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_______________________ 
 
 โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ ระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการซื้อ การจาง และการจางที่ปรึกษา ภายใตโครงการที่ดําเนินการดวยเงินกูจากตางประเทศ พ.ศ. 
๒๕๒๗ และระเบียบที่เกี่ยวของกับการพัสดุ ใหเปนระเบียบเดียวกันเพื่อความสะดวกในการปฏิบัติยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึง
วางระเบียบไวดังนี้ 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕” 
 ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 ขอ ๓ ใหยกเลิก 
  (๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
  (๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
  (๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
  (๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
  (๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  (๖) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
  (๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
  (๘) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๑ 
  (๙) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการซื้อ การจาง และการจางที่ปรึกษาภายใตโครงการที่
ดําเนินการดวยเงินกูจากตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
  (๑๐) ระเบียบวาดวยการจางออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 
 บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงการคลัง เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
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หมวด ๑ 
ขอความท่ัวไป 

สวนที่ ๑ 
นิยาม 

 ขอ ๕ ในระเบียบนี้ 
  “การพัสดุ” หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษาการจางออกแบบและควบคุม
งาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 
  “พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวในหนังสือการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ 
  “การซื้อ” หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต
ไมรวมถงึการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 
  “การจาง” ใหหมายความรวมถึง การจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขนในการ
เดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุม
งาน และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  “การจางที่ปรึกษา” หมายความวา การจางบริการจากที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการจางออกแบบและ
ควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 
  “การจางออกแบบและควบคุมงาน” หมายความวา การจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่
ประกอบธุรกิจบริการดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 
  “เงินงบประมาณ” หมายความวา งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณรายจายเพิ่มเติม และเงินซึ่ง
สวนราชการไดรับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหไมตองสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ แตไมรวมถึงเงินกู และเงินชวยเหลือตามระเบียบนี้ 
  “เงินกู” หมายความวา เงินกูตามกฎหมายวาดวยการใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจากตางประเทศ 
  “เงินชวยเหลือ” หมายความวา เงินที่ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวาง
ประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ องคการตางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใชระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชน
ตางประเทศ 
  “อาคาร” หมายความวา สิ่งปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคารที่ทําการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนํารอง หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน และรวมตลอดถึง
สิ่งกอสรางอื่น ๆ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้น ๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปา 
และสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟต เฟอรนิเจอร ฯลฯ 
  “พัสดุที่ผลิตในประเทศ” หมายความวา ผลิตภัณฑที่ผลิตสําเร็จรูปแลว โดยสถานที่ผลิตต้ังอยูในประเทศ
ไทย 
  “กิจการของคนไทย” หมายความวา กิจการที่เปนของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย 
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  “ที่ปรึกษา” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ หรือสามารถใหบริการเปนที่
ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม เศรษฐศาสตร หรือสาขาอื่น รวมทั้งใหบริการดานศึกษา สํารวจ ออกแบบและควบคุม
งาน และการวิจัย แตไมรวมถึงการใหบริการออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 
  “ที่ปรึกษาไทย” หมายความวา ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย และไดจดทะเบียนไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษา
ของกระทรวงการคลัง 
  “สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งใน
สวนกลาง สวนภูมิภาค หรือในตางประเทศ แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
  “รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
  “ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงดวย 
  “หัวหนาสวนราชการ” 
  - สําหรับราชการบริหารสวนกลาง หมายความวา อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกช่ืออยางอื่นและ
มีฐานะเปนนิติบุคคล 
  - สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค หมายความวา ผูวาราชการจังหวัด 
  “หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบกองซึ่ง
ปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด หรือขาราชการอื่นซึ่งไดรับแตงตั้งจาก
หัวหนาสวนราชการใหเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ แลวแตกรณี 
  “เจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา เจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผูไดรับ
แตงต้ังจากหัวหนาสวนราชการใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดตุามระเบียบนี้ 
  “ผูอํานวยการโครงการ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงินกูหรือโครงการเงินชวยเหลือ 
  “โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ” หมายความวา โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๒ ในกิจการและขอบขายที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐานไอ เอส โอ หรือหนวยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมใหการรับรอง
ระบบงาน (Accreditation)” 
  “ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาขาย
ในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุ หรือเขาเสนองานเพื่อรับจางเปนที่ปรึกษา หรือรับจาง
ออกแบบและควบคุมงานใหแกสวนราชการใด เปนผูมีสวนไดเสีย ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 
  การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน ไดแก 
การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้ 
  (๑) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือ
ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการ
บริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวน
ราชการนั้นในคราวเดียวกัน 
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  (๒) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไม
จํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนสวนในหาง
หุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือ
หลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 
   คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้น
หรือในอัตราอื่นตามที่ กวพ. เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
  (๓) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ 
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เปน
หุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีก
รายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 
  การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรสหรือบุตรที่ยังไมบรรลุ
นิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว  
  ในกรณีบุคคลใดใชช่ือบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูเปน
หุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริงหรือเปนหุนสวน หรือผูถือหุนที่แทจริงของหาง
หุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
ที่เกี่ยวของ ไดเขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมี
ความสัมพันธกันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี 
  “การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหนึ่ง
หรือหลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค หรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรมในการเสนอราคา หรือเสนองานตอสวนราชการ ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวา
จะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลัง
ประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนใน
ระหวางผูเสนอราคา หรือผูเสนองานดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคา หรือผูเสนองานรายหนึ่งรายใดเปนผูมี
สิทธิทําสัญญากับสวนราชการนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบสวน
ราชการโดยมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ  
  “เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความวา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาตามขอ ๔๒ 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ ๕๐ คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามขอ ๘๖ 
คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกตามขอ ๑๐๓ คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด
ตามขอ ๑๐๖ หรือผูวาจางในกรณีการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เปนการวาจางโดยการประกวดแบบตาม
ขอ ๑๐๗(๒) 
  “งานกอสรางสาธารณูปโภค” หมายความวา งานกอสราง ซอมแซม และบํารุงรักษางานอันเกี่ยวกับการ
ประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ํา ระบบการขนสงปโตรเลียมโดยทางทอ ทางหลวง ทางรถไฟ 
และการอื่นที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินการในระดบัพื้นดิน ใตพ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน” 



 5  
สวนที่ ๒ 

การใชบังคับและการมอบอํานาจ 
 

 ขอ ๖ ระเบียบนี้ใชบังคับแกสวนราชการ ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดยใชเงินงบประมาณ เงินกู และเงิน
ชวยเหลือ 
 ขอ ๗ สําหรับสวนราชการของกระทรวงกลาโหม การกําหนดใหสวนราชการระดับใด ผูบังคับบัญชาช้ันใด 
ตําแหนงใด มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ ใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด และเมื่อไดกําหนดไปประการใด
แลว ใหแจงผูรักษาการตามระเบียบ และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ทราบดวย 
 ขอ ๘ สําหรับสวนราชการที่หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือสวนราชการที่ไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงใด ใหหัวหนาสวนราชการนั้นมีอํานาจในการดําเนินการตามระเบียบนี้เทากับหัวหนา
สวนราชการ สวนอํานาจที่เกินกวานั้นใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปเปนผูพิจารณา 
 ขอ ๙ ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็ได โดยให
คํานึงถึงระดับ ตําแหนง หนาที่ และความรับผิดชอบของผูที่จะไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ 
  เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองรับมอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจ
นั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได เวนแต 
  (๑) การมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนั้นตอไปไดในกรณี
ดังตอไปนี้ 
   (๑.๑) กรณีมอบอํานาจใหแกรองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด 
หรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหผูมอบอํานาจชั้นตนทราบดวย 
   (๑.๒) กรณีมอบอํานาจใหแกบุคคลอื่นนอกจากที่กลาวใน (๑.๑) จะกระทําไดตอเมื่อไดรับ
ความเห็นชอบจากผูมอบอํานาจชั้นตนแลว 
  (๒) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจตอตามระเบียบกระทรวงกลาโหม 
  เพื่อความคลองตัวในการจัดหา ใหหัวหนาสวนราชการมอบอํานาจในการสั่งการและดําเนินการจัดหา
ใหแกผูดํารงตําแหนงรองลงไปเปนลําดับ 
  สําหรับโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะแตงตั้งขาราชการคน
หนึ่งทําหนาที่ผูอํานวยการโครงการ และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการตามระเบียบนี้ใหเปนการเฉพาะ
ก็ได 
  ใหผูมอบสงสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบทุกครั้ง 
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สวนที่ ๓ 

บทกําหนดโทษ 
 
 ขอ ๑๐ ผูมีอํานาจหรือหนาที่ดําเนินการตามระเบียบนี้ หรือผูหนึ่งผูใด กระทําการใดโดยจงใจหรือประมาท
เลินเลอไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนือ
อํานาจหนาที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอื้ออํานวยแกผูเขาเสนอราคาหรือเสนองาน ใหมีการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม ถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการหรือตามกฎหมายเฉพาะของสวนราชการนั้น ภายใต
หลักเกณฑดังนี้ 
  (๑) ถาการกระทํามีเจตนาทุจริต หรือเปนเหตุใหทางราชการเสียหายอยางรายแรงใหดําเนินการ
ลงโทษอยางต่ําปลดออกจากราชการ 
  (๒) ถาการกระทําเปนเหตุใหทางราชการเสียหายแตไมรายแรง ใหลงโทษอยางต่ําตัดเงินเดือน 
  (๓) ถาการกระทําไมเปนเหตุใหทางราชการเสียหาย ใหลงโทษภาคทัณฑ หรือวากลาวตักเตือน โดย
ทําคําสั่งเปนลายลักษณอักษร 
  การลงโทษทางวินัยตาม (๑) หรือ (๒) ไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนจากความรับผิดในทางแพงตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ หรือความรับผิดทางอาญา (ถามี) 
 

สวนที่ ๔ 
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ 

 
 ขอ ๑๑ ใหมีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ เรียกโดยยอวา “กวพ.” ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง เปน
ประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ผูแทนสํานักงาน
อัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ช. ผูแทนสํานักงาน
ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  ผูแทนสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผูแทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมและ     
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินหาคน เปนกรรมการ และใหเจาหนาที่กรมบัญชีกลาง เปนกรรมการและ     
เลขานุการ  กับให กวพ. แตงตั้งผูชวยเลขานุการ ไมเกินสองคน 
  ผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจาก
ตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 
 ขอ ๑๒ ให กวพ. มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
  (๑) ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ 
  (๒) พิจารณาการอนุมัติยกเวน หรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบ 
  (๓) พิจารณาคํารองเรียนเกี่ยวกับการที่สวนราชการไมปฏิบัติตามระเบียบ 
  (๔) เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบตอคณะรัฐมนตรี 
  (๕) กําหนดแบบหรือตัวอยาง รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และกําหนดแนวทางวิธีปฏิบัติ 
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้ 
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  (๖) เสนอความเห็นตอผูรักษาการตามระเบียบ ในการพิจารณาและแจงเวียนช่ือผูทิ้งงาน และการสั่ง
เปลี่ยนแปลงเพิกถอนผูทิ้งงานของสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 
  (๗) กําหนดอัตรารอยละของราคาตามขอ ๑๖ (๖) (๗) (๘) และ (๑๑) 
  (๘) กําหนดประเภทหรือชนิดของพัสดุที่จําเปนตองซื้อจากตางประเทศ ตามขอ ๖๘ 
  (๙) เชิญขาราชการและลูกจางของสวนราชการหรือพนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจหรือบุคคลที่
เกี่ยวของมาสอบถามหรือใหขอเท็จจริงรวมทั้งเรียกเอกสารจากสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจในสวน
ที่เกี่ยวของ 
   (๑๐) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
  (๑๑) พิจารณาดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  (๑๒) พิจารณารายงานการจางตามขอ ๘๓ วรรคสอง 
  (๑๓) กําหนดอัตราคาจางที่ปรึกษาตามขอ ๙๒ 
  (๑๔) กําหนดหลักเกณฑการกําหนดคาปรบัตามขอ ๑๓๔ 
  (๑๕) กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเพื่อใหมีการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 



 8  
หมวด ๒ 
การจัดหา 
สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

 
 ขอ ๑๓ หลังจากไดทราบยอดเงินที่จะนํามาใชในการจัดหาแลวใหสวนราชการรีบดําเนินการใหเปนไปตามแผน 
และตามขั้นตอนของระเบียบนี้ ในสวนที่ ๒ สวนที่ ๓ หรือสวนที่ ๔ แลวแตกรณี เพื่อใหพรอมที่จะทําสัญญาไดทันทีเมื่อ
ไดรับอนุมัติทางการเงินแลว 
  การจัดหาโดยวิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา ใหสวนราชการวางแผนในการจัดหา และดําเนินการ
ใหเปนไปตามแผนดวย 
 ขอ ๑๔ การไดมาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ไดกําหนดไว และไมมีระเบียบของทางราชการ
หรือกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กําหนดไวใน
หมวดนี้ 
 ขอ ๑๕ กรณีที่มีการจัดทําเอง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น และแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจาง เวนแตสวนราชการที่
กําหนดใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยูแลว 
 ขอ ๑๕ ทวิ การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในแตละขั้นตอนของการจัดหา ตองดําเนินการโดย
เปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผู
เสนอราคา หรือผูเสนองาน เวนแตกรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 
  ในการดําเนินการแตละขั้นตอน ผูมีหนาที่รับผิดชอบตองมีการบันทึกหลักฐานในการดําเนินการ พรอมทั้งตอง
ระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สําคัญไวเพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
 ขอ ๑๕ ตรี เพื่อเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรมตามขอ ๑๕ ทวิ ใหผูเสนอราคาหรือผูเสนอ
งานที่เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันแตเพียงรายเดียวเทานั้น มีสิทธิที่จะเสนอราคาหรือเสนองานในการซื้อหรือ
การจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงานของทางราชการในแตละครั้ง 
 ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละ
รายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันหรือไม กอนการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแต
กรณี และในกรณีการซื้อหรือการจางทําพัสดุโดยวิธีประกวดราคาตามขอ ๕๔ หรือการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามขอ 
๘๕ และขอ ๘๙ ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
ดังกลาว กอนการเปดซองขอเสนอดานเทคนิค ซองขอเสนอดานราคา หรือซองขอเสนอทางการเงิน 
 ขอ ๑๕ จัตวา ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ ๑๕ ตรี วรรคสอง ให
เจาหนาที่กําหนดใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาตางหาก โดยอยางนอยตองมีเอกสาร
ดังตอไปนี้ 
  (๑) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีรายช่ือผูถือหุนราย
ใหญ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
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  (๒) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่น
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัว
ประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  (๓) ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรวมกันในฐานะเปนผูรวม
คา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปน
บุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือถาผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่
ระบุไวใน (๑) 
  (๔) เอกสารอื่นตามที่สวนราชการกําหนด เชน หนังสือแสดงฐานะทางการเงินสําเนาใบทะเบียน
พาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
  การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นพรอมกับการยื่นซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ
เสนองาน แลวแตกรณี สําหรับกรณีที่ระเบียบนี้กําหนดใหยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียวตามขอ ๘๗ (๒) ใหผู
เสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งมาพรอมกับการยื่นซองดังกลาวดวย 
  เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ ๑๕ ตรี วรรคสอง
แลว ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกไวใน
ที่เปดเผย ณ สถานที่ทําการของสวนราชการโดยพลัน และถาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานอยู ณ สถานที่ที่มีการเปดซองสอบ
ราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี ใหเจาหนาที่แจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายนั้นทราบดวย 
 ขอ ๑๕ เบญจ เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ ๑๕ ตรี วรรค
สองแลว หากปรากฏวามีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่
ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดังกลาวทุกรายออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานใน
การเสนอราคาหรือเสนองานในครั้งนั้น พรอมทั้งแจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายดังกลาวทราบโดยพลัน 
  ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเพราะเหตุเปนผู
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงพรอมทั้ง
แสดงเหตุผลของการอุทธรณและเอกสารที่เกี่ยวของมาดวย 
  ในกรณีที่มีการย่ืนอุทธรณตามวรรคสอง ใหปลัดกระทรวงพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณพรอมทั้งแจงใหผู
อุทธรณทราบโดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุดสําหรับการเสนอราคาหรือเสนองานในการซื้อ
หรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น และใหสงคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาว
ให กวพ. ทราบดวย 
  การยื่นอุทธรณตามวรรคสอง ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองสอบราคา ประกวด
ราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี ทั้งนี้ เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแก
ทางราชการอยางยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการ
เปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ให
ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกลาวได 
 ขอ ๑๕ ฉ นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ ๑๕ ตรี วรรคสอง 
และตามขอ ๑๔๕ แลว หากปรากฏตอเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติกอนหรือในขณะที่มีการเปดซองสอบราคา 
ประกวดราคา หรือเสนองาน วามีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติทําการตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว หากเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการ
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ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่
กระทําการดังกลาวทุกรายออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือ
การจางออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น เวนแตเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติจะวินิจฉัยวา ผูเสนอราคาหรือผู
เสนองานนั้น เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทํา
ดังกลาวตามนัยขอ ๑๔๕ เบญจ จะไมตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
ในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรอืการจางออกแบบและควบคุมงานนั้นก็ได 
 ใหนําความในขอ ๑๕ จัตวา วรรคสามมาใชบังคับโดยอนุโลม และผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออก
จากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณคําสั่งของเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติได 
ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๑๕ เบญจ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชกับการอุทธรณในกรณีนี้โดยอนุโลม และให
หัวหนาสวนราชการเสนอตอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผู
เสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง เปนผูทิ้งงานตามความในหมวด ๒ สวนที่ ๘ การลงโทษผูทิ้งงาน 
 ขอ ๑๕ สัตต ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานแลว วาผู
เสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ ๑๕ จัตวา วรรคสาม เปนผูเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายอื่น หรือเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหหัวหนาสวนราชการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวทุกรายออกจากประกาศรายชื่อตามขอ ๑๕ จัตวา วรรคสาม 
 ใหหัวหนาสวนราชการเสนอตอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจาก
การเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง เปนผูทิ้งงานตามความในหมวด ๒ สวนที่ ๘ การลงโทษผูทิ้งงาน และ
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา การยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ไดดําเนินการ
ไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ
เสนองานดังกลาวได 
 

