ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552
___________________________

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2521 ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการซือ้ การจ้าง และการจ้างที่ปรึกษา ภายใต้โครงการที่ดําเนินการด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ พ.ศ.2527 และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุ ให้เป็นระเบียบเดียวกัน เพื่อสะดวกในการปฏิบัติยิ่งขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวาง
ระเบียบไว้ดังนี้
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 ภายใต้โครงการที่
ดําเนินการด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ พ.ศ. 2527
(10) ระเบียบว่าด้วยการจ้างออกแบบ และควบคุม งานก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2521
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอืน่ ใด ที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ให้ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
(ความในข้อ 4 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6)
พ.ศ.2545)
หมวด 1
ข้อความทั่วไป
ส่วนที่ 1
นิยาม
ข้อ 5 ในระเบียบนี้
"การพัสดุ" หมายความว่า การจัดทําเอง การซือ้ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจําหน่าย และการดําเนินการอืน่ ๆ ที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
"พัสดุ" หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ทีด่ ินและสิ่งก่อสร้าง ที่กําหนดไว้ในหนังสือการจําแนกประเภทรายจ่าย
ตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ
"การซื้อ" หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่
รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง
"การจ้าง" ให้หมายความรวมถึง การจ้างทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และ
การจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับ
ขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การ
จ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
"การจ้างที่ปรึกษา" หมายความว่า การจ้างบริการจากที่ปรึกษา แต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ

"การจ้างออกแบบและควบคุมงาน" หมายความว่า การจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่ประกอบ
ธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
"เงินงบประมาณ" หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจําปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และเงินซึ่งส่วน
ราชการได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไม่ตอ้ งส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ แต่ไม่รวมถึงเงินกู้ และเงินช่วยเหลือ ตามระเบียบนี้
"เงินกู้" หมายความว่า เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินจากต่างประเทศ
"เงินช่วยเหลือ" หมายความว่า เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ สถาบัน
การเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชน
ต่างประเทศ
"อาคาร" หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทําการ โรงพยาบาล
โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนาํ ร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มลี ักษณะทํานองเดียวกัน และรวมตลอดถึง
สิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน
ประปาและสิ่งอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ
"พัสดุที่ผลิตในประเทศ" หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสําเร็จรูปแล้ว โดยสถานทีผ่ ลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย
"กิจการของคนไทย" หมายความว่า กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย
"ที่ปรึกษา" หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ หรือสามารถให้บริการเป็นที่ปรึกษาทาง
วิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น รวมทั้งให้บริการด้านศึกษา สํารวจ ออกแบบและควบคุม
งาน และการวิจัย แต่ไม่รวมถึงการให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ
"ที่ปรึกษาไทย" หมายความว่า ที่ปรึกษาที่มสี ญ
ั ชาติไทยและได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาของ
กระทรวงการคลัง
"ส่วนราชการ" หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในส่วนกลาง ส่วน
ภูมิภาค หรือในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มฐี านะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิน่
"รัฐวิสาหกิจ" หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
"ปลัดกระทรวง" หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงด้วย
"หัวหน้าส่วนราชการ"
- สําหรับราชการบริหารส่วนกลาง หมายความว่า อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชือ่ อย่างอื่นและมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล

- สําหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด
"หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ" หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบกอง ซึ่งปฏิบัติงานในสาย
งานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามทีอ่ งค์กรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด หรือข้าราชการอื่นซึ่งได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้า
ส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แล้วแต่กรณี
(คํานิยามนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539)
"เจ้าหน้าที่พัสดุ" หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งจาก
หัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบตั ิงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
"ผู้อํานวยการโครงการ" หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งหรือมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบในการดําเนินการ
เกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงินกู้หรือโครงการเงินช่วยเหลือ
"โรงงานที่ได้รบั การรับรองระบบคุณภาพ" หมายความว่า โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน
เลขที่ มอก. 9001 หรือ มอก. 9002 ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือหน่วยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมให้การ
รับรองระบบงาน (accreditation)
(คํานิยามนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542)
"ผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกัน" หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคาขายในการซือ้
พัสดุของทางราชการ หรือเข้าเสนอราคาเพื่อรับจ้างทําพัสดุ หรือเข้าเสนองานเพื่อรับจ้างเป็นที่ปรึกษา หรือรับจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน ให้แก่ส่วนราชการใด เป็นผู้มีสว่ นได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่ส่วนราชการนัน้ ในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ ุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผูจ้ ดั การ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผูบ้ ริหาร หรือผูม้ ีอํานาจใน
การดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบคุ คลรายหนึ่งมีอาํ นาจหรือสามารถใช้อํานาจในการบริหาร
จัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วน
ราชการนั้นในคราวเดียวกัน
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จํากัดความรับผิดใน
ห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถอื หุน้ รายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ
หรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษทั จํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย
ที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน

คําว่า "ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่" ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุน้ เกินกว่าร้อยละยีส่ ิบห้าในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่น
ตามที่ กวพ. เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จดั การ หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มอี ํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วนใน
ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถอื หุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดอีกราย
หนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่สว่ นราชการนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถอื ว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอืน่ เป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการผูจ้ ัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถอื
หุ้นโดยทีต่ นเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผูถ้ อื หุ้นทีแ่ ท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือ
บริษัทจํากัด หรือบริษทั มหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษทั มหาชนจํากัดที่
เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถอื ว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
นั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
"การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" หมายความว่า การที่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายหนึ่งหรือหลาย
ราย กระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรมในการเสนอราคา หรือเสนองานต่อส่วนราชการ ไม่วา่ จะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้
หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่
ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทัง้ นี้ โดยมีวัตถุประสงค์ทจี่ ะ
แสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอ
งานรายหนึ่งรายใดเป็นผูม้ ีสิทธิทําสัญญากับส่วนราชการนัน้ หรือเพือ่ หลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
หรือเพือ่ ให้เกิดความได้เปรียบส่วนราชการโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ
"เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ" หมายความว่า คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตามข้อ 42
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามข้อ 50 คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตาม
ข้อ 86 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ 103 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบ
จํากัดข้อกําหนดตามข้อ 106 หรือผู้ว่าจ้างในกรณีการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เป็นการว่าจ้าง
โดยการประกวดแบบตามข้อ 107 (2)
"งานก่อสร้างสาธารณูปโภค" หมายความว่า งานก่อสร้าง ซ่อมแซม และบํารุงรักษางานอันเกี่ยวกับการประปา การ
ไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ํา ระบบการขนส่งปิโตรเลียมโดยทางท่อ ทางหลวง ทางรถไฟ
และการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน

(คํานิยาม "ผู้เสนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกัน" "การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม" "เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัต"ิ และ "งานก่อสร้างสาธารณูปโภค" แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)

ส่วนที่ 2
การใช้บังคับและการมอบอํานาจ
ข้อ 6 ระเบียบนี้ใช้บังคับแก่สว่ นราชการ ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ และเงิน
ช่วยเหลือ
ข้อ 7 สําหรับส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม การกําหนดให้ส่วนราชการระดับใด ผูบ้ ังคับบัญชาชัน้ ใด ตําแหน่ง
ใด มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด และเมื่อได้กําหนดไปประการใด
แล้ว ให้แจ้งผู้รกั ษาการตามระเบียบ และสํานักงานตรวจเงิน แผ่นดินทราบด้วย
ข้อ 8 สําหรับส่วนราชการที่หวั หน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือส่วนราชการที่ไม่สังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงใด ให้หวั หน้าส่วนราชการนั้นมีอํานาจในการดําเนินการตามระเบียบนี้เท่ากับ
หัวหน้าส่วนราชการ ส่วนอํานาจที่เกินกว่านั้นให้ผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปเป็นผู้พจิ ารณา
ข้อ 9 ผู้มอี ํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้จะมอบอํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้โดยให้คํานึงถึง
ระดับ ตําแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ทจี่ ะได้รบั มอบอํานาจเป็นสําคัญ
เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ตอ้ งรับมอบอํานาจนั้น และจะมอบอํานาจนั้นให้แก่ผู้
ดํารงตําแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่
(1) การมอบอํานาจให้แก่ผู้วา่ ราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนั้นต่อไปได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1.1) กรณีมอบอํานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผูช้ ่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้าส่วน
ราชการประจําจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอํานาจอํานาจชั้นต้นทราบด้วย
(1.2) กรณีมอบอํานาจให้แก่บุคคลอืน่ นอกจากที่กล่าวใน (1.1) จะกระทําได้ตอ่ เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบจากผู้มอบ
อํานาจชั้นต้นแล้ว
(2) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อตามระเบียบกระทรวงกลาโหม
เพื่อความคล่องตัวในการจัดหา ให้หัวหน้าส่วนราชการมอบอํานาจในการสั่งการและดําเนินการจัดหาให้แก่ผดู้ ํารง
ตําแหน่งรองลงไปเป็นลําดับ

สําหรับโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ผูม้ อี ํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะแต่งตั้งข้าราชการคนหนึ่งทําหน้าที่
ผู้อํานวยการโครงการ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการตามระเบียบนี้ให้เป็นการเฉพาะก็ได้
ให้ผู้มอบอํานาจส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบทุกครั้ง
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 5 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 และ
ความในวรรคห้า แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 5 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)

ส่วนที่ 3
บทกําหนดโทษ
ข้อ 10 ผู้มีอํานาจหรือหน้าทีด่ าํ เนินการตามระเบียบนี้ หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระทําการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่อ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนือ
อํานาจหน้าที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอื้ออํานวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ให้มีการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม ถือว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือตามกฎหมายเฉพาะของส่วน
ราชการนั้น ภายใต้หลักเกณฑ์ดังนี้
(1) ถ้าการกระทํามีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรง ให้ดําเนินการลงโทษอย่างต่ํา
ปลดออกจากราชการ
(2) ถ้าการกระทําเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างต่ําตัดเงินเดือน
(3) ถ้าการกระทําไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าวตักเตือน โดยทําคําสั่งเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
การลงโทษทางวินัยตาม (1) หรือ (2) ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทําหลุดพ้นจากความรับผิดในทางแพ่งตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องหรือความรับผิดทางอาญา (ถ้ามี)
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 5 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)

ส่วนที่ 4
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ข้อ 11 ให้มีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เรียกโดยย่อว่า "กวพ." ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลัง เป็น
ประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทน
สํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ช.
ผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผู้แทนสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินห้าคน เป็นกรรมการ และให้เจ้าหน้าที่
กรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ กับให้ กวพ. แต่งตั้งผูช้ ่วยเลขานุการไม่เกินสองคน
ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตําแหน่งอาจ
ได้รับแต่งตั้งอีกได้
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 4 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545)
ข้อ 12 ให้ กวพ. มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
(2) พิจารณาการอนุมตั ิยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
(3) พิจารณาคําร้องเรียนเกี่ยวกับการที่ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
(4) เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบต่อคณะรัฐมนตรี
(5) กําหนดแบบหรือตัวอย่าง รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และกําหนดแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตาม
ระเบียบนี้
(6) เสนอความเห็นต่อผู้รักษาการตามระเบียบ ในการพิจารณาและแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงาน และการสั่งเปลี่ยนแปลง
เพิกถอนผูท้ ิ้งงานของส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
(7) กําหนดอัตราร้อยละของราคา ตามข้อ 16(6) (7) (8) และ (11)
(8) กําหนดประเภทหรือชนิดของพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศ ตามข้อ 68
(9) เชิญข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการ หรือพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องมา
สอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

(10) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่ตามทีค่ ณะกรรมการมอบหมาย
(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 และ
ความใน (12) (13) (14) และ (15) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 7 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับ
ที่ 4) พ.ศ.2541)

หมวด 2
การจัดหา
ส่วนที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 13 หลังจากได้ทราบยอดเงินที่จะนํามาใช้ในการจัดหาแล้ว ให้ส่วนราชการรีบดําเนินการให้เป็นไปตามแผน
และตามขั้นตอนของระเบียบนี้ ในส่วนที่ 2 ส่วนที่ 3 หรือส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมทีจ่ ะทําสัญญาได้ทันที
เมื่อได้รับอนุมตั ิทางการเงินแล้ว
การจัดหาโดยวิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา ให้ส่วนราชการวางแผนในการจัดหา และดําเนินการให้เป็นไป
ตามแผนด้วย
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 8 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539)
ข้อ 14 การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ได้กําหนดไว้ และไม่มีระเบียบของทางราชการหรือ
กฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถอื ปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กําหนดไว้ใน
หมวดนี้
ข้อ 15 กรณีทมี่ ีการจัดทําเอง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น และแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัตแิ ละหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจ้าง เว้นแต่ส่วน
ราชการที่กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว

ข้อ 15 ทวิ การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผูม้ ีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขัน้ ตอนของการจัดหา ต้องดําเนินการโดย
เปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถ
ของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้นตามทีก่ ําหนดไว้ในระเบียบนี้
ในการดําเนินการแต่ละขั้นตอน ผู้มีหน้าทีร่ ับผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานในการดําเนินการ พร้อมทั้งต้องระบุ
เหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สาํ คัญไว้เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ 15 ตรี เพือ่ เป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมตามข้อ 15 ทวิ ให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
ที่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันแต่เพียงรายเดียวเท่านั้น มีสิทธิที่จะเสนอราคาหรือเสนองานในการซือ้
หรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานของทางราชการในแต่ละครั้ง
ให้เจ้าหน้าที่ทมี่ ีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัตดิ าํ เนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละ
รายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มผี ลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ก่อนการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน
แล้วแต่กรณี และในกรณีการซื้อหรือการจ้างทําพัสดุโดยวิธีประกวดราคาตามข้อ 54 หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
คัดเลือกตามข้อ 85 และข้อ 89 ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้
เสนอราคาหรือผู้เสนองานดังกล่าว ก่อนการเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค ซองข้อเสนอด้านราคา หรือซองข้อเสนอ
ทางการเงิน
ข้อ 15 จัตวา ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ 15 ตรี วรรคสอง ให้
เจ้าหน้าที่กําหนดให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมี
เอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้เสนอราคาหรือผูเ้ สนองานเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิตบิ ุคคล หนังสือ
บริคณห์สนธิ บัญชีรายชือ่ หุน้ ส่วนผู้จัดการ กรรมการผูจ้ ัดการ ผู้มอี ํานาจควบคุม และบัญชีรายชือ่ ผู้ถอื หุ้นรายใหญ่
พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผู้เสนอราคาหรือผูเ้ สนองานเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มใิ ช่นติ ิบุคคล ให้ยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้นั้น สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีที่ผเู้ สนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสําเนา
สัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคล
ธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผูร้ ่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นเอกสาร
ตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) เอกสารอื่นตามทีส่ ่วนราชการกําหนด เช่น หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน สําเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สําเนาใบ
ทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม

การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึง่ ให้ยื่นพร้อมกับการยื่นซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน
แล้วแต่กรณี สําหรับกรณีที่ระเบียบนี้กําหนดให้ยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียวตามข้อ 87 (2) ให้ผู้เสนอ
งานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึง่ มาพร้อมกับการยื่นซองดังกล่าวด้วย
เมื่อได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ 15 ตรี วรรคสองแล้ว ให้
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานทีม่ สี ิทธิได้รับการคัดเลือกไว้ใน
ที่เปิดเผย ณ สถานที่ทําการของส่วนราชการโดยพลัน และถ้าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานอยู่ ณ สถานที่ที่มีการเปิด
ซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายนั้น
ทราบด้วย
ข้อ 15 เบญจ เมื่อได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ 15 ตรี วรรคสอง
แล้ว หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นผู้เสนอราคาทีม่ ีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัตติ ดั รายชือ่ ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอ
งานในการเสนอราคาหรือเสนองานในครั้งนั้น พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายดังกล่าวทราบโดย
พลัน
ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเพราะเหตุเป็นผู้เสนอราคา
ที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งพร้อมทั้ง
แสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เกี่ยวข้องมาด้วย
ในกรณีทมี่ ีการยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ปลัดกระทรวงพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้อทุ ธรณ์ทราบ
โดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุดสําหรับการเสนอราคาหรือเสนองานในการซื้อหรือ
การจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น และให้ส่งคําวินิจฉัยอุทธรณ์
ดังกล่าวให้ กวพ. ทราบด้วย
การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสอง ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ
เสนองาน แล้วแต่กรณี ทั้งนี้ เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่
ทางราชการอย่างยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับคําคัดค้านของผูอ้ ุทธรณ์ และเห็นว่าการ
ยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการ
อย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอาํ นาจยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกล่าวได้
ข้อ 15 ฉ นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัตขิ องผู้เสนอราคาหรือ ผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ 15 ตรี วรรคสอง
และตามข้อ 145 แล้ว หากปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัติกอ่ นหรือในขณะที่มีการเปิดซองสอบ
ราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน ว่ามีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรม ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัตทิ ําการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวหากเชื่อได้ว่ามี

การกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าทีต่ รวจสอบคุณสมบัติตดั รายชื่อ
ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่กระทําการดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานในการซือ้ หรือ
การจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น เว้นแต่เจ้าหน้าทีท่ มี่ ีหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติจะวินิจฉัยว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้น เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่ การ
พิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริม่ ให้มีการกระทําดังกล่าวตามนัยข้อ 145 เบญจ จะไม่ตดั รายชื่อผู้เสนอ
ราคาหรือผู้เสนองานนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างที่
ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานนั้นก็ได้
ให้นําความในข้อ 15 จัตวา วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม และผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออก
จากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิอทุ ธรณ์คาํ สั่งของเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าทีต่ รวจสอบ
คุณสมบัติได้ ทัง้ นี้ ให้นําความในข้อ 15 เบญจ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้กับการอุทธรณ์ในกรณีนี้โดย
อนุโลม และให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอต่อปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัด
รายชื่อออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผูเ้ สนองานตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ทิ้งงานตามความในหมวด 2 ส่วนที่ 8 การ
ลงโทษผู้ทิ้งงาน
ข้อ 15 สัตต ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานแล้ว ว่าผู้
เสนอราคาหรือผู้เสนองานทีม่ ีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามที่ได้ประกาศรายชื่อไว้ตามข้อ 15 จัตวา วรรคสาม เป็นผู้
เสนอราคาทีม่ ผี ลประโยชน์รว่ มกันกับผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายอื่น หรือเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่
กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ให้หัวหน้าส่วนราชการมีอํานาจที่จะตัดรายชือ่ ผู้
เสนอราคาหรือผู้เสนองานทีม่ ีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวทุกรายออกจากประกาศรายชื่อตามข้อ 15 จัตวา
วรรคสาม
ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอต่อปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายชือ่ ออกจาก
การเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ทิ้งงานตามความในหมวด 2 ส่วนที่ 8 การลงโทษผูท้ ิ้งงาน
และในกรณีทปี่ ลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่
ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองสอบ
ราคา 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
การใช้พัสดุทผี่ ลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
ข้อ 16 ให้ส่วนราชการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) ห้ามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผูข้ ายพัสดุทผี่ ลิตในประเทศ
หรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคากับทางราชการ
(2) ในกรณีพัสดุทตี่ อ้ งการซือ้ หรือจ้างทํา มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมแล้ว ให้กําหนด
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม หรือเพื่อ
ความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้
(3) ในกรณีพัสดุทตี่ อ้ งการซือ้ หรือจ้างทํา ยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการ
จดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กําหนดรายละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการ
ในการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ในคู่มอื ผูซ้ อื้ หรือใบแทรกคูม่ ือผู้ซอื้
ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น
(4) ในกรณีที่มคี วามจําเป็นจะต้องกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้าง แตกต่าง
จากที่กําหนดไว้ใน (2) หรือ (3) ให้แจ้งสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรม และเมือ่ ได้รับหนังสือกระทรวง
อุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไม่ทักท้วงแล้ว ให้ดําเนินการซือ้ หรือจ้างต่อไปได้ หรือไม่รับพิจารณารายนั้น แล้วแต่
กรณี
(5) ในกรณีพัสดุทตี่ อ้ งการซือ้ หรือจ้างทํา เป็นพัสดุทมี่ ีผู้ได้รบั ใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด
หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุทมี่ ีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผู้ผลิต
ตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ได้รับ
การรับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทยเท่านั้น
ในกรณีพัสดุทตี่ อ้ งการซือ้ หรือจ้างทําตามวรรคหนึ่ง เป็นพัสดุทมี่ ีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุทมี่ ีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพโดยมีผู้ผลิตน้อยกว่าสามราย แต่เป็นพัสดุทมี่ ีผู้ได้รบั ใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานประเภท ชนิด
หรือขนาดเดียวกันโดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตตั้งแต่สามรายขึ้นไป หรือเป็นพัสดุทมี่ ีผู้ผลิตจากโรงงาน ที่ได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพโดยมีผผู้ ลิตตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้สว่ นราชการระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซงึ่ แสดง
เครื่องหมายมาตรฐานหรือพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทยและให้
ดําเนินการตาม (6)

(6) ในกรณีพัสดุทตี่ อ้ งการซือ้ หรือจ้างทํา เป็นพัสดุทมี่ ีผู้ได้รบั ใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด
หรือขนาดเดียวกันตั้งแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ทําใน
ประเทศไทยเท่านั้น
ในกรณีพัสดุทตี่ อ้ งการซือ้ หรือจ้างทํา เป็นพัสดุที่มีผผู้ ลิตจากโรงงานที่ได้รบั การรับรองระบบคุณภาพตัง้ แต่สามราย
ขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทย
เท่านั้น
การซื้อหรือการจ้างในกรณีนนี้ อกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาพัสดุทแี่ สดงเครื่องหมายมาตรฐานและใน
ขณะเดียวกันเป็นพัสดุทมี่ ีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้
เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละห้า ให้ตอ่ รองราคาผู้เสนอราคาพัสดุทแี่ สดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจาก
โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาต่ําสุด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคา
ต่ําสุดไม่เกินร้อยละสาม หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตาม ข้อ 12 (7) ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(7) ในกรณีพัสดุทตี่ อ้ งการซือ้ หรือจ้างทําตาม (5) หรือ (6) เป็นพัสดุทมี่ ีผไู้ ด้รับใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมาย
มาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรอง
ระบบคุณภาพน้อยกว่าสามราย หรือเป็นพัสดุทมี่ ีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือ
ขนาดเดียวกัน โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตน้อยกว่าสามราย หรือเป็นพัสดุที่มผี ู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพ โดยมีผู้ผลิตน้อยกว่าสามราย ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุทที่ ําในประเทศไทย
การซื้อหรือการจ้างในกรณีนนี้ อกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาพัสดุทแี่ สดงเครื่องหมายมาตรฐานและใน
ขณะเดียวกันเป็นพัสดุทผี่ ลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพหรือมีผู้เสนอราคาพัสดุทแี่ สดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือมีผู้เสนอราคาพัสดุทผี่ ลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ ให้ดําเนินการ
ต่อรองราคาดังนี้
(ก) ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครือ่ งหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับ
การรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละสิบมาต่อรอง
ราคา ทั้งนี้ ให้เรียกผู้เสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุดมาต่อรองราคาก่อน หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูง
กว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ด หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามข้อ 12(7) ให้ซื้อหรือจ้าง
จากผู้เสนอราคารายนั้น หากต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและ
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาต่ําสุดลําดับถัดไปมาต่อรองราคา หากต่อรอง
ราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ด หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตาม
ข้อ 12 (7) ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

(ข) หากดําเนินการตาม (ก) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือผู้เสนอราคา
พัสดุ ที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รบั การรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอื่น
ไม่เกินร้อยละเจ็ดมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เสนอราคารายอื่นไม่
เกินร้อยละห้า หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามข้อ 12 (7) ให้ซอื้ หรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(8) ในกรณีพัสดุทตี่ อ้ งการซือ้ หรือจ้างทํามีผไู้ ด้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ระบุ
ความต้องการเฉพาะพัสดุที่ทาํ ในประเทศไทย
การซื้อหรือการจ้างในกรณีนนี้ อกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้
กับกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุดของผู้เข้าแข่งขันรายอื่นไม่เกินร้อยละเจ็ด ให้ตอ่ รองราคาผู้
เสนอราคาพัสดุที่ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมรายที่เสนอราคาต่ําสุด หากต่อรอง
ราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ําสุดไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามข้อ 12 (7) ให้ซอื้ หรือจ้าง
จากผู้เสนอราคารายนั้น
(9) การดําเนินการตาม (5) (6) (7) หรือ (8) ให้ถอื ตามที่ปรากฏในบัญชีคมู่ ือผู้ซอื้ หรือใบแทรกคูม่ ือผู้ซอื้ ที่กระทรวง
อุตสาหกรรมจัดทําขึ้นถึงเดือนก่อนหน้าที่จะประกาศซือ้ หรือจ้าง
ถ้ามีผู้เสนอราคาพัสดุทอี่ ยู่ระหว่างขอการรับรองระบบคุณภาพ หรือการขอรับใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมาย
มาตรฐาน หรือการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยแนบใบรับมาพร้อมกับใบเสนอราคา
หากพัสดุนั้นได้รับการรับรองระบบคุณภาพ หรือใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐาน หรือได้รับการจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน 10 วันทําการ นับจากวันถัดจากวันเสนอราคา แต่ทั้งนี้จะต้องก่อน
การพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ ให้ถอื เสมือนเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
หรือได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือได้รบั การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม
แล้วแต่กรณี
(10) ในกรณีทไี่ ด้ดําเนินการตาม (2) (3) (5) (6) (7) หรือ (8) แล้ว แต่ไม่สามารถซือ้ หรือจ้างได้ ให้ดําเนินการซื้อ
หรือจ้างต่อไปได้ หรือไม่รับพิจารณารายนั้น แล้วแต่กรณี
(11) การซื้อและการจ้างนอกจากที่กล่าวใน (2) (3) (5) (6) (7) หรือ (8) แต่ไม่รวมถึงการจ้างก่อสร้าง ให้กําหนด
เงื่อนไขให้ผู้เสนอราคาระบุแหล่งกําเนิดหรือประเทศทีผ่ ลิตด้วย ในกรณีที่ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่มแี หล่งกําเนิด
หรือผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย เสนอราคาสูงกว่าพัสดุทมี่ ิได้มีแหล่งกําเนิดหรือผลิตใน
ประเทศไทยหรือมิได้เป็นกิจการของคนไทยไม่เกินร้อยละห้าของผู้เสนอราคารายต่ําสุด ให้ตอ่ รองราคาของผู้เสนอ
ราคาพัสดุที่มแี หล่งกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือเป็นกิจการของคนไทยรายที่เสนอถูกต้องตามเงื่อนไขที่
กําหนดซึ่งมีคณ
ุ สมบัติเป็นประโยชน์ตอ่ ทางราชการ และเสนอราคาต่ําสุด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่า
ราคาต่ําสุดไม่เกินร้อยละสาม หรืออัตราที่ กวพ. กําหนด ตามข้อ 12 (7) ให้ซอื้ หรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

(12) การเปรียบเทียบราคา ให้พิจารณาราคาที่อยู่ในฐานเดียวกัน โดยให้พิจารณาราคารวมภาษี ราคาแยกภาษี
หรือราคายกเว้นภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศให้ผู้เสนอราคาทราบ แล้วแต่กรณี
(13) ราคาที่ซื้อหรือจ้าง ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดสําหรับวิธีซอื้ หรือวิธีจ้างแต่ละวิธี เว้นแต่จะเข้า
หลักเกณฑ์ตาม (6) (7) (8) หรือ (11)
การซื้อหรือการจ้าง ที่ดําเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือซึ่งไม่สามารถเจรจากับแหล่งเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ
เพื่อกําหนดเงือ่ นไขตามวรรคหนึ่งได้ ให้ส่วนราชการส่งเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศไทยหรือเป็นกิจการของคนไทย
ให้มากทีส่ ุดเท่าที่จะทําได้
ในกรณีที่พัสดุใดผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ให้ กวพ. มีอํานาจยกเว้นการส่งเสริมพัสดุประเภท
หรือชนิดดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น
ผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐาน ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน หรือผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพตาม (5) (6) หรือ (7) แต่ละราย ถ้ามีลักษณะที่เป็นการมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อมตามนัยของบทนิยาม "ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน" ให้นบั ผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมาย
มาตรฐานหรือผู้ผลิตดังกล่าวเป็นหนึ่งรายเท่านั้น
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ94 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 17 ให้ส่วนราชการดังต่อไปนี้ มีหน้าที่ควบคุมดูแลและสนับสนุนให้มกี ารปฏิบัติตามข้อ 16
(1) กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่
(1.1) พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตแสดงเครือ่ งหมายมาตรฐาน คําขอรับใบอนุญาตทําผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมทีม่ ี
พระราชกฤษฎีกากําหนดให้ตอ้ งเป็นไปตามมาตรฐาน และคําขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ในระหว่างที่ยังพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งไม่แล้วเสร็จ ให้สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมออกใบรับ
ให้แก่ผู้ยื่นคําขอเพื่อใช้เป็นหลักฐานกับส่วนราชการผู้ดําเนินการซื้อหรือจ้าง
(1.2) จัดทําบัญชีคู่มอื ผูซ้ ื้อปีละหนึ่งครั้ง และใบแทรกคู่มอื ผูซ้ อื้ ระบุรายชื่อมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมที่
ประกาศกําหนดใหม่ และบัญชีรายชือ่ ผลิตภัณฑ์รายใหม่ที่ได้ผ่านการพิจารณาตาม (1.1) เดือนละหนึ่งครั้ง เผยแพร่
แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐที่เรียกชือ่ อย่างอื่น เป็นประจํา
(1.3) ตรวจสอบความจําเป็นพิเศษของส่วนราชการตามข้อ 16(4) หากเป็นกรณีที่ไม่สมควรให้ทักท้วง มิฉะนั้นให้
ตอบรับทราบ ทั้งนี้ ภายในสิบวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
(2) สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าทีส่ อดส่องมิให้มีการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อ 16 หากพบการหลีกเลี่ยงให้
รายงานผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป เพื่อดําเนินการทางวินัยแก่ผู้หลีกเลี่ยง และแจ้งให้ผู้รักษาการตามระเบียบ
ทราบ

(ความใน (1.3) ของข้อ 17 (1) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 10 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่
36) พ.ศ.2539)
วิธีซื้อและวิธีจา้ ง
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)
ข้อ 19 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน100,000 บาท
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538)
ข้อ 20 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่
เกิน 2,000,000 บาท
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538)
ข้อ 21 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซือ้ หรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538)
ข้อ 22 การซื้อหรือการจ้างตามข้อ 19 และข้อ 20 ถ้าผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเห็นสมควรจะสั่งให้กระทําโดยวิธีที่
กําหนดไว้สําหรับวงเงินที่สูงกว่าก็ได้
การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วงเงินต่ํากว่าที่กําหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด
หรือเพือ่ ให้อํานาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไป จะกระทํามิได้
การซื้อหรือการจ้างซึ่งดําเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างจะสั่งให้กระทําตามวงเงินที่สัญญา
เงินกู้หรือสัญญาเงินช่วยเหลือกําหนดก็ได้
ข้อ 23 การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซือ้ ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ให้กระทําได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณี
ใด ดังต่อไปนี้

(1) เป็นพัสดุทจี่ ะขายทอดตลาด โดยส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่าง
ประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(2) เป็นพัสดุทตี่ อ้ งซือ้ เร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ
(3) เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ
(4) เป็นพัสดุทมี่ ีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จําเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพือ่ ประโยชน์ของส่วนราชการ
และจําเป็นต้องซื้อเพิ่ม (Repeat Order)
(5) เป็นพัสดุทจี่ ําเป็นต้องซือ้ โดยตรงจากต่างประเทศหรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
(6) เป็นพัสดุทโี่ ดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จาํ เป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ซึ่ง
หมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจําตําแหน่ง หรือยารักษาโรคที่ไม่ตอ้ งจัดซือ้ ตามชือ่ สามัญในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ ตามข้อ 60
(7) เป็นพัสดุทเี่ ป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(8) เป็นพัสดุทไี่ ด้ดําเนินการซือ้ โดยวิธอี ื่นแล้วไม่ได้ผลดี
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 11 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539)
ข้อ 24 การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ให้กระทําได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณี
ใด ดังต่อไปนี้
(1) เป็นงานที่ตอ้ งจ้างช่างผู้มีฝีมอื โดยเฉพาะ หรือผู้มีความชํานาญเป็นพิเศษ
(2) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น
งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครือ่ งยนต์ เครือ่ งไฟฟ้า หรือเครือ่ งอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
(3) เป็นงานที่ตอ้ งกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ
(4) เป็นงานที่ตอ้ งปกปิดเป็นความลับของทางราชการ
(5) เป็นงานที่จําเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จําเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพือ่ ประโยชน์ของส่วนราชการ และ
จําเป็นต้องจ้างเพิ่ม (Repeat Order)
(6) เป็นงานที่ได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 11 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539)
ข้อ 25 สําหรับส่วนราชการในต่างประเทศ หรือมีกจิ กรรมที่ตอ้ งปฏิบัติในต่างประเทศจะซือ้ หรือจ้างโดยวิธีพิเศษก็
ได้ โดยให้ตดิ ต่อซือ้ หรือจ้างกับผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทํางานนั้นโดยตรง

