ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552
___________________________
โดยที่ เ ป็ น การสมควรปรั บ ปรุ ง ระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ.2521
ระเบี ย บ
กระทรวงการคลั ง ว่ า ด้ ว ยการซื้ อ การจ้ า ง และการจ้ างที่ ป รึ ก ษา ภายใต้ โ ครงการที่ ดํ าเนิ น การด้ ว ยเงิ น กู้ จ าก
ต่างประเทศ พ.ศ.2527 และระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ ให้เป็นระเบียบเดียวกัน เพื่อสะดวกในการปฏิบัติยิ่งขึ้น
คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521
(2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523
(3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526
(4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2527
(5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2528
(6) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2528
(7) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2529
(8) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2531
(9) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อ การจ้าง และการจ้างที่ปรึกษา ภายใต้โครงการที่ดําเนินการ
ด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ พ.ศ. 2527
(10) ระเบียบว่าด้วยการจ้างออกแบบ และควบคุม งานก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2521
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอื่นใด ที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแย้ง
กับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
(ความในข้อ 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545)

-2ข้อความทั่วไป
ส่วนที่ 1
นิยาม
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
"การพั สดุ " หมายความว่ า การจั ดทํ าเอง การซื้ อ การจ้ าง การจ้ า งที่ ป รึ ก ษา การจ้ า งออกแบบและ
ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจําหน่าย และการดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
"พัสดุ" หมายความว่ า วัส ดุ ครุ ภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง ที่ กําหนดไว้ในหนังสือการจํ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ
"การซื้ อ" หมายความว่ า การซื้ อพัส ดุ ทุกชนิ ดทั้ งที่ มีการติ ดตั้ ง ทดลอง และบริ การที่ เกี่ ย วเนื่ องอื่ น ๆ
แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
"การจ้าง" ให้หมายความรวมถึง การจ้างทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขน
ในการเดิ น ทางไปราชการตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยค่ าใช้ จ่ ายในการเดิ น ทางไปราชการ การจ้ างที่ ป รึ กษา การจ้ า ง
ออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
"การจ้ างที่ ปรึ ก ษา" หมายความว่ า การจ้ างบริ การจากที่ ป รึ กษา แต่ ไม่ ร วมถึ งการจ้ างออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
"การจ้างออกแบบและควบคุมงาน" หมายความว่า การจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา
ที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
"เงินงบประมาณ" หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และเงินซึ่ง
ส่วนราชการได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไม่ต้องส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ แต่ไม่รวมถึงเงินกู้ และเงินช่วยเหลือ ตามระเบียบนี้
"เงินกู้" หมายความว่า เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ
"เงิ นช่ วยเหลื อ" หมายความว่ า เงิ น ที่ ได้ รั บ ความช่ว ยเหลื อจากรั ฐ บาลต่ างประเทศ องค์ การระหว่ าง
ประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือ
เอกชนต่างประเทศ
"อาคาร " หมายความว่ า สิ่ ง ปลู ก สร้ า งถาวรที่ บุ ค คลอาจเข้ า อยู่ ห รื อ ใช้ ส อยได้ เช่ น อาคารที่ ทํ า การ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนําร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน และรวมตลอด
ถึงสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน
ประปาและสิ่งอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
"พัสดุที่ผลิตในประเทศ" หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสําเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศ
ไทย
"กิจการของคนไทย" หมายความว่า กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย
"ที่ปรึกษา" หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุ คคลที่ประกอบธุรกิจ หรื อสามารถให้บริการเป็น ที่
ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น รวมทั้งให้บริการด้านศึกษา สํารวจ ออกแบบและ
ควบคุมงาน และการวิจัย แต่ไม่รวมถึงการให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

-3"ที่ปรึกษาไทย" หมายความว่า ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยและได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของ
กระทรวงการคลัง
"ส่วนราชการ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาค หรือในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
"รัฐวิสาหกิจ" หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
"ปลัดกระทรวง" หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงด้วย
"หัวหน้าส่วนราชการ"
- สําหรับราชการบริหารส่วนกลาง หมายความว่า อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล
- สําหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด
"หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ" หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบกอง ซึ่งปฏิบัติงาน
ในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด หรือข้าราชการอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจาก
หัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แล้วแต่กรณี
(คํานิยามนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539)
"เจ้าหน้าที่พัสดุ" หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง
จากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
"ผู้ อํา นวยการโครงการ" หมายความว่ า ผู้ ซึ่ง ได้ รั บ แต่ งตั้ งหรื อ มอบหมายให้ มีห น้ า ที่ รั บ ผิ ดชอบในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงินกู้หรือโครงการเงินช่วยเหลือ
"โรงงานที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพ" หมายความว่ า โรงงานที่ ไ ด้ รั บ การรั บ รองระบบคุ ณ ภาพ
ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. 9001 หรือ มอก. 9002 ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การ
รับรองระบบงาน (accreditation)
(คํานิยามนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542)
"ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขาย
ในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างทําพัสดุ หรือเข้าเสนองานเพื่อรับจ้างเป็นที่ปรึกษา
หรือรับจ้างออกแบบและควบคุมงาน ให้แก่ส่วนราชการใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมใน
กิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
การมีส่ว นได้ เสี ยไม่ ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้ างต้ น ได้แก่
การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจหรือสามารถใช้อํานาจใน
การบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองาน
ให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน

-4(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จํากัด
ความรั บ ผิ ดในห้ างหุ้ น ส่ ว นจํ ากั ด หรื อผู้ ถือหุ้ น รายใหญ่ ในบริ ษัทจํ ากั ดหรื อบริ ษัทมหาชนจํ ากั ด เป็ น หุ้ น ส่ ว นใน
ห้ า งหุ้ น ส่ ว นสามั ญ หรื อ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจํ า กั ด หรื อ เป็ น ผู้ ถื อ หุ้ น รายใหญ่ ใ นบริ ษั ท จํ า กั ด หรื อ บริ ษั ท มหาชนจํ า กั ด
อีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
คําว่า "ผู้ถือหุ้นรายใหญ่" ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้นหรือใน
อัตราอื่น ตามที่ กวพ. เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
อีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคล
ดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน
หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น โดยที่ ต นเองเป็ น ผู้ ใ ช้ อํ า นาจในการบริ ห ารที่ แ ท้ จ ริ ง หรื อ เป็ น หุ้ น ส่ ว น หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ที่ แ ท้ จ ริ ง ของ
ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
"การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายหนึ่ง
หรือหลายราย กระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา หรือเสนองานต่อส่วนราชการ ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้
ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย
หรื อ ข่ ม ขู่ ว่ า จะใช้ กํ า ลั ง ประทุ ษ ร้ า ย หรื อ แสดงเอกสารอั น เป็ น เท็ จ หรื อ กระทํ า การใดโดยทุ จ ริ ต ทั้ ง นี้ โดยมี
วัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอ
ราคาหรือผู้เสนองานรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับส่วนราชการนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบส่วนราชการโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ
"เจ้าหน้าที่ที่มีหน้ าที่ ตรวจสอบคุ ณสมบัติ" หมายความว่า คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคาตามข้ อ 42
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามข้อ 50 คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตาม
ข้อ 86 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ 103 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบ
จํากัดข้อกําหนดตามข้อ 106 หรือผู้ว่าจ้างในกรณีการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เป็นการว่าจ้างโดย
การประกวดแบบตามข้อ 107 (2)
"งานก่ อสร้ า งสาธารณู ป โภค" หมายความว่ า งานก่ อสร้ า ง ซ่ อ มแซม และบํ ารุ งรั กษางานอั น เกี่ ย วกั บ
การประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ํา ระบบการขนส่งปิโตรเลียมโดยทางท่อ ทางหลวง
ทางรถไฟ และการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
(คํานิยาม "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" "การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" "เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติ" และ "งานก่อสร้างสาธารณูปโภค" แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)

-5ส่วนที่ 2
การใช้บังคับและการมอบอํานาจ
ข้อ 6 ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ และ
เงินช่วยเหลือ
ข้อ 7 สําหรับส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม การกําหนดให้ส่วนราชการระดับใด ผู้บังคับบัญชาชั้นใด
ตําแหน่งใด มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด และเมื่อได้กําหนดไป
ประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ และสํานักงานตรวจเงิน แผ่นดินทราบด้วย
ข้อ 8 สําหรับส่วนราชการที่หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือส่วนราชการที่ไม่สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงใด ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นมีอํานาจในการดําเนินการตามระเบียบนี้เท่ากับ
หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนอํานาจที่เกินกว่านั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปเป็นผู้พิจารณา
ข้อ 9 ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้จะมอบอํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้โดยให้
คํานึงถึงระดับ ตําแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ
เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้น
ให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่
(1) การมอบอํานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนั้นต่อไปได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(1.1) กรณีมอบอํานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้า
ส่วนราชการประจําจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอํานาจอํานาจชั้นต้นทราบด้วย
(1.2) กรณีมอบอํานาจให้แก่บุคคลอื่น นอกจากที่กล่าวใน (1.1) จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจาก
ผู้มอบอํานาจชั้นต้นแล้ว
(2) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อตามระเบียบกระทรวงกลาโหม
เพื่อความคล่องตัวในการจัดหา ให้หัวหน้าส่วนราชการมอบอํานาจในการสั่งการและดําเนินการจัดหาให้แก่
ผู้ดํารงตําแหน่งรองลงไปเป็นลําดับ
สําหรับโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะแต่งตั้งข้าราชการคนหนึ่งทํา
หน้าที่ผู้อํานวยการโครงการ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการตามระเบียบนี้ให้เป็นการเฉพาะ
ก็ได้
ให้ผู้มอบอํานาจส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบทุกครั้ง
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 5 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 และ
ความในวรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 5 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)

-6ส่วนที่ 3
บทกําหนดโทษ
ข้อ 10 ผู้มีอํานาจหรือหน้าที่ดําเนินการตามระเบียบนี้ หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระทําการใดโดยจงใจหรือประมาท
เลิ นเล่อไม่ป ฏิบั ติตามระเบี ยบนี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุ จริ ต หรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจ หรื อ
นอกเหนืออํานาจหน้าที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอื้ออํานวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ให้มีการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือตามกฎหมาย
เฉพาะของส่วนราชการนั้น ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
(1) ถ้าการกระทํามีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง ให้ดําเนินการลงโทษ
อย่างต่ําปลดออกจากราชการ
(2) ถ้าการกระทําเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ําตัดเงินเดือน
(3) ถ้าการกระทําไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือน โดยทําคําสั่ง
เป็นลายลักษณ์อักษร
การลงโทษทางวินัยตาม (1) หรือ (2) ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทําหลุดพ้นจากความรับผิดในทางแพ่งตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องหรือความรับผิดทางอาญา (ถ้ามี)
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 5 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ส่วนที่ 4
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ข้อ 11 ให้มีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เรียกโดยย่อว่า "กวพ." ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง
เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทน
สํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ช.
ผู้ แ ทนสํ า นั ก งานปลั ด สํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ผู้ แ ทนสํ า นั กงานบริ ห ารหนี้ ส าธารณะ ผู้ แ ทนสํ านั ก งานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่ง นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ และให้เจ้าหน้าที่
กรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ กับให้ กวพ. แต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่ง
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545)
ข้อ 12 ให้ กวพ. มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
(2) พิจารณาการอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
(3) พิจารณาคําร้องเรียนเกี่ยวกับการที่ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
(4) เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบต่อคณะรัฐมนตรี
(5) กําหนดแบบหรือตัวอย่าง รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และกําหนดแนวทางปฏิบัติ
เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้

-7(6) เสนอความเห็นต่อผู้รักษาการตามระเบียบ ในการพิจารณาและแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงาน และการ
สั่งเปลี่ยนแปลงเพิกถอนผู้ทิ้งงานของส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
(7) กําหนดอัตราร้อยละของราคา ตามข้อ 16(6) (7) (8) และ (11)
(8) กําหนดประเภทหรือชนิดของพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศ ตามข้อ 68
(9) เชิญข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ หรือพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องมาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
หรือรัฐวิสาหกิจในส่วนที่เกี่ยวข้อง
(10) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(11) พิจารณาดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(12) พิจารณารายงานการจ้าง ตามข้อ 83 วรรคสอง
(13) กําหนดอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา ตามข้อ 92
(14) กําหนดหลักเกณฑ์การกําหนดค่าปรับ ตามข้อ 134
(15) กําหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบนี้
(ความใน (7) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 7 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539
และความใน (12) (13) (14) และ (15) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 7 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)

หมวด 2
การจัดหา
ส่วนที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 13 หลังจากได้ทราบยอดเงินที่จะนํามาใช้ในการจัดหาแล้ว ให้ส่วนราชการรีบดําเนินการให้เป็นไปตาม
แผน และตามขั้นตอนของระเบียบนี้ ในส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 หรือส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะทําสัญญาได้
ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว
การจัดหาโดยวิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา ให้ส่วนราชการวางแผนในการจัดหา และดําเนินการให้
เป็นไปตามแผนด้วย
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 8 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539)
ข้อ 14 การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้กําหนดไว้ และไม่มีระเบียบของทาง
ราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่
กําหนดไว้ในหมวดนี้
ข้อ 15 กรณีที่มีการจัดทําเอง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น และ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง เว้นแต่
ส่วนราชการที่กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว

-8ข้ อ 15 ทวิ การจั ดหาพั ส ดุ ตามระเบี ย บนี้ ผู้ มีห น้ าที่ รั บ ผิ ดชอบในแต่ ล ะขั้ น ตอนของการจั ดหา ต้ อ ง
ดําเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและ
ความสามารถของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบนี้
ในการดําเนินการแต่ละขั้นตอน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานในการดําเนินการ พร้อมทั้ง
ต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สําคัญไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ 15 ตรี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมตามข้อ 15 ทวิ ให้ผู้เสนอราคาหรือผู้
เสนองานที่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันแต่เพียงรายเดียวเท่านั้น มีสิทธิที่จะเสนอราคาหรือเสนองานใน
การซื้อหรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานของทางราชการในแต่ละครั้ง
ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
แต่ ล ะรายว่ าเป็ น ผู้ เสนอราคาที่ มีผ ลประโยชน์ ร่ ว มกั น หรื อไม่ ก่ อนการเปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา หรื อ
เสนองาน แล้วแต่กรณี และในกรณีการซื้อหรื อการจ้างทํ าพัสดุโดยวิ ธีประกวดราคาตามข้ อ 54 หรือการจ้าง
ที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ 85 และข้อ 89 ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานดังกล่าว ก่อนการเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค ซองข้อเสนอด้านราคา
หรือซองข้อเสนอทางการเงิน
ข้อ 15 จัตวา ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ 15 ตรี วรรค
สอง ให้เจ้าหน้าที่กําหนดให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อย
ต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้น
รายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่น
สําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็น
บุคคลธรรมดาที่ มิได้ถือสั ญชาติไทย ก็ ให้ ยื่ นสํ าเนาหนั งสือเดิ นทาง หรื อถ้ าผู้ ร่ว มค้ าฝ่ายใดเป็น นิ ติบุ คคล ให้ ยื่ น
เอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) เอกสารอื่นตามที่ส่วนราชการกําหนด เช่น หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์
สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นพร้อมกับการยื่นซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ
เสนองาน แล้วแต่กรณี สําหรับกรณีที่ระเบียบนี้กําหนดให้ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียวตามข้อ 87 (2)
ให้ผู้เสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งมาพร้อมกับการยื่นซองดังกล่าวด้วย
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ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกไว้ใน
ที่เปิดเผย ณ สถานที่ทําการของส่วนราชการโดยพลัน และถ้าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานอยู่ ณ สถานที่ที่มีการ
เปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายนั้น
ทราบด้วย
ข้อ 15 เบญจ เมื่อได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ 15 ตรี
วรรคสอง แล้ว หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้เจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือ
ผู้เสนองานในการเสนอราคาหรือเสนองานในครั้งนั้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายดังกล่าวทราบ
โดยพลัน
ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเพราะเหตุเป็น
ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
พร้อมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย
ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ปลัดกระทรวงพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้อุทธรณ์
ทราบโดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุดสําหรับการเสนอราคาหรือเสนองานในการซื้อ
หรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น และให้ส่งคําวินิจฉัยอุทธรณ์
ดังกล่าวให้ กวพ. ทราบด้วย
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสอง ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา
หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์
แก่ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่า
การยกเลิ กการเปิ ดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ได้ดําเนินการไปแล้ วจะเป็นประโยชน์ แก่ ทาง
ราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกล่าวได้
ข้อ 15 ฉ นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือ ผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ 15 ตรี วรรค
สอง และตามข้อ 145 แล้ว หากปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนหรือในขณะที่มีการเปิดซอง
สอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน ว่ามีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติทําการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวหากเชื่อได้ว่า
มีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อ
ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่กระทําการดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานในการซื้อหรือ
การจ้ างทําพัส ดุ การจ้ างที่ป รึกษา หรือการจ้ างออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น เว้น แต่ เจ้ าหน้าที่ที่มีห น้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติจะวินิจฉั ยว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการ
พิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวตามนัยข้อ 145 เบญจ จะไม่ตัดรายชื่อผู้เสนอ
ราคาหรือผู้เสนองานนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา
หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานนั้นก็ได้

-10ให้นําความในข้อ 15 จัตวา วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม และผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัด
รายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณ์ คําสั่งของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติได้ ทั้งนี้ ให้นําความในข้อ 15 เบญจ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้กับการอุทธรณ์
ในกรณีนี้โดยอนุโลม และให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอต่อปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
ที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ทิ้งงานตามความในหมวด 2 ส่วนที่
8 การลงโทษผู้ทิ้งงาน
ข้อ 15 สัตต ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน
แล้ว ว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 15 จัตวา วรรคสาม
เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายอื่น หรือเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
ที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ให้หัวหน้าส่วนราชการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อ
ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวทุกรายออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 15 จัตวา
วรรคสาม
ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอต่อปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อ
ออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ทิ้งงานตามความในหมวด 2 ส่วนที่ 8 การลงโทษ
ผู้ทิ้งงาน และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ
เสนองานที่ ได้ดําเนินการไปแล้ว จะเป็น ประโยชน์แก่ทางราชการอย่ างยิ่ ง ให้ป ลัดกระทรวงมี อํานาจยกเลิกการ
เปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกล่าวได้
(ความในข้อ 15 ทวิ ข้อ 15 ตรี ข้อ 15 จัตวา ข้อ 15 เบญจ ข้อ 15 ฉ และข้อ 15 สัตต แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 8
แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)

ส่วนที่ 2
การซื้อการจ้าง
การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
ข้อ 16 ให้ส่วนราชการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) ห้ามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตใน
ประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคากับทางราชการ
(2) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํา มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว ให้กําหนด
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความ
สะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้
(3) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํา ยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้
ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กําหนดรายละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะหรือ
รายการในการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อ หรือใบแทรก
คู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น
(4) ในกรณีที่มีความจําเป็นจะต้องกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้าง
แตกต่างจากที่กําหนดไว้ใน (2) หรือ (3) ให้แจ้งสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเมื่อได้รับหนังสือ
กระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไม่ทักท้วงแล้ว ให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างต่อไปได้ หรือไม่รับพิจารณารายนั้น
แล้วแต่กรณี

-11(5) ในกรณี พัสดุ ที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํา เป็น พัสดุ ที่มีผู้ ได้รั บใบอนุญาตแสดงเครื่ องหมายมาตรฐาน
ประเภท ชนิ ด หรื อขนาดเดีย วกั น และในขณะเดี ยวกั นเป็น พัส ดุ ที่มีผู้ผ ลิตจากโรงงานที่ ได้ รั บการรับ รองระบบ
คุณภาพโดยมีผู้ผลิตตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิต
จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทยเท่านั้น
ในกรณี พัส ดุ ที่ต้อ งการซื้ อ หรื อจ้ างทํ าตามวรรคหนึ่ ง เป็ น พั ส ดุ ที่มีผู้ ได้ รั บใบอนุ ญาตแสดงเครื่ องหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพโดยมีผู้ผลิตน้อยกว่าสามราย แต่เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท
ชนิด หรือขนาดเดียวกันโดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่สามรายขึ้นไป หรือเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับการ
รั บ รองระบบคุ ณ ภาพโดยมี ผู้ ผ ลิ ต ตั้ ง แต่ ส ามรายขึ้ น ไป ให้ ส่ ว นราชการระบุ ความต้ องการเฉพาะพั ส ดุ ซึ่ง แสดง
เครื่ องหมายมาตรฐานหรื อพั ส ดุ ที่ผลิ ตจากโรงงานที่ ได้รั บ การรั บ รองระบบคุ ณภาพที่ ทําในประเทศไทยและให้
ดําเนินการตาม (6)
(6) ในกรณี พัสดุ ที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํา เป็น พัสดุ ที่มีผู้ ได้รั บใบอนุญาตแสดงเครื่ องหมายมาตรฐาน
ประเภท ชนิ ด หรื อขนาดเดี ย วกั น ตั้ งแต่ ส ามรายขึ้ นไป ให้ ร ะบุ ความต้ อ งการเฉพาะพั ส ดุ ซึ่งแสดงเครื่ องหมาย
มาตรฐานที่ทําในประเทศไทยเท่านั้น
ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํา เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตั้งแต่
สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศ
ไทยเท่านั้น
การซื้อหรือการจ้างในกรณีนี้นอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของ
ผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละห้า ให้ต่อรองราคาผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจาก
โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาต่ําสุด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ําสุด
ไม่เกินร้อยละสาม หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตาม ข้อ 12 (7) ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(7) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทําตาม (5) หรือ (6) เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพน้อยกว่าสามราย หรือเป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาด
เดี ยวกั น โดยมี ผู้ได้ รับใบอนุญาตน้ อยกว่ าสามราย หรื อเป็ น พัส ดุ ที่มีผู้ผ ลิ ตจากโรงงานที่ ได้ รั บการรั บ รองระบบ
คุณภาพ โดยมีผู้ผลิตน้อยกว่าสามราย ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย
การซื้อหรือการจ้างในกรณีนี้นอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพหรือมีผู้ เสนอราคาพัสดุที่แสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือมีผู้เสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ให้ดําเนินการ
ต่อรองราคาดังนี้
(ก) ให้เรี ย กผู้ เสนอราคาพั ส ดุ ที่แสดงเครื่ องหมายมาตรฐานและในขณะเดีย วกั นเป็ น พัส ดุ ที่ผลิ ตจาก
โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละสิบ
มาต่อรองราคา ทั้งนี้ ให้เรียกผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุดมาต่อรองราคาก่อน หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่
ลดลงสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ด หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามข้อ 12(7) ให้ซื้อ
หรื อจ้ างจากผู้ เ สนอราคารายนั้ น หากต่ อรองราคาแล้ ว ไม่ ไ ด้ ผ ล ให้ เรี ย กผู้ เสนอราคาพั ส ดุ ที่แสดงเครื่ องหมาย
มาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาต่ําสุดลําดับถัดไปมาต่อรองราคา
หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ด หรืออัตราที่ กวพ.
กําหนดตามข้อ 12 (7) ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

-12(ข) หากดําเนินการตาม (ก) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือ
ผู้เสนอราคาพัสดุ ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอ
ราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ดมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคา
รายอื่นไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามข้อ 12 (7) ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(8) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํามีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว
ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย
การซื้อหรือการจ้ างในกรณี นี้ นอกจากการจ้ างก่ อสร้ าง หากมี ผู้เสนอราคาพั สดุ ที่ได้ รั บ การจดทะเบี ย น
ผลิ ตภั ณฑ์ ไว้ กับ กระทรวงอุ ตสาหกรรมเสนอราคาสู งกว่ าราคาต่ําสุ ดของผู้ เข้ าแข่ งขั น รายอื่ นไม่เกิ น ร้ อยละเจ็ ด
ให้ต่อรองราคาผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมรายที่เสนอราคาต่ําสุด
หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ําสุดไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามข้อ 12 (7)
ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(9) การดําเนินการตาม (5) (6) (7) หรือ (8) ให้ถือตามที่ปรากฏในบัญชีคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อ
ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้นถึงเดือนก่อนหน้าที่จะประกาศซื้อหรือจ้าง
ถ้ามีผู้เสนอราคาพัสดุที่อยู่ระหว่างขอการรับรองระบบคุณภาพ หรือการขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน หรือการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยแนบใบรับมาพร้อมกับใบเสนอราคา
หากพัสดุนั้นได้รับการรับรองระบบคุณภาพ หรือใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือได้รับการจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน 10 วันทําการ นับจากวันถัดจากวันเสนอราคา แต่ทั้งนี้จะต้องก่อนการ
พิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ ให้ถือเสมือนเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ หรือ
ได้ รับใบอนุ ญาตแสดงเครื่ องหมายมาตรฐาน หรือได้รั บการจดทะเบีย นผลิ ตภั ณฑ์ไว้ กับ กระทรวงอุ ตสาหกรรม
แล้วแต่กรณี
(10) ในกรณีที่ได้ดําเนินการตาม (2) (3) (5) (6) (7) หรือ (8) แล้ว แต่ไม่สามารถซื้อหรือจ้างได้
ให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างต่อไปได้ หรือไม่รับพิจารณารายนั้น แล้วแต่กรณี
(11) การซื้อและการจ้างนอกจากที่กล่าวใน (2) (3) (5) (6) (7) หรือ (8) แต่ไม่รวมถึงการจ้างก่อสร้าง
ให้ กําหนดเงื่ อนไขให้ผู้ เสนอราคาระบุแหล่งกําเนิ ดหรื อประเทศที่ผ ลิ ตด้ วย ในกรณี ที่ผู้ เสนอราคาผลิ ตภั ณฑ์ ที่มี
แหล่งกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย เสนอราคาสูงกว่าพัสดุที่มิได้มีแหล่งกําเนิดหรือ
ผลิตในประเทศไทยหรือมิได้เป็นกิจการของคนไทยไม่เกินร้อยละห้าของผู้เสนอราคารายต่ําสุด ให้ต่อรองราคาของผู้
เสนอราคาพัสดุที่มีแหล่งกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือเป็นกิจการของคนไทยรายที่เสนอถูกต้องตามเงื่อนไขที่
กําหนดซึ่งมีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอราคาต่ําสุด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่า
ราคาต่ําสุดไม่เกินร้อยละสาม หรืออัตราที่ กวพ. กําหนด ตามข้อ 12 (7) ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(12) การเปรียบเทียบราคา ให้พิจารณาราคาที่อยู่ในฐานเดียวกัน โดยให้พิจารณาราคารวมภาษี ราคาแยก
ภาษี หรือราคายกเว้นภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศให้ผู้เสนอราคาทราบ แล้วแต่กรณี
(13) ราคาที่ซื้อหรือจ้าง ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดสําหรับวิธีซื้อหรือวิธีจ้างแต่ละวิธี เว้นแต่จะเข้า
หลักเกณฑ์ตาม (6) (7) (8) หรือ (11)
การซื้อหรือการจ้าง ที่ดําเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือซึ่งไม่สามารถเจรจากับแหล่งเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือเพื่อ
กําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งได้ ให้ส่วนราชการส่งเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศไทยหรือเป็นกิจการของคนไทยให้มาก
ที่สุดเท่าที่จะทําได้
ในกรณีที่พัสดุใดผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ให้ กวพ. มีอํานาจยกเว้นการส่งเสริมพัสดุ
ประเภทหรือชนิดดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น

-13ผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน หรือผู้ผลิตจากโรงงานที่
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตาม (5) (6) หรือ (7) แต่ละราย ถ้ามีลักษณะที่เป็นการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมตามนัยของบทนิยาม "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" ให้นับผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานหรือผู้ผลิตดังกล่าวเป็นหนึ่งรายเท่านั้น
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ94 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 17 ให้ส่วนราชการดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามข้อ 16
(1) กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่
(1.1)
พิ จ ารณาคํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตแสดงเครื่ อ งหมายมาตรฐาน คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตทํ า
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และคําขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว
ในระหว่างที่ยังพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกใบรับ
ให้แก่ผู้ยื่นคําขอเพื่อใช้เป็นหลักฐานกับส่วนราชการผู้ดําเนินการซื้อหรือจ้าง
(1.2)
จั ด ทํ า บั ญ ชี คู่ มื อ ผู้ ซื้ อ ปี ล ะหนึ่ ง ครั้ ง และใบแทรกคู่ มื อ ผู้ ซื้ อ ระบุ ร ายชื่ อ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศกําหนดใหม่ และบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑ์รายใหม่ที่ได้ผ่านการพิจารณาตาม (1.1)
เดือนละหนึ่งครั้ง เผยแพร่แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น เป็นประจํา
(1.3) ตรวจสอบความจําเป็นพิเศษของส่วนราชการตามข้อ 16(4) หากเป็นกรณีที่ไม่สมควรให้
ทักท้วง มิฉะนั้นให้ตอบรับทราบ ทั้งนี้ ภายในสิบวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
(2) สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่สอดส่องมิให้มีการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อ 16 หากพบการ
หลีกเลี่ยงให้รายงานผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป เพื่อดําเนินการทางวินัยแก่ผู้หลีกเลี่ยง และแจ้งให้ผู้รักษาการตาม
ระเบียบทราบ
(ความใน (1.3) ของข้อ 17 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 10 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่6)
พ.ศ.2539)
วิธีซื้อและวิธีจ้าง
ข้อ 18 การซื้อหรือการจ้างกระทําได้ 6 วิธี คือ
(1) วิธีตกลงราคา
(2) วิธีสอบราคา
(3) วิธีประกวดราคา
(4) วิธีพิเศษ
(5) วิธีกรณีพิเศษ
(6) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 5 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545)
ข้ อ 19 การซื้ อหรื อการจ้ างโดยวิ ธี ตกลงราคา ได้ แก่ การซื้ อ หรื อ การจ้ างครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ งมี ร าคาไม่ เกิ น
100,000 บาท
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538)
ข้อ 20 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท
แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538)