สวนที่ ๒ 
การซื้อการจาง 

 
การใชพสัดุท่ีผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย 
 ขอ ๑๖ ใหสวนราชการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทย ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 
  (๑) หามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะซึ่งอาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขายพัสดุที่
ผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทยสามารถเขาแขงขันกันในการเสนอราคากับทางราชการ 
  (๒) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว 
ใหกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสรางตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือเพื่อ
ความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได 
  (๓) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา ยังไมมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม 
แตมีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือ
รายการในการกอสราง ใหสอดคลองกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไวในคูมือผูซื้อ หรือใบแทรกคูมือผูซื้อ
ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น 
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  (๔) ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ หรือรายการในการ
กอสรางแตกตางจากที่กําหนดไวใน (๒) หรือ (๓) ใหแจงสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และเมื่อไดรับหนังสือ
กระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไมทักทวงแลว ใหดําเนินการซื้อหรือจางตอไปได หรือไมรับพิจารณารายนั้น 
แลวแตกรณี 
  (๕) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมี
ผูผลิตตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการ
รับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทยเทานั้น 
  ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทําตามวรรคหนึ่ง เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันและในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพโดยมีผูผลิตนอยกวาสามราย แตเปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาด
เดียวกันโดยมีผูไดรับใบอนุญาตตั้งแตสามรายขึ้นไป หรือเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ
โดยมีผูผลิตต้ังแตสามรายขึ้นไป ใหสวนราชการระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือพัสดุที่
ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทยและใหดําเนินการตาม (๖) 
  (๖) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ทํา
ในประเทศไทยเทานั้น 
  ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ
ต้ังแตสามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศ
ไทยเทานั้น 
  การซื้อหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุด
ของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละหา ใหตอรองราคาผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงาน
ที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาต่ําสุด หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดไมเกินรอยละ
สามหรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 
  (๗) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทําตาม (๕) หรือ (๖) เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรอง
ระบบคุณภาพนอยกวาสามราย หรือเปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาด
เดียวกัน โดยมีผูไดรบัใบอนุญาตนอยกวาสามราย หรือเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมี
ผูผลิตนอยกวาสามราย ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย 
  การซื้อหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ หรือมีผูเสนอราคาพัสดุที่แสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือมีผูเสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ใหดําเนินการตอรองราคา
ดังนี้ 
    (ก) ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่
ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละ
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สิบมาตอรองราคา ทั้งนี้ ใหเรียกผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุดมาตอรองราคากอน หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูง
กวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละเจ็ดหรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผู
เสนอราคารายนั้น หากตอรองราคาแลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจาก
โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาต่ําสุดลําดับถัดไปมาตอรองราคา หากตอรองราคาแลว ราคาที่
ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละเจ็ดหรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือจาง
จากผูเสนอราคารายนั้น 
   (ข) หากดําเนินการตาม (ก) แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน หรือผูเสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผู
เสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละเจ็ดมาตอรองราคา หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคาราย
อื่นไมเกินรอยละหา หรืออัตราที่ กวพ.กําหนดตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 
  (๘) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา มีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวง
อุตสาหกรรมแลว ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย 
  การซื้อหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาพัสดุที่ไดรับการจดทะเบียน
ผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเขาแขงขันรายอื่นไมเกินรอยละเจ็ด ใหตอรอง
ราคาผูเสนอราคาพัสดุที่ไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมรายที่เสนอราคาต่ําสุด หากตอรองราคา
แลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดไมเกินรอยละหา หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอ
ราคารายนั้น 
  (๙) การดําเนินการตาม (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ใหถือตามที่ปรากฏในบัญชีคูมือผูซื้อหรือใบแทรก
คูมือผูซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้นถึงเดือนกอนหนาที่จะประกาศซื้อหรอืจาง 
  ถามีผู เสนอราคาพัสดุที่อยูระหวางขอการรับรองระบบคุณภาพ หรือการขอรับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมโดยแนบใบรับมาพรอมกับใบเสนอ
ราคา หากพัสดุนั้นไดรับการรับรองระบบคุณภาพ หรือใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือไดรับการจดทะเบียน
ผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน ๑๐ วันทําการ นับจากวันถัดจากวันเสนอราคา แตทั้งนี้จะตองกอนการ
พิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ ใหถือเสมือนเปนผูเสนอราคาพัสดุที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ หรือไดรับ
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม แลวแตกรณี 
  (๑๐) ในกรณีที่ไดดําเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แลวแตไมสามารถซื้อหรือจางได ให
ดําเนินการซื้อหรือจางตอไปได หรือไมรับพิจารณารายนั้น แลวแตกรณี 
  (๑๑) การซื้อและการจางนอกจากที่กลาวใน (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แตไมรวมถึงการจาง
กอสราง ใหกําหนดเงื่อนไขใหผูเสนอราคาระบุแหลงกําเนิดหรือประเทศที่ผลิตดวย ในกรณีที่ผูเสนอราคาผลิตภัณฑที่มี
แหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือเปนกิจการของคนไทย เสนอราคาสูงกวาพัสดุที่มิไดมีแหลงกําเนิดหรือผลิตใน
ประเทศไทย หรือมิไดเปนกิจการของคนไทยไมเกินรอยละหาของผูเสนอราคารายต่ําสุด ใหตอรองราคาของผูเสนอราคา
พัสดุที่มีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือเปนกิจการของคนไทยรายที่เสนอถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนดซึ่งมี
คุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ และเสนอราคาต่ําสุด หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดไมเกิน
รอยละสาม หรืออัตราที่ กวพ. กําหนด ตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 
  (๑๒) การเปรียบเทียบราคาใหพิจารณาราคาที่อยูในฐานเดียวกัน โดยใหพิจารณาราคารวมภาษี ราคา
แยกภาษี หรือราคายกเวนภาษี ตามหลักเกณฑที่ไดประกาศใหผูเสนอราคาทราบ แลวแตกรณี 
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  (๑๓) ราคาที่ซื้อหรือจาง ใหพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับวิธีซื้อหรือวิธีจางแตละวิธี เวนแต
จะเขาหลักเกณฑตาม (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๑) 
  การซื้อหรือการจาง ที่ดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือซึ่งไมสามารถเจรจากับแหลงเงินกูหรือเงิน
ชวยเหลือเพื่อกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งได ใหสวนราชการสงเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย หรือเปนกิจการของคน
ไทย ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 
  ในกรณีที่พัสดุใด ผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ ให กวพ. มีอํานาจยกเวนการสงเสริม
พัสดุประเภทหรือชนิดดังกลาวได ตามความเหมาะสมและจําเปน 
  ผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน หรือผูผลิตจากโรงงาน
ที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพตาม (๕) (๖) หรือ (๗) แตละรายถามีลักษณะที่เปนการมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมตามนัยของบทนิยาม “ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” ใหนับผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
หรือผูผลิตดังกลาวเปนหนึ่งรายเทานั้น 
 ขอ ๑๗ ใหสวนราชการดังตอไปนี้ มีหนาที่ควบคุมดูแลและสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามขอ ๑๖ 
  (๑) กระทรวงอุตสาหกรรม มีหนาที่ 
   (๑.๑) พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน คําขอรับใบอนุญาตทํา
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน และคําขอจดทะเบียนผลิตภัณฑใหแลว
เสร็จโดยเร็ว 
   ในระหว างที่ ยั งพิจารณาคํ าขอตามวรรคหนึ่ งไมแลว เสร็จ  ใหสํ านักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมออกใบรับใหแกผูยื่นคําขอเพื่อใชเปนหลักฐานกับสวนราชการผูดําเนินการซื้อหรือจาง 
   (๑.๒) จัดทําบัญชีคูมือผูซื้อปละหนึ่งครั้ง และใบแทรกคูมือผูซื้อระบุรายช่ือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ประกาศกําหนดใหม และบัญชีรายช่ือผลิตภัณฑรายใหมที่ไดผานการพิจารณาตาม (๑.๑) เดือนละ
หนึ่งครั้ง เผยแพรแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐที่เรียกช่ืออยางอื่น เปนประจํา 
   (๑.๓) ตรวจสอบความจําเปนพิเศษของสวนราชการตามขอ ๑๖ (๔) หากเปนกรณีที่ไม
สมควรใหทักทวง มิฉะนั้นใหตอบรับทราบ ทั้งนี้ ภายในสิบวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง 
  (๒) สํานักงานตรวจเงินแผนดินมีหนาที่สอดสองมิใหมีการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามขอ ๑๖ หากพบ
การหลีกเลี่ยงใหรายงานผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป เพื่อดําเนินการทางวินัยแกผูหลีกเลี่ยง และแจงใหผูรักษาการตาม
ระเบียบทราบ 
 
วิธีซื้อและวิธีจาง 
 ขอ ๑๘ การซื้อหรือการจางกระทําได ๖ วิธี คือ 
  (๑) วิธีตกลงราคา 
  (๒) วิธีสอบราคา 
  (๓) วิธีประกวดราคา 
  (๔) วิธีพิเศษ 
  (๕) วิธีกรณีพิเศษ 
                 (๖)     วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด                                            
                 ขอ ๑๙ การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแกการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
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 ขอ ๒๐ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแกการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต
ไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ขอ ๒๑ การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแกการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 
 ขอ ๒๒ การซื้อหรือการจางตามขอ ๑๙ และขอ ๒๐ ถาผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางเห็นสมควรจะสั่งใหกระทําโดยวิธีที่
กําหนดไวสําหรับวงเงินที่สูงกวาก็ได 
 การแบงซื้อหรือแบงจางโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกันเพื่อใหวงเงินต่ํากวาที่กําหนดโดยวิธีหนึ่งวิธี
ใด หรือเพื่อใหอํานาจสั่งซื้อสั่งจางเปลี่ยนไป จะกระทํามิได 
 การซื้อหรือการจางซึ่งดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางจะสั่งใหกระทําตามวงเงินที่
สัญญาเงินกูหรือสัญญาเงินชวยเหลือกําหนดก็ได 
 ขอ ๒๓ การซื้อโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่ง
กรณีใด ดังตอไปนี้ 
  (๑) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการ
ระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ 
  (๒) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ 
  (๓) เปนพัสดุเพื่อใชในราชการลับ 
  (๔) เปนพัสดุที่มีความตองการใชเพิ่มขึ้นในสถานการณที่จําเปน หรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชนของ
สวนราชการ และจําเปนตองตองซื้อเพิ่ม (Repeat Order) 
  (๕) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการระหวาง
ประเทศ 
  (๖) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอเปนการ
เฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล รถประจําตําแหนง หรือยารักษาโรคที่ไมตองจัดซื้อตามชื่อสามัญในบัญชียาหลัก
แหงชาติ ตามขอ ๖๐  
  (๗) เปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง 
  (๘) เปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี 
 ขอ ๒๔ การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่ง
กรณีใด ดังตอไปนี้ 
  (๑) เปนงานที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ 
  (๒) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอนจึงจะประมาณคา
ซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
  (๓) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ 
  (๔) เปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของทางราชการ 
  (๕) เปนงานที่จําเปนตองการจางเพิ่มในสถานการณที่จําเปน หรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชนของสวน
ราชการ และจําเปนตองจางเพิ่ม (Repeat Order) 
  (๖) เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี 
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 ขอ ๒๕ สําหรับสวนราชการในตางประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ตองปฏิบัติในตางประเทศจะซื้อหรือจางโดยวิธี
พิเศษก็ได โดยใหติดตอซื้อหรือจางกับผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง 
 ขอ ๒๖ การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ หนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหซื้อหรือจาง 
  (๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซื้อหรือจาง และกรณีนี้ใหรวมถึงหนวยงานอื่นที่มี
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย 
 
รายงานขอซื้อหรือขอจาง 
 ขอ ๒๗ กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางตามขอ ๒๘ ใหเจาหนาที่
พัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการตามรายการดงัตอไปนี้ 
  (๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง 
  (๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง 
  (๓) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายใน
ระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ 
  (๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือ
ที่จะซื้อหรือจางในครั้งนั้นทั้งหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น 
  (๕) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
  (๖) วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น 
  (๗) ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการซื้อหรือจาง การ
ออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
 การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และการซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษกรณีเรงดวน
ตามขอ ๒๓ (๒) หรือขอ ๒๔ (๓) ซึ่งไมอาจทํารายงานตามปกติได เจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติ
ราชการนั้นจะทํารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นวาจําเปนก็ได 
 ขอ ๒๘ กอนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอตอหัวหนาสวนราชการ
ตามรายการดังตอไปนี้ 
  (๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อ 
  (๒) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งกอสรางที่ตองการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และทองที่ที่ตองการ 
  (๓) ราคาประเมินของทางราชการในทองที่นั้น 
  (๔) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งกอสรางใกลเคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ ๓ ราย 
  (๕) วงเงินที่จะซื้อ โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือที่จะซื้อ
ในครั้งนั้นทั้งหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาว ใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อในครั้งนั้น 
  (๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ตองซื้อโดยวิธีนั้น 
  (๗) ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการซื้อ การออก
ประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
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  การซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางใหติดตอกับเจาของโดยตรง เวนแตการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางใน
ตางประเทศที่จําเปนตองติดตอผานนายหนา หรือดําเนินการในทํานองเดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมของทองถิ่น 
 ขอ ๒๙ เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามขอ ๒๗ หรือขอ ๒๘ แลว ให
เจาหนาที่พัสดุดําเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจางนั้นตอไปได 
 
การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อและการจาง 
 ขอ ๓๐ สวนราชการใดประสงคจะคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อและการจางใหกระทําไดในกรณีที่
จําเปนตองจํากัดเฉพาะผูที่มีความสามารถ โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ประกาศใหผูที่สนใจทราบโดยเปดเผย 
พรอมทั้งสงให กวพ. ดวย 
 ในการดําเนินการคัดเลือก ใหสวนราชการเจาของเรื่องจัดทํารายงานเสนอขออนุมัติหัวหนาสวนราชการผาน
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ พรอมดวยเอกสารการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตน โดยมีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้ 
  (๑) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองทําการคัดเลอืกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน 
  (๒) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุหรืองานที่จะตองซื้อหรือจาง 
  (๓) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ซึ่งเปนเกณฑความตองการขั้นต่ํา เชน ประสบการณ
และผลงานที่ผานมา สมรรถภาพในสวนที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ เครื่องมือ และโรงงาน ฐานะการเงิน เปนตน 
  (๔) หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก 
 ขอ ๓๑ เมื่อหัวหนาสวนราชการสั่งการอนุมัติในขอ ๓๐ แลว ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําประกาศเชิญชวนเพื่อ
คัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตน 
 ประกาศเชิญชวน อยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้ 
  (๑) รายละเอียดเฉพาะของที่ตองการซื้อหรืองานที่ตองการจาง 
  (๒) ประสบการณและผลงานของผูเสนอที่มีลักษณะและประเภทเดียวกัน 
  (๓) สมรรถภาพในสวนที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ เครื่องมือและโรงงาน 
  (๔) ฐานะการเงิน 
  (๕) หลักเกณฑทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือก 
  (๖) สถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารคุณสมบัติเบื้องตน 
 ในประกาศครั้งแรก ใหกําหนดสถานที่ วัน เวลารับขอเสนอ ปดการรับขอเสนอ และเปดซองขอเสนอ พรอมทั้ง
ประกาศโฆษณาและแจงลักษณะโดยยอของพัสดุที่ตองการซื้อหรืองานที่ตองการจางและกําหนดเวลาใหพอเพียงเพื่อเปด
โอกาสใหแกผูที่สนใจจัดเตรียมขอเสนอ ทั้งนี้จะตองกระทํากอนวันรับซองขอเสนอไมนอยกวา ๓๐ วัน โดยประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียงและลงประกาศในหนังสือพิมพ หากเห็นสมควรจะสงประกาศเชิญชวนไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจาง
ทํางานนั้นโดยตรงหรือโฆษณาดวยวิธีอื่นอีกก็ได 
 สําหรับการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการประกวดราคานานาชาติ ใหประกาศโฆษณากอนวันรับซอง
ขอเสนอไมนอยกวา ๖๐ วัน และดําเนินการตามหลักเกณฑของแหลงเงินกูหรือเงินชวยเหลืออีกดวย 
 ขอ ๓๒ ใหหัวหนาสวนราชการแตงต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน ประกอบดวย 
ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย ๔ คน โดยใหแตงตั้งจากขาราชการระดับ ๕ หรือเทียบเทาขึ้นไป และ
จะตองมีผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิอยางนอย ๑ คน 



