
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕ 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  ๒๕๒๑  ระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการซ้ือ  การจา้ง  และการจา้งท่ีปรึกษา  ภายใตโ้ครงการท่ีดาํเนินการดว้ยเงินกูจ้าก
ต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๒๗  และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพสัดุ  ใหเ้ป็นระเบียบเดียวกนั  เพื่อสะดวกในการ
ปฏิบติัยิง่ข้ึน  คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไวด้งัน้ี 
 ข้อ  ๑   ระเบียบน้ีเรียกวา่  “ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕” 
 ข้อ  ๒  ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดหกสิบวนั  นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป 
 ข้อ  ๓   ใหย้กเลิก 
  (๑) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  ๒๕๒๑ 
  (๒) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  (ฉบบัท่ี ๒)  พ.ศ.  ๒๕๒๓ 
  (๓) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  (ฉบบัท่ี ๓)  พ.ศ.  ๒๕๒๖ 
  (๔) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  (ฉบบัท่ี ๔)  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 
  (๕) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  (ฉบบัท่ี ๕)  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 
  (๖) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  (ฉบบัท่ี ๖)  พ.ศ.  ๒๕๒๘ 

(๗) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  (ฉบบัท่ี ๗)  พ.ศ.  ๒๕๒๙ 
(๘) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  (ฉบบัท่ี ๘)  พ.ศ.  ๒๕๓๑ 
(๙) ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการซ้ือ  การจา้ง  และการจา้งท่ีปรึกษา  ภายใต้

โครงการท่ีดาํเนินการดว้ยเงินกูจ้ากต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๒๗ 
(๑๐) ระเบียบวา่ดว้ยการจา้งออกแบบ และควบคุม  งานก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 

 บรรดาระเบียบ  ขอ้บงัคบั  มติคณะรัฐมนตรี  และคาํสั่งอ่ืนใด  ท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ี  หรือ
ซ่ึงขดัหรือแยง้กบัระเบียบน้ี  ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
 ข้อ  ๔  ใหป้ลดักระทรวงการคลงั  เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 

หมวด  ๑ 
ข้อความทัว่ไป 
ส่วนที ่ ๑ 
นิยาม 

 ข้อ  ๕  ในระเบียบน้ี 
  “การพัสดุ”  หมายความว่า  การจดัทาํเอง  การซ้ือ  การจา้ง  การจา้งท่ีปรึกษา  การจา้ง
ออกแบบและควบคุมงาน  การแลกเปล่ียน  การเช่า  การควบคุม  การจาํหน่าย  และการดาํเนินการอ่ืน ๆ ท่ี
กาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี   
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  “พสัดุ”  หมายความว่า  วสัดุ  ครุภณัฑ ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือการ
จาํแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสาํนกังบประมาณ  หรือการจาํแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญา
เงินกูจ้ากต่างประเทศ 
  “การซ้ือ”  หมายความว่า  การซ้ือพสัดุทุกชนิดทั้งท่ีมีการติดตั้ง  ทดลอง  และบริการท่ี
เก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ  แต่ไม่รวมถึงการจดัหาพสัดุในลกัษณะการจา้ง 
  “การจ้าง”  ใหห้มายความรวมถึง  การจา้งทาํของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์  และการจ้างเหมาบริการ  แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลงั  การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ  การจา้งท่ีปรึกษา  การจา้งออกแบบและควบคุมงาน  และการจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย ์
  “การจ้างที่ปรึกษา”  หมายความว่า  การจา้งบริการจากท่ีปรึกษา  แต่ไม่รวมถึงการจา้ง
ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารดว้ยเงินงบประมาณ 
  “การจ้างออกแบบและควบคุมงาน”  หมายความว่า  การจา้งบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดา  ท่ีประกอบธุรกิจบริการดา้นงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารดว้ยเงินงบประมาณ 
  “เงินงบประมาณ”  หมายความว่า  งบประมาณรายจ่ายประจาํปี  งบประมาณรายจ่าย
เพิ่มเติม  และเงินซ่ึงส่วนราชการไดรั้บไวโ้ดยไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัให้ไม่ตอ้ง
ส่งคลงัตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ  แต่ไม่รวมถึงเงินกู ้ และเงินช่วยเหลือ  ตามระเบียบน้ี 
  “เงินกู้”  หมายความว่า  เงินกูต้ามกฎหมายว่าดว้ยการใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินจาก
ต่างประเทศ 
  “เงินช่วยเหลอื”  หมายความวา่  เงินท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ  องคก์าร
ระหว่างประเทศ  สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ  องคก์ารต่างประเทศทั้งในระดบัรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดบั
รัฐบาล  มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ 
  “อาคาร”  หมายความวา่  ส่ิงปลูกสร้างถาวรท่ีบุคคลอาจเขา้อยูห่รือใชส้อยได ้ เช่น  อาคารท่ี
ทาํการ  โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  สถานีนาํร่อง  หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนท่ีมีลกัษณะทาํนอง
เดียวกนั  และรวมตลอดถึงส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ  ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ใชส้อยสําหรับอาคารนั้น ๆ  เช่น  
เสาธง  ร้ัว  ท่อระบายนํ้ า  หอถงันํ้ า  ถนน  ประปาและส่ิงอ่ืน ๆ  ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของตวัอาคาร  เช่น  
เคร่ืองปรับอากาศ  ลิฟต ์ เฟอร์นิเจอร์  ฯลฯ 
  “พสัดุที่ผลติในประเทศ”  หมายความว่า  ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตสาํเร็จรูปแลว้  โดยสถานท่ีผลิต
ตั้งอยูใ่นประเทศไทย 
  “กจิการของคนไทย”  หมายความว่า  กิจการท่ีเป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย 
  “ที่ปรึกษา”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจ  หรือสามารถ
ให้บริการเป็นท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  เศรษฐศาสตร์  หรือสาขาอ่ืน  รวมทั้งให้บริการดา้น
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  “ที่ปรึกษาไทย”  หมายความว่า  ท่ีปรึกษาท่ีมีสัญชาติไทยและไดจ้ดทะเบียนไวก้บัศูนย์
ขอ้มูลท่ีปรึกษาของกระทรวงการคลงั 
  “ส่วนราชการ”  หมายความว่า  กระทรวง  ทบวง  กรม  สาํนกังาน  หรือหน่วยงานอ่ืนใด
ของรัฐ  ทั้งในส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  หรือในต่างประเทศ  แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หรือหน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
  “รัฐวสิาหกจิ”  หมายความวา่  รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ 
  “ปลดักระทรวง”  หมายความรวมถึงปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีและปลดัทบวงดว้ย 
  “หัวหน้าส่วนราชการ” 
        -  สําหรับราชการบริหารส่วนกลาง  หมายความว่า  อธิบดี  หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
        -  สาํหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค  หมายความวา่  ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
  “หัวหน้าเจ้าหน้าที่พสัดุ”  หมายความว่า  หวัหนา้หน่วยงานระดบักองหรือท่ีมีฐานะเทียบ
กอง  ซ่ึงปฏิบัติงานในสายงานท่ีเก่ียวกับการพัสดุตามท่ีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด  หรือ
ขา้ราชการอ่ืนซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งจากหวัหนา้ส่วนราชการใหเ้ป็นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  แลว้แต่กรณี 
  “เจ้าหน้าที่พัสดุ”  หมายความว่า  เจา้หนา้ท่ีซ่ึงดาํรงตาํแหน่งท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการพสัดุ  
หรือผูไ้ดรั้บแต่งตั้งจากหวัหนา้ส่วนราชการใหมี้หนา้ท่ีหรือปฏิบติังานเก่ียวกบัการพสัดุตามระเบียบน้ี 
  “ผู้อํานวยการโครงการ”  หมายความว่า  ผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีหน้าท่ี
รับผดิชอบในการดาํเนินการเก่ียวกบัการพสัดุตามโครงการเงินกูห้รือโครงการเงินช่วยเหลือ 
  “โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ”  หมายความว่า  โรงงานท่ีไดรั้บการรับรอง
ระบบคุณภาพตามมาตรฐานเลขท่ี  มอก. ๙๐๐๑  หรือ  มอก. ๙๐๐๒  ในกิจการและขอบข่ายท่ีไดรั้บการ
รับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม  หรือสถาบนัรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ  หรือ
หน่วยงานท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมใหก้ารรับรองระบบงาน (accreditation) 
  “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกนั”  หมายความว่า  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเขา้
เสนอราคาขายในการซ้ือพสัดุของทางราชการ  หรือเขา้เสนอราคาเพ่ือรับจา้งทาํพสัดุ  หรือเขา้เสนองานเพ่ือ
รับจา้งเป็นท่ีปรึกษา  หรือรับจา้งออกแบบและควบคุมงาน  ให้แก่ส่วนราชการใด  เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางออ้มในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาหรือเขา้เสนองาน
ใหแ้ก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกนั 
  การมีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าว
ขา้งตน้  ไดแ้ก่  การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าวมีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
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  (๑)  มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงบริหาร  โดยผูจ้ดัการ  หุ้นส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ดัการ  
ผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหน่ึงมีอาํนาจ
หรือสามารถใชอ้าํนาจในการบริหารจดัการกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือของนิติบุคคลอีกรายหน่ึงหรือ
หลายราย  ท่ีเสนอราคาหรือเสนองานใหแ้ก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกนั 
  (๒)  มีความสัมพนัธ์กนัในเชิงทุน  โดยผูเ้ป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั  หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วน
ไม่จาํกดัความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั  เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือห้างหุ้นส่วนจาํกดั  หรือเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่ในบริษทัจาํกดัหรือบริษทั
มหาชนจาํกดัอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ท่ีเสนอราคาหรือเสนองานใหแ้ก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกนั 
  คาํว่า  “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่”  ให้หมายความว่า  ผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบหา้ใน
กิจการนั้นหรือในอตัราอ่ืน ตามท่ี กวพ. เห็นสมควรประกาศกาํหนดสาํหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (๓)  มีความสัมพนัธ์กนัในลกัษณะไขวก้นัระหว่าง  (๑)  และ  (๒)  โดยผูจ้ดัการ  หุน้ส่วน
ผูจ้ดัการ   กรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
ของนิติบุคคลรายหน่ึง  เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั  หรือเป็นผูถื้อหุ้นรายใหญ่
ในบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดัอีกรายหน่ึงหรือหลายราย  ท่ีเขา้เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วน
ราชการนั้นในคราวเดียวกนั  หรือในนยักลบักนั   
  การดาํรงตาํแหน่ง  การเป็นหุ้นส่วน  หรือการเขา้ถือหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ของคู่สมรสหรือ
บุตรท่ียงัไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน  (๑)  (๒)  หรือ  (๓)  ใหถื้อว่าเป็นการดาํรงตาํแหน่ง  การเป็น
หุน้ส่วน  หรือการถือหุน้ของบุคคลดงักล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ช่ือบุคคลอ่ืนเป็นผูจ้ ัดการ  หุ้นส่วนผูจ้ ัดการ  กรรมการผูจ้ ัดการ  
ผูบ้ริหาร  ผูเ้ป็นหุ้นส่วนหรือผูถื้อหุ้นโดยท่ีตนเองเป็นผูใ้ชอ้าํนาจในการบริหารท่ีแทจ้ริง  หรือเป็นหุ้นส่วน  
หรือผูถื้อหุ้นท่ีแทจ้ริงของห้างหุ้นส่วน  หรือบริษทัจาํกดั  หรือบริษทัมหาชนจาํกดั  แลว้แต่กรณี  และห้าง
หุ้นส่วน  หรือบริษทัจาํกดั  หรือบริษทัมหาชนจาํกดัท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วน
ราชการนั้นในคราวเดียวกนั  ใหถื้อว่าผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานนั้นมีความสัมพนัธ์กนัตาม  (๑)  (๒)  หรือ 
(๓)  แลว้แต่กรณี 
  “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม”  หมายความว่า  การท่ีผูเ้สนอราคาหรือผู ้
เสนองานรายหน่ึงหรือหลายราย  กระทาํการอยา่งใด ๆ อนัเป็นการขดัขวาง  หรือเป็นอุปสรรค  หรือไม่เปิด
โอกาสใหมี้การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการเสนอราคา  หรือเสนองานต่อส่วนราชการ  ไม่ว่าจะกระทาํ
โดยการสมยอมกนั  หรือโดยการให้  ขอให้  หรือรับว่าจะให้  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับเงิน  หรือทรัพยสิ์น  
หรือประโยชน์อ่ืนใด  หรือใชก้าํลงัประทุษร้าย  หรือข่มขู่วา่จะใชก้าํลงัประทุษร้าย  หรือแสดงเอกสารอนัเป็น
เทจ็  หรือกระทาํการใดโดยทุจริต  ทั้งน้ี  โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผูเ้สนอราคา  
หรือผูเ้สนองานดว้ยกนั  หรือเพื่อใหป้ระโยชน์แก่ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานรายหน่ึงรายใดเป็นผูมี้สิทธิทาํ
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  “เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ”  หมายความว่า  คณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาตามขอ้ ๔๒  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ้  ๕๐  คณะกรรมการดาํเนินการจา้ง 
ท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ   ๘๖   คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ   ๑๐๓  
คณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือกแบบจาํกดัขอ้กาํหนดตามขอ้  ๑๐๖  หรือผูว้่าจา้งในกรณีการจา้ง
ออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษท่ีเป็นการวา่จา้งโดยการประกวดแบบตามขอ้ ๑๐๗  (๒) 
  “งานก่อสร้างสาธารณูปโภค”  หมายความว่า  งานก่อสร้าง  ซ่อมแซม  และบาํรุงรักษางาน
อนัเก่ียวกบัการประปา  การไฟฟ้า  การส่ือสาร  การโทรคมนาคม  การระบายนํ้ า  ระบบการขนส่งปิโตรเลียม
โดยทางท่อ  ทางหลวง  ทางรถไฟ  และการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงดาํเนินการในระดบัพื้นดิน  ใตพ้ื้นดิน  หรือ
เหนือพื้นดิน  

ส่วนที ่ ๒ 
การใช้บังคบัและการมอบอาํนาจ 

 ข้อ  ๖  ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัแก่ส่วนราชการ  ซ่ึงดาํเนินการเก่ียวกบัการพสัดุโดยใชเ้งินงบประมาณ  
เงินกู ้ และเงินช่วยเหลือ 
 ข้อ  ๗  สําหรับส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม  การกาํหนดให้ส่วนราชการระดบัใด  
ผูบ้งัคบับญัชาชั้นใด  ตาํแหน่งใด  มีอาํนาจดาํเนินการตามระเบียบน้ี  ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงกลาโหม
กาํหนด   และเม่ือไดก้าํหนดไปประการใดแลว้  ให้แจง้ผูรั้กษาการตามระเบียบ  และสาํนกังานตรวจเงิน 
แผน่ดินทราบดว้ย 
 ข้อ  ๘  สาํหรับส่วนราชการท่ีหวัหนา้ส่วนราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี  หรือส่วนราชการท่ีไม่
สังกดัสาํนกันายกรัฐมนตรี  กระทรวง  หรือทบวงใด  ให้หัวหนา้ส่วนราชการนั้นมีอาํนาจในการดาํเนินการ
ตามระเบียบน้ีเท่ากบัหัวหน้าส่วนราชการ  ส่วนอาํนาจท่ีเกินกว่านั้นให้ผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือข้ึนไปเป็น 
ผูพ้ิจารณา 
 ข้อ  ๙  ผูมี้อาํนาจดาํเนินการตามระเบียบน้ีจะมอบอาํนาจเป็นหนงัสือใหแ้ก่ผูด้าํรงตาํแหน่งใดก็ได้
โดยใหค้าํนึงถึงระดบั  ตาํแหน่ง  หนา้ท่ี  และความรับผดิชอบของผูท่ี้จะไดรั้บมอบอาํนาจเป็นสาํคญั 
 เม่ือมีการมอบอาํนาจตามวรรคหน่ึง  ผูรั้บมอบอาํนาจมีหน้าท่ีตอ้งรับมอบอาํนาจนั้น  และจะมอบ
อาํนาจนั้นใหแ้ก่ผูด้าํรงตาํแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได ้ เวน้แต่ 
  (๑)  การมอบอาํนาจใหแ้ก่ผูว้า่ราชการจงัหวดั  ผูว้่าราชการจงัหวดัอาจมอบอาํนาจนั้นต่อไป
ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
 (๑.๑)  กรณีมอบอาํนาจให้แก่รองผูว้่าราชการจงัหวดั  ผูช่้วยผูว้่าราชการจงัหวดั  ปลดั
จงัหวดั  หรือหัวหน้าส่วนราชการประจาํจงัหวดั  ให้ผูว้่าราชการจงัหวดัแจง้ให้ผูม้อบอาํนาจอาํนาจชั้นตน้
ทราบดว้ย 
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 (๑.๒)  กรณีมอบอาํนาจใหแ้ก่บุคคลอ่ืน  นอกจากท่ีกล่าวใน  (๑.๑)  จะกระทาํไดต่้อเม่ือ
ไดรั้บความเห็นชอบจากผูม้อบอาํนาจชั้นตน้แลว้ 
  (๒)  การมอบอาํนาจและการมอบอาํนาจต่อตามระเบียบกระทรวงกลาโหม 
 เพื่อความคล่องตวัในการจดัหา  ให้หัวหน้าส่วนราชการมอบอาํนาจในการสั่งการและดาํเนินการ
จดัหาใหแ้ก่ผูด้าํรงตาํแหน่งรองลงไปเป็นลาํดบั 
 สาํหรับโครงการเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือ  ผูมี้อาํนาจดาํเนินการตามระเบียบน้ี  จะแต่งตั้งขา้ราชการ
คนหน่ึงทาํหนา้ท่ีผูอ้าํนวยการโครงการ  และมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการดาํเนินการตามระเบียบ
น้ีใหเ้ป็นการเฉพาะกไ็ด ้
 ให้ผูม้อบอาํนาจส่งสาํเนาหลกัฐานการมอบอาํนาจให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  หรือสํานักงาน
ตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค  แลว้แต่กรณี  ทราบทุกคร้ัง 

ส่วนที ่ ๓ 
บทกาํหนดโทษ 

 ข้อ  ๑๐  ผูมี้อาํนาจหรือหนา้ท่ีดาํเนินการตามระเบียบน้ี  หรือผูห้น่ึงผูใ้ดกระทาํการใดโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบติัตามระเบียบน้ี  หรือกระทาํการโดยมีเจตนาทุจริต  หรือกระทาํการโดยปราศจาก
อาํนาจ  หรือนอกเหนืออาํนาจหนา้ท่ี  รวมทั้งมีพฤติกรรมท่ีเอ้ืออาํนวยแก่ผูเ้ขา้เสนอราคาหรือเสนองาน  ใหมี้
การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  ถือวา่ผูน้ั้นกระทาํผดิวินยัตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการ
หรือตามกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการนั้น  ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (๑) ถา้การกระทาํมีเจตนาทุจริต  หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง  ให้
ดาํเนินการลงโทษอยา่งตํ่าปลดออกจากราชการ 
 (๒) ถา้การกระทาํเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง  ให้ลงโทษอย่างตํ่าตดั
เงินเดือน 
 (๓) ถา้การกระทาํไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย  ให้ลงโทษภาคทณัฑ์หรือว่ากล่าว
ตกัเตือน  โดยทาํคาํสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 การลงโทษทางวินยัตาม  (๑)  หรือ  (๒)  ไม่เป็นเหตุใหผู้ก้ระทาํหลุดพน้จากความรับผดิในทางแพ่ง
ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งหรือความรับผดิทางอาญา  (ถา้มี) 

ส่วนที ่ ๔ 
คณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ 

 ข้อ  ๑๑  ให้มีคณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ  เรียกโดยย่อว่า  “กวพ.”  ประกอบดว้ย  ปลดั
กระทรวงการคลงั  เป็นประธานกรรมการ  อธิบดีกรมบญัชีกลาง  ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม  ผูแ้ทนสาํนกังาน
การตรวจเงินแผ่นดิน   ผู ้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด   ผู ้แทนสํานักงบประมาณ   ผู ้แทนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา  ผูแ้ทนสํานกังาน  ป.ป.ช.  ผูแ้ทนสํานกังานปลดัสํานกันายกรัฐมนตรี  ผูแ้ทน
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 ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง  มีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสองปี  ผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงพน้จาก
ตาํแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้
 ข้อ  ๑๒  ให ้ กวพ.  มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี  
  (๑)  ตีความและวินิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบ 
  (๒)  พิจารณาการอนุมติัยกเวน้  หรือผอ่นผนัการไม่ปฏิบติัตามระเบียบ 
  (๓)  พิจารณาคาํร้องเรียนเก่ียวกบัการท่ีส่วนราชการไม่ปฏิบติัตามระเบียบ 
  (๔)  เสนอแนะการแกไ้ขปรับปรุงระเบียบต่อคณะรัฐมนตรี 
  (๕)  กาํหนดแบบหรือตวัอย่าง  รวมทั้งการแกไ้ขเพ่ิมเติม  เปล่ียนแปลง  และกาํหนด
แนวทางปฏิบติั  เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
  (๖)  เสนอความเห็นต่อผูรั้กษาการตามระเบียบ  ในการพิจารณาและแจง้เวียนช่ือผูท้ิ้งงาน  
และการสั่งเปล่ียนแปลงเพิกถอนผูท้ิ้งงานของส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  และ
รัฐวิสาหกิจ 
  (๗)  กาํหนดอตัราร้อยละของราคา  ตามขอ้  ๑๖(๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๑) 
  (๘)  กาํหนดประเภทหรือชนิดของพสัดุท่ีจาํเป็นตอ้งซ้ือจากต่างประเทศ  ตามขอ้  ๖๘ 
  (๙)  เชิญขา้ราชการและลูกจา้งของส่วนราชการ  หรือพนกังานและลูกจา้งของรัฐวิสาหกิจ  
หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาสอบถามหรือให้ขอ้เท็จจริง  รวมทั้งเรียกเอกสารจากส่วนราชการ  หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  หรือรัฐวิสาหกิจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (๑๐)  แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือทาํหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
  (๑๑)  พิจารณาดาํเนินการตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  (๑๒)  พิจารณารายงานการจา้ง  ตามขอ้  ๘๓  วรรคสอง 
  (๑๓)  กาํหนดอตัราค่าจา้งท่ีปรึกษา  ตามขอ้  ๙๒ 
  (๑๔)  กาํหนดหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าปรับ  ตามขอ้  ๑๓๔ 
  (๑๕)  กาํหนดหลกัเกณฑ ์ แนวทาง  และวิธีปฏิบติัเพื่อใหมี้การปฏิบติัตามระเบียบน้ี 
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หมวด  ๒ 
การจัดหา 
ส่วนที ่ ๑ 
บททัว่ไป 

 ข้อ  ๑๓  หลงัจากไดท้ราบยอดเงินท่ีจะนาํมาใชใ้นการจดัหาแลว้ ใหส่้วนราชการรีบดาํเนินการให้
เป็นไปตามแผน  และตามขั้นตอนของระเบียบน้ี  ในส่วนท่ี  ๒  ส่วนท่ี  ๓  หรือส่วนท่ี  ๔  แลว้แต่กรณี  
เพ่ือใหพ้ร้อมท่ีจะทาํสญัญาไดท้นัทีเม่ือไดรั้บอนุมติัทางการเงินแลว้ 
 การจดัหาโดยวิธีสอบราคา  และวิธีประกวดราคา  ให้ส่วนราชการวางแผนในการจัดหา  และ
ดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามแผนดว้ย 
 ข้อ  ๑๔  การไดม้าซ่ึงพสัดุหรือบริการนอกเหนือจากท่ีระเบียบน้ีไดก้าํหนดไว ้ และไม่มีระเบียบของ
ทางราชการหรือกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ  ให้ถือปฏิบติัโดยอนุโลมตามวิธีการจดัหาลกัษณะใด
ลกัษณะหน่ึงท่ีกาํหนดไวใ้นหมวดน้ี 
 ข้อ  ๑๕  กรณีท่ีมีการจดัทาํเอง  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งผูค้วบคุมรับผดิชอบในการจดัทาํเอง
นั้น  และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบติังานโดยมีคุณสมบติัและหน้าท่ีเช่นเดียวกบัคณะกรรมการ
ตรวจการจา้ง  เวน้แต่ส่วนราชการท่ีกาํหนดใหมี้เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบโดยเฉพาะอยูแ่ลว้ 
 ข้อ  ๑๕  ทว ิ การจดัหาพสัดุตามระเบียบน้ี  ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในแต่ละขั้นตอนของการจดัหา  ตอ้ง
ดาํเนินการโดยเปิดเผย  โปร่งใส  และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนักนัอย่างเป็นธรรม  ทั้งน้ี  โดยคาํนึงถึง
คุณสมบติัและความสามารถของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองาน  เวน้แต่กรณีท่ีมีลกัษณะเฉพาะอนัเป็นขอ้ยกเวน้
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี 
 ในการดาํเนินการแต่ละขั้นตอน  ผูมี้หนา้ท่ีรับผิดชอบตอ้งมีการบนัทึกหลกัฐานในการดาํเนินการ  
พร้อมทั้งตอ้งระบุเหตุผลในการพิจารณาสัง่การในขั้นตอนท่ีสาํคญัไวเ้พื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 
 ข้อ  ๑๕  ตรี  เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหมี้การแข่งขนักนัอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ ๑๕ ทวิ  ให้ผูเ้สนอ
ราคาหรือผูเ้สนองานท่ีเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนัแต่เพียงรายเดียวเท่านั้น  มีสิทธิท่ีจะเสนอ
ราคาหรือเสนองานในการซ้ือหรือการจา้งทาํพสัดุ  การจา้งท่ีปรึกษา  หรือการจา้งออกแบบและควบคุมงาน
ของทางราชการในแต่ละคร้ัง 
 ให้เจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผู ้
เสนองานแต่ละรายวา่เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนัหรือไม่  ก่อนการเปิดซองสอบราคา  ประกวด
ราคา  หรือเสนองาน  แลว้แต่กรณี  และในกรณีการซ้ือหรือการจา้งทาํพสัดุโดยวิธีประกวดราคาตามขอ้ ๕๔  
หรือการจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีคดัเลือกตามขอ้ ๘๕ และขอ้ ๘๙ ให้เจา้หน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบติั  
ดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานดงักล่าว  ก่อนการเปิดซองขอ้เสนอดา้น
เทคนิค  ซองขอ้เสนอดา้นราคา  หรือซองขอ้เสนอทางการเงิน 
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 ข้อ  ๑๕  จัตวา  ในการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานแต่ละรายตามขอ้ ๑๕ ตรี  
วรรคสอง  ให้เจา้หน้าท่ีกาํหนดให้ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบติัแยกมาต่างหาก  
โดยอยา่งนอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
  (๑) ในกรณีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานเป็นนิติบุคคล  ให้ยื่นสาํเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณห์สนธิ  บญัชีรายช่ือหุ้นส่วนผูจ้ ัดการ  กรรมการผูจ้ ัดการ  ผูมี้อาํนาจ
ควบคุม  และบญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่  พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
  (๒) ในกรณีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล  
ใหย้ืน่สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั้น  สาํเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี)  สาํเนา
บตัรประจาํตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน  พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
  (๓)  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานร่วมกนัในฐานะ
เป็นผูร่้วมคา้  ให้ยื่นสําเนาสัญญาของการเขา้ร่วมคา้  สําเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้  และใน
กรณีท่ีผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถื้อสัญชาติไทย  ก็ให้ยื่นสาํเนาหนงัสือเดินทาง  หรือถา้ผู ้
ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล  ใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (๑) 
  (๔)  เอกสารอ่ืนตามท่ีส่วนราชการกาํหนด  เช่น  หนงัสือแสดงฐานะทางการเงิน  สาํเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย ์ สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
 การยืน่เอกสารแสดงคุณสมบติัตามวรรคหน่ึง  ใหย้ื่นพร้อมกบัการยืน่ซองสอบราคา  ประกวดราคา  
หรือเสนองาน  แลว้แต่กรณี  สาํหรับกรณีท่ีระเบียบน้ีกาํหนดให้ยื่นซองขอ้เสนอดา้นเทคนิคเพียงซองเดียว
ตามขอ้ ๘๗ (๒) ใหผู้เ้สนองานยืน่เอกสารแสดงคุณสมบติัตามวรรคหน่ึงมาพร้อมกบัการยืน่ซองดงักล่าวดว้ย 
 เม่ือไดมี้การตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานแต่ละรายตามขอ้ ๑๕ ตรี วรรคสอง
แลว้  ให้เจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีมีสิทธิไดรั้บ
การคดัเลือกไวใ้นท่ีเปิดเผย  ณ  สถานท่ีทาํการของส่วนราชการโดยพลนั  และถา้ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองาน
อยู ่ ณ  สถานท่ีท่ีมีการเปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองาน  แลว้แต่กรณี  ให้เจา้หนา้ท่ีแจง้ให้ผู ้
เสนอราคาหรือผูเ้สนองานรายนั้นทราบดว้ย 
 ข้อ  ๑๕  เบญจ  เม่ือไดมี้การตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานแต่ละรายตามขอ้ 
๑๕ ตรี  วรรคสองแลว้  หากปรากฏวา่มีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั  
ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานดงักล่าวทุกรายออกจากการ
เป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานในการเสนอราคาหรือเสนองานในคร้ังนั้น  พร้อมทั้งแจง้ใหผู้เ้สนอราคาหรือ
ผูเ้สนองานรายดงักล่าวทราบโดยพลนั 
 ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานเพราะเหตุ
เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั  อาจอุทธรณ์คาํสั่งดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน ๓ วนั  นบัแต่
วนัท่ีไดรั้บแจง้พร้อมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมาดว้ย 
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 ในกรณีท่ีมีการยืน่อุทธรณ์ตามวรรคสอง  ใหป้ลดักระทรวงพิจารณาวินิจฉยัอุทธรณ์พร้อมทั้งแจง้ให้
ผูอุ้ทธรณ์ทราบโดยพลนั  การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลดักระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุดสาํหรับการเสนอราคาหรือ
เสนองานในการซ้ือหรือการจา้งทาํพสัดุ  การจา้งท่ีปรึกษา  หรือการจา้งออกแบบและควบคุมงานในคร้ังนั้น  
และใหส่้งคาํวินิจฉยัอุทธรณ์ดงักล่าวให ้ กวพ. ทราบดว้ย 
 การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสอง  ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองสอบราคา  
ประกวดราคา  หรือเสนองาน  แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี  เวน้แต่ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลา
ดงักล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  และในกรณีท่ีปลดักระทรวงพิจารณาแลว้เห็นดว้ยกบัคาํ
คดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์  และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานท่ีได้
ดาํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้ปลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซอง
สอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานดงักล่าวได ้
 ข้อ  ๑๕  ฉ  นอกจากการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือ  ผูเ้สนองานแต่ละรายตามขอ้  
๑๕ ตรี  วรรคสอง  และตามขอ้ ๑๔๕  แลว้  หากปรากฏต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัก่อนหรือ
ในขณะท่ีมีการเปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองาน  วา่มีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานกระทาํการ
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม  ให้เจา้หน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบติัทาํการ
ตรวจสอบขอ้เทจ็จริงดงักล่าวหากเช่ือไดว้่ามีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม
ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีกระทาํการดงักล่าวทุกราย
ออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานในการซ้ือหรือการจา้งทาํพสัดุ  การจา้งท่ีปรึกษา  หรือการจา้ง
ออกแบบและควบคุมงานในคร้ังนั้น  เวน้แต่เจา้หน้าท่ีท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัจะวินิจฉัยว่า  ผูเ้สนอ
ราคาหรือผูเ้สนองานนั้น  เป็นผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเ้ป็น
ผูริ้เร่ิมให้มีการกระทาํดงักล่าวตามนยัขอ้ ๑๔๕ เบญจ  จะไม่ตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานนั้นออก
จากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานในการซ้ือหรือการจ้างทาํพสัดุ  การจา้งท่ีปรึกษา หรือการจา้ง
ออกแบบและควบคุมงานนั้นกไ็ด ้
 ใหน้าํความในขอ้ ๑๕ จตัวา  วรรคสาม  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  และผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ี
ถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานตามวรรคหน่ึง  มีสิทธิอุทธรณ์คาํสัง่ของเจา้หนา้ท่ีท่ี
มีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัได ้ ทั้งน้ี  ใหน้าํความในขอ้ ๑๕ เบญจ  วรรคสอง  วรรคสาม  และวรรคส่ี  มาใช้
กบัการอุทธรณ์ในกรณีน้ีโดยอนุโลม  และให้หัวหนา้ส่วนราชการเสนอต่อปลดักระทรวงเพื่อพิจารณาให้ผู ้
เสนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานตามวรรคหน่ึง  เป็นผู ้
ท้ิงงานตามความในหมวด  ๒  ส่วนท่ี  ๘  การลงโทษผูท้ิ้งงาน 
 ข้อ  ๑๕  สัตต  ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือ
เสนองานแลว้  ว่าผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกตามท่ีไดป้ระกาศรายช่ือไวต้ามขอ้ 
๑๕ จตัวา  วรรคสาม  เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานรายอื่น    
หรือเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม  ให้
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 ให้หัวหนา้ส่วนราชการเสนอต่อปลดักระทรวงเพ่ือพิจารณาให้ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีถูกตดั
รายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานตามวรรคหน่ึง  เป็นผูท้ิ้งงานตามความในหมวด  ๒  ส่วน
ท่ี  ๘  การลงโทษผูท้ิ้งงาน  และในกรณีท่ีปลดักระทรวงพิจารณาแลว้เห็นว่า  การยกเลิกการเปิดซองสอบ
ราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  ให้
ปลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานดงักล่าวได ้