-14ข้อ 21 การซื้ อหรื อการจ้ างโดยวิ ธี ประกวดราคา ได้ แก่ การซื้ อหรือการจ้ างครั้ งหนึ่ งซึ่ งมี ร าคาเกิ น
2,000,000 บาท
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538)
ข้อ 22 การซื้อหรือการจ้างตามข้อ 19 และข้อ 20 ถ้าผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเห็นสมควรจะสั่งให้กระทําโดยวิธี
ที่กําหนดไว้สําหรับวงเงินที่สูงกว่าก็ได้
การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ํากว่าที่กําหนดโดยวิธี
หนึ่งวิธีใด หรือเพื่อให้อํานาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไป จะกระทํามิได้
การซื้อหรือการจ้างซึ่งดําเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างจะสั่งให้กระทําตามวงเงิน
ที่สัญญาเงินกู้หรือสัญญาเงินช่วยเหลือกําหนดก็ได้
ข้อ 23 การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ให้กระทําได้เฉพาะกรณี
หนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
( 1) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่ว ยงานอื่น ซึ่งมี กฎหมายบัญญั ติให้ มีฐานะเป็นราชการบริหารส่ว นท้องถิ่น รัฐ วิสาหกิจ องค์การ
ระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(2) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ
(3) เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ
(4) เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จําเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์ของส่วน
ราชการ และจําเป็นต้องซื้อเพิ่ม (Repeat Order)
(5) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
(6) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ
ซึ่งหมายความรวมถึ ง อะไหล่ รถประจําตํ าแหน่ ง หรือยารักษาโรคที่ไม่ต้องจัดซื้ อตามชื่อสามัญในบั ญชีย าหลั ก
แห่งชาติ ตามข้อ 60
(7) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(8) เป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 11 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539)
ข้อ 24 การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ให้กระทําได้เฉพาะกรณี
หนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชํานาญเป็นพิเศษ
(2) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณ
ค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
(3) เป็นงานที่ต้องกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ
(4) เป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ
(5) เป็นงานที่จําเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จําเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์ของส่วน
ราชการ และจําเป็นต้องจ้างเพิ่ม (Repeat Order)
(6) เป็นงานที่ได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 11 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539)
ข้อ 25 สําหรับส่วนราชการในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะซื้อหรือจ้างโดยวิธี
พิเศษก็ได้ โดยให้ติดต่อซื้อหรือจ้างกับผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทํางานนั้นโดยตรง

-15ข้อ 26 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือทํางานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง
(2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ซื้อหรือจ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึงหน่วยงานอื่นที่มีกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดด้วย
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ข้อ 27 ก่อนดําเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างตามข้อ 28 ให้เจ้าหน้าที่
พัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการ ดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง
(3) ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา
2 ปีงบประมาณ
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่จะซื้อ
หรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
(5) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(7) ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จําเป็นในการซื้อหรือจ้าง การออก
ประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา
การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท และการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษกรณี
เร่งด่วนตามข้อ 23 (2) หรือข้อ 24 (3) ซึ่งไม่อาจทํารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการนั้นจะทํารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้
(ความในข้อ 27 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 12 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2539)
ข้อ 28 ก่อนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทํารายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วน
ราชการตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อ
(2) รายละเอียดของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ
(3) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
(4) ราคาซื้อขายของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย
(5) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซื้อในครั้ง
นั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น
(6) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
(7) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็นในการซื้อ การออกประกาศสอบ
ราคาหรือประกาศประกวดราคา

-16การซื้ อ ที่ ดิ น และหรื อ สิ่ ง ก่ อสร้ างให้ ติ ดต่ อ กั บ เจ้ า ของโดยตรง เว้ น แต่ การซื้ อ ที่ ดิน และหรื อ สิ่ งก่ อ สร้ า ง
ในต่างประเทศที่จําเป็นต้องติดต่อผ่านนายหน้า หรือดําเนินการในทํานองเดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยม
ของท้องถิ่น
ข้อ 29 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ 27 หรือข้อ 28 แล้ว
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจ้างนั้นต่อไปได้
การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง
ข้อ 30 ส่วนราชการใดประสงค์จะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้างให้กระทําได้ในกรณีที่
จําเป็นต้องจํากัดเฉพาะผู้ที่มีความสามารถ โดยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ประกาศให้ผู้ที่สนใจทราบโดย
เปิดเผย พร้อมทั้งส่งให้ กวพ. ด้วย
ในการดําเนินการคัดเลือก ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจัดทํารายงานเสนอขออนุมัติหัวหน้าส่วนราชการผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมด้วยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องทําการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
(2) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุ หรืองานที่จะต้องซื้อหรือจ้าง
(3) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งเป็นเกณฑ์ความต้องการขั้นต่ํา เช่น ประสบการณ์และ
ผลงานที่ผ่านมา สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และโรงงาน ฐานะการเงิน เป็นต้น
(4) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 13 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539)
ข้อ 31 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการสั่งการอนุมัติในข้อ 30 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําประกาศเชิญชวนเพื่อ
คัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น
ประกาศเชิญชวน อย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดเฉพาะของที่ต้องการซื้อ หรืองานที่ต้องการจ้าง
(2) ประสบการณ์ และผลงานของผู้เสนอที่มีลักษณะและประเภทเดียวกัน
(3) สมรรถภาพ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และโรงงาน
(4) ฐานะการเงิน
(5) หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือก
(6) สถานที่ในการขอรับ หรือขอซื้อเอกสารคุณสมบัติเบื้องต้น
ในประกาศครั้งแรก ให้กําหนดสถานที่ วัน เวลารับข้อเสนอ ปิดการรับข้อเสนอ และเปิดซองข้อเสนอ พร้อม
ทั้งประกาศโฆษณาและแจ้งลักษณะโดยย่อของพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง และกําหนดเวลาให้พอเพียง
เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจจัดเตรียมข้อเสนอ ทั้งนี้ จะต้องกระทําก่อนวันรับซองข้อเสนอไม่น้อยกว่า 30 วัน โดย
ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและลงประกาศในหนังสือพิมพ์ หากเห็นสมควรจะส่งประกาศเชิญชวนไปยังผู้มีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างทํางานนั้นโดยตรงหรือโฆษณาด้วยวิธีอื่นอีกก็ได้
สําหรับการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคานานาชาติ ให้ประกาศโฆษณาก่อนวันรับซอง
ข้อเสนอไม่น้อยกว่า 60 วัน และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกู้หรือเงินช่วยเหลืออีกด้วย
ข้อ 32 ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ประกอบด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอย่างน้อยห้าคน โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการจากข้าราชการ พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็น
สําคัญ และในจํานวนนี้ต้องมีผู้ชํานาญการในเรื่องที่จัดซื้อหรือจัดจ้างนั้นอย่างน้อยหนึ่งคน
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และภายในระยะเวลาที่หัวหน้าส่วนราชการกําหนด
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วน
ราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือจ้างต่อไป
(ความในวรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552)
ข้อ 33 ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อหรือการจ้าง
และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ได้ประกาศไปแล้วอย่างน้อยทุกรอบ 3 ปี โดยปกติให้กระทํา
ภายในเดือนแรกของปีงบประมาณ และเมื่อได้ทบทวนแล้วให้ส่วนราชการนั้นแจ้งการทบทวนพร้อมทั้งส่งหลักเกณฑ์
ที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ กวพ. ทราบโดยเร็ว แต่ต้องไม่นานเกินกว่า 30 วัน นับแต่วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์ดังกล่าว
ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีการขึ้นบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นสําหรับการซื้อหรือการจ้างไว้เป็นการประจํา
ให้ส่วนราชการนั้นเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ได้ขึ้นบัญชีไว้แล้วและประสงค์ที่จะขอเลื่อนชั้น หรือให้บุคคล
ที่ประสงค์จะเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น มีสิทธิยื่นคําขอเลื่อนชั้นหรือคําขอ
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ตลอดเวลา โดยให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกตามที่กําหนดไว้ในข้อ 31
และข้อ 32 และโดยปกติจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รับคําขอและเอกสารหลักฐานต่าง
ๆ ครบถ้วนแล้ว ถ้าไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะต้องชี้แจงเหตุผลและระยะเวลา
ที่ต้องใช้ตามความจําเป็นให้ผู้ยื่นคําขอทราบด้วย
ในระหว่างการยื่นคําขอและตรวจพิจารณาคําขอ ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ยื่นคําขอเลื่อนชั้นหรือผู้ที่ยื่นคําขอ
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น จะใช้สิทธิจากการที่ตนได้ยื่นคําขอเลื่อนชั้นหรือ
คําขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวในการซื้อหรือการจ้างที่มีขึ้นก่อนหรือในระหว่างที่ตนยื่นคําขอเลื่อนชั้น
หรือคําขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนั้นไม่ได้
ในกรณี ที่ส่ ว นราชการเห็ น สมควรยกเลิ ก บั ญชี ร ายชื่ อผู้ มีคุณสมบั ติเบื้ องต้ นในการซื้ อหรื อการจ้ างเพื่ อ
ดําเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ตามวรรคหนึ่ง ให้ส่วนราชการ
แจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่อยู่ในบัญชีรายชื่อทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น ที่ได้
มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 120 วัน
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 10 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 33 ทวิ ในการซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้ง ให้ส่วนราชการพิจารณาถึงความสามารถในการรับงานของ
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างประกอบการพิจารณาคัดเลือกของส่วนราชการด้วย
ในกรณี ที่ส่ว นราชการใดมีการขึ้ นบั ญชีผู้ มีคุณสมบัติเบื้ องต้ นสํ าหรับการซื้อหรือการจ้างไว้แล้ว ให้ ส่ว น
ราชการนั้นแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่อยู่ในบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นดังกล่าวแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถ
และความพร้ อมที่ ตนมีอยู่ ในวั น เสนอราคาตามหลั กเกณฑ์ ที่ทางราชการกํ าหนด ทั้ งในด้ านบุ คลากร เครื่ องมื อ
โรงงาน และฐานะทางการเงินของตนต่อส่วนราชการ
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 11 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
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กรรมการ
ข้อ 34 ในการดําเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
(1) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
(2) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(4) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
(5) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
(6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(7) คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ให้คณะกรรมการแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้ามี
เหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจําเป็น
ข้อ 35 คณะกรรมการตามข้อ 34 แต่ละคณะให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอย่างน้อย
สองคน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะ
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคั ญ ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะ
แต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไมเกินสองคนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
ในกรณีเมื่อถึงกําหนดเวลาการเปิดซองสอบราคา หรือรับซองประกวดราคาแล้วประธานกรรมการยังไม่มา
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ให้ ก รรมการที่ ม าประชุ ม เลื อ กกรรมการคนหนึ่ ง ทํ า หน้ า ที่ ป ระธานกรรมการในเวลานั้ น โดยให้
คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่เฉพาะข้อ 42 (1) หรือข้อ 49 แล้วแต่กรณี แล้วรายงานประธานกรรมการซึ่ง
หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเพื่อดําเนินการต่อไป
ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา เป็นกรรมการ
พิ จ ารณาผลการประกวดราคา หรื อ แต่ งตั้ งผู้ ที่เป็ น กรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อกรรมการพิ จ ารณาผลการ
ประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการทุกคณะ เว้นแต่ คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
สําหรับการซื้อหรือจ้างในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้างประจําคนหนึ่งซึ่งมิใช่
ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้
(ความในวรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552)
ข้อ 36 ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาพร้อมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ
มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ถือมติเอกฉันท์
กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย

-19ข้อ 37 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชํานาญ
ทางด้ า นช่ า งตามลั ก ษณะของงานก่ อ สร้ า งจากข้ า ราชการหรื อ ลู ก จ้ า งประจํ า ในสั ง กั ด หรื อ ข้ า ราชการหรื อ
ลูกจ้างประจําในสังกัดอื่นตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการของผู้นั้นแล้ว ในกรณีที่ลักษณะของงาน
ก่อสร้างมีความจําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคล
ก็ได้
ผู้ ค วบคุ ม งานควรมี คุ ณ วุ ฒิ ต ามที่ ผู้ อ อกแบบเสนอแนะ และโดยปกติ จ ะต้ อ งมี คุ ณ วุ ฒิ ไ ม่ ต่ํ า กว่ า ระดั บ
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณีจําเป็นจะต้องจ้างที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมงานแทนข้าราชการหรือลูกจ้างประจําตามวรรคหนึ่ง ให้ถือ
ปฏิบัติตามหมวด 2 ส่วนที่ 3 หรือส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 12 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 38 ในการซื้อหรือจ้างทําพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเป็นการ
เฉพาะ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพื่อว่าจ้างที่ปรึกษามาให้
ความเห็ น ประกอบการพิ จ ารณาในการจั ดซื้ อหรื อจั ดจ้ างในขั้ น ตอนหนึ่ งขั้ น ตอนใดได้ ตามความจํ าเป็ น โดยให้
ดําเนินการจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ในส่วนที่ 3
วิธีตกลงราคา
ข้อ 39 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการตามข้อ 29
การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่
อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นดําเนินการไป
ก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการและเมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้
ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
วิธีสอบราคา
ข้อ 40 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
(1) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อและจํานวนที่ต้องการ หรือแบบรูปรายการละเอียดและ
ปริมาณงานที่ต้องการจ้าง
ในกรณีที่จําเป็นต้องดูสถานที่ หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตามวรรคหนึ่ง ให้กําหนดสถานที่ วัน
เวลาที่นัดหมายไว้ด้วย
(2) คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาซึ่งจะต้องมีอาชีพขายหรือรับจ้างตาม (1) โดยให้ผู้เสนอราคาแสดง
หลักฐานดังกล่าวด้วย
(3) ในกรณีจําเป็นให้ระบุผู้เข้าเสนอราคา ส่งตัวอย่างแคตตาล๊อก หรือแบบรูปและรายการละเอียดไปพร้อม
กับใบเสนอราคา
(4) ถ้าจําเป็นต้องมีการตรวจทดลอง ให้กําหนดจํานวนตัวอย่างให้พอแก่การตรวจทดลองและเหลือไว้
สําหรับการทําสัญญาด้วย ทั้งนี้ ให้มีข้อกําหนดไว้ด้วยว่าทางราชการไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจาก
การทดสอบตัวอย่างนั้น
(5) สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มีการขายให้ระบุราคาขายไว้ด้วย
(6) ข้อกําหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาเสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ (ถ้าทําได้) พร้อม
ทั้งระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่า จะพิจารณาราคารวมหรือราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ ในกรณีที่ไม่ได้กําหนดไว้ใน
เอกสารสอบราคาให้พิจารณาราคารวม
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ตัวหนังสือกํากับ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ
ในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ให้กําหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสมของลักษณะและ
ประเภทของงาน เพื่อให้ผู้เข้าเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาด้วย
(8) กําหนดระยะเวลายืนราคาเท่าที่จําเป็นต่อทางราชการและมีเงื่อนไขด้วยว่าซองเสนอราคาที่ยื่นต่อทาง
ราชการและลงทะเบียนรับซองแล้ว จะถอนคืนมิได้
(9) กําหนดสถานที่ส่งมอบพัสดุ และวันส่งมอบโดยประมาณ (สําหรับการซื้อ) หรือกําหนดวันที่จะเริ่ม
ทํางานและวันแล้วเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจ้าง)
(10) กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปิดซองสอบราคา
(11) ข้อกํ าหนดให้ผู้เสนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้ อยก่อนยื่นต่อทางราชการ จ่าหน้าถึงประธาน
กรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อการจ้างครั้งนั้น และส่งถึงส่วนราชการก่อนวันเปิดซอง โดยให้ส่งเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ พร้อมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย
สําหรับกรณีที่จะให้มีการยื่นซองทางไปรษณีย์ได้ให้กําหนดวิธีการปฏิบัติไว้ให้ชัดเจนด้วย
(12) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่า ผู้ที่ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงกับทางราชการ เป็น
ผู้ทิ้งงาน
(13) ข้อกําหนดว่าผู้เข้าเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทําสัญญา จะต้องวางหลักประกันสัญญาตาม
ชนิดและอัตราในข้อ 141 และข้อ 142
(14) ร่างสัญญา รวมทั้งการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เงื่อนไข การจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี) และอัตราค่าปรับ
(15) ข้อสงวนสิทธิ์ว่า ส่วนราชการจะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ และส่วน
ราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อหรือจ้าง หรือเลือกซื้อหรือจ้างโดยไม่จําต้องซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาต่ําสุดเสมอ
ไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการ
เสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ข้อ 41 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ดําเนินการดังนี้
(1) ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน สําหรับการสอบราคาในประเทศหรือไม่น้อยกว่า 45 วัน
สําหรับการสอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มี
อาชี พ ขายหรื อ รั บ จ้ า งทํ า งานนั้ น โดยตรง หรื อ โดยทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นให้ ม ากที่ สุ ด เท่ า ที่ จ ะทํ า ได้ กั บ ให้
ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการของส่วนราชการนั้น
(2) ในการยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบ
ราคาการซื้อหรือการจ้างครั้งนั้น และส่งถึงส่วนราชการผู้ดําเนินการสอบราคาก่อนวันเปิดซองสอบราคา โดยยื่น
โดยตรงต่อส่วนราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ในกรณีที่ส่วนราชการกําหนดให้กระทําได้
(3) ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู้เสนอราคามายื่นซอง
โดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง สําหรับกรณีที่เป็นการยื่นซองทางไปรษณีย์ ให้ถือวันและเวลาที่ส่วนราชการนั้น
ลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทันที
(4) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซองและเมื่อถึงกําหนดเวลาเปิดซอง
สอบราคาแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เพื่อ
ดําเนินการต่อไป
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(1) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคาทุก
ราย โดยเปิดเผย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุก
ราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้ว
คัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตาม (2) ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่กําหนดตามเอกสาร
สอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ
ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่น
ซองเสนอราคา
ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดําเนินการตามข้อ 43
(4) ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคา
เพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดําเนินการตาม (3) โดยอนุโลม
(5) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ข้อ 43 การซื้ อหรื อการจ้ างโดยวิธี ส อบราคาที่ป รากฏว่ าราคาของผู้ เสนอราคารายที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ 27 (4) หรือข้อ 28 (5) แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการ
ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
(1) เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคา
แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบ
ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(2) ถ้าดําเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกราย
มาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่มายื่นซอง
ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้เสนอราคาต่ําสุดในการต่อรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว
เป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(3) ถ้าดําเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบการใช้
ดุลพินิจ ว่าจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรื อลดเนื้องาน หรือขอเงิน เพิ่มเติ ม หรื อยกเลิ กการสอบราคาเพื่ อ
ดําเนินการสอบราคาใหม่
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 13 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
วิธีประกวดราคา
ข้อ 44 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคา ตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนดหรือตามแบบที่ผ่านการ
ตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว
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หรือแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในตัวอย่างหรือแบบ
ดังกล่าว และไม่ทําให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญหาในทาง
เสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้จัดทําเป็นประกาศ และมีสาระสําคัญดังนี้
(1) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ หรืองานที่ต้องการจ้าง
(2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา
(3) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซองประกวดราคา
(4) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับ หรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร
(5) แหล่งเงินกู้และประเทศผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคาในกรณีประกวดราคานานาชาติ
ข้อ 45 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแล
และจัดทําหลักฐานการเผยแพร่และการปิดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ดําเนินการดังนี้
(1) ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ที่ทําการของส่วนราชการนั้น การปิดประกาศดังกล่าว ให้
กระทําในตู้ปิดประกาศที่มีกุญแจปิดตลอดเวลา โดยผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศออกจากตู้ปิดประกาศจะต้อง
จัดทําหลักฐานการปิดประกาศและการปลดประกาศออก เป็นหนังสือมีพยานบุคคลรับรอง ทั้งนี้ ผู้ปิดประกาศและผู้
ปลดประกาศออก จะต้องมิใช่บุคคลเดียวกัน และจะต้องมิใช่บุคคลที่เป็นพยานในแต่ละกรณีด้วย
(2) ส่งไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และ/หรือประกาศในหนังสือพิมพ์
(3) ส่งให้กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่
(4) ส่งไปเผยแพร่ที่ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ โดยให้ส่งเอกสารประกวดราคาไปพร้อมกัน
ด้วย
(5) ส่งให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี โดยให้ส่งเอกสาร
ประกวดราคาไปพร้อมกันด้วย
นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเห็นสมควรจะส่งประกาศไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทํางาน
นั้นโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอื่นอีกด้วยก็ได้
การส่งประกาศประกวดราคาตามวรรคหนึ่ง หากจัดส่งทางไปรษณีย์ให้จัดส่งโดยใช้บริการไปรษณีย์ด่วน
พิเศษ (EMS) เว้นแต่ท้องที่ใดไม่มีบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จึงให้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้กระทําก่อนการให้หรือการขายเอกสารประกวด
ราคาไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ
สําหรับการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของ
แหล่งเงินกู้หรือแหล่งให้เงินช่วยเหลือ
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 14 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 46 การให้ หรื อการขายเอกสารประกวดราคา รวมทั้ งเอกสารที่เกี่ ย วกั บ คุณลั กษณะเฉพาะหรื อ
รายละเอี ยด ให้กระทํา ณ สถานที่ที่สามารถติ ดต่อได้โ ดยสะดวกและไม่เป็นเขตหวงห้าม และจะต้องจัดเตรีย ม
เอกสารประกวดราคาไว้ให้มากพอสําหรับความต้องการของผู้มาขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างทํางานนั้น
รายละ 1 ชุด โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นใดในการให้หรือการขาย

-23การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาต้องกระทําไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ และจะต้องมีช่วงเวลาสําหรับ
การคํานวณราคาของผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาหลังปิดการให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาจนถึงก่อนวันรับ
ซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ หรือไม่น้อยกว่าจํานวนวันที่มากกว่านั้นตามที่ กวพ. กําหนดโดยคํานึงถึง
ขนาด ปริมาณ และลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ในกรณีที่มีการขาย ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ทางราชการต้องเสียไปในการจัดทําสําเนา
เอกสารประกวดราคานั้น
ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นและมีการประกวดราคาใหม่ ให้ผู้รับหรือซื้อเอกสารประกวดราคา
ในการประกวดราคาครั้งก่อน มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคานั้นหรือได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสีย
ค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 15 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 47 ในกรณีการซื้อหรือการจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความซับซ้อน หรือมีความจําเป็นโดยสภาพของการ
ซื้อหรือการจ้างที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ให้ส่วนราชการกําหนดวัน เวลา และสถานที่ใน
การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ในประกาศประกวดราคา
ก่อนวันปิดการรับซองประกวดราคา หากส่วนราชการเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องกําหนดรายละเอียด
เพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสําคัญซึ่งมิได้กําหนดไว้ในเอกสารประกวด
ราคาตั้งแต่ต้น ให้ส่วนราชการจัดทําเป็นเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติมและให้ระบุ วัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจง
รายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไว้ด้วย และให้ดําเนินการตามข้อ 45 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม รวมทั้งให้แจ้งเป็นหนังสือ
ให้ผู้ที่ได้รับหรือได้ซื้อเอกสารประกวดราคาไปแล้วทุกรายทราบโดยมิชักช้า
การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบันทึก
การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง ให้ส่วนราชการพิจารณาเลื่อนวัน เวลา รับซอง การปิดการรับซอง และ
การเปิดซองประกวดราคา ตามความจําเป็นแก่กรณีด้วย
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 15 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 48 นอกจากกรณีที่กําหนดไว้ตามข้อ 47 เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคา ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน
หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซอง และเปิดซองประกวดราคา
การรับซองทางไปรษณีย์จะกระทํามิได้ เว้นแต่การประกวดราคานานาชาติซึ่งกําหนดให้มีการยื่นซองทาง
ไปรษณีย์ได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 41 (2) (3) และ (4) โดยอนุโลม
ข้อ 49 คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้
(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อกํากับซองกับบันทึกไว้ที่หน้าซองว่าเป็น
ของผู้ใด
(2) ตรวจสอบหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงินและให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซองไว้
เป็นหลักฐาน หากไม่ถูกต้องให้หมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานด้วย กรณีหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ํา
ประกัน ให้ส่งสําเนาหนังสือค้ําประกันให้ธนาคาร บรรษัท เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ออกหนังสือค้ําประกัน ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด้วย
(3) รับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผู้เสนอราคาพร้อมทั้งพัสดุตัวอย่าง แคตตาล็อก
หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถ้ามี) หากไม่ถูกต้องให้บันทึกในรายงานไว้ด้วย
(4) เมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองแล้ว ห้ามรับซองประกวดราคา หรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่
กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก เว้นแต่กรณีตามข้อ 16 (9)

-24(5) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคาทุก
ราย โดยเปิดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา และ
เอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
ในกรณี ที่ มีการยื่ น ซองข้ อเสนอทางเทคนิ ค และข้ อเสนออื่ น ๆ แยกจากซองข้ อเสนอด้ านราคาซึ่ ง ต้ อ ง
พิจารณาทางเทคนิคและอื่น ๆ ก่อน ตามเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ตามข้อ 54 และข้อ 56 คณะกรรมการรับและเปิด
ซองประกวดราคาไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งโดยให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาที่จะต้องดําเนินการต่อไป
(6) ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการดําเนินการต่อ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 16 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539)
ข้อ 50 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบราคา เอกสารหลักฐานต่างๆ พัสดุตัวอย่าง แคตตาล็อก
หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคา
ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่นหรือ
เป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้าประกวดราคาโดยไม่ตัดผู้เข้าประกวดราคารายนั้นออก
ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้แต่จะให้ผู้เสนอราคา
รายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้
(2) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจ้าง หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้วตาม (1) ซึ่งมี
คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ แล้วเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้แล้ว
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่กําหนดตาม
เอกสารประกวดราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ
ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียื่น
ซองเสนอราคา
ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามข้อ 43 โดยอนุโลม
(3) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และ ความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ข้อ 51 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้พิจารณาตามข้อ 50(1) แล้วปรากฏว่า มีผู้เสนอ
ราคารายเดี ยวหรือมี ผู้เสนอราคาหลายรายแต่ ถูกต้ องตรงตามรายการละเอี ยดและเงื่อนไขที่ กําหนดในเอกสาร
ประกวดราคาเพี ย งรายเดี ย ว โดยปกติ ใ ห้ เ สนอหั ว หน้ า ส่ ว นราชการยกเลิ ก การประกวดราคาครั้ ง นั้ น แต่ ถ้ า
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการ
ประกวดราคา ก็ให้ดําเนินการตามข้อ 50(2) โดยอนุโลม
ข้อ 52 ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนด ให้เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น เพื่อดําเนินการประกวดราคาใหม่ หากหัวหน้าส่วนราชการเห็น
ว่า การประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 23 (8) หรือข้อ 24 (6)
แล้วแต่กรณีก็ได้
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 16 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)

-25ข้อ 53 หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคารายใด ถ้ามี
ความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการละเอียด หรือเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซึ่งทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน ให้หัวหน้า
ส่วนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น
ข้อ 54 การซื้อหรือการจ้างที่มีลักษณะจําเป็นจะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและหรือข้อกําหนด
คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาตัดสิน
และเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าวจําเป็นต้องให้มีการปรับปรุ งข้อเสนอให้ครบถ้วนและเป็นไปตามความต้องการก่อน
พิจารณาด้านราคา หรือการซื้อหรือการจ้างแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้
ดําเนินการได้ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประกวดราคาทั่วไป เว้นแต่การกําหนดให้ผู้เข้าเสนอราคายื่นซองประกวด
ราคาโดยแยกเป็น
(1) ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ
(2) ซองข้อเสนอด้านราคา
(3) ซองข้อเสนอทางการเงินตามข้อ 56 (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ให้กําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วย
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 17 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 55 เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 54 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทําหน้าที่เปิดซองข้อเสนอ
ด้านเทคนิคของผู้เสนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาตามข้อ 49 (5) และพิจารณาผลการ
ประกวดราคาตามข้อ 54 โดยถือปฏิบัติตามข้อ 50 ในส่วนที่ไม่ขัดกับการดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนออื่นของผู้เข้าเสนอราคาทุกราย และคัดเลือกเฉพาะรายที่
เสนอได้ตรงหรือใกล้เคียงตามมาตรฐานความต้องการของส่วนราชการมากที่สุด ในกรณีจําเป็นจะเรียกผู้เสนอราคา
มาชี้แจงในรายละเอียดข้อเสนอเป็นการเพิ่มเติมข้อหนึ่งข้อใดก็ได้
(2) เปิดซองราคาเฉพาะรายที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตาม (1) แล้ว สําหรับรายที่ไม่ผ่านการพิจารณา
ให้ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคา และซองข้อเสนอทางการเงิน (ถ้ามี) โดยไม่เปิดซอง
ในการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอทางการเงิน ในกรณีนี้ ให้ส่วนราชการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญ
ด้านเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการซื้อหรือการจ้างอย่างน้อยด้านละ 1 คน เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามวรรคหนึ่งด้วย
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 17 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 56 การซื้อหรือการจ้างที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าเสนอราคายื่นข้อเสนอทางการเงินมาด้วยให้กําหนดให้ผู้
เสนอราคายื่นซองข้อเสนอทางการเงินแยกมาต่างหาก และให้เปิดซองข้อเสนอทางการเงินพร้อมกับการเปิดซอง
ราคาตามข้อ 55 (2) เพื่อทําการประเมินเปรียบเทียบต่อไป ทั้งนี้ ให้กําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การ
พิจารณาไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารการประกวดราคาด้วย
วิธีพิเศษ
ข้อ 57 การซื้ อโดยวิ ธีพิเศษ ให้หั ว หน้ าส่ ว นราชการแต่ งตั้ งคณะกรรมการจั ดซื้อโดยวิธี พิเศษขึ้ นเพื่ อ
ดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีเป็นพัสดุจะขายทอดตลาด ให้ดําเนินการซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงราคา
(2) ในกรณีเป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ราชการ ให้เชิญผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้น
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
(3) ในกรณีเป็นพัสดุที่ใช้ราชการลับ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ (2)

