
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
และที่แกไขเพ่ิมเติม 

 

 โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการซื้อ  การจาง  และการจางท่ีปรึกษา  ภายใตโครงการท่ีดําเนินการดวยเงินกูจาก
ตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๒๗  และระเบียบท่ีเกี่ยวของกับการพัสดุ  ใหเปนระเบียบเดียวกัน  เพื่อสะดวกในการ
ปฏิบัติยิ่งข้ึน  คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไวดังนี้ 
 ขอ  ๑   ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕” 
 ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหกสิบวัน  นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ  ๓   ใหยกเลิก 
  (๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 
  (๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๓ 
  (๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  (ฉบับท่ี ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 
  (๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  (ฉบับท่ี ๔)  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 
  (๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  (ฉบับท่ี ๕)  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
  (๖) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  (ฉบับท่ี ๖)  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 

(๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  (ฉบับท่ี ๗)  พ.ศ.  ๒๕๒๙ 
(๘) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  (ฉบับท่ี ๘)  พ.ศ.  ๒๕๓๑ 
(๙) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการซ้ือ  การจาง  และการจางท่ีปรึกษา  ภายใต

โครงการที่ดําเนินการดวยเงินกูจากตางประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 
(๑๐) ระเบียบวาดวยการจางออกแบบ และควบคุม  งานกอสรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  มติคณะรัฐมนตรี  และคําส่ังอ่ืนใด  ท่ีกําหนดไวแลวในระเบียบนี้  หรือ
ซ่ึงขัดหรือแยงกับระเบียบนี้  ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ  ๔  ใหปลัดกระทรวงการคลัง  เปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้

หมวด  ๑ 
ขอความท่ัวไป 
สวนท่ี  ๑ 
นิยาม 

 ขอ  ๕  ในระเบียบนี้ 
  “การพัสดุ”  หมายความวา  การจัดทําเอง  การซ้ือ  การจาง  การจางท่ีปรึกษา  การจาง
ออกแบบและควบคุมงาน  การแลกเปล่ียน  การเชา  การควบคุม  การจําหนาย  และการดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ี
กําหนดไวในระเบียบนี้   
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  “พัสดุ”  หมายความวา  วัสดุ  ครุภัณฑ  ท่ีดินและส่ิงกอสราง  ท่ีกําหนดไวในหนังสือการ
จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ  หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญา
เงินกูจากตางประเทศ 
  “การซ้ือ”  หมายความวา  การซ้ือพัสดุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดตั้ง  ทดลอง  และบริการที่
เกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ  แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 
  “การจาง”  ใหหมายความรวมถึง  การจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย  และการจางเหมาบริการ  แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง  การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไป
ราชการ  การจางท่ีปรึกษา  การจางออกแบบและควบคุมงาน  และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง
และพาณิชย 
  “การจางท่ีปรึกษา”  หมายความวา  การจางบริการจากท่ีปรึกษา  แตไมรวมถึงการจาง
ออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 
  “การจางออกแบบและควบคุมงาน”  หมายความวา  การจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดา  ท่ีประกอบธุรกิจบริการดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 
  “เงินงบประมาณ”  หมายความวา  งบประมาณรายจายประจําป  งบประมาณรายจาย
เพิ่มเติม  และเงินซ่ึงสวนราชการไดรับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหไมตอง
สงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  แตไมรวมถึงเงินกู  และเงินชวยเหลือ  ตามระเบียบนี้ 
  “เงินกู”  หมายความวา  เงินกูตามกฎหมายวาดวยการใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจาก
ตางประเทศ 
  “เงินชวยเหลือ”  หมายความวา  เงินท่ีไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ  องคการ
ระหวางประเทศ  สถาบันการเงินระหวางประเทศ  องคการตางประเทศท้ังในระดับรัฐบาลและท่ีมิใชระดับ
รัฐบาล  มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ 
  “อาคาร”  หมายความวา  ส่ิงปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได  เชน  อาคารท่ี
ทําการ  โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  สถานีนํารอง  หรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน  และรวมตลอดถึงส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ  ซ่ึงสรางข้ึนเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้น ๆ  เชน  
เสาธง  ร้ัว  ทอระบายน้ํา  หอถังน้ํา  ถนน  ประปาและส่ิงอ่ืน ๆ  ซ่ึงเปนสวนประกอบของตัวอาคาร  เชน  
เคร่ืองปรับอากาศ  ลิฟต  เฟอรนิเจอร  ฯลฯ 
  “พัสดุท่ีผลิตในประเทศ”  หมายความวา  ผลิตภัณฑท่ีผลิตสําเร็จรูปแลว  โดยสถานท่ีผลิต
ต้ังอยูในประเทศไทย 
  “กิจการของคนไทย”  หมายความวา  กิจการท่ีเปนของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย 
  “ท่ีปรึกษา”  หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจ  หรือสามารถ
ใหบริการเปนท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม  สถาปตยกรรม  เศรษฐศาสตร  หรือสาขาอ่ืน  รวมท้ังใหบริการดาน
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ศึกษา  สํารวจ  ออกแบบและควบคุมงาน  และการวิจัย  แตไมรวมถึงการใหบริการออกแบบและควบคุมงาน
กอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 
  “ท่ีปรึกษาไทย”  หมายความวา  ท่ีปรึกษาที่มีสัญชาติไทยและไดจดทะเบียนไวกับศูนย
ขอมูลท่ีปรึกษาของกระทรวงการคลัง 
  “สวนราชการ”  หมายความวา  กระทรวง  ทบวง  กรม  สํานักงาน  หรือหนวยงานอ่ืนใด
ของรัฐ  ท้ังในสวนกลาง  สวนภูมิภาค  หรือในตางประเทศ  แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ  หนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หรือหนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
  “รัฐวิสาหกิจ”  หมายความวา  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
  “ปลัดกระทรวง”  หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงดวย 
  “หัวหนาสวนราชการ” 
        -  สําหรับราชการบริหารสวนกลาง  หมายความวา  อธิบดี  หรือหัวหนาสวนราชการ 
ท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืนและมีฐานะเปนนิติบุคคล 
        -  สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค  หมายความวา  ผูวาราชการจังหวัด 
  “หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ”  หมายความวา  หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือท่ีมีฐานะเทียบ
กอง  ซ่ึงปฏิบัติงานในสายงานท่ีเกี่ยวกับการพัสดุตามที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด  หรือ
ขาราชการอ่ืนซ่ึงไดรับแตงต้ังจากหัวหนาสวนราชการใหเปนหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ  แลวแตกรณี 
  “เจาหนาท่ีพัสดุ”  หมายความวา  เจาหนาท่ีซ่ึงดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับการพัสดุ  
หรือผูไดรับแตงต้ังจากหัวหนาสวนราชการใหมีหนาท่ีหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้ 
  “ผูอํานวยการโครงการ”  หมายความวา  ผูซ่ึงไดรับแตงต้ังหรือมอบหมายใหมีหนาท่ี
รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงินกูหรือโครงการเงินชวยเหลือ 
  “โรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ”  หมายความวา  โรงงานท่ีไดรับการรับรอง
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขท่ี  มอก. ๙๐๐๑  หรือ  มอก. ๙๐๐๒  ในกิจการและขอบขายท่ีไดรับการ
รับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ  หรือ
หนวยงานท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมใหการรับรองระบบงาน (accreditation) 
  “ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน”  หมายความวา  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเขา
เสนอราคาขายในการซ้ือพัสดุของทางราชการ  หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุ  หรือเขาเสนองานเพ่ือ
รับจางเปนท่ีปรึกษา  หรือรับจางออกแบบและควบคุมงาน  ใหแกสวนราชการใด  เปนผูมีสวนไดเสียไมวา
โดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาหรือเขาเสนองาน
ใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 
  การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาว
ขางตน  ไดแก  การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้ 
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  (๑)  มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร  โดยผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  
ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหน่ึงมีอํานาจ
หรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือ
หลายราย  ท่ีเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 
  (๒)  มีความสัมพันธกันในเชิงทุน  โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ  หรือผูเปนหุนสวน
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด  หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด  เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัท
มหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ท่ีเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 
  คําวา  “ผูถือหุนรายใหญ”  ใหหมายความวา  ผูถือหุนซ่ึงถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาใน
กิจการนั้นหรือในอัตราอ่ืน ตามท่ี กวพ. เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (๓)  มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง  (๑)  และ  (๒)  โดยผูจัดการ  หุนสวน
ผูจัดการ   กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
ของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  หรือเปนผูถือหุนรายใหญ
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ท่ีเขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวน
ราชการนั้นในคราวเดียวกัน  หรือในนัยกลับกัน   
  การดํารงตําแหนง  การเปนหุนสวน  หรือการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรสหรือ
บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนง  การเปน
หุนสวน  หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว 
  ในกรณีบุคคลใดใชช่ือบุคคลอ่ืนเปนผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  
ผูบริหาร  ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยท่ีตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารท่ีแทจริง  หรือเปนหุนสวน  
หรือผูถือหุนท่ีแทจริงของหางหุนสวน  หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัด  แลวแตกรณี  และหาง
หุนสวน  หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีเกี่ยวของไดเขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวน
ราชการนั้นในคราวเดียวกัน  ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานน้ันมีความสัมพันธกันตาม  (๑)  (๒)  หรือ 
(๓)  แลวแตกรณี 
  “การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม”  หมายความวา  การท่ีผูเสนอราคาหรือผู
เสนองานรายหนึ่งหรือหลายราย  กระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง  หรือเปนอุปสรรค  หรือไมเปด
โอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคา  หรือเสนองานตอสวนราชการ  ไมวาจะกระทํา
โดยการสมยอมกัน  หรือโดยการให  ขอให  หรือรับวาจะให  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพยสิน  
หรือประโยชนอ่ืนใด  หรือใชกําลังประทุษราย  หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย  หรือแสดงเอกสารอันเปน
เท็จ  หรือกระทําการใดโดยทุจริต  ท้ังนี้  โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคา  
หรือผูเสนองานดวยกัน  หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหน่ึงรายใดเปนผูมีสิทธิทํา
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สัญญากับสวนราชการนั้น  หรือเพื่อหลีกเล่ียงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบ
สวนราชการโดยมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 
  “เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ”  หมายความวา  คณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาตามขอ ๔๒  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ  ๕๐  คณะกรรมการดําเนินการจาง 
ท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามขอ   ๘๖   คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกตามขอ   ๑๐๓  
คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดตามขอ  ๑๐๖  หรือผูวาจางในกรณีการจาง
ออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษท่ีเปนการวาจางโดยการประกวดแบบตามขอ ๑๐๗  (๒) 
  “งานกอสรางสาธารณูปโภค”  หมายความวา  งานกอสราง  ซอมแซม  และบํารุงรักษางาน
อันเกี่ยวกับการประปา  การไฟฟา  การส่ือสาร  การโทรคมนาคม  การระบายนํ้า  ระบบการขนสงปโตรเลียม
โดยทางทอ  ทางหลวง  ทางรถไฟ  และการอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึงดําเนินการในระดับพื้นดิน  ใตพื้นดิน  หรือ
เหนือพื้นดิน  

สวนท่ี  ๒ 
การใชบังคับและการมอบอํานาจ 

 ขอ  ๖  ระเบียบนี้ใชบังคับแกสวนราชการ  ซ่ึงดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดยใชเงินงบประมาณ  
เงินกู  และเงินชวยเหลือ 
 ขอ  ๗  สําหรับสวนราชการของกระทรวงกลาโหม  การกําหนดใหสวนราชการระดับใด  
ผูบังคับบัญชาช้ันใด  ตําแหนงใด  มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้  ใหเปนไปตามท่ีกระทรวงกลาโหม
กําหนด   และเม่ือไดกําหนดไปประการใดแลว  ใหแจงผูรักษาการตามระเบียบ  และสํานักงานตรวจเงิน 
แผนดินทราบดวย 
 ขอ  ๘  สําหรับสวนราชการท่ีหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงตอนายกรัฐมนตรี  หรือสวนราชการท่ีไม
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวงใด  ใหหัวหนาสวนราชการนั้นมีอํานาจในการดําเนินการ
ตามระเบียบนี้เทากับหัวหนาสวนราชการ  สวนอํานาจท่ีเกินกวานั้นใหผูบังคับบัญชาช้ันเหนือข้ึนไปเปน 
ผูพิจารณา 
 ขอ  ๙  ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้จะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็ได
โดยใหคํานึงถึงระดับ  ตําแหนง  หนาท่ี  และความรับผิดชอบของผูท่ีจะไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ 
 เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง  ผูรับมอบอํานาจมีหนาท่ีตองรับมอบอํานาจนั้น  และจะมอบ
อํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอ่ืนตอไปไมได  เวนแต 
  (๑)  การมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด  ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนั้นตอไป
ไดในกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑.๑)  กรณีมอบอํานาจใหแกรองผูวาราชการจังหวัด  ผูชวยผูวาราชการจังหวัด  ปลัด
จังหวัด  หรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด  ใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหผูมอบอํานาจอํานาจช้ันตน
ทราบดวย 
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 (๑.๒)  กรณีมอบอํานาจใหแกบุคคลอ่ืน  นอกจากท่ีกลาวใน  (๑.๑)  จะกระทําไดตอเม่ือ
ไดรับความเห็นชอบจากผูมอบอํานาจช้ันตนแลว 
  (๒)  การมอบอํานาจและการมอบอํานาจตอตามระเบียบกระทรวงกลาโหม 
 เพื่อความคลองตัวในการจัดหา  ใหหัวหนาสวนราชการมอบอํานาจในการส่ังการและดําเนินการ
จัดหาใหแกผูดํารงตําแหนงรองลงไปเปนลําดับ 
 สําหรับโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือ  ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้  จะแตงต้ังขาราชการ
คนหน่ึงทําหนาท่ีผูอํานวยการโครงการ  และมอบหมายหนาท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการตามระเบียบ
นี้ใหเปนการเฉพาะก็ได 
 ใหผูมอบอํานาจสงสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  หรือสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  แลวแตกรณี  ทราบทุกคร้ัง 

สวนท่ี  ๓ 
บทกําหนดโทษ 

 ขอ  ๑๐  ผูมีอํานาจหรือหนาท่ีดําเนินการตามระเบียบนี้  หรือผูหนึ่งผูใดกระทําการใดโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามระเบียบนี้  หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต  หรือกระทําการโดยปราศจาก
อํานาจ  หรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ี  รวมท้ังมีพฤติกรรมท่ีเอ้ืออํานวยแกผูเขาเสนอราคาหรือเสนองาน  ใหมี
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการ
หรือตามกฎหมายเฉพาะของสวนราชการนั้น  ภายใตหลักเกณฑดังนี้ 
 (๑) ถาการกระทํามีเจตนาทุจริต  หรือเปนเหตุใหทางราชการเสียหายอยางรายแรง  ให
ดําเนินการลงโทษอยางตํ่าปลดออกจากราชการ 
 (๒) ถาการกระทําเปนเหตุใหทางราชการเสียหายแตไมรายแรง  ใหลงโทษอยางตํ่าตัด
เงินเดือน 
 (๓) ถาการกระทําไมเปนเหตุใหทางราชการเสียหาย  ใหลงโทษภาคทัณฑหรือวากลาว
ตักเตือน  โดยทําคําส่ังเปนลายลักษณอักษร 
 การลงโทษทางวินัยตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนจากความรับผิดในทางแพง
ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของหรือความรับผิดทางอาญา  (ถามี) 

สวนท่ี  ๔ 
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 

 ขอ  ๑๑  ใหมีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  เรียกโดยยอวา  “กวพ.”  ประกอบดวย  ปลัด
กระทรวงการคลัง  เปนประธานกรรมการ  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผูแทนกระทรวงกลาโหม  ผูแทนสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดิน  ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด   ผูแทนสํานักงบประมาณ   ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  ผูแทนสํานักงาน  ป.ป.ช.  ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ผูแทน
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สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ  ผูแทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  และผูทรงคุณวุฒิซ่ึง 
นายกรัฐมนตรีแตงต้ังไมเกินหาคน  เปนกรรมการ  และใหเจาหนาท่ีกรมบัญชีกลาง  เปนกรรมการและ
เลขานุการ  กับให  กวพ.  แตงต้ังผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน 
 ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแตงต้ัง  มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป  ผูทรงคุณวุฒิซ่ึงพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับแตงต้ังอีกได 
 ขอ  ๑๒  ให  กวพ.  มีอํานาจหนาท่ีดังนี้  
  (๑)  ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ 
  (๒)  พิจารณาการอนุมัติยกเวน  หรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบ 
  (๓)  พิจารณาคํารองเรียนเกี่ยวกับการท่ีสวนราชการไมปฏิบัติตามระเบียบ 
  (๔)  เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบตอคณะรัฐมนตรี 
  (๕)  กําหนดแบบหรือตัวอยาง  รวมทั้งการแกไขเพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  และกําหนด
แนวทางปฏิบัติ  เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
  (๖)  เสนอความเห็นตอผูรักษาการตามระเบียบ  ในการพิจารณาและแจงเวียนช่ือผูท้ิงงาน  
และการส่ังเปล่ียนแปลงเพิกถอนผูท้ิงงานของสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  และ
รัฐวิสาหกิจ 
  (๗)  กําหนดอัตรารอยละของราคา  ตามขอ  ๑๖(๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๑) 
  (๘)  กําหนดประเภทหรือชนิดของพัสดุท่ีจําเปนตองซ้ือจากตางประเทศ  ตามขอ  ๖๘ 
  (๙)  เชิญขาราชการและลูกจางของสวนราชการ  หรือพนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจ  
หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของมาสอบถามหรือใหขอเท็จจริง  รวมท้ังเรียกเอกสารจากสวนราชการ  หนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถ่ิน  หรือรัฐวิสาหกิจในสวนท่ีเกี่ยวของ 
  (๑๐)  แตงต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
  (๑๑)  พิจารณาดําเนินการตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  (๑๒)  พิจารณารายงานการจาง  ตามขอ  ๘๓  วรรคสอง 
  (๑๓)  กําหนดอัตราคาจางท่ีปรึกษา  ตามขอ  ๙๒ 
  (๑๔)  กําหนดหลักเกณฑการกําหนดคาปรับ  ตามขอ  ๑๓๔ 
  (๑๕)  กาํหนดหลักเกณฑ  แนวทาง  และวิธีปฏิบัติเพื่อใหมีการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๒ 
การจัดหา 
สวนท่ี  ๑ 
บทท่ัวไป 

 ขอ  ๑๓  หลังจากไดทราบยอดเงินท่ีจะนํามาใชในการจัดหาแลว ใหสวนราชการรีบดําเนินการให
เปนไปตามแผน  และตามข้ันตอนของระเบียบนี้  ในสวนท่ี  ๒  สวนท่ี  ๓  หรือสวนท่ี  ๔  แลวแตกรณี  
เพื่อใหพรอมท่ีจะทําสัญญาไดทันทีเม่ือไดรับอนุมัติทางการเงินแลว 
 การจัดหาโดยวิธีสอบราคา  และวิธีประกวดราคา  ใหสวนราชการวางแผนในการจัดหา  และ
ดําเนินการใหเปนไปตามแผนดวย 
 ขอ  ๑๔  การไดมาซ่ึงพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากท่ีระเบียบนี้ไดกําหนดไว  และไมมีระเบียบของ
ทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ  ใหถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใด
ลักษณะหนึ่งท่ีกําหนดไวในหมวดนี้ 
 ขอ  ๑๕  กรณีท่ีมีการจัดทําเอง  ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ังผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเอง
นั้น  และแตงต้ังคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหนาท่ีเชนเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจการจาง  เวนแตสวนราชการท่ีกําหนดใหมีเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะอยูแลว 
 ขอ  ๑๕  ทวิ  การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้  ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบในแตละข้ันตอนของการจัดหา  ตอง
ดําเนินการโดยเปดเผย  โปรงใส  และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม  ท้ังนี้  โดยคํานึงถึง
คุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน  เวนแตกรณีท่ีมีลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวน
ตามท่ีกาํหนดไวในระเบียบนี้ 
 ในการดําเนินการแตละข้ันตอน  ผูมีหนาท่ีรับผิดชอบตองมีการบันทึกหลักฐานในการดําเนินการ  
พรอมท้ังตองระบุเหตุผลในการพิจารณาส่ังการในข้ันตอนท่ีสําคัญไวเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
 ขอ  ๑๕  ตรี  เพื่อเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรมตามขอ ๑๕ ทวิ  ใหผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานท่ีเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันแตเพียงรายเดียวเทานั้น  มีสิทธิท่ีจะเสนอ
ราคาหรือเสนองานในการซ้ือหรือการจางทําพัสดุ  การจางท่ีปรึกษา  หรือการจางออกแบบและควบคุมงาน
ของทางราชการในแตละคร้ัง 
 ใหเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผู
เสนองานแตละรายวาเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันหรือไม  กอนการเปดซองสอบราคา  ประกวด
ราคา  หรือเสนองาน  แลวแตกรณี  และในกรณีการซ้ือหรือการจางทําพัสดุโดยวิธีประกวดราคาตามขอ ๕๔  
หรือการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามขอ ๘๕ และขอ ๘๙ ใหเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ  
ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดังกลาว  กอนการเปดซองขอเสนอดาน
เทคนิค  ซองขอเสนอดานราคา  หรือซองขอเสนอทางการเงิน 
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 ขอ  ๑๕  จัตวา  ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ ๑๕ ตรี  
วรรคสอง  ใหเจาหนาท่ีกําหนดใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาตางหาก  
โดยอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 
  (๑) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนนิติบุคคล  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจ
ควบคุม  และบัญชีรายช่ือผูถือหุนรายใหญ  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
  (๒) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใชนิติบุคคล  
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น  สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)  สําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมท้ังรับรองสําเนาถูกตอง 
  (๓)  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรวมกันในฐานะ
เปนผูรวมคา  ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และใน
กรณีท่ีผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถือสัญชาติไทย  ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หรือถาผู
รวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล  ใหยื่นเอกสารตามท่ีระบุไวใน (๑) 
  (๔)  เอกสารอ่ืนตามท่ีสวนราชการกําหนด  เชน  หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน  สําเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
 การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง  ใหยื่นพรอมกับการยื่นซองสอบราคา  ประกวดราคา  
หรือเสนองาน  แลวแตกรณี  สําหรับกรณีท่ีระเบียบนี้กําหนดใหยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียว
ตามขอ ๘๗ (๒) ใหผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึงมาพรอมกับการยื่นซองดังกลาวดวย 
 เม่ือไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ ๑๕ ตรี วรรคสอง
แลว  ใหเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายช่ือผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีมีสิทธิไดรับ
การคัดเลือกไวในท่ีเปดเผย  ณ  สถานท่ีทําการของสวนราชการโดยพลัน  และถาผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
อยู  ณ  สถานท่ีท่ีมีการเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองาน  แลวแตกรณี  ใหเจาหนาท่ีแจงใหผู
เสนอราคาหรือผูเสนองานรายน้ันทราบดวย 
 ขอ  ๑๕  เบญจ  เม่ือไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ 
๑๕ ตรี  วรรคสองแลว  หากปรากฏวามีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  
ใหเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายช่ือผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดังกลาวทุกรายออกจากการ
เปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการเสนอราคาหรือเสนองานในคร้ังนั้น  พรอมท้ังแจงใหผูเสนอราคาหรือ
ผูเสนองานรายดังกลาวทราบโดยพลัน 
 ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเพราะเหตุ
เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน  นับแต
วันท่ีไดรับแจงพรอมท้ังแสดงเหตุผลของการอุทธรณและเอกสารที่เกี่ยวของมาดวย 
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 ในกรณีท่ีมีการยื่นอุทธรณตามวรรคสอง  ใหปลัดกระทรวงพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณพรอมท้ังแจงให
ผูอุทธรณทราบโดยพลัน  การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนท่ีสุดสําหรับการเสนอราคาหรือ
เสนองานในการซ้ือหรือการจางทําพัสดุ  การจางท่ีปรึกษา  หรือการจางออกแบบและควบคุมงานในคร้ังนั้น  
และใหสงคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวให  กวพ. ทราบดวย 
 การยื่นอุทธรณตามวรรคสอง  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองสอบราคา  
ประกวดราคา  หรือเสนองาน  แลวแตกรณี  ท้ังนี้  เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลา
ดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นดวยกับคํา
คัดคานของผูอุทธรณ  และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานท่ีได
ดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซอง
สอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานดังกลาวได 
 ขอ  ๑๕  ฉ  นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือ  ผูเสนองานแตละรายตามขอ  
๑๕ ตรี  วรรคสอง  และตามขอ ๑๔๕  แลว  หากปรากฏตอเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติกอนหรือ
ในขณะท่ีมีการเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองาน  วามีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานกระทําการ
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ใหเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติทําการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาวหากเช่ือไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ใหเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายช่ือผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีกระทําการดังกลาวทุกราย
ออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการซ้ือหรือการจางทําพัสดุ  การจางท่ีปรึกษา  หรือการจาง
ออกแบบและควบคุมงานในคร้ังนั้น  เวนแตเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติจะวินิจฉัยวา  ผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานนั้น  เปนผูท่ีใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปน
ผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาวตามนัยขอ ๑๔๕ เบญจ  จะไมตัดรายช่ือผูเสนอราคาหรือผูเสนองานน้ันออก
จากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการซ้ือหรือการจางทําพัสดุ  การจางท่ีปรึกษา หรือการจาง
ออกแบบและควบคุมงานนั้นก็ได 
 ใหนําความในขอ ๑๕ จัตวา  วรรคสาม  มาใชบังคับโดยอนุโลม  และผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ี
ถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหน่ึง  มีสิทธิอุทธรณคําส่ังของเจาหนาท่ีท่ี
มีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติได  ท้ังนี้  ใหนําความในขอ ๑๕ เบญจ  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคส่ี  มาใช
กับการอุทธรณในกรณีนี้โดยอนุโลม  และใหหัวหนาสวนราชการเสนอตอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาใหผู
เสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีถูกตัดรายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหน่ึง  เปนผู
ท้ิงงานตามความในหมวด  ๒  สวนท่ี  ๘  การลงโทษผูท้ิงงาน 
 ขอ  ๑๕  สัตต  ในกรณีท่ีปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือ
เสนองานแลว  วาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามท่ีไดประกาศรายช่ือไวตามขอ 
๑๕ จัตวา  วรรคสาม  เปนผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายอื่น    
หรือเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ให
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หัวหนาสวนราชการมีอํานาจท่ีจะตัดรายช่ือผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว
ทุกรายออกจากประกาศรายช่ือตามขอ ๑๕ จัตวา  วรรคสาม  
 ใหหัวหนาสวนราชการเสนอตอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีถูกตัด
รายช่ือออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหน่ึง  เปนผูท้ิงงานตามความในหมวด  ๒  สวน
ท่ี  ๘  การลงโทษผูท้ิงงาน  และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา  การยกเลิกการเปดซองสอบ
ราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  ให
ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานดังกลาวได 

