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โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อ การจ้าง และการจ้างที่ปรึกษา ภายใต้โครงการที่ดําเนินการด้วยเงินกู้จาก
ต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ และระเบียบที่เก่ียวข้องกับการพัสดุให้เป็นระเบียบเดียวกันเพ่ือสะดวกในการปฏิบัติ
ย่ิงขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังน้ี 

ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕” 
ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหกสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น

ต้นไป 
ข้อ ๓ ให้ยกเลิก 

(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(๖) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
(๘) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๙) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการซื้อ การจ้าง และการจ้างที่ปรึกษาภายใต้

โครงการที่ดําเนินการด้วยเงินกู้จากต่างประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(๑๐) ระเบียบว่าด้วยการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๑ 

บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอ่ืนใดที่กําหนดไว้แล้วในระเบียบน้ี หรือซึ่ง
ขัดหรือแย้งกับระเบียบน้ี ให้ใช้ระเบียบน้ีแทน 

6-1ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 
 

                                        
6-1 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 



- ๒ - 

หมวด ๑ 
ข้อความท่ัวไป 

 
ส่วนท่ี ๑ 
นิยาม 

ข้อ ๕ ในระเบียบน้ี 
“การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทําเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษาการจ้างออกแบบและ

ควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจําหน่าย และการดําเนินการอ่ืน ๆ ที่กําหนดไว้ใน
ระเบียบน้ี 

“พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กําหนดไว้ในหนังสือการจําแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จาก
ต่างประเทศ 

“การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดต้ัง ทดลอง และบริการที่เก่ียวเน่ืองอ่ืน 
ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 

“การจ้าง” ให้หมายความรวมถึง การจ้างทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการตามระเบียบของ
กระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ 
การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

“การจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า การจ้างบริการจากที่ปรึกษา แต่ไม่รวมถึงการจ้างออกแบบ
และควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ 

“การจ้างออกแบบและควบคุมงาน” หมายความว่า การจ้างบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคล
ธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงินงบประมาณ 

“เงินงบประมาณ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจําปีงบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและ
เงินซึ่งส่วนราชการได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไม่ต้องส่งคลังตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณแต่ไม่รวมถึงเงินกู้และเงินช่วยเหลือตามระเบียบน้ี 

“เงินกู้” หมายความว่า เงินกู้ตามกฎหมายว่าด้วยการให้อํานาจกระทรวงการคลังกู้เงินจาก
ต่างประเทศ 

“เงินช่วยเหลือ” หมายความว่า เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับ
รัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ 

“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทําการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนําร่อง หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน และรวม
ตลอดถึงสิ่งก่อสร้างอ่ืน ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพ่ืประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารน้ัน ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ํา หอ
ถังนํ้า ถนน ประปา และสิ่งอ่ืน ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร์ 
ฯลฯ 

“พัสดุที่ผลิตในประเทศ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสําเร็จรูปแล้ว โดยสถานที่ผลิตต้ังอยู่ใน
ประเทศไทย 

“กิจการของคนไทย” หมายความว่า กิจการที่เป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย 
“ที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ หรือสามารถให้บริการ



- ๓ - 
เป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน รวมท้ังให้บริการด้านศึกษา สํารวจ 
ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย แต่ไม่รวมถึงการให้บริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วย
เงินงบประมาณ 

“ที่ปรึกษาไทย” หมายความว่า ที่ปรึกษาท่ีมีสัญชาติไทย และได้จดทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่
ปรึกษาของกระทรวงการคลัง 

“ส่วนราชการ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ ทั้ง
ในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความว่า รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงด้วย 
“หัวหน้าส่วนราชการ” 

-สําหรับราชการบริหารส่วนกลาง หมายความว่า อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกช่ือ
อย่างอ่ืนและมีฐานะเป็นนิติบุคคล 

-สําหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด 
3-1“หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบกองซึ่ง

ปฏิบัติงานในสายงานท่ีเก่ียวกับการพัสดุตามที่องค์กรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด หรือ ข้าราชการอื่นซึ่ง
ได้รับแต่งต้ังจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แล้วแต่กรณี 

“เจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่เก่ียวกับการพัสดุ หรือผู้
ได้รับแต่งต้ังจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบน้ี 

“ผู้อํานวยการโครงการ” หมายความว่า ผู้ซึ่งได้รับแต่งต้ังหรือมอบหมายให้มีหน้าที่รับผิดชอบใน
การดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงินกู้หรือโครงการเงินช่วยเหลือ 

5-1“โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ” หมายความว่า โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ
ตามมาตรฐานเลขท่ี มอก. ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๒ ในกิจการและขอบข่ายที่ได้รับการรับรองจากสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือหน่วยงานที่กระทรวง
อุตสาหกรรมให้การรับรองระบบงาน (accreditation) 

4-1“ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเข้าเสนอ
ราคาขายในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเข้าเสนอราคาเพ่ือรับจ้างทําพัสดุ หรือเข้าเสนองานเพ่ือรับจ้าง
เป็นที่ปรึกษา หรือรับจ้างออกแบบและควบคุมงานให้แก่ส่วนราชการใด เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาหรือเข้าเสนองานให้แก่ส่วนราชการ
น้ันในคราวเดียวกัน 

การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น 
ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะดังต่อไปน้ี 

(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ 
ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหน่ึง มีอํานาจหรือ

                                        
3-1 คํานิยามนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
5-1 คํานิยามนี้เพ่ิมเติมโดยข้อ ๔ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ และแก้ไขโดยข้อ ๓ 

แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
4-1 คํานิยาม “ผู้เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกัน” เพ่ิมเติมโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับ

ท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



- ๔ - 
สามารถใช้อํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหน่ึงหรือหลายราย ที่
เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการน้ันในคราวเดียวกัน 

(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือผู้เป็นหุ้นส่วน
ไม่จํากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด อีกรายหน่ึงหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการน้ันในคราวเดียวกัน 

คําว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละย่ีสิบห้าใน
กิจการน้ันหรือในอัตราอ่ืนตามที่ กวพ. เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 

(๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติ
บุคคลรายหน่ึง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจํากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจํากัด
หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหน่ึงหรือหลายรายที่เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการน้ันในคราว
เดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 

การดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตร
ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดํารงตําแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการ
ถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว 

ในกรณีบุคคลใดใช้ช่ือบุคคลอ่ืนเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
ผู้เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อํานาจในการบริหารที่แท้จริงหรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่
แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวข้อง ได้เข้าเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการน้ันในคราวเดียวกัน 
ให้ถือว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานน้ันมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี 

4-2“การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การท่ีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
รายหน่ึงหรือหลายรายกระทําการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคา หรือเสนองานต่อส่วนราชการ ไม่ว่าจะกระทําโดยการสมยอมกัน 
หรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้
กําลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่าจะใช้กําลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต 
ทั้งน้ี โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานด้วยกัน หรือเพ่ือให้
ประโยชน์แก่ผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานรายหน่ึงรายใดเป็นผู้มีสิทธิทําสัญญากับส่วนราชการน้ัน หรือเพ่ือ
หลีกเลี่ยงการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือเพ่ือให้เกิดความได้เปรียบส่วนราชการโดยมิใช่เป็นไปในทางการ
ประกอบธุรกิจปกติ  

4-3“เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความว่า คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตาม
ข้อ ๔๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามข้อ ๕๐ คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
คัดเลือกตามข้อ ๘๖ คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการดําเนินการจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดตามข้อ ๑๐๖ หรือผู้ว่าจ้างในกรณีการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธี
พิเศษที่เป็นการว่าจ้างโดยการประกวดแบบตามข้อ ๑๐๗(๒) 

                                        
4-2 คํานิยาม “การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม” เพ่ิมเติมโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
4-3 คํานิยาม “เจ้าหน้าท่ีท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ” เพ่ิมเติมโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 

(ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



- ๕ - 
4-4“งานก่อสร้างสาธารณูปโภค” หมายความว่า งานก่อสร้าง ซ่อมแซม และบํารุงรักษางานอัน

เก่ียวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายนํ้า ระบบการขนส่งปิโตรเลียมโดยทาง
ท่อ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอ่ืนที่เก่ียวข้องซึ่งดําเนินการในระดับพ้ืนดิน ใต้พ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน” 

 
ส่วนท่ี ๒ 

การใช้บังคับและการมอบอํานาจ 
 

ข้อ ๖ ระเบียบน้ีใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ซึ่งดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ 
เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ 

4-5ข้อ ๗ สําหรับส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม   การกําหนดให้ส่วนราชการระดับใด  
ผู้บังคับบัญชาช้ันใด ตําแหน่งใด มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบน้ี ให้เป็นไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด 
และเมื่อได้กําหนดไปประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทราบด้วย 

ข้อ ๘ สําหรับส่วนราชการที่หัวหน้าส่วนราชการขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือส่วนราชการที่ไม่
สังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงใด ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นมีอํานาจในการดําเนินการตาม
ระเบียบน้ีเท่ากับหัวหน้าส่วนราชการ ส่วนอํานาจที่เกินกว่าน้ันให้ผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไปเป็นผู้พิจารณา 

3-2ข้อ ๙ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบน้ี จะมอบอํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ 
โดยให้คํานึงถึงระดับ ตําแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ 

เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหน่ึง ผู้รับมอบอํานาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอํานาจน้ัน และจะมอบ
อํานาจน้ันให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได้ เว้นแต่ 

(๑) การมอบอํานาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจน้ันต่อไปได้ใน
กรณีดังต่อไปน้ี 

(๑.๑) กรณีมอบอํานาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัด
จังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจําจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอํานาจช้ันต้นทราบด้วย 

(๑.๒) กรณีมอบอํานาจให้แก่บุคคลอ่ืนนอกจากที่กล่าวใน (๑.๑) จะกระทําได้ต่อเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มอบอํานาจช้ันต้นแล้ว 

(๒) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจต่อตามระเบียบกระทรวงกลาโหม 
เพ่ือความคล่องตัวในการจัดหา ให้หัวหน้าส่วนราชการมอบอํานาจในการสั่งการและดําเนินการ

จัดหาให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งรองลงไปเป็นลําดับ 
สําหรับโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบน้ี จะแต่งต้ังข้าราชการ

คนหน่ึงทําหน้าที่ผู้อํานวยการโครงการ และมอบหมายหน้าที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการตามระเบียบน้ี
ให้เป็นการเฉพาะก็ได้ 

4-6ให้ผู้มอบส่งสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบทุกคร้ัง 
 

                                        
4-4 คํานิยาม “งานก่อสร้างสาธารณูปโภค” เพ่ิมเติมโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 
4-5 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๔ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
3-2 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๕ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙  
4-6 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๕ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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ส่วนท่ี ๓ 
บทกําหนดโทษ 

 
4-7ข้อ ๑๐ ผู้มีอํานาจหรือหน้าที่ดําเนินการตามระเบียบน้ี หรือผู้หน่ึงผู้ใด กระทําการใดโดยจงใจหรือ

ประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติตามระเบียบน้ี หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทําการโดยปราศจาก
อํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหน้าที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอ้ืออํานวยแก่ผู้เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ให้มีการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ถือว่าผู้น้ันกระทําผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการหรือ
ตามกฎหมายเฉพาะของส่วนราชการน้ัน ภายใต้หลักเกณฑ์ดังน้ี 

(๑) ถ้าการกระทํามีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายอย่างร้ายแรงให้ดําเนินการ
ลงโทษอย่างตํ่าปลดออกจากราชการ 

(๒) ถ้าการกระทําเป็นเหตุให้ทางราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ให้ลงโทษอย่างตํ่าตัดเงินเดือน 
(๓) ถ้าการกระทําไม่เป็นเหตุให้ทางราชการเสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์ หรือว่ากล่าวตักเตือน 

โดยทําคําสั่งเป็นลายลักษณ์อักษร 
การลงโทษทางวินัยตาม (๑) หรือ (๒) ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทําหลุดพ้นจากความรับผิดในทางแพ่ง

ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้อง หรือความรับผิดทางอาญา (ถ้ามี) 
 

ส่วนท่ี ๔  
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 

 
6-2ข้อ ๑๑ ให้มีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ เรียกโดยย่อว่า “กวพ.” ประกอบด้วย ปลัด

กระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนสํานักงานตรวจ
เงินแผ่นดิน ผู้แทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสํานักงบประมาณ ผู้แทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
ผู้แทนสํานักงาน ป.ป.ช. ผู้แทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสํานักงานบริหารหน้ีสาธารณะ ผู้แทน
สํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังไม่เกินห้าคน เป็น
กรรมการ และให้เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ กับให้ กวพ.แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการไม่
เกินสองคน 

ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ัง มีวาระอยู่ในตําแหน่งคราวละสองปี ผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจาก
ตําแหน่งอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ 

ข้อ ๑๒ ให้ กวพ. มีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
(๑) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบ 
(๒) พิจารณาการอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
(๓) พิจารณาคําร้องเรียนเก่ียวกับการที่ส่วนราชการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
(๔) เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบต่อคณะรัฐมนตรี 
(๕) กําหนดแบบหรือตัวอย่าง รวมทั้งการแก้ไขเพ่ิมเติม เปลี่ยนแปลง และกําหนดแนวทาง

วิธีปฏิบัติ เพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบน้ี 
(๖) เสนอความเห็นต่อผู้รักษาการตามระเบียบ ในการพิจารณาและแจ้งเวียนช่ือผู้ทิ้งงาน 

                                        
4-7 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๖ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
6-2 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๔ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
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และการสั่งเปลี่ยนแปลงเพิกถอนผู้ทิ้งงานของส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และ
รัฐวิสาหกิจ 

3-3(๗) กําหนดอัตราร้อยละของราคาตามข้อ ๑๖ (๖) (๗) (๘) และ (๑๑) 
(๘) กําหนดประเภทหรือชนิดของพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศ ตามข้อ ๖๘ 
(๙) เชิญข้าราชการและลูกจ้างของส่วนราชการหรือพนักงานและลูกจ้างของรัฐวิสาห กิจ 

หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องมาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริงรวมทั้งเรียกเอกสารจากส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจในส่วนที่เก่ียวข้อง 

(๑๐) แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือทําหน้าที่ตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
(๑๑) พิจารณาดําเนินการตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

4-8(๑๒) พิจารณารายงานการจ้างตามข้อ ๘๓ วรรคสอง 
4-9(๑๓) กําหนดอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาตามข้อ ๙๒ 
4-10(๑๔) กําหนดหลักเกณฑ์การกําหนดค่าปรับตามข้อ ๑๓๔ 
4-11(๑๕) กําหนดหลักเกณฑ์ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเพ่ือให้มีการปฏิบัติตามระเบียบน้ี 

 

หมวด ๒ 
การจัดหา 

 
ส่วนท่ี ๑ 
บทท่ัวไป 

 
3-4ข้อ ๑๓ หลังจากได้ทราบยอดเงินที่จะนํามาใช้ในการจัดหาแล้วให้ส่วนราชการรีบดําเนินการให้

เป็นไปตามแผน และตามขั้นตอนของระเบียบน้ี ในส่วนที่ ๒ ส่วนที่ ๓ หรือส่วนที่ ๔ แล้วแต่กรณี เพ่ือให้พร้อม
ที่จะทําสัญญาได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว 

การจัดหาโดยวิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา ให้ส่วนราชการวางแผนในการจัดหา และ
ดําเนินการให้เป็นไปตามแผนด้วย 

ข้อ ๑๔ การได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบน้ีได้กําหนดไว้ และไม่มีระเบียบของ
ทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะ
หน่ึงที่กําหนดไว้ในหมวดน้ี 

ข้อ ๑๕ กรณีที่มีการจัดทําเอง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเอง
น้ัน และแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจ
การจ้าง เว้นแต่ส่วนราชการที่กําหนดให้มีเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว 
                                        
3-3 แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙  
4-8 ความในข้อนี้เพ่ิมเติมโดยข้อ ๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
4-9 ความในข้อนี้เพ่ิมเติมโดยข้อ ๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
4-10 ความในข้อนี้เพ่ิมเติมโดยข้อ ๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
4-11 ความในข้อนี้เพ่ิมเติมโดยข้อ ๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
3-4 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
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4-12ข้อ ๑๕ ทวิ การจัดหาพัสดุตามระเบียบน้ี ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหา 

ต้องดําเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้งน้ี โดยคํานึงถึง
คุณสมบัติและความสามารถของผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองาน เว้นแต่กรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้น
ตามท่ีกําหนดไว้ในระเบียบน้ี 

ในการดําเนินการแต่ละขั้นตอน ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบต้องมีการบันทึกหลักฐานในการดําเนินการ 
พร้อมทั้งต้องระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สําคัญไว้เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

4-13ข้อ ๑๕ ตรี เพ่ือเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑๕ ทวิ ให้ผู้เสนอ
ราคาหรือผู้เสนองานที่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันแต่เพียงรายเดียวเท่าน้ัน มีสิทธิที่จะเสนอราคา
หรือเสนองานในการซ้ือหรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานของทาง
ราชการในแต่ละคร้ัง 

ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้
เสนองานแต่ละรายว่าเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ ก่อนการเปิดซองสอบราคา ประกวด
ราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี และในกรณีการซื้อหรือการจ้างทําพัสดุโดยวิธีประกวดราคาตามข้อ ๕๔ หรือ
การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๘๕ และข้อ ๘๙ ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการ
ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานดังกล่าว ก่อนการเปิดซองข้อเสนอด้านเทคนิค ซอง
ข้อเสนอด้านราคา หรือซองข้อเสนอทางการเงิน 

4-14ข้อ ๑๕ จัตวา ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ ๑๕ 
ตรี วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่กําหนดให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก 
โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายช่ือหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอํานาจควบคุม และบัญชี
รายช่ือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๒) ในกรณีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ย่ืน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้น้ัน สําเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสําเนาถูกต้อง 

(๓) ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานร่วมกันในฐานะเป็นผู้
ร่วมค้า ให้ย่ืนสําเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่
ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ย่ืนสําเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใด
เป็นนิติบุคคล ให้ย่ืนเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 

(๔) เอกสารอ่ืนตามที่ส่วนราชการกําหนด เช่น หนังสือแสดงฐานะทางการเงินสําเนาใบทะเบียน
พาณิชย์ สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพ่ิม 