-26(4) ในกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ซื้อไว้แล้ว แต่มีความจําเป็นต้องใช้เพิ่มในสถานการณ์ที่จําเป็น หรือเร่งด่วน หรือ
เพื่อประโยชน์ของส่วนราชการให้เจรจากับผู้ขายรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่ สิ้นสุดระยะเวลาการส่ง
มอบ เพื่อขอให้มีการขายพัสดุตามรายละเอียดและราคาที่ต่ํากว่า หรือราคาเดิม ภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไข
เดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้บังเกิดผลประโยชน์สูงสุดที่ส่วนราชการจะได้รับ
(5) ในกรณีเป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อติดต่อสั่งซื้อ
โดยตรงจากต่างประเทศ หรือสืบราคาจากต่างประเทศโดยขอความร่วมมือให้สถาน เอกอัครราชทูตหรือส่วนราชการ
อื่นในต่างประเทศ ช่วยสืบราคา คุณภาพ ตลอดจนรายละเอียด ส่วนการซื้อโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศให้
ติดต่อกับสํานักงานขององค์การระหว่างประเทศที่มีอยู่ในประเทศโดยตรง เว้นแต่กรณีที่ไม่มีสํานักงานในประเทศ ให้
ติดต่อกับสํานักงานในต่างประเทศได้
(6) ในกรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการ
เฉพาะ ให้เชิญผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาใน
ท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
(7) ในกรณีพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง ให้เชิญเจ้าของที่ดินโดยตรงมา
เสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรอง
ราคาลงเท่าที่จะทําได้
สํ า หรั บ การจั ด ซื้ อ ที่ ดิ น และหรื อ สิ่ ง ก่ อ สร้ า งในต่ า งประเทศในกรณี จํ า เป็ น จะติ ด ต่ อ กั บ นายหน้ า หรื อ
ดําเนินการในทํานองเดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมท้องถิ่น แทนเจ้าของที่ดินก็ได้
(8) ในกรณีเป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง
และผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควร
ซื้อเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ข้อ 58 การจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อ
ดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 24 (1) (2) (3) และ (4) ให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอ
ราคา หากเห็น ว่าราคาที่ เสนอนั้นยั งสู งกว่าราคาในท้ องถิ่น หรือราคาที่ ประมาณได้ หรื อราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
(2) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 24 (5) ให้เจรจากับผู้รับจ้างรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุด
ระยะเวลาการส่งมอบเพื่อขอให้มีการจ้างตามรายละเอียด และราคาที่ต่ํากว่าหรือราคาเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อ
หน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้บังเกิดผลประโยชน์สูงสุดที่ส่วนราชการจะได้รับ
(3) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 24 (6) กรณีเป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบ
ราคาจากผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานนั้นโดยตรง และผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้า
มี) หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคา
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 17 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539)
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ข้อ 59 การดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจากผู้ขายหรือผู้
รับจ้างตามข้อ 26 ได้โดยตรงเว้นแต่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการตามข้อ 29
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 18 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2539)
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์
ข้อ 60 การซื้อยาของส่วนราชการ ให้จัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ตามที่คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากําหนด โดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
เว้นแต่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ข้อ 61 การซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เช่น ผ้าก๊อส สําลี หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา เฝือก วัสดุทันตกรรม
ฟิล์มเอกซเรย์ และเภสัชเคมีภัณฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจําหน่ายแล้ว ให้จัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม
นอกจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้จัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร ส่วนกรมตํารวจจะซื้อจาก
องค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารก็ได้ โดยให้ดําเนินการด้วยวิธีกรณีพิเศษ แต่ทั้งนี้ราคายาที่องค์การ
เภสัช กรรมหรื อโรงงานเภสั ชกรรมทหารจํ าหน่ายต้ องไม่ สูงกว่ าราคากลางของยาชื่อสามัญเดี ยวกัน ที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดเกินร้อยละ 3
ข้อ 62 การซื้อยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งองค์การเภสัชกรรมมิได้
เป็นผู้ผลิตแต่มีจําหน่าย ส่วนราชการจะจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม หรือผู้ขาย หรือผู้ผลิตรายใดก็ได้ ภายใต้
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา ให้ส่วนราชการแจ้งให้องค์การเภสัชกรรมทราบด้วยทุก
ครั้ง และถ้าผลการสอบราคาหรือประกวดราคาปรากฏว่าองค์การเภสัชกรรมเสนอราคาเท่ากันหรือต่ํากว่าผู้เสนอ
ราคารายอื่น ให้ส่วนราชการซื้อจากองค์การเภสัชกรรม
(2) การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ ให้ซื้อในราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลาง ที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
ข้อ 63 ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ความสนับสนุนให้ซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
จากหน่วยงานใด ก็ให้ส่วนราชการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากหน่วยงานดังกล่าวได้ โดยวิธีกรณีพิเศษด้วย
ข้อ 64 ให้กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่แจ้งเวียนบัญชียาหลักแห่งชาติตามที่คณะกรรมการแห่งชาติ
ทางด้านยากําหนด พร้อมทั้งราคากลางของยาดังกล่าว และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ กับให้
องค์การเภสัชกรรมแจ้งรายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่องค์การเภสัชกรรมผลิตได้หรือ
มีจําหน่ายให้ส่วนราชการ ๆ ทราบด้วย
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ข้อ 65 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง
และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน 50,000,000 บาท
(2) ปลัดกระทรวงเกิน 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท
(3) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน 100,000,000 บาท
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 5 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538)
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ดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน 25,000,000 บาท
(2) ปลัดกระทรวงเกิน 25,000,0000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท
(3) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน 50,000,000 บาท
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 5 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538)
ข้อ 67 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยไม่จํากัดวงเงิน
การจ่ายเงินล่วงหน้า
ข้อ 68 การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง จะกระทํามิได้ เว้นแต่หัวหน้าส่วน
ราชการเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย และมีการกําหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการทําสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระทําได้
เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ
ห้าสิบของราคาซื้อหรือราคาจ้าง
(2) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศซึ่งต้องดําเนินการ
ผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือพัสดุอื่นที่ กวพ. กําหนดตามข้อ 12 (8) ซึ่ง
จําเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือ
องค์การระหว่างประเทศ หรือตามเงื่อนไขที่ผู้ขายกําหนด แล้วแต่กรณี
(3) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสําเร็จรูป (CD-ROM) ที่มีลักษณะ
จะต้ อ งบอกรั บ เป็ น สมาชิ กก่ อ น และมี กํ า หนดการออกเป็ น วาระดั งเช่ น วารสาร หรื อ การบอกรั บ เป็ น สมาชิ ก
INTERNET เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยอาศัยระบบเครือข่าย
คอมพิวเตอร์ ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
(4) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือ
ราคาจ้าง แต่ทั้งนี้ จะต้อง กําหนดอัตราค่าพัสดุหรือค่าจ้างที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือ
ประกวดราคาด้วย
(5) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อ หรือราคาจ้าง
(ความใน (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 19 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539)
ข้อ 69 การจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ โดยเปิดเลตเตอร์
ออฟเครดิต หรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีที่วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท หรือการจ่ายเงินตามความก้าวหน้าในการจัดหา
พัสดุที่สั่งซื้อ ให้กระทําได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า
ข้อ 70 การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 68 (1) (2) และ (3) ไม่ต้องเรียกหลักประกัน
ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 68 (4) และ (5) ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างจะต้องนําพันธบัตร
รัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น
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ข้อ 71 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนราชการก่อน
(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สําหรับกรณีที่มีการทดลอง หรือตรวจสอบ
ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คําปรึกษา หรือส่ง
พัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้
ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(3) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่ง และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นไป
โดยเร็วที่สุด
(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน
ตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็น
หลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อดําเนินการเบิก
จ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงาน
หัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
(5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรือส่งมอบครบจํานวนแต่ไม่ถูกต้อง
ทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวนที่ถูกต้องโดยถือปฏิบัติตาม (4)
และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วัน
ตรวจพบ แต่ ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์ของส่ว นราชการที่ จะปรับผู้ ขายหรือผู้รับ จ้างในจํานวนที่ ส่งมอบไม่ครบถ้ว นหรื อไม่
ถูกต้องนั้น
(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุด หรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่
สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้า
ส่วนราชการ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันที่ตรวจพบ
(7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคน ไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดําเนินการตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี

การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ 72 คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน
โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่ง
หยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
(2) การดําเนินการตาม (1) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า ตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะ
เป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ โดยให้มีอํานาจสั่ง
เปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ
รูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา
(3) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
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สัญญาแล้ ว ให้ ถือว่าผู้รั บจ้ างส่งมอบงานครบถ้ วนตั้งแต่ วั นที่ ผู้รั บจ้ างส่งงานจ้ างนั้น และให้ ทําใบรับ รองผลการ
ปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1
ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกําหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
(5) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะดําเนินการตาม (4)
ข้อ 73 ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ ทุกวัน ให้เป็นไป
ตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงาน
จ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา
ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้
รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที
(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่
คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา แต่เมื่อสําเร็จแล้ว
จะไม่ มั่น คงแข็ งแรง หรื อไม่ เป็ น ไปตามหลั ก วิ ช าช่ างที่ ดี หรื อไม่ ป ลอดภั ยให้ สั่ งพั กงานนั้ นไว้ ก่อน แล้ ว รายงาน
คณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว
(3) จดบัน ทึ กสภาพการปฏิ บัติงานของผู้ รับ จ้ างและเหตุการณ์ แวดล้ อมเป็น รายวัน พร้ อมทั้ งผลการ
ปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการ
จ้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสาร
สําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย
(4) ในวันกําหนดลงมือทําการของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงาน
ผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วันทําการ
นับแต่วันถึงกําหนดนั้นๆ
(ความใน (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 20 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539)
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การจ้างที่ปรึกษา
การส่งเสริมที่ปรึกษาไทย
ข้ อ 74 เพื่ อ เป็ น การส่ งเสริ ม และพั ฒ นาที่ ป รึ กษาไทย ให้ มีศูน ย์ ข้อมู ล ที่ ป รึ กษาอยู่ ภ ายใต้ การกํ ากั บ
ควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อทําหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย
(2) รับจดทะเบียน ต่อทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนที่ปรึกษาไทย
(3) รวบรวม จัดทํา รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย
(4) เผยแพร่หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาไทยแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
และเอกชนผู้สนใจ
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 18 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 75 การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคล นอกจากการจ้างที่ปรึกษาที่ดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้
จากแหล่งที่กําหนดให้ดําเนินการว่าจ้างโดยวิธีอื่น ให้ส่วนราชการจ้างที่ปรึกษาไทยเป็นที่ปรึกษาหลัก (Lead Firm)
ในการดําเนินงาน เว้นแต่ได้รับการยืนยันเป็นหนังสือจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาว่าไม่มีที่ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรือ
งานนั้น
การจ้างที่ปรึกษาที่มิใช่นิติบุคคล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กวพ. กําหนด เว้นแต่ระเบียบนี้
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ในกรณีมีที่ปรึกษาไทย แต่มีเหตุผลและความจําเป็นที่จะไม่จ้างที่ปรึกษาไทย ให้ขออนุมัติต่อ กวพ.
สําหรับการจ้างที่ปรึกษาของส่วนราชการในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศ จะไม่
จ้างที่ปรึกษาไทยก็ได้
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 18 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 76 ภายใต้บังคับข้อ 75 การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของส่วนราชการ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาที่
ดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้จากแหล่งที่กําหนดให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอื่น จะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงาน
ด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนคน - เดือน (man-months) ของที่ปรึกษาทั้งหมด เว้นแต่สาขาบริการหรือ
งานที่ไม่อาจจะจ้างบุคลากรไทยได้ให้ขออนุมัติ ต่อ กวพ.
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 18 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)

วิธีจ้างที่ปรึกษา
ข้อ 77 การจ้างที่ปรึกษากระทําได้ 2 วิธี คือ
(1) วิธีตกลง
(2) วิธีคัดเลือก

-32รายงานขอจ้างที่ปรึกษา
ข้อ 78 ก่อนดําเนินการจ้างที่ปรึกษา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ตามรายการ
ดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา
(2) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference)
(3) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง
(4) วงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาโดยประมาณ
(5) กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
(6) วิธีจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
(7) ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี)
เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการจ้างตามวิธี
จ้างนั้นต่อไปได้

กรรมการ
ข้อ 79 ในการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อ
ปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี คือ
(1) คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
(2) คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
ข้อ 80 คณะกรรมการตามข้อ 79 ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อยสี่คน ซึ่ง
แต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ ในกรณีที่จําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของราชการ ให้แต่งตั้งผู้แทนจาก
ส่วนราชการอื่น หรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ชํานาญการในงานที่จะจ้างที่ปรึกษาอีกไม่เกินสองคนเป็นกรรมการด้วย และ
ในกรณีจ้างที่ปรึกษาที่ดําเนินการด้วยเงินกู้ให้มีผู้แทนจากสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะด้วยหนึ่งคน
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 5 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552)
ข้อ 81 ในการประชุมของคณะกรรมการตามข้อ 79 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม
การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้นําความตามข้อ 36 มาใช้บังคับโดยอนุโลม

วิธีตกลง
ข้อ 82 การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ได้แก่ การจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบ
หรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เชื่อถือได้
ข้อ 83 การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ให้กระทําได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็นการจ้างที่มีค่างานจ้างไม่เกิน 100,000 บาท
(2) เป็นการจ้างเพื่อทํางานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทําอยู่แล้ว
(3) เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะให้บริการตามที่ต้องการมีจํานวน
จํากัด ไม่เหมาะสมที่จะดําเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างที่มีค่างานจ้างไม่เกิน 2,000,000 บาท