สวนท่ี  ๒ 
การซ้ือการจาง 

การใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย 
 ขอ  ๑๖  ใหสวนราชการใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทย  ตามหลักเกณฑดังนี้ 
  (๑) หามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ  ซ่ึงอาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิตหรือ
ผูขายพัสดุท่ีผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทยสามารถเขาแขงขันกันในการเสนอราคากับทาง
ราชการ 
  (๒) ในกรณีพัสดุ ท่ีตองการซ้ือหรือจางทํา   มีประกาศกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว  ใหกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสรางตาม
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได 
  (๓)  ในกรณีพัสดุท่ีตองการซ้ือหรือจางทํา  ยังไมมีประกาศกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  แตมีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว  ใหกําหนด
รายละเอียด  หรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสราง  ใหสอดคลองกับรายละเอียดหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุไวในคูมือผูซ้ือ  หรือใบแทรกคูมือผูซ้ือท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําข้ึน 
  (๔)  ในกรณีท่ีมีความจําเปนจะตองกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการ
ในการกอสราง  แตกตางจากท่ีกําหนดไวใน (๒) หรือ (๓) ใหแจงสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม  และเม่ือไดรับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไมทักทวงแลว  ให
ดําเนินการซ้ือหรือจางตอไปได  หรือไมรับพิจารณารายนั้น  แลวแตกรณี 
  (๕)  ในกรณีพัสดุท่ีตองการซ้ือหรือจางทํา  เปนพัสดุท่ีมีผูไดรับใบอนุญาตแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกัน  และในขณะเดียวกันเปนพัสดุท่ีมีผูผลิตจาก
โรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตต้ังแตสามรายข้ึนไป  ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุ
ซ่ึงแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพท่ีทําในประเทศไทย
เทานั้น 
  ในกรณีพัสดุท่ีตองการซื้อหรือจางทําตามวรรคหน่ึง  เปนพัสดุท่ีมีผูไดรับใบอนุญาตแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกัน  และในขณะเดียวกันเปนพัสดุท่ีมีผูผลิตจาก
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โรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตนอยกวาสามราย  แตเปนพัสดุท่ีมีผูไดรับใบอนุญาต
แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกันโดยมีผูไดรับใบอนุญาตต้ังแตสามรายข้ึนไป  
หรือเปนพัสดุท่ีมีผูผลิตจากโรงงาน  ท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตต้ังแตสามรายข้ึนไป  ให
สวนราชการระบุความตองการเฉพาะพัสดุซ่ึงแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานหรือพัสดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับ
การรับรองระบบคุณภาพท่ีทําในประเทศไทยและใหดําเนินการตาม  (๖) 
  (๖) ในกรณีพัสดุท่ีตองการซ้ือหรือจางทํา  เปนพัสดุท่ีมีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกันต้ังแตสามรายข้ึนไป  ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซ่ึงแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐานท่ีทําในประเทศไทยเทานั้น 
  ในกรณีพัสดุท่ีตองการซ้ือหรือจางทํา  เปนพัสดุท่ีมีผูผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรอง
ระบบคุณภาพต้ังแตสามรายข้ึนไป  ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซ่ึงผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรอง
ระบบคุณภาพท่ีทําในประเทศไทยเทานั้น 
  การซ้ือหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง  หากมีผูเสนอราคาพัสดุท่ีแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุท่ีมีผูผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ
เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูเสนอราคารายอ่ืนไมเกินรอยละหา  ใหตอรองราคาผูเสนอราคาพัสดุท่ี
แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด  
หากตอรองราคาแลว  ราคาท่ีลดลงสูงกวาราคาตํ่าสุดไมเกินรอยละสาม  หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตาม ขอ 
๑๒ (๗)  ใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน 
  (๗) ในกรณีพัสดุท่ีตองการซ้ือหรือจางทําตาม (๕) หรือ (๖)  เปนพัสดุท่ีมีผูไดรับใบอนุญาต
แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกัน  และในขณะเดียวกันเปนพัสดุท่ีผลิตจาก
โรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพนอยกวาสามราย  หรือเปนพัสดุท่ีมีผูไดรับใบอนุญาตแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกัน  โดยมีผูไดรับใบอนุญาตนอยกวาสามราย  หรือ
เปนพัสดุท่ีมีผูผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ  โดยมีผูผลิตนอยกวาสามราย  ใหระบุความ
ตองการเฉพาะพัสดุท่ีทําในประเทศไทย 
  การซ้ือหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง  หากมีผูเสนอราคาพัสดุท่ีแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพหรือมี
ผูเสนอราคาพัสดุท่ีแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  หรือมีผูเสนอราคาพัสดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรอง
ระบบคุณภาพ  ใหดําเนินการตอรองราคาดังนี้ 
   (ก)  ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุท่ีแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกัน
เปนพัสดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูเสนอ
ราคารายอ่ืนไมเกินรอยละสิบมาตอรองราคา  ท้ังนี้  ใหเรียกผูเสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุดมาตอรองราคา
กอน  หากตอรองราคาแลว  ราคาท่ีลดลงสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูเสนอราคารายอ่ืนไมเกินรอยละเจ็ด  หรือ
อัตราท่ี  กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒(๗)  ใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน  หากตอรองราคาแลวไมไดผล  
ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุท่ีแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ
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รายท่ีเสนอราคาตํ่าสุดลําดับถัดไปมาตอรองราคา  หากตอรองราคาแลว  ราคาท่ีลดลงสูงกวาราคาตํ่าสุดของผู
เสนอราคารายอ่ืนไมเกินรอยละเจ็ด  หรืออัตราท่ี กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๗)  ใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอ
ราคารายน้ัน 
   (ข)  หากดําเนินการตาม  (ก)  แลวไมไดผล  ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุท่ีแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐาน  หรือผูเสนอราคาพัสดุ  ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอ
ราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูเสนอราคารายอ่ืนไมเกินรอยละเจ็ดมาตอรองราคา  หากตอรองราคาแลว  ราคาท่ี
ลดลงสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูเสนอราคารายอ่ืนไมเกินรอยละหา  หรืออัตราท่ี กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๗) 
ใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน 
  (๘)  ในกรณีพัสดุท่ีตองการซ้ือหรือจางทํามีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับ
กระทรวงอุตสาหกรรมแลว  ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุท่ีทําในประเทศไทย 
  การซ้ือหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง  หากมีผูเสนอราคาพัสดุท่ีไดรับการ
จดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเขาแขงขันรายอ่ืน 
ไมเกินรอยละเจ็ด  ใหตอรองราคาผูเสนอราคาพัสดุท่ีไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวง
อุตสาหกรรมรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด  หากตอรองราคาแลว  ราคาท่ีลดลงสูงกวาราคาตํ่าสุดไมเกินรอยละหา  
หรืออัตราท่ี กวพ. กาํหนดตามขอ ๑๒ (๗)  ใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน 
  (๙)  การดําเนินการตาม (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ใหถือตามท่ีปรากฏในบัญชีคูมือผูซ้ือหรือใบ
แทรกคูมือผูซ้ือท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําข้ึนถึงเดือนกอนหนาท่ีจะประกาศซ้ือหรือจาง 
  ถามีผูเสนอราคาพัสดุท่ีอยูระหวางขอการรับรองระบบคุณภาพ  หรือการขอรับใบอนุญาต
แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  หรือการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม  โดยแนบใบ
รับมาพรอมกับใบเสนอราคา  หากพัสดุนั้นไดรับการรับรองระบบคุณภาพ  หรือใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐาน  หรือไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน ๑๐ วันทําการ  นับจาก
วันถัดจากวันเสนอราคา  แตท้ังนี้จะตองกอนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ  ใหถือเสมือนเปนผู
เสนอราคาพัสดุท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ  หรือไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน  หรือ
ไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม  แลวแตกรณี 
  (๑๐) ในกรณีท่ีไดดําเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘)  แลว  แตไมสามารถซ้ือ
หรือจางได  ใหดําเนินการซ้ือหรือจางตอไปได  หรือไมรับพิจารณารายนั้น  แลวแตกรณี 
  (๑๑) การซ้ือและการจางนอกจากท่ีกลาวใน (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘)  แตไมรวมถึง
การจางกอสราง  ใหกําหนดเง่ือนไขใหผูเสนอราคาระบุแหลงกําเนิดหรือประเทศท่ีผลิตดวย  ในกรณีท่ีผู
เสนอราคาผลิตภัณฑท่ีมีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย  หรือเปนกิจการของคนไทย  เสนอราคาสูง
กวาพัสดุท่ีมิไดมีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือมิไดเปนกิจการของคนไทยไมเกินรอยละหาของผู
เสนอราคารายตํ่าสุด  ใหตอรองราคาของผูเสนอราคาพัสดุท่ีมีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือเปน
กิจการของคนไทยรายท่ีเสนอถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนดซ่ึงมีคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ  และ
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เสนอราคาตํ่าสุด  หากตอรองราคาแลว  ราคาท่ีลดลงสูงกวาราคาตํ่าสุดไมเกินรอยละสาม  หรืออัตราที่ กวพ. 
กําหนด  ตามขอ ๑๒ (๗)  ใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน 
  (๑๒)  การเปรียบเทียบราคา  ใหพิจารณาราคาท่ีอยูในฐานเดียวกัน  โดยใหพิจารณาราคา
รวมภาษี  ราคาแยกภาษี  หรือราคายกเวนภาษี  ตามหลักเกณฑท่ีไดประกาศใหผูเสนอราคาทราบ  แลวแต
กรณี 
  (๑๓)  ราคาท่ีซ้ือหรือจาง  ใหพิจารณาตามหลักเกณฑท่ีกําหนดสําหรับวิธีซ้ือหรือวิธีจาง 
แตละวิธี  เวนแตจะเขาหลักเกณฑตาม (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๑) 
  การซ้ือหรือการจาง  ท่ีดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือซ่ึงไมสามารถเจรจากับแหลง
เงินกูหรือเงินชวยเหลือเพื่อกําหนดเง่ือนไขตามวรรคหน่ึงได  ใหสวนราชการสงเสริมพัสดุท่ีผลิตในประเทศ
ไทยหรือเปนกิจการของคนไทยใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
  ในกรณีท่ีพัสดุใดผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ ให กวพ. มีอํานาจยกเวน
การสงเสริมพัสดุประเภทหรือชนิดดังกลาวไดตามความเหมาะสมและจําเปน 
  ผูไดรับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกัน  หรือ
ผูผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพตาม (๕) (๖) หรือ (๗)  แตละราย  ถามีลักษณะท่ีเปนการ
มีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมตามนัยของบทนิยาม  “ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน”  
ใหนับผูไดรับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานหรือผูผลิตดังกลาวเปนหนึ่งรายเทานั้น 
 ขอ  ๑๗  ใหสวนราชการดังตอไปนี้  มีหนาท่ีควบคุมดูแลและสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามขอ  ๑๖ 
  (๑)  กระทรวงอุตสาหกรรม  มีหนาท่ี 
          (๑.๑)  พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน  คําขอรับใบอนุญาตทํา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน  และคําขอจดทะเบียน
ผลิตภัณฑใหแลวเสร็จโดยเร็ว 
 ในระหว า ง ท่ี ยั งพิ จ ารณา คํ าขอตามวรรคห น่ึ งไม แล ว เสร็ จ   ให สํ านั กงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมออกใบรับใหแกผูยื่นคําขอเพื่อใชเปนหลักฐานกับสวนราชการผูดําเนินการซ้ือหรือจาง 
           (๑.๒)  จัดทําบัญชีคูมือผูซ้ือปละหนึ่งคร้ัง  และใบแทรกคูมือผูซ้ือระบุรายช่ือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมท่ีประกาศกําหนดใหม  และบัญชีรายช่ือผลิตภัณฑรายใหมท่ีไดผานการพิจารณาตาม 
(๑.๑)  เดือนละหน่ึงคร้ัง  เผยแพรแกสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน  เปน
ประจํา 
           (๑.๓)   ตรวจสอบความจําเปนพิเศษของสวนราชการตามขอ ๑๖(๔)  หากเปนกรณีท่ีไม
สมควรใหทักทวง  มิฉะนั้นใหตอบรับทราบ  ท้ังนี้  ภายในสิบวันทําการนับแตวันท่ีไดรับแจง 
  (๒)  สํานักงานตรวจเงินแผนดินมีหนาท่ีสอดสองมิใหมีการหลีกเล่ียงการปฏิบัติตามขอ ๑๖ 
หากพบการหลีกเล่ียงใหรายงานผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป  เพื่อดําเนินการทางวินัยแกผูหลีกเล่ียง  และแจง 
ใหผูรักษาการตามระเบียบทราบ 
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วิธีซ้ือและวิธีจาง 
 ขอ  ๑๘  การซ้ือหรือการจางกระทําได  ๖  วิธี  คือ 
  (๑)  วิธีตกลงราคา 
  (๒)  วิธีสอบราคา 
  (๓)  วิธีประกวดราคา 

(๔)  วิธีพิเศษ 
  (๕)  วิธีกรณีพิเศษ 
  (๖)  วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 ขอ  ๑๙  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา  ไดแก  การซ้ือหรือการจางคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาไมเกิน
๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ขอ  ๒๐  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีสอบราคา  ไดแก  การซ้ือหรือการจางคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 
๑๐๐,๐๐๐  บาท  แตไมเกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
 ขอ  ๒๑  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา  ไดแก  การซ้ือหรือการจางคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

ขอ  ๒๒  การซ้ือหรือการจางตามขอ  ๑๙  และขอ  ๒๐  ถาผูส่ังซ้ือหรือผูส่ังจางเห็นสมควรจะส่ังให
กระทําโดยวิธีท่ีกําหนดไวสําหรับวงเงินท่ีสูงกวาก็ได 

การแบงซ้ือหรือแบงจางโดยลดวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางในครั้งเดียวกันเพื่อใหวงเงินตํ่ากวาท่ีกําหนด
โดยวิธีหนึ่งวิธีใด  หรือเพื่อใหอํานาจส่ังซ้ือส่ังจางเปล่ียนไป  จะกระทํามิได 

การซ้ือหรือการจางซ่ึงดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือ  ผูส่ังซ้ือหรือผูส่ังจางจะส่ังใหกระทํา
ตามวงเงินท่ีสัญญาเงินกูหรือสัญญาเงินชวยเหลือกําหนดก็ได 
 ขอ  ๒๓  การซ้ือโดยวิธีพิเศษ  ไดแก  การซ้ือคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ใหกระทําได
เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  เปนพัสดุท่ีจะขายทอดตลาด  โดยสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  
รัฐวิสาหกิจ  องคการระหวางประเทศ  หรือหนวยงานของตางประเทศ 
  (๒)  เปนพัสดุท่ีตองซ้ือเรงดวน  หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ 

(๓)  เปนพัสดุเพื่อใชในราชการลับ 
(๔)  เปนพัสดุท่ีมีความตองการใชเพิ่มข้ึนในสถานการณท่ีจําเปน  หรือเรงดวน  หรือเพื่อ

ประโยชนของสวนราชการ  และจําเปนตองซ้ือเพิ่ม (Repeat Order) 
(๕)  เปนพัสดุท่ีจําเปนตองซ้ือโดยตรงจากตางประเทศหรือดําเนินการโดยผานองคการ

ระหวางประเทศ 
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(๖)  เปนพัสดุท่ีโดยลักษณะของการใชงาน  หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเปนตองระบุ
ยี่หอเปนการเฉพาะ  ซ่ึงหมายความรวมถึง  อะไหล  รถประจําตําแหนง  หรือยารักษาโรคท่ีไมตองจัดซ้ือตาม
ช่ือสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติ  ตามขอ  ๖๐   

(๗)  เปนพัสดุท่ีเปนท่ีดินและหรือส่ิงกอสรางซ่ึงจําเปนตองซ้ือเฉพาะแหง 
(๘)  เปนพัสดุท่ีไดดําเนินการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 

 ขอ  ๒๔   การจางโดยวิธีพิเศษ  ไดแก  การจางคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ใหกระทําได
เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  เปนงานท่ีตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ  หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ 
  (๒)  เปนงานจางซอมพัสดุท่ีจําเปนตองถอดตรวจ  ใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอนจึง
จะประมาณคาซอมได  เชน  งานจางซอมเคร่ืองจักร  เคร่ืองมือกล  เคร่ืองยนต  เคร่ืองไฟฟา  หรือเคร่ือง
อิเล็กทรอนิกส  เปนตน 
  (๓)  เปนงานท่ีตองกระทําโดยเรงดวน  หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ 
  (๔)  เปนงานท่ีตองปกปดเปนความลับของทางราชการ 
  (๕)  เปนงานท่ีจําเปนตองการจางเพิ่มในสถานการณท่ีจําเปน  หรือเรงดวน  หรือเพื่อ
ประโยชนของสวนราชการ  และจําเปนตองจางเพิ่ม (Repeat Order) 
  (๖)  เปนงานท่ีไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 
 ขอ  ๒๕  สําหรับสวนราชการในตางประเทศ  หรือมีกิจกรรมท่ีตองปฏิบัติในตางประเทศจะซ้ือหรือ
จางโดยวิธีพิเศษก็ได  โดยใหติดตอซ้ือหรือจางกับผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง 
 ขอ  ๒๖  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ  ไดแก  การซ้ือหรือการจางจากสวนราชการ  
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมี
ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  หรือรัฐวิสาหกิจ  ในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑)  เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง  และนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหซ้ือหรือจาง 
  (๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซ้ือหรือจาง  และกรณีนี้ใหรวมถึงหนวยงาน
อ่ืนท่ีมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย 
 

รายงานขอซ้ือหรือขอจาง 
 ขอ  ๒๗  กอนดําเนินการซ้ือหรือจางทุกวิธี  นอกจากการซ้ือท่ีดินและหรือส่ิงกอสรางตามขอ  ๒๘  
ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการตามรายการ  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือหรือจาง 
  (๒)  รายละเอียดของพัสดุท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะจาง 
  (๓)  ราคามาตรฐาน  หรือราคากลางของทางราชการ  หรือราคาท่ีเคยซ้ือหรือจางคร้ังหลังสุด
ภายในระยะเวลา  ๒  ปงบประมาณ 
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  (๔)  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางโดยใหระบุวงเงินงบประมาณ  วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงิน
ชวยเหลือท่ีจะซ้ือหรือจางในคร้ังนั้นท้ังหมด  ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินท่ีประมาณวาจะซ้ือหรือจาง
ในคร้ังนั้น 
  (๕)  กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้น  หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
  (๖)  วิธีท่ีจะซ้ือหรือจาง  และเหตุผลท่ีตองซ้ือหรือจางโดยวิธีนั้น 
  (๗)  ขอเสนออ่ืน ๆ  เชน  การขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจําเปนในการซ้ือหรือ
จาง  การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
 การซ้ือหรือจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  และการซ้ือหรือการจางโดยวิธี
พิเศษกรณีเรงดวนตามขอ ๒๓ (๒)  หรือขอ ๒๔ (๓)  ซ่ึงไมอาจทํารายงานตามปกติได  เจาหนาท่ีพัสดุหรือ
เจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นจะทํารายงานตามวรรคหน่ึงเฉพาะรายการท่ีเห็นวาจําเปนก็ได 
 ขอ  ๒๘  กอนดําเนินการซ้ือท่ีดินและหรือส่ิงกอสราง  ใหเจาหนาท่ีพัสดุทํารายงานเสนอตอหัวหนา
สวนราชการตามรายการดังตอไปนี้ 
  (๑)   เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือ 
  (๒)  รายละเอียดของที่ดิน  และหรือส่ิงกอสรางท่ีตองการซ้ือรวมท้ังเนื้อท่ีและทองท่ีท่ี
ตองการ 
  (๓)  ราคาประเมินของทางราชการในทองท่ีนั้น 
  (๔)  ราคาซ้ือขายของท่ีดิน  และหรือส่ิงกอสรางใกลเคียงบริเวณท่ีจะซ้ือคร้ังหลังสุด
ประมาณ ๓  ราย 
  (๕)  วงเงินท่ีจะซ้ือ  โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ  วงเงินตามโครงการเงินกู  หรือเงิน
ชวยเหลือ  ท่ีจะซ้ือในคร้ังนั้นท้ังหมด  ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินท่ีประมาณวาจะซ้ือในคร้ังนั้น 
  (๖)  วิธีท่ีจะซ้ือและเหตุผลท่ีตองซ้ือโดยวิธีนั้น 
  (๗)  ขอเสนออ่ืน ๆ  เชน  การขออนุมัติแตงต้ังคณะกรรมการตาง ๆ ท่ีจําเปนในการซ้ือ  การ
ออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
 การซ้ือท่ีดินและหรือส่ิงกอสรางใหติดตอกับเจาของโดยตรง  เวนแตการซ้ือท่ีดินและหรือ
ส่ิงกอสรางในตางประเทศท่ีจําเปนตองติดตอผานนายหนา  หรือดําเนินการในทํานองเดียวกันตามกฎหมาย
หรือประเพณีนิยมของทองถ่ิน 
 ขอ  ๒๙  เม่ือหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอตามขอ  ๒๗  หรือขอ  ๒๘  
แลว  ใหเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการตามวิธีการซ้ือหรือการจางนั้นตอไปได   
 

การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซ้ือและการจาง 
 ขอ  ๓๐  สวนราชการใดประสงคจะคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการซ้ือและการจางใหกระทํา
ไดในกรณีท่ีจําเปนตองจํากัดเฉพาะผูท่ีมีความสามารถ  โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก  ประกาศ
ใหผูท่ีสนใจทราบโดยเปดเผย  พรอมทั้งสงให กวพ. ดวย 
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 ในการดําเนินการคัดเลือก  ใหสวนราชการเจาของเร่ืองจัดทํารายงานเสนอขออนุมัติหัวหนาสวน
ราชการผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุพรอมดวยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเบ้ืองตน  โดยมีรายละเอียดอยางนอย
ดังตอไปนี้ 
  (๑)  เหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองทําการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตน 
  (๒) ประเภท  วงเงิน  และรายละเอียดของพัสดุ  หรืองานท่ีจะตองซ้ือหรือจาง 
  (๓)  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก  ซ่ึงเปนเกณฑความตองการข้ันตํ่า  เชน 
ประสบการณและผลงานท่ีผานมา  สมรรถภาพในสวนท่ีเกี่ยวของกับเจาหนาท่ี  เคร่ืองมือ  และโรงงาน  
ฐานะการเงิน  เปนตน 
  (๔)  หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก   
 ขอ  ๓๑  เม่ือหัวหนาสวนราชการส่ังการอนุมัติในขอ  ๓๐  แลว  ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทําประกาศเชิญ
ชวนเพื่อคัดเลือกคุณสมบัติเบ้ืองตน 
 ประกาศเชิญชวน  อยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้ 
  (๑)  รายละเอียดเฉพาะของท่ีตองการซ้ือ  หรืองานท่ีตองการจาง 
  (๒)  ประสบการณ  และผลงานของผูเสนอท่ีมีลักษณะและประเภทเดียวกัน 
  (๓)  สมรรถภาพ  ในสวนท่ีเกี่ยวของกับเจาหนาท่ี  เคร่ืองมือ  และโรงงาน 
  (๔)  ฐานะการเงิน 
  (๕)  หลักเกณฑท่ัวไปในการพิจารณาคัดเลือก 
  (๖)  สถานท่ีในการขอรับ  หรือขอซ้ือเอกสารคุณสมบัติเบ้ืองตน 
 ในประกาศครั้งแรก  ใหกําหนดสถานท่ี  วัน  เวลารับขอเสนอ  ปดการรับขอเสนอ  และเปดซอง
ขอเสนอ  พรอมท้ังประกาศโฆษณาและแจงลักษณะโดยยอของพัสดุท่ีตองการซ้ือหรืองานท่ีตองการจาง  
และกําหนดเวลาใหพอเพียงเพื่อเปดโอกาสใหแกผูท่ีสนใจจัดเตรียมขอเสนอ  ท้ังนี้  จะตองกระทํากอนวันรับ
ซองขอเสนอไมนอยกวา  ๓๐  วัน  โดยประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและลงประกาศในหนังสือพิมพ  หาก
เห็นสมควรจะสงประกาศเชิญชวนไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรงหรือโฆษณาดวยวิธีอ่ืน
อีกก็ได 
 สําหรับการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการประกวดราคานานาชาติ  ใหประกาศโฆษณากอน
วันรับซองขอเสนอไมนอยกวา  ๖๐  วัน  และดําเนินการตามหลักเกณฑของแหลงเงินกูหรือเงินชวยเหลืออีก
ดวย 
 ขอ  ๓๒  ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตน  
ประกอบดวย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอยางนอย  ๔  คน  โดยใหแตงต้ังจากขาราชการ
ระดับ  ๕  หรือเทียบเทาข้ึนไป  และจะตองมีผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิอยางนอย  ๑  คน 
 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนมีหนาท่ีพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองตนตาม
หลักเกณฑและภายในระยะเวลาท่ีหัวหนาสวนราชการกําหนด 
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 ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดตอ
หัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเพื่อพิจารณาประกาศรายช่ือผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการซ้ือ
หรือจางตอไป 
 ขอ  ๓๓  ใหสวนราชการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ  การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการซ้ือ
หรือการจาง  และตรวจสอบบัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนท่ีไดประกาศไปแลวอยางนอยทุกรอบ  ๓  ป  
โดยปกติใหกระทําภายในเดือนแรกของปงบประมาณ  และเม่ือไดทบทวนแลวใหสวนราชการนั้นแจงการ
ทบทวนพรอมท้ังสงหลักเกณฑท่ีมีการเปล่ียนแปลงใหมให กวพ. ทราบโดยเร็ว  แตตองไมนานเกินกวา  ๓๐ 
วัน  นับแตวันท่ีไดมีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑดังกลาว 
 ในกรณีท่ีสวนราชการใดมีการข้ึนบัญชีผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนสําหรับการซ้ือหรือการจางไวเปนการ
ประจํา  ใหสวนราชการนั้นเปดโอกาสใหผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนท่ีไดข้ึนบัญชีไวแลวและประสงคท่ีจะขอ
เล่ือนช้ัน  หรือใหบุคคลท่ีประสงคจะเขารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อข้ึนบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตน  มี
สิทธิยื่นคําขอเล่ือนช้ันหรือคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกไดตลอดเวลา  โดยใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
วิธีการคัดเลือกตามท่ีกําหนดไวในขอ  ๓๑  และขอ  ๓๒  และโดยปกติจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน  
๙๐  วัน  นับแตวันท่ีไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ครบถวนแลว  ถาไมสามารถดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว  จะตองช้ีแจงเหตุผลและระยะเวลาที่ตองใชตามความจําเปนใหผูยื่นคําขอ
ทราบดวย 
 ในระหวางการยื่นคําขอและตรวจพิจารณาคําขอ  ผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนท่ียื่นคําขอเล่ือนช้ันหรือผูท่ี
ยื่นคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อข้ึนบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตน  จะใชสิทธิจากการท่ีตนไดยื่นคํา
ขอเล่ือนช้ันหรือคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกดังกลาวในการซ้ือหรือการจางท่ีมีข้ึนกอนหรือในระหวางท่ี
ตนยื่นคําขอเล่ือนช้ันหรือคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกนั้นไมได 
 ในกรณีท่ีสวนราชการเห็นสมควรยกเลิกบัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนในการซ้ือหรือการจาง
เพื่อดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนตามหลักเกณฑท่ีไดมีการเปล่ียนแปลงใหมตามวรรคหนึ่ง  ให
สวนราชการแจงใหผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนท่ีอยูในบัญชีรายช่ือทราบหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกผูมี
คุณสมบัติเบ้ืองตน  ท่ีไดมีการเปล่ียนแปลงใหมลวงหนาไมนอยกวา  ๑๒๐  วัน 
 ขอ  ๓๓  ทวิ  ในการซ้ือหรือการจางแตละคร้ัง  ใหสวนราชการพิจารณาถึงความสามารถในการรับ
งานของผูขายหรือผูรับจางประกอบการพิจารณาคัดเลือกของสวนราชการดวย 
 ในกรณีท่ีสวนราชการใดมีการข้ึนบัญชีผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนสําหรับการซ้ือหรือการจางไวแลว  ให
สวนราชการนั้นแจงใหผูขายหรือผูรับจางท่ีอยูในบัญชีผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนดังกลาวแสดงหลักฐานถึงขีด
ความสามารถและความพรอมท่ีตนมีอยูในวันเสนอราคาตามหลักเกณฑท่ีทางราชการกําหนด  ท้ังในดาน
บุคลากร  เคร่ืองมือ  โรงงาน  และฐานะทางการเงินของตนตอสวนราชการ 
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กรรมการ 
 ขอ  ๓๔  ในการดําเนินการซ้ือหรือจางแตละคร้ัง  ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ังคณะกรรมการข้ึน  
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลวแตกรณี  คือ 
  (๑)  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
  (๒) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 
  (๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
  (๔)  คณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ 
  (๕)  คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
  (๖)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  (๗)  คณะกรรมการตรวจการจาง 
 ใหคณะกรรมการแตละคณะรายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาสวนราชการภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด  ถามีเหตุท่ีทําใหการรายงานลาชา  ใหเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาขยายเวลาใหตามความ
จําเปน 
 ขอ  ๓๕  คณะกรรมการตามขอ  ๓๔  แตละคณะใหประกอบดวย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  และ
กรรมการอยางนอย  ๒  คน  โดยปกติใหแตงต้ังจากขาราชการต้ังแตระดับ  ๓  หรือเทียบเทาข้ึนไป  ในกรณี
จําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการจะแตงต้ังบุคคลท่ีมิใชขาราชการรวมเปนกรรมการดวยก็ได  ถา
ประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได  ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ังขาราชการที่มีคุณสมบัติ
ดังกลาวขางตนทําหนาท่ีประธานกรรมการแทน 
 ในกรณีเม่ือถึงกําหนดเวลาการเปดซองสอบราคา  หรือรับซองประกวดราคาแลวประธานกรรมการ
ยังไมมาปฏิบัติหนาท่ี  ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาท่ีประธานกรรมการในเวลานั้น  
โดยใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาท่ีเฉพาะขอ ๔๒ (๑) หรือขอ ๔๙  แลวแตกรณี  แลวรายงาน
ประธานกรรมการซ่ึงหัวหนาสวนราชการแตงต้ังเพื่อดําเนินการตอไป 
 ในการซ้ือหรือจางคร้ังเดียวกัน  หามแตงต้ังผูท่ีเปนกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา  เปน
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  หรือแตงต้ังผูท่ีเปนกรรมการเปดซองสอบราคาหรือกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา  เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 คณะกรรมการทุกคณะ  เวนแต  คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา  ควรแตงตั้ง
ผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจางนั้น ๆ เขารวมเปนกรรมการดวย 
 สําหรับการซ้ือหรือจางในวงเงินไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  จะแตงต้ังขาราชการหรือลูกจางประจําคนหนึ่ง
ซ่ึงมิใช ผูจัดซ้ือหรือจัดจางเปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจางนั้น   โดยใหปฏิบัติหนาท่ี เชนเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือคณะกรรมการตรวจการจางก็ได 
 ขอ  ๓๖  ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ  ตองมีกรรมการมาพรอมกันไมนอยกวา
กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ 
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 มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก  ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด  เวนแต  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจาง  ให
ถือมติเอกฉันท 
 กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ  ใหทําบันทึกความเห็นแยงไวดวย 
 ขอ  ๓๗ ในการจางกอสรางแตละคร้ัง  ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ังผูควบคุมงานท่ีมีความรูความ
ชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสรางจากขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัด  หรือขาราชการ
หรือลูกจางประจําในสังกัดอ่ืนตามท่ีไดรับความยินยอมจากหัวหนาสวนราชการของผูนั้นแลว  ในกรณีท่ี
ลักษณะของงานกอสรางมีความจําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน  จะแตงต้ังผูควบคุมงานเฉพาะ
ดานหรือเปนกลุมบุคคลก็ได 

ผูควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผูออกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติจะตองมีคุณวุฒิไมตํ่ากวาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ในกรณีจําเปนจะตองจางท่ีปรึกษาเปนผูควบคุมงานแทนขาราชการหรือลูกจางประจําตามวรรคหน่ึง  
ใหถือปฏิบัติตามหมวด  ๒  สวนท่ี  ๓  หรือสวนท่ี  ๔  แลวแตกรณี 
 ขอ  ๓๘  ในการซ้ือหรือจางทําพัสดุท่ีมีเทคนิคพิเศษ  และจําเปนตองใชผูเช่ียวชาญในการพิจารณา
เปนการเฉพาะ  ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพื่อ
วาจางท่ีปรึกษามาใหความเห็นประกอบการพิจารณาในการจัดซ้ือหรือจัดจางในข้ันตอนหนึ่งข้ันตอนใดได
ตามความจําเปน  โดยใหดําเนินการจางโดยถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ในสวนท่ี  ๓ 
 

วิธีตกลงราคา 
 ขอ  ๓๙  การซ้ือหรือจางโดยวิธีตกลงราคา  ใหเจาหนาท่ีพัสดุติดตอตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจาง
โดยตรง  แลวใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุจัดซ้ือหรือจางไดภายในวงเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวน
ราชการตามขอ  ๒๙ 
 การซ้ือหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดคาดหมายไวกอน
และไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน  ใหเจาหนาท่ีพัสดุหรือเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น
ดําเนินการไปกอน  แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาสวนราชการและเม่ือหัวหนาสวนราชการให
ความเห็นชอบแลว  ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
 

วิธีสอบราคา 
 ขอ  ๔๐ ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา  โดยอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้ 
  (๑)  คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีตองการซ้ือและจํานวนท่ีตองการ  หรือแบบรูปรายการ
ละเอียดและปริมาณงานท่ีตองการจาง 
  ในกรณีท่ีจําเปนตองดูสถานท่ี  หรือช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตามวรรคหน่ึง  ให
กําหนดสถานท่ี  วัน  เวลาท่ีนัดหมายไวดวย 
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  (๒)  คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซ่ึงจะตองมีอาชีพขายหรือรับจางตาม (๑) โดยใหผูเสนอ
ราคาแสดงหลักฐานดังกลาวดวย 
  (๓)  ในกรณีจําเปนใหระบุผูเขาเสนอราคา  สงตัวอยางแคตตาลอก  หรือแบบรูปและ
รายการละเอียดไปพรอมกับใบเสนอราคา 
  (๔)  ถาจําเปนตองมีการตรวจทดลอง  ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอแกการตรวจทดลอง
และเหลือไวสําหรับการทําสัญญาดวย  ท้ังนี้ ใหมีขอกําหนดไวดวยวาทางราชการไมรับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทดสอบตัวอยางนั้น 
  (๕)  สถานท่ีติดตอเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด  ในกรณีท่ีมีการขายใหระบุราคาขายไว
ดวย 
  (๖)  ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคาเสนอราคารวมท้ังส้ินและราคาตอหนวยหรือตอรายการ 
(ถาทําได) พรอมท้ังระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวา  จะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอหนวยหรือตอรายการ  
ในกรณีท่ีไมไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคาใหพิจารณาราคารวม 
  (๗)  แบบใบเสนอราคา  โดยกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาใหลงราคารวมทั้งส้ินเปน
ตัวเลขและตองมีตัวหนังสือกํากับ  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน  ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 
  ในการสอบราคาจางกอสราง  ใหกําหนดแบบบัญชีรายการกอสรางตามความเหมาะสมของ
ลักษณะและประเภทของงาน  เพื่อใหผูเขาเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาดวย 
  (๘)  กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาท่ีจําเปนตอทางราชการและมีเง่ือนไขดวยวาซองเสนอ
ราคาท่ียื่นตอทางราชการและลงทะเบียนรับซองแลว  จะถอนคืนมิได 
  (๙)  กําหนดสถานที่สงมอบพัสดุ  และวันสงมอบโดยประมาณ (สําหรับการซ้ือ) หรือ
กําหนดวันท่ีจะเร่ิมทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจาง) 
  (๑๐) กําหนดสถานท่ี  วัน  เวลา  เปดซองสอบราคา 
  (๑๑) ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอทางราชการ  จาหนา
ถึงประธานกรรมการเปดซองสอบราคาการซ้ือการจางคร้ังนั้น  และสงถึงสวนราชการกอนวันเปดซอง  โดย
ใหสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองราคาดวย 
  สําหรับกรณีท่ีจะใหมีการยื่นซองทางไปรษณียไดใหกําหนดวิธีการปฏิบัติไวใหชัดเจนดวย 
  (๑๒) กําหนดเง่ือนไขในการสงวนสิทธ์ิท่ีจะถือวา  ผูท่ีไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงกับทาง
ราชการ  เปนผูท้ิงงาน 
  (๑๓) ขอกําหนดวาผูเขาเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญา  จะตองวาง
หลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตราในขอ ๑๔๑  และขอ ๑๔๒ 
  (๑๔) รางสัญญา  รวมท้ังการแบงงวดงาน  การจายเงิน  เง่ือนไข  การจายเงินลวงหนา (ถามี) 
และอัตราคาปรับ 
  (๑๕) ขอสงวนสิทธ์ิวา  สวนราชการจะไมพิจารณาผูเสนอราคาท่ีเปนผูท้ิงงานของทาง
ราชการ  และสวนราชการทรงไวซ่ึงสิทธิท่ีจะงดซ้ือหรือจาง  หรือเลือกซ้ือหรือจางโดยไมจําตองซ้ือหรือจาง
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จากผูเสนอราคาตํ่าสุดเสมอไป  รวมท้ังจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปน
ผูท้ิงงาน  หากมีเหตุท่ีเช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 ขอ  ๔๑  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีสอบราคา  ใหดําเนินการดังนี้ 
  (๑)  กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา  ๑๐  วัน  สําหรับการสอบราคาในประเทศ
หรือไมนอยกวา  ๔๕  วัน  สําหรับการสอบราคานานาชาติ  ใหเจาหนาท่ีพัสดุสงประกาศเผยแพรการสอบราคา
และเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานน้ันโดยตรง  หรือโดยทางไปรษณียลงทะเบียนให
มากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได  กับใหปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการของสวนราชการนั้น 
  (๒)  ในการยื่นซองสอบราคา  ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธานคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาการซ้ือหรือการจางคร้ังนั้น  และสงถึงสวนราชการผูดําเนินการสอบราคากอนวันเปดซอง
สอบราคา  โดยยื่นโดยตรงตอสวนราชการ  หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน  ในกรณีท่ีสวนราชการกําหนดให
กระทําได 
  (๓)  ใหเจาหนาท่ีลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซอง  ในกรณีท่ีผูเสนอราคา
มายื่นซองโดยตรงใหออกใบรับใหแกผูยื่นซอง  สําหรับกรณีท่ีเปนการยื่นซองทางไปรษณีย  ใหถือวันและเวลา
ท่ีสวนราชการนั้นลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง  และใหสงมอบซองใหแกหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุทันที 
  (๔)  ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซองและเม่ือถึง
กําหนดเวลาเปดซองสอบราคาแลว  ใหสงมอบซองเสนอราคาพรอมท้ังรายงานผลการรับซองตอคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคา  เพื่อดําเนินการตอไป 
 ขอ  ๔๒   คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาท่ีดังนี้ 
  (๑)  เปดซองใบเสนอราคา  และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ของ
ผูเสนอราคาทุกราย  โดยเปดเผย  ตามวัน  เวลา  และสถานท่ีท่ีกําหนด  และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชี
ของผูเสนอราคาทุกราย  แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบ
เสนอราคาทุกแผน 
  (๒)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  ใบเสนอราคา  แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและ
รายการละเอียด  แลวคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีถูกตองตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
  (๓)  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาท่ีถูกตองตาม  (๒)  ท่ีมีคุณภาพและ
คุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ  และเสนอใหซ้ือหรือจางจากรายท่ีคัดเลือกไวแลว  ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุด 
  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาตํ่าสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับสวนราชการในเวลา
ท่ีกําหนดตามเอกสารสอบราคา  ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาตํ่ารายถัดไปตามลําดับ 
  ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย  ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหม
พรอมกันดวยวิธียื่นซองเสนอราคา 
  ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจางสูงกวาวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจาง  ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามขอ  ๔๓   
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  (๔)  ในกรณีท่ีมีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน
เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว  ใหคณะกรรมการดําเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม 
  (๕)  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไว
ท้ังหมดตอหัวหนาสวนราชการเพื่อส่ังการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
 ขอ  ๔๓  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีสอบราคาท่ีปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควรซ้ือหรือจางยังสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางตามขอ ๒๗ (๔)  หรือขอ ๒๘ (๕)  แลวแตกรณี  ให
คณะกรรมการดําเนินการตามลําดับ  ดังนี้ 
  (๑)  เรียกผูเสนอราคารายน้ันมาตอรองราคาใหตํ่าสุดเทาท่ีจะทําได  หากผูเสนอราคารายน้ัน
ยอมลดราคาแลว  ราคาท่ีเสนอใหมไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง  หรือสูงกวาแตสวนท่ีสูงกวานั้นไมเกิน
รอยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง  หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอีก  แตสวนท่ีสูงกวาวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจางนั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง  ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม  ก็
ใหเสนอซ้ือหรือจางจากผูเสนอราคารายน้ัน 
  (๒)  ถาดําเนินการตาม  (๑)  แลวไมไดผล  ใหเรียกผูเสนอราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร
ซ้ือหรือจางทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกัน  ดวยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลาอัน
สมควร  หากรายใดไมมายื่นซอง  ใหถือวารายนั้นยืนราคาตามท่ีเสนอไวเดิม  หากผูเสนอราคาตํ่าสุดในการ
ตอรองราคาคร้ังนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง  หรือสูงกวา  แตสวนท่ีสูงกวานั้นไมเกินรอยละ
สิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง  ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสม  ก็ใหเสนอซ้ือหรือจางจากผูเสนอ
ราคารายน้ัน 
  (๓)  ถาดําเนินการตาม  (๒)  แลวไมไดผล  ใหเสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการเพ่ือ
ประกอบการใชดุลพินิจวาจะสมควรลดรายการ  ลดจํานวน  หรือลดเนื้องาน  หรือขอเงินเพิ่มเติม  หรือยกเลิก
การสอบราคาเพ่ือดําเนินการสอบราคาใหม 
 

วิธีประกวดราคา 
 ขอ  ๔๔  ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคา  ตามตัวอยางท่ี กวพ. กําหนดหรือตามแบบท่ี
ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว 
 การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากท่ี กวพ. 
กําหนดหรือแบบท่ีผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด  โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไวใน
ตัวอยางหรือแบบดังกลาว  และไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได  เวนแตหัวหนาสวนราชการ
เห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ  ก็ใหสงรางเอกสารประกวดราคาไปใหสํานักงานอัยการ
สูงสุดตรวจพิจารณากอน 
 การเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจัดทําเปนประกาศ  และมีสาระสําคัญดังนี้ 
  (๑)  รายการพัสดุท่ีตองการซ้ือ  หรืองานท่ีตองการจาง 
  (๒)  คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคา 
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  (๓)  กําหนดวัน  เวลา  รับซอง  ปดการรับซอง  และเปดซองประกวดราคา 
  (๔)  สถานท่ีและระยะเวลาในการขอรับ  หรือขอซ้ือเอกสารการประกวดราคาและราคาของ
เอกสาร 
  (๕)  แหลงเงินกูและประเทศผูมีสิทธิเขาประกวดราคาในกรณีประกวดราคานานาชาติ 
 ขอ  ๔๕  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา  ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุมีหนาท่ีรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลและจัดทําหลักฐานการเผยแพรและการปดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  
โดยใหเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการดังนี้ 
  (๑)  ปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการของสวนราชการนั้น  การปด
ประกาศดังกลาว  ใหกระทําในตูปดประกาศท่ีมีกุญแจปดตลอดเวลา  โดยผูปดประกาศและผูปลดประกาศ
ออกจากตูปดประกาศจะตองจัดทําหลักฐานการปดประกาศและการปลดประกาศออก  เปนหนังสือมีพยาน
บุคคลรับรอง  ท้ังนี้  ผูปดประกาศและผูปลดประกาศออก  จะตองมิใชบุคคลเดียวกัน  และจะตองมิใชบุคคล
ท่ีเปนพยานในแตละกรณีดวย 
  (๒)  สงไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง  และ/หรือประกาศในหนังสือพิมพ 
  (๓)  สงใหกรมประชาสัมพันธ  และองคการส่ือสารมวลชนแหงประเทศไทย  เพื่อเผยแพร 
  (๔)  สงไปเผยแพรท่ีศูนยรวมขาวประกวดราคาของทางราชการ  โดยใหสงเอกสารประกวด
ราคาไปพรอมกันดวย 
  (๕)  สงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  แลวแตกรณี  
โดยใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกันดวย 
 นอกจากการดําเนินการตามวรรคหน่ึง  หากเห็นสมควรจะสงประกาศไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจาง
ทํางานนั้นโดยตรง  หรือจะโฆษณาโดยวิธีอ่ืนอีกดวยก็ได 
 การสงประกาศประกวดราคาตามวรรคหน่ึง  หากจัดสงทางไปรษณียใหจัดสงโดยใชบริการ
ไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)  เวนแตทองท่ีใดไมมีบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS)  จึงใหจัดสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียน 
 การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  วรรคสอง  และวรรคสาม  ใหกระทํากอนการใหหรือการขายเอกสาร
ประกวดราคาไมนอยกวา  ๗  วันทําการ 
 สําหรับการซ้ือหรือการจางโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ  ใหสวนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของแหลงเงินกูหรือแหลงใหเงินชวยเหลือ 
 ขอ  ๔๖  การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา  รวมท้ังเอกสารท่ีเกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะหรือ
รายละเอียด  ใหกระทํา ณ สถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขตหวงหาม  และจะตอง
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซ้ือท่ีมีอาชีพขายหรือ
รับจางทํางานนั้น  รายละ ๑ ชุด  โดยไมมีเง่ือนไขอ่ืนใดในการใหหรือการขาย 



