ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการซื้อ การจาง
และการจางที่ปรึกษา ภายใตโครงการที่ดําเนินการดวยเงินกูจากตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๒๗ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัสดุ ใหเปนระเบียบเดียวกัน
เพื่อสะดวกในการปฏิบัติยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไวดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวัน นับแตวัน
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบี ย บสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว  า ด ว ยการพั ส ดุ
พ.ศ. ๒๕๒๑
(๒) ระเบี ย บสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว  า ด ว ยการพั ส ดุ
(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓
(๓) ระเบี ย บสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว  า ด ว ยการพั ส ดุ
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖
(๔) ระเบี ย บสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว  า ด ว ยการพั ส ดุ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗

ชื่อระเบียบ
วันใชบังคับ
ระเบียบที่ยกเลิก

๒

ผูรักษาการ

(๕) ระเบี ย บสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว  า ด ว ยการพั ส ดุ
(ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘
(๖) ระเบี ย บสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว  า ด ว ยการพั ส ดุ
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘
(๗) ระเบี ย บสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว  า ด ว ยการพั ส ดุ
(ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๙
(๘) ระเบี ย บสํ านั ก นายกรั ฐ มนตรี ว  า ด ว ยการพั ส ดุ
(ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๑
(๙) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการซื้อ การจาง
และการจางที่ปรึกษา ภายใตโครงการที่ดําเนินการดวยเงินกูจากตางประเทศ
พ.ศ. ๒๕๒๗
(๑๐) ระเบี ย บว า ด ว ยการจ า งออกแบบ และควบคุ ม
งานกอสรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๑
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอื่นใด ที่
กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบ
นี้แทน
ขอ ๔ ใหปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๑

ขอความทั่วไป
สวนที่ ๑
นิยาม
คํานิยาม

ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“การพั ส ดุ ” หมายความว า การจั ด ทํ าเอง การซื้ อ การจ า ง
การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา
การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอื่นๆ ที่กําหนดไวในระเบียบนี้

๓
“พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
ที่ กํ าหนดไว ใ นหนั ง สื อ การจํ าแนกประเภทรายจ า ยตามงบประมาณ
ของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกูจาก
ตางประเทศ
“การซื้ อ ” หมายความว า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มี
การติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุ
ในลักษณะการจาง
“การจาง” ใหหมายความรวมถึง การจางทําของและ
การรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และการจางเหมาบริการแต
ไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
การรั บขนในการเดิ น ทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน และ
การจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
“การจางที่ปรึกษา” หมายความวา การจางบริการจาก
ที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการจางออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวย
เงินงบประมาณ
“การจ า งออกแบบและควบคุ ม งาน” หมายความวา
การจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจบริการ
ดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ
“เงินงบประมาณ” หมายความวา งบประมาณรายจาย
ประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และเงินซึ่งสวนราชการไดรับไวโดย
ได รับอนุ ญาตจากรั ฐมนตรี ว า การกระทรวงการคลังใหไมตองสงคลังตาม
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ แตไมรวมถึงเงินกู และเงินชวยเหลือ
ตามระเบียบนี้
“เงินกู” หมายความวา เงินกูตามกฎหมายวาดวยการให
อํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจากตางประเทศ

๔
“เงิ น ช ว ยเหลื อ ” หมายความวา เงินที่ไดรับความ
ชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ สถาบันการเงิน
ระหวางประเทศ องคการตางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใชระดับ
รัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ
“อาคาร” หมายความวา สิ่งปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขา
อยูหรือใชสอยได เชน อาคารที่ทําการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา
สถานีนํารอง หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน และ
รวมตลอดถึงสิ่งกอสรางอื่นๆ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยสํ าหรับ
อาคารนั้นๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายนํ้า หอถังนํ้า ถนน ประปาและ
สิ่งอื่นๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟต
เฟอรนิเจอร ฯลฯ
“พั ส ดุ ที่ผลิตในประเทศ” หมายความวา ผลิตภัณฑที่
ผลิตสําเร็จรูปแลว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยูในประเทศไทย
“กิจการของคนไทย” หมายความวา กิจการที่เปนของบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย
“ที่ปรึกษา” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่
ประกอบธุ ร กิ จ หรื อ สามารถให บ ริ ก ารเป น ที่ ป รึ ก ษาทางวิ ศ วกรรม
สถาปตยกรรม เศรษฐศาสตร หรือสาขาอื่น รวมทั้งใหบริการดานศึกษา
สํารวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย แตไมรวมถึงการใหบริการ
ออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ
“ที่ปรึกษาไทย” หมายความวา ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย
และไดจดทะเบียนไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม
สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค หรือ
ในตางประเทศ แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น

๕
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา
ดวยวิธีการงบประมาณ
“ปลั ด กระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํ านักนายก
รัฐมนตรีและปลัดทบวงดวย
“หัวหนาสวนราชการ”
- สํ าหรับราชการบริหารสวนกลาง หมายความวา
อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนนิติบุคคล
- สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค หมายความวา
ผูวาราชการจังหวัด
“หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา หัวหนาหนวยงาน
ระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบกอง ซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการ
พัสดุตามที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด หรือขาราชการอื่นซึ่งไดรับ
แตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ แลวแตกรณี
(คํ านิยามนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๓
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)

แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรี

“เจ า หน า ที่ พั ส ดุ ” หมายความวา เจาหนาที่ซึ่งดํ ารง
ตําแหนง ที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผูไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวน
ราชการใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
“ผูอํานวยการโครงการ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้ง
หรือมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตาม
โครงการเงินกูหรือโครงการเงินชวยเหลือ
“โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ” หมายความวา
โรงงานที่ ไ ดรับการรับรองระบบคุณภาพตามาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑
หรือ มอก. ๙๐๐๒ ในกิจการและขอบขายที่ไดรับการรับรองจากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ
หรือหนวยงานทีก่ ระทรวงอุตสาหกรรมใหการรับรองระบบงาน (accreditation)
(คํานิยามนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๓ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒)

๖
“ผู  เ สนอราคาที่ มี ผลประโยชน ร ว มกั น” หมายความวา
บุ ค คลธรรมดาหรื อนิ ติบุ ค คลที่ เข าเสนอราคาขายในการซื้ อพั ส ดุ ข องทาง
ราชการ หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุ หรือเขาเสนองานเพื่อรับจาง
เปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงาน ใหแกสวนราชการใด
เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองานใหแกสวนราชการนั้นใน
คราวเดียวกัน
การมี ส  ว นได เ สี ย ไม ว  า โดยทางตรงหรื อ ทางอ อ มของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน ไดแก การที่บุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้
(๑) มี ค วามสั ม พั นธ กั นในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการ
ดํ าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ
หรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือ
ของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแก
สวนราชการนั้น ในคราวเดียวกัน
(๒) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนใน
หางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวน
จํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํ ากัด หรือเปนผูถือหุน
รายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่
เสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
คํ าวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุน
ซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่น ตามที่ กวพ.
เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(๓) มี ความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (๑)
และ (๒) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือ

๗
ผูมีอํ านาจในการดํ าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปน
ผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
อีกรายหนึ่งหรือ
หลายรายที่เขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการเขาถือหุน
ดังกลาวขางตนของคูสมรสหรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑)
(๒) หรือ (๓) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการ
ถือหุนของบุคคลดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่
ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวน หรือผูถือหุนที่
แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแต
กรณี และหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ
ได เข า เสนอราคางานให แก ส วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ใหถือวา
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
แลวแตกรณี
“ ก า ร ขั ด ข ว า ง ก า ร แ ข  ง ขั น ร า ค า อ ย  า ง เ ป  น ธ ร ร ม ”
หมายความว า การที่ ผู  เสนอราคาหรื อผู  เสนองานรายหนึ่ ง หรือหลายราย
กระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค หรือไมเปด
โอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคา หรือเสนองาน
ตอสวนราชการ ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให
หรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพยสิน หรือประโยชน
อื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดง
เอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่
จะแสวงหาผลประโยชนในระหวางผูเสนอราคา หรือผูเสนองานดวยกัน
หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคา หรือผูเสนองานรายหนึ่งรายใดเปนผูมี

๘
สิทธิทําสัญญากับสวนราชการนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบสวนราชการโดยมิใชเปนไปในทาง
การประกอบธุรกิจปกติ
“เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความวา
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาตามขอ ๔๒ คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาตามขอ ๕๐ คณะกรรมการดํ าเนินการจางที่ปรึกษา
โดยวิธีคัดเลือกตามขอ ๘๖ คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก
แบบจํากัดขอกําหนดตามขอ ๑๐๖ หรือผูวาจางในกรณีการจางออกแบบและ
ควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เปนการวาจางโดยการประกวดแบบตามขอ ๑๐๗
(๒)
“งานก อ สร า งสาธารณู ป โภค” หมายความวา งาน
กอสราง ซอมแซม และบํารุงรักษางานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟา
การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายนํ้า ระบบการขนสงปโตรเลียมโดย
ทางทอ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินการในระดับ
พื้นดิน ใตพื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
(คํานิยาม “ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” “การขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม” “เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” และ “งานกอสราง
สาธารณูปโภค” เพิ่มเติมโดยขอ ๓ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

สวนที่ ๒
การใชบังคับและการมอบอํานาจ
การใชบังคับ
อํานาจในการ
ดําเนินการของ
กระทรวงกลาโหม

ขอ ๖ ระเบียบนี้ใชบังคับแกสวนราชการ ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับ
การพัสดุโดยใชเงินงบประมาณ เงินกู และเงินชวยเหลือ
ขอ ๗ สําหรับสวนราชการของกระทรวงกลาโหม การกําหนดให
สวนราชการระดับใด ผูบังคับบัญชาชั้นใด ตําแหนงใด มีอํานาจดําเนินการ
ตามระเบียบนี้ ใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด และเมื่อไดกําหนด

๙
ไปประการใดแลว ใหแจงผูรักษาการตามระเบียบ และสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน ทราบดวย
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๔ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ข อ ๘ สํ าหรั บ ส วนราชการที่หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอ
นายกรัฐมนตรี หรือสวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง
หรือทบวงใด ใหหัวหนาสวนราชการนั้นมีอํานาจในการดํ าเนินการตาม
ระเบียบนี้เทากับหัวหนาสวนราชการ สวนอํานาจที่เกินกวานั้นใหผูบังคับ
บัญชาชั้นเหนือขึ้นไปเปนผูพิจารณา
ขอ ๙ ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้จะมอบอํานาจเปนหนังสือ
ใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็ได โดยใหคํานึงถึงระดับ ตําแหนง หนาที่ และ
ความรับผิดชอบของผูที่จะไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ
เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตอง
รับมอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได
เวนแต
(๑) การมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการ
จังหวัดอาจมอบอํานาจนั้นตอไปไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑.๑) กรณีมอบอํานาจใหแกรองผูวาราชการจังหวัด
ผูชวยผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการประจํา
จังหวัดใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหผูมอบอํานาจชั้นตนทราบดวย
(๑.๒) กรณีมอบอํานาจใหแกบุคคลอื่น นอกจากที่
กลาวใน (๑.๑) จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูมอบอํานาจ
ชั้นตนแลว
(๒)
การมอบอํานาจและการมอบอํานาจตอตามระเบียบ
กระทรวงกลาโหม
เพื่อความคลองตัวในการจัดหาใหหัวหนาสวนราชการมอบอํานาจใน
การสั่งการและดําเนินการจัดหาใหแกผูดํารงตําแหนงรองลงไปเปนลําดับ
สําหรับโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ผูมีอํานาจดําเนินการตาม
ระเบี ย บนี้ จะแต ง ตั้ ง ข าราชการคนหนึ่ ง ทํ าหน า ที่ ผู  อํ านวยการโครงการ

อํานาจในการ
ดําเนินการของ
สวนราชการขึ้นตรง
ตอนายกรัฐมนตรี
และสวนราชการอิสระ
การมอบอํานาจ

๑๐
และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการตามระเบียบนี้ใหเปน
การเฉพาะก็ได
ใหผูมอบสงสํ าเนาหลักฐานการมอบอํานาจใหสํ านักงานตรวจเงิน
แผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบทุกครั้ง
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ และความในวรรค ๕ แกไขเพิ่มเติมโดย
ขอ ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

สวนที่ ๓
บทกําหนดโทษ
บทกําหนดโทษ

ขอ ๑๐ ผูมีอํานาจหรือหนาที่ดําเนินการตามระเบียบนี้ หรือ
ผูหนึ่งผูใด กระทําการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามระเบียบ
นี้หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจ หรือ
นอกเหนืออํานาจหนาที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอื้ออํานวยแกผูเขาเสนอราคา
หรือเสนองาน ใหมีการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ถือวาผูนั้น
กระทํ าผิ ดวิ นัย ตามกฎหมายว า ด วยระเบี ย บข าราชการหรื อ ตามกฎหมาย
เฉพาะของสวนราชการนั้น ภายใตหลักเกณฑดังนี้
(๑) ถาการกระทํามีเจตนาทุจริต หรือเปนเหตุใหทางราชการ
เสียหายอยางรายแรง ใหดําเนินการลงโทษอยางตํ่าปลดออกจากราชการ
(๒) ถาการกระทํ าเปนเหตุใหทางราชการเสียหายแตไม
รายแรง ใหลงโทษอยางตํ่าตัดเงินเดือน
(๓) ถาการกระทําไมเปนเหตุใหทางราชการเสียหาย ให
ลงโทษภาคทัณฑหรือวากลาวตักเตือน โดยทําคําสั่งเปนลายลักษณอักษร
การลงโทษทางวินัยตาม (๑) หรือ (๒) ไมเปนเหตุใหผูกระทํา
หลุดพนจากความรับผิดในทางแพงตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ที่เกี่ยวของ หรือความรับผิดทางอาญา (ถามี)
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

๑๑
สวนที่ ๔
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ
ขอ ๑๑ ใหมีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ เรียกโดยยอ “กวพ.” องคประกอบของ
ประกอบดวย ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนประธานกรรมการ ผูแทน กวพ.
สํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทน
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ป. ผูแทนกรม
วิเทศสหการ ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงานเศรษฐกิจการคลัง
ผู  แทนสํ านั ก งานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และผูทรงคุณวุฒิซึ่ง
นายกรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินหาคน เปนกรรมการ และใหเจาหนาที่สํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี เปนกรรมการและเลขานุการ กับให กวพ. แตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง มีวาระอยูในตําแหนงคราวละ
สองป ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
อํานาจหนาที่ของ
ขอ ๑๒ ให กวพ. มีอํานาจหนาที่ดังนี้
กวพ.
(๑) ตี ค วามและวิ นิ จ ฉั ย ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
ระเบียบ
(๒) พิจารณาการอนุมัติยกเวน หรือผอนผันการไมปฏิบัติ
ตามระเบียบ
(๓) พิ จารณาคํ าร องเรี ย นเกี่ ย วกั บการที่สวนราชการไม
ปฏิบัติตามระเบียบ
(๔) เสนอแนะการแก ไ ขปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บต อ คณะ
รัฐมนตรี
(๕) กํ าหนดแบบหรือตัวอยาง รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติม
เปลี่ยนแปลง และกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้

๑๒
(๖) เสนอความเห็ นต อผู  รัก ษาการตามระเบี ย บ ใน
การพิจารณาและแจงเวียนชื่อผูทิ้งงาน และการสั่งเปลี่ยนแปลงเพิกถอน
ผูทิ้งงานของสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
(๗) กําหนดอัตรารอยละของราคา ตามขอ ๑๖ (๖) (๗) (๘)
และ (๑๑)
(๘) กํ าหนดประเภทหรื อ ชนิ ด ของพั ส ดุ ที่ จํ าเป น ต อ ง
ซื้อจากตางประเทศ ตามขอ ๖๘
(๙) เชิญขาราชการและลูกจางของสวนราชการ หรือ
พนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลที่เกี่ยวของมาสอบถามหรือ
ใหขอเท็จจริงรวมทั้งเรียกเอกสารจากสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ว า ด วยระเบี ย บบริ หารราชการส วนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจในสวนที่
เกี่ยวของ
(๑๐) แต ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการเพื่ อ ทํ าหน า ที่ ต ามที่
คณะกรรมการมอบหมาย
(๑๑) พิจารณาดําเนินการ ตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๑๒) พิจารณารายงานการจางตามขอ ๘๓ วรรคสอง
(๑๓) กําหนอัตราคาจางที่ปรึกษาตามขอ ๙๒
(๑๔) กํ าหนดหลั ก เกณฑ ก ารกํ าหนดค า ปรั บ ตาม
ขอ ๑๓๔
(๑๕) กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเพื่อ
ใหมีการปฏิบัติตามระเบียบนี้
(ความใน (๗) แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ และความใน (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ
(๑๕) แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๗ แหงระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

๑๓

หมวด ๒
การจัดหา
สวนที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๑๓ หลังจากไดทราบยอดเงินที่จะนํามาใชในการจัดหาแลว การวางแผนใน
ให ส  ว นราชการรี บ ดํ าเนิ น การให เ ป น ไปตามแผน และตามขั้ นตอนของ การจัดหา
ระเบียบนี้ ในสวนที่ ๒ สวนที่ ๓ หรือสวนที่ ๔ แลวแตกรณี เพื่อใหพรอมที่
จะทําสัญญาไดทันทีเมื่อไดรับอนุมัติทางการเงินแลว
การจัดหาโดยวิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา ใหสวนราชการ
วางแผนในการจัดหา และดําเนินการใหเปนไปตามแผนดวย
ขอ ๑๔ การไดมาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได การจัดหาที่อยู
กําหนดไว และไมมีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไวเปนการ นอกเหนือระเบียบ
เฉพาะ ใหถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
กําหนดไวในหมวดนี้
ขอ ๑๕ กรณีที่มีการจัดทําเอง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้ง การจัดทําเอง
ผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทํ าเองนั้น และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจ
การปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจ
การจาง เวนแตสวนราชการที่กําหนดใหมีเจาหนาที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู
แลว
ขอ ๑๕ ทวิ การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผูมีอํานาจหนาที่รับผิดชอบ หลักการของการ
ในแตละขั้นตอนของการจัดหา ตองดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส และ จัดหาพัสดุ
เปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงคุณสมบัติ
และความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน เวนแตกรณีที่มีลักษณะ
เฉพาะอันเปนขอยกเวนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้

๑๔

การตรวจสอบ
ผูเสนอราคา หรือ
ผูเสนองานที่มี
ผลประโยชนรวมกัน

ในการดํ าเนินการแตละขั้นตอน ผูมีหนาที่รับผิดชอบตองมีการ
บันทึกหลักฐานในการดําเนินการ พรอมทั้งตองระบุเหตุผลในการพิจารณา
สั่งการในขั้นตอนที่สําคัญไวเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
*
ขอ ๑๕ ตรี เพื่อเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปน
ธรรมตามขอ 15 ทวิ ใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่เปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชน ร  ว มกั น แต เ พี ย งรายเดี ย วเท า นั้ น มี สิ ท ธิ ที่ จะเสนอราคา
หรือเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจาง
ออกแบบและควบคุมงานของทางราชการในแตละครั้ง
ให เจ า หน า ที่ ที่ มี หน า ที่ ตรวจสอบคุ ณ สมบัติดํ าเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันหรือไม กอนการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ
เสนองาน แลวแตกรณี และในกรณีการซื้อหรือการจางทําพัสดุโดยวิธี
ประกวดราคาตามขอ ๕๔ หรือการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามขอ ๘๕
และคุ ณ สมบั ติ ข องผู  เ สนอราคาหรื อ ผู  เ สนองานดั ง กล า ว ก อ นการเป ด
ซองขอเสนอดานเทคนิค ซองขอเสนอทางการเงิน
ขอ ๑๕ จัตวา ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือ
ผูเสนองานแตละรายตามขอ ๑๕ ตรี วรรคสอง ใหเจาหนาที่กําหนดให
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาตางหาก โดย
อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(๑) ในกรณี ผู  เสนอราคาหรื อผู  เสนองานเป นนิ ติบุ ค คล
ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และ
บัญชีรายชื่อผูถือหุนใหญ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

*

มีผลใชบังคับ ๑๘๐ วัน นับแตวันที่ระเบียบฉบับที่ ๔ มีผลใชบังคับ

๑๕
(๒) ในกรณี ผู  เ สนอราคาหรื อ ผู  เ สนองานเป น บุ ค คล
ธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของ
การเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่
ผู  เข า ร ว มค า ฝ า ยใดเป นบุ ค คลธรรมดาที่ มิ ไ ด ถื อสั ญชาติ ไ ทย ก็ ใ ห ยื่ น
สําเนาหนังสือเดินทาง หรือถาผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) เอกสารอื่นตามที่สวนราชการกําหนด เชน หนังสือ
แสดงฐานะทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษี
มูลคาเพิ่ม
การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นพรอมกับการยื่น
ซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี สําหรับกรณีที่
ระเบียบนี้กํ าหนดใหยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียวตามขอ ๘๗
(๒) ใหผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งมาพรอมกับการ
ยื่นซองดังกลาวดวย
เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
แตละรายตามขอ ๑๕ ตรี วรรคสองแลว ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบ
คุ ณ สมบั ติ ป ระกาศรายชื่ อ ผู  เ สนอราคาหรื อ ผู  เ สนองานที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ
การคัดเลือกไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ทําการของสวนราชการโดยพลัน และ
ถาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานอยู ณ สถานที่ที่มีการเปดซองสอบราคา
ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี ใหเจาหนาที่แจงใหผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานรายนั้นทราบดวย

๑๖

การปฏิบัติกรณีพบ
วาผูเสนอราคาหรือ

ขอ ๑๕ เบญจ เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานแตละรายตามขอ ๑๕ ตรี วรรคสองแลว หากปรากฏวามี
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน ให
เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
ดั ง กล า วทุ ก รายออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการเสนอ
ราคาหรือเสนองานในครั้งนั้น พรอมทั้งแจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
รายดังกลาวทราบโดยพลัน
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน อาจ
อุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
พรอมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณและเอกสารที่เกี่ยวของมาดวย
ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณตามวรรคสอง ใหปลัดกระทรวงพิจารณา
วินิจฉัยอุทธรณพรอมทั้งแจงใหผูอุทธรณทราบโดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณ
ของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุดสํ าหรับการเสนอราคาหรือเสนองานใน
การซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและ
ควบคุมงานในครั้งนั้น และใหสงคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวให กวพ.
ทราบดวย
การยื่นอุทธรณตามวรรคสอง ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะ
เวลาการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี ทั้งนี้
เว น แต ป ลั ด กระทรวงพิ จ ารณาเห็ น ว า การขยายระยะเวลาดั ง กล าวจะเป น
ประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาแลว
เห็นดวยกับคํ าคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซอง
สอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปน
ประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ
เปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกลาวได
ขอ ๑๕ ฉ นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือ
ผูเสนองานแตละรายตามขอ ๑๕ ตรี วรรคสอง และตามขอ ๑๔๕ แลว