 17  
 คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนมีหนาที่พิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนตามหลักเกณฑและ
ภายในระยะเวลาที่หัวหนาสวนราชการกําหนด 
 ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการ
ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เพื่อพิจารณาประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรอืจางตอไป 
 ขอ ๓๓ ใหสวนราชการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือการจาง 
และตรวจสอบบัญชีรายช่ือผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ไดประกาศไปแลวอยางนอยทุกรอบ ๓ ป โดยปกติใหกระทําภายในเดือน
แรกของปงบประมาณ และเมื่อไดทบทวนแลว ใหสวนราชการนั้นแจงการทบทวนพรอมทั้งสงหลักเกณฑที่มีการ
เปลี่ยนแปลงใหมให กวพ. ทราบโดยเร็ว แตตองไมนานเกินกวา ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ
ดังกลาว 
 ในกรณีที่สวนราชการใดมีการขึ้นบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนสําหรับการซื้อหรือการจางไวเปนการประจํา ใหสวน
ราชการนั้นเปดโอกาสใหผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ไดขึ้นบัญชีไวแลวและประสงคที่จะขอเลื่อนช้ัน หรือใหบุคคลที่ประสงค
จะเขารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตน มีสิทธิยื่นคําขอเลื่อนช้ันหรือคําขอเขารับการพิจารณา
คัดเลือกไดตลอดเวลา โดยใหดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการคัดเลือกตามที่กําหนดไวในขอ ๓๑ และขอ ๓๒ และโดย
ปกติจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานตาง ๆ ครบถวนแลว ถาไม
สามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว จะตองช้ีแจงเหตุผลและระยะเวลาที่ตองใชตามความจําเปนใหผู
ยื่นคําขอทราบดวย 
 ในระหวางการยื่นคําขอและตรวจพิจารณาคําขอ ผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ยื่นคําขอเลื่อนช้ันหรือผูที่ยื่นคําขอเขารับ
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตน จะใชสิทธิจากการที่ตนไดยื่นคําขอเลื่อนช้ันหรือคําขอเขารับ
การพิจารณาคัดเลือกดังกลาวในการซื้อหรือการจางที่มีขึ้นกอนหรือในระหวางที่ตนยื่นคําขอเลื่อนช้ัน หรือคําขอเขารับการ
พิจารณาคัดเลือกนั้นไมได 
 ในกรณีที่สวนราชการเห็นสมควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือการจางเพื่อดําเนินการ
คัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนตามหลักเกณฑที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงใหมตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการแจงใหผูมี
คุณสมบัติเบื้องตนที่อยูในบัญชีรายช่ือทราบหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ไดมีการเปลี่ยนแปลง
ใหมลวงหนาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน 
 ขอ ๓๓ ทวิ ในการซื้อหรือการจางแตละครั้ง ใหสวนราชการพิจารณาถึงความสามารถในการรับงานของผูขาย
หรือผูรับจางประกอบการพิจารณาคัดเลือกของสวนราชการดวย 
 ในกรณีที่สวนราชการใดมีการขึ้นบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนสําหรับการซื้อหรือการจางไวแลว ใหสวนราชการ
นั้นแจงใหผูขายหรือผูรับจางที่อยูในบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนดังกลาวแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพรอม
ที่ตนมีอยูในวันเสนอราคาตามหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนดทั้งในดานบุคลากร เครื่องมือ โรงงาน และฐานะทางการเงิน
ของตนตอสวนราชการ 
 
กรรมการ 
 ขอ ๓๔ ในการดําเนินการซื้อหรือจางแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้ พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลวแตกรณี คือ 
  (๑) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
  (๒) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 
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  (๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
  (๔) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
  (๕) คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
  (๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
  (๗) คณะกรรมการตรวจการจาง 
 ใหคณะกรรมการแตละคณะรายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาสวนราชการภายในระยะเวลาที่กําหนด ถามีเหตุที่
ทําใหการรายงานลาชา ใหเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาขยายเวลาใหตามความจําเปน 
 ขอ ๓๕ คณะกรรมการตามขอ ๓๔ แตละคณะใหประกอบดวยประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย 
๒ คน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาขึ้นไป ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทาง
ราชการจะแตงตั้งบุคคลที่มิใชขาราชการรวมเปนกรรมการดวยก็ได ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ให
หัวหนาสวนราชการแตงตั้งขาราชการที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตนทําหนาที่ประธานกรรมการแทน 
 ในกรณีเมื่อถึงกําหนดเวลาการเปดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแลวประธานกรรมการยังไมมาปฏิบัติ
หนาที่ ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการในเวลานั้น โดยใหคณะกรรมการ
ดังกลาวปฏิบัติหนาที่เฉพาะขอ ๔๒ (๑) หรือขอ ๔๙ แลวแตกรณี แลวรายงานประธานกรรมการซึ่งหัวหนาสวนราชการ
แตงต้ังเพื่อดําเนินการตอไป 
 ในการซื้อหรือจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา เปนกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา หรือแตงตั้งผูที่เปนกรรมการเปดซองสอบราคาหรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปน
กรรมการตรวจรับพัสดุ 
 คณะกรรมการทุกคณะ เวนแตคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา ควรแตงตั้งผูชํานาญการหรือ
ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจางนั้น ๆ เขารวมเปนกรรมการดวย 
 สําหรับการซื้อหรือจางในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแตงตั้งขาราชการหรือลูกจางประจําคนหนึ่งซึ่งมิใชผู
จัดซื้อหรือจัดจางเปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจางนั้น โดยใหปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ
คณะกรรมการตรวจการจางก็ได 
 ขอ ๓๖ ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมาพรอมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ 
 มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียง
หนึ่งเปนเสียงช้ีขาด เวนแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจาง ใหถือมติเอกฉันท 
 กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการใหทําบันทึกความเห็นแยงไวดวย 
 ขอ ๓๗ ในการจางกอสรางแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูควบคุมงานที่มีความรูความชํานาญ
ทางดานชางตามลักษณะของงานกอสรางจากขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัด หรือขาราชการหรือลูกจางประจําใน
สังกัดอื่นตามที่ไดรับความยิมยอมจากหัวหนาสวนราชการของผูนั้นแลว ในกรณีที่ลักษณะของงานกอสรางมีความ
จําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน จะแตงตั้งผูควบคุมงานเฉพาะดานหรือเปนกลุมบุคคลก็ได 
 ผูควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ ผูออกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติจะตองมีคุณวุฒิไม ตํ่ากวาระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
 ในกรณีจําเปนจะตองจางที่ปรึกษาเปนผูควบคุมงานแทนขาราชการหรือลูกจางประจําตามวรรคหนึ่ง ใหถือปฏิบัติ
ตามหมวด ๒ ในสวนที่ ๓ หรือสวนที่ ๔ แลวแตกรณี 
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 ขอ ๓๘ ในการซื้อ หรือจางทําพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจําเปนตองใชผูเช่ียวชาญในการพิจารณาเปนการเฉพาะ 
ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จะขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพื่อวาจางที่ปรึกษา มาใหความเห็น
ประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อหรือจัดจางในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดไดตามความจําเปน โดยใหดําเนินการจางโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ในสวนที่ ๓ 
 
วิธีตกลงราคา 
 ขอ ๓๙ การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคา ใหเจาหนาที่พัสดุติดตอตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจางโดยตรง แลว
ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุจัดซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการตามขอ ๒๙ 
 การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจ
ดําเนินการตามปกติไดทัน ใหเจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น ดําเนินการไปกอน แลวรีบ
รายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาสวนราชการและเมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงาน
ดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
 
วิธีสอบราคา 
 ขอ ๔๐ ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา โดยอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้ 
  (๑) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อและจํานวนที่ตองการ หรือแบบรูปรายการละเอียดและ
ปริมาณงานที่ตองการจาง 
  ในกรณีที่จําเปนตองดูสถานที่ หรือช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตามวรรคหนึ่งใหกําหนดสถานที่ 
วัน เวลาที่นัดหมายไวดวย 
  (๒) คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซึ่งจะตองมีอาชีพขายหรือรับจางตาม (๑) โดยใหผูเสนอราคาแสดง
หลักฐานดังกลาวดวย 
  (๓) ในกรณีจาํเปนใหระบุผูเขาเสนอราคาสงตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียดไป
พรอมกับใบเสนอราคา 
  (๔) ถาจําเปนตองมีการตรวจทดลอง ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอแกการตรวจทดลองและเหลือ
ไวสําหรับการทําสัญญาดวย ทั้งนี้ ใหมีขอกําหนดไวดวยวาทางราชการไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ทดสอบตัวอยางนั้น 
  (๕) สถานที่ติดตอเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มีการขายใหระบุราคาขายไวดวย 
  (๖) ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคาเสนอราคารวมทั้งสิ้น และราคาตอหนวยหรือตอรายการ (ถาทําได) 
พรอมทั้งระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวา จะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอหนวยหรือตอรายการ ในกรณีที่ไมไดกําหนดไวใน
เอกสารสอบราคาใหพิจารณาราคารวม 
  (๗) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาใหลงราคารวมทั้งสิ้นเปนตัวเลขและ
ตองมีตัวหนังสือกํากับ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ 
  ในการสอบราคาจางกอสราง ใหกําหนดแบบบัญชีรายการกอสรางตามความเหมาะสมของลักษณะและ
ประเภทของงาน เพื่อใหผูเขาเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาดวย 
  (๘) กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาที่จําเปนตอทางราชการ และมีเงื่อนไขดวยวาซองเสนอราคาที่ยื่นตอ
ทางราชการและลงทะเบียนรับซองแลว จะถอนคืนมิได 
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  (๙) กําหนดสถานที่สงมอบพัสดุและวันสงมอบโดยประมาณ (สําหรับการซื้อ) หรือกําหนดวันที่จะ
เริ่มทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจาง) 
  (๑๐) กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปดซองสอบราคา 
  (๑๑) ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอทางราชการ จาหนาถึงประธาน
กรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อการจางครั้งนั้น และสงถึงสวนราชการกอนวันเปดซอง โดยใหสงเอกสารหลักฐานตางๆ 
พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสาร เสนอไปพรอมกับซองราคาดวย 
  สําหรับกรณีที่จะใหมีการยื่นซองทางไปรษณียได ใหกําหนดวิธีการปฏิบัติไวใหชัดเจนดวย 
  (๑๒) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงกับทางราชการ เปน
ผูทิ้งงาน 
  (๑๓) ขอกําหนดวาผูเขาเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญา จะตองวางหลักประกันสัญญา
ตามชนิดและอัตราในขอ ๑๔๑ และขอ ๑๔๒ 
  (๑๔) รางสัญญา รวมทั้งการแบงงวดงาน การจายเงิน เงื่อนไขการจายเงินลวงหนา (ถามี) และอัตรา
คาปรับ 
  (๑๕) ขอสงวนสิทธิ์วา สวนราชการจะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงานของทางราชการ และสวน
ราชการทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะงดซื้อหรือจาง หรือเลือกซื้อหรือจางโดยไมจําตองซื้อหรือจางจากผูเสนอราคาต่ําสุดเสมอไป 
รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคา
กระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 
 ขอ ๔๑ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหดําเนินการดังนี้ 
  (๑) กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา ๑๐ วัน สําหรับการสอบราคาในประเทศหรือไมนอยกวา ๔๕ 
วัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ใหเจาหนาที่พัสดุสงประกาศเผยแพรการสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพ
ขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณียลงทะเบียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได กับใหปดประกาศเผยแพร
การสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของสวนราชการนั้น 
  (๒) ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธานคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาการซื้อหรือการจางครั้งนั้น และสงถึงสวนราชการผูดําเนินการสอบราคากอนวันเปดซองสอบราคา โดยยื่น
โดยตรงตอสวนราชการ หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน ในกรณีที่สวนราชการกําหนดใหกระทําได 
  (๓) ใหเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผูเสนอราคามายื่น
ซองโดยตรง ใหออกใบรับใหแกผูยื่นซอง สําหรับกรณีที่เปนการยื่นซองทางไปรษณีย ใหถือวันและเวลาที่สวนราชการนั้น
ลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง และใหสงมอบซองใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทันที 
  (๔) ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซองและเมื่อถึงกําหนดเวลาเปด
ซองสอบราคาแลว ใหสงมอบซองเสนอราคาพรอมทั้งรายงานผลการรับซองตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคา เพื่อ
ดําเนินการตอไป 
 ขอ ๔๒ คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาที่ดังนี้ 
  (๑) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูเสนอ
ราคาทุกราย โดยเปดเผย ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผูเสนอราคาทุก
ราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน 
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  (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายการละเอียด 
แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
  (๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม (๒) ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติ
เปนประโยชนตอทางราชการ และเสนอใหซื้อหรือจางจากรายที่คัดเลือกไวแลว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด 
  ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับสวนราชการในเวลาที่กําหนด
ตามเอกสารสอบราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ 
  ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกันดวยวิธี
ยื่นซองเสนอราคา 
  ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามขอ ๔๓ 
  (๔) ในกรณีที่มีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารสอบ
ราคาเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการดําเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม 
  (๕) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอ
หัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 ขอ ๔๓ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซื้อหรือจางยังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางตามขอ ๒๗ (๔) หรือขอ ๒๘ (๕) แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการดําเนินการ
ตามลําดับ ดังนี้ 
  (๑) เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหตํ่าสุดเทาที่จะทําได หากผูเสนอราคารายนั้นยอมลด
ราคาแลว ราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตสวนที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอีก แตสวนที่สูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางนั้นไมเกินรอยละสิบของ
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 
  (๒) ถาดําเนินการตาม (๑) แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจาง
ทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธีย่ืนซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไมมายื่นซอง 
ใหถือวารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไวเดิม หากผูเสนอราคาต่ําสุดในการตอรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง หรือสูงกวา แตสวนที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่
เหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 
  (๓) ถาดําเนินการตาม (๒) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการเพื่อประกอบการ
ใชดุลพินิจวาจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคา เพื่อดําเนินการ
สอบราคาใหม 
 