 26

 การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคาตองกระทําไมนอยกวา  ๗  วันทําการ  และจะตองมี
ชวงเวลาสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงคจะเขาเสนอราคาหลังปดการใหหรือการขายเอกสารประกวด
ราคาจนถึงกอนวันรับซองประกวดราคาไมนอยกวา  ๗  วันทําการ  หรือไมนอยกวาจํานวนวันท่ีมากกวานั้น
ตามท่ี กวพ. กําหนดโดยคํานึงถึงขนาด  ปริมาณ  และลักษณะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจาง 
 ในกรณีท่ีมีการขาย  ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายท่ีทางราชการตองเสียไปในการจัดทํา
สําเนาเอกสารประกวดราคาน้ัน 
 ถามีการยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้นและมีการประกวดราคาใหม  ใหผูรับหรือซ้ือเอกสาร
ประกวดราคาในการประกวดราคาคร้ังกอน  มีสิทธิใชเอกสารประกวดราคาน้ันหรือไดรับเอกสารประกวด
ราคาใหม  โดยไมตองเสียคาซ้ือเอกสารประกวดราคาอีก 
 ขอ  ๔๗  ในกรณีการซ้ือหรือการจางใดมีรายละเอียดท่ีมีความซับซอน  หรือมีความจําเปนโดยสภาพ
ของการซ้ือหรือการจางท่ีจะตองมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ี  ใหสวนราชการกําหนดวัน  เวลา  
และสถานท่ีในการชี้แจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีในประกาศประกวดราคา 
 กอนวันปดการรับซองประกวดราคา  หากสวนราชการเห็นวามีความจําเปนท่ีจะตองกําหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานท่ีอันเปนการแกไขคุณลักษณะเฉพาะท่ีเปนสาระสําคัญซ่ึงมิไดกําหนด
ไวในเอกสารประกวดราคาต้ังแตตน  ใหสวนราชการจัดทําเปนเอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติมและใหระบุ  วัน  
เวลา  และสถานท่ีในการชี้แจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีไวดวย  และใหดําเนินการตามขอ ๔๕ วรรค
หนึ่ง  โดยอนุโลม  รวมท้ังใหแจงเปนหนังสือใหผูท่ีไดรับหรือไดซ้ือเอกสารประกวดราคาไปแลวทุกราย
ทราบโดยมิชักชา 
 การชี้แจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบจัดทํา
บันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีเปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐานทุกคร้ัง 
 ถามีการดําเนินการตามวรรคสอง  ใหสวนราชการพิจารณาเล่ือนวัน  เวลา  รับซอง  การปดการรับ
ซอง  และการเปดซองประกวดราคา  ตามความจําเปนแกกรณีดวย 
 ขอ  ๔๘  นอกจากกรณีท่ีกําหนดไวตามขอ  ๔๗  เม่ือถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคา  หามมิให
รนหรือเล่ือน  หรือเปล่ียนแปลงกําหนดเวลารับซอง  และเปดซองประกวดราคา 
 การรับซองทางไปรษณียจะกระทํามิได  เวนแตการประกวดราคานานาชาติซ่ึงกําหนดใหมีการยื่น
ซองทางไปรษณียได  โดยใหถือปฏิบัติตามขอ ๔๑ (๒) (๓)  และ (๔) โดยอนุโลม 
 ขอ  ๔๙  คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา  มีหนาท่ีดังนี้ 
  (๑)  รับซองประกวดราคา  ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน  ลงช่ือกํากับซองกับบันทึก
ไวท่ีหนาซองวาเปนของผูใด 
  (๒)  ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาท่ีการเงินและใหเจาหนาท่ีการเงินออกใบ
รับใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน  หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย  กรณี
หลักประกันซองเปนหนังสือคํ้าประกัน  ใหสงสําเนาหนังสือคํ้าประกันใหธนาคาร  บรรษัท  เงินทุน
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อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือคํ้าประกัน  ทราบ
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย 
  (๓)  รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอมท้ังพัสดุ
ตัวอยาง  แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถามี)  หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานไวดวย 
  (๔)  เม่ือพนกําหนดเวลารับซองแลว  หามรับซองประกวดราคา  หรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ 
ตามเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก  เวนแตกรณีตามขอ ๑๖ (๙)  
  (๕)  เปดซองใบเสนอราคา  และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ 
ของผูเสนอราคาทุกราย  โดยเปดเผยตามเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด  และใหกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือ
กํากับไวในใบเสนอราคา  และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน 
  ในกรณีท่ีมีการยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนออ่ืน ๆ แยกจากซองขอเสนอดาน
ราคาซ่ึงตองพิจารณาทางเทคนิคและอ่ืน ๆ กอน  ตามเง่ือนไขที่ไดกําหนดไวตามขอ ๕๔ และขอ ๕๖ 
คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาไมตองปฏิบัติหนาท่ีตามวรรคหน่ึงโดยใหเปนหนาท่ีของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาท่ีจะตองดําเนินการตอไป 
  (๖)  สงมอบใบเสนอราคาท้ังหมด  และเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมดวยบันทึกรายงาน
การดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน 
 ขอ  ๕๐  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  มีหนาท่ีดังนี้ 
  (๑)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  ใบราคา  เอกสารหลักฐานตาง ๆ  พัสดุตัวอยาง  
แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด  แลวคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีถูกตองตามเง่ือนไขในเอกสาร
ประกวดราคา 
  ในกรณีท่ีผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสาร
ประกวดราคาในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ  และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผู
เสนอราคารายอ่ืนหรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย  ใหพิจารณาผอนปรนใหผูเขาประกวดราคาโดยไมตัดผูเขา
ประกวดราคารายน้ันออก 
  ในการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดก็ไดแตจะให
ผูเสนอราคารายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได 
  (๒)  พิจารณาคัดเลือกส่ิงของ  หรืองานจาง  หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาท่ีตรวจสอบ
แลวตาม (๑) ซ่ึงมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ  แลวเสนอใหซ้ือหรือจางจากผูเสนอ
ราคารายท่ีคัดเลือกไวแลว  ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุด 
  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาตํ่าสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับสวนราชการใน
เวลาท่ีกําหนดตามเอกสารประกวดราคา  ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาตํ่ารายถัดไปตามลําดับ 
  ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย  ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหม
พรอมกัน  ดวยวิธียื่นซองเสนอราคา 
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  ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจางสูงกวาวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจาง  ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามขอ  ๔๓  โดยอนุโลม 
  (๓)  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และ ความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไว
ท้ังหมดตอหัวหนาสวนราชการ  โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
 ขอ  ๕๑  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  ไดพิจารณาตามขอ ๕๐(๑) แลวปรากฏวา  
มีผูเสนอราคารายเดียวหรือมีผูเสนอราคาหลายรายแตถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนด
ในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว  โดยปกติใหเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกการประกวดราคาคร้ัง
นั้น  แตถาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นวามีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการตอไปโดยไม
ตองยกเลิกการประกวดราคา  ก็ใหดําเนินการตามขอ ๕๐(๒) โดยอนุโลม 
 ขอ  ๕๒  ในกรณีไมมีผูเสนอราคา  หรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขที่
กําหนด  ใหเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น  เพื่อดําเนินการประกวดราคาใหม  
หากหัวหนาสวนราชการเห็นวา  การประกวดราคาใหมจะไมไดผลดี  จะส่ังใหดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธี
พิเศษตามขอ ๒๓ (๘)  หรือขอ ๒๔ (๖)  แลวแตกรณีก็ได 
 ขอ  ๕๓  หลังจากการประกวดราคาแลวแตยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงซ้ือหรือจางกับผูเสนอราคา
รายใด  ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการเปนเหตุใหตองเปล่ียนแปลงสาระสําคัญในรายการ
ละเอียด  หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซ่ึงทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขา
เสนอราคาดวยกัน  ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น 
 ขอ  ๕๔  การซ้ือหรือการจางท่ีมีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและหรือ
ขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา  ซ่ึงอาจจะมีขอเสนอท่ีไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมีปญหาใน
การพิจารณาตัดสิน  และเพื่อขจัดปญหาดังกลาวจําเปนตองใหมีการปรับปรุงขอเสนอใหครบถวนและเปนไป
ตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา  หรือการซ้ือหรือการจางแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ท่ี
คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหดําเนินการได  ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการประกวดราคาทั่วไป  เวนแตการ
กําหนดใหผูเขาเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเปน 
  (๑)  ซองขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออ่ืน ๆ 
  (๒)  ซองขอเสนอดานราคา 
  (๓)  ซองขอเสนอทางการเงินตามขอ ๕๖ (ถามี) 
 ท้ังนี้  ใหกําหนดวิธีการ  ข้ันตอน  และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเง่ือนไขในเอกสารประกวด
ราคาดวย 
 ขอ  ๕๕  เพื่อใหเปนไปตามขอ ๕๔ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทําหนาท่ีเปด
ซองขอเสนอดานเทคนิคของผูเสนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาตามขอ ๔๙ (๕) 
และพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ ๕๔  โดยถือปฏิบัติตามขอ ๕๐ ในสวนท่ีไมขัดกับการดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
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  (๑)  พิจารณาขอเสนอดานเทคนิค  และขอเสนออ่ืนของผูเขาเสนอราคาทุกราย  และคัดเลือก
เฉพาะรายท่ีเสนอไดตรงหรือใกลเคียงตามมาตรฐานความตองการของสวนราชการมากท่ีสุด  ในกรณีจําเปน
จะเรียกผูเสนอราคามาช้ีแจงในรายละเอียดขอเสนอเปนการเพิ่มเติมขอหนึ่งขอใดก็ได 
  (๒)  เปดซองราคาเฉพาะรายท่ีไดผานการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑) แลว  สําหรับรายท่ีไม
ผานการพิจารณา  ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคา  และซองขอเสนอทางการเงิน (ถามี) โดยไมเปดซอง 
 ในการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค  และขอเสนอทางการเงิน  ในกรณีนี้  ใหสวนราชการแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค  และผูเช่ียวชาญดานการเงินท่ีเกี่ยวของกับการซ้ือหรือการจางอยางนอยดานละ ๑ 
คน  เขารวมเปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามวรรคหน่ึงดวย 
 ขอ  ๕๖  การซ้ือหรือการจางท่ีเปดโอกาสใหผูเขาเสนอราคายื่นขอเสนอทางการเงินมาดวยให
กําหนดใหผูเสนอราคายื่นซองขอเสนอทางการเงินแยกมาตางหาก  และใหเปดซองขอเสนอทางการเงิน
พรอมกับการเปดซองราคาตามขอ ๕๕ (๒)  เพื่อทําการประเมินเปรียบเทียบตอไป  ท้ังนี้  ใหกําหนดวิธีการ 
ข้ันตอน  และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเง่ือนไขในเอกสารการประกวดราคาดวย 
 

วิธีพิเศษ 
 ขอ  ๕๗  การซ้ือโดยวิธีพิเศษ  ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษข้ึน
เพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (๑)  ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาด  ใหดําเนินการซ้ือโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
  (๒) ในกรณีเปนพัสดุท่ีตองซ้ือเรงดวน  หากลาชาอาจเสียหายแกราชการ  ใหเชิญผูมีอาชีพ
ขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวาราคาท่ีเสนอน้ันยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร  ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 
  (๓)  ในกรณีเปนพัสดุท่ีใชราชการลับ  ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (๒)  
  (๔)  ในกรณีท่ีเปนพัสดุท่ีไดซ้ือไวแลว  แตมีความจําเปนตองใชเพิ่มในสถานการณท่ีจําเปน  
หรือเรงดวน  หรือเพื่อประโยชนของสวนราชการใหเจรจากับผูขายรายเดิมตามสัญญาหรือขอตกลงซ่ึงยังไม 
ส้ินสุดระยะเวลาการสงมอบ  เพื่อขอใหมีการขายพัสดุตามรายละเอียดและราคาท่ีตํ่ากวา  หรือราคาเดิม   
ภายใตเง่ือนไขท่ีดีกวาหรือเง่ือนไขเดิม  โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพื่อใหบังเกิด
ผลประโยชนสูงสุดท่ีสวนราชการจะไดรับ 
  (๕) ในกรณีเปนพัสดุท่ีจําเปนตองซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ  ใหเสนอหัวหนาสวน
ราชการเพ่ือติดตอส่ังซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ  หรือสืบราคาจากตางประเทศโดยขอความรวมมือใหสถาน 
เอกอัครราชทูตหรือสวนราชการอ่ืนในตางประเทศ  ชวยสืบราคา  คุณภาพ  ตลอดจนรายละเอียด  สวนการ
ซ้ือโดยผานองคการระหวางประเทศใหติดตอกับสํานักงานขององคการระหวางประเทศท่ีมีอยูในประเทศ
โดยตรง  เวนแตกรณีท่ีไมมีสํานักงานในประเทศ  ใหติดตอกับสํานักงานในตางประเทศได 
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  (๖)  ในกรณีเปนพัสดุท่ีโดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเปนตอง
ระบุยี่หอเปนการเฉพาะ  ใหเชิญผูผลิตหรือผูแทนจําหนายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวาราคาท่ี
เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 
  (๗)  ในกรณีพัสดุท่ีเปนท่ีดินและหรือส่ิงกอสราง  ซ่ึงจําเปนตองซ้ือเฉพาะแหง  ใหเชิญ
เจาของท่ีดินโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวาราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาด  หรือราคาท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 
  สําหรับการจัดซ้ือท่ีดินและหรือส่ิงกอสรางในตางประเทศในกรณีจําเปนจะติดตอกับ
นายหนา  หรือดําเนินการในทํานองเดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมทองถ่ิน  แทนเจาของท่ีดินก็ได 
  (๘)  ในกรณีเปนพัสดุท่ีไดดําเนินการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี  ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพ
ขายพัสดุนั้นโดยตรง  และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถามี)  หากเห็นวา
ผูเสนอราคารายท่ีเห็นสมควรซ้ือเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร 
ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 
 ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดตอ
หัวหนาสวนราชการเพื่อส่ังการ  โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
 ขอ  ๕๘ การจางโดยวิธีพิเศษ  ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ังคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษข้ึน
เพื่อดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (๑)  การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหเชิญผูมีอาชีพรับจางทํางาน
นั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวาราคาท่ีเสนอน้ันยังสูงกวาราคาในทองถ่ิน  หรือราคาท่ีประมาณได  
หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 
  (๒)  การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๕) ใหเจรจากับผูรับจางรายเดิมตามสัญญาหรือ
ขอตกลงซ่ึงยังไมส้ินสุดระยะเวลาการสงมอบเพ่ือขอใหมีการจางตามรายละเอียด  และราคาท่ีตํ่ากวาหรือ
ราคาเดิม  โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี)  เพื่อใหบังเกิดผลประโยชนสูงสุดท่ีสวนราชการ
จะไดรับ 
  (๓)  การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๖) กรณีเปนพัสดุท่ีไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลว
ไมไดผลดี  ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรง  และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือ
ประกวดราคาซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถามี)  หากเห็นวาผูเสนอราคารายท่ีเห็นสมควรจางเสนอราคาสูงกวาราคาใน
ทองถ่ิน  หรือราคาท่ีประมาณได  หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  ใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 
 ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดตอ
หัวหนาสวนราชการเพื่อส่ังการ  โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
 

วิธีกรณีพิเศษ 
 ขอ  ๕๙  การดําเนินการซ้ือหรือจางโดยวิธีกรณีพิเศษ  ใหหัวหนาสวนราชการส่ังซ้ือหรือส่ังจางจาก
ผูขายหรือผูรับจางตามขอ ๒๖ ไดโดยตรงเวนแตการซ้ือหรือการจางคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุจัดซ้ือหรือจางไดภายในวงเงินท่ีไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการตาม 
ขอ ๒๙  
 

การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ 
 ขอ  ๖๐  การซ้ือยาของสวนราชการ  ใหจัดซ้ือตามช่ือสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียาหลัก
แหงชาติตามท่ีคณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด  โดยใหใชเงินงบประมาณจัดซ้ือยาดังกลาวไมนอย
กวารอยละ  ๖๐  เวนแตสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ใหใชเงินงบประมาณจัดซ้ือยาดังกลาว
ไมนอยกวารอยละ  ๘๐  
 ขอ  ๖๑  การซ้ือยา  และเวชภัณฑท่ีมิใชยา  เชน  ผากอส  สําลี  หลอดฉีดยา  เข็มฉีดยา  เฝอก  วัสดุ
ทันตกรรม  ฟลมเอกซเรย  และเภสัชเคมีภัณฑ  ซ่ึงองคการเภสัชกรรมไดผลิตออกจําหนายแลว  ใหจัดซ้ือจาก
องคการเภสัชกรรม  นอกจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมใหจัดซ้ือจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร  
สวนกรมตํารวจจะซ้ือจากองคการเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารก็ได  โดยใหดําเนินการดวยวิธี
กรณีพิเศษ  แตท้ังนี้ราคายาท่ีองคการเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารจําหนายตองไมสูงกวาราคา
กลางของยาช่ือสามัญเดียวกันท่ีกระทรวงสาธารณสุขกําหนดเกินรอยละ  ๓ 
 ขอ  ๖๒  การซ้ือยาตามช่ือสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติและเวชภัณฑท่ีมิใชยา  ซ่ึงองคการเภสัช
กรรมมิไดเปนผูผลิตแตมีจําหนาย  สวนราชการจะจัดซ้ือจากองคการเภสัชกรรม  หรือผูขาย  หรือผูผลิตราย
ใดก็ได  ภายใตหลักเกณฑ  ดังนี้ 
  (๑)  การจัดซ้ือโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา  ใหสวนราชการแจงใหองคการเภสัช
กรรมทราบดวยทุกคร้ัง  และถาผลการสอบราคาหรือประกวดราคาปรากฏวาองคการเภสัชกรรมเสนอราคา
เทากันหรือตํ่ากวาผูเสนอราคารายอ่ืน  ใหสวนราชการซ้ือจากองคการเภสัชกรรม 
  (๒)  การจัดซ้ือโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ  ใหซ้ือในราคาที่ไมสูงกวาราคากลาง  ท่ี
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 
 ขอ  ๖๓  ในกรณีท่ีมีกฎหมาย  หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหความสนับสนุนใหซ้ือยาและ
เวชภัณฑท่ีมิใชยาจากหนวยงานใด  ก็ใหสวนราชการจัดซ้ือยา  หรือเวชภัณฑท่ีมิใชยาจากหนวยงานดังกลาว
ได  โดยวิธีกรณีพิเศษดวย 
 ขอ  ๖๔  ใหกระทรวงสาธารณสุขมีหนาท่ีแจงเวียนบัญชียาหลักแหงชาติตามที่คณะกรรมการ
แหงชาติทางดานยากําหนด  พรอมท้ังราคากลางของยาดังกลาว  และเวชภัณฑท่ีมิใชยาใหสวนราชการตาง ๆ 
ทราบ  กับใหองคการเภสัชกรรมแจงรายการยาตามบัญชียาหลักแหงชาติและเวชภัณฑท่ีมิใชยาท่ีองคการ
เภสัชกรรมผลิตไดหรือมีจําหนายใหสวนราชการ ๆ ทราบดวย 
 

อํานาจในการส่ังซ้ือหรือส่ังจาง 
 ขอ  ๖๕  การส่ังซ้ือหรือส่ังจางคร้ังหนึ่ง  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)  รัฐมนตรีเจาสังกัดเกนิ ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 ขอ  ๖๖  การส่ังซ้ือหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษคร้ังหนึ่ง  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  การส่ังซ้ือหรือส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษ  ใหหัวหนาสวนราชการส่ังซ้ือหรือส่ังจางโดยไม
จํากัดวงเงิน 
 

การจายเงินลวงหนา 
 ขอ  ๖๘  การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูขายหรือผูรับจาง  จะกระทํามิได  เวนแต
หัวหนาสวนราชการเห็นวามีความจําเปนจะตองจาย  และมีการกําหนดเง่ือนไขไวกอนการทําสัญญาหรือ
ขอตกลง  ใหกระทําไดเฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (๑)  การซ้ือหรือการจางจากสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  หรือ
รัฐวิสาหกิจ  จายไดไมเกินรอยละหาสิบของราคาซ้ือหรือราคาจาง 
  (๒)  การซ้ือพัสดุจากสถาบันของรัฐในตางประเทศ  หรือจากหนวยงานอ่ืนในตางประเทศ
ซ่ึงตองดําเนินการผานองคการระหวางประเทศ  หรือการซ้ือเคร่ืองมือวิทยาศาสตร  หรือพัสดุอ่ืนท่ี กวพ. 
กําหนดตามขอ ๑๒ (๘)  ซ่ึงจําเปนตองซ้ือจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายโดยตรงในตางประเทศ  ใหจายได
ตามท่ีตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองคการระหวางประเทศ  หรือตามเง่ือนไขท่ีผูขายกําหนด  แลวแตกรณี 
  (๓)  การบอกรับวารสารหรือการส่ังจองหนังสือ  หรือการจัดซ้ือฐานขอมูลสําเร็จรูป (CD-
ROM) ท่ีมีลักษณะจะตองบอกรับเปนสมาชิกกอน  และมีกําหนดการออกเปนวาระดังเชนวารสาร  หรือการ
บอกรับเปนสมาชิก INTERNET เพื่อใหสามารถใชประโยชนเรียกคนหาขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลตาง ๆ 
โดยอาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ใหจายไดเทาท่ีจายจริง 
  (๔)  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา  จายไดไมเกินรอยละสิบหา
ของราคาซ้ือหรือราคาจาง  แตท้ังนี้  จะตอง กําหนดอัตราคาพัสดุหรือคาจางท่ีจะจายลวงหนาไวเปนเง่ือนไข
ในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาดวย 
  (๕)  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีพิเศษ  ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของราคาซ้ือ  หรือราคา
จาง 
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 ขอ  ๖๙  การจายเงินใหแกผูขาย  หรือผูรับจางตามแบบธรรมเนียมการคาระหวางประเทศ  โดยเปด
เลตเตอรออฟเครดิต  หรือโดยวิธีใชดราฟตกรณีท่ีวงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  หรือการจายเงินตาม
ความกาวหนาในการจัดหาพัสดุท่ีส่ังซ้ือ  ใหกระทําไดโดยไมถือวาเปนการจายเงินลวงหนา 
 ขอ  ๗๐ การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๖๘ (๑) (๒) และ (๓) ไมตองเรียก
หลักประกัน 
 สวนการจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๖๘ (๔)  และ  (๕) ผูขาย  หรือผูรับจางจะตองนํา
พันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศมาคํ้าประกันเงินท่ีรับลวงหนาไปนั้น 
 