การย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง ให้ย่ืนพร้อมกับการย่ืนซองสอบราคา ประกวดราคา 
หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี สําหรับกรณีที่ระเบียบน้ีกําหนดให้ย่ืนซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียวตามข้อ 
๘๗ (๒) ให้ผู้เสนองานย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึงมาพร้อมกับการย่ืนซองดังกล่าวด้วย 

เมื่อได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ ๑๕ ตรี วรรค
สองแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายช่ือผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับ

                                        
4-12 ความในข้อนี้เพ่ิมเติมโดยข้อ ๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
4-13 ความในข้อนี้เพ่ิมเติมโดยข้อ ๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
4-14 ความในข้อนี้เพ่ิมเติมโดยข้อ ๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



- ๙ - 
การคัดเลือกไว้ในที่เปิดเผย ณ สถานที่ทําการของส่วนราชการโดยพลัน และถ้าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานอยู่ 
ณ สถานที่ที่มีการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี ให้เจ้าหน้าที่แจ้งให้ผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานรายน้ันทราบด้วย 

4-15ข้อ ๑๕ เบญจ เมื่อได้มีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ 
๑๕ ตรี วรรคสองแล้ว หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้
เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายช่ือผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานดังกล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู้
เสนอราคาหรือผู้เสนองานในการเสนอราคาหรือเสนองานในครั้งน้ัน พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนอ
งานรายดังกล่าวทราบโดยพลัน 

ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานเพราะ
เหตุเป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน อาจอุทธรณ์คําสั่งดังกล่าวต่อปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแต่
วันที่ได้รับแจ้งพร้อมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารที่เก่ียวข้องมาด้วย 

ในกรณีที่มีการย่ืนอุทธรณ์ตามวรรคสอง ให้ปลัดกระทรวงพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์พร้อมทั้งแจ้ง
ให้ผู้อุทธรณ์ทราบโดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณ์ของปลัดกระทรวงให้ถือเป็นที่สุดสําหรับการเสนอราคาหรือ
เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานในคร้ังน้ัน และ
ให้ส่งคําวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าวให้ กวพ. ทราบด้วย 

การย่ืนอุทธรณ์ตามวรรคสอง ย่อมไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองสอบราคา 
ประกวดราคา หรือเสนองาน แล้วแต่กรณี ทั้งน้ี เว้นแต่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่า การขยายระยะเวลา
ดังกล่าวจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นด้วยกับคํา
คัดค้านของผู้อุทธรณ์ และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ได้ดําเนินการ
ไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปิดซองสอบราคา 
ประกวดราคา หรือเสนองานดังกล่าวได้ 

4-16ข้อ ๑๕ ฉ นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานแต่ละรายตามข้อ 
๑๕ ตรี วรรคสอง และตามข้อ ๑๔๕ แล้ว หากปรากฏต่อเจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติก่อนหรือใน
ขณะที่มีการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน ว่ามีผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานกระทําการอันเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติทําการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงดังกล่าว หากเช่ือได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ให้เจ้าหน้าที่
ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ตัดรายช่ือผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานท่ีกระทําการดังกล่าวทุกรายออกจากการ
เป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและ
ควบคุมงานในคร้ังน้ัน เว้นแต่เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติจะวินิจฉัยว่า ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองาน
น้ัน เป็นผู้ที่ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิได้เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทํา
ดังกล่าวตามนัยข้อ ๑๔๕ เบญจ จะไม่ตัดรายช่ือผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานนั้นออกจากการเป็นผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานในการซื้อหรือการจ้างทําพัสดุ การจ้างที่ปรึกษา หรือการจ้างออกแบบและควบคุมงานน้ันก็ได้ 

ให้นําความในข้อ ๑๕ จัตวา วรรคสามมาใช้บังคับโดยอนุโลม และผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานท่ี
ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามวรรคหน่ึง มีสิทธิอุทธรณ์คําสั่งของเจ้าหน้าที่ที่มี
หน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติได้ ทั้งน้ี ให้นําความในข้อ ๑๕ เบญจ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้กับการ
อุทธรณ์ในกรณีน้ีโดยอนุโลม และให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอต่อปลัดกระทรวงเพ่ือพิจารณาให้ผู้เสนอราคา
หรือผู้เสนองานที่ถูกตัดรายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ทิ้งงานตาม

                                        
4-15 ความในข้อนี้เพ่ิมเติมโดยข้อ ๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
4-16 ความในข้อนี้เพ่ิมเติมโดยข้อ ๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



- ๑๐ - 
ความในหมวด ๒ ส่วนที่ ๘ การลงโทษผู้ทิ้งงาน 

4-17ข้อ ๑๕ สัตต ในกรณีที่ปรากฏข้อเท็จจริงภายหลังจากการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ
เสนองานแล้ว ว่าผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกตามท่ีได้ประกาศรายช่ือไว้ตามข้อ ๑๕ 
จัตวา วรรคสาม เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายอ่ืน หรือเป็นผู้เสนอ
ราคาหรือผู้เสนองานที่กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ให้หัวหน้าส่วนราชการมี
อํานาจที่จะตัดรายช่ือผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่มีสิทธิได้รับการคัดเลือกดังกล่าวทุกรายออกจากประกาศ
รายช่ือตามข้อ ๑๕ จัตวา วรรคสาม 

ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอต่อปลัดกระทรวงเพ่ือพิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกตัด
รายช่ือออกจากการเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานตามวรรคหน่ึง เป็นผู้ทิ้งงานตามความในหมวด ๒ ส่วนที่ ๘ 
การลงโทษผู้ทิ้งงาน และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า การยกเลิกการเปิดซองสอบราคา 
ประกวดราคา หรือเสนองานที่ได้ดําเนินการไปแล้วจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ให้ปลัดกระทรวงมี
อํานาจยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกล่าวได้ 
 

ส่วนท่ี ๒ 
การซ้ือการจ้าง 

 
การใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย 

4-18ข้อ ๑๖ ให้ส่วนราชการใช้พัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทย ตามหลักเกณฑ์ ดังน้ี 
(๑) ห้ามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่

ผลิตในประเทศหรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถเข้าแข่งขันกันในการเสนอราคากับทางราชการ 
(๒) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซ้ือหรือจ้างทํา มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว 

ให้กําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 
หรือเพ่ือความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้ 

(๓) ในกรณีพัสดุที่ ต้องการซื้อหรือจ้างทํา ยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กําหนด
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้าง ให้สอดคล้องกับรายละเอียดหรือคุณ
ลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ในคู่มือผู้ซื้อ หรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น 

(๔) ในกรณีที่มีความจําเป็นจะต้องกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ หรือรายการในการ
ก่อสร้างแตกต่างจากที่กําหนดไว้ใน (๒) หรือ (๓) ให้แจ้งสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม และเมื่อ
ได้รับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไม่ทักท้วงแล้ว ให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างต่อไปได้ หรือไม่
รับพิจารณารายน้ัน แล้วแต่กรณี 

(๕) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํา เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการ
รับรองระบบคุณภาพโดยมีผู้ผลิตต้ังแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทยเท่าน้ัน 

ในกรณีพัสดุที่ ต้องการซื้อหรือจ้างทําตามวรรคหน่ึง เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันและในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่
                                        
4-17 ความในข้อนี้เพ่ิมเติมโดยข้อ ๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
4-18 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๙ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



- ๑๑ - 
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผู้ผลิตน้อยกว่าสามราย แต่เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันโดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตต้ังแต่สามรายขึ้นไป หรือเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิต
จากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผู้ผลิตต้ังแต่สามรายขึ้นไป ให้ส่วนราชการระบุความต้องการ
เฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน หรือพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพที่ทําใน
ประเทศไทยและให้ดําเนินการตาม (๖) 

(๖) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํา เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันต้ังแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานที่ทําในประเทศไทยเท่าน้ัน 

ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํา เป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพต้ังแต่สามรายขึ้นไป ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบ
คุณภาพที่ทําในประเทศไทยเท่าน้ัน 

การซื้อหรือการจ้างในกรณีน้ีนอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพเสนอราคาสูงกว่า
ราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละห้า ให้ต่อรองราคาผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาตํ่าสุด หากต่อรองราคาแล้ว 
ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุดไม่เกินร้อยละสามหรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามข้อ ๑๒ (๗) ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้
เสนอราคารายน้ัน 

(๗) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทําตาม (๕) หรือ (๖) เป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับ
การรับรองระบบคุณภาพน้อยกว่าสามราย หรือเป็นพัสดุที่มีผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน
ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน โดยมีผู้ได้รับใบอนุญาตน้อยกว่าสามราย หรือเป็นพัสดุที่มีผู้ผลิตจากโรงงานท่ี
ได้รับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผู้ผลิตน้อยกว่าสามราย ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศ
ไทย 

การซื้อหรือการจ้างในกรณีน้ีนอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเคร่ืองหมาย
มาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพ หรือมีผู้เสนอราคา
พัสดุที่แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน หรือมีผู้เสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพ 
ให้ดําเนินการต่อรองราคาดังน้ี 

(ก) ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเป็นพัสดุที่
ผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่
เกินร้อยละสิบมาต่อรองราคา ทั้งน้ี ให้เรียกผู้เสนอราคารายท่ีเสนอราคาตํ่าสุดมาต่อรองราคาก่อน หากต่อรอง
ราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละเจ็ดหรืออัตราที่ กวพ. กําหนด
ตามข้อ ๑๒ (๗) ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน หากต่อรองราคาแล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุ
ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาตํ่าสุดลําดับ
ถัดไปมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละ
เจ็ดหรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามข้อ ๑๒ (๗) ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน 

(ข) หากดําเนินการตาม (ก) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน หรือผู้เสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานท่ีได้รับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกว่าราคา
ตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละเจ็ดมาต่อรองราคา หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคา
ตํ่าสุดของผู้เสนอราคารายอ่ืนไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราที่ กวพ.กําหนดตามข้อ ๑๒ (๗) ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้
เสนอราคารายน้ัน 



- ๑๒ - 
(๘) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํา มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวง

อุตสาหกรรมแล้ว ให้ระบุความต้องการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย 
การซื้อหรือการจ้างในกรณีน้ี นอกจากการจ้างก่อสร้าง หากมีผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับการจด

ทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอราคาสูงกว่าราคาตํ่าสุดของผู้เข้าแข่งขันรายอ่ืนไม่เกินร้อย
ละเจ็ด ให้ต่อรองราคาผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมรายที่
เสนอราคาต่ําสุด หากต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุดไม่เกินร้อยละห้า หรืออัตราที่ กวพ. 
กําหนดตามข้อ ๑๒ (๗) ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน 

(๙) การดําเนินการตาม (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ให้ถือตามที่ปรากฏในบัญชีคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรก
คู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้นถึงเดือนก่อนหน้าที่จะประกาศซื้อหรือจ้าง 

ถ้ามีผู้เสนอราคาพัสดุที่อยู่ระหว่างขอการรับรองระบบคุณภาพ หรือการขอรับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมโดยแนบใบรับมาพร้อมกับ
ใบเสนอราคา หากพัสดุน้ันได้รับการรับรองระบบคุณภาพ หรือใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน หรือ
ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน ๑๐ วันทําการ นับจากวันถัดจากวันเสนอ
ราคา แต่ทั้งน้ีจะต้องก่อนการพิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ ให้ถือเสมือนเป็นผู้เสนอราคาพัสดุที่ได้รับ
การรับรองระบบคุณภาพ หรือได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณี 

(๑๐) ในกรณีที่ได้ดําเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แล้วแต่ไม่สามารถซื้อหรือจ้างได้ 
ให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างต่อไปได้ หรือไม่รับพิจารณารายน้ัน แล้วแต่กรณี 

(๑๑) การซื้อและการจ้างนอกจากที่กล่าวใน (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) แต่ไม่รวมถึงการจ้าง
ก่อสร้าง ให้กําหนดเง่ือนไขให้ผู้เสนอราคาระบุแหล่งกําเนิดหรือประเทศที่ผลิตด้วย ในกรณีที่ผู้เสนอราคา
ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย เสนอราคาสูงกว่าพัสดุที่มิได้มี
แหล่งกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือมิได้เป็นกิจการของคนไทยไม่เกินร้อยละห้าของผู้เสนอราคาราย
ตํ่าสุด ให้ต่อรองราคาของผู้เสนอราคาพัสดุที่มีแหล่งกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือเป็นกิจการของคนไทย
รายที่เสนอถูกต้องตามเง่ือนไขที่กําหนดซึ่งมีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอราคาต่ําสุด หาก
ต่อรองราคาแล้ว ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาตํ่าสุดไม่เกินร้อยละสาม หรืออัตราที่ กวพ. กําหนด ตามข้อ ๑๒ (๗) 
ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน 

(๑๒) การเปรียบเทียบราคาให้พิจารณาราคาที่อยู่ในฐานเดียวกัน โดยให้พิจารณาราคารวมภาษี 
ราคาแยกภาษี หรือราคายกเว้นภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้ประกาศให้ผู้เสนอราคาทราบ แล้วแต่กรณี 

(๑๓) ราคาที่ซื้อหรือจ้าง ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดสําหรับวิธีซื้อหรือวิธีจ้างแต่ละวิธี 
เว้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์ตาม (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๑) 

การซื้อหรือการจ้าง ที่ดําเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือซึ่งไม่สามารถเจรจากับแหล่งเงินกู้
หรือเงินช่วยเหลือเพ่ือกําหนดเง่ือนไขตามวรรคหน่ึงได้ ให้ส่วนราชการส่งเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย หรือ
เป็นกิจการของคนไทย ให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ 

ในกรณีที่พัสดุใด ผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ให้ กวพ. มีอํานาจยกเว้นการ
ส่งเสริมพัสดุประเภทหรือชนิดดังกล่าวได้ ตามความเหมาะสมและจําเป็น 

ผู้ได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน หรือผู้ผลิตจาก
โรงงานที่ได้รับการรับรองระบบคุณภาพตาม (๕) (๖) หรือ (๗) แต่ละรายถ้ามีลักษณะที่เป็นการมีส่วนได้เสียไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามนัยของบทนิยาม “ผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน” ให้นับผู้ได้รับ
ใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานหรือผู้ผลิตดังกล่าวเป็นหน่ึงรายเท่าน้ัน 

ข้อ ๑๗ ให้ส่วนราชการดังต่อไปน้ี มีหน้าที่ควบคุมดูแลและสนับสนุนให้มีการปฏิบัติตามข้อ ๑๖ 



- ๑๓ - 
(๑) กระทรวงอุตสาหกรรม มีหน้าที่ 

(๑.๑) พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน คําขอรับใบอนุญาตทํา
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดให้ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน และคําขอจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 

ในระหว่างที่ ยังพิจารณาคําขอตามวรรคหน่ึงไม่แล้วเสร็จ ให้สํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนคําขอเพ่ือใช้เป็นหลักฐานกับส่วนราชการผู้ดําเนินการซื้อหรือจ้าง 

(๑.๒) จัดทําบัญชีคู่มือผู้ซื้อปีละหน่ึงครั้ง และใบแทรกคู่มือผู้ซื้อระบุรายช่ือมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมที่ประกาศกําหนดใหม่ และบัญชีรายช่ือผลิตภัณฑ์รายใหม่ที่ได้ผ่านการพิจารณาตาม 
(๑.๑) เดือนละหนึ่งครั้ง เผยแพร่แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจและหน่วยงานของรัฐที่เรียกช่ืออย่างอ่ืน เป็น
ประจํา 

3-5(๑.๓) ตรวจสอบความจําเป็นพิเศษของส่วนราชการตามข้อ ๑๖ (๔) หากเป็นกรณีที่ไม่
สมควรให้ทักท้วง มิฉะน้ันให้ตอบรับทราบ ทั้งน้ี ภายในสิบวันทําการนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

(๒) สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินมีหน้าที่สอดส่องมิให้มีการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามข้อ ๑๖ หาก
พบการหลีกเลี่ยงให้รายงานผู้บังคับบัญชาช้ันเหนือขึ้นไป เพ่ือดําเนินการทางวินัยแก่ผู้หลีกเลี่ยง และแจ้งให้
ผู้รักษาการตามระเบียบทราบ 
 
วิธีซ้ือและวิธีจ้าง 

ข้อ ๑๘ การซื้อหรือการจ้างกระทําได้ ๖ วิธี คือ 
(๑) วิธีตกลงราคา 
(๒) วิธีสอบราคา 
(๓) วิธีประกวดราคา 
(๔) วิธีพิเศษ 
(๕) วิธีกรณีพิเศษ 

6-3(๖) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็คทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
2-1ข้อ ๑๙ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่การซื้อหรือการจ้างครั้งหน่ึงซึ่งมีราคาไม่เกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท 
2-2ข้อ ๒๐ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่การซื้อหรือการจ้างคร้ังหน่ึงซึ่งมีราคาเกิน 

๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
2-3ข้อ ๒๑ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่การซ้ือหรือการจ้างครั้งหน่ึงซึ่งมีราคาเกิน 

๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ข้อ ๒๒ การซื้อหรือการจ้างตามข้อ ๑๙ และข้อ ๒๐ ถ้าผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างเห็นสมควรจะสั่งให้

กระทําโดยวิธีที่กําหนดไว้สําหรับวงเงินที่สูงกว่าก็ได้ 
การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในคร้ังเดียวกันเพ่ือให้วงเงินตํ่ากว่าที่กําหนด

โดยวิธีหน่ึงวิธีใด หรือเพ่ือให้อํานาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไป จะกระทํามิได้ 

                                        
3-5 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑๐ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
6-3 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๕ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ 
2-1 ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
2-2 ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
2-3 ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



- ๑๔ - 
การซื้อหรือการจ้างซึ่งดําเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ผู้สั่งซื้อหรือผู้สั่งจ้างจะสั่งให้กระทํา

ตามวงเงินที่สัญญาเงินกู้หรือสัญญาเงินช่วยเหลือกําหนดก็ได้ 
3-6ข้อ ๒๓ การซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซื้อครั้งหน่ึงซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทําได้

เฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใด ดังต่อไปน้ี 
(๑) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ 
องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