วิธีประกวดราคา 
 ขอ ๔๔ ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคาตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนดหรือตามแบบที่ผานการตรวจ
พิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว 
 การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากที่ กวพ. กําหนดหรือแบบที่
ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไม
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ทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ 
ก็ใหสงรางเอกสารประกวดราคาไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 
 การเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจัดทําเปนประกาศ และมีสาระสําคัญดังนี้ 
  (๑) รายการพัสดุที่ตองการซื้อ หรืองานที่ตองการจาง 
  (๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคา 
  (๓) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประกวดราคา 
  (๔) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร 
  (๕) แหลงเงินกูและประเทศผูมีสิทธิเขาประกวดราคา ในกรณีประกวดราคานานาชาติ 
 ขอ ๔๕ การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุมีหนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและ
จัดทําหลักฐานการเผยแพรและการปดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาที่กําหนด   โดยใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการ
ดังนี้ 
  (๑) ปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของสวนราชการนั้น การปดประกาศดังกลาว 
ใหกระทําในตูปดประกาศที่มีกุญแจปดตลอดเวลาโดยผูปดประกาศและผูปลดประกาศออกจากตูปดประกาศจะตองจัดทํา
หลักฐานการปดประกาศและการปลดประกาศออก เปนหนังสือมีพยานบุคคลรับรอง ทั้งนี้ ผูปดประกาศและผูปลดประกาศ
ออก จะตองมิใชบุคคลเดียวกัน และจะตองมิใชบุคคลที่เปนพยานในแตละกรณีดวย 
  (๒) สงไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และ/หรือประกาศในหนังสือพิมพ  
  (๓) สงใหกรมประชาสัมพันธ และองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย เพื่อเผยแพร 
  (๔) สงไปเผยแพรที่ศูนยรวมขาวประกวดราคาของทางราชการ โดยใหสงเอกสารประกวดราคาไป
พรอมกันดวย 
  (๕) สงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี โดยใหสง
เอกสารประกวดราคาไปพรอมกันดวย 
 นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเห็นสมควรจะสงประกาศไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้น
โดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอื่นอีกดวยก็ได 
 การสงประกาศประกวดราคาตามวรรคหนึ่ง หากจัดสงทางไปรษณีย ใหจัดสงโดยใชบริการไปรษณียดวนพิเศษ 
(EMS) เวนแตทองที่ใดไมมีบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) จึงใหจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน 
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ใหกระทํากอนการใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา
ไมนอยกวา ๗ วันทําการ 
 สําหรับการซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ใหสวนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑของแหลง
เงินกูหรือแหลงใหเงินชวยเหลือ 
 ขอ ๔๖ การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด 
ใหกระทํา ณ สถานที่ที่สามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขตหวงหาม และจะตองจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาไว
ใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้น รายละ ๑ ชุด โดยไมมีเงื่อนไข
อื่นใดในการใหหรือการขาย 
 การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา ตองกระทําไมนอยกวา ๗ วันทําการ และจะตองมีชวงเวลาสําหรับการ
คํานวณราคาของผูประสงคจะเขาเสนอราคาหลังปดการใหหรือการขายเอกสารประกวดราคาจนถึงกอนวันรับซองประกวด
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ราคา ไมนอยกวา ๗ วันทําการ หรือไมนอยกวาจํานวนวันที่มากกวานั้นตามที่ กวพ. กําหนดโดยคํานึงถึงขนาด ปริมาณ และ
ลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง 
 ในกรณีที่มีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่ทางราชการตองเสียไปในการจัดทําสําเนาเอกสาร
ประกวดราคานั้น 
 ถามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นและมีการประกวดราคาใหม ใหผูรับหรือซื้อเอกสารประกวดราคาในการ
ประกวดราคาครั้งกอน มีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้นหรือไดรับเอกสารประกวดราคาใหม โดยไมตองเสียคาซื้อเอกสาร
ประกวดราคาอีก 
 ขอ ๔๗ ในกรณีที่การซื้อหรือการจางใดมีรายละเอียดที่มีความซับซอน หรือมีความจําเปนโดยสภาพของการซื้อ
หรือการจางที่จะตองมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานที่ ใหสวนราชการกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการช้ีแจง
รายละเอียดหรือการชี้สถานที่ในประกาศประกวดราคา 
 กอนวันปดการรับซองประกวดราคา หากสวนราชการเห็นวามีความจําเปนที่จะตองกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือมีการชี้สถานที่อันเปนการแกไขคุณลักษณะเฉพาะที่เปนสาระสําคัญซึ่งมิไดกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาตั้งแต
ตน ใหสวนราชการจัดทําเปนเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติมและใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือ
การชี้สถานที่ไวดวย และใหดําเนินการตาม ขอ ๔๕ วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม รวมทั้งใหแจงเปนหนังสือใหผูที่ไดรับหรือได
ซื้อเอกสารประกวดราคาไปแลวทุกรายทราบโดยมิชักชา 
 การช้ีแจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทําบันทึกการ
ช้ีแจงรายละเอียด หรือการชี้สถานที่ เปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐานทุกครั้ง 
 ถามีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหสวนราชการพิจารณาเลื่อนวัน เวลา รับซอง การปดการรับซอง และการเปด
ซองประกวดราคาตามความจําเปนแกกรณีดวย 
 ขอ ๔๘ นอกจากกรณีที่กําหนดไวตามขอ ๔๗ เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคา หามมิใหรนหรือเลื่อน 
หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซอง และเปดซองประกวดราคา 
 การรับซองทางไปรษณียจะกระทํามิได เวนแตการประกวดราคานานาชาติซึ่งกําหนดใหมีการยื่นซองทาง
ไปรษณียได โดยใหถือปฏิบัติตามขอ ๔๑ (๒) (๓) และ (๔) โดยอนุโลม 
 ขอ ๔๙ คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้ 
  (๑) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงช่ือกํากับซองกับบันทึกไวที่หนาซองวา
เปนของผูใด 
  (๒) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน และใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับใหแกผูยื่น
ซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตอง ใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือค้ํา
ประกัน ใหสงสําเนาหนังสือค้ําประกันใหธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือค้ําประกัน ทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย 
  (๓) รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอมทั้งพัสดุตัวอยาง แคต
ตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานไวดวย 
  (๔) เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคา หรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามเงื่อนไข
ที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก เวนแตกรณีตามขอ ๑๖ (๙) 
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  (๕) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูเสนอราคา
ทุกราย โดยเปดเผย ตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด และใหกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนอราคา และ
เอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน 
  ในกรณีที่มีการยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนออื่น ๆ แยกจากซองขอเสนอดานราคาซึ่งตอง
พิจารณาทางเทคนิคและอื่น ๆ กอน ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวตามขอ ๕๔ และขอ ๕๖ คณะกรรมการรับและเปดซอง
ประกวดราคาไมตองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง โดยใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่
จะตองดําเนินการตอไป 
  (๖) สงมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมดวยบันทึกรายงานการดําเนินการ
ตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ทนัทีในวันเดียวกัน 
 ขอ ๕๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานตาง ๆ พัสดุตัวอยาง แคต
ตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 
  ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
ในสวนที่มิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอื่น หรือเปน
การผิดพลาดเล็กนอย ใหพิจารณาผอนปรนใหผูเขาประกวดราคา โดยไมตัดผูเขาประกวดราคารายนั้นออก 
  ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดก็ไดแตจะใหผูเสนอราคา
รายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได 
  (๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจาง หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่ตรวจสอบแลวตาม (๑) ซึ่งมี
คุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ แลวเสนอใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวแลว ซึ่งเสนอ
ราคาต่ําสุด 
  ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับสวนราชการในเวลาที่กําหนด
ตามเอกสารประกวดราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ 
  ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธี
ยื่นซองเสนอราคา 
  ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามขอ ๔๓ โดยอนุโลม 
  (๓) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอ
หัวหนาสวนราชการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 ขอ ๕๑ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไดพิจารณาตามขอ ๕๐ (๑) แลวปรากฏวา มีผูเสนอ
ราคารายเดียวหรือมีผูเสนอราคาหลายรายแตถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
เพียงรายเดียว โดยปกติใหเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น แตถาคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการประกวดราคา ก็ใหดําเนินการตามขอ ๕๐ 
(๒) โดยอนุโลม  
 ขอ ๕๒ ในกรณีไมมีผูเสนอราคา หรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนด ใหเสนอ
หัวหนาสวนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น เพื่อดําเนินการประกวดราคาใหม หากหัวหนาสวนราชการเห็นวา การ
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ประกวดราคาใหมจะไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษ ตามขอ ๒๓ (๘) หรือขอ ๒๔ (๖) แลวแตกรณี
ก็ได 
 ขอ ๕๓ หลังจากการประกวดราคาแลวแตยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจางกับผูเสนอราคารายใด ถามี
ความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการเปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กําหนด
ไวในเอกสารประกวดราคาซึ่งทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคาดวยกัน ใหหัวหนาสวนราชการ
พิจารณายกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น 
 ขอ ๕๔ การซื้อหรือการจางที่มีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและหรือขอกําหนดคุณสมบัติ
ของผูเขาเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมีปญหาในการพิจารณาตัดสิน และเพื่อขจัด
ปญหาดังกลาวจําเปนตองใหมีการปรับปรุงขอเสนอใหครบถวนและเปนไปตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา หรือ
การซื้อหรือการจางแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหดําเนินการไดใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับ
การประกวดราคาทั่วไป เวนแต การกําหนดใหผูเขาเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเปน 
  (๑) ซองขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่น ๆ 
  (๒) ซองขอเสนอดานราคา 
  (๓) ซองขอเสนอทางการเงินตามขอ ๕๖ (ถามี) 
  ทั้งนี้ ใหกําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาดวย 
 ขอ ๕๕ เพื่อใหเปนไปตามขอ ๕๔ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทําหนาที่เปดซองขอเสนอ
ดานเทคนิคของผูเสนอราคา แทนคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาตามขอ ๔๙ (๕) และพิจารณาผลการประกวด
ราคาตามขอ ๕๔ โดยถือปฏิบัติตามขอ ๕๐ ในสวนที่ไมขัดกับการดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (๑) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่นของผูเขาเสนอราคาทุกราย และคัดเลือกเฉพาะราย
ที่เสนอไดตรงหรือใกลเคียงตามมาตรฐานความตองการของสวนราชการมากที่สุด ในกรณีจําเปนจะเรียกผูเสนอราคามา
ช้ีแจงในรายละเอียดขอเสนอเปนการเพิ่มเติมขอหนึ่งขอใดก็ได 
  (๒) เปดซองราคาเฉพาะรายที่ไดผานการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑) แลว สําหรับรายที่ไมผานการ
พิจารณา ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคา และซองขอเสนอทางการเงิน (ถามี) โดยไมเปดซอง 
 ในการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนอทางการเงินในกรณีนี้ ใหสวนราชการแตงตั้งผูเช่ียวชาญดาน
เทคนิค และผูเช่ียวชาญดานการเงินที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือการจางอยางนอยดานละ ๑ คน เขารวมเปนคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาตามวรรคหนึ่งดวย 
 ขอ ๕๖ การซื้อหรือการจางที่เปดโอกาสใหผูเขาเสนอราคายื่นขอเสนอทางการเงินมาดวยใหกําหนดใหผูเสนอ
ราคายื่นซองขอเสนอทางการเงินแยกมาตางหาก และใหเปดซองขอเสนอทางการเงินพรอมกับการเปดซองราคาตามขอ ๕๕ 
(๒) เพื่อทําการประเมินเปรียบเทียบตอไป ทั้งนี้ ใหกําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขใน
เอกสารการประกวดราคาดวย 
 
วิธีพิเศษ 
 ขอ ๕๗ การซื้อโดยวิธีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
  (๑) ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาด ใหดําเนินการซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 



 26  
  (๒) ในกรณีเปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแกราชการ ใหเชิญผูมีอาชีพขายพัสดุนั้น
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให
ตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 
  (๓) ในกรณีเปนพัสดุที่ใชราชการลับ ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (๒) 
  (๔) ในกรณีที่เปนพัสดุที่ไดซื้อไวแลว แตมีความจําเปนตองใชเพิ่มในสถานการณที่จําเปนหรือ
เรงดวน หรือเพื่อประโยชนของสวนราชการใหเจรจากับผูขายรายเดิมตามสัญญาหรือขอตกลงซึ่งยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการ
สงมอบ เพื่อขอใหมีการขายพัสดุตามรายละเอียด และราคาที่ตํ่ากวา หรือราคาเดิม ภายใตเงื่อนไขที่ดีกวาหรือเงื่อนไขเดิม 
โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพื่อใหบังเกิดผลประโยชนสูงสุดที่สวนราชการจะไดรับ 
  (๕) ในกรณีเปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อ
ติดตอสั่งซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือสืบราคาจากตางประเทศโดยขอความรวมมือใหสถานเอกอัครราชทูต หรือสวน
ราชการอื่นในตางประเทศ ชวยสืบราคา คุณภาพ ตลอดจนรายละเอียด สวนการซื้อโดยผานองคการระหวางประเทศให
ติดตอกับสํานักงานขององคการระหวางประเทศที่มีอยูในประเทศโดยตรง เวนแตกรณีที่ไมมีสํานักงานในประเทศ ใหติดตอ
กับสํานักงานในตางประเทศได 
  (๖) ในกรณีเปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอเปน
การเฉพาะ ใหเชิญผูผลิตหรือผูแทนจําหนายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาใน
ทองตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 
  (๗) ในกรณีพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง ใหเชิญเจาของที่ดิน
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให
ตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 
  สําหรับการจัดซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางในตางประเทศ ในกรณีจําเปนจะติดตอกับนายหนา หรือ
ดําเนินการในทํานองเดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมทองถิ่น แทนเจาของที่ดินก็ได 
  (๘) ในกรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพขายพัสดุ
นั้นโดยตรง และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่
เห็นสมควรซื้อ เสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 
 ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวน
ราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 ขอ ๕๘ การจางโดยวิธีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
  (๑) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหเชิญผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรง
มาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถิ่น หรือราคาที่ประมาณได หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 
  (๒) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๕) ใหเจรจากับผูรับจางรายเดิมตามสัญญาหรือขอตกลงซึ่งยัง
ไมสิ้นสุดระยะเวลาการสงมอบ เพื่อขอใหมีการจางตามรายละเอียด และราคาที่ตํ่ากวาหรือราคาเดิม โดยคํานึงถึงราคาตอ
หนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพื่อใหบังเกิดผลประโยชนสูงสุดที่สวนราชการจะไดรับ 
  (๓) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๖) กรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี 
ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรง และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถา
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มี) หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรจางเสนอราคาสูงกวาราคาในทองถิ่น หรือราคาที่ประมาณได หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 
 ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวน
ราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 
วิธีกรณีพิเศษ 
 ขอ ๕๙ การดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการสั่งซื้อหรือสั่งจางจากผูขายหรือผู
รับจางตามขอ ๒๖ ไดโดยตรง เวนแตการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
จัดซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเหน็ชอบจากหัวหนาสวนราชการตามขอ ๒๙ 
 
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ 
 ขอ ๖๐ การซื้อยาของสวนราชการ ใหจัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียาหลักแหงชาติตามที่
คณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด โดยใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ ๖๐ เวนแตสวน
ราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ ๘๐ 
 ขอ ๖๑ การซื้อยา และเวชภัณฑที่มิใชยา เชน ผากอส สําลี หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา เฝอก วัสดุทันตกรรม ฟลม
เอกซเรย และเภสัชเคมีภัณฑ ซึ่งองคการเภสัชกรรมไดผลิตออกจําหนายแลว ใหจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม นอกจากสวน
ราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ใหจัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร สวนกรมตํารวจจะซื้อจากองคการเภสัชกรรม 
หรือโรงงานเภสัชกรรมทหารก็ได โดยใหดําเนินการดวยวิธีกรณีพิเศษ แตทั้งนี้ราคายาที่องคการเภสัชกรรมหรือโรงงาน
เภสัชกรรมทหารจําหนายตองไมสูงกวาราคากลางของยาชื่อสามัญเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเกินรอยละ ๓ 
 ขอ ๖๒ การซื้อยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติและเวชภัณฑที่มิใชยา ซึ่งองคการเภสัชกรรมมิไดเปน
ผูผลิต แตมีจําหนาย สวนราชการจะจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม หรือผูขาย หรือผูผลิตรายใดก็ได ภายใตหลักเกณฑ ดังนี้ 
  (๑) การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา ใหสวนราชการแจงใหองคการเภสัชกรรมทราบ
ดวยทุกครั้ง และถาผลการสอบราคาหรือประกวดราคาปรากฏวาองคการเภสัชกรรมเสนอราคาเทากันหรือตํ่ากวาผูเสนอ
ราคารายอื่น ใหสวนราชการซื้อจากองคการเภสัชกรรม 
  (๒) การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ ใหซื้อในราคาที่ไมสูงกวาราคากลาง ที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนด 
 ขอ ๖๓ ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหความสนับสนุนใหซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาจาก
หนวยงานใด ก็ใหสวนราชการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑที่มิใชยาจากหนวยงานดังกลาวได โดยวิธีกรณีพิเศษดวย 
 ขอ ๖๔ ใหกระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่แจงเวียนบัญชียาหลักแหงชาติตามที่คณะกรรมการแหงชาติทางดานยา
กําหนด พรอมทั้งราคากลางของยาดังกลาว และเวชภัณฑที่มิใชยาใหสวนราชการตาง ๆ ทราบ กับใหองคการเภสัชกรรม
แจงรายการยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ และเวชภัณฑที่มิใชยาที่องคการเภสัชกรรมผลิตไดหรือมีจําหนายใหสวนราชการ
ตาง ๆ ทราบดวย 
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อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง 
 ขอ ๖๕ การสั่งซื้อหรือสั่งจางครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนง
และภายในวงเงิน ดังตอไปนี้ 
  (๑) หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ขอ ๖๖ การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนง และภายในวงเงิน 
ดังตอไปนี้ 
  (๑) หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ขอ ๖๗ การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยไมจํากัดวงเงิน 
 
การจายเงินลวงหนา 
 ขอ ๖๘ การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูขายหรือผูรับจาง จะกระทํามิได เวนแตหัวหนาสวน
ราชการเห็นวามีความจําเปนจะตองจาย และมีการกําหนดเงื่อนไขไวกอนการทําสัญญาหรือขอตกลง ใหกระทําไดเฉพาะ
กรณีและตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (๑) การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จายไดไมเกินรอยละ
หาสิบของราคาซื้อหรือราคาจาง 
  (๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในตางประเทศ หรือจากหนวยงานอื่นในตางประเทศซึ่งตอง
ดําเนินการผานองคการระหวางประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร หรือพัสดุอื่นที่ กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๘) ซึ่ง
จําเปนตองซื้อจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายโดยตรงในตางประเทศ ใหจายไดตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองคการ
ระหวางประเทศ หรือตามเงื่อนไขที่ผูขายกําหนด แลวแตกรณี 
  (๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานขอมูลสําเร็จรูป (CD-ROM) ที่มี
ลักษณะจะตองบอกรับเปนสมาชิกกอน และมีกําหนดการออกเปนวาระดังเชนวารสาร หรือการบอกรับเปนสมาชิก 
INTERNET เพื่อใหสามารถใชประโยชนเรียกคนหาขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลตางๆ โดยอาศัยระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ใหจายไดเทาที่จายจริง 
  (๔) การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จายไดไมเกินรอยละสิบหาของราคาซื้อ
หรือราคาจาง แตทั้งนี้ จะตองกําหนดอัตราคาพัสดุหรือคาจางที่จะจายลวงหนาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือ
ประกวดราคาดวย 
  (๕) การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของราคาซื้อ หรือราคาจาง 
 ขอ ๖๙ การจายเงินใหแกผูขายหรือผูรับจางตามแบบธรรมเนียมการคาระหวางประเทศ โดยเปดเลตเตอรออฟ
เครดิต หรือโดยวิธีใชดราฟตกรณีที่วงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือการจายเงินตามความกาวหนาในการจัดหาพัสดุที่สั่งซื้อ 
ใหกระทําไดโดยไมถือวาเปนการจายเงินลวงหนา 
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 ขอ ๗๐ การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๖๘ (๑) (๒) และ (๓)ไมตองเรียกหลักประกัน 
 สวนการจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๖๘ (๔) และ (๕) ผูขาย หรือผูรับจางจะตองนําพันธบัตร
รัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกนัของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่รับลวงหนาไปนั้น 
 