การตรวจรับพัสดุ 
 ขอ  ๗๑  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีหนาท่ีดังนี้ 
  (๑)  ตรวจรับพัสดุ  ณ  ท่ีทําการของผูใชพัสดุนั้น  หรือสถานท่ีซ่ึงกําหนดไวในสัญญาหรือ
ขอตกลง 
  การตรวจรับพัสดุ  ณ  สถานท่ีอ่ืน  ในกรณีท่ีไมมีสัญญาหรือขอตกลง  จะตองไดรับอนุมัติ
จากหัวหนาสวนราชการกอน 
  (๒)  ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว  สําหรับกรณีท่ีมีการ
ทดลอง  หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร  จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
พัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา  หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานท่ีของผูชํานาญการหรือ
ผูทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได 
  ในกรณีจําเปนท่ีไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยท้ังหมดได  ใหตรวจรับตามหลัก
วิชาการสถิติ 
  (๓)  โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสง  และใหดําเนินการ
ใหเสร็จส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด 
  (๔)  เม่ือตรวจถูกตองครบถวนแลว  ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบ
พัสดุถูกตองครบถวนต้ังแตวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง  แลวมอบแกเจาหนาท่ีพัสดุพรอมกับทํา
ใบตรวจรับโดยลงช่ือไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ  มอบแกผูขายหรือผูรับจาง ๑ ฉบับ  และเจาหนาท่ี
พัสดุ ๑ ฉบับ  เพื่อดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลังและรายงานใหหัวหนา
สวนราชการทราบ 
  ในกรณีท่ีเห็นวาพัสดุท่ีสงมอบ  มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือ
ขอตกลง  ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ  เพื่อทราบหรือส่ังการ  แลวแตกรณี 
  (๕)  ในกรณีท่ีผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน  หรือสงมอบครบ
จํานวนแตไมถูกตองท้ังหมด  ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวน
ท่ีถูกตองโดยถือปฏิบัติตาม (๔)  และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อแจงใหผูขายหรือผู
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รับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ  นับแตวันตรวจพบ  แตท้ังนี้ไมตัดสิทธ์ิของสวนราชการท่ีจะปรับผูขายหรือ
ผูรับจางในจํานวนท่ีสงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น 
  (๖)  การตรวจรับพัสดุท่ีประกอบกันเปนชุด  หรือหนวย  ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยาง
หนึ่งไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น  และโดย
ปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการ  เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ  นับแตวันท่ี
ตรวจพบ 
  (๗)  ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคน  ไมยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแยงไว  ใหเสนอ
หัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาส่ังการ  ถาหัวหนาสวนราชการส่ังการใหรับพัสดุนั้นไว  จึงดําเนินการตาม 
(๔) หรือ (๕)  แลวแตกรณี 
 

การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง 
 ขอ  ๗๒  คณะกรรมการตรวจการจาง  มีหนาท่ีดังนี้ 
  (๑)  ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง  และเหตุการณแวดลอมท่ีผูควบคุมงาน
รายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด  และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห  รวมท้ังรับทราบ
หรือพิจารณาการส่ังหยุดงาน  หรือพักงานของผูควบคุมงานแลวรายงานหัวหนาสวนราชการเพ่ือพิจารณาส่ัง
การตอไป 
  (๒)  การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีท่ีเห็นวา  ตามหลักวิชาการชางไม
นาจะเปนไปได  ใหออกตรวจงานจาง  ณ  สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือท่ีตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ โดย
ใหมีอํานาจส่ังเปล่ียนแปลงแกไขเพ่ิมเติม  หรือตัดทอนงานจางไดตามท่ีเห็นสมควรและตามหลักวิชาการชาง
เพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา 
  (๓)  โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน  ๓ วันทําการ  นับแตวันท่ีประธาน
กรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน  และใหทําการตรวจรับใหเสร็จส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด 
  (๔)  เม่ือตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ขอกําหนดในสัญญาแลว  ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนต้ังแตวันท่ีผูรับจางสงงานจางนั้น  และใหทํา
ใบรับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด  แลวแตกรณี  โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย  ๒  
ฉบับ  มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ  และเจาหนาท่ีพัสดุ ๑ ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการ
เบิกจายเงินจากคลัง  และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ 
  ในกรณีท่ีเห็นวาผลงานท่ีสงมอบท้ังหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและขอกําหนดในสัญญา  ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเพื่อทราบ  หรือ
ส่ังการ  แลวแตกรณี 
  (๕)  ในกรณีท่ีกรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน  โดยทําความเห็นแยงไว  ให
เสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาส่ังการ  ถาหัวหนาสวนราชการส่ังการใหตรวจรับงานจางนั้นไว  จึง
จะดําเนินการตาม (๔)  



 35

 ขอ  ๗๓  ผูควบคุมงาน  มีหนาท่ีดังนี้ 
  (๑)  ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญา  หรือท่ีตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ 
ทุกวัน  ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และขอกําหนดในสัญญาทุกประการโดยส่ังเปล่ียนแปลง
แกไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามท่ีเห็นสมควร  และตามหลักวิชาชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูป  
รายการละเอียด  และขอกําหนดในสัญญา  ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็ส่ังใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวน
หนึ่งสวนใดหรือท้ังหมดแลวแตกรณีไวกอน  จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําส่ังและให
รายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที 
  (๒)  ในกรณีท่ีปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด  หรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน 
หรือเปนท่ีคาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และขอกําหนดในสัญญา  
แตเม่ือสําเร็จแลวจะไมม่ันคงแข็งแรง  หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางท่ีดี  หรือไมปลอดภัยใหส่ังพักงานนั้น
ไวกอน  แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว 
  (๓)  จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน  พรอม
ท้ังผลการปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุท่ีมีการหยุดงานอยางนอย ๒ ฉบับ  เพื่อรายงานให
คณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห  และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาท่ีพัสดุเม่ือเสร็จงานแต
ละงวด  โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาท่ี 
  การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานและวัสดุท่ี
ใชดวย 
  (๔)  ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึงกําหนดสงมอบงานแต
ละงวด  ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม  ใหคณะกรรมการตรวจการ
จางทราบภายใน ๓ วันทําการ  นับแตวันถึงกําหนดนั้น ๆ 
  

สวนท่ี  ๓ 
การจางท่ีปรึกษา 

 

การสงเสริมท่ีปรึกษาไทย 
 ขอ  ๗๔  เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาท่ีปรึกษาไทย  ใหมีศูนยขอมูลท่ีปรึกษาอยูภายใตการกํากับ
ควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง  เพื่อทําหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑)  กําหนดหลักเกณฑ  และวิธีการจดทะเบียนท่ีปรึกษาไทย 
  (๒)  รับจดทะเบียน  ตอทะเบียน  หรือเพิกถอนทะเบียนท่ีปรึกษาไทย 
  (๓)  รวบรวม  จัดทํา  รวมท้ังปรับปรุงขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับท่ีปรึกษาไทย 
  (๔)  เผยแพรหรือใหขอมูลเกี่ยวกับท่ีปรึกษาไทยแกสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถ่ิน  และเอกชนผูสนใจ 
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 ขอ  ๗๕  การจางท่ีปรึกษาท่ีเปนนิติบุคคล  นอกจากการจางท่ีปรึกษาท่ีดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ  
หรือเงินกูจากแหลงท่ีกําหนดใหดําเนินการวาจางโดยวิธีอ่ืน  ใหสวนราชการจางท่ีปรึกษาไทยเปนท่ีปรึกษา
หลัก (Lead Firm) ในการดําเนินงาน  เวนแตไดรับการยืนยันเปนหนังสือจากศูนยขอมูลท่ีปรึกษาวาไมมีท่ี
ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น 
 การจางท่ีปรึกษาท่ีมิใชนิติบุคคล  ใหเปนไปตามหลักเกณฑ  และวิธีการที่ กวพ. กําหนด  เวนแต
ระเบียบนี้กําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 ในกรณีมีท่ีปรึกษาไทย  แตมีเหตุผลและความจําเปนท่ีจะไมจางท่ีปรึกษาไทย  ใหขออนุมัติตอ กวพ. 
 สําหรับการจางท่ีปรึกษาของสวนราชการในตางประเทศ  หรือมีกิจกรรมท่ีตองปฏิบัติในตางประเทศ 
จะไมจางท่ีปรึกษาไทยก็ได 
 ขอ  ๗๖  ภายใตบังคับขอ ๗๕  การจางท่ีปรึกษาตางประเทศของสวนราชการ  นอกจากการจาง 
ท่ีปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ  หรือเงินกูจากแหลงท่ีกําหนดใหดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืน  จะตองมี
บุคลากรไทยรวมงานดวยไมนอยกวารอยละหาสิบของจํานวนคน - เดือน (man-months) ของท่ีปรึกษา
ท้ังหมด  เวนแตสาขาบริการหรืองานท่ีไมอาจจะจางบุคลากรไทยไดใหขออนุมัติ ตอ กวพ. 
 

วิธีจางท่ีปรึกษา 
 ขอ  ๗๗  การจางท่ีปรึกษากระทําได  ๒  วิธี  คือ 
  (๑)  วิธีตกลง 
  (๒)  วิธีคัดเลือก 
 

รายงานขอจางท่ีปรึกษา 
 ขอ  ๗๘  กอนดําเนินการจางท่ีปรึกษา  ใหเจาหนาท่ีพัสดุทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ  ตาม
รายการดังตอไปนี้ 
  (๑)  เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจางท่ีปรึกษา 
  (๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานท่ีจะจางท่ีปรึกษา (Terms of Reference)  
  (๓)  คุณสมบัติของท่ีปรึกษาท่ีจะจาง 
  (๔)  วงเงินคาจางท่ีปรึกษาโดยประมาณ 
  (๕)  กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 
  (๖)  วิธีจางท่ีปรึกษา  และเหตุผลท่ีตองจางท่ีปรึกษาโดยวิธีนั้น 
  (๗)  ขอเสนออ่ืน ๆ (ถามี) 
 เม่ือหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว  ใหเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการจาง
ตามวิธีจางนั้นตอไปได 
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กรรมการ 
 ขอ  ๗๙  ในการดําเนินการจางท่ีปรึกษาแตละคร้ัง  ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ังคณะกรรมการข้ึน  
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  แลวแตกรณี  คือ  
  (๑)  คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง 
  (๒) คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
 ขอ  ๘๐  คณะกรรมการตามขอ  ๗๙  ใหประกอบดวย  ประธานกรรมการ ๑ คน  และกรรมการอยาง
นอย ๔ คน  โดยปกติใหแตงต้ังจากขาราชการในสังกัดต้ังแตระดับ ๖  หรือเทียบเทาข้ึนไปอยางนอย ๒ คน
ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนแกทางราชการ  ใหแตงต้ังผูแทนจากสวนราชการอ่ืน  หรือบุคคลที่มิใช
ขาราชการซ่ึงเปนผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิในงานท่ีจะจางท่ีปรึกษาเปนกรรมการดวย  และในกรณีการ
จางท่ีปรึกษาท่ีดําเนินการดวยเงินกูใหมีผูแทนจากสํานักงานเศรษฐกิจการคลังดวย ๑ คน 
 ขอ  ๘๑  ในการประชุมของคณะกรรมการตามขอ ๗๙  ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด  จึงเปนองคประชุม 
 การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ใหนําความตามขอ  ๓๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

วิธีตกลง 
 ขอ  ๘๒  การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง  ไดแก  การจางท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางตกลงจางรายใดรายหน่ึง
ซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแลว  และเปนผูใหบริการที่เช่ือถือได 
 ขอ  ๘๓  การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง  ใหกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  เปนการจางท่ีมีคางานจางไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) เปนการจางเพื่อทํางานตอเนื่องจากงานท่ีไดทําอยูแลว 
  (๓)  เปนการจางในกรณีท่ีทราบแนชัดวาผูเช่ียวชาญในงานท่ีจะใหบริการตามท่ีตองการมี
จํานวนจํากัด  ไมเหมาะสมท่ีจะดําเนินการดวยวิธีคัดเลือก  และเปนการจางท่ีมีคางานจางไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 
  (๔)  เปนการจางสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  หรือ
หนวยงานอ่ืนใดท่ีมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีใหการสนับสนุน  ใหดําเนินการจางไดโดยตรง 
 การจางท่ีตองกระทําโดยเรงดวน  หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ  และมีความจําเปนท่ีจะตอง
ดําเนินการจางโดยวิธีตกลงก็ใหกระทําได  โดยหัวหนาสวนราชการจะตองทํารายงานช้ีแจงเหตุผลและความ
จําเปนของการจางโดยวิธีตกลงให กวพ. ทราบโดยมิชักชา  แตอยางชาตองไมเกิน  ๑๕  วัน  นับแตวันท่ีไดมี
การจาง  ในกรณีท่ี กวพ.  พิจารณาแลวเห็นวาการจางดังกลาวไมเปนกรณีเรงดวน  ให กวพ. มีอํานาจแกไข
สัญญาการจางใหเปนไปตามหลักเกณฑการจางท่ีปรึกษาท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ได  และในการทําสัญญา
จางโดยอาศัยเหตุเรงดวนนี้  สวนราชการจะตองกําหนดเปนเง่ือนไขไวในสัญญาดวยวาสัญญาจางดังกลาวจะ
มีผลสมบูรณก็ตอเม่ือ กวพ. ใหความเห็นชอบ 
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 ในกรณีการจางโดยอาศัยเหตุตาม (๒)  หรือ (๓)  กวพ. จะกําหนดใหหัวหนาสวนราชการทํารายงาน
ช้ีแจงเหตุผลเพ่ือทราบก็ได  สําหรับกรณีท่ีเปนการจางท่ีมีคางานจางเกินวงเงินข้ันสูงท่ี กวพ. กําหนด 
 ขอ  ๘๔  คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง  มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑)  พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของท่ีปรึกษา 
  (๒) พิจารณาอัตราคาจางและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับบริการท่ีจะจางและเจรจา
ตอรอง 
  (๓)  พิจารณารายละเอียดท่ีจะกําหนดในสัญญา 
  (๔)  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไว
ท้ังหมดตอหัวหนาสวนราชการเพื่อส่ังการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
 

วิธีคัดเลือก 
 ขอ  ๘๕  การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ไดแก  การจางท่ีปรึกษาโดยการคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะทํางานนั้นใหเหลือนอยราย  และเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีไดรับการคัดเลือกใหเหลือนอย
รายดังกลาวยื่นขอเสนอเขารับงานนั้น ๆ  เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายท่ีดีท่ีสุด  ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรและ
หัวหนาสวนราชการเห็นชอบ  ใหเชิญท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมยื่นขอเสนอเขารับงาน  โดยไมตองทํา
การคัดเลือกใหเหลือนอยรายกอนก็ได 
 ขอ  ๘๖  เพื่อใหไดรายช่ือของที่ปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายท่ีสุด  ใหเจาหนาท่ีท่ี
รับผิดชอบในการจางท่ีปรึกษา  ดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (๑)  ท่ีปรึกษาตางประเทศ  ใหขอรายช่ือจากสถาบันการเงิน  หรือองคการระหวางประเทศ  
หรือลงประกาศในหนังสือพิมพ  แจงไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานฑูตท่ีเกี่ยวของ  หรือขอความ
รวมมือจากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาง ๆ  ซ่ึงเคยดําเนินการจางท่ีปรึกษาในงานประเภทเดียวกัน 
  (๒)  ท่ีปรึกษาไทย  ใหขอรายช่ือท่ีปรึกษาจากศูนยขอมูลท่ีปรึกษา  กระทรวงการคลัง 
 สวนราชการใดท่ีมีรายชื่อท่ีปรึกษาที่มีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมอยูแลว  อาจพิจารณาคัดเลือกใหเหลือ
นอยรายโดยไมดําเนินการตามวรรคหน่ึงก็ได 
 การคัดเลือกท่ีปรึกษาใหเหลือนอยราย  ใหคณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกทํา
หนาท่ีพิจารณาคัดเลือกท่ีปรึกษาใหเหลืออยางมาก  ๖  ราย 
 เม่ือไดดําเนินการคัดเลือกท่ีปรึกษาใหเหลือนอยรายแลว  ใหรายงานหัวหนาสวนราชการเพ่ือ
พิจารณา  และกรณีท่ีเปนการจางท่ีปรึกษาโดยใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑของ
แหลงเงินนั้นดวย 
 ขอ  ๘๗  ใหสวนราชการออกหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีไดคัดเลือกไวยื่นขอเสนอเพื่อรับงานตาม
วิธีหนึ่งวิธีใด  ดังตอไปนี้ 
 
  (๑)  ยื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกันโดยแยกเปน ๒ ซอง 
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  (๒)  ยื่นขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียว 
 ขอ  ๘๘  คณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  มีหนาท่ีดังตอไปนี้ 
  (๑)  กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 
  (๒)  พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของท่ีปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ 
  (๓)  ในกรณีท่ีใชวิธีตามขอ ๘๗ (๑) ใหเปดซองเสนอดานราคาของท่ีปรึกษาท่ีมีขอเสนอ
ดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดและเจรจาตอรองใหไดราคาท่ีเหมาะสม  สําหรับกรณีท่ีใชวิธีตามขอ ๘๗ (๒)  ใหเชิญท่ี
ปรึกษาท่ีมีขอเสนอดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดมายื่นขอเสนอดานราคาและเจรจาตอรองใหไดราคาท่ีเหมาะสม 
  หากเจรจาไมไดผล  ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพ่ือพิจารณายกเลิกการเจรจากับท่ีปรึกษา
รายนั้น  แลวเปดซองขอเสนอดานราคาของที่ปรึกษาท่ีมีขอเสนอดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดรายถัดไป  หรือเชิญท่ี
ปรึกษาท่ีมีขอเสนอดานเทคนิคท่ีดีท่ีสุดรายถัดไปใหยื่นขอเสนอดานราคา  แลวแตกรณี  และเจรจาตอรองให
ไดราคาท่ีเหมาะสม 
  (๔)  เม่ือเจรจาไดราคาท่ีเหมาะสมแลวใหพิจารณาเง่ือนไขตาง ๆ  ท่ีจะกําหนดในสัญญา 
  (๕)  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไว
ท้ังหมดตอหัวหนาสวนราชการ  โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
 ในกรณีท่ีใชวิธีการยื่นขอเสนอตามขอ ๘๗ (๑)  หลังจากตัดสินใหทําสัญญากับท่ีปรึกษาซ่ึงไดรับ
การคัดเลือกแลว  ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคาใหแกท่ีปรึกษารายอ่ืนท่ีไดยื่นไวโดยไมเปดซอง 
 สําหรับการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกท่ีดําเนินการดวยเงินชวยเหลือโดยกรมวิเทศสหการ  ให
ปฏิบัติตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  โดยอนุโลม 
 ขอ  ๘๙  การจางท่ีปรึกษาท่ีเปนงานท่ีไมยุงยากซับซอน  และมีท่ีปรึกษาซ่ึงสามารถทํางานนั้นไดเปน
การทั่วไป  ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะออกหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีไดคัดเลือกไว  ให
ยื่นขอเสนอเพื่อรับงาน  โดยใหดําเนินการตามวิธีดังตอไปนี้  คือ 
  (๑)  ใหท่ีปรึกษายื่นขอเสนอดานเทคนิค  และขอเสนอดานราคาพรอมกัน  โดยแยกเปน   
๒  ซอง 
  (๒)  ใหคณะกรรมการดําเนินการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  พิจารณาขอเสนอดาน
เทคนิคของท่ีปรึกษาทุกราย  และจัดลําดับ 
  (๓)  เปดซองราคาของผูท่ีไดรับการจัดลําดับไวอันดับหนึ่งถึงอันดับสามตาม (๒)  พรอมกัน  
แลวเลือกรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุดมาเจรจาตอรองราคาเปนลําดับแรก 
  (๔)  หากเจรจาตาม (๓)  แลวไมไดผล  ใหยกเลิกแลวเจรจากับรายท่ีเสนอราคาตํ่ารายถัดไป
ตามลําดับ 
 เม่ือเจรจาไดผลประการใด  ใหดําเนินการตามขอ ๘๘ (๔)  และ (๕) 
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 ขอ  ๙๐ การจางท่ีปรึกษาเปนรายบุคคลท่ีไมตองยื่นขอเสนอดานเทคนิค  ใหดําเนินการคัดเลือกท่ี
ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนัยขอ ๘๖  และพิจารณาจัดลําดับ  และเม่ือสามารถจัดลําดับไดแลว  ให
เชิญรายท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาเสนอราคาคาจางเพื่อเจรจาตอรองราคาตามลําดับ 
 

อํานาจในการส่ังจางท่ีปรึกษา 
 ขอ  ๙๑  การส่ังจางท่ีปรึกษาคร้ังหนึ่ง  ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงินดังตอไปนี้ 
  (๑)  หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  แตไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓)  รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

คาจางท่ีปรึกษา 
 ขอ  ๙๒  อัตราคาจางท่ีปรึกษาใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึงองคประกอบ
ตาง ๆ  เชน  ลักษณะของงานท่ีจะจางอัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เคยจาง  จํานวนคน – เดือน (man-months) เทาท่ีจําเปน  ดัชนีคาครองชีพ  เปนตน  แตท้ังนี้  จะตองไมเกิน
กวาอัตราคาจางท่ีปรึกษาตามท่ี กวพ. กําหนด (ถามี) ดวย 
 ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา  ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของคาจางตาม
สัญญา  และท่ีปรึกษาจะตองจัดใหธนาคารในประเทศเปนผูคํ้าประกันเงินคาจางท่ีไดรับลวงหนาไปนั้น  และ
ใหผูวาจางคืนหนังสือคํ้าประกันดังกลาวใหแกท่ีปรึกษาเม่ือทางราชการไดหักเงินท่ีไดจายลวงหนาจากเงิน
คาจางท่ีจายตามผลงานแตละงวดครบถวนแลว  ท้ังนี้  ใหกําหนดเปนเง่ือนไขไวในสัญญาดวย 
 สําหรับการจางสวนราชการ  ราชการสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ  ใหจายเงิน
คาจางลวงหนาไดไมเกินรอยละหาสิบของคาจางตามสัญญา  และไมตองมีหลักประกันเงินลวงหนาท่ีรับไป 
ก็ได 
 

หลักประกันผลงาน 
 ขอ  ๙๓  การจายเงินคาจางใหแกท่ีปรึกษาท่ีแบงการชําระเงินออกเปนงวด  นอกจากการจางท่ีปรึกษา
ซ่ึงดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ  ใหผูวาจางหักเงินท่ีจะจายแตละคร้ังในอัตราไมตํ่ากวารอยละหาแตไมเกิน
รอยละสิบของเงินคาจาง  เพื่อเปนการประกันผลงาน  หรือจะใหท่ีปรึกษาใชหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร
ในประเทศมีอายุการคํ้าประกันตามท่ีผูวาจางจะกําหนดวางคํ้าประกันแทนเงินท่ีหักไวก็ได  ท้ังนี้  ใหกําหนด
เปนเง่ือนไขไวในสัญญาดวย 
 ขอ  ๙๔  กรณีสัญญาจางท่ีปรึกษาตามโครงการเงินกูท่ีไดรวมเงินคาภาษีซ่ึงท่ีปรึกษาจะตองจาย
ใหแกรัฐบาลไทยไวในราคาจาง  ใหแยกเงินสวนท่ีกันเปนคาภาษีไวตางหากจากราคาจางรวม 
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สวนท่ี  ๔ 
การจางออกแบบและควบคุมงาน 

 

วิธีจางออกแบบและควบคุมงาน 
 ขอ  ๙๕  การจางออกแบบและควบคุมงาน  กระทําได ๔ วิธี  คือ 
  (๑)  วิธีตกลง 
  (๒)  วิธีคัดเลือก 
  (๓)  วิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด 
  (๔)  วิธีพิเศษ 
 

รายงานขอจางออกแบบและควบคุมงาน 
 ขอ  ๙๖  กอนดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานทุกวิธี  ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานเสนอ
หัวหนาสวนราชการ  ตามรายการดังตอไปนี้ 
  (๑)  ขอบเขตวงงานรวมท้ังรายละเอียดเทาท่ีจําเปน 
  (๒) วงเงินงบประมาณคากอสราง 
  (๓)  ประมาณการคาจาง 
  (๔)  กําหนดเวลาแลวเสร็จ 
  (๕)  วิธีท่ีจะจาง  และเหตุผลท่ีตองจางโดยวิธีนั้น 
  (๖)  ขอเสนออ่ืน ๆ (ถามี) 
 เม่ือหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว  ใหเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการจาง  
ตามวิธีจางนั้นตอไปได 
 