-33(4) เป็นการจ้างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุน ให้ดําเนินการจ้างได้โดยตรง
การจ้ า งที่ ต้ อ งกระทํ า โดยเร่ ง ด่ ว น หากล่ า ช้ า อาจจะเสี ย หายแก่ ร าชการ และมี ค วามจํ า เป็ น ที่ จ ะต้ อ ง
ดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลงก็ให้กระทําได้ โดยหัวหน้าส่วนราชการจะต้องทํารายงานชี้แจงเหตุผลและความจําเป็น
ของการจ้างโดยวิธีตกลงให้ กวพ. ทราบโดยมิชักช้า แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีการจ้าง ในกรณีที่
กวพ. พิจารณาแล้วเห็นว่าการจ้างดังกล่าวไม่เป็นกรณีเร่งด่วน ให้ กวพ. มีอํานาจแก้ไขสัญญาการจ้างให้เป็นไปตาม
หลั กเกณฑ์ การจ้ างที่ ปรึ กษาที่ กําหนดไว้ในระเบีย บนี้ได้ และในการทํ าสัญญาจ้ างโดยอาศัย เหตุ เร่งด่ วนนี้ ส่ ว น
ราชการจะต้องกําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วยว่าสัญญาจ้างดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ก็ต่อเมื่อ กวพ. ให้ความ
เห็นชอบ
ในกรณีการจ้างโดยอาศัยเหตุตาม (2) หรือ (3) กวพ. จะกําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการทํารายงานชี้แจง
เหตุผลเพื่อทราบก็ได้ สําหรับกรณีที่เป็นการจ้างที่มีค่างานจ้างเกินวงเงินขั้นสูงที่ กวพ. กําหนด
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 20 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 84 คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษา
(2) พิจารณาอัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่จะจ้างและเจรจาต่อรอง
(3) พิจารณารายละเอียดที่จะกําหนดในสัญญา
(4) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อ
หัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วิธีคัดเลือก
ข้อ 85 การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ การจ้างที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมที่จะทํางานนั้นให้เหลือน้อยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เหลือน้อยรายดังกล่าวยื่น
ข้อเสนอเข้ารับ งานนั้น ๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ ดีที่สุด ในกรณีที่มีเหตุอัน สมควรและหัวหน้าส่วนราชการ
เห็นชอบ ให้เชิญที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยื่นข้อเสนอเข้ารับงาน โดยไม่ต้องทําการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย
ก่อนก็ได้
ข้อ 86 เพื่อให้ได้รายชื่อของที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการ
จ้างที่ปรึกษา ดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) ที่ปรึกษาต่างประเทศ ให้ขอรายชื่อจากสถาบันการเงิน หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์ แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานทูตที่เกี่ยวข้อง หรือขอความร่วมมือจากส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเคยดําเนินการจ้างที่ปรึกษาในงานประเภทเดียวกัน
(2) ที่ปรึกษาไทย ให้ขอรายชื่อที่ปรึกษาจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
ส่วนราชการใดที่มีรายชื่อที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยู่แล้ว อาจพิจารณาคัดเลือกให้เหลือน้อยรายโดยไม่
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้

-34การคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกทําหน้าที่
พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลืออย่างมาก 6 ราย
เมื่อได้ดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยรายแล้ว ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณา และ
กรณีที่เป็นการจ้างที่ปรึกษาโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินนั้นด้วย
ข้อ 87 ให้ส่วนราชการออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้คัดเลือกไว้ยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานตามวิธีหนึ่งวิธีใด
ดังต่อไปนี้
(1) ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกันโดยแยกเป็น 2 ซอง
(2) ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียว
ข้อ 88 คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
(2) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ
(3) ในกรณีที่ใช้วิธีตามข้อ 87 (1) ให้เปิดซองเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุด
และเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม สําหรับกรณีที่ใช้วิธีตามข้อ 87 (2) ให้เชิญที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่
ดีที่สุดมายื่นข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม
หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณายกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษารายนั้น แล้วเปิดซอง
ข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป หรือเชิญที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่
ดีที่สุดรายถัดไปให้ยื่นข้อเสนอด้านราคา แล้วแต่กรณี และเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม
(4) เมื่อเจรจาได้ราคาที่เหมาะสมแล้วให้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะกําหนดในสัญญา
(5) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ในกรณีที่ใช้วิธีการยื่นข้อเสนอตามข้อ 87 (1) หลังจากตัดสินให้ทําสัญญากับที่ปรึกษาซึ่งได้รับการคัดเลือก
แล้ว ให้ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคาให้แก่ที่ปรึกษารายอื่นที่ได้ยื่นไว้โดยไม่เปิดซอง
สําหรับการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกที่ดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือโดยกรมวิเทศสหการ ให้ปฏิบัติตาม
วรรคหนึ่งและวรรคสอง โดยอนุโลม
ข้อ 89 การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถทํางานนั้นได้เป็นการทั่วไป
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้คัดเลือกไว้ ให้ยื่นข้อเสนอเพื่อรับงาน
โดยให้ดําเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้ คือ
(1) ให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคาพร้อมกัน โดยแยกเป็น 2 ซอง
(2) ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษา
ทุกราย และจัดลําดับ
(3) เปิดซองราคาของผู้ที่ได้รับการจัดลําดับไว้อันดับหนึ่งถึงอันดับสามตาม (2) พร้อมกัน แล้วเลือกรายที่
เสนอราคาต่ําสุดมาเจรจาต่อรองราคาเป็นลําดับแรก
(4) หากเจรจาตาม (3) แล้วไม่ได้ผล ให้ยกเลิกแล้วเจรจากับรายที่เสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ
เมื่อเจรจาได้ผลประการใด ให้ดําเนินการตามข้อ 88 (4) และ (5)
ข้อ 90 การจ้างที่ปรึกษาเป็นรายบุคคลที่ไม่ต้องยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค ให้ดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามนัยข้อ 86 และพิจารณาจัดลําดับ และเมื่อสามารถจัดลําดับได้แล้ว ให้เชิญรายที่เหมาะสม
ที่สุดมาเสนอราคาค่าจ้างเพื่อเจรจาต่อรองราคาตามลําดับ
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อํานาจในการสั่งจ้างที่ปรึกษา
ข้อ 91 การสั่งจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงินดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน 50,000,000 บาท
(2) ปลัดกระทรวงเกิน 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท
(3) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน 100,000,000 บาท
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 6 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538)
ค่าจ้างที่ปรึกษา
ข้อ 92 อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ
เช่น ลักษณะของงานที่จะจ้างอัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเคยจ้าง จํานวน
คน – เดือน (man-months) เท่าที่จําเป็น ดัชนีค่าครองชีพ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา
ตามที่ กวพ. กําหนด (ถ้ามี) ด้วย
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้างตามสัญญา และ
ที่ปรึกษาจะต้องจัดให้ธนาคารในประเทศเป็นผู้ค้ําประกันเงินค่าจ้างที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น และให้ผู้ว่าจ้างคืนหนังสือ
ค้ําประกันดังกล่าวให้แก่ที่ปรึกษาเมื่อทางราชการได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานแต่ละ
งวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
สําหรับการจ้างส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามสัญญา และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 21 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
หลักประกันผลงาน
ข้อ 93 การจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษาที่แบ่งการชําระเงินออกเป็นงวด นอกจากการจ้างที่ปรึกษาซึ่ง
ดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ ให้ผู้ว่าจ้างหักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบ
ของเงินค่าจ้าง เพื่อเป็นการประกันผลงาน หรือจะให้ที่ปรึกษาใช้หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการ
ค้ําประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะกําหนดวางค้ําประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
ข้อ 94 กรณีสัญญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการเงินกู้ที่ได้รวมเงินค่าภาษีซึ่งที่ปรึกษาจะต้องจ่ายให้แก่รัฐบาล
ไทยไว้ในราคาจ้าง ให้แยกเงินส่วนที่กันเป็นค่าภาษีไว้ต่างหากจากราคาจ้างรวม
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การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
วิธีจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ข้อ 95 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน กระทําได้ 4 วิธี คือ
(1) วิธีตกลง
(2) วิธีคัดเลือก
(3) วิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด
(4) วิธีพิเศษ
รายงานขอจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ข้อ 96 ก่อนดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานทุกวิธี ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหน้า
ส่วนราชการ ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) ขอบเขตวงงานรวมทั้งรายละเอียดเท่าที่จําเป็น
(2) วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
(3) ประมาณการค่าจ้าง
(4) กําหนดเวลาแล้วเสร็จ
(5) วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น
(6) ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี)
เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการจ้าง ตามวิธี
จ้างนั้นต่อไปได้
การจ้างโดยวิธีตกลง
ข้อ 97 การจ้างโดยวิธีตกลง ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างเลือกจ้างผู้ให้บริการรายหนึ่ง
รายใด ซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่มีหลักฐานดีตามที่คณะกรรมการดําเนินการ
จ้างโดยวิธีตกลงได้พิจารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ ให้ใช้กับการก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่ง
ๆ ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ข้อ 98 ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง
กรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลงขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอย่างน้อย
สองคน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะ
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ และอาจมีผู้ชํานาญการในกิจการนี้อีกไม่เกินสองคนร่วม
เป็นกรรมการด้วย คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีจํานวนไม่ต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึงจะดําเนินการตามที่
กําหนดไว้ได้
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 6 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552)
ข้อ 99 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลง มีหน้าที่พิจารณาข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามที่กําหนด
ไว้ ในส่ วนนี้ และให้ รายงานผลการพิจ ารณาและความเห็น พร้ อมด้ วยเอกสารที่ ได้ รั บไว้ทั้งหมดต่อหั วหน้ าส่ ว น
ราชการ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
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ข้อ 100 การจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยผู้ว่าจ้างประกาศเชิญชวนการ
ว่ า จ้ า ง และคณะกรรมการดํ า เนิ น การจ้ า งจะพิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่ มี ข้ อ กํ า หนดเหมาะสมที่ สุ ด เพื่ อ
ดําเนินการว่าจ้างต่อไป ทั้งนี้ ให้ใช้กับการก่อสร้างอาคารที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่ง ๆ เกิน
2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ข้อ 101 ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแต่ละครั้ง ให้หัวหน้า
ส่วนราชการแต่งตั้งกรรมการรับซองเสนองาน และกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการรับซองเสนองาน ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอย่างน้อยสองคน ซึ่ง
แต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่และ
ความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ
คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอย่าง
น้อยสองคน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึง
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ และอาจมีผู้ชํานาญการในกิจการนี้อีกไม่เกินสอง
คนร่วมเป็นกรรมการด้วย
คณะกรรมการดังกล่าวในข้อนี้ ต้องมีจํานวนไม่ต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมดจึงจะดําเนินการตามที่
กําหนดไว้ได้
(ความในวรรคสอง และวรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 7 แห่ งระเบียบสํานั กนายกรัฐ มนตรี ว่าด้ วยการพัส ดุ
(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552)
ข้อ 102 คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้าง โดยวิธีคัดเลือกมีหน้าที่ดังนี้
(1) รับซองเสนองานจากผู้ให้บริการ และบันทึกไว้ที่หน้าซองว่า เป็นผู้ให้บริการรายใด แล้วลงบัญชีไว้
เป็นหลักฐาน
(2) มอบซองเสนองานในสภาพเดิมต่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก และเมื่อพ้น
กําหนดเวลารับซองเสนองานแล้ว ห้ามรับซองเสนองานจากผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใดอีกเป็นอันขาด
ข้อ 103 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีหน้าที่ดังนี้
(1) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกมาครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดซองเสนองาน
ตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือกมอบให้
(2) พิจารณาข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวน
สถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไม่ประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วของผู้ให้บริการ และลง
ลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนองานเพื่อเป็นหลักฐาน
(3) เมื่อได้พิจารณาเสร็จแล้วเห็นสมควรดําเนินการต่อไปประการใด ให้รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมด้วยหลักฐาน ตามปกติคณะกรรมการควรเสนอจ้างผู้ที่มีข้อกําหนดเหมาะสมที่สุด
เว้ นแต่ ผู้ให้ บริ การดั งกล่ าวไม่ส ามารถรั บ งานในกรณี ใดก็ ตาม ให้ คณะกรรมการเสนอผู้ ให้ บ ริการที่ มีข้อกํ าหนด
เหมาะสมรายถัดไป
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ข้อ 104 การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด ได้แก่ การว่าจ้างออกแบบและควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้าง
ประกาศเชิ ญชวนการว่าจ้าง และคณะกรรมการดํ าเนิ นการจ้างโดยวิ ธีคัดเลือกแบบจํ ากั ดข้ อกํ าหนด พิจ ารณา
คัดเลือกผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล โดยคํานึงถึงฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิก
และหรือวิศวกรที่ประจําและไม่ประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว ตลอดจนแนวความคิดในการ
ออกแบบ เพื่อดําเนินการจ้างต่อไป ทั้งนี้ ให้ใช้กับการก่อสร้างอาคารที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการ
หนึ่ง ๆ เกิน 5,000,000 บาท
ข้อ 105 ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีการจ้างแบบจํากัดข้อกําหนดแต่ละครั้ง ให้
หัวหน้าส่ วนราชการแต่ งตั้ งคณะกรรมการรับ ซอง และคณะกรรมการดํ าเนินการจ้างโดยวิธี คัดเลือกแบบจํ ากั ด
ข้อกําหนด องค์ประกอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ คุณวุฒิ หรือผู้ชํานาญในคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธี
คัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด หน้าที่ของคณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด
ให้นําความในข้อ 101 ข้อ 102 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 106 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด มีหน้าที่ดังนี้
(1) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดมาครบองค์ประชุมแล้ว จึง
เปิดซองเสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให้
(2) พิจารณาข้อกําหนดต่าง ๆ ดังนี้
ก. ข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้
ข. คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไม่ประจํา
ค. หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว
ง. แนวความคิดในการออกแบบ
(3) พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีข้อกําหนดเหมาะสมไว้เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 2 ราย และแจ้ง
วิธีดําเนินการเสนองานตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างแก่ผู้เสนองาน และอาจพิจารณากําหนดให้ผู้ให้บริการดังกล่าว
ยื่นเสนอแบบร่างของงานก็ได้ อนึ่งการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานให้คํานึงถึงแผนปฏิบัติงาน ความเหมาะสม
ทางด้านประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางด้านสถาปัตยกรรม และลงลายมือชื่อกํากับไว้ใน
ใบเสนองานเพื่อเป็นหลักฐาน
(4) เมื่อได้พิจารณาเสร็จแล้วเห็นสมควรดําเนินการต่อไปประการใดและสมควรเลือกผู้ให้บริการ
รายหนึ่งรายใด ให้รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมด้วยหลักฐาน
การจ้างโดยวิธีพิเศษ
ข้อ 107 การจ้างโดยวิธีพิเศษมี 2 ลักษณะดังนี้
(1) วิธีเลือกจ้าง ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงานในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนและความ
มั่นคงของชาติ หากจะดําเนินการว่าจ้างตามวิธีอื่นดังกล่าวมาแล้ว จะทําให้เกิดการล่าช้า เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการและความมั่น คงของประเทศชาติ ให้ ปลั ดกระทรวงมีอํานาจตกลงจ้ างผู้ ให้ บริการรายหนึ่ งรายใดตามที่
พิจารณาเห็นสมควร
(2) การว่าจ้างโดยการประกวดแบบ ได้แก่ การว่าจ้างออกแบบอาคารที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชู
คุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ เช่น อนุสาวรีย์ รัฐสภา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โรงละคอน
แห่งชาติ หรืองานออกแบบอาคารที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น สนามกีฬาแห่งชาติ สนามบิน ให้ผู้ว่าจ้างเสนอ
รายละเอียดเรื่องการจ้างออกแบบโดยวิธีประกวดแบบต่อ กวพ.
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(1) มีผู้ยื่นเสนองานน้อยกว่า 2 ราย
(2) ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง
ข้อ 109 ให้ผู้ว่าจ้างส่งหนังสือแจ้งผลการตัดสินคัดเลือก และนัดหมายการทําสัญญาไปยังผู้ให้บริการรายที่
ได้รับการคัดเลือกโดยเร็ว
การประกาศเชิญชวน
ข้อ 110 การประกาศเชิญชวนการว่าจ้างกระทําได้ 3 วิธี คือ
(1) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย
(2)
ประกาศทางสื่ อ สารมวลชน เช่ น ลงประกาศในหนั ง สื อ พิ ม พ์ หรื อ ประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียง
(3) ส่งประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม หรือสํานักงานที่ประกอบธุรกิจ
ดังกล่าว
การจะประกาศด้ ว ยวิ ธี ใ ด ให้ พิ จ ารณาตามความจํ า เป็ น ของกิ จ การและความเหมาะสมแห่ ง ท้ อ งถิ่ น
เป็นเรื่อง ๆ ไป
ข้อ 111 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําประกาศเชิญชวน โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
(1) ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยของอาคาร และขอบเขตของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(2) กําหนดวัน เวลา สถานที่เปิดซองและปิดรับซองเสนองาน
(3) เงื่อนไขและระยะเวลาการออกแบบ
(4) กําหนดให้ผู้เสนองานวางหลักประกันซอง ตามชนิดและจํานวนในข้อ 141 และข้อ 142 และให้
มีเงื่อนไขว่า ถ้าผู้เข้าประกวดราคาถอนการเสนองาน หรือไม่ไปทําสัญญากับทางราชการภายในกําหนด ทางราชการ
จะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ค้ําประกัน และสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทําสัญญากับทาง
ราชการเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
(5) การวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด
การเสนองาน
ข้อ 112 ผู้ให้บริการที่เสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือก และการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด
นอกจากจะต้องส่งข้อเสนองานให้กับผู้ว่าจ้างแล้ว ยังต้องยื่นหลักฐานประกอบการเสนองาน ดังนี้
(1) ข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้
(2) คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไม่ประจํา
(3) หลักฐานแสดงผลงานที่เคยปฏิบัติมาแล้ว
(4) หลักประกันการเสนองาน
เมื่อการคัดเลือกการว่าจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งข้อเสนอและหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวคืนแก่ผู้ให้บริการที่ไม่ได้
รับการคัดเลือก
ข้อ 113 ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม สําหรับงานว่าจ้างตามที่กําหนด โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมและ
หรื อวิ ศวกรรม แล้ ว แต่ กรณี และไม่ เป็ น ข้ าราชการประจํ าหรื อลู กจ้ างของส่ ว นราชการ หรื อพนั กงานเทศบาล
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
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และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
อํานาจในการสั่งจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ข้อ 114 การสั่งจ้างออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง และภายในวงเงิน
ดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน 10,000,000 บาท
(2) ปลัดกระทรวงเกิน 10,000,000 บาท
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 7 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538)
ข้อ 115 ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน หรือใช้สิทธิ์เรียกร้องเอาจากผู้ค้ําประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้างนํามา
มอบไว้กับผู้ว่าจ้างได้ ในกรณีดังนี้
(1) ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทําสัญญาในระยะเวลาที่กําหนด
(2) ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทําสัญญาได้ เนื่องจาก
ก. ผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ
ข. ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา บุคคลนั้นถูกระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและ
หรือวิศวกรรม
(3) ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว
การตรวจและรับมอบงาน
ข้อ 116 ในการจ้างออกแบบและควบคุมงานแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจ
และรับมอบงาน เพื่อปฏิบัติการตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอย่างน้อยสองคน
ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ และอาจมีผู้ชํานาญการในกิจการนี้อีกไม่เกินสองคนร่วมเป็น
กรรมการด้วย
คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีจํานวนไม่ต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึงจะดําเนินการตามที่กําหนดไว้ได้
(ความในวรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 8 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552)
ข้อ 117 คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน มีหน้าที่ตรวจและควบคุมงานออกแบบและก่อสร้างอาคารว่า
ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในสัญญา
เมื่อตรวจเห็นเป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่าง
น้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
การควบคุมงาน
ข้อ 118 ผู้รับจ้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และมีความชํานาญงานการก่อสร้างให้เหมาะสมกับ
สภาพงานการก่อสร้างนั้น ๆ
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ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน ผู้ที่
ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง
ค่าออกแบบและควบคุมงาน
ข้อ 119 การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงาน ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้
(1) อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงาน
อย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
(2) อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท สําหรับในส่วนที่เกิน 10,000,000
บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือ ค่าคุมงาน อย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงค่าสํารวจและวิเคราะห์ดินฐานราก
ข้อ 120 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานอื่นใด จะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างไปดําเนินการก่อสร้าง
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในสัญญาให้ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานนั้น ๆ จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างตามอัตราที่ กวพ.
พิจารณากําหนดเป็นราย ๆ ไป
ข้อ 121 ห้ามผู้รับจ้างนําแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานที่ได้ทําสัญญากับผู้ว่าจ้างแล้ว
ไปให้ผู้อื่นดําเนินการก่อสร้างอีก
ข้อ 122 ระหว่างดําเนินการตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขเล็ก ๆ น้อย ๆ ใน
ส่วนที่ไม่กระทบกระเทือนโครงสร้างที่สําคัญของอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ น้ําประปา ของงานที่ผู้รับจ้าง
ได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้วโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สําคัญ ให้ผู้ว่าจ้างเสนอขออนุมัติ กวพ. ก่อน

