนด
ในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติใหเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้ง
นั้น แตถาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไปโดยไม
ตองยกเลิกการประกวดราคา ก็ใหดําเนินการตามขอ ๕๐(๒) โดยอนุโลม
ขอ ๕๒ ในกรณีไมมีผูเสนอราคา หรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่
กําหนด ใหเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น เพื่อดําเนินการประกวดราคาใหม
หากหัวหนาสวนราชการเห็นวา การประกวดราคาใหมจะไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธี
พิเศษตามขอ ๒๓ (๘) หรือขอ ๒๔ (๖) แลวแตกรณีก็ได
ขอ ๕๓ หลังจากการประกวดราคาแลวแตยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจางกับผูเสนอราคา
รายใด ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการเปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการ
ละเอียด หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซึ่งทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขา
เสนอราคาดวยกัน ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น
ขอ ๕๔
การซื้อหรือการจางที่มีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและหรือ
ขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมีปญหาใน
การพิจารณาตัดสิน และเพื่อขจัดปญหาดังกลาวจําเปนตองใหมีการปรับปรุงขอเสนอใหครบถวนและเปนไป
ตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา หรือการซื้อหรือการจางแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที่
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหดําเนินการได ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการประกวดราคาทั่วไป เวนแตการ
กําหนดใหผูเขาเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเปน
(๑) ซองขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่น ๆ
(๒) ซองขอเสนอดานราคา
(๓) ซองขอเสนอทางการเงินตามขอ ๕๖ (ถามี)
ทั้งนี้ ใหกําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารประกวด
ราคาดวย
ขอ ๕๕ เพื่อใหเปนไปตามขอ ๕๔ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทําหนาที่เปด
ซองขอเสนอดานเทคนิคของผูเสนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาตามขอ ๔๙ (๕)
และพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ ๕๔ โดยถือปฏิบัติตามขอ ๕๐ ในสวนที่ไมขัดกับการดําเนินการ
ดังตอไปนี้
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(๑) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนออื่นของผูเขาเสนอราคาทุกราย และคัดเลือก
เฉพาะรายที่เสนอไดตรงหรือใกลเคียงตามมาตรฐานความตองการของสวนราชการมากที่สุด ในกรณีจําเปน
จะเรียกผูเสนอราคามาชี้แจงในรายละเอียดขอเสนอเปนการเพิ่มเติมขอหนึ่งขอใดก็ได
(๒) เปดซองราคาเฉพาะรายที่ไดผานการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑) แลว สําหรับรายที่ไม
ผานการพิจารณา ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคา และซองขอเสนอทางการเงิน (ถามี) โดยไมเปดซอง
ในการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนอทางการเงิน ในกรณีนี้ ใหสวนราชการแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค และผูเชี่ยวชาญดานการเงินที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือการจางอยางนอยดานละ ๑
คน เขารวมเปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามวรรคหนึ่งดวย
ขอ ๕๖ การซื้อหรือการจางที่เปดโอกาสใหผูเขาเสนอราคายื่นขอเสนอทางการเงินมาดวยให
กําหนดใหผูเสนอราคายื่นซองขอเสนอทางการเงินแยกมาตางหาก และใหเปดซองขอเสนอทางการเงิน
พรอมกับการเปดซองราคาตามขอ ๕๕ (๒) เพื่อทําการประเมินเปรียบเทียบตอไป ทั้งนี้ ใหกําหนดวิธีการ
ขั้นตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารการประกวดราคาดวย
วิธีพิเศษ
ขอ ๕๗ การซื้อโดยวิธีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษขึ้น
เพื่อดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาด ใหดําเนินการซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงราคา
(๒) ในกรณีเปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแกราชการ ใหเชิญผูมีอาชีพ
ขายพั สดุนั้ นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยั งสูงกวาราคาในท องตลาดหรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(๓) ในกรณีเปนพัสดุที่ใชราชการลับ ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (๒)
(๔) ในกรณีที่เปนพัสดุที่ไดซื้อไวแลว แตมีความจําเปนตองใชเพิ่มในสถานการณที่จําเปน
หรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชนของสวนราชการใหเจรจากับผูขายรายเดิมตามสัญญาหรือขอตกลงซึ่งยังไม
สิ้นสุดระยะเวลาการสงมอบ เพื่อขอใหมีการขายพัสดุตามรายละเอียดและราคาที่ต่ํากวา หรือราคาเดิม
ภายใตเงื่อนไขที่ดีกวาหรือเงื่อนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพื่อใหบังเกิด
ผลประโยชนสูงสุดที่สวนราชการจะไดรับ
(๕) ในกรณีเปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ ใหเสนอหัวหนาสวน
ราชการเพื่อติดตอสั่งซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือสืบราคาจากตางประเทศโดยขอความรวมมือใหสถาน
เอกอัครราชทูตหรือสวนราชการอื่นในตางประเทศ ชวยสืบราคา คุณภาพ ตลอดจนรายละเอียด สวนการ
ซื้อโดยผานองคการระหวางประเทศใหติดตอกับสํานักงานขององคการระหวางประเทศที่มีอยูในประเทศ
โดยตรง เวนแตกรณีที่ไมมีสํานักงานในประเทศ ใหติดตอกับสํานักงานในตางประเทศได
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(๖) ในกรณีเปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตอง
ระบุยี่หอเปนการเฉพาะ ใหเชิญผูผลิตหรือผูแทนจําหนายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่
เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(๗) ในกรณีพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง ใหเชิญ
เจาของที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
สํา หรั บ การจัด ซื้อ ที่ ดิ น และหรื อสิ่ งก อ สรา งในต า งประเทศในกรณีจํ า เปน จะติด ตอ กั บ
นายหนา หรือดําเนินการในทํานองเดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมทองถิ่น แทนเจาของที่ดินก็ได
(๘) ในกรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพ
ขายพัสดุนั้นโดยตรง และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวา
ผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอ
หัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ขอ ๕๘ การจางโดยวิธีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษขึ้น
เพื่อดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหเชิญผูมีอาชีพรับจางทํางาน
นั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถิ่น หรือราคาที่ประมาณได
หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(๒) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๕) ใหเจรจากับผูรับจางรายเดิมตามสัญญาหรือ
ขอตกลงซึ่งยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสงมอบเพื่อขอใหมีการจางตามรายละเอียด และราคาที่ต่ํากวาหรือ
ราคาเดิม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพื่อใหบังเกิดผลประโยชนสูงสุดที่สวนราชการ
จะไดรับ
(๓) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๖) กรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลว
ไมไ ดผลดี ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพ รั บจางทํางานนั้นโดยตรง และผู เสนอราคาในการสอบราคาหรือ
ประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรจางเสนอราคาสูงกวาราคาใน
ทองถิ่น หรือราคาที่ประมาณได หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอ
หัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
วิธีกรณีพิเศษ
ขอ ๕๙ การดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการสั่งซื้อหรือสั่งจางจาก
ผูขายหรือผูรับจางตามขอ ๒๖ ไดโดยตรงเวนแตการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
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ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุจัดซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการตาม
ขอ ๒๙
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ
ขอ ๖๐ การซื้อยาของสวนราชการ ใหจัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียาหลัก
แหงชาติตามที่คณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด โดยใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกลาวไมนอย
กวารอยละ ๖๐ เวนแตสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกลาว
ไมนอยกวารอยละ ๘๐
ขอ ๖๑ การซื้อยา และเวชภัณฑที่มิใชยา เชน ผากอส สําลี หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา เฝอก วัสดุ
ทันตกรรม ฟลมเอกซเรย และเภสัชเคมีภัณฑ ซึ่งองคการเภสัชกรรมไดผลิตออกจําหนายแลว ใหจัดซื้อจาก
องคการเภสัชกรรม นอกจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมใหจัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร
สวนกรมตํารวจจะซื้อจากองคการเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารก็ได โดยใหดําเนินการดวยวิธี
กรณีพิเศษ แตทั้งนี้ราคายาที่องคการเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารจําหนายตองไมสูงกวาราคา
กลางของยาชื่อสามัญเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเกินรอยละ ๓
ขอ ๖๒ การซื้อยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติและเวชภัณฑที่มิใชยา ซึ่งองคการเภสัช
กรรมมิไดเปนผูผลิตแตมีจําหนาย สวนราชการจะจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม หรือผูขาย หรือผูผลิตราย
ใดก็ได ภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา ใหสวนราชการแจงใหองคการเภสัช
กรรมทราบดวยทุกครั้ง และถาผลการสอบราคาหรือประกวดราคาปรากฏวาองคการเภสัชกรรมเสนอราคา
เทากันหรือต่ํากวาผูเสนอราคารายอื่น ใหสวนราชการซื้อจากองคการเภสัชกรรม
(๒) การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ ใหซื้อในราคาที่ไมสูงกวาราคากลาง ที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ขอ ๖๓
ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหความสนับสนุนใหซื้อยาและ
เวชภัณฑที่มิใชยาจากหนวยงานใด ก็ใหสวนราชการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑที่มิใชยาจากหนวยงานดังกลาว
ได โดยวิธีกรณีพิเศษดวย
ขอ ๖๔
ใหกระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่แจงเวียนบัญชียาหลักแหงชาติตามที่คณะกรรมการ
แหงชาติทางดานยากําหนด พรอมทั้งราคากลางของยาดังกลาว และเวชภัณฑที่มิใชยาใหสวนราชการตาง ๆ
ทราบ กับใหองคการเภสัชกรรมแจงรายการยาตามบัญชียาหลักแหงชาติและเวชภัณฑที่มิใชยาที่องคการ
เภสัชกรรมผลิตไดหรือมีจําหนายใหสวนราชการ ๆ ทราบดวย
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง
ขอ ๖๕ การสั่งซื้อหรือสั่งจางครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ใหเปนอํานาจของผู
ดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี้
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(๑) หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๖๖ การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายใน
วงเงิน ดังตอไปนี้
(๑) หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๖๗ การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยไม
จํากัดวงเงิน
การจายเงินลวงหนา
ขอ ๖๘ การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูขายหรือผูรับจาง จะกระทํามิได เวนแต
หัวหนาสวนราชการเห็นวามีความจําเปนจะตองจาย และมีการกําหนดเงื่อนไขไวกอนการทําสัญญาหรือ
ขอตกลง ใหกระทําไดเฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือ
รัฐวิสาหกิจ จายไดไมเกินรอยละหาสิบของราคาซื้อหรือราคาจาง
(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในตางประเทศ หรือจากหนวยงานอื่นในตางประเทศ
ซึ่งตองดําเนินการผานองคการระหวางประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร หรือพัสดุอื่นที่ กวพ.