ข้อ 26 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่า
ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน
ท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือทํางานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมตั ิให้ซอื้ หรือจ้าง
(2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ซอื้ หรือจ้าง และกรณีนใี้ ห้รวมถึงหน่วยงานอื่นที่มกี ฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีกําหนดด้วย

รายงานขอซือ้ หรือขอจ้าง
ข้อ 27 ก่อนดําเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซือ้ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างตามข้อ 28 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการ ดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็นที่ตอ้ งซือ้ หรือจ้าง
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง
(3) ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซือ้ หรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2
ปีงบประมาณ
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือทีจ่ ะซื้อหรือจ้าง
ในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซือ้ หรือจ้างในครั้งนั้น
(5) กําหนดเวลาที่ตอ้ งการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(6) วิธีที่จะซือ้ หรือจ้าง และเหตุผลทีต่ อ้ งซือ้ หรือจ้างโดยวิธีนั้น
(7) ข้อเสนออืน่ ๆ เช่น การขออนุมตั ิแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จําเป็นในการซือ้ หรือจ้าง การออกประกาศสอบ
ราคาหรือประกาศประกวดราคา
การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท และการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษกรณีเร่งด่วน
ตามข้อ 23 (2) หรือข้อ 24 (3) ซึ่งไม่อาจทํารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ
ปฏิบัติราชการนั้นจะทํารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้
(ความในข้อ 27 วรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 12 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3)
พ.ศ.2539)
ข้อ 28 ก่อนดําเนินการซื้อที่ดนิ และหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทํารายงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการตาม
รายการดังต่อไปนี้

(1) เหตุผลและความจําเป็นที่ตอ้ งซือ้
(2) รายละเอียดของที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซือ้ รวมทั้งเนือ้ ทีแ่ ละท้องที่ทตี่ อ้ งการ
(3) ราคาประเมินของทางราชการในท้องทีน่ ั้น
(4) ราคาซื้อขายของทีด่ ิน และหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซือ้ ครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย
(5) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ ที่จะซื้อในครั้งนั้น
ทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซือ้ ในครั้งนั้น
(6) วิธีที่จะซือ้ และเหตุผลที่ตอ้ งซือ้ โดยวิธีนนั้
(7) ข้อเสนออืน่ ๆ เช่น การขออนุมตั ิแต่งตัง้ คณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็นในการซือ้ การออกประกาศสอบราคา
หรือประกาศประกวดราคา
การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง เว้นแต่การซือ้ ทีด่ ินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศ
ที่จําเป็นต้องติดต่อผ่านนายหน้า หรือดําเนินการในทํานองเดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมของท้องถิ่น
ข้อ 29 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ 27 หรือข้อ 28 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ดําเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจ้างนั้นต่อไปได้

การคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบือ้ งต้นในการซือ้ และการจ้าง
ข้อ 30 ส่วนราชการใดประสงค์จะคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบือ้ งต้นในการซือ้ และการจ้างให้กระทําได้ในกรณีที่
จําเป็นต้องจํากัดเฉพาะผู้ทมี่ คี วามสามารถ โดยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ประกาศให้ผู้ทสี่ นใจทราบ
โดยเปิดเผย พร้อมทั้งส่งให้ กวพ. ด้วย
ในการดําเนินการคัดเลือก ให้ส่วนราชการเจ้าของเรื่องจัดทํารายงานเสนอขออนุมตั ิหัวหน้าส่วนราชการผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมด้วยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น โดยมีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องทําการคัดเลือกผู้มีคณ
ุ สมบัติเบื้องต้น
(2) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุ หรืองานที่จะต้องซือ้ หรือจ้าง
(3) คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งเป็นเกณฑ์ความต้องการขั้นต่ํา เช่น ประสบการณ์และผลงานทีผ่ า่ น
มา สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเจ้าหน้าที่ เครือ่ งมือ และโรงงาน ฐานะการเงิน เป็นต้น
(4) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 13 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539)

ข้อ 31 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการสั่งการอนุมตั ิในข้อ 30 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจดั ทําประกาศเชิญชวนเพื่อคัดเลือก
คุณสมบัติเบื้องต้น
ประกาศเชิญชวน อย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
(1) รายละเอียดเฉพาะของทีต่ อ้ งการซือ้ หรืองานที่ตอ้ งการจ้าง
(2) ประสบการณ์ และผลงานของผู้เสนอทีม่ ีลักษณะและประเภทเดียวกัน
(3) สมรรถภาพ ในส่วนที่เกีย่ วข้องกับเจ้าหน้าที่ เครือ่ งมือ และโรงงาน
(4) ฐานะการเงิน
(5) หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือก
(6) สถานที่ในการขอรับ หรือขอซือ้ เอกสารคุณสมบัติเบือ้ งต้น
ในประกาศครัง้ แรก ให้กําหนดสถานที่ วัน เวลารับข้อเสนอ ปิดการรับข้อเสนอ และเปิดซองข้อเสนอ พร้อมทั้ง
ประกาศโฆษณาและแจ้งลักษณะโดยย่อของพัสดุทตี่ อ้ งการซื้อหรืองานทีต่ อ้ งการจ้าง และกําหนดเวลาให้พอเพียง
เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจจัดเตรียมข้อเสนอ ทั้งนี้ จะต้องกระทําก่อนวันรับซองข้อเสนอไม่นอ้ ยกว่า 30 วัน โดย
ประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและลงประกาศในหนังสือพิมพ์ หากเห็นสมควรจะส่งประกาศเชิญชวนไปยังผู้มี
อาชีพขายหรือรับจ้างทํางานนั้นโดยตรงหรือโฆษณาด้วยวิธีอื่นอีกก็ได้
สําหรับการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบือ้ งต้นในการประกวดราคานานาชาติ ให้ประกาศโฆษณาก่อนวันรับซองข้อเสนอ
ไม่น้อยกว่า 60 วัน และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกู้หรือเงินช่วยเหลืออีกด้วย
ข้อ 32 ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูม้ คี ุณสมบัติเบื้องต้น ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการและกรรมการอื่นอย่างน้อยห้าคน โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ
และในจํานวนนี้ตอ้ งมีผชู้ ํานาญการในเรือ่ งที่จัดซือ้ หรือจัดจ้างนั้นอย่างน้อยหนึ่งคน
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบื้องต้นมีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์และ
ภายในระยะเวลาที่หัวหน้าส่วนราชการกําหนด
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพือ่ พิจารณาประกาศรายชื่อผู้มคี ุณสมบัติเบื้องต้นในการซือ้ หรือจ้างต่อไป
(ความในวรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2552)
ข้อ 33 ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ การคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติเบือ้ งต้นในการซือ้ หรือการจ้าง และ
ตรวจสอบบัญชีรายชือ่ ผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเบื้องต้นที่ได้ประกาศไปแล้วอย่างน้อยทุกรอบ 3 ปี โดยปกติให้กระทําภายใน

เดือนแรกของปีงบประมาณ และเมือ่ ได้ทบทวนแล้วให้ส่วนราชการนั้นแจ้งการทบทวนพร้อมทั้งส่งหลักเกณฑ์ที่มี
การเปลี่ยนแปลงใหม่ให้ กวพ. ทราบโดยเร็ว แต่ตอ้ งไม่นานเกินกว่า 30 วัน นับแต่วันทีไ่ ด้มีการเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑ์ดังกล่าว
ในกรณีทสี่ ่วนราชการใดมีการขึ้นบัญชีผู้มีคณ
ุ สมบัติเบื้องต้นสําหรับการซื้อหรือการจ้างไว้เป็นการประจํา ให้ส่วน
ราชการนั้นเปิดโอกาสให้ผู้มคี ุณสมบัติเบื้องต้นที่ได้ขึ้นบัญชีไว้แล้วและประสงค์ทจี่ ะขอเลือ่ นชั้น หรือให้บุคคลที่
ประสงค์จะเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผูม้ ีคุณสมบัติเบือ้ งต้น มีสิทธิยื่นคําขอเลือ่ นชัน้ หรือคําขอ
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ตลอดเวลา โดยให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือกตามทีก่ ําหนดไว้ในข้อ
31 และข้อ 32 และโดยปกติจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 90 วัน นับแต่วันที่ได้รบั คําขอและเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ถ้าไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกล่าว จะต้องชี้แจงเหตุผล
และระยะเวลาที่ตอ้ งใช้ตามความจําเป็นให้ผู้ยื่นคําขอทราบด้วย
ในระหว่างการยื่นคําขอและตรวจพิจารณาคําขอ ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่ยนื่ คําขอเลือ่ นชัน้ หรือผูท้ ี่ยื่นคําขอเข้ารับ
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเป็นผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเบื้องต้น จะใช้สิทธิจากการที่ตนได้ยื่นคําขอเลือ่ นชั้นหรือคําขอ
เข้ารับการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวในการซือ้ หรือการจ้างที่มีขึ้นก่อนหรือในระหว่างทีต่ นยื่นคําขอเลือ่ นชั้นหรือคํา
ขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกนั้นไม่ได้
ในกรณีทสี่ ่วนราชการเห็นสมควรยกเลิกบัญชีรายชือ่ ผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเบื้องต้นในการซือ้ หรือการจ้างเพื่อดําเนินการ
คัดเลือกผู้มีคณ
ุ สมบัติเบื้องต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ตามวรรคหนึง่ ให้ส่วนราชการแจ้งให้ผู้มี
คุณสมบัติเบื้องต้นที่อยูใ่ นบัญชีรายชือ่ ทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคณ
ุ สมบัติเบื้องต้น ที่ได้มีการ
เปลี่ยนแปลงใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 120 วัน
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 10 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 33 ทวิ ในการซื้อหรือการจ้างแต่ละครั้ง ให้ส่วนราชการพิจารณาถึงความสามารถในการรับงานของผู้ขายหรือผู้
รับจ้างประกอบการพิจารณาคัดเลือกของส่วนราชการด้วย
ในกรณีทสี่ ่วนราชการใดมีการขึ้นบัญชีผู้มีคณ
ุ สมบัติเบื้องต้นสําหรับการซื้อหรือการจ้างไว้แล้ว ให้ส่วนราชการนั้น
แจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่อยู่ในบัญชีผู้มคี ณ
ุ สมบัติเบื้องต้นดังกล่าวแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความ
พร้อมทีต่ นมีอยู่ในวันเสนอราคาตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนด ทั้งในด้านบุคลากร เครือ่ งมือ โรงงาน และ
ฐานะทางการเงินของตนต่อส่วนราชการ
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 11 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)

กรรมการ
ข้อ 34 ในการดําเนินการซือ้ หรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบัติการตาม
ระเบียบนี้ พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
(1) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
(2) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา
(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(4) คณะกรรมการจัดซือ้ โดยวิธีพิเศษ
(5) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
(6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(7) คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ให้คณะกรรมการแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้ามีเหตุที่
ทําให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจําเป็น
ข้อ 35 คณะกรรมการตามข้อ 34 แต่ละคณะให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอย่างน้อยสองคน
ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้ง
บุคคลอืน่ อีกไมเกินสองคนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
ในกรณีเมือ่ ถึงกําหนดเวลาการเปิดซองสอบราคา หรือรับซองประกวดราคาแล้วประธานกรรมการยังไม่มาปฏิบัติ
หน้าที่ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการในเวลานั้น โดยให้คณะกรรมการ
ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่เฉพาะข้อ 42 (1) หรือข้อ 49 แล้วแต่กรณี แล้วรายงานประธานกรรมการซึ่งหัวหน้าส่วน
ราชการแต่งตั้งเพื่อดําเนินการต่อไป
ในการซือ้ หรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา เป็นกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการทุกคณะ เว้นแต่ คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ควรแต่งตัง้ ผู้ชํานาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกีย่ วกับพัสดุหรืองานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
สําหรับการซือ้ หรือจ้างในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้างประจําคนหนึ่งซึ่งมิใช่ผู้จดั ซือ้
หรือจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือ
คณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้

(ความในวรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 3 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.
2552)
ข้อ 36 ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาพร้อมกันไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ
มติของคณะกรรมการให้ถอื เสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึน้ อีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ถือมติเอกฉันท์
กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย
ข้อ 37 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชํานาญทางด้าน
ช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการหรือลูกจ้างประจําในสังกัด หรือข้าราชการหรือลูกจ้างประจําใน
สังกัดอื่นตามทีไ่ ด้รับความยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการของผู้นั้นแล้ว ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความ
จําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผูค้ วบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้
ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผอู้ อกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ตา่ํ กว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
ในกรณีจําเป็นจะต้องจ้างที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมงานแทนข้าราชการหรือลูกจ้างประจําตามวรรคหนึง่ ให้ถอื ปฏิบัติ
ตามหมวด 2 ส่วนที่ 3 หรือส่วนที่ 4 แล้วแต่กรณี
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 12 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 38 ในการซื้อหรือจ้างทําพัสดุทมี่ ีเทคนิคพิเศษ และจําเป็นต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญในการพิจารณาเป็นการเฉพาะ ให้
อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพื่อว่าจ้างที่ปรึกษามาให้
ความเห็นประกอบการพิจารณาในการจัดซือ้ หรือจัดจ้างในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดได้ตามความจําเป็น โดยให้
ดําเนินการจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบนี้ในส่วนที่ 3

วิธีตกลงราคา
ข้อ 39 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง แล้วให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจดั ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการตามข้อ 29
การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึน้ โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจ
ดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นดําเนินการไปก่อน

แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการและเมือ่ หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่า
รายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

วิธีสอบราคา
ข้อ 40 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจดั ทําเอกสารสอบราคา โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
(1) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทตี่ อ้ งการซือ้ และจํานวนที่ตอ้ งการ หรือแบบรูปรายการละเอียดและปริมาณงานที่
ต้องการจ้าง
ในกรณีที่จําเป็นต้องดูสถานที่ หรือชีแ้ จงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตามวรรคหนึ่ง ให้กาํ หนดสถานที่ วัน เวลาที่
นัดหมายไว้ด้วย
(2) คุณสมบัตขิ องผู้เข้าเสนอราคาซึ่งจะต้องมีอาชีพขายหรือรับจ้างตาม (1) โดยให้ผู้เสนอราคาแสดงหลักฐาน
ดังกล่าวด้วย
(3) ในกรณีจําเป็นให้ระบุผู้เข้าเสนอราคา ส่งตัวอย่างแคตตาล๊อก หรือแบบรูปและรายการละเอียดไปพร้อมกับใบ
เสนอราคา
(4) ถ้าจําเป็นต้องมีการตรวจทดลอง ให้กําหนดจํานวนตัวอย่างให้พอแก่การตรวจทดลองและเหลือไว้สําหรับการ
ทําสัญญาด้วย ทั้งนี้ ให้มขี ้อกําหนดไว้ด้วยว่าทางราชการไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ทดสอบตัวอย่างนั้น
(5) สถานที่ตดิ ต่อเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มีการขายให้ระบุราคาขายไว้ด้วย
(6) ข้อกําหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาเสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ (ถ้าทําได้) พร้อมทั้งระบุ
หลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่า จะพิจารณาราคารวมหรือราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ ในกรณีที่ไม่ได้กําหนดไว้ใน
เอกสารสอบราคาให้พิจารณาราคารวม
(7) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไว้ด้วยว่าในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทั้งสิ้นเป็นตัวเลขและต้องมีตัวหนังสือ
กํากับ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ
ในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ให้กําหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสมของลักษณะและประเภท
ของงาน เพื่อให้ผู้เข้าเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาด้วย
(8) กําหนดระยะเวลายืนราคาเท่าที่จําเป็นต่อทางราชการและมีเงื่อนไขด้วยว่าซองเสนอราคาที่ยื่นต่อทางราชการ
และลงทะเบียนรับซองแล้ว จะถอนคืนมิได้