๑๗
หากปรากฏตอเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติกอนหรือในขณะที่มี
การเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน วา มีผูเสนอราคาหรือ
ผูเสนองานกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ให
เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติทําการตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว
หากเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ให เ จ า หน า ที่ ที่ มี ห น า ที่ ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติตัดรายชื่ อผู  เสนอราคาหรื อ
ผูเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจาง
ออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น เวนแตเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติจะวินิจฉัยวา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้น เปนผูที่ใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมี
การกระทํ าดังกลาวตามนัยขอ ๑๔๕ เบญจ จะไมตัดรายชื่อผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการซื้อ
หรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงาน
นั้นก็ได
ใหนําความในขอ ๑๕ จัตวา วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม และ
ผู  เสนอราคาหรื อผู  เสนองานที่ ถู ก ตั ดรายชื่ อออกจากการเป นผู  เสนอราคา
หรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณคําสั่งของเจาหนาที่ที่มีหนาที่
ตรวจสอบคุณสมบัติได ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๑๕ เบญจ วรรคสอง
วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชกับการอุทธรณในกรณีนี้โดยอนุโลม และให
หัวหนาสวนราชการเสนอตอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือ
ผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตาม
วรรคหนึ่ง เปนผูทิ้งงานตามความในหมวด ๒ สวนที่ ๘ การลงโทษผูทิ้งงาน
ขอ ๑๕ สัตต ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซอง
สอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานแลว วาผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ ๑๕ จัตวา
วรรคสาม เป น ผู  เ สนอราคาที่ มี ผ ลประโยชน ร ว มกั นกั บ ผู  เสนอราคา
หรือผูเสนองานรายอื่น หรือเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่กระทํ าการ

ผูเสนองานมีการ
กระทําอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม

๑๘
อันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหหัวหนาสวนราชการ
มี อํ านาจที่ จ ะตั ด รายชื่ อ ผู  เ สนอราคาหรื อ ผู  เ สนองานที่ มี สิ ท ธิ ไ ด รั บ การ
คัดเลือกดังกลาวทุกรายออกจากประกาศรายชื่อตามขอ ๑๕ จัตวา วรรคสาม
ใหหัวหนาสวนราชการเสนอตอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาใหผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่ออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนอ
งานตามวรรคหนึ่ง เปนผูทิ้งงานตามความในหมวด ๒ สวนที่ ๘ การลงโทษ
ผูทิ้งงาน และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา การยกเลิก
การเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ไดดําเนินการไปแลวจะ
เปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก
การเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกลาวได
(ความในขอ ๑๕ ทวิ ขอ ๑๕ ตรี ขอ ๑๕ จัตวา ขอ ๑๕ เบญจ ขอ ๑๕ ฉ
และขอ ๑๕ สัตต เพิ่มเติมโดยขอ ๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

สวนที่ ๒
การซื้อการจาง

การใชพัสดุที่ผลิตใน
ประเทศและกิจการ
ของคนไทย

การใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
ขอ ๑๖ ใหสวนราชการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของ
คนไทย ตามหลักเกณฑดังนี้
(๑) ห า มกํ าหนดรายละเอี ย ดหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
ซึ่งอาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเปนกิจการ
ของคนไทยสามารถเขาแขงขันกันในการเสนอราคากับทางราชการ
(๒) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา มีประกาศกําหนด
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะ
เฉพาะหรือรายการในการกอสรางตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือ
เพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได

๑๙
(๓) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา ยังไมมีประกาศ
กํ าหนดมาตรฐานผลิ ตภั ณฑอุตสาหกรรม แตมีผูไดรับการจดทะเบียน
ผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียดหรือ
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสราง ใหสอดคลองกับรายละเอียด
หรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไวในคูมือผูซื้อ หรือใบแทรกคูมือผูซื้อที่
กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น
(๔) ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองกําหนดรายละเอียดหรือ
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสราง แตกตางจากที่กําหนดไวใน
(๒) หรือ (๓) ใหแจงสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และเมื่อได
รับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไมทักทวงแลว ให
ดําเนินการซื้อหรือจางตอไปได หรือไมรับพิจารณารายนั้น แลวแตกรณี
(๕) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูได
รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน
และในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพโดยมีผูผลิตตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่ง
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพที่ทําในประเทศไทยเทานั้น
ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทําตามวรรคหนึ่งเปนพัสดุ
ที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาด
เดียวกัน และในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการ
รับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตนอยกวาสามราย แตเปนพัสดุที่มีผูไดรับ
อนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันโดยมี
ผูไดรับใบอนุญาตตั้งแตสามรายขึ้นไป หรือเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงาน
ที่ ไ ด รับ การรั บ รองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตตั้งแตสามรายขึ้นไปใหสวน
ราชการระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือพัสดุ
ที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพที่ทํ าในประเทศไทยและ
ใหดําเนินการตาม (๖)

๒๐
(๖) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มี
ผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาด
เดียวกันตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานที่ทําในประเทศไทยเทานั้น
ในกรณี พั ส ดุ ที่ ต  อ งการซื้ อ หรื อ จ า งทํ า เป น พั ส ดุ ที่ มี
ผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพตั้งแตสามรายขึ้นไป ให
ระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพที่ทําในประเทศไทยเทานั้น
การซื้ อ หรื อ การจ า งในกรณี นี้ น อกจากการจ า งก อ สร า ง
หากมีผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน และในขณะเดียวกัน
เปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพเสนอราคา
สูงกวาราคาตํ่าสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละหา ใหตอรองราคา
ผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับ
การรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาตํ่าสุด หากตอรองราคาแลว ราคา
ที่ลดลงสูงกวาราคาตํ่าสุดไมเกินรอยละสาม หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตาม
ขอ ๑๒(๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(๗) ในกรณี พั ส ดุ ที่ ต  อ งการซื้ อ หรื อ จ า งทํ าตาม (๕)
หรื อ (๖) เป นพั ส ดุ ที่ มี ผู  ไ ด รับ ใบอนุ ญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่ผลิตจาก
โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพนอยกวาสามราย หรือเปนพัสดุที่มี
ผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาด
เดียวกัน โดยมีผูไดรับใบอนุญาตนอยกวาสามราย หรือเปนพัสดุที่มีผูผลิต
จากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ โดยมีผูผลิตนอยกวาสามราย
ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย
การซื้อหรือการจางในกรณีนี้ นอกจากการจางกอสราง
หากมี ผู  เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกัน
เปนพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ หรือมีผูเสนอ

๒๑
ราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือมีผูเสนอราคาพัสดุที่ผลิตจาก
โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ใหดําเนินการตอรองราคาดังนี้
(ก) ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานและในขณะเดี ย วกั น เป น พั ส ดุ ที่ ผ ลิ ต จากโรงงานที่ ไ ด รั บ
การรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูเสนอราคา
รายอื่นไมเกินรอยละสิบมาตอรองราคา ทั้งนี้ ใหเรียกผูเสนอราคารายที่
เสนอราคาตํ่ าสุดมาตอรองราคากอน หากตอรองราคาแลวราคาที่ลดลง
สูงกวาราคาตํ่ าสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละเจ็ด หรืออัตราที่
กวพ. กํ าหนดตามขอ ๑๒(๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
หากตอรองราคาแลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอ
ราคาตํ่าสุดลําดับถัดไปมาตอรองราคา หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลง
สูงกวาราคาตํ่ าสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละเจ็ด หรืออัตราที่
กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(ข) หากดําเนินการตาม (ก) แลวไมไดผล ให
เรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือผูเสนอราคาพัสดุ
ที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกวา
ราคาตํ่ าสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละเจ็ดมาตอรองราคา หาก
ตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูเสนอราคารายอื่น
ไมเกินรอยละหา หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือ
จางจากผูเสนอราคารายนั้น
(๘) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํามีผูไดรับ
การจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหระบุความ
ตองการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย
การซื้อหรือการจางในกรณีนี้ นอกจากการจางกอสราง
หากมี ผู  เ สนอาคาพั ส ดุ ที่ ไ ด รับการจดทะเบี ย นผลิ ตภั ณฑ ไ ว กั บกระทรวง
อุตสาหกรรม เสนอราคาสูงกวาราคาตํ่าสุดของผูเขาแขงขันรายอื่นไมเกิน

๒๒
รอยละเจ็ด ใหตอรองราคาผูเสนอราคาพัสดุที่ไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ
ไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมรายที่เสนอราคาตํ่าสุด หากตอรองราคาแลว
ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาตํ่าสุดไมเกินรอยละหา หรืออัตราที่ กวพ. กําหนด
ตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(๙) การดําเนินการตาม (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ใหถือตามที่
ปรากฏในบั ญชี คู  มือผูซื้อหรือใบแทรกคูมือผูซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดทําขึ้นถึงเดือนกอนหนาที่จะประกาศซื้อหรือจาง
ถ า มี ผู  เ สนอราคาพั ส ดุ ที่ อ ยู  ร ะหว า งขอการรั บ รองระบบ
คุณภาพ หรือการขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือการขอจด
ทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยแนบใบรับมาพรอมกับ
ใบเสนอราคา หากพัสดุนั้นไดรับการรับรองระบบคุณภาพ หรือใบอนุญาต
แสดงเครื่ องหมายมาตรฐาน หรือไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับ
กระทรวงอุตสาหกรรมภายใน ๑๐ วันทําการ นับจากวันถัดจากวันเสนอ
เสมือนเปนผูเสนอราคาพัสดุที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ หรือไดรับใบ
อนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไว
กับกระทรวงอุตสาหกรรม แลวแตกรณี
(๑๐) ในกรณีที่ไดดํ าเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖)
(๗) หรือ (๘) แลวแตไมสามารถซื้อหรือจางได ใหดําเนินการซื้อหรือจาง
ตอไปได หรือไมรับพิจารณารายนั้น แลวแตกรณี
(๑๑) การซื้อและการจางนอกจากที่กลาวใน (๒) (๓)
(๕) (๖) หรือ (๘) แตไมรวมถึงการจางกอสราง ใหกําหนดเงื่อนไข
ใหผูเสนอราคาระบุแหลงกําเนิดหรือประเทศที่ผลิตดวย ในกรณีที่ผูเสนอ
ราคาผลิตภัณฑที่มีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือเปนกิจการของ
คนไทย เสนอราคาสูงกวาพัสดุที่มิไดมีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย
หรือมิไดเปนกิจการของคนไทยไมเกินรอยละหาของผูเสนอราคารายตํ่ าสุด
ใหตอรองราคาของผูเสนอราคาพัสดุที่มีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย

๒๓
หรือเปนกิจการของคนไทยรายที่เสนอถูกตองตามเงื่อนไขที่กํ าหนดซึ่งมีคุณ
สมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ และเสนอราคาตํ่าสุด หากตอรองราคา
แลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาตํ่าสุดไมเกินรอยละสาม หรืออัตราที่ กวพ.
กําหนด ตามขอ ๑๒(๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(๑๒) การเปรียบเทียบราคา ใหพิจารณาราคาที่อยูในฐาน
เดียวกัน โดยใหพิจารณาราคารวมภาษี ราคาแยกภาษี หรือราคายกเวนภาษี
ตามหลักเกณฑที่ไดประกาศใหผูเสนอราคาทราบ แลวแตกรณี
(๑๓) ราคาที่ซื้อหรือจาง ใหพิจารณาตามหลักเกณฑที่
กําหนดสําหรับวิธีซื้อหรือวิธีจางแตละวิธี เวนแตจะเขาหลักเกณฑตาม (๖)
(๗) (๘) หรือ (๑๑)
การซื้อหรือการจาง ที่ดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือ
ซึ่งไมสามารถเจรจากับแหลงเงินกูหรือเงินชวยเหลือเพื่อกําหนดเงื่อนไขตาม
วรรคหนึ่งไดใหสวนราชการสงเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย หรือเปน
กิจการของคนไทย ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได
ในกรณี ที่ พั ส ดุ ใ ดผลิ ต ได ไ ม เ พี ย งพอต อ ความต องการใน
ประเทศ ให กวพ. มีอํานาจยกเวนการสงเสริมพัสดุประเภท หรือชนิดดังกลาว
ไดตามความเหมาะสมและจําเปน
ผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท
ชนิด หรือขนาดเดียวกัน หรือผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพตาม (๕) (๖) หรือ (๗) แตละราย ถามีลักษณะที่เปนการมีสวนไดเสีย
ไม ว าโดยทางตรงหรื อทางออมตามนัยของบทนิยาม “ผูเสนอราคาที่มีผล
ประโยชนรวมกัน” ใหนับผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือ
ผูผลิตดังกลาวเปนหนึ่งรายเทานั้น
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๑๗ ใหสวนราชการดังตอไปนี้
สนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามขอ ๑๖

มีหนาที่ควบคุมดูแลและ การควบคุมดูแลและ
สนับสนุนใหมีการ

๒๔
ปฏิบัติในการใชัพัสดุ
ทีผ่ ลิตในประเทศและ
กิจการของคนไทย

(๑) กระทรวงอุตสาหกรรม มีหนาที่
(๑.๑) พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมาย
มาตรฐาน คําขอรับใบอนุญาตทําผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมทีม่ พี ระราชกฤษฎีกา
กําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน และคําขอจดทะเบียนผลิตภัณฑใหแลว
เสร็จโดยเร็ว
ในระหวางทีย่ งั พิจารณาคําขอตามวรรคหนึง่ ไมแลวเสร็จ ใหสานั
ํ กงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอตุ สาหกรรมออกใบรับใหแกผยู นื่ คําขอเพือ่ ใชเปนหลักฐาน
กับสวนราชการผูด าเนิ
ํ นการซือ้ หรือจาง
(๑.๒) จัดทําบัญชีคูมือผูซื้อปละหนึ่งครั้ง และ
ใบแทรกคู  มื อผู  ซื้ อระบุ รายชื่ อมาตรฐานผลิ ตภั ณฑอุตสาหกรรมที่ประกาศ
กําหนดใหม และบัญชีรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ประกาศ
กํ าหนดใหม และบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑรายใหมที่ไดผานการพิจารณา
ตาม (๑.๑) เดือนละหนึง่ ครัง้ เผยแพรแกสว นราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงาน
ของรัฐทีเ่ รียกชือ่ อยางอืน่ เปนประจํา
(๑.๓) ตรวจสอบความจําเปนพิเศษของสวนราชการ
ตามขอ ๑๖(๔) หากเปนกรณีทไี่ มสมควรใหทกั ทวง มิฉะนัน้ ใหตอบรับทราบ
ทัง้ นี้ ภายในสิบวันทําการนับแตวนั ทีไ่ ดรบั แจง
(๒) สํานักงานตรวจเงินแผนดินมีหนาที่สอดสองมิใหมี
การหลี ก เลี่ ย งการปฏิ บั ติต ามข อ ๑๖ หากพบการหลี ก เลี่ ย งให รายงาน
ผูบ งั คับบัญชาชัน้ เหนือขึน้ ไป เพือ่ ดําเนินการทางวินยั แกผหู ลีกเลีย่ ง และแจง
ใหผรู กั ษาการตามระเบียบทราบ
(ความใน (๑.๓) ของขอ ๑๗(๑) แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)

วิธีซื้อและวิธีจาง

วิธซี อื้ และวิธจี า ง
ขอ ๑๘ การซือ้ หรือการจางกระทําได ๕ วิธี คือ
(๑) วิธตี กลงราคา
(๒) วิธสี อบราคา
(๓) วิธปี ระกวดราคา

๒๕
(๔) วิธพี เิ ศษ
(๕) วิธกี รณีพเิ ศษ
ขอ ๑๙ การซือ้ หรือการจางโดยวิธตี กลงราคา ไดแกการซือ้ หรือการจาง
ครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท

ความหมายของ
วิธีตกลงราคา

(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๓ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘)

ขอ ๒๐ การซือ้ หรือการจางโดยวิธสี อบราคา ไดแกการซือ้ หรือการจาง
ครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ความหมายของ
วิธีสอบราคา

(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๓ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘)

ขอ ๒๑ การซือ้ หรือการจางโดยวิธปี ระกวดราคา ไดแก การซือ้ หรือ
การจางครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ความหมายของ
วิธีประกวดราคา

(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๓ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘)

ขอ ๒๒ การซือ้ หรือการจางตามขอ ๑๙ และขอ ๒๐ ถาผูส งั่ ซือ้
หรือผูสั่งจางเห็นสมควรจะสั่งใหกระทําโดยวิธีที่กําหนดไวสําหรับวงเงินที่
สูงกวาก็ได
การแบงซื้อหรือแบงจางโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกัน
เพือ่ ใหวงเงินตํากว
่ าทีก่ าหนดโดยวิ
ํ
ธีหนึ่งวิธีใด หรือเพื่อใหอานาจสั
ํ
่งซื้อสั่งจาง
เปลีย่ นไป จะกระทํามิได
การซือ้ หรือการจางซึง่ ดําเนินการดวยเงินกูห รือเงินชวยเหลือ ผูส งั่ ซือ้
หรือสั่งจางจะสั่งใหกระทําตามวงเงินที่สัญญาเงินกูหรือสัญญาเงินชวยเหลือ
กําหนดก็ได
ขอ ๒๓ การซือ้ โดยวิธพี เิ ศษ ไดแก การซือ้ ครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึง่ กรณีใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนพัสดุทจี่ ะขายทอดตลาด โดยสวนราชการหนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัตใิ หมฐี านะเปนราชการบริหารสวนทองถิน่ รัฐวิสาหกิจ องคการ
ระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ

ขอกําหนดพิเศษ
เกี่ยวกับวิธีการซื้อ
และวิธีการจาง

ความหมายของ
วิธีพิเศษ (ซื้อ)

๒๖
(๒) เปนพัสดุทตี่ อ งซือ้ เรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแก
ราชการ

องคประชุมและ
มติของคณะกรรมการ

(๓) เปนพัสดุเพือ่ ใชในราชการลับ
(๔) เป นพั ส ดุ ที่ มี ค วามต องการใช เพิ่มขึ้นในสถานการณ
ทีจ่ าเป
ํ น หรือเรงดวน หรือเพือ่ ประโยชนของสวนราชการ และจําเปนตอง
ซือ้ เพิม่ (Repeat Order)
(๕) เปนพัสดุที่จาเป
ํ นตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศหรือ
ดําเนินการโดยผานองคการระหวางประเทศ
(๖) เปนพัสดุทโี่ ดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอ จํากัดทาง
เทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล
รถประจําตําแหนง หรือยารักษาโรคทีไ่ มตอ งจัดซือ้ ตามชือ่ สามัญในบัญชียาหลัก
แหงชาติ ตามขอ ๖๐
(๗) เปนพัสดุทเี่ ปนทีด่ นิ และหรือสิง่ กอสรางซึง่ จําเปนตองซือ้
เฉพาะแหง
(๘) เปนพัสดุทไี่ ดดาเนิ
ํ นการซือ้ โดยวิธอี นื่ แลวไมไดผลดี
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๑ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)

ความหมายของ
วิธีพิเศษ (จาง)

ขอ ๒๔ การจางโดยวิธพี เิ ศษ ไดแก การจางครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึง่ กรณีใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนงานทีต่ อ งจางชางผูม ฝี ม อื โดยเฉพาะ หรือผูม คี วาม
ชํานาญเปนพิเศษ
(๒) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจ ให
ทราบความชํารุดเสียหายเสียกอนจึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอม
เครือ่ งจักร เครือ่ งมือกล เครือ่ งยนต เครือ่ งไฟฟา หรือเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส
เปนตน
(๓) เปนงานทีต่ อ งกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสีย
หายแกราชการ

๒๗
(๔) เปนงานทีต่ อ งปกปดเปนความลับของทางราชการ
(๕) เปนงานทีจ่ าเป
ํ นตองการจางเพิม่ ในสถานการณทจี่ าเป
ํ น
หรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชนของสวนราชการ และจําเปนตองจางเพิ่ม
(Repeat Order)
(๖) เปนงานทีไ่ ดดาเนิ
ํ นการจางโดยวิธอี นื่ แลวไมไดผลดี
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๑ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)

ขอ ๒๕ สําหรับสวนราชการในตางประเทศ หรือมีกจิ กรรมทีต่ อ ง
ปฏิบตั ใิ นตางประเทศจะซือ้ หรือจางโดยวิธพี เิ ศษก็ได โดยใหตดิ ตอซือ้ หรือจาง
กับผูม อี าชีพขายหรือรับจางทํางานนัน้ โดยตรง
ขอ ๒๖ การซือ้ หรือการจางโดยวิธกี รณีพเิ ศษ ไดแก การซือ้ หรือ
การจางจากสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิน่ หนวยงานอืน่ ซึง่ มีกฎหมายบัญญัตใิ หมฐี านะเปนราชการบริหาร
สวนทองถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดงั ตอไปนี้
(๑) เปนผูผ ลิตพัสดุหรือทํางานจางนัน้ เอง และนายกรัฐมนตรี
อนุมตั ใิ หซอื้ หรือจาง
(๒) มี ก ฎหมายหรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี กํ าหนดให ซื้ อ
หรือจาง และกรณีนี้ใหรวมถึงหนวยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดดวย
รายงานขอซือ้ หรือขอจาง
ขอ ๒๗ กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดิน
และหรือสิง่ กอสรางตามขอ ๒๘ ใหเจาหนาทีพ่ สั ดุจดั ทํารายงานเสนอหัวหนา
สวนราชการตามรายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนทีต่ อ งซือ้ หรือจาง
(๒) รายละเอียดของพัสดุทจี่ ะซือ้ หรืองานทีจ่ ะจาง
(๓) ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการหรือราคา
ทีเ่ คยซือ้ หรือจางครัง้ หลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณ

การซื้อหรือการจาง
ในตางประเทศ
ความหมายของ
วิธีกรณีพิเศษ

การรายงานขอซื้อ
หรือขอจาง

๒๘
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจางโดยใหระบุวงเงินงบประมาณ
วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือที่จะซื้อหรือจางในครั้งนั้นทั้งหมด
ถาไมมวี งเงินดังกลาวใหระบุวงเงินทีป่ ระมาณวาจะซือ้ หรือจางในครัง้ นัน้
(๕) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้น
แลวเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจาง
โดยวิธนี นั้
(๗) ขอเสนออืน่ ๆ เชน การขออนุมตั แิ ตงตัง้ คณะกรรมการ
ตางๆ ที่จําเปนในการซื้อหรือจาง การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศ
ประกวดราคา
การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
และการซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษกรณีเรงดวนตามขอ ๒๓ (๒) หรือ
ขอ ๒๔ (๓) ซึง่ ไมอาจทํารายงานตามปกติได เจาหนาทีพ่ สั ดุหรือเจาหนาที่
ผูร บั ผิดชอบในการปฏิบตั ริ าชการนัน้ จะทํารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการ
ทีเ่ ห็นวาจําเปนก็ได
(ความในขอ ๒๗ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๒ แหงระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)
การรายงานขอซื้อ
ที่ดิน และหรือ
สิ่งกอสราง