กําหนดตามขอ ๑๒ (๘) ซึ่งจําเปนตองซื้อจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายโดยตรงในตางประเทศ ใหจายได
ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองคการระหวางประเทศ หรือตามเงื่อนไขที่ผูขายกําหนด แลวแตกรณี
(๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานขอมูลสําเร็จรูป (CDROM) ที่มีลักษณะจะตองบอกรับเปนสมาชิกกอน และมีกําหนดการออกเปนวาระดังเชนวารสาร หรือการ
บอกรับเปนสมาชิก INTERNET เพื่อใหสามารถใชประโยชนเรียกคนหาขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลตาง ๆ
โดยอาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใหจายไดเทาที่จายจริง
(๔) การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จายไดไมเกินรอยละสิบหา
ของราคาซื้อหรือราคาจาง แตทั้งนี้ จะตอง กําหนดอัตราคาพัสดุหรือคาจางที่จะจายลวงหนาไวเปนเงื่อนไข
ในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาดวย
(๕) การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของราคาซื้อ หรือราคา
จาง
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ขอ ๖๙ การจายเงินใหแกผูขาย หรือผูรับจางตามแบบธรรมเนียมการคาระหวางประเทศ โดยเปด
เลตเตอร อ อฟเครดิ ต หรื อ โดยวิ ธี ใ ช ด ราฟต ก รณี ที่ ว งเงิ น ไม เ กิ น ๕๐,๐๐๐ บาท หรื อ การจ า ยเงิ น ตาม
ความกาวหนาในการจัดหาพัสดุที่สั่งซื้อ ใหกระทําไดโดยไมถือวาเปนการจายเงินลวงหนา
ขอ ๗๐ การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๖๘ (๑) (๒) และ (๓) ไมตองเรียก
หลักประกัน
สวนการจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๖๘ (๔) และ (๕) ผูขาย หรือผูรับจางจะตองนํา
พันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่รับลวงหนาไปนั้น
การตรวจรับพัสดุ
ขอ ๗๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาที่ดังนี้
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญาหรือ
ขอตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับอนุมัติ
จากหัวหนาสวนราชการกอน
(๒) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว สําหรับกรณีที่มีการ
ทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
พัส ดุ นั้ น มาให คํ า ปรึ ก ษา หรื อ ส ง พั ส ดุ นั้ น ไปทดลองหรื อตรวจสอบ ณ สถานที่ ของผู ชํ านาญการหรื อ
ผูทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได
ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจรับตามหลัก
วิชาการสถิติ
(๓) โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสง และใหดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบ
พัสดุถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกเจาหนาที่พัสดุพรอมกับทํา
ใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่
พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลังและรายงานใหหัวหนา
สวนราชการทราบ
ในกรณี ที่ เ ห็ น วาพั สดุที่ส ง มอบ มี ร ายละเอีย ดไม เ ปน ไปตามข อกํา หนดในสั ญ ญาหรื อ
ขอตกลง ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการ แลวแตกรณี
(๕) ในกรณีที่ผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบ
จํานวนแตไมถูกตองทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวน
ที่ถูกตองโดยถือปฏิบัติตาม (๔) และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อแจงใหผูขายหรือผู
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รับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันตรวจพบ แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิ์ของสวนราชการที่จะปรับผูขายหรือ
ผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น
(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุด หรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยาง
หนึ่งไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดย
ปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการ เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันที่
ตรวจพบ
(๗) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคน ไมยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอ
หัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหรับพัสดุนั้นไว จึงดําเนินการตาม
(๔) หรือ (๕) แลวแตกรณี
การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง
ขอ ๗๒ คณะกรรมการตรวจการจาง มีหนาที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงาน
รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมทั้งรับทราบ
หรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงานแลวรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่ง
การตอไป
(๒) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวา ตามหลักวิชาการชางไม
นาจะเปนไปได ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ โดย
ใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการชาง
เพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา
(๓) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันที่ประธาน
กรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ขอกําหนดในสัญญาแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น และใหทํา
ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒
ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการ
เบิกจายเงินจากคลัง และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ
ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบ หรือ
สั่งการ แลวแตกรณี
(๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยงไว ให
เสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหตรวจรับงานจางนั้นไว จึง
จะดําเนินการตาม (๔)

35
ขอ ๗๓ ผูควบคุมงาน มีหนาที่ดังนี้
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ
ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลง
แกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูป
รายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็สั่งใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวน
หนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งและให
รายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที
(๒) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน
หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา
แตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไมปลอดภัยใหสั่งพักงานนั้น
ไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว
(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอม
ทั้งผลการปฏิบั ติ งาน หรื อ การหยุด งานและสาเหตุที่มีก ารหยุ ดงานอยางน อย ๒ ฉบั บ เพื่ อ รายงานให
คณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต
ละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่
ใชดวย
(๔) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึงกําหนดสงมอบงานแต
ละงวด ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจการ
จางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันถึงกําหนดนั้น ๆ
สวนที่ ๓
การจางที่ปรึกษา
การสงเสริมที่ปรึกษาไทย
ขอ ๗๔ เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาไทย ใหมีศูนยขอมูลที่ปรึกษาอยูภายใตการกํากับ
ควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย
(๒) รับจดทะเบียน ตอทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนที่ปรึกษาไทย
(๓) รวบรวม จัดทํา รวมทั้งปรับปรุงขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย
(๔) เผยแพรหรือใหขอมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาไทยแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น และเอกชนผูสนใจ
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ขอ ๗๕ การจางที่ปรึกษาที่เปนนิติบุคคล นอกจากการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ
หรือเงินกูจากแหลงที่กําหนดใหดําเนินการวาจางโดยวิธีอื่น ใหสวนราชการจางที่ปรึกษาไทยเปนที่ปรึกษา
หลัก (Lead Firm) ในการดําเนินงาน เวนแตไดรับการยืนยันเปนหนังสือจากศูนยขอมูลที่ปรึกษาวาไมมีที่
ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น
การจางที่ปรึกษาที่มิใชนิติบุคคล ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการที่ กวพ. กําหนด เวนแต
ระเบียบนี้กําหนดไวเปนอยางอื่น
ในกรณีมีที่ปรึกษาไทย แตมีเหตุผลและความจําเปนที่จะไมจางที่ปรึกษาไทย ใหขออนุมัติตอ กวพ.
สําหรับการจางที่ปรึกษาของสวนราชการในตางประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ตองปฏิบัติในตางประเทศ
จะไมจางที่ปรึกษาไทยก็ได
ขอ ๗๖ ภายใตบังคับขอ ๗๕ การจางที่ปรึกษาตางประเทศของสวนราชการ นอกจากการจาง
ที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ หรือเงินกูจากแหลงที่กําหนดใหดําเนินการจางโดยวิธีอื่น จะตองมี
บุคลากรไทยรวมงานดวยไมนอยกวารอยละหาสิบของจํานวนคน - เดือน (man-months) ของที่ปรึกษา
ทั้งหมด เวนแตสาขาบริการหรืองานที่ไมอาจจะจางบุคลากรไทยไดใหขออนุมัติ ตอ กวพ.
