
ระเบียบสาํนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535 
และท่ีแก้ไขเพิม่เติม 

แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2538 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2539 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2545 
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2552 
___________________________ 

  

โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2521 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการซ้ือ การจ้าง และการจ้างท่ีปรึกษา ภายใต้โครงการท่ีดําเนินการด้วยเงินกู้จาก
ต่างประเทศ พ.ศ.2527 และระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการพัสดุ ให้เป็นระเบียบเดียวกัน เพ่ือสะดวกในการปฏิบัติย่ิงข้ึน 
คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังน้ี 

ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกว่า "ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535" 

ข้อ 2 ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับเม่ือพ้นกําหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ให้ยกเลิก 

(1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 
(2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2523 
(3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2526 
(4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2527 
(5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ. 2528 
(6) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ. 2528 
(7) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ. 2529 
(8) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 8) พ.ศ. 2531 
(9) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซ้ือ การจ้าง และการจ้างท่ีปรึกษา ภายใต้โครงการท่ีดําเนินการ

ด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ พ.ศ. 2527 
(10) ระเบียบว่าด้วยการจ้างออกแบบ และควบคุม งานก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2521 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอ่ืนใด ท่ีกําหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี หรือซ่ึงขัดหรือแย้ง
กับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 

(ความในข้อ 4 แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2545) 
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ข้อความท่ัวไป 

ส่วนท่ี 1 
นิยาม 

ข้อ 5 ในระเบียบน้ี 

"การพัสดุ" หมายความว่า การจัดทําเอง การซ้ือ การจ้าง การจ้างท่ีปรึกษา การจ้างออกแบบและ   
ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจําหน่าย และการดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดไว้ในระเบียบน้ี 

"พัสดุ" หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง ท่ีกําหนดไว้ในหนังสือการจําแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ 

"การซื้อ" หมายความว่า การซ้ือพัสดุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดต้ัง ทดลอง และบริการท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืน ๆ      
แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 

"การจ้าง" ให้หมายความรวมถึง การจ้างทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขน
ในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจ้างท่ีปรึกษา การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

"การจ้างท่ีปรึกษา" หมายความว่า การจ้างบริการจากท่ีปรึกษา แต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและ  
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ 

"การจ้างออกแบบและควบคุมงาน" หมายความว่า การจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา     
ท่ีประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ 

"เงินงบประมาณ" หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม และเงินซ่ึง
ส่วนราชการได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไม่ต้องส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ แต่ไม่รวมถึงเงินกู้ และเงินช่วยเหลือ ตามระเบียบน้ี 

"เงินกู้" หมายความว่า เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ 
"เงินช่วยเหลือ" หมายความว่า เงินท่ีได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่าง

ประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศท้ังในระดับรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือ
เอกชนต่างประเทศ 

"อาคาร" หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรท่ีบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารท่ีทําการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนําร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน และรวมตลอด
ถึงสิ่งก่อสร้างอ่ืนๆ ซ่ึงสร้างข้ึนเพ่ือประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารน้ันๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายนํ้า หอถังนํ้า ถนน 
ประปาและสิ่งอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ 

"พัสดุท่ีผลิตในประเทศ" หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ท่ีผลิตสําเร็จรูปแล้ว โดยสถานท่ีผลิตต้ังอยู่ในประเทศ
ไทย 

"กิจการของคนไทย" หมายความว่า กิจการท่ีเป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย 

"ท่ีปรึกษา" หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจ หรือสามารถให้บริการเป็นท่ี
ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน รวมท้ังให้บริการด้านศึกษา สํารวจ ออกแบบและ
ควบคุมงาน และการวิจัย แต่ไม่รวมถึงการให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ 
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"ท่ีปรึกษาไทย" หมายความว่า ท่ีปรึกษาท่ีมีสัญชาติไทยและได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษาของ
กระทรวงการคลัง 

"ส่วนราชการ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ ท้ังในส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค หรือในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน 

"รัฐวิสาหกิจ" หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 

"ปลัดกระทรวง" หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงด้วย 

"หัวหน้าส่วนราชการ" 

- สําหรับราชการบริหารส่วนกลาง หมายความว่า อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกชื่อ    
อย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

- สําหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด 

"หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ" หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือท่ีมีฐานะเทียบกอง ซ่ึงปฏิบัติงาน 
ในสายงานท่ีเก่ียวกับการพัสดุตามท่ีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด หรือข้าราชการอ่ืนซ่ึงได้รับแต่งต้ังจาก
หัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ แล้วแต่กรณี 

(คํานิยามน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2539) 

"เจ้าหน้าท่ีพัสดุ" หมายความว่า เจ้าหน้าท่ีซ่ึงดํารงตําแหน่งท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกับการพัสดุ หรือผู้ได้รับแต่งต้ัง
จากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าท่ีหรือปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัสดุตามระเบียบน้ี 

"ผู้อํานวยการโครงการ" หมายความว่า ผู้ ซ่ึงได้รับแต่งต้ังหรือมอบหมายให้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในการ
ดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุตามโครงการเงินกู้หรือโครงการเงินช่วยเหลือ 

"โรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ"  หมายความว่าโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ         
ตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. 9001 หรือ มอก. 9002 ในกิจการและขอบข่ายท่ีได้รับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือหน่วยงานท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมให้การ
รับรองระบบงาน (accreditation) 

(คํานิยามน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2542) 

"ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน" หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเข้าเสนอราคาขาย   
ในการซ้ือพัสดุของทางราชการ หรือเข้าเสนอราคาเพ่ือรับจ้างทําพัสดุ หรือเข้าเสนองานเพ่ือรับจ้างเป็นท่ีปรึกษา 
หรือรับจ้างออกแบบและควบคุมงาน ให้แก่ส่วนราชการใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่ส่วนราชการน้ันในคราวเดียวกัน 

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่     
การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปน้ี 

(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร  โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหน่ึงมีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจใน
การบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหน่ึงหรือหลายราย ท่ีเสนอราคาหรือเสนองาน
ให้แก่ส่วนราชการน้ันในคราวเดียวกัน 
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(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน   โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จํากัด    
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนใน      
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด           
อีกรายหน่ึงหรือหลายราย ท่ีเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการน้ันในคราวเดียวกัน 

คําว่า "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้าในกิจการน้ันหรือใน
อัตราอ่ืน ตามท่ี กวพ. เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหน่ึง เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
อีกรายหน่ึงหรือหลายราย ท่ีเข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการน้ันในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 

การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรท่ียังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคล
ดังกล่าว 

ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นโดยท่ีตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารท่ีแท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นท่ีแท้จริงของ        
ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัดท่ีเก่ียวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการน้ันในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานน้ันมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี 

"การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" หมายความว่า การท่ีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายหน่ึง
หรือหลายราย กระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา หรือเสนองานต่อส่วนราชการ ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ 
ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย 
หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ท้ังน้ี โดยมี
วัตถุประสงค์ท่ีจะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานด้วยกัน หรือเพ่ือให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอ
ราคาหรือผู้เสนองานรายหน่ึงรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับส่วนราชการน้ัน หรือเพ่ือหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบส่วนราชการโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ 

"เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ" หมายความว่า คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตามข้อ 42 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามข้อ 50 คณะกรรมการดําเนินการจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตาม
ข้อ 86 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ 103 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบ
จํากัดข้อกําหนดตามข้อ 106 หรือผู้ว่าจ้างในกรณีการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษท่ีเป็นการว่าจ้างโดย
การประกวดแบบตามข้อ 107 (2) 

"งานก่อสร้างสาธารณูปโภค" หมายความว่า งานก่อสร้าง ซ่อมแซม และบํารุงรักษางานอันเก่ียวกับ        
การประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายนํ้า ระบบการขนส่งปิโตรเลียมโดยทางท่อ ทางหลวง 
ทางรถไฟ และการอ่ืนท่ีเก่ียวข้องซ่ึงดําเนินการในระดับพ้ืนดิน ใต้พ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 

(คํานิยาม "ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน" "การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" "เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบคุณสมบัติ" และ "งานก่อสร้างสาธารณูปโภค" แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 
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ส่วนท่ี 2 

การใช้บังคับและการมอบอํานาจ 

ข้อ 6 ระเบียบน้ีใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ซ่ึงดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ และ
เงินช่วยเหลือ 

ข้อ 7 สําหรับส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม การกําหนดให้ส่วนราชการระดับใด ผู้บังคับบัญชาชั้นใด 
ตําแหน่งใด มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบน้ี ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงกลาโหมกําหนด และเม่ือได้กําหนดไป
ประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ และสํานักงานตรวจเงิน แผ่นดินทราบด้วย 

ข้อ 8 สําหรับส่วนราชการท่ีหัวหน้าส่วนราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือส่วนราชการท่ีไม่สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงใด ให้หัวหน้าส่วนราชการน้ันมีอํานาจในการดําเนินการตามระเบียบน้ีเท่ากับ
หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนอํานาจท่ีเกินกว่าน้ันให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปเป็นผู้พิจารณา 

ข้อ 9 ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบน้ีจะมอบอํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้โดยให้
คํานึงถึงระดับ ตําแหน่ง หน้าท่ี และความรับผิดชอบของผู้ท่ีจะได้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ 

เม่ือมีการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึง ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าท่ีต้องรับมอบอํานาจน้ัน และจะมอบอํานาจน้ัน
ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้ เว้นแต่ 

(1) การมอบอํานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจน้ันต่อไปได้ในกรณี
ดังต่อไปน้ี 

(1.1) กรณีมอบอํานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้า 
ส่วนราชการประจําจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอํานาจอํานาจชั้นต้นทราบด้วย 

(1.2) กรณีมอบอํานาจให้แก่บุคคลอ่ืน นอกจากท่ีกล่าวใน (1.1) จะกระทําได้ต่อเม่ือได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้มอบอํานาจชั้นต้นแล้ว 

(2) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อตามระเบียบกระทรวงกลาโหม 

เพ่ือความคล่องตัวในการจัดหา ให้หัวหน้าส่วนราชการมอบอํานาจในการสั่งการและดําเนินการจัดหาให้แก่
ผู้ดํารงตําแหน่งรองลงไปเป็นลําดับ 

สําหรับโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบน้ี จะแต่งต้ังข้าราชการคนหน่ึงทํา
หน้าท่ีผู้อํานวยการโครงการ และมอบหมายหน้าท่ีความรับผิดชอบในการดําเนินการตามระเบียบน้ีให้เป็นการเฉพาะ
ก็ได้ 

ให้ผู้มอบอํานาจส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบทุกครั้ง 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 5 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2539 และ
ความในวรรคห้า แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 5 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 
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ส่วนท่ี 3 
บทกําหนดโทษ 

ข้อ 10 ผู้มีอํานาจหรือหน้าท่ีดําเนินการตามระเบียบน้ี หรือผู้หน่ึงผู้ใดกระทําการใดโดยจงใจหรือประมาท
เลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบน้ี หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจ หรือ
นอกเหนืออํานาจหน้าท่ี รวมท้ังมีพฤติกรรมท่ีเอ้ืออํานวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ให้มีการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ถือว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือตามกฎหมาย
เฉพาะของส่วนราชการน้ัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังน้ี 

(1) ถ้าการกระทํามีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง ให้ดําเนินการลงโทษ
อย่างตํ่าปลดออกจากราชการ 

(2) ถ้าการกระทําเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างตํ่าตัดเงินเดือน 
(3) ถ้าการกระทําไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือน โดยทําคําสั่ง

เป็นลายลักษณ์อักษร 

การลงโทษทางวินัยตาม (1) หรือ (2) ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทําหลุดพ้นจากความรับผิดในทางแพ่งตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวข้องหรือความรับผิดทางอาญา (ถ้ามี) 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 5 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 
 

ส่วนท่ี 4 
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 

ข้อ 11 ให้มีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เรียกโดยย่อว่า "กวพ." ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง 
เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทน
สํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ช. 
ผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ผู้แทนสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึง นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ และให้เจ้าหน้าท่ี
กรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ กับให้ กวพ. แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน 

ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี ผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากตําแหน่ง
อาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 4 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2545) 

ข้อ 12 ให้ กวพ. มีอํานาจหน้าท่ีดังน้ี 

(1) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบ 
(2) พิจารณาการอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
(3) พิจารณาคําร้องเรียนเก่ียวกับการท่ีส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
(4) เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบต่อคณะรัฐมนตรี 
(5) กําหนดแบบหรือตัวอย่าง รวมท้ังการแก้ไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง และกําหนดแนวทางปฏิบัติ 

เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
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(6) เสนอความเห็นต่อผู้รักษาการตามระเบียบ ในการพิจารณาและแจ้งเวียนชื่อผู้ท้ิงงาน และการ

สั่งเปลี่ยนแปลงเพิกถอนผู้ท้ิงงานของส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ 

(7) กําหนดอัตราร้อยละของราคา ตามข้อ 16(6) (7) (8) และ (11) 
(8) กําหนดประเภทหรือชนิดของพัสดุท่ีจําเป็นต้องซ้ือจากต่างประเทศ ตามข้อ 68 
(9) เชิญข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ หรือพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือ

บุคคลท่ีเก่ียวข้องมาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง รวมท้ังเรียกเอกสารจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน 
หรือรัฐวิสาหกิจในส่วนท่ีเก่ียวข้อง 

(10) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือทําหน้าท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
(11) พิจารณาดําเนินการตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
(12) พิจารณารายงานการจ้าง ตามข้อ 83 วรรคสอง 
(13) กําหนดอัตราค่าจ้างท่ีปรึกษา ตามข้อ 92 
(14) กําหนดหลักเกณฑ์การกําหนดค่าปรับ ตามข้อ 134 
(15) กําหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

(ความใน (7) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 7 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2539      
และความใน (12) (13) (14) และ (15) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 7 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
(ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 

 
หมวด 2 
การจัดหา 
ส่วนท่ี 1 
บทท่ัวไป 

ข้อ 13 หลังจากได้ทราบยอดเงินท่ีจะนํามาใช้ในการจัดหาแล้ว ให้ส่วนราชการรีบดําเนินการให้เป็นไปตาม
แผน และตามข้ันตอนของระเบียบน้ี ในส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 หรือส่วนท่ี 4 แล้วแต่กรณี เพ่ือให้พร้อมท่ีจะทําสัญญาได้
ทันทีเม่ือได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว 

การจัดหาโดยวิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา ให้ส่วนราชการวางแผนในการจัดหา และดําเนินการให้
เป็นไปตามแผนด้วย 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 8 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2539) 

ข้อ 14 การได้มาซ่ึงพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากท่ีระเบียบน้ีได้กําหนดไว้ และไม่มีระเบียบของทาง
ราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหน่ึงท่ี
กําหนดไว้ในหมวดน้ี 

ข้อ 15 กรณีท่ีมีการจัดทําเอง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองน้ัน และ
แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหน้าท่ีเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง เว้นแต่
ส่วนราชการท่ีกําหนดให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว 
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ข้อ 15 ทวิ การจัดหาพัสดุตามระเบียบน้ี ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบในแต่ละข้ันตอนของการจัดหา ต้อง
ดําเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและ
ความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีท่ีมีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามท่ีกําหนดไว้ใน
ระเบียบน้ี 

ในการดําเนินการแต่ละข้ันตอน ผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานในการดําเนินการ พร้อมท้ัง
ต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในข้ันตอนท่ีสําคัญไว้เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ 15 ตรี เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมตามข้อ 15 ทวิ ให้ผู้เสนอราคาหรือผู้
เสนองานท่ีเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันแต่เพียงรายเดียวเท่าน้ัน มีสิทธิท่ีจะเสนอราคาหรือเสนองานใน
การซ้ือหรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างท่ีปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานของทางราชการในแต่ละครั้ง 

ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
แต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ก่อนการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ     
เสนองาน แล้วแต่กรณี และในกรณีการซ้ือหรือการจ้างทําพัสดุโดยวิธีประกวดราคาตามข้อ 54 หรือการจ้าง         
ท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ 85 และข้อ 89 ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานดังกล่าว ก่อนการเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค ซองข้อเสนอด้านราคา 
หรือซองข้อเสนอทางการเงิน 

ข้อ 15 จัตวา ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ 15 ตรี วรรค
สอง ให้เจ้าหน้าท่ีกําหนดให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อย
ต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล 
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 

(2) ในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงท่ีแสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมท้ังรับรองสําเนาถูกต้อง 

(3) ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ย่ืน
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีท่ีผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาท่ีมิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืน
เอกสารตามท่ีระบุไว้ใน (1) 

(4) เอกสารอ่ืนตามท่ีส่วนราชการกําหนด เช่น หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ 
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

การย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง ให้ย่ืนพร้อมกับการย่ืนซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ
เสนองาน แล้วแต่กรณี สําหรับกรณีท่ีระเบียบน้ีกําหนดให้ย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียวตามข้อ 87 (2) 
ให้ผู้เสนองานย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึงมาพร้อมกับการย่ืนซองดังกล่าวด้วย 
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เม่ือได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ 15 ตรี วรรคสองแล้ว  
ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกไว้ใน
ท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีทําการของส่วนราชการโดยพลัน และถ้าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานอยู่ ณ สถานท่ีท่ีมีการ   
เปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าท่ีแจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายน้ัน
ทราบด้วย 

ข้อ 15 เบญจ เม่ือได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ 15 ตรี 
วรรคสอง แล้ว หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมี
หน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือ  
ผู้เสนองานในการเสนอราคาหรือเสนองานในครั้งน้ัน พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายดังกล่าวทราบ
โดยพลัน 

ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเพราะเหตุเป็น      
ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง
พร้อมท้ังแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารท่ีเก่ียวข้องมาด้วย 

ในกรณีท่ีมีการย่ืนอุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ปลัดกระทรวงพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมท้ังแจ้งให้ผู้อุทธรณ์
ทราบโดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นท่ีสุดสําหรับการเสนอราคาหรือเสนองานในการซ้ือ
หรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างท่ีปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครั้งน้ัน และให้ส่งคําวินิจฉัยอุทธรณ์
ดังกล่าวให้ กวพ. ทราบด้วย 

การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรคสอง ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา 
หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี ท้ังน้ี เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
แก่ทางราชการอย่างย่ิง และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่า
การยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทาง
ราชการอย่างย่ิง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกล่าวได้ 