การจางโดยวิธีตกลง 
 ขอ  ๙๗  การจางโดยวิธีตกลง  ไดแก  การจางออกแบบและควบคุมงานท่ีผูวาจางเลือกจางผูให
บริการรายหนึ่งรายใด  ซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแลว  และเปนผูใหบริการท่ีมีหลักฐานดีตามท่ี
คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลงไดพิจารณาเสนอแนะ  ท้ังนี้  ใหใชกับการกอสรางท่ีมีวงเงิน
งบประมาณคากอสรางตามโครงการหน่ึง ๆ ไมเกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ขอ  ๙๘  ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแตละคร้ัง  ใหหัวหนาสวน
ราชการแตงต้ังกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลงข้ึนคณะหนึ่ง  ซ่ึงประกอบดวย  ประธาน ๑ คน  และ
กรรมการอื่นอีกอยางนอย ๒ คน  ปกติใหเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๔  หรือเทียบเทาข้ึนไปอยางนอย ๑ คน  
และควรมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํานาญในกิจการนี้เขารวมเปนกรรมการดวย  คณะกรรมการดังกลาวตองมี
จํานวนไมตํ่ากวากึ่งหนึ่งของจํานวนท้ังหมด  จึงจะดําเนินการตามท่ีกําหนดไวได 
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 ขอ  ๙๙  คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลง  มีหนาท่ีพิจารณาขอกําหนดของผูใหบริการ
ตามที่กําหนดไวในสวนนี้  และใหรายงานผลการพิจารณาและความเห็น  พรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไว
ท้ังหมดตอหัวหนาสวนราชการ  ผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
 

การจางโดยวิธีคัดเลือก 
 ขอ  ๑๐๐  การจางโดยวิธีคัดเลือก  ไดแก  การจางออกแบบและควบคุมงาน  โดยผูวาจางประกาศเชิญ
ชวนการวาจาง  และคณะกรรมการดําเนินการจางจะพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสม
ท่ีสุด  เพื่อดําเนินการวาจางตอไป  ท้ังนี้  ใหใชกับการกอสรางอาคารที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตาม
โครงการหนึ่ง ๆ เกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แตไมเกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ขอ  ๑๐๑ ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงาน  โดยการจางโดยวิธีคัดเลือกแตละคร้ัง  ให
หัวหนาสวนราชการแตงต้ังกรรมการรับซองเสนองาน  และกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก 
 คณะกรรมการรับซองเสนองาน  ใหประกอบดวย  ประธาน ๑ คน  และกรรมการอื่นอีกอยางนอย ๒ 
คน  ปกติใหเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๓  หรือเทียบเทาข้ึนไปอยางนอย ๒ คน 
 คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก  ใหประกอบดวย  ประธาน ๑ คน  และกรรมการอื่นอีก
อยางนอย ๒ คน  ปกติใหเปนขาราชการต้ังแตระดับ ๔  หรือเทียบเทาข้ึนไปอยางนอย ๒ คน  และควรมี
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํานาญในกิจการนี้เขารวมดวย 
 คณะกรรมการดังกลาวในขอนี้  ตองมีจํานวนไมตํ่ากวากึ่งหนึ่งของจํานวนท้ังหมดจึงจะดําเนินการ
ตามท่ีกําหนดไวได 
 ขอ  ๑๐๒  คณะกรรมการรับซองเสนองานการจาง  โดยวิธีคัดเลือกมีหนาท่ีดังนี้ 
  (๑)  รับซองเสนองานจากผูใหบริการ  และบันทึกไวท่ีหนาซองวา  เปนผูใหบริการรายใด  
แลวลงบัญชีไวเปนหลักฐาน 
  (๒)  มอบซองเสนองานในสภาพเดิมตอคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก  และ
เม่ือพนกําหนดเวลารับซองเสนองานแลว  หามรับซองเสนองานจากผูใหบริการรายหนึ่งรายใดอีกเปนอันขาด 
 ขอ  ๑๐๓  คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก  มีหนาท่ีดังนี้ 
  (๑)  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกมาครบองคประชุมแลว  จึงเปดซอง
เสนองานตามท่ีคณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือกมอบให 
  (๒)  พิจารณาขอกําหนดของผูใหบริการตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้  คุณวุฒิและประวัติการ
ทํางาน  จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจําและไมประจํา  หลักฐานแสดงผลงานท่ีไดเคยปฏิบัติมาแลว
ของผูใหบริการ  และลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนองานเพ่ือเปนหลักฐาน 
  (๓)  เม่ือไดพิจารณาเสร็จแลวเห็นสมควรดําเนินการตอไปประการใด  ใหรายงานตอ
หัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุพรอมดวยหลักฐาน  ตามปกติคณะกรรมการควรเสนอจางผูท่ี
มีขอกําหนดเหมาะสมท่ีสุด  เวนแตผูใหบริการดังกลาวไมสามารถรับงานในกรณีใดก็ตาม  ใหคณะกรรมการ
เสนอผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสมรายถัดไป 
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การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด 
 ขอ  ๑๐๔  การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด  ไดแก  การวาจางออกแบบและควบคุมงานท่ี
ผูวาจางประกาศเชิญชวนการวาจาง  และคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด  
พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่เปนนิติบุคคล  โดยคํานึงถึงฐานะทางนิติบุคคล  คุณวุฒิและประวัติการทํางาน  
จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจําและไมประจํา  หลักฐานแสดงผลงานท่ีไดเคยปฏิบัติมาแลว  
ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ  เพื่อดําเนินการจางตอไป  ท้ังนี้  ใหใชกับการกอสรางอาคารท่ีมี
วงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหน่ึง ๆ  เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ขอ  ๑๐๕  ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีการจางแบบจํากัดขอกําหนดแตละ
คร้ัง  ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ังคณะกรรมการรับซอง  และคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก
แบบจํากัดขอกําหนด  องคประกอบของคณะกรรมการแตละคณะ  คุณวุฒิ หรือผูชํานาญในคณะกรรมการ
ดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด  หนาท่ีของคณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดย
วิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด  ใหนําความในขอ ๑๐๑  ขอ ๑๐๒  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ  ๑๐๖   คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด  มีหนาท่ีดังนี้ 
  (๑)  เม่ือคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดมาครบองค
ประชุมแลว  จึงเปดซองเสนองานตามท่ีคณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให 
  (๒)  พิจารณาขอกําหนดตาง ๆ  ดังนี้ 

ก. ขอกําหนดของผูใหบริการตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 
ข. คุณวุฒิและประวัติการทํางาน  จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจําและไม

ประจํา 
ค. หลักฐานแสดงผลงานท่ีไดเคยปฏิบัติมาแลว 

           ง. แนวความคิดในการออกแบบ 
(๓)  พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสมไวเปนจํานวนไมนอยกวา ๒ ราย  

และแจงวิธีดําเนินการเสนองานตามความประสงคของผูวาจางแกผูเสนองาน  และอาจพิจารณากําหนดใหผู
ใหบริการดังกลาวยื่นเสนอแบบรางของงานก็ได  อนึ่งการพิจารณาคัดเลือกขอเสนองานใหคํานึงถึง
แผนปฏิบัติงาน  ความเหมาะสมทางดานประโยชนใชสอย  ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางดาน
สถาปตยกรรม  และลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนองานเพ่ือเปนหลักฐาน 
  (๔)  เม่ือไดพิจารณาเสร็จแลวเห็นสมควรดําเนินการตอไปประการใดและสมควรเลือกผู
ใหบริการรายหนึ่งรายใด  ใหรายงานตอหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ  พรอมดวยหลักฐาน 
 

การจางโดยวิธีพิเศษ 
 ขอ  ๑๐๗  การจางโดยวิธีพิเศษมี  ๒  ลักษณะดังนี้ 
  (๑)  วิธีเลือกจาง  ไดแก  การจางออกแบบและควบคุมงานในกรณีท่ีมีความจําเปนเรงดวน
และความม่ันคงของชาติ  หากจะดําเนินการวาจางตามวิธีอ่ืนดังกลาวมาแลว  จะทําใหเกิดการลาชา  เกิดความ
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เสียหายแกทางราชการและความมั่นคงของประเทศชาติ  ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจตกลงจางผูใหบริการราย
หนึ่งรายใดตามท่ีพิจารณาเห็นสมควร 
  (๒)  การวาจางโดยการประกวดแบบ  ไดแก  การวาจางออกแบบอาคารท่ีมีลักษณะพิเศษ  
เปนท่ีเชิดชูคุณคาทางดานศิลปกรรมหรือสถาปตยกรรมของชาติ  เชน  อนุสาวรีย  รัฐสภา  พิพิธภัณฑสถาน
แหงชาติ  โรงละคอนแหงชาติ  หรืองานออกแบบอาคารท่ีมีโครงสรางขนาดใหญ  เชน  สนามกีฬาแหงชาติ  
สนามบิน  ใหผูวาจางเสนอรายละเอียดเร่ืองการจางออกแบบโดยวิธีประกวดแบบตอ  กวพ. 
 ขอ  ๑๐๘  ผูวาจางมีสิทธ์ิบอกเลิกการคัดเลือกผูใหบริการได  ในกรณีตอไปนี้ 
  (๑)  มีผูยื่นเสนองานนอยกวา ๒ ราย 
  (๒) ผูใหบริการยื่นเสนองานไมถูกตองตามวัตถุประสงคของผูวาจาง 
 ขอ  ๑๐๙  ใหผูวาจางสงหนังสือแจงผลการตัดสินคัดเลือก  และนัดหมายการทําสัญญาไปยังผู
ใหบริการรายท่ีไดรับการคัดเลือกโดยเร็ว 
 

การประกาศเชิญชวน 
 ขอ  ๑๑๐  การประกาศเชิญชวนการวาจางกระทําได ๓ วิธี  คือ 
   (๑)  ปดประกาศไวในท่ีเปดเผย 
  (๒) ประกาศทางส่ือสารมวลชน  เชน  ลงประกาศในหนังสือพิมพ  หรือประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียง 
  (๓)  สงประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปตยกรรมและวิศวกรรม  หรือสํานักงานท่ี
ประกอบธุรกิจดังกลาว 
 การจะประกาศดวยวิธีใด  ใหพิจารณาตามความจําเปนของกิจการและความเหมาะสมแหงทองถ่ิน
เปนเร่ือง ๆ ไป 
 ขอ  ๑๑๑  ใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทําประกาศเชิญชวน  โดยอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้ 
  (๑)  ความตองการดานประโยชนใชสอยของอาคาร และขอบเขตของท่ีดินและส่ิงปลูกสราง 
  (๒)  กําหนดวัน  เวลา  สถานท่ีเปดซองและปดรับซองเสนองาน 
  (๓)  เง่ือนไขและระยะเวลาการออกแบบ 
  (๔)  กําหนดใหผูเสนองานวางหลักประกันซอง  ตามชนิดและจํานวนในขอ ๑๔๑  และขอ 
๑๔๒  และใหมีเง่ือนไขวา  ถาผูเขาประกวดราคาถอนการเสนองาน  หรือไมไปทําสัญญากับทางราชการ
ภายในกําหนด  ทางราชการจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากธนาคารผูคํ้าประกัน  และสงวนสิทธ์ิท่ี
จะถือวาผูท่ีไมไปทําสัญญากับทางราชการเปนผูท้ิงงานดวย  
  (๕)  การวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนเด็ดขาด 
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การเสนองาน 
 ขอ  ๑๑๒  ผูใหบริการที่เสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือก  และการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัด
ขอกําหนด  นอกจากจะตองสงขอเสนองานใหกับผูวาจางแลว  ยังตองยื่นหลักฐานประกอบการเสนองาน 
ดังนี้ 
  (๑)  ขอกําหนดของผูใหบริการตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 
  (๒) คุณวุฒิและประวัติการทํางาน  จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจําและไมประจํา 
  (๓)  หลักฐานแสดงผลงานท่ีเคยปฏิบัติมาแลว 
  (๔)  หลักประกันการเสนองาน 
 เม่ือการคัดเลือกการวาจางเสร็จส้ินแลว  ใหสงขอเสนอและหลักฐานตาง ๆ ดังกลาวคืนแกผูให
บริการที่ไมไดรับการคัดเลือก 
 ขอ  ๑๑๓  ผูใหบริการที่เปนบุคคลธรรมดาจะตองมีสัญชาติไทยและเปนผูท่ีไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรม  สําหรับงานวาจางตามท่ีกําหนด  โดยกฎหมายวาดวย
วิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรม  แลวแตกรณี  และไมเปนขาราชการประจําหรือลูกจางของสวน
ราชการ  หรือพนักงานเทศบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานขององคการบริหารสวนทองถ่ิน 
 ผูใหบริการที่เปนนิติบุคคล  กรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการของนิติบุคคลนั้น  จะตองเปน
คนไทย  และเปนนิติบุคคลท่ีมีผูถือหุนเปนคนไทยเกินรอยละหาสิบของทุนการจัดต้ังนิติบุคคลนั้น 
 

อํานาจในการส่ังจางออกแบบและควบคุมงาน 
 ขอ  ๑๑๔  การส่ังจางออกแบบและควบคุมงานคร้ังหนึ่ง  ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนง  และ
ภายในวงเงิน  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  หัวหนาสวนราชการไมเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  (๒)  ปลัดกระทรวงเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ขอ  ๑๑๕  ผูวาจางอาจริบหลักประกัน  หรือใชสิทธ์ิเรียกรองเอาจากผูคํ้าประกันการเสนองานท่ีผู
รับจางนํามามอบไวกับผูวาจางได  ในกรณีดังนี้ 
  (๑)  ผูรับจางหลีกเล่ียงการทําสัญญาในระยะเวลาท่ีกําหนด 
  (๒) ผูวาจางไมสามารถสงใบแจงใหมาทําสัญญาได  เนื่องจาก 

ก. ผูรับจางเลิกหรือหยุดกิจการ 
ข. ในกรณีท่ีเปนบุคคลธรรมดา  บุคคลนั้นถูกระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรม 
(๓)  ผูรับจางผิดสัญญาและผูวาจางไดบอกเลิกสัญญากับผูรับจางแลว 
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การตรวจและรับมอบงาน 
 ขอ   ๑๑๖   ในการจางออกแบบและควบคุมงานแตละคร้ัง   ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน  เพื่อปฏิบัติการตามท่ีกําหนดไวในสวนนี้ 
 คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน  ประกอบดวย  ประธาน ๑ คน  และกรรมการอ่ืนอีกอยางนอย 
๒ คน  ปกติใหเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๔  หรือเทียบเทาข้ึนไปอยางนอย ๒ คน  และควรใหมีผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูชํานาญในกิจการนั้นเขารวมเปนกรรมการดวย 
 คณะกรรมการดังกลาวตองมีจํานวนไมตํ่ากวากึ่งหนึ่งของจํานวนท้ังหมด  จึงจะดําเนินการตามท่ี
กําหนดไวได 
 ขอ  ๑๑๗  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน  มีหนาท่ีตรวจและควบคุมงานออกแบบและกอสราง
อาคารวาถูกตองตามเกณฑท่ีระบุไวในสัญญา 
 เม่ือตรวจเห็นเปนการถูกตองครบถวนแลว  ใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน  โดยลงช่ือไวเปน
หลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ  มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ  และเจาหนาท่ีพัสดุ ๑ ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจายเงิน
ตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง  และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ 
 

การควบคุมงาน 
 ขอ  ๑๑๘  ผูรับจางจะตองจัดผูควบคุมงานท่ีมีความรูและมีความชํานาญงานการกอสรางใหเหมาะสม
กับสภาพงานการกอสรางนั้น ๆ  
 ผูรับจางจะตองสงรายช่ือผูควบคุมงาน  ผูตรวจการหรือผูแทน  ใหผูวาจางใหความเห็นชอบ  และใน
กรณีท่ีผูควบคุมงานไมสามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่ง  ผูรับจางจะตองเสนอช่ือผูควบคุมงาน
ปฏิบัติงานแทน  ผูท่ีปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากผูวาจาง 
 

คาออกแบบและควบคุมงาน 
 ขอ  ๑๑๙  การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงาน  ใหเปนไปตามอัตราดังนี้ 
  (๑)  อาคารท่ีมีงบประมาณคากอสรางไมเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ใหจายคาออกแบบหรือ
คาคุมงาน  อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ ๒  ของวงเงินงบประมาณคากอสราง 
  (๒) อาคารท่ีมีงบประมาณคากอสรางเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  สําหรับในสวนท่ีเกิน  
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหจายคาออกแบบหรือ คาคุมงาน  อยางใดอยางหน่ึงในอัตรารอยละ  ๑.๗๕  ของวงเงิน
งบประมาณคากอสราง 
 การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหน่ึง  ไมรวมถึงคาสํารวจและวิเคราะหดิน
ฐานราก 
 ขอ  ๑๒๐  ในกรณีท่ีผูวาจางหรือหนวยงานอ่ืนใด  จะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจางไปดําเนินการ
กอสรางนอกเหนือจากท่ีกําหนดไวในสัญญาใหผูวาจางหรือหนวยงานนั้น ๆ จายเงินคาจางแกผูรับจางตาม
อัตราท่ี กวพ. พิจารณากําหนดเปนราย ๆ ไป 
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 ขอ  ๑๒๑  หามผูรับจางนําแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานท่ีไดทําสัญญากับผู
วาจางแลว  ไปใหผูอ่ืนดําเนินการกอสรางอีก 
 ขอ  ๑๒๒  ระหวางดําเนินการตามสัญญาจาง  ผูวาจางอาจขอใหผูรับจางเปล่ียนแปลงแกไขเล็ก ๆ 
นอย ๆ ในสวนท่ีไมกระทบกระเทือนโครงสรางท่ีสําคัญของอาคาร  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  
น้ําประปา  ของงานท่ีผูรับจางไดสงมอบตามงวดงานในสัญญาแลวโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มอีก 
 ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองแกไขเปล่ียนแปลงโครงสรางท่ีสําคัญ  ใหผูวาจางเสนอขออนุมัติ กวพ. 
กอน 

 

สวนท่ี  ๕ 
การแลกเปล่ียน 

 

 ขอ  ๑๒๓   การแลกเปล่ียนพัสดุจะกระทํามิได  เวนแตในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการเห็นวามีความ
จําเปนจะตองแลกเปลี่ยน  ใหกระทําไดเฉพาะการแลกเปล่ียนครุภัณฑกับครุภัณฑและการแลกเปล่ียนวัสดุ
กับวัสดุ  ตามหลักเกณฑดังนี้ 
  (๑)  การแลกเปล่ียนครุภัณฑกับครุภัณฑประเภทและชนิดเดียวกัน  ใหแลกเปล่ียนได  เวน
แตการแลกเปล่ียนครุภัณฑบางอยางซ่ึงสํานักงบประมาณกําหนด  หรือการแลกเปล่ียนท่ีตองจายเงินเพิ่ม  ให
ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณกอน 
  (๒)  การแลกเปล่ียนครุภัณฑกับครุภัณฑตางประเภทหรือตางชนิดกัน  ใหขอทําความตกลง
กับสํานักงบประมาณกอนทุกกรณี 
  (๓)  การแลกเปล่ียนวัสดุกับวัสดุประเภทและชนิดเดียวกัน  ท่ีไมตองจายเงินเพิ่ม  ให
แลกเปล่ียนได  กรณีนอกเหนือจากนี้  ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน 
 ขอ  ๑๒๔  ในกรณีตองมีการแลกเปล่ียนพัสดุ  ใหเจาหนาท่ีพัสดุรายงานตอหัวหนาสวนราชการเพ่ือ
พิจารณาส่ังการ  โดยใหรายงานตามรายการ  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  เหตุผลและความจําเปนท่ีตองแลกเปล่ียน 
  (๒) รายละเอียดของพัสดุท่ีจะนําไปแลกเปล่ียน 
  (๓)  ราคาท่ีซ้ือหรือไดมาของพัสดุท่ีจะนําไปแลกเปล่ียน  และราคาท่ีจะแลกเปล่ียนได
โดยประมาณ 
  (๔)  พัสดุท่ีจะรับแลกเปล่ียน  และใหระบุวาจะแลกเปล่ียนกับสวนราชการ  หนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน 
  (๕)  ขอเสนออ่ืน ๆ (ถามี) 
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 ในกรณีท่ีจะแลกเปล่ียนกับเอกชน  ใหระบุวิธีท่ีจะแลกเปล่ียนพรอมท้ังเหตุผล  โดยเสนอใหนํา
วิธีการซ้ือมาใชโดยอนุโลม  เวนแตการแลกเปล่ียนพัสดุท่ีจะนําไปแลกครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาซ้ือหรือไดมา
รวมกันไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  จะเสนอใหใชวิธีตกลงราคาก็ได 
 ขอ  ๑๒๕   การแลกเปล่ียนพัสดุกับเอกชน  ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะ
หนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเปน  โดยถือปฏิบัติตามขอ ๓๕  หรือขอ ๓๖  แลวแตกรณีโดยอนุโลม 
 ใหคณะกรรมการมีหนาท่ีดังนี้ 
  (๑)  ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุท่ีตองการแลกเปล่ียนตามสภาพปจจุบันของพัสดุนั้น 
  (๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุท่ีจะไดรับจากการแลกเปล่ียนวาเปนของใหมท่ียังไมเคยใช
งานมากอน  เวนแตพัสดุเกาท่ีจะไดรับจากการแลกเปล่ียนนั้นจะเปนความจําเปนไมทําใหทางราชการตองเสีย
ประโยชน  หรือเพื่อประโยชนแกทางราชการ 
  (๓)  เปรียบเทียบราคาพัสดุท่ีจะแลกเปล่ียนกัน  โดยพิจารณาจากราคาท่ีประเมินตาม (๑) 
และราคาพัสดุท่ีจะไดรับจากการแลกเปล่ียน  ซ่ึงถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน  หรือราคาในทองตลาด
โดยท่ัวไป 
  (๔)  ตอรองกับผูเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปล่ียน 
  (๕)  เสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาส่ังการ  
  (๖)  ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามขอ ๗๑  โดยอนุโลม 
 ขอ  ๑๒๖  การแลกเปล่ียนพัสดุของสวนราชการ  กับสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน  หรือรัฐวิสาหกิจ  ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ  และหัวหนาหนวยงานนั้น ๆ ท่ีจะตกลง
กัน 
 ขอ  ๑๒๗  ครุภัณฑท่ีไดรับจากการแลกเปล่ียนเม่ือลงทะเบียนครุภัณฑของสวนราชการนั้นแลว  ให
แจงสํานักงบประมาณ  และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน  หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  แลวแต
กรณี  ทราบภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันท่ีไดรับครุภัณฑ 
 ในกรณีการแลกเปล่ียนครุภัณฑกับหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน  หนวยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
เอกชน  ใหสงสําเนาหลักฐานการดําเนินการตามขอ ๑๒๕  หรือขอ ๑๒๖  ไปดวย 
 

สวนท่ี  ๖ 
การเชา 

 

 ขอ  ๑๒๘  การเชาสังหาริมทรัพย  และการเชาอสังหาริมทรัพยตามหลักเกณฑท่ีกําหนดไวในหมวด
นี้  ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสมและจําเปน  โดยสําหรับการเชา
สังหาริมทรัพยใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับการซ้ือมาใชโดยอนุโลม 
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 ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองจายเงินคาเชาลวงหนาในการเชาอสังหาริมทรัพย  และสังหาริมทรัพยให
กระทําไดเฉพาะกรณีการเชาซ่ึงมีระยะเวลาไมเกิน ๓ ป  ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (๑)  การเชาจากหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  
หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  หรือรัฐวิสาหกิจ  จายไดไมเกิน
รอยละหาสิบของคาเชาท้ังสัญญา 
  (๒)  การเชาจากเอกชนจายไดไมเกินรอยละยี่สิบของคาเชาท้ังสัญญา 
 การจายเงินคาเชาลวงหนานอกเหนือจากหลักเกณฑขางตน  ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
กอน 
 