ขอ ๒๘ กอนดําเนินการซือ้ ทีด่ นิ และหรือสิง่ กอสราง ใหเจาหนาทีพ่ สั ดุ
ทํารายงานเสนอตอหัวหนาสวนราชการตามรายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนทีต่ อ งซือ้
(๒) รายละเอียดของทีด่ นิ และหรือสิง่ กอสรางทีต่ อ งการซือ้
รวมทัง้ เนือ่ ทีแ่ ละทองทีท่ ตี่ อ งการ
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในทองทีน่ นั้
(๔) ราคาซือ้ ขายของที่ดิน และหรือสิ่งกอสรางใกลเคียง
บริเวณทีจ่ ะซือ้ ครัง้ หลังสุดประมาณ ๓ ราย
(๕) วงเงินทีจ่ ะซือ้ โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตาม
โครงการเงินกู หรือเงินชวยเหลือ ทีจ่ ะซือ้ ในครัง้ นัน้ ทัง้ หมด ถาไมมวี งเงิน
ดังกลาว ใหระบุวงเงินทีป่ ระมาณวาจะซือ้ ในครัง้ นัน้

๒๙
(๖) วิธที จี่ ะซือ้ และเหตุผลทีต่ อ งซือ้ โดยวิธนี นั้
(๗) ขอเสนออืน่ ๆ เชน การขออนุมตั แิ ตงตัง้ คณะกรรมการ
ต า งๆ ที่ จํ าเป น ในการซื้ อ การออกประกาศสอบราคาหรื อ ประกาศ
ประกวดราคา
การซื้ อ ที่ ดิ น และหรื อ สิ่ ง ก อ สร า งให ติ ด ต อ กั บ เจ า ของโดยตรง
เวนแตการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางในตางประเทศที่จําเปนตองติดตอผาน
นายหนา หรือดําเนินการในทํานองเดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมของ
ทองถิน่
ขอ ๒๙ เมือ่ หัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานทีเ่ สนอ
ตามขอ ๒๗ หรือขอ ๒๘ แลว ใหเจาหนาทีพ่ สั ดุดาเนิ
ํ นการตามวิธกี ารซือ้ หรือ
การจางนัน้ ตอไปได
การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อและการจาง
ขอ ๓๐ สวนราชการใดประสงคจะคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน
ในการซื้อและการจางใหกระทําไดในกรณีที่จําเปนตองจํากัดเฉพาะผูที่มีความ
สามารถ โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ประกาศใหผูที่สนใจ
ทราบโดยเปดเผย พรอมทั้งสงให กวพ. ดวย
ในการดํ าเนิ นการคั ดเลื อก ให ส  วนราชการเจ า ของเรื่องจัดทํ า
รายงานเสนอขออนุมัติหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุพรอม
ด ว ยเอกสารคั ดเลื อกคุ ณ สมบั ติเบื้ องต น โดยมี รายละเอี ย ดอย า งน อย
ดังตอไปนี้
(๑) เหตุ ผ ลและความจํ าเป น ที่ จ ะต อ งทํ าการคั ด เลื อ ก
ผูม คี ณ
ุ สมบัตเิ บือ้ งตน
(๒) ประเภท วงเงิ น และรายละเอียดของพัสดุ หรือ
งานทีจ่ ะตองซือ้ หรือจาง
(๓) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ซึ่งเปน
เกณฑความตองการขั้นตํ่า เชน ประสบการณและผลงานที่ผานมา สมรรถภาพ

การใหความเห็นชอบ
รายงานขอซื้อหรือ
ขอจาง

หลักการคัดเลือกผูมี
คุณสมบัติเบื้องตน
และวิธีการรายงาน

๓๐
ในสวนที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ เครื่องมือ และโรงงาน ฐานะการเงิน
เปนตน
(๔) หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๓ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)
ประกาศเชิญชวน

ขอ ๓๑ เมื่อหัวหนาสวนราชการสั่งการอนุมัติในขอ ๓๐ แลว
ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําประกาศเชิญชวนเพื่อคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตน
ประกาศเชิญชวน อยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้
(๑) รายละเอียดเฉพาะของที่ตองการซื้อ หรืองาน ที่ตองการ
จาง
(๒) ประสบการณ และผลงานของผูเสนอที่มีลักษณะและ
ประเภทเดียวกัน
(๓) สมรรถภาพ ในสวนที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ เครื่องมือ
และโรงงาน
(๔) ฐานะการเงิน
(๕) หลักเกณฑทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือก
(๖) สถานที่ในการขอรับ หรือขอซื้อเอกสารคุณสมบัติ
เบื้องตน
ในประกาศครั้งแรก ใหกําหนดสถานที่ วัน เวลารับขอเสนอ ปด
การรับขอเสนอ และเปดซองขอเสนอ พรอมทั้งประกาศโฆษณาและแจง
ลักษณะโดยยอของพัสดุที่ตองการซื้อหรืองานที่ตองการจาง และกําหนดเวลา
ใหพอเพียงเพื่อเปดโอกาสใหแกผูที่สนใจจัดเตรียมขอเสนอ ทั้งนี้ จะตอง
กระทํากอนวันรับซองขอเสนอไมนอยกวา ๓๐ วัน โดยประกาศทางวิทยุ
กระจายเสียงและลงประกาศในหนังสือพิมพ หากเห็นสมควรจะสงประกาศ
เชิญชวนไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรงหรือโฆษณาดวย
วิธีอื่นอีกก็ได

๓๑
สํ าหรั บ การคั ด เลื อ กผู  มี คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต น ในการประกวดราคา
นานาชาติ ใหประกาศโฆษณากอนวันรับซองขอเสนอไมนอยกวา ๖๐ วัน
และดําเนินการตามหลักเกณฑของแหลงเงินกูหรือเงินชวยเหลืออีกดวย
ขอ ๓๒ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณา
คัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน ประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน
และกรรมการอยางนอย ๔ คน โดยใหแตงตั้งจากขาราชการระดับ ๕
หรือเทียบเทาขึ้นไป และจะตองมีผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิอยางนอย
๑ คน
คณะกรรมการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู  มี คุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต น มี ห น า ที่
พิ จารณาคุณสมบัติเบื้องตนตามหลักเกณฑและภายในระยะเวลาที่หัวหนา
สวนราชการกําหนด
ให คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวย
เอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
เพื่อพิจารณาประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือจางตอไป
ขอ ๓๓ ใหสวนราชการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ การคัดเลือก
ผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือการจาง และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมี
คุณสมบัติเบื้องตนที่ไดประกาศไปอยางนอยทุกรอบ ๓ ป โดยปกติให
กระทําภายในเดือนแรกของปงบประมาณ และเมื่อไดทบทวนแลว ใหสวน
ราชการแจ ง การทบทวนพร อมทั้ ง ส งหลักเกณฑที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม
ให กวพ. ทราบโดยเร็ว แตตองไมนานเกินกวา ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดมี
การเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดังกลาว
ในกรณีที่สวนราชการใดมีการขึ้นบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนสําหรับ
การซื้อหรือการจางไวเปนการประจํา ใหสวนราชการนั้นเปดโอกาสใหผูมี
คุณสมบัติเบื้องตนที่ไดขึ้นบัญชีไวแลวและประสงคที่จะขอเลื่อนชั้น หรือ
ให บุ ค คลที่ ป ระสงค จ ะเข า รั บ การพิ จ ารณาคั ดเลื อกเพื่ อขึ้ นบั ญชี เป นผู  มี
คุณสมบัติเบื้องตน
มีสิทธิยื่นคําขอเลื่อนชั้นหรือคําขอเขารับการพิจารณา
คัดเลือกไดตลอดเวลา โดยใหดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการคัดเลือกตามที่

การพิจารณาคัดเลือก

การยื่นคําขอใน
ภายหลังและการ
พิจารณาทบทวน
บัญชีรายชื่อ

๓๒
กําหนดไวในขอ ๓๑ และขอ ๓๒ และโดยปกติจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานตางๆ ครบถวน
แลว ถาไมสามารถดํ าเนินการใหแลวเสร็จภายในกํ าหนดเวลาดังกลาว
จะต องชี้ แจงเหตุ ผ ลและระยะเวลาที่ตองใชตามความจํ าเปนใหผูยื่นคํ าขอ
ทราบดวย
ในระหวางการยื่นคํ าขอและตรวจพิจารณาคํ าขอ ผูมีคุณสมบัติ
เบื้ องต นที่ ยื่ นคํ าขอเลื่ อนชั้ นหรื อผู  ที่ ยื่ นคํ าขอเข า รั บ การพิ จารณาคั ดเลื อก
เพื่อขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตน จะใชสิทธิจากการที่ตนไดยื่นคําขอ
เลื่อนชั้นหรือคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกดังกลาวในการซื้อหรือการจาง
ที่ มี ขึ้ น ก อ นหรื อ ในระหว า งที่ ตนยื่ นคํ าขอเลื่ อนชั้ น หรื อคํ าขอเข า รั บ การ
พิจารณาคัดเลือกนั้นไมได
ในกรณีที่สวนราชการเห็นสมควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติ
เบื้องตนในการซื้อหรือการจางเพื่อดํ าเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน
ตามหลักเกณฑที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงใหมตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการ
แจ ง ให ผู  มี คุ ณ สมบั ติเบื้ องต นที่ อยู  ใ นบั ญชี รายชื่ อทราบหลั ก เกณฑ ใ นการ
พิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน ที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงใหมลวงหนา
ไมนอยกวา ๑๒๐ วัน
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๓๓ ทวิ ในการซื้อหรือการจางแตละครั้ง ใหสวนราชการ
พิจารณาถึงความสามารถในการรับงานของผูขายหรือผูรับจางประกอบการ
พิจารณาคัดเลือกของสวนราชการดวย
ในกรณีที่สวนราชการใดมีการขึ้นบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนสําหรับ
การซื้อหรือการจางไวแลว ใหสวนราชการนั้นแจงใหผูขายหรือผูรับจางที่อยู
ในบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนดังกลาวแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและ
ความพรอมที่ตนมีอยูในวันเสนอราคาตามหลักเกณฑที่ทางราชการกํ าหนด
ทั้งในดานบุคลากร เครื่องมือ โรงงาน และฐานะทางการเงินของตนตอสวน
ราชการ
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

๓๓
กรรมการ
ขอ ๓๔ ในการดําเนินการซื้อหรือจางแตละครั้ง ใหหัวหนาสวน
ราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พรอมกับ
กําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลวแตกรณี คือ
(๑) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
(๒) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
(๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(๔) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
(๕) คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ
(๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(๗) คณะกรรมการตรวจการจาง
ใหคณะกรรมการแตละคณะรายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาสวน
ราชการภายในระยะเวลาที่กําหนด ถามีเหตุที่ทําใหการรายงานลาชา ใหเสนอ
หัวหนาสวนราชการพิจารณาขยายเวลาใหตามความจําเปน
ขอ ๓๕ คณะกรรมการตามขอ ๓๔ แตละคณะใหประกอบดวย
ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย ๒ คน โดยปกติให
แตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาขึ้นไป ในกรณีจําเปนหรือ
เพื่ อ ประโยชน ข องทางราชการจะแต ง ตั้ ง บุ ค คลที่ มิ ใ ช ข  าราชการร วมเป น
กรรมการดวยก็ได ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให
หัวหนาสวนราชการแตงตั้งขาราชการที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตนทําหนาที่
ประธานกรรมการแทน
ในกรณี เมื่ อถึ ง กํ าหนดเวลาการเป ดซองสอบราคา หรือรับซอง
ประกวดราคาแลวประธานกรรมการยังไมมาปฏิบัติหนาที่ ใหกรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการในเวลานั้น โดยให
คณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาที่เฉพาะขอ ๔๒ (๑) หรือขอ ๔๙ แลวแต
กรณี แลวรายงานประธานกรรมการซึ่งหัวหนาสวนราชการแตงตั้งเพื่อ
ดําเนินการตอไป

คณะกรรมการ
ดําเนินการซื้อ หรือ
จาง

องคประกอบของ
คณะกรรมการ

๓๔

องคประชุมและ
มติของคณะกรรมการ

ผูควบคุมงานจาง
กอสราง

ในการซือ้ หรือจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการรับและ
เปดซองประกวดราคา เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือ
แต ง ตั้ ง ผู  ที่ เป นกรรมการเป ดซองสอบราคาหรื อกรรมการพิ จ ารณาผลการ
ประกวดราคา เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการทุกคณะ เวนแต คณะกรรมการรับและเปดซอง
ประกวดราคา ควรแต ง ตั้ ง ผู  ชํ านาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุ
หรืองานจางนัน้ ๆ เขารวมเปนกรรมการดวย
สําหรับการซื้อหรือจางในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแตงตั้ง
ขาราชการหรือลูกจางประจําคนหนึ่งซึ่งมิใชผูจัดซื้อหรือจัดจางเปนผูตรวจรับ
พัสดุหรืองานจางนัน้ โดยใหปฏิบตั หิ นาทีเ่ ชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจางก็ได
ขอ ๓๖ ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมี
กรรมการมาพรอมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ให
ประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึง่ ในการลงมติ
มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน
ใหประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแต
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจาง ใหถือมติ
เอกฉันท
กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการใหทาบั
ํ นทึก
ความเห็นแยงไวดว ย
ขอ ๓๗ ในการจางกอสรางแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการ
แตงตั้งผูควบคุมงานที่มีความรูความชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงาน
กอสรางจากขาราชการหรือลูกจางประจํ าในสังกัด หรือขาราชการหรือ
ลูกจางประจําในสังกัดอืน่ ตามทีไ่ ดรบั ความยินยอมจากหัวหนาสวนราชการของ
ผูนั้นแลว ในกรณีที่ลักษณะของงานกอสรางมีความจําเปนตองใชความรู
ความชํานาญหลายดาน จะแตงตั้งผูควบคุมงานเฉพาะดานหรือเปนกลุม
บุคคลก็ได

๓๕
ผูค วบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผูออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติ
จะตองมีคณ
ุ วุฒไิ มตากว
ํ่ าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณีจาเป
ํ นจะตองจางทีป่ รึกษาเปนผูค วบคุมงานแทนขาราชการหรือ
ลูกจางประจําตามวรรคหนึ่ง ใหถือปฏิบัติตามหมวด ๒ สวนที่ ๓ หรือ
สวนที่ ๔ แลวแตกรณี
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๒ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๓๘ ในการซื้อ หรือการจางทําพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจําเปน การจางที่ปรึกษาให
ตองใชผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาเปนการเฉพาะ ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนา ความเห็นในการซื้อ
สวนราชการที่จะขอทํ าความตกลงกับสํ านักงบประมาณเพื่อวาจางที่ปรึกษา หรือจาง
มาให ความเห็ น ประกอบการพิ จารณาในการจัดซื้อหรือจัดจางในขั้นตอน
หนึ่งขั้นตอนใดไดตามความจําเปน โดยใหดําเนินการจางโดยถือปฏิบัติตาม
ระเบียบนี้ในสวนที่ ๓
วิธีตกลงราคา
ขอ ๓๙ การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคา ใหเจาหนาที่พัสดุ การดําเนินการ โดย
ติดตอตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจางโดยตรง แลวใหหัวหนาเจาหนาที่ วิธีตกลงราคา
พั ส ดุ จั ด ซื้ อ หรื อ จ า งได ภ ายในวงเงิ น ที่ ไ ด รั บ ความเห็ น ชอบจากหั วหน า
สวนราชการตามขอ ๒๙
การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนที่
เกิ ดขึ้ น โดยไม ไ ด ค าดหมายไว ก  อนและไมอาจดํ าเนินการตามปกติไดทัน
ให เ จ า หน า ที่ พั ส ดุ ห รื อ เจ า หน า ที่ ผู  รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ร าชการนั้ น
ดําเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาสวนราชการ
และเมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงานดังกลาว
เปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
วิธีสอบราคา
ขอ ๔๐ ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา โดยอยางนอยให
แสดงรายการดังตอไปนี้

เอกสารสอบราคา

๓๖
(๑) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อและจํานวน
ที่ตองการ หรือแบบรูปรายการละเอียดและปริมาณงานที่ตองการจาง
ในกรณี ที่ จํ าเป นต องดู ส ถานที่ หรื อชี้ แจงรายละเอียด
เพิ่มเติมประกอบตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดสถานที่ วัน เวลาที่นัดหมายไวดวย
(๒) คุ ณ สมบั ติของผู  เข าเสนอราคาซึ่ ง จะต องมี อาชี พ
ขายหรือรับจางตาม (๑) โดยใหผูเสนอราคาแสดงหลักฐานดังกลาวดวย
(๓) ในกรณีจําเปนใหระบุผูเขาเสนอราคา สงตัวอยาง
แคตตาลอก หรือแบบรูปและรายการละเอียดไปพรอมกับใบเสนอราคา
(๔) ถาจําเปนตองมีการตรวจทดลอง ใหกําหนดจํานวน
ตัวอยางใหพอแกการตรวจทดลองและเหลือไวสําหรับการทําสัญญาดวย ทั้งนี้
ใหมีขอกําหนดไวดวยวาทางราชการไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิด
ขึ้นจากการทดสอบตัวอยางนั้น
(๕) สถานที่ติดตอเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณี
ที่มีการขายใหระบุราคาขายไวดวย
(๖) ขอกํ าหนดใหผูเขาเสนอราคาเสนอราคารวมทั้งสิ้น
และราคาตอหนวยหรือตอรายการ (ถาทําได) พรอมทั้งระบุหลักเกณฑโดย
ชัดเจนวา จะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอหนวยหรือตอรายการ ในกรณีที่
ไมไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคาใหพิจารณาราคารวม
(๗) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไวดวยวาในการเสนอ
ราคาใหลงราคารวมทั้งสิ้นเปนตัวเลขและตองมีตัวหนังสือกํากับ ถาตัวเลข
และตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ
ในการสอบราคาจางกอสราง ใหกําหนดแบบบัญชีรายการ
กอสรางตามความเหมาะสมของลักษณะและประเภทของงาน เพื่อใหผูเขา
เสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาดวย
(๘) กํ าหนดระยะเวลายืนราคาเทาที่จําเปนตอทางราชการ
และมีเงื่อนไขดวยวาซองเสนอราคาที่ยื่นตอทางราชการและลงทะเบียบรับ
ซองแลว จะถอนคืนมิได

๓๗
(๙) กํ าหนดสถานที่สงมอบพัสดุ และวันสงมอบโดย
ประมาณ (สําหรับการซื้อ) หรือกําหนดวันที่จะเริ่มทํางานและวันแลวเสร็จโดย
ประมาณ (สําหรับการจาง)
(๑๐) กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปดซองสอบราคา
(๑๑) ข อ กํ าหนดให ผู  เ สนอราคาผนึ ก ซองราคาให
เรียบรอยกอนยื่นตอทางราชการ จาหนาถึงประธานกรรมการเปดซองสอบ
ราคาการซื้อการจางครั้งนั้น และสงถึงสวนราชการกอนวันเปดซอง โดยให
สงเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสาร เสนอไปพรอมกับ
ซองราคาดวย
สําหรับกรณีที่จะใหมีการยื่นซองทางไปรษณียไดใหกําหนด
วิธีการปฏิบัติไวใหชัดเจนดวย
(๑๒) กํ าหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวา ผูที่
ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงกับทางราชการ เปนผูทิ้งงาน
(๑๓) ข อกํ าหนดว า ผู  เข าเสนอราคาที่ ไ ด รับการคัดเลือก
ใหไปทําสัญญา จะตองวางหลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตราในขอ ๑๔๑
และขอ ๑๔๒
(๑๔) ร า งสัญญา รวมทั้งการแบงงวดงาน การจายเงิน
เงื่อนไข การจายเงินลวงหนา (ถามี) และอัตราคาปรับ
(๑๕) ข อ สงวนสิ ท ธิ์ ว า ส ว นราชการจะไม พิ จารณา
ผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงานของทางราชการ และสวนราชการทรงไวซึ่งสิทธิที่
จะงดซื้อหรือจาง หรือเลือกซื้อหรือจางโดยไมจําตองซื้อหรือจางจากผูเสนอ
ราคาตํ่ าสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษ
ผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทํา
ไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
การประกาศการยื่น
ขอ ๔๑ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหดําเนินการดังนี้
(๑) ก อ นวั น เป ด ซองสอบราคาไม น  อ ยกว า ๑๐ วั น ซอง และการรับซอง
สําหรับการสอบราคาในประเทศหรือไมนอยกวา ๔๕ วัน สําหรับการสอบ สอบราคา

๓๘

การเปดซอง และ
พิจารณาผลการสอบ
ราคา

ราคานานาชาติ ใหเจาหนาที่พัสดุสงประกาศเผยแพรการสอบราคาและ
เอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือ
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได กับใหปดประกาศ
เผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ ทีท่ าการของส
ํ
วนราชการนัน้
(๒) ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึก
ซองจาหนาถึงประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อหรือการจาง
ครัง้ นัน้ และสงถึงสวนราชการผูด าเนิ
ํ นการสอบราคากอนวันเปดซองสอบราคา
โดยยืน่ โดยตรงตอสวนราชการ หรือสงทางไปรษณียล งทะเบียน ในกรณีที่
สวนราชการกําหนดใหกระทําได
(๓) ใหเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและ
เวลาทีร่ บั ซอง ในกรณีทผี่ เู สนอราคามายืน่ ซองโดยตรง ใหออกใบรับใหแก
ผูยื่นซองสําหรับกรณีที่เปนการยื่นซองทางไปรษณีย ใหถือวันและเวลาที่
สวนราชการนัน้ ลงรับจากไปรษณียเ ปนเวลารับซอง และใหสง มองซองใหแก
หัวหนาเจาหนาทีพ่ สั ดุทนั ที
(๔) ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุก
รายโดยไมเปดซองและเมือ่ ถึงกําหนดเวลาเปดซองสอบราคาแลว ใหสงมอบ
ซองเสนอราคาพรอมทั้งรายงานผลการรับซองตอคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคา เพือ่ ดําเนินการตอไป
ขอ ๔๒ คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาทีด่ งั นี้
(๑) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชี
รายการเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผย ตาม
วัน เวลา และสถานทีท่ กี่ าหนด
ํ
และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของ
ผูเ สนอราคาทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอ
ราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน
(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา
แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเ สนอราคาทีถ่ กู ตอง
ตามเงือ่ นไขในเอกสารสอบราคา