ส่วนที ่ ๒ 
การซ้ือการจ้าง 

การใช้พสัดุทีผ่ลติในประเทศและกจิการของคนไทย 
 ข้อ  ๑๖  ใหส่้วนราชการใชพ้สัดุท่ีผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย  ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (๑) ห้ามกาํหนดรายละเอียดหรือคุณลกัษณะเฉพาะ  ซ่ึงอาจมีผลกีดกนัไม่ให้ผูผ้ลิตหรือ
ผูข้ายพสัดุท่ีผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเขา้แข่งขนักนัในการเสนอราคากบัทาง
ราชการ 
  (๒) ในกรณีพัสดุท่ีต้องการซ้ือหรือจ้างทํา   มีประกาศกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมแลว้  ให้กาํหนดรายละเอียดหรือคุณลกัษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างตาม
มาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  หรือเพ่ือความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานกไ็ด ้
  (๓)  ในกรณีพสัดุท่ีตอ้งการซ้ือหรือจา้งทาํ  ยงัไม่มีประกาศกาํหนดมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  แต่มีผูไ้ดรั้บการจดทะเบียนผลิตภณัฑไ์วก้บักระทรวงอุตสาหกรรมแลว้  ใหก้าํหนด
รายละเอียด  หรือคุณลกัษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้าง  ให้สอดคลอ้งกับรายละเอียดหรือคุณ
ลกัษณะเฉพาะตามท่ีระบุไวใ้นคู่มือผูซ้ื้อ  หรือใบแทรกคู่มือผูซ้ื้อท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมจดัทาํข้ึน 
  (๔)  ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นจะตอ้งกาํหนดรายละเอียดหรือคุณลกัษณะเฉพาะหรือรายการ
ในการก่อสร้าง  แตกต่างจากท่ีกําหนดไว้ใน (๒) หรือ (๓) ให้แจ้งสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม  และเม่ือไดรั้บหนงัสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไม่ทกัทว้งแลว้  ให้
ดาํเนินการซ้ือหรือจา้งต่อไปได ้ หรือไม่รับพิจารณารายนั้น  แลว้แต่กรณี 
  (๕)  ในกรณีพสัดุท่ีตอ้งการซ้ือหรือจา้งทาํ  เป็นพสัดุท่ีมีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกนั  และในขณะเดียวกันเป็นพสัดุท่ีมีผูผ้ลิตจาก
โรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผ้ลิตตั้งแต่สามรายข้ึนไป  ให้ระบุความตอ้งการเฉพาะพสัดุ
ซ่ึงแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพท่ีทาํในประเทศไทย
เท่านั้น 
  ในกรณีพสัดุท่ีตอ้งการซ้ือหรือจา้งทาํตามวรรคหน่ึง  เป็นพสัดุท่ีมีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกนั  และในขณะเดียวกันเป็นพสัดุท่ีมีผูผ้ลิตจาก
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  (๖) ในกรณีพสัดุท่ีตอ้งการซ้ือหรือจา้งทาํ  เป็นพสัดุท่ีมีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกนัตั้งแต่สามรายข้ึนไป  ใหร้ะบุความตอ้งการเฉพาะพสัดุซ่ึงแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐานท่ีทาํในประเทศไทยเท่านั้น 
  ในกรณีพสัดุท่ีตอ้งการซ้ือหรือจา้งทาํ  เป็นพสัดุท่ีมีผูผ้ลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรอง
ระบบคุณภาพตั้งแต่สามรายข้ึนไป  ให้ระบุความตอ้งการเฉพาะพสัดุซ่ึงผลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรอง
ระบบคุณภาพท่ีทาํในประเทศไทยเท่านั้น 
  การซ้ือหรือการจา้งในกรณีน้ีนอกจากการจา้งก่อสร้าง  หากมีผูเ้สนอราคาพสัดุท่ีแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกนัเป็นพสัดุท่ีมีผูผ้ลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ
เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผูเ้สนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละห้า  ให้ต่อรองราคาผูเ้สนอราคาพสัดุท่ี
แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด  
หากต่อรองราคาแลว้  ราคาท่ีลดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุดไม่เกินร้อยละสาม  หรืออตัราท่ี กวพ. กาํหนดตาม ขอ้ 
๑๒ (๗)  ใหซ้ื้อหรือจา้งจากผูเ้สนอราคารายนั้น 
  (๗) ในกรณีพสัดุท่ีตอ้งการซ้ือหรือจา้งทาํตาม (๕) หรือ (๖)  เป็นพสัดุท่ีมีผูไ้ดรั้บใบอนุญาต
แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกนั  และในขณะเดียวกนัเป็นพสัดุท่ีผลิตจาก
โรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพน้อยกว่าสามราย  หรือเป็นพสัดุท่ีมีผูไ้ด้รับใบอนุญาตแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกนั  โดยมีผูไ้ดรั้บใบอนุญาตนอ้ยกว่าสามราย  หรือ
เป็นพสัดุท่ีมีผูผ้ลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ  โดยมีผูผ้ลิตนอ้ยกว่าสามราย  ใหร้ะบุความ
ตอ้งการเฉพาะพสัดุท่ีทาํในประเทศไทย 
  การซ้ือหรือการจา้งในกรณีน้ีนอกจากการจา้งก่อสร้าง  หากมีผูเ้สนอราคาพสัดุท่ีแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกนัเป็นพสัดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพหรือมี
ผูเ้สนอราคาพสัดุท่ีแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  หรือมีผูเ้สนอราคาพสัดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรอง
ระบบคุณภาพ  ใหด้าํเนินการต่อรองราคาดงัน้ี 
   (ก)  ให้เรียกผูเ้สนอราคาพสัดุท่ีแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกนั
เป็นพสัดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผูเ้สนอ
ราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละสิบมาต่อรองราคา  ทั้งน้ี  ใหเ้รียกผูเ้สนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุดมาต่อรองราคา
ก่อน  หากต่อรองราคาแลว้  ราคาท่ีลดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผูเ้สนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละเจ็ด  หรือ
อตัราท่ี  กวพ. กาํหนดตามขอ้ ๑๒(๗)  ใหซ้ื้อหรือจา้งจากผูเ้สนอราคารายนั้น  หากต่อรองราคาแลว้ไม่ไดผ้ล  
ใหเ้รียกผูเ้สนอราคาพสัดุท่ีแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ
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   (ข)  หากดาํเนินการตาม  (ก)  แลว้ไม่ไดผ้ล  ให้เรียกผูเ้สนอราคาพสัดุท่ีแสดง
เคร่ืองหมายมาตรฐาน  หรือผูเ้สนอราคาพสัดุ  ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอ
ราคาสูงกวา่ราคาตํ่าสุดของผูเ้สนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละเจด็มาต่อรองราคา  หากต่อรองราคาแลว้  ราคาท่ี
ลดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผูเ้สนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละหา้  หรืออตัราท่ี กวพ. กาํหนดตามขอ้ ๑๒ (๗) 
ใหซ้ื้อหรือจา้งจากผูเ้สนอราคารายนั้น 
  (๘)  ในกรณีพสัดุท่ีตอ้งการซ้ือหรือจา้งทาํมีผูไ้ดรั้บการจดทะเบียนผลิตภณัฑ์ไวก้บั
กระทรวงอุตสาหกรรมแลว้  ใหร้ะบุความตอ้งการเฉพาะพสัดุท่ีทาํในประเทศไทย 
  การซ้ือหรือการจา้งในกรณีน้ีนอกจากการจา้งก่อสร้าง  หากมีผูเ้สนอราคาพสัดุท่ีไดรั้บการ
จดทะเบียนผลิตภณัฑ์ไวก้บักระทรวงอุตสาหกรรมเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผูเ้ขา้แข่งขนัรายอ่ืน 
ไม่เกินร้อยละเจ็ด  ให้ต่อรองราคาผูเ้สนอราคาพสัดุท่ีได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไวก้ับกระทรวง
อุตสาหกรรมรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด  หากต่อรองราคาแลว้  ราคาท่ีลดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุดไม่เกินร้อยละห้า  
หรืออตัราท่ี กวพ. กาํหนดตามขอ้ ๑๒ (๗)  ใหซ้ื้อหรือจา้งจากผูเ้สนอราคารายนั้น 
  (๙)  การดาํเนินการตาม (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ใหถื้อตามท่ีปรากฏในบญัชีคู่มือผูซ้ื้อหรือใบ
แทรกคู่มือผูซ้ื้อท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมจดัทาํข้ึนถึงเดือนก่อนหนา้ท่ีจะประกาศซ้ือหรือจา้ง 
  ถา้มีผูเ้สนอราคาพสัดุท่ีอยู่ระหว่างขอการรับรองระบบคุณภาพ  หรือการขอรับใบอนุญาต
แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  หรือการขอจดทะเบียนผลิตภณัฑไ์วก้บักระทรวงอุตสาหกรรม  โดยแนบใบ
รับมาพร้อมกบัใบเสนอราคา  หากพสัดุนั้นไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ  หรือใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐาน  หรือไดรั้บการจดทะเบียนผลิตภณัฑไ์วก้บักระทรวงอุตสาหกรรมภายใน ๑๐ วนัทาํการ  นบัจาก
วนัถดัจากวนัเสนอราคา  แต่ทั้งน้ีจะตอ้งก่อนการพิจารณาตดัสินราคาของคณะกรรมการ  ใหถื้อเสมือนเป็นผู ้
เสนอราคาพสัดุท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพ  หรือไดรั้บใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  หรือ
ไดรั้บการจดทะเบียนผลิตภณัฑไ์วก้บักระทรวงอุตสาหกรรม  แลว้แต่กรณี 
  (๑๐) ในกรณีท่ีไดด้าํเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘)  แลว้  แต่ไม่สามารถซ้ือ
หรือจา้งได ้ ใหด้าํเนินการซ้ือหรือจา้งต่อไปได ้ หรือไม่รับพิจารณารายนั้น  แลว้แต่กรณี 
  (๑๑) การซ้ือและการจา้งนอกจากท่ีกล่าวใน (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘)  แต่ไม่รวมถึง
การจา้งก่อสร้าง  ให้กาํหนดเง่ือนไขให้ผูเ้สนอราคาระบุแหล่งกาํเนิดหรือประเทศท่ีผลิตดว้ย  ในกรณีท่ีผู ้
เสนอราคาผลิตภณัฑท่ี์มีแหล่งกาํเนิดหรือผลิตในประเทศไทย  หรือเป็นกิจการของคนไทย  เสนอราคาสูง
กวา่พสัดุท่ีมิไดมี้แหล่งกาํเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือมิไดเ้ป็นกิจการของคนไทยไม่เกินร้อยละหา้ของผู ้
เสนอราคารายตํ่าสุด  ให้ต่อรองราคาของผูเ้สนอราคาพสัดุท่ีมีแหล่งกาํเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือเป็น
กิจการของคนไทยรายท่ีเสนอถูกตอ้งตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดซ่ึงมีคุณสมบติัเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  และ
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  (๑๒)  การเปรียบเทียบราคา  ใหพ้ิจารณาราคาท่ีอยูใ่นฐานเดียวกนั  โดยให้พิจารณาราคา
รวมภาษี  ราคาแยกภาษี  หรือราคายกเวน้ภาษี  ตามหลกัเกณฑ์ท่ีไดป้ระกาศให้ผูเ้สนอราคาทราบ  แลว้แต่
กรณี 
  (๑๓)  ราคาท่ีซ้ือหรือจา้ง  ให้พิจารณาตามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดสาํหรับวิธีซ้ือหรือวิธีจา้ง 
แต่ละวิธี  เวน้แต่จะเขา้หลกัเกณฑต์าม (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๑) 
  การซ้ือหรือการจา้ง  ท่ีดาํเนินการดว้ยเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือซ่ึงไม่สามารถเจรจากบัแหล่ง
เงินกูห้รือเงินช่วยเหลือเพื่อกาํหนดเง่ือนไขตามวรรคหน่ึงได ้ ใหส่้วนราชการส่งเสริมพสัดุท่ีผลิตในประเทศ
ไทยหรือเป็นกิจการของคนไทยใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้
  ในกรณีท่ีพสัดุใดผลิตไดไ้ม่เพียงพอต่อความตอ้งการในประเทศ ให้ กวพ. มีอาํนาจยกเวน้
การส่งเสริมพสัดุประเภทหรือชนิดดงักล่าวไดต้ามความเหมาะสมและจาํเป็น 
  ผูไ้ดรั้บใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  ประเภท  ชนิด  หรือขนาดเดียวกนั  หรือ
ผูผ้ลิตจากโรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพตาม (๕) (๖) หรือ (๗)  แต่ละราย  ถา้มีลกัษณะท่ีเป็นการ
มีส่วนไดเ้สียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางออ้มตามนัยของบทนิยาม  “ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั”  
ใหน้บัผูไ้ดรั้บใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานหรือผูผ้ลิตดงักล่าวเป็นหน่ึงรายเท่านั้น 
 ข้อ  ๑๗  ใหส่้วนราชการดงัต่อไปน้ี  มีหนา้ท่ีควบคุมดูแลและสนบัสนุนใหมี้การปฏิบติัตามขอ้  ๑๖ 
  (๑)  กระทรวงอุตสาหกรรม  มีหนา้ท่ี 
          (๑.๑)  พิจารณาคาํขอรับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน  คาํขอรับใบอนุญาตทาํ
ผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกากาํหนดให้ตอ้งเป็นไปตามมาตรฐาน  และคาํขอจดทะเบียน
ผลิตภณัฑใ์หแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว 
 ในระหว่ า ง ท่ี ย ังพิ จ ารณาคําขอตามวรรคห น่ึ งไ ม่แล้ว เส ร็ จ   ให้สํ านักงานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมออกใบรับใหแ้ก่ผูย้ืน่คาํขอเพื่อใชเ้ป็นหลกัฐานกบัส่วนราชการผูด้าํเนินการซ้ือหรือจา้ง 
           (๑.๒)  จดัทาํบญัชีคู่มือผูซ้ื้อปีละหน่ึงคร้ัง  และใบแทรกคู่มือผูซ้ื้อระบุรายช่ือมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรมท่ีประกาศกาํหนดใหม่  และบญัชีรายช่ือผลิตภณัฑร์ายใหม่ท่ีไดผ้า่นการพิจารณาตาม 
(๑.๑)  เดือนละหน่ึงคร้ัง  เผยแพร่แก่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน  เป็น
ประจาํ 
           (๑.๓)   ตรวจสอบความจาํเป็นพิเศษของส่วนราชการตามขอ้ ๑๖(๔)  หากเป็นกรณีท่ีไม่
สมควรใหท้กัทว้ง  มิฉะนั้นใหต้อบรับทราบ  ทั้งน้ี  ภายในสิบวนัทาํการนบัแต่วนัท่ีไดรั้บแจง้ 
  (๒)  สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินมีหนา้ท่ีสอดส่องมิให้มีการหลีกเล่ียงการปฏิบติัตามขอ้ ๑๖ 
หากพบการหลีกเล่ียงให้รายงานผูบ้งัคบับญัชาชั้นเหนือข้ึนไป  เพ่ือดาํเนินการทางวินยัแก่ผูห้ลีกเล่ียง  และแจง้ 
ใหผู้รั้กษาการตามระเบียบทราบ 
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วธีิซ้ือและวธีิจ้าง 
 ข้อ  ๑๘  การซ้ือหรือการจา้งกระทาํได ้ ๖  วิธี  คือ 
  (๑)  วิธีตกลงราคา 
  (๒)  วิธีสอบราคา 
  (๓)  วิธีประกวดราคา 

(๔)  วิธีพิเศษ 
  (๕)  วิธีกรณีพิเศษ 
  (๖)  วิธีประมูลดว้ยระบบอิเลก็ทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงักาํหนด 
 ข้อ  ๑๙  การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีตกลงราคา  ไดแ้ก่  การซ้ือหรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาไม่เกิน
๑๐๐,๐๐๐  บาท 
 ข้อ  ๒๐  การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีสอบราคา  ไดแ้ก่  การซ้ือหรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 
๑๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
 ข้อ  ๒๑  การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีประกวดราคา  ไดแ้ก่  การซ้ือหรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

ข้อ  ๒๒  การซ้ือหรือการจา้งตามขอ้  ๑๙  และขอ้  ๒๐  ถา้ผูส้ั่งซ้ือหรือผูส้ั่งจา้งเห็นสมควรจะสั่งให้
กระทาํโดยวิธีท่ีกาํหนดไวส้าํหรับวงเงินท่ีสูงกวา่กไ็ด ้

การแบ่งซ้ือหรือแบ่งจา้งโดยลดวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งในคร้ังเดียวกนัเพื่อให้วงเงินตํ่ากว่าท่ีกาํหนด
โดยวิธีหน่ึงวิธีใด  หรือเพ่ือใหอ้าํนาจสัง่ซ้ือสัง่จา้งเปล่ียนไป  จะกระทาํมิได ้

การซ้ือหรือการจา้งซ่ึงดาํเนินการดว้ยเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือ  ผูส้ั่งซ้ือหรือผูส้ั่งจา้งจะสั่งให้กระทาํ
ตามวงเงินท่ีสญัญาเงินกูห้รือสญัญาเงินช่วยเหลือกาํหนดกไ็ด ้
 ข้อ  ๒๓  การซ้ือโดยวิธีพิเศษ  ไดแ้ก่  การซ้ือคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ใหก้ระทาํได้
เฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใด  ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาด  โดยส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบ
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  
รัฐวิสาหกิจ  องคก์ารระหวา่งประเทศ  หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 
  (๒)  เป็นพสัดุท่ีตอ้งซ้ือเร่งด่วน  หากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่ราชการ 

(๓)  เป็นพสัดุเพื่อใชใ้นราชการลบั 
(๔)  เป็นพสัดุท่ีมีความตอ้งการใชเ้พิ่มข้ึนในสถานการณ์ท่ีจาํเป็น  หรือเร่งด่วน  หรือเพื่อ

ประโยชน์ของส่วนราชการ  และจาํเป็นตอ้งซ้ือเพิ่ม (Repeat Order) 
(๕)  เป็นพสัดุท่ีจาํเป็นตอ้งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศหรือดาํเนินการโดยผา่นองคก์าร

ระหวา่งประเทศ 
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(๖)  เป็นพสัดุท่ีโดยลกัษณะของการใชง้าน  หรือมีขอ้จาํกดัทางเทคนิคท่ีจาํเป็นตอ้งระบุ
ยีห่อ้เป็นการเฉพาะ  ซ่ึงหมายความรวมถึง  อะไหล่  รถประจาํตาํแหน่ง  หรือยารักษาโรคท่ีไม่ตอ้งจดัซ้ือตาม
ช่ือสามญัในบญัชียาหลกัแห่งชาติ  ตามขอ้  ๖๐   

(๗)  เป็นพสัดุท่ีเป็นท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้างซ่ึงจาํเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง 
(๘)  เป็นพสัดุท่ีไดด้าํเนินการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี 

 ข้อ  ๒๔   การจา้งโดยวิธีพิเศษ  ไดแ้ก่  การจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  ใหก้ระทาํได้
เฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใด  ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เป็นงานท่ีตอ้งจา้งช่างผูมี้ฝีมือโดยเฉพาะ  หรือผูมี้ความชาํนาญเป็นพิเศษ 
  (๒)  เป็นงานจา้งซ่อมพสัดุท่ีจาํเป็นตอ้งถอดตรวจ  ใหท้ราบความชาํรุดเสียหายเสียก่อนจึง
จะประมาณค่าซ่อมได ้ เช่น  งานจา้งซ่อมเคร่ืองจกัร  เคร่ืองมือกล  เคร่ืองยนต์  เคร่ืองไฟฟ้า  หรือเคร่ือง
อิเลก็ทรอนิกส์  เป็นตน้ 
  (๓)  เป็นงานท่ีตอ้งกระทาํโดยเร่งด่วน  หากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่ราชการ 
  (๔)  เป็นงานท่ีตอ้งปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ 
  (๕)  เป็นงานท่ีจาํเป็นตอ้งการจา้งเพิ่มในสถานการณ์ท่ีจาํเป็น  หรือเร่งด่วน  หรือเพื่อ
ประโยชน์ของส่วนราชการ  และจาํเป็นตอ้งจา้งเพิ่ม (Repeat Order) 
  (๖)  เป็นงานท่ีไดด้าํเนินการจา้งโดยวิธีอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี 
 ข้อ  ๒๕  สาํหรับส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือมีกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัในต่างประเทศจะซ้ือหรือ
จา้งโดยวิธีพิเศษกไ็ด ้ โดยใหติ้ดต่อซ้ือหรือจา้งกบัผูมี้อาชีพขายหรือรับจา้งทาํงานนั้นโดยตรง 
 ข้อ  ๒๖  การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีกรณีพิเศษ  ไดแ้ก่  การซ้ือหรือการจา้งจากส่วนราชการ  
หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มี
ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  หรือรัฐวิสาหกิจ  ในกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เป็นผูผ้ลิตพสัดุหรือทาํงานจา้งนั้นเอง  และนายกรัฐมนตรีอนุมติัใหซ้ื้อหรือจา้ง 
  (๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกาํหนดใหซ้ื้อหรือจา้ง  และกรณีน้ีใหร้วมถึงหน่วยงาน
อ่ืนท่ีมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกาํหนดดว้ย 
 

รายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง 
 ข้อ  ๒๗  ก่อนดาํเนินการซ้ือหรือจา้งทุกวิธี  นอกจากการซ้ือท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้างตามขอ้  ๒๘  
ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุจดัทาํรายงานเสนอหวัหนา้ส่วนราชการตามรายการ  ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เหตุผลและความจาํเป็นท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้ง 
  (๒)  รายละเอียดของพสัดุท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะจา้ง 
  (๓)  ราคามาตรฐาน  หรือราคากลางของทางราชการ  หรือราคาท่ีเคยซ้ือหรือจา้งคร้ังหลงัสุด
ภายในระยะเวลา  ๒  ปีงบประมาณ 
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  (๔)  วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งโดยใหร้ะบุวงเงินงบประมาณ  วงเงินตามโครงการเงินกูห้รือเงิน
ช่วยเหลือท่ีจะซ้ือหรือจา้งในคร้ังนั้นทั้งหมด  ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าวใหร้ะบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจา้ง
ในคร้ังนั้น 
  (๕)  กาํหนดเวลาท่ีตอ้งการใชพ้สัดุนั้น  หรือใหง้านนั้นแลว้เสร็จ 
  (๖)  วิธีท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  และเหตุผลท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้งโดยวิธีนั้น 
  (๗)  ขอ้เสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นในการซ้ือหรือ
จา้ง  การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
 การซ้ือหรือจา้งโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  และการซ้ือหรือการจา้งโดยวิธี
พิเศษกรณีเร่งด่วนตามขอ้ ๒๓ (๒)  หรือขอ้ ๒๔ (๓)  ซ่ึงไม่อาจทาํรายงานตามปกติได ้ เจา้หนา้ท่ีพสัดุหรือ
เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบในการปฏิบติัราชการนั้นจะทาํรายงานตามวรรคหน่ึงเฉพาะรายการท่ีเห็นวา่จาํเป็นกไ็ด ้
 ข้อ  ๒๘  ก่อนดาํเนินการซ้ือท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุทาํรายงานเสนอต่อหวัหนา้
ส่วนราชการตามรายการดงัต่อไปน้ี 
  (๑)   เหตุผลและความจาํเป็นท่ีตอ้งซ้ือ 
  (๒)  รายละเอียดของท่ีดิน  และหรือส่ิงก่อสร้างท่ีตอ้งการซ้ือรวมทั้งเน้ือท่ีและทอ้งท่ีท่ี
ตอ้งการ 
  (๓)  ราคาประเมินของทางราชการในทอ้งท่ีนั้น 
  (๔)  ราคาซ้ือขายของท่ีดิน  และหรือส่ิงก่อสร้างใกลเ้คียงบริเวณท่ีจะซ้ือคร้ังหลงัสุด
ประมาณ ๓  ราย 
  (๕)  วงเงินท่ีจะซ้ือ  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  วงเงินตามโครงการเงินกู ้ หรือเงิน
ช่วยเหลือ  ท่ีจะซ้ือในคร้ังนั้นทั้งหมด  ถา้ไม่มีวงเงินดงักล่าวใหร้ะบุวงเงินท่ีประมาณวา่จะซ้ือในคร้ังนั้น 
  (๖)  วิธีท่ีจะซ้ือและเหตุผลท่ีตอ้งซ้ือโดยวิธีนั้น 
  (๗)  ขอ้เสนออ่ืน ๆ  เช่น  การขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจาํเป็นในการซ้ือ  การ
ออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
 การซ้ือท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้างให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง  เว ้นแต่การซ้ือท่ีดินและหรือ
ส่ิงก่อสร้างในต่างประเทศท่ีจาํเป็นตอ้งติดต่อผ่านนายหนา้  หรือดาํเนินการในทาํนองเดียวกนัตามกฎหมาย
หรือประเพณีนิยมของทอ้งถ่ิน 
 ข้อ  ๒๙  เม่ือหัวหนา้ส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอตามขอ้  ๒๗  หรือขอ้  ๒๘  
แลว้  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุดาํเนินการตามวิธีการซ้ือหรือการจา้งนั้นต่อไปได ้  
 