(๒) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ 
(๓) เป็นพัสดุเพ่ือใช้ในราชการลับ 
(๔) เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพ่ิมขึ้นในสถานการณ์ที่จําเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพ่ือประโยชน์

ของส่วนราชการ และจําเป็นต้องต้องซื้อเพ่ิม (Repeat Order) 
(๕) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง

ประเทศ 
(๖) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุย่ีห้อเป็น

การเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล่ รถประจําตําแหน่ง หรือยารักษาโรคที่ไม่ต้องจัดซื้อตามช่ือสามัญใน
บัญชียาหลักแห่งชาติ ตามข้อ ๖๐ 

(๗) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
(๘) เป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 

3-7ข้อ ๒๔ การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างคร้ังหน่ึงซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทําได้
เฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใด ดังต่อไปน้ี 

(๑) เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชํานาญเป็นพิเศษ 
(๒) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อนจึงจะ

ประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น 

(๓) เป็นงานที่ต้องกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ 
(๔) เป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ 
(๕) เป็นงานที่จําเป็นต้องการจ้างเพ่ิมในสถานการณ์ที่จําเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพ่ือประโยชน์ของ

ส่วนราชการ และจําเป็นต้องจ้างเพ่ิม (Repeat Order) 
(๖) เป็นงานที่ได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 
ข้อ ๒๕ สําหรับส่วนราชการในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะซื้อหรือ

จ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้ โดยให้ติดต่อซื้อหรือจ้างกับผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทํางานน้ันโดยตรง 
ข้อ ๒๖ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ 

หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะ
เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังต่อไปน้ี 

(๑) เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือทํางานจ้างน้ันเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง 
(๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ซื้อหรือจ้าง และกรณีน้ีให้รวมถึงหน่วยงานอ่ืนที่มี

กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดด้วย 

                                        
3-6 ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๑๑ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
3-7 ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๑๑ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



- ๑๕ - 
 
รายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง 

ข้อ ๒๗ ก่อนดําเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี นอกจากการซ้ือที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างตามข้อ ๒๘ 
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการดังต่อไปน้ี 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง 
(๓) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้างคร้ังหลังสุดภายใน

ระยะเวลา ๒ ปีงบประมาณ 
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงิน

ช่วยเหลือที่จะซื้อหรือจ้างในคร้ังน้ันทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างใน
ครั้งน้ัน 

(๕) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุน้ัน หรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ 
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีน้ัน 
(๗) ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็นในการซื้อหรือจ้าง การ

ออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
3-8การซ้ือหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และการซื้อหรือการจ้างโดยวิธี

พิเศษกรณีเร่งด่วนตามข้อ ๒๓ (๒) หรือข้อ ๒๔ (๓) ซึ่งไม่อาจทํารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่พัสดุหรือ
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการน้ันจะทํารายงานตามวรรคหน่ึงเฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้ 

ข้อ ๒๘ ก่อนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทํารายงานเสนอต่อหัวหน้า
ส่วนราชการตามรายการดังต่อไปน้ี 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อ 
(๒) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซื้อรวมทั้งเน้ือที่และท้องที่ที่ต้องการ 
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่น้ัน 
(๔) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ ๓ ราย 
(๕) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่จะ

ซื้อในครั้งน้ันทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าว ให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งน้ัน 
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีน้ัน 
(๗) ข้อเสนออ่ืน ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็นในการซื้อ การออก

ประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง เว้นแต่การซื้อที่ดินและหรือ

สิ่งก่อสร้างในต่างประเทศที่จําเป็นต้องติดต่อผ่านนายหน้า หรือดําเนินการในทํานองเดียวกันตามกฎหมายหรือ
ประเพณีนิยมของท้องถิ่น 

ข้อ ๒๙ เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอตามข้อ ๒๗ หรือข้อ ๒๘ 
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจ้างน้ันต่อไปได้ 
 
การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซ้ือและการจ้าง 

3-9ข้อ ๓๐ ส่วนราชการใดประสงค์จะคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อและการจ้างให้กระทํา

                                        
3-8 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑๒ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
3-9 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑๓ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



- ๑๖ - 
ได้ในกรณีที่จําเป็นต้องจํากัดเฉพาะผู้ที่มีความสามารถ โดยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ประกาศให้ผู้
ที่สนใจทราบโดยเปิดเผย พร้อมทั้งส่งให้ กวพ. ด้วย 

ในการดําเนินการคัดเลือก ให้ส่วนราชการเจ้าของเร่ืองจัดทํารายงานเสนอขออนุมัติหัวหน้าส่วน
ราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมด้วยเอกสารการคัดเลือกคุณสมบัติเบ้ืองต้น โดยมีรายละเอียดอย่าง
น้อยดังต่อไปน้ี 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องทําการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้น 
(๒) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุหรืองานที่จะต้องซื้อหรือจ้าง 
(๓) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งเป็นเกณฑ์ความต้องการข้ันตํ่า เช่น 

ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา สมรรถภาพในส่วนที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และโรงงาน ฐานะ
การเงิน เป็นต้น 

(๔) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก 
ข้อ ๓๑ เมื่อหัวหน้าส่วนราชการสั่งการอนุมัติในข้อ ๓๐ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําประกาศเชิญ

ชวนเพ่ือคัดเลือกคุณสมบัติเบ้ืองต้น 
ประกาศเชิญชวน อย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปน้ี 

(๑) รายละเอียดเฉพาะของที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการจ้าง 
(๒) ประสบการณ์และผลงานของผู้เสนอที่มีลักษณะและประเภทเดียวกัน 
(๓) สมรรถภาพในส่วนที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่ เครื่องมือและโรงงาน 
(๔) ฐานะการเงิน 
(๕) หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือก 
(๖) สถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารคุณสมบัติเบ้ืองต้น 

ในประกาศครั้งแรก ให้กําหนดสถานที่ วัน เวลารับข้อเสนอ ปิดการรับข้อเสนอ และเปิดซอง
ข้อเสนอ พร้อมทั้งประกาศโฆษณาและแจ้งลักษณะโดยย่อของพัสดุที่ต้องการซ้ือหรืองานที่ต้องการจ้างและ
กําหนดเวลาให้พอเพียงเพ่ือเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจจัดเตรียมข้อเสนอ ทั้งน้ี จะต้องกระทําก่อนวันรับซอง
ข้อเสนอไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน โดยประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและลงประกาศในหนังสือพิมพ์ หากเห็นสมควร
จะส่งประกาศเชิญชวนไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทํางานน้ันโดยตรงหรือโฆษณาด้วยวิธีอ่ืนอีกก็ได้ 

สําหรับการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการประกวดราคานานาชาติ ให้ประกาศโฆษณาก่อน
วันรับซองข้อเสนอไม่น้อยกว่า ๖๐ วัน และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกู้หรือเงินช่วยเหลืออีกด้วย 

7-1ข้อ ๓๒ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้น 
ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอย่างน้อยห้าคน ซึ่งแต่งต้ังจากข้าราชการ พนักงานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งต้ัง
เป็นสําคัญ และในจํานวนน้ีต้องมีผู้ชํานาญการในเร่ืองที่จัดซื้อหรือจัดจ้างน้ันอย่างน้อยหน่ึงคน 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นมีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติเบ้ืองต้นตาม
หลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่หัวหน้าส่วนราชการกําหนด 

ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับทั้งหมดต่อ
หัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือพิจารณาประกาศรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อ
หรือจ้างต่อไป 

4-19ข้อ ๓๓ ให้ส่วนราชการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อ

                                        
7-1 ความในวรรคหนึ่งข้อนี้แก้ไขโดยข้อ ๓ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
4-19 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑๐ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



- ๑๗ - 
หรือการจ้าง และตรวจสอบบัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นที่ได้ประกาศไปแล้วอย่างน้อยทุกรอบ ๓ ปี โดย
ปกติให้กระทําภายในเดือนแรกของปีงบประมาณ และเมื่อได้ทบทวนแล้ว ให้ส่วนราชการน้ันแจ้งการทบทวน
พร้อมทั้งส่งหลักเกณฑ์ที่มีการเปล่ียนแปลงใหม่ให้ กวพ. ทราบโดยเร็ว แต่ต้องไม่นานเกินกว่า ๓๐ วัน นับแต่
วันที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์ดังกล่าว 

ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีการข้ึนบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นสําหรับการซื้อหรือการจ้างไว้เป็นการ
ประจํา ให้ส่วนราชการน้ันเปิดโอกาสให้ผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นที่ได้ขึ้นบัญชีไว้แล้วและประสงค์ที่จะขอเลื่อนช้ัน 
หรือให้บุคคลที่ประสงค์จะเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้น มีสิทธิย่ืนคําขอ
เลื่อนช้ันหรือคําขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกได้ตลอดเวลา โดยให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์วิธีการคัดเลือก
ตามท่ีกําหนดไว้ในข้อ ๓๑ และข้อ ๓๒ และโดยปกติจะต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่ได้
รับคําขอและเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ครบถ้วนแล้ว ถ้าไม่สามารถดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว จะต้องช้ีแจงเหตุผลและระยะเวลาที่ต้องใช้ตามความจําเป็นให้ผู้ย่ืนคําขอทราบด้วย 

ในระหว่างการยื่นคําขอและตรวจพิจารณาคําขอ ผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นที่ย่ืนคําขอเลื่อนช้ันหรือผู้
ที่ย่ืนคําขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือขึ้นบัญชีเป็นผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้น จะใช้สิทธิจากการที่ตนได้ย่ืนคํา
ขอเลื่อนช้ันหรือคําขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกดังกล่าวในการซื้อหรือการจ้างที่มีขึ้นก่อนหรือในระหว่างที่ตน
ย่ืนคําขอเลื่อนช้ัน หรือคําขอเข้ารับการพิจารณาคัดเลือกน้ันไม่ได้ 

ในกรณีที่ส่วนราชการเห็นสมควรยกเลิกบัญชีรายช่ือผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นในการซื้อหรือการจ้าง
เพ่ือดําเนินการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นตามหลักเกณฑ์ที่ได้มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ตามวรรคหน่ึง ให้ส่วน
ราชการแจ้งให้ผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นที่อยู่ในบัญชีรายช่ือทราบหลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติ
เบ้ืองต้นที่ได้มกีารเปลี่ยนแปลงใหม่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า ๑๒๐ วัน 

4-20ข้อ ๓๓ ทวิ ในการซื้อหรือการจ้างแต่ละคร้ัง ให้ส่วนราชการพิจารณาถึงความสามารถในการรับ
งานของผู้ขายหรือผู้รับจ้างประกอบการพิจารณาคัดเลือกของส่วนราชการด้วย 

ในกรณีที่ส่วนราชการใดมีการข้ึนบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นสําหรับการซื้อหรือการจ้างไว้แล้ว ให้
ส่วนราชการน้ันแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างที่อยู่ในบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นดังกล่าวแสดงหลักฐานถึงขีด
ความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันเสนอราคาตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกําหนดทั้งในด้านบุคลากร 
เครื่องมือ โรงงาน และฐานะทางการเงินของตนต่อส่วนราชการ 
 
กรรมการ 

ข้อ ๓๔ ในการดําเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละคร้ัง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึน 
เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบน้ี พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ 

(๑) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
(๒) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
(๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
(๔) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
(๕) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
(๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(๗) คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

ให้คณะกรรมการแต่ละคณะรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการภายในระยะเวลาที่
กําหนด ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจําเป็น 

                                        
4-20 ความในข้อนี้เพ่ิมเติมโดยข้อ ๑๑ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



- ๑๘ - 
7-2ข้อ ๓๕ คณะกรรมการตามข้อ ๓๔ แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน

อย่างน้อยสองคน ซึ่งแต่งต้ังจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานของรัฐ โดย
คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญในกรณีจําเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของ
ทางราชการจะแต่งต้ังบุคคลอ่ืนอีกไม่เกินสองคนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

ในกรณีเมื่อถึงกําหนดเวลาการเปิดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแล้วประธานกรรมการ
ยังไม่มาปฏิบัติหน้าที่ ให้กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงทําหน้าที่ประธานกรรมการในเวลานั้น 
โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่เฉพาะข้อ ๔๒ (๑) หรือข้อ ๔๙ แล้วแต่กรณี แล้วรายงานประธาน
กรรมการซึ่งหัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังเพ่ือดําเนินการต่อไป 

ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งต้ังผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา เป็น
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือแต่งต้ังผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการทุกคณะ เว้นแต่คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา ควรแต่งต้ัง
ผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุหรืองานจ้างน้ัน ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

สําหรับการซื้อหรือจ้างในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแต่งต้ังข้าราชการหรือลูกจ้างประจําคน
หน่ึงซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างน้ัน โดยให้ปฏิบัติหน้าที่ เ ช่นเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้ 

ข้อ ๓๖ ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาพร้อมกันไม่น้อย
กว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหน่ึงในการลงมติ 

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพ่ิมขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้ถือ
มติเอกฉันท์ 

กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
4-21ข้อ ๓๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละคร้ัง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความ

ชํานาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการหรือลูกจ้างประจําในสังกัด หรือข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจําในสังกัดอ่ืนตามที่ได้รับความยิมยอมจากหัวหน้าส่วนราชการของผู้น้ันแล้ว ในกรณีที่ลักษณะของ
งานก่อสร้างมีความจําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญหลายด้าน จะแต่งต้ังผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็น
กลุ่มบุคคลก็ได้ 

ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ตํ่ากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ในกรณีจําเป็นจะต้องจ้างที่ปรึกษาเป็นผู้ควบคุมงานแทนข้าราชการหรือลูกจ้างประจําตามวรรค
หน่ึง ให้ถือปฎิบัติตามหมวด ๒ ในส่วนที่ ๓ หรือส่วนที่ ๔ แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๘ ในการซื้อ หรือจ้างทําพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจําเป็นต้องใช้ผู้เช่ียวชาญในการพิจารณา
เป็นการเฉพาะ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณเพ่ือว่าจ้างที่
ปรึกษา มาให้ความเห็นประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อหรือจัดจ้างในขั้นตอนหน่ึงขั้นตอนใดได้ตามความ
จําเป็น โดยให้ดําเนินการจ้างโดยถือปฏิบัติตามระเบียบน้ีในส่วนที่ ๓ 
 
วิธีตกลงราคา 
                                        
7-2 ความในวรรคหนึ่งข้อนี้แก้ไขโดยข้อ ๔ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
4-21 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑๒ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



- ๑๙ - 
ข้อ ๓๙ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้

รับจ้างโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้า
ส่วนราชการตามข้อ ๒๙ 

การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้
ก่อนและไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการน้ัน 
ดําเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการและเมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้
ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 
 
วิธีสอบราคา 

ข้อ ๔๐ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปน้ี 
(๑) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อและจํานวนที่ต้องการ หรือแบบรูปรายการ

ละเอียดและปริมาณงานที่ต้องการจ้าง 
ในกรณีที่จําเป็นต้องดูสถานที่ หรือช้ีแจงรายละเอียดเพ่ิมเติมประกอบตามวรรคหน่ึงให้

กําหนดสถานที่ วัน เวลาที่นัดหมายไว้ด้วย 
(๒) คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาซึ่งจะตัองมีอาชีพขายหรือรับจ้างตาม (๑) โดยให้ผู้เสนอ

ราคาแสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย 
(๓) ในกรณีจําเป็นให้ระบุผู้เข้าเสนอราคาส่งตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการ

ละเอียดไปพร้อมกับใบเสนอราคา 
(๔) ถ้าจําเป็นต้องมีการตรวจทดลอง ให้กําหนดจํานวนตัวอย่างให้พอแก่การตรวจทดลอง

และเหลือไว้สําหรับการทําสัญญาด้วย ทั้งน้ี ให้มีข้อกําหนดไว้ด้วยว่าทางราชการไม่รับผิดชอบในความเสียหาย
ใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอย่างน้ัน 

(๕) สถานที่ติดต่อเก่ียวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มีการขายให้ระบุราคาขายไว้
ด้วย 

(๖) ข้อกําหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาเสนอราคารวมท้ังสิ้น และราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ 
(ถ้าทําได้) พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่า จะพิจารณาราคารวมหรือราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ ใน
กรณีที่ไม่ได้กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคาให้พิจารณาราคารวม 

(๗) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไว้ด้วยว่าในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทั้งสิ้นเป็น
ตัวเลขและต้องมีตัวหนังสือกํากับ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ 

ในการสอบราคาจ้างก่อสร้าง ให้กําหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสมของ
ลักษณะและประเภทของงาน เพ่ือให้ผู้เข้าเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาด้วย 

(๘) กําหนดระยะเวลายืนราคาเท่าที่จําเป็นต่อทางราชการ และมีเง่ือนไขด้วยว่าซองเสนอ
ราคาที่ย่ืนต่อทางราชการและลงทะเบียนรับซองแล้ว จะถอนคืนมิได้ 

(๙) กําหนดสถานที่ส่งมอบพัสดุและวันส่งมอบโดยประมาณ (สําหรับการซื้อ) หรือกําหนด
วันที่จะเริ่มทํางานและวันแล้วเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจ้าง) 

(๑๐) กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปิดซองสอบราคา 
(๑๑) ข้อกําหนดให้ผู้เสนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อยก่อนย่ืนต่อทางราชการ จ่าหน้า

ถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อการจ้างคร้ังน้ัน และส่งถึงส่วนราชการก่อนวันเปิดซอง โดยให้ส่ง
เอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมจัดทําบัญชีรายการเอกสาร เสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย 

สําหรับกรณีที่จะให้มีการย่ืนซองทางไปรษณีย์ได้ ให้กําหนดวิธีการปฏิบัติไว้ให้ชัดเจนด้วย 
(๑๒) กําหนดเง่ือนไขในการสงวนสิทธ์ิที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงกับทาง



- ๒๐ - 
ราชการ เป็นผู้ทิ้งงาน 

(๑๓) ข้อกําหนดว่าผู้เข้าเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทําสัญญา จะต้องวาง
หลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตราในข้อ ๑๔๑ และข้อ ๑๔๒ 

(๑๔) ร่างสัญญา รวมทั้งการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เง่ือนไขการจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี) 
และอัตราค่าปรบั 