(9) กําหนดสถานที่ส่งมอบพัสดุ และวันส่งมอบโดยประมาณ (สําหรับการซื้อ) หรือกําหนดวันที่จะเริม่ ทํางานและ
วันแล้วเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจ้าง)
(10) กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปิดซองสอบราคา
(11) ข้อกําหนดให้ผู้เสนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อทางราชการ จ่าหน้าถึงประธานกรรมการเปิด
ซองสอบราคาการซื้อการจ้างครั้งนั้น และส่งถึงส่วนราชการก่อนวันเปิดซอง โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
พร้อมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย
สําหรับกรณีทจี่ ะให้มีการยื่นซองทางไปรษณีย์ได้ให้กําหนดวิธีการปฏิบัติไว้ให้ชดั เจนด้วย
(12) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่า ผู้ที่ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงกับทางราชการ เป็นผู้ทงิ้ งาน
(13) ข้อกําหนดว่าผู้เข้าเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทําสัญญา จะต้องวางหลักประกันสัญญาตามชนิดและ
อัตราในข้อ 141 และข้อ 142
(14) ร่างสัญญา รวมทั้งการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เงื่อนไข การจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี) และอัตราค่าปรับ
(15) ข้อสงวนสิทธิ์ว่า ส่วนราชการจะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ และส่วนราชการทรง
ไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดซือ้ หรือจ้าง หรือเลือกซือ้ หรือจ้างโดยไม่จาํ ต้องซือ้ หรือจ้างจากผู้เสนอราคาต่ําสุดเสมอไป รวมทั้ง
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผูท้ ิ้งงาน หากมีเหตุที่เชือ่ ได้ว่าการเสนอราคา
กระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ข้อ 41 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ดําเนินการดังนี้
(1) ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน สําหรับการสอบราคาในประเทศหรือไม่น้อยกว่า 45 วัน สําหรับ
การสอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ กับให้ปิดประกาศ
เผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทาํ การของส่วนราชการนั้น
(2) ในการยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการ
ซื้อหรือการจ้างครั้งนั้น และส่งถึงส่วนราชการผู้ดําเนินการสอบราคาก่อนวันเปิดซองสอบราคา โดยยื่นโดยตรงต่อ
ส่วนราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ในกรณีที่ส่วนราชการกําหนดให้กระทําได้
(3) ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู้เสนอราคามายื่นซองโดยตรงให้
ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง สําหรับกรณีที่เป็นการยื่นซองทางไปรษณีย์ ให้ถือวันและเวลาที่ส่วนราชการนั้นลงรับจาก
ไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทันที

(4) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซองและเมือ่ ถึงกําหนดเวลาเปิดซองสอบ
ราคาแล้ว ให้สง่ มอบซองเสนอราคาพร้อมทัง้ รายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เพื่อ
ดําเนินการต่อไป
ข้อ 42 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ดังนี้
(1) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย
โดยเปิดเผย ตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย
แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชือ่ กํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือก
ผู้เสนอราคาทีถ่ ูกต้องตามเงือ่ นไขในเอกสารสอบราคา
(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผูเ้ สนอราคาที่ถกู ต้องตาม (2) ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์
ต่อทางราชการ และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
ในกรณีทผี่ ู้เสนอราคาต่ําสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่กําหนดตามเอกสาร
สอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ
ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซองเสนอ
ราคา
ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดําเนินการตามข้อ 43
(4) ในกรณีที่มผี ู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงือ่ นไขที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาเพียงราย
เดียว ให้คณะกรรมการดําเนินการตาม (3) โดยอนุโลม
(5) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ข้อ 43 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซือ้
หรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ 27 (4) หรือข้อ 28 (5) แล้วแต่กรณี ให้คณะกรรมการดําเนินการ
ตามลําดับ ดังนี้
(1) เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาแล้ว ราคา
ที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซือ้ หรือ
จ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สงู กว่าวงเงินที่จะซือ้ หรือจ้างนัน้ ไม่เกินร้อยละสิบของ
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซือ้ หรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น

(2) ถ้าดําเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายมา
ต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่มายื่นซอง ให้
ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้เสนอราคาต่ําสุดในการต่อรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่
จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซือ้ หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว
เป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซือ้ หรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(3) ถ้าดําเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบการใช้ดลุ พินิจว่าจะ
สมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดําเนินการสอบ
ราคาใหม่
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 13 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)

วิธีประกวดราคา
ข้อ 44 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจดั ทําเอกสารประกวดราคา ตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนดหรือตามแบบทีผ่ ่านการตรวจ
พิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว
การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่ กวพ. กําหนดหรือแบบที่
ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในตัวอย่างหรือแบบดังกล่าว
และไม่ทําให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หวั หน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบ
หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้จัดทําเป็นประกาศ และมีสาระสําคัญดังนี้
(1) รายการพัสดุทตี่ อ้ งการซือ้ หรืองานทีต่ ้องการจ้าง
(2) คุณสมบัตขิ องผู้มสี ิทธิเข้าประกวดราคา
(3) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซองประกวดราคา
(4) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับ หรือขอซือ้ เอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร
(5) แหล่งเงินกู้และประเทศผูม้ ีสิทธิเข้าประกวดราคาในกรณีประกวดราคานานาชาติ
ข้อ 45 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทํา
หลักฐานการเผยแพร่และการปิดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยให้เจ้าหน้าทีพ่ ัสดุ
ดําเนินการดังนี้

(1) ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ที่ทําการของส่วนราชการนั้น การปิดประกาศดังกล่าว ให้กระทําในตู้
ปิดประกาศทีม่ ีกุญแจปิดตลอดเวลา โดยผูป้ ิดประกาศและผู้ปลดประกาศออกจากตู้ปิดประกาศจะต้องจัดทํา
หลักฐานการปิดประกาศและการปลดประกาศออก เป็นหนังสือมีพยานบุคคลรับรอง ทั้งนี้ ผู้ปิดประกาศและผู้ปลด
ประกาศออก จะต้องมิใช่บุคคลเดียวกัน และจะต้องมิใช่บุคคลที่เป็นพยานในแต่ละกรณีด้วย
(2) ส่งไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และ/หรือประกาศในหนังสือพิมพ์
(3) ส่งให้กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การสือ่ สารมวลชนแห่งประเทศไทย เพื่อเผยแพร่
(4) ส่งไปเผยแพร่ที่ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ โดยให้ส่งเอกสารประกวดราคาไปพร้อมกันด้วย
(5) ส่งให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี โดยให้ส่งเอกสารประกวด
ราคาไปพร้อมกันด้วย
นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเห็นสมควรจะส่งประกาศไปยังผู้มอี าชีพขายหรือรับจ้างทํางานนั้น
โดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอื่นอีกด้วยก็ได้
การส่งประกาศประกวดราคาตามวรรคหนึง่ หากจัดส่งทางไปรษณีย์ให้จดั ส่งโดยใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ
(EMS) เว้นแต่ท้องทีใ่ ดไม่มีบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จึงให้จัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ให้กระทําก่อนการให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาไม่
น้อยกว่า 7 วันทําการ
สําหรับการซือ้ หรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัตติ ามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกู้
หรือแหล่งให้เงินช่วยเหลือ
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 14 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 46 การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด ให้
กระทํา ณ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวกและไม่เป็นเขตหวงห้าม และจะต้องจัดเตรียมเอกสารประกวด
ราคาไว้ให้มากพอสําหรับความต้องการของผู้มาขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างทํางานนั้น รายละ 1 ชุด
โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นใดในการให้หรือการขาย
การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาต้องกระทําไม่นอ้ ยกว่า 7 วันทําการ และจะต้องมีช่วงเวลาสําหรับการ
คํานวณราคาของผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาหลังปิดการให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาจนถึงก่อนวันรับซอง
ประกวดราคาไม่น้อยกว่า 7 วันทําการ หรือไม่น้อยกว่าจํานวนวันที่มากกว่านั้นตามที่ กวพ. กําหนดโดยคํานึงถึง
ขนาด ปริมาณ และลักษณะของพัสดุที่จะซือ้ หรือจ้าง
ในกรณีทมี่ ีการขาย ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ทางราชการต้องเสียไปในการจัดทําสําเนาเอกสาร
ประกวดราคานั้น

ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นและมีการประกวดราคาใหม่ ให้ผู้รับหรือซือ้ เอกสารประกวดราคาในการ
ประกวดราคาครั้งก่อน มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคานั้นหรือได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่ โดยไม่ตอ้ งเสียค่าซือ้
เอกสารประกวดราคาอีก
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 15 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 47 ในกรณีการซื้อหรือการจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความซับซ้อน หรือมีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือ
การจ้างที่จะต้องมีการชีแ้ จงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ให้ส่วนราชการกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการชีแ้ จง
รายละเอียดหรือการชี้สถานที่ในประกาศประกวดราคา
ก่อนวันปิดการรับซองประกวดราคา หากส่วนราชการเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติม
หรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสําคัญซึ่งมิได้กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา
ตั้งแต่ต้น ให้สว่ นราชการจัดทําเป็นเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติมและให้ระบุ วัน เวลา และสถานทีใ่ นการชี้แจง
รายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไว้ด้วย และให้ดําเนินการตามข้อ 45 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม รวมทั้งให้แจ้งเป็น
หนังสือให้ผู้ที่ได้รับหรือได้ซอื้ เอกสารประกวดราคาไปแล้วทุกรายทราบโดยมิชักช้า
การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบันทึกการ
ชี้แจงรายละเอียดหรือการชีส้ ถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง ให้ส่วนราชการพิจารณาเลื่อนวัน เวลา รับซอง การปิดการรับซอง และการเปิด
ซองประกวดราคา ตามความจําเป็นแก่กรณีด้วย
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 15 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 48 นอกจากกรณีที่กําหนดไว้ตามข้อ 47 เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคา ห้ามมิให้ร่นหรือเลือ่ น หรือ
เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซอง และเปิดซองประกวดราคา
การรับซองทางไปรษณีย์จะกระทํามิได้ เว้นแต่การประกวดราคานานาชาติซึ่งกําหนดให้มีการยื่นซองทางไปรษณีย์
ได้ โดยให้ถอื ปฏิบัติตามข้อ 41 (2) (3) และ (4) โดยอนุโลม
ข้อ 49 คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้
(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็นหลักฐาน ลงชือ่ กํากับซองกับบันทึกไว้ที่หน้าซองว่าเป็นของผู้ใด
(2) ตรวจสอบหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงินและให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซองไว้เป็น
หลักฐาน หากไม่ถูกต้องให้หมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานด้วย กรณีหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ําประกัน
ให้ส่งสําเนาหนังสือค้ําประกันให้ธนาคาร บรรษัท เงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษทั
เงินทุนหลักทรัพย์ผู้ออกหนังสือค้ําประกัน ทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด้วย

(3) รับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผู้เสนอราคาพร้อมทั้งพัสดุตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือ
แบบรูปและรายการละเอียด (ถ้ามี) หากไม่ถูกต้องให้บันทึกในรายงานไว้ด้วย
(4) เมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองแล้ว ห้ามรับซองประกวดราคา หรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดใน
เอกสารประกวดราคาอีก เว้นแต่กรณีตามข้อ 16 (9)
(5) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคาทุกราย
โดยเปิดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชือ่ กํากับไว้ในใบเสนอราคา และ
เอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
ในกรณีทมี่ ีการยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ แยกจากซองข้อเสนอด้านราคาซึ่งต้องพิจารณาทาง
เทคนิคและอื่น ๆ ก่อน ตามเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ตามข้อ 54 และข้อ 56 คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวด
ราคาไม่ตอ้ งปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งโดยให้เป็นหน้าทีข่ องคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่จะต้อง
ดําเนินการต่อไป
(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 หรือแบบรูป
และรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
ในกรณีทผี่ ู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กาํ หนดในเอกสารประกวดราคาในส่วนที่
มิใช่สาระสําคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มผี ลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่นหรือเป็นการ
ผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผเู้ ข้าประกวดราคาโดยไม่ตัดผู้เข้าประกวดราคารายนั้นออก
ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้แต่จะให้ผู้เสนอราคารายใด
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้
(2) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจ้าง หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้วตาม (1) ซึ่งมีคุณภาพ
และคุณสมบัตเิ ป็นประโยชน์ตอ่ ทางราชการ แล้วเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอ
ราคาต่ําสุด
ในกรณีทผี่ ู้เสนอราคาต่ําสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลาที่กําหนดตามเอกสาร
ประกวดราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ

ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียื่นซอง
เสนอราคา
ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามข้อ 43 โดยอนุโลม
(3) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และ ความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ข้อ 51 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้พิจารณาตามข้อ 50(1) แล้วปรากฏว่า มีผู้เสนอราคา
รายเดียวหรือมีผู้เสนอราคาหลายรายแต่ถกู ต้องตรงตามรายการละเอียดและเงือ่ นไขที่กําหนดในเอกสารประกวด
ราคาเพียงรายเดียว โดยปกติให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคา ก็ให้
ดําเนินการตามข้อ 50(2) โดยอนุโลม
ข้อ 52 ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงือ่ นไขที่กําหนด ให้เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น เพื่อดําเนินการประกวดราคาใหม่ หากหัวหน้าส่วนราชการเห็นว่า
การประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการซือ้ หรือจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 23 (8) หรือข้อ 24 (6)
แล้วแต่กรณีก็ได้
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 16 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 53 หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยงั ไม่ได้ทําสัญญาหรือตกลงซือ้ หรือจ้างกับผู้เสนอราคารายใด ถ้ามีความ
จําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ตอ้ งเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการละเอียด หรือเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซึ่งทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคาด้วยกัน ให้หัวหน้า
ส่วนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น
ข้อ 54 การซื้อหรือการจ้างทีม่ ีลักษณะจําเป็นจะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและหรือข้อกําหนดคุณสมบัติของ
ผู้เข้าเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีขอ้ เสนอที่ไม่อยูใ่ นฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มปี ัญหาในการพิจารณาตัดสิน และเพื่อขจัด
ปัญหาดังกล่าวจําเป็นต้องให้มีการปรับปรุงข้อเสนอให้ครบถ้วนและเป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้าน
ราคา หรือการซื้อหรือการจ้างแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมตั ิให้ดาํ เนินการได้ ให้
ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประกวดราคาทั่วไป เว้นแต่การกําหนดให้ผู้เข้าเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยก
เป็น
(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 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทําหน้าที่เปิดซองข้อเสนอด้าน
เทคนิคของผู้เสนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาตามข้อ 49 (5) และพิจารณาผลการ
ประกวดราคาตามข้อ 54 โดยถือปฏิบัตติ ามข้อ 50 ในส่วนที่ไม่ขดั กับการดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนออื่นของผู้เข้าเสนอราคาทุกราย และคัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอได้ตรง
หรือใกล้เคียงตามมาตรฐานความต้องการของส่วนราชการมากที่สดุ ในกรณีจําเป็นจะเรียกผู้เสนอราคามาชี้แจงใน
รายละเอียดข้อเสนอเป็นการเพิ่มเติมข้อหนึ่งข้อใดก็ได้
(2) เปิดซองราคาเฉพาะรายที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตาม (1) แล้ว สําหรับรายที่ไม่ผ่านการพิจารณา ให้ส่งคืน
ซองข้อเสนอด้านราคา และซองข้อเสนอทางการเงิน (ถ้ามี) โดยไม่เปิดซอง
ในการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอทางการเงิน ในกรณีนี้ ให้ส่วนราชการแต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้าน
เทคนิค และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการซือ้ หรือการจ้างอย่างน้อยด้านละ 1 คน เข้าร่วมเป็น
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามวรรคหนึง่ ด้วย
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 17 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 56 การซื้อหรือการจ้างที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าเสนอราคายื่นข้อเสนอทางการเงินมาด้วยให้กําหนดให้ผเู้ สนอราคา
ยื่นซองข้อเสนอทางการเงินแยกมาต่างหาก และให้เปิดซองข้อเสนอทางการเงินพร้อมกับการเปิดซองราคาตามข้อ
55 (2) เพื่อทําการประเมินเปรียบเทียบต่อไป ทั้งนี้ ให้กําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็น
เงื่อนไขในเอกสารการประกวดราคาด้วย

วิธีพิเศษ
ข้อ 57 การซื้อโดยวิธีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซือ้ โดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีเป็นพัสดุจะขายทอดตลาด ให้ดําเนินการซือ้ โดยวิธีเจรจาตกลงราคา
(2) ในกรณีเป็นพัสดุทตี่ อ้ งซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ราชการ ให้เชิญผู้มอี าชีพขายพัสดุนนั้ โดยตรงมา
เสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรอง
ราคาลงเท่าที่จะทําได้
(3) ในกรณีเป็นพัสดุทใี่ ช้ราชการลับ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ (2)