การคดัเลอืกผู้มีคุณสมบัติเบือ้งต้นในการซ้ือและการจ้าง 
 ข้อ  ๓๐  ส่วนราชการใดประสงคจ์ะคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือและการจา้งใหก้ระทาํ
ไดใ้นกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งจาํกดัเฉพาะผูท่ี้มีความสามารถ  โดยกาํหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการคดัเลือก  ประกาศ
ใหผู้ท่ี้สนใจทราบโดยเปิดเผย  พร้อมทั้งส่งให ้กวพ. ดว้ย 
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 ในการดาํเนินการคดัเลือก  ให้ส่วนราชการเจา้ของเร่ืองจดัทาํรายงานเสนอขออนุมติัหัวหน้าส่วน
ราชการผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุพร้อมดว้ยเอกสารคดัเลือกคุณสมบติัเบ้ืองตน้  โดยมีรายละเอียดอยา่งนอ้ย
ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เหตุผลและความจาํเป็นท่ีจะตอ้งทาํการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ 
  (๒) ประเภท  วงเงิน  และรายละเอียดของพสัดุ  หรืองานท่ีจะตอ้งซ้ือหรือจา้ง 
  (๓)  คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเขา้รับการคดัเลือก  ซ่ึงเป็นเกณฑค์วามตอ้งการขั้นตํ่า  เช่น 
ประสบการณ์และผลงานท่ีผ่านมา  สมรรถภาพในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้หน้าท่ี  เคร่ืองมือ  และโรงงาน  
ฐานะการเงิน  เป็นตน้ 
  (๔)  หลกัเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือก   
 ข้อ  ๓๑  เม่ือหวัหนา้ส่วนราชการสัง่การอนุมติัในขอ้  ๓๐  แลว้  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุจดัทาํประกาศเชิญ
ชวนเพื่อคดัเลือกคุณสมบติัเบ้ืองตน้ 
 ประกาศเชิญชวน  อยา่งนอ้ยใหแ้สดงรายการดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  รายละเอียดเฉพาะของท่ีตอ้งการซ้ือ  หรืองานท่ีตอ้งการจา้ง 
  (๒)  ประสบการณ์  และผลงานของผูเ้สนอท่ีมีลกัษณะและประเภทเดียวกนั 
  (๓)  สมรรถภาพ  ในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจา้หนา้ท่ี  เคร่ืองมือ  และโรงงาน 
  (๔)  ฐานะการเงิน 
  (๕)  หลกัเกณฑท์ัว่ไปในการพิจารณาคดัเลือก 
  (๖)  สถานท่ีในการขอรับ  หรือขอซ้ือเอกสารคุณสมบติัเบ้ืองตน้ 
 ในประกาศคร้ังแรก  ให้กาํหนดสถานท่ี  วนั  เวลารับขอ้เสนอ  ปิดการรับขอ้เสนอ  และเปิดซอง
ขอ้เสนอ  พร้อมทั้งประกาศโฆษณาและแจง้ลกัษณะโดยย่อของพสัดุท่ีตอ้งการซ้ือหรืองานท่ีตอ้งการจา้ง  
และกาํหนดเวลาใหพ้อเพียงเพื่อเปิดโอกาสใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจจดัเตรียมขอ้เสนอ  ทั้งน้ี  จะตอ้งกระทาํก่อนวนัรับ
ซองขอ้เสนอไม่นอ้ยกว่า  ๓๐  วนั  โดยประกาศทางวิทยกุระจายเสียงและลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์ หาก
เห็นสมควรจะส่งประกาศเชิญชวนไปยงัผูมี้อาชีพขายหรือรับจา้งทาํงานนั้นโดยตรงหรือโฆษณาดว้ยวิธีอ่ืน
อีกกไ็ด ้
 สาํหรับการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการประกวดราคานานาชาติ  ให้ประกาศโฆษณาก่อน
วนัรับซองขอ้เสนอไม่นอ้ยกว่า  ๖๐  วนั  และดาํเนินการตามหลกัเกณฑข์องแหล่งเงินกูห้รือเงินช่วยเหลืออีก
ดว้ย 
 ข้อ  ๓๒  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้  
ประกอบดว้ย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๔  คน  โดยให้แต่งตั้งจากขา้ราชการ
ระดบั  ๕  หรือเทียบเท่าข้ึนไป  และจะตอ้งมีผูช้าํนาญการหรือผูท้รงคุณวฒิุอยา่งนอ้ย  ๑  คน 
 คณะกรรมการพิจารณาคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้มีหน้าท่ีพิจารณาคุณสมบติัเบ้ืองตน้ตาม
หลกัเกณฑแ์ละภายในระยะเวลาท่ีหวัหนา้ส่วนราชการกาํหนด 
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 ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมดว้ยเอกสารท่ีไดรั้บไวท้ั้งหมดต่อ
หวัหนา้ส่วนราชการผา่นหัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุเพ่ือพิจารณาประกาศรายช่ือผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือ
หรือจา้งต่อไป 
 ข้อ  ๓๓  ใหส่้วนราชการพิจารณาทบทวนหลกัเกณฑ ์ การคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือ
หรือการจา้ง  และตรวจสอบบญัชีรายช่ือผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ท่ีไดป้ระกาศไปแลว้อยา่งนอ้ยทุกรอบ  ๓  ปี  
โดยปกติให้กระทาํภายในเดือนแรกของปีงบประมาณ  และเม่ือไดท้บทวนแลว้ให้ส่วนราชการนั้นแจง้การ
ทบทวนพร้อมทั้งส่งหลกัเกณฑท่ี์มีการเปล่ียนแปลงใหม่ให ้กวพ. ทราบโดยเร็ว  แต่ตอ้งไม่นานเกินกว่า  ๓๐ 
วนั  นบัแต่วนัท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงหลกัเกณฑด์งักล่าว 
 ในกรณีท่ีส่วนราชการใดมีการข้ึนบญัชีผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้สาํหรับการซ้ือหรือการจา้งไวเ้ป็นการ
ประจาํ  ให้ส่วนราชการนั้นเปิดโอกาสให้ผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ท่ีไดข้ึ้นบญัชีไวแ้ลว้และประสงคท่ี์จะขอ
เล่ือนชั้น  หรือให้บุคคลท่ีประสงคจ์ะเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเพื่อข้ึนบญัชีเป็นผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้  มี
สิทธิยืน่คาํขอเล่ือนชั้นหรือคาํขอเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกไดต้ลอดเวลา  โดยใหด้าํเนินการตามหลกัเกณฑ์
วิธีการคดัเลือกตามท่ีกาํหนดไวใ้นขอ้  ๓๑  และขอ้  ๓๒  และโดยปกติจะตอ้งพิจารณาให้แลว้เสร็จภายใน  
๙๐  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บคาํขอและเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ครบถว้นแลว้  ถา้ไม่สามารถดาํเนินการใหแ้ลว้
เสร็จภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว  จะตอ้งช้ีแจงเหตุผลและระยะเวลาท่ีตอ้งใชต้ามความจาํเป็นให้ผูย้ื่นคาํขอ
ทราบดว้ย 
 ในระหว่างการยื่นคาํขอและตรวจพิจารณาคาํขอ  ผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ท่ียื่นคาํขอเล่ือนชั้นหรือผูท่ี้
ยืน่คาํขอเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกเพื่อข้ึนบญัชีเป็นผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้  จะใชสิ้ทธิจากการท่ีตนไดย้ืน่คาํ
ขอเล่ือนชั้นหรือคาํขอเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกดงักล่าวในการซ้ือหรือการจา้งท่ีมีข้ึนก่อนหรือในระหว่างท่ี
ตนยืน่คาํขอเล่ือนชั้นหรือคาํขอเขา้รับการพิจารณาคดัเลือกนั้นไม่ได ้
 ในกรณีท่ีส่วนราชการเห็นสมควรยกเลิกบญัชีรายช่ือผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือหรือการจา้ง
เพ่ือดาํเนินการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ตามหลกัเกณฑท่ี์ไดมี้การเปล่ียนแปลงใหม่ตามวรรคหน่ึง  ให้
ส่วนราชการแจง้ให้ผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ท่ีอยู่ในบญัชีรายช่ือทราบหลกัเกณฑ์ในการพิจารณาคดัเลือกผูมี้
คุณสมบติัเบ้ืองตน้  ท่ีไดมี้การเปล่ียนแปลงใหม่ล่วงหนา้ไม่นอ้ยกวา่  ๑๒๐  วนั 
 ข้อ  ๓๓  ทวิ  ในการซ้ือหรือการจา้งแต่ละคร้ัง  ใหส่้วนราชการพิจารณาถึงความสามารถในการรับ
งานของผูข้ายหรือผูรั้บจา้งประกอบการพิจารณาคดัเลือกของส่วนราชการดว้ย 
 ในกรณีท่ีส่วนราชการใดมีการข้ึนบญัชีผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้สาํหรับการซ้ือหรือการจา้งไวแ้ลว้  ให้
ส่วนราชการนั้นแจง้ให้ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งท่ีอยู่ในบญัชีผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ดงักล่าวแสดงหลกัฐานถึงขีด
ความสามารถและความพร้อมท่ีตนมีอยู่ในวนัเสนอราคาตามหลกัเกณฑ์ท่ีทางราชการกาํหนด  ทั้งในดา้น
บุคลากร  เคร่ืองมือ  โรงงาน  และฐานะทางการเงินของตนต่อส่วนราชการ 
 
 



 20

กรรมการ 
 ข้อ  ๓๔  ในการดาํเนินการซ้ือหรือจา้งแต่ละคร้ัง  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึน  
เพื่อปฏิบติัการตามระเบียบน้ี  พร้อมกบักาํหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลว้แต่กรณี  คือ 
  (๑)  คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
  (๒) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
  (๓) คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 
  (๔)  คณะกรรมการจดัซ้ือโดยวิธีพิเศษ 
  (๕)  คณะกรรมการจดัจา้งโดยวิธีพิเศษ 
  (๖)  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
  (๗)  คณะกรรมการตรวจการจา้ง 
 ให้คณะกรรมการแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในระยะเวลาท่ี
กาํหนด  ถา้มีเหตุท่ีทาํให้การรายงานล่าชา้  ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาขยายเวลาให้ตามความ
จาํเป็น 
 ข้อ  ๓๕  คณะกรรมการตามขอ้  ๓๔  แต่ละคณะใหป้ระกอบดว้ย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  และ
กรรมการอยา่งนอ้ย  ๒  คน  โดยปกติให้แต่งตั้งจากขา้ราชการตั้งแต่ระดบั  ๓  หรือเทียบเท่าข้ึนไป  ในกรณี
จาํเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลท่ีมิใช่ขา้ราชการร่วมเป็นกรรมการดว้ยก็ได ้ ถา้
ประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบติัหน้าท่ีได้  ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งขา้ราชการท่ีมีคุณสมบติั
ดงักล่าวขา้งตน้ทาํหนา้ท่ีประธานกรรมการแทน 
 ในกรณีเม่ือถึงกาํหนดเวลาการเปิดซองสอบราคา  หรือรับซองประกวดราคาแลว้ประธานกรรมการ
ยงัไม่มาปฏิบติัหนา้ท่ี  ใหก้รรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทาํหนา้ท่ีประธานกรรมการในเวลานั้น  
โดยให้คณะกรรมการดงักล่าวปฏิบติัหน้าท่ีเฉพาะขอ้ ๔๒ (๑) หรือขอ้ ๔๙  แลว้แต่กรณี  แลว้รายงาน
ประธานกรรมการซ่ึงหวัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งเพื่อดาํเนินการต่อไป 
 ในการซ้ือหรือจา้งคร้ังเดียวกนั  ห้ามแต่งตั้งผูท่ี้เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  เป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  หรือแต่งตั้งผูท่ี้เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา  เป็นกรรมการตรวจรับพสัดุ 
 คณะกรรมการทุกคณะ  เว ้นแต่  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  ควรแต่งตั้ ง
ผูช้าํนาญการหรือผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัพสัดุหรืองานจา้งนั้น ๆ เขา้ร่วมเป็นกรรมการดว้ย 
 สาํหรับการซ้ือหรือจา้งในวงเงินไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  จะแต่งตั้งขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํคนหน่ึง
ซ่ึงมิใช่ผู ้จัดซ้ือหรือจัดจ้างเป็นผู ้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้ น   โดยให้ปฏิบัติหน้าท่ี เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  หรือคณะกรรมการตรวจการจา้งกไ็ด ้
 ข้อ  ๓๖  ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแต่ละคณะ  ตอ้งมีกรรมการมาพร้อมกนัไม่นอ้ยกว่า
ก่ึงหน่ึงของจาํนวนกรรมการทั้งหมด  ใหป้ระธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหน่ึงในการลงมติ 
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 มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงขา้งมาก  ถา้คะแนนเสียงเท่ากนัให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด  เวน้แต่  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุและคณะกรรมการตรวจการจา้ง  ให้
ถือมติเอกฉนัท ์
 กรรมการของคณะใดไม่เห็นดว้ยกบัมติของคณะกรรมการ  ใหท้าํบนัทึกความเห็นแยง้ไวด้ว้ย 
 ข้อ  ๓๗ ในการจา้งก่อสร้างแต่ละคร้ัง  ใหห้ัวหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งผูค้วบคุมงานท่ีมีความรู้ความ
ชาํนาญทางดา้นช่างตามลกัษณะของงานก่อสร้างจากขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํในสังกดั  หรือขา้ราชการ
หรือลูกจา้งประจาํในสังกดัอ่ืนตามท่ีไดรั้บความยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการของผูน้ั้นแลว้  ในกรณีท่ี
ลกัษณะของงานก่อสร้างมีความจาํเป็นตอ้งใชค้วามรู้ความชาํนาญหลายดา้น  จะแต่งตั้งผูค้วบคุมงานเฉพาะ
ดา้นหรือเป็นกลุ่มบุคคลกไ็ด ้

ผูค้วบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามท่ีผูอ้อกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติจะตอ้งมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าระดบั
ประกาศนียบตัรวิชาชีพ 

ในกรณีจาํเป็นจะตอ้งจา้งท่ีปรึกษาเป็นผูค้วบคุมงานแทนขา้ราชการหรือลูกจา้งประจาํตามวรรคหน่ึง  
ใหถื้อปฏิบติัตามหมวด  ๒  ส่วนท่ี  ๓  หรือส่วนท่ี  ๔  แลว้แต่กรณี 
 ข้อ  ๓๘  ในการซ้ือหรือจา้งทาํพสัดุท่ีมีเทคนิคพิเศษ  และจาํเป็นตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญในการพิจารณา
เป็นการเฉพาะ  ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการท่ีจะขอทาํความตกลงกบัสํานักงบประมาณเพื่อ
ว่าจา้งท่ีปรึกษามาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในการจดัซ้ือหรือจดัจา้งในขั้นตอนหน่ึงขั้นตอนใดได้
ตามความจาํเป็น  โดยใหด้าํเนินการจา้งโดยถือปฏิบติัตามระเบียบน้ีในส่วนท่ี  ๓ 
 

วธีิตกลงราคา 
 ข้อ  ๓๙  การซ้ือหรือจา้งโดยวิธีตกลงราคา  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุติดต่อตกลงราคากบัผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง
โดยตรง  แลว้ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุจดัซ้ือหรือจา้งไดภ้ายในวงเงินท่ีไดรั้บความเห็นชอบจากหวัหนา้ส่วน
ราชการตามขอ้  ๒๙ 
 การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจาํเป็นและเร่งด่วนท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดค้าดหมายไวก่้อน
และไม่อาจดาํเนินการตามปกติไดท้นั  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุหรือเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบในการปฏิบติัราชการนั้น
ดาํเนินการไปก่อน  แลว้รีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหวัหนา้ส่วนราชการและเม่ือหวัหนา้ส่วนราชการให้
ความเห็นชอบแลว้  ใหถื้อวา่รายงานดงักล่าวเป็นหลกัฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
 

วธีิสอบราคา 
 ข้อ  ๔๐ ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุจดัทาํเอกสารสอบราคา  โดยอยา่งนอ้ยใหแ้สดงรายการดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีตอ้งการซ้ือและจาํนวนท่ีตอ้งการ  หรือแบบรูปรายการ
ละเอียดและปริมาณงานท่ีตอ้งการจา้ง 
  ในกรณีท่ีจาํเป็นตอ้งดูสถานท่ี  หรือช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตามวรรคหน่ึง  ให้
กาํหนดสถานท่ี  วนั  เวลาท่ีนดัหมายไวด้ว้ย 
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  (๒)  คุณสมบติัของผูเ้ขา้เสนอราคาซ่ึงจะตอ้งมีอาชีพขายหรือรับจา้งตาม (๑) โดยใหผู้เ้สนอ
ราคาแสดงหลกัฐานดงักล่าวดว้ย 
  (๓)  ในกรณีจาํเป็นให้ระบุผูเ้ขา้เสนอราคา  ส่งตวัอย่างแคตตาล๊อก  หรือแบบรูปและ
รายการละเอียดไปพร้อมกบัใบเสนอราคา 
  (๔)  ถา้จาํเป็นตอ้งมีการตรวจทดลอง  ใหก้าํหนดจาํนวนตวัอยา่งใหพ้อแก่การตรวจทดลอง
และเหลือไวส้ําหรับการทาํสัญญาดว้ย  ทั้งน้ี ให้มีขอ้กาํหนดไวด้ว้ยว่าทางราชการไม่รับผิดชอบในความ
เสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทดสอบตวัอยา่งนั้น 
  (๕)  สถานท่ีติดต่อเก่ียวกบัแบบรูปรายการละเอียด  ในกรณีท่ีมีการขายใหร้ะบุราคาขายไว้
ดว้ย 
  (๖)  ขอ้กาํหนดใหผู้เ้ขา้เสนอราคาเสนอราคารวมทั้งส้ินและราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ 
(ถา้ทาํได)้ พร้อมทั้งระบุหลกัเกณฑโ์ดยชดัเจนว่า  จะพิจารณาราคารวมหรือราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ  
ในกรณีท่ีไม่ไดก้าํหนดไวใ้นเอกสารสอบราคาใหพ้ิจารณาราคารวม 
  (๗)  แบบใบเสนอราคา  โดยกาํหนดไวด้ว้ยว่าในการเสนอราคาใหล้งราคารวมทั้งส้ินเป็น
ตวัเลขและตอ้งมีตวัหนงัสือกาํกบั  ถา้ตวัเลขและตวัหนงัสือไม่ตรงกนั  ใหถื้อตวัหนงัสือเป็นสาํคญั 
  ในการสอบราคาจา้งก่อสร้าง  ใหก้าํหนดแบบบญัชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสมของ
ลกัษณะและประเภทของงาน  เพื่อใหผู้เ้ขา้เสนอราคากรอกปริมาณวสัดุและราคาดว้ย 
  (๘)  กาํหนดระยะเวลายืนราคาเท่าท่ีจาํเป็นต่อทางราชการและมีเง่ือนไขดว้ยว่าซองเสนอ
ราคาท่ียืน่ต่อทางราชการและลงทะเบียนรับซองแลว้  จะถอนคืนมิได ้
  (๙)  กาํหนดสถานท่ีส่งมอบพสัดุ  และวนัส่งมอบโดยประมาณ (สาํหรับการซ้ือ) หรือ
กาํหนดวนัท่ีจะเร่ิมทาํงานและวนัแลว้เสร็จโดยประมาณ (สาํหรับการจา้ง) 
  (๑๐) กาํหนดสถานท่ี  วนั  เวลา  เปิดซองสอบราคา 
  (๑๑) ขอ้กาํหนดให้ผูเ้สนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อทางราชการ  จ่าหนา้
ถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาการซ้ือการจา้งคร้ังนั้น  และส่งถึงส่วนราชการก่อนวนัเปิดซอง  โดย
ใหส่้งเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ พร้อมจดัทาํบญัชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกบัซองราคาดว้ย 
  สาํหรับกรณีท่ีจะใหมี้การยืน่ซองทางไปรษณียไ์ดใ้หก้าํหนดวิธีการปฏิบติัไวใ้หช้ดัเจนดว้ย 
  (๑๒) กาํหนดเง่ือนไขในการสงวนสิทธ์ิท่ีจะถือว่า  ผูท่ี้ไม่ไปทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัทาง
ราชการ  เป็นผูท้ิ้งงาน 
  (๑๓) ขอ้กาํหนดว่าผูเ้ขา้เสนอราคาท่ีได้รับการคดัเลือกให้ไปทาํสัญญา  จะตอ้งวาง
หลกัประกนัสญัญาตามชนิดและอตัราในขอ้ ๑๔๑  และขอ้ ๑๔๒ 
  (๑๔) ร่างสญัญา  รวมทั้งการแบ่งงวดงาน  การจ่ายเงิน  เง่ือนไข  การจ่ายเงินล่วงหนา้ (ถา้มี) 
และอตัราค่าปรับ 
  (๑๕) ขอ้สงวนสิทธ์ิว่า  ส่วนราชการจะไม่พิจารณาผูเ้สนอราคาท่ีเป็นผูท้ิ้งงานของทาง
ราชการ  และส่วนราชการทรงไวซ่ึ้งสิทธิท่ีจะงดซ้ือหรือจา้ง  หรือเลือกซ้ือหรือจา้งโดยไม่จาํตอ้งซ้ือหรือจา้ง
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 ข้อ  ๔๑  การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีสอบราคา  ใหด้าํเนินการดงัน้ี 
  (๑)  ก่อนวนัเปิดซองสอบราคาไม่นอ้ยกว่า  ๑๐  วนั  สาํหรับการสอบราคาในประเทศ
หรือไม่นอ้ยกวา่  ๔๕  วนั  สาํหรับการสอบราคานานาชาติ  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคา
และเอกสารสอบราคาไปยงัผูมี้อาชีพขายหรือรับจา้งทาํงานนั้นโดยตรง  หรือโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนให้
มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ กบัใหปิ้ดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไวโ้ดยเปิดเผย ณ ท่ีทาํการของส่วนราชการนั้น 
  (๒)  ในการยืน่ซองสอบราคา  ผูเ้สนอราคาจะตอ้งผนึกซองจ่าหนา้ถึงประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาการซ้ือหรือการจา้งคร้ังนั้น  และส่งถึงส่วนราชการผูด้าํเนินการสอบราคาก่อนวนัเปิดซอง
สอบราคา  โดยยืน่โดยตรงต่อส่วนราชการ  หรือส่งทางไปรษณียล์งทะเบียน  ในกรณีท่ีส่วนราชการกาํหนดให้
กระทาํได ้
  (๓)  ใหเ้จา้หนา้ท่ีลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวนัและเวลาท่ีรับซอง  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคา
มายืน่ซองโดยตรงใหอ้อกใบรับใหแ้ก่ผูย้ืน่ซอง  สาํหรับกรณีท่ีเป็นการยืน่ซองทางไปรษณีย ์ ใหถื้อวนัและเวลา
ท่ีส่วนราชการนั้นลงรับจากไปรษณียเ์ป็นเวลารับซอง  และใหส่้งมอบซองใหแ้ก่หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุทนัที 
  (๔)  ให้หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซองและเม่ือถึง
กาํหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแลว้  ใหส่้งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา  เพื่อดาํเนินการต่อไป 
 ข้อ  ๔๒   คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (๑)  เปิดซองใบเสนอราคา  และอ่านแจง้ราคาพร้อมบญัชีรายการเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ของ
ผูเ้สนอราคาทุกราย  โดยเปิดเผย  ตามวนั  เวลา  และสถานท่ีท่ีกาํหนด  และตรวจสอบรายการเอกสารตามบญัชี
ของผูเ้สนอราคาทุกราย  แลว้ให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกาํกบัไวใ้นใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบ
เสนอราคาทุกแผน่ 
  (๒)  ตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา  ใบเสนอราคา  แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและ
รายการละเอียด  แลว้คดัเลือกผูเ้สนอราคาท่ีถูกตอ้งตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 
  (๓)  พิจารณาคดัเลือกพสัดุหรืองานจา้งของผูเ้สนอราคาท่ีถูกตอ้งตาม  (๒)  ท่ีมีคุณภาพและ
คุณสมบติัเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  และเสนอใหซ้ื้อหรือจา้งจากรายท่ีคดัเลือกไวแ้ลว้  ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุด 
  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาตํ่าสุดดงักล่าวไม่ยอมเขา้ทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัส่วนราชการในเวลา
ท่ีกาํหนดตามเอกสารสอบราคา  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาจากผูเ้สนอราคาตํ่ารายถดัไปตามลาํดบั 
  ถา้มีผูเ้สนอราคาเท่ากนัหลายราย  ให้เรียกผูเ้สนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่
พร้อมกนัดว้ยวิธียืน่ซองเสนอราคา 
  ถา้ปรากฏว่าราคาของผูเ้สนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจา้งสูงกว่าวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  ใหค้ณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดาํเนินการตามขอ้  ๔๓   
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  (๔)  ในกรณีท่ีมีผูเ้สนอราคาถูกตอ้งตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้น
เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว  ใหค้ณะกรรมการดาํเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม 
  (๕)  ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมดว้ยเอกสารท่ีไดรั้บไว้
ทั้งหมดต่อหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อสัง่การโดยเสนอผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 ข้อ  ๔๓  การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีสอบราคาท่ีปรากฏว่าราคาของผูเ้สนอราคารายท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควรซ้ือหรือจา้งยงัสูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งตามขอ้ ๒๗ (๔)  หรือขอ้ ๒๘ (๕)  แลว้แต่กรณี  ให้
คณะกรรมการดาํเนินการตามลาํดบั  ดงัน้ี 
  (๑)  เรียกผูเ้สนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาใหต้ ํ่าสุดเท่าท่ีจะทาํได ้ หากผูเ้สนอราคารายนั้น
ยอมลดราคาแลว้  ราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  หรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่เกิน
ร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  หรือต่อรองราคาแลว้ไม่ยอมลดราคาลงอีก  แต่ส่วนท่ีสูงกวา่วงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจา้งนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  ถา้เห็นว่าราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม  ก็
ใหเ้สนอซ้ือหรือจา้งจากผูเ้สนอราคารายนั้น 
  (๒)  ถา้ดาํเนินการตาม  (๑)  แลว้ไม่ไดผ้ล  ใหเ้รียกผูเ้สนอราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร
ซ้ือหรือจา้งทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน  ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกาํหนดระยะเวลาอนั
สมควร  หากรายใดไม่มายื่นซอง  ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามท่ีเสนอไวเ้ดิม  หากผูเ้สนอราคาตํ่าสุดในการ
ต่อรองราคาคร้ังน้ีเสนอราคาไม่สูงกวา่วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  หรือสูงกวา่  แต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละ
สิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  ถา้เห็นวา่ราคาดงักล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม  ก็ใหเ้สนอซ้ือหรือจา้งจากผูเ้สนอ
ราคารายนั้น 
  (๓)  ถา้ดาํเนินการตาม  (๒)  แลว้ไม่ไดผ้ล  ใหเ้สนอความเห็นต่อหวัหนา้ส่วนราชการเพ่ือ
ประกอบการใชดุ้ลพินิจวา่จะสมควรลดรายการ  ลดจาํนวน  หรือลดเน้ืองาน  หรือขอเงินเพิ่มเติม  หรือยกเลิก
การสอบราคาเพ่ือดาํเนินการสอบราคาใหม่ 
 