(๑๕) ข้อสงวนสิทธ์ิว่า ส่วนราชการจะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ทิ้งงานของทาง
ราชการ และส่วนราชการทรงไว้ซึ่งสิทธ์ิที่จะงดซื้อหรือจ้าง หรือเลือกซื้อหรือจ้างโดยไม่จําต้องซื้อหรือจ้างจากผู้
เสนอราคาต่ําสุดเสมอไป รวมท้ังจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน 
หากมีเหตุที่เช่ือได้ว่าการเสนอราคากระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

ข้อ ๔๑ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ดําเนินการดังน้ี 
(๑) ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน สําหรับการสอบราคาในประเทศหรือไม่

น้อยกว่า ๔๕ วัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและ
เอกสารสอบราคาไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างทํางานน้ันโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุด
เท่าที่จะทําได้ กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการของส่วนราชการน้ัน 

(๒) ในการย่ืนซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างคร้ังน้ัน และส่งถึงส่วนราชการผู้ดําเนินการสอบราคาก่อนวันเปิดซองสอบ
ราคา โดยย่ืนโดยตรงต่อส่วนราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ในกรณีที่ส่วนราชการกําหนดให้กระทํา
ได้ 

(๓) ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู้เสนอ
ราคามาย่ืนซองโดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ย่ืนซอง สําหรับกรณีที่เป็นการย่ืนซองทางไปรษณีย์ ให้ถือวันและ
เวลาที่ส่วนราชการน้ันลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซอง และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทันที 

(๔) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซองและเมื่อถึง
กําหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคา เพ่ือดําเนินการต่อไป 

ข้อ ๔๒ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ดังน้ี 
(๑) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ 

ของผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผย ตาม วัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตาม
บัญชีของผู้เสนอราคาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไว้ในใบเสนอราคา และเอกสาร
ประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 

(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อกหรือแบบรูปและ
รายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเง่ือนไขในเอกสารสอบราคา 

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตาม (๒) ที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากรายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตํ่าสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับส่วนราชการใน
เวลาที่กําหนดตามเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาตํ่ารายถัดไปตามลําดับ 

ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่
พร้อมกันด้วยวิธีย่ืนซองเสนอราคา 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดําเนินการตามข้อ ๔๓ 

(๔) ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขที่กําหนดไว้ใน



- ๒๑ - 
เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดําเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม 

(๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

4-22ข้อ ๔๓ การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏว่าราคาของผู้ เสนอราคารายท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๗ (๔) หรือข้อ ๒๘ (๕) แล้วแต่
กรณี ให้คณะกรรมการดําเนินการตามลําดับ ดังน้ี 

(๑) เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ตํ่าสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้เสนอราคาราย
น้ันยอมลดราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่าน้ันไม่เกินร้อย
ละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้างน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อ
หรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน 

(๒) ถ้าดําเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซื้อหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธีย่ืนซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร 
หากรายใดไม่มาย่ืนซอง ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้เสนอราคาตํ่าสุดในการต่อรองราคา
ครั้งน้ีเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน 

(๓) ถ้าดําเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือ
ประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเน้ืองาน หรือขอเงินเพ่ิมเติม หรือยกเลิกการ
สอบราคา เพ่ือดําเนินการสอบราคาใหม่ 
 
วิธีประกวดราคา 

ข้อ ๔๔ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างที่ กวพ.กําหนดหรือตามแบบที่
ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว 

การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่ กวพ.
กําหนดหรือแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไว้ใน
ตัวอย่างหรือแบบดังกล่าว และไม่ทําให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่า
จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจ
พิจารณาก่อน 

การเผยแพร่เอกสารประกวดราคาให้จัดทําเป็นประกาศ และมีสาระสําคัญดังน้ี 
(๑) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ หรืองานที่ต้องการจ้าง 
(๒) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา 
(๓) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซองประกวดราคา 
(๔) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของ

เอกสาร 
(๕) แหล่งเงินกู้และประเทศผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา ในกรณีประกวดราคานานาชาติ 

4-23ข้อ ๔๕ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลและจัดทําหลักฐานการเผยแพร่และการปิดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาท่ีกําหนด โดย

                                        
4-22 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑๓ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
4-23 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑๔ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



- ๒๒ - 
ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการดังน้ี 

(๑) ปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ที่ทําการของส่วนราชการน้ัน การปิด
ประกาศดังกล่าว ให้กระทําในตู้ปิดประกาศท่ีมีกุญแจปิดตลอดเวลาโดยผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศออก
จากตู้ปิดประกาศจะต้องจัดทําหลักฐานการปิดประกาศและการปลดประกาศออก เป็นหนังสือมีพยานบุคคล
รับรอง ทั้งน้ี ผู้ปิดประกาศและผู้ปลดประกาศออก จะต้องมิใช่บุคคลเดียวกัน และจะต้องมิใช่บุคคลที่เป็นพยาน
ในแต่ละกรณีด้วย 

(๒) ส่งไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และ/หรือประกาศในหนังสือพิมพ์ 
(๓) ส่งให้กรมประชาสัมพันธ์ และองค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย เพ่ือเผยแพร่ 
(๔) ส่งไปเผยแพร่ที่ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาของทางราชการ โดยให้ส่งเอกสารประกวด

ราคาไปพร้อมกันด้วย 
(๕) ส่งให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี 

โดยให้ส่งเอกสารประกวดราคาไปพร้อมกันด้วย 
นอกจากการดําเนินการตามวรรคหน่ึง หากเห็นสมควรจะส่งประกาศไปยังผู้มีอาชีพขายหรือ

รับจ้างทํางานน้ันโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอ่ืนอีกด้วยก็ได้ 
การส่งประกาศประกวดราคาตามวรรคหน่ึง หากจัดส่งทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งโดยใช้บริการ

ไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เว้นแต่ท้องที่ใดไม่มีบริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) จึงให้จัดส่งทางไปรษณีย์
ลงทะเบียน 

การดําเนินการตามวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม ให้กระทําก่อนการให้หรือการขายเอกสาร
ประกวดราคาไม่น้อยกว่า ๗ วันทําการ 

สําหรับการซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกู้หรือแหล่งให้เงินช่วยเหลือ 

4-24ข้อ ๔๖ การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคา รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวกับคุณลักษณะเฉพาะ
หรือรายละเอียด ให้กระทํา ณ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวกและไม่เป็นเขตหวงห้าม และจะต้อง
จัดเตรียมเอกสารประกวดราคาไว้ให้มากพอสําหรับความต้องการของผู้มาขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือ
รับจ้างทํางานน้ัน รายละ ๑ ชุด โดยไม่มีเง่ือนไขอ่ืนใดในการให้หรือการขาย 

การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคา ต้องกระทําไม่น้อยกว่า ๗ วันทําการ และจะต้องมี
ช่วงเวลาสําหรับการคํานวณราคาของผู้ประสงค์จะเข้าเสนอราคาหลังปิดการให้หรือการขายเอกสารประกวด
ราคาจนถึงก่อนวันรับซองประกวดราคา ไม่น้อยกว่า ๗ วันทําการ หรือไม่น้อยกว่าจํานวนวันที่มากกว่าน้ัน
ตามท่ี กวพ. กําหนดโดยคํานึงถึงขนาด ปริมาณ และลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 

ในกรณีที่มีการขาย ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ทางราชการต้องเสียไปในการจัดทํา
สําเนาเอกสารประกวดราคาน้ัน 

ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาคร้ังน้ันและมีการประกวดราคาใหม่ ให้ผู้รับหรือซื้อเอกสาร
ประกวดราคาในการประกวดราคาคร้ังก่อน มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคานั้นหรือได้รับเอกสารประกวดราคา
ใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก 

4-25ข้อ ๔๗ ในกรณีที่การซื้อหรือการจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความซับซ้อน หรือมีความจําเป็นโดย
สภาพของการซื้อหรือการจ้างที่จะต้องมีการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานที่ ให้ส่วนราชการกําหนดวัน 
เวลา และสถานที่ในการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานที่ในประกาศประกวดราคา 

                                        
4-24 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑๕ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
4-25 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑๕ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



- ๒๓ - 
ก่อนวันปิดการรับซองประกวดราคา หากส่วนราชการเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องกําหนด

รายละเอียดเพ่ิมเติมหรือมีการช้ีสถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะท่ีเป็นสาระสําคัญซึ่งมิได้กําหนดไว้
ในเอกสารประกวดราคาต้ังแต่ต้น ให้ส่วนราชการจัดทําเป็นเอกสารประกวดราคาเพ่ิมเติมและให้ระบุ วัน เวลา 
และสถานที่ในการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานที่ไว้ด้วย และให้ดําเนินการตาม ข้อ ๔๕ วรรคหน่ึง โดย
อนุโลม รวมทั้งให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่ได้รับหรือได้ซื้อเอกสารประกวดราคาไปแล้วทุกรายทราบโดยมิชักช้า 

การช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานที่ตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
จัดทําบันทึกการช้ีแจงรายละเอียด หรือการช้ีสถานที่ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกคร้ัง 

ถ้ามีการดําเนินการตามวรรคสอง ให้ส่วนราชการพิจารณาเลื่อนวัน เวลา รับซอง การปิดการรับ
ซอง และการเปิดซองประกวดราคาตามความจําเป็นแก่กรณีด้วย 

ข้อ ๔๘ นอกจากกรณีที่กําหนดไว้ตามข้อ ๔๗ เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคา ห้ามมิให้ร่น
หรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซอง และเปิดซองประกวดราคา 

การรับซองทางไปรษณีย์จะกระทํามิได้ เว้นแต่การประกวดราคานานาชาติซึ่งกําหนดให้มีการย่ืน
ซองทางไปรษณีย์ได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ ๔๑ (๒) (๓) และ (๔) โดยอนุโลม 

3-10ข้อ ๔๙ คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา มีหน้าที่ดังน้ี 
(๑) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็นหลักฐาน ลงช่ือกํากับซองกับบันทึกไว้ที่

หน้าซองว่าเป็นของผู้ใด 
(๒) ตรวจสอบหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงิน และให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบ

รับให้แก่ผู้ ย่ืนซองไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ถูกต้อง ให้หมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานด้วย กรณี
หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ําประกัน ให้ส่งสําเนาหนังสือค้ําประกันให้ธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ออกหนังสือค้ําประกัน ทราบทางไปรษณีย์
ลงทะเบียนตอบรับด้วย 

(๓) รับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผู้เสนอราคาพร้อมทั้งพัสดุ
ตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถ้ามี) หากไม่ถูกต้องให้บันทึกในรายงานไว้ด้วย 

(๔) เมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองแล้ว ห้ามรับซองประกวดราคา หรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ตามเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก เว้นแต่กรณีตามข้อ ๑๖ (๙) 

(๕) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ของผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผย ตามเวลาและสถานท่ีที่กําหนด และให้กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับ
ไว้ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 

ในกรณีที่มีการย่ืนซองข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนออ่ืน ๆ แยกจากซองข้อเสนอด้าน
ราคาซึ่งต้องพิจารณาทางเทคนิคและอ่ืน ๆ ก่อน ตามเง่ือนไขที่ได้กําหนดไว้ตามข้อ ๕๔ และข้อ ๕๖ 
คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหน่ึง โดยให้เป็นหน้าที่ของ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่จะต้องดําเนินการต่อไป 

(๖) ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงาน
การดําเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ทันทีในวันเดียวกัน 

ข้อ ๕๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าที่ดังน้ี 
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พัสดุ

ตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเง่ือนไขใน
เอกสารประกวดราคา 

                                        
3-10 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑๖ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



- ๒๔ - 
ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่กําหนดในเอกสาร

ประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ และความแตกต่างน้ันไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้
เสนอราคารายอ่ืน หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้าประกวดราคา โดยไม่ตัดผู้เข้า
ประกวดราคารายน้ันออก 

ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้แต่จะ
ให้ผู้เสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ 

(๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจ้าง หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้ว
ตาม (๑) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ แล้วเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคาราย
ที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตํ่าสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับส่วนราชการใน
เวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาตํ่ารายถัดไปตามลําดับ 

ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่
พร้อมกัน ด้วยวิธีย่ืนซองเสนอราคา 

ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามข้อ ๔๓ โดยอนุโลม 

(๓) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

ข้อ ๕๑ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้พิจารณาตามข้อ ๕๐ (๑) แล้ว
ปรากฏว่า มีผู้เสนอราคารายเดียวหรือมีผู้เสนอราคาหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขที่
กําหนดในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคา
ครั้งน้ัน แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรท่ีจะดําเนินการต่อไปโดยไม่
ต้องยกเลิกการประกวดราคา ก็ให้ดําเนินการตามข้อ ๕๐ (๒) โดยอนุโลม  

4-26ข้อ ๕๒ ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเง่ือนไขที่
กําหนด ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาคร้ังน้ัน เพ่ือดําเนินการประกวดราคาใหม่ หาก
หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่า การประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษ ตาม
ข้อ ๒๓ (๘) หรือข้อ ๒๔ (๖) แล้วแต่กรณีก็ได้ 

ข้อ ๕๓ หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับผู้เสนอราคา
รายใด ถ้ามีความจําเป็นเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการ
ละเอียดหรือเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซึ่งทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอ
ราคาด้วยกัน ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาคร้ังน้ัน 

4-27ข้อ ๕๔ การซื้อหรือการจ้างที่มีลักษณะจําเป็นจะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและหรือ
ข้อกําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิจารณาตัดสิน และเพ่ือขจัดปัญหาดังกล่าวจําเป็นต้องให้มีการปรับปรุงข้อเสนอให้ครบถ้วนและเป็นไปตาม
ความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา หรือการซื้อหรือการจ้างแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที่
คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้ดําเนินการได้ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประกวดราคาทั่วไป เว้นแต่ การกําหนดให้ผู้
เข้าเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเป็น 

(๑) ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออ่ืน ๆ 

                                        
4-26 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑๖ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
4-27 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



- ๒๕ - 
(๒) ซองข้อเสนอด้านราคา 
(๓) ซองข้อเสนอทางการเงินตามข้อ ๕๖ (ถ้ามี) 

ทั้งน้ี ให้กําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารประกวด
ราคาด้วย 

4-28ข้อ ๕๕ เพ่ือให้เป็นไปตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทําหน้าที่เปิด
ซองข้อเสนอด้านเทคนิคของผู้เสนอราคา แทนคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาตามข้อ ๔๙ (๕) 
และพิจารณาผลการประกวดราคาตามข้อ ๕๔ โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๕๐ ในส่วนที่ไม่ขัดกับการดําเนินการ
ดังต่อไปน้ี 

(๑) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออ่ืนของผู้เข้าเสนอราคาทุกราย และคัดเลือก
เฉพาะรายที่เสนอได้ตรงหรือใกล้เคียงตามมาตรฐานความต้องการของส่วนราชการมากท่ีสุด ในกรณีจําเป็นจะ
เรียกผู้เสนอราคามาช้ีแจงในรายละเอียดข้อเสนอเป็นการเพ่ิมเติมข้อหน่ึงข้อใดก็ได้ 

(๒) เปิดซองราคาเฉพาะรายที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑) แล้ว สําหรับรายที่ไม่
ผ่านการพิจารณา ให้ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคา และซองข้อเสนอทางการเงิน (ถ้ามี) โดยไม่เปิดซอง 

ในการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอทางการเงินในกรณีน้ี ให้ส่วนราชการแต่งต้ัง
ผู้เช่ียวชาญด้านเทคนิค และผู้เช่ียวชาญด้านการเงินที่เก่ียวข้องกับการซื้อหรือการจ้างอย่างน้อยด้านละ ๑ คน 
เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามวรรคหนึ่งด้วย 

ข้อ ๕๖ การซื้อหรือการจ้างที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าเสนอราคายื่นข้อเสนอทางการเงินมาด้วยให้
กําหนดให้ผู้เสนอราคาย่ืนซองข้อเสนอทางการเงินแยกมาต่างหาก และให้เปิดซองข้อเสนอทางการเงินพร้อมกับ
การเปิดซองราคาตามข้อ ๕๕ (๒) เพ่ือทําการประเมินเปรียบเทียบต่อไป ทั้งน้ี ให้กําหนดวิธีการ ขั้นตอน และ
หลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารการประกวดราคาด้วย 
 
วิธีพิเศษ 

3-11ข้อ ๕๗ การซื้อโดยวิธีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษขึ้น
เพ่ือดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีเป็นพัสดุจะขายทอดตลาด ให้ดําเนินการซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
(๒) ในกรณีเป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจเสียหายแก่ราชการ ให้เชิญผู้มีอาชีพ

ขายพัสดุน้ันโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอน้ันยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

(๓) ในกรณีเป็นพัสดุที่ใช้ราชการลับ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ (๒) 
(๔) ในกรณีที่เป็นพัสดุที่ได้ซื้อไว้แล้ว แต่มีความจําเป็นต้องใช้เพ่ิมในสถานการณ์ที่จําเป็น

หรือเร่งด่วน หรือเพ่ือประโยชน์ของส่วนราชการให้เจรจากับผู้ขายรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่
สิ้นสุดระยะเวลาการส่งมอบ เพ่ือขอให้มีการขายพัสดุตามรายละเอียด และราคาท่ีตํ่ากว่า หรือราคาเดิม ภายใต้
เง่ือนไขที่ดีกว่าหรือเง่ือนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพ่ือให้บังเกิดผลประโยชน์
สูงสุดที่ส่วนราชการจะได้รับ 

(๕) ในกรณีเป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการ
เพ่ือติดต่อสั่งซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือสืบราคาจากต่างประเทศโดยขอความร่วมมือให้สถาน
เอกอัครราชทูต หรือส่วนราชการอ่ืนในต่างประเทศ ช่วยสืบราคา คุณภาพ ตลอดจนรายละเอียด ส่วนการซื้อ

                                        
4-28 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
3-11 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



- ๒๖ - 
โดยผ่านองค์การระหว่างประเทศให้ติดต่อกับสํานักงานขององค์การระหว่างประเทศที่มีอยู่ในประเทศโดยตรง 
เว้นแต่กรณีที่ไม่มีสํานักงานในประเทศ ให้ติดต่อกับสํานักงานในต่างประเทศได้ 

(๖) ในกรณีเป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุ
ย่ีห้อเป็นการเฉพาะ ให้เชิญผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายพัสดุน้ันโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอน้ัน
ยังสูงกว่าราคาในท้องตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