(4) ในกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ซอื้ ไว้แล้ว แต่มีความจําเป็นต้องใช้เพิ่มในสถานการณ์ที่จําเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพือ่
ประโยชน์ของส่วนราชการให้เจรจากับผู้ขายรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่ สิ้นสุดระยะเวลาการส่งมอบ
เพื่อขอให้มกี ารขายพัสดุตามรายละเอียดและราคาทีต่ ่ํากว่า หรือราคาเดิม ภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม
โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้บงั เกิดผลประโยชน์สูงสุดทีส่ ่วนราชการจะได้รบั
(5) ในกรณีเป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซือ้ โดยตรงจากต่างประเทศ ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อติดต่อสั่งซื้อโดยตรง
จากต่างประเทศ หรือสืบราคาจากต่างประเทศโดยขอความร่วมมือให้สถาน เอกอัครราชทูตหรือส่วนราชการอื่นใน
ต่างประเทศ ช่วยสืบราคา คุณภาพ ตลอดจนรายละเอียด ส่วนการซือ้ โดยผ่านองค์การระหว่างประเทศให้ติดต่อกับ
สํานักงานขององค์การระหว่างประเทศที่มีอยู่ในประเทศโดยตรง เว้นแต่กรณีที่ไม่มสี ํานักงานในประเทศ ให้ตดิ ต่อ
กับสํานักงานในต่างประเทศได้
(6) ในกรณีเป็นพัสดุทโี่ ดยลักษณะของการใช้งานหรือมีขอ้ จํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุยี่หอ้ เป็นการเฉพาะ ให้
เชิญผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด
หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ตอ่ รองราคาลงเท่าที่จะทําได้
(7) ในกรณีพัสดุที่เป็นทีด่ ินและหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจําเป็นต้องซือ้ เฉพาะแห่ง ให้เชิญเจ้าของที่ดินโดยตรงมาเสนอ
ราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรให้ตอ่ รองราคา
ลงเท่าที่จะทําได้
สําหรับการจัดซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศในกรณีจําเป็นจะติดต่อกับนายหน้า หรือดําเนินการใน
ทํานองเดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมท้องถิ่น แทนเจ้าของทีด่ นิ ก็ได้
(8) ในกรณีเป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพขายพัสดุนนั้ โดยตรง และผู้
เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรซือ้
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ข้อ 58 การจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อดําเนินการ
ดังต่อไปนี้
(1) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 24 (1) (2) (3) และ (4) ให้เชิญผู้มอี าชีพรับจ้างทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา
หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ให้ตอ่ รองราคาลงเท่าที่จะทําได้

(2) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 24 (5) ให้เจรจากับผู้รับจ้างรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สนิ้ สุด
ระยะเวลาการส่งมอบเพือ่ ขอให้มีการจ้างตามรายละเอียด และราคาทีต่ ่ํากว่าหรือราคาเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อ
หน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้บังเกิดผลประโยชน์สูงสุดทีส่ ่วนราชการจะได้รับ
(3) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 24 (6) กรณีเป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผู้
มีอาชีพรับจ้างทํางานนั้นโดยตรง และผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) หาก
เห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ตอ่ รองราคาลงเท่าที่จะทําได้
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 17 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539)

วิธีกรณีพิเศษ
ข้อ 59 การดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งซื้อหรือสัง่ จ้างจากผู้ขายหรือผูร้ ับจ้าง
ตามข้อ 26 ได้โดยตรงเว้นแต่การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
จัดซือ้ หรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการตามข้อ 29
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 18 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2539)
การจัดซือ้ ยาและเวชภัณฑ์
ข้อ 60 การซื้อยาของส่วนราชการ ให้จดั ซือ้ ตามชือ่ สามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียาหลักแห่งชาติตามที่
คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากําหนด โดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซือ้ ยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 เว้นแต่
ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
ข้อ 61 การซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เช่น ผ้าก๊อส สําลี หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา เฝือก วัสดุทันตกรรม ฟิลม์
เอกซเรย์ และเภสัชเคมีภัณฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจําหน่ายแล้ว ให้จดั ซื้อจากองค์การเภสัชกรรม
นอกจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้จดั ซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร ส่วนกรมตํารวจจะซื้อจาก
องค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารก็ได้ โดยให้ดําเนินการด้วยวิธีกรณีพิเศษ แต่ทั้งนี้ราคายาที่องค์การ
เภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารจําหน่ายต้องไม่สงู กว่าราคากลางของยาชื่อสามัญเดียวกันทีก่ ระทรวง
สาธารณสุขกําหนดเกินร้อยละ 3

ข้อ 62 การซื้อยาตามชือ่ สามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ทมี่ ิใช่ยา ซึ่งองค์การเภสัชกรรมมิได้เป็นผู้ผลิต
แต่มีจําหน่าย ส่วนราชการจะจัดซือ้ จากองค์การเภสัชกรรม หรือผู้ขาย หรือผูผ้ ลิตรายใดก็ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์
ดังนี้
(1) การจัดซือ้ โดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา ให้ส่วนราชการแจ้งให้องค์การเภสัชกรรมทราบด้วยทุกครั้ง และ
ถ้าผลการสอบราคาหรือประกวดราคาปรากฏว่าองค์การเภสัชกรรมเสนอราคาเท่ากันหรือต่ํากว่าผู้เสนอราคาราย
อื่น ให้ส่วนราชการซื้อจากองค์การเภสัชกรรม
(2) การจัดซือ้ โดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ ให้ซอื้ ในราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลาง ที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด
ข้อ 63 ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ความสนับสนุนให้ซอื้ ยาและเวชภัณฑ์ทมี่ ิใช่ยาจาก
หน่วยงานใด ก็ให้ส่วนราชการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ทมี่ ิใช่ยาจากหน่วยงานดังกล่าวได้ โดยวิธีกรณีพิเศษด้วย
ข้อ 64 ให้กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าทีแ่ จ้งเวียนบัญชียาหลักแห่งชาติตามที่คณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยา
กําหนด พร้อมทั้งราคากลางของยาดังกล่าว และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบ กับให้องค์การเภสัช
กรรมแจ้งรายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาทีอ่ งค์การเภสัชกรรมผลิตได้หรือมีจําหน่ายให้
ส่วนราชการ ๆ ทราบด้วย
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ข้อ 65 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ให้เป็นอํานาจของผูด้ ํารงตําแหน่งและ
ภายในวงเงิน 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)
ข้อ 66 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษครัง้ หนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน 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 การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผขู้ ายหรือผูร้ ับจ้าง จะกระทํามิได้ เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการ
เห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย และมีการกําหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการทําสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระทําได้เฉพาะ
กรณีและตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นซึง่ มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ
ห้าสิบของราคาซื้อหรือราคาจ้าง
(2) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศซึ่งต้องดําเนินการผ่าน
องค์การระหว่างประเทศ หรือการซือ้ เครือ่ งมือวิทยาศาสตร์ หรือพัสดุอื่นที่ กวพ. กําหนดตามข้อ 12 (8) ซึ่ง
จําเป็นต้องซือ้ จากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามทีต่ กลงกับสถาบันของรัฐหรือ
องค์การระหว่างประเทศ หรือตามเงื่อนไขที่ผู้ขายกําหนด แล้วแต่กรณี
(3) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซือ้ ฐานข้อมูลสําเร็จรูป (CD-ROM) ที่มีลักษณะจะต้อง
บอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีกําหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร หรือการบอกรับเป็นสมาชิก INTERNET
เพื่อให้สามารถใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยอาศัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
ให้จ่ายได้เท่าทีจ่ ่ายจริง
(4) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซือ้ หรือราคาจ้าง
แต่ทั้งนี้ จะต้อง กําหนดอัตราค่าพัสดุหรือค่าจ้างที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวด
ราคาด้วย
(5) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อ หรือราคาจ้าง
(ความใน (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 19 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539)
ข้อ 69 การจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ โดยเปิดเลตเตอร์ออฟ
เครดิต หรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีที่วงเงินไม่เกิน 50,000 บาท หรือการจ่ายเงินตามความก้าวหน้าในการจัดหาพัสดุ
ที่สั่งซือ้ ให้กระทําได้โดยไม่ถอื ว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า
ข้อ 70 การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 68 (1) (2) และ (3) ไม่ตอ้ งเรียกหลักประกัน
ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 68 (4) และ (5) ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างจะต้องนําพันธบัตรรัฐบาล
ไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่รบั ล่วงหน้าไปนั้น

การตรวจรับพัสดุ
ข้อ 71 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใ้ ช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานทีอ่ ื่น ในกรณีที่ไม่มีสญ
ั ญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมตั จิ ากหัวหน้าส่วนราชการก่อน
(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สําหรับกรณีที่มีการทดลอง หรือตรวจสอบในทาง
เทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คําปรึกษา หรือส่งพัสดุ
นั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานทีข่ องผู้ชํานาญการหรือผูท้ รงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้
ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(3) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่ง และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่
วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทําใบตรวจรับโดยลงชือ่ ไว้เป็น
หลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อดําเนินการเบิก
จ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าส่วน
ราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
(5) ในกรณีที่ผขู้ ายหรือผูร้ ับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรือส่งมอบครบจํานวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด
ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กาํ หนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวนที่ถูกต้องโดยถือปฏิบัติตาม (4) และ
โดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผูร้ ับจ้างทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันตรวจ
พบ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ของส่วนราชการที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุด หรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถ
ใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถอื ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่วน
ราชการ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันที่ตรวจพบ
(7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคน ไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อ
พิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดําเนินการตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี

การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ 72 คณะกรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูร้ ับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับ
แบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพัก
งานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
(2) การดําเนินการตาม (1) ในกรณีมีขอ้ สงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า ตามหลักวิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออก
ตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือทีต่ กลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ โดยให้มอี ํานาจสั่งเปลีย่ นแปลงแก้ไข
เพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา
(3) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่ง
มอบงาน และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วทีส่ ดุ
(4) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญาแล้ว ให้ถอื
ว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รบั จ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทาํ ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือ
เฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผรู้ ับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ
1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดใน
สัญญา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพือ่ ทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
(5) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อ
พิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงจะดําเนินการตาม (4)
ข้อ 73 ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ทกี่ ําหนดไว้ในสัญญา หรือทีต่ กลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตาม
แบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้าง
ได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา ถ้า
ผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้กอ่ น จนกว่าผู้
รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที
(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้
ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา แต่เมือ่ สําเร็จแล้วจะไม่มั่นคง

แข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างทีด่ ี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างโดยเร็ว
(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือ
การหยุดงานและสาเหตุทมี่ ีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบทุก
สัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมือ่ เสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทาง
ราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูม้ ีหน้าที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย
(4) ในวันกําหนดลงมือทําการของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการ
ปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วันทําการ นับ
แต่วันถึงกําหนดนั้นๆ
(ความใน (3) แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 20 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539)
ส่วนที่ 3
การจ้างที่ปรึกษา
การส่งเสริมทีป่ รึกษาไทย
ข้อ 74 เพื่อเป็นการส่งเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาไทย ให้มศี ูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาอยู่ภายใต้การกํากับควบคุมดูแลของ
กระทรวงการคลัง เพื่อทําหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย
(2) รับจดทะเบียน ต่อทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนทีป่ รึกษาไทย
(3) รวบรวม จัดทํา รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย
(4) เผยแพร่หรือให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาไทยแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึง่ มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และ
เอกชนผู้สนใจ
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 18 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 75 การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคล นอกจากการจ้างที่ปรึกษาที่ดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้จาก
แหล่งที่กําหนดให้ดําเนินการว่าจ้างโดยวิธีอนื่ ให้ส่วนราชการจ้างที่ปรึกษาไทยเป็นที่ปรึกษาหลัก (Lead Firm) ใน
การดําเนินงาน เว้นแต่ได้รับการยืนยันเป็นหนังสือจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาว่าไม่มีที่ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรือ
งานนั้น

การจ้างที่ปรึกษาที่มิใช่นติ ิบุคคล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ และวิธีการที่ กวพ. กําหนด เว้นแต่ระเบียบนี้กําหนดไว้
เป็นอย่างอื่น
ในกรณีมที ี่ปรึกษาไทย แต่มีเหตุผลและความจําเป็นที่จะไม่จ้างที่ปรึกษาไทย ให้ขออนุมัตติ อ่ กวพ.
สําหรับการจ้างที่ปรึกษาของส่วนราชการในต่างประเทศ หรือมีกจิ กรรมที่ตอ้ งปฏิบัติในต่างประเทศ จะไม่จ้างที่
ปรึกษาไทยก็ได้
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 18 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 76 ภายใต้บังคับข้อ 75 การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของส่วนราชการ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาที่ดําเนินการ
ด้วยเงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้จากแหล่งที่กําหนดให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอนื่ จะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานด้วยไม่
น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวนคน - เดือน (man-months) ของที่ปรึกษาทั้งหมด เว้นแต่สาขาบริการหรืองานที่
ไม่อาจจะจ้างบุคลากรไทยได้ให้ขออนุมัติ ต่อ กวพ.
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 18 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
วิธีจ้างที่ปรึกษา
ข้อ 77 การจ้างที่ปรึกษากระทําได้ 2 วิธี คือ
(1) วิธีตกลง
(2) วิธีคัดเลือก
รายงานขอจ้างที่ปรึกษา
ข้อ 78 ก่อนดําเนินการจ้างที่ปรึกษา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็นที่ตอ้ งจ้างที่ปรึกษา
(2) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference)
(3) คุณสมบัตขิ องที่ปรึกษาทีจ่ ะจ้าง
(4) วงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาโดยประมาณ
(5) กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน
(6) วิธีจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลทีต่ อ้ งจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
(7) ข้อเสนออืน่ ๆ (ถ้ามี)
เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการจ้างตามวิธีจ้างนั้น
ต่อไปได้
กรรมการ

ข้อ 79 ในการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้ แล้วแต่กรณี คือ
(1) คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
(2) คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
ข้อ 80 คณะกรรมการตามข้อ 79 ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอย่างน้อยสี่คน ซึ่งแต่งตั้งจาก
ข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ เป็นสําคัญ ในกรณีที่จําเป็นหรือเพือ่ ประโยชน์ของราชการ ให้แต่งตั้งผูแ้ ทนจากส่วน
ราชการอื่น หรือบุคคลอื่นซึ่งเป็นผู้ชํานาญการในงานที่จะจ้างที่ปรึกษาอีกไม่เกินสองคนเป็นกรรมการด้วย และใน
กรณีจ้างที่ปรึกษาที่ดําเนินการด้วยเงินกู้ให้มผี ู้แทนจากสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะด้วยหนึ่งคน
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 5 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552)
ข้อ 81 ในการประชุมของคณะกรรมการตามข้อ 79 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ ยกว่ากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม
การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้นําความตามข้อ 36 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วิธีตกลง
ข้อ 82 การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ได้แก่ การจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือ
เคยเห็นความสามารถและผลงานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เชือ่ ถือได้
ข้อ 83 การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ให้กระทําได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) เป็นการจ้างที่มีค่างานจ้างไม่เกิน 100,000 บาท
(2) เป็นการจ้างเพื่อทํางานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทําอยู่แล้ว
(3) เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชดั ว่าผู้เชีย่ วชาญในงานที่จะให้บริการตามทีต่ อ้ งการมีจํานวนจํากัด ไม่เหมาะสม
ที่จะดําเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างที่มีค่างานจ้างไม่เกิน 2,000,000 บาท
(4) เป็นการจ้างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นซึง่ มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นใดที่มกี ฎหมายหรือ
มติคณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุน ให้ดําเนินการจ้างได้โดยตรง
การจ้างที่ต้องกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ และมีความจําเป็นที่จะต้องดําเนินการจ้าง
โดยวิธีตกลงก็ให้กระทําได้ โดยหัวหน้าส่วนราชการจะต้องทํารายงานชี้แจงเหตุผลและความจําเป็นของการจ้างโดย
วิธีตกลงให้ กวพ. ทราบโดยมิชักช้า แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่ได้มีการจ้าง ในกรณีที่ กวพ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าการจ้างดังกล่าวไม่เป็นกรณีเร่งด่วน ให้ กวพ. มีอํานาจแก้ไขสัญญาการจ้างให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ได้ และในการทําสัญญาจ้างโดยอาศัยเหตุเร่งด่วนนี้ ส่วน
ราชการจะต้องกําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วยว่าสัญญาจ้างดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ก็ตอ่ เมือ่ กวพ. ให้ความ
เห็นชอบ
ในกรณีการจ้างโดยอาศัยเหตุตาม (2) หรือ (3) กวพ. จะกําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการทํารายงานชี้แจงเหตุผลเพื่อ
ทราบก็ได้ สําหรับกรณีที่เป็นการจ้างที่มีค่างานจ้างเกินวงเงินขั้นสูงที่ กวพ. กําหนด
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 20 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 84 คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธตี กลง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษา
(2) พิจารณาอัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่จะจ้างและเจรจาต่อรอง
(3) พิจารณารายละเอียดที่จะกําหนดในสัญญา
(4) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วน
ราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
วิธีคัดเลือก
ข้อ 85 การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ การจ้างที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่
จะทํางานนั้นให้เหลือน้อยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เหลือน้อยรายดังกล่าวยื่นข้อเสนอเข้า
รับงานนั้น ๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายทีด่ ที ี่สุด ในกรณีทมี่ ีเหตุอันสมควรและหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ ให้เชิญ
ที่ปรึกษาที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมยื่นข้อเสนอเข้ารับงาน โดยไม่ตอ้ งทําการคัดเลือกให้เหลือน้อยรายก่อนก็ได้
ข้อ 86 เพื่อให้ได้รายชือ่ ของที่ปรึกษาที่มีคณ
ุ สมบัติเหมาะสมมากรายทีส่ ุด ให้เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบในการจ้างที่
ปรึกษา ดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) ที่ปรึกษาต่างประเทศ ให้ขอรายชื่อจากสถาบันการเงิน หรือองค์การระหว่างประเทศ หรือลงประกาศใน
หนังสือพิมพ์ แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานฑูตที่เกี่ยวข้อง หรือขอความร่วมมือจากส่วนราชการ
หรือรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเคยดําเนินการจ้างที่ปรึกษาในงานประเภทเดียวกัน
(2) ที่ปรึกษาไทย ให้ขอรายชื่อที่ปรึกษาจากศูนย์ข้อมูลทีป่ รึกษา กระทรวงการคลัง
ส่วนราชการใดที่มีรายชือ่ ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยู่แล้ว อาจพิจารณาคัดเลือกให้เหลือน้อยรายโดยไม่
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได้
การคัดเลือกทีป่ รึกษาให้เหลือน้อยราย ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกทําหน้าที่พิจารณา
คัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลืออย่างมาก 6 ราย