การตรวจรับพัสดุ 
 ขอ ๗๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาที่ดังนี้ 
  (๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง 
  การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวน
ราชการกอน 
  (๒) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว สําหรับกรณีที่มีการทดลอง หรือ
ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา หรือ
สงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได 
  ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 
  (๓) โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสง และใหดําเนินการใหเสร็จสิ้น
ไปโดยเร็วที่สุด 
  (๔) เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบพัสดุถูกตอง
ครบถวนตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกเจาหนาที่พัสดุพรอมกับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปน
หลักฐานอยางนอยสองฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับเพื่อดําเนินการเบิกจายเงินตาม
ระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลังและรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ 
  ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบ มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง ให
รายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการ แลวแตกรณี 
  (๕) ในกรณีที่ผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวนหรือสงมอบครบจํานวน แตไม
ถูกตองทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่ถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม 
(๔) และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันตรวจ
พบแตทั้งนี้ ไมตัดสิทธิ์ของสวนราชการที่จะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น 
  (๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งไปแลว
จะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนา
สวนราชการ เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันที่ตรวจพบ 
  (๗) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอหัวหนาสวน
ราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหรับพัสดุนั้นไว จึงดําเนินการตาม (๔) หรือ (๕) แลวแตกรณี 
 
การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง 
 ขอ ๗๒ คณะกรรมการตรวจการจางมีหนาที่ดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงานรายงาน 
โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน 
หรือพักงานของผูควบคุมงานแลวรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 
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  (๒) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาตามหลักวิชาการชางไมนาจะ
เปนไปได ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ โดยใหมีอํานาจสั่ง
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา 
  (๓) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันที่ประธานกรรมการ
ไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
  (๔) เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดใน
สัญญาแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น และใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน
ทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่
พัสดุ ๑ ฉบับเพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ 
  ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบ หรือสั่งการ แลวแตกรณี 
  (๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอหัวหนา
สวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหตรวจรับงานจางนั้นไว จึงจะดําเนินการตาม (๔) 
 ขอ ๗๓ ผูควบคุมงานมีหนาที่ ดังนี้ 
  (๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ ทุกวัน 
ใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัด
ทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา 
ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็สั่งใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจาง
จะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่ง และใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที 
  (๒) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน หรือเปนที่
คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา แตเมื่อสําเร็จแลวจะไม
มั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไมปลอดภัย ใหสั่งพักงานนั้นไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจางโดยเร็ว 
  (๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้งผลการ
ปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย๒ ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบ
ทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทาง
ราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่ 
  การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย 
  (๔) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวดให
รายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบภายใน ๓ วันทําการ 
นับแตวันถึงกําหนดนั้น ๆ 
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สวนที่ ๓ 

การจางที่ปรึกษา 
 
การสงเสริมท่ีปรึกษาไทย 
 ขอ ๗๔ เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาไทย ใหมีศูนยขอมูลที่ปรึกษาภายใตการกํากับควบคุมดูแลของ
กระทรวงการคลัง เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
  (๒) รับจดทะเบียน ตอทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
  (๓) รวบรวม จัดทํา รวมทั้งปรับปรุงขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย 
  (๔) เผยแพรหรือใหขอมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย แกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
และเอกชนผูสนใจ 
 ขอ ๗๕ การจางที่ปรึกษาที่เปนนิติบุคคล นอกจากการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ หรือเงินกูจาก
แหลงที่กําหนด ใหดําเนินการวาจางโดยวิธีอื่น ใหสวนราชการจางที่ปรึกษาไทยเปนที่ปรึกษาหลัก (Lead Firm) ในการ
ดําเนินงาน เวนแตไดรับการยืนยันเปนหนังสือจากศูนยขอมูลที่ปรึกษาวาไมมีที่ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น 
 การจางที่ปรึกษาที่มิใชนิติบุคคล ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กวพ.กําหนด เวนแตระเบียบนี้กําหนดไว
เปนอยางอื่น 
 ในกรณีมีที่ปรึกษาไทย แตมีเหตุผลและความจําเปนที่จะไมจางที่ปรึกษาไทยใหขออนุมัติตอ กวพ. 
 สําหรับการจางที่ปรึกษาของสวนราชการในตางประเทศหรือมีกิจกรรมที่ตองปฏิบัติในตางประเทศ จะไมจางที่
ปรึกษาไทยก็ได 
 ขอ ๗๖ ภายใตบังคับขอ ๗๕ การจางที่ปรึกษาตางประเทศของสวนราชการ นอกจากการจางที่ปรึกษาที่
ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ หรือเงินกูจากแหลงที่กําหนดใหดําเนินการจางโดยวิธีอื่น จะตองมีบุคลากรไทยรวมงานดวยไม
นอยกวารอยละหาสิบของจํานวน คน-เดือน (man-months) ของที่ปรึกษาทั้งหมด เวนแตสาขาบริการหรืองานที่ไมอาจจะ
จางบุคลากรไทยได ใหขออนุมัติตอ กวพ. 
 
วิธีจางที่ปรึกษา 
 ขอ ๗๗ การจางที่ปรึกษากระทําได ๒ วิธี คือ 
  (๑) วิธีตกลง 
  (๒) วิธีคัดเลือก 
 
รายงานขอจางที่ปรึกษา 
 ขอ ๗๘ กอนดําเนินการจางที่ปรึกษา ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการตามรายการ
ดังตอไปนี้ 
  (๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางที่ปรึกษา 
  (๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา (Terms of Reference) 
  (๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง 
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  (๔) วงเงินคาจางที่ปรึกษาโดยประมาณ 
  (๕) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 
  (๖) วิธีจางที่ปรึกษาและเหตุผลที่ตองจางที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น 
  (๗) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี) 
  เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการจางตาม
วิธีจางนั้นตอไปได 
 
กรรมการ 
 ขอ ๗๙ ในการดําเนินการจางที่ปรึกษาแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แลวแตกรณี คือ 
  (๑) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง 
  (๒) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
 ขอ ๘๐ คณะกรรมการตามขอ ๗๙ ใหประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย ๔ คน 
โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการในสังกัดตั้งแตระดับ ๖ หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอย ๒ คน ในกรณีจําเปนหรือเพื่อ
ประโยชนแกทางราชการ ใหแตงตั้งผูแทนจากสวนราชการอื่น หรือบุคคลที่มิใชขาราชการซึ่งเปนผูชํานาญการหรือ
ผูทรงคุณวุฒิในงานที่จะจางที่ปรึกษา เปนกรรมการดวย และในกรณีการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินกูใหมีผูแทนจาก
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังดวย ๑ คน 
 ขอ ๘๑ ในการประชุมของคณะกรรมการตามขอ ๗๙ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 
 การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหนําความตามขอ ๓๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 
วิธีตกลง 
 ขอ ๘๒ การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ไดแก การจางที่ปรึกษาที่ผูวาจางตกลงจางรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือ
เคยเห็นความสามารถและผลงานแลว และเปนผูใหบริการที่เช่ือถือได 
 ขอ ๘๓ การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ใหกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 
  (๑) เปนการจางที่มีคางานจางไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) เปนการจางเพื่อทํางานตอเนื่องจากงานที่ไดทําอยูแลว 
  (๓) เปนการจางในกรณีที่ทราบแนชัดวาผูเช่ียวชาญในงานที่จะใหบริการตามที่ตองการมีจํานวน
จํากัด ไมเหมาะสมที่จะดําเนินการดวยวิธีคัดเลือก และเปนการจางที่มีคางานจางไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
   (๔) เปนการจางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นใดที่มีกฎหมายหรือ
มติคณะรัฐมนตรีใหการสนับสนุน ใหดําเนินการจางไดโดยตรง  
 การจางที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ และมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการจาง
โดยวิธีตกลงก็ใหกระทําได โดยหัวหนาสวนราชการจะตองทํารายงานชี้แจงเหตุผลและความจําเปนของการจางโดยวิธีตกลง
ให กวพ.ทราบโดยมิชักชา แตอยางชาตองไมเกิน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดมีการจาง ในกรณีที่ กวพ.พิจารณาแลวเห็นวาการจาง
ดังกลาวไมเปนกรณีเรงดวน ให กวพ. มีอํานาจแกไขสัญญาการจางใหเปนไปตามหลักเกณฑการจางที่ปรึกษาที่กําหนดไว
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ในระเบียบนี้ได และในการทําสัญญาจางโดยอาศัยเหตุเรงดวนนี้ สวนราชการจะตองกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวยวา
สัญญาจางดังกลาวจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อ กวพ. ใหความเห็นชอบ 
 ในกรณีการจางโดยอาศัยเหตุตาม (๒) หรือ (๓) กวพ. จะกําหนดใหหัวหนาสวนราชการทํารายงานชี้แจงเหตุผล
เพื่อทราบก็ได สําหรับกรณทีี่เปนการจางที่มีคางานจางเกินวงเงินขั้นสูงที่ กวพ. กําหนด 
 ขอ ๘๔ คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง มีหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษา 
  (๒) พิจารณาอัตราคาจางและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่จะจางและเจรจาตอรอง 
  (๓) พิจารณารายละเอียดที่จะกําหนดในสัญญา 
  (๔) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอ
หัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 
วิธีคัดเลือก 
 ขอ ๘๕ การจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ไดแก การจางที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะทํางานนั้นใหเหลือนอยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเหลือนอยรายดังกลาวยื่นขอเสนอ
เขารับงานนั้น ๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรและหัวหนาสวนราชการเห็นชอบ ใหเชิญที่
ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยื่นขอเสนอเขารับงาน โดยไมตองทําการคัดเลือกใหเหลือนอยรายกอนก็ได 
 ขอ ๘๖ เพื่อใหไดรายช่ือของที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการจาง
ที่ปรึกษา ดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (๑) ที่ปรึกษาตางประเทศ ใหขอรายชื่อจากสถาบันการเงิน หรือองคการระหวางประเทศหรือลง
ประกาศในหนังสือพิมพ แจงไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานทูตที่เกี่ยวของ หรือขอความรวมมือจากสวนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจตาง ๆ ซึ่งเคยดําเนินการจางที่ปรึกษาในงานประเภทเดียวกัน 
  (๒) ที่ปรึกษาไทย ใหขอรายชื่อที่ปรึกษาจากศูนยขอมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 
 สวนราชการใดที่มีรายช่ือที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยูแลวอาจพิจารณาคัดเลือกใหเหลือนอยรายโดยไม
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได 
 การคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยราย ใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกทําหนาที่พิจารณา
คัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลืออยางมาก ๖ ราย 
 เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยรายแลว ใหรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณา และกรณีที่
เปนการจางที่ปรึกษาโดยใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑของแหลงเงินนั้นดวย 
 ขอ ๘๗ ใหสวนราชการออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดคัดเลือกไวยื่นขอเสนอเพื่อรับงานตามวิธีหนึ่งวิธีใด 
ดังตอไปนี้ 
  (๑) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกันโดยแยกเปน ๒ ซอง 
  (๒) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียว 
 ขอ ๘๘ คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 
  (๒) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ 
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  (๓) ในกรณีที่ใชวิธีตามขอ ๘๗ (๑) ใหเปดซองเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่
ดีที่สุดและเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม สําหรับกรณีที่ใชวิธีตามขอ ๘๗ (๒) ใหเชิญที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิค
ที่ดีที่สุดมายื่นขอเสนอดานราคาและเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม 
  หากเจรจาไมไดผล ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณายกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษารายนั้น แลว
เปดซองขอเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป หรือเชิญที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิค
ที่ดีที่สุดรายถัดไปใหยื่นขอเสนอดานราคา แลวแตกรณี และเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม 
  (๔) เมื่อเจรจาไดราคาที่เหมาะสมแลวใหพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ที่จะกําหนดในสัญญา 
  (๕) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอ
หัวหนาสวนราชการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 ในกรณีที่ใชวิธีการยื่นขอเสนอตามขอ ๘๗ (๑) หลังจากตัดสินใหทําสัญญากับที่ปรึกษาซึ่งไดรับการคัดเลือกแลว 
ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคาใหแกที่ปรึกษารายอื่นที่ไดยื่นไวโดยไมเปดซอง 
 สําหรับการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือโดยกรมวิเทศสหการ ใหปฏิบัติตามวรรค
หนึ่งและวรรคสอง โดยอนุโลม 
 ขอ ๘๙ การจางที่ปรึกษาที่เปนงานที่ไมยุงยากซับซอน และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถทํางานนั้นไดเปนการทั่วไป 
ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จะออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดคัดเลือกไว ใหยื่นขอเสนอเพื่อรับงาน โดย
ใหดําเนินการตามวิธีดังตอไปนี้คือ 
  (๑) ใหที่ปรึกษายื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกัน โดยแยกเปน ๒ ซอง 
  (๒) ใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่
ปรึกษาทุกราย และจัดลําดับ 
  (๓) เปดซองราคาของผูที่ไดรับการจัดลําดับไวอันดับหนึ่งถึงอันดับสามตาม (๒) พรอมกัน แลวเลือก
รายที่เสนอราคาต่ําสุดมาเจรจาตอรองราคาเปนลําดับแรก 
  (๔) หากเจรจาตาม (๓) แลวไมไดผล ใหยกเลิกแลวเจรจากับรายที่เสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ 
 เมื่อเจรจาไดผลประการใด ใหดําเนินการตามขอ ๘๘ (๔) และ (๕) 
 ขอ ๙๐ การจางที่ปรึกษาเปนรายบุคคลที่ไมตองยื่นขอเสนอดานเทคนิค ใหดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามนัย ขอ ๘๖ และพิจารณาจัดลําดับและเมื่อสามารถจัดลําดับไดแลว ใหเชิญรายที่เหมาะสมที่สุดมา
เสนอราคาคาจางเพื่อเจรจาตอรองราคาตามลําดับ 
 
อํานาจในการสั่งจางที่ปรึกษา 
 ขอ ๙๑ การสั่งจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงินดังตอไปนี้ 
  (๑) หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๓) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
คาจางที่ปรึกษา 
 ขอ ๙๒ อัตราคาจางที่ปรึกษาใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ เชน 
ลักษณะของงานที่จะจาง อัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเคยจาง จํานวนคน-เดือน 
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(man-months) เทาที่จําเปน ดัชนีคาครองชีพ เปนตน แตทั้งนี้ จะตองไมเกินกวาอัตราคาจางที่ปรึกษาตามที่ กวพ. กําหนด 
(ถามี) ดวย 
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของคาจางตามสัญญา และที่
ปรึกษาจะตองจัดใหธนาคารในประเทศเปนผูค้ําประกันเงินคาจางที่ไดรับลวงหนาไปนั้น และใหผูวาจางคืนหนังสือค้ํา
ประกันดังกลาวใหแกที่ปรึกษาเมื่อทางราชการไดหักเงินที่ไดจายลวงหนาจากเงินคาจางที่จายตามผลงานแตละงวดครบถวน
แลว ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวย 
 สําหรับการจางสวนราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ใหจายเงินคาจางลวงหนา
ไดไมเกินรอยละหาสิบของคาจางตามสัญญา และไมตองมีหลักประกันเงินลวงหนาที่รับไปก็ได 
 
หลักประกันผลงาน 
 ขอ ๙๓ การจายเงินคาจางใหแกที่ปรึกษาที่แบงการชําระเงินออกเปนงวด นอกจากการจางที่ปรึกษาซึ่ง
ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ ใหผูวาจางหักเงินที่จะจายแตละครั้งในอัตราไมตํ่ากวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบของเงิน
คาจาง เพื่อเปนการประกันผลงาน หรือจะใหที่ปรึกษาใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการค้ําประกัน
ตามที่ผูวาจางจะกําหนด วางค้ําประกันแทนเงินที่หักไวก็ได ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวย 
 ขอ ๙๔ กรณีสัญญาจางที่ปรึกษาตามโครงการเงินกูที่ไดรวมเงินคาภาษีซึ่งที่ปรึกษาจะตองจายใหแกรัฐบาลไทย
ไวในราคาจาง ใหแยกเงินสวนที่กันเปนคาภาษีไวตางหากจากราคาจางรวม 
 

สวนที่ ๔ 
การจางออกแบบและควบคุมงาน 

 
วิธีจางออกแบบและควบคุมงาน 
 ขอ ๙๕ การจางออกแบบและควบคุมงาน กระทําได ๔ วิธี คือ 
  (๑) วิธีตกลง 
  (๒) วิธีคัดเลือก 
  (๓) วิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด 
  (๔) วิธีพิเศษ 
 