ข้อ 15 ฉ นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือ ผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ 15 ตรี วรรค
สอง และตามข้อ 145 แล้ว หากปรากฏต่อเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติก่อนหรือในขณะท่ีมีการเปิดซอง
สอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน ว่ามีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวหากเชื่อได้ว่า   
มีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมให้เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อ  
ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานท่ีกระทําการดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานในการซ้ือหรือ
การจ้างทําพัสดุ การจ้างท่ีปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครั้งน้ัน เว้นแต่เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบคุณสมบัติจะวินิจฉัยว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานน้ัน เป็นผู้ท่ีให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวตามนัยข้อ 145 เบญจ จะไม่ตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคาหรือผู้เสนองานน้ันออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานในการซ้ือหรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างท่ีปรึกษา 
หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานน้ันก็ได้ 
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ให้นําความในข้อ 15 จัตวา วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม และผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานท่ีถูกตัด
รายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามวรรคหน่ึง มีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งของเจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบคุณสมบัติได้ ท้ังน้ี ให้นําความในข้อ 15 เบญจ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้กับการอุทธรณ์     
ในกรณีนี้โดยอนุโลม และให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอต่อปลัดกระทรวงเพ่ือพิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน      
ท่ีถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามวรรคหน่ึง เป็นผู้ท้ิงงานตามความในหมวด 2 ส่วนท่ี 
8 การลงโทษผู้ท้ิงงาน                                                                                                                             

ข้อ 15 สัตต ในกรณีท่ีปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน
แล้ว ว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 15 จัตวา วรรคสาม 
เป็นผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายอ่ืน หรือเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
ท่ีกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ให้หัวหน้าส่วนราชการมีอํานาจท่ีจะตัดรายชื่อ      
ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวทุกรายออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 15 จัตวา       
วรรคสาม 

ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอต่อปลัดกระทรวงเพ่ือพิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานท่ีถูกตัดรายชื่อ
ออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามวรรคหน่ึง เป็นผู้ท้ิงงานตามความในหมวด 2 ส่วนท่ี 8 การลงโทษ 
ผู้ท้ิงงาน และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ
เสนองานท่ีได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการ     
เปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกล่าวได้ 

(ความในข้อ 15 ทวิ ข้อ 15 ตรี ข้อ 15 จัตวา ข้อ 15 เบญจ ข้อ 15 ฉ และข้อ 15 สัตต แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 8   
แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 
 

ส่วนท่ี 2 
การซ้ือการจ้าง 

การใช้พัสดุท่ีผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย 

ข้อ 16 ให้ส่วนราชการใช้พัสดุท่ีผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย ตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 
(1) ห้ามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซ่ึงอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุท่ีผลิตใน
ประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคากับทางราชการ 
(2) ในกรณีพัสดุท่ีต้องการซ้ือหรือจ้างทํา มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้กําหนด

รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพ่ือความ
สะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้ 

(3) ในกรณีพัสดุท่ีต้องการซ้ือหรือจ้างทํา ยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้
ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กําหนดรายละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะหรือ
รายการในการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามท่ีระบุไว้ในคู่มือผู้ซ้ือ หรือใบแทรก
คู่มือผู้ซ้ือท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําข้ึน 

(4) ในกรณีท่ีมีความจําเป็นจะต้องกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้าง 
แตกต่างจากท่ีกําหนดไว้ใน (2) หรือ (3) ให้แจ้งสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเม่ือได้รับหนังสือ
กระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไม่ทักท้วงแล้ว ให้ดําเนินการซ้ือหรือจ้างต่อไปได้ หรือไม่รับพิจารณารายน้ัน 
แล้วแต่กรณี 



-11- 
 

(5) ในกรณีพัสดุท่ีต้องการซ้ือหรือจ้างทํา เป็นพัสดุท่ีมีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน 
ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุท่ีมีผู้ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพโดยมีผู้ผลิตต้ังแต่สามรายข้ึนไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซ่ึงแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิต
จากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพท่ีทําในประเทศไทยเท่าน้ัน 

ในกรณีพัสดุท่ีต้องการซ้ือหรือจ้างทําตามวรรคหน่ึง เป็นพัสดุท่ีมีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุท่ีมีผู้ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพโดยมีผู้ผลิตน้อยกว่าสามราย แต่เป็นพัสดุท่ีมีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท 
ชนิด หรือขนาดเดียวกันโดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตต้ังแต่สามรายข้ึนไป หรือเป็นพัสดุท่ีมีผู้ผลิตจากโรงงาน ท่ีได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพโดยมีผู้ผลิตต้ังแต่สามรายข้ึนไป ให้ส่วนราชการระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซ่ึงแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานหรือพัสดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพท่ีทําในประเทศไทยและให้
ดําเนินการตาม (6) 

(6) ในกรณีพัสดุท่ีต้องการซ้ือหรือจ้างทํา เป็นพัสดุท่ีมีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน 
ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันต้ังแต่สามรายข้ึนไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซ่ึงแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานท่ีทําในประเทศไทยเท่าน้ัน 

ในกรณีพัสดุท่ีต้องการซ้ือหรือจ้างทํา เป็นพัสดุท่ีมีผู้ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพต้ังแต่
สามรายข้ึนไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซ่ึงผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพท่ีทําในประเทศ
ไทยเท่าน้ัน 

การซ้ือหรือการจ้างในกรณีนี้นอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาพัสดุท่ีแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุท่ีมีผู้ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของ
ผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละห้า ให้ต่อรองราคาผู้เสนอราคาพัสดุท่ีแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจาก
โรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาท่ีลดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุด
ไม่เกินร้อยละสาม หรืออัตราท่ี กวพ. กําหนดตาม ข้อ 12 (7) ให้ซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน 

(7) ในกรณีพัสดุท่ีต้องการซ้ือหรือจ้างทําตาม (5) หรือ (6) เป็นพัสดุท่ีมีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพน้อยกว่าสามราย หรือเป็นพัสดุท่ีมีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาด
เดียวกัน โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตน้อยกว่าสามราย หรือเป็นพัสดุท่ีมีผู้ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพ โดยมีผู้ผลิตน้อยกว่าสามราย ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุท่ีทําในประเทศไทย 

การซ้ือหรือการจ้างในกรณีนี้นอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาพัสดุท่ีแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพหรือมีผู้เสนอราคาพัสดุท่ีแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือมีผู้เสนอราคาพัสดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ให้ดําเนินการ
ต่อรองราคาดังน้ี 

   (ก) ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุท่ีแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็นพัสดุท่ีผลิตจาก
โรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละสิบ
มาต่อรองราคา ท้ังน้ี ให้เรียกผู้เสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุดมาต่อรองราคาก่อน หากต่อรองราคาแล้ว ราคาท่ี
ลดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละเจ็ด หรืออัตราท่ี กวพ. กําหนดตามข้อ 12(7) ให้ซ้ือ
หรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน หากต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุท่ีแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานและผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุดลําดับถัดไปมาต่อรองราคา 
หากต่อรองราคาแล้ว ราคาท่ีลดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละเจ็ด หรืออัตราท่ี กวพ. 
กําหนดตามข้อ 12 (7) ให้ซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน 
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   (ข) หากดําเนินการตาม (ก) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุท่ีแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือ    

ผู้เสนอราคาพัสดุ ท่ีผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายท่ีเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอ
ราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละเจ็ดมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาท่ีลดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคา
รายอ่ืนไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราท่ี กวพ. กําหนดตามข้อ 12 (7) ให้ซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน 

(8) ในกรณีพัสดุท่ีต้องการซ้ือหรือจ้างทํามีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว 
ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุท่ีทําในประเทศไทย 

การซ้ือหรือการจ้างในกรณีน้ีนอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาพัสดุท่ีได้รับการจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เข้าแข่งขันรายอ่ืนไม่เกินร้อยละเจ็ด       
ให้ต่อรองราคาผู้เสนอราคาพัสดุท่ีได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมรายท่ีเสนอราคาตํ่าสุด 
หากต่อรองราคาแล้ว ราคาท่ีลดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุดไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราท่ี กวพ. กําหนดตามข้อ 12 (7)    
ให้ซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน 

(9) การดําเนินการตาม (5) (6) (7) หรือ (8) ให้ถือตามท่ีปรากฏในบัญชีคู่มือผู้ซ้ือหรือใบแทรกคู่มือผู้ซ้ือ     
ท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําข้ึนถึงเดือนก่อนหน้าท่ีจะประกาศซ้ือหรือจ้าง 

ถ้ามีผู้เสนอราคาพัสดุท่ีอยู่ระหว่างขอการรับรองระบบคุณภาพ หรือการขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน หรือการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยแนบใบรับมาพร้อมกับใบเสนอราคา 
หากพัสดุน้ันได้รับการรับรองระบบคุณภาพ หรือใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือได้รับการจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน 10 วันทําการ นับจากวันถัดจากวันเสนอราคา แต่ท้ังน้ีจะต้องก่อนการ
พิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ ให้ถือเสมือนเป็นผู้เสนอราคาพัสดุท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ หรือ
ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม 
แล้วแต่กรณี 

(10) ในกรณีท่ีได้ดําเนินการตาม (2) (3) (5) (6) (7) หรือ (8) แล้ว แต่ไม่สามารถซ้ือหรือจ้างได้               
ให้ดําเนินการซ้ือหรือจ้างต่อไปได้ หรือไม่รับพิจารณารายน้ัน แล้วแต่กรณี 

(11) การซ้ือและการจ้างนอกจากท่ีกล่าวใน (2) (3) (5) (6) (7) หรือ (8) แต่ไม่รวมถึงการจ้างก่อสร้าง       
ให้กําหนดเง่ือนไขให้ผู้เสนอราคาระบุแหล่งกําเนิดหรือประเทศท่ีผลิตด้วย ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ท่ีมี
แหล่งกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย เสนอราคาสูงกว่าพัสดุท่ีมิได้มีแหล่งกําเนิดหรือ
ผลิตในประเทศไทยหรือมิได้เป็นกิจการของคนไทยไม่เกินร้อยละห้าของผู้เสนอราคารายตํ่าสุด ให้ต่อรองราคาของผู้
เสนอราคาพัสดุท่ีมีแหล่งกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือเป็นกิจการของคนไทยรายท่ีเสนอถูกต้องตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดซ่ึงมีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอราคาตํ่าสุด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาท่ีลดลงสูงกว่า
ราคาตํ่าสุดไม่เกินร้อยละสาม หรืออัตราท่ี กวพ. กําหนด ตามข้อ 12 (7) ให้ซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน 

 (12) การเปรียบเทียบราคา ให้พิจารณาราคาท่ีอยู่ในฐานเดียวกัน โดยให้พิจารณาราคารวมภาษี ราคาแยก
ภาษี หรือราคายกเว้นภาษี ตามหลักเกณฑ์ท่ีได้ประกาศให้ผู้เสนอราคาทราบ แล้วแต่กรณี 

(13) ราคาท่ีซ้ือหรือจ้าง ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดสําหรับวิธีซ้ือหรือวิธีจ้างแต่ละวิธี เว้นแต่จะเข้า
หลักเกณฑ์ตาม (6) (7) (8) หรือ (11) 
การซ้ือหรือการจ้าง ท่ีดําเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือซ่ึงไม่สามารถเจรจากับแหล่งเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือเพ่ือ
กําหนดเง่ือนไขตามวรรคหน่ึงได้ ให้ส่วนราชการส่งเสริมพัสดุท่ีผลิตในประเทศไทยหรือเป็นกิจการของคนไทยให้มาก
ท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ 

ในกรณีท่ีพัสดุใดผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ให้ กวพ. มีอํานาจยกเว้นการส่งเสริมพัสดุ
ประเภทหรือชนิดดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น 
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ผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน หรือผู้ผลิตจากโรงงานท่ี

ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตาม (5) (6) หรือ (7) แต่ละราย ถ้ามีลักษณะท่ีเป็นการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมตามนัยของบทนิยาม "ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน" ให้นับผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานหรือผู้ผลิตดังกล่าวเป็นหน่ึงรายเท่าน้ัน 
(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ94 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 

ข้อ 17 ให้ส่วนราชการดังต่อไปน้ี มีหน้าท่ีควบคุมดูแลและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามข้อ 16 
      (1) กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าท่ี 
        (1.1) พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน คําขอรับใบอนุญาตทํา

ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีมีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และคําขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว 
ในระหว่างท่ียังพิจารณาคําขอตามวรรคหน่ึงไม่แล้วเสร็จ ให้สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกใบรับ
ให้แก่ผู้ยื่นคําขอเพ่ือใช้เป็นหลักฐานกับส่วนราชการผู้ดําเนินการซ้ือหรือจ้าง 

(1.2) จัดทําบัญชีคู่มือผู้ ซ้ือปีละหน่ึงครั้ง และใบแทรกคู่มือผู้ ซ้ือระบุรายชื่อมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมท่ีประกาศกําหนดใหม่ และบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์รายใหม่ท่ีได้ผ่านการพิจารณาตาม (1.1) 
เดือนละหน่ึงครั้ง เผยแพร่แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐท่ีเรียกชื่ออย่างอ่ืน เป็นประจํา 

(1.3) ตรวจสอบความจําเป็นพิเศษของส่วนราชการตามข้อ 16(4) หากเป็นกรณีท่ีไม่สมควรให้
ทักท้วง มิฉะน้ันให้ตอบรับทราบ ท้ังน้ี ภายในสิบวันทําการนับแต่วันท่ีได้รับแจ้ง 

     (2) สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าท่ีสอดส่องมิให้มีการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อ 16 หากพบการ
หลีกเลี่ยงให้รายงานผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป เพ่ือดําเนินการทางวินัยแก่ผู้หลีกเลี่ยง และแจ้งให้ผู้รักษาการตาม
ระเบียบทราบ 
(ความใน (1.3) ของข้อ 17 (1) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 10 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี6) 
พ.ศ.2539) 
 
วิธีซ้ือและวิธีจ้าง 

ข้อ 18 การซ้ือหรือการจ้างกระทําได้ 6 วิธี คือ 
   (1) วิธีตกลงราคา 
   (2) วิธีสอบราคา 
   (3) วิธีประกวดราคา 
   (4) วิธีพิเศษ 
   (5) วิธีกรณีพิเศษ 
   (6) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 5 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 6) พ.ศ.2545) 
ข้อ 19 การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซ้ือหรือการจ้างครั้งหน่ึงซ่ึงมีราคาไม่เกิน     

100,000 บาท 
(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2538) 

ข้อ 20 การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซ้ือหรือการจ้างครั้งหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท 
แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2538) 
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 ข้อ 21 การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซ้ือหรือการจ้างครั้งหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 

2,000,000 บาท 
(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2538) 

ข้อ 22 การซ้ือหรือการจ้างตามข้อ 19 และข้อ 20 ถ้าผู้สั่งซ้ือหรือผู้สั่งจ้างเห็นสมควรจะสั่งให้กระทําโดยวิธี
ท่ีกําหนดไว้สําหรับวงเงินท่ีสูงกว่าก็ได้ 

การแบ่งซ้ือหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพ่ือให้วงเงินตํ่ากว่าท่ีกําหนดโดยวิธี
หน่ึงวิธีใด หรือเพ่ือให้อํานาจสั่งซ้ือสั่งจ้างเปลี่ยนไป จะกระทํามิได้ 

การซ้ือหรือการจ้างซ่ึงดําเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ผู้สั่งซ้ือหรือผู้สั่งจ้างจะสั่งให้กระทําตามวงเงิน
ท่ีสัญญาเงินกู้หรือสัญญาเงินช่วยเหลือกําหนดก็ได้ 

ข้อ 23 การซ้ือโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซ้ือครั้งหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท ให้กระทําได้เฉพาะกรณี
หน่ึงกรณีใด ดังต่อไปน้ี 

 ( 1) เป็นพัสดุท่ีจะขายทอดตลาด โดยส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องค์การ
ระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

(2) เป็นพัสดุท่ีต้องซ้ือเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ 
(3) เป็นพัสดุเพ่ือใช้ในราชการลับ 
(4) เป็นพัสดุท่ีมีความต้องการใช้เพ่ิมข้ึนในสถานการณ์ท่ีจําเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพ่ือประโยชน์ของส่วน

ราชการ และจําเป็นต้องซ้ือเพ่ิม (Repeat Order) 
(5) เป็นพัสดุท่ีจําเป็นต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศหรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ  
(6) เป็นพัสดุท่ีโดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเป็นต้องระบุย่ีห้อเป็นการเฉพาะ 

ซ่ึงหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจําตําแหน่ง หรือยารักษาโรคท่ีไม่ต้องจัดซ้ือตามชื่อสามัญในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ตามข้อ 60 

(7) เป็นพัสดุท่ีเป็นท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้างซ่ึงจําเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง 
(8) เป็นพัสดุท่ีได้ดําเนินการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 11 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2539) 
ข้อ 24 การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท ให้กระทําได้เฉพาะกรณี

หน่ึงกรณีใด ดังต่อไปน้ี 
   (1) เป็นงานท่ีต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชํานาญเป็นพิเศษ 
   (2) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุท่ีจําเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณ     

ค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 
   (3) เป็นงานท่ีต้องกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ 
   (4) เป็นงานท่ีต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ 
   (5) เป็นงานท่ีจําเป็นต้องการจ้างเพ่ิมในสถานการณ์ท่ีจําเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพ่ือประโยชน์ของส่วน

ราชการ และจําเป็นต้องจ้างเพ่ิม (Repeat Order) 
   (6) เป็นงานท่ีได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 11 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2539) 
ข้อ 25 สําหรับส่วนราชการในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมท่ีต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะซ้ือหรือจ้างโดยวิธี

พิเศษก็ได้ โดยให้ติดต่อซ้ือหรือจ้างกับผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทํางานน้ันโดยตรง 
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ข้อ 26 การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซ้ือหรือการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือทํางานจ้างน้ันเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซ้ือหรือจ้าง 
(2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ซ้ือหรือจ้าง และกรณีน้ีให้รวมถึงหน่วยงานอ่ืนท่ีมีกฎหมาย

หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดด้วย 

รายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง 

ข้อ 27 ก่อนดําเนินการซ้ือหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซ้ือท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้างตามข้อ 28 ให้เจ้าหน้าท่ี
พัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการ ดังต่อไปน้ี 

(1) เหตุผลและความจําเป็นท่ีต้องซ้ือหรือจ้าง 
(2) รายละเอียดของพัสดุท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะจ้าง 
(3) ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 

2 ปีงบประมาณ 
(4) วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือท่ีจะซ้ือ

หรือจ้างในครั้งน้ันท้ังหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือหรือจ้างในครั้งน้ัน 
(5) กําหนดเวลาท่ีต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ 
(6) วิธีท่ีจะซ้ือหรือจ้าง และเหตุผลท่ีต้องซ้ือหรือจ้างโดยวิธีนั้น 
(7) ข้อเสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการต่างๆ ท่ีจําเป็นในการซ้ือหรือจ้าง การออก

ประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 

การซ้ือหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท และการซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษกรณี
เร่งด่วนตามข้อ 23 (2) หรือข้อ 24 (3) ซ่ึงไม่อาจทํารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าท่ีพัสดุหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ   
ในการปฏิบัติราชการน้ันจะทํารายงานตามวรรคหน่ึงเฉพาะรายการท่ีเห็นว่าจําเป็นก็ได้ 