วธีิประกวดราคา 
 ข้อ  ๔๔  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุจดัทาํเอกสารประกวดราคา  ตามตวัอยา่งท่ี กวพ. กาํหนดหรือตามแบบท่ี
ผา่นการตรวจพิจารณาของสาํนกังานอยัการสูงสุดแลว้ 
 การจดัทาํเอกสารประกวดราคารายใดจาํเป็นตอ้งมีขอ้ความหรือรายการแตกต่างไปจากท่ี กวพ. 
กาํหนดหรือแบบท่ีผา่นการตรวจพิจารณาของสาํนกังานอยัการสูงสุด  โดยมีสาระสาํคญัตามท่ีกาํหนดไวใ้น
ตวัอย่างหรือแบบดงักล่าว  และไม่ทาํให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทาํได ้ เวน้แต่หัวหนา้ส่วนราชการ
เห็นวา่จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกมุพอ  กใ็หส่้งร่างเอกสารประกวดราคาไปใหส้าํนกังานอยัการ
สูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 
 การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาใหจ้ดัทาํเป็นประกาศ  และมีสาระสาํคญัดงัน้ี 
  (๑)  รายการพสัดุท่ีตอ้งการซ้ือ  หรืองานท่ีตอ้งการจา้ง 
  (๒)  คุณสมบติัของผูมี้สิทธิเขา้ประกวดราคา 
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  (๓)  กาํหนดวนั  เวลา  รับซอง  ปิดการรับซอง  และเปิดซองประกวดราคา 
  (๔)  สถานท่ีและระยะเวลาในการขอรับ  หรือขอซ้ือเอกสารการประกวดราคาและราคาของ
เอกสาร 
  (๕)  แหล่งเงินกูแ้ละประเทศผูมี้สิทธิเขา้ประกวดราคาในกรณีประกวดราคานานาชาติ 
 ข้อ  ๔๕  การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีประกวดราคา  ให้หัวหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุมีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
ควบคุมดูแลและจดัทาํหลกัฐานการเผยแพร่และการปิดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด  
โดยใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุดาํเนินการดงัน้ี 
  (๑)  ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย  ณ  ท่ีทาํการของส่วนราชการนั้น  การปิด
ประกาศดงักล่าว  ให้กระทาํในตูปิ้ดประกาศท่ีมีกุญแจปิดตลอดเวลา  โดยผูปิ้ดประกาศและผูป้ลดประกาศ
ออกจากตูปิ้ดประกาศจะตอ้งจดัทาํหลกัฐานการปิดประกาศและการปลดประกาศออก  เป็นหนงัสือมีพยาน
บุคคลรับรอง  ทั้งน้ี  ผูปิ้ดประกาศและผูป้ลดประกาศออก  จะตอ้งมิใช่บุคคลเดียวกนั  และจะตอ้งมิใช่บุคคล
ท่ีเป็นพยานในแต่ละกรณีดว้ย 
  (๒)  ส่งไปประกาศทางวิทยกุระจายเสียง  และ/หรือประกาศในหนงัสือพิมพ ์
  (๓)  ส่งใหก้รมประชาสมัพนัธ์  และองคก์ารส่ือสารมวลชนแห่งประเทศไทย  เพื่อเผยแพร่ 
  (๔)  ส่งไปเผยแพร่ท่ีศูนยร์วมข่าวประกวดราคาของทางราชการ  โดยใหส่้งเอกสารประกวด
ราคาไปพร้อมกนัดว้ย 
  (๕)  ส่งใหส้าํนกังานตรวจเงินแผน่ดินหรือสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค  แลว้แต่กรณี  
โดยใหส่้งเอกสารประกวดราคาไปพร้อมกนัดว้ย 
 นอกจากการดาํเนินการตามวรรคหน่ึง  หากเห็นสมควรจะส่งประกาศไปยงัผูมี้อาชีพขายหรือรับจา้ง
ทาํงานนั้นโดยตรง  หรือจะโฆษณาโดยวิธีอ่ืนอีกดว้ยกไ็ด ้
 การส่งประกาศประกวดราคาตามวรรคหน่ึง  หากจัดส่งทางไปรษณีย์ให้จัดส่งโดยใช้บริการ
ไปรษณียด่์วนพิเศษ (EMS)  เวน้แต่ทอ้งท่ีใดไม่มีบริการไปรษณียด่์วนพิเศษ (EMS)  จึงให้จดัส่งทาง
ไปรษณียล์งทะเบียน 
 การดาํเนินการตามวรรคหน่ึง  วรรคสอง  และวรรคสาม  ใหก้ระทาํก่อนการใหห้รือการขายเอกสาร
ประกวดราคาไม่นอ้ยกวา่  ๗  วนัทาํการ 
 สาํหรับการซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ  ใหส่้วนราชการถือปฏิบติัตามหลกัเกณฑ์
ของแหล่งเงินกูห้รือแหล่งใหเ้งินช่วยเหลือ 
 ข้อ  ๔๖  การใหห้รือการขายเอกสารประกวดราคา  รวมทั้งเอกสารท่ีเก่ียวกบัคุณลกัษณะเฉพาะหรือ
รายละเอียด  ให้กระทาํ ณ สถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้โดยสะดวกและไม่เป็นเขตหวงห้าม  และจะตอ้ง
จดัเตรียมเอกสารประกวดราคาไวใ้หม้ากพอสาํหรับความตอ้งการของผูม้าขอรับหรือขอซ้ือท่ีมีอาชีพขายหรือ
รับจา้งทาํงานนั้น  รายละ ๑ ชุด  โดยไม่มีเง่ือนไขอ่ืนใดในการใหห้รือการขาย 
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 การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาตอ้งกระทาํไม่น้อยกว่า  ๗  วนัทาํการ  และจะตอ้งมี
ช่วงเวลาสาํหรับการคาํนวณราคาของผูป้ระสงคจ์ะเขา้เสนอราคาหลงัปิดการใหห้รือการขายเอกสารประกวด
ราคาจนถึงก่อนวนัรับซองประกวดราคาไม่นอ้ยกว่า  ๗  วนัทาํการ  หรือไม่นอ้ยกว่าจาํนวนวนัท่ีมากกว่านั้น
ตามท่ี กวพ. กาํหนดโดยคาํนึงถึงขนาด  ปริมาณ  และลกัษณะของพสัดุท่ีจะซ้ือหรือจา้ง 
 ในกรณีท่ีมีการขาย  ให้กาํหนดราคาพอสมควรกบัค่าใชจ่้ายท่ีทางราชการตอ้งเสียไปในการจดัทาํ
สาํเนาเอกสารประกวดราคานั้น 
 ถา้มีการยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้นและมีการประกวดราคาใหม่  ให้ผูรั้บหรือซ้ือเอกสาร
ประกวดราคาในการประกวดราคาคร้ังก่อน  มีสิทธิใชเ้อกสารประกวดราคานั้นหรือไดรั้บเอกสารประกวด
ราคาใหม่  โดยไม่ตอ้งเสียค่าซ้ือเอกสารประกวดราคาอีก 
 ข้อ  ๔๗  ในกรณีการซ้ือหรือการจา้งใดมีรายละเอียดท่ีมีความซบัซอ้น  หรือมีความจาํเป็นโดยสภาพ
ของการซ้ือหรือการจา้งท่ีจะตอ้งมีการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ี  ให้ส่วนราชการกาํหนดวนั  เวลา  
และสถานท่ีในการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีในประกาศประกวดราคา 
 ก่อนวนัปิดการรับซองประกวดราคา  หากส่วนราชการเห็นว่ามีความจาํเป็นท่ีจะต้องกาํหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการช้ีสถานท่ีอนัเป็นการแกไ้ขคุณลกัษณะเฉพาะท่ีเป็นสาระสาํคญัซ่ึงมิไดก้าํหนด
ไวใ้นเอกสารประกวดราคาตั้งแต่ตน้  ใหส่้วนราชการจดัทาํเป็นเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติมและใหร้ะบุ  วนั  
เวลา  และสถานท่ีในการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีไวด้ว้ย  และให้ดาํเนินการตามขอ้ ๔๕ วรรค
หน่ึง  โดยอนุโลม  รวมทั้งให้แจง้เป็นหนังสือให้ผูท่ี้ไดรั้บหรือไดซ้ื้อเอกสารประกวดราคาไปแลว้ทุกราย
ทราบโดยมิชกัชา้ 
 การช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง  ใหเ้จา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบจดัทาํ
บนัทึกการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีเป็นลายลกัษณ์อกัษรไวเ้ป็นหลกัฐานทุกคร้ัง 
 ถา้มีการดาํเนินการตามวรรคสอง  ให้ส่วนราชการพิจารณาเล่ือนวนั  เวลา  รับซอง  การปิดการรับ
ซอง  และการเปิดซองประกวดราคา  ตามความจาํเป็นแก่กรณีดว้ย 
 ข้อ  ๔๘  นอกจากกรณีท่ีกาํหนดไวต้ามขอ้  ๔๗  เม่ือถึงกาํหนดวนัรับซองประกวดราคา  หา้มมิให้
ร่นหรือเล่ือน  หรือเปล่ียนแปลงกาํหนดเวลารับซอง  และเปิดซองประกวดราคา 
 การรับซองทางไปรษณียจ์ะกระทาํมิได ้ เวน้แต่การประกวดราคานานาชาติซ่ึงกาํหนดให้มีการยื่น
ซองทางไปรษณียไ์ด ้ โดยใหถื้อปฏิบติัตามขอ้ ๔๑ (๒) (๓)  และ (๔) โดยอนุโลม 
 ข้อ  ๔๙  คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (๑)  รับซองประกวดราคา  ลงทะเบียนรับซองไวเ้ป็นหลกัฐาน  ลงช่ือกาํกบัซองกบับนัทึก
ไวท่ี้หนา้ซองวา่เป็นของผูใ้ด 
  (๒)  ตรวจสอบหลกัประกนัซองร่วมกบัเจา้หนา้ท่ีการเงินและให้เจา้หนา้ท่ีการเงินออกใบ
รับให้แก่ผูย้ื่นซองไวเ้ป็นหลกัฐาน  หากไม่ถูกตอ้งให้หมายเหตุในใบรับและบนัทึกในรายงานดว้ย  กรณี
หลักประกันซองเป็นหนังสือคํ้ าประกัน  ให้ส่งสําเนาหนังสือคํ้ าประกันให้ธนาคาร  บรรษัท  เงินทุน
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  (๓)  รับเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ ตามบญัชีรายการเอกสารของผูเ้สนอราคาพร้อมทั้งพสัดุ
ตวัอยา่ง  แคตตาลอ็ก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถา้มี)  หากไม่ถูกตอ้งใหบ้นัทึกในรายงานไวด้ว้ย 
  (๔)  เม่ือพน้กาํหนดเวลารับซองแลว้  หา้มรับซองประกวดราคา  หรือเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ 
ตามเง่ือนไขท่ีกาํหนดในเอกสารประกวดราคาอีก  เวน้แต่กรณีตามขอ้ ๑๖ (๙)  
  (๕)  เปิดซองใบเสนอราคา  และอ่านแจง้ราคาพร้อมบญัชีรายการเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ 
ของผูเ้สนอราคาทุกราย  โดยเปิดเผยตามเวลาและสถานท่ีท่ีกาํหนด  และให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือ
กาํกบัไวใ้นใบเสนอราคา  และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน่ 
  ในกรณีท่ีมีการยื่นซองขอ้เสนอทางเทคนิคและขอ้เสนออ่ืน ๆ แยกจากซองขอ้เสนอดา้น
ราคาซ่ึงตอ้งพิจารณาทางเทคนิคและอ่ืน ๆ ก่อน  ตามเง่ือนไขท่ีได้กาํหนดไวต้ามขอ้ ๕๔ และขอ้ ๕๖ 
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาไม่ต้องปฏิบติัหน้าท่ีตามวรรคหน่ึงโดยให้เป็นหน้าท่ีของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาท่ีจะตอ้งดาํเนินการต่อไป 
  (๖)  ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมด  และเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ พร้อมดว้ยบนัทึกรายงาน
การดาํเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทนัทีในวนัเดียวกนั 
 ข้อ  ๕๐  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (๑)  ตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคา  ใบราคา  เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  พสัดุตวัอยา่ง  
แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด  แลว้คดัเลือกผูเ้สนอราคาท่ีถูกตอ้งตามเง่ือนไขในเอกสาร
ประกวดราคา 
  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกาํหนดในเอกสาร
ประกวดราคาในส่วนท่ีมิใช่สาระสาํคญั  และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบต่อผู ้
เสนอราคารายอ่ืนหรือเป็นการผิดพลาดเลก็นอ้ย  ให้พิจารณาผอ่นปรนให้ผูเ้ขา้ประกวดราคาโดยไม่ตดัผูเ้ขา้
ประกวดราคารายนั้นออก 
  ในการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามขอ้เทจ็จริงจากผูเ้สนอราคารายใดก็ไดแ้ต่จะให้
ผูเ้สนอราคารายใดเปล่ียนแปลงสาระสาํคญัท่ีเสนอไวแ้ลว้มิได ้
  (๒)  พิจารณาคดัเลือกส่ิงของ  หรืองานจา้ง  หรือคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาท่ีตรวจสอบ
แลว้ตาม (๑) ซ่ึงมีคุณภาพและคุณสมบติัเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ  แลว้เสนอใหซ้ื้อหรือจา้งจากผูเ้สนอ
ราคารายท่ีคดัเลือกไวแ้ลว้  ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุด 
  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาตํ่าสุดดงักล่าวไม่ยอมเขา้ทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัส่วนราชการใน
เวลาท่ีกาํหนดตามเอกสารประกวดราคา  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาจากผูเ้สนอราคาตํ่ารายถดัไปตามลาํดบั 
  ถา้มีผูเ้สนอราคาเท่ากนัหลายราย  ให้เรียกผูเ้สนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่
พร้อมกนั  ดว้ยวิธียืน่ซองเสนอราคา 
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  ถา้ปรากฏว่าราคาของผูเ้สนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจา้งสูงกว่าวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจา้ง  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดาํเนินการตามขอ้  ๔๓  โดยอนุโลม 
  (๓)  ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และ ความเห็นพร้อมดว้ยเอกสารท่ีไดรั้บไว้
ทั้งหมดต่อหวัหนา้ส่วนราชการ  โดยเสนอผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 ข้อ  ๕๑  เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  ไดพ้ิจารณาตามขอ้ ๕๐(๑) แลว้ปรากฏว่า  
มีผูเ้สนอราคารายเดียวหรือมีผูเ้สนอราคาหลายรายแต่ถูกตอ้งตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขท่ีกาํหนด
ในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว  โดยปกติให้เสนอหัวหนา้ส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาคร้ัง
นั้น  แต่ถา้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรท่ีจะดาํเนินการต่อไปโดยไม่
ตอ้งยกเลิกการประกวดราคา  กใ็หด้าํเนินการตามขอ้ ๕๐(๒) โดยอนุโลม 
 ข้อ  ๕๒  ในกรณีไม่มีผูเ้สนอราคา  หรือมีแต่ไม่ถูกตอ้งตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขท่ี
กาํหนด  ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น  เพื่อดาํเนินการประกวดราคาใหม่  
หากหวัหนา้ส่วนราชการเห็นว่า  การประกวดราคาใหม่จะไม่ไดผ้ลดี  จะสั่งใหด้าํเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวิธี
พิเศษตามขอ้ ๒๓ (๘)  หรือขอ้ ๒๔ (๖)  แลว้แต่กรณีกไ็ด ้
 ข้อ  ๕๓  หลงัจากการประกวดราคาแลว้แต่ยงัไม่ไดท้าํสัญญาหรือตกลงซ้ือหรือจา้งกบัผูเ้สนอราคา
รายใด  ถา้มีความจาํเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ตอ้งเปล่ียนแปลงสาระสาํคญัในรายการ
ละเอียด  หรือเง่ือนไขท่ีกาํหนดไวใ้นเอกสารประกวดราคาซ่ึงทาํใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหว่างผูเ้ขา้
เสนอราคาดว้ยกนั  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการพจิารณายกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น 
 ข้อ  ๕๔  การซ้ือหรือการจา้งท่ีมีลกัษณะจาํเป็นจะตอ้งคาํนึงถึงเทคโนโลยีของพสัดุและหรือ
ขอ้กาํหนดคุณสมบติัของผูเ้ขา้เสนอราคา  ซ่ึงอาจจะมีขอ้เสนอท่ีไม่อยูใ่นฐานเดียวกนัเป็นเหตุให้มีปัญหาใน
การพิจารณาตดัสิน  และเพื่อขจดัปัญหาดงักล่าวจาํเป็นตอ้งใหมี้การปรับปรุงขอ้เสนอใหค้รบถว้นและเป็นไป
ตามความตอ้งการก่อนพิจารณาดา้นราคา  หรือการซ้ือหรือการจา้งแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ท่ี
คณะรัฐมนตรีได้อนุมติัให้ดาํเนินการได้  ให้ถือปฏิบติัเช่นเดียวกับการประกวดราคาทัว่ไป  เวน้แต่การ
กาํหนดใหผู้เ้ขา้เสนอราคายืน่ซองประกวดราคาโดยแยกเป็น 
  (๑)  ซองขอ้เสนอดา้นเทคนิคและขอ้เสนออ่ืน ๆ 
  (๒)  ซองขอ้เสนอดา้นราคา 
  (๓)  ซองขอ้เสนอทางการเงินตามขอ้ ๕๖ (ถา้มี) 
 ทั้งน้ี  ให้กาํหนดวิธีการ  ขั้นตอน  และหลกัเกณฑก์ารพิจารณาไวเ้ป็นเง่ือนไขในเอกสารประกวด
ราคาดว้ย 
 ข้อ  ๕๕  เพื่อให้เป็นไปตามขอ้ ๕๔ ใหค้ณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทาํหนา้ท่ีเปิด
ซองขอ้เสนอดา้นเทคนิคของผูเ้สนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาตามขอ้ ๔๙ (๕) 
และพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ้ ๕๔  โดยถือปฏิบติัตามขอ้ ๕๐ ในส่วนท่ีไม่ขดักบัการดาํเนินการ
ดงัต่อไปน้ี 
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  (๑)  พิจารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิค  และขอ้เสนออ่ืนของผูเ้ขา้เสนอราคาทุกราย  และคดัเลือก
เฉพาะรายท่ีเสนอไดต้รงหรือใกลเ้คียงตามมาตรฐานความตอ้งการของส่วนราชการมากท่ีสุด  ในกรณีจาํเป็น
จะเรียกผูเ้สนอราคามาช้ีแจงในรายละเอียดขอ้เสนอเป็นการเพิ่มเติมขอ้หน่ึงขอ้ใดกไ็ด ้
  (๒)  เปิดซองราคาเฉพาะรายท่ีไดผ้า่นการพิจารณาคดัเลือกตาม (๑) แลว้  สาํหรับรายท่ีไม่
ผา่นการพิจารณา  ใหส่้งคืนซองขอ้เสนอดา้นราคา  และซองขอ้เสนอทางการเงิน (ถา้มี) โดยไม่เปิดซอง 
 ในการพิจารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิค  และขอ้เสนอทางการเงิน  ในกรณีน้ี  ให้ส่วนราชการแต่งตั้ง
ผูเ้ช่ียวชาญดา้นเทคนิค  และผูเ้ช่ียวชาญดา้นการเงินท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ้ือหรือการจา้งอยา่งนอ้ยดา้นละ ๑ 
คน  เขา้ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามวรรคหน่ึงดว้ย 
 ข้อ  ๕๖  การซ้ือหรือการจา้งท่ีเปิดโอกาสให้ผูเ้ขา้เสนอราคายื่นขอ้เสนอทางการเงินมาดว้ยให้
กาํหนดให้ผูเ้สนอราคายื่นซองขอ้เสนอทางการเงินแยกมาต่างหาก  และให้เปิดซองขอ้เสนอทางการเงิน
พร้อมกบัการเปิดซองราคาตามขอ้ ๕๕ (๒)  เพ่ือทาํการประเมินเปรียบเทียบต่อไป  ทั้งน้ี  ใหก้าํหนดวิธีการ 
ขั้นตอน  และหลกัเกณฑก์ารพิจารณาไวเ้ป็นเง่ือนไขในเอกสารการประกวดราคาดว้ย 
 

วธีิพเิศษ 
 ข้อ  ๕๗  การซ้ือโดยวิธีพิเศษ  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัซ้ือโดยวิธีพิเศษข้ึน
เพื่อดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  ในกรณีเป็นพสัดุจะขายทอดตลาด  ใหด้าํเนินการซ้ือโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
  (๒) ในกรณีเป็นพสัดุท่ีตอ้งซ้ือเร่งด่วน  หากล่าชา้อาจเสียหายแก่ราชการ  ใหเ้ชิญผูมี้อาชีพ
ขายพสัดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอนั้นยงัสูงกว่าราคาในทอ้งตลาดหรือราคาท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควร  ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะทาํได ้
  (๓)  ในกรณีเป็นพสัดุท่ีใชร้าชการลบั  ใหป้ฏิบติัเช่นเดียวกบั (๒)  
  (๔)  ในกรณีท่ีเป็นพสัดุท่ีไดซ้ื้อไวแ้ลว้  แต่มีความจาํเป็นตอ้งใชเ้พิ่มในสถานการณ์ท่ีจาํเป็น  
หรือเร่งด่วน  หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการให้เจรจากบัผูข้ายรายเดิมตามสัญญาหรือขอ้ตกลงซ่ึงยงัไม่ 
ส้ินสุดระยะเวลาการส่งมอบ  เพื่อขอให้มีการขายพสัดุตามรายละเอียดและราคาท่ีตํ่ากว่า  หรือราคาเดิม   
ภายใตเ้ง่ือนไขท่ีดีกว่าหรือเง่ือนไขเดิม  โดยคาํนึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถา้มี) เพื่อให้บงัเกิด
ผลประโยชน์สูงสุดท่ีส่วนราชการจะไดรั้บ 
  (๕) ในกรณีเป็นพสัดุท่ีจาํเป็นตอ้งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ  ให้เสนอหัวหน้าส่วน
ราชการเพ่ือติดต่อสัง่ซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ  หรือสืบราคาจากต่างประเทศโดยขอความร่วมมือใหส้ถาน 
เอกอคัรราชทูตหรือส่วนราชการอ่ืนในต่างประเทศ  ช่วยสืบราคา  คุณภาพ  ตลอดจนรายละเอียด  ส่วนการ
ซ้ือโดยผ่านองคก์ารระหว่างประเทศให้ติดต่อกบัสํานักงานขององคก์ารระหว่างประเทศท่ีมีอยู่ในประเทศ
โดยตรง  เวน้แต่กรณีท่ีไม่มีสาํนกังานในประเทศ  ใหติ้ดต่อกบัสาํนกังานในต่างประเทศได ้
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  (๖)  ในกรณีเป็นพสัดุท่ีโดยลกัษณะของการใชง้านหรือมีขอ้จาํกดัทางเทคนิคท่ีจาํเป็นตอ้ง
ระบุยีห่้อเป็นการเฉพาะ  ใหเ้ชิญผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจาํหน่ายพสัดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาท่ี
เสนอนั้นยงัสูงกวา่ราคาในทอ้งตลาดหรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะทาํได ้
  (๗)  ในกรณีพสัดุท่ีเป็นท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง  ซ่ึงจาํเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง  ให้เชิญ
เจา้ของท่ีดินโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอนั้นยงัสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด  หรือราคาท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะทาํได ้
  สําหรับการจัดซ้ือท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้างในต่างประเทศในกรณีจาํเป็นจะติดต่อกับ
นายหนา้  หรือดาํเนินการในทาํนองเดียวกนัตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมทอ้งถ่ิน  แทนเจา้ของท่ีดินกไ็ด ้
  (๘)  ในกรณีเป็นพสัดุท่ีไดด้าํเนินการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี  ใหสื้บราคาจากผูมี้อาชีพ
ขายพสัดุนั้นโดยตรง  และผูเ้สนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถา้มี)  หากเห็นว่า
ผูเ้สนอราคารายท่ีเห็นสมควรซ้ือเสนอราคาสูงกว่าราคาในทอ้งตลาด  หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะทาํได ้
 ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมดว้ยเอกสารท่ีไดรั้บไวท้ั้งหมดต่อ
หวัหนา้ส่วนราชการเพื่อสัง่การ  โดยเสนอผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 ข้อ  ๕๘ การจา้งโดยวิธีพิเศษ  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจดัจา้งโดยวิธีพิเศษข้ึน
เพื่อดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  การจา้งโดยวิธีพิเศษตามขอ้ ๒๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหเ้ชิญผูมี้อาชีพรับจา้งทาํงาน
นั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอนั้นยงัสูงกว่าราคาในทอ้งถ่ิน  หรือราคาท่ีประมาณได ้ 
หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะทาํได ้
  (๒)  การจา้งโดยวิธีพิเศษตามขอ้ ๒๔ (๕) ให้เจรจากบัผูรั้บจา้งรายเดิมตามสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงซ่ึงยงัไม่ส้ินสุดระยะเวลาการส่งมอบเพ่ือขอให้มีการจา้งตามรายละเอียด  และราคาท่ีตํ่ากว่าหรือ
ราคาเดิม  โดยคาํนึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถา้มี)  เพ่ือใหบ้งัเกิดผลประโยชน์สูงสุดท่ีส่วนราชการ
จะไดรั้บ 
  (๓)  การจา้งโดยวิธีพิเศษตามขอ้ ๒๔ (๖) กรณีเป็นพสัดุท่ีไดด้าํเนินการจา้งโดยวิธีอ่ืนแลว้
ไม่ได้ผลดี  ให้สืบราคาจากผูมี้อาชีพรับจ้างทาํงานนั้นโดยตรง  และผูเ้สนอราคาในการสอบราคาหรือ
ประกวดราคาซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถา้มี)  หากเห็นว่าผูเ้สนอราคารายท่ีเห็นสมควรจา้งเสนอราคาสูงกว่าราคาใน
ทอ้งถ่ิน  หรือราคาท่ีประมาณได ้ หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร  ใหต่้อรองราคาลงเท่าท่ีจะทาํได ้
 ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมดว้ยเอกสารท่ีไดรั้บไวท้ั้งหมดต่อ
หวัหนา้ส่วนราชการเพื่อสัง่การ  โดยเสนอผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 

วธีิกรณพีเิศษ 
 ข้อ  ๕๙  การดาํเนินการซ้ือหรือจา้งโดยวิธีกรณีพิเศษ  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งจาก
ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งตามขอ้ ๒๖ ไดโ้ดยตรงเวน้แต่การซ้ือหรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 
 ข้อ  ๖๐  การซ้ือยาของส่วนราชการ  ใหจ้ดัซ้ือตามช่ือสามญั (GENERIC NAME) ในบญัชียาหลกั
แห่งชาติตามท่ีคณะกรรมการแห่งชาติทางดา้นยากาํหนด  โดยใหใ้ชเ้งินงบประมาณจดัซ้ือยาดงักล่าวไม่นอ้ย
กว่าร้อยละ  ๖๐  เวน้แต่ส่วนราชการในสังกดักระทรวงสาธารณสุข  ให้ใชเ้งินงบประมาณจดัซ้ือยาดงักล่าว
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ  ๘๐  
 ข้อ  ๖๑  การซ้ือยา  และเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา  เช่น  ผา้ก๊อส  สาํลี  หลอดฉีดยา  เขม็ฉีดยา  เฝือก  วสัดุ
ทนัตกรรม  ฟิลม์เอกซเรย ์ และเภสชัเคมีภณัฑ ์ ซ่ึงองคก์ารเภสชักรรมไดผ้ลิตออกจาํหน่ายแลว้  ใหจ้ดัซ้ือจาก
องคก์ารเภสชักรรม  นอกจากส่วนราชการในสังกดักระทรวงกลาโหมใหจ้ดัซ้ือจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร  
ส่วนกรมตาํรวจจะซ้ือจากองคก์ารเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารก็ได ้ โดยให้ดาํเนินการดว้ยวิธี
กรณีพิเศษ  แต่ทั้งน้ีราคายาท่ีองคก์ารเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารจาํหน่ายตอ้งไม่สูงกว่าราคา
กลางของยาช่ือสามญัเดียวกนัท่ีกระทรวงสาธารณสุขกาํหนดเกินร้อยละ  ๓ 
 ข้อ  ๖๒  การซ้ือยาตามช่ือสามญัในบญัชียาหลกัแห่งชาติและเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา  ซ่ึงองคก์ารเภสัช
กรรมมิไดเ้ป็นผูผ้ลิตแต่มีจาํหน่าย  ส่วนราชการจะจดัซ้ือจากองคก์ารเภสัชกรรม  หรือผูข้าย  หรือผูผ้ลิตราย
ใดกไ็ด ้ ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ ดงัน้ี 
  (๑)  การจดัซ้ือโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา  ให้ส่วนราชการแจง้ให้องคก์ารเภสัช
กรรมทราบดว้ยทุกคร้ัง  และถา้ผลการสอบราคาหรือประกวดราคาปรากฏว่าองคก์ารเภสัชกรรมเสนอราคา
เท่ากนัหรือตํ่ากวา่ผูเ้สนอราคารายอ่ืน  ใหส่้วนราชการซ้ือจากองคก์ารเภสชักรรม 
  (๒)  การจดัซ้ือโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ  ให้ซ้ือในราคาท่ีไม่สูงกว่าราคากลาง  ท่ี
กระทรวงสาธารณสุขกาํหนด 
 ข้อ  ๖๓  ในกรณีท่ีมีกฎหมาย  หรือมติคณะรัฐมนตรีกาํหนดให้ความสนับสนุนให้ซ้ือยาและ
เวชภณัฑท่ี์มิใช่ยาจากหน่วยงานใด  ก็ใหส่้วนราชการจดัซ้ือยา  หรือเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยาจากหน่วยงานดงักล่าว
ได ้ โดยวิธีกรณีพิเศษดว้ย 
 ข้อ  ๖๔  ให้กระทรวงสาธารณสุขมีหนา้ท่ีแจง้เวียนบญัชียาหลกัแห่งชาติตามท่ีคณะกรรมการ
แห่งชาติทางดา้นยากาํหนด  พร้อมทั้งราคากลางของยาดงักล่าว  และเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยาใหส่้วนราชการต่าง ๆ 
ทราบ  กบัให้องคก์ารเภสัชกรรมแจง้รายการยาตามบญัชียาหลกัแห่งชาติและเวชภณัฑ์ท่ีมิใช่ยาท่ีองคก์าร
เภสชักรรมผลิตไดห้รือมีจาํหน่ายใหส่้วนราชการ ๆ ทราบดว้ย 
 

อาํนาจในการส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง 
 ข้อ  ๖๕  การสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งคร้ังหน่ึง  นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ  ให้เป็นอาํนาจของผู ้
ดาํรงตาํแหน่งและภายในวงเงิน  ดงัต่อไปน้ี 



 32

  (๑)  หวัหนา้ส่วนราชการไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) ปลดักระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓)  รัฐมนตรีเจา้สงักดัเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 ข้อ  ๖๖  การสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งโดยวิธีพิเศษคร้ังหน่ึง  ให้เป็นอาํนาจของผูด้าํรงตาํแหน่งและภายใน
วงเงิน  ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  หวัหนา้ส่วนราชการไม่เกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) ปลดักระทรวงเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐๐ บาท  แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓)  รัฐมนตรีเจา้สงักดัเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ข้อ  ๖๗  การสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งโดยวิธีกรณีพิเศษ  ให้หวัหนา้ส่วนราชการสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งโดยไม่
จาํกดัวงเงิน 
 

การจ่ายเงินล่วงหน้า 
 ข้อ  ๖๘  การจ่ายเงินค่าพสัดุหรือค่าจา้งล่วงหนา้ให้แก่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง  จะกระทาํมิได ้ เวน้แต่
หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความจาํเป็นจะตอ้งจ่าย  และมีการกาํหนดเง่ือนไขไวก่้อนการทาํสัญญาหรือ
ขอ้ตกลง  ใหก้ระทาํไดเ้ฉพาะกรณีและตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (๑)  การซ้ือหรือการจา้งจากส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  หรือ
รัฐวิสาหกิจ  จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละหา้สิบของราคาซ้ือหรือราคาจา้ง 
  (๒)  การซ้ือพสัดุจากสถาบนัของรัฐในต่างประเทศ  หรือจากหน่วยงานอ่ืนในต่างประเทศ
ซ่ึงตอ้งดาํเนินการผ่านองคก์ารระหว่างประเทศ  หรือการซ้ือเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์  หรือพสัดุอ่ืนท่ี กวพ. 
กาํหนดตามขอ้ ๑๒ (๘)  ซ่ึงจาํเป็นตอ้งซ้ือจากผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจาํหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ  ให้จ่ายได้
ตามท่ีตกลงกบัสถาบนัของรัฐหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ  หรือตามเง่ือนไขท่ีผูข้ายกาํหนด  แลว้แต่กรณี 
  (๓)  การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนงัสือ  หรือการจดัซ้ือฐานขอ้มูลสาํเร็จรูป (CD-
ROM) ท่ีมีลกัษณะจะตอ้งบอกรับเป็นสมาชิกก่อน  และมีกาํหนดการออกเป็นวาระดงัเช่นวารสาร  หรือการ
บอกรับเป็นสมาชิก INTERNET เพื่อใหส้ามารถใชป้ระโยชน์เรียกคน้หาขอ้มูลข่าวสารจากแหล่งขอ้มูลต่าง ๆ 
โดยอาศยัระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์  ใหจ่้ายไดเ้ท่าท่ีจ่ายจริง 
  (๔)  การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา  จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละสิบห้า
ของราคาซ้ือหรือราคาจา้ง  แต่ทั้งน้ี  จะตอ้ง กาํหนดอตัราค่าพสัดุหรือค่าจา้งท่ีจะจ่ายล่วงหนา้ไวเ้ป็นเง่ือนไข
ในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาดว้ย 
  (๕)  การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีพิเศษ  ใหจ่้ายไดไ้ม่เกินร้อยละสิบหา้ของราคาซ้ือ  หรือราคา
จา้ง 
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 ข้อ  ๖๙  การจ่ายเงินใหแ้ก่ผูข้าย  หรือผูรั้บจา้งตามแบบธรรมเนียมการคา้ระหว่างประเทศ  โดยเปิด
เลตเตอร์ออฟเครดิต  หรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีท่ีวงเงินไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  หรือการจ่ายเงินตาม
ความกา้วหนา้ในการจดัหาพสัดุท่ีสัง่ซ้ือ  ใหก้ระทาํไดโ้ดยไม่ถือวา่เป็นการจ่ายเงินล่วงหนา้ 
 ข้อ  ๗๐ การจ่ายเงินค่าพสัดุหรือค่าจา้งล่วงหน้าตามขอ้ ๖๘ (๑) (๒) และ (๓) ไม่ตอ้งเรียก
หลกัประกนั 
 ส่วนการจ่ายเงินค่าพสัดุหรือค่าจา้งล่วงหนา้ตามขอ้ ๖๘ (๔)  และ  (๕) ผูข้าย  หรือผูรั้บจา้งจะตอ้งนาํ
พนัธบตัรรัฐบาลไทย  หรือหนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารในประเทศมาคํ้าประกนัเงินท่ีรับล่วงหนา้ไปนั้น 
 