วิธีจางที่ปรึกษา
ขอ ๗๗ การจางที่ปรึกษากระทําได ๒ วิธี คือ
(๑) วิธีตกลง
(๒) วิธีคัดเลือก
รายงานขอจางที่ปรึกษา
ขอ ๗๘ กอนดําเนินการจางที่ปรึกษา ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ ตาม
รายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางที่ปรึกษา
(๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา (Terms of Reference)
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง
(๔) วงเงินคาจางที่ปรึกษาโดยประมาณ
(๕) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
(๖) วิธีจางที่ปรึกษา และเหตุผลที่ตองจางที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
(๗) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี)
เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการจาง
ตามวิธีจางนั้นตอไปได
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กรรมการ
ขอ ๗๙ ในการดําเนินการจางที่ปรึกษาแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แลวแตกรณี คือ
(๑) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
(๒) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
ขอ ๘๐ คณะกรรมการตามขอ ๗๙ ใหประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยาง
นอย ๔ คน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการในสังกัดตั้งแตระดับ ๖ หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอย ๒ คน
ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนแกทางราชการ ใหแตงตั้งผูแทนจากสวนราชการอื่น หรือบุคคลที่มิใช
ขาราชการซึ่งเปนผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิในงานที่จะจางที่ปรึกษาเปนกรรมการดวย และในกรณีการ
จางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินกูใหมีผูแทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังดวย ๑ คน
ขอ ๘๑ ในการประชุมของคณะกรรมการตามขอ ๗๙ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหนําความตามขอ ๓๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
วิธีตกลง
ขอ ๘๒ การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ไดแก การจางที่ปรึกษาที่ผูวาจางตกลงจางรายใดรายหนึ่ง
ซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแลว และเปนผูใหบริการที่เชื่อถือได
ขอ ๘๓ การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ใหกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เปนการจางที่มีคางานจางไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) เปนการจางเพื่อทํางานตอเนื่องจากงานที่ไดทําอยูแลว
(๓) เปนการจางในกรณีที่ทราบแนชัดวาผูเชี่ยวชาญในงานที่จะใหบริการตามที่ตองการมี
จํานวนจํากัด ไมเหมาะสมที่จะดําเนินการดวยวิธีคัดเลือก และเปนการจางที่มีคางานจางไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐
บาท
(๔) เปนการจางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือ
หนวยงานอื่นใดที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีใหการสนับสนุน ใหดําเนินการจางไดโดยตรง
การจางที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ และมีความจําเปนที่จะตอง
ดําเนินการจางโดยวิธีตกลงก็ใหกระทําได โดยหัวหนาสวนราชการจะตองทํารายงานชี้แจงเหตุผลและความ
จําเปนของการจางโดยวิธีตกลงให กวพ. ทราบโดยมิชักชา แตอยางชาตองไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดมี
การจาง ในกรณีที่ กวพ. พิจารณาแลวเห็นวาการจางดังกลาวไมเปนกรณีเรงดวน ให กวพ. มีอํานาจแกไข
สัญญาการจางใหเปนไปตามหลักเกณฑการจางที่ปรึกษาที่กําหนดไวในระเบียบนี้ได และในการทําสัญญา
จางโดยอาศัยเหตุเรงดวนนี้ สวนราชการจะตองกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวยวาสัญญาจางดังกลาวจะ
มีผลสมบูรณก็ตอเมื่อ กวพ. ใหความเห็นชอบ
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ในกรณีการจางโดยอาศัยเหตุตาม (๒) หรือ (๓) กวพ. จะกําหนดใหหัวหนาสวนราชการทํารายงาน
ชี้แจงเหตุผลเพื่อทราบก็ได สําหรับกรณีที่เปนการจางที่มีคางานจางเกินวงเงินขั้นสูงที่ กวพ. กําหนด
ขอ ๘๔ คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษา
(๒) พิจารณาอัตราคาจางและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่จะจางและเจรจา
ตอรอง
(๓) พิจารณารายละเอียดที่จะกําหนดในสัญญา
(๔) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
วิธีคัดเลือก
ขอ ๘๕ การจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ไดแก การจางที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานนั้นใหเหลือนอยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเหลือนอย
รายดังกลาวยื่นขอเสนอเขารับงานนั้น ๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรและ
หัวหนาสวนราชการเห็นชอบ ใหเชิญที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยื่นขอเสนอเขารับงาน โดยไมตองทํา
การคัดเลือกใหเหลือนอยรายกอนก็ได
ขอ ๘๖
เพื่อใหไดรายชื่อของที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด ใหเจาหนาที่ที่
รับผิดชอบในการจางที่ปรึกษา ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ที่ปรึกษาตางประเทศ ใหขอรายชื่อจากสถาบันการเงิน หรือองคการระหวางประเทศ
หรือลงประกาศในหนังสือพิมพ แจงไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานฑูตที่เกี่ยวของ หรือขอความ
รวมมือจากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ซึ่งเคยดําเนินการจางที่ปรึกษาในงานประเภทเดียวกัน
(๒) ที่ปรึกษาไทย ใหขอรายชื่อที่ปรึกษาจากศูนยขอมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
สวนราชการใดที่มีรายชื่อที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยูแลว อาจพิจารณาคัดเลือกใหเหลือ
นอยรายโดยไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได
การคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยราย ใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกทํา
หนาที่พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลืออยางมาก ๖ ราย
เมื่ อไดดํ า เนิ น การคั ด เลือ กที่ป รึก ษาใหเ หลือ นอ ยรายแล ว ให ร ายงานหั ว หนาส ว นราชการเพื่ อ
พิจารณา และกรณีที่เปนการจางที่ปรึกษาโดยใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑของ
แหลงเงินนั้นดวย
ขอ ๘๗ ใหสวนราชการออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดคัดเลือกไวยื่นขอเสนอเพื่อรับงานตาม
วิธีหนึ่งวิธีใด ดังตอไปนี้
(๑) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกันโดยแยกเปน ๒ ซอง
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(๒) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียว
ขอ ๘๘ คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
(๒) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ
(๓) ในกรณีที่ใชวิธีตามขอ ๘๗ (๑) ใหเปดซองเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอ
ดานเทคนิคที่ดีที่สุดและเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม สําหรับกรณีที่ใชวิธีตามขอ ๘๗ (๒) ใหเชิญที่
ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นขอเสนอดานราคาและเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม
หากเจรจาไมไดผล ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณายกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษา
รายนั้น แลวเปดซองขอเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป หรือเชิญที่
ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไปใหยื่นขอเสนอดานราคา แลวแตกรณี และเจรจาตอรองให
ไดราคาที่เหมาะสม
(๔) เมื่อเจรจาไดราคาที่เหมาะสมแลวใหพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ที่จะกําหนดในสัญญา
(๕) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ในกรณีที่ใชวิธีการยื่นขอเสนอตามขอ ๘๗ (๑) หลังจากตัดสินใหทําสัญญากับที่ปรึกษาซึ่งไดรับ
การคัดเลือกแลว ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคาใหแกที่ปรึกษารายอื่นที่ไดยื่นไวโดยไมเปดซอง
สําหรับการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือโดยกรมวิเทศสหการ ให
ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง โดยอนุโลม
ขอ ๘๙ การจางที่ปรึกษาที่เปนงานที่ไมยุงยากซับซอน และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถทํางานนั้นไดเปน
การทั่วไป ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จะออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดคัดเลือกไว ให
ยื่นขอเสนอเพื่อรับงาน โดยใหดําเนินการตามวิธีดังตอไปนี้ คือ
(๑) ใหที่ปรึกษายื่นขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนอดานราคาพรอมกัน โดยแยกเปน
๒ ซอง
(๒) ใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาขอเสนอดาน
เทคนิคของที่ปรึกษาทุกราย และจัดลําดับ
(๓) เปดซองราคาของผูที่ไดรับการจัดลําดับไวอันดับหนึ่งถึงอันดับสามตาม (๒) พรอมกัน
แลวเลือกรายที่เสนอราคาต่ําสุดมาเจรจาตอรองราคาเปนลําดับแรก
(๔) หากเจรจาตาม (๓) แลวไมไดผล ใหยกเลิกแลวเจรจากับรายที่เสนอราคาต่ํารายถัดไป
ตามลําดับ
เมื่อเจรจาไดผลประการใด ใหดําเนินการตามขอ ๘๘ (๔) และ (๕)
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ขอ ๙๐ การจางที่ปรึกษาเปนรายบุคคลที่ไมตองยื่นขอเสนอดานเทคนิค ใหดําเนินการคัดเลือกที่
ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนัยขอ ๘๖ และพิจารณาจัดลําดับ และเมื่อสามารถจัดลําดับไดแลว ให
เชิญรายที่เหมาะสมที่สุดมาเสนอราคาคาจางเพื่อเจรจาตอรองราคาตามลําดับ
อํานาจในการสั่งจางที่ปรึกษา
ขอ ๙๑ การสั่งจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงินดังตอไปนี้
(๑) หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
คาจางที่ปรึกษา
ขอ ๙๒ อัตราคาจางที่ปรึกษาใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึงองคประกอบ
ตาง ๆ เชน ลักษณะของงานที่จะจางอัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เคยจาง จํานวนคน – เดือน (man-months) เทาที่จําเปน ดัชนีคาครองชีพ เปนตน แตทั้งนี้ จะตองไมเกิน
กวาอัตราคาจางที่ปรึกษาตามที่ กวพ. กําหนด (ถามี) ดวย
ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของคาจางตาม
สัญญา และที่ปรึกษาจะตองจัดใหธนาคารในประเทศเปนผูค้ําประกันเงินคาจางที่ไดรับลวงหนาไปนั้น และ
ใหผูวาจางคืนหนังสือค้ําประกันดังกลาวใหแกที่ปรึกษาเมื่อทางราชการไดหักเงินที่ไดจายลวงหนาจากเงิน
คาจางที่จายตามผลงานแตละงวดครบถวนแลว ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวย
สําหรับการจางสวนราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐ ใหจายเงิน
คาจางลวงหนาไดไมเกินรอยละหาสิบของคาจางตามสัญญา และไมตองมีหลักประกันเงินลวงหนาที่รับไป
ก็ได
หลักประกันผลงาน
ขอ ๙๓ การจายเงินคาจางใหแกที่ปรึกษาที่แบงการชําระเงินออกเปนงวด นอกจากการจางทีป่ รึกษา
ซึ่งดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ ใหผูวาจางหักเงินที่จะจายแตละครั้งในอัตราไมต่ํากวารอยละหาแตไมเกิน
รอยละสิบของเงินคาจาง เพื่อเปนการประกันผลงาน หรือจะใหที่ปรึกษาใชหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ในประเทศมีอายุการค้ําประกันตามที่ผูวาจางจะกําหนดวางค้ําประกันแทนเงินที่หักไวก็ได ทั้งนี้ ใหกําหนด
เปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวย
ขอ ๙๔ กรณีสัญญาจางที่ปรึกษาตามโครงการเงินกูที่ไดรวมเงินคาภาษีซึ่งที่ปรึกษาจะตองจาย
ใหแกรัฐบาลไทยไวในราคาจาง ใหแยกเงินสวนที่กันเปนคาภาษีไวตางหากจากราคาจางรวม

41
สวนที่ ๔
การจางออกแบบและควบคุมงาน
วิธีจางออกแบบและควบคุมงาน
ขอ ๙๕ การจางออกแบบและควบคุมงาน กระทําได ๔ วิธี คือ
(๑) วิธีตกลง
(๒) วิธีคัดเลือก
(๓) วิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด
(๔) วิธีพิเศษ
รายงานขอจางออกแบบและควบคุมงาน
ขอ ๙๖ กอนดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานทุกวิธี ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอ
หัวหนาสวนราชการ ตามรายการดังตอไปนี้
(๑) ขอบเขตวงงานรวมทั้งรายละเอียดเทาที่จําเปน
(๒) วงเงินงบประมาณคากอสราง
(๓) ประมาณการคาจาง
(๔) กําหนดเวลาแลวเสร็จ
(๕) วิธีที่จะจาง และเหตุผลที่ตองจางโดยวิธีนั้น
(๖) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี)
เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการจาง
ตามวิธีจางนั้นตอไปได
การจางโดยวิธีตกลง
ขอ ๙๗ การจางโดยวิธีตกลง ไดแก การจางออกแบบและควบคุมงานที่ผูวาจางเลือกจางผูให
บริการรายหนึ่งรายใด ซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแลว และเปนผูใหบริการที่มีหลักฐานดีตามที่
คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลงไดพิจารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ ใหใชกับการกอสรางที่มีวงเงิน
งบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ ไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๙๘ ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแตละครั้ง ใหหัวหนาสวน
ราชการแตงตั้งกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลงขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบดวย ประธาน ๑ คน และ
กรรมการอื่นอีกอยางนอย ๒ คน ปกติใหเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๔ หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอย ๑ คน
และควรมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํานาญในกิจการนี้เขารวมเปนกรรมการดวย คณะกรรมการดังกลาวตองมี
จํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึงจะดําเนินการตามที่กําหนดไวได
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ขอ ๙๙ คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลง มีหนาที่พิจารณาขอกําหนดของผูใหบริการ
ตามที่กําหนดไวในสวนนี้ และใหรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการ ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
การจางโดยวิธีคัดเลือก
ขอ ๑๐๐ การจางโดยวิธีคัดเลือก ไดแก การจางออกแบบและควบคุมงาน โดยผูวาจางประกาศเชิญ
ชวนการวาจาง และคณะกรรมการดําเนินการจางจะพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสม
ที่สุด เพื่อดําเนินการวาจางตอไป ทั้งนี้ ใหใชกับการกอสรางอาคารที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตาม
โครงการหนึ่ง ๆ เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๑๐๑ ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงาน โดยการจางโดยวิธีคัดเลือกแตละครั้ง ให
หัวหนาสวนราชการแตงตั้งกรรมการรับซองเสนองาน และกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการรับซองเสนองาน ใหประกอบดวย ประธาน ๑ คน และกรรมการอื่นอีกอยางนอย ๒
คน ปกติใหเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอย ๒ คน
คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก ใหประกอบดวย ประธาน ๑ คน และกรรมการอื่นอีก
อยางนอย ๒ คน ปกติใหเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๔ หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอย ๒ คน และควรมี
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํานาญในกิจการนี้เขารวมดวย
คณะกรรมการดังกลาวในขอนี้ ตองมีจํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมดจึงจะดําเนินการ
ตามที่กําหนดไวได
ขอ ๑๐๒ คณะกรรมการรับซองเสนองานการจาง โดยวิธีคัดเลือกมีหนาที่ดังนี้
(๑) รับซองเสนองานจากผูใหบริการ และบันทึกไวที่หนาซองวา เปนผูใหบริการรายใด
แลวลงบัญชีไวเปนหลักฐาน
(๒) มอบซองเสนองานในสภาพเดิมตอคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก และ
เมื่อพนกําหนดเวลารับซองเสนองานแลว หามรับซองเสนองานจากผูใหบริการรายหนึ่งรายใดอีกเปนอันขาด
ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก มีหนาที่ดังนี้
(๑) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกมาครบองคประชุมแลว จึงเปดซอง
เสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือกมอบให
(๒) พิจารณาขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนนี้ คุณวุฒิและประวัติการ
ทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไมประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลว
ของผูใหบริการ และลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนองานเพื่อเปนหลักฐาน
(๓) เมื่อไดพิจารณาเสร็จแลวเห็นสมควรดําเนินการตอไปประการใด ใหรายงานตอ
หัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุพรอมดวยหลักฐาน ตามปกติคณะกรรมการควรเสนอจางผูที่
มีขอกําหนดเหมาะสมที่สุด เวนแตผูใหบริการดังกลาวไมสามารถรับงานในกรณีใดก็ตาม ใหคณะกรรมการ
เสนอผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสมรายถัดไป
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การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด
ขอ ๑๐๔ การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด ไดแก การวาจางออกแบบและควบคุมงานที่
ผูวาจางประกาศเชิญชวนการวาจาง และคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด
พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่เปนนิติบุคคล โดยคํานึงถึงฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒิและประวัติการทํางาน
จํา นวนสถาปนิ ก และหรือวิ ศ วกรที่ประจําและไมป ระจํา หลัก ฐานแสดงผลงานที่ ไ ดเ คยปฏิบัติ ม าแล ว
ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ เพื่อดําเนินการจางตอไป ทั้งนี้ ใหใชกับการกอสรางอาคารที่มี
วงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๑๐๕ ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีการจางแบบจํากัดขอกําหนดแตละ
ครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการรับซอง และคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก
แบบจํากัดขอกําหนด องคประกอบของคณะกรรมการแตละคณะ คุณวุฒิ หรือผูชํานาญในคณะกรรมการ
ดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด หนาที่ของคณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดย
วิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด ใหนําความในขอ ๑๐๑ ขอ ๑๐๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๐๖ คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด มีหนาที่ดังนี้
(๑) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดมาครบองค
ประชุมแลว จึงเปดซองเสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให
(๒) พิจารณาขอกําหนดตาง ๆ ดังนี้
ก. ขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนนี้
ข. คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไม
ประจํา
ค. หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลว
ง. แนวความคิดในการออกแบบ
(๓) พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสมไวเปนจํานวนไมนอยกวา ๒ ราย
และแจงวิธีดําเนินการเสนองานตามความประสงคของผูวาจางแกผูเสนองาน และอาจพิจารณากําหนดใหผู
ให บ ริ ก ารดั ง กล า วยื่ น เสนอแบบร า งของงานก็ ไ ด อนึ่ ง การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กข อ เสนองานให คํ า นึ ง ถึ ง
แผนปฏิบัติงาน ความเหมาะสมทางดานประโยชนใชสอย ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางดาน
สถาปตยกรรม และลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนองานเพื่อเปนหลักฐาน
(๔) เมื่อไดพิจารณาเสร็จแลวเห็นสมควรดําเนินการตอไปประการใดและสมควรเลือกผู
ใหบริการรายหนึ่งรายใด ใหรายงานตอหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ พรอมดวยหลักฐาน
การจางโดยวิธีพิเศษ
ขอ ๑๐๗ การจางโดยวิธีพิเศษมี ๒ ลักษณะดังนี้
(๑) วิธีเลือกจาง ไดแก การจางออกแบบและควบคุมงานในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน
และความมั่นคงของชาติ หากจะดําเนินการวาจางตามวิธีอื่นดังกลาวมาแลว จะทําใหเกิดการลาชา เกิดความ
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เสียหายแกทางราชการและความมั่นคงของประเทศชาติ ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจตกลงจางผูใหบริการราย
หนึ่งรายใดตามที่พิจารณาเห็นสมควร
(๒) การวาจางโดยการประกวดแบบ ไดแก การวาจางออกแบบอาคารที่มีลักษณะพิเศษ
เปนที่เชิดชูคุณคาทางดานศิลปกรรมหรือสถาปตยกรรมของชาติ เชน อนุสาวรีย รัฐสภา พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ โรงละคอนแหงชาติ หรืองานออกแบบอาคารที่มีโครงสรางขนาดใหญ เชน สนามกีฬาแหงชาติ
สนามบิน ใหผูวาจางเสนอรายละเอียดเรื่องการจางออกแบบโดยวิธีประกวดแบบตอ กวพ.