เมื่อได้ดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยรายแล้ว ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณา และกรณีที่
เป็นการจ้างที่ปรึกษาโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินนั้นด้วย
ข้อ 87 ให้ส่วนราชการออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้คดั เลือกไว้ยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานตามวิธีหนึ่งวิธีใด
ดังต่อไปนี้
(1) ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกันโดยแยกเป็น 2 ซอง
(2) ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียว
ข้อ 88 คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคดั เลือก มีหน้าทีด่ ังต่อไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
(2) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ
(3) ในกรณีที่ใช้วิธีตามข้อ 87 (1) ให้เปิดซองเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดที สี่ ุดและเจรจา
ต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม สําหรับกรณีที่ใช้วิธีตามข้อ 87 (2) ให้เชิญทีป่ รึกษาที่มีขอ้ เสนอด้านเทคนิคที่ดที ี่สดุ มา
ยื่นข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม
หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณายกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษารายนั้น แล้วเปิดซอง
ข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาที่มีขอ้ เสนอด้านเทคนิคที่ดที ี่สุดรายถัดไป หรือเชิญที่ปรึกษาที่มีขอ้ เสนอด้านเทคนิค
ที่ดีทสี่ ดุ รายถัดไปให้ยื่นข้อเสนอด้านราคา แล้วแต่กรณี และเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม
(4) เมื่อเจรจาได้ราคาที่เหมาะสมแล้วให้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะกําหนดในสัญญา
(5) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
ในกรณีทใี่ ช้วิธกี ารยื่นข้อเสนอตามข้อ 87 (1) หลังจากตัดสินให้ทําสัญญากับที่ปรึกษาซึง่ ได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้
ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคาให้แก่ที่ปรึกษารายอื่นที่ได้ยื่นไว้โดยไม่เปิดซอง
สําหรับการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกทีด่ าํ เนินการด้วยเงินช่วยเหลือโดยกรมวิเทศสหการ ให้ปฏิบัตติ ามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง โดยอนุโลม
ข้อ 89 การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถทํางานนั้นได้เป็นการทั่วไป ให้อยู่
ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้คัดเลือกไว้ ให้ยื่นข้อเสนอเพือ่ รับงาน
โดยให้ดําเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้ คือ
(1) ให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอด้านราคาพร้อมกัน โดยแยกเป็น 2 ซอง
(2) ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคดั เลือก พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษาทุกราย
และจัดลําดับ

(3) เปิดซองราคาของผู้ที่ได้รบั การจัดลําดับไว้อันดับหนึ่งถึงอันดับสามตาม (2) พร้อมกัน แล้วเลือกรายที่เสนอราคา
ต่ําสุดมาเจรจาต่อรองราคาเป็นลําดับแรก
(4) หากเจรจาตาม (3) แล้วไม่ได้ผล ให้ยกเลิกแล้วเจรจากับรายที่เสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ
เมื่อเจรจาได้ผลประการใด ให้ดําเนินการตามข้อ 88 (4) และ (5)
ข้อ 90 การจ้างที่ปรึกษาเป็นรายบุคคลที่ไม่ตอ้ งยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค ให้ดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามนัยข้อ 86 และพิจารณาจัดลําดับ และเมือ่ สามารถจัดลําดับได้แล้ว ให้เชิญรายที่เหมาะสม
ที่สุดมาเสนอราคาค่าจ้างเพื่อเจรจาต่อรองราคาตามลําดับ
อํานาจในการสั่งจ้างที่ปรึกษา
ข้อ 91 การสั่งจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผูด้ าํ รงตําแหน่งและภายในวงเงินดังต่อไปนี้
(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 จํานวนคน
– เดือน (man-months) เท่าที่จําเป็น ดัชนีค่าครองชีพ เป็นต้น แต่ทั้งนี้ จะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา
ตามที่ กวพ. กําหนด (ถ้ามี) ด้วย
ในกรณีทมี่ ีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้างตามสัญญา และที่
ปรึกษาจะต้องจัดให้ธนาคารในประเทศเป็นผู้ค้ําประกันเงินค่าจ้างที่ได้รบั ล่วงหน้าไปนั้น และให้ผู้ว่าจ้างคืนหนังสือ
ค้ําประกันดังกล่าวให้แก่ที่ปรึกษาเมื่อทางราชการได้หกั เงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานแต่ละ
งวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
สําหรับการจ้างส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้
ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามสัญญา และไม่ตอ้ งมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 21 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
หลักประกันผลงาน
ข้อ 93 การจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษาทีแ่ บ่งการชําระเงินออกเป็นงวด นอกจากการจ้างที่ปรึกษาซึ่งดําเนินการ
ด้วยเงินช่วยเหลือ ให้ผู้ว่าจ้างหักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงิน

ค่าจ้าง เพื่อเป็นการประกันผลงาน หรือจะให้ที่ปรึกษาใช้หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการค้ํา
ประกันตามที่ผวู้ ่าจ้างจะกําหนดวางค้ําประกันแทนเงินที่หกั ไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
ข้อ 94 กรณีสญ
ั ญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการเงินกู้ที่ได้รวมเงินค่าภาษีซึ่งที่ปรึกษาจะต้องจ่ายให้แก่รัฐบาลไทยไว้ใน
ราคาจ้าง ให้แยกเงินส่วนที่กันเป็นค่าภาษีไว้ต่างหากจากราคาจ้างรวม
ส่วนที่ 4
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน
วิธีจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ข้อ 95 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน กระทําได้ 4 วิธี คือ
(1) วิธีตกลง
(2) วิธีคัดเลือก
(3) วิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด
(4) วิธีพิเศษ
รายงานขอจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ข้อ 96 ก่อนดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานทุกวิธี ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุจดั ทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) ขอบเขตวงงานรวมทั้งรายละเอียดเท่าทีจ่ ําเป็น
(2) วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
(3) ประมาณการค่าจ้าง
(4) กําหนดเวลาแล้วเสร็จ
(5) วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ตอ้ งจ้างโดยวิธนี ั้น
(6) ข้อเสนออืน่ ๆ (ถ้ามี)
เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการจ้าง ตามวิธีจ้างนั้น
ต่อไปได้
การจ้างโดยวิธีตกลง
ข้อ 97 การจ้างโดยวิธีตกลง ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างเลือกจ้างผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใด
ซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่มีหลักฐานดีตามที่คณะกรรมการดําเนินการจ้าง

โดยวิธีตกลงได้พิจารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ ให้ใช้กับการก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่ง ๆ
ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ข้อ 98 ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง
กรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลงขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอย่างน้อย
สองคน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึง
ลักษณะหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ และอาจมีผู้ชํานาญการในกิจการนีอ้ ีกไม่เกินสอง
คนร่วมเป็นกรรมการด้วย คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีจาํ นวนไม่ต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึงจะ
ดําเนินการตามที่กําหนดไว้ได้
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 6 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552)
ข้อ 99 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลง มีหน้าทีพ่ ิจารณาข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามที่กําหนดไว้ใน
ส่วนนี้ และให้รายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
การจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ข้อ 100 การจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยผู้ว่าจ้างประกาศเชิญชวนการว่าจ้าง
และคณะกรรมการดําเนินการจ้างจะพิจารณาคัดเลือกผูใ้ ห้บริการที่มีขอ้ กําหนดเหมาะสมที่สดุ เพื่อดําเนินการ
ว่าจ้างต่อไป ทัง้ นี้ ให้ใช้กับการก่อสร้างอาคารที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่ง ๆ เกิน
2,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท
ข้อ 101 ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วน
ราชการแต่งตั้งกรรมการรับซองเสนองาน และกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการรับซองเสนองาน ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอย่างน้อยสองคน ซึ่งแต่งตั้ง
จากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ เป็นสําคัญ
คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอย่างน้อยสอง
คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะ
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญ และอาจมีผู้ชาํ นาญการในกิจการนี้อีกไม่เกินสองคนร่วม
เป็นกรรมการด้วย
คณะกรรมการดังกล่าวในข้อนี้ ต้องมีจํานวนไม่ต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมดจึงจะดําเนินการตามที่กําหนดไว้ได้
(ความในวรรคสอง และวรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 7 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่
7) พ.ศ.2552)

ข้อ 102 คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้าง โดยวิธีคัดเลือกมีหน้าทีด่ ังนี้
(1) รับซองเสนองานจากผู้ให้บริการ และบันทึกไว้ที่หน้าซองว่า เป็นผู้ให้บริการรายใด แล้วลงบัญชีไว้เป็นหลักฐาน
(2) มอบซองเสนองานในสภาพเดิมต่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก และเมื่อพ้นกําหนดเวลารับซอง
เสนองานแล้ว ห้ามรับซองเสนองานจากผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใดอีกเป็นอันขาด
ข้อ 103 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีหน้าที่ดังนี้
(1) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกมาครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดซองเสนองานตามที่
คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือกมอบให้
(2) พิจารณาข้อกําหนดของผูใ้ ห้บริการตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ คุณวุฒแิ ละประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิก
และหรือวิศวกรที่ประจําและไม่ประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วของผู้ให้บริการ และลงลายมือ
ชื่อกํากับไว้ในใบเสนองานเพื่อเป็นหลักฐาน
(3) เมื่อได้พิจารณาเสร็จแล้วเห็นสมควรดําเนินการต่อไปประการใด ให้รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมด้วยหลักฐาน ตามปกติคณะกรรมการควรเสนอจ้างผู้ที่มีขอ้ กําหนดเหมาะสมที่สดุ เว้นแต่ผู้
ให้บริการดังกล่าวไม่สามารถรับงานในกรณีใดก็ตาม ให้คณะกรรมการเสนอผู้ให้บริการที่มีขอ้ กําหนดเหมาะสมราย
ถัดไป
การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด
ข้อ 104 การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด ได้แก่ การว่าจ้างออกแบบและควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างประกาศ
เชิญชวนการว่าจ้าง และคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด พิจารณาคัดเลือกผู้
ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล โดยคํานึงถึงฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือ
วิศวกรที่ประจําและไม่ประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ
เพื่อดําเนินการจ้างต่อไป ทั้งนี้ ให้ใช้กับการก่อสร้างอาคารที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่ง ๆ
เกิน 5,000,000 บาท
ข้อ 105 ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีการจ้างแบบจํากัดข้อกําหนดแต่ละครั้ง ให้หัวหน้า
ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการรับซอง และคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด
องค์ประกอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ คุณวุฒิ หรือผูช้ ํานาญในคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
แบบจํากัดข้อกําหนด หน้าที่ของคณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด ให้นํา
ความในข้อ 101 ข้อ 102 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 106 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด มีหน้าที่ดังนี้

(1) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดมาครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดซองเสนอ
งานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให้
(2) พิจารณาข้อกําหนดต่าง ๆ ดังนี้
ก. ข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้
ข. คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไม่ประจํา
ค. หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว
ง. แนวความคิดในการออกแบบ
(3) พิจารณาคัดเลือกผูใ้ ห้บริการที่มีขอ้ กําหนดเหมาะสมไว้เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า 2 ราย และแจ้งวิธีดําเนินการ
เสนองานตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างแก่ผู้เสนองาน และอาจพิจารณากําหนดให้ผู้ให้บริการดังกล่าวยื่นเสนอ
แบบร่างของงานก็ได้ อนึ่งการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานให้คํานึงถึงแผนปฏิบัติงาน ความเหมาะสมทางด้าน
ประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางด้านสถาปัตยกรรม และลงลายมือชือ่ กํากับไว้ในใบ
เสนองานเพื่อเป็นหลักฐาน
(4) เมื่อได้พิจารณาเสร็จแล้วเห็นสมควรดําเนินการต่อไปประการใดและสมควรเลือกผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใด ให้
รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมด้วยหลักฐาน
การจ้างโดยวิธีพิเศษ
ข้อ 107 การจ้างโดยวิธีพิเศษมี 2 ลักษณะดังนี้
(1) วิธีเลือกจ้าง ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงานในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนและความมั่นคงของชาติ
หากจะดําเนินการว่าจ้างตามวิธีอื่นดังกล่าวมาแล้ว จะทําให้เกิดการล่าช้า เกิดความเสียหายแก่ทางราชการและ
ความมั่นคงของประเทศชาติ ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจตกลงจ้างผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใดตามที่พิจารณา
เห็นสมควร
(2) การว่าจ้างโดยการประกวดแบบ ได้แก่ การว่าจ้างออกแบบอาคารทีม่ ลี ักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้าน
ศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ เช่น อนุสาวรีย์ รัฐสภา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โรงละคอนแห่งชาติ หรือ
งานออกแบบอาคารที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น สนามกีฬาแห่งชาติ สนามบิน ให้ผู้ว่าจ้างเสนอรายละเอียดเรือ่ ง
การจ้างออกแบบโดยวิธีประกวดแบบต่อ กวพ.
ข้อ 108 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์บอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ ในกรณีตอ่ ไปนี้
(1) มีผู้ยื่นเสนองานน้อยกว่า 2 ราย
(2) ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

ข้อ 109 ให้ผู้วา่ จ้างส่งหนังสือแจ้งผลการตัดสินคัดเลือก และนัดหมายการทําสัญญาไปยังผู้ให้บริการรายที่ได้รับ
การคัดเลือกโดยเร็ว
การประกาศเชิญชวน
ข้อ 110 การประกาศเชิญชวนการว่าจ้างกระทําได้ 3 วิธี คือ
(1) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย
(2) ประกาศทางสื่อสารมวลชน เช่น ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ หรือประกาศทางวิทยุกระจายเสียง
(3) ส่งประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม หรือสํานักงานที่ประกอบธุรกิจดังกล่าว
การจะประกาศด้วยวิธีใด ให้พิจารณาตามความจําเป็นของกิจการและความเหมาะสมแห่งท้องถิ่นเป็นเรื่อง ๆ ไป
ข้อ 111 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจดั ทําประกาศเชิญชวน โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้
(1) ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยของอาคาร และขอบเขตของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
(2) กําหนดวัน เวลา สถานที่เปิดซองและปิดรับซองเสนองาน
(3) เงื่อนไขและระยะเวลาการออกแบบ
(4) กําหนดให้ผู้เสนองานวางหลักประกันซอง ตามชนิดและจํานวนในข้อ 141 และข้อ 142 และให้มเี งื่อนไขว่า ถ้า
ผู้เข้าประกวดราคาถอนการเสนองาน หรือไม่ไปทําสัญญากับทางราชการภายในกําหนด ทางราชการจะริบ
หลักประกันซองหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ค้ําประกัน และสงวนสิทธิ์ทจี่ ะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทําสัญญากับทางราชการ
เป็นผู้ทิ้งงานด้วย
(5) การวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถอื เป็นเด็ดขาด
การเสนองาน
ข้อ 112 ผู้ให้บริการที่เสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือก และการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด นอกจาก
จะต้องส่งข้อเสนองานให้กับผูว้ ่าจ้างแล้ว ยังต้องยื่นหลักฐานประกอบการเสนองาน ดังนี้
(1) ข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้
(2) คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไม่ประจํา
(3) หลักฐานแสดงผลงานที่เคยปฏิบัติมาแล้ว
(4) หลักประกันการเสนองาน
เมื่อการคัดเลือกการว่าจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งข้อเสนอและหลักฐานต่าง ๆ ดังกล่าวคืนแก่ผู้ให้บริการที่ไม่ได้รับการ
คัดเลือก