(๗) ในกรณีพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง ให้เชิญเจ้าของ
ที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

สําหรับการจัดซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศ ในกรณีจําเป็นจะติดต่อกับ
นายหน้า หรือดําเนินการในทํานองเดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมท้องถิ่น แทนเจ้าของที่ดินก็ได้ 

(๘) ในกรณีเป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพ
ขายพัสดุน้ันโดยตรง และผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) หากเห็นว่าผู้
เสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อ เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้
ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อ
หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

3-12ข้อ ๕๘ การจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษข้ึน
เพ่ือดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(๑) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทํางาน
น้ันโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอน้ันยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ประมาณได้ หรือ
ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

(๒) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๔ (๕) ให้เจรจากับผู้รับจ้างรายเดิมตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการส่งมอบ เพ่ือขอให้มีการจ้างตามรายละเอียด และราคาที่ตํ่ากว่าหรือราคา
เดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพ่ือให้บังเกิดผลประโยชน์สูงสุดที่ส่วนราชการจะได้รับ 

(๓) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๔ (๖) กรณีเป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้ว
ไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานน้ันโดยตรง และผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวด
ราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือ
ราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 

ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อ
หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
วิธีกรณีพิเศษ 

3-13ข้อ ๕๙ การดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจาก
ผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามข้อ ๒๖ ได้โดยตรง เว้นแต่การซื้อหรือการจ้างคร้ังหน่ึงซึ่งมีราคาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการตามข้อ 
๒๙ 
 

                                        
3-12 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
3-13 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



- ๒๗ - 
การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ 

ข้อ ๖๐ การซ้ือยาของส่วนราชการ ให้จัดซื้อตามช่ือสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียาหลัก
แห่งชาติตามท่ีคณะกรรมการแห่งชาติทางด้านยากําหนด โดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๖๐ เว้นแต่ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่า
ร้อยละ ๘๐ 

ข้อ ๖๑ การซื้อยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เช่น ผ้าก๊อส สําลี หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา เฝือก วัสดุทัน
ตกรรม ฟิล์มเอกซเรย์ และเภสัชเคมีภัณฑ์ ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจําหน่ายแล้ว ให้จัดซื้อจากองค์การ
เภสัชกรรม นอกจากส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ให้จัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร ส่วนกรม
ตํารวจจะซื้อจากองค์การเภสัชกรรม หรือโรงงานเภสัชกรรมทหารก็ได้ โดยให้ดําเนินการด้วยวิธีกรณีพิเศษ แต่
ทั้งน้ีราคายาที่องค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารจําหน่ายต้องไม่สูงกว่าราคากลางของยาช่ือ
สามัญเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเกินร้อยละ ๓ 

ข้อ ๖๒ การซื้อยาตามช่ือสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งองค์การเภสัช
กรรมมิได้เป็นผู้ผลิต แต่มีจําหน่าย ส่วนราชการจะจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม หรือผู้ขาย หรือผู้ผลิตรายใดก็
ได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังน้ี 

(๑) การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา ให้ส่วนราชการแจ้งให้องค์การเภสัช
กรรมทราบด้วยทุกครั้ง และถ้าผลการสอบราคาหรือประกวดราคาปรากฏว่าองค์การเภสัชกรรมเสนอราคา
เท่ากันหรือตํ่ากว่าผู้เสนอราคารายอ่ืน ให้ส่วนราชการซื้อจากองค์การเภสัชกรรม 

(๒) การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ ให้ซื้อในราคาที่ไม่สูงกว่าราคากลาง ที่
กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

ข้อ ๖๓ ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ความสนับสนุนให้ซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากหน่วยงานใด ก็ให้ส่วนราชการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากหน่วยงานดังกล่าวได้ 
โดยวิธีกรณีพิเศษด้วย 

ข้อ ๖๔ ให้กระทรวงสาธารณสุขมีหน้าที่แจ้งเวียนบัญชียาหลักแห่งชาติตามที่คณะกรรมการ
แห่งชาติทางด้านยากําหนด พร้อมทั้งราคากลางของยาดังกล่าว และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้ส่วนราชการต่าง ๆ 
ทราบ กับให้องค์การเภสัชกรรมแจ้งรายการยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่องค์การเภสัช
กรรมผลิตได้หรือมีจําหน่ายให้ส่วนราชการต่าง ๆ ทราบด้วย 
 
อํานาจในการสั่งซ้ือหรือสั่งจ้าง 

2-4ข้อ ๖๕ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหน่ึง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ให้เป็นอํานาจของผู้
ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปน้ี 

(๑) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

2-5ข้อ ๖๖ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหน่ึง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง และภายใน
วงเงิน ดังต่อไปน้ี 

(๑) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

                                        
2-4 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๕ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
2-5 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๕ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 



- ๒๘ - 
(๓) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๖๗ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยไม่
จํากัดวงเงิน 
 
การจ่ายเงินล่วงหน้า 

ข้อ ๖๘ การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง จะกระทํามิได้ เว้นแต่
หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่าย และมีการกําหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการทําสัญญาหรือ
ข้อตกลง ให้กระทําได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(๑) การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ
รัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซื้อหรือราคาจ้าง 

 (๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอ่ืนในต่างประเทศ
ซึ่งต้องดําเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรอืการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือพัสดุอ่ืนที่ กวพ. กําหนด
ตามข้อ ๑๒ (๘) ซึ่งจําเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามท่ีตกลงกับ
สถาบันของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามเง่ือนไขที่ผู้ขายกําหนด แล้วแต่กรณี 

3-14(๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสําเร็จรูป (CD-
ROM) ที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีกําหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร หรือการ
บอกรับเป็นสมาชิก INTERNET เพ่ือให้สามารถใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ 
โดยอาศัยระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง 

 (๔) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้า
ของราคาซื้อหรือราคาจ้าง แต่ทั้งน้ี จะต้องกําหนดอัตราค่าพัสดุหรือค่าจ้างที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเง่ือนไขใน
เอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาด้วย 

(๕) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อ หรือราคา
จ้าง 

ข้อ ๖๙ การจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ โดยเปิด
เลตเตอร์ออฟเครดิต หรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีที่วงเงินไม่เกิน ๕๐ ,๐๐๐ บาท หรือการจ่ายเงินตาม
ความก้าวหน้าในการจัดหาพัสดุที่สั่งซื้อ ให้กระทําได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า 

ข้อ ๗๐ การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๖๘ (๑) (๒) และ (๓) ไม่ต้องเรียก
หลักประกัน 

ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๖๘ (๔) และ (๕) ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างจะต้อง
นําพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปน้ัน 
 
การตรวจรับพัสดุ 

ข้อ ๗๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดังน้ี 
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุน้ัน หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือ

ข้อตกลง 
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจาก

หัวหน้าส่วนราชการก่อน 

                                        
3-14 ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑๙ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



- ๒๙ - 
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สําหรับกรณีที่มีการทดลอง 

หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุน้ันมาให้
คําปรึกษา หรือส่งพัสดุน้ันไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิน้ัน ๆ ก็ได้ 

ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลัก
วิชาการสถิติ 

(๓) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่ง และให้ดําเนินการให้
เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบ
พัสดุถูกต้องครบถ้วนต้ังแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุน้ันมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทําใบ
ตรวจรับโดยลงช่ือไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ 
ฉบับเพ่ือดําเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังและรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทราบ 

ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี 

(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวนหรือส่งมอบครบ
จํานวน แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืนให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวนที่
ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันตรวจพบแต่ทั้งน้ี ไม่ตัดสิทธ์ิของส่วนราชการที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างใน
จํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องน้ัน 

(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่าง
หน่ึงไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุน้ัน และโดยปกติ
ให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันที่ตรวจพบ 

(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้รับพัสดุน้ันไว้ จึงดําเนินการตาม (๔) 
หรือ (๕) แล้วแต่กรณี 
 
การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๗๒ คณะกรรมการตรวจการจ้างมีหน้าที่ดังน้ี 
(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน

รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และข้อกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือ
พิจารณาการส่ังหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อพิจารณาส่ังการ
ต่อไป 

(๒) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลักวิชาการช่างไม่
น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างน้ัน ๆ โดยให้มี
อํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่างเพ่ือให้
เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา 

(๓) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันที่ประธาน
กรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(๔) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ข้อกําหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนต้ังแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างน้ัน และให้ทํา
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ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงช่ือไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ 
มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับเพ่ือทําการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิก
จ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือทราบ หรือสั่ง
การ แล้วแต่กรณี 

(๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้
เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างน้ันไว้ จึงจะ
ดําเนินการตาม (๔) 

ข้อ ๗๓ ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ ดังน้ี 
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างน้ัน ๆ 

ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูป รายการละเอียดและข้อกําหนดไว้ในสัญญาทุกประการ โดยส่ังเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาช่างเพ่ือให้เป็นไปตามแบบรูป รายการ
ละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานน้ันเฉพาะส่วนหน่ึงส่วนใดหรือ
ทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่ง และให้รายงานคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างทันที 

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียดหรือข้อกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน 
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานน้ันจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา แต่
เมื่อสําเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัย ให้สั่งพักงานน้ันไว้ก่อน 
แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างโดยเร็ว 

3-15(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้ง
ผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย๒ ฉบับ เพ่ือรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจการจ้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพ่ือมอบให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่า
เป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพ่ือประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ 

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่
ใช้ด้วย 

(๔) ในวันกําหนดลงมือทําการของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่
ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจการจ้าง
ทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแต่วันถึงกําหนดน้ัน ๆ 
 

ส่วนท่ี ๓ 
การจ้างท่ีปรึกษา 

 
การส่งเสริมที่ปรึกษาไทย 

4-29ข้อ ๗๔ เพ่ือเป็นการส่งเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาไทย ให้มีศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาภายใต้การกํากับ
ควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง เพ่ือทําหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

(๑) กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
                                        
3-15 ความในข้อนี้ แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
4-29 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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(๒) รับจดทะเบียน ต่อทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
(๓) รวบรวม จัดทํา รวมทั้งปรับปรุงข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับที่ปรึกษาไทย 
(๔) เผยแพร่หรือให้ข้อมูลเก่ียวกับที่ปรึกษาไทย แก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน

ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น
ราชการบริหารส่วนท้องถิ่น และเอกชนผู้สนใจ 

4-30ข้อ ๗๕ การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคล นอกจากการจ้างที่ปรึกษาที่ดําเนินการด้วยเงิน
ช่วยเหลือ หรือเงินกู้จากแหล่งที่กําหนด ให้ดําเนินการว่าจ้างโดยวิธีอ่ืน ให้ส่วนราชการจ้างที่ปรึกษาไทยเป็นที่
ปรึกษาหลัก (Lead Firm) ในการดําเนินงาน เว้นแต่ได้รับการยืนยันเป็นหนังสือจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษาว่าไม่มี
ที่ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานน้ัน 

การจ้างที่ปรึกษาที่มิใช่นิติบุคคล ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ กวพ.กําหนด เว้นแต่
ระเบียบน้ีกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ในกรณีมีที่ปรึกษาไทย แต่มีเหตุผลและความจําเป็นที่จะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยให้ขออนุมัติต่อ กวพ. 
สําหรับการจ้างที่ปรึกษาของส่วนราชการในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ ต้องปฏิบัติใน

ต่างประเทศ จะไม่จ้างที่ปรึกษาไทยก็ได้ 
4-31ข้อ ๗๖ ภายใต้บังคับข้อ ๗๕ การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของส่วนราชการ นอกจากการจ้างที่

ปรึกษาที่ดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ หรือเงินกู้จากแหล่งที่กําหนดให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืน จะต้องมี
บุคลากรไทยร่วมงานด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของจํานวน คน - เดือน (man-months) ของที่ปรึกษา
ทั้งหมด เว้นแต่สาขาบริการหรืองานที่ไม่อาจจะจ้างบุคลากรไทยได้ ให้ขออนุมัติต่อ กวพ. 
 
วิธีจ้างท่ีปรึกษา 

ข้อ ๗๗ การจ้างที่ปรึกษากระทําได้ ๒ วิธี คือ 
(๑) วิธีตกลง 
(๒) วิธีคัดเลือก 

 
รายงานขอจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๗๘ ก่อนดําเนินการจ้างที่ปรึกษา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตาม
รายการดังต่อไปน้ี 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา 
(๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) 
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง 
(๔) วงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาโดยประมาณ 
(๕) กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 
(๖) วิธีจ้างที่ปรึกษาและเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีน้ัน 
(๗) ข้อเสนออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการ
จ้างตามวิธีจ้างน้ันต่อไปได้ 
 

                                        
4-30 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
4-31 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๑๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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กรรมการ 

ข้อ ๗๙ ในการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาแต่ละคร้ัง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการขึ้น 
เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบน้ี แล้วแต่กรณี คือ 

(๑) คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง 
(๒) คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

7-3ข้อ ๘๐ คณะกรรมการตามข้อ ๗๙ ให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอย่างน้อย
สี่คน ซึ่งแต่งต้ังจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึง
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญ ในกรณีจําเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทาง
ราชการ ให้แต่งต้ังผู้แทนจากส่วนราชการอ่ืนหรือบุคคลอ่ืนซึ่งเป็นผู้ชํานาญการในงานที่จะจ้างที่ปรึกษาอีกไม่
เกินสองคนเป็นกรรมการด้วย และในกรณีการจ้างที่ปรึกษาที่ดําเนินการด้วยเงินกู้ ให้มีผู้แทนจากสํานักงาน
บริหารหน้ีสาธารณะด้วยหน่ึงคน 

ข้อ ๘๑ ในการประชุมของคณะกรรมการตามข้อ ๗๙ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึง
หน่ึงของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเป็นองค์ประชุม 

การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ให้นําความตามข้อ ๓๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
วิธีตกลง 

ข้อ ๘๒ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ได้แก่ การจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใดรายหนึ่ง
ซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เช่ือถือได้ 

4-33ข้อ ๘๓ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ให้กระทําได้ในกรณีใดกรณีหน่ึงดังต่อไปน้ี 
(๑) เป็นการจ้างที่มีค่างานจ้างไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) เป็นการจ้างเพ่ือทํางานต่อเน่ืองจากงานที่ได้ทําอยู่แล้ว 
(๓) เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เช่ียวชาญในงานท่ีจะให้บริการตามที่ต้องการมี

จํานวนจํากัด ไม่เหมาะสมที่จะดําเนินการด้วยวิธีคัดเลือก และเป็นการจ้างที่มีค่างานจ้างไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท  

(๔) เป็นการจ้างส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ
หน่วยงานอ่ืนใดที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีให้การสนับสนุน ให้ดําเนินการจ้างได้โดยตรง  

การจ้างที่ต้องกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ และมีความจําเป็นที่
จะต้องดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลงก็ให้กระทําได้ โดยหัวหน้าส่วนราชการจะต้องทํารายงานช้ีแจงเหตุผลและ
ความจําเป็นของการจ้างโดยวิธีตกลงให้ กวพ.ทราบโดยมิชักช้า แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วันนับแต่วันที่ได้มี
การจ้าง ในกรณีที่ กวพ.พิจารณาแล้วเห็นว่าการจ้างดังกล่าวไม่เป็นกรณีเร่งด่วน ให้ กวพ. มีอํานาจแก้ไขสัญญา
การจ้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การจ้างที่ปรึกษาที่กําหนดไว้ในระเบียบน้ีได้ และในการทําสัญญาจ้างโดยอาศัย
เหตุเร่งด่วนน้ี ส่วนราชการจะต้องกําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วยว่าสัญญาจ้างดังกล่าวจะมีผลสมบูรณ์ก็
ต่อเมื่อ กวพ. ให้ความเห็นชอบ 

ในกรณีการจ้างโดยอาศัยเหตุตาม (๒) หรือ (๓) กวพ. จะกําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการทํา
รายงานช้ีแจงเหตุผลเพ่ือทราบก็ได้ สําหรับกรณีที่เป็นการจ้างที่มีค่างานจ้างเกินวงเงินขั้นสูงที่ กวพ. กําหนด 

ข้อ ๘๔ คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง มีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 

                                        
7-3 ความในข้อนี้แก้ไขโดยข้อ ๕ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
4-33 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๒๐ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
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(๑) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษา 
(๒) พิจารณาอัตราค่าจ้างและค่าใช้จ่ายอ่ืน ๆ ที่เก่ียวเน่ืองกับบริการท่ีจะจ้างและเจรจา

ต่อรอง 
(๓) พิจารณารายละเอียดที่จะกําหนดในสัญญา 
(๔) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้

ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
วิธีคัดเลือก 

ข้อ ๘๕ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ การจ้างที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมท่ีจะทํางานน้ันให้เหลือน้อยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เหลือน้อยราย
ดังกล่าวย่ืนข้อเสนอเข้ารับงานน้ัน ๆ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกรายท่ีดีที่สุด ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรและหัวหน้า
ส่วนราชการเห็นชอบ ให้เชิญที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมย่ืนข้อเสนอเข้ารับงาน โดยไม่ต้องทําการคัดเลือก
ให้เหลือน้อยรายก่อนก็ได้ 

ข้อ ๘๖ เพ่ือให้ได้รายช่ือของที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด ให้เจ้าหน้าที่ที่
รับผิดชอบในการจ้างที่ปรึกษา ดําเนินการดังต่อไปน้ี 

(๑) ที่ปรึกษาต่างประเทศ ให้ขอรายช่ือจากสถาบันการเงิน หรือองค์การระหว่างประเทศ
หรือลงประกาศในหนังสือพิมพ์ แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานทูตที่เก่ียวข้อง หรือขอความ
ร่วมมือจากส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเคยดําเนินการจ้างที่ปรึกษาในงานประเภทเดียวกัน 

(๒) ที่ปรึกษาไทย ให้ขอรายช่ือที่ปรึกษาจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 
ส่วนราชการใดที่มีรายช่ือที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยู่แล้วอาจพิจารณาคัดเลือกให้เหลือ

น้อยรายโดยไม่ดําเนินการตามวรรคหน่ึงก็ได้ 
การคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยราย ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

ทําหน้าที่พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลืออย่างมาก ๖ ราย 
เมื่อได้ดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยรายแล้ว ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือ

พิจารณา และกรณีที่เป็นการจ้างที่ปรึกษาโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของแหล่ง
เงินน้ันด้วย 

ข้อ ๘๗ ให้ส่วนราชการออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้คัดเลือกไว้ย่ืนข้อเสนอเพ่ือรับงานตาม
วิธีหน่ึงวิธีใด ดังต่อไปน้ี 

(๑) ย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกันโดยแยกเป็น ๒ ซอง 
(๒) ย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิคเพียงซองเดียว 

ข้อ ๘๘ คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกมีหน้าที่ดังต่อไปน้ี 
(๑) กําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก 
(๒) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ 
(๓) ในกรณีที่ใช้วิธีตามข้อ ๘๗ (๑) ให้เปิดซองเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอ

ด้านเทคนิคที่ดีที่สุดและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม สําหรับกรณีที่ใช้วิธีตามข้อ ๘๗ (๒) ให้เชิญที่
ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม 

หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณายกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษา
รายนั้น แล้วเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของท่ีปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป หรือเชิญที่
ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไปให้ย่ืนข้อเสนอด้านราคา แล้วแต่กรณี และเจรจาต่อรองให้ได้
ราคาที่เหมาะสม 
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(๔) เมื่อเจรจาได้ราคาที่เหมาะสมแล้วให้พิจารณาเง่ือนไขต่าง ๆ ที่จะกําหนดในสัญญา 
(๕) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้

ทั้งหมดต่อหัวหน้าส่วนราชการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
ในกรณีที่ใช้วิธีการยื่นข้อเสนอตามข้อ ๘๗ (๑) หลังจากตัดสินให้ทําสัญญากับที่ปรึกษาซึ่งได้รับ

การคัดเลือกแล้ว ให้ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคาให้แก่ที่ปรึกษารายอ่ืนที่ได้ย่ืนไว้โดยไม่เปิดซอง 
สําหรับการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกที่ดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือโดยกรมวิเทศสหการ ให้

ปฏิบัติตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง โดยอนุโลม 
ข้อ ๘๙ การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถทํางานน้ันได้

เป็นการทั่วไป ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้คัดเลือกไว้ ให้ย่ืน
ข้อเสนอเพ่ือรับงาน โดยให้ดําเนินการตามวิธีดังต่อไปน้ี 
คือ 

(๑) ให้ที่ปรึกษายื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกัน โดยแยกเป็น ๒ 
ซอง 

(๒) ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค
ของที่ปรึกษาทุกราย และจัดลําดับ 

(๓) เปิดซองราคาของผู้ที่ได้รับการจัดลําดับไว้อันดับหน่ึงถึงอันดับสามตาม (๒) พร้อมกัน 
แล้วเลือกรายที่เสนอราคาตํ่าสุดมาเจรจาต่อรองราคาเป็นลําดับแรก 

(๔) หากเจรจาตาม (๓) แล้วไม่ได้ผล ให้ยกเลิกแล้วเจรจากับรายที่เสนอราคาตํ่ารายถัดไป
ตามลําดับ 

เมื่อเจรจาได้ผลประการใด ให้ดําเนินการตามข้อ ๘๘ (๔) และ (๕) 
ข้อ ๙๐ การจ้างที่ปรึกษาเป็นรายบุคคลที่ไม่ต้องย่ืนข้อเสนอด้านเทคนิค ให้ดําเนินการคัดเลือกที่

ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนัย ข้อ ๘๖ และพิจารณาจัดลําดับและเมื่อสามารถจัดลําดับได้แล้ว ให้เชิญ
รายที่เหมาะสมท่ีสุดมาเสนอราคาค่าจ้างเพ่ือเจรจาต่อรองราคาตามลําดับ 
 
อํานาจในการสั่งจ้างที่ปรึกษา 

2-6ข้อ ๙๑ การสั่งจ้างที่ปรึกษาครั้งหน่ึง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและภายในวงเงินดังต่อไปน้ี 
(๑) หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ค่าจ้างท่ีปรึกษา 

4-34ข้อ ๙๒ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ลักษณะของงานท่ีจะจ้าง อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่ส่วนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจเคยจ้าง จํานวนคน - เดือน (man-months) เท่าที่จําเป็น ดัชนีค่าครองชีพ เป็นต้น แต่ทั้งน้ี จะต้อง
ไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษาตามที่ กวพ. กําหนด(ถ้ามี) ด้วย 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้างตาม
สัญญา และที่ปรึกษาจะต้องจัดให้ธนาคารในประเทศเป็นผู้ค้ําประกันเงินค่าจ้างที่ได้รับล่วงหน้าไปน้ัน และให้

                                        
2-6 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๖ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ ๒๕๓๘ 
4-34 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๒๑ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ ๒๕๔๑ 
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ผู้ว่าจ้างคืนหนังสือค้ําประกันดังกล่าวให้แก่ที่ปรึกษาเมื่อทางราชการได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่
จ่ายตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งน้ี ให้กําหนดเป็นเง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 

สําหรับการจ้างส่วนราชการ ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ให้จ่ายเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้างตามสัญญา และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้ 
 
หลักประกันผลงาน 

ข้อ ๙๓ การจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ที่ปรึกษาที่แบ่งการชําระเงินออกเป็นงวด นอกจากการจ้างที่
ปรึกษาซึ่งดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ ให้ผู้ว่าจ้างหักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ตํ่ากว่าร้อยละห้าแต่ไม่
เกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้าง เพ่ือเป็นการประกันผลงาน หรือจะให้ที่ปรึกษาใช้หนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ในประเทศมีอายุการคํ้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะกําหนด วางค้ําประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้ ทั้งน้ี ให้กําหนดเป็น
เง่ือนไขไว้ในสัญญาด้วย 

ข้อ ๙๔ กรณีสัญญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการเงินกู้ที่ได้รวมเงินค่าภาษีซึ่งที่ปรึกษาจะต้องจ่าย
ให้แก่รัฐบาลไทยไว้ในราคาจ้าง ให้แยกเงินส่วนที่กันเป็นค่าภาษีไว้ต่างหากจากราคาจ้างรวม 
 

ส่วนท่ี ๔ 
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

 
วิธีจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

ข้อ ๙๕ การจ้างออกแบบและควบคุมงาน กระทําได้ ๔ วิธี คือ 
(๑) วิธีตกลง 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด 
(๔) วิธีพิเศษ 

 
รายงานขอจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

ข้อ ๙๖ ก่อนดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานทุกวิธีให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ ตามรายการดังต่อไปน้ี 

(๑) ขอบเขตวงงานรวมทั้งรายละเอียดเท่าที่จําเป็น 
(๒) วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 
(๓) ประมาณการค่าจ้าง 
(๔) กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 
(๕) วิธีที่จะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีน้ัน 
(๖) ข้อเสนออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการ
จ้าง ตามวิธีจ้างน้ันต่อไปได้ 
 
การจ้างโดยวิธีตกลง 

ข้อ ๙๗ การจ้างโดยวิธีตกลง ได้แก่การจ้างออกแบบและควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างเลือกจ้างผู้ให้
บริการรายหน่ึงรายใด ซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่มีหลักฐานดีตามที่
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คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลงได้พิจารณาเสนอแนะ ทั้งน้ี ให้ใช้กับการก่อสร้างที่มีวงเงิน
งบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหน่ึง ๆ ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

7-4ข้อ ๙๘ ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแต่ละคร้ัง ให้หัวหน้าส่วน
ราชการแต่งต้ังกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลงขึ้นคณะหน่ึงประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการ
อ่ืนอย่างน้อยสองคน ซึ่งแต่งต้ังจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรือพนักงานของรัฐ 
โดยคํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญ และอาจมีผู้ชํานาญการในกิจการ
น้ีอีกไม่เกินสองคนร่วมเป็นกรรมการด้วย คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีจํานวนไม่ตํ่ากว่าก่ึงหน่ึงของจํานวน
ทั้งหมด จึงจะดําเนินการตามท่ีกําหนดไว้ได้ 

ข้อ ๙๙ คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลง มีหน้าที่พิจารณาข้อกําหนดของผู้ให้บริการ
ตามท่ีกําหนดไว้ในส่วนน้ี และให้รายงานผลการพิจารณาและความเห็น พร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อ
หัวหน้าส่วนราชการ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
การจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

ข้อ ๑๐๐ การจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่การจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยผู้ว่าจ้างประกาศ
เชิญชวนการว่าจ้าง และคณะกรรมการดําเนินการจ้างจะพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีข้อกําหนดเหมาะสม
ที่สุด เพ่ือดําเนินการว่าจ้างต่อไป ทั้งน้ีให้ใช้กับการก่อสร้างอาคารที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการ
หน่ึง ๆ เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๑๐๑ ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแต่ละครั้งให้
หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังกรรมการรับซองเสนองาน และกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

7-5คณะกรรมการรับซองเสนองานประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอย่างน้อยสองคน 
ซึ่งแต่งต้ังจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะ
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญ 

7-6คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืน
อย่างน้อยสองคน ซึ่งแต่งต้ังจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดย
คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญ และอาจมีผู้ชํานาญการในการน้ีอีก
ไม่เกินสองคนร่วมเป็นกรรมการด้วย 

คณะกรรมการดังกล่าวในข้อน้ี ต้องมีจํานวนไม่ตํ่ากว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนทั้งหมดจึงจะดําเนินการ
ตามท่ีกําหนดไว้ได้ 

ข้อ ๑๐๒ คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีหน้าที่ดังน้ี 
(๑) รับซองเสนองานจากผู้ให้บริการและบันทึกไว้ที่หน้าซองว่า เป็นผู้ให้บริการรายใด แล้ว

ลงบัญชีไว้เป็นหลักฐาน 
(๒) มอบซองเสนองานในสภาพเดิมต่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก และ

เมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองเสนองานแล้ว ห้ามรับซองเสนองานจากผู้ให้บริการรายหน่ึงรายใดอีกเป็นอันขาด 
ข้อ ๑๐๓ คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีหน้าที่ดังน้ี 

(๑) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกมาครบองค์ประชุมแล้ว จึงเปิดซอง
เสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือกมอบให้ 

                                        
7-4 ความในข้อนี้แก้ไขโดย ข้อ ๖ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
7-5 ความในวรรคสองข้อนี้แก้ไขโดย ข้อ ๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
7-6 ความในวรรคสามข้อนี้แก้ไขโดย ข้อ ๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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(๒) พิจารณาข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามที่กําหนดไว้ในส่วนน้ี คุณวุฒิและประวัติการ

ทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไม่ประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้วของ
ผู้ให้บริการ และลงลายมือช่ือกํากับไว้ในใบเสนองานเพ่ือเป็นหลักฐาน 

(๓) เมื่อได้พิจารณาเสร็จแล้วเห็นสมควรดําเนินการต่อไปประการใดให้รายงานต่อหัวหน้า
ส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมด้วยหลักฐาน ตามปกติคณะกรรมการควรเสนอจ้างผู้ที่มี
ข้อกําหนดเหมาะสมท่ีสุด เว้นแต่ผู้ให้บริการดังกล่าวไม่สามารถรับงานในกรณีใดก็ตาม ให้คณะกรรมการเสนอ
ผู้ให้บริการที่มีข้อกําหนดเหมาะสมรายถัดไป 
 
การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด 

ข้อ ๑๐๔ การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด ได้แก่การว่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน
ที่ผู้ว่าจ้างประกาศเชิญชวนการว่าจ้าง และคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด 
พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล โดยคํานึงถึงฐานะทางนิติบุคคลคุณวุฒิและประวัติการทํางาน 
จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไม่ประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว ตลอดจน
แนวความคิดในการออกแบบ เพ่ือดําเนินการจ้างต่อไป ทั้งน้ี ให้ใช้กับการก่อสร้างอาคารท่ีมีวงเงินงบประมาณ
ค่าก่อสร้างตามโครงการหน่ึง ๆ เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๑๐๕ ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีการจ้างแบบจํากัดข้อกําหนดแต่
ละคร้ัง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการรับซอง และคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
แบบจํากัดข้อกําหนด องค์ประกอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ คุณวุฒิหรือผู้ชํานาญในคณะกรรมการ
ดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด หน้าที่ของคณะกรรมการรับชองเสนองานการจ้างโดยวิธี
คัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด ให้นําความในข้อ ๑๐๑ ข้อ ๑๐๒ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๐๖ คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดมีหน้าที่ดังน้ี 
(๑) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดมาครบองค์

ประชุมแล้ว จึงเปิดซองเสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให้ 
(๒) พิจารณาข้อกําหนดต่าง ๆ ดังน้ี 

ก. ข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามที่กําหนดไว้ในส่วนน้ี 
ข. คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไม่

ประจํา 
ค. หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว 
ง. แนวความคิดในการออกแบบ 

(๓) พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีข้อกําหนดเหมาะสมไว้เป็นจํานวนไม่น้อยกว่า ๒ ราย 
และแจ้งวิธีดําเนินการเสนองานตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้างแก่ผู้เสนองานและอาจพิจารณากําหนดให้ผู้
ให้บริการดังกล่าวย่ืนเสนอแบบร่างของงานก็ได้ อนึ่งการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานให้คํานึงถึงแผนปฏิบัติ
งาน ความเหมาะสมทางด้านประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางด้านสถาปัตยกรรม 
และลงลายมือช่ือกํากับไว้ในใบเสนองานเพ่ือเป็นหลักฐาน 

(๔) เมื่อได้พิจารณาเสร็จแล้วเห็นสมควรดําเนินการต่อไปประการใดและสมควรเลือกผู้
ให้บริการรายหน่ึงรายใด ให้รายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมด้วยหลักฐาน 
 
การจ้างโดยวิธีพิเศษ 

ข้อ ๑๐๗ การจ้างโดยวิธีพิเศษมี ๒ ลักษณะดังน้ี 
(๑) วิธีเลือกจ้าง ได้แก่การจ้างออกแบบและควบคุมงานในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วน
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และความม่ันคงของชาติ หากจะดําเนินการว่าจ้างตามวิธีอ่ืนดังกล่าวมาแล้ว จะทําให้เกิดการล่าช้าเกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการและความมั่นคงของประเทศชาติ ให้ปลัดกระทรวงมีอํานาจตกลงจ้างผู้ให้บริการราย
หน่ึงรายใดตามท่ีพิจารณาเห็นสมควร 

(๒) การว่าจ้างโดยการประกวดแบบ ได้แก่การว่าจ้างออกแบบอาคารที่มีลักษณะพิเศษ 
เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ เช่น อนุสาวรีย์ รัฐสภา พิพิธภัณฑ์สถาน
แห่งชาติ โรงละครแห่งชาติ หรืองานออกแบบอาคารที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่น สนามกีฬาแห่งชาติ 
สนามบิน ให้ผู้ว่าจ้างเสนอรายละเอียดเรื่องการจ้างออกแบบ โดยวิธีประกวดแบบต่อ กวพ. 

ข้อ ๑๐๘ ผู้ว่าจ้างมีสิทธ์ิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีต่อไปน้ี 
(๑) มีผู้ย่ืนเสนองานน้อยกว่า ๒ ราย 
(๒) ผู้ให้บริการย่ืนเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของผู้ว่าจ้าง 

ข้อ ๑๐๙ ให้ผู้ว่าจ้างส่งหนังสือแจ้งผลการตัดสินคัดเลือก และนัดหมายการทําสัญญาไปยังผู้
ให้บริการรายที่ได้รับการคัดเลือกโดยเร็ว 
 
การประกาศเชิญชวน 

ข้อ ๑๑๐ การประกาศเชิญชวนการว่าจ้างกระทําได้ ๓ วิธี คือ 
(๑) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย 
(๒) ประกาศทางสื่อสารมวลชน เช่น ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ หรือประกาศทาง

วิทยุกระจายเสียง 
(๓) ส่งประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม หรือสํานักงานที่ประกอบ

ธุรกิจดังกล่าว 
การจะประกาศด้วยวิธีใด ให้พิจารณาตามความจําเป็นของกิจการและความเหมาะสมแห่งท้องถิ่น

เป็นเรื่อง ๆ ไป 
ข้อ ๑๑๑ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําประกาศเชิญชวน โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปน้ี 

(๑) ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยของอาคารและขอบเขตของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 
(๒) กําหนดวัน เวลา สถานที่เปิดและปิดรับซองเสนองาน 
(๓) เง่ือนไขและระยะเวลาการออกแบบ 
(๔) กําหนดให้ผู้เสนองานวางหลักประกันซอง ตามชนิดและจํานวนในข้อ ๑๔๑ และข้อ 

๑๔๒ และให้มีเง่ือนไขว่า ถ้าผู้เข้าประกวดราคาถอนการเสนองาน หรือไม่ไปทําสัญญากับทางราชการภายใน
กําหนด ทางราชการจะริบหลักประกันซองหรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ค้ําประกัน และสงวนสิทธ์ิที่จะถือว่าผู้ที่
ไม่ไปทําสัญญากับทางราชการเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 

(๕) การวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด 
 
การเสนองาน 

ข้อ ๑๑๒ ผู้ให้บริการท่ีเสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือก และการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัด
ข้อกําหนด นอกจากจะต้องส่งข้อเสนองานให้กับผู้ว่าจ้างแล้ว ยังต้องย่ืนหลักฐานประกอบการเสนองาน ดังน้ี 

(๑) ข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามที่กําหนดไว้ในส่วนน้ี 
(๒) คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไม่ประจํา 
(๓) หลักฐานแสดงผลงานที่เคยปฏิบัติมาแล้ว 
(๔) หลักประกันการเสนองาน 

เมื่อการคัดเลือกการว่าจ้างเสร็จสิ้นแล้ว ให้ส่งข้อเสนอและหลักฐานต่างๆ ดังกล่าวคืนแก่ผู้ให้



- ๓๙ - 
บริการที่ไม่ได้รับการคัดเลือก 

ข้อ ๑๑๓ ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมสําหรับงานว่าจ้างตามที่กําหนด โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมแล้วแต่กรณี และไม่เป็นข้าราชการประจําหรือลูกจ้างของส่วนราชการ หรือ
พนักงานเทศบาล รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 

ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการหรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลน้ันจะต้องเป็นคน
ไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดต้ังนิติบุคคลน้ัน 
 