การตรวจรับพสัดุ 
 ข้อ  ๗๑  คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (๑)  ตรวจรับพสัดุ  ณ  ท่ีทาํการของผูใ้ชพ้สัดุนั้น  หรือสถานท่ีซ่ึงกาํหนดไวใ้นสัญญาหรือ
ขอ้ตกลง 
  การตรวจรับพสัดุ  ณ  สถานท่ีอ่ืน  ในกรณีท่ีไม่มีสัญญาหรือขอ้ตกลง  จะตอ้งไดรั้บอนุมติั
จากหวัหนา้ส่วนราชการก่อน 
  (๒)  ตรวจรับพสัดุให้ถูกตอ้งครบถว้นตามหลกัฐานท่ีตกลงกนัไว ้ สาํหรับกรณีท่ีมีการ
ทดลอง  หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผูช้าํนาญการหรือผูท้รงคุณวุฒิเก่ียวกบั
พสัดุนั้ นมาให้คาํปรึกษา  หรือส่งพสัดุนั้ นไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานท่ีของผูช้ ํานาญการหรือ
ผูท้รงคุณวฒิุนั้น ๆ กไ็ด ้
  ในกรณีจาํเป็นท่ีไม่สามารถตรวจนับเป็นจาํนวนหน่วยทั้งหมดได ้ ให้ตรวจรับตามหลกั
วิชาการสถิติ 
  (๓)  โดยปกติใหต้รวจรับพสัดุในวนัท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งนาํพสัดุมาส่ง  และใหด้าํเนินการ
ใหเ้สร็จส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด 
  (๔)  เม่ือตรวจถูกตอ้งครบถว้นแลว้  ใหรั้บพสัดุไวแ้ละถือว่าผูข้ายหรือผูรั้บจา้งไดส่้งมอบ
พสัดุถูกตอ้งครบถว้นตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งนาํพสัดุนั้นมาส่ง  แลว้มอบแก่เจา้หนา้ท่ีพสัดุพร้อมกบัทาํ
ใบตรวจรับโดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานอยา่งนอ้ย ๒ ฉบบั  มอบแก่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง ๑ ฉบบั  และเจา้หนา้ท่ี
พสัดุ ๑ ฉบบั  เพื่อดาํเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าดว้ยการเบิกจ่ายเงินจากคลงัและรายงานให้หัวหนา้
ส่วนราชการทราบ 
  ในกรณีท่ีเห็นว่าพสัดุท่ีส่งมอบ  มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามขอ้กาํหนดในสัญญาหรือ
ขอ้ตกลง  ใหร้ายงานหวัหนา้ส่วนราชการผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  เพื่อทราบหรือสัง่การ  แลว้แต่กรณี 
  (๕)  ในกรณีท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งส่งมอบพสัดุถูกตอ้งแต่ไม่ครบจาํนวน  หรือส่งมอบครบ
จาํนวนแต่ไม่ถูกตอ้งทั้งหมด  ถา้สญัญาหรือขอ้ตกลงมิไดก้าํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืนใหต้รวจรับไวเ้ฉพาะจาํนวน
ท่ีถูกตอ้งโดยถือปฏิบติัตาม (๔)  และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแจง้ให้ผูข้ายหรือผู ้
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  (๖)  การตรวจรับพสัดุท่ีประกอบกนัเป็นชุด  หรือหน่วย  ถา้ขาดส่วนประกอบอยา่งใดอยา่ง
หน่ึงไปแลว้จะไม่สามารถใชก้ารไดโ้ดยสมบูรณ์ใหถื้อว่าผูข้ายหรือผูรั้บจา้งยงัมิไดส่้งมอบพสัดุนั้น  และโดย
ปกติใหรี้บรายงานหวัหนา้ส่วนราชการ  เพื่อแจง้ใหผู้ข้ายหรือผูรั้บจา้งทราบภายใน ๓ วนัทาํการ  นบัแต่วนัท่ี
ตรวจพบ 
  (๗)  ถา้กรรมการตรวจรับพสัดุบางคน  ไม่ยอมรับพสัดุโดยทาํความเห็นแยง้ไว ้ ให้เสนอ
หวัหนา้ส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถา้หวัหนา้ส่วนราชการสั่งการใหรั้บพสัดุนั้นไว ้ จึงดาํเนินการตาม 
(๔) หรือ (๕)  แลว้แต่กรณี 
 

การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 
 ข้อ  ๗๒  คณะกรรมการตรวจการจา้ง  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (๑)  ตรวจสอบรายงานการปฏิบติังานของผูรั้บจา้ง  และเหตุการณ์แวดลอ้มท่ีผูค้วบคุมงาน
รายงาน  โดยตรวจสอบกบัแบบรูปรายการละเอียด  และขอ้กาํหนดในสัญญาทุกสัปดาห์  รวมทั้งรับทราบ
หรือพิจารณาการสัง่หยดุงาน  หรือพกังานของผูค้วบคุมงานแลว้รายงานหวัหนา้ส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่ง
การต่อไป 
  (๒)  การดาํเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอ้สงสยัหรือมีกรณีท่ีเห็นวา่  ตามหลกัวิชาการช่างไม่
น่าจะเป็นไปได ้ ใหอ้อกตรวจงานจา้ง  ณ  สถานท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาหรือท่ีตกลงใหท้าํงานจา้งนั้น ๆ โดย
ใหมี้อาํนาจสัง่เปล่ียนแปลงแกไ้ขเพิ่มเติม  หรือตดัทอนงานจา้งไดต้ามท่ีเห็นสมควรและตามหลกัวิชาการช่าง
เพื่อใหเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอ้กาํหนดในสญัญา 
  (๓)  โดยปกติให้ตรวจผลงานท่ีผูรั้บจา้งส่งมอบภายใน  ๓ วนัทาํการ  นบัแต่วนัท่ีประธาน
กรรมการไดรั้บทราบการส่งมอบงาน  และใหท้าํการตรวจรับใหเ้สร็จส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด 
  (๔)  เม่ือตรวจเห็นว่าเป็นการถูกตอ้งครบถว้นเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ขอ้กาํหนดในสญัญาแลว้  ใหถื้อวา่ผูรั้บจา้งส่งมอบงานครบถว้นตั้งแต่วนัท่ีผูรั้บจา้งส่งงานจา้งนั้น  และใหท้าํ
ใบรับรองผลการปฏิบติังานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด  แลว้แต่กรณี  โดยลงช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานอย่างน้อย  ๒  
ฉบบั  มอบใหแ้ก่ผูรั้บจา้ง ๑ ฉบบั  และเจา้หนา้ท่ีพสัดุ ๑ ฉบบั  เพื่อทาํการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าดว้ยการ
เบิกจ่ายเงินจากคลงั  และรายงานใหห้วัหนา้ส่วนราชการทราบ 
  ในกรณีท่ีเห็นว่าผลงานท่ีส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและขอ้กาํหนดในสัญญา  ใหร้ายงานหวัหนา้ส่วนราชการผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุเพื่อทราบ  หรือ
สัง่การ  แลว้แต่กรณี 
  (๕)  ในกรณีท่ีกรรมการตรวจการจา้งบางคนไม่ยอมรับงาน  โดยทาํความเห็นแยง้ไว ้ ให้
เสนอหัวหนา้ส่วนราชการเพื่อพิจารณาส่ังการ  ถา้หัวหนา้ส่วนราชการสั่งการให้ตรวจรับงานจา้งนั้นไว ้ จึง
จะดาํเนินการตาม (๔)  
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 ข้อ  ๗๓  ผูค้วบคุมงาน  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (๑)  ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานท่ีท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญา  หรือท่ีตกลงใหท้าํงานจา้งนั้น ๆ 
ทุกวนั  ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และขอ้กาํหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปล่ียนแปลง
แกไ้ขเพิ่มเติมหรือตดัทอนงานจา้งไดต้ามท่ีเห็นสมควร  และตามหลกัวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป  
รายการละเอียด  และขอ้กาํหนดในสัญญา  ถา้ผูรั้บจา้งขดัขืนไม่ปฏิบติัตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วน
หน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดแลว้แต่กรณีไวก่้อน  จนกว่าผูรั้บจา้งจะยอมปฏิบติัให้ถูกตอ้งตามคาํสั่งและให้
รายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งทนัที 
  (๒)  ในกรณีท่ีปรากฏวา่แบบรูปรายการละเอียด  หรือขอ้กาํหนดในสัญญามีขอ้ความขดักนั 
หรือเป็นท่ีคาดหมายไดว้า่ถึงแมว้า่งานนั้นจะไดเ้ป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และขอ้กาํหนดในสัญญา  
แต่เม่ือสาํเร็จแลว้จะไม่มัน่คงแขง็แรง  หรือไม่เป็นไปตามหลกัวิชาช่างท่ีดี  หรือไม่ปลอดภยัใหส้ั่งพกังานนั้น
ไวก่้อน  แลว้รายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งโดยเร็ว 
  (๓)  จดบนัทึกสภาพการปฏิบติังานของผูรั้บจา้งและเหตุการณ์แวดลอ้มเป็นรายวนั  พร้อม
ทั้งผลการปฏิบติังาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุท่ีมีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบบั  เพื่อรายงานให้
คณะกรรมการตรวจการจา้งทราบทุกสัปดาห์  และเก็บรักษาไวเ้พื่อมอบใหแ้ก่เจา้หนา้ท่ีพสัดุเม่ือเสร็จงานแต่
ละงวด  โดยถือวา่เป็นเอกสารสาํคญัของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมี้หนา้ท่ี 
  การบนัทึกการปฏิบติังานของผูรั้บจา้งให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบติังานและวสัดุท่ี
ใชด้ว้ย 
  (๔)  ในวนักาํหนดลงมือทาํการของผูรั้บจา้งตามสัญญาและในวนัถึงกาํหนดส่งมอบงานแต่
ละงวด  ให้รายงานผลการปฏิบติังานของผูรั้บจา้งว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการตรวจการ
จา้งทราบภายใน ๓ วนัทาํการ  นบัแต่วนัถึงกาํหนดนั้น ๆ 
  

ส่วนที ่ ๓ 
การจ้างทีป่รึกษา 

 

การส่งเสริมทีป่รึกษาไทย 
 ข้อ  ๗๔  เพื่อเป็นการส่งเสริมและพฒันาท่ีปรึกษาไทย  ใหมี้ศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษาอยูภ่ายใตก้ารกาํกบั
ควบคุมดูแลของกระทรวงการคลงั  เพื่อทาํหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  กาํหนดหลกัเกณฑ ์ และวิธีการจดทะเบียนท่ีปรึกษาไทย 
  (๒)  รับจดทะเบียน  ต่อทะเบียน  หรือเพิกถอนทะเบียนท่ีปรึกษาไทย 
  (๓)  รวบรวม  จดัทาํ  รวมทั้งปรับปรุงขอ้มูลต่าง ๆ เก่ียวกบัท่ีปรึกษาไทย 
  (๔)  เผยแพร่หรือใหข้อ้มูลเก่ียวกบัท่ีปรึกษาไทยแก่ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงาน
ตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  และเอกชนผูส้นใจ 
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 ข้อ  ๗๕  การจา้งท่ีปรึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล  นอกจากการจา้งท่ีปรึกษาท่ีดาํเนินการดว้ยเงินช่วยเหลือ  
หรือเงินกูจ้ากแหล่งท่ีกาํหนดให้ดาํเนินการว่าจา้งโดยวิธีอ่ืน  ให้ส่วนราชการจา้งท่ีปรึกษาไทยเป็นท่ีปรึกษา
หลกั (Lead Firm) ในการดาํเนินงาน  เวน้แต่ไดรั้บการยนืยนัเป็นหนงัสือจากศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษาว่าไม่มีท่ี
ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น 
 การจา้งท่ีปรึกษาท่ีมิใช่นิติบุคคล  ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ และวิธีการท่ี กวพ. กาํหนด  เวน้แต่
ระเบียบน้ีกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 ในกรณีมีท่ีปรึกษาไทย  แต่มีเหตุผลและความจาํเป็นท่ีจะไม่จา้งท่ีปรึกษาไทย  ใหข้ออนุมติัต่อ กวพ. 
 สาํหรับการจา้งท่ีปรึกษาของส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือมีกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัในต่างประเทศ 
จะไม่จา้งท่ีปรึกษาไทยกไ็ด ้
 ข้อ  ๗๖  ภายใตบ้งัคบัขอ้ ๗๕  การจา้งท่ีปรึกษาต่างประเทศของส่วนราชการ  นอกจากการจา้ง 
ท่ีปรึกษาท่ีดาํเนินการดว้ยเงินช่วยเหลือ  หรือเงินกูจ้ากแหล่งท่ีกาํหนดใหด้าํเนินการจา้งโดยวิธีอ่ืน  จะตอ้งมี
บุคลากรไทยร่วมงานดว้ยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจาํนวนคน - เดือน (man-months) ของท่ีปรึกษา
ทั้งหมด  เวน้แต่สาขาบริการหรืองานท่ีไม่อาจจะจา้งบุคลากรไทยไดใ้หข้ออนุมติั ต่อ กวพ. 
 

วธีิจ้างทีป่รึกษา 
 ข้อ  ๗๗  การจา้งท่ีปรึกษากระทาํได ้ ๒  วิธี  คือ 
  (๑)  วิธีตกลง 
  (๒)  วิธีคดัเลือก 
 

รายงานขอจ้างทีป่รึกษา 
 ข้อ  ๗๘  ก่อนดาํเนินการจา้งท่ีปรึกษา  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุทาํรายงานเสนอหวัหนา้ส่วนราชการ  ตาม
รายการดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เหตุผลและความจาํเป็นท่ีตอ้งจา้งท่ีปรึกษา 
  (๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานท่ีจะจา้งท่ีปรึกษา (Terms of Reference)  
  (๓)  คุณสมบติัของท่ีปรึกษาท่ีจะจา้ง 
  (๔)  วงเงินค่าจา้งท่ีปรึกษาโดยประมาณ 
  (๕)  กาํหนดระยะเวลาแลว้เสร็จของงาน 
  (๖)  วิธีจา้งท่ีปรึกษา  และเหตุผลท่ีตอ้งจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีนั้น 
  (๗)  ขอ้เสนออ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 เม่ือหวัหนา้ส่วนราชการใหค้วามเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอแลว้  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุดาํเนินการจา้ง
ตามวิธีจา้งนั้นต่อไปได ้
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กรรมการ 
 ข้อ  ๗๙  ในการดาํเนินการจา้งท่ีปรึกษาแต่ละคร้ัง  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึน  
เพื่อปฏิบติัการตามระเบียบน้ี  แลว้แต่กรณี  คือ  
  (๑)  คณะกรรมการดาํเนินการจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง 
  (๒) คณะกรรมการดาํเนินการจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก 
 ข้อ  ๘๐  คณะกรรมการตามขอ้  ๗๙  ใหป้ระกอบดว้ย  ประธานกรรมการ ๑ คน  และกรรมการอยา่ง
นอ้ย ๔ คน  โดยปกติให้แต่งตั้งจากขา้ราชการในสังกดัตั้งแต่ระดบั ๖  หรือเทียบเท่าข้ึนไปอยา่งนอ้ย ๒ คน
ในกรณีจาํเป็นหรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ  ให้แต่งตั้งผูแ้ทนจากส่วนราชการอ่ืน  หรือบุคคลท่ีมิใช่
ขา้ราชการซ่ึงเป็นผูช้าํนาญการหรือผูท้รงคุณวุฒิในงานท่ีจะจา้งท่ีปรึกษาเป็นกรรมการดว้ย  และในกรณีการ
จา้งท่ีปรึกษาท่ีดาํเนินการดว้ยเงินกูใ้หมี้ผูแ้ทนจากสาํนกังานเศรษฐกิจการคลงัดว้ย ๑ คน 
 ข้อ  ๘๑  ในการประชุมของคณะกรรมการตามขอ้ ๗๙  ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจาํนวนกรรมการทั้งหมด  จึงเป็นองคป์ระชุม 
 การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง  ใหน้าํความตามขอ้  ๓๖  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 

วธีิตกลง 
 ข้อ  ๘๒  การจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง  ไดแ้ก่  การจา้งท่ีปรึกษาท่ีผูว้่าจา้งตกลงจา้งรายใดรายหน่ึง
ซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแลว้  และเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีเช่ือถือได ้
 ข้อ  ๘๓  การจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง  ใหก้ระทาํไดใ้นกรณีใดกรณีหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เป็นการจา้งท่ีมีค่างานจา้งไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) เป็นการจา้งเพื่อทาํงานต่อเน่ืองจากงานท่ีไดท้าํอยูแ่ลว้ 
  (๓)  เป็นการจา้งในกรณีท่ีทราบแน่ชดัว่าผูเ้ช่ียวชาญในงานท่ีจะให้บริการตามท่ีตอ้งการมี
จาํนวนจาํกดั  ไม่เหมาะสมท่ีจะดาํเนินการดว้ยวิธีคดัเลือก  และเป็นการจา้งท่ีมีค่างานจา้งไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 
  (๔)  เป็นการจา้งส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดท่ีมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีใหก้ารสนบัสนุน  ใหด้าํเนินการจา้งไดโ้ดยตรง 
 การจา้งท่ีตอ้งกระทาํโดยเร่งด่วน  หากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่ราชการ  และมีความจาํเป็นท่ีจะตอ้ง
ดาํเนินการจา้งโดยวิธีตกลงก็ใหก้ระทาํได ้ โดยหวัหนา้ส่วนราชการจะตอ้งทาํรายงานช้ีแจงเหตุผลและความ
จาํเป็นของการจา้งโดยวิธีตกลงให ้กวพ. ทราบโดยมิชกัชา้  แต่อยา่งชา้ตอ้งไม่เกิน  ๑๕  วนั  นบัแต่วนัท่ีไดมี้
การจา้ง  ในกรณีท่ี กวพ.  พิจารณาแลว้เห็นว่าการจา้งดงักล่าวไม่เป็นกรณีเร่งด่วน  ให ้กวพ. มีอาํนาจแกไ้ข
สัญญาการจา้งให้เป็นไปตามหลกัเกณฑก์ารจา้งท่ีปรึกษาท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ีได ้ และในการทาํสัญญา
จา้งโดยอาศยัเหตุเร่งด่วนน้ี  ส่วนราชการจะตอ้งกาํหนดเป็นเง่ือนไขไวใ้นสัญญาดว้ยว่าสัญญาจา้งดงักล่าวจะ
มีผลสมบูรณ์กต่็อเม่ือ กวพ. ใหค้วามเห็นชอบ 
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 ในกรณีการจา้งโดยอาศยัเหตุตาม (๒)  หรือ (๓)  กวพ. จะกาํหนดใหห้วัหนา้ส่วนราชการทาํรายงาน
ช้ีแจงเหตุผลเพ่ือทราบกไ็ด ้ สาํหรับกรณีท่ีเป็นการจา้งท่ีมีค่างานจา้งเกินวงเงินขั้นสูงท่ี กวพ. กาํหนด 
 ข้อ  ๘๔  คณะกรรมการดาํเนินการจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง  มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  พิจารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิคของท่ีปรึกษา 
  (๒) พิจารณาอตัราค่าจา้งและค่าใชจ่้ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกบับริการท่ีจะจา้งและเจรจา
ต่อรอง 
  (๓)  พิจารณารายละเอียดท่ีจะกาํหนดในสญัญา 
  (๔)  ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมดว้ยเอกสารท่ีไดรั้บไว้
ทั้งหมดต่อหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อสัง่การโดยเสนอผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 

วธีิคดัเลอืก 
 ข้อ  ๘๕  การจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก  ไดแ้ก่  การจา้งท่ีปรึกษาโดยการคดัเลือกท่ีปรึกษาท่ีมี
คุณสมบติัเหมาะสมท่ีจะทาํงานนั้นใหเ้หลือนอ้ยราย  และเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีไดรั้บการคดัเลือกใหเ้หลือนอ้ย
รายดงักล่าวยื่นขอ้เสนอเขา้รับงานนั้น ๆ  เพื่อพิจารณาคดัเลือกรายท่ีดีท่ีสุด  ในกรณีท่ีมีเหตุอนัสมควรและ
หวัหนา้ส่วนราชการเห็นชอบ  ใหเ้ชิญท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมยืน่ขอ้เสนอเขา้รับงาน  โดยไม่ตอ้งทาํ
การคดัเลือกใหเ้หลือนอ้ยรายก่อนกไ็ด ้
 ข้อ  ๘๖  เพื่อให้ไดร้ายช่ือของท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมมากรายท่ีสุด  ให้เจา้หน้าท่ีท่ี
รับผดิชอบในการจา้งท่ีปรึกษา  ดาํเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  ท่ีปรึกษาต่างประเทศ  ใหข้อรายช่ือจากสถาบนัการเงิน  หรือองคก์ารระหว่างประเทศ  
หรือลงประกาศในหนงัสือพิมพ ์ แจง้ไปยงัสมาคมหรือสถาบนัอาชีพหรือสถานฑูตท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือขอความ
ร่วมมือจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ  ซ่ึงเคยดาํเนินการจา้งท่ีปรึกษาในงานประเภทเดียวกนั 
  (๒)  ท่ีปรึกษาไทย  ใหข้อรายช่ือท่ีปรึกษาจากศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษา  กระทรวงการคลงั 
 ส่วนราชการใดท่ีมีรายช่ือท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบติัท่ีเหมาะสมอยู่แลว้  อาจพิจารณาคดัเลือกให้เหลือ
นอ้ยรายโดยไม่ดาํเนินการตามวรรคหน่ึงกไ็ด ้
 การคดัเลือกท่ีปรึกษาให้เหลือนอ้ยราย  ให้คณะกรรมการดาํเนินการจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีคดัเลือกทาํ
หนา้ท่ีพิจารณาคดัเลือกท่ีปรึกษาใหเ้หลืออยา่งมาก  ๖  ราย 
 เม่ือได้ดาํเนินการคดัเลือกท่ีปรึกษาให้เหลือน้อยรายแลว้  ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือ
พิจารณา  และกรณีท่ีเป็นการจา้งท่ีปรึกษาโดยใชเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือ  ให้ดาํเนินการตามหลกัเกณฑข์อง
แหล่งเงินนั้นดว้ย 
 ข้อ  ๘๗  ใหส่้วนราชการออกหนงัสือเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีไดค้ดัเลือกไวย้ืน่ขอ้เสนอเพื่อรับงานตาม
วิธีหน่ึงวิธีใด  ดงัต่อไปน้ี 
 
  (๑)  ยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิคและขอ้เสนอดา้นราคาพร้อมกนัโดยแยกเป็น ๒ ซอง 



 39

  (๒)  ยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิคเพียงซองเดียว 
 ข้อ  ๘๘  คณะกรรมการดาํเนินการจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก  มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  กาํหนดหลกัเกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือก 
  (๒)  พิจารณาขอ้เสนอดา้นเทคนิคของท่ีปรึกษาทุกรายและจดัลาํดบั 
  (๓)  ในกรณีท่ีใชว้ิธีตามขอ้ ๘๗ (๑) ใหเ้ปิดซองเสนอดา้นราคาของท่ีปรึกษาท่ีมีขอ้เสนอ
ดา้นเทคนิคท่ีดีท่ีสุดและเจรจาต่อรองใหไ้ดร้าคาท่ีเหมาะสม  สาํหรับกรณีท่ีใชว้ิธีตามขอ้ ๘๗ (๒)  ใหเ้ชิญท่ี
ปรึกษาท่ีมีขอ้เสนอดา้นเทคนิคท่ีดีท่ีสุดมายืน่ขอ้เสนอดา้นราคาและเจรจาต่อรองใหไ้ดร้าคาท่ีเหมาะสม 
  หากเจรจาไม่ไดผ้ล  ใหเ้สนอหวัหนา้ส่วนราชการเพ่ือพิจารณายกเลิกการเจรจากบัท่ีปรึกษา
รายนั้น  แลว้เปิดซองขอ้เสนอดา้นราคาของท่ีปรึกษาท่ีมีขอ้เสนอดา้นเทคนิคท่ีดีท่ีสุดรายถดัไป  หรือเชิญท่ี
ปรึกษาท่ีมีขอ้เสนอดา้นเทคนิคท่ีดีท่ีสุดรายถดัไปใหย้ืน่ขอ้เสนอดา้นราคา  แลว้แต่กรณี  และเจรจาต่อรองให้
ไดร้าคาท่ีเหมาะสม 
  (๔)  เม่ือเจรจาไดร้าคาท่ีเหมาะสมแลว้ใหพ้ิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ  ท่ีจะกาํหนดในสญัญา 
  (๕)  ใหค้ณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพร้อมดว้ยเอกสารท่ีไดรั้บไว้
ทั้งหมดต่อหวัหนา้ส่วนราชการ  โดยเสนอผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 ในกรณีท่ีใชว้ิธีการยื่นขอ้เสนอตามขอ้ ๘๗ (๑)  หลงัจากตดัสินใหท้าํสัญญากบัท่ีปรึกษาซ่ึงไดรั้บ
การคดัเลือกแลว้  ใหส่้งคืนซองขอ้เสนอดา้นราคาใหแ้ก่ท่ีปรึกษารายอ่ืนท่ีไดย้ืน่ไวโ้ดยไม่เปิดซอง 
 สําหรับการจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีคดัเลือกท่ีดาํเนินการดว้ยเงินช่วยเหลือโดยกรมวิเทศสหการ  ให้
ปฏิบติัตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  โดยอนุโลม 
 ข้อ  ๘๙  การจา้งท่ีปรึกษาท่ีเป็นงานท่ีไม่ยุง่ยากซบัซอ้น  และมีท่ีปรึกษาซ่ึงสามารถทาํงานนั้นไดเ้ป็น
การทัว่ไป  ให้อยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้ส่วนราชการท่ีจะออกหนงัสือเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีไดค้ดัเลือกไว ้ ให้
ยืน่ขอ้เสนอเพ่ือรับงาน  โดยใหด้าํเนินการตามวิธีดงัต่อไปน้ี  คือ 
  (๑)  ให้ท่ีปรึกษายื่นขอ้เสนอดา้นเทคนิค  และขอ้เสนอดา้นราคาพร้อมกนั  โดยแยกเป็น   
๒  ซอง 
  (๒)  ให้คณะกรรมการดาํเนินการจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก  พิจารณาขอ้เสนอดา้น
เทคนิคของท่ีปรึกษาทุกราย  และจดัลาํดบั 
  (๓)  เปิดซองราคาของผูท่ี้ไดรั้บการจดัลาํดบัไวอ้นัดบัหน่ึงถึงอนัดบัสามตาม (๒)  พร้อมกนั  
แลว้เลือกรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุดมาเจรจาต่อรองราคาเป็นลาํดบัแรก 
  (๔)  หากเจรจาตาม (๓)  แลว้ไม่ไดผ้ล  ใหย้กเลิกแลว้เจรจากบัรายท่ีเสนอราคาตํ่ารายถดัไป
ตามลาํดบั 
 เม่ือเจรจาไดผ้ลประการใด  ใหด้าํเนินการตามขอ้ ๘๘ (๔)  และ (๕) 
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 ข้อ  ๙๐ การจา้งท่ีปรึกษาเป็นรายบุคคลท่ีไม่ตอ้งยื่นขอ้เสนอดา้นเทคนิค  ให้ดาํเนินการคดัเลือกท่ี
ปรึกษาท่ีมีคุณสมบติัเหมาะสมตามนยัขอ้ ๘๖  และพิจารณาจดัลาํดบั  และเม่ือสามารถจดัลาํดบัไดแ้ลว้  ให้
เชิญรายท่ีเหมาะสมท่ีสุดมาเสนอราคาค่าจา้งเพื่อเจรจาต่อรองราคาตามลาํดบั 
 

อาํนาจในการส่ังจ้างทีป่รึกษา 
 ข้อ  ๙๑  การสัง่จา้งท่ีปรึกษาคร้ังหน่ึง  ใหเ้ป็นอาํนาจของผูด้าํรงตาํแหน่งและภายในวงเงินดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  หวัหนา้ส่วนราชการไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) ปลดักระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓)  รัฐมนตรีเจา้สงักดัเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ค่าจ้างทีป่รึกษา 
 ข้อ  ๙๒  อตัราค่าจา้งท่ีปรึกษาใหเ้ป็นไปตามความเหมาะสมและประหยดัโดยคาํนึงถึงองคป์ระกอบ
ต่าง ๆ  เช่น  ลกัษณะของงานท่ีจะจา้งอตัราค่าจา้งของงานในลกัษณะเดียวกนัท่ีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
เคยจา้ง  จาํนวนคน – เดือน (man-months) เท่าท่ีจาํเป็น  ดชันีค่าครองชีพ  เป็นตน้  แต่ทั้งน้ี  จะตอ้งไม่เกิน
กวา่อตัราค่าจา้งท่ีปรึกษาตามท่ี กวพ. กาํหนด (ถา้มี) ดว้ย 
 ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่ายเงินค่าจา้งล่วงหน้า  ให้จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจา้งตาม
สญัญา  และท่ีปรึกษาจะตอ้งจดัใหธ้นาคารในประเทศเป็นผูค้ ํ้าประกนัเงินค่าจา้งท่ีไดรั้บล่วงหนา้ไปนั้น  และ
ให้ผูว้่าจา้งคืนหนงัสือคํ้าประกนัดงักล่าวให้แก่ท่ีปรึกษาเม่ือทางราชการไดห้ักเงินท่ีไดจ่้ายล่วงหนา้จากเงิน
ค่าจา้งท่ีจ่ายตามผลงานแต่ละงวดครบถว้นแลว้  ทั้งน้ี  ใหก้าํหนดเป็นเง่ือนไขไวใ้นสญัญาดว้ย 
 สาํหรับการจา้งส่วนราชการ  ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ  ใหจ่้ายเงิน
ค่าจา้งล่วงหนา้ไดไ้ม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจา้งตามสัญญา  และไม่ตอ้งมีหลกัประกนัเงินล่วงหนา้ท่ีรับไป 
กไ็ด ้
 

หลกัประกนัผลงาน 
 ข้อ  ๙๓  การจ่ายเงินค่าจา้งใหแ้ก่ท่ีปรึกษาท่ีแบ่งการชาํระเงินออกเป็นงวด  นอกจากการจา้งท่ีปรึกษา
ซ่ึงดาํเนินการดว้ยเงินช่วยเหลือ  ให้ผูว้่าจา้งหักเงินท่ีจะจ่ายแต่ละคร้ังในอตัราไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกิน
ร้อยละสิบของเงินค่าจา้ง  เพื่อเป็นการประกนัผลงาน  หรือจะให้ท่ีปรึกษาใชห้นงัสือคํ้าประกนัของธนาคาร
ในประเทศมีอายกุารคํ้าประกนัตามท่ีผูว้่าจา้งจะกาํหนดวางคํ้าประกนัแทนเงินท่ีหักไวก้็ได ้ ทั้งน้ี  ให้กาํหนด
เป็นเง่ือนไขไวใ้นสญัญาดว้ย 
 ข้อ  ๙๔  กรณีสัญญาจา้งท่ีปรึกษาตามโครงการเงินกูท่ี้ไดร้วมเงินค่าภาษีซ่ึงท่ีปรึกษาจะตอ้งจ่าย
ใหแ้ก่รัฐบาลไทยไวใ้นราคาจา้ง  ใหแ้ยกเงินส่วนท่ีกนัเป็นค่าภาษีไวต่้างหากจากราคาจา้งรวม 
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ส่วนที ่ ๔ 
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

 

วธีิจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
 ข้อ  ๙๕  การจา้งออกแบบและควบคุมงาน  กระทาํได ้๔ วิธี  คือ 
  (๑)  วิธีตกลง 
  (๒)  วิธีคดัเลือก 
  (๓)  วิธีคดัเลือกแบบจาํกดัขอ้กาํหนด 
  (๔)  วิธีพิเศษ 
 

รายงานขอจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
 ข้อ  ๙๖  ก่อนดาํเนินการจา้งออกแบบและควบคุมงานทุกวิธี  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุจดัทาํรายงานเสนอ
หวัหนา้ส่วนราชการ  ตามรายการดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  ขอบเขตวงงานรวมทั้งรายละเอียดเท่าท่ีจาํเป็น 
  (๒) วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 
  (๓)  ประมาณการค่าจา้ง 
  (๔)  กาํหนดเวลาแลว้เสร็จ 
  (๕)  วิธีท่ีจะจา้ง  และเหตุผลท่ีตอ้งจา้งโดยวิธีนั้น 
  (๖)  ขอ้เสนออ่ืน ๆ (ถา้มี) 
 เม่ือหวัหนา้ส่วนราชการใหค้วามเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอแลว้  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุดาํเนินการจา้ง  
ตามวิธีจา้งนั้นต่อไปได ้
 