ส่วนที่ 5
การแลกเปลี่ยน
ข้อ 123 การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได้ เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความจําเป็น
จะต้องแลกเปลี่ยน ให้กระทําได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้
(1) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน ให้แลกเปลี่ยนได้ เว้นแต่การ
แลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งสํานักงบประมาณกําหนด หรือการแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้ขอทําความตก
ลงกับสํานักงบประมาณก่อน
(2) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน ให้ขอทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณก่อนทุกกรณี
(3) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุประเภทและชนิดเดียวกัน ที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้แลกเปลี่ยนได้
กรณีนอกเหนือจากนี้ ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน

-42ข้อ 124 ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณา
สั่งการ โดยให้รายงานตามรายการ ดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน
(3) ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน และราคาที่จะแลกเปลี่ยนได้โดยประมาณ
(4) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
(5) ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี)
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผล โดยเสนอให้นําวิธีการซื้อมาใช้
โดยอนุโลม เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
จะเสนอให้ใช้วิธีตกลงราคาก็ได้
ข้อ 125 การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะตามความจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามข้อ 35 หรือข้อ 36 แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น
(2) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมา
ก่อน เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นความจําเป็นไม่ทําให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์
หรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
(3) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม (1) และราคา
พัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคาในท้องตลาดโดยทั่วไป
(4) ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน
(5) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ
(6) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ 71 โดยอนุโลม
ข้อ 126 การแลกเปลี่ยนพัสดุของส่วนราชการ กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริ ห ารราชการส่ว นท้องถิ่ น หน่ วยงานอื่ น ซึ่งมี กฎหมายบั ญญัติให้ มีฐ านะเป็ นราชการบริห ารส่ ว นท้องถิ่ น หรื อ
รัฐวิสาหกิจ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ ที่จะตกลงกัน
ข้อ 127 ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของส่วนราชการนั้นแล้ว ให้แจ้งสํานัก
งบประมาณ และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบภายใน 30
วัน นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์
ในกรณี การแลกเปลี่ย นครุภัณฑ์กับหน่ว ยงานตามกฎหมายว่าด้ว ยระเบีย บบริหารราชการส่ วนท้องถิ่ น
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ให้ส่งสําเนา
หลักฐานการดําเนินการตามข้อ 125 หรือข้อ 126 ไปด้วย

-43ส่วนที่ 6
การเช่า
ข้อ 128 การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ ให้
หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น โดยสําหรับการเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นํา
ข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม
ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ให้กระทํา
ได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) การเช่าจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทั้ง
สัญญา
(2) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าเช่าทั้งสัญญา
การจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้านอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
การเช่าอสังหาริมทรัพย์
ข้อ 129 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ
(2) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทําการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของทางราชการ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ และ
ถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอ จะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการด้วยก็ได้
(3) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสําหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบของทางราชการ ในกรณี
ที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ
(4) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทางราชการในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ
การเช่าให้ดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา
ข้อ 130 ก่อนดําเนินการเช่า ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเช่า
(2) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ
(3) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า เช่น สภาพของสถานที่บริเวณที่ต้องการใช้พร้อมทั้ง
ภาพถ่าย (ถ้ามี) และราคาค่าเช่าครั้งหลังสุด เป็นต้น
(4) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า (ถ้ามี)
ในกรณีหน่วยงานในส่วนกลางต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาค ให้ขอความเห็นเกี่ยวกับความ
เหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากจังหวัดนั้น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ 131 อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเกี่ยวกับการเช่าตามที่จะกําหนดไว้ในสัญญา
ไม่เกินเดือนละ 20,000 บาท ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ถ้าเกินเดือนละ 20,000 บาท ให้ขอทํา
ความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน

-44ส่วนที่ 7
สัญญาและหลักประกันสัญญา
ข้อ 132 การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้ เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ และให้ทํา
เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนด
การทําสัญญารายใดถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากตัวอย่างสัญญาที่ กวพ. กําหนด
โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในตัวอย่างสัญญาและไม่ทําให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หัวหน้า
ส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาก่อน
ในกรณีที่ไม่อาจทําสัญญาตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนดได้ และจําเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่ต้องส่งร่าง
สัญญานั้นให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควรทําสัญญาตามแบบที่เคย
ผ่านการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว ก็ให้กระทําได้
สําหรับการเช่าซึ่งผู้เช่าจะต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า หรือในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมี
ปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ให้ส่งร่างสัญญาให้สํานักงานอัยการสูงสุดหรืออัยการจังหวัด แล้วแต่กรณี
ตรวจพิจารณาก่อน
ในกรณีจําเป็นต้องทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ทําเป็นภาษาอังกฤษ แต่ต้องมีคําแปลตัวสัญญาและ
เอกสารแนบท้ายสัญญาเฉพาะที่สําคัญเป็นภาษาไทยไว้ด้วย เว้นแต่เป็นการทําสัญญาตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนด
ไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย
การทําสัญญาของส่ วนราชการในต่างประเทศ จะทําสัญญาเป็ นภาษาอั งกฤษหรื อภาษาของประเทศที่
หน่วยงานนั้นตั้งอยู่ โดยผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้รู้กฎหมายของส่วนราชการนั้น ๆ ก็ได้
ข้อ 133 การจัดหาในกรณีดังต่อไปนี้ จะทําข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม่ต้องทําเป็นสัญญาตามข้อ
132 ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
(1) การซื้อ การจ้าง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงที่มี
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
(2) การจัดหาที่คู่สัญญา สามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทําการของทางราชการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันทําข้อตกลงเป็นหนังสือ
(3) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากส่วนราชการ
(4) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามข้อ 23 (1) (2) (3) (4) และ (5)
(5) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 24 (1) (2) (3) (4) และ (5)
(6) การเช่า ซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไม่เกิน 10,000 บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจ้างซึ่งใช้วิธีดําเนินการตามข้อ
39 วรรคสอง จะไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 22 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)

-45ข้อ 134 การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันใน
อัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 - 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสําเร็จของ
งานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางาน
จ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ํากว่าวันละ 100 บาท สําหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้
กําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ กวพ. กําหนด
ในการทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากส่วนราชการเห็นว่า ถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหาย
แก่ทางราชการ ให้ส่วนราชการผู้จัดทําสัญญากําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อย
ละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจ้างนั้นได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น
การกําหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจํานวนเงินเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของ
หัว หน้ าส่ว นส่ ว นราชการ โดยคํ านึ งถึงราคาและลั กษณะของพั สดุ ซึ่งอาจมี ผลกระทบต่อการที่คู่สั ญญาของทาง
ราชการจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบต่อการจราจร หรือความเสียหายแก่ทางราชการ แล้วแต่กรณี
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้วจะไม่สามารถใช้
การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้
ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย ถ้าติดตั้งหรือทดลองเกินกว่ากําหนดตาม
สัญญาเป็นจํานวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด
เมื่อครบกําหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ส่วนราชการรีบแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญา
หรือข้อตกลงจากคู่สัญญา และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้ส่วนราชการบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่
รับมอบพัสดุนั้นด้วย
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 22 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 135 ให้หัวหน้าส่วนราชการส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้น
ไป ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี และกรมสรรพากร ภายใน 30
วัน นับแต่วันทําสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อ 136 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะ
เป็นความจําเป็นโดยไม่ทําให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ให้อยู่ใน
อํานาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้ามีการเพิ่มวงเงิน จะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือขอทําความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณีด้วย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่ม
หรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทํางาน ให้ตกลงพร้อมกันไป
สําหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจาก
วิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชํานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ
แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 22 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539

-46ข้อ 137 ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่า
ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงนั้นต่อไป
ข้อ 138 ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญา
หรือข้อตกลงนั้น หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณา
ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็น
ข้อ 139 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ใน
อํานาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
(1) เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ
(2) เหตุสุดวิสัย
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
ให้ส่วนราชการระบุไว้ในสัญญากําหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบภายใน 15 วัน
นับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ
หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (1) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือส่วนราชการทราบดีอยู่แล้ว
ตั้งแต่ต้น
(ความในวรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 23 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2539)
ข้อ 140 ในกรณีที่ไม่มีระเบียบกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ และเป็นความจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
ที่จะใช้สิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลง หรือข้อกฎหมาย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะใช้
สิทธิดังกล่าว สั่งการได้ตามความจําเป็น
หลักประกัน
ข้อ 141 หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้น
ไม่เกิน 3 วันทําการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนด
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงิ น ทุ น หลั กทรัพย์ ที่ได้ รั บ อนุญาตให้ ป ระกอบกิ จ การเงิน ทุ น เพื่ อการพาณิ ช ย์ และประกอบธุ ร กิ จค้ํ าประกั น ตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการ
ต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย

-47สําหรับการประกวดราคานานาชาติ ให้ใช้หนังสือค้ําประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี และ
หัวหน้าส่วนราชการเชื่อถือเป็นหลักประกันซองได้อีกประเภทหนึ่ง
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 24 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539)
ข้อ 142 หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในข้อ 141 ให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็มในอัตราร้อยละ
ห้าของวงเงิ น หรื อราคาพั ส ดุ ที่จั ดหาครั้ งนั้ น แล้ ว แต่ กรณี เว้ น แต่ การจั ดหาพัส ดุ ที่หั ว หน้ าส่ ว นราชการเห็ น ว่ ามี
ความสําคัญเป็นพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้
ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน 1 ปี และพัสดุนั้นไม่ต้องมีการประกันเพื่อ
ความชํารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้าของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละ
ปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการค้ําประกันตลอดอายุสัญญาและหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบ
แตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อน ให้ปรับปรุงหลักประกันตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ใน
กรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้นและคู่สัญญาไม่นําหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจํานวนภายใน 15 วัน
ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น ให้ทางราชการหักจากเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่ทางราชการ
จะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนที่เพิ่มขึ้น
การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือ
เอกสารประกวดราคา และหรือในสัญญาด้วย
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบ เอกสารสอบราคา
หรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ให้อนุโลมรับได้
ข้อ 143 ในกรณีที่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้เสนอราคาหรือเป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางหลักประกัน
ข้อ 144 ให้ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคาคู่สัญญาหรือผู้ค้ําประกัน ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) หลักประกันซองให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้พิจารณา
ในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทํา
สัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
(2) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ําประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน
นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
การจัดหาที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ําประกัน
ตามอัตราส่วนของพัสดุ ซึ่งทางราชการได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือ
เอกสารประกวดราคา และในสัญญาด้วย
การคืน หลั กประกัน ที่เป็ นหนังสือค้ําประกัน ของธนาคาร บรรษัทเงิ นทุ นอุ ตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกําหนดเวลาข้างต้น ให้
รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ําประกันให้แก่ผู้เสนอราคา หรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้ง
ให้ธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ค้ําประกัน
ทราบด้วย
(ความในวรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 25 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539)

-48ส่วนที่ 8
การลงโทษผู้ทิ้งงาน
ข้อ 145 ให้ผู้รักษาการตามระเบียบจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน ตามที่ได้กําหนดไว้ในหมวดนี้
ห้ามส่วนราชการก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ผู้รักษาการตามระเบียบได้ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว เว้นแต่ผู้รักษาการตามระเบียบจะสั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
การห้ามส่วนราชการก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคสอง ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ 145 ฉ วรรคสอง
และวรรคสามด้วย
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อกําหนดในส่วนนี้ ให้
บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการได้ แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา ผู้รักษาการตาม
ระเบียบได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ให้ปลัดกระทรวงตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจาก
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน หรือยกเลิกการลง
นามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของผู้รักษาการตามระเบียบ เว้นแต่ในกรณีที่ปลัดกระทรวง
พิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ ง ปลัดกระทรวงจะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจาก
รายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก หรือจะไม่ยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน หรือจะไม่
ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของผู้รักษาการตามระเบียบก็ได้
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 23 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 145 ทวิ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด
(2) เมื่อคู่สัญญาของทางราชการ หรือผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น
(3) พัสดุที่ซื้อหรือจ้างทํา เกิดข้อบกพร่องขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
และไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องจากผู้จําหน่าย ผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญา หรือพัสดุที่ซื้อหรือจ้างไม่ได้มาตรฐาน หรือ
วัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐาน หรือไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง ทําให้งานบกพร่องเสียหายอย่าง
ร้ายแรง หรือ
(4) สํ าหรับงานก่ อสร้างสาธารณูปโภค หากปรากฏว่าพัสดุ หรือวัสดุที่ซื้อหรือจ้างหรือใช้โดย
ผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ มีข้อบกพร่อง หรือไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ครบถ้วนตาม (3)
ให้หัวหน้าส่วนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว เพื่อพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ผู้
จําหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ เป็นผู้ทิ้งงาน แล้วแต่กรณี พร้อม
ทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงด้วย
เมื่อปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทําตาม (1) (2) (3) หรือ (4) เป็นการกระทําโดยไม่มีเหตุผล
อัน สมควร และบุ คคลดั งกล่าวสมควรเป็ นผู้ ทิ้งงาน ให้ ป ลัดกระทรวงส่ งชื่ อบุ คคลดั งกล่าวไปยั งผู้ รักษาการตาม
ระเบียบเพื่อพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว
ในกรณีที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์และวงเงินที่ กวพ. กําหนด หากปลัดกระทรวงพิจารณา
แล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวข้างต้นยังไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้ปลัดกระทรวงรายงานไปยัง กวพ. เพื่อทราบด้วย

-49เมื่อผู้รักษาการตามระเบียบได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของ กวพ. ตามข้อ 12 (6) แล้ว และเห็น
ว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ก็ให้ผู้รักษาการตามระเบียบสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานโดยระบุชื่อผู้ทิ้ง
งานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานให้ส่วนราชการอื่นทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานรายนั้น
ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย
ในกรณีผู้รักษาการตามระเบียบเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้แจ้งผลการพิจารณาไปให้
ปลัดกระทรวงทราบ
ข้อ 145 ตรี ในกรณีการจ้างที่ปรึกษาหรือการจ้างออกแบบและควบคุมงาน หากตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่า
ผลจากการปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาดั ง กล่ า วมี ข้ อ บกพร่ อ ง ผิ ด พลาด หรื อ ก่ อ ให้ เ กิ ด ความเสี ย หายแก่ ท างราชการ
อย่างร้ายแรง ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาให้คู่สัญญานั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
การพิ จารณาสั่ งให้ คู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ให้นําความในข้อ 145 ทวิ วรรคสาม วรรคสี่
วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 145 จัตวา ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ หากมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานรายหนึ่งหรือหลายรายไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม
กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอัน
เป็ น เท็ จ หรื อ ใช้ ชื่ อ บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น มาเสนอราคาแทน ให้ ส่ ว นราชการที่ เ กี่ ย วข้ องดํ า เนิ น การ
ตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่ทางราชการสงสัยไปยังผู้
เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสั ยทราบ พร้อมทั้ งให้ ชี้แจงรายละเอี ยดข้อเท็จ จริงภายในเวลาที่ทางราชการ
กําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส่วนราชการ
เมื่อส่วนราชการได้รับคําชี้แจงจากผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้า
ส่ ว นราชการทํ า รายงานไปยั ง ปลั ด กระทรวง พร้ อ มทั้ ง เสนอความเห็ น ของตน เพื่ อ ประกอบการพิ จ ารณา
ของปลัดกระทรวงว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่
หากผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัย ไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามีเหตุอันควร
เชื่ อ ได้ ว่ า มี ก ารกระทํ า อั น เป็ น การขั ด ขวางการแข่ ง ขั น ราคาอย่ า งเป็ น ธรรม หรื อ มี ก ารกระทํ า โดยไม่ สุ จ ริ ต ให้
หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวง พร้อมทั้งเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
การพิจารณาให้ผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานเป็นผู้ทิ้งงานตามวรรคสอง และวรรคสาม ให้นําความในข้อ
145 ทวิ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 145 เบญจ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริตรายใด ซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว ได้ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือปลัดกระทรวง หรือผู้รักษาการตามระเบียบ
พิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายนั้นได้รับการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้ โดยแสดงเหตุผลหรือระบุ
เหตุผลไว้ในการเสนอความเห็นหรือในการสั่งการ แล้วแต่กรณี
ข้อ 145 ฉ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ 145 ทวิ ข้อ 145 ตรี หรือข้อ 145 จัตวา ถ้า
การกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้น ให้ผู้รักษาการตามระเบียบนี้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
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ดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย
ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ 145 ทวิ ข้อ 145 ตรี หรือข้อ 145 จัตวา ให้
คํ า สั่ ง ดั ง กล่ า วมี ผ ลไปถึ ง นิ ติบุ ค คลอื่ น ที่ เ ข้ า เสนอราคาหรื อ เสนองาน ซึ่ ง มี บุ ค คลดั ง กล่ า วเป็ น หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
ข้อ 145 สัตต เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอันควรสงสัย
ว่า มีการกระทําตามข้อ 145 ทวิ ข้อ 145 ตรี หรือข้อ 145 จัตวา และปลัดกระทรวงยังไม่ได้รายงานไปยังผู้
รักษาการตามระเบียบ ผู้รักษาการตามระเบียบอาจเรียกให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้จําหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอ
ราคาหรือผู้เสนองานที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
หรือกระทําการโดยไม่สุจริต มาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้รักษาการตามระเบียบ ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่ผู้รักษาการ
ตามระเบี ย บสงสั ยไปยั งบุ คคลดั งกล่ าว พร้ อมทั้ งแจ้ งให้บุ คคลนั้ น ชี้ แจงรายละเอี ย ดข้ อเท็ จ จริ งภายในเวลาที่ ผู้
รักษาการตามระเบียบกําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้รักษาการตามระเบียบ
เมื่อผู้รักษาการตามระเบียบได้รับคําชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้จําหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้รักษาการตามระเบียบพิจารณาคําชี้แจงดังกล่าว หากคําชี้แจงไม่มี
เหตุผลรับฟังได้ ให้ผู้รักษาการตามระเบียบพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไป
ให้ปลัดกระทรวงทราบด้วย
หากผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้จําหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง
ไม่ชี้แจงภายในกําหนดเวลาที่ผู้รักษาการตามระเบียบจะได้กําหนดไว้ ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต ให้ผู้รักษาการตามระเบียบพิจารณา
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจาณาไปให้ปลัดกระทรวงทราบด้วย
(ความในข้อ 145 ทวิ ข้อ 145 ตรี ข้อ 145 จัตวา ข้อ 145 เบญจ ข้อ 145 ฉ และข้อ 145 สัตต แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ
24 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
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ส่วนที่ 1
การยืม
ข้อ 146 การให้ยืม หรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทํามิได้
ข้อ 147 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ราชการ ให้ส่วนราชการผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์
อักษร แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) การยืมระหว่างส่วนราชการ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม
(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน
ซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ราชการ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ
ข้อ 148 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิด
ชํารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของ
ตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่
เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
ข้อ 149 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างส่วนราชการ ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อส่วนราชการผู้ยืมมี
ความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ และส่วนราชการผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ
พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่ราชการของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดย
ปกติส่วนราชการผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ข้อ 150 เมื่อครบกําหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทน มีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7
วัน นับแต่วันครบกําหนด

ส่วนที่ 2
การควบคุม
การเก็บรักษาพัสดุ
ข้อ 151 พัสดุของส่วนราชการไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้อยู่ในความควบคุมตามระเบียบนี้ เว้นแต่มี
ระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ 152 เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบแล้ว ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตาม
ตัวอย่างที่ กวพ. กําหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้
(2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียน
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ข้อ 153 หน่วยงานระดับกอง หน่วยงานซึ่งแยกต่างหากจากส่วนราชการระดับกรม หรือหน่วยงานใน
ส่วนภูมิภาค ประสงค์จะเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุระดับกรม ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้เบิก
การเบิกพัส ดุจากหน่วยพัส ดุของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค หรือของหน่ว ยงานซึ่ งแยกต่ างหากจากส่ว น
ราชการระดับกรม ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก
ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุ ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก หรือต่ํากว่าระดับแผนกที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการ
ควบคุมพัสดุ หรือข้าราชการอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ
แล้วแต่กรณี
ส่วนราชการใดมีความจําเป็น หัวหน้าส่วนราชการจะกําหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นก็ได้ และให้
แจ้งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบด้วย
ข้อ 154 ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือ
ทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย
การตรวจสอบพัสดุประจําปี
ข้อ 155 ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายตามข้อ
153 แล้วแต่กรณี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตาม
ความจําเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน และ
ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรกของเดือนตุลาคม
เป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชํารุด เสื่อม
คุ ณภาพ หรื อสู ญไป เพราะเหตุ ใ ด หรื อพั ส ดุ ใดไม่ จํ าเป็ น ต้ อ งใช้ ในราชการต่ อ ไป แล้ ว ให้ เสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทําการ นับแต่วันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบแล้ว ให้ส่งรายงานเสนอตามลําดับชั้นจนถึงหัวหน้าส่วน
ราชการ 1 ชุด และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่
กรณี 1 ชุด สําหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้ส่งสําเนารายงานไปยังส่วนราชการต้นสังกัดอีก 1 ชุด
ด้วย
ข้อ 156 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานดังกล่าวตามข้อ 155 และปรากฏว่ามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ
หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นํา
ความในข้อ 35 และข้อ 36 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพ
เนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการ
จําหน่ายต่อไปได้
ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าส่วนราชการดําเนินการตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 25 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
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ส่วนที่ 3
การจําหน่าย
ข้อ 157 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลือง
ค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาสั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่าง
หนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
(1) ขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให้นําวิธีที่
กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000
บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้
การขายให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา
47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา
(2) แลกเปลี่ยน ให้ดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
(3) โอน ให้ โอนแก่ ส่ว นราชการ หน่ วยงานตามกฎหมายว่ าด้ วยระเบี ย บบริห ารราชการส่ว นท้ องถิ่ น
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณ
กุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากรทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
(4) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนด
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ และสําหรับ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อนด้วย
ข้อ 158 เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือข้อตกลงใน
ส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี

การจําหน่ายเป็นสูญ
ข้อ 159 ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุ
อยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ 157 ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติ
(2) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 500,000 บาท ให้อยู่ในอํานาจของกระทรวงการคลังหรือ
ส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมายที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 26 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ข้อ 160 เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ 157 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ทั น ที แล้ ว แจ้ ง ให้ สํ า นั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น หรื อ สํ า นั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น ภู มิ ภ าค แล้ ว แต่ ก รณี ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
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แจ้ งให้ กระทรวงการคลั งหรื อส่ว นราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย และสํ านักงานตรวจเงิ น แผ่ น ดิน หรื อ
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
สําหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดด้วย
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 27 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 161 ในกรณีที่พัสดุของทางราชการเกิดการชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ใน
ราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 155 และได้ดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่
เกี่ยวข้อง หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้
ดําเนินการตามข้อ 157 ข้อ 158 ข้อ 159 และข้อ 160 โดยอนุโลม
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 27 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)

หมวด 4
บทเฉพาะกาล
ข้อ 162 ในระหว่างที่ยังไม่ได้ตั้งศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาตามข้อ 74 ให้ยกเว้นไม่นําข้อกําหนดเกี่ยวกับศูนย์
ข้อมูลที่ปรึกษามาใช้บังคับกับการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาตามที่กําหนดไว้ในหมวด 2 ส่วนที่ 3 และให้ดําเนินการหา
รายชื่อที่ปรึกษาไทย ตามวิธีการที่กําหนดไว้สําหรับที่ปรึกษาต่างประเทศโดยอนุโลม
ข้อ 163 รายชื่อผู้ทิ้งงานที่มีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบนี้ด้วย
สําหรับการพิจารณาลงโทษผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่กําหนด หรือ
คู่สัญญาของทางราชการไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้นก่อนที่ระเบียบนี้จะใช้บังคับ ให้พิจารณาสั่งการตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิม
ข้อ 164 การพัสดุใดที่อยู่ในระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ หรือ
จนกว่าจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได้
ข้
อ 165 ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป กับให้มีอํานาจหน้าที่กําหนดแบบหรือตัวอย่างตามระเบียบข้อ 12 (5)
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2535
(ลงชื่อ) อานันท์ ปันยารชุน
(นายอานันท์ ปันยารชุน)
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