(ความในข้อ 27 วรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 12 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 3) 
พ.ศ.2539) 

ข้อ 28 ก่อนดําเนินการซ้ือท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุทํารายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วน
ราชการตามรายการดังต่อไปน้ี 

(1) เหตุผลและความจําเป็นท่ีต้องซ้ือ 
(2) รายละเอียดของท่ีดิน และหรือสิ่งก่อสร้างท่ีต้องการซ้ือรวมท้ังเน้ือท่ีและท้องท่ีท่ีต้องการ 
(3) ราคาประเมินของทางราชการในท้องท่ีนั้น 
(4) ราคาซ้ือขายของท่ีดิน และหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณท่ีจะซ้ือครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย 
(5) วงเงินท่ีจะซ้ือ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ ท่ีจะซ้ือในครั้ง

น้ันท้ังหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินท่ีประมาณว่าจะซ้ือในครั้งน้ัน 
(6) วิธีท่ีจะซ้ือและเหตุผลท่ีต้องซ้ือโดยวิธีนั้น 
(7) ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ีจําเป็นในการซ้ือ การออกประกาศสอบ

ราคาหรือประกาศประกวดราคา 
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การซ้ือท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง เว้นแต่การซ้ือท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง        
ในต่างประเทศท่ีจําเป็นต้องติดต่อผ่านนายหน้า หรือดําเนินการในทํานองเดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยม
ของท้องถ่ิน 

ข้อ 29 เม่ือหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอตามข้อ 27 หรือข้อ 28 แล้ว            
ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุดําเนินการตามวิธีการซ้ือหรือการจ้างน้ันต่อไปได้ 

การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซ้ือและการจ้าง 

ข้อ 30 ส่วนราชการใดประสงค์จะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซ้ือและการจ้างให้กระทําได้ในกรณีท่ี
จําเป็นต้องจํากัดเฉพาะผู้ท่ีมีความสามารถ โดยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ประกาศให้ผู้ท่ีสนใจทราบโดย
เปิดเผย พร้อมท้ังส่งให้ กวพ. ด้วย 

ในการดําเนินการคัดเลือก ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจัดทํารายงานเสนอขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุพร้อมด้วยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเบ้ืองต้น โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปน้ี 

(1) เหตุผลและความจําเป็นท่ีจะต้องทําการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้น 
(2) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุ หรืองานท่ีจะต้องซ้ือหรือจ้าง 
(3) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ซ่ึงเป็นเกณฑ์ความต้องการข้ันตํ่า เช่น ประสบการณ์และ

ผลงานท่ีผ่านมา สมรรถภาพในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเจ้าหน้าท่ี เครื่องมือ และโรงงาน ฐานะการเงิน เป็นต้น 
(4) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 13 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2539) 
ข้อ 31 เม่ือหัวหน้าส่วนราชการสั่งการอนุมัติในข้อ 30 แล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดทําประกาศเชิญชวนเพ่ือ

คัดเลือกคุณสมบัติเบ้ืองต้น 

ประกาศเชิญชวน อย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้ 

(1) รายละเอียดเฉพาะของท่ีต้องการซ้ือ หรืองานท่ีต้องการจ้าง 
(2) ประสบการณ์ และผลงานของผู้เสนอท่ีมีลักษณะและประเภทเดียวกัน 
(3) สมรรถภาพ ในส่วนท่ีเก่ียวข้องกับเจ้าหน้าท่ี เครื่องมือ และโรงงาน 
(4) ฐานะการเงิน 
(5) หลักเกณฑ์ท่ัวไปในการพิจารณาคัดเลือก 
(6) สถานท่ีในการขอรับ หรือขอซ้ือเอกสารคุณสมบัติเบ้ืองต้น 

ในประกาศครั้งแรก ให้กําหนดสถานท่ี วัน เวลารับข้อเสนอ ปิดการรับข้อเสนอ และเปิดซองข้อเสนอ พร้อม
ท้ังประกาศโฆษณาและแจ้งลักษณะโดยย่อของพัสดุท่ีต้องการซ้ือหรืองานท่ีต้องการจ้าง และกําหนดเวลาให้พอเพียง
เพ่ือเปิดโอกาสให้แก่ผู้ท่ีสนใจจัดเตรียมข้อเสนอ ท้ังน้ี จะต้องกระทําก่อนวันรับซองข้อเสนอไม่น้อยกว่า 30 วัน โดย
ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและลงประกาศในหนังสือพิมพ์ หากเห็นสมควรจะส่งประกาศเชิญชวนไปยังผู้มีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างทํางานน้ันโดยตรงหรือโฆษณาด้วยวิธีอ่ืนอีกก็ได้ 

สําหรับการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการประกวดราคานานาชาติ ให้ประกาศโฆษณาก่อนวันรับซอง
ข้อเสนอไม่น้อยกว่า 60 วัน และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกู้หรือเงินช่วยเหลืออีกด้วย 

ข้อ 32 ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้น ประกอบด้วย 
ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอย่างน้อยห้าคน โดยให้แต่งต้ังจากข้าราชการจากข้าราชการ พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ได้รับแต่งต้ังเป็น
สําคัญ และในจํานวนน้ีต้องมีผู้ชํานาญการในเรื่องท่ีจัดซ้ือหรือจัดจ้างน้ันอย่างน้อยหน่ึงคน 
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คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นมีหน้าท่ีพิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองต้นตามหลักเกณฑ์
และภายในระยะเวลาท่ีหัวหน้าส่วนราชการกําหนด 

ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารท่ีได้รับไว้ท้ังหมดต่อหัวหน้าส่วน
ราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุเพ่ือพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซ้ือหรือจ้างต่อไป 
(ความในวรรคหน่ึง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2552) 

ข้อ 33 ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซ้ือหรือการจ้าง 
และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นท่ีได้ประกาศไปแล้วอย่างน้อยทุกรอบ 3 ปี โดยปกติให้กระทํา
ภายในเดือนแรกของปีงบประมาณ และเม่ือได้ทบทวนแล้วให้ส่วนราชการน้ันแจ้งการทบทวนพร้อมท้ังส่งหลักเกณฑ์
ท่ีมีการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ กวพ. ทราบโดยเร็ว แต่ต้องไม่นานเกินกว่า 30 วัน นับแต่วันท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์ดังกล่าว 

ในกรณีท่ีส่วนราชการใดมีการข้ึนบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นสําหรับการซ้ือหรือการจ้างไว้เป็นการประจํา   
ให้ส่วนราชการน้ันเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นท่ีได้ข้ึนบัญชีไว้แล้วและประสงค์ท่ีจะขอเลื่อนชั้น หรือให้บุคคล
ท่ีประสงค์จะเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือข้ึนบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้น มีสิทธิย่ืนคําขอเลื่อนชั้นหรือคําขอ
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ตลอดเวลา โดยให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ 31 
และข้อ 32 และโดยปกติจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ีได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานต่าง 
ๆ ครบถ้วนแล้ว ถ้าไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะต้องชี้แจงเหตุผลและระยะเวลา
ท่ีต้องใช้ตามความจําเป็นให้ผู้ยื่นคําขอทราบด้วย 

ในระหว่างการย่ืนคําขอและตรวจพิจารณาคําขอ ผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นท่ีย่ืนคําขอเลื่อนชั้นหรือผู้ท่ีย่ืนคําขอ
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือข้ึนบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้น จะใช้สิทธิจากการท่ีตนได้ย่ืนคําขอเลื่อนชั้นหรือ
คําขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวในการซ้ือหรือการจ้างท่ีมีข้ึนก่อนหรือในระหว่างท่ีตนย่ืนคําขอเลื่อนชั้น
หรือคําขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกน้ันไม่ได้ 

ในกรณีท่ีส่วนราชการเห็นสมควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซ้ือหรือการจ้างเพ่ือ
ดําเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นตามหลักเกณฑ์ท่ีได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ตามวรรคหน่ึง ให้ส่วนราชการ
แจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นท่ีอยู่ในบัญชีรายชื่อทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้น ท่ีได้
มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 120 วัน 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 10 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 

ข้อ 33 ทวิ ในการซ้ือหรือการจ้างแต่ละครั้ง ให้ส่วนราชการพิจารณาถึงความสามารถในการรับงานของ
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างประกอบการพิจารณาคัดเลือกของส่วนราชการด้วย 

ในกรณีท่ีส่วนราชการใดมีการข้ึนบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นสําหรับการซ้ือหรือการจ้างไว้แล้ว ให้ส่วน
ราชการน้ันแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างท่ีอยู่ในบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นดังกล่าวแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถ
และความพร้อมท่ีตนมีอยู่ในวันเสนอราคาตามหลักเกณฑ์ท่ีทางราชการกําหนด ท้ังในด้านบุคลากร เครื่องมือ 
โรงงาน และฐานะทางการเงินของตนต่อส่วนราชการ 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 11 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 
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กรรมการ 

ข้อ 34 ในการดําเนินการซ้ือหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึน เพ่ือ
ปฏิบัติการตามระเบียบน้ี พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ 

(1) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
(2) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
(4) คณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษ 
(5) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
(6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(7) คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

ให้คณะกรรมการแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในระยะเวลาท่ีกําหนด ถ้ามี
เหตุท่ีทําให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจําเป็น 

ข้อ 35 คณะกรรมการตามข้อ 34 แต่ละคณะให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอย่างน้อย
สองคน ซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญ ในกรณีจําเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะ
แต่งต้ังบุคคลอ่ืนอีกไมเกินสองคนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

ในกรณีเม่ือถึงกําหนดเวลาการเปิดซองสอบราคา หรือรับซองประกวดราคาแล้วประธานกรรมการยังไม่มา
ปฏิบัติหน้าท่ี ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหน้าท่ีประธานกรรมการในเวลาน้ัน โดยให้
คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะข้อ 42 (1) หรือข้อ 49 แล้วแต่กรณี แล้วรายงานประธานกรรมการซ่ึง
หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังเพ่ือดําเนินการต่อไป 

ในการซ้ือหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งต้ังผู้ท่ีเป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา เป็นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา หรือแต่งต้ังผู้ท่ีเป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการทุกคณะ เว้นแต่ คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ควรแต่งต้ังผู้ชํานาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุหรืองานจ้างน้ัน ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

สําหรับการซ้ือหรือจ้างในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งต้ังข้าราชการหรือลูกจ้างประจําคนหน่ึงซ่ึงมิใช่ 
ผู้จัดซ้ือหรือจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างน้ัน โดยให้ปฏิบัติหน้าท่ีเช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้ 

(ความในวรรคหน่ึง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2552) 

ข้อ 36 ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาพร้อมกันไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจํานวนกรรมการท้ังหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหน่ึงในการลงมติ 

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพ่ิมข้ึนอีก
เสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ถือมติเอกฉันท์ 

กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
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ข้อ 37 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังผู้ควบคุมงานท่ีมีความรู้ความชํานาญ
ทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการหรือลูกจ้างประจําในสังกัด หรือข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจําในสังกัดอ่ืนตามท่ีได้รับความยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการของผู้น้ันแล้ว ในกรณีท่ีลักษณะของงาน
ก่อสร้างมีความจําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญหลายด้าน จะแต่งต้ังผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคล   
ก็ได้ 

ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามท่ีผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่าระดับ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ในกรณีจําเป็นจะต้องจ้างท่ีปรึกษาเป็นผู้ควบคุมงานแทนข้าราชการหรือลูกจ้างประจําตามวรรคหน่ึง ให้ถือ
ปฏิบัติตามหมวด 2 ส่วนท่ี 3 หรือส่วนท่ี 4 แล้วแต่กรณี 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 12 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 

ข้อ 38 ในการซ้ือหรือจ้างทําพัสดุท่ีมีเทคนิคพิเศษ และจําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเป็นการ
เฉพาะ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการท่ีจะขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพ่ือว่าจ้างท่ีปรึกษามาให้
ความเห็นประกอบการพิจารณาในการจัดซ้ือหรือจัดจ้างในข้ันตอนหน่ึงข้ันตอนใดได้ตามความจําเป็น โดยให้
ดําเนินการจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบน้ีในส่วนท่ี 3 

วิธีตกลงราคา 
ข้อ 39 การซ้ือหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง 

แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดซ้ือหรือจ้างได้ภายในวงเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการตามข้อ 29 
การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเป็นและเร่งด่วนท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่

อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการน้ันดําเนินการไป
ก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการและเม่ือหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้
ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
วิธีสอบราคา 

ข้อ 40 ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปน้ี 
(1) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีต้องการซ้ือและจํานวนท่ีต้องการ หรือแบบรูปรายการละเอียดและ

ปริมาณงานท่ีต้องการจ้าง 
ในกรณีท่ีจําเป็นต้องดูสถานท่ี หรือชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมประกอบตามวรรคหน่ึง ให้กําหนดสถานท่ี วัน 

เวลาท่ีนัดหมายไว้ด้วย 
(2) คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาซ่ึงจะต้องมีอาชีพขายหรือรับจ้างตาม (1) โดยให้ผู้เสนอราคาแสดง

หลักฐานดังกล่าวด้วย 
(3) ในกรณีจําเป็นให้ระบุผู้เข้าเสนอราคา ส่งตัวอย่างแคตตาล๊อก หรือแบบรูปและรายการละเอียดไปพร้อม

กับใบเสนอราคา 
(4) ถ้าจําเป็นต้องมีการตรวจทดลอง ให้กําหนดจํานวนตัวอย่างให้พอแก่การตรวจทดลองและเหลือไว้

สําหรับการทําสัญญาด้วย ท้ังน้ี ให้มีข้อกําหนดไว้ด้วยว่าทางราชการไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจาก
การทดสอบตัวอย่างน้ัน 

(5) สถานท่ีติดต่อเก่ียวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีท่ีมีการขายให้ระบุราคาขายไว้ด้วย 
(6) ข้อกําหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาเสนอราคารวมท้ังสิ้นและราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ (ถ้าทําได้) พร้อม

ท้ังระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่า จะพิจารณาราคารวมหรือราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ ในกรณีท่ีไม่ได้กําหนดไว้ใน
เอกสารสอบราคาให้พิจารณาราคารวม 
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(7) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไว้ด้วยว่าในการเสนอราคาให้ลงราคารวมท้ังสิ้นเป็นตัวเลขและต้องมี
ตัวหนังสือกํากับ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ 

ในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ให้กําหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสมของลักษณะและ
ประเภทของงาน เพ่ือให้ผู้เข้าเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาด้วย 

(8) กําหนดระยะเวลายืนราคาเท่าท่ีจําเป็นต่อทางราชการและมีเง่ือนไขด้วยว่าซองเสนอราคาท่ีย่ืนต่อทาง
ราชการและลงทะเบียนรับซองแล้ว จะถอนคืนมิได้ 

(9) กําหนดสถานท่ีส่งมอบพัสดุ และวันส่งมอบโดยประมาณ (สําหรับการซ้ือ) หรือกําหนดวันท่ีจะเริ่ม
ทํางานและวันแล้วเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจ้าง) 

(10) กําหนดสถานท่ี วัน เวลา เปิดซองสอบราคา 
(11) ข้อกําหนดให้ผู้เสนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อยก่อนย่ืนต่อทางราชการ จ่าหน้าถึงประธาน

กรรมการเปิดซองสอบราคาการซ้ือการจ้างครั้งน้ัน และส่งถึงส่วนราชการก่อนวันเปิดซอง โดยให้ส่งเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ พร้อมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย 

สําหรับกรณีท่ีจะให้มีการย่ืนซองทางไปรษณีย์ได้ให้กําหนดวิธีการปฏิบัติไว้ให้ชัดเจนด้วย 
(12) กําหนดเง่ือนไขในการสงวนสิทธิ์ท่ีจะถือว่า ผู้ท่ีไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงกับทางราชการ เป็น         

ผู้ท้ิงงาน 
(13) ข้อกําหนดว่าผู้เข้าเสนอราคาท่ีได้รับการคัดเลือกให้ไปทําสัญญา จะต้องวางหลักประกันสัญญาตาม

ชนิดและอัตราในข้อ 141 และข้อ 142 
(14) ร่างสัญญา รวมท้ังการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เง่ือนไข การจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี) และอัตราค่าปรับ 
(15) ข้อสงวนสิทธิ์ว่า ส่วนราชการจะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาท่ีเป็นผู้ท้ิงงานของทางราชการ และส่วน

ราชการทรงไว้ซ่ึงสิทธิท่ีจะงดซ้ือหรือจ้าง หรือเลือกซ้ือหรือจ้างโดยไม่จําต้องซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคาตํ่าสุดเสมอ
ไป รวมท้ังจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ท้ิงงาน หากมีเหตุท่ีเชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

ข้อ 41 การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ดําเนินการดังน้ี 
(1) ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน สําหรับการสอบราคาในประเทศหรือไม่น้อยกว่า 45 วัน 

สําหรับการสอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มี
อาชีพขายหรือรับจ้างทํางานน้ันโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากท่ีสุดเท่าท่ีจะทําได้ กับให้          
ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีทําการของส่วนราชการน้ัน 

(2) ในการย่ืนซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาการซ้ือหรือการจ้างครั้งน้ัน และส่งถึงส่วนราชการผู้ดําเนินการสอบราคาก่อนวันเปิดซองสอบราคา โดยย่ืน
โดยตรงต่อส่วนราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ในกรณีท่ีส่วนราชการกําหนดให้กระทําได้ 

(3) ให้เจ้าหน้าท่ีลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาท่ีรับซอง ในกรณีท่ีผู้เสนอราคามาย่ืนซอง
โดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง สําหรับกรณีท่ีเป็นการย่ืนซองทางไปรษณีย์ ให้ถือวันและเวลาท่ีส่วนราชการน้ัน
ลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุทันที 

(4) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซองและเม่ือถึงกําหนดเวลาเปิดซอง
สอบราคาแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมท้ังรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เพ่ือ
ดําเนินการต่อไป 
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ข้อ 42 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าท่ีดังน้ี 

(1) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคาทุก
ราย โดยเปิดเผย ตามวัน เวลา และสถานท่ีท่ีกําหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุก
ราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 

(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้ว
คัดเลือกผู้เสนอราคาท่ีถูกต้องตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาท่ีถูกต้องตาม (2) ท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอให้ซ้ือหรือจ้างจากรายท่ีคัดเลือกไว้แล้ว ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุด 
ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาตํ่าสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาท่ีกําหนดตามเอกสาร
สอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาตํ่ารายถัดไปตามลําดับ 

ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธีย่ืน
ซองเสนอราคา 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจ้างสูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 
ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดําเนินการตามข้อ 43 

 (4) ในกรณีท่ีมีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนดไว้ในเอกสารสอบราคา
เพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดําเนินการตาม (3) โดยอนุโลม 