ขอ ๑๐๘ ผูวาจางมีสิทธิ์บอกเลิกการคัดเลือกผูใหบริการได ในกรณีตอไปนี้
(๑) มีผูยื่นเสนองานนอยกวา ๒ ราย
(๒) ผูใหบริการยื่นเสนองานไมถูกตองตามวัตถุประสงคของผูวาจาง
ขอ ๑๐๙ ใหผูวาจางสงหนังสือแจงผลการตัดสินคัดเลือก และนัดหมายการทําสัญญาไปยังผู
ใหบริการรายที่ไดรับการคัดเลือกโดยเร็ว
การประกาศเชิญชวน
ขอ ๑๑๐ การประกาศเชิญชวนการวาจางกระทําได ๓ วิธี คือ
(๑) ปดประกาศไวในที่เปดเผย
(๒) ประกาศทางสื่อสารมวลชน เชน ลงประกาศในหนังสือพิมพ หรือประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียง
(๓)
สงประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปตยกรรมและวิศวกรรม หรือสํานักงานที่
ประกอบธุรกิจดังกลาว
การจะประกาศดวยวิธีใด ใหพิจารณาตามความจําเปนของกิจการและความเหมาะสมแหงทองถิ่น
เปนเรื่อง ๆ ไป
ขอ ๑๑๑ ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําประกาศเชิญชวน โดยอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้
(๑) ความตองการดานประโยชนใชสอยของอาคาร และขอบเขตของที่ดินและสิ่งปลูกสราง
(๒) กําหนดวัน เวลา สถานที่เปดซองและปดรับซองเสนองาน
(๓) เงื่อนไขและระยะเวลาการออกแบบ
(๔) กําหนดใหผูเสนองานวางหลักประกันซอง ตามชนิดและจํานวนในขอ ๑๔๑ และขอ
๑๔๒ และใหมีเงื่อนไขวา ถาผูเขาประกวดราคาถอนการเสนองาน หรือไมไปทําสัญญากับทางราชการ
ภายในกําหนด ทางราชการจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากธนาคารผูค้ําประกัน และสงวนสิทธิ์ที่
จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญากับทางราชการเปนผูทิ้งงานดวย
(๕) การวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนเด็ดขาด
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การเสนองาน
ขอ ๑๑๒ ผูใหบริการที่เสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือก และการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัด
ขอกําหนด นอกจากจะตองสงขอเสนองานใหกับผูวาจางแลว ยังตองยื่นหลักฐานประกอบการเสนองาน
ดังนี้
(๑) ขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนนี้
(๒) คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไมประจํา
(๓) หลักฐานแสดงผลงานที่เคยปฏิบัติมาแลว
(๔) หลักประกันการเสนองาน
เมื่อการคัดเลือกการวาจางเสร็จสิ้นแลว ใหสงขอเสนอและหลักฐานตาง ๆ ดังกลาวคืนแกผูให
บริการที่ไมไดรับการคัดเลือก
ขอ ๑๑๓
ผูใหบริการที่เปนบุคคลธรรมดาจะตองมีสัญชาติไทยและเปนผูที่ไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรม สําหรับงานวาจางตามที่กําหนด โดยกฎหมายวาดวย
วิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรม แลวแตกรณี และไมเปนขาราชการประจําหรือลูกจางของสวน
ราชการ หรือพนักงานเทศบาล รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานขององคการบริหารสวนทองถิ่น
ผูใหบริการที่เปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการของนิติบุคคลนั้น จะตองเปน
คนไทย และเปนนิติบุคคลที่มีผูถือหุนเปนคนไทยเกินรอยละหาสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
อํานาจในการสั่งจางออกแบบและควบคุมงาน
ขอ ๑๑๔ การสั่งจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนง และ
ภายในวงเงิน ดังตอไปนี้
(๑) หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๑๑๕ ผูวาจางอาจริบหลักประกัน หรือใชสิทธิ์เรียกรองเอาจากผูค้ําประกันการเสนองานที่ผู
รับจางนํามามอบไวกับผูวาจางได ในกรณีดังนี้
(๑) ผูรับจางหลีกเลี่ยงการทําสัญญาในระยะเวลาที่กําหนด
(๒) ผูวาจางไมสามารถสงใบแจงใหมาทําสัญญาได เนื่องจาก
ก. ผูรับจางเลิกหรือหยุดกิจการ
ข. ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดา บุคคลนั้นถูกระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรม
(๓) ผูรับจางผิดสัญญาและผูวาจางไดบอกเลิกสัญญากับผูรับจางแลว
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การตรวจและรับมอบงาน
ข อ ๑๑๖ ในการจ า งออกแบบและควบคุ ม งานแต ล ะครั้ ง ให หั ว หน า ส ว นราชการแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน เพื่อปฏิบัติการตามที่กําหนดไวในสวนนี้
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ประกอบดวย ประธาน ๑ คน และกรรมการอื่นอีกอยางนอย
๒ คน ปกติใหเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๔ หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอย ๒ คน และควรใหมีผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูชํานาญในกิจการนั้นเขารวมเปนกรรมการดวย
คณะกรรมการดังกลาวตองมีจํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึงจะดําเนินการตามที่
กําหนดไวได
ขอ ๑๑๗ คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน มีหนาที่ตรวจและควบคุมงานออกแบบและกอสราง
อาคารวาถูกตองตามเกณฑที่ระบุไวในสัญญา
เมื่อตรวจเห็นเปนการถูกตองครบถวนแลว ใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน โดยลงชื่อไวเปน
หลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงิน
ตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ
การควบคุมงาน
ขอ ๑๑๘ ผูรับจางจะตองจัดผูควบคุมงานที่มีความรูและมีความชํานาญงานการกอสรางใหเหมาะสม
กับสภาพงานการกอสรางนั้น ๆ
ผูรับจางจะตองสงรายชื่อผูควบคุมงาน ผูตรวจการหรือผูแทน ใหผูวาจางใหความเห็นชอบ และใน
กรณีที่ผูควบคุมงานไมสามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางจะตองเสนอชื่อผูควบคุมงาน
ปฏิบัติงานแทน ผูที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากผูวาจาง
คาออกแบบและควบคุมงาน
ขอ ๑๑๙ การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงาน ใหเปนไปตามอัตราดังนี้
(๑) อาคารที่มีงบประมาณคากอสรางไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหจายคาออกแบบหรือ
คาคุมงาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณคากอสราง
(๒) อาคารที่มีงบประมาณคากอสรางเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับในสวนที่เกิน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหจายคาออกแบบหรือ คาคุมงาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ ๑.๗๕ ของวงเงิน
งบประมาณคากอสราง
การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงคาสํารวจและวิเคราะหดิน
ฐานราก
ขอ ๑๒๐ ในกรณีที่ผูวาจางหรือหนวยงานอื่นใด จะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจางไปดําเนินการ
กอสรางนอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญาใหผูวาจางหรือหนวยงานนั้น ๆ จายเงินคาจางแกผูรับจางตาม
อัตราที่ กวพ. พิจารณากําหนดเปนราย ๆ ไป
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ขอ ๑๒๑ หามผูรับจางนําแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานที่ไดทําสัญญากับผู
วาจางแลว ไปใหผูอื่นดําเนินการกอสรางอีก
ขอ ๑๒๒ ระหวางดําเนินการตามสัญญาจาง ผูวาจางอาจขอใหผูรับจางเปลี่ยนแปลงแกไขเล็ก ๆ
น อ ย ๆ ในส ว นที่ ไ ม ก ระทบกระเทื อ นโครงสร า งที่ สํ า คั ญ ของอาคาร ระบบไฟฟ า ระบบปรั บ อากาศ
น้ําประปา ของงานที่ผูรับจางไดสงมอบตามงวดงานในสัญญาแลวโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มอีก
ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงโครงสรางที่สําคัญ ใหผูวาจางเสนอขออนุมัติ กวพ.
กอน
สวนที่ ๕
การแลกเปลี่ยน
ขอ ๑๒๓ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได เวนแตในกรณีที่หัวหนาสวนราชการเห็นวามีความ
จําเปนจะตองแลกเปลี่ยน ใหกระทําไดเฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑและการแลกเปลี่ยนวัสดุ
กับวัสดุ ตามหลักเกณฑดังนี้
(๑) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑประเภทและชนิดเดียวกัน ใหแลกเปลี่ยนได เวน
แตการแลกเปลี่ยนครุภัณฑบางอยางซึ่งสํานักงบประมาณกําหนด หรือการแลกเปลี่ยนที่ตองจายเงินเพิ่ม ให
ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณกอน
(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑตางประเภทหรือตางชนิดกัน ใหขอทําความตกลง
กับสํานักงบประมาณกอนทุกกรณี
(๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุประเภทและชนิดเดียวกัน ที่ไมตองจายเงินเพิ่ม ให
แลกเปลี่ยนได กรณีนอกเหนือจากนี้ ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน
ขอ ๑๒๔ ในกรณีตองมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ใหเจาหนาที่พัสดุรายงานตอหัวหนาสวนราชการเพื่อ
พิจารณาสั่งการ โดยใหรายงานตามรายการ ดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองแลกเปลี่ยน
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน
(๓) ราคาที่ซื้อหรือไดมาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน และราคาที่จะแลกเปลี่ยนได
โดยประมาณ
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และใหระบุวาจะแลกเปลี่ยนกับสวนราชการ หนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบั ญญัติ ใหมี ฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
(๕) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี)
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ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน ใหระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพรอมทั้งเหตุผล โดยเสนอใหนํา
วิธีการซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแตการแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมา
รวมกันไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอใหใชวิธีตกลงราคาก็ได
ขอ ๑๒๕ การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะ
หนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเปน โดยถือปฏิบัติตามขอ ๓๕ หรือขอ ๓๖ แลวแตกรณีโดยอนุโลม
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ตองการแลกเปลี่ยนตามสภาพปจจุบันของพัสดุนั้น
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนวาเปนของใหมที่ยังไมเคยใช
งานมากอน เวนแตพัสดุเกาที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเปนความจําเปนไมทําใหทางราชการตองเสีย
ประโยชน หรือเพื่อประโยชนแกทางราชการ
(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม (๑)
และราคาพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคาในทองตลาด
โดยทั่วไป
(๔) ตอรองกับผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน
(๕) เสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ
(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามขอ ๗๑ โดยอนุโลม
ขอ ๑๒๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุของสวนราชการ กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ และหัวหนาหนวยงานนั้น ๆ ที่จะตกลง
กัน
ขอ ๑๒๗ ครุภัณฑที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑของสวนราชการนั้นแลว ให
แจงสํานักงบประมาณ และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแต
กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับครุภัณฑ
ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุ ภัณ ฑกับหนวยงานตามกฎหมายว าด วยระเบีย บบริห ารราชการส ว น
ทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
เอกชน ใหสงสําเนาหลักฐานการดําเนินการตามขอ ๑๒๕ หรือขอ ๑๒๖ ไปดวย
สวนที่ ๖
การเชา
ขอ ๑๒๘ การเชาสังหาริมทรัพย และการเชาอสังหาริมทรัพยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวด
นี้ ให หั ว หน าส ว นราชการพิจ ารณาดํ า เนิ น การได ต ามความเหมาะสมและจํา เป น โดยสํ า หรั บ การเช า
สังหาริมทรัพยใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม
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ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาเชาลวงหนาในการเชาอสังหาริมทรัพย และสังหาริมทรัพยให
กระทําไดเฉพาะกรณีการเชาซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน ๓ ป ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑)
การเชาจากหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จายไดไมเกิน
รอยละหาสิบของคาเชาทั้งสัญญา
(๒) การเชาจากเอกชนจายไดไมเกินรอยละยี่สิบของคาเชาทั้งสัญญา
การจายเงินคาเชาลวงหนานอกเหนือจากหลักเกณฑขางตน ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
กอน
การเชาอสังหาริมทรัพย
ขอ ๑๒๙ การเชาอสังหาริมทรัพย ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เชาที่ดินเพื่อใชประโยชนในราชการ
(๒) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่ทําการในกรณีที่ไมมีสถานที่ของทางราชการ หรือมีแตไม
เพียงพอ และถาสถานที่เชานั้นกวางขวางพอ จะใชเปนที่พักของผูซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานตามระเบียบของ
ทางราชการดวยก็ได
(๓) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่พักสําหรับผูมีสิทธิเบิกคาเชาที่พักตามระเบียบของทางราชการ
ในกรณีที่ตองการประหยัดเงินงบประมาณ
(๔) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่เก็บพัสดุของทางราชการในกรณีที่ไมมีสถานที่เก็บเพียงพอ
การเชาใหดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา
ขอ ๑๓๐ กอนดําเนินการเชา ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ ตามรายการ
ดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองเชา
(๒) ราคาคาเชาที่ผูใหเชาเสนอ
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยที่จะเชา เชน สภาพของสถานที่บริเวณที่ตองการใช
พรอมทั้งภาพถาย (ถามี) และราคาคาเชาครั้งหลังสุด เปนตน
(๔) อัตราคาเชาของอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีขนาดและสภาพใกลเคียงกับที่จะเชา (ถามี)
ในกรณีหนวยงานในสวนกลางตองการเชาอสังหาริมทรัพยในสวนภูมภิ าค ใหขอความเห็นเกี่ยวกับ
ความเหมาะสมของสถานที่และอัตราคาเชาจากจังหวัดนัน้ ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๑๓๑ อสังหาริมทรัพยซึ่งมีอัตราคาเชารวมทั้งคาบริการอื่นเกี่ยวกับการเชาตามที่จะกําหนดไวใน
สัญญาไมเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูพิจารณาอนุมัติ ถาเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐
บาท ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน
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สวนที่ ๗
สัญญาและหลักประกัน
สัญญา
ขอ ๑๓๒ การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้ เปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ
และใหทําเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด
การทําสัญญารายใดถาจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากตัวอยางสัญญาที่ กวพ.
กําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางสัญญาและไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทํา
ได เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางสัญญานั้น
ไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน
ในกรณีที่ไมอาจทําสัญญาตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนดได และจําเปนตองรางสัญญาขึ้นใหมตองสง
รางสัญญานั้นใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นสมควรทําสัญญาตาม
แบบที่เคยผานการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแลว ก็ใหกระทําได
สําหรับการเชาซึ่งผูเชาจะตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา หรือในกรณีที่หัวหนาสวนราชการเห็นวา
จะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ใหสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดหรืออัยการจังหวัด
แลวแตกรณี ตรวจพิจารณากอน
ในกรณีจําเปนตองทําสัญญาเปนภาษาตางประเทศ ใหทําเปนภาษาอังกฤษ แตตองมีคําแปลตัว
สัญญาและเอกสารแนบทายสัญญาเฉพาะที่สําคัญเปนภาษาไทยไวดวย เวนแตเปนการทําสัญญาตามตัวอยาง
ที่ กวพ. กําหนด ไมตองแปลเปนภาษาไทย
การทําสัญญาของสวนราชการในตางประเทศ จะทําสัญญาเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศ
ที่หนวยงานนั้นตั้งอยู โดยผานการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญหรือผูรูกฎหมายของสวนราชการนั้น ๆ ก็ได
ขอ ๑๓๓ การจัดหาในกรณีดังตอไปนี้ จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันโดยไมตองทําเปน
สัญญาตามขอ ๑๓๒ ก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ
(๑) การซื้อ การจาง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา หรือการจางที่ปรึกษาโดยวิธี
ตกลงที่มีวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) การจัดหาที่คูสัญญา สามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายในหาวันทําการของทาง
ราชการ นับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ
(๓) การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากสวนราชการ
(๔) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
(๕) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
(๖) การเชา ซึ่งผูเชาไมตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา
ในกรณี ก ารจั ด หาซึ่ ง มี ร าคาไม เ กิ น ๑๐,๐๐๐ บาท หรื อ ในกรณี ก ารซื้ อ หรื อ การจ า งซึ่ ง ใช
วิธีดําเนินการตามขอ ๓๙ วรรคสอง จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได
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ขอ ๑๓๔ การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ นอกจากการจางที่ปรึกษาใหกําหนดคาปรับเปน
รายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ เวนแตการจางซึ่ง
ตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ
๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น แตจะตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐ บาท สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภค
ที่มีผลกระทบตอการจราจร ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของราคางานจางนั้น แต
อาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ กวพ. กําหนด
ในการทําสัญญาจางที่ปรึกษา หากสวนราชการเห็นวา ถาไมกําหนดคาปรับไวในสัญญาจะเกิด
ความเสียหายแกทางราชการ ใหสวนราชการผูจัดทําสัญญากําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราหรือจํานวน
เงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้นไดตามความเหมาะสมและจําเปน
การกําหนดคาปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตราหรือเปนจํานวนเงินเทาใด ใหอยูในดุลพินจิ
ของหัวหนาสวนสวนราชการ โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบตอการที่คูสัญญา
ของทางราชการจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบตอการจราจร หรือความเสียหายแกทาง
ราชการ แลวแตกรณี
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลวจะไม
สามารถใช ก ารได โ ดยสมบู ร ณ แม คู สั ญ ญาจะส ง มอบสิ่ ง ของภายในกํ า หนดตามสั ญ ญา แต ยั ง ขาด
สวนประกอบบางสวน ตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ใหถือวาไมไดสงมอบ
สิ่งของนั้นเลย ใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งคาติดตั้งหรือทดลองดวย ถาติดตั้งหรือทดลองเกินกวา
กําหนดตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด
เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง ใหสวนราชการรีบแจงการเรียกคาปรับตาม
สัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญา และเมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ ใหสวนราชการบอกสงวนสิทธิ์การเรียก
คาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นดวย
ขอ ๑๓๕ ใหหัวหนาสวนราชการสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ซึ่งมีมูลคาตั้งแตหนึ่ง
ลานบาทขึ้นไป ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี และ
กรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง
ขอ ๑๓๖ สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลว จะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได เวนแตการ
แกไขนั้นจะเปนความจําเปนโดยไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชน หรือเปนการแกไขเพื่อประโยชนแก
ทางราชการ ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงได แตถามี
การเพิ่มวงเงิน จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือขอทําความตกลงในสวนที่ใชเงินกู
หรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณีดวย
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงิน
หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการทํางาน ใหตกลงพรอมกันไป
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สําหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง จะตองไดรับการ
รับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง
คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานกอสราง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้น แลวแตกรณีดวย
ขอ ๑๓๗ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ในกรณีที่มีเหตุอัน
เชื่อไดวา ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาไดเฉพาะ
กรณีที่เปนประโยชนแกทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแกไขขอเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไป
ขอ ๑๓๘ ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมีการปรับ
ตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ใหสวน
ราชการพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกทาง
ราชการโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่
จําเปน
ขอ ๑๓๙ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง
ให อยูใ นอํ านาจของหั ว หนาสว นราชการที่จ ะพิจ ารณาไดตามจํ า นวนวั น ที่ มี เ หตุ เ กิด ขึ้น จริ งเฉพาะกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพรองของสวนราชการ
(๒) เหตุสุดวิสัย
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย
ใหสวนราชการระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหสวนราชการทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพือ่
ขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือ
สวนราชการทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
ขอ ๑๔๐ ในกรณีที่ไมมีระเบียบกําหนดไวเปนการเฉพาะ และเปนความจําเปนเพื่อประโยชนแก
ทางราชการที่จะใชสิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือขอตกลง หรือขอกฎหมาย ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนา
สวนราชการที่จะใชสิทธิดังกลาว สั่งการไดตามความจําเปน
หลักประกัน
ขอ ๑๔๑
หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาที่ หรือกอน
วันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
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(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจง
เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ.
กําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
สํ า หรั บ การประกวดราคานานาชาติ ให ใ ช ห นั ง สื อ ค้ํ า ประกั น ของธนาคารในต า งประเทศที่ มี
หลักฐานดี และหัวหนาสวนราชการเชื่อถือเปนหลักประกันซองไดอีกประเภทหนึ่ง
ขอ ๑๔๒ หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในขอ ๑๔๑ ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มใน
อัตรารอยละหาของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น แลวแตกรณี เวนแตการจัดหาพัสดุที่หัวหนาสวน
ราชการเห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบก็ได
ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ป และพัสดุนั้นไมตองมีการ
ประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง เชน พัสดุใชสิ้นเปลือง ใหกําหนดหลักประกันในอัตรารอยละหาของราคา
พัสดุที่สงมอบในแตละปของสัญญา โดยใหถือวาหลักประกันนี้เปนการค้ําประกันตลอดอายุสัญญาและหาก
ในปตอไปราคาพัสดุที่สงมอบแตกตางไปจากราคาในรอบปกอน ใหปรับปรุงหลักประกันตามอัตราสวนที่
เปลี่ยนแปลงไปนั้นกอนครบรอบป ในกรณีที่หลักประกันตองปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้นและคูสัญญาไมนํา
หลักประกันมาเพิ่มใหครบจํานวนภายใน ๑๕ วันกอนการสงมอบพัสดุงวดสุดทายของปนั้น ใหทางราชการ
หักจากเงินคาพัสดุงวดสุดทายของปนั้นที่ทางราชการจะตองจายใหเปนหลักประกันในสวนที่เพิ่มขึ้น
การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคาหรือเอกสารประกวดราคา และหรือในสัญญาดวย
ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาวางหลักประกันที่มีมูลคาสูงกวาที่กําหนดไวในระเบียบ เอกสาร
สอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ใหอนุโลมรับได
ขอ ๑๔๓ ในกรณีที่สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจเปนผูเสนอราคาหรือเปนคูสัญญา ไมตองวาง
หลักประกัน
ขอ ๑๔๔
ใหสวนราชการคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคาคูสัญญาหรือผูค้ําประกัน ตาม
หลักเกณฑดังนี้
(๑) หลักประกันซองใหคืนใหแกผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่
ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน ๓ ราย
ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
(๒) หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญา หรือผูค้ําประกันโดยเร็ว และอยางชาตองไม
เกิน ๑๕ วัน นับแตวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
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การจัดหาที่ไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรองใหคืนหลักประกันใหแกคูสัญญาหรือผูค้ํา
ประกันตามอัตราสวนของพัสดุ ซึ่งทางราชการไดรับมอบไวแลว แตทั้งนี้จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา และในสัญญาดวย
การคืนหลักประกันที่เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย บริษั ทเงิน ทุน หรือบริษัทเงิน ทุนหลักทรัพ ย ในกรณีที่ ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับภายใน
กําหนดเวลาขางตน ใหรีบสงตนฉบับหนังสือค้ําประกันใหแกผูเสนอราคา หรือคูสัญญา โดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนโดยเร็ว พรอมกับแจงใหธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูค้ําประกันทราบดวย
สวนที่ ๘
การลงโทษผูทงิ้ งาน
ขอ ๑๔๕ ใหผูรักษาการตามระเบียบจัดทําบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน ตามที่ไดกําหนดไวในหมวดนี้
หามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานที่ผูรักษาการตามระเบียบไดระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผู
ทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อแลว เวนแตผูรักษาการตามระเบียบจะสั่งเพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน
การหามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานตามวรรคสอง ใหใชบังคับกับบุคคลตามขอ ๑๔๕ ฉ
วรรคสอง และวรรคสามดวย
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยูในระหวางการพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามขอกําหนดในสวนนี้
ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการได แตถาผลการพิจารณาตอมา ผู
รักษาการตามระเบียบไดสั่งใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเปนผูทิ้งงาน ใหปลัดกระทรวงตัดรายชื่อ
บุคคลดังกลาวออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกหรือยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา
หรือเสนองาน หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจางที่ไดกระทํากอนการสั่งการของผูรักษาการตาม
ระเบี ย บ เว น แต ใ นกรณี ที่ ป ลั ด กระทรวงพิ จ ารณาเห็ น ว า จะเป น ประโยชน แ ก ท างราชการอย า งยิ่ ง
ปลัดกระทรวงจะไมตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก หรือจะไมยกเลิกการ
เปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน หรือจะไมยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจางที่ได
กระทํากอนการสั่งการของผูรักษาการตามระเบียบก็ได
ขอ ๑๔๕ ทวิ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนด
(๒) เมื่อคูสัญญาของทางราชการ หรือผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานได
ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น
(๓) พัสดุที่ซื้อหรือจางทํา เกิดขอบกพรองขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาหรือ
ขอตกลง และไมไดรับการแกไขใหถูกตองจากผูจําหนาย ผูรับจาง หรือคูสัญญา หรือพัสดุที่ซื้อหรือจาง
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ไมไดมาตรฐาน หรือวัสดุที่ใชไมไดมาตรฐาน หรือไมครบถวนตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง ทํา
ใหงานบกพรองเสียหายอยางรายแรง หรือ
(๔) สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภค หากปรากฏวาพัสดุหรือวัสดุที่ซื้อหรือจางหรือใช
โดยผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานได มีขอบกพรอง หรือไมไดมาตรฐานหรือไมครบถวน
ตาม (๓)
ใหหัวหนาสวนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว เพื่อพิจารณาใหบุคคลที่ไดรับการ
คัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา หรือผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานได เปนผูทิ้ง
งาน แลวแตกรณี พรอมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงดวย
เมื่อปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เปนการกระทําโดยไม
มีเหตุผลอันสมควร และบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงาน ใหปลัดกระทรวงสงชื่อบุคคลดังกลาวไปยังผู
รักษาการตามระเบียบเพื่อพิจารณาสั่งใหเปนผูทิ้งงานโดยเร็ว
ในกรณีที่เปนโครงการขนาดใหญตามหลักเกณฑและวงเงินที่ กวพ. กําหนด หากปลัดกระทรวง
พิจารณาแลวเห็นวา บุคคลดังกลาวขางตนยังไมสมควรเปนผูทิ้งงาน ใหปลัดกระทรวงรายงานไปยัง กวพ.
เพื่อทราบดวย
เมื่อผูรักษาการตามระเบียบไดพิจารณาหลังจากที่ไดฟงความเห็นของ กวพ. ตามขอ ๑๒ (๖) แลว
และเห็นวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงาน ก็ใหผูรักษาการตามระเบียบสั่งใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
โดยระบุชื่อผูทิ้งงานไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน พรอมทั้งแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานใหสวนราชการอื่นทราบ
รวมทั้งแจงใหผูทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณียลงทะเบียนดวย
ในกรณีผูรักษาการตามระเบียบเห็นวาบุคคลดังกลาวไมสมควรเปนผูทิ้งงาน ใหแจงผลการพิจารณา
ไปใหปลัดกระทรวงทราบ
ขอ ๑๔๕ ตรี ในกรณีการจางที่ปรึกษาหรือการจางออกแบบและควบคุมงาน หากตรวจสอบแลว
ปรากฏวาผลจากการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวมีขอบกพรอง ผิดพลาด หรือกอใหเกิดความเสียหายแกทาง
ราชการอยางรายแรง ใหหัวหนาสวนราชการเสนอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาใหคูสัญญานั้นเปนผูทิ้งงาน
การพิจารณาสั่งใหคูสัญญาเปนผูทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในขอ ๑๔๕ ทวิ วรรคสาม
วรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๔๕ จัตวา ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ หากมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังวา ผู
เสนอราคาหรื อผูเสนองานรายหนึ่ง หรือหลายรายไมวาจะเปนผู เสนอราคาหรือผู เ สนองานที่ ได รับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดยไม
สุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน ให
สวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงานหรือไม โดยมี
หนังสือแจงเหตุที่ทางราชการสงสัยไปยังผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัยทราบ พรอมทั้งใหชี้แจง
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รายละเอียดขอเท็จจริงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด แตตองไมนอยกวา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงจากสวนราชการ
เมื่อสวนราชการไดรับคําชี้แจงจากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแลว ให
หัวหนาสวนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวง พรอมทั้งเสนอความเห็นของตน เพื่อประกอบการ
พิจารณาของปลัดกระทรวงวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงานหรือไม
หากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัย ไมชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวามี
เหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือมีการกระทําโดย
ไมสุจริตใหหัวหนาสวนราชการเสนอปลัดกระทรวง พรอมทั้งเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาใหผูนั้นเปนผูท งิ้ งาน
การพิจารณาใหผูเสนอราคา หรือผูเสนองานเปนผูทิ้งงานตามวรรคสอง และวรรคสาม ใหนําความ
ในขอ ๑๔๕ ทวิ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๔๕ เบญจ ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่รวมกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริตรายใด ซึ่งมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว
ได ใ ห ค วามร ว มมื อ เป น ประโยชน ต อ การพิ จ ารณาของทางราชการ ให หั ว หน า ส ว นราชการหรื อ
ปลัดกระทรวง หรือผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายนั้นไดรับการยกเวน
ที่ จ ะไมเ ปน ผูทิ้งงานได โดยแสดงเหตุผลหรือ ระบุ เ หตุผลไวในการเสนอความเห็ น หรื อ ในการสั่ง การ
แลวแตกรณี
ขอ ๑๔๕ ฉ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ ๑๔๕ ตรี หรือขอ
๑๔๕ จัตวา ถาการกระทําดังกลาวเกิดจากหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจใน
การดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ใหผูรักษาการตามระเบียบนี้สั่งใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงานดวย
ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ ๑๔๕ ตรี หรือขอ ๑๔๕ จัตวา
ใหคําสั่งดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร หรือผู มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุ คคลนั้ นเปนบุ คคลเดีย วกัน กับ
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูก
พิจารณาใหเปนผูทิ้งงานดวย
ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ ๑๔๕ ตรี หรือขอ ๑๔๕
จัตวา ใหคําสั่ งดังกลาวมี ผลไปถึงนิติบุคคลอื่น ที่เ ขาเสนอราคาหรือเสนองาน ซึ่ งมี บุคคลดังกล าวเปน
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น
ดวย
ขอ ๑๔๕ สัตต เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ เมื่อปรากฏขอเท็จจริงอัน
ควรสงสัยวา มีการกระทําตามขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ ๑๔๕ ตรี หรือขอ ๑๔๕ จัตวา และปลัดกระทรวงยังไมได
รายงานไปยังผูรักษาการตามระเบียบ ผูรักษาการตามระเบียบอาจเรียกใหผูไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย
ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีขอ เท็จ จริง อัน ควรสงสัย วา มีก ารกระทํา อัน เปน การ
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ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือกระทําการโดยไมสุจริต มาชี้แจงขอเท็จจริงตอผูรักษาการตาม