๓๙
(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเ สนอราคาทีถ่ กู
ตองตาม (๒) ทีม่ คี ณ
ุ ภาพและคุณสมบัตเิ ปนประโยชนตอ ทางราชการ และเสนอ
ใหซอื้ หรือจางจากรายทีค่ ดั เลือกไวแลว ซึง่ เสนอราคาตําสุ
่ ด
ในกรณีที่ผูเสนอราคาตํ่าสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือ
ข อตกลงกั บ ส วนราชการในเวลาที่ กํ าหนดตามเอกสารสอบราคา ให
คณะกรรมการพิจารณาจากผูเ สนอตํารายถั
่
ดไปตามลําดับ
ถามีผเู สนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเ สนอราคาดังกลาว
มาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกันดวยวิธยี นื่ ซองเสนอราคา
ถ า ปรากฏว า ราคาของผู  เ สนอราคารายที่ คณะกรรมการ
เห็นสมควรซือ้ หรือจางสูงกวาวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจาง ใหคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาดําเนินการตามขอ ๔๓
(๔) ในกรณี ที่ มี ผู  เ สนอราคาถู ก ต อ งตรงตามรายการ
ละเอี ย ดและเงื่ อนไขที่ กํ าหนดไว ในเอกสารสอบราคาเพี ย งรายเดียว ให
คณะกรรมการดําเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม
(๕) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็น
พรอมดวยเอกสารทีไ่ ดรบั ไวทงั้ หมดตอหัวหนาสวนราชการเพือ่ สัง่ การโดยเสนอ
ผานหัวหนาเจาหนาทีพ่ สั ดุ
ขอ ๔๓ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏวาราคาของ การดําเนินการ กรณี
ผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางยังสูงกวาวงเงินที่จะ เสนอราคาสูงกวา
ซือ้ หรือจางตามขอ ๒๗ (๔) หรือขอ ๒๘ (๕) แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการ วงเงิน
ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
(๑) เรี ย กผู  เ สนอราคารายนั้ น มาต อ รองราคาให ตํ่ า
สุดเทาทีจ่ ะทําได หากผูเ สนอราคารายนัน้ ยอมลดราคาแลว ราคาทีเ่ สนอใหม
ไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตสวนที่สูงกวานั้นไมเกิน
รอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคา
ลงอีก แตสว นทีส่ งู กวาวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจางนัน้ ไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่
จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอ
ซือ้ หรือจางจากผูเ สนอราคารายนัน้

๔๐
(๒) ถาดํ าเนินการตาม (๑) แลวไมไดผล ใหเรียก
ผูเสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางทุกรายมาตอรองราคา
ใหมพรอมกัน ดวยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร
หากรายใดไมมายื่นซอง ใหถือวารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไวเดิม หาก
ผูเสนอราคาตํ่าสุดในการตอรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อ
หรือจาง หรือสูงกวา แตสวนที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาสม ก็ใหเสนอซื้อ
หรือจางจากผูเ สนอราคารายนัน้
(๓) ถาดําเนินการตาม (๒) แลวไมไดผล ใหเสนอ
ความเห็น ตอหัวหนาสวนราชการเพื่อประกอบการใชดุลพินิจวาจะสมควร
ลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนือ้ งาน หรือขอเงินเพิม่ เติม หรือยกเลิกการ
สอบราคาเพือ่ ดําเนินการสอบราคาใหม
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๓ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

เอกสารประกวดราคา
และการจัดทําประกาศ

วิธีประกวดราคา
ขอ ๔๔ ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคา ตามตัวอยาง
ที่ กวพ. กําหนดหรือตามแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการ
สูงสุดแลว
การจั ดทํ าเอกสารประกวดราคารายใดจํ าเป นต องมี ข  อความหรือ
รายการแตกตางไปจากที่ กวพ. กํ าหนดหรือแบบที่ผานการตรวจพิจารณา
ของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยาง
หรือแบบดังกลาว และไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแต
หัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ให
สงรางเอกสารประกวดราคาไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน
การเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจัดทําเปนประกาศ และมีสาระ
สําคัญดังนี้

๔๑
(๑) รายการพัสดุทตี่ อ งการซือ้ หรืองานทีต่ อ งการจาง
(๒) คุณสมบัตขิ องผูม สี ทิ ธิเขาประกวดราคา
(๓) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซอง
ประกวดราคา
(๔) สถานทีแ่ ละระยะเวลาในการขอรับ หรือขอซือ้ เอกสาร
การประกวดราคาและราคาของเอกสาร
(๕) แหลงเงินกูแ ละประเทศผูม สี ทิ ธิเขาประกวดราคาในกรณี
ประกวดราคานานาชาติ
ขอ ๔๕ การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุมีหนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทําหลักฐานการเผยแพร
และการปดประกาศประกวดราคาภายในระยเวลาที่กาหนด
ํ
โดยใหเจาหนาที่
พัสดุดาเนิ
ํ นการดังนี้
(๑) ปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย ณ ที่ทํ าการ
ของสวนราชการนัน้ การปดประกาศดังกลาว ใหกระทําในตูป ด ประกาศทีม่ ี
กุญแจปดตลอดเวลา โดยผูปดประกาศและผูปลดประกาศออกจากตูปด
ประกาศจะตองจัดทําหลักฐานการปดประกาศและการปลดประกาศออก เปน
หนังสือมีพยานบุคคลรับรอง ทัง้ นี้ ผูป ด ประกาศและผูป ลดประกาศออก จะ
ตองมิใชบคุ คลเดียวกัน และจะตองมิใชบคุ คลทีเ่ ปนพยานในแตละกรณีดว ย
(๒) สงไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และ/หรือ ประกาศ
ในหนังสือพิมพ
(๓) สงใหกรมประชาสัมพันธ และองคการสือ่ สารมวลชน
แหงประเทศไทย เพือ่ เผยแพร
(๔) สงไปเผยแพรที่ศูนยรวมขาวประกวดราคาของทาง
ราชการ โดยใหสง เอกสารประกวดราคาไปพรอมกันดวย
(๕) สงใหสานั
ํ กงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินภูมภิ าค แลวแตกรณี โดยใหสง เอกสารประกวดราคาไปพรอมกันดวย

การประกาศขาว
ประกวดราคา

๔๒
นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึง่ หากเห็นสมควรจะสงประกาศ
ไปยังผูม อี าชีพขายหรือรับจางทํางานนัน้ โดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธอี นื่ อีก
ดวยก็ได
การสงประกาศประกวดราคาตามวรรคหนึง่ หากจัดสงทางไปรษณียใ ห
จัดสงโดยใชบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) เวนแตทอ งที่ใดไมมีบริการ
ไปรษณียด ว นพิเศษ (EMS) จึงใหจดั สงทางไปรษณียล งทะเบียน
การดําเนินการตามวรรคหนึง่ วรรคสอง และวรรคสาม ใหกระทํากอน
การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคาไมนอ ยกวา ๗ วันทําการ
สําหรับการซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ใหสวน
ราชการถือปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑของแหลงเงินกูห รือแหลงใหเงินชวยเหลือ
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๔ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)
การใหหรือขาย
เอกสารประกวดราคา

ขอ ๔๖ การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา รวมทั้งเอกสาร
ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด ใหกระทํ า ณ สถานที่ที่
สามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขตหวงหาม และจะตองจัดเตรียม
เอกสารประกวดราคาไว ใ ห ม ากพอสํ าหรับความตองการของผูมารับหรือ
ขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้น รายละ ๑ ชุด โดยไมมีเงื่อนไข
อื่นใดในการใหหรือการขาย
การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา ตองกระทํ าไมนอยกวา
๗ วันทําการ และจะตองมีชวงเวลาสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงค
จะเขาเสนอราคาหลังปดการใหหรือการขายเอกสารประกวดราคาจนถึงกอน
วันรับซองประกวดราคา ไมนอยกวา ๗ วันทําการ หรือไมนอยกวาจํานวน
วั นที่ ม ากกว า นั้ นตามที่ กวพ. กําหนดโดยคํานึงถึงขนาด ปริมาณ และ
ลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง
ในกรณี ที่ มี ก ารขาย ให กํ าหนดราคาพอสมควรกั บ คาใชจายที่
ทางราชการตองเสียไปในการจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น
ถามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นและมีการประกวดราคาใหม
ใหผูรับหรือซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งกอน มีสิทธิ

๔๓

ใชเอกสารประกวดราคานัน้ หรือไดรบั เอกสารประกวดราคาใหม โดยไมตอ งเสีย
คาซือ้ เอกสารประกวดราคาอีก
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ข อ ๔๗ ในกรณีการซื้อหรือการจางใดมีรายละเอียดที่มีความ
ซับซอน หรือมีความจําเปนโดยสภาพของการซื้อหรือการจางที่จะตองมี
การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ใหสวนราชการกําหนดวัน เวลา
และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ในประกาศประกวด
ราคา
กอนวันปดการรับซองประกวดราคา หากสวนราชการเห็นวามี
ความจํ าเปนที่จะตองกํ าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเปน
การแกไขคุณลักษณะเฉพาะที่เปนสาระสํ าคัญซึ่งมิไดกํ าหนดไวในเอกสาร
ประกวดราคาตั้งแตตน ใหสวนราชการจัดทําเปนเอกสารประกวดราคาเพิ่ม
เติมและใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการ
ชี้สถานที่ไวดวย และใหดําเนินการตามขอ ๔๕ วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม
รวมทั้งใหแจงเปนหนังสือใหผูที่ไดรับหรือไดซื้อเอกสารประกวดราคาไปแลว
ทุกรายทราบโดยมิชักชา
การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง
ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่
เปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐานทุกครั้ง
ถามีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหสวนราชการพิจารณาเลื่อนวัน
เวลา รับซอง การปดการรับซอง และการเปดซองประกวดราคาตามความ
จําเปนแกกรณีดวย

การชี้แจงรายละเอียด
หรือการแกไข
คุณลักษณะใน
เอกสารประกวดราคา

(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๔๘ นอกจากกรณีที่กําหนดไวตามขอ ๔๗ เมื่อถึงกําหนด ขอหามรน เลื่อน
วันรับซองประกวดราคา หามมิใหรนหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนด หรือเปลี่ยนแปลง
กําหนดเวลารับซอง
เวลารับซอง และเปดซองประกวดราคา

๔๔
และเปดซองประกวด
ราคา

การรับและเปดซอง
ประกวดราคา

การรับซองทางไปรษณียจะกระทํ ามิได เวนแตการประกวดราคา
นานาชาติซึ่งกําหนดใหมีการยื่นซองทางไปรษณียได โดยใหถือปฏิบัติตาม
ขอ ๔๑ (๒) (๓) และ (๔) โดยอนุโลม
ขอ ๔๙ คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้
(๑) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปน
หลักฐาน ลงชื่อกํากับซองกับบันทึกไวที่หนาซองวาเปนของผูใด
(๒) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน
และใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไม
ถูกตอง ใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย กรณีหลักประกัน
ซองเปนหนังสือคํ้าประกัน ใหสงสําเนาหนังสือคํ้าประกันใหธนาคาร บรรษัท
เงิ น ทุ นอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยผอู อกหนังสือคําประกั
้
น ทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย
(๓) รั บ เอกสารหลั ก ฐานต า งๆ ตามบั ญ ชี ร ายการ
เอกสารของผูเสนอราคาพรอมทั้งพัสดุตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูป
และรายการละเอียด (ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานไวดวย
(๔) เมื่ อ พ นกํ าหนดเวลารั บ ซองแล ว ห า มรั บซอง
ประกวดราคา หรื อเอกสารหลั ก ฐานต า งๆ ตามเงื่ อนไขที่ กํ าหนดใน
เอกสารประกวดราคาอีก เวนแตกรณีตามขอ ๑๖ (๙)
(๕) เป ดซองใบเสนอราคา และอ า นแจงราคาพรอม
บัญชีรายการเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผย
ตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด และใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว
ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน
ในกรณี ที่ มี ก ารยื่ น ซองข อเสนอทางเทคนิ ค และข อเสนอ
อื่ น ๆ แยกจากซองข อ เสนอด า นราคาซึ่ ง ต อ งพิ จ ารณาทางเทคนิ ค และ
อื่นๆ กอน ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวตามขอ ๕๔ และขอ ๕๖ คณะ
กรรมการรับและเปดซองประกวดราคาไมตองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
โดยใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่จะตอง
ดําเนินการตอไป

๔๕
(๖) สงมองใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานตางๆ
พร อมด ว ยบั นทึ ก รายงานการดํ าเนิ นการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา ทันทีในวันเดียวกัน
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)
การพิจารณาผลการ
ขอ ๕๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนาที่ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอ ประกวดราคา
ราคา เอกสารหลักฐานตางๆ พัสดุตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและ
รายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคา
ในกรณี ที่ ผู เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไป
จากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ และ
ความแตกตางนั้นไมมีผลทํ าใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคา
รายอื่นหรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย ใหพิจารณาผอนปรนใหผูเขาประกวด
ราคาโดยไมตัดผูเขาประกวดราคารายนั้นออก
ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจาก
ผูเสนอราคารายใดก็ไดแตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่
เสนอไวแลวมิได
(๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจาง หรือคุณสมบัติ
ของผูเสนอราคาที่ตรวจสอบแลวตาม (๑) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเปน
ประโยชนตอทางราชการ แลวเสนอใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายที่
คัดเลือกไวแลว ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด
ในกรณี ที่ ผู  เสนอราคาตํ่ าสุ ดดั ง กล า วไมยอมเขาทํ าสัญญา
หรือขอตกลงกับสวนราชการในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคา ให
คณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาตํ่ารายถัดไปตามลําดับ
ถ า มี ผู  เสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคา
ดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธียื่นซองเสนอราคา

๔๖

การพิจารณากรณีมี
ผูเสนอราคารายเดียว

การดําเนินการ กรณี
ไมมีผูเสนอราคา
ถูกตอง

ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็น
สมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาดําเนินการตามขอ ๔๓ โดยอนุโลม
(๓) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และ
ความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการ โดย
เสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ขอ ๕๑ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได
พิจารณาตามขอ ๕๐(๑) แลวปรากฏวา มีผูเสนอราคารายเดียวหรือมี
ผูเสนอราคาหลายรายแตถูกตองตรงรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กํ าหนด
ในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติใหเสนอหัวหนาสวนราชการ
ยกเลิ ก การประกวดราคาครั้ ง นั้ น แต ถ  า คณะกรรมการพิ จ ารณาผล
การประกวดราคาเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดํ าเนินการตอไปโดยไมตอง
ยกเลิกการประกวดราคา ก็ใหดําเนินการตามขอ ๕๐(๒) โดยอนุโลม
ขอ ๕๒ ในกรณีไมมีผูเสนอราคา หรือมีแตไมถูกตองตรงตาม
รายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนด ใหเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกการ
ประกวดราคาครั้งนั้น เพื่อดําเนินการประกวดราคาใหม หากหัวหนาสวน
ราชการเห็นวา การประกวดราคาใหมจะไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการซื้อ
หรือจางโดยวิธีพิเศษ ตามขอ ๒๓ (๘) หรือขอ ๒๔ (๖) แลวแตกรณีก็ได
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

การเปลี่ยนแปลง
รายการละเอียด
ภายหลังการประกวด
ราคา

หลักการประกวด
ราคาแบบ ๒ ซอง

ขอ ๕๓ หลังจากการประกวดราคาแลวแตยังไมไดทําสัญญาหรือ
ตกลงซื้อ หรือจางกับผูเสนอราคารายใด ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของ
ทางราชการเปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการละเอียด หรือ
เงื่ อ นไขที่ กํ าหนดไว ใ นเอกสารประกวดราคาซึ่ ง ทํ าให เกิ ด การได เปรี ย บ
เสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคาดวยกัน ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น
ขอ ๕๔ การซื้ อหรื อการจางที่มีลักษณะจํ าเปนจะตองคํ านึงถึง
เทคโนโลยีของพัสดุและหรือขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา ซึ่งอาจ
จะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมีปญหาในการพิจารณาตัดสิน

๔๗
และเพื่อขจัดปญหาดังกลาวจําเปนตองใหมีการปรับปรุงขอเสนอใหครบถวน
และเปนไปตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา หรือการซื้อหรือการจาง
แบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที่ ค ณะรั ฐ มนตรี ไ ด อ นุ มั ติ ใ ห
ดําเนินการได ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการประกวดราคาทั่วไป เวนแต
การกําหนดใหผูเขาเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเปน
(๑) ซองขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่นๆ
(๒) ซองขอเสนอดานราคา
(๓) ซองขอเสนอทางการเงินตามขอ ๕๖ (ถามี)
ทั้งนี้ ใหกํ าหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไว
เปนเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาดวย
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๕๕ เพื่อใหเปนไปตามขอ ๕๔ ใหคณะกรรมการพิจารณา การเปดซอง และ
ผลการประกวดราคาทํ าหนาที่เปดซองขอเสนอดานเทคนิคของผูเสนอราคา พิจารณาขอเสนอทาง
แทนคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาตามขอ ๔๙ (๕) และ เทคนิค
พิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ ๕๔ โดยถือปฏิบัติตามขอ ๕๐ ใน
สวนที่ไมขัดกับการดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนออื่นของ
ผูเขาเสนอราคาทุกราย และคัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอไดตรงหรือใกลเคียง
ตามมาตรฐานความตองการของสวนราชการมากที่สุด ในกรณีจําเปนจะเรียก
ผูเสนอราคามาชี้แจงในรายละเอียดขอเสนอเปนการเพิ่มเติมขอหนึ่งขอใดก็ได
(๒) เป ด ซองราคาเฉพาะรายที่ ไ ด ผ  า นการพิ จ ารณา
คัดเลือกตาม (๑) แลว สําหรับรายที่ไมผานการพิจารณา ใหสงคืนซอง
ขอเสนอดานราคา และซองขอเสนอทางการเงิน (ถามี) โดยไมเปดซอง
ในการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนอทาง
การเงิน ในกรณีนี้ ใหสวนราชการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค และ

๔๘
ผูเชี่ยวชาญดานการเงินที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือการจางอยางนอยดานละ
๑ คน เข า ร ว มเป น คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคาตาม
วรรคหนึ่งดวย
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)
การเปดซอง และ
พิจารณาขอเสนอทาง
การเงิน

การดําเนินการจัดซื้อ
โดยวิธีพิเศษ

ขอ ๕๖ การซื้อหรือการจางที่เปดโอกาสใหผูเขาเสนอราคายื่น
ขอเสนอทางการเงินมาดวยใหกําหนดใหผูเสนอราคายื่นซองขอเสนอทางการ
เงินแยกมาตางหาก และใหเปดซองขอเสนอทางการเงินพรอมกับการเปดซอง
ราคาตามขอ ๕๕ (๒) เพื่อทําการประเมินเปรียบเทียบตอไป ทั้งนี้ ใหกําหนด
วิ ธี ก าร ขั้ นตอน และหลั กเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขในเอกสาร
การประกวดราคาดวย
วิธีพิเศษ
ขอ ๕๗ การซื้อโดยวิธีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะ
กรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาด ใหดําเนินการซื้อโดย
วิธีเจรจาตกลงราคา
(๒) ในกรณีเปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจเสียหาย
แกราชการ ใหเชิญผูมีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวา
ราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็น
สมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(๓) ในกรณีเปนพัสดุที่ใชราชการลับ ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ
(๒)
(๔) ในกรณีที่เปนพัสดุที่ไดซื้อไวแลว แตมีความจําเปน
ต องใช เพิ่ ม ในสถานการณที่จํ าเปน หรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชน
ของสวนราชการใหเจรจากับผูขายรายเดิมตามสัญญาหรือขอตกลงซึ่งยังไม
สิ้ น สุ ด ระยะเวลาการส งมอบ เพื่ อขอให มี ก ารขายพั ส ดุ ตามรายละเอี ย ด
และราคาที่ตํ่ากวา หรือราคาเดิม ภายใตเงื่อนไขที่ดีกวาหรือเงื่อนไขเดิม โดย

๔๙
คํ านึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพื่อใหบังเกิดผลประโยชน
สูงสุดที่สวนราชการจะไดรับ
(๕) ในกรณี เ ป น พั ส ดุ ที่ จํ าเป น ต อ งซื้ อ โดยตรงจาก
ตางประเทศ ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อติดตอสั่งซื้อโดยตรงจาก
ต า งประเทศ หรือสืบราคาจากตางประเทศโดยขอความรวมมือใหสถาน
เอกอัครราชทูต หรือสวนราชการอื่นในตางประเทศ ชวยสืบราคา คุณภาพ
ตลอดจนรายละเอียด สวนการซื้อโดยผานองคการระหวางประเทศใหติดตอ
กับสํานักงานขององคการระหวางประเทศที่มีอยูในประเทศโดยตรง เวนแต
กรณีที่ไมมีสํานักงานในประเทศ ใหติดตอกับสํานักงานในตางประเทศได
(๖) ในกรณี เป นพั ส ดุ ที่ โดยลั ก ษณะของการใชงานหรือ
มีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ ใหเชิญผูผลิตหรือ
ผูแทนจํ าหนายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้น
ยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรอง
ราคาลงเทาที่จะทําได
(๗) ในกรณีพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ซึ่ง
จําเปนตองซื้อเฉพาะแหง ใหเชิญเจาของที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา หาก
เห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
สํ าหรับการจัดซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางในตางประเทศ
ในกรณีจําเปนจะติดตอกับนายหนา หรือดําเนินการในทํานองเดียวกันตาม
กฎหมายหรือประเพณีนิยมทองถิ่น แทนเจาของที่ดินก็ได
(๘) ในกรณี เป นพั ส ดุ ที่ ไ ด ดํ าเนิ นการซื้ อโดยวิ ธีอื่นแลว
ไมไดผลดี ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง และผูเสนอราคาใน
การสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวาผูเสนอ
ราคารายที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได

๕๐
ให คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวย
เอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผาน
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)
การดําเนินการจัดจาง
โดยวิธีพิเศษ

ขอ ๕๘ การจางโดยวิธีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๑) (๒) (๓) และ
(๔) ใหเชิญผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวา
ราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถิ่น หรือราคาที่ประมาณได หรือราคา
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(๒) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๕) ใหเจรจากับ
ผูรับจางรายเดิมตามสัญญาหรือขอตกลงซึ่งยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสงมอบ
เพื่อขอใหมีการจางตามรายละเอียด และราคาที่ตํ่ากวาหรือราคาเดิม โดย
คํ านึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพื่อใหบังเกิดผลประโยชน
สูงสุดที่สวนราชการจะไดรับ
(๓) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๖) กรณีเปน
พัสดุที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพ
รับจางทํางานนั้นโดยตรง และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวด
ราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรจางเสนอ
ราคาสูงกวาราคาในทองถิ่น หรือราคาที่ประมาณได หรือราคาที่คณะ
กรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
ให คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวย
เอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผาน
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)

๕๑
วิธีกรณีพิเศษ
ขอ ๕๙ การดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหหัวหนา การดําเนินการจัดซื้อ
สวนราชการสั่งซื้อหรือสั่งจางจากผูขายหรือผูรับจางตามขอ ๒๖ ไดโดยตรง หรือจัดจางโดยวิธี
เวนแตการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให กรณีพิเศษ
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุจัดซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบ
จากหัวหนาสวนราชการตามขอ ๒๙
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)

การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ
ข อ ๖๐ การซื้ อยาของส ว นราชการ ให จัดซื้ อตามชื่ อสามั ญ
(GENERIC NAME) ในบั ญ ชี ย าหลั ก แห ง ชาติ ต ามที่ ค ณะกรรมการ
แหงชาติทางดานยากํ าหนด โดยใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกลาว
ไมนอยกวารอยละ ๖๐ เวนแตสวนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให
ใชเงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ ๘๐
ขอ ๖๑ การซื้อยา และเวชภัณฑที่มิใชยา เชน ผากอส สําลี
หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา เฝอก วัสดุทันตกรรม ฟลมเอกซเรย และเภสัช
เคมีภัณฑ ซึ่งองคการเภสัชกรรมไดผลิตออกจําหนายแลว ใหจัดซื้อจาก
องค ก ารเภสั ช กรรม นอกจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ใหจัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร สวนกรมตํารวจจะซื้อจากองคการ
เภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารก็ได โดยใหดําเนินการดวยวิธีกรณี
พิ เ ศษ แต ทั้ ง นี้ ร าคายาที่ อ งค ก ารเภสั ช กรรมหรื อ โรงงานเภสั ช กรรม
ทหารจําหนายตองไมสูงกวาราคากลางของยาชื่อสามัญเดียวกันที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดเกินรอยละ ๓
ข อ ๖๒ การซื้ อ ยาตามชื่ อสามั ญในบั ญชียาหลักแหงชาติและ
เวชภัณฑที่มิใชยา ซึ่งองคการเภสัชกรรมมิไดเปนผูผลิต
แตมีจําหนาย
สวนราชการจะจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม หรือผูขาย หรือผูผลิตรายใด
ก็ได ภายใตหลักเกณฑ ดังนี้

หลักการซื้อยา

การซื้อยาและ
เวชภัณฑ ซึ่งองคการ
เภสัชกรรมไดผลิต
ออกจําหนาย

การซื้อยาและ
เวชภัณฑ ซึ่งองคการ
เภสัชกรรมมิไดเปน
ผูผลิต แตมีจําหนาย

๕๒

การซื้อยา และ
เวชภัณฑจากหนวย
งานที่มีกฎหมายหรือ
มติคณะรัฐมนตรีให
ความสนับสนุน
การแจงเวียนบัญชี
ยาหลักแหงชาติ
พรอมทั้งราคากลาง

อํานาจสั่งซื้อหรือ
สัง่ จางในวิธีตกลง
ราคา สอบราคา และ
ประกวดราคา

(๑) การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา หรือประกวดราคาใหสวน
ราชการแจงใหองคการเภสัชกรรมทราบดวยทุกครั้ง และถาผลการสอบราคา
หรือประกวดราคาปรากฏวาองคการเภสัชกรรมเสนอราคาเทากันหรือตํ่ากวาผู
เสนอราคารายอื่น ใหสวนราชการซื้อจากองคการเภสัชกรรม
(๒) การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ ใหซื้อใน
ราคาที่ไมสูงกวาราคากลาง ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ขอ ๖๓ ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหความ
สนับสนุนใหซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาจากหนวยงานใด ก็ใหสวนราชการ
จัดซื้อยา หรือเวชภัณฑที่มิใชยาจากหนวยงานดังกลาวได โดยวิธีกรณีพิเศษ
ดวย
ขอ ๖๔ ใหกระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่แจงเวียนบัญชียาหลักแหง
ชาติตามที่คณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด พรอมทั้งราคากลางของ
ยาดังกลาว และเวชภัณฑที่มิใชยาใหสวนราชการตางๆ ทราบ กับใหองคการ
เภสัชกรรมแจงรายการยาตามบัญชียาหลักแหงชาติและเวชภัณฑที่มิใชยาที่
องคการเภสัชกรรมผลิตไดหรือมีจําหนายใหสวนราชการๆ ทราบดวย
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง
ขอ ๖๕ การสั่งซื้อหรือสั่งจางครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณี
พิเศษ ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี้
(๑) หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘)

๕๓
ขอ ๖๖ การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจ อํานาจสั่งซื้อหรือ
สัง่ จางในวิธีพิเศษ
ของผูดํารงตําแหนง และภายในวงเงิน ดังตอไปนี้
(๑) หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท แตไมเกิน
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘)

ข อ ๖๗ การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีกรณีพิเศษ
สวนราชการสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยไมจํากัดวงเงิน

ใหหัวหนา

อํานาจสั่งซื้อหรือ
สัง่ จางในวิธีกรณี
พิเศษ

การจายเงินลวงหนา
ขอ ๖๘ การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูขายหรือ หลักเกณฑการจาย
ผูรับจาง จะกระทํามิได เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นวามีความจําเปนจะ เงินลวงหนา
ต องจ า ย และมี ก ารกํ าหนดเงื่อนไขไวกอนการทํ าสัญญาหรือขอตกลงให
กระทําไดเฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
จายไดไมเกินรอยละหาสิบของราคาซื้อหรือราคาจาง
(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในตางประเทศ หรือ
จากหน ว ยงานอื่ น ในต า งประเทศซึ่ ง ต องดํ าเนิ นการผ านองค ก ารระหว า ง
ประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร หรือพัสดุอื่นที่ กวพ. กําหนด
ตามขอ ๑๒ (๘) ซึ่งจําเปนตองซื้อจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายโดยตรงใน
ตางประเทศ ใหจายไดตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองคการระหวาง
ประเทศ หรือตามเงื่อนไขที่ผูขายกําหนด แลวแตกรณี
(๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือ
การจัดซื้อฐานขอมูลสําเร็จรูป (CD-ROM) ที่มีลักษณะจะตองบอกรับเปน

๕๔
สมาชิกกอน และมีกําหนดการออกเปนวาระดังเชนวารสาร หรือการบอกรับ
เป น สมาชิก INTERNET เพื่ อใหสามารถใชประโยชนเรียกคนหาขอมูล
ขาวสารจากแหลงขอมูลตางๆ โดยอาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร ให
จายไดเทาที่จายจริง
(ความใน (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)

การจายเงินตามแบบ
ธรรมเนียมการคา
ระหวางประเทศ

หลักประกันการรับ
เงินลวงหนา

การตรวจรับพัสดุ

(๔) การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา
จายไดไมเกินรอยละสิบหาของราคาซื้อหรือราคาจาง แตทั้งนี้ จะตอง
กํ าหนดอัตราคาพัสดุหรือคาจางที่จะจายลวงหนาไวเปนเงื่อนไขในเอกสาร
สอบราคาหรือประกวดราคาดวย
(๕) การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหจายไดไมเกิน
รอยละสิบหาของราคาซื้อ หรือราคาจาง
ขอ ๖๙ การจายเงินใหแกผูจาย หรือผูรับจางตามแบบธรรมเนียม
การคาระหวางประเทศ โดยเปดเลตเตอรออฟเครดิต หรือโดยวิธีใชดราฟต
กรณีที่วงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือการจายเงินตามความกาวหนาในการ
จัดหาพัสดุที่สั่งซื้อ ใหกระทําไดโดยไมถือวาเปนการจายเงินลวงหนา
ขอ ๗๐ การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๖๘ (๑)
(๒) และ (๓) ไมตองเรียกหลักประกัน
สวนการจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๖๘ (๔) และ
(๕) ผู  ข าย หรือผูรับจางจะตองนํ าพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือ
คํ้าประกันของธนาคารในประเทศมาคํ้าประกันเงินที่รับลวงหนาไปนั้น
การตรวจรับพัสดุ
ขอ ๗๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาที่ดังนี้
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่
ซึ่งกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไมมีสัญญา
หรือขอตกลง จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการกอน

๕๕
(๒) ตรวจรั บ พั ส ดุ ใ ห ถู ก ต องครบถ วนตามหลักฐานที่
ตกลงกันไว สําหรับกรณีที่มีการทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือ
ทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํ านาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น
มาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของ
ผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได
ในกรณี จํ าเป น ที่ ไ ม ส ามารถตรวจนั บ เป น จํ านวนหน ว ย
ทั้งหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(๓) โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจาง
นําพัสดุมาสง และใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและ
ถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบพัสดุถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ผูขายหรือ
ผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกเจาหนาที่พัสดุพรอมกับทําใบตรวจรับ
โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอยสองฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจาง
๑ ฉบับและเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับเพื่อดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบวา
ดวยการเบิกจายเงินจากคลังและรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ
ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบ มีรายละเอียดไมเปนไปตาม
ขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการ แลวแตกรณี
(๕) ในกรณี ที่ ผู  ข ายหรื อ ผู  รั บ จ า งส ง มอบพั ส ดุ ถู ก ต อ ง
แตไมครบจํานวนหรือสงมอบครบจํานวน แตไมถูกตองทั้งหมด ถาสัญญา
หรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่ถูกตอง
โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อ
แจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันตรวจพบ แต
ทั้ ง นี้ ไ ม ตัดสิ ท ธิ์ ของส วนราชการที่ จ ะปรั บ ผู  ข ายหรื อผู รับจางในจํ านวนที่
สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น
(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุด หรือหนวย
ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดย
สมบูรณใหถอื วาผูข ายหรือผูร บั จางยังมิไดสง มอบพัสดุนั้น และโดยปกติใหรีบ

๕๖
รายงานหัวหนาสวนราชการ เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วัน
ทําการ นับแตวันที่ตรวจพบ
(๗) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคน ไมยอมรับพัสดุโดย
ทํ าความเห็ นแย ง ไว ให เสนอหั วหน า ส วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ
ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหรับพัสดุนั้นไว จึงดําเนินการตาม (๔) หรือ
(๕) แลวแตกรณี

การตรวจการจาง
กอสราง

การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง
ขอ ๗๒ คณะกรรมการตรวจการจาง มีหนาที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และ
เหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการ
ละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณา
การสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงานแลวรายงานหัวหนาสวน
ราชการเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
(๒) การดํ าเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอสงสัยหรือ
มีกรณีที่เห็นวา ตามหลักวิชาการชางไมนาจะเปนไปได ใหออกตรวจงานจาง
ณ สถานที่ที่กํ าหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํ างานจางนั้นๆ โดยใหมี
อํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร
และตามหลั ก วิ ชาการช างเพื่ อให เป น ไปตามแบบรู ป รายการละเอี ย ดและ
ขอกําหนดในสัญญา
(๓) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจาง สงมอบภายใน
๓ วันทําการ นับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน และ
ใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่ อตรวจเห็ นว าเป นการถู ก ต องครบถ วนเป น ไป
ตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาแลว ใหถือวาผูรับจาง
สงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น และใหทําใบรับรองผล
การปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปน
หลั กฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ฉบับ และเจาหนาที่

๕๗
พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจาก
คลัง และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ
ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม
ไมเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ใหรายงาน
หัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบ หรือสั่งการ แลว
แตกรณี
(๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับ
งาน โดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่ง
การ ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหตรวจรับงานจางนั้นไว จึงจะดําเนินการ
ตาม (๔)
ขอ ๗๓ ผูควบคุมงาน มีหนาที่ดังนี้
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กํ าหนดไวใน
สัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้นๆ ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกประการ และตามหลักวิชาชางเพื่อให
เปนไปตามแบบรูป รายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจาง
ขัดขืนไมปฏิบัติตามก็สั่งใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมด
แลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งและให
รายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที
(๒) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือ
ขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางาน
นั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา แตเมื่อ
สําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไม
ปลอดภัยใหสั่งพักงานนั้นไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจาง
โดยเร็ว
(๓) จดบั น ทึ ก สภาพการปฏิ บั ติ ง านของผู  รับ จ า งและ
เหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงาน
และสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการ
ตรวจการจางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุ

การควบคุมงาน
กอสราง

๕๘
เมื่อเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสํ าคัญของทางราชการเพื่อ
ประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย
(ความใน (๓) แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๒๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)

(๔) ในวั นกํ าหนดลงมื อทํ าการของผู  รับ จ า งตามสั ญญา
และในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวดใหรายงานผลการปฏิบัติงานของ
ผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบ
ภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันถึงกําหนดนั้นๆ
สวนที่ ๓
การจางที่ปรึกษา

ศูนยขอมูลที่ปรึกษา

การสงเสริมที่ปรึกษาไทย
ขอ ๗๔ เพื่อใหการสงเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาไทย ใหมีศูนยขอมูล
ที่ปรึกษาอยูภายใตการกํากับควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อทําหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจดทะเบียนที่
ปรึกษาไทย
(๒) รับจดทะเบียน ตอทะเบียน หรือเพิกถอน
ทะเบียนที่ปรึกษาไทย
(๓) รวบรวม จัดทํา รวมทั้งปรับปรุงขอมูลตางๆ
เกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย
(๔) เผยแพรหรือใหขอมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย
แกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น และเอกชนผูสนใจ
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

๕๙
ขอ ๗๕ การจางที่ปรึกษาที่เปนนิติบุคคล นอกจากการจางที่ปรึกษา การจางที่ปรึกษาไทย
ที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ หรือเงินกูจากแหลงที่กําหนดใหดําเนินการ
ว า จ า งโดยวิ ธี อื่น ให ส  วนราชการจ า งที่ ป รึ ก ษาไทยเป นที่ ป รึกษาหลัก
(Lead Firm) ในการดํ าเนินงาน เวนแตไดรับการยืนยันเปนหนังสือจาก
ศูนยขอมูลที่ปรึกษาวาไมมีที่ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น
การจางที่ปรึกษาที่มิใชนิติบุคคล ใหเปนไปตามหลักเกณฑ และวิธี
การที่ กวพ. กําหนด เวนแตระเบียบนี้กําหนดไวเปนอยางอื่น
ในกรณีมีที่ปรึกษาไทย แตมีเหตุผลและความจําเปนที่จะไมจาง
ที่ปรึกษาไทย ใหขออนุมัติตอ กวพ.
สํ าหรั บ การจางที่ปรึกษาของสวนราชการในตางประเทศ หรือมี
กิจกรรมที่ตองปฏิบัติในตางประเทศ จะไมจางที่ปรึกษาไทยก็ได
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๗๖ ภายใตขอบังคับขอ ๗๕ การจางที่ปรึกษาตางประเทศของ
สวนราชการ นอกจากการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ หรือ
เงินกูจากแหลงที่กําหนดใหดําเนินการจางโดยวิธีอื่น จะตองมีบุคลากรไทย
รวมงานดวยไมนอยกวารอยละหาสิบของจํานวน คน-เดือน (man-months)
ของที่ปรึกษาทั้งหมด เวนแตสาขาบริการหรืองานที่ไมอาจจะจางบุคลากรไทย
ไดใหขออนุมัติ ตอ กวพ.

การจางที่ปรึกษา
ตางประเทศ

(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๘ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

วิธีจางที่ปรึกษา
ขอ ๗๗ การจางที่ปรึกษากระทําได ๒ วิธี คือ
(๑) วิธีตกลง
(๒) วิธีคัดเลือก
รายงานขอจางที่ปรึกษา
ขอ ๗๘ กอนดําเนินการจางที่ปรึกษา ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงาน
เสนอหัวหนาสวนราชการ ตามรายการดังตอไปนี้

วิธีจางที่ปรึกษา

การรายงานขอจาง
ที่ปรึกษา

๖๐
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางที่ปรึกษา
(๒ ) ขอบเขตโดยละเอี ย ดของงานที่ จ ะจ างที่ ป รึ ก ษา
(Terms of Reference)
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง
(๔) วงเงินคาจางที่ปรึกษาที่จะจาง
(๕) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
(๖) วิ ธี จ  า งที่ ป รึ ก ษา และเหตุ ผ ลที่ ต องจ า งที่ ป รึ ก ษา
โดยวิธีนั้น
(๗) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี)
เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว
ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการจางตามวิธีจางนั้นตอไปได

คณะกรรมการ
ดําเนินการจาง
ที่ปรึกษา

องคประกอบ
คณะกรรมการ

กรรมการ
ขอ ๗๙ ในการดํ าเนินการจางที่ปรึกษาแตละครั้ง ใหหัวหนา
สวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แลวแต
กรณี คือ
(๑) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
(๒) คณะกรรมการดํ าเนิ น การจ า งที่ ป รึ ก ษาโดยวิ ธี
คัดเลือก
ขอ ๘๐ คณะกรรมการตามขอ ๗๙ ใหประกอบดวย ประธาน
กรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย ๔ คน โดยปกติใหแตงตั้งจาก
ขาราชการในสังกัดตั้งแตระดับ ๖ หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอย ๒ คน
ในกรณี จํ าเปนหรือเพื่อประโยชนแกทางราชการ ใหแตงตั้งผูแทนจาก
สวนราชการอื่น หรือบุคคลที่มิใชขาราชการซึ่งเปนผูชํานาญการหรือผูทรง
คุ ณ วุ ฒิใ นงานที่ จ ะจ างที่ปรึกษาเปนกรรมการดวย และในกรณีการจาง
ที่ปรึกษาที่ดํ าเนินการดวยเงินกูใหมีผูแทนจากสํ านักงานเศรษฐกิจการคลัง
ดวย ๑ คน
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๑๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

๖๑
ขอ ๘๑ ในการประชุมของคณะกรรมการตามขอ ๗๙ ตองมี
กรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปน
องคประชุม
การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหนําความตามขอ ๓๖
มาใชบังคับโดยอนุโลม
วิธีตกลง
ขอ ๘๒ การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ไดแก การจางที่ปรึกษาที่ผูวา
จางตกลงจางรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงาน
แลว และเปนผูใหบริการที่เชื่อถือได
ขอ ๘๓ การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ใหกระทําไดในกรณีใดกรณี
หนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เปนการจางที่มีคาจางไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) เป นการจ างเพื่ อทํ างานต อเนื่ อ งจากงานที่ ไ ด ทํ าอยู 
แลว
(๓) เปนการจางในกรณีที่ทราบแนชัดวาผูเชี่ยวชาญใน
งานที่จะใหบริการตามที่ตองการมีจํานวนจํากัด ไมเหมาะสมที่จะดําเนินการ
ดวยวิธีคัดเลือก และเปนการจางที่มีคางานจางไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) เปนการจางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่น
ใดที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีใหการสนับสนุน ใหดําเนินการจาง
โดยตรง
การจ า งที่ ต  อ งกระทํ าโดยเร ง ด ว น หากล า ช า อาจจะ
เสียหายแกราชการ และมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการจางโดยวิธีตกลงก็
ใหกระทําได โดยหัวหนาสวนราชการจะตองทํารายงานชี้แจงเหตุผลและ
ความจําเปนของการจางโดยวิธีตกลงให กวพ. ทราบโดยมิชักชา แตอยางชา
ตองไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดมีการจาง ในกรณีที่ กวพ. พิจารณาแลว

องคประชุมและมติ
ของคณะกรรมการ

ความหมายของการ
จางที่ปรึกษา โดย
วิธีตกลง
เงื่อนไขการจาง
ที่ปรึกษา โดย
วิธีตกลง

๖๒

เห็นวาการจางดังกลาวไมเปนกรณีเรงดวนให กวพ. มีอํานาจแกไขสัญญา
การจางใหเปนไปตามหลักเกณฑการจางที่ปรึกษาที่กําหนดไวในระเบียบนี้ได
และในการทําสัญญาจางโดยอาศัยเหตุเรงดวนนี้ สวนราชการจะตองกําหนด
เปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวยวาสัญญาจางดังกลาวจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อ
กวพ. ใหความเห็นชอบ
ในกรณีการจางโดยอาศัยเหตุตาม (๒) หรือ (๓) กวพ.
จะกํ าหนดให หั ว หน า ส ว นราชการทํ ารายงานชี้ แจงเหตุ ผลเพื่ อทราบก็ ไ ด
สําหรับกรณีที่เปนการจางที่มีคาจางเกินวงเงินขั้นสูงที่ กวพ. กําหนด
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๒๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๘๔ คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง มีหนาที่
การพิจารณาจาง
ทีป่ รึกษาโดยวิธีตกลง ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษา
(๒) พิจารณาอัตราคาจางและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับ
บริการที่จะจางและเจรจาตอรอง
(๓) พิจารณารายละเอียดที่จะกําหนดในสัญญา
(๔) ใหคณะกรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็น
พร อ มด ว ยเอกสารที่ ไ ด รับ ไว ทั้ งหมดต อหั วหน า ส วนราชการเพื่ อสั่ ง การ
โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

ความหมายของการ
จางที่ปรึกษา โดย
วิธีคัดเลือก

วิธีคัดเลือก
ขอ ๘๕ การจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ไดแก การจางที่ปรึกษา
โดยการคั ดเลื อกที่ ป รึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติเ หมาะสมที่ จ ะทํ างานนั้ นใหเหลือ
นอยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเหลือนอยรายดังกลาว
ยื่นขอเสนอเขารับงานนั้นๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด ในกรณีที่มี
เหตุ อัน สมควรและหั วหน า ส วนราชการเห็ นชอบ ให เชิ ญที่ ป รึ กษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมยื่นขอเสนอเขารับงาน โดยไมตองทําการคัดเลือกใหเหลือ
นอยรายกอนก็ได

๖๓
ขอ ๘๖ เพื่อใหไดรายชื่อของที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมาก
ที่สุด ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการจางที่ปรึกษา ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) ที่ ป รึ ก ษาต า งประเทศ ให ข อรายชื่ อ จากสถาบั น
การเงิน หรือองคการระหวางประเทศ หรือลงประกาศในหนังสือพิมพ แจง
ไปยั ง สมาคมหรื อสถาบั นอาชี พ หรื อสถานฑูตที่เกี่ยวของ หรือขอความ
รวมมือจากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตางๆ ซึ่งเคยดําเนินการจางที่ปรึกษา
ในงานประเภทเดียวกัน
(๒) ที่ปรึกษาไทย ใหขอรายชื่อที่ปรึกษาจากศูนยขอมูล
ที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
สวนราชการใดที่มีรายชื่อที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยูแลว
อาจพิจารณาคัดเลือกใหเหลือนอยรายโดยไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได
การคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยราย ใหคณะกรรมการดําเนินการ
จ า งที่ ป รึ ก ษาโดยวิ ธี คั ดเลื อกทํ าหน า ที่ พิ จารณาคั ดเลื อกที่ ป รึ ก ษาใหเหลือ
อยางมาก ๖ ราย
เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยรายแลว ใหรายงาน
หัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณา และกรณีที่เปนการจางที่ปรึกษาโดยใชเงินกู
หรือเงินชวยเหลือ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑของแหลงเงินนั้นดวย
ขอ ๘๗ ใหสวนราชการออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดคัดเลือก
ไวยื่นขอเสนอเพื่อรับงานตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังตอไปนี้
(๑) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกัน
โดยแยกเปน ๒ ซอง
(๒) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียว
ขอ ๘๘ คณะกรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกมีหนาที่
ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
(๒) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและ
จัดลําดับ

การดําเนินการเพื่อ
ใหไดรายชื่อของที่
ปรึกษาและการ
คัดเลือก

การเชิญชวนที่ปรึกษา
เพื่อยื่นขอเสนอ

การพิจารณาจาง
ที่ปรึกษาโดย
วิธีคัดเลือก

๖๔

การดําเนินการจาง
ที่ปรึกษาที่เปนงานที่
ไมยุงยากซับซอน
และมีที่ปรึกษา ซึ่ง
สามารถทํางานนั้นได
เปนการทั่วไป