(5) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารท่ีได้รับไว้ท้ังหมดต่อหัวหน้า
ส่วนราชการเพ่ือสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

ข้อ 43 การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาท่ีปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควรซ้ือหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้างตามข้อ 27 (4) หรือข้อ 28 (5) แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 

(1) เรียกผู้เสนอราคารายน้ันมาต่อรองราคาให้ตํ่าสุดเท่าท่ีจะทําได้ หากผู้เสนอราคารายน้ันยอมลดราคา
แล้ว ราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนท่ีสูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้างน้ันไม่เกินร้อยละสิบ
ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน 

(2) ถ้าดําเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจ้างทุกราย
มาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธีย่ืนซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่มาย่ืนซอง 
ให้ถือว่ารายน้ันยืนราคาตามท่ีเสนอไว้เดิม หากผู้เสนอราคาตํ่าสุดในการต่อรองราคาครั้งน้ีเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงิน
ท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่า แต่ส่วนท่ีสูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว
เป็นราคาท่ีเหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน 

(3) ถ้าดําเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือประกอบการใช้
ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเน้ืองาน หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพ่ือ
ดําเนินการสอบราคาใหม่ 
(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 13 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 

วิธีประกวดราคา 

ข้อ 44 ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคา ตามตัวอย่างท่ี กวพ. กําหนดหรือตามแบบท่ีผ่านการ
ตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว 
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การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากท่ี กวพ. กําหนด
หรือแบบท่ีผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไว้ในตัวอย่างหรือแบบ
ดังกล่าว และไม่ทําให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญหาในทาง
เสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 

การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้จัดทําเป็นประกาศ และมีสาระสําคัญดังน้ี 

(1) รายการพัสดุท่ีต้องการซ้ือ หรืองานท่ีต้องการจ้าง 
(2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา 
(3) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซองประกวดราคา 
(4) สถานท่ีและระยะเวลาในการขอรับ หรือขอซ้ือเอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร 
(5) แหล่งเงินกู้และประเทศผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคาในกรณีประกวดราคานานาชาติ 

ข้อ 45 การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุมีหน้าท่ีรับผิดชอบควบคุมดูแล
และจัดทําหลักฐานการเผยแพร่และการปิดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดยให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ
ดําเนินการดังน้ี 

(1) ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ท่ีทําการของส่วนราชการน้ัน การปิดประกาศดังกล่าว ให้
กระทําในตู้ปิดประกาศท่ีมีกุญแจปิดตลอดเวลา โดยผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศออกจากตู้ปิดประกาศจะต้อง
จัดทําหลักฐานการปิดประกาศและการปลดประกาศออก เป็นหนังสือมีพยานบุคคลรับรอง ท้ังน้ี ผู้ปิดประกาศและผู้
ปลดประกาศออก จะต้องมิใช่บุคคลเดียวกัน และจะต้องมิใช่บุคคลท่ีเป็นพยานในแต่ละกรณีด้วย 

(2) ส่งไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และ/หรือประกาศในหนังสือพิมพ์ 
(3) ส่งให้กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เพ่ือเผยแพร่ 
(4) ส่งไปเผยแพร่ท่ีศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ โดยให้ส่งเอกสารประกวดราคาไปพร้อมกัน

ด้วย 
(5) ส่งให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี โดยให้ส่งเอกสาร

ประกวดราคาไปพร้อมกันด้วย 
นอกจากการดําเนินการตามวรรคหน่ึง หากเห็นสมควรจะส่งประกาศไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทํางาน

น้ันโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอ่ืนอีกด้วยก็ได้ 
การส่งประกาศประกวดราคาตามวรรคหน่ึง หากจัดส่งทางไปรษณีย์ให้จัดส่งโดยใช้บริการไปรษณีย์ด่วน

พิเศษ (EMS) เว้นแต่ท้องท่ีใดไม่มีบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จึงให้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม ให้กระทําก่อนการให้หรือการขายเอกสารประกวด

ราคาไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ 
สําหรับการซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ

แหล่งเงินกู้หรือแหล่งให้เงินช่วยเหลือ 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 14 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 

ข้อ 46 การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคา รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะหรือ
รายละเอียด ให้กระทํา ณ สถานท่ีท่ีสามารถติดต่อได้โดยสะดวกและไม่เป็นเขตหวงห้าม และจะต้องจัดเตรียม
เอกสารประกวดราคาไว้ให้มากพอสําหรับความต้องการของผู้มาขอรับหรือขอซ้ือท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างทํางานน้ัน 
รายละ 1 ชุด โดยไม่มีเง่ือนไขอ่ืนใดในการให้หรือการขาย 
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การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาต้องกระทําไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ และจะต้องมีช่วงเวลาสําหรับ
การคํานวณราคาของผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาหลังปิดการให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาจนถึงก่อนวันรับ
ซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ หรือไม่น้อยกว่าจํานวนวันท่ีมากกว่าน้ันตามท่ี กวพ. กําหนดโดยคํานึงถึง
ขนาด ปริมาณ และลักษณะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 

ในกรณีท่ีมีการขาย ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายท่ีทางราชการต้องเสียไปในการจัดทําสําเนา
เอกสารประกวดราคาน้ัน 

ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งน้ันและมีการประกวดราคาใหม่ ให้ผู้รับหรือซ้ือเอกสารประกวดราคา
ในการประกวดราคาครั้งก่อน มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคาน้ันหรือได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสีย
ค่าซ้ือเอกสารประกวดราคาอีก 
(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 15 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 

ข้อ 47 ในกรณีการซ้ือหรือการจ้างใดมีรายละเอียดท่ีมีความซับซ้อน หรือมีความจําเป็นโดยสภาพของการ
ซ้ือหรือการจ้างท่ีจะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานท่ี ให้ส่วนราชการกําหนดวัน เวลา และสถานท่ีใน
การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานท่ีในประกาศประกวดราคา 

ก่อนวันปิดการรับซองประกวดราคา หากส่วนราชการเห็นว่ามีความจําเป็นท่ีจะต้องกําหนดรายละเอียด
เพ่ิมเติมหรือมีการชี้สถานท่ีอันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะท่ีเป็นสาระสําคัญซ่ึงมิได้กําหนดไว้ในเอกสารประกวด
ราคาต้ังแต่ต้น ให้ส่วนราชการจัดทําเป็นเอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติมและให้ระบุ วัน เวลา และสถานท่ีในการชี้แจง
รายละเอียดหรือการชี้สถานท่ีไว้ด้วย และให้ดําเนินการตามข้อ 45 วรรคหน่ึง โดยอนุโลม รวมท้ังให้แจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ท่ีได้รับหรือได้ซ้ือเอกสารประกวดราคาไปแล้วทุกรายทราบโดยมิชักช้า 

การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานท่ีตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบจัดทําบันทึก
การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานท่ีเป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง 

ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง ให้ส่วนราชการพิจารณาเลื่อนวัน เวลา รับซอง การปิดการรับซอง และ
การเปิดซองประกวดราคา ตามความจําเป็นแก่กรณีด้วย 
(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 15 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 

ข้อ 48 นอกจากกรณีท่ีกําหนดไว้ตามข้อ 47 เม่ือถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคา ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน 
หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซอง และเปิดซองประกวดราคา 

การรับซองทางไปรษณีย์จะกระทํามิได้ เว้นแต่การประกวดราคานานาชาติซ่ึงกําหนดให้มีการย่ืนซองทาง
ไปรษณีย์ได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 41 (2) (3) และ (4) โดยอนุโลม 

ข้อ 49 คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา มีหน้าท่ีดังน้ี 
(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อกํากับซองกับบันทึกไว้ท่ีหน้าซองว่าเป็น

ของผู้ใด 
(2) ตรวจสอบหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าท่ีการเงินและให้เจ้าหน้าท่ีการเงินออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนซองไว้

เป็นหลักฐาน หากไม่ถูกต้องให้หมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานด้วย กรณีหลักประกันซองเป็นหนังสือคํ้า
ประกัน ให้ส่งสําเนาหนังสือคํ้าประกันให้ธนาคาร บรรษัท เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ออกหนังสือคํ้าประกัน ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด้วย 

(3) รับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผู้เสนอราคาพร้อมท้ังพัสดุตัวอย่าง แคตตาล็อก 
หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถ้ามี) หากไม่ถูกต้องให้บันทึกในรายงานไว้ด้วย 

(4) เม่ือพ้นกําหนดเวลารับซองแล้ว ห้ามรับซองประกวดราคา หรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามเง่ือนไขท่ี
กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก เว้นแต่กรณีตามข้อ 16 (9) 
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(5) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคาทุก

ราย โดยเปิดเผยตามเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนด และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา และ
เอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 

ในกรณีท่ีมีการย่ืนซองข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนออ่ืน ๆ แยกจากซองข้อเสนอด้านราคาซ่ึงต้อง
พิจารณาทางเทคนิคและอ่ืน ๆ ก่อน ตามเง่ือนไขท่ีได้กําหนดไว้ตามข้อ 54 และข้อ 56 คณะกรรมการรับและเปิด
ซองประกวดราคาไม่ต้องปฏิบัติหน้าท่ีตามวรรคหน่ึงโดยให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาท่ีจะต้องดําเนินการต่อไป 

(6) ส่งมอบใบเสนอราคาท้ังหมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการดําเนินการต่อ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน 
(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 16 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2539) 

ข้อ 50 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าท่ีดังน้ี 
     (1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบราคา เอกสารหลักฐานต่างๆ พัสดุตัวอย่าง แคตตาล็อก 

หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาท่ีถูกต้องตามเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา 
ในกรณีท่ีผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคา     

ในส่วนท่ีมิใช่สาระสําคัญ และความแตกต่างน้ันไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอ่ืนหรือ
เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้าประกวดราคาโดยไม่ตัดผู้เข้าประกวดราคารายน้ันออก 

ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้แต่จะให้ผู้เสนอราคา 
รายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไว้แล้วมิได้ 

    (2) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจ้าง หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาท่ีตรวจสอบแล้วตาม (1) ซ่ึงมี
คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ แล้วเสนอให้ซ้ือหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้แล้ว 
ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุด 

ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาตํ่าสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาท่ีกําหนดตาม
เอกสารประกวดราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาตํ่ารายถัดไปตามลําดับ 

ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธีย่ืน
ซองเสนอราคา 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจ้างสูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง 
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามข้อ 43 โดยอนุโลม 

   (3) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และ ความเห็นพร้อมด้วยเอกสารท่ีได้รับไว้ท้ังหมดต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

ข้อ 51 เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้พิจารณาตามข้อ 50(1) แล้วปรากฏว่า มีผู้เสนอ
ราคารายเดียวหรือมีผู้เสนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสาร
ประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งน้ัน แต่ถ้า
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการ
ประกวดราคา ก็ให้ดําเนินการตามข้อ 50(2) โดยอนุโลม 

ข้อ 52 ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนด ให้เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งน้ัน เพ่ือดําเนินการประกวดราคาใหม่ หากหัวหน้าส่วนราชการเห็น
ว่า การประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 23 (8) หรือข้อ 24 (6) 
แล้วแต่กรณีก็ได้ 
(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 16 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 
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ข้อ 53 หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ทําสัญญาหรือตกลงซ้ือหรือจ้างกับผู้เสนอราคารายใด ถ้ามี
ความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการละเอียด หรือเง่ือนไขท่ี
กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซ่ึงทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน ให้หัวหน้า
ส่วนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครั้งน้ัน 

ข้อ 54 การซ้ือหรือการจ้างท่ีมีลักษณะจําเป็นจะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและหรือข้อกําหนด
คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา ซ่ึงอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาตัดสิน 
และเพ่ือขจัดปัญหาดังกล่าวจําเป็นต้องให้มีการปรับปรุงข้อเสนอให้ครบถ้วนและเป็นไปตามความต้องการก่อน
พิจารณาด้านราคา หรือการซ้ือหรือการจ้างแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ท่ีคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้
ดําเนินการได้ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประกวดราคาท่ัวไป เว้นแต่การกําหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาย่ืนซองประกวด
ราคาโดยแยกเป็น 

  (1) ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออ่ืนๆ 
(2) ซองข้อเสนอด้านราคา 
(3) ซองข้อเสนอทางการเงินตามข้อ 56 (ถ้ามี) 

ท้ังน้ี ให้กําหนดวิธีการ ข้ันตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาด้วย 
(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 17 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 

ข้อ 55 เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ 54 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทําหน้าท่ีเปิดซองข้อเสนอ
ด้านเทคนิคของผู้เสนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาตามข้อ 49 (5) และพิจารณาผลการ
ประกวดราคาตามข้อ 54 โดยถือปฏิบัติตามข้อ 50 ในส่วนท่ีไม่ขัดกับการดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนออ่ืนของผู้เข้าเสนอราคาทุกราย และคัดเลือกเฉพาะรายท่ี
เสนอได้ตรงหรือใกล้เคียงตามมาตรฐานความต้องการของส่วนราชการมากท่ีสุด ในกรณีจําเป็นจะเรียกผู้เสนอราคา
มาชี้แจงในรายละเอียดข้อเสนอเป็นการเพ่ิมเติมข้อหน่ึงข้อใดก็ได้ 

(2) เปิดซองราคาเฉพาะรายท่ีได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตาม (1) แล้ว สําหรับรายท่ีไม่ผ่านการพิจารณา 
ให้ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคา และซองข้อเสนอทางการเงิน (ถ้ามี) โดยไม่เปิดซอง 

ในการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอทางการเงิน ในกรณีน้ี ให้ส่วนราชการแต่งต้ังผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินท่ีเก่ียวข้องกับการซ้ือหรือการจ้างอย่างน้อยด้านละ 1 คน เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามวรรคหน่ึงด้วย 
(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 17 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 

ข้อ 56 การซ้ือหรือการจ้างท่ีเปิดโอกาสให้ผู้เข้าเสนอราคาย่ืนข้อเสนอทางการเงินมาด้วยให้กําหนดให้ผู้
เสนอราคาย่ืนซองข้อเสนอทางการเงินแยกมาต่างหาก และให้เปิดซองข้อเสนอทางการเงินพร้อมกับการเปิดซอง
ราคาตามข้อ 55 (2) เพ่ือทําการประเมินเปรียบเทียบต่อไป ท้ังน้ี ให้กําหนดวิธีการ ข้ันตอน และหลักเกณฑ์การ
พิจารณาไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารการประกวดราคาด้วย 
วิธีพิเศษ 

ข้อ 57 การซ้ือโดยวิธีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซ้ือโดยวิธีพิเศษข้ึนเพ่ือ
ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) ในกรณีเป็นพัสดุจะขายทอดตลาด ให้ดําเนินการซ้ือโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
(2) ในกรณีเป็นพัสดุท่ีต้องซ้ือเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ราชการ ให้เชิญผู้มีอาชีพขายพัสดุน้ัน

โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอน้ันยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 
ให้ต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะทําได้ 

(3) ในกรณีเป็นพัสดุท่ีใช้ราชการลับ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ (2) 
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(4) ในกรณีท่ีเป็นพัสดุท่ีได้ซ้ือไว้แล้ว แต่มีความจําเป็นต้องใช้เพ่ิมในสถานการณ์ท่ีจําเป็น หรือเร่งด่วน หรือ

เพ่ือประโยชน์ของส่วนราชการให้เจรจากับผู้ขายรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซ่ึงยังไม่ สิ้นสุดระยะเวลาการส่ง
มอบ เพ่ือขอให้มีการขายพัสดุตามรายละเอียดและราคาท่ีตํ่ากว่า หรือราคาเดิม ภายใต้เง่ือนไขท่ีดีกว่าหรือเง่ือนไข

เดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพ่ือให้บังเกิดผลประโยชน์สูงสุดท่ีส่วนราชการจะได้รับ 
 (5) ในกรณีเป็นพัสดุท่ีจําเป็นต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือติดต่อสั่งซ้ือ

โดยตรงจากต่างประเทศ หรือสืบราคาจากต่างประเทศโดยขอความร่วมมือให้สถาน เอกอัครราชทูตหรือส่วนราชการ
อ่ืนในต่างประเทศ ช่วยสืบราคา คุณภาพ ตลอดจนรายละเอียด ส่วนการซ้ือโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศให้
ติดต่อกับสํานักงานขององค์การระหว่างประเทศท่ีมีอยู่ในประเทศโดยตรง เว้นแต่กรณีท่ีไม่มีสํานักงานในประเทศ ให้
ติดต่อกับสํานักงานในต่างประเทศได้ 

(6) ในกรณีเป็นพัสดุท่ีโดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเป็นต้องระบุย่ีห้อเป็นการ
เฉพาะ ให้เชิญผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายพัสดุน้ันโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอน้ันยังสูงกว่าราคาใน
ท้องตลาดหรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะทําได้ 

(7) ในกรณีพัสดุท่ีเป็นท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ซ่ึงจําเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง ให้เชิญเจ้าของท่ีดินโดยตรงมา
เสนอราคา หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอน้ันยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรอง
ราคาลงเท่าท่ีจะทําได้ 

สําหรับการจัดซ้ือท่ีดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศในกรณีจําเป็นจะติดต่อกับนายหน้า หรือ
ดําเนินการในทํานองเดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมท้องถ่ิน แทนเจ้าของท่ีดินก็ได้ 

(8) ในกรณีเป็นพัสดุท่ีได้ดําเนินการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุน้ันโดยตรง 
และผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายท่ีเห็นสมควร
ซ้ือเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะทําได้ 

ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารท่ีได้รับไว้ท้ังหมดต่อหัวหน้าส่วน
ราชการเพ่ือสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

ข้อ 58 การจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษข้ึนเพ่ือ
ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 24 (1) (2) (3) และ (4) ให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานน้ันโดยตรงมาเสนอ
ราคา หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอน้ันยังสูงกว่าราคาในท้องถ่ิน หรือราคาท่ีประมาณได้ หรือราคาท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะทําได้ 

(2) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 24 (5) ให้เจรจากับผู้รับจ้างรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซ่ึงยังไม่สิ้นสุด
ระยะเวลาการส่งมอบเพ่ือขอให้มีการจ้างตามรายละเอียด และราคาท่ีตํ่ากว่าหรือราคาเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อ
หน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพ่ือให้บังเกิดผลประโยชน์สูงสุดท่ีส่วนราชการจะได้รับ 

(3) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 24 (6) กรณีเป็นพัสดุท่ีได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบ
ราคาจากผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานน้ันโดยตรง และผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถ้า
มี) หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายท่ีเห็นสมควรจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องถ่ิน หรือราคาท่ีประมาณได้ หรือราคา
ท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะทําได้ 

ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารท่ีได้รับไว้ท้ังหมดต่อหัวหน้าส่วน
ราชการเพ่ือสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 17 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2539) 
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วิธีกรณีพิเศษ 