อํานาจในการสั่งจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

2-7ข้อ ๑๑๔ การสั่งจ้างออกแบบและควบคุมงานคร้ังหน่ึง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง และ
ภายในวงเงิน ดังต่อไปน้ี 

(๑) หัวหน้าส่วนราชการ ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

ข้อ ๑๑๕ ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน หรือใช้สิทธ์ิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ําประกันการเสนองานที่ผู้
รับจ้างนํามามอบไว้กับผู้ว่าจ้างได้ในกรณีดังน้ี 

(๑) ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทําสัญญาในระยะเวลาที่กําหนด 
(๒) ผู้ว่าจ้างไม่สามารถส่งใบแจ้งให้มาทําสัญญาได้เน่ืองจาก 

ก. ผู้รับจ้างเลิกหรือหยุดกิจการ 
ข. ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรมดา บุคคลน้ันถูกระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

สถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม 
(๓) ผู้รับจ้างผิดสัญญา และผู้ว่าจ้างได้บอกเลิกสัญญากับผู้รับจ้างแล้ว 

 
การตรวจและรับมอบงาน 

ข้อ ๑๑๖ ในการจ้างออกแบบและควบคุมงานแต่ละคร้ัง ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานเพ่ือปฏิบัติการตามที่กําหนดไว้ในส่วนน้ี 

7-7คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานประกอบด้วย ประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนอย่างน้อย
สองคน ซึ่งแต่งต้ังจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึง
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งต้ังเป็นสําคัญ และอาจมีผู้ชํานาญการในกิจการน้ีอีกไม่เกิน
สองคนร่วมเป็นกรรมการด้วย 

คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีจํานวนไม่ตํ่ากว่าก่ึงหน่ึงของจํานวนทั้งหมด จึงจะดําเนินการตามท่ี
กําหนดไว้ได้ 

ข้อ ๑๑๗ คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน มีหน้าที่ตรวจและควบคุมงานออกแบบและ
ก่อสร้างอาคารว่าถูกต้องตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในสัญญา 

เมื่อตรวจเห็นเป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน โดยลงช่ือไว้เป็น
หลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
 

                                        
2-7 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดย ข้อ ๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
7-7 ความในวรรคสองข้อนี้แก้ไขโดย ข้อ ๘ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 



- ๔๐ - 
การควบคุมงาน 

ข้อ ๑๑๘ ผู้รับจ้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และมีความชํานาญงานการก่อสร้างให้
เหมาะสมกับสภาพงานการก่อสร้างน้ัน ๆ 

ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายช่ือผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจการหรือผู้แทนให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ และใน
กรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่ง ผู้รับจ้างจะต้องเสนอช่ือผู้ควบคุมงาน
ปฏิบัติงานแทน ผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง 
 
ค่าออกแบบและควบคุมงาน 

ข้อ ๑๑๙ การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงาน ให้เป็นไปตามอัตราดังน้ี 
(๑) อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้าง ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาทให้จ่ายค่าออกแบบหรือ

ค่าคุมงาน อย่างใดอย่างหน่ึงในอัตราร้อยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 
(๒) อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้าง เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับในส่วนที่เกิน 

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงาน อย่างใดอย่างหน่ึงในอัตราร้อยละ ๑.๗๕ ของวงเงิน
งบประมาณคา่ก่อสร้าง 

การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหน่ึง ไม่รวมถึงค่าสํารวจและวิเคราะห์
ดินฐานราก 

ข้อ ๑๒๐ ในกรณีที่ผู้ ว่าจ้างหรือหน่วยงานอ่ืนใดจะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้างไป
ดําเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากที่กําหนดไว้ในสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานน้ัน ๆ จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้รับ
จ้างตามอัตราที่ กวพ.พิจารณากําหนดเป็นราย ๆ ไป 

ข้อ ๑๒๑ ห้ามผู้รับจ้างนําแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานท่ีได้ทําสัญญากับ
ผู้ว่าจ้างแล้วไปให้ผู้อ่ืนดําเนินการก่อสร้างอีก 

ข้อ ๑๒๒ ระหว่างดําเนินการตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขเล็ก ๆ 
น้อย ๆ ในส่วนที่ไม่กระทบกระเทือนโครงสร้างที่สําคัญของอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ นํ้าประปา 
ของงานที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้วโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิมอีก 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สําคัญให้ผู้ว่าจ้างเสนอขออนุมัติ กวพ.
ก่อน 
 

ส่วนท่ี ๕ 
การแลกเปลี่ยน 

 
ข้อ ๑๒๓ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได้ เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความ

จําเป็นจะต้องแลกเปลี่ยน ให้กระทําได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการแลกเปลี่ยนวัสดุกับ
วัสดุ ตามหลักเกณฑ์ดังน้ี 

(๑) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน ให้แลกเปลี่ยนได้ เว้น
แต่การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งสํานักงบประมาณกําหนด หรือการแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพ่ิม ให้ขอ
ทําความตกลงกับสํานักงบประมาณก่อน 

(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน ให้ขอทําความตกลง
กับสํานักงบประมาณก่อนทุกกรณี 

(๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุประเภทและชนิดเดียวกัน ที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพ่ิม ให้



- ๔๑ - 
แลกเปลี่ยนได้ กรณีนอกเหนือจากน้ี ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน 

ข้อ ๑๒๔ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือ
พิจารณาสั่งการ โดยให้รายงานตามรายการดังต่อไปน้ี 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน 
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน 
(๓) ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน และราคาที่จะแลกเปลี่ยนได้

โดยประมาณ 
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับส่วนราชการหน่วยงานตาม

กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 

(๕) ข้อเสนออ่ืน ๆ (ถ้ามี) 
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผล โดยเสนอให้นํา

วิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกคร้ังหน่ึงซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอให้ใช้วิธีตกลงราคาก็ได้ 

ข้อ ๑๒๕ การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะ
หน่ึงหรือหลายคณะ ตามความจําเป็น โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๓๕ หรือข้อ ๓๖ แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังน้ี 
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบันของพัสดุน้ัน 
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้

งานมาก่อน เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนน้ันจะเป็นความจําเป็นไม่ทําให้ทางราชการต้องเสีย
ประโยชน์ หรือเพ่ือประโยชน์แก่ทางราชการ 

(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม (๑) 
และราคาพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคาในท้องตลาด
โดยทั่วไป 

(๔) ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
(๕) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการ 
(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ ๗๑ โดยอนุโลม 

ข้อ ๑๒๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุของส่วนราชการ กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
หรือรัฐวิสาหกิจ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานน้ัน ๆ ที่จะตกลงกัน 

ข้อ ๑๒๗ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของส่วนราชการน้ันแล้วให้
แจ้งสํานักงบประมาณ และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี 
ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์ 

ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
ให้ส่งสําเนาหลักฐานการดําเนินการตามข้อ ๑๒๕ หรือข้อ ๑๒๖ ไปด้วย 
 



- ๔๒ - 

ส่วนท่ี ๖ 
การเช่า 

 
ข้อ ๑๒๘ การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ในหมวด

น้ี ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น โดยสําหรับการเช่า
สังหาริมทรัพย์ให้นําข้อกําหนดเก่ียวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์ และสังหาริมทรัพย์
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(๑) การเช่าจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 
หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อย
ละห้าสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 

(๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละย่ีสิบของค่าเช่าทั้งสัญญา 
การจ่ายเ งินค่าเช่าล่วงหน้านอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้น ให้ขอทําความตกลงกับ

กระทรวงการคลังก่อน 
 
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

ข้อ ๑๒๙ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทําได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 
(๑) เช่าที่ดินเพ่ือใช้ประโยชน์ในราชการ 
(๒) เช่าสถานท่ีเพ่ือใช้เป็นที่ทําการ ในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของทางราชการหรือมีแต่ไม่

เพียงพอ และถ้าสถานท่ีเช่าน้ันกว้างขวางพอ จะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทาง
ราชการด้วยก็ได้ 

(๓) เช่าสถานที่เพ่ือใช้เป็นที่พักสําหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักตามระเบียบของทางราชการ
ในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ 

(๔) เช่าสถานที่เพ่ือใช้เป็นที่เก็บพัสดุของทางราชการ ในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ 
การเช่าให้ดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา 
ข้อ ๑๓๐ ก่อนดําเนินการเช่า ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการตามรายการ

ดังต่อไปน้ี 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเช่า 
(๒) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ 
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า เช่น สภาพของสถานที่บริเวณท่ีต้องการใช้

พร้อมทั้งภาพถ่าย (ถ้ามี) และราคาค่าเช่าครั้งหลังสุด เป็นต้น 
(๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า (ถ้ามี) 

ในกรณีหน่วยงานในส่วนกลางต้องการเช่าอสังหาริมทรัพย์ในส่วนภูมิภาค ให้ขอความเห็นเก่ียวกับ
ความเหมาะสมของสถานที่และอัตราค่าเช่าจากจังหวัดน้ัน ๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาด้วย 

ข้อ ๑๓๑ อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอ่ืนเก่ียวกับการเช่าตามที่จะกําหนดไว้
ในสัญญาไม่เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติถ้าเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ 
บาท ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน 
 



- ๔๓ - 

ส่วนท่ี ๗ 
สัญญาและหลักประกัน 

 
สัญญา 

ข้อ ๑๓๒ การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบน้ี เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการ
และให้ทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนด 

การทําสัญญารายใดถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากตัวอย่างสัญญาที่ กวพ. 
กําหนด โดยมีสาระสําคัญตามท่ีกําหนดไว้ในตัวอย่างสัญญาและไม่ทําให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ 
เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือ ไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาน้ันไปให้
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน 

ในกรณีที่ไม่อาจทําสัญญาตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนดได้ และจําเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่ต้อง
ส่งร่างสัญญานั้นให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นสมควรทําสัญญาตาม
แบบที่เคยผ่านการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว ก็ให้กระทําได้ 

สําหรับการเช่าซึ่งผู้เช่าจะต้องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า หรือในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเห็น
ว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ให้ส่งร่างสัญญาให้สํานักงานอัยการสูงสุดหรืออัยการจังหวัด 
แล้วแต่กรณี ตรวจพิจารณาก่อน 

ในกรณีจําเป็นต้องทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ทําเป็นภาษาอังกฤษ แต่ต้องมีคําแปลตัว
สัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาเฉพาะที่สําคัญเป็นภาษาไทยไว้ด้วย เว้นแต่เป็นการทําสัญญาตามตัวอย่างที่ 
กวพ. กําหนด ไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย 

การทําสัญญาของส่วนราชการในต่างประเทศ จะทําสัญญาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของ
ประเทศที่หน่วยงานน้ันต้ังอยู่ โดยผ่านการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญหรือผู้รู้กฎหมายของส่วนราชการน้ัน ๆ ก็ได้ 

4-35ข้อ ๑๓๓ การจัดหาในกรณีดังต่อไปน้ี จะทําข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันโดยไม่ต้องทําเป็น
สัญญาตามข้อ ๑๓๒ ก็ได้ โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ 

(๑) การซื้อ การจ้าง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตก
ลงที่มีวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) การจัดหาที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทําการของทาง
ราชการ นับต้ังแต่วันถัดจากวันทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 

(๓) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากส่วนราชการ 
(๔) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
(๕) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ ๒๔ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
(๖) การเช่า ซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า 

ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือในกรณีการซ้ือหรือการจ้างซึ่งใช้
วิธีดําเนินการตามข้อ ๓๙ วรรคสอง จะไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ 

4-36ข้อ ๑๓๔ การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กําหนดค่าปรับเป็น
รายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ – ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่ง
ต้องการผลสําเร็จของงานท้ังหมดพร้อมกัน ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตรา ร้อยละ 
๐.๐๑ – ๐.๑๐ ของราคางานจ้างน้ัน แต่จะต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท สําหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคท่ี
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- ๔๔ - 
มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ้างน้ัน แต่อาจจะ
กําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งน้ี ตามหลักเกณฑ์ที่ กวพ. กําหนด 

ในการทําสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากส่วนราชการเห็นว่า ถ้าไม่กําหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิด
ความเสียหายแก่ทางราชการ ให้ส่วนราชการผู้จัดทําสัญญากําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราหรือจํานวนเงิน
ตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างน้ันได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น 

การกําหนดค่าปรับตามวรรคหน่ึงและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจํานวนเงินเท่าใด ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่คู่สัญญา
ของทางราชการจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบต่อการจราจร หรือความเสียหายแก่ทางราชการ 
แล้วแต่กรณี 

ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้วจะไม่
สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แต่ยังขาดส่วนประกอบ
บางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดน้ันเกินกําหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของน้ันเลย ให้
ปรับเต็มราคาของทั้งชุด 

ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดต้ังหรือทดลองด้วย ถ้าติดต้ังหรือทดลองเกินกว่า
กําหนดตามสัญญาเป็นจํานวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด 

เมื่อครบกําหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ส่วนราชการรีบแจ้งการเรียกค่าปรับตาม
สัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้ส่วนราชการบอกสงวนสิทธิการเรียก
ค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุน้ันด้วย 

ข้อ ๑๓๕ ให้หัวหน้าส่วนราชการส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าต้ังแต่หน่ึง
ล้านบาทขึ้นไป ให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี และ
กรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันทําสัญญาหรือข้อตกลง 

3-16ข้อ ๑๓๖ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้ เว้นแต่การ
แก้ไขน้ันจะเป็นความจําเป็นโดยไม่ทําให้ทางราชการต้องเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่ทาง
ราชการ ให้อยู่ในอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้ แต่ถ้ามีการเพ่ิม
วงเงิน จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือขอทําความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงิน
ช่วยเหลือ แล้วแต่กรณีด้วย 

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึง หากมีความจําเป็นต้องเพ่ิมหรือลด
วงเงิน หรอืเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบของหรือระยะเวลาในการทํางาน ให้ตกลงพร้อมกันไป 

สําหรับการจัดหาที่เก่ียวกับความม่ันคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการ
รับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร ผู้ชํานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือ สามารถรับรองคุณ
ลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย 

ข้อ ๑๓๗ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ในกรณีที่มีเหตุอัน
เช่ือได้ว่า ผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาได้เฉพาะ
กรณีที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโดยตรง หรือเพ่ือแก้ไขข้อเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตาม
สัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป 

ข้อ ๑๓๘ ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ส่วน

                                        
3-16 ความในวรรคหนึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๒๒ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



- ๔๕ - 
ราชการพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ทาง
ราชการ โดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่
จําเป็น 

3-17ข้อ ๑๓๙ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือข้อตกลง 
ให้อยู่ในอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังต่อไปน้ี 

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการ 
(๒) เหตุสุดวิสัย 
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  

ให้ส่วนราชการระบุไว้ในสัญญากําหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุน้ันได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพ่ือขอ
ลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือส่วน
ราชการทราบดีอยู่แล้วต้ังแต่ต้น 

ข้อ ๑๔๐ ในกรณีที่ไม่มีระเบียบกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ และเป็นความจําเป็นเพ่ือประโยชน์แก่
ทางราชการท่ีจะใช้สิทธิตามเง่ือนไขของสัญญาหรือข้อตกลง หรือข้อกฎหมาย ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วน
ราชการที่จะใช้สิทธิดังกล่าว สั่งการได้ตามความจําเป็น 
 
หลักประกัน 

3-18ข้อ ๑๔๑ หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใด ดังต่อไปน้ี 
(๑) เงินสด 
(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คน้ัน ชําระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อน

วันน้ันไม่เกิน ๓ วันทําการ 
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนด 
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยบริษัทเงินทุนหรือ

บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ําประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ส่วน
ราชการต่าง ๆ ทราบแล้ว โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
สําหรับการประกวดราคานานาชาติ ให้ใช้หนังสือค้ําประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มี

หลักฐานดี และหัวหน้าส่วนราชการเช่ือถือเป็นหลักประกันซองได้อีกประเภทหน่ึง 
ข้อ ๑๔๒ หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในข้อ ๑๔๑ ให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็มใน

อัตราร้อยละห้าของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งน้ัน แล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดหาพัสดุที่หัวหน้าส่วน
ราชการเห็นว่ามีความสําคัญเป็นพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้ 

ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ปี และพัสดุน้ันไม่ต้องมีการ
ประกันเพ่ือความชํารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้าของราคาพัสดุ
ที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันน้ีเป็นการค้ําประกันตลอดอายุสัญญาและหากในปี
ต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรับปรุงหลักประกันตามอัตราส่วนที่
เปลี่ยนแปลงไปน้ันก่อนครบรอบปี ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพ่ิมขึ้นและคู่สัญญาไม่นํา
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หลักประกันมาเพ่ิมให้ครบจํานวนภายใน ๑๕ วันก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีน้ัน ให้ทางราชการหัก
จากเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีน้ันที่ทางราชการจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนที่เพ่ิมขึ้น 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารสอบ
ราคาหรือเอกสารประกวดราคา และหรือในสัญญาด้วย 

ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้ในระเบียบ เอกสาร
สอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ให้อนุโลมรับได้ 

ข้อ ๑๔๓ ในกรณีที่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเป็นผู้เสนอราคาหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวาง
หลักประกัน 

ข้อ ๑๔๔ ให้ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผู้เสนอราคา คู่สัญญาหรือผู้ค้ําประกันตาม
หลักเกณฑ์ดังน้ี 

(๑) หลักประกันซองให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้
พิจารณาในเบ้ืองต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายท่ีคัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืน
ได้ต่อเมื่อได้ทําสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 

(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ําประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่
เกิน ๑๕ วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว 

การจัดหาที่ไม่ต้องมีการประกันเพ่ือความชํารุดบกพร่อง ให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ํา
ประกันตามอัตราส่วนของพัสดุ ซึ่งทางราชการได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งน้ีจะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสาร
สอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา และในสัญญาด้วย 

3-19การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศ
ไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกําหนดเวลา
ข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ําประกันให้แก่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว 
พร้อมกับแจ้งให้ธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ผู้ค้ําประกันทราบด้วย 
 

ส่วนท่ี ๘ 
การลงโทษผู้ท้ิงงาน 

 
4-37ข้อ ๑๔๕ ให้ผู้รักษาการตามระเบียบจัดทําบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานตามที่ได้กําหนดไว้ในหมวดน้ี 