(๓) ในกรณีที่ใชวิธีตามขอ ๘๗ (๑) ใหเปดซองเสนอ
ดานราคาของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดและเจรจาตอรองให
ไดราคาที่เหมาะสม สําหรับกรณีที่ใชวิธีตามขอ ๘๗ (๒) ใหเชิญที่ปรึกษา
ที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นขอเสนอดานราคาและเจรจาตอรองให
ไดราคาที่เหมาะสม
หากเจรจาไม ไ ด ผล ให เสนอหั วหน า ส วนราชการเพื่ อ
พิจารณายกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษารายนั้น แลวเปดซองขอเสนอดานราคา
ของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป หรือเชิญที่ปรึกษา
ที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไปใหยื่นขอเสนอดานราคา แลวแต
กรณี และเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม
(๔) เมื่อเจรจาไดราคาที่เหมาะสมแลวใหพิจารณาเงื่อนไข
ตางๆ ที่จะกําหนดในสัญญา
(๕) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็น
พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการ โดยเสนอผาน
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ในกรณีที่ใชวิธีการยื่นขอเสนอตามขอ ๘๗ (๑) หลังจากตัดสิน
ใหทํ าสัญญากับที่ปรึกษาซึ่งไดรับการคัดเลือกแลว ใหสงคืนซองขอเสนอ
ดานราคาใหแกที่ปรึกษารายอื่นที่ไดยื่นไวโดยไมเปดซอง
สําหรับการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ
โดยกรมวิเทศสหการ ใหปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง โดยอนุโลม
ขอ ๘๙ การจางที่ปรึกษาที่เปนงานที่ไมยุงยากซับซอน และมี
ที่ปรึกษาซึ่งสามารถทํางานนั้นไดเปนการทั่วไป ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนา
สวนราชการที่จะออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดคัดเลือกไว ใหยื่น
ขอเสนอเพื่อรับงาน โดยใหดําเนินการตามวิธีดังตอไปนี้ คือ
(๑) ใหที่ปรึกษายื่นขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนอ
ดานราคาพรอมกัน โดยแยกเปน ๒ ซอง
(๒) ใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา โดยวิธี
คัดเลือก พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษาทุกราย และจัดลําดับ

๖๕
(๓) เปดซองราคาของผูที่ไดรับการจัดลํ าดับไว อันดับ
หนึ่งถึงอันดับสาม ตาม (๒) พรอมกัน แลวเลือกรายที่เสนอราคาตํ่าสุดมา
เจรจาตอรองราคาเปนลําดับแรก
(๔) หากเจรจาตาม (๓) แลวไมไดผล ใหยกเลิกแลวเจรจา
กับรายที่เสนอราคาตํ่ารายถัดไปตามลําดับ
เมื่อเจรจาไดผลประการใด ใหดําเนินการตามขอ ๘๘ (๔) และ (๕)
ข อ ๙๐ การจ า งที่ ป รึ ก ษาเป น รายบุ ค คลที่ ไ ม ต  อ งยื่ น ข อ เสนอ
ดานเทคนิค ใหดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนัย
ขอ ๘๖ และพิจารณาจัดลําดับ และเมื่อสามารถจัดลําดับไดแลว ใหเชิญ
รายที่เหมาะสมที่สุดมาเสนอราคาคาจางเพื่อเจรจาตอรองราคาตามลําดับ

การดําเนินการจาง
ที่ปรึกษาเปนราย
บุคคลที่ไมตองยื่น
ขอเสนอดานเทคนิค

อํานาจในการสั่งจางที่ปรึกษา
ขอ ๙๑ การสั่งจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารง อํานาจสั่งจาง
ทีป่ รึกษา
ตําแหนงและภายในวงเงินดังตอไปนี้
(๑) หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘)

คาจางที่ปรึกษา
ขอ ๙๒ อัตราคาจางที่ปรึกษาใหเปนไปตามความเหมาะสมและ อัตราคาจางที่ปรึกษา
ประหยัดโดยคํ านึงถึงองคประกอบตางๆ เชน ลักษณะของงานที่จะจาง และหลักเกณฑการ
อัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเคยจาง จายคาจางลวงหนา
จํานวนคน – เดือน (man-months) เทาที่จําเปน ดัชนีคาครองชีพ เปนตน
แตทั้งนี้ จะตองไมเกินกวาอัตราคาจางที่ปรึกษาตามที่ กวพ. กําหนด (ถามี)
ดวย

๖๖
ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกิน
รอยละสิบหาของคาจางตามสัญญา และที่ปรึกษาจะตองจัดใหธนาคาร
ในประเทศเปนผูคํ้าประกันเงินคาจางที่ไดรับลวงหนาไปนั้น และใหผูวาจาง
คื นหนั ง สื อคํ้ าประกั นดั ง กล า วให แก ที่ ป รึ ก ษาเมื่อทางราชการไดหักเงินที่
ไดจายลวงหนาจากเงินคาจางตามผลงานแตละงวดครบถวนแลว ทั้งนี้
ใหกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวย
สําหรับการจางสวนราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ใหจายเงินคาจางลวงหนาไดไมเกินรอยละหาสิบ
ของคาจางตามสัญญา และไมตองมีหลักประกันเงินลวงหนาที่รับไปก็ได
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๒๑ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

หลักประกันผลงาน
เงินประกันผลงาน
ขอ ๙๓ การจายเงินคาจางใหแกที่ปรึกษาที่แบงการชําระเงินออก
เปนงวด นอกจากการจางที่ปรึกษาซึ่งดําเนินการดวยเงินชวยเหลือใหผูวาจาง
หักเงินที่จะจายแตละครั้งในอัตราไมตํ่ากวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบ
ของเงินคาจาง เพื่อเปนการประกันผลงาน หรือจะใหที่ปรึกษาใชหนังสือ
คํ้าประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการคํ้าประกันตามที่ผูวาจางจะกําหนด
วางคํ้ าประกันแทนเงินที่หักไวก็ได ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนเงื่อนไขไวใน
สัญญาดวย
เงินคาภาษีในสัญญา
ขอ ๙๔ กรณีสัญญาจางที่ปรึกษาตามโครงการเงินกูที่ไดรวมเงิน
จางที่ปรึกษาตาม
คาภาษีซึ่งที่ปรึกษาจะตองจายใหแกรัฐบาลไทยไวในราคาจาง ใหแยกเงิน
โครงการเงินกู
สวนที่กันเปนคาภาษีไวตางหากจากราคาจางรวม
สวนที่ ๔
การจางออกแบบและควบคุมงาน
วิธีจางออกแบบและควบคุมงาน
วิธจี างออกแบบและ
ขอ ๙๕ การจางออกแบบและควบคุมงาน กระทําได ๔ วิธี
ควบคุมงาน
(๑) วิธีตกลง

๖๗
(๒) วิธีคัดเลือก
(๓) วิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด
(๔) วิธีพิเศษ
รายงานขอจางออกแบบและควบคุมงาน
ขอ ๙๖ กอนดํ าเนินการจางออกแบบและควบคุมงานทุกวิธีให
เจ า หน า ที่ พั ส ดุ จัดทํ ารายงานเสนอหั วหน า ส ว นราชการ ตามรายการ
ดังตอไปนี้
(๑) ขอบเขตวงงานรวมทั้งรายละเอียดเทาที่จําเปน
(๒) วงเงินงบประมาณคากอสราง
(๓) ประมาณการคาจาง
(๔) กําหนดเวลาแลวเสร็จ
(๕) วิธีจะจาง และเหตุผลที่ตองจางโดยวิธีนั้น
(๖) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี)
เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว
ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการจาง ตามวิธีจางนั้นตอไปได

การรายงานขอจาง
ออกแบบและควบคุม
งาน

การจางโดยวิธีตกลง
ขอ ๙๗ การจางโดยวิธีตกลง ไดแกการจางออกแบบและควบคุมงาน ความหมายของการ
ที่ ผู  ว  า จ า งเลื อ กจ า งผู  ใ ห บ ริ ก ารรายหนึ่ ง รายใด ซึ่ ง เคยทราบหรื อ เคย จางโดยวิธีตกลง
เห็ น ความสามารถแล ว และเป น ผู  ใ ห บ ริ ก ารที่ มี ห ลั ก ฐานดี ต ามที่
คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลงไดพิจารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ ใหใช
กับการกอสรางที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่งๆ ไมเกิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๙๘ ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลง องคประกอบคณะ
แตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งกรรมการดําเนินการจางโดยวิธี กรรมการดําเนินการ
ตกลงขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยประธาน ๑ คน และกรรมการอื่นอีก จาง โดยวิธีตกลง
อยางนอย ๒ คน ปกติใหเปนขาราชการระดับตัง้ แตระดับ ๔ หรือเทียบเทาขึน้ ไป

๖๘

การดําเนินการจาง
โดยวิธีตกลง

ความหมายของการ
จาง โดยวิธีคัดเลือก

องคประกอบคณะ
กรรมการรับซอง
เสนองานและคณะ
กรรมการดําเนินการ
จางโดยวิธีคัดเลือก

อยางนอย ๑ คน และควรมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํานาญในกิจการนี้เขารวมเปน
กรรมการดวย คณะกรรมการดังกลาวตองมีจํานวนไมตํ่ากวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนทั้งหมด จึงจะดําเนินการตามที่กําหนดไวได
ขอ ๙๙ คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลง มีหนาที่พิจารณา
ขอกํ าหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนนี้ และใหรายงานผล
การพิจารณาและความเห็น พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนา
สวนราชการ ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
การจางโดยวิธีคัดเลือก
ขอ ๑๐๐ การจางโดยวิธีคัดเลือก ใหแกการจางออกแบบและ
ควบคุมงาน โดยผูวาจางประกาศเชิญชวนการวาจาง และคณะกรรมการ
ดํ าเนินการจางจะพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่มีขอกํ าหนดเหมาะสมที่สุด
เพื่อดําเนินการวาจางตอไป ทั้งนี้ ใหใชกับการกอสรางอาคารที่มีวงเงิน
งบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่งๆ เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต
ไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข อ ๑๐๑ ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงาน โดย
การจางโดยวิธีคัดเลือกแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งกรรมการ
รับซองเสนองาน และกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการรับซองเสนองาน ใหประกอบดวยประธาน ๑ คน
และกรรมการอื่นอีกอยางนอย ๒ คน ปกติใหเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๓
หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอย ๒ คน
คณะกรรมการดํ าเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก ใหประกอบดวย
ประธาน ๑ คน และกรรมการอื่นอีกอยางนอย ๒ คน ปกติใหเปน
ขาราชการตั้งแตระดับ ๔ หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอย ๒ คน และควรมี
ผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํานาญในกิจการนี้เขารวมดวย
คณะกรรมการดังกลาวในขอนี้ ตองมีจํานวนไมตํ่ากวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนทั้งหมดจึงจะดําเนินการตามที่กําหนดไวได

๖๙
ขอ ๑๐๒ คณะกรรมการรับซองเสนองานการจาง โดยวิธีคัดเลือก
มีหนาที่ดังนี้
(๑) รับซองเสนองานจากผูใหบริการ และบันทึกไวที่
หนาซองวา เปนผูใหบริการรายใด แลวลงบัญชีไวเปนหลักฐาน
(๒) มอบซองเสนองานในสภาพเดิมตอคณะกรรมการ
ดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก และเมื่อพนกําหนดเวลารับซองเสนองานแลว
หามรับซองเสนองานจากผูใหบริการรายหนึ่งรายใดอีกเปนอันขาด
ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก มีหนาที่
ดังนี้
(๑) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกมาครบ
องคประชุมแลว จึงเปดซองเสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองาน
การจางโดยวิธีคัดเลือกมอบให
(๒) พิจารณาขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวใน
สวนนี้ คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่
ประจําและไมประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลวของผูให
บริการ และลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนองานเพื่อเปนหลักฐาน
(๓) เมื่อไดพิจารณาเสร็จแลวเห็นสมควรดําเนินการตอไป
ประการใดให ร ายงานต อหั วหน า ส วนราชการผ านหั วหน าเจ า หน า ที่ พั สดุ
พรอมดวยหลักฐาน ตามปกติคณะกรรมการควรเสนอจางผูที่มีขอกําหนด
เหมาะสมที่สุด เวนแตผูใหบริการดังกลาวไมสามารถรับงานในกรณีใดก็ตาม
ใหคณะกรรมการเสนอผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสมรายถัดไป

การรับซองเสนองาน
โดยวิธีคัดเลือก

การดําเนินการจาง
โดยวิธีคัดเลือก

การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด
ขอ ๑๐๔ การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด ไดแก การ ความหมายของการ
วาจางออกแบบและควบคุมงานที่ผูวาจางประกาศเชิญชวนการวาจาง และ จาง โดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด พิจารณา แบบจํากัดขอกําหนด
คัดเลือกผูใหบริการที่เปนนิติบุคคล โดยคํานึงถึงฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒิ
และประวั ติก ารทํ างาน จํ านวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจํ าและ

๗๐

องคประกอบคณะ
กรรมการรับซองและ
คณะกรรมการดําเนิน
การจางโดยวิธีคัดเลือก
แบบจํากัดขอกําหนด
รวมทั้งหนาที่ของคณะ
กรรมการรับซอง
การดําเนินการจาง
โดยวิธีคัดเลือกแบบ
จํากัดขอกําหนด

ไมประจํ า หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลว ตลอดจนแนว
ความคิดในการออกแบบ เพื่อดําเนินการจางตอไป ทั้งนี้ ใหใชกับการ
กอสรางอาคารที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ เกิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๑๐๕ ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีการ
จางแบบจํ ากัดขอกํ าหนดแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะ
กรรมการรับซอง และคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัด
ขอกําหนด องคประกอบของคณะกรรมการแตละคณะ คุณวุฒิ หรือผูชํานาญ
ในคณะกรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด หนาที่
ของคณะกรรมการรั บ ซองเสนองานการจ า งโดยวิ ธี คั ด เลื อ กแบบจํ ากั ด
ขอกําหนด ใหนําความในขอ ๑๐๑ ขอ ๑๐๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ข อ ๑๐๖ คณะกรรมการดํ าเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัด
ขอกําหนด มีหนาที่ดังนี้
(๑) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบ
จํ ากั ด ข อ กํ าหนดมาครบองค ป ระชุ ม แล ว จึ งเป ดซองเสนองานตามที่
คณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให
(๒) พิจารณาขอกําหนดตางๆ ดังนี้
ก . ข อ กํ าหนดของผู  ใ ห บ ริ ก ารตามที่ กํ าหนดไว ใ น
สวนนี้
ข. คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและ
หรือวิศวกรที่ประจําและไมประจํา
ค. หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลว
ง. แนวความคิดในการออกแบบ
(๓) พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่มีขอกํ าหนดเหมาะสม
ไวเปนจํ านวนไมนอยกวา ๒ ราย และแจงวิธีดําเนินการเสนองานตาม
ความประสงค ของผูวาจางแกผูเสนองาน และอาจพิจารณากํ าหนดให
ผูใหบริการดังกลาวยื่นเสนอแบบรางของงานก็ได อนึ่งการพิจารณาคัดเลือก

๗๑
ขอเสนองานใหคํานึงถึงแผนปฏิบัติงาน ความเหมาะสมทางดานประโยชน
ใชสอย ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมดานสถาปตยกรรม และลงลาย
มือชื่อกํากับไวในใบเสนองานเพื่อเปนหลักฐาน
(๔) เมื่อไดพิจารณาเสร็จแลวเห็นสมควรดําเนินการตอไป
ประการใดและสมควรเลือกผูใหบริการรายหนึ่งรายใด ใหรายงานตอหัวหนา
สวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ พรอมดวยหลักฐาน
การจางโดยวิธีพิเศษ
ขอ ๑๐๗ การจางโดยวิธีพิเศษมี ๒ ลักษณะดังนี้
(๑) วิธีเลือกจาง ไดแกการจางออกแบบและควบคุมงานใน
กรณีที่มีความจําเปนเรงดวนและความมั่นคงของชาติ หากจะดําเนินการวาจาง
ตามวิธีอื่นดังกลาวมาแลว จะทําใหเกิดการลาชา เกิดความเสียหายแกทาง
ราชการและความมั่นคงของประเทศชาติ ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจตกลงจาง
ผูใหบริการรายหนึ่งรายใดตามที่พิจารณาเห็นสมควร
(๒) การวาจางโดยการประกวดแบบ ไดแกการวาจางออก
แบบอาคารที่ มี ลั ก ษณะพิ เศษ เป นที่เชิดชูคุณคาทางดานศิ ล ปกรรมหรือ
สถาปตยกรรมของชาติ เชน อนุสาวรีย รัฐสภา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ
โรงละคอนแหงชาติ หรืองานออกแบบอาคารที่มีโครงสรางขนาดใหญ เชน
สนามกีฬาแหงชาติ สนามบิน ใหผูวาจางเสนอรายละเอียดเรื่องการจางออก
แบบโดยวิธีประกวดแบบตอ กวพ.
ขอ ๑๐๘ ผูวาจางมีสิทธิ์บอกเลิกการคัดเลือกผูใหบริการได ในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) มีผูยื่นเสนองานนอยกวา ๒ ราย
(๒) ผูใหบริการยื่นเสนองานไมถูกตองตามวัตถุประสงคของ
ผูวาจาง
ขอ ๑๐๙ ใหผูวาจางสงหนังสือแจงผลการตัดสินคัดเลือก และ
นัดหมายการทําสัญญาไปยังผูใหบริการรายที่ไดรับการคัดเลือกโดยเร็ว

ความหมายของการ
ดําเนินการจาง โดย
วิธีพิเศษ

การบอกเลิกการ
คัดเลือกผูใหบริการ

การแจงผลการคัดเลือก
และนัดหมายทําสัญญา

๗๒

วิธีประกาศเชิญชวน

การจัดทําประกาศ
เชิญชวน

การยื่นขอเสนอ
งานของผูใหบริการ
ในการจาง

การประกาศเชิญชวน
ขอ ๑๑๐ การประกาศเชิญชวนการวาจางกระทําได ๓ วิธี คือ
(๑) ปดประกาศไวในที่เปดเผย
(๒) ประกาศทางสื่อสารมวลชน
เชน ลงประกาศใน
หนังสือพิมพ หรือประกาศทางวิทยุกระจายเสียง
(๓) ส ง ประกาศไปยั ง สมาคมวิ ช าชี พ สถาป ตยกรรมและ
วิศวกรรม หรือสํานักงานที่ประกอบธุรกิจดังกลาว
การประกาศดวยวิธีใด ใหพิจารณาตามความจําเปนของกิจการและ
ความเหมาะสมแหงทองถิ่นเปนเรื่อง ๆ ไป
ขอ ๑๑๑ ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําประกาศเชิญชวน โดยอยางนอย
ใหแสดงรายการดังตอไปนี้
(๑) ความตองการดานประโยชนใชสอยของอาคาร และ
ขอบเขตของที่ดินและสิ่งปลูกสราง
(๒) กําหนดวัน เวลา สถานที่เปดซองและปดรับซอง
เสนองาน
(๓) เงื่อนไขและระยะเวลาการออกแบบ
(๔) กํ าหนดใหผูเสนองานวางหลักประกันซอง ตาม
ชนิดและจํานวนในขอ ๑๔๑ และขอ ๑๔๒ และใหมีเงื่อนไขวา ถาผูเขา
ประกวดราคาถอนการเสนองาน หรือไมไปทําสัญญากับทางราชการภายใน
กํ าหนด ทางราชการจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากธนาคารผูคํ้ า
ประกัน และสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทํ าสัญญากับทางราชการเปน
ผูทิ้งงานดวย
(๕) การวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนเด็ดขาด
การเสนองาน
ข อ ๑๑๒ ผูใหบริการที่เสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือก และ
การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด นอกจากจะตองสงขอเสนองาน
ใหกับผูวาจางแลว ยังตองยื่นหลักฐานประกอบการเสนองาน ดังนี้

๗๓
(๑) ขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนนี้
(๒) คุ ณวุ ฒิแ ละประวั ติก ารทํ างาน จํ านวนสถาปนิก
และหรือวิศวกรที่ประจําและไมประจํา
(๓) หลักฐานแสดงผลงานที่เคยปฏิบัติมาแลว
(๔) หลักประกันการเสนองาน
เมื่อการคัดเลือกการวาจางเสร็จสิ้นแลว ใหสงขอเสนอและหลักฐาน
ตาง ๆ ดังกลาวคืนแกผูใหบริการที่ไมไดรับการคัดเลือก
ขอ ๑๑๓ ผูใหบริการที่เปนบุคคลธรรมดาจะตองมีสัญชาติไทยและ
เปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรม
สําหรับงานวาจางตามที่กําหนด โดยกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรม
และหรือวิศวกรรมแลวแตกรณี และไมจําเปนขาราชการประจําหรือลูกจาง
ของสวนราชการ หรือพนักงานเทศบาล รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานของ
องคการบริหารสวนทองถิ่น
ผูใหบริการที่เปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการ
ของนิติบุคคลนั้นจะตองเปนคนไทย และเปนนิติบุคคลที่มีผูถือหุนเปนคนไทย
เกินรอยละหาสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น

โดยวิธีคัดเลือก
และการจาง
โดยวิธีคัดเลือก
แบบจํากัดขอกําหนด

คุณสมบัติของผูให
บริการ

อํานาจในการสั่งจางออกแบบและควบคุมงาน
ขอ ๑๑๔ การสั่งจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่ง ใหเปน อํานาจสั่งจาง
ออกแบบและควบคุม
อํานาจของผูดํารงตําแหนง และภายในวงเงิน ดังตอไปนี้
งาน
(๑) หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘)

ขอ ๑๑๕ ผูวาจางอาจริบหลักประกัน หรือใชสิทธิ์เรียกรองเอา การริบหลักประกัน
จากผูคํ้ าประกันการเสนองานที่ผูรับจางนํ ามามอบไวกับผูวาจางไดในกรณี การเสนองาน
ดังนี้

๗๔
(๑) ผูรับจางหลีกเลี่ยงการทําสัญญาในระยะเวลาที่กําหนด
(๒) ผู  ว  า จ า งไม ส ามารถส ง ใบแจ ง ให ม าทํ าสั ญ ญาได
เนื่องจาก
ก. ผูรับจางเลิกหรือหยุดกิจการ
ข. ในกรณี ที่ เป นบุ คคลธรรมดา บุคคลนั้นถูก
ระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรม
(๓) ผูรับจางผิดสัญญาและผูวาจางไดบอกเลิกสัญญากับผูรับ
จางแลว

องคประกอบและ
กรรมการตรวจและ
รับมอบงาน

การตรวจและ
รับมอบงาน

การตรวจและรับมอบงาน
ขอ ๑๑๖ ในการจางออกแบบและควบคุมงานแตละครั้ง ใหหัวหนา
สวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานเพื่อปฏิบัติการตามที่
กําหนดไวในสวนนี้
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ประกอบดวยประธาน ๑ คน
และกรรมการอื่นอีกอยางนอย ๒ คน ปกติใหเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๔
หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอย ๒ คน และควรใหมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํานาญ
ในกิจการนั้นเขารวมเปนกรรมการดวย
คณะกรรมการดังกลาวตองมีจํ านวนไมตํ่ ากวากึ่งหนึ่งของจํ านวน
ทั้งหมด จึงจะดําเนินการตามที่กําหนดไวได
ขอ ๑๑๗ คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน มีหนาที่ตรวจและ
ควบคุ ม งานออกแบบและก อสร างอาคารว า ถู ก ต องตามเกณฑที่ระบุไวใน
สัญญา
เมื่อตรวจเห็นเปนการถูกตองครบถวนแลว ใหทําใบรับรองผลการ
ปฏิบัติงาน โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง
๑ ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวย
การเบิกจายเงินจากคลัง และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ

๗๕
การควบคุมงาน
ขอ ๑๑๘ ผูรับจางจะตองจัดผูควบคุมงานที่มีความรูและมีความ การควบคุมงาน
ชํานาญงานการกอสรางใหเหมาะสมกับสภาพงานการกอสรางนั้นๆ
ผูรับจางจะตองสงรายชื่อผูควบคุมงาน ผูตรวจการหรือผูแทน
ใหผูวาจางใหความเห็นชอบ และในกรณีที่ผูควบคุมงานไมสามารถปฏิบัติงาน
ตามความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางจะตองเสนอชื่อผูควบคุมงานปฏิบัติงานแทน
ผูที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากผูวาจาง
คาออกแบบและควบคุมงาน
ขอ ๑๑๙ การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงาน ใหเปนไปตามอัตรา
ดังนี้
(๑) อาคารที่มีงบประมาณคากอสราง ไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท ใหจายคาออกแบบหรือคาคุมงาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ ๒
ของวงเงินงบประมาณคากอสราง
(๒) อาคารที่มีงบประมาณคากอสรางเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท สําหรับในสวนที่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหจายคาออกแบบหรือ
คาคุมงาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ ๑.๗๕ ของวงเงินงบประมาณ
คากอสราง
การจ า ยเงิ น ค า ออกแบบและควบคุ ม งานตามความใดวรรคหนึ่ ง
ไมรวมถึงคาสํารวจและวิเคราะหดินฐานราก
ขอ ๑๒๐ ในกรณีที่ผูวาจางหรือหนวยงานอื่นใด จะนําแบบแปลน
รายละเอียดงานจางไปดําเนินการกอสรางนอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญา
ใหผูวาจางหรือหนวยงานนั้นๆ จายเงินคาจางแกผูรับจางตามอัตราที่ กวพ.
พิจารณากําหนดเปนราย ๆ ไป
ขอ ๑๒๑ หามผูรับจางนําแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและ
ควบคุมงานที่ไดทําสัญญากับผูวาจางแลวไปใหผูอื่นดําเนินการกอสรางอีก
ขอ ๑๒๒ ระหวางดําเนินการตามสัญญาจาง ผูวาจางอาจขอให
ผูรับจางเปลี่ยนแปลงแกไขเล็ก ๆ นอย ๆ ในสวนที่ไมกระทบกระเทือน
โครงสรางที่สําคัญของอาคาร ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ นํ้าประปา

คาออกแบบและ
ควบคุมงาน

การนําแบบแปลน
ไปใชนอกเหนือ
สัญญาจาง
ขอหามผูรับจางนํา
แบบใหผูอื่นใช
การแกไขแบบแปลน
ที่ผูรับจางไดสงมอบ
แลว

๗๖
ของงานที่ผูรับจางไดสงมอบตามงวดงานในสัญญาแลวโดยไมคิดคาใชจาย
เพิ่มอีก
ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงโครงสรางที่สําคัญให
ผูวาจางเสนอขออนุมัติ กวพ. กอน
สวนที่ ๕
การแลกเปลี่ยน
หลักการแลกเปลี่ยน
พัสดุ

การรายงานขอ
แลกเปลี่ยนพัสดุ

ขอ ๑๒๓ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได เวนแตในกรณีที่
หั วหน า ส วนราชการเห็ นว า มี ค วามจํ าเป น จะต องแลกเปลี่ยนใหกระทํ าได
เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑและการแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ
ตามหลักเกณฑดังนี้
(๑) การแลกเปลี่ ย นครุ ภั ณ ฑ กั บ ครุ ภั ณ ฑ ป ระเภทและ
ชนิดเดียวกัน ใหแลกเปลี่ยนได เวนแตการแลกเปลี่ยนครุภัณฑบางอยางซึ่ง
สํานักงบประมาณกําหนด หรือการแลกเปลี่ยนที่ตองจายเงินเพิ่ม ใหขอทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณกอน
(๒) การแลกเปลี่ ย นครุ ภัณฑ กั บ ครุ ภัณฑ ต างประเภท
หรือตางชนิดกัน ใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณกอนทุกกรณี
(๓) การแลกเปลี่ ย นวั ส ดุ กั บ วั ส ดุ ป ระเภทและชนิ ด
เดียวกัน ที่ไมตองจายเงินเพิ่ม ใหแลกเปลี่ยนได กรณีนอกเหนือจากนี้ ให
ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน
ขอ ๑๒๔ ในกรณีตองมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ใหเจาหนาที่พัสดุ
รายงานตอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ โดยใหรายงานตาม
รายการ ดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองแลกเปลี่ยน
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน
(๓) ราคาที่ซื้อหรือไดมาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยนและ
ราคาที่จะแลกเปลี่ยนไดโดยประมาณ

๗๗
(๔) พั ส ดุ ที่ จ ะรั บ แลกเปลี่ ย น และให ระบุ ว า จะแลก
เปลี่ยนกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
(๕) ขอเสนออื่นๆ (ถามี)
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน ใหระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพรอม
ทั้งเหตุผล โดยเสนอใหนําวิธีการซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแตการแลกเปลี่ยน
พัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท จะเสนอใหใชวิธีตกลงราคาก็ได
ขอ ๑๒๕ การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ใหหัวหนาสวนราชการ การแลกเปลี่ยนพัสดุ
แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเปน โดยถือ กับเอกชน
ปฏิบัติตามขอ ๓๕ หรือขอ ๓๖ แลวแตกรณีโดยอนุโลม
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ตองการแลกเปลี่ยน
ตามสภาพปจจุบันของพัสดุนั้น
(๒) ตรวจสอบรายละเอี ย ดพั ส ดุ ที่ จ ะได รั บ จากการ
แลกเปลี่ยนวาเปนของใหมที่ยังไมเคยใชงานมากอน เวนแตพัสดุเกาที่จะได
รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเปนความจํ าเปนไมทํ าใหทางราชการตองเสีย
ประโยชน หรือเพื่อประโยชนแกทางราชการ
(๓)
เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดย
พิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม (๑) และราคาพัสดุที่จะไดรับจากการแลก
เปลีย่ นซึง่ ถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคาในทองตลาดโดยทัว่ ไป
(๔) ตอรองรับผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควร
แลกเปลี่ยน
(๕) เสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณา
สั่งการ
(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามขอ ๗๖ โดยอนุโลม

๗๘
การแลกเปลี่ยนพัสดุ
กับหนวยงานของรัฐ

การดําเนินการหลัง
จากที่ไดรับครุภัณฑ
จากการแลกเปลี่ยน
แลว

ข อ ๑๒๖ การเปลี่ ย นพั ส ดุ ข องสวนราชการ กับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงาน
อื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐ
วิสาหกิจ ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ และหัวหนาหนวยงาน
นั้นๆ ที่จะตกลงกัน
ข อ ๑๒๗ ครุภัณฑที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียน
ครุภัณฑของสวนราชการนั้นแลวใหแจงสํานักงบประมาณ และสํานักงาน
ตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี
ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับครุภัณฑ
ในกรณี ก ารแลกเปลี่ ย นครุ ภัณฑกับหนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมี
ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ใหสงสําเนา
หลักฐานการดําเนินการตามขอ ๑๒๕ หรือขอ ๑๒๖ ไปดวย
สวนที่ ๖
การเชา

การเชาสังหาริมทรัพย
และอสังหาริมทรัพย
และการจายเงิน
คาเชาลวงหนา

ขอ ๑๒๘ การเชาสังหาริมทรัพย และการเชาอสังหาริมทรัพยตาม
หลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวดนี้ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาดําเนิน
การไดตามความเหมาะสมและจําเปน โดยสําหรับการเชาสังหาริมทรัพยใหนํา
ขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม
ในกรณี ที่ มี ค วามจํ าเป น ต อ งจ า ยเงิ น ค า เช า ล ว งหน า ในการเช า
อสังหาริมทรัพย และสังหาริมทรัพยใหกระทําไดเฉพาะกรณีการเชาซึ่งมีระยะ
เวลาไมเกิน ๓ ป ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) การเช า จากหน วยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จายไดไมเกินรอยละหาสิบของ
คาเชาทั้งสัญญา

๗๙
(๒) การเชาจากเอกชนจายไดไมเกินรอยละยี่สิบของคาเชา
ทั้งสัญญา
การจายเงินคาเชาลวงหนานอกเหนือจากหลักเกณฑขางตน
ทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน

ใหขอ

การเชาอสังหาริมทรัพย
ขอ ๑๒๙ การเชาอสังหาริมทรัพย ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เชาที่ดินเพื่อใชประโยชนในราชการ
(๒) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่ทํ าการในกรณีที่ไมมีสถานที่
ของทางราชการ หรือมีแตไมเพียงพอ และถาสถานที่เชานั้นกวางขวางพอ
จะใชเปนที่พักของผูซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานตามระเบียบของทางราชการดวย
ก็ได
(๓) เช า สถานที่ เ พื่ อ ใช เ ป น ที่ พั ก สํ าหรั บ ผู  มี สิ ท ธิ เ บิ ก
คาเชาที่พักตามระเบียบของทางราชการ ในกรณีที่ตองการประหยัดเงิน
งบประมาณ
(๔) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่เก็บพัสดุของทางราชการใน
กรณีที่ไมมีสถานที่เก็บเพียงพอ
การเชาใหดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา
ขอ ๑๓๐ กอนดําเนินการเชา ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอ
หัวหนาสวนราชการ ตามรายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองเชา
(๒) ราคาคาเชาที่ผูใหเชาเสนอ
(๓) รายละเอี ย ดของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ จ ะเช า เช น
สภาพของสถานที่บริเวณที่ตองการใชพรอมทั้งภาพถาย (ถามี) และราคาคาเชา
ครั้งหลังสุด เปนตน
(๔) อัตราคาเชาอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีขนาดและสภาพ
ใกลเคียงกับที่จะเชา (ถามี)

หลักการเชา
อสังหาริมทรัพย

การรายงานขอเชา
อสังหาริมทรัพย

๘๐

อํานาจอนุมัติใหเชา
อสังหาริมทรัพย

ในกรณี ห น ว ยงานในส ว นกลางต อ งการเช า อสั ง หาริ ม ทรั พ ย ใ น
สวนภูมิภาค ใหขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตรา
คาเชาจากจังหวัดนั้น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาดวย
ข อ ๑๓๑ อสังหาริมทรัพยซึ่งมีอัตราคาเชารวมทั้งคาบริการอื่น
เกี่ยวกับการเชาตามที่จะกําหนดไวในสัญญาไมเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูพิจารณาอนุมัติ ถาเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท
ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน
สวนที่ ๗
สัญญาและหลักประกัน
สัญญา

รูปแบบสัญญาและ
อํานาจลงนามใน
สัญญา

ขอ ๑๓๒ การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้เปนอํานาจ
ของหั ว หน า ส ว นราชการ และให ทํ าเป น ภาษาไทยหรื อ ภาษาอั ง กฤษ
ตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด
การทํ าสัญญารายใดถาจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไป
จากตัวอยางสัญญาที่ กวพ. กําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวใน
ตัวอยางสัญญาและไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแต
หัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ให
สงรางสัญญานั้นไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน
ในกรณีที่ไมอาจทําสัญญาตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนดได และจําเปน
ต อ งร า งสั ญ ญาขึ้ น ใหม ต  อ งส ง ร า งสั ญ ญานั้ น ให สํ านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
พิจารณากอน เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นสมควรทําสัญญาตามแบบที่
เคยผานการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแลว ก็ใหกระทําได
สําหรับการเชาซึ่งผูเชาจะตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา หรือใน
กรณีที่หัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุม
พอใหสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดหรืออัยการจังหวัด แลวแตกรณี
ตรวจพิจารณากอน

๘๑
ในกรณีจําเปนตองทําสัญญาเปนภาษาตางประเทศ ใหทําเปนภาษา
อังกฤษ แตตองมีคํ าแปลตัวสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญาเฉพาะที่
สําคัญเปนภาษาไทยไวดวย เวนแตเปนการทําสัญญาตามตัวอยางที่ กวพ.
กําหนด ไมตองแปลเปนภาษาไทย
การทํ าสัญญาของสวนราชการในตางประเทศ จะทําสัญญาเปน
ภาษาอั ง กฤษหรื อ ภาษาของประเทศที่ หน ว ยงานนั้ นตั้งอยู โดยผานการ
พิจารณาของผูเชี่ยวชาญหรือผูรูกฎหมายของสวนราชการนั้นๆ ก็ได
ขอ ๑๓๓ การจัดหาในกรณีดังตอไปนี้ จะทําขอตกลงเปนหนังสือ หลักเกณฑการทํา
ไวตอกันโดยไมตองทําเปนสัญญาตามขอ ๑๓๒ ก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจ ขอตกลงเปนหนังสือ
ของหัวหนาสวนราชการ
(๑) การซื้อ การจาง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา
หรือการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงที่มีวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) การจัดหาที่คูสัญญา สามารถสงมอบพัสดุไดครบถวน
ภายในหาวันทําการของทางราชการ นับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปน
หนังสือ
(๓) การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหา
จากสวนราชการ
(๔) การซื้ อโดยวิ ธี พิ เ ศษตามข อ ๒๓ (๑) (๒) (๓)
(๔) และ (๕)
(๕) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๑) (๒) (๓)
(๔) และ (๕)
(๖) การเชา ซึ่งผูเชาไมตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา
ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือในกรณีการซื้อ
หรือการจางซึ่งใชวิธีดําเนินการตามขอ ๓๙ วรรคสอง จะไมทําขอตกลงเปน
หนังสือไวตอกันก็ได
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๒๒ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

๘๒
คาปรับ

ข อ ๑๓๔ การทํ าสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ นอกจาก
การจางที่ปรึกษาใหกํ าหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ
๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ เวนแตการจางซึ่งตองการ
ผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวน
เงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น แตจะตอง
ไมตํ่ากวาวันละ ๑๐๐ บาท สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบ
ตอการจราจร ใหกํ าหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของ
ราคางานจางนั้น แตอาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได ทั้งนี้ ตาม
หลักเกณฑที่ กวพ. กําหนด
ในการทําสัญญาจางที่ปรึกษา หากสวนราชการเห็นวา ถาไมกําหนด
คาปรับไวในสัญญาจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ ใหสวนราชการผูจัด
ทํ าสัญญากํ าหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตรา
รอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้นไดตามความเหมาะสมและ
จําเปน
การกํ าหนดค า ปรั บตามวรรคหนึ่ งและวรรคสองในอัตราหรือเปน
จํานวนเงินเทาใด ใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนาสวนราชการ โดยคํานึงถึง
ราคาและลั ก ษณะของพั ส ดุ ซึ่ งอาจมี ผ ลกระทบต อการที่ คู  สั ญญาของทาง
ราชการจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบตอการเจรจา หรือ
ความเสียหายแกทางราชการ แลวแตกรณี
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบ
สวนหนึ่งสวนใดไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ แมคูสัญญาจะ
สงมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แตยังขาดสวนประกอบบางสวน
ตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ใหถือวาไมได
สงมอบสิ่งของนั้นเลย ใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งคาติดตั้งหรือทดลองดวย
ถาติดตั้งหรือทดลองเกินกวากําหนดตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับ
เปนรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด

๘๓
เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง ใหสวนราชการ
รีบแจงการเรียกคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญา และเมื่อคูสัญญา
ไดสงมอบพัสดุ ใหสวนราชการบอกสงวนสิทธิ์การเรียกคาปรับในขณะที่
รับมอบพัสดุนั้นดวย
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๒๒ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

ขอ ๑๓๕ ใหหัวหนาสวนราชการสงสํ าเนาสัญญาหรือขอตกลง
เปนหนังสือ ซึ่งมีมูลคาตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป ใหสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินหรือสํ าหนักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี และกรม
สรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง
ขอ ๑๓๖ สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลว จะ
แกไขเปลี่ยนแปลงมิได เวนแตการแกไขนั้นจะเปนความจําเปนโดยไมทําให
ทางราชการตองเสียประโยชน หรือเปนการแกไขเพื่อประโยชนแกทาง
ราชการ ใหอยูในอํ านาจของหัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติให
แกไขเปลี่ยนแปลงได แตถามีการเพิ่มวงเงิน จะตองปฏิบัติตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ หรือขอทําความตกลงในสวนที่ใชเงินกู หรือเงิน
ชวยเหลือ แลวแตกรณีดวย
การแก ไ ขเปลี่ ย นแปลงสั ญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมี
ความจํ าเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบของ
หรือระยะเวลาในการทํางาน ใหตกลงพรอมกันไป
สํ าหรั บ การจั ดหาที่ เกี่ ย วกั บ ความมั่ นคงแข็ งแรง หรื องานเทคนิค
เฉพาะอยาง จะตองไดรับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร
ผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะ
เฉพาะ แบบและรายการของงานกอสราง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้น
แลวแตกรณีดวย
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๒๒ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)

การสงสําเนาสัญญา
ให สตง. และกรม
สรรพากร
การแกไข
เปลี่ยนแปลงสัญญา

๘๔
ขอ ๑๓๗ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญา
หรือขอตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อไดวา ผูรับจางไมสามารถทํางานให
แลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหหัวหนา
สวนราชการพิจารณาไดเฉพาะกรณีที่เปนประโยชนแกทางราชการโดยตรง
หรือเพื่อแกไขขอเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ขอตกลงนั้นตอไป
ข อ ๑๓๘ ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือ
การบอกเลิกสัญญา
กรณีคาปรับจะเกิน ขอตกลงได และจะตองมีการปรับตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น หาก
รอยละ ๑๐ และการ จํ านวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ใหสวน
ผอนปรน
ราชการพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญา
จะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกทางราชการ โดยไมมีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น
หัวหนาสวนราชการพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน
การงดหรือลดคาปรับ
ขอ ๑๓๙ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลา
หรือการขยายเวลา
ทําการตามสัญญาหรือขอตกลง ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการที่จะ
ทําการตามสัญญา
พิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังตอไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพรองของสวน
ราชการ
(๒) เหตุสุดวิสัย
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตอง
รับผิดตามกฎหมาย
ให ส  วนราชการระบุ ไ ว ใ นสั ญญากํ าหนดให คู  สั ญญาตองแจงเหตุ
ดังกลาวใหสวนราชการทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง หาก
มิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพื่อขอลดหรืองด
คาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐาน
ชัดแจง หรือสวนราชการทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
สิทธิการบอกเลิก
สัญญาจาง และการ
ตกลงเลิกสัญญา

(ความในวรรคหนึ่ง แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๒๓ แหงระเบียบสํ านักนายก
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)

๘๕
ขอ ๑๔๐ ในกรณีที่ไมมีระเบียบกําหนดไวเปนการเฉพาะ และเปน การใชสิทธิตาม
ความจําเปนเพื่อประโยชนแกทางราชการที่จะใชสิทธิตามเงื่อนไขของสัญญา เงือ่ นไขของสัญญา
หรือขอตกลง หรือขอกฎหมาย ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่ หรือขอกฎหมาย
จะใชสิทธิดังกลาว สั่งการไดตามความจําเปน
หลักประกัน
ขอ ๑๔๑ หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลัก ชนิดของหลักประกัน
ประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใช
เช็คนั้นชําระตอเจาหนาที่ หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือคํ้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัว
อยางที่ กวพ. กําหนด
(๔) หนั ง สื อ คํ้ าประกั นของบรรษั ทเงิ นทุ นอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาต
ใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร
แหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช
ตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
สํ าหรั บ การประกวดราคานานาชาติ ใหใชหนังสือคํ้ าประกันของ
ธนาคารในตางประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหนาสวนราชการเชื่อถือเปน
หลักประกันซองไดอีกประเภทหนึ่ง
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๒๔ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)

ขอ ๑๔๒ หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในขอ ๑๔๑ มูลคาของ
ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มในอัตรารอยละหาของวงเงินหรือราคาพัสดุที่ หลักประกัน
จัดหาครั้งนั้น แลวแตกรณี เวนแตการจัดหาพัสดุที่หัวหนาสวนราชการ

๘๖
เห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกวารอยละหาแตไมเกิน
รอยละสิบก็ได
ในการทํ าสั ญ ญาจั ด หาพั ส ดุ ที่ มี ร ะยะเวลาผู ก พั น ตามสั ญ ญา
เกิน ๑ ป และพัสดุนั้นไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง เชน
พัสดุใชสิ้นเปลือง ใหกําหนดหลักประกันในอัตรารอยละหาของราคาพัสดุที่
สงมอบในแตละปของสัญญา โดยใหถือวาหลักประกันนี้เปนการคํ้าประกัน
ตลอดอายุสัญญาและหากในปตอไปราคาพัสดุที่สงมอบแตกตางไปจากราคา
ในรอบปกอนใหปรับปรุงหลักประกันตามอัตราสวนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้น
ก อนครบรอบป ในกรณีที่หลักประกันตองปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้นและ
คูสัญญาไมนําหลักประกันมาเพิ่มใหครบจํ านวนภายใน ๑๕ วันกอนการ
สงมอบพัสดุงวดสุดทายของปนั้น ใหทางราชการหักจากเงินคาพัสดุงวด
สุดทายของปนั้นที่ทางราชการจะตองจายใหเปนหลักประกันในสวนที่เพิ่มขึ้น
การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตองระบุไว
เป นเงื่ อนไขในเอกสารสอบราคาหรื อเอกสารประกวดราคา และหรือใน
สัญญาดวย
ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาวางหลักประกันที่มีมูลคาสูงกวาที่
กํ าหนดไวในระเบียบ เอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา หรือ
สัญญา ใหอนุโลมรับได
ขอยกเวนการวาง
ขอ ๑๔๓ ในกรณีที่สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจเปนผูเสนอราคา
หลักประกัน
หรือเปนคูสัญญา ไมตองวางหลักประกัน
การคืนหลักประกัน
ขอ ๑๔๔ ใหสวนราชการคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคาคูสัญญา
หรือผูคํ้าประกัน ตามหลักเกณฑดังนี้
(๑) หลั ก ประกั น ซองให คื น ให แ ก ผู  เ สนอราคาหรื อ
ผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว
เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืน
ไดตอเมื่อไดทํ าสัญญาหรือขอตกลง หรือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพัน
แลว

๘๗
(๒) หลั ก ประกั นสั ญญาให คื น ให แก คู  สั ญญา หรื อ
ผูคํ้าประกันโดยเร็ว และอยางชาตองไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันที่คูสัญญา
พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
การจั ด หาที่ ไ ม ต  อ งมี ก ารประกั น เพื่ อ ความชํ ารุ ด บกพร องให คื น
หลักประกันใหแกคูสัญญาหรือผูคํ้าประกันตามอัตราสวนของพัสดุ ซึ่งทาง
ราชการไดรับมอบไวแลว แตทั้งนี้จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคาหรือเอกสารประกวดราคา และในสัญญาดวย
การคืนหลักประกันที่เปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร บรรษัท
เงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลา
ขางตน ใหรีบสงตนฉบับหนังสือคํ้าประกันใหแกผูเสนอราคา หรือคูสัญญา
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว พรอมกับแจงใหธนาคาร บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
ผูคํ้าประกันทราบดวย
(ความในวรรคสาม แกไขเพิ่มเติมโดยขอ
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙)