ระเบียบ ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจงเหตุที่ผูรักษาการตามระเบียบสงสัยไปยังบุคคลดังกลาว พรอมทั้งแจงให
บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงภายในเวลาที่ผูรักษาการตามระเบียบกําหนด แตตองไมนอยกวา ๑๕
วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากผูรักษาการตามระเบียบ
เมื่อผูรักษาการตามระเบียบไดรับคําชี้แจงจากผูไดรับการคัดเลือกผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผู
เสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาคําชี้แจงดังกลาว
หากคําชี้แจงไมมีเหตุผลรับฟงได ใหผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงาน พรอม
ทั้งแจงผลการพิจารณาไปใหปลัดกระทรวงทราบดวย
หากผูไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัยตาม
วรรคหนึ่ง ไมชี้แจงภายในกําหนดเวลาที่ผูรักษาการตามระเบียบจะไดกําหนดไว ใหถือวามีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือมีการกระทําโดยไมสุจริต ให
ผู รั ก ษาการตามระเบี ย บพิ จ ารณาให บุ ค คลดั ง กล า วเป น ผู ทิ้ ง งาน พร อ มทั้ ง แจ ง ผลการพิ จ าณาไปให
ปลัดกระทรวงทราบดวย
หมวด ๓
การควบคุมและการจําหนายพัสดุ
สวนที่ ๑
การยืม
ขอ ๑๔๖ การใหยืม หรือนําพัสดุไปใชในกิจการ ซึ่งมิใชเพื่อประโยชนของทางราชการจะกระทํา
มิได
ขอ ๑๔๗ การยืมพัสดุประเภทใชคงรูปไปใชราชการ ใหสวนราชการผูยืมทําหลักฐานการยืมเปน
ลายลักษณอักษร แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) การยืมระหวางสวนราชการ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการผูใหยืม
(๒) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ราชการเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานที่ราชการ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวน
ราชการ
ขอ ๑๔๘ ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย
หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดย
เสียคาใชจายของตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือ
ชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืมตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๑๔๙ การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางสวนราชการ ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อสวน
ราชการผูยืมมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไมทันการ และสวนราชการ
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ผูใหยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกราชการของตน และใหมีหลักฐานการยืม
เปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ โดยปกติสวนราชการผูยืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท ชนิด และปริมาณ
เชนเดียวกันสงคืนใหสวนราชการผูใหยืม
ขอ ๑๕๐ เมื่อครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาที่แทน มีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไป
คืนภายใน ๗ วัน นับแตวันครบกําหนด
สวนที่ ๒
การควบคุม
การเก็บรักษาพัสดุ
ขอ ๑๕๑ พัสดุของสวนราชการไมวาจะไดมาดวยประการใด ใหอยูในความควบคุมตามระเบียบนี้
เวนแตมีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ ๑๕๒ เมื่อเจาหนาที่พัสดุไดรับมอบแลว ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี แยกเปนชนิด และแสดงรายการ
ตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย
สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได
(๒) เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย และใหครบถวนถูกตองตรงตาม
บัญชีหรือทะเบียน
การเบิก – จายพัสดุ
ขอ ๑๕๓
หนวยงานระดับกอง หนวยงานซึ่งแยกตางหากจากสวนราชการระดับกรม หรือ
หนวยงานในสวนภูมิภาค ประสงคจะเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุระดับกรม ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูเบิก
การเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของหนวยงานในสวนภูมิภาค หรือของหนวยงานซึ่งแยกตางหากจาก
สวนราชการระดับกรม ใหหัวหนางานที่ตองใชพัสดุนั้นเปนผูเบิก
ใหหัวหนาหนวยพัสดุ ซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานระดับแผนก หรือต่ํากวาระดับแผนกที่มีหนาที่
เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ หรือขาราชการอื่นซึ่งไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการเปนหัวหนาหนวย
พัสดุเปนผูสั่งจายพัสดุ แลวแตกรณี
สวนราชการใดมีความจําเปน หัวหนาสวนราชการจะกําหนดวิธีการเบิกจายพัสดุเปนอยางอื่นก็ได
และใหแจงสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบดวย
ขอ ๑๕๔ ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) แลว
ลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย
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การตรวจสอบพัสดุประจําป
ขอ ๑๕๕ กอนสิ้นเดือนกันยายนทุกป ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานซึ่งมีพัสดุไว
จายตามขอ ๑๕๓ แลวแตกรณี แตงตั้งเจาหนาที่ในสวนราชการหรือหนวยงานนั้น ซึ่งมิใชเจาหนาทีพ่ สั ดุคน
หนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน เพื่อตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมปกอน จนถึง
วันที่ ๓๐ กันยายนปปจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของเดือน
ตุลาคมเปนตนไป วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม มี
พัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชในราชการตอไป แลว
ใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดัง กล า วตอผูแ ตง ตั้ง ภายใน ๓๐ วั น ทํ าการ นับ แต วั น เริ่มดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบพัสดุนั้น
เมื่อผูแตงตั้งไดรับรายงานจากเจาหนาที่ผูตรวจสอบแลว ใหสงรายงานเสนอตามลําดับชั้นจนถึง
หัวหนาสวนราชการ ๑ ชุด และสงสําเนารายงานไปยังสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ๑ ชุด สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหสงสําเนารายงานไป
ยังสวนราชการตนสังกัดอีก ๑ ชุด ดวย
ขอ ๑๕๖ เมื่อหัวหนาสวนราชการไดรับรายงานดังกลาวตามขอ ๑๕๕ และปรากฏวามีพัสดุชํารุด
เสื่ อ มสภาพ หรื อ สู ญ ไป หรื อ ไม จํ า เป น ต อ งใช ใ นราชการต อ ไป ก็ ใ ห แ ต ง ตั้ ง คณะกรรมการสอบหา
ขอเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยใหนําความในขอ ๓๕ และขอ ๓๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตกรณีที่เห็น
ไดอยางชัดเจนวา เปนการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ใหหัวหนา
สวนราชการพิจารณาสั่งการใหดําเนินการจําหนายตอไปได
ถาผลการพิจารณาปรากฏวา จะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหหัวหนาสวนราชการดําเนินการตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของตอไป
สวนที่ ๓
การจําหนาย
ขอ ๑๕๗ หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชราชการตอไปจะ
สิ้ น เปลื อ งค า ใช จ า ยมาก ให เ จ า หน า ที่ พั ส ดุ เ สนอรายงานต อ หั ว หน า ส ว นราชการ เพื่ อ พิ จ ารณาสั่ ง ให
ดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลวไมได
ผลดี ใหนําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแตการขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือ
ไดมารวมกันไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได
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การขายใหแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
องคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แหงประมวลรัษฎากร ใหขายโดยวิธีตกลงราคา
(๒) แลกเปลี่ยน ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไวในระเบียบนี้
(๓) โอน ใหโอนแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แหงประมวลรัษฎากรทั้งนี้ใหมีหลักฐานการสงมอบไว
ตอกันดวย
(๔) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนด
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่หัวหนาสวนราชการ
สั่งการ และสําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาคจะตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการเจาของ
งบประมาณกอนดวย
ขอ ๑๕๘ เงินที่ไดจากการจําหนายพัสดุ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือ
ขอตกลงในสวนที่ใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณี
การจําหนายเปนสูญ
ขอ ๑๕๙ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือมีตัวผูรับผิดแตไมสามารถชดใชได
หรื อมี ตัว พั สดุ อยู แ ตไ ม ส มควรดํ า เนิ น การตามขอ ๑๕๗ ให จํา หน า ยพั สดุ นั้ น เป น สู ญ ตามหลั ก เกณฑ
ดังตอไปนี้
(๑) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือไดมารวมกันไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนาสวน
ราชการเปนผูพิจารณาอนุมัติ
(๒) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือไดมารวมกันเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหอยูในอํานาจของ
กระทรวงการคลังหรือสวนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมายที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ
การลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ขอ ๑๖๐ เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๑๕๗ แลว ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือ
ทะเบียนทันที แลวแจงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี
ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันลงจายพัสดุนั้น
เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๑๕๙ แลว ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ทันที แลวแจงใหกระทรวงการคลังหรือสวนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย และสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันลงจายพัสดุนั้น
สําหรับพัสดุซึ่งตองจดทะเบียนตามกฎหมายใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดดวย
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ขอ ๑๖๑
ในกรณีที่พัสดุของทางราชการเกิดการชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม
จําเปนตองใชในราชการตอไป กอนมีการตรวจสอบตามขอ ๑๕๕ และไดดําเนินการตามกฎหมายหรือ
ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แลวแตกรณีเสร็จสิ้นแลว ถาไมมีระเบียบอืน่
ใดกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหดําเนินการตามขอ ๑๕๗ ขอ ๑๕๘ ขอ ๑๕๙ และขอ ๑๖๐ โดยอนุโลม
หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๖๒ ในระหวางที่ยังไมไดตั้งศูนยขอมูลที่ปรึกษาตามขอ ๗๔ ใหยกเวนไมนําขอกําหนด
เกี่ยวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษามาใชบังคับกับการดําเนินการจางที่ปรึกษาตามที่กําหนดไวในหมวด ๒ สวนที่ ๓
และใหดําเนินการหารายชื่อที่ปรึกษาไทย ตามวิธีการที่กําหนดไวสําหรับที่ปรึกษาตางประเทศโดยอนุโลม
ขอ ๑๖๓ รายชื่อผูทิ้งงานที่มีอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนผูทิ้งงานตามระเบียบนี้ดวย
สําหรับการพิจารณาลงโทษผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
กําหนด หรือคูสัญญาของทางราชการไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ซึ่ง
พฤติการณดังกลาวเกิดขึ้นกอนที่ระเบียบนี้จะใชบังคับ ใหพิจารณาสั่งการตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิม
ขอ ๑๖๔
การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฉบับนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได
ขอ ๑๖๕ ใหคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
๒๕๒๑ และที่แกไขเพิ่มเติม ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไป กับใหมีอํานาจหนาที่กําหนดแบบหรือตัวอยางตาม
ระเบียบขอ ๑๒ (๕) จนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการวาดวยการพัสดุตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕
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