รายงานขอจางออกแบบและควบคุมงาน 
 ขอ ๙๖ กอนดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานทุกวิธีใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวน
ราชการ ตามรายการดังตอไปนี้ 
  (๑) ขอบเขตวงงานรวมทั้งรายละเอียดเทาที่จําเปน 
  (๒) วงเงินงบประมาณคากอสราง 
  (๓) ประมาณการคาจาง 
  (๔) กําหนดเวลาแลวเสร็จ 
  (๕) วิธทีี่จะจาง และเหตุผลที่ตองจางโดยวิธีนั้น 
  (๖) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี) 



 36  
 เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการจาง ตามวิธีจางนั้น
ตอไปได 
 
การจางโดยวิธีตกลง 
 ขอ ๙๗ การจางโดยวิธีตกลง ไดแกการจางออกแบบและควบคุมงานที่ผูวาจางเลือกจางผูใหบริการรายหนึ่งราย
ใด ซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแลว และเปนผูใหบริการที่มีหลักฐานดีตามที่คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธี
ตกลงไดพิจารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ ใหใชกับการกอสรางที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ ไมเกิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ขอ ๙๘ ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้ง
กรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลงขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบดวยประธาน ๑ คน และกรรมการอื่นอีกอยางนอย ๒ คน 
ปกติใหเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๔ หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอย ๑ คน และควรมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํานาญในกิจการนี้
เขารวมเปนกรรมการดวย คณะกรรมการดังกลาวตองมีจํานวนไมตํ่ากวากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึงจะดําเนินการตามที่
กําหนดไวได 
 ขอ ๙๙ คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลง มีหนาที่พิจารณาขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไว
ในสวนนี้ และใหรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการ ผาน
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 
การจางโดยวิธีคัดเลือก 
 ขอ ๑๐๐ การจางโดยวิธีคัดเลือก ไดแกการจางออกแบบและควบคุมงาน โดยผูวาจางประกาศเชิญชวนการวาจาง 
และคณะกรรมการดําเนินการจางจะพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสมที่สุด เพื่อดําเนินการวาจางตอไป 
ทั้งนี้ใหใชกับการกอสรางอาคารที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ขอ ๑๐๑ ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงาน โดยการจางโดยวิธีคัดเลือกแตละครั้งใหหัวหนาสวน
ราชการแตงต้ังกรรมการรับซองเสนองาน และกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก 
 คณะกรรมการรับซองเสนองาน ใหประกอบดวยประธาน ๑ คน และกรรมการอื่นอีกอยางนอย ๒ คน ปกติใหเปน
ขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอย ๒ คน 
 คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก ใหประกอบดวยประธาน ๑ คนและกรรมการอื่นอีกอยางนอย ๒ คน 
ปกติใหเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๔ หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอย ๒ คน และควรมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํานาญในกิจการนี้
เขารวมดวย 
 คณะกรรมการดังกลาวในขอนี้ ตองมีจํานวนไมตํ่ากวากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมดจึงจะดําเนินการตามที่กําหนดไว
ได 
 ขอ ๑๐๒ คณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือก มีหนาที่ดังนี้ 
  (๑) รับซองเสนองานจากผูใหบริการและบันทึกไวที่หนาซองวา เปนผูใหบริการรายใด แลวลงบัญชี
ไวเปนหลักฐาน 
  (๒) มอบซองเสนองานในสภาพเดิมตอคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก และเมื่อพน
กําหนดเวลารับซองเสนองานแลว หามรับซองเสนองานจากผูใหบริการรายหนึ่งรายใดอีกเปนอันขาด 
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 ขอ ๑๐๓ คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก มีหนาที่ดังนี้ 
  (๑) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกมาครบองคประชุมแลว จึงเปดซองเสนองาน
ตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือกมอบให 
  (๒) พิจารณาขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนนี้ คุณวุฒิและประวัติการทํางาน 
จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไมประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลวของผูใหบริการ และลง
ลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนองานเพื่อเปนหลักฐาน 
  (๓) เมื่อไดพิจารณาเสร็จแลวเห็นสมควรดําเนินการตอไปประการใดใหรายงานตอหัวหนาสวน
ราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุพรอมดวยหลักฐาน ตามปกติคณะกรรมการควรเสนอจางผูที่มีขอกําหนดเหมาะสมที่สุด 
เวนแตผูใหบริการดังกลาวไมสามารถรับงานในกรณีใดก็ตาม ใหคณะกรรมการเสนอผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสม
รายถัดไป 
 
การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด 
 ขอ ๑๐๔ การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด ไดแกการวาจางออกแบบและควบคุมงานที่ผูวาจางประกาศ
เชิญชวนการวาจาง และคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่
เปนนิติบุคคล โดยคํานึงถึงฐานะทางนิติบุคคลคุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและ
ไมประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลว ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ เพื่อดําเนินการจางตอไป 
ทั้งนี้ ใหใชกับการกอสรางอาคารที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ขอ ๑๐๕ ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีการจางแบบจํากัดขอกําหนดแตละครั้ง ใหหัวหนา
สวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการรับซอง และคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด 
องคประกอบของคณะกรรมการแตละคณะ คุณวุฒิหรือผูชํานาญในคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัด
ขอกําหนด หนาที่ของคณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด ใหนําความในขอ ๑๐๑ 
ขอ ๑๐๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ ๑๐๖ คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดมีหนาที่ดังนี้ 
  (๑) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดมาครบองคประชุมแลว จึง
เปดซองเสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให 
  (๒) พิจารณาขอกําหนดตาง ๆ ดังนี้ 
   ก. ขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 
   ข. คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไมประจํา 
   ค. หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลว 
   ง. แนวความคิดในการออกแบบ 
  (๓) พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสมไวเปนจํานวนไมนอยกวา ๒ ราย และแจง
วิธีดําเนินการเสนองานตามความประสงคของผูวาจางแกผูเสนองานและอาจพิจารณากําหนดใหผูใหบริการดังกลาวยื่น
เสนอแบบรางของงานก็ได อนึ่งการพิจารณาคัดเลือกขอเสนองานใหคํานึงถึงแผนปฏิบัติงาน ความเหมาะสมทางดาน
ประโยชนใชสอย ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางดานสถาปตยกรรม และลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนองาน
เพื่อเปนหลักฐาน 
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  (๔) เมื่อไดพิจารณาเสร็จแลวเห็นสมควรดําเนินการตอไปประการใดและสมควรเลือกผูใหบริการราย
หนึ่งรายใด ใหรายงานตอหัวหนาสวนราชการ ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ พรอมดวยหลักฐาน 
 
การจางโดยวิธีพิเศษ 
 ขอ ๑๐๗ การจางโดยวิธีพิเศษมี ๒ ลักษณะดังนี้ 
  (๑) วิธีเลือกจาง ไดแกการจางออกแบบและควบคุมงานในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนและความ
มั่นคงของชาติ หากจะดําเนินการวาจางตามวิธีอื่นดังกลาวมาแลว จะทําใหเกิดการลาชาเกิดความเสียหายแกทางราชการและ
ความมั่นคงของประเทศชาติ ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจตกลงจางผูใหบริการรายหนึ่งรายใดตามที่พิจารณาเห็นสมควร 
  (๒) การวาจางโดยการประกวดแบบ ไดแกการวาจางออกแบบอาคารที่มีลักษณะพิเศษ เปนที่เชิดชู
คุณคาทางดานศิลปกรรมหรือสถาปตยกรรมของชาติ เชน อนุสาวรีย รัฐสภา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ โรงละคอนแหงชาติ 
หรืองานออกแบบอาคารที่มีโครงสรางขนาดใหญ เชน สนามกีฬาแหงชาติ สนามบิน ใหผูวาจางเสนอรายละเอียดเรื่องการ
จางออกแบบ โดยวิธีประกวดแบบตอ กวพ. 
 ขอ ๑๐๘ ผูวาจางมีสทิธิ์บอกเลิกการคัดเลือกผูใหบริการไดในกรณีตอไปนี้ 
  (๑) มีผูยื่นเสนองานนอยกวา ๒ ราย 
  (๒) ผูใหบริการยื่นเสนองานไมถูกตองตามวัตถุประสงคของผูวาจาง 
 ขอ ๑๐๙ ใหผูวาจางสงหนังสือแจงผลการตัดสินคัดเลือก และนัดหมายการทําสัญญาไปยังผูใหบริการรายที่ไดรับ
การคัดเลือกโดยเร็ว 
 
การประกาศเชิญชวน 
 ขอ ๑๑๐ การประกาศเชิญชวนการวาจางกระทําได ๓ วิธี คือ 
  (๑) ปดประกาศไวในที่เปดเผย 
  (๒) ประกาศทางสื่อสารมวลชน เชน ลงประกาศในหนังสือพิมพ หรือประกาศทางวิทยุกระจายเสียง 
  (๓) สงประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปตยกรรมและวิศวกรรม หรือสํานักงานที่ประกอบธุรกิจ
ดังกลาว 
 การจะประกาศดวยวิธีใด ใหพิจารณาตามความจําเปนของกิจการและความเหมาะสมแหงทองถิ่นเปนเรื่อง ๆ ไป 
 ขอ ๑๑๑ ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําประกาศเชิญชวน โดยอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้ 
  (๑) ความตองการดานประโยชนใชสอยของอาคารและขอบเขตของที่ดินและสิ่งปลูกสราง 
  (๒) กําหนดวัน เวลา สถานที่เปดและปดรับซองเสนองาน 
  (๓) เงื่อนไขและระยะเวลาการออกแบบ 
  (๔) กําหนดใหผูเสนองานวางหลักประกันซอง ตามชนิดและจํานวนในขอ ๑๔๑ และขอ ๑๔๒ และ
ใหมีเงื่อนไขวา ถาผูเขาประกวดราคาถอนการเสนองาน หรือไมไปทําสัญญากับทางราชการภายในกําหนด ทางราชการจะ
ริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากธนาคารผูค้ําประกัน และสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญากับทางราชการเปนผู
ทิ้งงานดวย 
  (๕) การวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนเด็ดขาด 
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การเสนองาน 
 ขอ ๑๑๒ ผูใหบริการที่เสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือก และการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด 
นอกจากจะตองสงขอเสนองานใหกับผูวาจางแลว ยังตองยื่นหลักฐานประกอบการเสนองาน ดังนี้ 
  (๑) ขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 
  (๒) คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไมประจํา 
  (๓) หลักฐานแสดงผลงานที่เคยปฏิบัติมาแลว 
  (๔) หลักประกันการเสนองาน 
 เมื่อการคัดเลือกการวาจางเสร็จสิ้นแลว ใหสงขอเสนอและหลักฐานตางๆ ดังกลาวคืนแกผูใหบริการที่ไมไดรับ
การคัดเลือก 
 ขอ ๑๑๓ ผูใหบริการที่เปนบุคคลธรรมดาจะตองมีสัญชาติไทย และเปนผูที่ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรมสําหรับงานวาจางตามที่กําหนด โดยกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือ
วิศวกรรมแลวแตกรณี และไมเปนขาราชการประจําหรือลูกจางของสวนราชการ หรือพนักงานเทศบาล รัฐวิสาหกิจ หรือ
พนักงานขององคการบริหารสวนทองถิ่น 
 ผูใหบริการที่เปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการของนิติบุคคลนั้นจะตองเปนคนไทย และเปน
นิติบุคคลที่มีผูถือหุนเปนคนไทยเกินรอยละหาสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 
 
อํานาจในการสั่งจางออกแบบและควบคุมงาน 
 ขอ ๑๑๔ การสั่งจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนง และภายในวงเงิน      
ดังตอไปนี้ 
  (๑) หัวหนาสวนราชการ ไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 ขอ ๑๑๕ ผูวาจางอาจริบหลักประกัน หรือใชสิทธิ์เรียกรองเอาจากผูค้ําประกันการเสนองานที่ผูรับจางนํามามอบ
ไวกับผูวาจางไดในกรณีดังนี้ 
  (๑) ผูรับจางหลีกเลี่ยงการทําสัญญาในระยะเวลาที่กําหนด 
  (๒) ผูวาจางไมสามารถสงใบแจงใหมาทําสัญญาไดเนื่องจาก 
   ก. ผูรับจางเลิกหรือหยุดกิจการ 
   ข. ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดา บุคคลนั้นถูกระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมและ
หรือวิศวกรรม 
  (๓) ผูรับจางผิดสัญญา และผูวาจางไดบอกเลิกสัญญากับผูรับจางแลว 
 
การตรวจและรับมอบงาน 
 ขอ ๑๑๖ ในการจางออกแบบและควบคุมงานแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจและ
รับมอบงานเพื่อปฏิบัติการตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 
 คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ประกอบดวยประธาน ๑ คน และกรรมการอื่นอีกอยางนอย ๒ คน ปกติให
เปนขาราชการตั้งแตระดับ ๔ หรือเทียบเทาขึ้นไปอยางนอย ๒ คน และควรใหมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํานาญในกิจการนั้นเขา
รวมเปนกรรมการดวย 
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 คณะกรรมการดังกลาวตองมีจํานวนไมตํ่ากวากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึงจะดําเนินการตามที่กําหนดไวได 
 ขอ ๑๑๗ คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน มีหนาที่ตรวจและควบคุมงานออกแบบและกอสรางอาคารวา
ถูกตองตามเกณฑที่ระบุไวในสัญญา 
 เมื่อตรวจเห็นเปนการถูกตองครบถวนแลว ใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย 
๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจาก
คลัง และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ 
 
การควบคุมงาน 
 ขอ ๑๑๘ ผูรับจางจะตองจัดผูควบคุมงานที่มีความรูและมีความชํานาญงานการกอสรางใหเหมาะสมกับสภาพงาน
การกอสรางนั้น ๆ 
 ผูรับจางจะตองสงรายชื่อผูควบคุมงาน ผูตรวจการหรือผูแทนใหผูวาจางใหความเห็นชอบ และในกรณีที่ผูควบคุม
งานไมสามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางจะตองเสนอชื่อผูควบคุมงานปฏิบัติงานแทน ผูที่ปฏิบัติงานแทน
ในกรณีดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากผูวาจาง 
 
คาออกแบบและควบคุมงาน 
 ขอ ๑๑๙ การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงาน ใหเปนไปตามอัตราดังนี้ 
  (๑) อาคารที่มีงบประมาณคากอสราง ไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทใหจายคาออกแบบหรือคาคุมงาน 
อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณคากอสราง 
  (๒) อาคารที่มีงบประมาณคากอสราง เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับในสวนที่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ใหจายคาออกแบบหรือคาคุมงาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ ๑.๗๕ ของวงเงินงบประมาณคากอสราง 
 การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงคาสํารวจและวิเคราะหดินฐานราก 
 ขอ ๑๒๐ ในกรณีที่ผูวาจางหรือหนวยงานอื่นใดจะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจางไปดําเนินการกอสราง
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญา ใหผูวาจางหรือหนวยงานนั้น ๆ จายเงินคาจางแกผูรับจางตามอัตราที่ กวพ.พิจารณา
กําหนดเปนราย ๆ ไป 
 ขอ ๑๒๑ หามผูรับจางนําแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานที่ไดทําสัญญากับผูวาจางแลวไปให
ผูอื่นดําเนินการกอสรางอีก 
 ขอ ๑๒๒ ระหวางดําเนินการตามสัญญาจาง ผูวาจางอาจขอใหผูรับจางเปลี่ยนแปลงแกไขเล็ก ๆ นอย ๆ ในสวนที่
ไมกระทบกระเทือนโครงสรางที่สําคัญของอาคาร ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ น้ําประปา ของงานที่ผูรับจางไดสงมอบ
ตามงวดงานในสัญญาแลวโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มอีก 
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงโครงสรางที่สําคัญใหผูวาจางเสนอขออนุมัติกวพ.กอน 
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สวนที่ ๕ 