การจ้างโดยวธีิตกลง 
 ข้อ  ๙๗  การจา้งโดยวิธีตกลง  ไดแ้ก่  การจา้งออกแบบและควบคุมงานท่ีผูว้่าจา้งเลือกจา้งผูใ้ห้
บริการรายหน่ึงรายใด  ซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแลว้  และเป็นผูใ้หบ้ริการท่ีมีหลกัฐานดีตามท่ี
คณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีตกลงได้พิจารณาเสนอแนะ  ทั้งน้ี  ให้ใช้กับการก่อสร้างท่ีมีวงเงิน
งบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหน่ึง ๆ ไม่เกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ข้อ  ๙๘  ในการดาํเนินการจา้งออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแต่ละคร้ัง  ให้หัวหนา้ส่วน
ราชการแต่งตั้งกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีตกลงข้ึนคณะหน่ึง  ซ่ึงประกอบดว้ย  ประธาน ๑ คน  และ
กรรมการอ่ืนอีกอยา่งนอ้ย ๒ คน  ปกติให้เป็นขา้ราชการตั้งแต่ระดบั ๔  หรือเทียบเท่าข้ึนไปอยา่งนอ้ย ๑ คน  
และควรมีผูท้รงคุณวุฒิหรือผูช้าํนาญในกิจการน้ีเขา้ร่วมเป็นกรรมการดว้ย  คณะกรรมการดงักล่าวตอ้งมี
จาํนวนไม่ตํ่ากวา่ก่ึงหน่ึงของจาํนวนทั้งหมด  จึงจะดาํเนินการตามท่ีกาํหนดไวไ้ด ้
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 ข้อ  ๙๙  คณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีตกลง  มีหนา้ท่ีพิจารณาขอ้กาํหนดของผูใ้ห้บริการ
ตามท่ีกาํหนดไวใ้นส่วนน้ี  และให้รายงานผลการพิจารณาและความเห็น  พร้อมด้วยเอกสารท่ีได้รับไว้
ทั้งหมดต่อหวัหนา้ส่วนราชการ  ผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
 

การจ้างโดยวธีิคดัเลอืก 
 ข้อ  ๑๐๐  การจา้งโดยวิธีคดัเลือก  ไดแ้ก่  การจา้งออกแบบและควบคุมงาน  โดยผูว้า่จา้งประกาศเชิญ
ชวนการว่าจา้ง  และคณะกรรมการดาํเนินการจา้งจะพิจารณาคดัเลือกผูใ้ห้บริการท่ีมีขอ้กาํหนดเหมาะสม
ท่ีสุด  เพื่อดาํเนินการว่าจา้งต่อไป  ทั้งน้ี  ให้ใชก้บัการก่อสร้างอาคารท่ีมีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตาม
โครงการหน่ึง ๆ เกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ข้อ  ๑๐๑ ในการดาํเนินการจา้งออกแบบและควบคุมงาน  โดยการจา้งโดยวิธีคดัเลือกแต่ละคร้ัง  ให้
หวัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งกรรมการรับซองเสนองาน  และกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือก 
 คณะกรรมการรับซองเสนองาน  ใหป้ระกอบดว้ย  ประธาน ๑ คน  และกรรมการอ่ืนอีกอยา่งนอ้ย ๒ 
คน  ปกติใหเ้ป็นขา้ราชการตั้งแต่ระดบั ๓  หรือเทียบเท่าข้ึนไปอยา่งนอ้ย ๒ คน 
 คณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือก  ใหป้ระกอบดว้ย  ประธาน ๑ คน  และกรรมการอ่ืนอีก
อย่างน้อย ๒ คน  ปกติให้เป็นขา้ราชการตั้งแต่ระดบั ๔  หรือเทียบเท่าข้ึนไปอย่างน้อย ๒ คน  และควรมี
ผูท้รงคุณวฒิุหรือผูช้าํนาญในกิจการน้ีเขา้ร่วมดว้ย 
 คณะกรรมการดงักล่าวในขอ้น้ี  ตอ้งมีจาํนวนไม่ตํ่ากว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนทั้งหมดจึงจะดาํเนินการ
ตามท่ีกาํหนดไวไ้ด ้
 ข้อ  ๑๐๒  คณะกรรมการรับซองเสนองานการจา้ง  โดยวิธีคดัเลือกมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (๑)  รับซองเสนองานจากผูใ้หบ้ริการ  และบนัทึกไวท่ี้หนา้ซองว่า  เป็นผูใ้หบ้ริการรายใด  
แลว้ลงบญัชีไวเ้ป็นหลกัฐาน 
  (๒)  มอบซองเสนองานในสภาพเดิมต่อคณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือก  และ
เม่ือพน้กาํหนดเวลารับซองเสนองานแลว้  หา้มรับซองเสนองานจากผูใ้หบ้ริการรายหน่ึงรายใดอีกเป็นอนัขาด 
 ข้อ  ๑๐๓  คณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือก  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (๑)  เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือกมาครบองคป์ระชุมแลว้  จึงเปิดซอง
เสนองานตามท่ีคณะกรรมการรับซองเสนองานการจา้งโดยวิธีคดัเลือกมอบให ้
  (๒)  พิจารณาขอ้กาํหนดของผูใ้หบ้ริการตามท่ีกาํหนดไวใ้นส่วนน้ี  คุณวุฒิและประวติัการ
ทาํงาน  จาํนวนสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจาํและไม่ประจาํ  หลกัฐานแสดงผลงานท่ีไดเ้คยปฏิบติัมาแลว้
ของผูใ้หบ้ริการ  และลงลายมือช่ือกาํกบัไวใ้นใบเสนองานเพ่ือเป็นหลกัฐาน 
  (๓)  เม่ือไดพ้ิจารณาเสร็จแลว้เห็นสมควรดาํเนินการต่อไปประการใด  ให้รายงานต่อ
หวัหนา้ส่วนราชการผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุพร้อมดว้ยหลกัฐาน  ตามปกติคณะกรรมการควรเสนอจา้งผูท่ี้
มีขอ้กาํหนดเหมาะสมท่ีสุด  เวน้แต่ผูใ้หบ้ริการดงักล่าวไม่สามารถรับงานในกรณีใดก็ตาม  ใหค้ณะกรรมการ
เสนอผูใ้หบ้ริการท่ีมีขอ้กาํหนดเหมาะสมรายถดัไป 
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การจ้างโดยวธีิคดัเลอืกแบบจํากดัข้อกาํหนด 
 ข้อ  ๑๐๔  การจา้งโดยวิธีคดัเลือกแบบจาํกดัขอ้กาํหนด  ไดแ้ก่  การวา่จา้งออกแบบและควบคุมงานท่ี
ผูว้่าจา้งประกาศเชิญชวนการว่าจา้ง  และคณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือกแบบจาํกดัขอ้กาํหนด  
พิจารณาคดัเลือกผูใ้หบ้ริการท่ีเป็นนิติบุคคล  โดยคาํนึงถึงฐานะทางนิติบุคคล  คุณวุฒิและประวติัการทาํงาน  
จาํนวนสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจาํและไม่ประจาํ  หลกัฐานแสดงผลงานท่ีได้เคยปฏิบติัมาแล้ว  
ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ  เพื่อดาํเนินการจา้งต่อไป  ทั้งน้ี  ให้ใช้กบัการก่อสร้างอาคารท่ีมี
วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหน่ึง ๆ  เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ข้อ  ๑๐๕  ในการดาํเนินการจา้งออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีการจา้งแบบจาํกดัขอ้กาํหนดแต่ละ
คร้ัง  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการรับซอง  และคณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือก
แบบจาํกดัขอ้กาํหนด  องคป์ระกอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ  คุณวุฒิ หรือผูช้าํนาญในคณะกรรมการ
ดาํเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือกแบบจาํกดัขอ้กาํหนด  หนา้ท่ีของคณะกรรมการรับซองเสนองานการจา้งโดย
วิธีคดัเลือกแบบจาํกดัขอ้กาํหนด  ใหน้าํความในขอ้ ๑๐๑  ขอ้ ๑๐๒  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ข้อ  ๑๐๖   คณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือกแบบจาํกดัขอ้กาํหนด  มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (๑)  เม่ือคณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือกแบบจาํกดัขอ้กาํหนดมาครบองค์
ประชุมแลว้  จึงเปิดซองเสนองานตามท่ีคณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให ้
  (๒)  พิจารณาขอ้กาํหนดต่าง ๆ  ดงัน้ี 

ก. ขอ้กาํหนดของผูใ้หบ้ริการตามท่ีกาํหนดไวใ้นส่วนน้ี 
ข. คุณวุฒิและประวติัการทาํงาน  จาํนวนสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจาํและไม่

ประจาํ 
ค. หลกัฐานแสดงผลงานท่ีไดเ้คยปฏิบติัมาแลว้ 

           ง. แนวความคิดในการออกแบบ 
(๓)  พิจารณาคดัเลือกผูใ้หบ้ริการท่ีมีขอ้กาํหนดเหมาะสมไวเ้ป็นจาํนวนไม่นอ้ยกว่า ๒ ราย  

และแจง้วิธีดาํเนินการเสนองานตามความประสงคข์องผูว้่าจา้งแก่ผูเ้สนองาน  และอาจพิจารณากาํหนดให้ผู ้
ให้บริการดังกล่าวยื่นเสนอแบบร่างของงานก็ได้  อน่ึงการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานให้คาํนึงถึง
แผนปฏิบติังาน  ความเหมาะสมทางดา้นประโยชน์ใชส้อย  ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางดา้น
สถาปัตยกรรม  และลงลายมือช่ือกาํกบัไวใ้นใบเสนองานเพ่ือเป็นหลกัฐาน 
  (๔)  เม่ือไดพ้ิจารณาเสร็จแลว้เห็นสมควรดาํเนินการต่อไปประการใดและสมควรเลือกผู ้
ใหบ้ริการรายหน่ึงรายใด  ใหร้ายงานต่อหวัหนา้ส่วนราชการผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  พร้อมดว้ยหลกัฐาน 
 

การจ้างโดยวธีิพเิศษ 
 ข้อ  ๑๐๗  การจา้งโดยวิธีพิเศษมี  ๒  ลกัษณะดงัน้ี 
  (๑)  วิธีเลือกจา้ง  ไดแ้ก่  การจา้งออกแบบและควบคุมงานในกรณีท่ีมีความจาํเป็นเร่งด่วน
และความมัน่คงของชาติ  หากจะดาํเนินการวา่จา้งตามวิธีอ่ืนดงักล่าวมาแลว้  จะทาํใหเ้กิดการล่าชา้  เกิดความ
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  (๒)  การว่าจา้งโดยการประกวดแบบ  ไดแ้ก่  การว่าจา้งออกแบบอาคารท่ีมีลกัษณะพิเศษ  
เป็นท่ีเชิดชูคุณค่าทางดา้นศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ  เช่น  อนุสาวรีย ์ รัฐสภา  พิพิธภณัฑสถาน
แห่งชาติ  โรงละคอนแห่งชาติ  หรืองานออกแบบอาคารท่ีมีโครงสร้างขนาดใหญ่  เช่น  สนามกีฬาแห่งชาติ  
สนามบิน  ใหผู้ว้า่จา้งเสนอรายละเอียดเร่ืองการจา้งออกแบบโดยวิธีประกวดแบบต่อ  กวพ. 
 ข้อ  ๑๐๘  ผูว้า่จา้งมีสิทธ์ิบอกเลิกการคดัเลือกผูใ้หบ้ริการได ้ ในกรณีต่อไปน้ี 
  (๑)  มีผูย้ืน่เสนองานนอ้ยกวา่ ๒ ราย 
  (๒) ผูใ้หบ้ริการยืน่เสนองานไม่ถูกตอ้งตามวตัถุประสงคข์องผูว้า่จา้ง 
 ข้อ  ๑๐๙  ให้ผูว้่าจา้งส่งหนังสือแจง้ผลการตดัสินคดัเลือก  และนัดหมายการทาํสัญญาไปยงัผู ้
ใหบ้ริการรายท่ีไดรั้บการคดัเลือกโดยเร็ว 
 

การประกาศเชิญชวน 
 ข้อ  ๑๑๐  การประกาศเชิญชวนการวา่จา้งกระทาํได ้๓ วิธี  คือ 
   (๑)  ปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย 
  (๒) ประกาศทางส่ือสารมวลชน  เช่น  ลงประกาศในหนังสือพิมพ ์ หรือประกาศทาง
วิทยกุระจายเสียง 
  (๓)  ส่งประกาศไปยงัสมาคมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม  หรือสํานักงานท่ี
ประกอบธุรกิจดงักล่าว 
 การจะประกาศดว้ยวิธีใด  ให้พิจารณาตามความจาํเป็นของกิจการและความเหมาะสมแห่งทอ้งถ่ิน
เป็นเร่ือง ๆ ไป 
 ข้อ  ๑๑๑  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุจดัทาํประกาศเชิญชวน  โดยอยา่งนอ้ยใหแ้สดงรายการดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  ความตอ้งการดา้นประโยชน์ใชส้อยของอาคาร และขอบเขตของท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง 
  (๒)  กาํหนดวนั  เวลา  สถานท่ีเปิดซองและปิดรับซองเสนองาน 
  (๓)  เง่ือนไขและระยะเวลาการออกแบบ 
  (๔)  กาํหนดใหผู้เ้สนองานวางหลกัประกนัซอง  ตามชนิดและจาํนวนในขอ้ ๑๔๑  และขอ้ 
๑๔๒  และให้มีเง่ือนไขว่า  ถา้ผูเ้ขา้ประกวดราคาถอนการเสนองาน  หรือไม่ไปทาํสัญญากบัทางราชการ
ภายในกาํหนด  ทางราชการจะริบหลกัประกนัซองหรือเรียกร้องจากธนาคารผูค้ ํ้าประกนั  และสงวนสิทธ์ิท่ี
จะถือวา่ผูท่ี้ไม่ไปทาํสญัญากบัทางราชการเป็นผูท้ิ้งงานดว้ย  
  (๕)  การวินิจฉยัของคณะกรรมการใหถื้อเป็นเดด็ขาด 
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การเสนองาน 
 ข้อ  ๑๑๒  ผูใ้ห้บริการท่ีเสนองานการจา้งโดยวิธีคดัเลือก  และการจา้งโดยวิธีคดัเลือกแบบจาํกดั
ขอ้กาํหนด  นอกจากจะตอ้งส่งขอ้เสนองานให้กบัผูว้่าจา้งแลว้  ยงัตอ้งยื่นหลกัฐานประกอบการเสนองาน 
ดงัน้ี 
  (๑)  ขอ้กาํหนดของผูใ้หบ้ริการตามท่ีกาํหนดไวใ้นส่วนน้ี 
  (๒) คุณวฒิุและประวติัการทาํงาน  จาํนวนสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจาํและไม่ประจาํ 
  (๓)  หลกัฐานแสดงผลงานท่ีเคยปฏิบติัมาแลว้ 
  (๔)  หลกัประกนัการเสนองาน 
 เม่ือการคดัเลือกการว่าจา้งเสร็จส้ินแลว้  ให้ส่งขอ้เสนอและหลกัฐานต่าง ๆ ดงักล่าวคืนแก่ผูใ้ห้
บริการท่ีไม่ไดรั้บการคดัเลือก 
 ข้อ  ๑๑๓  ผูใ้ห้บริการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะตอ้งมีสัญชาติไทยและเป็นผูท่ี้ไดรั้บใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม  สําหรับงานว่าจา้งตามท่ีกาํหนด  โดยกฎหมายว่าดว้ย
วิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม  แลว้แต่กรณี  และไม่เป็นขา้ราชการประจาํหรือลูกจา้งของส่วน
ราชการ  หรือพนกังานเทศบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนกังานขององคก์ารบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
 ผูใ้ห้บริการท่ีเป็นนิติบุคคล  กรรมการผูจ้ดัการหรือหุ้นส่วนผูจ้ดัการของนิติบุคคลนั้น  จะตอ้งเป็น
คนไทย  และเป็นนิติบุคคลท่ีมีผูถื้อหุน้เป็นคนไทยเกินร้อยละหา้สิบของทุนการจดัตั้งนิติบุคคลนั้น 
 

อาํนาจในการส่ังจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
 ข้อ  ๑๑๔  การสั่งจา้งออกแบบและควบคุมงานคร้ังหน่ึง  ให้เป็นอาํนาจของผูด้าํรงตาํแหน่ง  และ
ภายในวงเงิน  ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  หวัหนา้ส่วนราชการไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  (๒)  ปลดักระทรวงเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ข้อ  ๑๑๕  ผูว้่าจา้งอาจริบหลกัประกนั  หรือใชสิ้ทธ์ิเรียกร้องเอาจากผูค้ ํ้าประกนัการเสนองานท่ีผู ้
รับจา้งนาํมามอบไวก้บัผูว้า่จา้งได ้ ในกรณีดงัน้ี 
  (๑)  ผูรั้บจา้งหลีกเล่ียงการทาํสญัญาในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
  (๒) ผูว้า่จา้งไม่สามารถส่งใบแจง้ใหม้าทาํสญัญาได ้ เน่ืองจาก 

ก. ผูรั้บจา้งเลิกหรือหยดุกิจการ 
ข. ในกรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา  บุคคลนั้นถูกระงบัใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม 
(๓)  ผูรั้บจา้งผดิสญัญาและผูว้า่จา้งไดบ้อกเลิกสญัญากบัผูรั้บจา้งแลว้ 
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การตรวจและรับมอบงาน 
 ข้อ   ๑๑๖   ในการจ้างออกแบบและควบคุมงานแต่ละคร้ัง   ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน  เพื่อปฏิบติัการตามท่ีกาํหนดไวใ้นส่วนน้ี 
 คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน  ประกอบดว้ย  ประธาน ๑ คน  และกรรมการอ่ืนอีกอยา่งนอ้ย 
๒ คน  ปกติใหเ้ป็นขา้ราชการตั้งแต่ระดบั ๔  หรือเทียบเท่าข้ึนไปอยา่งนอ้ย ๒ คน  และควรใหมี้ผูท้รงคุณวฒิุ
หรือผูช้าํนาญในกิจการนั้นเขา้ร่วมเป็นกรรมการดว้ย 
 คณะกรรมการดงักล่าวตอ้งมีจาํนวนไม่ตํ่ากว่าก่ึงหน่ึงของจาํนวนทั้งหมด  จึงจะดาํเนินการตามท่ี
กาํหนดไวไ้ด ้
 ข้อ  ๑๑๗  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน  มีหนา้ท่ีตรวจและควบคุมงานออกแบบและก่อสร้าง
อาคารวา่ถูกตอ้งตามเกณฑท่ี์ระบุไวใ้นสญัญา 
 เม่ือตรวจเห็นเป็นการถูกตอ้งครบถว้นแลว้  ให้ทาํใบรับรองผลการปฏิบติังาน  โดยลงช่ือไวเ้ป็น
หลกัฐานอยา่งนอ้ย ๒ ฉบบั  มอบให้แก่ผูรั้บจา้ง ๑ ฉบบั  และเจา้หนา้ท่ีพสัดุ ๑ ฉบบั  เพื่อทาํการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบวา่ดว้ยการเบิกจ่ายเงินจากคลงั  และรายงานใหห้วัหนา้ส่วนราชการทราบ 
 

การควบคุมงาน 
 ข้อ  ๑๑๘  ผูรั้บจา้งจะตอ้งจดัผูค้วบคุมงานท่ีมีความรู้และมีความชาํนาญงานการก่อสร้างใหเ้หมาะสม
กบัสภาพงานการก่อสร้างนั้น ๆ  
 ผูรั้บจา้งจะตอ้งส่งรายช่ือผูค้วบคุมงาน  ผูต้รวจการหรือผูแ้ทน  ใหผู้ว้่าจา้งใหค้วามเห็นชอบ  และใน
กรณีท่ีผูค้วบคุมงานไม่สามารถปฏิบติังานตามความในวรรคหน่ึง  ผูรั้บจา้งจะตอ้งเสนอช่ือผูค้วบคุมงาน
ปฏิบติังานแทน  ผูท่ี้ปฏิบติังานแทนในกรณีดงักล่าวจะตอ้งไดรั้บความยนิยอมจากผูว้า่จา้ง 
 

ค่าออกแบบและควบคุมงาน 
 ข้อ  ๑๑๙  การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงาน  ใหเ้ป็นไปตามอตัราดงัน้ี 
  (๑)  อาคารท่ีมีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ใหจ่้ายค่าออกแบบหรือ
ค่าคุมงาน  อยา่งใดอยา่งหน่ึงในอตัราร้อยละ ๒  ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 
  (๒) อาคารท่ีมีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  สําหรับในส่วนท่ีเกิน  
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือ ค่าคุมงาน  อยา่งใดอยา่งหน่ึงในอตัราร้อยละ  ๑.๗๕  ของวงเงิน
งบประมาณค่าก่อสร้าง 
 การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหน่ึง  ไม่รวมถึงค่าสาํรวจและวิเคราะห์ดิน
ฐานราก 
 ข้อ  ๑๒๐  ในกรณีท่ีผูว้า่จา้งหรือหน่วยงานอ่ืนใด  จะนาํแบบแปลนรายละเอียดงานจา้งไปดาํเนินการ
ก่อสร้างนอกเหนือจากท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาให้ผูว้่าจา้งหรือหน่วยงานนั้น ๆ จ่ายเงินค่าจา้งแก่ผูรั้บจา้งตาม
อตัราท่ี กวพ. พิจารณากาํหนดเป็นราย ๆ ไป 
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 ข้อ  ๑๒๑  หา้มผูรั้บจา้งนาํแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานท่ีไดท้าํสัญญากบัผู ้
วา่จา้งแลว้  ไปใหผู้อ่ื้นดาํเนินการก่อสร้างอีก 
 ข้อ  ๑๒๒  ระหว่างดาํเนินการตามสัญญาจา้ง  ผูว้่าจา้งอาจขอให้ผูรั้บจา้งเปล่ียนแปลงแกไ้ขเลก็ ๆ 
น้อย ๆ ในส่วนท่ีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้างท่ีสําคัญของอาคาร  ระบบไฟฟ้า  ระบบปรับอากาศ  
นํ้าประปา  ของงานท่ีผูรั้บจา้งไดส่้งมอบตามงวดงานในสญัญาแลว้โดยไม่คิดค่าใชจ่้ายเพิ่มอีก 
 ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขเปล่ียนแปลงโครงสร้างท่ีสาํคญั  ให้ผูว้่าจา้งเสนอขออนุมติั กวพ. 
ก่อน 

 

ส่วนที ่ ๕ 
การแลกเปลีย่น 

 

 ข้อ  ๑๒๓   การแลกเปล่ียนพสัดุจะกระทาํมิได ้ เวน้แต่ในกรณีท่ีหวัหนา้ส่วนราชการเห็นว่ามีความ
จาํเป็นจะตอ้งแลกเปล่ียน  ให้กระทาํไดเ้ฉพาะการแลกเปล่ียนครุภณัฑก์บัครุภณัฑแ์ละการแลกเปล่ียนวสัดุ
กบัวสัดุ  ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (๑)  การแลกเปล่ียนครุภณัฑก์บัครุภณัฑป์ระเภทและชนิดเดียวกนั  ให้แลกเปล่ียนได ้ เวน้
แต่การแลกเปล่ียนครุภณัฑบ์างอยา่งซ่ึงสาํนกังบประมาณกาํหนด  หรือการแลกเปล่ียนท่ีตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม  ให้
ขอทาํความตกลงกบัสาํนกังบประมาณก่อน 
  (๒)  การแลกเปล่ียนครุภณัฑก์บัครุภณัฑต่์างประเภทหรือต่างชนิดกนั  ใหข้อทาํความตกลง
กบัสาํนกังบประมาณก่อนทุกกรณี 
  (๓)  การแลกเปล่ียนวสัดุกบัวสัดุประเภทและชนิดเดียวกนั  ท่ีไม่ตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม  ให้
แลกเปล่ียนได ้ กรณีนอกเหนือจากน้ี  ใหข้อทาํความตกลงกบักระทรวงการคลงัก่อน 
 ข้อ  ๑๒๔  ในกรณีตอ้งมีการแลกเปล่ียนพสัดุ  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุรายงานต่อหวัหนา้ส่วนราชการเพ่ือ
พิจารณาสัง่การ  โดยใหร้ายงานตามรายการ  ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เหตุผลและความจาํเป็นท่ีตอ้งแลกเปล่ียน 
  (๒) รายละเอียดของพสัดุท่ีจะนาํไปแลกเปล่ียน 
  (๓)  ราคาท่ีซ้ือหรือไดม้าของพสัดุท่ีจะนาํไปแลกเปล่ียน  และราคาท่ีจะแลกเปล่ียนได้
โดยประมาณ 
  (๔)  พสัดุท่ีจะรับแลกเปล่ียน  และใหร้ะบุว่าจะแลกเปล่ียนกบัส่วนราชการ  หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน 
  (๕)  ขอ้เสนออ่ืน ๆ (ถา้มี) 
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 ในกรณีท่ีจะแลกเปล่ียนกบัเอกชน  ให้ระบุวิธีท่ีจะแลกเปล่ียนพร้อมทั้งเหตุผล  โดยเสนอให้นาํ
วิธีการซ้ือมาใช้โดยอนุโลม  เวน้แต่การแลกเปล่ียนพสัดุท่ีจะนาํไปแลกคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาซ้ือหรือไดม้า
รวมกนัไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  จะเสนอใหใ้ชว้ิธีตกลงราคากไ็ด ้
 ข้อ  ๑๒๕   การแลกเปล่ียนพสัดุกบัเอกชน  ให้หัวหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะ
หน่ึงหรือหลายคณะตามความจาํเป็น  โดยถือปฏิบติัตามขอ้ ๓๕  หรือขอ้ ๓๖  แลว้แต่กรณีโดยอนุโลม 
 ใหค้ณะกรรมการมีหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (๑)  ตรวจสอบและประเมินราคาพสัดุท่ีตอ้งการแลกเปล่ียนตามสภาพปัจจุบนัของพสัดุนั้น 
  (๒) ตรวจสอบรายละเอียดพสัดุท่ีจะไดรั้บจากการแลกเปล่ียนว่าเป็นของใหม่ท่ียงัไม่เคยใช้
งานมาก่อน  เวน้แต่พสัดุเก่าท่ีจะไดรั้บจากการแลกเปล่ียนนั้นจะเป็นความจาํเป็นไม่ทาํใหท้างราชการตอ้งเสีย
ประโยชน์  หรือเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ 
  (๓)  เปรียบเทียบราคาพสัดุท่ีจะแลกเปล่ียนกนั  โดยพิจารณาจากราคาท่ีประเมินตาม (๑) 
และราคาพสัดุท่ีจะไดรั้บจากการแลกเปล่ียน  ซ่ึงถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน  หรือราคาในทอ้งตลาด
โดยทัว่ไป 
  (๔)  ต่อรองกบัผูเ้สนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปล่ียน 
  (๕)  เสนอความเห็นต่อหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อพิจารณาสัง่การ  
  (๖)  ตรวจรับพสัดุโดยปฏิบติัตามขอ้ ๗๑  โดยอนุโลม 
 ข้อ  ๑๒๖  การแลกเปล่ียนพสัดุของส่วนราชการ  กบัส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ย
ระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ทอ้งถ่ิน  หรือรัฐวิสาหกิจ  ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้ส่วนราชการ  และหวัหนา้หน่วยงานนั้น ๆ ท่ีจะตกลง
กนั 
 ข้อ  ๑๒๗  ครุภณัฑท่ี์ไดรั้บจากการแลกเปล่ียนเม่ือลงทะเบียนครุภณัฑข์องส่วนราชการนั้นแลว้  ให้
แจง้สํานักงบประมาณ  และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน  หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  แลว้แต่
กรณี  ทราบภายใน ๓๐ วนั  นบัแต่วนัท่ีไดรั้บครุภณัฑ ์
 ในกรณีการแลกเปล่ียนครุภณัฑ์กับหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
เอกชน  ใหส่้งสาํเนาหลกัฐานการดาํเนินการตามขอ้ ๑๒๕  หรือขอ้ ๑๒๖  ไปดว้ย 
 

ส่วนที ่ ๖ 
การเช่า 

 

 ข้อ  ๑๒๘  การเช่าสังหาริมทรัพย ์ และการเช่าอสังหาริมทรัพยต์ามหลกัเกณฑท่ี์กาํหนดไวใ้นหมวด
น้ี  ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาดาํเนินการได้ตามความเหมาะสมและจาํเป็น  โดยสําหรับการเช่า
สงัหาริมทรัพยใ์หน้าํขอ้กาํหนดเก่ียวกบัการซ้ือมาใชโ้ดยอนุโลม 
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 ในกรณีท่ีมีความจาํเป็นตอ้งจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหนา้ในการเช่าอสังหาริมทรัพย ์ และสังหาริมทรัพยใ์ห้
กระทาํไดเ้ฉพาะกรณีการเช่าซ่ึงมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี  ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (๑)  การเช่าจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  หรือรัฐวิสาหกิจ  จ่ายไดไ้ม่เกิน
ร้อยละหา้สิบของค่าเช่าทั้งสญัญา 
  (๒)  การเช่าจากเอกชนจ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละยีสิ่บของค่าเช่าทั้งสญัญา 
 การจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหนา้นอกเหนือจากหลกัเกณฑข์า้งตน้  ใหข้อทาํความตกลงกบักระทรวงการคลงั
ก่อน 
 