ข้อ 59 การดําเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างจากผู้ขายหรือผู้
รับจ้างตามข้อ 26 ได้โดยตรงเว้นแต่การซ้ือหรือการจ้างครั้งหน่ึงซ่ึงมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี
พัสดุจัดซ้ือหรือจ้างได้ภายในวงเงินท่ีได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการตามข้อ 29 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 18 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2539) 

การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 

ข้อ 60 การซ้ือยาของส่วนราชการ ให้จัดซ้ือตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ตามท่ีคณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากําหนด โดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซ้ือยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
เว้นแต่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้เงินงบประมาณจัดซ้ือยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

ข้อ 61 การซ้ือยา และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา เช่น ผ้าก๊อส สําลี หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา เฝือก วัสดุทันตกรรม 
ฟิล์มเอกซเรย์ และเภสัชเคมีภัณฑ์ ซ่ึงองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจําหน่ายแล้ว ให้จัดซ้ือจากองค์การเภสัชกรรม 
นอกจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้จัดซ้ือจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร ส่วนกรมตํารวจจะซ้ือจาก
องค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารก็ได้ โดยให้ดําเนินการด้วยวิธีกรณีพิเศษ แต่ท้ังน้ีราคายาท่ีองค์การ
เภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารจําหน่ายต้องไม่สูงกว่าราคากลางของยาชื่อสามัญเดียวกันท่ีกระทรวง
สาธารณสุขกําหนดเกินร้อยละ 3 

ข้อ 62 การซ้ือยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา ซ่ึงองค์การเภสัชกรรมมิได้
เป็นผู้ผลิตแต่มีจําหน่าย ส่วนราชการจะจัดซ้ือจากองค์การเภสัชกรรม หรือผู้ขาย หรือผู้ผลิตรายใดก็ได้ ภายใต้
หลักเกณฑ์ ดังน้ี 

(1) การจัดซ้ือโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา ให้ส่วนราชการแจ้งให้องค์การเภสัชกรรมทราบด้วยทุก
ครั้ง และถ้าผลการสอบราคาหรือประกวดราคาปรากฏว่าองค์การเภสัชกรรมเสนอราคาเท่ากันหรือตํ่ากว่าผู้เสนอ
ราคารายอ่ืน ให้ส่วนราชการซ้ือจากองค์การเภสัชกรรม 

(2) การจัดซ้ือโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ ให้ซ้ือในราคาท่ีไม่สูงกว่าราคากลาง ท่ีกระทรวงสาธารณสุข
กําหนด 

ข้อ 63 ในกรณีท่ีมีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ความสนับสนุนให้ซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา
จากหน่วยงานใด ก็ให้ส่วนราชการจัดซ้ือยา หรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาจากหน่วยงานดังกล่าวได้ โดยวิธีกรณีพิเศษด้วย 

ข้อ 64 ให้กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าท่ีแจ้งเวียนบัญชียาหลักแห่งชาติตามท่ีคณะกรรมการแห่งชาติ
ทางด้านยากําหนด พร้อมท้ังราคากลางของยาดังกล่าว และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ กับให้
องค์การเภสัชกรรมแจ้งรายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาท่ีองค์การเภสัชกรรมผลิตได้หรือ 
มีจําหน่ายให้ส่วนราชการ ๆ ทราบด้วย 

อํานาจในการส่ังซ้ือหรือส่ังจ้าง 

ข้อ 65 การสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างครั้งหน่ึง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง
และภายในวงเงิน ดังต่อไปน้ี 

(1) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน 50,000,000 บาท 
(2) ปลัดกระทรวงเกิน 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท 
(3) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน 100,000,000 บาท 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 5 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2538) 
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ข้อ 66 การสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหน่ึง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน 

ดังต่อไปน้ี 
(1) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน 25,000,000 บาท 
(2) ปลัดกระทรวงเกิน 25,000,0000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท 
(3) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน 50,000,000 บาท 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 5 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2538) 

ข้อ 67 การสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างโดยไม่จํากัดวงเงิน 

การจ่ายเงินล่วงหน้า 

ข้อ 68 การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง จะกระทํามิได้ เว้นแต่หัวหน้าส่วน
ราชการเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย และมีการกําหนดเง่ือนไขไว้ก่อนการทําสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระทําได้
เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(1) การซ้ือหรือการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 
ห้าสิบของราคาซ้ือหรือราคาจ้าง 

(2) การซ้ือพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอ่ืนในต่างประเทศซ่ึงต้องดําเนินการ
ผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือการซ้ือเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือพัสดุอ่ืนท่ี กวพ. กําหนดตามข้อ 12 (8) ซ่ึง
จําเป็นต้องซ้ือจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามท่ีตกลงกับสถาบันของรัฐหรือ
องค์การระหว่างประเทศ หรือตามเง่ือนไขท่ีผู้ขายกําหนด แล้วแต่กรณี 

(3) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซ้ือฐานข้อมูลสําเร็จรูป (CD-ROM) ท่ีมีลักษณะ
จะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีกําหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร หรือการบอกรับเป็นสมาชิก 
INTERNET เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยอาศัยระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ให้จ่ายได้เท่าท่ีจ่ายจริง 

(4) การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซ้ือหรือ
ราคาจ้าง แต่ท้ังน้ี จะต้อง กําหนดอัตราค่าพัสดุหรือค่าจ้างท่ีจะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารสอบราคาหรือ
ประกวดราคาด้วย 

(5) การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซ้ือ หรือราคาจ้าง 

(ความใน (3) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 19 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2539) 

ข้อ 69 การจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ โดยเปิดเลตเตอร์
ออฟเครดิต หรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีท่ีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท หรือการจ่ายเงินตามความก้าวหน้าในการจัดหา
พัสดุท่ีสั่งซ้ือ ให้กระทําได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า 

ข้อ 70 การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 68 (1) (2) และ (3) ไม่ต้องเรียกหลักประกัน 

ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 68 (4) และ (5) ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างจะต้องนําพันธบัตร
รัฐบาลไทย หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศมาคํ้าประกันเงินท่ีรับล่วงหน้าไปน้ัน 
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การตรวจรับพัสดุ 

ข้อ 71 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าท่ีดังน้ี 
   (1) ตรวจรับพัสดุ ณ ท่ีทําการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานท่ีซ่ึงกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 

การตรวจรับพัสดุ ณ สถานท่ีอ่ืน ในกรณีท่ีไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนราชการก่อน 

 (2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว้ สําหรับกรณีท่ีมีการทดลอง หรือตรวจสอบ
ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุน้ันมาให้คําปรึกษา หรือส่ง
พัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ีของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ 

ในกรณีจําเป็นท่ีไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยท้ังหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 
 (3) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่ง และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นไป

โดยเร็วท่ีสุด 
 (4) เม่ือตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน

ต้ังแต่วันท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุน้ันมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าท่ีพัสดุพร้อมกับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็น
หลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 1 ฉบับ เพ่ือดําเนินการเบิก
จ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

ในกรณีท่ีเห็นว่าพัสดุท่ีส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงาน
หัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ เพ่ือทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 

(5) ในกรณีท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรือส่งมอบครบจํานวนแต่ไม่ถูกต้อง
ท้ังหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวนท่ีถูกต้องโดยถือปฏิบัติตาม (4) 
และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วัน
ตรวจพบ แต่ท้ังน้ีไม่ตัดสิทธิ์ของส่วนราชการท่ีจะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจํานวนท่ีส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่
ถูกต้องน้ัน 

(6) การตรวจรับพัสดุท่ีประกอบกันเป็นชุด หรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหน่ึงไปแล้วจะไม่
สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุน้ัน และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้า
ส่วนราชการ เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันท่ีตรวจพบ 

(7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคน ไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
เพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดําเนินการตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี 

การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ 72 คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าท่ีดังน้ี 

(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมท่ีผู้ควบคุมงานรายงาน 
โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมท้ังรับทราบหรือพิจารณาการสั่ง
หยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการต่อไป 

(2) การดําเนินการตาม (1) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีท่ีเห็นว่า ตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะ
เป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไว้ในสัญญาหรือท่ีตกลงให้ทํางานจ้างน้ัน ๆ โดยให้มีอํานาจสั่ง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามท่ีเห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบ
รูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา 

(3) โดยปกติให้ตรวจผลงานท่ีผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันท่ีประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด 
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(4) เม่ือตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดใน
สัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนต้ังแต่วันท่ีผู้รับจ้างส่งงานจ้างน้ัน และให้ทําใบรับรองผลการ
ปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 
ฉบับ และเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 1 ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

          ในกรณีท่ีเห็นว่าผลงานท่ีส่งมอบท้ังหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกําหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุเพ่ือทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 

(5) ในกรณีท่ีกรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างน้ันไว้ จึงจะดําเนินการตาม (4) 

ข้อ 73 ผู้ควบคุมงาน มีหน้าท่ีดังน้ี 
(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไว้ในสัญญา หรือท่ีตกลงให้ทํางานจ้างน้ัน ๆ ทุกวัน ให้เป็นไป

ตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนงาน
จ้างได้ตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา 
ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานน้ันเฉพาะส่วนหน่ึงส่วนใดหรือท้ังหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้
รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที 

(2) ในกรณีท่ีปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นท่ี
คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานน้ันจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา แต่เม่ือสําเร็จแล้ว
จะไม่ม่ันคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างท่ีดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานน้ันไว้ก่อน แล้วรายงาน
คณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว 

(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมท้ังผลการ
ปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุท่ีมีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการตรวจการ
จ้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพ่ือมอบให้แก่เจ้าหน้าท่ีพัสดุเม่ือเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสาร
สําคัญของทางราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าท่ี 

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานและวัสดุท่ีใช้ด้วย 
(4) ในวันกําหนดลงมือทําการของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงาน

ผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วันทําการ 
นับแต่วันถึงกําหนดน้ันๆ 
(ความใน (3) แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 20 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2539) 
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ส่วนท่ี 3 

การจ้างท่ีปรึกษา 

การส่งเสริมท่ีปรึกษาไทย 
ข้อ 74 เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาท่ีปรึกษาไทย ให้มีศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษาอยู่ภายใต้การกํากับ

ควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง เพ่ือทําหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
 (1) กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจดทะเบียนท่ีปรึกษาไทย 
 (2) รับจดทะเบียน ต่อทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนท่ีปรึกษาไทย 
 (3) รวบรวม จัดทํา รวมท้ังปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับท่ีปรึกษาไทย 
 (4) เผยแพร่หรือให้ข้อมูลเก่ียวกับท่ีปรึกษาไทยแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน 
และเอกชนผู้สนใจ 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 18 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 

ข้อ 75 การจ้างท่ีปรึกษาท่ีเป็นนิติบุคคล นอกจากการจ้างท่ีปรึกษาท่ีดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้
จากแหล่งท่ีกําหนดให้ดําเนินการว่าจ้างโดยวิธีอ่ืน ให้ส่วนราชการจ้างท่ีปรึกษาไทยเป็นท่ีปรึกษาหลัก (Lead Firm) 
ในการดําเนินงาน เว้นแต่ได้รับการยืนยันเป็นหนังสือจากศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษาว่าไม่มีท่ีปรึกษาไทยในสาขาบริการหรือ
งานน้ัน 

การจ้างท่ีปรึกษาท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการท่ี กวพ. กําหนด เว้นแต่ระเบียบน้ี
กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีมีท่ีปรึกษาไทย แต่มีเหตุผลและความจําเป็นท่ีจะไม่จ้างท่ีปรึกษาไทย ให้ขออนุมัติต่อ กวพ. 

สําหรับการจ้างท่ีปรึกษาของส่วนราชการในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมท่ีต้องปฏิบัติในต่างประเทศ จะไม่
จ้างท่ีปรึกษาไทยก็ได้ 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 18 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 

ข้อ 76 ภายใต้บังคับข้อ 75 การจ้างท่ีปรึกษาต่างประเทศของส่วนราชการ นอกจากการจ้างท่ีปรึกษาท่ี
ดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้จากแหล่งท่ีกําหนดให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืน จะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงาน
ด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนคน - เดือน (man-months) ของท่ีปรึกษาท้ังหมด เว้นแต่สาขาบริการหรือ
งานท่ีไม่อาจจะจ้างบุคลากรไทยได้ให้ขออนุมัติ ต่อ กวพ. 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 18 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 

วิธีจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ 77 การจ้างท่ีปรึกษากระทําได้ 2 วิธี คือ 
      (1) วิธีตกลง 
     (2) วิธีคัดเลือก 
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รายงานขอจ้างท่ีปรึกษา 

ข้อ 78 ก่อนดําเนินการจ้างท่ีปรึกษา ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ตามรายการ
ดังต่อไปน้ี 

(1) เหตุผลและความจําเป็นท่ีต้องจ้างท่ีปรึกษา 
(2) ขอบเขตโดยละเอียดของงานท่ีจะจ้างท่ีปรึกษา (Terms of Reference) 
(3) คุณสมบัติของท่ีปรึกษาท่ีจะจ้าง 
(4) วงเงินค่าจ้างท่ีปรึกษาโดยประมาณ 
(5) กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
(6) วิธีจ้างท่ีปรึกษา และเหตุผลท่ีต้องจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีนั้น 
(7) ข้อเสนออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

เม่ือหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุดําเนินการจ้างตามวิธี
จ้างน้ันต่อไปได้ 

กรรมการ 

ข้อ 79 ในการดําเนินการจ้างท่ีปรึกษาแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึน เพ่ือ
ปฏิบัติการตามระเบียบน้ี แล้วแต่กรณี คือ 

(1) คณะกรรมการดําเนินการจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง 
(2) คณะกรรมการดําเนินการจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

ข้อ 80 คณะกรรมการตามข้อ 79 ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อยสี่คน ซ่ึง
แต่งต้ังจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญ ในกรณีท่ีจําเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของราชการ ให้แต่งต้ังผู้แทนจาก
ส่วนราชการอ่ืน หรือบุคคลอ่ืนซ่ึงเป็นผู้ชํานาญการในงานท่ีจะจ้างท่ีปรึกษาอีกไม่เกินสองคนเป็นกรรมการด้วย และ
ในกรณีจ้างท่ีปรึกษาท่ีดําเนินการด้วยเงินกู้ให้มีผู้แทนจากสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะด้วยหน่ึงคน 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 5 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2552) 

ข้อ 81 ในการประชุมของคณะกรรมการตามข้อ 79 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึงของ
จํานวนกรรมการท้ังหมด จึงเป็นองค์ประชุม 

การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ให้นําความตามข้อ 36 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

วิธีตกลง 

ข้อ 82 การจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง ได้แก่ การจ้างท่ีปรึกษาท่ีผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใดรายหน่ึงซ่ึงเคยทราบ
หรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการท่ีเชื่อถือได้ 

ข้อ 83 การจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง ให้กระทําได้ในกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

(1) เป็นการจ้างท่ีมีค่างานจ้างไม่เกิน 100,000 บาท 
(2) เป็นการจ้างเพ่ือทํางานต่อเน่ืองจากงานท่ีได้ทําอยู่แล้ว 
(3) เป็นการจ้างในกรณีท่ีทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวชาญในงานท่ีจะให้บริการตามท่ีต้องการมีจํานวน

จํากัด ไม่เหมาะสมท่ีจะดําเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างท่ีมีค่างานจ้างไม่เกิน 2,000,000 บาท 
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(4) เป็นการจ้างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

ส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนใดท่ีมี
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุน ให้ดําเนินการจ้างได้โดยตรง 

การจ้างท่ีต้องกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ และมีความจําเป็นท่ีจะต้อง
ดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลงก็ให้กระทําได้ โดยหัวหน้าส่วนราชการจะต้องทํารายงานชี้แจงเหตุผลและความจําเป็น
ของการจ้างโดยวิธีตกลงให้ กวพ. ทราบโดยมิชักช้า แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้มีการจ้าง ในกรณีท่ี 
กวพ. พิจารณาแล้วเห็นว่าการจ้างดังกล่าวไม่เป็นกรณีเร่งด่วน ให้ กวพ. มีอํานาจแก้ไขสัญญาการจ้างให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์การจ้างท่ีปรึกษาท่ีกําหนดไว้ในระเบียบน้ีได้ และในการทําสัญญาจ้างโดยอาศัยเหตุเร่งด่วนน้ี ส่วน
ราชการจะต้องกําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วยว่าสัญญาจ้างดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเม่ือ กวพ. ให้ความ
เห็นชอบ 

ในกรณีการจ้างโดยอาศัยเหตุตาม (2) หรือ (3) กวพ. จะกําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการทํารายงานชี้แจง
เหตุผลเพ่ือทราบก็ได้ สําหรับกรณีท่ีเป็นการจ้างท่ีมีค่างานจ้างเกินวงเงินข้ันสูงท่ี กวพ. กําหนด 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 20 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 

ข้อ 84 คณะกรรมการดําเนินการจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง มีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 

(1) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของท่ีปรึกษา 

(2) พิจารณาอัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองกับบริการท่ีจะจ้างและเจรจาต่อรอง 

(3) พิจารณารายละเอียดท่ีจะกําหนดในสัญญา 

(4) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารท่ีได้รับไว้ท้ังหมดต่อ
หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

วิธีคัดเลือก 

ข้อ 85 การจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ การจ้างท่ีปรึกษาโดยการคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติ
เหมาะสมท่ีจะทํางานน้ันให้เหลือน้อยราย และเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกให้เหลือน้อยรายดังกล่าวย่ืน
ข้อเสนอเข้ารับงานน้ัน ๆ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกรายท่ีดีท่ีสุด ในกรณีท่ีมีเหตุอันสมควรและหัวหน้าส่วนราชการ
เห็นชอบ ให้เชิญท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมย่ืนข้อเสนอเข้ารับงาน โดยไม่ต้องทําการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย
ก่อนก็ได้ 

ข้อ 86 เพ่ือให้ได้รายชื่อของท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายท่ีสุด ให้เจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในการ
จ้างท่ีปรึกษา ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) ท่ีปรึกษาต่างประเทศ ให้ขอรายชื่อจากสถาบันการเงิน หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์ แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานทูตท่ีเก่ียวข้อง หรือขอความร่วมมือจากส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซ่ึงเคยดําเนินการจ้างท่ีปรึกษาในงานประเภทเดียวกัน 

(2) ท่ีปรึกษาไทย ให้ขอรายชื่อท่ีปรึกษาจากศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลัง 

ส่วนราชการใดท่ีมีรายชื่อท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติท่ีเหมาะสมอยู่แล้ว อาจพิจารณาคัดเลือกให้เหลือน้อยรายโดยไม่
ดําเนินการตามวรรคหน่ึงก็ได้ 
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การคัดเลือกท่ีปรึกษาให้เหลือน้อยราย ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกทําหน้าท่ี
พิจารณาคัดเลือกท่ีปรึกษาให้เหลืออย่างมาก 6 ราย 