การเชาอสังหาริมทรัพย 
 ขอ  ๑๒๙  การเชาอสังหาริมทรัพย  ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑)  เชาท่ีดินเพื่อใชประโยชนในราชการ 
  (๒) เชาสถานท่ีเพื่อใชเปนท่ีทําการในกรณีท่ีไมมีสถานท่ีของทางราชการ  หรือมีแตไม
เพียงพอ  และถาสถานท่ีเชานั้นกวางขวางพอ  จะใชเปนท่ีพักของผูซ่ึงมีสิทธิเบิกคาเชาบานตามระเบียบของ
ทางราชการดวยก็ได 
  (๓)  เชาสถานท่ีเพื่อใชเปนท่ีพักสําหรับผูมีสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักตามระเบียบของทางราชการ  
ในกรณีท่ีตองการประหยัดเงินงบประมาณ 
  (๔)  เชาสถานท่ีเพื่อใชเปนท่ีเก็บพัสดุของทางราชการในกรณีท่ีไมมีสถานท่ีเก็บเพียงพอ 
 การเชาใหดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา 
 ขอ  ๑๓๐  กอนดําเนินการเชา  ใหเจาหนาท่ีพัสดุทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ  ตามรายการ
ดังตอไปนี้ 
  (๑)  เหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองเชา 
  (๒) ราคาคาเชาท่ีผูใหเชาเสนอ 
  (๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยท่ีจะเชา  เชน  สภาพของสถานท่ีบริเวณท่ีตองการใช
พรอมท้ังภาพถาย (ถามี)  และราคาคาเชาคร้ังหลังสุด  เปนตน 
  (๔)  อัตราคาเชาของอสังหาริมทรัพย  ซ่ึงมีขนาดและสภาพใกลเคียงกับท่ีจะเชา (ถามี) 
 ในกรณีหนวยงานในสวนกลางตองการเชาอสังหาริมทรัพยในสวนภูมิภาค  ใหขอความเห็นเกี่ยวกบั
ความเหมาะสมของสถานท่ีและอัตราคาเชาจากจังหวดันัน้ ๆ  เพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
 ขอ  ๑๓๑  อสังหาริมทรัพยซ่ึงมีอัตราคาเชารวมท้ังคาบริการอ่ืนเกี่ยวกับการเชาตามท่ีจะกําหนดไวใน
สัญญาไมเกินเดือนละ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูพิจารณาอนุมัติ  ถาเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐  
บาท  ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน 
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สวนท่ี  ๗ 
สัญญาและหลักประกัน 

 

สัญญา 
 ขอ  ๑๓๒  การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้  เปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการ  
และใหทําเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามตัวอยางท่ี กวพ. กําหนด 
 การทําสัญญารายใดถาจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากตัวอยางสัญญาท่ี กวพ. 
กําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไวในตัวอยางสัญญาและไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทํา
ได  เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ  ก็ใหสงรางสัญญาน้ัน
ไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน 
 ในกรณีท่ีไมอาจทําสัญญาตามตัวอยางท่ี กวพ. กําหนดได   และจําเปนตองรางสัญญาข้ึนใหมตองสง
รางสัญญานั้นใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน  เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นสมควรทําสัญญาตาม
แบบท่ีเคยผานการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแลว  ก็ใหกระทําได 
 สําหรับการเชาซ่ึงผูเชาจะตองเสียเงินอ่ืนใดนอกจากคาเชา  หรือในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการเห็นวา
จะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ  ใหสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดหรืออัยการจังหวัด  
แลวแตกรณี  ตรวจพิจารณากอน 
 ในกรณีจําเปนตองทําสัญญาเปนภาษาตางประเทศ  ใหทําเปนภาษาอังกฤษ  แตตองมีคําแปลตัว
สัญญาและเอกสารแนบทายสัญญาเฉพาะท่ีสําคัญเปนภาษาไทยไวดวย  เวนแตเปนการทําสัญญาตามตัวอยาง
ท่ี กวพ. กําหนด  ไมตองแปลเปนภาษาไทย 
 การทําสัญญาของสวนราชการในตางประเทศ  จะทําสัญญาเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศ
ท่ีหนวยงานนั้นต้ังอยู  โดยผานการพิจารณาของผูเช่ียวชาญหรือผูรูกฎหมายของสวนราชการนั้น ๆ ก็ได 
 ขอ  ๑๓๓  การจัดหาในกรณีดังตอไปนี้  จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันโดยไมตองทําเปน
สัญญาตามขอ ๑๓๒ ก็ได  โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ 
  (๑)  การซ้ือ  การจาง  หรือการแลกเปล่ียนโดยวิธีตกลงราคา  หรือการจางท่ีปรึกษาโดยวิธี
ตกลงท่ีมีวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒)  การจัดหาที่คูสัญญา  สามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายในหาวันทําการของทาง
ราชการ  นับต้ังแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ 
  (๓)  การซ้ือหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ  และการจัดหาจากสวนราชการ 
  (๔)  การซ้ือโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)   
  (๕)  การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
  (๖)  การเชา  ซ่ึงผูเชาไมตองเสียเงินอ่ืนใดนอกจากคาเชา 
 ในกรณีการจัดหาซ่ึงมีราคาไม เกิน  ๑๐ ,๐๐๐  บาท   หรือในกรณีการซ้ือหรือการจางซ่ึงใช
วิธีดําเนินการตามขอ ๓๙ วรรคสอง  จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได 
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 ขอ  ๑๓๔  การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ  นอกจากการจางท่ีปรึกษาใหกําหนดคาปรับเปน
รายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ  ๐.๐๑ - ๐.๒๐  ของราคาพัสดุท่ียังไมไดรับมอบ  เวนแตการจางซ่ึง
ตองการผลสําเร็จของงานท้ังหมดพรอมกัน  ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 
๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น  แตจะตองไมตํ่ากวาวันละ ๑๐๐ บาท  สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภค
ท่ีมีผลกระทบตอการจราจร  ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของราคางานจางนั้น  แต
อาจจะกําหนดข้ันสูงสุดของการปรับก็ได  ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑท่ี กวพ. กําหนด 
 ในการทําสัญญาจางท่ีปรึกษา  หากสวนราชการเห็นวา  ถาไมกําหนดคาปรับไวในสัญญาจะเกิด
ความเสียหายแกทางราชการ  ใหสวนราชการผูจัดทําสัญญากําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราหรือจํานวน
เงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจางนั้นไดตามความเหมาะสมและจําเปน 
 การกําหนดคาปรับตามวรรคหน่ึงและวรรคสองในอัตราหรือเปนจํานวนเงินเทาใด  ใหอยูในดุลพินิจ
ของหัวหนาสวนสวนราชการ  โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการท่ีคูสัญญา
ของทางราชการจะหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามสัญญา  หรือกระทบตอการจราจร  หรือความเสียหายแกทาง
ราชการ  แลวแตกรณี 
 ในกรณีการจัดหาส่ิงของท่ีประกอบกันเปนชุด  ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลวจะไม
สามารถใชการไดโดยสมบูรณ  แมคูสัญญาจะสงมอบส่ิงของภายในกําหนดตามสัญญา  แตยังขาด
สวนประกอบบางสวน  ตอมาไดสงมอบสวนประกอบท่ียังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา  ใหถือวาไมไดสงมอบ
ส่ิงของนั้นเลย  ใหปรับเต็มราคาของท้ังชุด 
 ในกรณีท่ีการจัดหาส่ิงของคิดราคารวมท้ังคาติดต้ังหรือทดลองดวย  ถาติดต้ังหรือทดลองเกินกวา
กําหนดตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด  ใหปรับเปนรายวันในอัตราท่ีกําหนดของราคาท้ังหมด 
 เม่ือครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง  ใหสวนราชการรีบแจงการเรียกคาปรับตาม
สัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญา  และเม่ือคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ  ใหสวนราชการบอกสงวนสิทธ์ิการเรียก
คาปรับในขณะท่ีรับมอบพัสดุนั้นดวย 
 ขอ  ๑๓๕  ใหหัวหนาสวนราชการสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ  ซ่ึงมีมูลคาต้ังแตหนึ่ง
ลานบาทข้ึนไป  ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  แลวแตกรณี  และ
กรมสรรพากร  ภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง 
 ขอ  ๑๓๖  สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือท่ีไดลงนามแลว  จะแกไขเปล่ียนแปลงมิได  เวนแตการ
แกไขนั้นจะเปนความจําเปนโดยไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชน  หรือเปนการแกไขเพ่ือประโยชนแก
ทางราชการ  ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปล่ียนแปลงได  แตถามี
การเพิ่มวงเงิน  จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  หรือขอทําความตกลงในสวนท่ีใชเงินกู  
หรือเงินชวยเหลือ  แลวแตกรณีดวย 
 การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหน่ึง  หากมีความจําเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงิน  
หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการทํางาน  ใหตกลงพรอมกันไป 
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 สําหรับการจัดหาท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง  จะตองไดรับการ
รับรองจากวิศวกร  สถาปนิกและวิศวกรผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง
คุณลักษณะเฉพาะ  แบบและรายการของงานกอสราง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้น  แลวแตกรณีดวย 
 ขอ  ๑๓๗  ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง  ในกรณีท่ีมีเหตุอัน
เช่ือไดวา  ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 การตกลงกับคูสัญญาท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง  ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาไดเฉพาะ
กรณีท่ีเปนประโยชนแกทางราชการโดยตรง  หรือเพื่อแกไขขอเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไป 
 ขอ  ๑๓๘  ในกรณีท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได  และจะตองมีการปรับ
ตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น  หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง  ใหสวน
ราชการพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง  เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกทาง
ราชการโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน  ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาท่ี
จําเปน 
 ขอ  ๑๓๙  การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง  
ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการท่ีจะพิจารณาไดตามจํานวนวันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณี
ดังตอไปนี้ 
  (๑)  เหตุเกิดจากความผิด  หรือความบกพรองของสวนราชการ 
  (๒) เหตุสุดวิสัย 
  (๓)  เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีคูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
 ใหสวนราชการระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหสวนราชการทราบ
ภายใน ๑๕ วัน  นับแตเหตุนั้นไดส้ินสุดลง  หากมิไดแจงภายในเวลาท่ีกําหนด  คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพื่อ
ขอลดหรืองดคาปรับ  หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได  เวนแตกรณีตาม (๑)  ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง  หรือ
สวนราชการทราบดีอยูแลวต้ังแตตน 
 ขอ  ๑๔๐  ในกรณีท่ีไมมีระเบียบกําหนดไวเปนการเฉพาะ  และเปนความจําเปนเพื่อประโยชนแก
ทางราชการที่จะใชสิทธิตามเง่ือนไขของสัญญาหรือขอตกลง  หรือขอกฎหมาย  ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนา
สวนราชการท่ีจะใชสิทธิดังกลาว  ส่ังการไดตามความจําเปน 
 

หลักประกัน  
 ขอ  ๑๔๑  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา  ใหใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด  
ดังตอไปนี้ 
  (๑)  เงินสด 
  (๒) เช็คท่ีธนาคารเซ็นส่ังจาย  ซ่ึงเปนเช็คลงวันท่ีท่ีใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาท่ี  หรือกอน
วันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
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  (๓)  หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ี กวพ. กําหนด 
  (๔)  หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยท่ีไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้า
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแหงประเทศไทยแจง
เวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี กวพ. 
กําหนด 
  (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 สําหรับการประกวดราคานานาชาติ  ใหใชหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในตางประเทศท่ีมี
หลักฐานดี  และหัวหนาสวนราชการเช่ือถือเปนหลักประกันซองไดอีกประเภทหนึ่ง 
 ขอ  ๑๔๒  หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในขอ ๑๔๑  ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มใน
อัตรารอยละหาของวงเงินหรือราคาพัสดุท่ีจัดหาคร้ังนั้น  แลวแตกรณี  เวนแตการจัดหาพัสดุท่ีหัวหนาสวน
ราชการเห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษ  จะกําหนดอัตราสูงกวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบก็ได 
 ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุท่ีมีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ป  และพัสดุนั้นไมตองมีการ
ประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง  เชน  พัสดุใชส้ินเปลือง  ใหกําหนดหลักประกันในอัตรารอยละหาของราคา
พัสดุท่ีสงมอบในแตละปของสัญญา  โดยใหถือวาหลักประกันนี้เปนการคํ้าประกันตลอดอายุสัญญาและหาก
ในปตอไปราคาพัสดุท่ีสงมอบแตกตางไปจากราคาในรอบปกอน  ใหปรับปรุงหลักประกันตามอัตราสวนท่ี
เปล่ียนแปลงไปน้ันกอนครบรอบป  ในกรณีท่ีหลักประกันตองปรับปรุงในทางท่ีเพิ่มข้ึนและคูสัญญาไมนํา
หลักประกันมาเพิ่มใหครบจํานวนภายใน ๑๕ วันกอนการสงมอบพัสดุงวดสุดทายของปนั้น  ใหทางราชการ
หักจากเงินคาพัสดุงวดสุดทายของปนั้นท่ีทางราชการจะตองจายใหเปนหลักประกันในสวนท่ีเพิ่มข้ึน 
 การกําหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  จะตองระบุไวเปนเง่ือนไขในเอกสารสอบ
ราคาหรือเอกสารประกวดราคา  และหรือในสัญญาดวย 
 ในกรณีท่ีผูเสนอราคาหรือคูสัญญาวางหลักประกันท่ีมีมูลคาสูงกวาท่ีกําหนดไวในระเบียบ  เอกสาร
สอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา  หรือสัญญา  ใหอนุโลมรับได 
 ขอ  ๑๔๓  ในกรณีท่ีสวนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจเปนผูเสนอราคาหรือเปนคูสัญญา  ไมตองวาง
หลักประกัน 
 ขอ  ๑๔๔  ใหสวนราชการคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคาคูสัญญาหรือผูคํ้าประกัน  ตาม
หลักเกณฑดังนี้ 
  (๑)  หลักประกันซองใหคืนใหแกผูเสนอราคาหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน  นับแตวันท่ี
ไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูเสนอราคารายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุดไมเกิน ๓ ราย 
ใหคืนไดตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง  หรือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
  (๒) หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญา  หรือผูคํ้าประกันโดยเร็ว  และอยางชาตองไม
เกิน ๑๕ วัน  นับแตวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 
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 การจัดหาท่ีไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรองใหคืนหลักประกันใหแกคูสัญญาหรือผูคํ้า
ประกันตามอัตราสวนของพัสดุ  ซ่ึงทางราชการไดรับมอบไวแลว  แตท้ังนี้จะตองระบุไวเปนเง่ือนไขใน
เอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา  และในสัญญาดวย 
 การคืนหลักประกันท่ีเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศ
ไทย  บริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับภายใน
กําหนดเวลาขางตน  ใหรีบสงตนฉบับหนังสือคํ้าประกันใหแกผูเสนอราคา  หรือคูสัญญา  โดยทางไปรษณีย
ลงทะเบียนโดยเร็ว  พรอมกับแจงใหธนาคาร  บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  บริษัทเงินทุน  
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูคํ้าประกันทราบดวย 

 

สวนท่ี  ๘ 
การลงโทษผูท้ิงงาน 

 

 ขอ  ๑๔๕  ใหผูรักษาการตามระเบียบจัดทําบัญชีรายช่ือผูท้ิงงาน  ตามท่ีไดกําหนดไวในหมวดนี้ 
 หามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูท้ิงงานท่ีผูรักษาการตามระเบียบไดระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผู
ท้ิงงานและไดแจงเวียนช่ือแลว  เวนแตผูรักษาการตามระเบียบจะส่ังเพิกถอนการเปนผูท้ิงงาน 
 การหามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูท้ิงงานตามวรรคสอง  ใหใชบังคับกับบุคคลตามขอ ๑๔๕ ฉ 
วรรคสอง  และวรรคสามดวย 
 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดท่ีอยูในระหวางการพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานตามขอกําหนดในสวนนี้  
ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการได  แตถาผลการพิจารณาตอมา  ผู
รักษาการตามระเบียบไดส่ังใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเปนผูท้ิงงาน  ใหปลัดกระทรวงตัดรายช่ือ
บุคคลดังกลาวออกจากรายช่ือผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือกหรือยกเลิกการเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา  
หรือเสนองาน  หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซ้ือหรือจางท่ีไดกระทํากอนการส่ังการของผูรักษาการตาม
ระเบียบ   เวนแตในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง  
ปลัดกระทรวงจะไมตัดรายช่ือบุคคลดังกลาวออกจากรายช่ือผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก  หรือจะไมยกเลิกการ
เปดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองาน  หรือจะไมยกเลิกการลงนามในสัญญาซ้ือหรือจางท่ีได
กระทํากอนการส่ังการของผูรักษาการตามระเบียบก็ได 
 ขอ  ๑๔๕  ทวิ  เม่ือปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญา  หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ
กําหนด 
  (๒)  เม่ือคูสัญญาของทางราชการ  หรือผูรับจางชวงท่ีทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานได  
ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น 
  (๓)  พัสดุท่ีซ้ือหรือจางทํา  เกิดขอบกพรองข้ึนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือ
ขอตกลง  และไมไดรับการแกไขใหถูกตองจากผูจําหนาย  ผูรับจาง  หรือคูสัญญา  หรือพัสดุท่ีซ้ือหรือจาง
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ไมไดมาตรฐาน  หรือวัสดุท่ีใชไมไดมาตรฐาน  หรือไมครบถวนตามท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง  ทํา
ใหงานบกพรองเสียหายอยางรายแรง  หรือ 
  (๔)  สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภค  หากปรากฏวาพัสดุหรือวัสดุท่ีซ้ือหรือจางหรือใช
โดยผูรับจางชวงท่ีทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานได  มีขอบกพรอง  หรือไมไดมาตรฐานหรือไมครบถวน
ตาม  (๓) 
 ใหหัวหนาสวนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว  เพื่อพิจารณาใหบุคคลท่ีไดรับการ
คัดเลือก  ผูจําหนาย  ผูรับจาง  คูสัญญา  หรือผูรับจางชวงท่ีทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานได  เปนผูท้ิง
งาน  แลวแตกรณี  พรอมท้ังเสนอความเห็นของตนเพ่ือประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงดวย 
 เม่ือปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา  การกระทําตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)  เปนการกระทําโดยไม
มีเหตุผลอันสมควร  และบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงาน  ใหปลัดกระทรวงสงช่ือบุคคลดังกลาวไปยังผู
รักษาการตามระเบียบเพื่อพิจารณาส่ังใหเปนผูท้ิงงานโดยเร็ว 
 ในกรณีท่ีเปนโครงการขนาดใหญตามหลักเกณฑและวงเงินท่ี กวพ. กําหนด  หากปลัดกระทรวง
พิจารณาแลวเห็นวา  บุคคลดังกลาวขางตนยังไมสมควรเปนผูท้ิงงาน  ใหปลัดกระทรวงรายงานไปยัง กวพ. 
เพื่อทราบดวย 
 เม่ือผูรักษาการตามระเบียบไดพิจารณาหลังจากท่ีไดฟงความเห็นของ กวพ. ตามขอ ๑๒ (๖) แลว  
และเห็นวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงาน  ก็ใหผูรักษาการตามระเบียบส่ังใหบุคคลดังกลาวเปนผูท้ิงงาน
โดยระบุช่ือผูท้ิงงานไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงาน  พรอมท้ังแจงเวียนช่ือผูท้ิงงานใหสวนราชการอ่ืนทราบ  
รวมท้ังแจงใหผูท้ิงงานรายน้ันทราบทางไปรษณียลงทะเบียนดวย 
 ในกรณีผูรักษาการตามระเบียบเห็นวาบุคคลดังกลาวไมสมควรเปนผูท้ิงงาน  ใหแจงผลการพิจารณา
ไปใหปลัดกระทรวงทราบ 
 ขอ  ๑๔๕  ตรี  ในกรณีการจางท่ีปรึกษาหรือการจางออกแบบและควบคุมงาน  หากตรวจสอบแลว  
ปรากฏวาผลจากการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวมีขอบกพรอง  ผิดพลาด  หรือกอใหเกิดความเสียหายแกทาง
ราชการอยางรายแรง  ใหหัวหนาสวนราชการเสนอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาใหคูสัญญานั้นเปนผูท้ิงงาน 
 การพิจารณาส่ังใหคูสัญญาเปนผูท้ิงงานตามวรรคหนึ่ง  ใหนําความในขอ ๑๔๕ ทวิ  วรรคสาม  
วรรคส่ี  วรรคหา  และวรรคหก  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ  ๑๔๕  จัตวา  ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้  หากมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังวา  ผู
เสนอราคาหรือผูเสนองานรายหน่ึงหรือหลายรายไมวาจะเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีไดรับการ
คัดเลือกหรือไมก็ตาม  กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดยไม
สุจริต  เชน  การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ  หรือใชช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  ให
สวนราชการท่ีเกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงานหรือไม  โดยมี
หนังสือแจงเหตุท่ีทางราชการสงสัยไปยังผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีถูกสงสัยทราบ  พรอมท้ังใหช้ีแจง
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รายละเอียดขอเท็จจริงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนด  แตตองไมนอยกวา ๑๕ วัน  นับแตวันท่ีไดรับ
หนังสือแจงจากสวนราชการ 
 เม่ือสวนราชการไดรับคําช้ีแจงจากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแลว  ให
หัวหนาสวนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวง  พรอมท้ังเสนอความเห็นของตน  เพื่อประกอบการ
พิจารณาของปลัดกระทรวงวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงานหรือไม 
 หากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีถูกสงสัย  ไมช้ีแจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ใหถือวามี
เหตุอันควรเช่ือไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  หรือมีการกระทําโดย
ไมสุจริตใหหัวหนาสวนราชการเสนอปลัดกระทรวง  พรอมท้ังเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาใหผูนั้นเปนผูท้ิงงาน 
 การพิจารณาใหผูเสนอราคา  หรือผูเสนองานเปนผูท้ิงงานตามวรรคสอง  และวรรคสาม  ใหนําความ
ในขอ ๑๔๕ ทวิ  วรรคสาม  วรรคส่ี  วรรคหา  และวรรคหก  มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ  ๑๔๕  เบญจ  ในกรณีท่ีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีรวมกระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริตรายใด  ซ่ึงมิใชเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาว  
ไดใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ   ใหหัวหนาสวนราชการหรือ
ปลัดกระทรวง  หรือผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายน้ันไดรับการยกเวน
ท่ีจะไมเปนผูท้ิงงานได  โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไวในการเสนอความเห็นหรือในการส่ังการ  
แลวแตกรณี 
 ขอ  ๑๔๕  ฉ ในกรณีท่ีนิติบุคคลใดถูกส่ังใหเปนผูท้ิงงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ  ขอ ๑๔๕ ตรี  หรือขอ 
๑๔๕ จัตวา  ถาการกระทําดังกลาวเกิดจากหุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจใน
การดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  ใหผูรักษาการตามระเบียบนี้ส่ังใหบุคคลดังกลาวเปนผูท้ิงงานดวย 
 ในกรณีท่ีนิติบุคคลรายใดถูกส่ังใหเปนผูท้ิงงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ  ขอ ๑๔๕ ตรี  หรือขอ ๑๔๕ จัตวา  
ใหคําส่ังดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน  ซ่ึงมีหุนสวนผูจัดการ  กรรมการ
ผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเปนบุคคลเดียวกันกับ
หุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลท่ีถูก
พิจารณาใหเปนผูท้ิงงานดวย 
 ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดารายใดถูกส่ังใหเปนผูท้ิงงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ  ขอ ๑๔๕ ตรี  หรือขอ ๑๔๕ 
จัตวา  ใหคําส่ังดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาหรือเสนองาน  ซ่ึงมีบุคคลดังกลาวเปน
หุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น
ดวย 
 ขอ  ๑๔๕  สัตต  เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้  เม่ือปรากฏขอเท็จจริงอัน
ควรสงสัยวา  มีการกระทําตามขอ ๑๔๕ ทวิ  ขอ ๑๔๕ ตรี  หรือขอ ๑๔๕ จัตวา  และปลัดกระทรวงยังไมได
รายงานไปยังผูรักษาการตามระเบียบ  ผูรักษาการตามระเบียบอาจเรียกใหผูไดรับการคัดเลือก  ผูจําหนาย  
ผูรับจาง  คูสัญญา  ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีมีขอเท็จจริงอันควรสงสัยวามีการกระทําอันเปนการ
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ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  หรือกระทําการโดยไมสุจริต  มาช้ีแจงขอเท็จจริงตอผูรักษาการตาม
ระเบียบ  ท้ังนี้  โดยมีหนังสือแจงเหตุท่ีผูรักษาการตามระเบียบสงสัยไปยังบุคคลดังกลาว  พรอมท้ังแจงให
บุคคลนั้นช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงภายในเวลาท่ีผูรักษาการตามระเบียบกําหนด  แตตองไมนอยกวา ๑๕ 
วัน  นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากผูรักษาการตามระเบียบ 
 เม่ือผูรักษาการตามระเบียบไดรับคําช้ีแจงจากผูไดรับการคัดเลือกผูจําหนาย  ผูรับจาง  คูสัญญา  ผู
เสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแลว  ใหผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาคําช้ีแจงดังกลาว  
หากคําช้ีแจงไมมีเหตุผลรับฟงได  ใหผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหบุคคลดังกลาวเปนผูท้ิงงาน  พรอม
ท้ังแจงผลการพิจารณาไปใหปลัดกระทรวงทราบดวย 
 หากผูไดรับการคัดเลือก  ผูจําหนาย  ผูรับจาง  คูสัญญา  ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานท่ีถูกสงสัยตาม
วรรคหนึ่ง  ไมช้ีแจงภายในกําหนดเวลาที่ผูรักษาการตามระเบียบจะไดกําหนดไว  ใหถือวามีเหตุอันควรเช่ือ
ไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  หรือมีการกระทําโดยไมสุจริต  ให
ผู รักษาการตามระเบียบพิจารณาใหบุคคลดังกลาวเปนผู ท้ิงงาน  พรอมท้ังแจงผลการพิจาณาไปให
ปลัดกระทรวงทราบดวย 
 