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 
 ข้อ  ๑๒๙  การเช่าอสงัหาริมทรัพย ์ ใหก้ระทาํไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เช่าท่ีดินเพื่อใชป้ระโยชน์ในราชการ 
  (๒) เช่าสถานท่ีเพื่อใชเ้ป็นท่ีทาํการในกรณีท่ีไม่มีสถานท่ีของทางราชการ  หรือมีแต่ไม่
เพียงพอ  และถา้สถานท่ีเช่านั้นกวา้งขวางพอ  จะใชเ้ป็นท่ีพกัของผูซ่ึ้งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบา้นตามระเบียบของ
ทางราชการดว้ยกไ็ด ้
  (๓)  เช่าสถานท่ีเพื่อใชเ้ป็นท่ีพกัสาํหรับผูมี้สิทธิเบิกค่าเช่าท่ีพกัตามระเบียบของทางราชการ  
ในกรณีท่ีตอ้งการประหยดัเงินงบประมาณ 
  (๔)  เช่าสถานท่ีเพื่อใชเ้ป็นท่ีเกบ็พสัดุของทางราชการในกรณีท่ีไม่มีสถานท่ีเกบ็เพียงพอ 
 การเช่าใหด้าํเนินการโดยวิธีตกลงราคา 
 ข้อ  ๑๓๐  ก่อนดาํเนินการเช่า  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุทาํรายงานเสนอหวัหนา้ส่วนราชการ  ตามรายการ
ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เหตุผลและความจาํเป็นท่ีจะตอ้งเช่า 
  (๒) ราคาค่าเช่าท่ีผูใ้หเ้ช่าเสนอ 
  (๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยท่ี์จะเช่า  เช่น  สภาพของสถานท่ีบริเวณท่ีตอ้งการใช้
พร้อมทั้งภาพถ่าย (ถา้มี)  และราคาค่าเช่าคร้ังหลงัสุด  เป็นตน้ 
  (๔)  อตัราค่าเช่าของอสงัหาริมทรัพย ์ ซ่ึงมีขนาดและสภาพใกลเ้คียงกบัท่ีจะเช่า (ถา้มี) 
 ในกรณีหน่วยงานในส่วนกลางตอ้งการเช่าอสงัหาริมทรัพยใ์นส่วนภูมิภาค  ใหข้อความเห็นเก่ียวกบั
ความเหมาะสมของสถานท่ีและอตัราค่าเช่าจากจงัหวดันั้น ๆ  เพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 
 ข้อ  ๑๓๑  อสงัหาริมทรัพยซ่ึ์งมีอตัราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอ่ืนเก่ียวกบัการเช่าตามท่ีจะกาํหนดไวใ้น
สัญญาไม่เกินเดือนละ  ๒๐,๐๐๐  บาท  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั  ถา้เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐  
บาท  ใหข้อทาํความตกลงกบักระทรวงการคลงัก่อน 
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ส่วนที ่ ๗ 
สัญญาและหลกัประกนั 

 

สัญญา 
 ข้อ  ๑๓๒  การลงนามในสัญญาในการจดัหาตามระเบียบน้ี  เป็นอาํนาจของหัวหนา้ส่วนราชการ  
และใหท้าํเป็นภาษาไทยหรือภาษาองักฤษตามตวัอยา่งท่ี กวพ. กาํหนด 
 การทาํสัญญารายใดถา้จาํเป็นตอ้งมีขอ้ความหรือรายการแตกต่างไปจากตวัอย่างสัญญาท่ี กวพ. 
กาํหนด  โดยมีสาระสาํคญัตามท่ีกาํหนดไวใ้นตวัอยา่งสัญญาและไม่ทาํใหท้างราชการเสียเปรียบก็ใหก้ระทาํ
ได ้ เวน้แต่หัวหนา้ส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้น
ไปใหส้าํนกังานอยัการสูงสุดพิจารณาก่อน 
 ในกรณีท่ีไม่อาจทาํสญัญาตามตวัอยา่งท่ี กวพ. กาํหนดได ้  และจาํเป็นตอ้งร่างสัญญาข้ึนใหม่ตอ้งส่ง
ร่างสัญญานั้นใหส้าํนกังานอยัการสูงสุดพิจารณาก่อน  เวน้แต่หัวหนา้ส่วนราชการเห็นสมควรทาํสัญญาตาม
แบบท่ีเคยผา่นการพิจารณาของสาํนกังานอยัการสูงสุดมาแลว้  กใ็หก้ระทาํได ้
 สาํหรับการเช่าซ่ึงผูเ้ช่าจะตอ้งเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า  หรือในกรณีท่ีหวัหนา้ส่วนราชการเห็นวา่
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ใหส่้งร่างสัญญาให้สาํนกังานอยัการสูงสุดหรืออยัการจงัหวดั  
แลว้แต่กรณี  ตรวจพิจารณาก่อน 
 ในกรณีจาํเป็นตอ้งทาํสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ  ให้ทาํเป็นภาษาองักฤษ  แต่ตอ้งมีคาํแปลตวั
สญัญาและเอกสารแนบทา้ยสญัญาเฉพาะท่ีสาํคญัเป็นภาษาไทยไวด้ว้ย  เวน้แต่เป็นการทาํสัญญาตามตวัอยา่ง
ท่ี กวพ. กาํหนด  ไม่ตอ้งแปลเป็นภาษาไทย 
 การทาํสัญญาของส่วนราชการในต่างประเทศ  จะทาํสัญญาเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาของประเทศ
ท่ีหน่วยงานนั้นตั้งอยู ่ โดยผา่นการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญหรือผูรู้้กฎหมายของส่วนราชการนั้น ๆ กไ็ด ้
 ข้อ  ๑๓๓  การจดัหาในกรณีดงัต่อไปน้ี  จะทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนัโดยไม่ตอ้งทาํเป็น
สญัญาตามขอ้ ๑๓๒ กไ็ด ้ โดยใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้ส่วนราชการ 
  (๑)  การซ้ือ  การจา้ง  หรือการแลกเปล่ียนโดยวิธีตกลงราคา  หรือการจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธี
ตกลงท่ีมีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒)  การจดัหาท่ีคู่สัญญา  สามารถส่งมอบพสัดุไดค้รบถว้นภายในห้าวนัทาํการของทาง
ราชการ  นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนัทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 
  (๓)  การซ้ือหรือการจา้งโดยวิธีกรณีพิเศษ  และการจดัหาจากส่วนราชการ 
  (๔)  การซ้ือโดยวิธีพิเศษตามขอ้ ๒๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)   
  (๕)  การจา้งโดยวิธีพิเศษตามขอ้ ๒๔ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
  (๖)  การเช่า  ซ่ึงผูเ้ช่าไม่ตอ้งเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า 
 ในกรณีการจัดหาซ่ึงมีราคาไม่เกิน  ๑๐ ,๐๐๐  บาท   หรือในกรณีการซ้ือหรือการจ้างซ่ึงใช้
วิธีดาํเนินการตามขอ้ ๓๙ วรรคสอง  จะไม่ทาํขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนักไ็ด ้
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 ข้อ  ๑๓๔  การทาํสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ  นอกจากการจา้งท่ีปรึกษาใหก้าํหนดค่าปรับเป็น
รายวนัในอตัราตายตวัระหว่างร้อยละ  ๐.๐๑ - ๐.๒๐  ของราคาพสัดุท่ียงัไม่ไดรั้บมอบ  เวน้แต่การจา้งซ่ึง
ตอ้งการผลสาํเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกนั  ใหก้าํหนดค่าปรับเป็นรายวนัเป็นจาํนวนเงินตายตวัในอตัราร้อยละ 
๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจา้งนั้น  แต่จะตอ้งไม่ตํ่ากว่าวนัละ ๑๐๐ บาท  สาํหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
ท่ีมีผลกระทบต่อการจราจร  ให้กาํหนดค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจา้งนั้น  แต่
อาจจะกาํหนดขั้นสูงสุดของการปรับกไ็ด ้ ทั้งน้ี  ตามหลกัเกณฑท่ี์ กวพ. กาํหนด 
 ในการทาํสัญญาจา้งท่ีปรึกษา  หากส่วนราชการเห็นว่า  ถา้ไม่กาํหนดค่าปรับไวใ้นสัญญาจะเกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ  ให้ส่วนราชการผูจ้ดัทาํสัญญากาํหนดค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราหรือจาํนวน
เงินตายตวัในอตัราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐  ของราคางานจา้งนั้นไดต้ามความเหมาะสมและจาํเป็น 
 การกาํหนดค่าปรับตามวรรคหน่ึงและวรรคสองในอตัราหรือเป็นจาํนวนเงินเท่าใด  ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจ
ของหัวหนา้ส่วนส่วนราชการ  โดยคาํนึงถึงราคาและลกัษณะของพสัดุซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการท่ีคู่สัญญา
ของทางราชการจะหลีกเล่ียงไม่ปฏิบติัตามสัญญา  หรือกระทบต่อการจราจร  หรือความเสียหายแก่ทาง
ราชการ  แลว้แต่กรณี 
 ในกรณีการจดัหาส่ิงของท่ีประกอบกนัเป็นชุด  ถา้ขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปแลว้จะไม่
สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  แม้คู่สัญญาจะส่งมอบส่ิงของภายในกําหนดตามสัญญา  แต่ยงัขาด
ส่วนประกอบบางส่วน  ต่อมาไดส่้งมอบส่วนประกอบท่ียงัขาดนั้นเกินกาํหนดสัญญา  ใหถื้อว่าไม่ไดส่้งมอบ
ส่ิงของนั้นเลย  ใหป้รับเตม็ราคาของทั้งชุด 
 ในกรณีท่ีการจดัหาส่ิงของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองดว้ย  ถา้ติดตั้งหรือทดลองเกินกว่า
กาํหนดตามสญัญาเป็นจาํนวนวนัเท่าใด  ใหป้รับเป็นรายวนัในอตัราท่ีกาํหนดของราคาทั้งหมด 
 เม่ือครบกาํหนดส่งมอบพสัดุตามสัญญาหรือขอ้ตกลง  ให้ส่วนราชการรีบแจง้การเรียกค่าปรับตาม
สัญญาหรือขอ้ตกลงจากคู่สัญญา  และเม่ือคู่สัญญาไดส่้งมอบพสัดุ  ให้ส่วนราชการบอกสงวนสิทธ์ิการเรียก
ค่าปรับในขณะท่ีรับมอบพสัดุนั้นดว้ย 
 ข้อ  ๑๓๕  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการส่งสาํเนาสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ  ซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่หน่ึง
ลา้นบาทข้ึนไป  ให้สาํนกังานตรวจเงินแผ่นดินหรือสาํนกังานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  แลว้แต่กรณี  และ
กรมสรรพากร  ภายใน ๓๐ วนั  นบัแต่วนัทาํสญัญาหรือขอ้ตกลง 
 ข้อ  ๑๓๖  สัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือท่ีไดล้งนามแลว้  จะแกไ้ขเปล่ียนแปลงมิได ้ เวน้แต่การ
แกไ้ขนั้นจะเป็นความจาํเป็นโดยไม่ทาํใหท้างราชการตอ้งเสียประโยชน์  หรือเป็นการแกไ้ขเพื่อประโยชน์แก่
ทางราชการ  ให้อยูใ่นอาํนาจของหัวหนา้ส่วนราชการท่ีจะพิจารณาอนุมติัให้แกไ้ขเปล่ียนแปลงได ้ แต่ถา้มี
การเพิ่มวงเงิน  จะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ  หรือขอทาํความตกลงในส่วนท่ีใชเ้งินกู ้ 
หรือเงินช่วยเหลือ  แลว้แต่กรณีดว้ย 
 การแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือขอ้ตกลงตามวรรคหน่ึง  หากมีความจาํเป็นตอ้งเพิ่มหรือลดวงเงิน  
หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทาํงาน  ใหต้กลงพร้อมกนัไป 
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 สําหรับการจดัหาท่ีเก่ียวกับความมัน่คงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง  จะตอ้งได้รับการ
รับรองจากวิศวกร  สถาปนิกและวิศวกรผูช้าํนาญการ หรือผูท้รงคุณวุฒิ  ซ่ึงรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง
คุณลกัษณะเฉพาะ  แบบและรายการของงานก่อสร้าง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอยา่งนั้น  แลว้แต่กรณีดว้ย 
 ข้อ  ๑๓๗  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการพิจารณาใชสิ้ทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลง  ในกรณีท่ีมีเหตุอนั
เช่ือไดว้า่  ผูรั้บจา้งไม่สามารถทาํงานใหแ้ลว้เสร็จภายในระยะเวลาท่ีกาํหนด 
 การตกลงกบัคู่สัญญาท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลง  ให้หัวหนา้ส่วนราชการพิจารณาไดเ้ฉพาะ
กรณีท่ีเป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง  หรือเพื่อแกไ้ขขอ้เสียเปรียบของทางราชการในการท่ีจะปฏิบติั
ตามสญัญาหรือขอ้ตกลงนั้นต่อไป 
 ข้อ  ๑๓๘  ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงได ้ และจะตอ้งมีการปรับ
ตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนั้น  หากจาํนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพสัดุหรือค่าจา้ง  ให้ส่วน
ราชการพิจารณาดาํเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลง  เวน้แต่คู่สัญญาจะไดย้ินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทาง
ราชการโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งส้ิน  ให้หัวหนา้ส่วนราชการพิจารณาผอ่นปรนการบอกเลิกสัญญาไดเ้ท่าท่ี
จาํเป็น 
 ข้อ  ๑๓๙  การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทาํการตามสัญญาหรือขอ้ตกลง  
ให้อยู่ในอาํนาจของหัวหน้าส่วนราชการท่ีจะพิจารณาได้ตามจาํนวนวนัท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เหตุเกิดจากความผดิ  หรือความบกพร่องของส่วนราชการ 
  (๒) เหตุสุดวิสยั 
  (๓)  เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใดท่ีคู่สญัญาไม่ตอ้งรับผดิตามกฎหมาย 
 ให้ส่วนราชการระบุไวใ้นสัญญากาํหนดให้คู่สัญญาตอ้งแจง้เหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบ
ภายใน ๑๕ วนั  นบัแต่เหตุนั้นไดส้ิ้นสุดลง  หากมิไดแ้จง้ภายในเวลาท่ีกาํหนด  คู่สญัญาจะยกมากล่าวอา้งเพื่อ
ขอลดหรืองดค่าปรับ  หรือขอขยายเวลาในภายหลงัมิได ้ เวน้แต่กรณีตาม (๑)  ซ่ึงมีหลกัฐานชดัแจง้  หรือ
ส่วนราชการทราบดีอยูแ่ลว้ตั้งแต่ตน้ 
 ข้อ  ๑๔๐  ในกรณีท่ีไม่มีระเบียบกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ  และเป็นความจาํเป็นเพื่อประโยชน์แก่
ทางราชการท่ีจะใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขของสญัญาหรือขอ้ตกลง  หรือขอ้กฎหมาย  ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้
ส่วนราชการท่ีจะใชสิ้ทธิดงักล่าว  สัง่การไดต้ามความจาํเป็น 
 

หลกัประกนั  
 ข้อ  ๑๔๑  หลกัประกนัซองหรือหลกัประกนัสัญญา  ให้ใชห้ลกัประกนัอย่างหน่ึงอย่างใด  
ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  เงินสด 
  (๒) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คนั้นชาํระต่อเจา้หนา้ท่ี  หรือก่อน
วนันั้นไม่เกิน ๓ วนัทาํการ 
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  (๓)  หนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามตวัอยา่งท่ี กวพ. กาํหนด 
  (๔)  หนงัสือคํ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษทัเงินทุน
หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจคํ้า
ประกนัตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย  ตามรายช่ือบริษทัเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจง้
เวียนใหส่้วนราชการต่าง ๆ ทราบแลว้  โดยอนุโลมใหใ้ชต้ามตวัอยา่งหนงัสือคํ้าประกนัของธนาคารท่ี กวพ. 
กาํหนด 
  (๕)  พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
 สําหรับการประกวดราคานานาชาติ  ให้ใช้หนังสือคํ้ าประกันของธนาคารในต่างประเทศท่ีมี
หลกัฐานดี  และหวัหนา้ส่วนราชการเช่ือถือเป็นหลกัประกนัซองไดอี้กประเภทหน่ึง 
 ข้อ  ๑๔๒  หลกัประกนัซองและหลกัประกนัสัญญาในขอ้ ๑๔๑  ใหก้าํหนดมูลค่าเป็นจาํนวนเตม็ใน
อตัราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพสัดุท่ีจดัหาคร้ังนั้น  แลว้แต่กรณี  เวน้แต่การจดัหาพสัดุท่ีหัวหนา้ส่วน
ราชการเห็นวา่มีความสาํคญัเป็นพิเศษ  จะกาํหนดอตัราสูงกวา่ร้อยละหา้แต่ไม่เกินร้อยละสิบกไ็ด ้
 ในการทาํสัญญาจดัหาพสัดุท่ีมีระยะเวลาผูกพนัตามสัญญาเกิน ๑ ปี  และพสัดุนั้นไม่ตอ้งมีการ
ประกนัเพื่อความชาํรุดบกพร่อง  เช่น  พสัดุใชส้ิ้นเปลือง  ใหก้าํหนดหลกัประกนัในอตัราร้อยละหา้ของราคา
พสัดุท่ีส่งมอบในแต่ละปีของสญัญา  โดยใหถื้อวา่หลกัประกนัน้ีเป็นการคํ้าประกนัตลอดอายสุัญญาและหาก
ในปีต่อไปราคาพสัดุท่ีส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อน  ให้ปรับปรุงหลกัประกนัตามอตัราส่วนท่ี
เปล่ียนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี  ในกรณีท่ีหลกัประกนัตอ้งปรับปรุงในทางท่ีเพ่ิมข้ึนและคู่สัญญาไม่นาํ
หลกัประกนัมาเพิ่มใหค้รบจาํนวนภายใน ๑๕ วนัก่อนการส่งมอบพสัดุงวดสุดทา้ยของปีนั้น  ใหท้างราชการ
หกัจากเงินค่าพสัดุงวดสุดทา้ยของปีนั้นท่ีทางราชการจะตอ้งจ่ายใหเ้ป็นหลกัประกนัในส่วนท่ีเพิ่มข้ึน 
 การกาํหนดหลกัประกนัตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  จะตอ้งระบุไวเ้ป็นเง่ือนไขในเอกสารสอบ
ราคาหรือเอกสารประกวดราคา  และหรือในสญัญาดว้ย 
 ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาหรือคู่สัญญาวางหลกัประกนัท่ีมีมูลค่าสูงกว่าท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบ  เอกสาร
สอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา  หรือสญัญา  ใหอ้นุโลมรับได ้
 ข้อ  ๑๔๓  ในกรณีท่ีส่วนราชการ  หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผูเ้สนอราคาหรือเป็นคู่สัญญา  ไม่ตอ้งวาง
หลกัประกนั 
 ข้อ  ๑๔๔  ให้ส่วนราชการคืนหลกัประกนัให้แก่ผูเ้สนอราคาคู่สัญญาหรือผูค้ ํ้าประกนั  ตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 
  (๑)  หลกัประกนัซองใหคื้นใหแ้ก่ผูเ้สนอราคาหรือผูค้ ํ้าประกนัภายใน ๑๕ วนั  นบัแต่วนัท่ี
ไดพ้ิจารณาในเบ้ืองตน้เรียบร้อยแลว้  เวน้แต่ผูเ้สนอราคารายท่ีคดัเลือกไวซ่ึ้งเสนอราคาตํ่าสุดไม่เกิน ๓ ราย 
ใหคื้นไดต่้อเม่ือไดท้าํสญัญาหรือขอ้ตกลง  หรือผูเ้สนอราคาไดพ้น้จากขอ้ผกูพนัแลว้ 
  (๒) หลกัประกนัสัญญาใหคื้นใหแ้ก่คู่สัญญา  หรือผูค้ ํ้าประกนัโดยเร็ว  และอยา่งชา้ตอ้งไม่
เกิน ๑๕ วนั  นบัแต่วนัท่ีคู่สญัญาพน้จากขอ้ผกูพนัตามสญัญาแลว้ 
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 การจดัหาท่ีไม่ตอ้งมีการประกนัเพื่อความชาํรุดบกพร่องให้คืนหลกัประกนัให้แก่คู่สัญญาหรือผูค้ ํ้า
ประกนัตามอตัราส่วนของพสัดุ  ซ่ึงทางราชการไดรั้บมอบไวแ้ลว้  แต่ทั้งน้ีจะตอ้งระบุไวเ้ป็นเง่ือนไขใน
เอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา  และในสญัญาดว้ย 
 การคืนหลกัประกนัท่ีเป็นหนงัสือคํ้าประกนัของธนาคาร  บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย  บริษทัเงินทุน  หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพย  ์ ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาหรือคู่สัญญาไม่มารับภายใน
กาํหนดเวลาขา้งตน้  ใหรี้บส่งตน้ฉบบัหนงัสือคํ้าประกนัใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา  หรือคู่สัญญา  โดยทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนโดยเร็ว  พร้อมกบัแจง้ให้ธนาคาร  บรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย  บริษทัเงินทุน  
หรือบริษทัเงินทุนหลกัทรัพยผ์ูค้ ํ้าประกนัทราบดว้ย 

 

ส่วนที ่ ๘ 
การลงโทษผู้ทิง้งาน 

 

 ข้อ  ๑๔๕  ใหผู้รั้กษาการตามระเบียบจดัทาํบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงาน  ตามท่ีไดก้าํหนดไวใ้นหมวดน้ี 
 ห้ามส่วนราชการก่อนิติสัมพนัธ์กบัผูท้ิ้งงานท่ีผูรั้กษาการตามระเบียบไดร้ะบุช่ือไวใ้นบญัชีรายช่ือผู ้
ท้ิงงานและไดแ้จง้เวียนช่ือแลว้  เวน้แต่ผูรั้กษาการตามระเบียบจะสัง่เพิกถอนการเป็นผูท้ิ้งงาน 
 การหา้มส่วนราชการก่อนิติสมัพนัธ์กบัผูท้ิ้งงานตามวรรคสอง  ใหใ้ชบ้งัคบักบับุคคลตามขอ้ ๑๔๕ ฉ 
วรรคสอง  และวรรคสามดว้ย 
 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดท่ีอยูใ่นระหวา่งการพิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามขอ้กาํหนดในส่วนน้ี  
ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการได้  แต่ถา้ผลการพิจารณาต่อมา  ผู ้
รักษาการตามระเบียบไดส้ั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผูท้ิ้งงาน  ให้ปลดักระทรวงตดัรายช่ือ
บุคคลดงักล่าวออกจากรายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บการคดัเลือกหรือยกเลิกการเปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  
หรือเสนองาน  หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซ้ือหรือจา้งท่ีไดก้ระทาํก่อนการสั่งการของผูรั้กษาการตาม
ระเบียบ   เว ้นแต่ในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง  
ปลดักระทรวงจะไม่ตดัรายช่ือบุคคลดงักล่าวออกจากรายช่ือผูมี้สิทธิไดรั้บการคดัเลือก  หรือจะไม่ยกเลิกการ
เปิดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองาน  หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซ้ือหรือจา้งท่ีได้
กระทาํก่อนการสัง่การของผูรั้กษาการตามระเบียบกไ็ด ้
 ข้อ  ๑๔๕  ทว ิ เม่ือปรากฏกรณีใดกรณีหน่ึง  ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  ผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกแลว้ไม่ยอมไปทาํสัญญา  หรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการ
กาํหนด 
  (๒)  เม่ือคู่สัญญาของทางราชการ  หรือผูรั้บจา้งช่วงท่ีทางราชการอนุญาตใหรั้บช่วงงานได ้ 
ไม่ปฏิบติัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงนั้น 
  (๓)  พสัดุท่ีซ้ือหรือจา้งทาํ  เกิดขอ้บกพร่องข้ึนภายในระยะเวลาท่ีกาํหนดไวใ้นสัญญาหรือ
ขอ้ตกลง  และไม่ไดรั้บการแกไ้ขให้ถูกตอ้งจากผูจ้าํหน่าย  ผูรั้บจา้ง  หรือคู่สัญญา  หรือพสัดุท่ีซ้ือหรือจา้ง
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  (๔)  สาํหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค  หากปรากฏว่าพสัดุหรือวสัดุท่ีซ้ือหรือจา้งหรือใช้
โดยผูรั้บจา้งช่วงท่ีทางราชการอนุญาตใหรั้บช่วงงานได ้ มีขอ้บกพร่อง  หรือไม่ไดม้าตรฐานหรือไม่ครบถว้น
ตาม  (๓) 
 ให้หัวหนา้ส่วนราชการทาํรายงานไปยงัปลดักระทรวงโดยเร็ว  เพื่อพิจารณาให้บุคคลท่ีไดรั้บการ
คดัเลือก  ผูจ้าํหน่าย  ผูรั้บจา้ง  คู่สัญญา  หรือผูรั้บจา้งช่วงท่ีทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได ้ เป็นผูท้ิ้ง
งาน  แลว้แต่กรณี  พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตนเพ่ือประกอบการพิจารณาของปลดักระทรวงดว้ย 
 เม่ือปลดักระทรวงพิจารณาแลว้เห็นวา่  การกระทาํตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔)  เป็นการกระทาํโดยไม่
มีเหตุผลอนัสมควร  และบุคคลดงักล่าวสมควรเป็นผูท้ิ้งงาน  ให้ปลดักระทรวงส่งช่ือบุคคลดงักล่าวไปยงัผู ้
รักษาการตามระเบียบเพื่อพิจารณาสัง่ใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานโดยเร็ว 
 ในกรณีท่ีเป็นโครงการขนาดใหญ่ตามหลกัเกณฑแ์ละวงเงินท่ี กวพ. กาํหนด  หากปลดักระทรวง
พิจารณาแลว้เห็นว่า  บุคคลดงักล่าวขา้งตน้ยงัไม่สมควรเป็นผูท้ิ้งงาน  ให้ปลดักระทรวงรายงานไปยงั กวพ. 
เพื่อทราบดว้ย 
 เม่ือผูรั้กษาการตามระเบียบไดพ้ิจารณาหลงัจากท่ีไดฟั้งความเห็นของ กวพ. ตามขอ้ ๑๒ (๖) แลว้  
และเห็นวา่บุคคลดงักล่าวสมควรเป็นผูท้ิ้งงาน  ก็ใหผู้รั้กษาการตามระเบียบสั่งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน
โดยระบุช่ือผูท้ิ้งงานไวใ้นบญัชีรายช่ือผูท้ิ้งงาน  พร้อมทั้งแจง้เวียนช่ือผูท้ิ้งงานให้ส่วนราชการอ่ืนทราบ  
รวมทั้งแจง้ใหผู้ท้ิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณียล์งทะเบียนดว้ย 
 ในกรณีผูรั้กษาการตามระเบียบเห็นว่าบุคคลดงักล่าวไม่สมควรเป็นผูท้ิ้งงาน  ใหแ้จง้ผลการพิจารณา
ไปใหป้ลดักระทรวงทราบ 
 ข้อ  ๑๔๕  ตรี  ในกรณีการจา้งท่ีปรึกษาหรือการจา้งออกแบบและควบคุมงาน  หากตรวจสอบแลว้  
ปรากฏว่าผลจากการปฏิบติัตามสัญญาดงักล่าวมีขอ้บกพร่อง  ผิดพลาด  หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการอยา่งร้ายแรง  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการเสนอปลดักระทรวงเพื่อพิจารณาใหคู้่สญัญานั้นเป็นผูท้ิ้งงาน 
 การพิจารณาสั่งให้คู่สัญญาเป็นผูท้ิ้งงานตามวรรคหน่ึง  ให้นาํความในขอ้ ๑๔๕ ทวิ  วรรคสาม  
วรรคส่ี  วรรคหา้  และวรรคหก  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ข้อ  ๑๔๕  จัตวา  ในการจดัหาพสัดุตามระเบียบน้ี  หากมีเหตุอนัควรสงสัยปรากฏในภายหลงัว่า  ผู ้
เสนอราคาหรือผูเ้สนองานรายหน่ึงหรือหลายรายไม่ว่าจะเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีได้รับการ
คดัเลือกหรือไม่ก็ตาม  กระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมหรือกระทาํการโดยไม่
สุจริต  เช่น  การเสนอเอกสารอนัเป็นเทจ็  หรือใชช่ื้อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน  ให้
ส่วนราชการท่ีเก่ียวขอ้งดาํเนินการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงว่าบุคคลดงักล่าวสมควรเป็นผูท้ิ้งงานหรือไม่  โดยมี
หนังสือแจง้เหตุท่ีทางราชการสงสัยไปยงัผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีถูกสงสัยทราบ  พร้อมทั้งให้ช้ีแจง
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 เม่ือส่วนราชการไดรั้บคาํช้ีแจงจากผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแลว้  ให้
หัวหน้าส่วนราชการทาํรายงานไปยงัปลดักระทรวง  พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตน  เพื่อประกอบการ
พิจารณาของปลดักระทรวงวา่บุคคลดงักล่าวสมควรเป็นผูท้ิ้งงานหรือไม่ 
 หากผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีถูกสงสัย  ไม่ช้ีแจงภายในกาํหนดเวลาตามวรรคหน่ึง  ให้ถือว่ามี
เหตุอนัควรเช่ือไดว้่ามีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  หรือมีการกระทาํโดย
ไม่สุจริตใหห้วัหนา้ส่วนราชการเสนอปลดักระทรวง  พร้อมทั้งเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาใหผู้น้ั้นเป็นผูท้ิ้งงาน 
 การพิจารณาใหผู้เ้สนอราคา  หรือผูเ้สนองานเป็นผูท้ิ้งงานตามวรรคสอง  และวรรคสาม  ใหน้าํความ
ในขอ้ ๑๔๕ ทวิ  วรรคสาม  วรรคส่ี  วรรคหา้  และวรรคหก  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 ข้อ  ๑๔๕  เบญจ  ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีร่วมกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการ
แข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทาํการโดยไม่สุจริตรายใด  ซ่ึงมิใช่เป็นผูริ้เร่ิมให้มีการกระทาํดงักล่าว  
ได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ   ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือ
ปลดักระทรวง  หรือผูรั้กษาการตามระเบียบพิจารณาใหผู้เ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานรายนั้นไดรั้บการยกเวน้
ท่ีจะไม่เป็นผูท้ิ้งงานได้  โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไวใ้นการเสนอความเห็นหรือในการสั่งการ  
แลว้แต่กรณี 
 ข้อ  ๑๔๕  ฉ ในกรณีท่ีนิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผูท้ิ้งงานตามขอ้ ๑๔๕ ทวิ  ขอ้ ๑๔๕ ตรี  หรือขอ้ 
๑๔๕ จตัวา  ถา้การกระทาํดงักล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อาํนาจใน
การดาํเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น  ใหผู้รั้กษาการตามระเบียบน้ีสัง่ใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงานดว้ย 
 ในกรณีท่ีนิติบุคคลรายใดถูกสัง่ใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามขอ้ ๑๔๕ ทวิ  ขอ้ ๑๔๕ ตรี  หรือขอ้ ๑๔๕ จตัวา  
ให้คาํสั่งดงักล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนท่ีดาํเนินธุรกิจประเภทเดียวกนั  ซ่ึงมีหุ้นส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการ
ผูจ้ ัดการ  ผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับ
หุน้ส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิติบุคคลท่ีถูก
พิจารณาใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานดว้ย 
 ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามขอ้ ๑๔๕ ทวิ  ขอ้ ๑๔๕ ตรี  หรือขอ้ ๑๔๕ 
จตัวา  ให้คาํสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาหรือเสนองาน  ซ่ึงมีบุคคลดังกล่าวเป็น
หุน้ส่วนผูจ้ดัการ  กรรมการผูจ้ดัการ  ผูบ้ริหาร  หรือผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น
ดว้ย 
 ข้อ  ๑๔๕  สัตต  เพื่อประโยชน์ในการดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี  เม่ือปรากฏขอ้เทจ็จริงอนั
ควรสงสัยว่า  มีการกระทาํตามขอ้ ๑๔๕ ทวิ  ขอ้ ๑๔๕ ตรี  หรือขอ้ ๑๔๕ จตัวา  และปลดักระทรวงยงัไม่ได้
รายงานไปยงัผูรั้กษาการตามระเบียบ  ผูรั้กษาการตามระเบียบอาจเรียกให้ผูไ้ดรั้บการคดัเลือก  ผูจ้าํหน่าย  
ผูรั้บจา้ง  คู่สัญญา  ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีมีขอ้เทจ็จริงอนัควรสงสัยว่ามีการกระทาํอนัเป็นการ
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 เม่ือผูรั้กษาการตามระเบียบไดรั้บคาํช้ีแจงจากผูไ้ดรั้บการคดัเลือกผูจ้าํหน่าย  ผูรั้บจา้ง  คู่สัญญา  ผู ้
เสนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีถูกสงสยัตามวรรคหน่ึงแลว้  ใหผู้รั้กษาการตามระเบียบพิจารณาคาํช้ีแจงดงักล่าว  
หากคาํช้ีแจงไม่มีเหตุผลรับฟังได ้ ให้ผูรั้กษาการตามระเบียบพิจารณาให้บุคคลดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน  พร้อม
ทั้งแจง้ผลการพิจารณาไปใหป้ลดักระทรวงทราบดว้ย 
 หากผูไ้ดรั้บการคดัเลือก  ผูจ้าํหน่าย  ผูรั้บจา้ง  คู่สัญญา  ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีถูกสงสัยตาม
วรรคหน่ึง  ไม่ช้ีแจงภายในกาํหนดเวลาท่ีผูรั้กษาการตามระเบียบจะไดก้าํหนดไว ้ ให้ถือว่ามีเหตุอนัควรเช่ือ
ไดว้่ามีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม  หรือมีการกระทาํโดยไม่สุจริต  ให้
ผูรั้กษาการตามระเบียบพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผูท้ิ้งงาน  พร้อมทั้ งแจ้งผลการพิจาณาไปให้
ปลดักระทรวงทราบดว้ย 
 