เม่ือได้ดําเนินการคัดเลือกท่ีปรึกษาให้เหลือน้อยรายแล้ว ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณา และ
กรณีท่ีเป็นการจ้างท่ีปรึกษาโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินน้ันด้วย 

ข้อ 87 ให้ส่วนราชการออกหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีได้คัดเลือกไว้ย่ืนข้อเสนอเพ่ือรับงานตามวิธีหน่ึงวิธีใด 
ดังต่อไปน้ี 

   (1) ย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกันโดยแยกเป็น 2 ซอง 
   (2) ย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียว 
ข้อ 88 คณะกรรมการดําเนินการจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก มีหน้าท่ีดังต่อไปน้ี 
   (1) กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
   (2) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของท่ีปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ 
   (3) ในกรณีท่ีใช้วิธีตามข้อ 87 (1) ให้เปิดซองเสนอด้านราคาของท่ีปรึกษาท่ีมีข้อเสนอด้านเทคนิคท่ีดีท่ีสุด

และเจรจาต่อรองให้ได้ราคาท่ีเหมาะสม สําหรับกรณีท่ีใช้วิธีตามข้อ 87 (2) ให้เชิญท่ีปรึกษาท่ีมีข้อเสนอด้านเทคนิคท่ี
ดีท่ีสุดมาย่ืนข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาท่ีเหมาะสม 
หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณายกเลิกการเจรจากับท่ีปรึกษารายน้ัน แล้วเปิดซอง
ข้อเสนอด้านราคาของท่ีปรึกษาท่ีมีข้อเสนอด้านเทคนิคท่ีดีท่ีสุดรายถัดไป หรือเชิญท่ีปรึกษาท่ีมีข้อเสนอด้านเทคนิคท่ี
ดีท่ีสุดรายถัดไปให้ยื่นข้อเสนอด้านราคา แล้วแต่กรณี และเจรจาต่อรองให้ได้ราคาท่ีเหมาะสม 

  (4) เม่ือเจรจาได้ราคาท่ีเหมาะสมแล้วให้พิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ท่ีจะกําหนดในสัญญา 
  (5) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารท่ีได้รับไว้ท้ังหมดต่อ

หัวหน้าส่วนราชการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
ในกรณีท่ีใช้วิธีการย่ืนข้อเสนอตามข้อ 87 (1) หลังจากตัดสินให้ทําสัญญากับท่ีปรึกษาซ่ึงได้รับการคัดเลือก

แล้ว ให้ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคาให้แก่ท่ีปรึกษารายอ่ืนท่ีได้ยื่นไว้โดยไม่เปิดซอง 
สําหรับการจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกท่ีดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือโดยกรมวิเทศสหการ ให้ปฏิบัติตาม

วรรคหน่ึงและวรรคสอง โดยอนุโลม 

ข้อ 89 การจ้างท่ีปรึกษาท่ีเป็นงานท่ีไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีท่ีปรึกษาซ่ึงสามารถทํางานน้ันได้เป็นการท่ัวไป 
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการท่ีจะออกหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีได้คัดเลือกไว้ ให้ย่ืนข้อเสนอเพ่ือรับงาน 
โดยให้ดําเนินการตามวิธีดังต่อไปน้ี คือ 

(1) ให้ท่ีปรึกษาย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคาพร้อมกัน โดยแยกเป็น 2 ซอง 
(2) ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของท่ีปรึกษา   

ทุกราย และจัดลําดับ 
(3) เปิดซองราคาของผู้ท่ีได้รับการจัดลําดับไว้อันดับหน่ึงถึงอันดับสามตาม (2) พร้อมกัน แล้วเลือกรายท่ี

เสนอราคาตํ่าสุดมาเจรจาต่อรองราคาเป็นลําดับแรก 
(4) หากเจรจาตาม (3) แล้วไม่ได้ผล ให้ยกเลิกแล้วเจรจากับรายท่ีเสนอราคาตํ่ารายถัดไปตามลําดับ 

เม่ือเจรจาได้ผลประการใด ให้ดําเนินการตามข้อ 88 (4) และ (5) 

ข้อ 90 การจ้างท่ีปรึกษาเป็นรายบุคคลท่ีไม่ต้องย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิค ให้ดําเนินการคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมตามนัยข้อ 86 และพิจารณาจัดลําดับ และเม่ือสามารถจัดลําดับได้แล้ว ให้เชิญรายท่ีเหมาะสม
ท่ีสุดมาเสนอราคาค่าจ้างเพ่ือเจรจาต่อรองราคาตามลําดับ 
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อํานาจในการส่ังจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ 91 การสั่งจ้างท่ีปรึกษาครั้งหน่ึง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงินดังต่อไปน้ี 

(1) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน 50,000,000 บาท 
(2) ปลัดกระทรวงเกิน 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท 
(3) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน 100,000,000 บาท 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 6 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2538) 

ค่าจ้างท่ีปรึกษา 

ข้อ 92 อัตราค่าจ้างท่ีปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ 
เช่น ลักษณะของงานท่ีจะจ้างอัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันท่ีส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเคยจ้าง จํานวน
คน – เดือน (man-months) เท่าท่ีจําเป็น ดัชนีค่าครองชีพ เป็นต้น แต่ท้ังน้ี จะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างท่ีปรึกษา
ตามท่ี กวพ. กําหนด (ถ้ามี) ด้วย 

ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้างตามสัญญา และ
ท่ีปรึกษาจะต้องจัดให้ธนาคารในประเทศเป็นผู้คํ้าประกันเงินค่าจ้างท่ีได้รับล่วงหน้าไปน้ัน และให้ผู้ว่าจ้างคืนหนังสือ
คํ้าประกันดังกล่าวให้แก่ท่ีปรึกษาเม่ือทางราชการได้หักเงินท่ีได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างท่ีจ่ายตามผลงานแต่ละ
งวดครบถ้วนแล้ว ท้ังน้ี ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 

สําหรับการจ้างส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามสัญญา และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าท่ีรับไปก็ได้ 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 21 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 

หลักประกันผลงาน 

ข้อ 93 การจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ท่ีปรึกษาท่ีแบ่งการชําระเงินออกเป็นงวด นอกจากการจ้างท่ีปรึกษาซ่ึง
ดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ ให้ผู้ว่าจ้างหักเงินท่ีจะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบ
ของเงินค่าจ้าง เพ่ือเป็นการประกันผลงาน หรือจะให้ท่ีปรึกษาใช้หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการ
คํ้าประกันตามท่ีผู้ว่าจ้างจะกําหนดวางคํ้าประกันแทนเงินท่ีหักไว้ก็ได้ ท้ังน้ี ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 

ข้อ 94 กรณีสัญญาจ้างท่ีปรึกษาตามโครงการเงินกู้ท่ีได้รวมเงินค่าภาษีซ่ึงท่ีปรึกษาจะต้องจ่ายให้แก่รัฐบาล
ไทยไว้ในราคาจ้าง ให้แยกเงินส่วนท่ีกันเป็นค่าภาษีไว้ต่างหากจากราคาจ้างรวม 
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ส่วนท่ี 4 

การจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

วิธีจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
ข้อ 95 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน กระทําได้ 4 วิธี คือ 
(1) วิธีตกลง 
(2) วิธีคัดเลือก 
(3) วิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด 
(4) วิธีพิเศษ 

รายงานขอจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
ข้อ 96 ก่อนดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานทุกวิธี ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหน้า

ส่วนราชการ ตามรายการดังต่อไปน้ี 
 (1) ขอบเขตวงงานรวมท้ังรายละเอียดเท่าท่ีจําเป็น 
 (2) วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 
 (3) ประมาณการค่าจ้าง 
(4) กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 
(5) วิธีท่ีจะจ้าง และเหตุผลท่ีต้องจ้างโดยวิธีนั้น 
(6) ข้อเสนออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

เม่ือหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุดําเนินการจ้าง ตามวิธี
จ้างน้ันต่อไปได้ 

การจ้างโดยวิธีตกลง 

ข้อ 97 การจ้างโดยวิธีตกลง ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงานท่ีผู้ว่าจ้างเลือกจ้างผู้ให้บริการรายหน่ึง
รายใด ซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว และเป็นผู้ให้บริการท่ีมีหลักฐานดีตามท่ีคณะกรรมการดําเนินการ
จ้างโดยวิธีตกลงได้พิจารณาเสนอแนะ ท้ังน้ี ให้ใช้กับการก่อสร้างท่ีมีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหน่ึง 
ๆ ไม่เกิน 2,000,000 บาท 

ข้อ 98 ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ัง
กรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลงข้ึนคณะหน่ึง ซ่ึงประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอย่างน้อย
สองคน ซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะ
หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญ และอาจมีผู้ชํานาญการในกิจการน้ีอีกไม่เกินสองคนร่วม
เป็นกรรมการด้วย คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีจํานวนไม่ตํ่ากว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนท้ังหมด จึงจะดําเนินการตามท่ี
กําหนดไว้ได้ 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 6 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2552) 

ข้อ 99 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลง มีหน้าท่ีพิจารณาข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามท่ีกําหนด
ไว้ในส่วนน้ี และให้รายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสารท่ีได้รับไว้ท้ังหมดต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 
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การจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

ข้อ 100 การจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยผู้ว่าจ้างประกาศเชิญชวนการ
ว่าจ้าง และคณะกรรมการดําเนินการจ้างจะพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการท่ีมีข้อกําหนดเหมาะสมท่ีสุด เพ่ือ
ดําเนินการว่าจ้างต่อไป ท้ังน้ี ให้ใช้กับการก่อสร้างอาคารท่ีมีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหน่ึง ๆ เกิน 
2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท 

ข้อ 101 ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแต่ละครั้ง ให้หัวหน้า
ส่วนราชการแต่งต้ังกรรมการรับซองเสนองาน และกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

คณะกรรมการรับซองเสนองาน ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอย่างน้อยสองคน ซ่ึง
แต่งต้ังจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าท่ีและ
ความรับผิดชอบของผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญ 

คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอย่าง
น้อยสองคน ซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึง
ลักษณะหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญ และอาจมีผู้ชํานาญการในกิจการน้ีอีกไม่เกินสอง
คนร่วมเป็นกรรมการด้วย 

คณะกรรมการดังกล่าวในข้อน้ี ต้องมีจํานวนไม่ตํ่ากว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนท้ังหมดจึงจะดําเนินการตามท่ี
กําหนดไว้ได้ 

(ความในวรรคสอง และวรรคสาม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 7 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ      
(ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2552) 

ข้อ 102 คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้าง โดยวิธีคัดเลือกมีหน้าท่ีดังน้ี 

        (1) รับซองเสนองานจากผู้ให้บริการ และบันทึกไว้ท่ีหน้าซองว่า เป็นผู้ให้บริการรายใด แล้วลงบัญชีไว้
เป็นหลักฐาน 

       (2) มอบซองเสนองานในสภาพเดิมต่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก และเม่ือพ้น
กําหนดเวลารับซองเสนองานแล้ว ห้ามรับซองเสนองานจากผู้ให้บริการรายหน่ึงรายใดอีกเป็นอันขาด 

ข้อ 103 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีหน้าท่ีดังน้ี 
      (1) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกมาครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดซองเสนองาน

ตามท่ีคณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือกมอบให้ 
      (2) พิจารณาข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนน้ี คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวน

สถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจําและไม่ประจํา หลักฐานแสดงผลงานท่ีได้เคยปฏิบัติมาแล้วของผู้ให้บริการ และลง
ลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนองานเพ่ือเป็นหลักฐาน 

     (3) เม่ือได้พิจารณาเสร็จแล้วเห็นสมควรดําเนินการต่อไปประการใด ให้รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุพร้อมด้วยหลักฐาน ตามปกติคณะกรรมการควรเสนอจ้างผู้ท่ีมีข้อกําหนดเหมาะสมท่ีสุด 
เว้นแต่ผู้ให้บริการดังกล่าวไม่สามารถรับงานในกรณีใดก็ตาม ให้คณะกรรมการเสนอผู้ให้บริการท่ีมีข้อกําหนด
เหมาะสมรายถัดไป 
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การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด 

ข้อ 104 การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด ได้แก่ การว่าจ้างออกแบบและควบคุมงานท่ีผู้ว่าจ้าง
ประกาศเชิญชวนการว่าจ้าง และคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด พิจารณา
คัดเลือกผู้ให้บริการท่ีเป็นนิติบุคคล โดยคํานึงถึงฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิก
และหรือวิศวกรท่ีประจําและไม่ประจํา หลักฐานแสดงผลงานท่ีได้เคยปฏิบัติมาแล้ว ตลอดจนแนวความคิดในการ
ออกแบบ เพ่ือดําเนินการจ้างต่อไป ท้ังน้ี ให้ใช้กับการก่อสร้างอาคารท่ีมีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการ
หน่ึง ๆ เกิน 5,000,000 บาท 

ข้อ 105 ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีการจ้างแบบจํากัดข้อกําหนดแต่ละครั้ง ให้
หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการรับซอง และคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัด
ข้อกําหนด องค์ประกอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ คุณวุฒิ หรือผู้ชํานาญในคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธี
คัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด หน้าท่ีของคณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด 
ให้นําความในข้อ 101 ข้อ 102 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 106 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด มีหน้าท่ีดังน้ี 
                   (1) เม่ือคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดมาครบองค์ประชุมแล้ว จึง
เปิดซองเสนองานตามท่ีคณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให้ 
                   (2) พิจารณาข้อกําหนดต่าง ๆ ดังน้ี 

    ก. ข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนน้ี 
    ข. คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจําและไม่ประจํา 

                      ค. หลักฐานแสดงผลงานท่ีได้เคยปฏิบัติมาแล้ว 
                      ง. แนวความคิดในการออกแบบ 

(3) พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการท่ีมีข้อกําหนดเหมาะสมไว้เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 2 ราย และแจ้ง
วิธีดําเนินการเสนองานตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างแก่ผู้เสนองาน และอาจพิจารณากําหนดให้ผู้ให้บริการดังกล่าว
ย่ืนเสนอแบบร่างของงานก็ได้ อน่ึงการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานให้คํานึงถึงแผนปฏิบัติงาน ความเหมาะสม
ทางด้านประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางด้านสถาปัตยกรรม และลงลายมือชื่อกํากับไว้ใน
ใบเสนองานเพ่ือเป็นหลักฐาน 
   (4) เม่ือได้พิจารณาเสร็จแล้วเห็นสมควรดําเนินการต่อไปประการใดและสมควรเลือกผู้ให้บริการ
รายหน่ึงรายใด ให้รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุ พร้อมด้วยหลักฐาน 

การจ้างโดยวิธีพิเศษ 

ข้อ 107 การจ้างโดยวิธีพิเศษมี 2 ลักษณะดังน้ี 

(1) วิธีเลือกจ้าง ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงานในกรณีท่ีมีความจําเป็นเร่งด่วนและความ
ม่ันคงของชาติ หากจะดําเนินการว่าจ้างตามวิธีอ่ืนดังกล่าวมาแล้ว จะทําให้เกิดการล่าช้า เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการและความม่ันคงของประเทศชาติ ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจตกลงจ้างผู้ให้บริการรายหน่ึงรายใดตามท่ี
พิจารณาเห็นสมควร 

   (2) การว่าจ้างโดยการประกวดแบบ ได้แก่ การว่าจ้างออกแบบอาคารท่ีมีลักษณะพิเศษ เป็นท่ีเชิดชู
คุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ เช่น อนุสาวรีย์ รัฐสภา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โรงละคอน
แห่งชาติ หรืองานออกแบบอาคารท่ีมีโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น สนามกีฬาแห่งชาติ สนามบิน ให้ผู้ว่าจ้างเสนอ
รายละเอียดเรื่องการจ้างออกแบบโดยวิธีประกวดแบบต่อ กวพ. 
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ข้อ 108 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ ในกรณีต่อไปน้ี 

(1) มีผู้ยื่นเสนองานน้อยกว่า 2 ราย 
(2) ผู้ให้บริการย่ืนเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

ข้อ 109 ให้ผู้ว่าจ้างส่งหนังสือแจ้งผลการตัดสินคัดเลือก และนัดหมายการทําสัญญาไปยังผู้ให้บริการรายท่ี
ได้รับการคัดเลือกโดยเร็ว 

การประกาศเชิญชวน 

ข้อ 110 การประกาศเชิญชวนการว่าจ้างกระทําได้ 3 วิธี คือ 
(1) ปิดประกาศไว้ในท่ีเปิดเผย 
(2) ประกาศทางสื่อสารมวลชน เช่น ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ หรือประกาศทาง

วิทยุกระจายเสียง 
(3) ส่งประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม หรือสํานักงานท่ีประกอบธุรกิจ

ดังกล่าว 

การจะประกาศด้วยวิธีใด ให้พิจารณาตามความจําเป็นของกิจการและความเหมาะสมแห่งท้องถ่ิน         
เป็นเรื่อง ๆ ไป 

ข้อ 111 ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดทําประกาศเชิญชวน โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปน้ี 
(1) ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยของอาคาร และขอบเขตของท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(2) กําหนดวัน เวลา สถานท่ีเปิดซองและปิดรับซองเสนองาน 
(3) เง่ือนไขและระยะเวลาการออกแบบ 
(4) กําหนดให้ผู้เสนองานวางหลักประกันซอง ตามชนิดและจํานวนในข้อ 141 และข้อ 142 และให้

มีเง่ือนไขว่า ถ้าผู้เข้าประกวดราคาถอนการเสนองาน หรือไม่ไปทําสัญญากับทางราชการภายในกําหนด ทางราชการ
จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้คํ้าประกัน และสงวนสิทธิ์ท่ีจะถือว่าผู้ท่ีไม่ไปทําสัญญากับทาง
ราชการเป็นผู้ท้ิงงานด้วย 

(5) การวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด 

การเสนองาน 

ข้อ 112 ผู้ให้บริการท่ีเสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือก และการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด 
นอกจากจะต้องส่งข้อเสนองานให้กับผู้ว่าจ้างแล้ว ยังต้องย่ืนหลักฐานประกอบการเสนองาน ดังน้ี 

(1) ข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนน้ี 
(2) คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจําและไม่ประจํา 
(3) หลักฐานแสดงผลงานท่ีเคยปฏิบัติมาแล้ว 
(4) หลักประกันการเสนองาน 

เม่ือการคัดเลือกการว่าจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งข้อเสนอและหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวคืนแก่ผู้ให้บริการท่ีไม่ได้
รับการคัดเลือก 

ข้อ 113 ผู้ให้บริการท่ีเป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติไทยและเป็นผู้ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม สําหรับงานว่าจ้างตามท่ีกําหนด โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมและ
หรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี และไม่เป็นข้าราชการประจําหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือพนักงานเทศบาล 
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน 