การแลกเปลี่ยน 
 
 ขอ ๑๒๓ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได เวนแตในกรณีที่หัวหนาสวนราชการเห็นวามีความจําเปนจะตอง
แลกเปลี่ยน ใหกระทําไดเฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑและการแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ตามหลักเกณฑดังนี้ 
  (๑) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑประเภทและชนิดเดียวกัน ใหแลกเปลี่ยนได เวนแตการ
แลกเปลี่ยนครุภัณฑบางอยางซึ่งสํานักงบประมาณกําหนด หรือการแลกเปลี่ยนที่ตองจายเงินเพิ่ม ใหขอทําความตกลงกับ
สํานักงบประมาณกอน 
  (๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑตางประเภทหรือตางชนิดกัน ใหขอทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณกอนทุกกรณี 
  (๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุประเภทและชนิดเดียวกัน ที่ไมตองจายเงินเพิ่ม ใหแลกเปลี่ยนได 
กรณีนอกเหนือจากนี้ ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน 
 ขอ ๑๒๔ ในกรณีตองมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ใหเจาหนาที่พัสดุรายงานตอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ 
โดยใหรายงานตามรายการดังตอไปนี้ 
  (๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองแลกเปลี่ยน 
  (๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน 
  (๓) ราคาที่ซื้อหรือไดมาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน และราคาที่จะแลกเปลี่ยนไดโดยประมาณ 
  (๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และใหระบุวาจะแลกเปลี่ยนกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
  (๕) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี) 
 ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน ใหระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพรอมทั้งเหตุผล โดยเสนอใหนําวิธีการซื้อมาใชโดย
อนุโลม เวนแตการแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอ
ใหใชวิธีตกลงราคาก็ได 
 ขอ ๑๒๕ การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลาย
คณะ ตามความจําเปน โดยถือปฏิบัติตามขอ ๓๕ หรือขอ ๓๖ แลวแตกรณีโดยอนุโลม 
 ใหคณะกรรมการมีหนาที่ดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ตองการแลกเปลี่ยนตามสภาพปจจุบันของพัสดุนั้น 
  (๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนวาเปนของใหมที่ยังไมเคยใชงานมา
กอน เวนแตพัสดุเกาที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเปนความจําเปนไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชน หรือเพื่อ
ประโยชนแกทางราชการ 
  (๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม (๑) และราคา
พัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคาในทองตลาดโดยทั่วไป 
  (๔) ตอรองกับผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
  (๕) เสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ 
  (๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบติัตามขอ ๗๑ โดยอนุโลม 
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 ขอ ๑๒๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุของสวนราชการ กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ใหอยูใน
ดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ และหัวหนาหนวยงานนั้น ๆ ที่จะตกลงกัน 
 ขอ ๑๒๗ ครุภัณฑที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑของสวนราชการนั้นแลวใหแจงสํานัก
งบประมาณ และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับ
แตวันที่ไดรับครุภัณฑ 
 ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงาน
อื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ใหสงสําเนาหลักฐานการ
ดําเนินการตามขอ ๑๒๕ หรือขอ ๑๒๖ ไปดวย 
 

สวนที่ ๖ 
การเชา 

 
 ขอ ๑๒๘ การเชาสังหาริมทรัพย และการเชาอสังหาริมทรัพยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวดนี้ ใหหัวหนา
สวนราชการพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสมและจําเปน โดยสําหรับการเชาสังหาริมทรัพยใหนําขอกําหนด
เกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม 
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาเชาลวงหนาในการเชาอสังหาริมทรัพย และสังหาริมทรัพยใหกระทําได
เฉพาะกรณีการเชาซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน ๓ ป ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (๑) การเชาจากหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จายไดไมเกินรอยละหาสิบของคาเชาทั้งสัญญา 
  (๒) การเชาจากเอกชนจายไดไมเกินรอยละยี่สิบของคาเชาทั้งสัญญา 
 การจายเงินคาเชาลวงหนานอกเหนือจากหลักเกณฑขางตน ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน 
 
การเชาอสังหาริมทรัพย 
 ขอ ๑๒๙ การเชาอสังหาริมทรัพย ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) เชาที่ดินเพื่อใชประโยชนในราชการ 
  (๒) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่ทําการ ในกรณีที่ไมมีสถานที่ของทางราชการหรือมีแตไมเพียงพอ และ
ถาสถานที่เชานั้นกวางขวางพอ จะใชเปนที่พักของผูซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานตามระเบียบของทางราชการดวยก็ได 
  (๓) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่พักสําหรับผูมีสิทธิเบิกคาเชาที่พักตามระเบียบของทางราชการในกรณีที่
ตองการประหยัดเงินงบประมาณ 
  (๔) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่เก็บพัสดุของทางราชการ ในกรณีที่ไมมีสถานที่เก็บเพียงพอ 
 การเชาใหดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา 
 ขอ ๑๓๐ กอนดําเนินการเชา ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการตามรายการดังตอไปนี้ 
  (๑) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองเชา 
  (๒) ราคาคาเชาที่ผูใหเชาเสนอ 
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  (๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยที่จะเชา เชน สภาพของสถานที่บริเวณที่ตองการใชพรอมทั้ง
ภาพถาย (ถามี) และราคาคาเชาครั้งหลังสุด เปนตน 
  (๔) อัตราคาเชาของอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีขนาดและสภาพใกลเคียงกับที่จะเชา (ถามี) 
 ในกรณีหนวยงานในสวนกลางตองการเชาอสังหาริมทรัพยในสวนภูมิภาค ใหขอความเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของสถานที่และอัตราคาเชาจากจังหวัดนั้น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาดวย 
 ขอ ๑๓๑ อสังหาริมทรัพยซึ่งมีอัตราคาเชารวมทั้งคาบริการอื่นเกี่ยวกับการเชาตามที่จะกําหนดไวในสัญญาไมเกิน
เดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูพิจารณาอนุมัติถาเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ใหขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลังกอน 
 

สวนที่ ๗ 
สัญญาและหลักประกัน 

 
สัญญา 
 ขอ ๑๓๒ การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้ เปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการและใหทําเปน
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด 
 การทําสัญญารายใดถาจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากตัวอยางสัญญาที่ กวพ. กําหนด โดยมี
สาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางสัญญาและไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตหัวหนาสวนราชการ
เห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือ ไมรัดกุมพอก็ใหสงรางสัญญานั้นไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน 
 ในกรณีที่ไมอาจทําสัญญาตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนดได และจําเปนตองรางสัญญาขึ้นใหมตองสงรางสัญญานั้น
ใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นสมควรทําสัญญาตามแบบที่เคยผานการพิจารณา
ของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแลว ก็ใหกระทําได 
 สําหรับการเชาซึ่งผูเชาจะตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา หรือในกรณีที่หัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ใหสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดหรืออัยการจังหวัด แลวแตกรณี ตรวจพิจารณา
กอน 
 ในกรณีจําเปนตองทําสัญญาเปนภาษาตางประเทศ ใหทําเปนภาษาอังกฤษ แตตองมีคําแปลตัวสัญญาและ
เอกสารแนบทายสัญญาเฉพาะที่สําคัญเปนภาษาไทยไวดวย เวนแตเปนการทําสัญญาตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด ไมตอง
แปลเปนภาษาไทย 
 การทําสัญญาของสวนราชการในตางประเทศ จะทําสัญญาเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศที่หนวยงานนั้น
ต้ังอยู โดยผานการพิจารณาของผูเช่ียวชาญหรือผูรูกฎหมายของสวนราชการนั้น ๆ ก็ได 
 ขอ ๑๓๓ การจัดหาในกรณีดังตอไปน้ี จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันโดยไมตองทําเปนสัญญาตามขอ ๑๓๒ 
ก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ 
  (๑) การซื้อ การจาง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา หรือการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงที่มี
วงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) การจัดหาที่คูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายในหาวันทําการของทางราชการ 
นับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ 
  (๓) การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากสวนราชการ 
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  (๔) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
  (๕) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
  (๖) การเชา ซึ่งผูเชาไมตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา 
 ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจางซึ่งใชวิธีดําเนินการตามขอ ๓๙ 
วรรคสอง จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได 
 ขอ ๑๓๔ การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ นอกจากการจางที่ปรึกษาใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรา
ตายตัวระหวางรอยละ ๐.๐๑-๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ เวนแตการจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมด
พรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรา รอยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น แตจะตอง
ไมตํ่ากวาวันละ ๑๐๐ บาท สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอการจราจร ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันใน
อัตรารอยละ ๐.๒๕ ของราคางานจางนั้น แตอาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ กวพ. กําหนด 
 ในการทําสัญญาจางที่ปรึกษา หากสวนราชการเห็นวา ถาไมกําหนดคาปรับไวในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก
ทางราชการ ใหสวนราชการผูจัดทําสัญญากําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑-
๐.๑๐ ของราคางานจางนั้นไดตามความเหมาะสมและจําเปน 
 การกําหนดคาปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตราหรือเปนจํานวนเงินเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนา
สวนราชการ โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบตอการที่คูสัญญาของทางราชการจะหลีกเลี่ยงไม
ปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบตอการจราจร หรือความเสียหายแกทางราชการ แลวแตกรณี 
 ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลวจะไมสามารถใชการ
ไดโดยสมบูรณ แมคูสัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แตยังขาดสวนประกอบบางสวน ตอมาไดสงมอบ
สวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ใหถือวาไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลย ใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด 
 ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งคาติดตั้งหรือทดลองดวย ถาติดตั้งหรือทดลองเกินกวากําหนดตาม
สัญญาเปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด 
 เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง ใหสวนราชการรีบแจงการเรียกคาปรับตามสัญญาหรือ
ขอตกลงจากคูสัญญา และเมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ ใหสวนราชการบอกสงวนสิทธิการเรียกคาปรับในขณะที่รับมอบ
พัสดุนั้นดวย 
 ขอ ๑๓๕ ใหหัวหนาสวนราชการสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ซึ่งมีมูลคาตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป 
ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี และกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับ
แตวันทําสัญญาหรือขอตกลง 
 ขอ ๑๓๖ สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลว จะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได เวนแตการแกไขนั้นจะเปน
ความจําเปนโดยไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชน หรือเปนการแกไขเพื่อประโยชนแกทางราชการ ใหอยูในอํานาจ
ของหัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงได แตถามีการเพิ่มวงเงิน จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยวิธีการงบประมาณ หรือขอทําความตกลงในสวนที่ใชเงินกู หรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณีดวย 
 การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือ
ลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการทํางาน ใหตกลงพรอมกันไป 
 สําหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง จะตองไดรับการรับรองจากวิศวกร 
สถาปนิกและวิศวกร ผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือ สามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการ
ของงานกอสราง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้น แลวแตกรณีดวย 
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 ขอ ๑๓๗ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อไดวา ผูรับ
จางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
 การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาไดเฉพาะกรณีที่เปน
ประโยชนแกทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแกไขขอเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลง
นั้นตอไป 
 ขอ ๑๓๘ ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมีการปรับตามสัญญาหรือ
ขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ใหสวนราชการพิจารณาดําเนินการบอก
เลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกทางราชการ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ใหหัวหนา
สวนราชการพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน 
 ขอ ๑๓๙ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง ใหอยูในอํานาจ
ของหัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 
  (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ 
  (๒) เหตุสุดวิสัย 
  (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย  
 ใหสวนราชการระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหสวนราชการทราบภายใน ๑๕ วัน นับ
แตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพื่อขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยาย
เวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือสวนราชการทราบดีอยูแลวต้ังแตตน 
 ขอ ๑๔๐ ในกรณีที่ไมมีระเบียบกําหนดไวเปนการเฉพาะ และเปนความจําเปนเพื่อประโยชนแกทางราชการที่จะ
ใชสิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือขอตกลง หรือขอกฎหมาย ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จะใชสิทธิ
ดังกลาว สั่งการไดตามความจําเปน 
 
หลักประกัน 
 ขอ ๑๔๑ หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
  (๑) เงินสด 
  (๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้น ชําระตอเจาหนาที่ หรือกอนวันนั้นไม
เกิน ๓ วันทําการ 
  (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด 
  (๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทยบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของ
ธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว 
โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด 
  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 สําหรับการประกวดราคานานาชาติ ใหใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารในตางประเทศที่มีหลักฐานดี และ
หัวหนาสวนราชการเชื่อถือเปนหลกัประกันซองไดอีกประเภทหนึ่ง 
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 ขอ ๑๔๒ หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในขอ ๑๔๑ ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มในอัตรารอยละหา
ของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น แลวแตกรณี เวนแตการจัดหาพัสดุที่หัวหนาสวนราชการเห็นวามีความสําคัญเปน
พิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบก็ได 
 ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ป และพัสดุนั้นไมตองมีการประกันเพื่อความ
ชํารุดบกพรอง เชน พัสดุใชสิ้นเปลือง ใหกําหนดหลักประกันในอัตรารอยละหาของราคาพัสดุที่สงมอบในแตละปของ
สัญญา โดยใหถือวาหลักประกันนี้เปนการค้ําประกันตลอดอายุสัญญาและหากในปตอไปราคาพัสดุที่สงมอบแตกตางไป
จากราคาในรอบปกอนใหปรับปรุงหลักประกันตามอัตราสวนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นกอนครบรอบป ในกรณีที่หลักประกัน
ตองปรับปรุงในทางที่เพ่ิมขึ้นและคูสัญญาไมนําหลักประกันมาเพิ่มใหครบจํานวนภายใน ๑๕ วันกอนการสงมอบพัสดุงวด
สุดทายของปนั้น ใหทางราชการหักจากเงินคาพัสดุงวดสุดทายของปนั้นที่ทางราชการจะตองจายใหเปนหลักประกันในสวน
ที่เพิ่มขึ้น 
 การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสาร
ประกวดราคา และหรือในสัญญาดวย 
 ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาวางหลักประกันที่มีมูลคาสูงกวาที่กําหนดไวในระเบียบ เอกสารสอบราคาหรือ
เอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ใหอนุโลมรับได 
 ขอ ๑๔๓ ในกรณีที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูเสนอราคาหรือเปนคูสัญญาไมตองวางหลักประกัน 
 ขอ ๑๔๔ ใหสวนราชการคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคา คูสัญญาหรือผูค้ําประกันตามหลกัเกณฑดังนี้ 
  (๑) หลักประกันซองใหคืนใหแกผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดพิจารณา
ในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญา
หรือขอตกลง หรือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
  (๒) หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญาหรือผูค้ําประกันโดยเร็ว และอยางชาตองไมเกิน ๑๕ วัน 
นับแตวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 
 การจัดหาที่ไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง ใหคืนหลักประกันใหแกคูสัญญาหรือผูค้ําประกันตาม
อัตราสวนของพัสดุ ซึ่งทางราชการไดรับมอบไวแลว แตทั้งนี้จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสาร
ประกวดราคา และในสัญญาดวย 
 การคืนหลักประกันที่เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตน ใหรีบสง
ตนฉบับหนังสือค้ําประกันใหแกผูเสนอราคาหรือคูสัญญา โดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว พรอมกับแจงใหธนาคาร 
บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ผูค้ําประกันทราบดวย 
 