ข้อ 113 ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสญ
ั ชาติไทยและเป็นผูท้ ไี่ ด้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม สําหรับงานว่าจ้างตามที่กําหนด โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมและ
หรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี และไม่เป็นข้าราชการประจําหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือพนักงานเทศบาล
รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จดั การหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น จะต้องเป็นคนไทย และเป็นนิติ
บุคคลที่มผี ู้ถอื หุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
อํานาจในการสั่งจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ข้อ 114 การสัง่ จ้างออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่ง 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 หรือใช้สิทธิ์เรียกร้องเอาจากผู้ค้ําประกันการเสนองานที่ผู้รับจ้างนํามามอบไว้
กับผู้ว่าจ้างได้ ในกรณีดังนี้
(1) ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทําสัญญาในระยะเวลาที่กําหนด
(2) ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทําสัญญาได้ เนือ่ งจาก
ก. ผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ
ข. ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา บุคคลนั้นถูกระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม
(3) ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้วา่ จ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รบั จ้างแล้ว
การตรวจและรับมอบงาน
ข้อ 116 ในการจ้างออกแบบและควบคุมงานแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจและรับ
มอบงาน เพื่อปฏิบัติการตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอืน่ อย่างน้อยสองคน ซึ่งแต่งตั้ง
จากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตัง้ เป็นสําคัญ และอาจมีผู้ชํานาญการในกิจการนี้อีกไม่เกินสองคนร่วมเป็นกรรมการ
ด้วย
คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีจํานวนไม่ต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึงจะดําเนินการตามที่กําหนดไว้ได้

(ความในวรรคสอง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 8 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552)
ข้อ 117 คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน มีหน้าที่ตรวจและควบคุมงานออกแบบและก่อสร้างอาคารว่าถูกต้อง
ตามเกณฑ์ทรี่ ะบุไว้ในสัญญา
เมื่อตรวจเห็นเป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน โดยลงชือ่ ไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2
ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
การควบคุมงาน
ข้อ 118 ผู้รับจ้างจะต้องจัดผูค้ วบคุมงานที่มีความรู้และมีความชํานาญงานการก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงาน
การก่อสร้างนัน้ ๆ
ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายชื่อผูค้ วบคุมงาน ผู้ตรวจการหรือผูแ้ ทน ให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ และในกรณีที่ผู้ควบคุม
งานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องเสนอชือ่ ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน ผู้ที่
ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง
ค่าออกแบบและควบคุมงาน
ข้อ 119 การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงาน ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้
(1) อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงาน อย่างใดอย่าง
หนึ่งในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
(2) อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท สําหรับในส่วนที่เกิน 10,000,000 บาท ให้จ่ายค่า
ออกแบบหรือ ค่าคุมงาน อย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหนึ่ง ไม่รวมถึงค่าสํารวจและวิเคราะห์ดินฐานราก
ข้อ 120 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานอื่นใด จะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างไปดําเนินการก่อสร้าง
นอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในสัญญาให้ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานนั้น ๆ จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างตามอัตราที่ กวพ.
พิจารณากําหนดเป็นราย ๆ ไป
ข้อ 121 ห้ามผูร้ ับจ้างนําแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานที่ได้ทําสัญญากับผู้ว่าจ้างแล้ว ไปให้
ผู้อื่นดําเนินการก่อสร้างอีก
ข้อ 122 ระหว่างดําเนินการตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขเล็ก ๆ น้อย ๆ ในส่วนที่ไม่
กระทบกระเทือนโครงสร้างทีส่ ําคัญของอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ น้ําประปา ของงานที่ผู้รับจ้างได้ส่ง
มอบตามงวดงานในสัญญาแล้วโดยไม่คดิ ค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก
ในกรณีทมี่ ีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทีส่ ําคัญ ให้ผู้ว่าจ้างเสนอขออนุมัติ กวพ. ก่อน

ส่วนที่ 5
การแลกเปลี่ยน
ข้อ 123 การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได้ เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้อง
แลกเปลี่ยน ให้กระทําได้เฉพาะการแลกเปลีย่ นครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ตาม
หลักเกณฑ์ดังนี้
(1) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กบั ครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน ให้แลกเปลี่ยนได้ เว้นแต่การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์
บางอย่างซึ่งสํานักงบประมาณกําหนด หรือการแลกเปลี่ยนที่ตอ้ งจ่ายเงินเพิ่ม ให้ขอทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณก่อน
(2) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กบั ครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน ให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณก่อน
ทุกกรณี
(3) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุประเภทและชนิดเดียวกัน ที่ไม่ตอ้ งจ่ายเงินเพิ่ม ให้แลกเปลี่ยนได้ กรณี
นอกเหนือจากนี้ ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
ข้อ 124 ในกรณีตอ้ งมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ
โดยให้รายงานตามรายการ ดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็นที่ตอ้ งแลกเปลีย่ น
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลีย่ น
(3) ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน และราคาทีจ่ ะแลกเปลี่ยนได้โดยประมาณ
(4) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึง่ มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
(5) ข้อเสนออืน่ ๆ (ถ้ามี)
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลีย่ นพร้อมทั้งเหตุผล โดยเสนอให้นําวิธีการซื้อมาใช้โดย
อนุโลม เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซือ้ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท จะ
เสนอให้ใช้วิธีตกลงราคาก็ได้
ข้อ 125 การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึน้ คณะหนึ่งหรือหลายคณะ
ตามความจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามข้อ 35 หรือข้อ 36 แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม
ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุทตี่ อ้ งการแลกเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น

(2) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุทจี่ ะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน เว้นแต่พัสดุ
เก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นความจําเป็นไม่ทําให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์
แก่ทางราชการ
(3) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม (1) และราคาพัสดุที่จะได้รับ
จากการแลกเปลี่ยน ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคาในท้องตลาดโดยทั่วไป
(4) ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน
(5) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ
(6) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัตติ ามข้อ 71 โดยอนุโลม
ข้อ 126 การแลกเปลี่ยนพัสดุของส่วนราชการ กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ
ให้อยู่ในดุลพินจิ ของหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ ที่จะตกลงกัน
ข้อ 127 ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลีย่ นเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของส่วนราชการนั้นแล้ว ให้แจ้งสํานัก
งบประมาณ และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบภายใน 30
วัน นับแต่วันทีไ่ ด้รับครุภัณฑ์
ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่น
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ให้ส่งสําเนาหลักฐานการ
ดําเนินการตามข้อ 125 หรือข้อ 126 ไปด้วย
ส่วนที่ 6
การเช่า
ข้อ 128 การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวดนี้ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น โดยสําหรับการเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นําข้อกําหนด
เกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม
ในกรณีทมี่ ีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์ให้กระทําได้
เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) การเช่าจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา
(2) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าเช่าทั้งสัญญา
การจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้านอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน

การเช่าอสังหาริมทรัพย์
ข้อ 129 การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เช่าที่ดินเพือ่ ใช้ประโยชน์ในราชการ
(2) เช่าสถานทีเ่ พื่อใช้เป็นที่ทาํ การในกรณีทไี่ ม่มีสถานทีข่ องทางราชการ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ และถ้าสถานที่เช่านั้น
กว้างขวางพอ จะใช้เป็นที่พักของผูซ้ ึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการด้วยก็ได้
(3) เช่าสถานทีเ่ พื่อใช้เป็นที่พกั สําหรับผู้มสี ทิ ธิเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบของทางราชการ ในกรณีทตี่ อ้ งการ
ประหยัดเงินงบประมาณ
(4) เช่าสถานทีเ่ พื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทางราชการในกรณีที่ไม่มสี ถานที่เก็บเพียงพอ
การเช่าให้ดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา
ข้อ 130 ก่อนดําเนินการเช่า ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเช่า
(2) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ
(3) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า เช่น สภาพของสถานที่บริเวณที่ตอ้ งการใช้พร้อมทั้งภาพถ่าย (ถ้ามี)
และราคาค่าเช่าครั้งหลังสุด เป็นต้น
(4) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับทีจ่ ะเช่า (ถ้ามี)
ในกรณีหน่วยงานในส่วนกลางต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาค ให้ขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของสถานทีแ่ ละอัตราค่าเช่าจากจังหวัดนั้น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
ข้อ 131 อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอตั ราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเกี่ยวกับการเช่าตามที่จะกําหนดไว้ในสัญญาไม่เกิน
เดือนละ 20,000 บาท ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมตั ิ ถ้าเกินเดือนละ 20,000 บาท ให้ขอทําความ
ตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
ส่วนที่ 7
สัญญาและหลักประกัน
สัญญา
ข้อ 132 การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้ เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ และให้ทาํ เป็น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนด
การทําสัญญารายใดถ้าจําเป็นต้องมีขอ้ ความหรือรายการแตกต่างไปจากตัวอย่างสัญญาที่ กวพ. กําหนด โดยมี
สาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในตัวอย่างสัญญาและไม่ทําให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หัวหน้าส่วน

ราชการเห็นว่าจะมีปญ
ั หาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาก่อน
ในกรณีที่ไม่อาจทําสัญญาตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนดได้ และจําเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่ตอ้ งส่งร่างสัญญานั้นให้
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควรทําสัญญาตามแบบที่เคยผ่านการ
พิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว ก็ให้กระทําได้
สําหรับการเช่าซึ่งผู้เช่าจะต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า หรือในกรณีทหี่ ัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รดั กุมพอ ให้ส่งร่างสัญญาให้สํานักงานอัยการสูงสุดหรืออัยการจังหวัด แล้วแต่กรณี ตรวจ
พิจารณาก่อน
ในกรณีจําเป็นต้องทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ทําเป็นภาษาอังกฤษ แต่ต้องมีคําแปลตัวสัญญาและ
เอกสารแนบท้ายสัญญาเฉพาะทีส่ ําคัญเป็นภาษาไทยไว้ด้วย เว้นแต่เป็นการทําสัญญาตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนด
ไม่ตอ้ งแปลเป็นภาษาไทย
การทําสัญญาของส่วนราชการในต่างประเทศ จะทําสัญญาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศที่หน่วยงานนั้น
ตั้งอยู่ โดยผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญหรือผูร้ ู้กฎหมายของส่วนราชการนั้น ๆ ก็ได้
ข้อ 133 การจัดหาในกรณีดังต่อไปนี้ จะทําข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ตอ่ กันโดยไม่ต้องทําเป็นสัญญาตามข้อ 132 ก็ได้
โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
(1) การซื้อ การจ้าง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงที่มีวงเงินไม่เกิน
100,000 บาท
(2) การจัดหาที่คู่สญ
ั ญา สามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทําการของทางราชการ นับตั้งแต่วันถัดจาก
วันทําข้อตกลงเป็นหนังสือ
(3) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากส่วนราชการ
(4) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามข้อ 23 (1) (2) (3) (4) และ (5)
(5) การจ้างโดยวิธีพเิ ศษตามข้อ 24 (1) (2) (3) (4) และ (5)
(6) การเช่า ซึ่งผู้เช่าไม่ตอ้ งเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไม่เกิน 10,000 บาท หรือในกรณีการซือ้ หรือการจ้างซึ่งใช้วิธีดําเนินการตามข้อ 39
วรรคสอง จะไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ตอ่ กันก็ได้
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 22 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 134 การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตรา
ตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 - 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสําเร็จของงาน

ทั้งหมดพร้อมกัน ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางาน
จ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ํากว่าวันละ 100 บาท สําหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มผี ลกระทบต่อการจราจร ให้
กําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่ กวพ. กําหนด
ในการทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากส่วนราชการเห็นว่า ถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการ ให้ส่วนราชการผู้จดั ทําสัญญากําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ
0.01 - 0.10 ของราคางานจ้างนั้นได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น
การกําหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจํานวนเงินเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วน
ส่วนราชการ โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่คู่สญ
ั ญาของทางราชการจะ
หลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบต่อการจราจร หรือความเสียหายแก่ทางราชการ แล้วแต่กรณี
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้
โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แต่ยงั ขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่ง
มอบส่วนประกอบที่ยังขาดนัน้ เกินกําหนดสัญญา ให้ถอื ว่าไม่ได้ส่งมอบสิง่ ของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย ถ้าติดตั้งหรือทดลองเกินกว่ากําหนดตามสัญญา
เป็นจํานวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด
เมื่อครบกําหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ส่วนราชการรีบแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงจากคูส่ ัญญา และเมือ่ คู่สญ
ั ญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้สว่ นราชการบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับ
มอบพัสดุนั้นด้วย
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 22 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 135 ให้หัวหน้าส่วนราชการส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมลู ค่าตัง้ แต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน
นับแต่วันทําสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อ 136 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การแก้ไขนั้นจะเป็น
ความจําเป็นโดยไม่ทําให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ ให้อยู่ใน
อํานาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาอนุมตั ิให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้ามีการเพิ่มวงเงิน จะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือขอทําความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณีด้วย
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทํางาน ให้ตกลงพร้อมกันไป

สําหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร
สถาปนิกและวิศวกรผู้ชํานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและ
รายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 22 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539)
ข้อ 137 ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีทมี่ ีเหตุอันเชือ่ ได้ว่า ผู้รับจ้าง
ไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
การตกลงกับคูส่ ัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่เป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัตติ ามสัญญาหรือ
ข้อตกลงนั้นต่อไป
ั ญาไม่สามารถปฏิบัตติ ามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือ
ข้อ 138 ในกรณีที่คู่สญ
ข้อตกลงนั้น หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณา
ดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คสู่ ัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไข
ใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็น
ข้อ 139 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คสู่ ัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในอํานาจ
ของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
(1) เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของส่วนราชการ
(2) เหตุสุดวิสยั
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนั หนึ่งอันใดที่คสู่ ัญญาไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย
ให้ส่วนราชการระบุไว้ในสัญญากําหนดให้คสู่ ัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบภายใน 15 วัน นับแต่
เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนด คู่สญ
ั ญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอ
ขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (1) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือส่วนราชการทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
(ความในวรรคหนึ่ง แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 23 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2539)
ข้อ 140 ในกรณีที่ไม่มีระเบียบกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ และเป็นความจําเป็นเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการที่จะใช้
สิทธิตามเงือ่ นไขของสัญญาหรือข้อตกลง หรือข้อกฎหมาย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการทีจ่ ะใช้สทิ ธิ
ดังกล่าว สั่งการได้ตามความจําเป็น

หลักประกัน
ข้อ 141 หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทําการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนด
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่
ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษทั เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดย
อนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
สําหรับการประกวดราคานานาชาติ ให้ใช้หนังสือค้ําประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหน้า
ส่วนราชการเชือ่ ถือเป็นหลักประกันซองได้อกี ประเภทหนึ่ง
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 24 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539)
ข้อ 142 หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในข้อ 141 ให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของ
วงเงินหรือราคาพัสดุที่จดั หาครั้งนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดหาพัสดุที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความสําคัญ
เป็นพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้
ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน 1 ปี และพัสดุนั้นไม่ตอ้ งมีการประกันเพื่อความ
ชํารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สนิ้ เปลือง ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้าของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปี
ั ญาและหากในปีตอ่ ไปราคาพัสดุที่ส่งมอบ
ของสัญญา โดยให้ถอื ว่าหลักประกันนี้เป็นการค้ําประกันตลอดอายุสญ
แตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อน ให้ปรับปรุงหลักประกันตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ใน
กรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้นและคู่สัญญาไม่นําหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจํานวนภายใน 15 วัน
ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น ให้ทางราชการหักจากเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่ทางราชการ
จะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนที่เพิ่มขึ้น
การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสาร
ประกวดราคา และหรือในสัญญาด้วย
ในกรณีทผี่ ู้เสนอราคาหรือคู่สญ
ั ญาวางหลักประกันทีม่ ีมูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบ เอกสารสอบราคาหรือ
เอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ให้อนุโลมรับได้
ข้อ 143 ในกรณีที่ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้เสนอราคาหรือเป็นคู่สัญญา ไม่ตอ้ งวางหลักประกัน

ข้อ 144 ให้ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคาคู่สัญญาหรือผูค้ ้ําประกัน ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(1) หลักประกันซองให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน 15 วัน นับแต่วันทีไ่ ด้พิจารณาในเบื้องต้น
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ตอ่ เมือ่ ได้ทําสัญญา
หรือข้อตกลง หรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
(2) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คสู่ ัญญา หรือผูค้ ้ําประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่วันที่
คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
การจัดหาที่ไม่ตอ้ งมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่คสู่ ัญญาหรือผู้ค้ําประกันตาม
อัตราส่วนของพัสดุ ซึ่งทางราชการได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือ
เอกสารประกวดราคา และในสัญญาด้วย
การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัท
เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สญ
ั ญาไม่มารับภายในกําหนดเวลาข้างต้น ให้รีบ
ส่งต้นฉบับหนังสือค้ําประกันให้แก่ผู้เสนอราคา หรือคูส่ ัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้
ธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษทั เงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ค้ําประกันทราบ
ด้วย
(ความในวรรคสาม แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 25 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.
2539)