ห้ามส่วนราชการก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานท่ีผู้รักษาการตามระเบียบได้ระบุช่ือไว้ในบัญชีรายช่ือผู้
ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนช่ือแล้ว เว้นแต่ผู้รักษาการตามระเบียบจะสั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

การห้ามส่วนราชการก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคสอง ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ ๑๔๕ 
ฉ วรรคสอง และวรรคสามด้วย 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อกําหนดในส่วน
น้ี ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานให้แก่ส่วนราชการได้ แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมา ผู้
รักษาการตามระเบียบได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน ให้ปลัดกระทรวงตัดรายช่ือบุคคล
ดังกล่าวออกจากรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก หรือยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนอ
งาน หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของผู้รักษาการตามระเบียบ เว้นแต่
                                        
3-19 ความในวรรคสามแก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๒๕ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
4-37 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๒๓ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



- ๔๗ - 
ในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอย่างย่ิง ปลัดกระทรวงจะไม่ตัดรายช่ือ
บุคคลดังกล่าวออกจากรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก หรือจะไม่ยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา 
หรือสนองาน หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทําก่อนการสั่งการของผู้รักษาการตาม
ระเบียบก็ได้ 

4-38ข้อ ๑๔๕ ทวิ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหน่ึง ดังต่อไปน้ี  
(๑) ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่ทางราชการ

กําหนด 
(๒) เมื่อคู่สัญญาของทางราชการ หรือผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ 

ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 
(๓) พัสดุที่ซื้อหรือจ้างทํา เกิดข้อบกพร่องขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือ

ข้อตกลงและไม่ได้รับการแก้ไขให้ถูกต้องจากผู้จําหน่าย ผู้รับจ้าง หรือคู่สัญญา หรือพัสดุที่ซื้อหรือจ้างไม่ได้
มาตรฐานหรือวัสดุที่ใช้ไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง ทําให้งาน
บกพร่องเสียหายอย่างร้ายแรง หรือ 

(๔) สําหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค หากปรากฏว่าพัสดุหรือวัสดุที่ซื้อหรือจ้างหรือใช้
โดยผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ มีข้อบกพร่อง หรือไม่ได้มาตรฐานหรือไม่ครบถ้วนตาม 
(๓) 

ให้หัวหน้าส่วนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว เพ่ือพิจารณาให้บุคคลที่ได้รับการ
คัดเลือก ผู้จําหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่ทางราชการอนุญาตให้รับช่วงงานได้ เป็นผู้ทิ้งงาน 
แล้วแต่กรณี พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตนเพ่ือประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงด้วย 

เมื่อปลัดกระทรวงพิจารณาแล้วเห็นว่า การกระทําตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) เป็นการกระทําโดย
ไม่มีเหตุผลอันสมควร และบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้ปลัดกระทรวงส่งช่ือบุคคลดังกล่าวไปยังผู้
รักษาการตามระเบียบเพ่ือพิจารณาสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว 

ในกรณีที่เป็นโครงการขนาดใหญ่ตามหลักเกณฑ์และวงเงินที่ กวพ. กําหนด หากปลัดกระทรวง
พิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลดังกล่าวข้างต้นยังไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้ปลัดกระทรวงรายงานไปยัง กวพ. เพ่ือ
ทราบด้วย 

เมื่อผู้รักษาการตามระเบียบได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของ กวพ. ตามข้อ ๑๒ (๖) แล้ว 
และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ก็ให้ผู้รักษาการตามระเบียบสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน โดย
ระบุช่ือผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนช่ือผู้ทิ้งงานให้ส่วนราชการอ่ืนทราบ รวมทั้งแจ้งให้
ผู้ทิ้งงานรายน้ันทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย 

ในกรณีผู้รักษาการตามระเบียบเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้แจ้งผลการ
พิจารณาไปให้ปลัดกระทรวงทราบ 

4-39ข้อ ๑๔๕ ตรี ในกรณีการจ้างที่ปรึกษาหรือการจ้างออกแบบและควบคุมงาน หากตรวจสอบแล้ว 
ปรากฏว่าผลจากการปฏิบัติตามสัญญาดังกล่าวมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทาง
ราชการอย่างร้ายแรง ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวงเพ่ือพิจารณาให้คู่สัญญาน้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 

การพิจารณาสั่งให้คู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานตามวรรคหน่ึง ให้นําความในข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคสาม 
วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

                                        
4-38 ความในข้อนี้ เพ่ิมเติมโดยข้อ ๒๔ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
4-39 ความในข้อนี้ เพ่ิมเติมโดยข้อ ๒๔ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



- ๔๘ - 
4-40ข้อ ๑๔๕ จัตวา ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบน้ี หากมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้

เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายหน่ึงหรือหลายราย ไม่ว่าจะเป็นผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ได้รับการคัดเลือก
หรือไม่ก็ตาม กระทําการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริต เช่น 
การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน ให้ส่วนราชการที่
เก่ียวข้องดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่
ทางราชการสงสัยไปยังผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยทราบ พร้อมทั้งให้ช้ีแจงรายละเอียดข้อเท็จจริง
ภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากส่วนราชการ 

เมื่อส่วนราชการได้รับคําช้ีแจงจากผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้
หัวหน้าส่วนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวง พร้อมทั้งเสนอความเห็นของตนเพ่ือประกอบการพิจารณา
ของปลัดกระทรวงว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ 

หากผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานท่ีถูกสงสัย ไม่ช้ีแจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ถือว่ามี
เหตุอันควรเช่ือได้ว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระทําโดยไม่
สุจริต ให้หัวหน้าส่วนราชการเสนอปลัดกระทรวง พร้อมทั้งเสนอความเห็นเพ่ือพิจารณาให้ผู้น้ันเป็นผู้ทิ้งงาน 

การพิจารณาให้ผู้เสนอราคา หรือผู้เสนองานเป็นผู้ทิ้งงานตามวรรคสอง และวรรคสาม ให้นํา
ความในข้อ ๑๔๕ ทวิ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคห้า และวรรคหก มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

4-41ข้อ ๑๔๕ เบญจ ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานท่ีร่วมกระทําการอันเป็นการขัดขวางการ
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทําการโดยไม่สุจริตรายใด ซึ่งมิใช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทําดังกล่าวได้ ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการ ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือปลัดกระทรวง หรือผู้
รักษาการตามระเบียบพิจารณาให้ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานรายน้ันได้รับการยกเว้นที่จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้ 
โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็นหรือในการสั่งการ แล้วแต่กรณี  

4-42ข้อ ๑๔๕ ฉ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน ตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี หรือข้อ 
๑๔๕ จัตวา ถ้าการกระทําดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ัน ให้ผู้รักษาการตามระเบียบน้ีสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย 

ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี หรือ ข้อ ๑๔๕ 
จัตวา ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันเป็นบุคคลเดียวกันกับหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาให้
เป็นผู้ทิ้งงานด้วย 

ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรีหรือข้อ ๑๔๕ 
จัตวา ให้คําสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนที่เข้าเสนอราคาหรือเสนองาน ซึ่งมีบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลน้ันด้วย  

4-43ข้อ ๑๔๕ สัตต เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอัน
ควรสงสัยว่า มีการกระทําตามข้อ ๑๔๕ ทวิ ข้อ ๑๔๕ ตรี หรือข้อ ๑๔๕ จัตวา และปลัดกระทรวงยังไม่ได้
รายงานไปยังผู้รักษาการตามระเบียบ ผู้รักษาการตามระเบียบอาจเรียกให้ผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้จําหน่าย ผู้รับ
จ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานท่ีมีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการ

                                        
4-40 ความในข้อนี้ เพ่ิมเติมโดยข้อ ๒๔ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
4-41 ความในข้อนี้ เพ่ิมเติมโดยข้อ ๒๔ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
4-42 ความในข้อนี้ เพ่ิมเติมโดยข้อ ๒๔ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
4-43 ความในข้อนี้ เพ่ิมเติมโดยข้อ ๒๔ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



- ๔๙ - 
แข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทําการโดยไม่สุจริต มาช้ีแจงข้อเท็จจริงต่อผู้รักษาการตามระเบียบ ทั้งน้ี 
โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่ผู้รักษาการตามระเบียบสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นช้ีแจง
รายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่ผู้รักษาการตามระเบียบกําหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งจากผู้รักษาการตามระเบียบ 

เมื่อผู้รักษาการตามระเบียบได้รับคําช้ีแจงจากผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้จําหน่ายผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้
เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ผู้รักษาการตามระเบียบพิจารณาคําช้ีแจงดังกล่าว 
หากคําช้ีแจงไม่มีเหตุผลรับฟังได้ ให้ผู้รักษาการตามระเบียบพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้ง
แจ้งผลการพิจารณาไปให้ปลัดกระทรวงทราบด้วย 

หากผู้ได้รับการคัดเลือก ผู้จําหน่าย ผู้รับจ้าง คู่สัญญา ผู้เสนอราคาหรือผู้เสนองานที่ถูกสงสัยตาม
วรรคหนึ่ง ไม่ช้ีแจงภายในกําหนดเวลาที่ผู้รักษาการตามระเบียบจะได้กําหนดไว้ ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเช่ือได้ว่า
มีการกระทําอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระทําโดยไม่สุจริต ให้ผู้รักษาการ
ตามระเบียบพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้ปลัดกระทรวงทราบด้วย 
 

หมวด ๓ 
การควบคุมและการจําหน่ายพัสดุ 

 
ส่วนท่ี ๑ 
การยืม 

 
ข้อ ๑๔๖ การให้ยืมหรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะกระทํา

มิได้ 
ข้อ ๑๔๗ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ราชการ ให้ส่วนราชการผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็น

ลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 
(๑) การยืมระหว่างส่วนราชการ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม 
(๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานท่ีราชการเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า

หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุน้ัน แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 
ข้อ ๑๔๘ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุน้ันมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย

หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสีย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็น
เงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

ข้อ ๑๔๙ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างส่วนราชการ ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อส่วน
ราชการผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุน้ันเป็นการรีบด่วน จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ และส่วนราชการผู้
ให้ยืมมีพัสดุน้ัน ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่ราชการของตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร ทั้งน้ี โดยปกติส่วนราชการผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกัน
ส่งคืนให้ส่วนราชการผู้ให้ยืม 

ข้อ ๑๕๐ เมื่อครบกําหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน
ภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบกําหนด 
 



- ๕๐ - 

ส่วนท่ี ๒ 
การควบคุม 

 
การเก็บรักษาพัสดุ 

ข้อ ๑๕๑ พัสดุของส่วนราชการไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้อยู่ในความควบคุมตามระเบียบน้ี 
เว้นแต่มีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

ข้อ ๑๕๒ เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบแล้ว ให้ดําเนินการดังต่อไปน้ี 
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการ

ตามตัวอย่างที่ กวพ. กําหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย 
สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 
(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี

หรือทะเบียน 
 
การเบิก – จ่ายพัสดุ 

ข้อ ๑๕๓ หน่วยงานระดับกอง หน่วยงานซึ่งแยกต่างหากจากส่วนราชการระดับกรม หรือ
หน่วยงานในส่วนภูมิภาค ประสงค์จะเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุระดับกรม ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้เบิก 

การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค หรือของหน่วยงานซึ่งแยกต่างหากจาก
ส่วนราชการระดับกรม ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุน้ันเป็นผู้เบิก 

ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุ ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก หรือตํ่ากว่าระดับแผนกที่มีหน้าที่
เก่ียวกับการควบคุมพัสดุ หรือข้าราชการอ่ืนซึ่งได้รับการแต่งต้ังจากหัวหน้าส่วนราชการเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ 
เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ แล้วแต่กรณี 

ส่วนราชการใดมีความจําเป็น หัวหน้าส่วนราชการจะกําหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ 
และให้แจ้งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบด้วย 

ข้อ ๑๕๔ ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ(ถ้ามี) แล้ว
ลงบัญชีหรือทะเบียนทุกคร้ังที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 
การตรวจสอบพัสดุประจําปี 

ข้อ ๑๕๕ ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้
จ่ายตามาข้อ ๑๕๓ แล้วแต่กรณี แต่งต้ังเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานน้ัน ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุคน
หน่ึงหรือหลายคนตามความจําเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีก่อนจนถึงวันที่ 
๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดน้ัน 

ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง ให้เริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรกของ
เดือนตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มี
พัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปแล้วให้เสนอ
รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งต้ังภายใน ๓๐ วันทําการ นับแต่วันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุน้ัน 

เมื่อผู้แต่งต้ังได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบแล้ว ให้ส่งรายงานเสนอตามลําดับช้ันจนถึง
หัวหน้าส่วนราชการ ๑ ชุด และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ๑ ชุด สําหรับหน่วยงานในราชการบริหารส่วนภูมิภาค ให้ส่งสําเนารายงานไปยัง
ส่วนราชการต้นสังกัดอีก ๑ ชุด ด้วย 



- ๕๑ - 
4-44ข้อ ๑๕๖ เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานดังกล่าวตามข้อ ๑๕๕ และปรากฏว่ามีพัสดุชํารุด 

เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก็ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้น
คณะหน่ึง โดยให้นําความในข้อ ๓๕ และข้อ ๓๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่ กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า 
เป็นการเสื่อมสภาพเน่ืองมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา
สั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้ 

ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าส่วนราชการดําเนินการตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้องต่อไป 
 

ส่วนท่ี ๓ 
การจําหน่าย 

 
ข้อ ๑๕๗ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็น หรือหากใช้ราชการต่อไปจะ

สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ดําเนินการ
ตามวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 

(๑) ขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี 
ให้นําวิธีที่กําหนดเก่ียวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหน่ึงซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 

การขายให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การ
สถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา 

(๒) แลกเปลี่ยน ให้ดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ในระเบียบน้ี 
(๓) โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการ

ส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ
องค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งน้ี ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกัน
ด้วย 

(๔) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกําหนด 
การดําเนินการตามวรรคหน่ึง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่หัวหน้าส่วน

ราชการสั่งการ และสําหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณก่อนด้วย 

ข้อ ๑๕๘ เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ
ข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี 
 
การจําหน่ายเป็นสูญ 

4-45ข้อ ๑๕๙ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ 
หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ ๑๕๗ ให้จําหน่ายพัสดุน้ันเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี 

(๑) ถ้าพัสดุน้ันมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าส่วนราชการ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
                                        
4-44 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๒๕ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
4-45 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๒๖ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



- ๕๒ - 
(๒) ถ้าพัสดุน้ันมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในอํานาจของ

กระทรวงการคลัง หรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมายที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

4-46ข้อ ๑๖๐ เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๑๕๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุน้ันออกจากบัญชี
หรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี 
ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุน้ัน 

เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๑๕๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุน้ันออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ทันที แล้วแจ้งให้กระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย และสํานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุน้ัน 

สําหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีกฎหมาย
กําหนดด้วย 

4-47ข้อ ๑๖๑ ในกรณีที่พัสดุของทางราชการเกิดการชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่
จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ ๑๕๕ และได้ดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบ
ของทางราชการที่เก่ียวข้อง หรือระเบียบน้ีโดยอนุโลม แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอ่ืนใดกําหนดไว้
เป็นการเฉพาะ ให้ดําเนินการตาม ข้อ ๑๕๗ ข้อ ๑๕๘ ข้อ ๑๕๙ และข้อ ๑๖๐ โดยอนุโลม 
 

                                        
4-46 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
4-47 ความในข้อนี้แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



- ๕๓ - 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ ๑๖๒ ในระหว่างที่ยังไม่ได้ต้ังศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ตามข้อ ๗๔ ให้ยกเว้นไม่นําข้อกําหนด

เก่ียวกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษามาใช้บังคับกับการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาตามที่กําหนดไว้ในหมวด ๒ ส่วนที่ ๓ 
และให้ดําเนินการหารายช่ือที่ปรึกษาไทย ตามวิธีการที่กําหนดไว้สําหรับที่ปรึกษาต่างประเทศโดยอนุโลม 

ข้อ ๑๖๓ รายช่ือผู้ทิ้งงานท่ีมีอยู่ก่อนระเบียบน้ีใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบน้ีด้วย 
สําหรับการพิจารณาลงโทษผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลา

ที่กําหนด หรือคู่สัญญาของทางราชการไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรซึ่ง
พฤติการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นก่อนที่ระเบียบน้ีจะใช้บังคับ ให้พิจารณาสั่งการตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิม 

ข้อ ๑๖๔ การพัสดุใดที่อยู่ในระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฉบับน้ีใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะ
ดําเนินการแล้วเสร็จหรือจนกว่าจะสามารถดําเนินการตามระเบียบน้ีได้ 

ข้อ ๑๖๕ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. ๒๕๒๑ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไป กับให้มีอํานาจหน้าที่กําหนดแบบหรือตัวอย่างตาม
ระเบียบข้อ ๑๒ (๕) จนกว่าจะมีการแต่งต้ังคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบน้ี 

ประกาศ ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
(ลงช่ือ) อานันท์ ปันยารชุน 

(นายอานันท์ ปันยารชุน) 
นายกรัฐมนตรี 

 
 
 
 
 
หมายเหตุ 
๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี ๑๐๙ ตอนท่ี ๗ ลงวันท่ี ๓๑ 

มกราคม ๒๕๓๕ 
๒. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป 

เลม่ท่ี ๑๑๒ ตอนท่ี ๑๐๔ ง ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ 
๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป 

เล่มท่ี ๑๑๓ ตอนท่ี ๗๑ ง ลงวันท่ี ๓ กันยายน ๒๕๓๙ 
๔. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป 

เล่มท่ี ๑๑๕ ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง ลงวันท่ี ๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๑ 
๕. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป 

เล่มท่ี ๑๑๖ ตอนพิเศษ ๔๐ ง ลงวันท่ี ๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ 
๖. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป 

เล่มท่ี ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง ลงวันท่ี ๒๔ ธันวาคม ๒๕๔๕ 
๗. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับท่ี ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับประกาศท่ัวไป 

เล่มท่ี ๑๒๖ ตอนพิเศษ ๕๒ ง ลงวันท่ี ๙ เมษายน ๒๕๕๒ 
 