สวนที่ ๘ 
การลงโทษผูท้ิงงาน 

 
 ขอ ๑๔๕ ใหผูรักษาการตามระเบียบจัดทําบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานตามที่ไดกําหนดไวในหมวดนี้ 
 หามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานที่ผูรักษาการตามระเบียบไดระบุช่ือไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและได
แจงเวียนช่ือแลว เวนแตผูรักษาการตามระเบียบจะสั่งเพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน 
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 การหามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานตามวรรคสอง ใหใชบังคับกับบุคคลตามขอ ๑๔๕ ฉ วรรคสอง 
และวรรคสามดวย 
 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยูในระหวางการพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามขอกําหนดในสวนนี้ ใหบุคคล
ดังกลาวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการได แตถาผลการพิจารณาตอมา ผูรักษาการตามระเบียบไดสั่งให
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเปนผูทิ้งงาน ใหปลัดกระทรวงตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการ
คัดเลือก หรือยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจางที่ได
กระทํากอนการสั่งการของผูรักษาการตามระเบียบ เวนแตในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนแกทาง
ราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงจะไมตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก หรือจะไมยกเลิกการ
เปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน หรือจะไมยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจางที่ไดกระทํากอนการสั่ง
การของผูรักษาการตามระเบียบก็ได 
 ขอ ๑๔๕ ทวิ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้  
  (๑) ผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด  
  (๒) เมื่อคูสัญญาของทางราชการ หรือผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานได ไมปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น  
  (๓) พัสดุที่ซื้อหรือจางทํา เกิดขอบกพรองขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง
และไมไดรับการแกไขใหถูกตองจากผูจําหนาย ผูรับจาง หรือคูสัญญา หรือพัสดุที่ซื้อหรือจางไมไดมาตรฐานหรือวัสดุที่ใช
ไมไดมาตรฐานหรือไมครบถวนตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง ทําใหงานบกพรองเสียหายอยางรายแรง หรือ 
  (๔) สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภค หากปรากฏวาพัสดุหรือวัสดุที่ซื้อหรือจางหรือใชโดยผู
รับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานได มีขอบกพรอง หรือไมไดมาตรฐานหรือไมครบถวนตาม (๓) 
 ใหหัวหนาสวนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว เพื่อพิจารณาใหบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก ผู
จําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา หรือผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานได เปนผูทิ้งงาน แลวแตกรณี พรอมทั้ง
เสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงดวย 
 เมื่อปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เปนการกระทําโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร และบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงาน ใหปลัดกระทรวงสงช่ือบุคคลดังกลาวไปยังผูรักษาการตามระเบียบเพื่อ
พิจารณาสั่งใหเปนผูทิ้งงานโดยเร็ว  
 ในกรณีที่เปนโครงการขนาดใหญตามหลักเกณฑและวงเงินที่ กวพ. กําหนด หากปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็น
วา บุคคลดังกลาวขางตนยังไมสมควรเปนผูทิ้งงาน ใหปลัดกระทรวงรายงานไปยัง กวพ. เพื่อทราบดวย 
 เมื่อผูรักษาการตามระเบียบไดพิจารณาหลังจากที่ไดฟงความเห็นของ กวพ. ตามขอ ๑๒ (๖) แลว และเห็นวาบุคคล
ดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงาน ก็ใหผูรักษาการตามระเบียบสั่งใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงาน โดยระบุช่ือผูทิ้งงานไวในบัญชี
รายชื่อผูทิ้งงาน พรอมทั้งแจงเวียนช่ือผูทิ้งงานใหสวนราชการอื่นทราบ รวมทั้งแจงใหผูทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย
ลงทะเบียนดวย  
 ในกรณีผูรักษาการตามระเบียบเห็นวาบุคคลดังกลาวไมสมควรเปนผูทิ้งงาน ใหแจงผลการพิจารณาไปให
ปลัดกระทรวงทราบ 
 ขอ ๑๔๕ ตรี ในกรณีการจางที่ปรึกษาหรือการจางออกแบบและควบคุมงาน หากตรวจสอบแลว ปรากฏวาผลจาก
การปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวมีขอบกพรอง ผิดพลาด หรือกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการอยางรายแรง ใหหัวหนา
สวนราชการเสนอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาใหคูสัญญานั้นเปนผูทิ้งงาน 
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 การพิจารณาสั่งใหคูสัญญาเปนผูทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในขอ ๑๔๕ ทวิ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา 
และวรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ ๑๔๕ จัตวา ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ หากมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังวา ผูเสนอราคาหรือผู
เสนองานรายหนึ่งหรือหลายราย ไมวาจะเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม กระทําการอัน
เปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชช่ือ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน ใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงวาบุคคล
ดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงานหรือไม โดยมีหนังสือแจงเหตุที่ทางราชการสงสัยไปยังผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัย
ทราบ พรอมทั้งใหช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด แตตองไมนอยกวา ๑๕ วัน นับแตวันที่
ไดรับหนังสือแจงจากสวนราชการ 
 เมื่อสวนราชการไดรับคําช้ีแจงจากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแลว ใหหัวหนาสวน
ราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวง พรอมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงวา
บุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงานหรือไม 
 หากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัย ไมช้ีแจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวามีเหตุอันควรเชื่อ
ไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือมีการกระทําโดยไมสุจริต ใหหัวหนาสวน      
ราชการเสนอปลัดกระทรวง พรอมทั้งเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาใหผูนั้นเปนผูทิ้งงาน 
 การพิจารณาใหผูเสนอราคา หรือผูเสนองานเปนผูทิ้งงานตามวรรคสอง และวรรคสาม ใหนําความในขอ ๑๔๕ ทวิ 
วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 ขอ ๑๔๕ เบญจ ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่รวมกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริตรายใด ซึ่งมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวได ใหความรวมมือเปนประโยชน
ตอการพิจารณาของทางราชการ ใหหัวหนาสวนราชการ หรือปลัดกระทรวง หรือผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานรายนั้นไดรับการยกเวนที่จะไมเปนผูทิ้งงานได โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไวในการเสนอ
ความเห็นหรือในการสั่งการ แลวแตกรณี  
 ขอ ๑๔๕ ฉ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงาน ตามขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ ๑๔๕ ตรี หรือขอ ๑๔๕ จัตวา ถา
การกระทําดังกลาวเกิดจากหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลนั้น ใหผูรักษาการตามระเบียบนี้สั่งใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงานดวย 
 ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ ๑๔๕ ตรี หรือ ขอ ๑๔๕ จัตวา ใหคําสั่ง
ดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมี
อํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเปนบุคคลเดียวกันกับหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือ
ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานดวย 
 ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ ๑๔๕ ตรีหรือขอ ๑๔๕ จัตวา ใหคําสั่ง
ดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเสนองาน ซึ่งมีบุคคลดังกลาวเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย  
 ขอ ๑๔๕ สัตต เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ เมื่อปรากฏขอเท็จจริงอันควรสงสัยวา มี
การกระทําตามขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ ๑๔๕ ตรี หรือขอ ๑๔๕ จัตวา และปลัดกระทรวงยังไมไดรายงานไปยังผูรักษาการตาม
ระเบียบ ผูรักษาการตามระเบียบอาจเรียกใหผูไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มี
ขอเท็จจริงอันควรสงสัยวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือกระทําการโดยไมสุจริต มา
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ช้ีแจงขอเท็จจริงตอผูรักษาการตามระเบียบ ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจงเหตุที่ผูรักษาการตามระเบียบสงสัยไปยังบุคคลดังกลาว 
พรอมทั้งแจงใหบุคคลนั้นช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงภายในเวลาที่ผูรักษาการตามระเบียบกําหนด แตตองไมนอยกวา ๑๕ 
วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากผูรักษาการตามระเบียบ 
 เมื่อผูรักษาการตามระเบียบไดรับคําช้ีแจงจากผูไดรับการคัดเลือก ผูจําหนายผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคาหรือผู
เสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาคําช้ีแจงดังกลาว หากคําช้ีแจงไมมีเหตุผลรับฟง
ได ใหผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงาน พรอมทั้งแจงผลการพิจารณาไปใหปลัดกระทรวง
ทราบดวย 
 หากผูไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง ไม
ช้ีแจงภายในกําหนดเวลาที่ผูรักษาการตามระเบียบจะไดกําหนดไว ใหถือวามีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือมีการกระทําโดยไมสุจริต ใหผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหบุคคลดังกลาว
เปนผูทิ้งงาน พรอมทั้งแจงผลการพิจารณาไปใหปลัดกระทรวงทราบดวย 
 

หมวด ๓ 
การควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

สวนที่ ๑ 
การยืม 

 
 ขอ ๑๔๖ การใหยืมหรือนําพัสดุไปใชในกิจการซึ่งมิใชเพื่อประโยชนของทางราชการจะกระทํามิได 
 ขอ ๑๔๗ การยืมพัสดุประเภทใชคงรูปไปใชราชการ ใหสวนราชการผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร 
แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  (๑) การยืมระหวางสวนราชการ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการผูใหยืม 
  (๒) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ราชการเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานซึ่ง
รับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานที่ราชการจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ 
 ขอ ๑๔๘ ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอยหากเกิดชํารุด
เสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายของตนเอง หรือ
ชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืมตาม
หลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด 
 ขอ ๑๔๙ การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางสวนราชการ ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อสวนราชการผูยืมมีความ
จําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไมทันการ และสวนราชการผูใหยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะใหยืม
ได โดยไมเปนการเสียหายแกราชการของตน และใหมีหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ โดยปกติสวนราชการผูยืม
จะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหสวนราชการผูใหยืม 
 ขอ ๑๕๐ เมื่อครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไปคืนภายใน ๗ วัน 
นับแตวันครบกําหนด 
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สวนที่ ๒ 
การควบคุม 

 
การเก็บรักษาพัสดุ 
 ขอ ๑๕๑ พัสดุของสวนราชการไมวาจะไดมาดวยประการใด ใหอยูในความควบคุมตามระเบียบนี้ เวนแตมี
ระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น 
 ขอ ๑๕๒ เมื่อเจาหนาที่พัสดุไดรับมอบแลว ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี แยกเปนชนิด และแสดงรายการตามตัวอยาง
ที่ กวพ. กําหนด โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย 
  สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได 
  (๒) เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยและใหครบถวนถูกตองตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบยีน 
 
การเบิก-จายพัสดุ 
 ขอ ๑๕๓ หนวยงานระดับกอง หนวยงานซึ่งแยกตางหากจากสวนราชการระดับกรม หรือหนวยงานในสวน
ภูมิภาค ประสงคจะเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุระดับกรม ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูเบิก 
 การเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของหนวยงานในสวนภูมิภาค หรือของหนวยงานซึ่งแยกตางหากจากสวนราชการ
ระดับกรม ใหหัวหนางานที่ตองใชพัสดุนั้นเปนผูเบิก 
 ใหหัวหนาหนวยพัสดุ ซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานระดับแผนก หรือตํ่ากวาระดับแผนกที่มีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุม
พัสดุ หรือขาราชการอื่นซึ่งไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการเปนหัวหนาหนวยพัสดุ เปนผูสั่งจายพัสดุ แลวแตกรณี 
 สวนราชการใดมีความจําเปน หัวหนาสวนราชการจะกําหนดวิธีการเบิกจายพัสดุเปนอยางอื่นก็ได และใหแจง
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบดวย 
 ขอ ๑๕๔ ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ(ถามี) แลวลงบัญชีหรือทะเบียน
ทุกครั้งที่มีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย 
 
การตรวจสอบพัสดุประจําป 
 ขอ ๑๕๕ กอนสิ้นเดือนกันยายนทุกป ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานซึ่งมีพัสดุไวจายตามขอ ๑๕๓ 
แลวแตกรณี แตงตั้งเจาหนาที่ในสวนราชการหรือหนวยงานนั้น ซึ่งมิใชเจาหนาที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความ
จําเปน เพื่อตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมปกอนจนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปปจจุบัน และตรวจนับพัสดุ
ประเภทที่คงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น 
 ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของเดือนตุลาคมเปนตน
ไป วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือ
สูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชในราชการตอไปแลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผู
แตงต้ังภายใน ๓๐ วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 
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 เมื่อผูแตงตั้งไดรับรายงานจากเจาหนาที่ผูตรวจสอบแลว ใหสงรายงานเสนอตามลําดับช้ันจนถึงหัวหนาสวน
ราชการ ๑ ชุด และสงสําเนารายงานไปยังสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ๑ 
ชุด สําหรับหนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหสงสําเนารายงานไปยังสวนราชการตนสังกัดอีก ๑ ชุด ดวย 
 ขอ ๑๕๖ เมื่อหัวหนาสวนราชการไดรับรายงานดังกลาวตามขอ ๑๕๕ และปรากฏวามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ 
หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป ก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยใหนํา
ความในขอ ๓๕ และขอ ๓๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแต กรณีที่เห็นไดอยางชัดเจนวา เปนการเสื่อมสภาพเนื่องมาจาก
การใชงานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการใหดําเนินการจําหนายตอไปได 
 ถาผลการพิจารณาปรากฏวา จะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหหัวหนาสวนราชการดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการที่เกี่ยวของตอไป 
 

สวนที่ ๓ 
การจําหนาย 

 
 ขอ ๑๕๗ หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปน หรือหากใชราชการตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจาย
มาก ใหเจาหนาที่พัสดุเสนอรายงานตอหัวหนาสวนราชการ เพื่อพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้ 
  (๑) ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลวไมไดผลดี ใหนําวิธี
ที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแตการขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได 
  การขายใหแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงาน
อื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 
๔๗ (๗) แหงประมวลรัษฎากร ใหขายโดยวิธีตกลงราคา 
  (๒) แลกเปลี่ยน ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 
  (๓) โอน ใหโอนแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น 
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถานสาธารณกุศล
ตามมาตรา ๔๗ (๗) แหงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย 
  (๔) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนด 
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่หัวหนาสวนราชการสั่งการ และ
สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาคจะตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณกอนดวย 
 ขอ ๑๕๘ เงินที่ไดจากการจําหนายพัสดุ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือขอตกลงในสวน
ที่ใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณี 
 
การจําหนายเปนสูญ 
 ขอ ๑๕๙ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือมีตัวผูรับผิดแตไมสามารถชดใชได หรือมีตัวพัสดุอยู
แตไมสมควรดําเนินการตามขอ ๑๕๗ ใหจําหนายพัสดุนั้นเปนสูญ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
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  (๑) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนาสวนราชการเปนผู
พิจารณาอนุมัติ 
  (๒) ถ าพัสดุนั้ นมี ร าคาซื้ อหรื อไดมารวมกัน เกิน  ๕๐๐ ,๐๐๐  บาท  ใหอยู ในอํ านาจของ
กระทรวงการคลัง หรือสวนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมายที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
 
การลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
 ขอ ๑๖๐ เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๑๕๗ แลว ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที 
แลวแจงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวัน
ลงจายพัสดุนั้น 
 เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๑๕๙ แลว ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แลวแจงให
กระทรวงการคลังหรือสวนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย และสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันลงจายพัสดุนั้น 
 สําหรับพัสดุซึ่งตองจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดวย 
 ขอ ๑๖๑ ในกรณีที่พัสดุของทางราชการเกิดการชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการ
ตอไป กอนมีการตรวจสอบตามขอ ๑๕๕ และไดดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ หรือ
ระเบียบนี้โดยอนุโลม แลวแตกรณีเสร็จสิ้นแลว ถาไมมีระเบียบอื่นใดกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหดําเนินการตาม ขอ ๑๕๗ 
ขอ ๑๕๘ ขอ ๑๕๙ และขอ ๑๖๐ โดยอนุโลม 
 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 
 ขอ ๑๖๒ ในระหวางที่ยังไมไดต้ังศูนยขอมูลที่ปรึกษา ตามขอ ๗๔ ใหยกเวนไมนําขอกําหนดเกี่ยวกับศูนยขอมูลที่
ปรึกษามาใชบังคับกับการดําเนินการจางที่ปรึกษาตามที่กําหนดไวในหมวด ๒ สวนที่ ๓ และใหดําเนินการหารายชื่อที่
ปรึกษาไทย ตามวิธีการที่กําหนดไวสําหรับที่ปรึกษาตางประเทศโดยอนุโลม 
 ขอ ๑๖๓ รายช่ือผูทิ้งงานที่มีอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนผูทิ้งงานตามระเบียบนี้ดวย 
 สําหรับการพิจารณาลงโทษผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่กําหนด หรือ
คูสัญญาของทางราชการไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น โดยไมมีเหตุผลอันสมควรซึ่งพฤติการณดังกลาวเกิดขึ้น
กอนที่ระเบียบนี้จะใชบังคับ ใหพิจารณาสั่งการตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิม 
 ขอ ๑๖๔ การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุฉบับนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จหรือจนกวาจะ
สามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได 
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 ขอ ๑๖๕ ใหคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่
แกไขเพิ่มเติม ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไป กับใหมีอํานาจหนาที่กําหนดแบบหรือตัวอยางตามระเบียบขอ ๑๒ (๕) จนกวาจะมี
การแตงต้ังคณะกรรมการวาดวยการพัสดุตามระเบียบนี้ 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
 
     (ลงช่ือ) อานันท ปนยารชุน  
      (นายอานันท ปนยารชุน) 
      นายกรัฐมนตรี 
 
 ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลม
ที่ ๑๐๙ ตอนที่ ๗ ลงวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ 
 ๑) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ ๑๑๒ ตอน
ที่ ๑๐๔ ง ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ มีผลใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๓๙ เปนตนไป และระเบียบ (ฉบับที่ ๒) 
ไดกําหนดบทเฉพาะกาลไวในขอ ๘ ความวา 
  “ขอ ๘ การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบฉบับนี้ใชบังคับ ให
ดําเนินการตอไปตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จหรือจนกวาจะดําเนินการตามระเบียบนี้ได” 
 ๒) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ ๑๑๓ ตอนที่ 
๗๑ ง ลงวันที่ ๓ กันยายน ๒๕๓๙ และระเบียบ (ฉบับที่ ๓) ไดกําหนดบทเฉพาะกาลไวในขอ ๒๗ ความวา 
  ขอ ๒๗ การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบฉบับนี้ใชบังคับ ให
ดําเนินการตอไปตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จหรือจนกวาจะดําเนินการตามระเบียบนี้ได 
 ๓) แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ ๑๑๕ ตอนที่ 
๑๓๑ ง ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๑ มีผลใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศและระเบียบฉบับที่ ๔ ได
กําหนดบทเฉพาะกาลไวในขอ ๒๘ ขอ ๒๙ และ ๓๐ ดังนี้ 
  ขอ ๒๘ ใหสวนราชการปฏิบัติการใหถูกตองตามขอ ๑๕ ตรี ภายในหนึ่งรอยแปดสิบวัน นับแตวันที่ระเบียบ
นี้มีผลใชบังคับ แตในระหวางระยะเวลาที่ยังไมไดปฏิบัติการใหถูกตองตามขอ ๑๕ ตรี ใหการตรวจสอบคุณสมบัติของผู
เสนอราคาเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  ขอ ๒๙ ขั้นตอนการดําเนินการตามระเบียบวาดวยการพัสดุเดิมที่ยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบฉบับนี้ใช
บังคับ ในนําหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบฉบับนี้มาใชบังคับแทน เวนแตการดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวไมอาจ
กระทําได ใหดําเนินการตามขึ้นตอนของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดย
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  ขอ ๓๐ ในการพิจารณาใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเปนผูทิ้งงาน แมพฤติการณดังกลาวจะไดเกิดขึ้น
กอนที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหหัวหนาสวนราชการ ปลัดกระทรวงและผูรักษาการตามระเบียบนี้พิจารณาสั่งการตามระเบียบ
นี้ เวนแตการดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวไมอาจกระทําได ใหดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙                  
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                ๔)  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ ๑๑๖ ตอน
พิเศษ ๔๐ ง ลงวันที่ ๑๔ มิถุนายน  ๒๕๔๑ มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๔๒ เปนตนไป 
                 ๕)  แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศทั่วไป เลมที่ ๑๑๙ ตอน
พิเศษ ๑๒๘ ง ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม  ๒๕๔๕ มีผลบังคับใชต้ังแตวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๔๕ เปนตนไป 

 