ส่วนที่ 8
การลงโทษผู้ทงิ้ งาน
ข้อ 145 ให้ผู้รกั ษาการตามระเบียบจัดทําบัญชีรายชือ่ ผู้ทิ้งงาน ตามที่ได้กาํ หนดไว้ในหมวดนี้
ห้ามส่วนราชการก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ผู้รักษาการตามระเบียบได้ระบุชอื่ ไว้ในบัญชีรายชือ่ ผูท้ ิ้งงานและได้แจ้ง
เวียนชื่อแล้ว เว้นแต่ผู้รกั ษาการตามระเบียบจะสั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
การห้ามส่วนราชการก่อนิติสมั พันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคสอง ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ 145 ฉ วรรคสอง และ
วรรคสามด้วย
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดทีอ่ ยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อกําหนดในส่วนนี้ ให้บุคคล
ดังกล่าวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการได้ แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา ผู้รักษาการตามระเบียบ
ได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ให้ปลัดกระทรวงตัดรายชือ่ บุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มี

สิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน หรือยกเลิกการลงนามใน
สัญญาซือ้ หรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของผู้รักษาการตามระเบียบ เว้นแต่ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณา
เห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ปลัดกระทรวงจะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มี
สิทธิได้รับการคัดเลือก หรือจะไม่ยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน หรือจะไม่ยกเลิกการ
ลงนามในสัญญาซือ้ หรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของผู้รักษาการตามระเบียบก็ได้
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 23 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 145 ทวิ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้
(1) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญา หรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด
(2) เมื่อคู่สญ
ั ญาของทางราชการ หรือผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงนั้น
(3) พัสดุที่ซอื้ หรือจ้างทํา เกิดข้อบกพร่องขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง และไม่ได้รับการ
แก้ไขให้ถูกต้องจากผู้จําหน่าย ผู้รับจ้าง หรือคู่สญ
ั ญา หรือพัสดุทซี่ อื้ หรือจ้างไม่ได้มาตรฐาน หรือวัสดุทใี่ ช้ไม่ได้
มาตรฐาน หรือไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง ทําให้งานบกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรง หรือ
(4) สําหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค หากปรากฏว่าพัสดุหรือวัสดุทซี่ ื้อหรือจ้างหรือใช้โดยผู้รับจ้างช่วงที่ทาง
ราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ มีข้อบกพร่อง หรือไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ครบถ้วนตาม (3)
ให้หัวหน้าส่วนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว เพื่อพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับการคัดเลือก ผู้จําหน่าย
ั ญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ เป็นผูท้ ิ้งงาน แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเสนอ
ผู้รับจ้าง คู่สญ
ความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงด้วย
เมื่อปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทําตาม (1) (2) (3) หรือ (4) เป็นการกระทําโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร และบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้ปลัดกระทรวงส่งชือ่ บุคคลดังกล่าวไปยังผู้รักษาการตามระเบียบ
เพื่อพิจารณาสัง่ ให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว
ในกรณีที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์และวงเงินที่ กวพ. กําหนด หากปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า
บุคคลดังกล่าวข้างต้นยังไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้ปลัดกระทรวงรายงานไปยัง กวพ. เพื่อทราบด้วย
เมื่อผูร้ ักษาการตามระเบียบได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของ กวพ. ตามข้อ 12 (6) แล้ว และเห็นว่าบุคคล
ดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ก็ให้ผู้รักษาการตามระเบียบสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานโดยระบุชอื่ ผูท้ ิ้งงานไว้ใน
บัญชีรายชือ่ ผูท้ ิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อผูท้ ิ้งงานให้สว่ นราชการอื่นทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผทู้ ิ้งงานรายนั้นทราบ
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย

ในกรณีผู้รกั ษาการตามระเบียบเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้แจ้งผลการพิจารณาไปให้
ปลัดกระทรวงทราบ
ข้อ 145 ตรี ในกรณีการจ้างที่ปรึกษาหรือการจ้างออกแบบและควบคุมงาน หากตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าผลจาก
การปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง ให้
หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาให้คสู่ ัญญานั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
การพิจารณาสั่งให้คู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ให้นาํ ความในข้อ 145 ทวิ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และ
วรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 145 จัตวา ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ หากมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้
เสนองานรายหนึ่งหรือหลายรายไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระทํา
การอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สจุ ริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็น
เท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน ให้ส่วนราชการที่เกีย่ วข้องดําเนินการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่ทางราชการสงสัยไปยังผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยทราบ พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด แต่ตอ้ ง
ไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส่วนราชการ
เมื่อส่วนราชการได้รับคําชีแ้ จงจากผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึง่ แล้ว ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทํารายงานไปยังปลัดกระทรวง พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตน เพื่อประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงว่า
บุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทงิ้ งานหรือไม่
หากผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัย ไม่ชแี้ จงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถอื ว่ามีเหตุอันควรเชือ่ ได้
ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระทําโดยไม่สจุ ริตให้หัวหน้าส่วน
ราชการเสนอปลัดกระทรวง พร้อมทั้งเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาให้ผนู้ ั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
การพิจารณาให้ผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานเป็นผู้ทิ้งงานตามวรรคสอง และวรรคสาม ให้นําความในข้อ 145 ทวิ
วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 145 เบญจ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือผูเ้ สนองานที่ร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริตรายใด ซึ่งมิใช่เป็นผู้รเิ ริ่มให้มีการกระทําดังกล่าว ได้ให้ความร่วมมือเป็น
ประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของทางราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือปลัดกระทรวง หรือผู้รักษาการตามระเบียบ
พิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายนั้นได้รับการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้ โดยแสดงเหตุผลหรือระบุ
เหตุผลไว้ในการเสนอความเห็นหรือในการสัง่ การ แล้วแต่กรณี

ข้อ 145 ฉ ในกรณีที่นติ ิบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ 145 ทวิ ข้อ 145 ตรี หรือข้อ 145 จัตวา ถ้าการ
กระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จดั การ ผู้บริหาร หรือผูม้ ีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้น ให้ผรู้ ักษาการตามระเบียบนี้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
ในกรณีที่นติ ิบคุ คลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ 145 ทวิ ข้อ 145 ตรี หรือข้อ 145 จัตวา ให้คาํ สั่งดังกล่าวมี
ผลไปถึงนิติบุคคลอื่นทีด่ ําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหนุ้ ส่วนผู้จัดการ กรรมการผูจ้ ัดการ ผู้บริหาร หรือผูม้ ี
อํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบคุ คลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มอี ํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย
ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ 145 ทวิ ข้อ 145 ตรี หรือข้อ 145 จัตวา ให้คําสั่ง
ดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ซึ่งมีบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นส่วนผู้จดั การ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มอี าํ นาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
ข้อ 145 สัตต เพื่อประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เมือ่ ปรากฏข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่า มีการ
กระทําตามข้อ 145 ทวิ ข้อ 145 ตรี หรือข้อ 145 จัตวา และปลัดกระทรวงยังไม่ได้รายงานไปยังผู้รักษาการตาม
ระเบียบ ผู้รักษาการตามระเบียบอาจเรียกให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้จําหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอราคาหรือผู้
เสนองานที่มีขอ้ เท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือ
กระทําการโดยไม่สุจริต มาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อผู้รักษาการตามระเบียบ ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุทผี่ ู้รกั ษาการ
ตามระเบียบสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้บคุ คลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่ผู้
รักษาการตามระเบียบกําหนด แต่ตอ้ งไม่นอ้ ยกว่า 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้รักษาการตามระเบียบ
เมื่อผูร้ ักษาการตามระเบียบได้รับคําชีแ้ จงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้จําหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอราคาหรือผู้
เสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้รักษาการตามระเบียบพิจารณาคําชี้แจงดังกล่าว หากคําชี้แจงไม่มี
เหตุผลรับฟังได้ ให้ผู้รักษาการตามระเบียบพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไป
ให้ปลัดกระทรวงทราบด้วย
หากผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้จําหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอราคาหรือผูเ้ สนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง ไม่
ชี้แจงภายในกําหนดเวลาที่ผรู้ ักษาการตามระเบียบจะได้กําหนดไว้ ให้ถอื ว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทําอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต ให้ผู้รักษาการตามระเบียบพิจารณา
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจาณาไปให้ปลัดกระทรวงทราบด้วย
(ความในข้อ 145 ทวิ ข้อ 145 ตรี ข้อ 145 จัตวา ข้อ 145 เบญจ ข้อ 145 ฉ และข้อ 145 สัตต แก้ไขเพิ่มเติมโดย
ข้อ 24 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)

หมวด 3
การควบคุมและการจําหน่ายพัสดุ
ส่วนที่ 1
การยืม
ข้อ 146 การให้ยืม หรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพือ่ ประโยชน์ของทางราชการจะกระทํามิได้
ข้อ 147 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ราชการ ให้ส่วนราชการผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร
แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) การยืมระหว่างส่วนราชการ จะต้องได้รับอนุมตั ิจากหัวหน้าส่วนราชการผูใ้ ห้ยืม
(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมตั ิจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุ
นั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ราชการ จะต้องได้รับอนุมตั จิ ากหัวหน้าส่วนราชการ
ข้อ 148 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หากเกิดชํารุด
เสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จา่ ยของตนเอง
หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่
ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด
ข้อ 149 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างส่วนราชการ ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อส่วนราชการผู้ยมื มีความ
จําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ และส่วนราชการผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ
พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่ราชการของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดย
ปกติส่วนราชการผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้ส่วนราชการผู้ให้ยืม
ข้อ 150 เมื่อครบกําหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทน มีหน้าทีต่ ิดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับ
แต่วันครบกําหนด

ส่วนที่ 2
การควบคุม
การเก็บรักษาพัสดุ
ข้อ 151 พัสดุของส่วนราชการไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้อยู่ในความควบคุมตามระเบียบนี้ เว้นแต่มีระเบียบ
ของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ 152 เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบแล้ว ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามตัวอย่างที่ กวพ.
กําหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้
(2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน

การเบิก – จ่ายพัสดุ
ข้อ 153 หน่วยงานระดับกอง หน่วยงานซึ่งแยกต่างหากจากส่วนราชการระดับกรม หรือหน่วยงานในส่วนภูมิภาค
ประสงค์จะเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุระดับกรม ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้เบิก
การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค หรือของหน่วยงานซึ่งแยกต่างหากจากส่วนราชการระดับ
กรม ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก
ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุ ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก หรือต่ํากว่าระดับแผนกที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม
พัสดุ หรือข้าราชการอื่นซึ่งได้รับการแต่งตัง้ จากหัวหน้าส่วนราชการเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผูส้ ั่งจ่ายพัสดุ
แล้วแต่กรณี
ส่วนราชการใดมีความจําเป็น หัวหน้าส่วนราชการจะกําหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นก็ได้ และให้แจ้ง
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบด้วย
ข้อ 154 ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุก
ครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย

การตรวจสอบพัสดุประจําปี
ข้อ 155 ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายตามข้อ 153
แล้วแต่กรณี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตาม
ความจําเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีกอ่ น จนถึงวันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน และ
ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้น
ไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยูต่ รงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชํารุด เสื่อม
คุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตัง้ ภายใน 30 วันทําการ นับแต่วันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
เมื่อผูแ้ ต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบแล้ว ให้ส่งรายงานเสนอตามลําดับชัน้ จนถึงหัวหน้าส่วนราชการ
1 ชุด และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี 1
ชุด สําหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้ส่งสําเนารายงานไปยังส่วนราชการต้นสังกัดอีก 1 ชุด ด้วย
ข้อ 156 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานดังกล่าวตามข้อ 155 และปรากฏว่ามีพัสดุชํารุด เสือ่ มสภาพ หรือ
สูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นํา
ความในข้อ 35 และข้อ 36 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพ
เนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการให้ดาํ เนินการ
จําหน่ายต่อไปได้
ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าส่วนราชการดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการที่เกี่ยวข้องต่อไป
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 25 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)

ส่วนที่ 3
การจําหน่าย
ข้อ 157 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาสั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้

(1) ขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให้นําวิธีที่กําหนด
เกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซือ้ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท
จะขายโดยวิธตี กลงราคาโดยไม่ตอ้ งทอดตลาดก่อนก็ได้
การขายให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา
47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา
(2) แลกเปลี่ยน ให้ดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
(3) โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่ง
มีกฎหมายบัญญัตใิ ห้มฐี านะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตาม
มาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากรทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
(4) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่สว่ นราชการกําหนด
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ และ
สําหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อนด้วย
ข้อ 158 เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ ให้ถอื ปฏิบัตติ ามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือข้อตกลงในส่วนที่
ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี

การจําหน่ายเป็นสูญ
ข้อ 159 ในกรณีที่พัสดุสญ
ู ไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่
สมควรดําเนินการตามข้อ 157 ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซือ้ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
(2) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซือ้ หรือได้มารวมกันเกิน 500,000 บาท ให้อยู่ในอํานาจของกระทรวงการคลังหรือส่วน
ราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมายที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมตั ิ
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 26 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ข้อ 160 เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ 157 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้ว
แจ้งให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแต่
วันลงจ่ายพัสดุนั้น
เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ 159 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้
กระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
สําหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมายกําหนดด้วย
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 27 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)
ข้อ 161 ในกรณีที่พัสดุของทางราชการเกิดการชํารุด เสือ่ มคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการ
ต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 155 และได้ดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
หรือระเบียบนีโ้ ดยอนุโลม แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ดําเนินการ
ตามข้อ 157 ข้อ 158 ข้อ 159 และข้อ 160 โดยอนุโลม
(ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ 27 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541)

หมวด 4
บทเฉพาะกาล
ข้อ 162 ในระหว่างที่ยังไม่ได้ตั้งศูนย์ขอ้ มูลที่ปรึกษาตามข้อ 74 ให้ยกเว้นไม่นําข้อกําหนดเกี่ยวกับศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษามาใช้บงั คับกับการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาตามที่กาํ หนดไว้ในหมวด 2 ส่วนที่ 3 และให้ดําเนินการหารายชื่อ
ที่ปรึกษาไทย ตามวิธีการที่กาํ หนดไว้สําหรับที่ปรึกษาต่างประเทศโดยอนุโลม
ข้อ 163 รายชือ่ ผูท้ ิ้งงานที่มีอยู่ก่อนระเบียบนี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบนี้ด้วย
สําหรับการพิจารณาลงโทษผูท้ ี่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่กําหนด หรือ
คู่สัญญาของทางราชการไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ซึ่งพฤติการณ์ดังกล่าว
เกิดขึ้นก่อนที่ระเบียบนี้จะใช้บังคับ ให้พิจารณาสั่งการตามระเบียบทีใ่ ช้บังคับอยู่เดิม

ข้อ 164 การพัสดุใดทีอ่ ยู่ในระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุฉบับนีใ้ ช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบทีใ่ ช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะดําเนินการแล้วเสร็จ หรือจนกว่า
จะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได้
ข้อ 165 ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2521 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ยังคงปฏิบัติหน้าที่ตอ่ ไป กับให้มอี ํานาจหน้าที่กําหนดแบบหรือตัวอย่างตามระเบียบข้อ 12 (5)
จนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2535
(ลงชือ่ ) อานันท์ ปันยารชุน
(นายอานันท์ ปันยารชุน)
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :
1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 109 ตอนที่ 7 ลง
วันที่ 31 มกราคม 2535
2. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศ
ทั่วไป เล่มที่ 112 ตอนที่ 107 ง ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2538
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2539 ประกาศในราชกิจจานุเบิกษา ฉบับประกาศ
ทั่วไป เล่มที่ 113 ตอนที่ 71 ง ลงวันที่ 3 กันยายน 2539
4. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2541 ประกาศในราชกิจจานุเบิกษา ฉบับประกาศ
ทั่วไป เล่มที่ 115 ตอนที่ 131 ง ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541
5. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2542 ประกาศในราชกิจจานุเบิกษา ฉบับประกาศ
ทั่วไป เล่มที่ 116 ตอนที่ 40 ง ลงวันที่ 14 มิถุนายน 2542
6. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2545 ประกาศในราชกิจจานุเบิกษา ฉบับประกาศ
ทั่วไป เล่มที่ 119 ตอนที่ 128 ง ลงวันที่ 25 ธันวาคม 2545
7. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2552 ประกาศในราชกิจจานุเบิกษา ฉบับประกาศ
ทั่วไป เล่มที่ 126 ตอนที่ 52 ง ลงวันที่ 9 เมษายน 2552