หมวด  ๓ 
การควบคุมและการจําหน่ายพสัดุ 

ส่วนที ่ ๑ 
การยมื 

 

 ข้อ  ๑๔๖  การให้ยืม  หรือนาํพสัดุไปใชใ้นกิจการ  ซ่ึงมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะกระทาํ
มิได ้
 ข้อ  ๑๔๗  การยืมพสัดุประเภทใชค้งรูปไปใชร้าชการ  ให้ส่วนราชการผูย้ืมทาํหลกัฐานการยืมเป็น
ลายลกัษณ์อกัษร  แสดงเหตุผลและกาํหนดวนัส่งคืน  โดยมีหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
  (๑)  การยมืระหวา่งส่วนราชการ  จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้ส่วนราชการผูใ้หย้มื 
  (๒) การให้บุคคลยืมใชภ้ายในสถานท่ีราชการเดียวกนั  จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหัวหน้า
หน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบพสัดุนั้น  แต่ถา้ยืมไปใชน้อกสถานท่ีราชการ  จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหัวหนา้ส่วน
ราชการ 
 ข้อ  ๑๔๘  ผูย้มืพสัดุประเภทใชค้งรูปจะตอ้งนาํพสัดุนั้นมาส่งคืนใหใ้นสภาพท่ีใชก้ารไดเ้รียบร้อย  
หากเกิดชาํรุดเสียหาย  หรือใชก้ารไม่ได ้ หรือสูญหายไป  ให้ผูย้มืจดัการแกไ้ขซ่อมแซมใหค้งสภาพเดิมโดย
เสียค่าใชจ่้ายของตนเอง  หรือชดใชเ้ป็นพสัดุประเภท  ชนิด  ขนาด  ลกัษณะและคุณภาพอยา่งเดียวกนั  หรือ
ชดใชเ้ป็นเงินตามราคาท่ีเป็นอยูใ่นขณะยมืตามหลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงักาํหนด 
 ข้อ  ๑๔๙  การยืมพสัดุประเภทใชส้ิ้นเปลืองระหว่างส่วนราชการ  ให้กระทาํไดเ้ฉพาะเม่ือส่วน
ราชการผูย้มืมีความจาํเป็นตอ้งใชพ้สัดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดาํเนินการจดัหาไดไ้ม่ทนัการ  และส่วนราชการ
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 ข้อ  ๑๕๐  เม่ือครบกาํหนดยมื  ใหผู้ใ้หย้มืหรือผูรั้บหนา้ท่ีแทน  มีหนา้ท่ีติดตามทวงพสัดุท่ีใหย้มืไป
คืนภายใน ๗ วนั  นบัแต่วนัครบกาํหนด 
 

ส่วนที ่ ๒ 
การควบคุม 

 

การเกบ็รักษาพสัดุ 
 ข้อ  ๑๕๑  พสัดุของส่วนราชการไม่ว่าจะไดม้าดว้ยประการใด  ให้อยูใ่นความควบคุมตามระเบียบน้ี  
เวน้แต่มีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 
 ข้อ  ๑๕๒  เม่ือเจา้หนา้ท่ีพสัดุไดรั้บมอบแลว้  ใหด้าํเนินการดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  ลงบญัชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพสัดุ  แลว้แต่กรณี  แยกเป็นชนิด  และแสดงรายการ
ตามตวัอยา่งท่ี กวพ. กาํหนด  โดยใหมี้หลกัฐานการรับเขา้บญัชีหรือทะเบียนไวป้ระกอบรายการดว้ย 
  สาํหรับพสัดุประเภทอาหารสด  จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบญัชีเดียวกนักไ็ด ้
  (๒)  เก็บรักษาพสัดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภยั  และให้ครบถว้นถูกตอ้งตรงตาม
บญัชีหรือทะเบียน 
 

การเบิก – จ่ายพสัดุ 
 ข้อ  ๑๕๓  หน่วยงานระดบักอง  หน่วยงานซ่ึงแยกต่างหากจากส่วนราชการระดบักรม  หรือ
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค  ประสงคจ์ะเบิกพสัดุจากหน่วยพสัดุระดบักรม  ใหห้วัหนา้หน่วยงานเป็นผูเ้บิก 
 การเบิกพสัดุจากหน่วยพสัดุของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค  หรือของหน่วยงานซ่ึงแยกต่างหากจาก
ส่วนราชการระดบักรม  ใหห้วัหนา้งานท่ีตอ้งใชพ้สัดุนั้นเป็นผูเ้บิก 
 ให้หัวหน้าหน่วยพสัดุ  ซ่ึงเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดบัแผนก  หรือตํ่ากว่าระดบัแผนกท่ีมีหน้าท่ี
เก่ียวกบัการควบคุมพสัดุ  หรือขา้ราชการอ่ืนซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากหวัหนา้ส่วนราชการเป็นหัวหนา้หน่วย
พสัดุเป็นผูส้ัง่จ่ายพสัดุ  แลว้แต่กรณี 
 ส่วนราชการใดมีความจาํเป็น  หัวหนา้ส่วนราชการจะกาํหนดวิธีการเบิกจ่ายพสัดุเป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้ 
และใหแ้จง้สาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินหรือสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค  แลว้แต่กรณี  ทราบดว้ย 
 ข้อ  ๑๕๔  ผูจ่้ายพสัดุตอ้งตรวจสอบความถูกตอ้งของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถา้มี)  แลว้
ลงบญัชีหรือทะเบียนทุกคร้ังท่ีมีการจ่าย  และเกบ็ใบเบิกจ่ายไวเ้ป็นหลกัฐานดว้ย 
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การตรวจสอบพสัดุประจําปี 
 ข้อ  ๑๕๕  ก่อนส้ินเดือนกนัยายนทุกปี  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการหรือหวัหนา้หน่วยงานซ่ึงมีพสัดุไว้
จ่ายตามขอ้ ๑๕๓  แลว้แต่กรณี  แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น  ซ่ึงมิใช่เจา้หนา้ท่ีพสัดุคน
หน่ึงหรือหลายคนตามความจาํเป็น  เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพสัดุงวดตั้งแต่วนัท่ี  ๑  ตุลาคมปีก่อน  จนถึง
วนัท่ี  ๓๐  กนัยายนปีปัจจุบนั  และตรวจนบัพสัดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเ่พียงวนัส้ินงวดนั้น 
 ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ใหเ้ร่ิมดาํเนินการตรวจสอบพสัดุในวนัเปิดทาํการวนัแรกของเดือน
ตุลาคมเป็นตน้ไป  ว่าการรับจ่ายถูกตอ้งหรือไม่  พสัดุคงเหลือมีตวัอยู่ตรงตามบญัชีหรือทะเบียนหรือไม่  มี
พสัดุใดชาํรุด  เส่ือมคุณภาพ  หรือสูญไป  เพราะเหตุใด  หรือพสัดุใดไม่จาํเป็นตอ้งใชใ้นราชการต่อไป  แลว้
ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผูแ้ต่งตั้ งภายใน ๓๐ วนัทาํการ  นับแต่วนัเร่ิมดาํเนินการ
ตรวจสอบพสัดุนั้น 
 เม่ือผูแ้ต่งตั้งไดรั้บรายงานจากเจา้หน้าท่ีผูต้รวจสอบแลว้  ให้ส่งรายงานเสนอตามลาํดบัชั้นจนถึง
หัวหนา้ส่วนราชการ ๑ ชุด  และส่งสาํเนารายงานไปยงัสาํนกังานตรวจเงินแผ่นดินหรือสาํนกังานตรวจเงิน
แผน่ดินภูมิภาค  แลว้แต่กรณี ๑ ชุด  สาํหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค  ใหส่้งสาํเนารายงานไป
ยงัส่วนราชการตน้สงักดัอีก ๑ ชุด  ดว้ย 
 ข้อ  ๑๕๖  เม่ือหวัหนา้ส่วนราชการไดรั้บรายงานดงักล่าวตามขอ้ ๑๕๕  และปรากฏว่ามีพสัดุชาํรุด  
เส่ือมสภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่จาํเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  ก็ให้แต่งตั้ งคณะกรรมการสอบหา
ขอ้เทจ็จริงข้ึนคณะหน่ึง  โดยใหน้าํความในขอ้ ๓๕  และขอ้ ๓๖  มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  เวน้แต่กรณีท่ีเห็น
ไดอ้ยา่งชดัเจนวา่  เป็นการเส่ือมสภาพเน่ืองมาจากการใชง้านตามปกติ  หรือสูญไปตามธรรมชาติ  ใหห้วัหนา้
ส่วนราชการพิจารณาสัง่การใหด้าํเนินการจาํหน่ายต่อไปได ้
 ถา้ผลการพิจารณาปรากฏว่า  จะตอ้งหาตวัผูรั้บผิดด้วย  ให้หัวหน้าส่วนราชการดาํเนินการตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งต่อไป 
 

ส่วนที ่๓ 
การจําหน่าย 

 

 ข้อ  ๑๕๗  หลงัจากการตรวจสอบแลว้  พสัดุใดหมดความจาํเป็นหรือหากใชร้าชการต่อไปจะ
ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าท่ีพสัดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ  เพื่อพิจารณาสั่งให้
ดาํเนินการตามวิธีการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  ขาย  ให้ดาํเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน  แต่ถา้ขายโดยวิธีทอดตลาดแลว้ไม่ได้
ผลดี  ให้นาํวิธีท่ีกาํหนดเก่ียวกบัการซ้ือมาใชโ้ดยอนุโลม  เวน้แต่การขายพสัดุคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาซ้ือหรือ
ไดม้ารวมกนัไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท  จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ตอ้งทอดตลาดก่อนกไ็ด ้
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  การขายให้แก่ส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  หรือ
องคก์ารสถานสาธารณกศุลตามมาตรา ๔๗ (๗)  แห่งประมวลรัษฎากร  ใหข้ายโดยวิธีตกลงราคา 
  (๒)  แลกเปล่ียน  ใหด้าํเนินการตามวิธีการแลกเปล่ียนท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี 
  (๓)  โอน  ใหโ้อนแก่ส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  
หรือองคก์ารสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)  แห่งประมวลรัษฎากรทั้งน้ีใหมี้หลกัฐานการส่งมอบไว้
ต่อกนัดว้ย 
  (๔)  แปรสภาพหรือทาํลาย  ตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีส่วนราชการกาํหนด 
 การดาํเนินการตามวรรคหน่ึง  โดยปกติใหแ้ลว้เสร็จภายใน ๖๐ วนั  นบัแต่วนัท่ีหวัหนา้ส่วนราชการ
สั่งการ  และสาํหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากหัวหนา้ส่วนราชการเจา้ของ
งบประมาณก่อนดว้ย 
 ข้อ  ๑๕๘  เงินท่ีไดจ้ากการจาํหน่ายพสัดุ  ใหถื้อปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ  หรือ
ขอ้ตกลงในส่วนท่ีใชเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือ  แลว้แต่กรณี 
 

การจําหน่ายเป็นสูญ 
 ข้อ  ๑๕๙  ในกรณีท่ีพสัดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตวัผูรั้บผิดหรือมีตวัผูรั้บผิดแต่ไม่สามารถชดใชไ้ด ้ 
หรือมีตวัพสัดุอยู่แต่ไม่สมควรดาํเนินการตามขอ้ ๑๕๗  ให้จาํหน่ายพสัดุนั้ นเป็นสูญ  ตามหลกัเกณฑ์
ดงัต่อไปน้ี 
  (๑)  ถา้พสัดุนั้นมีราคาซ้ือ  หรือไดม้ารวมกนัไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ให้หัวหน้าส่วน
ราชการเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 
  (๒)  ถา้พสัดุนั้นมีราคาซ้ือ  หรือไดม้ารวมกนัเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  ให้อยู่ในอาํนาจของ
กระทรวงการคลงัหรือส่วนราชการท่ีกระทรวงการคลงัมอบหมายท่ีจะเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 
 

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
 ข้อ  ๑๖๐  เม่ือไดด้าํเนินการตามขอ้ ๑๕๗ แลว้  ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุลงจ่ายพสัดุนั้นออกจากบญัชีหรือ
ทะเบียนทนัที  แลว้แจง้ใหส้าํนกังานตรวจเงินแผน่ดินหรือสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค  แลว้แต่กรณี  
ทราบภายใน ๓๐ วนั  นบัแต่วนัลงจ่ายพสัดุนั้น 
 เม่ือไดด้าํเนินการตามขอ้ ๑๕๙  แลว้  ให้เจา้หนา้ท่ีพสัดุลงจ่ายพสัดุนั้นออกจากบญัชีหรือทะเบียน
ทนัที  แลว้แจง้ใหก้ระทรวงการคลงัหรือส่วนราชการท่ีกระทรวงการคลงัมอบหมาย  และสาํนกังานตรวจเงิน
แผน่ดินหรือสาํนกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค  แลว้แต่กรณี  ทราบภายใน ๓๐ วนั  นบัแต่วนัลงจ่ายพสัดุนั้น 
 สําหรับพสัดุซ่ึงตอ้งจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจง้แก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กาํหนดดว้ย 
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 ข้อ  ๑๖๑  ในกรณีท่ีพสัดุของทางราชการเกิดการชาํรุด  เส่ือมคุณภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่
จาํเป็นตอ้งใชใ้นราชการต่อไป  ก่อนมีการตรวจสอบตามขอ้ ๑๕๕  และไดด้าํเนินการตามกฎหมายหรือ
ระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้ง  หรือระเบียบน้ีโดยอนุโลม  แลว้แต่กรณีเสร็จส้ินแลว้  ถา้ไม่มีระเบียบอ่ืน
ใดกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ  ใหด้าํเนินการตามขอ้ ๑๕๗  ขอ้ ๑๕๘  ขอ้ ๑๕๙  และขอ้ ๑๖๐  โดยอนุโลม 

 

หมวด  ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 

 ข้อ  ๑๖๒  ในระหว่างท่ียงัไม่ได้ตั้ งศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษาตามขอ้ ๗๔  ให้ยกเวน้ไม่นําขอ้กาํหนด
เก่ียวกบัศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษามาใชบ้งัคบักบัการดาํเนินการจา้งท่ีปรึกษาตามท่ีกาํหนดไวใ้นหมวด ๒ ส่วนท่ี ๓ 
และใหด้าํเนินการหารายช่ือท่ีปรึกษาไทย  ตามวิธีการท่ีกาํหนดไวส้าํหรับท่ีปรึกษาต่างประเทศโดยอนุโลม 
 ข้อ  ๑๖๓  รายช่ือผูท้ิ้งงานท่ีมีอยูก่่อนระเบียบน้ีใชบ้งัคบั  ใหถื้อวา่เป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบน้ีดว้ย 
 สาํหรับการพิจารณาลงโทษผูท่ี้ไดรั้บการคดัเลือกแลว้ไม่ยอมไปทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงภายในเวลาท่ี
กาํหนด  หรือคู่สัญญาของทางราชการไม่ปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนั้น  โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร  ซ่ึง
พฤติการณ์ดงักล่าวเกิดข้ึนก่อนท่ีระเบียบน้ีจะใชบ้งัคบั  ใหพ้ิจารณาสัง่การตามระเบียบท่ีใชบ้งัคบัอยูเ่ดิม 
 ข้อ  ๑๖๔  การพสัดุใดท่ีอยู่ในระหว่างดาํเนินการและยงัไม่แลว้เสร็จในวนัท่ีระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุฉบบัน้ีใชบ้งัคบั  ให้ดาํเนินการต่อไปตามระเบียบท่ีใชบ้งัคบัอยูเ่ดิมจนกว่าจะ
ดาํเนินการแลว้เสร็จ  หรือจนกวา่จะสามารถดาํเนินการตามระเบียบน้ีได ้
 ข้อ  ๑๖๕  ใหค้ณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุ  ตามระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีว่าดว้ยการพสัดุ  พ.ศ. 
๒๕๒๑  และท่ีแกไ้ขเพ่ิมเติม  ยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป  กบัให้มีอาํนาจหนา้ท่ีกาํหนดแบบหรือตวัอยา่งตาม
ระเบียบขอ้ ๑๒ (๕)  จนกวา่จะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุตามระเบียบน้ี 

 
ประกาศ   ณ   วนัท่ี   ๒๐   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๓๕ 

 
 
     (ลงช่ือ)   อานันท์  ปันยารชุน 
               (นายอานนัท ์ ปันยารชุน)  
         นายกรัฐมนตรี 
 
 
 
 
 



 62

สารบัญ 
           หน้า 
ขอ้ ๑ ช่ือระเบียบ            ๑ 
ขอ้ ๒ วนัใชบ้งัคบั            ๑ 
ขอ้ ๓ ระเบียบท่ียกเลิก           ๑ 
ขอ้ ๔ ผูรั้กษาการ            ๑ 
 

หมวด  ๑ 
ข้อความทัว่ไป 
ส่วนที ่ ๑ 
นิยาม 

 

ขอ้ ๕ คาํนิยาม            ๑ 
 

ส่วนที ่ ๒ 
การใช้บังคบัและการมอบอาํนาจ 

 

ขอ้ ๖ การใชบ้งัคบั            ๕ 
ขอ้ ๗ อาํนาจในการดาํเนินการของกระทรวงกลาโหม        ๕ 
ขอ้ ๘ อาํนาจในการดาํเนินการของส่วนราชการข้ึนตรง 
  ต่อนายกรัฐมนตรี  และส่วนราชการอิสระ        ๕ 
ขอ้ ๙ การมอบอาํนาจ           ๕ 
 

ส่วนที ่ ๓ 
บทกาํหนดโทษ 

 

ขอ้ ๑๐ บทกาํหนดโทษ           ๖ 
 

ส่วนที ่ ๔ 
คณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ 

 

ขอ้ ๑๑ องคป์ระกอบของคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุ        ๖ 
ขอ้ ๑๒ อาํนาจหนา้ท่ีของคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุ        ๗ 
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           หน้า 
หมวด  ๒ 
การจัดหา 
ส่วนที ่ ๑ 
บททัว่ไป 

 

ขอ้ ๑๓ การวางแผนในการจดัหา          ๘ 
ขอ้ ๑๔ การจดัหาท่ีอยูน่อกเหนือระเบียบ         ๘ 
ขอ้ ๑๕ การจดัทาํเอง            ๘ 
ขอ้ ๑๕  ทวิ   หลกัการของการจดัหาพสัดุ         ๘ 
ขอ้ ๑๕  ตรี – ขอ้   ๑๕  เบญจ การตรวจสอบคุณสมบติัผูเ้สนอราคา 
     หรือผูเ้สนองานท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั      ๘ 
ขอ้ ๑๕  ฉ  –  ขอ้   ๑๕  สตัต การปฏิบติักรณีพบวา่ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองาน 
     มีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา 
     อยา่งเป็นธรรม         ๑๐ 
 

ส่วนที ่ ๒ 
การซ้ือการจ้าง 

 

ขอ้ ๑๖ – ขอ้   ๑๗ การใชพ้สัดุท่ีผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย      ๑๑ 
ขอ้ ๑๘ – ขอ้   ๒๖ วิธีซ้ือและวิธีจา้ง          ๑๕ 
ขอ้ ๒๗ – ขอ้   ๒๙ รายงานขอซ้ือหรือขอจา้ง         ๑๖ 
ขอ้ ๓๐ – ขอ้   ๓๓  ทว ิการคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้        ๑๗ 
ขอ้ ๓๔ – ขอ้   ๓๘ กรรมการและผูค้วบคุมงาน         ๒๐ 
ขอ้ ๓๙ วิธีตกลงราคา            ๒๑ 
ขอ้ ๔๐ – ขอ้   ๔๓ วิธีสอบราคา          ๒๑ 
ขอ้ ๔๔ – ขอ้   ๕๖ วิธีประกวดราคา          ๒๔ 
ขอ้ ๕๗ – ขอ้   ๕๘ การดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีพเิศษ       ๒๙ 
ขอ้ ๕๙ วิธีกรณีพเิศษ            ๓๐ 
ขอ้ ๖๐ – ขอ้   ๖๔ การจดัซ้ือยาและเวชภณัฑ ์         ๓๑ 
ขอ้ ๖๕ – ขอ้   ๖๗ อาํนาจในการสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง        ๓๑ 
ขอ้ ๖๘ – ขอ้   ๗๐ การจ่ายเงินล่วงหนา้          ๓๒ 
ขอ้ ๗๑ การตรวจรับพสัดุ           ๓๓ 
ขอ้ ๗๒ – ขอ้   ๗๓ การตรวจการจา้งก่อสร้างและการควบคุมงานก่อสร้าง      ๓๔ 
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           หน้า 
ส่วนที ่ ๓ 

การจ้างทีป่รึกษา 
 

ขอ้ ๗๔ – ขอ้   ๗๖ การส่งเสริมท่ีปรึกษาไทย          ๓๕ 
ขอ้ ๗๗ วิธีจา้งท่ีปรึกษา           ๓๖ 
ขอ้ ๗๘ รายงานขอจา้งท่ีปรึกษา          ๓๖ 
ขอ้ ๗๙ – ขอ้   ๘๑ กรรมการ           ๓๗ 
ขอ้ ๘๒ – ขอ้   ๘๔ วิธีตกลง           ๓๗ 
ขอ้ ๘๕ – ขอ้   ๙๐ วิธีคดัเลือก           ๓๘ 
ขอ้ ๙๑ อาํนาจในการสัง่จา้งท่ีปรึกษา          ๔๐ 
ขอ้ ๙๒ ค่าจา้งท่ีปรึกษา           ๔๐ 
ขอ้ ๙๓ – ขอ้   ๙๔ หลกัประกนัผลงาน          ๔๐ 
 

ส่วนที ่ ๔ 
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

 

ขอ้ ๙๕ วิธีจา้ง             ๔๑ 
ขอ้ ๙๖ รายงานขอจา้งออกแบบและควบคุมงาน         ๔๑ 
ขอ้ ๙๗ – ขอ้   ๙๙ การจา้งโดยวิธีตกลง         ๔๑ 
ขอ้ ๑๐๐ – ขอ้   ๑๐๓  การจา้งโดยวิธีคดัเลือก         ๔๒ 
ขอ้ ๑๐๔ – ขอ้   ๑๐๖  การจา้งโดยวิธีคดัเลือกแบบจาํกดัขอ้กาํหนด       ๔๓ 
ขอ้ ๑๐๗ – ขอ้   ๑๐๙ การจา้งโดยวิธีพิเศษ         ๔๓ 
ขอ้ ๑๑๐ – ขอ้   ๑๑๑  การประการเชิญชวน         ๔๔ 
ขอ้ ๑๑๒ – ขอ้   ๑๑๓ การเสนองาน          ๔๕ 
ขอ้ ๑๑๔ – ขอ้   ๑๑๕ อาํนาจสัง่จา้ง          ๔๕ 
ขอ้ ๑๑๖ – ขอ้   ๑๑๗ การตรวจและรับมอบงาน         ๔๖ 
ขอ้ ๑๑๘ การควบคุมงาน           ๔๖ 
ขอ้ ๑๑๙ – ขอ้   ๑๒๒ ค่าออกแบบและควบคุมงาน        ๔๖ 
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            หน้า 
ส่วนที ่ ๕ 

การแลกเปลีย่น 
 

ขอ้ ๑๒๓ หลกัการแลกเปล่ียนพสัดุ          ๔๗ 
ขอ้ ๑๒๔ รายงานขอแลกเปล่ียนพสัดุ          ๔๗ 
ขอ้ ๑๒๕ การแลกเปล่ียนพสัดุกบัเอกชน         ๔๘ 
ขอ้ ๑๒๖ การแลกเปล่ียนพสัดุกบัหน่วยงานของรัฐ        ๔๘ 
ขอ้ ๑๒๗ การดาํเนินการหลงัจากท่ีไดรั้บครุภณัฑจ์ากการแลกเปล่ียนแลว้      ๔๘ 

 

ส่วนที ่ ๖ 
การเช่า 

 

ขอ้ ๑๒๘ การเช่าสงัหาริมทรัพยแ์ละอสงัหาริมทรัพย ์
  และการจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหนา้         ๔๘ 
ขอ้ ๑๒๙ – ขอ้   ๑๓๑ การเช่าอสงัหาริมทรัพย ์         ๔๙ 
 

ส่วนที ่ ๗ 
สัญญาและหลกัประกนั 

 

ขอ้ ๑๓๒ – ขอ้   ๑๓๓  การทาํสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ       ๕๐ 
ขอ้ ๑๓๔ ค่าปรับ              ๕๑ 
ขอ้ ๑๓๕ การส่งสาํเนาสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือใหส่้วนราชการท่ีเก่ียวขอ้ง     ๕๑ 
ขอ้ ๑๓๖ การแกไ้ขเปล่ียนแปลงสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือท่ีไดล้งนามแลว้     ๕๑ 
ขอ้ ๑๓๗ – ขอ้   ๑๓๘  การบอกเลิกสญัญาหรือขอ้ตกลง        ๕๒ 
ขอ้ ๑๓๙ การงดหรือลดค่าปรับใหแ้ก่คู่สญัญา หรือการขยายเวลาทาํการตามสญัญา 
  หรือขอ้ตกลง           ๕๒ 
ขอ้ ๑๔๐ การใชสิ้ทธิตามเง่ือนไขของสญัญาหรือขอ้ตกลง หรือขอ้กฎหมาย     ๕๒ 
ขอ้ ๑๔๑ – ขอ้   ๑๔๔  หลกัประกนั          ๕๒ 
 

ส่วนที ่ ๘ 
การลงโทษผู้ทิง้งาน 

 

ขอ้ ๑๔๕ – ขอ้   ๑๔๕  สตัต การลงโทษผูท้ิ้งงาน        ๕๔ 
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             หน้า 
หมวด  ๓ 

การควบคุมและการจําหน่ายพสัดุ 
ส่วนที ่ ๑ 
การยมื 

 

ขอ้ ๑๔๖ หลกัการใหย้มืหรือนาํพสัดุไปใช ้         ๕๗ 
ขอ้ ๑๔๗ – ขอ้   ๑๔๘  การยมืพสัดุประเภทใชค้งรูป        ๕๗ 
ขอ้ ๑๔๙ การยมืพสัดุประเภทใชส้ิ้นเปลือง         ๕๗ 
ขอ้ ๑๕๐ การติดตามทวงพสัดุท่ีใหย้มืไปคืน         ๕๘ 
 

ส่วนที ่ ๒ 
การควบคุม 

 

ขอ้ ๑๕๑ หลกัการควบคุมพสัดุ          ๕๘ 
ขอ้ ๑๕๒ การเกบ็รักษาพสัดุ           ๕๘ 
ขอ้ ๑๕๓ – ขอ้   ๑๕๔  วิธีการเบิก – จ่ายพสัดุ         ๕๘ 
ขอ้ ๑๕๕ การตรวจสอบพสัดุประจาํปี          ๕๙ 
ขอ้ ๑๕๖ การดาํเนินการกรณีท่ีมีพสัดุชาํรุดเส่ือมสภาพหรือสูญไป      ๕๙ 
 

ส่วนที ่ ๓ 
การจําหน่าย 

 

ขอ้ ๑๕๗ วิธีการจาํหน่ายพสัดุ           ๕๙ 
ขอ้ ๑๕๘ การดาํเนินการเก่ียวกบัเงินท่ีไดจ้ากการจาํหน่ายพสัดุ       ๖๐ 
ขอ้ ๑๕๙ การจาํหน่ายเป็นสูญ           ๖๐ 
ขอ้ ๑๖๐ การลงจ่ายพสัดุออกจากบญัชีหรือทะเบียน        ๖๐ 
ขอ้ ๑๖๑ การดาํเนินการในกรณีท่ีพสัดุชาํรุด เส่ือมสภาพ สูญไป หรือไม่จาํเป็นตอ้งใช ้
  ในราชการต่อไป ก่อนการตรวจสอบพสัดุประจาํปี       ๖๑ 
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             หน้า 
หมวด  ๔ 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ้ ๑๖๒ การดาํเนินการในระหวา่งท่ียงัไม่ไดต้ั้งศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษา      ๖๑ 
ขอ้ ๑๖๓ รายช่ือผูท้ิ้งงาน  และการพิจารณาลงโทษผูท้ิ้งงาน 
  ก่อนระเบียบน้ีใชบ้งัคบั          ๖๑ 
ขอ้ ๑๖๔ การพสัดุท่ีอยูใ่นระหวา่งดาํเนินการและยงัไม่แลว้เสร็จ 
  ในวนัท่ีระเบียบน้ีใชบ้งัคบั          ๖๑ 
ขอ้ ๑๖๕ การปฏิบติัของคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุ  ตามระเบียบสาํนกั 
  นายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ  พ.ศ.  ๒๕๒๑  และท่ีแกไ้ขเพิ่มเติม 
  ก่อนการแต่งตั้งคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุตามระเบียบน้ี      ๖๑ 
 