-40- 

ผู้ให้บริการท่ีเป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลน้ัน จะต้องเป็นคนไทย 
และเป็นนิติบุคคลท่ีมีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดต้ังนิติบุคคลน้ัน 

อํานาจในการส่ังจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

ข้อ 114 การสั่งจ้างออกแบบและควบคุมงานครั้งหน่ึง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง และภายในวงเงิน 
ดังต่อไปน้ี 

(1) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน 10,000,000 บาท 
(2) ปลัดกระทรวงเกิน 10,000,000 บาท 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 7 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2538) 

ข้อ 115 ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน หรือใช้สิทธิ์เรียกร้องเอาจากผู้คํ้าประกันการเสนองานท่ีผู้รับจ้างนํามา
มอบไว้กับผู้ว่าจ้างได้ ในกรณีดังน้ี 

(1) ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทําสัญญาในระยะเวลาท่ีกําหนด 
(2) ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทําสัญญาได้ เน่ืองจาก 

   ก. ผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ 

   ข. ในกรณีท่ีเป็นบุคคลธรรมดา บุคคลน้ันถูกระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและ
หรือวิศวกรรม 

(3) ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว 

การตรวจและรับมอบงาน 

ข้อ 116 ในการจ้างออกแบบและควบคุมงานแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจ
และรับมอบงาน เพ่ือปฏิบัติการตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนน้ี 

คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอย่างน้อยสองคน 
ซ่ึงแต่งต้ังจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าท่ี
และความรับผิดชอบของผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญ และอาจมีผู้ชํานาญการในกิจการน้ีอีกไม่เกินสองคนร่วมเป็น
กรรมการด้วย 

คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีจํานวนไม่ตํ่ากว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนท้ังหมด จึงจะดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ได้ 

(ความในวรรคสอง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 8 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 7) พ.ศ.2552) 

ข้อ 117 คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน มีหน้าท่ีตรวจและควบคุมงานออกแบบและก่อสร้างอาคารว่า
ถูกต้องตามเกณฑ์ท่ีระบุไว้ในสัญญา 

เม่ือตรวจเห็นเป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่าง
น้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 1 ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

การควบคุมงาน 

ข้อ 118 ผู้รับจ้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานท่ีมีความรู้และมีความชํานาญงานการก่อสร้างให้เหมาะสมกับ
สภาพงานการก่อสร้างน้ัน ๆ 
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ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจการหรือผู้แทน ให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ และในกรณีท่ีผู้
ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหน่ึง ผู้รับจ้างจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน ผู้ท่ี
ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง 

ค่าออกแบบและควบคุมงาน 

ข้อ 119 การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงาน ให้เป็นไปตามอัตราดังน้ี 
(1) อาคารท่ีมีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงาน 

อย่างใดอย่างหน่ึงในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 
 (2) อาคารท่ีมีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท สําหรับในส่วนท่ีเกิน 10,000,000 

บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือ ค่าคุมงาน อย่างใดอย่างหน่ึงในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 

การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหน่ึง ไม่รวมถึงค่าสํารวจและวิเคราะห์ดินฐานราก 

ข้อ 120 ในกรณีท่ีผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานอ่ืนใด จะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างไปดําเนินการก่อสร้าง
นอกเหนือจากท่ีกําหนดไว้ในสัญญาให้ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานน้ัน ๆ จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างตามอัตราท่ี กวพ. 
พิจารณากําหนดเป็นราย ๆ ไป 

ข้อ 121 ห้ามผู้รับจ้างนําแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานท่ีได้ทําสัญญากับผู้ว่าจ้างแล้ว 
ไปให้ผู้อ่ืนดําเนินการก่อสร้างอีก 

ข้อ 122 ระหว่างดําเนินการตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขเล็ก ๆ น้อย ๆ ใน
ส่วนท่ีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้างท่ีสําคัญของอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ นํ้าประปา ของงานท่ีผู้รับจ้าง
ได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้วโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมอีก 

ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างท่ีสําคัญ ให้ผู้ว่าจ้างเสนอขออนุมัติ กวพ. ก่อน 

 

ส่วนท่ี 5 

การแลกเปลี่ยน 
ข้อ 123 การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได้ เว้นแต่ในกรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความจําเป็น

จะต้องแลกเปลี่ยน ให้กระทําได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ตาม
หลักเกณฑ์ดังน้ี 

(1) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน ให้แลกเปลี่ยนได้ เว้นแต่การ
แลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซ่ึงสํานักงบประมาณกําหนด หรือการแลกเปลี่ยนท่ีต้องจ่ายเงินเพ่ิม ให้ขอทําความตก
ลงกับสํานักงบประมาณก่อน 

(2) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน ให้ขอทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณก่อนทุกกรณี 

(3) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุประเภทและชนิดเดียวกัน ท่ีไม่ต้องจ่ายเงินเพ่ิม ให้แลกเปลี่ยนได้ 
กรณีนอกเหนือจากน้ี ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน 
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ข้อ 124 ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณา
สั่งการ โดยให้รายงานตามรายการ ดังต่อไปน้ี 

(1) เหตุผลและความจําเป็นท่ีต้องแลกเปลี่ยน 
(2) รายละเอียดของพัสดุท่ีจะนําไปแลกเปลี่ยน 
(3) ราคาท่ีซ้ือหรือได้มาของพัสดุท่ีจะนําไปแลกเปลี่ยน และราคาท่ีจะแลกเปลี่ยนได้โดยประมาณ 
(4) พัสดุท่ีจะรับแลกเปลี่ยน และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย

ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 

(5) ข้อเสนออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ในกรณีท่ีจะแลกเปลี่ยนกับเอกชน ให้ระบุวิธีท่ีจะแลกเปลี่ยนพร้อมท้ังเหตุผล โดยเสนอให้นําวิธีการซ้ือมาใช้
โดยอนุโลม เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุท่ีจะนําไปแลกครั้งหน่ึงซ่ึงมีราคาซ้ือหรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท 
จะเสนอให้ใช้วิธีตกลงราคาก็ได้ 

ข้อ 125 การแลกเปล่ียนพัสดุกับเอกชน ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงหรือ
หลายคณะตามความจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามข้อ 35 หรือข้อ 36 แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ีดังน้ี 
(1) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุท่ีต้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น 
(2) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุท่ีจะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ท่ียังไม่เคยใช้งานมา

ก่อน เว้นแต่พัสดุเก่าท่ีจะได้รับจากการแลกเปลี่ยนน้ันจะเป็นความจําเป็นไม่ทําให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ 
หรือเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ 

(3) เปรียบเทียบราคาพัสดุท่ีจะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาท่ีประเมินตาม (1) และราคา
พัสดุท่ีจะได้รับจากการแลกเปลี่ยน ซ่ึงถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคาในท้องตลาดโดยท่ัวไป 

(4) ต่อรองกับผู้เสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
(5) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
(6) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ 71 โดยอนุโลม 

ข้อ 126 การแลกเปลี่ยนพัสดุของส่วนราชการ กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน หรือ
รัฐวิสาหกิจ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานน้ัน ๆ ท่ีจะตกลงกัน 

ข้อ 127 ครุภัณฑ์ท่ีได้รับจากการแลกเปลี่ยนเม่ือลงทะเบียนครุภัณฑ์ของส่วนราชการน้ันแล้ว ให้แจ้งสํานัก
งบประมาณ และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบภายใน 30 
วัน นับแต่วันท่ีได้รับครุภัณฑ์ 

ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 
หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ให้ส่งสําเนา
หลักฐานการดําเนินการตามข้อ 125 หรือข้อ 126 ไปด้วย 
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ส่วนท่ี 6 

การเช่า 
ข้อ 128 การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ท่ีกําหนดไว้ในหมวดน้ี ให้

หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น โดยสําหรับการเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นํา
ข้อกําหนดเก่ียวกับการซ้ือมาใช้โดยอนุโลม 

ในกรณีท่ีมีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ให้กระทํา
ได้เฉพาะกรณีการเช่าซ่ึงมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(1) การเช่าจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าท้ัง
สัญญา 

 (2) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของค่าเช่าท้ังสัญญา 

การจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้านอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน 

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

ข้อ 129 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทําได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
(1) เช่าท่ีดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ 
(2) เช่าสถานท่ีเพ่ือใช้เป็นท่ีทําการในกรณีท่ีไม่มีสถานท่ีของทางราชการ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ และ

ถ้าสถานท่ีเช่าน้ันกว้างขวางพอ จะใช้เป็นท่ีพักของผู้ซ่ึงมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการด้วยก็ได้ 
(3) เช่าสถานท่ีเพ่ือใช้เป็นท่ีพักสําหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าท่ีพักตามระเบียบของทางราชการ ในกรณี

ท่ีต้องการประหยัดเงินงบประมาณ 
(4) เช่าสถานท่ีเพ่ือใช้เป็นท่ีเก็บพัสดุของทางราชการในกรณีท่ีไม่มีสถานท่ีเก็บเพียงพอ 

การเช่าให้ดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา 

ข้อ 130 ก่อนดําเนินการเช่า ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ตามรายการดังต่อไปน้ี 
(1) เหตุผลและความจําเป็นท่ีจะต้องเช่า 
(2) ราคาค่าเช่าท่ีผู้ให้เช่าเสนอ 
(3) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ท่ีจะเช่า เช่น สภาพของสถานท่ีบริเวณท่ีต้องการใช้พร้อมท้ัง

ภาพถ่าย (ถ้ามี) และราคาค่าเช่าครั้งหลังสุด เป็นต้น 
(4) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับท่ีจะเช่า (ถ้ามี) 

ในกรณีหน่วยงานในส่วนกลางต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาค ให้ขอความเห็นเก่ียวกับความ
เหมาะสมของสถานท่ีและอัตราค่าเช่าจากจังหวัดน้ัน ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ 131 อสังหาริมทรัพย์ซ่ึงมีอัตราค่าเช่ารวมท้ังค่าบริการอ่ืนเก่ียวกับการเช่าตามท่ีจะกําหนดไว้ในสัญญา
ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ถ้าเกินเดือนละ 20,000 บาท ให้ขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน 
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ส่วนท่ี 7 

สัญญาและหลักประกันสัญญา 
ข้อ 132 การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบน้ี เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ และให้ทํา

เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามตัวอย่างท่ี กวพ. กําหนด 

การทําสัญญารายใดถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากตัวอย่างสัญญาท่ี กวพ. กําหนด 
โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไว้ในตัวอย่างสัญญาและไม่ทําให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หัวหน้า
ส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาน้ันไปให้สํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาก่อน 

ในกรณีท่ีไม่อาจทําสัญญาตามตัวอย่างท่ี กวพ. กําหนดได้ และจําเป็นต้องร่างสัญญาข้ึนใหม่ต้องส่งร่าง
สัญญาน้ันให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควรทําสัญญาตามแบบท่ีเคย
ผ่านการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว ก็ให้กระทําได้ 

สําหรับการเช่าซ่ึงผู้เช่าจะต้องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า หรือในกรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมี
ปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ให้ส่งร่างสัญญาให้สํานักงานอัยการสูงสุดหรืออัยการจังหวัด แล้วแต่กรณี 
ตรวจพิจารณาก่อน 

ในกรณีจําเป็นต้องทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ทําเป็นภาษาอังกฤษ แต่ต้องมีคําแปลตัวสัญญาและ
เอกสารแนบท้ายสัญญาเฉพาะท่ีสําคัญเป็นภาษาไทยไว้ด้วย เว้นแต่เป็นการทําสัญญาตามตัวอย่างท่ี กวพ. กําหนด 
ไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย 

การทําสัญญาของส่วนราชการในต่างประเทศ จะทําสัญญาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศท่ี
หน่วยงานน้ันต้ังอยู่ โดยผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้กฎหมายของส่วนราชการน้ัน ๆ ก็ได้ 

ข้อ 133 การจัดหาในกรณีดังต่อไปน้ี จะทําข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม่ต้องทําเป็นสัญญาตามข้อ 
132 ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ 

(1) การซ้ือ การจ้าง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา หรือการจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลงท่ีมี
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท 

(2) การจัดหาท่ีคู่สัญญา สามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทําการของทางราชการ 
นับต้ังแต่วันถัดจากวันทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 

(3) การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากส่วนราชการ 
(4) การซ้ือโดยวิธีพิเศษตามข้อ 23 (1) (2) (3) (4) และ (5) 
(5) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 24 (1) (2) (3) (4) และ (5) 
(6) การเช่า ซ่ึงผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า 

ในกรณีการจัดหาซ่ึงมีราคาไม่เกิน 10,000 บาท หรือในกรณีการซ้ือหรือการจ้างซ่ึงใช้วิธีดําเนินการตามข้อ 
39 วรรคสอง จะไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 22 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 
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ข้อ 134 การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างท่ีปรึกษาให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันใน
อัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 - 0.20 ของราคาพัสดุท่ียังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซ่ึงต้องการผลสําเร็จของ
งานท้ังหมดพร้อมกัน ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางาน
จ้างน้ัน แต่จะต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ 100 บาท สําหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคท่ีมีผลกระทบต่อการจราจร ให้
กําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างน้ัน แต่อาจจะกําหนดข้ันสูงสุดของการปรับก็ได้ 
ท้ังน้ี ตามหลักเกณฑ์ท่ี กวพ. กําหนด 

ในการทําสัญญาจ้างท่ีปรึกษา หากส่วนราชการเห็นว่า ถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการ ให้ส่วนราชการผู้จัดทําสัญญากําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อย
ละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจ้างน้ันได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น 

การกําหนดค่าปรับตามวรรคหน่ึงและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจํานวนเงินเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของ
หัวหน้าส่วนส่วนราชการ โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซ่ึงอาจมีผลกระทบต่อการท่ีคู่สัญญาของทาง
ราชการจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบต่อการจราจร หรือความเสียหายแก่ทางราชการ แล้วแต่กรณี 

ในกรณีการจัดหาสิ่งของท่ีประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใดไปแล้วจะไม่สามารถใช้
การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้
ส่งมอบส่วนประกอบท่ียังขาดน้ันเกินกําหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของน้ันเลย ให้ปรับเต็มราคาของท้ังชุด 

ในกรณีท่ีการจัดหาสิ่งของคิดราคารวมท้ังค่าติดต้ังหรือทดลองด้วย ถ้าติดต้ังหรือทดลองเกินกว่ากําหนดตาม
สัญญาเป็นจํานวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราท่ีกําหนดของราคาท้ังหมด 

เม่ือครบกําหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ส่วนราชการรีบแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญา
หรือข้อตกลงจากคู่สัญญา และเม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้ส่วนราชการบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะท่ี
รับมอบพัสดุนั้นด้วย 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 22 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 

ข้อ 135 ให้หัวหน้าส่วนราชการส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซ่ึงมีมูลค่าต้ังแต่หน่ึงล้านบาทข้ึน
ไป ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี และกรมสรรพากร ภายใน 30 
วัน นับแต่วันทําสัญญาหรือข้อตกลง 

ข้อ 136 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือท่ีได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขน้ันจะ
เป็นความจําเป็นโดยไม่ทําให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ ให้อยู่ใน
อํานาจของหัวหน้าส่วนราชการท่ีจะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้ามีการเพ่ิมวงเงิน จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือขอทําความตกลงในส่วนท่ีใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณีด้วย 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึง หากมีความจําเป็นต้องเพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิม
หรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทํางาน ให้ตกลงพร้อมกันไป 

สําหรับการจัดหาท่ีเก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจาก
วิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชํานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ 
แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างน้ัน แล้วแต่กรณีด้วย 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 22 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2539 
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ข้อ 137 ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีท่ีมีเหตุอันเชื่อได้ว่า 
ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีกําหนด 

การตกลงกับคู่สัญญาท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาได้เฉพาะกรณีท่ีเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรือเพ่ือแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการท่ีจะปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงน้ันต่อไป 

ข้อ 138 ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญา
หรือข้อตกลงน้ัน หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณา
ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเง่ือนไข   
ใด ๆ ท้ังสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าท่ีจําเป็น 

ข้อ 139 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ใน
อํานาจของหัวหน้าส่วนราชการท่ีจะพิจารณาได้ตามจํานวนวันท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปน้ี 

(1) เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ 
(2) เหตุสุดวิสัย 
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดท่ีคู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 

ให้ส่วนราชการระบุไว้ในสัญญากําหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบภายใน 15 วัน 
นับแต่เหตุน้ันได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาท่ีกําหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพ่ือขอลดหรืองดค่าปรับ 
หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (1) ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือส่วนราชการทราบดีอยู่แล้ว     
ต้ังแต่ต้น 

(ความในวรรคหน่ึง แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 23 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.
2539) 

ข้อ 140 ในกรณีท่ีไม่มีระเบียบกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ และเป็นความจําเป็นเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ
ท่ีจะใช้สิทธิตามเง่ือนไขของสัญญาหรือข้อตกลง หรือข้อกฎหมาย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการท่ีจะใช้
สิทธิดังกล่าว สั่งการได้ตามความจําเป็น 

หลักประกัน 

ข้อ 141 หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
(1) เงินสด 
(2) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซ่ึงเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีใช้เช็คน้ันชําระต่อเจ้าหน้าท่ี หรือก่อนวันน้ัน    

ไม่เกิน 3 วันทําการ 
(3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างท่ี กวพ. กําหนด 
(4) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัท

เงินทุนหลักทรัพย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจคํ้าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนท่ีธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือคํ้าประกันของธนาคารท่ี กวพ. กําหนด 

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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สําหรับการประกวดราคานานาชาติ ให้ใช้หนังสือคํ้าประกันของธนาคารในต่างประเทศท่ีมีหลักฐานดี และ
หัวหน้าส่วนราชการเชื่อถือเป็นหลักประกันซองได้อีกประเภทหน่ึง 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 24 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2539) 

ข้อ 142 หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในข้อ 141 ให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็มในอัตราร้อยละ
ห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุท่ีจัดหาครั้งน้ัน แล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดหาพัสดุท่ีหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามี
ความสําคัญเป็นพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้ 

ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุท่ีมีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน 1 ปี และพัสดุน้ันไม่ต้องมีการประกันเพ่ือ
ความชํารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้าของราคาพัสดุท่ีส่งมอบในแต่ละ
ปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันน้ีเป็นการคํ้าประกันตลอดอายุสัญญาและหากในปีต่อไปราคาพัสดุท่ีส่งมอบ
แตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อน ให้ปรับปรุงหลักประกันตามอัตราส่วนท่ีเปลี่ยนแปลงไปน้ันก่อนครบรอบปี ใน
กรณีท่ีหลักประกันต้องปรับปรุงในทางท่ีเพ่ิมข้ึนและคู่สัญญาไม่นําหลักประกันมาเพ่ิมให้ครบจํานวนภายใน 15 วัน
ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีน้ัน ให้ทางราชการหักจากเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีน้ันท่ีทางราชการ
จะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนท่ีเพ่ิมข้ึน 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารสอบราคาหรือ
เอกสารประกวดราคา และหรือในสัญญาด้วย 

ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาวางหลักประกันท่ีมีมูลค่าสูงกว่าท่ีกําหนดไว้ในระเบียบ เอกสารสอบราคา
หรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ให้อนุโลมรับได้ 

ข้อ 143 ในกรณีท่ีส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้เสนอราคาหรือเป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางหลักประกัน 

ข้อ 144 ให้ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคาคู่สัญญาหรือผู้คํ้าประกัน ตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 
(1) หลักประกันซองให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้คํ้าประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันท่ีได้พิจารณา

ในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเม่ือได้ทํา
สัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

(2) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้คํ้าประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน 
นับแต่วันท่ีคู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

การจัดหาท่ีไม่ต้องมีการประกันเพ่ือความชํารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญาหรือผู้คํ้าประกัน
ตามอัตราส่วนของพัสดุ ซ่ึงทางราชการได้รับมอบไว้แล้ว แต่ท้ังน้ีจะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารสอบราคาหรือ
เอกสารประกวดราคา และในสัญญาด้วย 

การคืนหลักประกันท่ีเป็นหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย 
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกําหนดเวลาข้างต้น ให้
รีบส่งต้นฉบับหนังสือคํ้าประกันให้แก่ผู้เสนอราคา หรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้ง
ให้ธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้คํ้าประกัน
ทราบด้วย 

(ความในวรรคสาม แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 25 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ.2539) 
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ส่วนท่ี 8 

การลงโทษผู้ทิ้งงาน 
ข้อ 145 ให้ผู้รักษาการตามระเบียบจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงาน ตามท่ีได้กําหนดไว้ในหมวดน้ี 

ห้ามส่วนราชการก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ท้ิงงานท่ีผู้รักษาการตามระเบียบได้ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงานและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว เว้นแต่ผู้รักษาการตามระเบียบจะสั่งเพิกถอนการเป็นผู้ท้ิงงาน 

การห้ามส่วนราชการก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ท้ิงงานตามวรรคสอง ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ 145 ฉ วรรคสอง 
และวรรคสามด้วย 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานตามข้อกําหนดในส่วนน้ี ให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการได้ แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา ผู้รักษาการตาม
ระเบียบได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลน้ันเป็นผู้ท้ิงงาน ให้ปลัดกระทรวงตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจาก
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน หรือยกเลิกการลง
นามในสัญญาซ้ือหรือจ้างท่ีได้กระทําก่อนการสั่งการของผู้รักษาการตามระเบียบ เว้นแต่ในกรณีท่ีปลัดกระทรวง
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ปลัดกระทรวงจะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจาก
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก หรือจะไม่ยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน หรือจะไม่
ยกเลิกการลงนามในสัญญาซ้ือหรือจ้างท่ีได้กระทําก่อนการสั่งการของผู้รักษาการตามระเบียบก็ได้ 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 23 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 

ข้อ 145 ทวิ เม่ือปรากฏกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี 

(1) ผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีทางราชการกําหนด 
(2) เม่ือคู่สัญญาของทางราชการ หรือผู้รับจ้างช่วงท่ีทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติ

ตามสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน 
(3) พัสดุท่ีซ้ือหรือจ้างทํา เกิดข้อบกพร่องข้ึนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง 

และไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องจากผู้จําหน่าย ผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญา หรือพัสดุท่ีซ้ือหรือจ้างไม่ได้มาตรฐาน หรือ
วัสดุท่ีใช้ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ครบถ้วนตามท่ีกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง ทําให้งานบกพร่องเสียหายอย่าง
ร้ายแรง หรือ 

(4) สําหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค หากปรากฏว่าพัสดุหรือวัสดุท่ีซ้ือหรือจ้างหรือใช้โดย        
ผู้รับจ้างช่วงท่ีทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ มีข้อบกพร่อง หรือไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ครบถ้วนตาม (3) 

ให้หัวหน้าส่วนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว เพ่ือพิจารณาให้บุคคลท่ีได้รับการคัดเลือก ผู้
จําหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงท่ีทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ เป็นผู้ท้ิงงาน แล้วแต่กรณี พร้อม
ท้ังเสนอความเห็นของตนเพ่ือประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงด้วย 

เม่ือปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทําตาม (1) (2) (3) หรือ (4) เป็นการกระทําโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร และบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ท้ิงงาน ให้ปลัดกระทรวงส่งชื่อบุคคลดังกล่าวไปยังผู้รักษาการตาม
ระเบียบเพ่ือพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ท้ิงงานโดยเร็ว 

ในกรณีท่ีเป็นโครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์และวงเงินท่ี กวพ. กําหนด หากปลัดกระทรวงพิจารณา
แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวข้างต้นยังไม่สมควรเป็นผู้ท้ิงงาน ให้ปลัดกระทรวงรายงานไปยัง กวพ. เพ่ือทราบด้วย 
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เม่ือผู้รักษาการตามระเบียบได้พิจารณาหลังจากท่ีได้ฟังความเห็นของ กวพ. ตามข้อ 12 (6) แล้ว และเห็น
ว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ท้ิงงาน ก็ให้ผู้รักษาการตามระเบียบสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงานโดยระบุชื่อผู้ท้ิง
งานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ท้ิงงาน พร้อมท้ังแจ้งเวียนชื่อผู้ท้ิงงานให้ส่วนราชการอ่ืนทราบ รวมท้ังแจ้งให้ผู้ท้ิงงานรายน้ัน
ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

ในกรณีผู้รักษาการตามระเบียบเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ท้ิงงาน ให้แจ้งผลการพิจารณาไปให้
ปลัดกระทรวงทราบ 

ข้อ 145 ตรี ในกรณีการจ้างท่ีปรึกษาหรือการจ้างออกแบบและควบคุมงาน หากตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า
ผลจากการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ        
อย่างร้ายแรง ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเพ่ือพิจารณาให้คู่สัญญาน้ันเป็นผู้ท้ิงงาน 

การพิจารณาสั่งให้คู่สัญญาเป็นผู้ท้ิงงานตามวรรคหน่ึง ให้นําความในข้อ 145 ทวิ วรรคสาม วรรคสี่      
วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 145 จัตวา ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบน้ี หากมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานรายหน่ึงหรือหลายรายไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม 
กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอัน
เป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน ให้ส่วนราชการท่ีเก่ียวข้องดําเนินการ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ท้ิงงานหรือไม่ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุท่ีทางราชการสงสัยไปยังผู้
เสนอราคาหรือผู้เสนองานท่ีถูกสงสัยทราบ พร้อมท้ังให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาท่ีทางราชการ
กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากส่วนราชการ 

เม่ือส่วนราชการได้รับคําชี้แจงจากผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานท่ีถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้หัวหน้า  
ส่วนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวง พร้อมท้ังเสนอความเห็นของตน เพ่ือประกอบการพิจารณา            
ของปลัดกระทรวงว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ท้ิงงานหรือไม่ 

หากผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานท่ีถูกสงสัย ไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่ามีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริตให้    
หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวง พร้อมท้ังเสนอความเห็นเพ่ือพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ท้ิงงาน 

การพิจารณาให้ผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานเป็นผู้ท้ิงงานตามวรรคสอง และวรรคสาม ให้นําความในข้อ 
145 ทวิ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ 145 เบญจ ในกรณีท่ีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานท่ีร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริตรายใด ซ่ึงมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว ได้ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือปลัดกระทรวง หรือผู้รักษาการตามระเบียบ
พิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายน้ันได้รับการยกเว้นท่ีจะไม่เป็นผู้ท้ิงงานได้ โดยแสดงเหตุผลหรือระบุ
เหตุผลไว้ในการเสนอความเห็นหรือในการสั่งการ แล้วแต่กรณี 

ข้อ 145 ฉ ในกรณีท่ีนิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ท้ิงงานตามข้อ 145 ทวิ ข้อ 145 ตรี หรือข้อ 145 จัตวา ถ้า
การกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลน้ัน ให้ผู้รักษาการตามระเบียบน้ีสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงานด้วย 
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ในกรณีท่ีนิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ท้ิงงานตามข้อ 145 ทวิ ข้อ 145 ตรี หรือข้อ 145 จัตวา ให้คําสั่ง
ดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซ่ึงมีหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันเป็นบุคคลเดียวกันกับหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลท่ีถูกพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงานด้วย 

ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ท้ิงงานตามข้อ 145 ทวิ ข้อ 145 ตรี หรือข้อ 145 จัตวา ให้
คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนท่ีเข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ซ่ึงมีบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย 

ข้อ 145 สัตต เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี เม่ือปรากฏข้อเท็จจริงอันควรสงสัย
ว่า มีการกระทําตามข้อ 145 ทวิ ข้อ 145 ตรี หรือข้อ 145 จัตวา และปลัดกระทรวงยังไม่ได้รายงานไปยังผู้
รักษาการตามระเบียบ ผู้รักษาการตามระเบียบอาจเรียกให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้จําหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอ
ราคาหรือผู้เสนองานท่ีมีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 
หรือกระทําการโดยไม่สุจริต มาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้รักษาการตามระเบียบ ท้ังน้ี โดยมีหนังสือแจ้งเหตุท่ีผู้รักษาการ
ตามระเบียบสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว พร้อมท้ังแจ้งให้บุคคลน้ันชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาท่ีผู้
รักษาการตามระเบียบกําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันท่ีได้รับหนังสือแจ้งจากผู้รักษาการตามระเบียบ 

เม่ือผู้รักษาการตามระเบียบได้รับคําชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้จําหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานท่ีถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้ผู้รักษาการตามระเบียบพิจารณาคําชี้แจงดังกล่าว หากคําชี้แจงไม่มี
เหตุผลรับฟังได้ ให้ผู้รักษาการตามระเบียบพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน พร้อมท้ังแจ้งผลการพิจารณาไป
ให้ปลัดกระทรวงทราบด้วย 

หากผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้จําหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานท่ีถูกสงสัยตามวรรคหน่ึง 
ไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลาท่ีผู้รักษาการตามระเบียบจะได้กําหนดไว้ ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต ให้ผู้รักษาการตามระเบียบพิจารณา
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ท้ิงงาน พร้อมท้ังแจ้งผลการพิจาณาไปให้ปลัดกระทรวงทราบด้วย 

(ความในข้อ 145 ทวิ ข้อ 145 ตรี ข้อ 145 จัตวา ข้อ 145 เบญจ ข้อ 145 ฉ และข้อ 145 สัตต แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 
24 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 
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หมวด 3 

การควบคุมและการจําหน่ายพสัดุ 

ส่วนท่ี 1 

การยืม 
ข้อ 146 การให้ยืม หรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการ ซ่ึงมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะกระทํามิได้ 

ข้อ 147 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ราชการ ให้ส่วนราชการผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์
อักษร แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(1) การยืมระหว่างส่วนราชการ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม 

(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานท่ีราชการเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน   
ซ่ึงรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานท่ีราชการ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 

ข้อ 148 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุน้ันมาส่งคืนให้ในสภาพท่ีใช้การได้เรียบร้อย หากเกิด
ชํารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาท่ี
เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

ข้อ 149 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างส่วนราชการ ให้กระทําได้เฉพาะเม่ือส่วนราชการผู้ยืมมี
ความจําเป็นต้องใช้พัสดุน้ันเป็นการรีบด่วน จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ และส่วนราชการผู้ให้ยืมมีพัสดุน้ัน ๆ 
พอท่ีจะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่ราชการของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ท้ังน้ี โดย
ปกติส่วนราชการผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้ส่วนราชการผู้ให้ยืม 

ข้อ 150 เม่ือครบกําหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าท่ีแทน มีหน้าท่ีติดตามทวงพัสดุท่ีให้ยืมไปคืนภายใน 7 
วัน นับแต่วันครบกําหนด 

ส่วนท่ี 2 

การควบคุม 

การเก็บรักษาพัสดุ 
ข้อ 151 พัสดุของส่วนราชการไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้อยู่ในความควบคุมตามระเบียบน้ี เว้นแต่มี

ระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
ข้อ 152 เม่ือเจ้าหน้าท่ีพัสดุได้รับมอบแล้ว ให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตาม
ตัวอย่างท่ี กวพ. กําหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย 

สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 
(2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือ

ทะเบียน 
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การเบิก – จ่ายพัสดุ 

ข้อ 153 หน่วยงานระดับกอง หน่วยงานซ่ึงแยกต่างหากจากส่วนราชการระดับกรม หรือหน่วยงานใน    
ส่วนภูมิภาค ประสงค์จะเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุระดับกรม ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้เบิก 

การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค หรือของหน่วยงานซ่ึงแยกต่างหากจากส่วน
ราชการระดับกรม ให้หัวหน้างานท่ีต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก 

ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุ ซ่ึงเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก หรือตํ่ากว่าระดับแผนกท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกับการ
ควบคุมพัสดุ หรือข้าราชการอ่ืนซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากหัวหน้าส่วนราชการเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ 
แล้วแต่กรณี 

ส่วนราชการใดมีความจําเป็น หัวหน้าส่วนราชการจะกําหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ และให้
แจ้งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบด้วย 

ข้อ 154 ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือ
ทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 

การตรวจสอบพัสดุประจําปี 

ข้อ 155 ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซ่ึงมีพัสดุไว้จ่ายตามข้อ 
153 แล้วแต่กรณี แต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน ซ่ึงมิใช่เจ้าหน้าท่ีพัสดุคนหน่ึงหรือหลายคนตาม
ความจําเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันท่ี 30 กันยายนปีปัจจุบัน และ
ตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดน้ัน 

ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง ให้เริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรกของเดือนตุลาคม
เป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชํารุด เสื่อม
คุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งต้ังภายใน 30 วันทําการ นับแต่วันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 

เม่ือผู้แต่งต้ังได้รับรายงานจากเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบแล้ว ให้ส่งรายงานเสนอตามลําดับชั้นจนถึงหัวหน้าส่วน
ราชการ 1 ชุด และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่
กรณี 1 ชุด สําหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้ส่งสําเนารายงานไปยังส่วนราชการต้นสังกัดอีก 1 ชุด 
ด้วย 

ข้อ 156 เม่ือหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานดังกล่าวตามข้อ 155 และปรากฏว่ามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ 
หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก็ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงข้ึนคณะหน่ึง โดยให้นํา
ความในข้อ 35 และข้อ 36 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพ
เน่ืองมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการ
จําหน่ายต่อไปได้ 

ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าส่วนราชการดําเนินการตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวข้องต่อไป 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 25 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 
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ส่วนท่ี 3 
การจําหน่าย 

ข้อ 157 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่าง
หน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

(1) ขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให้นําวิธีท่ี
กําหนดเก่ียวกับการซ้ือมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหน่ึงซ่ึงมีราคาซ้ือหรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 
บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 
การขายให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 
47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา 

(2) แลกเปลี่ยน ให้ดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนท่ีกําหนดไว้ในระเบียบน้ี 
(3) โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน 

หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณ
กุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากรท้ังน้ีให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

(4) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีส่วนราชการกําหนด 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันท่ีหัวหน้าส่วนราชการสั่งการ และสําหรับ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อนด้วย 

ข้อ 158 เงินท่ีได้จากการจําหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือข้อตกลงใน
ส่วนท่ีใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี 

การจําหน่ายเป็นสูญ 

ข้อ 159 ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุ
อยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ 157 ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(1) ถ้าพัสดุน้ันมีราคาซ้ือ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ 

(2) ถ้าพัสดุน้ันมีราคาซ้ือ หรือได้มารวมกันเกิน 500,000 บาท ให้อยู่ในอํานาจของกระทรวงการคลังหรือ
ส่วนราชการท่ีกระทรวงการคลังมอบหมายท่ีจะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 26 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

ข้อ 160 เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ 157 แล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุลงจ่ายพัสดุน้ันออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ทันที แล้วแจ้งให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบ         
ภายใน  30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 
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เม่ือได้ดําเนินการตามข้อ 159 แล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุลงจ่ายพัสดุน้ันออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้ว
แจ้งให้กระทรวงการคลังหรือส่วนราชการท่ีกระทรวงการคลังมอบหมาย และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

สําหรับพัสดุซ่ึงต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดด้วย 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 27 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 

ข้อ 161 ในกรณีท่ีพัสดุของทางราชการเกิดการชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ใน
ราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 155 และได้ดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการท่ี
เก่ียวข้อง หรือระเบียบน้ีโดยอนุโลม แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอ่ืนใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้
ดําเนินการตามข้อ 157 ข้อ 158 ข้อ 159 และข้อ 160 โดยอนุโลม 

(ความในข้อน้ี แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อ 27 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4) พ.ศ.2541) 

หมวด 4 
บทเฉพาะกาล 

ข้อ 162 ในระหว่างท่ียังไม่ได้ต้ังศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษาตามข้อ 74 ให้ยกเว้นไม่นําข้อกําหนดเก่ียวกับศูนย์
ข้อมูลท่ีปรึกษามาใช้บังคับกับการดําเนินการจ้างท่ีปรึกษาตามท่ีกําหนดไว้ในหมวด 2 ส่วนท่ี 3 และให้ดําเนินการหา
รายชื่อท่ีปรึกษาไทย ตามวิธีการท่ีกําหนดไว้สําหรับท่ีปรึกษาต่างประเทศโดยอนุโลม 

ข้อ 163 รายชื่อผู้ท้ิงงานท่ีมีอยู่ก่อนระเบียบน้ีใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้ท้ิงงานตามระเบียบน้ีด้วย 

สําหรับการพิจารณาลงโทษผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาท่ีกําหนด หรือ
คู่สัญญาของทางราชการไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซ่ึงพฤติการณ์ดังกล่าว
เกิดข้ึนก่อนท่ีระเบียบน้ีจะใช้บังคับ ให้พิจารณาสั่งการตามระเบียบท่ีใช้บังคับอยู่เดิม 

ข้อ 164 การพัสดุใดท่ีอยู่ในระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันท่ีระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุฉบับน้ีใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบท่ีใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ หรือ
จนกว่าจะสามารถดําเนินการตามระเบียบน้ีได้ 

ข้ อ 165 ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 และ
ท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ยังคงปฏิบัติหน้าท่ีต่อไป กับให้มีอํานาจหน้าท่ีกําหนดแบบหรือตัวอย่างตามระเบียบข้อ 12 (5) 
จนกว่าจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบน้ี 

  

ประกาศ ณ วันท่ี 20 มกราคม พ.ศ. 2535 

(ลงชื่อ) อานันท์ ปันยารชุน 

(นายอานันท์ ปันยารชุน) 

นายกรัฐมนตรี 

 