หมวด  ๓ 
การควบคุมและการจําหนายพัสด ุ

สวนท่ี  ๑ 
การยืม 

 

 ขอ  ๑๔๖  การใหยืม  หรือนําพัสดุไปใชในกิจการ  ซ่ึงมิใชเพื่อประโยชนของทางราชการจะกระทํา
มิได 
 ขอ  ๑๔๗  การยืมพัสดุประเภทใชคงรูปไปใชราชการ  ใหสวนราชการผูยืมทําหลักฐานการยืมเปน
ลายลักษณอักษร  แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน  โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (๑)  การยืมระหวางสวนราชการ  จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการผูใหยืม 
  (๒) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีราชการเดียวกัน  จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงานซ่ึงรับผิดชอบพัสดุนั้น  แตถายืมไปใชนอกสถานท่ีราชการ  จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวน
ราชการ 
 ขอ  ๑๔๘  ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพท่ีใชการไดเรียบรอย  
หากเกิดชํารุดเสียหาย  หรือใชการไมได  หรือสูญหายไป  ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดย
เสียคาใชจายของตนเอง  หรือชดใชเปนพัสดุประเภท  ชนิด  ขนาด  ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน  หรือ
ชดใชเปนเงินตามราคาท่ีเปนอยูในขณะยืมตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 
 ขอ  ๑๔๙  การยืมพัสดุประเภทใชส้ินเปลืองระหวางสวนราชการ  ใหกระทําไดเฉพาะเม่ือสวน
ราชการผูยืมมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไมทันการ  และสวนราชการ
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ผูใหยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอท่ีจะใหยืมได  โดยไมเปนการเสียหายแกราชการของตน  และใหมีหลักฐานการยืม
เปนลายลักษณอักษร  ท้ังนี้  โดยปกติสวนราชการผูยืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท  ชนิด  และปริมาณ
เชนเดียวกันสงคืนใหสวนราชการผูใหยืม 
 ขอ  ๑๕๐  เม่ือครบกําหนดยืม  ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาท่ีแทน  มีหนาท่ีติดตามทวงพัสดุท่ีใหยืมไป
คืนภายใน ๗ วัน  นับแตวันครบกําหนด 
 

สวนท่ี  ๒ 
การควบคุม 

 

การเก็บรักษาพัสดุ 
 ขอ  ๑๕๑  พัสดุของสวนราชการไมวาจะไดมาดวยประการใด  ใหอยูในความควบคุมตามระเบียบนี้  
เวนแตมีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 ขอ  ๑๕๒  เม่ือเจาหนาท่ีพัสดุไดรับมอบแลว  ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (๑)  ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ  แลวแตกรณี  แยกเปนชนิด  และแสดงรายการ
ตามตัวอยางท่ี กวพ. กําหนด  โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย 
  สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด  จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได 
  (๒)  เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย  และใหครบถวนถูกตองตรงตาม
บัญชีหรือทะเบียน 
 

การเบิก – จายพัสดุ 
 ขอ  ๑๕๓  หนวยงานระดับกอง  หนวยงานซ่ึงแยกตางหากจากสวนราชการระดับกรม  หรือ
หนวยงานในสวนภูมิภาค  ประสงคจะเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุระดับกรม  ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูเบิก 
 การเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของหนวยงานในสวนภูมิภาค  หรือของหนวยงานซ่ึงแยกตางหากจาก
สวนราชการระดับกรม  ใหหัวหนางานท่ีตองใชพัสดุนั้นเปนผูเบิก 
 ใหหัวหนาหนวยพัสดุ  ซ่ึงเปนหัวหนาหนวยงานระดับแผนก  หรือตํ่ากวาระดับแผนกท่ีมีหนาท่ี
เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ  หรือขาราชการอ่ืนซ่ึงไดรับการแตงต้ังจากหัวหนาสวนราชการเปนหัวหนาหนวย
พัสดุเปนผูส่ังจายพัสดุ  แลวแตกรณี 
 สวนราชการใดมีความจําเปน  หัวหนาสวนราชการจะกําหนดวิธีการเบิกจายพัสดุเปนอยางอ่ืนก็ได  
และใหแจงสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  แลวแตกรณี  ทราบดวย 
 ขอ  ๑๕๔  ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี)  แลว
ลงบัญชีหรือทะเบียนทุกคร้ังท่ีมีการจาย  และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย 
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การตรวจสอบพัสดุประจําป 
 ขอ  ๑๕๕  กอนส้ินเดือนกันยายนทุกป  ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานซ่ึงมีพัสดุไว
จายตามขอ ๑๕๓  แลวแตกรณี  แตงต้ังเจาหนาท่ีในสวนราชการหรือหนวยงานนั้น  ซ่ึงมิใชเจาหนาท่ีพัสดุคน
หนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน  เพื่อตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดต้ังแตวันท่ี  ๑  ตุลาคมปกอน  จนถึง
วันท่ี  ๓๐  กันยายนปปจจุบัน  และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันส้ินงวดนั้น 
 ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ใหเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของเดือน
ตุลาคมเปนตนไป  วาการรับจายถูกตองหรือไม  พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม  มี
พัสดุใดชํารุด  เส่ือมคุณภาพ  หรือสูญไป  เพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชในราชการตอไป  แลว
ใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงต้ังภายใน ๓๐ วันทําการ  นับแตวันเร่ิมดําเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น 
 เม่ือผูแตงต้ังไดรับรายงานจากเจาหนาท่ีผูตรวจสอบแลว  ใหสงรายงานเสนอตามลําดับช้ันจนถึง
หัวหนาสวนราชการ ๑ ชุด  และสงสําเนารายงานไปยังสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินภูมิภาค  แลวแตกรณี ๑ ชุด  สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค  ใหสงสําเนารายงานไป
ยังสวนราชการตนสังกัดอีก ๑ ชุด  ดวย 
 ขอ  ๑๕๖  เม่ือหัวหนาสวนราชการไดรับรายงานดังกลาวตามขอ ๑๕๕  และปรากฏวามีพัสดุชํารุด  
เส่ือมสภาพ  หรือสูญไป  หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป  ก็ใหแตงต้ังคณะกรรมการสอบหา
ขอเท็จจริงข้ึนคณะหนึ่ง  โดยใหนําความในขอ ๓๕  และขอ ๓๖  มาใชบังคับโดยอนุโลม  เวนแตกรณีท่ีเห็น
ไดอยางชัดเจนวา  เปนการเส่ือมสภาพเน่ืองมาจากการใชงานตามปกติ  หรือสูญไปตามธรรมชาติ  ใหหัวหนา
สวนราชการพิจารณาส่ังการใหดําเนินการจําหนายตอไปได 
 ถาผลการพิจารณาปรากฏวา  จะตองหาตัวผูรับผิดดวย  ใหหัวหนาสวนราชการดําเนินการตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของตอไป 
 

สวนท่ี ๓ 
การจําหนาย 

 

 ขอ  ๑๕๗  หลังจากการตรวจสอบแลว  พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชราชการตอไปจะ
ส้ินเปลืองคาใชจายมาก  ใหเจาหนาท่ีพัสดุเสนอรายงานตอหัวหนาสวนราชการ  เพื่อพิจารณาส่ังให
ดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
  (๑)  ขาย  ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน  แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลวไมได
ผลดี  ใหนําวิธีท่ีกําหนดเกี่ยวกับการซ้ือมาใชโดยอนุโลม  เวนแตการขายพัสดุคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาซ้ือหรือ
ไดมารวมกันไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได 
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  การขายใหแกสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน  หนวยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
องคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)  แหงประมวลรัษฎากร  ใหขายโดยวิธีตกลงราคา 
  (๒)  แลกเปล่ียน  ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปล่ียนท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ 
  (๓)  โอน  ใหโอนแกสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  
หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)  แหงประมวลรัษฎากรทั้งนี้ใหมีหลักฐานการสงมอบไว
ตอกันดวย 
  (๔)  แปรสภาพหรือทําลาย  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนด 
 การดําเนินการตามวรรคหน่ึง  โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน  นับแตวันท่ีหัวหนาสวนราชการ
ส่ังการ  และสําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาคจะตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการเจาของ
งบประมาณกอนดวย 
 ขอ  ๑๕๘  เงินท่ีไดจากการจําหนายพัสดุ  ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  หรือ
ขอตกลงในสวนท่ีใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ  แลวแตกรณี 
 

การจําหนายเปนสูญ 
 ขอ  ๑๕๙  ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือมีตัวผูรับผิดแตไมสามารถชดใชได  
หรือมีตัวพัสดุอยูแตไมสมควรดําเนินการตามขอ ๑๕๗  ใหจําหนายพัสดุนั้นเปนสูญ  ตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ถาพัสดุนั้นมีราคาซ้ือ  หรือไดมารวมกันไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ใหหัวหนาสวน
ราชการเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
  (๒)  ถาพัสดุนั้นมีราคาซ้ือ  หรือไดมารวมกันเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ใหอยูในอํานาจของ
กระทรวงการคลังหรือสวนราชการท่ีกระทรวงการคลังมอบหมายท่ีจะเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
 

การลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
 ขอ  ๑๖๐  เม่ือไดดําเนินการตามขอ ๑๕๗ แลว  ใหเจาหนาท่ีพัสดุลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือ
ทะเบียนทันที  แลวแจงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  แลวแตกรณี  
ทราบภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันลงจายพัสดุนั้น 
 เม่ือไดดําเนินการตามขอ ๑๕๙  แลว  ใหเจาหนาท่ีพัสดุลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ทันที  แลวแจงใหกระทรวงการคลังหรือสวนราชการท่ีกระทรวงการคลังมอบหมาย  และสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  แลวแตกรณี  ทราบภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันลงจายพัสดุนั้น 
 สําหรับพัสดุซ่ึงตองจดทะเบียนตามกฎหมายใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนดดวย 
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 ขอ  ๑๖๑  ในกรณีท่ีพัสดุของทางราชการเกิดการชํารุด  เส่ือมคุณภาพ  หรือสูญไป  หรือไม
จําเปนตองใชในราชการตอไป  กอนมีการตรวจสอบตามขอ ๑๕๕  และไดดําเนินการตามกฎหมายหรือ
ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ  หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม  แลวแตกรณีเสร็จส้ินแลว  ถาไมมีระเบียบอ่ืน
ใดกําหนดไวเปนการเฉพาะ  ใหดําเนินการตามขอ ๑๕๗  ขอ ๑๕๘  ขอ ๑๕๙  และขอ ๑๖๐  โดยอนุโลม 

 

หมวด  ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ  ๑๖๒  ในระหวางท่ียังไมไดต้ังศูนยขอมูลท่ีปรึกษาตามขอ ๗๔  ใหยกเวนไมนําขอกําหนด
เกี่ยวกับศูนยขอมูลท่ีปรึกษามาใชบังคับกับการดําเนินการจางท่ีปรึกษาตามท่ีกําหนดไวในหมวด ๒ สวนท่ี ๓ 
และใหดําเนินการหารายช่ือท่ีปรึกษาไทย  ตามวิธีการที่กําหนดไวสําหรับท่ีปรึกษาตางประเทศโดยอนุโลม 
 ขอ  ๑๖๓  รายช่ือผูท้ิงงานท่ีมีอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ  ใหถือวาเปนผูท้ิงงานตามระเบียบนี้ดวย 
 สําหรับการพิจารณาลงโทษผูท่ีไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ี
กําหนด  หรือคูสัญญาของทางราชการไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น  โดยไมมีเหตุผลอันสมควร  ซ่ึง
พฤติการณดังกลาวเกิดข้ึนกอนท่ีระเบียบนี้จะใชบังคับ  ใหพิจารณาส่ังการตามระเบียบท่ีใชบังคับอยูเดิม 
 ขอ  ๑๖๔  การพัสดุใดท่ีอยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันท่ีระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฉบับนี้ใชบังคับ  ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบท่ีใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะ
ดําเนินการแลวเสร็จ  หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได 
 ขอ  ๑๖๕  ใหคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 
๒๕๒๑  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ยังคงปฏิบัติหนาท่ีตอไป  กับใหมีอํานาจหนาท่ีกําหนดแบบหรือตัวอยางตาม
ระเบียบขอ ๑๒ (๕)  จนกวาจะมีการแตงต้ังคณะกรรมการวาดวยการพัสดุตามระเบียบนี้ 

 
ประกาศ   ณ   วันท่ี   ๒๐   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 
 
     (ลงช่ือ)   อานันท  ปนยารชุน 
               (นายอานันท  ปนยารชุน)  
         นายกรัฐมนตรี 
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สารบัญ 
           หนา 
ขอ ๑ ช่ือระเบียบ            ๑ 
ขอ ๒ วันใชบังคับ            ๑ 
ขอ ๓ ระเบียบท่ียกเลิก           ๑ 
ขอ ๔ ผูรักษาการ            ๑ 
 

หมวด  ๑ 
ขอความท่ัวไป 
สวนท่ี  ๑ 
นิยาม 

 

ขอ ๕ คํานิยาม            ๑ 
 

สวนท่ี  ๒ 
การใชบังคับและการมอบอํานาจ 

 

ขอ ๖ การใชบังคับ            ๕ 
ขอ ๗ อํานาจในการดําเนินการของกระทรวงกลาโหม        ๕ 
ขอ ๘ อํานาจในการดําเนินการของสวนราชการข้ึนตรง 
  ตอนายกรัฐมนตรี  และสวนราชการอิสระ        ๕ 
ขอ ๙ การมอบอํานาจ           ๕ 
 

สวนท่ี  ๓ 
บทกําหนดโทษ 

 

ขอ ๑๐ บทกําหนดโทษ           ๖ 
 

สวนท่ี  ๔ 
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 

 

ขอ ๑๑ องคประกอบของคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ        ๖ 
ขอ ๑๒ อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ        ๗ 
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           หนา 
หมวด  ๒ 
การจัดหา 
สวนท่ี  ๑ 
บทท่ัวไป 

 

ขอ ๑๓ การวางแผนในการจัดหา          ๘ 
ขอ ๑๔ การจัดหาที่อยูนอกเหนือระเบียบ         ๘ 
ขอ ๑๕ การจัดทําเอง            ๘ 
ขอ ๑๕  ทวิ   หลักการของการจดัหาพัสด ุ         ๘ 
ขอ ๑๕  ตรี – ขอ   ๑๕  เบญจ การตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอราคา 
     หรือผูเสนองานท่ีมีผลประโยชนรวมกัน      ๘ 
ขอ ๑๕  ฉ  –  ขอ   ๑๕  สัตต การปฏิบัติกรณีพบวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน 
     มีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา 
     อยางเปนธรรม         ๑๐ 
 

สวนท่ี  ๒ 
การซ้ือการจาง 

 

ขอ ๑๖ – ขอ   ๑๗ การใชพัสดุท่ีผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย      ๑๑ 
ขอ ๑๘ – ขอ   ๒๖ วิธีซ้ือและวิธีจาง          ๑๕ 
ขอ ๒๗ – ขอ   ๒๙ รายงานขอซ้ือหรือขอจาง         ๑๖ 
ขอ ๓๐ – ขอ   ๓๓  ทว ิการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตน        ๑๗ 
ขอ ๓๔ – ขอ   ๓๘ กรรมการและผูควบคุมงาน         ๒๐ 
ขอ ๓๙ วิธีตกลงราคา            ๒๑ 
ขอ ๔๐ – ขอ   ๔๓ วิธีสอบราคา          ๒๑ 
ขอ ๔๔ – ขอ   ๕๖ วิธีประกวดราคา          ๒๔ 
ขอ ๕๗ – ขอ   ๕๘ การดําเนนิการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีพเิศษ       ๒๙ 
ขอ ๕๙ วิธีกรณีพเิศษ            ๓๐ 
ขอ ๖๐ – ขอ   ๖๔ การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ         ๓๑ 
ขอ ๖๕ – ขอ   ๖๗ อํานาจในการสั่งซ้ือหรือส่ังจาง        ๓๑ 
ขอ ๖๘ – ขอ   ๗๐ การจายเงินลวงหนา          ๓๒ 
ขอ ๗๑ การตรวจรับพสัดุ           ๓๓ 
ขอ ๗๒ – ขอ   ๗๓ การตรวจการจางกอสรางและการควบคุมงานกอสราง      ๓๔ 
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           หนา 
สวนท่ี  ๓ 

การจางท่ีปรึกษา 
 

ขอ ๗๔ – ขอ   ๗๖ การสงเสริมท่ีปรึกษาไทย          ๓๕ 
ขอ ๗๗ วิธีจางท่ีปรึกษา           ๓๖ 
ขอ ๗๘ รายงานขอจางท่ีปรึกษา          ๓๖ 
ขอ ๗๙ – ขอ   ๘๑ กรรมการ           ๓๗ 
ขอ ๘๒ – ขอ   ๘๔ วิธีตกลง           ๓๗ 
ขอ ๘๕ – ขอ   ๙๐ วิธีคัดเลือก           ๓๘ 
ขอ ๙๑ อํานาจในการสั่งจางท่ีปรึกษา          ๔๐ 
ขอ ๙๒ คาจางท่ีปรึกษา           ๔๐ 
ขอ ๙๓ – ขอ   ๙๔ หลักประกนัผลงาน          ๔๐ 
 

สวนท่ี  ๔ 
การจางออกแบบและควบคุมงาน 

 

ขอ ๙๕ วิธีจาง             ๔๑ 
ขอ ๙๖ รายงานขอจางออกแบบและควบคุมงาน         ๔๑ 
ขอ ๙๗ – ขอ   ๙๙ การจางโดยวิธีตกลง         ๔๑ 
ขอ ๑๐๐ – ขอ   ๑๐๓  การจางโดยวิธีคัดเลือก         ๔๒ 
ขอ ๑๐๔ – ขอ   ๑๐๖  การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจาํกัดขอกําหนด       ๔๓ 
ขอ ๑๐๗ – ขอ   ๑๐๙ การจางโดยวิธีพิเศษ         ๔๓ 
ขอ ๑๑๐ – ขอ   ๑๑๑  การประการเชิญชวน         ๔๔ 
ขอ ๑๑๒ – ขอ   ๑๑๓ การเสนองาน          ๔๕ 
ขอ ๑๑๔ – ขอ   ๑๑๕ อํานาจส่ังจาง          ๔๕ 
ขอ ๑๑๖ – ขอ   ๑๑๗ การตรวจและรับมอบงาน         ๔๖ 
ขอ ๑๑๘ การควบคุมงาน           ๔๖ 
ขอ ๑๑๙ – ขอ   ๑๒๒ คาออกแบบและควบคุมงาน        ๔๖ 
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            หนา 
สวนท่ี  ๕ 

การแลกเปล่ียน 
 

ขอ ๑๒๓ หลักการแลกเปล่ียนพัสด ุ          ๔๗ 
ขอ ๑๒๔ รายงานขอแลกเปล่ียนพัสด ุ          ๔๗ 
ขอ ๑๒๕ การแลกเปล่ียนพัสดุกับเอกชน         ๔๘ 
ขอ ๑๒๖ การแลกเปล่ียนพัสดุกับหนวยงานของรัฐ        ๔๘ 
ขอ ๑๒๗ การดําเนนิการหลังจากท่ีไดรับครุภัณฑจากการแลกเปล่ียนแลว      ๔๘ 

 

สวนท่ี  ๖ 
การเชา 

 

ขอ ๑๒๘ การเชาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย 
  และการจายเงินคาเชาลวงหนา         ๔๘ 
ขอ ๑๒๙ – ขอ   ๑๓๑ การเชาอสังหาริมทรัพย         ๔๙ 
 

สวนท่ี  ๗ 
สัญญาและหลักประกัน 

 

ขอ ๑๓๒ – ขอ   ๑๓๓  การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ       ๕๐ 
ขอ ๑๓๔ คาปรับ              ๕๑ 
ขอ ๑๓๕ การสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหสวนราชการที่เกี่ยวของ     ๕๑ 
ขอ ๑๓๖ การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือท่ีไดลงนามแลว     ๕๑ 
ขอ ๑๓๗ – ขอ   ๑๓๘  การบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง        ๕๒ 
ขอ ๑๓๙ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 
  หรือขอตกลง           ๕๒ 
ขอ ๑๔๐ การใชสิทธิตามเง่ือนไขของสัญญาหรือขอตกลง หรือขอกฎหมาย     ๕๒ 
ขอ ๑๔๑ – ขอ   ๑๔๔  หลักประกนั          ๕๒ 
 

สวนท่ี  ๘ 
การลงโทษผูท้ิงงาน 

 

ขอ ๑๔๕ – ขอ   ๑๔๕  สัตต การลงโทษผูท้ิงงาน        ๕๔ 
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             หนา 
หมวด  ๓ 

การควบคุมและการจําหนายพัสด ุ
สวนท่ี  ๑ 
การยืม 

 

ขอ ๑๔๖ หลักการใหยืมหรือนําพัสดุไปใช         ๕๗ 
ขอ ๑๔๗ – ขอ   ๑๔๘  การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป        ๕๗ 
ขอ ๑๔๙ การยืมพัสดุประเภทใชส้ินเปลือง         ๕๗ 
ขอ ๑๕๐ การติดตามทวงพัสดุท่ีใหยืมไปคืน         ๕๘ 
 

สวนท่ี  ๒ 
การควบคุม 

 

ขอ ๑๕๑ หลักการควบคุมพัสดุ          ๕๘ 
ขอ ๑๕๒ การเก็บรักษาพัสดุ           ๕๘ 
ขอ ๑๕๓ – ขอ   ๑๕๔  วิธีการเบิก – จายพัสด ุ         ๕๘ 
ขอ ๑๕๕ การตรวจสอบพัสดุประจําป          ๕๙ 
ขอ ๑๕๖ การดําเนนิการกรณีท่ีมีพัสดชํุารุดเส่ือมสภาพหรือสูญไป      ๕๙ 
 

สวนท่ี  ๓ 
การจําหนาย 

 

ขอ ๑๕๗ วิธีการจําหนายพัสด ุ           ๕๙ 
ขอ ๑๕๘ การดําเนนิการเกี่ยวกับเงินท่ีไดจากการจําหนายพัสด ุ       ๖๐ 
ขอ ๑๕๙ การจําหนายเปนสูญ           ๖๐ 
ขอ ๑๖๐ การลงจายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียน        ๖๐ 
ขอ ๑๖๑ การดําเนนิการในกรณีท่ีพัสดชํุารุด เส่ือมสภาพ สูญไป หรือไมจําเปนตองใช 
  ในราชการตอไป กอนการตรวจสอบพัสดปุระจําป       ๖๑ 
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             หนา 
หมวด  ๔ 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ ๑๖๒ การดําเนนิการในระหวางท่ียงัไมไดต้ังศูนยขอมูลท่ีปรึกษา      ๖๑ 
ขอ ๑๖๓ รายช่ือผูท้ิงงาน  และการพิจารณาลงโทษผูท้ิงงาน 
  กอนระเบียบนีใ้ชบังคับ          ๖๑ 
ขอ ๑๖๔ การพัสดุท่ีอยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จ 
  ในวนัท่ีระเบียบนี้ใชบังคับ          ๖๑ 
ขอ ๑๖๕ การปฏิบัติของคณะกรรมการวาดวยการพสัด ุ ตามระเบียบสํานัก 
  นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๒๑  และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
  กอนการแตงต้ังคณะกรรมการวาดวยการพสัดุตามระเบียบนี้      ๖๑ 
 