๒๕ แหงระเบียบสํานักนายก

สวนที่ ๘
การลงโทษผูทิ้งงาน
ข อ ๑๔๕ ใหผูรักษาการตามระเบียบจัดทํ าบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน การลงโทษผูทิ้งงาน
ตามที่ไดกําหนดไวในหมวดนี้
หามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานที่ผูรักษาการตามระเบียบ
ไดระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อแลว เวนแตผูรักษา
การตามระเบียบจะสั่งเพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน
การหามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานตามวรรคสอง ใหใช
บังคับกับบุคคลตามขอ ๑๔๕ ฉ วรรคสอง และวรรคสามดวย

๘๘
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยูในระหวางการพิจารณาใหเปน
ผูทิ้งงานตามขอกํ าหนดในสวนนี้ ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิเสนอราคาหรือ
เสนองานใหแกสวนราชการได แตถาผลการพิจารณาตอมา ผูรักษาการตาม
ระเบี ย บได สั่ ง ให บุ คคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเปนผูทิ้งงาน ใหปลัด
กระทรวงตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก
หรือยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน หรือยกเลิก
การลงนามในสัญญาซื้อหรือจางที่ไดกระทํากอนการสั่งการของผูรักษาการ
ตามระเบียบ เวนแตในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชน
แกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงจะไมตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออกจาก
รายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก หรือจะไมยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อ
หรือจางที่ไดกระทํากอนการสั่งการของผูรักษาการตามระเบียบก็ได
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๒๓ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)
เหตุลงโทษใหเปน
ผูทิ้งงาน

ขอ ๑๔๕ ทวิ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญา หรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด
(๒) เมื่อคูสัญญาของทางราชการ หรือผูรับจางชวงที่ทาง
ราชการอนุญาตใหรับชวงงานได ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น
(๓) พัสดุที่ซื้อหรือจางทํา เกิดขอบกพรองขึ้นภายในระยะ
เวลาที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง และไมไดรับการแกไขใหถูกตอง
จากผูจําหนาย ผูรับจาง หรือคูสัญญา หรือพัสดุที่ซื้อหรือจางไมไดมาตรฐาน
หรือวัสดุที่ใชไมไดมาตรฐาน หรือไมครบถวนตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือ
ขอตกลง ทําใหงานบกพรองเสียหายอยางรายแรง หรือ
(๔) สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภค หากปรากฏวา
พัสดุหรือวัสดุที่ซื้อหรือจางหรือใชโดยผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตให
รับชวงงานได มีขอบกพรอง หรือไมไดมาตรฐานหรือไมครบถวนตาม (๓)

๘๙

ใหหัวหนาสวนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว เพื่อ
พิจารณาใหบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก ผูจํ าหนาย คูสัญญา หรือ
ผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานได เปนผูทิ้งงาน แลวแต
กรณี พรอมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัด
กระทรวงดวย
เมื่อปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําตาม (๑) (๒)
(๓) หรือ (๔) เปนการกระทําโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และบุคคล
ดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงาน ใหปลัดกระทรวงสงชื่อบุคคลดังกลาวไปยัง
ผูรักษาการตามระเบียบเพื่อพิจารณาสั่งใหเปนผูทิ้งงานโดยเร็ว
ในกรณีที่เปนโครงการขนาดใหญตามหลักเกณฑและวงเงินที่ กวพ.
กําหนด หากปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา บุคคลดังกลาวขางตนยัง
ไมสมควรเปนผูทิ้งงาน ใหปลัดกระทรวงรายงานไปยัง กวพ. เพื่อทราบดวย
เมื่อผูรักษาการตามระเบียบไดพิจารณาหลังจากที่ไดฟงความเห็นของ
กวพ. ตามขอ ๑๒ (๖) แลว และเห็นวาบุคคลดังกลาวสมควรเปน
ผูทิ้งงาน ก็ใหผูรักษาการตามระเบียบสั่งใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
โดยระบุชื่อผูทิ้งงานไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน พรอมทั้งแจงเวียนชื่อผูทิ้งงาน
ใหสวนราชการอื่นทราบ รวมทั้งแจงใหผูทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย
ลงทะเบียนดวย
ในกรณีผูรักษาการตามระเบียบเห็นวาบุคคลดังกลาวไมสมควรเปน
ผูทิ้งงาน ใหแจงผลการพิจารณาไปใหปลัดกระทรวงทราบ
ขอ ๑๔๕ ตรี ในกรณีการจางที่ปรึกษาหรือการจางออกแบบและ
ควบคุมงาน หากตรวจสอบแลว ปรากฏวาผลจากการปฏิบัติตามสัญญา
ดังกลาวมีขอบกพรอง ผิดพลาด หรือกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการ
อยางรายแรง ใหหัวหนาสวนราชการเสนอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณา
ใหคูสัญญานั้นเปนผูทิ้งงาน
การพิจารณาสั่งใหคูสัญญาเปนผูทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ใหนําความ
ในขอ ๑๔๕ ทวิ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก มาใชบังคับโดย
อนุโลม

๙๐
การลงโทษผูทิ้งงาน
ผูเสนอราคา หรือ
ผูเสนองานที่มีการ
กระทําอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขัน
ราคาอยางเปนธรรม
หรือมีการกระทําไม
สุจริต

ขอ ๑๔๕ จัตวา ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ หากมีเหตุ
อันควรสงสัยปรากฏในภายหลังวา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหนึ่ง
หรือหลายรายไมวาจะเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ไดรับการคัดเลือก
หรือไมก็ตาม กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
หรือกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน ใหสวนราชการที่เกี่ยวของ
ดํ าเนิ น การตรวจสอบข อ เท็ จ จริ ง ว า บุ ค คลดั ง กล า วสมควรเป น ผู  ทิ้ ง งาน
หรือไม โดยมีหนังสือแจงเหตุที่ทางราชการสงสัยไปยังผูเสนอราคาหรือ
ผูเสนองานที่ถูกสงสัยทราบ พรอมทั้งใหชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงภายใน
เวลาที่ทางราชการกําหนด แตตองไมนอยกวา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงจากสวนราชการ
เมื่ อส วนราชการได รับ คํ าชี้ แ จงจากผู  เสนองานหรื อผู  เสนองานที่
ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแลว ใหหัวหนาสวนราชการทํารายงานไปยังปลัด
กระทรวง
พรอมทั้งเสนอความเห็นของตน เพื่อประกอบการพิจารณา
ของปลัดกระทรวงวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงานหรือไม
หากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัย ไมชี้แจงภายในกําหนด
เวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวามีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือมีการกระทํ าโดยไมสุจริตให
หั วหน า ส วนราชการเสนอปลั ดกระทรวง พรอมทั้งเสนอความเห็นเพื่อ
พิจารณาใหผูนั้นเปนผูทิ้งงาน
การพิจารณาใหผูเสนอราคา หรือผูเสนองานเปนผูทิ้งงานตามวรรค
สอง และวรรคสาม ใหนําความในขอ ๑๔๕ ทวิ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา
และวรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๑๔๕ เบญจ ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่รวมกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทํ าการโดย
ไมสุจริตรายใด ซึ่งมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว ไดใหความ
รวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการใหหัวหนาสวนราชการ

๙๑
หรือปลัดกระทรวง หรือผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือ
ผู  เ สนองานรายนั้ นไดรับการยกเวนที่จะไมเปนผูทิ้งงานได โดยแสดง
เหตุผลหรือระบุเหตุผลไวในการเสนอความเห็นหรือในการสั่งการ แลวแต
กรณี
ขอ ๑๔๕ ฉ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงาน ตาม
ขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ ๑๔๕ ตรี หรือขอ ๑๔๕ จัตวา ถาการกระทําดังกลาว
เกิดจากหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจใน
การดํ าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ใหผูรักษาการตามระเบียบนี้
สั่งใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงานดวย
ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ
ขอ ๑๔๕ ตรี หรือ ขอ ๑๔๕ จัตวา ใหคําสั่งดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคล
อื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเปน
บุคคลเดียวกันกับหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมี
อํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน
ดวย
ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ
ขอ ๑๔๕ ตรี หรือขอ ๑๔๕ จัตวา ใหคําสั่งดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่
เข าเสนอราคาหรื อเสนองาน ซึ่ ง มี บุ ค คลดั ง กล าวเป นหุ  นส วนผู  จัด การ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของ
นิติบุคคลนั้นดวย
ขอ ๑๔๕ สัตต เพื่อประโยชนในการดํ าเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบนี้ เมื่อปรากฏขอเท็จจริงอันควรสงสัยวา มีการกระทําตามขอ ๑๔๕
ทวิ ขอ ๑๔๕ ตรี หรือขอ ๑๔๕ จัตวา และปลัดกระทรวงยังไมไดรายงานไปยัง
ผู  รัก ษาการตามระเบี ย บ ผู  รัก ษาการตามระเบี ย บอาจเรี ยกใหผูไดรับการ
คัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มี
ขอเท็จจริงอันควรสงสัยวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคา

การลงโทษหุนสวน
ผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจดําเนิน
งานเปนผูทิ้งงาน

๙๒
อยางเปนธรรม หรือกระทํ าการโดยไมสุจริต มาชี้แจงขอเท็จจริงตอ
ผูรักษาการตามระเบียบ ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจงเหตุที่ผูรักษาการตาม
ระเบี ย บสงสั ย ไปยั ง บุ ค คลดั ง กล า ว พร อ มทั้ ง แจ ง ให บุ ค คลนั้ น ชี้ แ จง
รายละเอียดขอเท็จจริงภายในเวลาที่ผูรักษาการตามระเบียบกํ าหนด แต
ตองไมนอยกวา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากผูรักษาการ
ตามระเบียบ
เมื่อผูรักษาการตามระเบียบไดรับคํ าชี้แจงจากผูไดรับการคัดเลือก
ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัยตาม
วรรคหนึ่งแลว ใหผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาคําชี้แจงดังกลาว หาก
คําชี้แจงไมมีเหตุผลรับฟงได ใหผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหบุคคล
ดังกลาวเปนผูทิ้งงาน
พรอมทั้งแจงผลการพิจารณาไปใหปลัดกระทรวง
ทราบดวย
หากผูไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง ไมชี้แจงภายในกําหนดเวลาที่
ผูรักษาการตามระเบียบจะไดกํ าหนดไว ใหถือวามีเหตุอันควรเชื่อไดวามี
การกระทํ าอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือมีการ
กระทําโดยไมสุจริต ใหผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหบุคคลดังกลาวเปน
ผูทิ้งงานพรอมทั้งแจงผลการพิจาณาไปใหปลัดกระทรวงทราบดวย
(ความในขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ ๑๔๕ ตรี ขอ ๑๔๕ จัตวา ขอ ๑๔๕ เบญจ
ขอ ๑๔๕ ฉ และ ขอ ๑๔๕ สัตต เพิ่มเติมโดยขอ ๒๔ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

หมวด ๓
การควบคุมและการจําหนายพัสดุ
สวนที่ ๑
การยืม
หลักการใหยืมหรือนํา
พัสดุไปใช

ขอ ๑๔๖ การใหยืม หรือนําพัสดุไปใชในกิจการ ซึ่งมิใชเพื่อ
ประโยชนของทางราชการจะกระทํามิได

๙๓
ขอ ๑๔๗ การยืมพัสดุประเภทใชคงรูปไปใชราชการ ใหสวนราชการ
ผูยืมทํ าหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผลและกํ าหนด
วันสงคืน โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) การยืมระหวางสวนราชการ จะตองไดรับอนุมัติ
จากหัวหนาสวนราชการผูใหยืม
(๒) การให บุ ค คลยื ม ใช ภ ายในสถานที่ ราชการเดี ย วกั น
จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืม
ไปใชนอกสถานที่ราชการจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ
ขอ ๑๔๘ ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนให
ในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือ
สูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจาย
ของตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ
อยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืมตามหลักเกณฑ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๑๔๙ การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางสวนราชการ ให
กระทํ าได เ ฉพาะเมื่ อส วนราชการผู  ยื ม มี ความจํ าเปนตองใชพัสดุนั้นเปน
การรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไมทันการ และสวนราชการผูใหยืมมีพัสดุ
นั้น ๆ พอที่จะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกราชการของตน และใหมี
หลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ โดยปกติสวนราชการผูยืมจะ
ต องจั ดหาพั ส ดุ เป นประเภท ชนิ ด และปริ ม าณเชนเดียวกันสงคืนให
สวนราชการผูใหยืม
ขอ ๑๕๐ เมื่อครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาที่แทน มี
หนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไปคืนภายใน ๗ วัน นับแตวันครบกําหนด

การยืมพัสดุใชคงรูป

การสงคืนพัสดุใช
คงรูป

การยืม-การสงคืน
พัสดุใชสิ้นเปลือง

การติดตามทวงพัสดุ
ที่ใหยืม

สวนที่ ๒
การควบคุม
การเก็บรักษาพัสดุ
ขอ ๑๕๑ พัสดุของสวนราชการไมวาจะไดมาดวยประการใด ให หลักการควบคุม

๙๔

การลงบัญชีหรือ
ทะเบียนควบคุมพัสดุ

วิธีการเบิก-จายพัสดุ

อยูในความควบคุมตามระเบียบนี้ เวนแตมีระเบียบของทางราชการหรือ
กฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ ๑๕๒
เมื่อเจาหนาที่พัสดุไดรับมอบแลว ใหดําเนินการ
ดังตอไปนี้
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี
แยกเปนชนิด และแสดงรายการตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด โดยใหมี
หลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย
สํ าหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสด
ทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได
(๒) เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย
และใหครบถวนถูกตองตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
การเบิก – จายพัสดุ
ขอ ๑๕๓ หนวยงานระดับกอง หนวยงานซึ่งแยกตางหากจาก
สวนราชการระดับกรม หรือหนวยงานในสวนภูมิภาค ประสงคจะเบิกพัสดุ
จากหนวยพัสดุระดับกรม ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูเบิก
การเบิ ก พั ส ดุ จ ากหน ว ยพั ส ดุ ข องหนวยงานในสวนภูมิภาค หรือ
ของหนวยงานซึ่งแยกตางหากจากสวนราชการระดับกรม ใหหัวหนางานที่
ตองใชพัสดุนั้นเปนผูเบิก
ใหหัวหนาหนวยพัสดุ ซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานระดับแผนก หรือ
ตํ่ ากวาระดับแผนกที่มีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ หรือขาราชการอื่น
ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการเปนหัวหนาหนวยพัสดุ เปน
ผูสั่งจายพัสดุ แลวแตกรณี
สวนราชการใดมีความจํ าเปน หัวหนาสวนราชการจะกําหนดวิธี
การเบิกจายพัสดุเปนอยางอื่นก็ได และใหแจงสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบดวย

๙๕
ขอ ๑๕๔
ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและ หลักฐานการเบิกจาย
เอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจาย และ พัสดุ
เก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย
การตรวจสอบพัสดุประจําป
ขอ ๑๕๕ กอนสิ้นเดือนกันยายนทุกป ใหหัวหนาสวนราชการหรือ
หัวหนาหนวยงานซึ่งมีพัสดุไวจายตามขอ ๑๕๓ แลวแตกรณี แตงตั้ง
เจาหนาที่ในสวนราชการหรือหนวยงานนั้น ซึ่งมิใชเจาหนาที่พัสดุคนหนึ่ง
หรือหลายคนตามความจําเปน เพื่อตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดตั้งแตวันที่
๑ ตุลาคมปกอน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปปจจุบัน และตรวจนับพัสดุ
ประเภทที่คงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุ
ในวันเปดทําการวันแรกของเดือนตุลาคมเปนตนไป วาการรับจายถูกตองหรือ
ไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุใดชํารุด
เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชใน
ราชการตอไป แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้ง
ภายใน ๓๐ วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
เมื่อผูแตงตั้งไดรับรายงานจากเจาหนาที่ผูตรวจสอบแลว ใหสง
รายงานเสนอตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาสวนราชการ ๑ ชุด และสงสําเนา
รายงานไปยั ง สํ านั กงานตรวจเงินแผนดินหรือสํ านักงานตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาคแลวแตกรณี ๑ ชุด สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค
ใหสงสําเนารายงานไปยังสวนราชการตนสังกัดอีก ๑ ชุด ดวย
ข อ ๑๕๖ เมื่ อหั วหน า ส ว นราชการได รับ รายงานดั ง กล าวตาม
ขอ ๑๕๕ และปรากฏวามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปน
ตองใชในราชการตอไป ก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงขึ้น
คณะหนึ่ง โดยใหนําความในขอ ๓๕ และขอ ๓๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
เวนแต กรณีที่เห็นไดอยางชัดเจนวา เปนการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการ
ใชงานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา
สั่งการใหดําเนินการจําหนายตอไปได

การตรวจสอบพัสดุ
ประจําป

การดําเนินการกรณี
ที่มีพัสดุชํารุดเสื่อม
สภาพหรือสูญไป

๙๖
ถาผลการพิจารณาปรากฏวา จะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหหัวหนา
สวนราชการดํ าเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ
ตอไป
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๒๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

สวนที่ ๓
การจําหนาย
การจําหนายพัสดุ

ขอ ๑๕๗ หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปน
หรือหากใชราชการตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาที่พัสดุเสนอ
รายงานตอหัวหนาสวนราชการ เพื่อพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการ
อยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) ขาย ให ดํ าเนิ น การขายโดยวิ ธี ท อดตลาดก อ น
แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลวไมไดผลดี ใหนําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการ
ซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแตการขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมารวม
กันไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไมตองทอดตลาด
กอนก็ได
การขายใหแกสวนรากชาร หนวยงานตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถาน
สาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แหงประมวลรัษฎากร ใหขายโดยวิธี
ตกลงราคา
(๒) แลกเปลี่ยน ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยน
ที่กําหนดไวในระเบียบนี้
(๓) โอน ให โอนแก ส  ว นราชการ หน วยงานตาม
กฎหมายว า ด วยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ

๙๗
องคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แหงประมวลรัษฎากร
ทั้งนี้ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย
(๔) แปรสภาพหรื อ ทํ าลาย ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี
การที่สวนราชการกําหนด
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน
นับแตวันที่หัวหนาสวนราชการสั่งการ และสํ าหรับราชการบริหารสวน
ภู มิ ภ าคจะต อ งได รั บ ความเห็ น ชอบจากหั ว หน า ส ว นราชการเจ า ของ
งบประมาณกอนดวย
ข อ ๑๕๘ เงิ น ที่ ไ ด จ ากการจํ าหน า ยพั ส ดุ ให ถื อ ปฏิ บั ติ ต าม
เงินที่ไดจากการ
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือขอตกลงในสวนที่ใชเงินกูหรือ จําหนายพัสดุ
เงินชวยเหลือ แลวแตกรณี
การจําหนายเปนสูญ
ข อ ๑๕๙ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือมี การจําหนายเปนสูญ
ตัวผูรับผิดแตไมสามารถชดใชได หรือมีตัวพัสดุอยูแตไมสมควรดําเนินการ
ตามขอ ๑๕๗ ใหจําหนายพัสดุนั้นเปนสูญ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ถ า พั ส ดุ นั้ น มี ร าคาซื้ อ หรื อ ได ม ารวมกั น ไม เ กิ น
๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูพิจารณาอนุมัติ
(๒) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือไดมารวมกันเกิน ๕๐๐,๐๐๐
บาท ใหอยูในอํ านาจของกระทรวงการคลังหรือสวนราชการที่กระทรวง
การคลังมอบหมายที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๒๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

การลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ข อ ๑๖๐ เมื่อไดดํ าเนินการตามขอ ๑๕๗ ใหเจาหนาที่พัสดุ การลงจายพัสดุจาก
ลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แลวแจงใหสํานักงานตรวจ บัญชีหรือทะเบียน
เงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบภายใน
๓๐ วัน นับแตวันลงจายพัสดุนั้น

๙๘
เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๑๕๙ แลว ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุ
นั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แลวแจงใหกระทรวงการคลังหรือ
สวนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน
นับแตวันลงจายพัสดุนั้น
สํ าหรับพัสดุซึ่งตองจดทะเบียนตามกฎหมายใหแจงแกนายทะเบียน
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดวย
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๒๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)
การดําเนินการในกรณี
ที่พัสดุชํารุดเสื่อม
คุณภาพหรือสูญไป
กอนการตรวจสอบ
พัสดุประจําป

ขอ ๑๖๑ ในกรณีที่พัสดุของทางราชการเกิดการชํารุด เสื่อมคุณภาพ
หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป กอนมีการตรวจสอบตาม
ขอ ๑๕๕ และไดดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวของ หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แลวแตกรณีเสร็จสิ้นแลว ถาไมมี
ระเบียบอื่นใดกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหดําเนินการตาม ขอ ๑๕๗ ขอ ๑๕๘
ขอ ๑๕๙ และขอ ๑๖๐ โดยอนุโลม
(ความในขอนี้ แกไขเพิ่มเติมโดยขอ ๒๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑)

หมวด ๔
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๖๒ ในระหวางที่ยังไมไดตั้งศูนยขอมูลที่ปรึกษา ตามขอ ๗๔
ให ย กเว น ไม นํ าข อ กํ าหนดเกี่ ย วกั บ ศู น ย ข  อ มู ล ที่ ป รึ ก ษามาใช บั ง คั บ กั บ
การดําเนินการจางที่ปรึกษาตามที่กําหนดไวในหมวด ๒ สวนที่ ๓ และให
ดําเนินการหารายชื่อที่ปรึกษาไทย ตามวิธีการที่กําหนดไวสําหรับที่ปรึกษา
ตางประเทศโดยอนุโลม
ขอ ๑๖๓ รายชื่อผูทิ้งงานที่มีอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวา
เปนผูทิ้งงานตามระเบียบนี้ดวย

๙๙
สํ าหรับการพิจารณาลงโทษผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทํา
สัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่กําหนด หรือคูสัญญาของทางราชการ
ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ซึ่ง
พฤติการณดังกลาวเกิดขึ้นกอนที่ระเบียบนี้จะใชบังคับ ใหพิจารณาสั่งการ
ตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิม
ขอ ๑๖๔ การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จ
ในวันที่ระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฉบับนี้ใชบังคับ ให
ดํ าเนินการตอไปตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ
หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได
ขอ ๑๖๕ ใหคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แกไขเพิ่มเติม ยังคง
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ต  อ ไป กั บ ให มี อํ านาจหน า ที่ กํ าหนดแบบหรื อตั วอย า ง
ตามระเบียบขอ ๑๒ (๕) จนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ
ตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕
(ลงชื่อ)

อานันท ปนยารชุน
(นายอานันท ปนยารชุน)
นายกรัฐมนตรี

