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1

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการพัสดุ
พ.ศ. 2535
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2521 ระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการซื้อ การจาง และการจางที่ปรึกษา ภายใตโครงการที่ดําเนินการดวยเงินกูจากตางประเทศ พ.ศ. 2527 และระเบียบที่
เกี่ยวของกับการพัสดุ ใหเปนระเบียบเดียวกันเพื่อสะดวกในการปฏิบัติย่งิ ขึ้น คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไวดังนี้
ขอ 1
ขอ 2
ขอ 3

ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535”
ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ใหยกเลิก
(1) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2521
(2) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2523
(3) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2526
(4) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2527
(5) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2528
(6) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2528
(7) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2529
(8) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 8) พ.ศ. 2531
(9) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการซื้อ การจาง และการจางที่ปรึกษา ภายใตโครงการที่ดําเนินการ
ดวยเงินกูจากตางประเทศ พ.ศ. 2527
(10) ระเบียบวาดวยการจางออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร พ.ศ. 2521
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
1

ขอ 4

ใหปลัดกระทรวงการคลัง เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวดที่ 1
ขอความทั่วไป
สวนที่ 1
นิยาม

ขอ 5

ในระเบียบนี้
“การพัสดุ” หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจาง การจางที่ปรึกษา การจางการออกแบบ
และควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนดไวในระเบียบนี้
“พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่ งกอสรา ง ที่กํา หนดไวใ นหนังสือ การจํา แนกประเภท
รายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ
“การซื้อ” หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แตไม
รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง
1

ขอ 4 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 3 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
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“การจาง” ใหหมายความรวมถึงการจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย และ
การจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไป
ราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจายในการเดินทางไปราชการ การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน และการ
จางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
“การจางที่ปรึกษา” หมายความวา การจางบริการจากที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการจางออกแบบและควบคุม
งานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ
“การจางออกแบบและควบคุมงาน” หมายความวา การจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ที่
ประกอบธุรกิจบริการดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ
“เงินงบประมาณ” หมายความวา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณรายจายเพิ่มเติม และเงินซึ่งสวน
ราชการไดรับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังใหไมตองสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
แตไมรวมถึงเงินกู และเงินชวยเหลือตามระเบียบนี้
“เงินกู” หมายความวา เงินกูตามกฎหมายวาดวยการใหอํานาจกระทรวงการคลังกูเงินจากตางประเทศ
“เงินชวยเหลือ” หมายความวา เงินที่ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ องคการระหวางประเทศ
สถาบันการเงินระหวางประเทศ องคการตางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใชระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ
“อาคาร” หมายความว า สิ่ ง ปลู ก สร า งถาวรที่ บุ ค คลอาจเข า อยู ห รื อ ใช ส อยได เช น อาคารที่ ทํ า การ
โรงพยาบาล โรงเรี ยน สนามกีฬ า สถานี นํา ร อง หรือสิ่ ง ปลู ก สรา งอยา งอื่น ที่ มีลัก ษณะทํา นองเดีย วกัน และรวมตลอดถึ ง
สิ่งกอสรางอื่น ๆ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้น ๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปา และ
สิ่งอื่น ๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟต เฟอรนิเจอร ฯลฯ
“พัสดุที่ผลิตในประเทศ” หมายความวา ผลิตภัณฑที่ผลิตสําเร็จรูปแลว โดยสถานที่ผลิตตั้งอยูในประเทศ
ไทย
“กิจการของคนไทย” หมายความวา กิจการที่เปนของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสัญชาติไทย
“ที่ปรึกษา” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ หรือสามารถใหบริการเปน ที่
ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม เศรษฐศาสตร หรือสาขาอื่น รวมทั้งใหบริการดานศึกษา สํารวจ ออกแบบและควบคุมงาน
และการวิจัย แตไมรวมถึงการใหบริการออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ
“ที่ปรึกษาไทย” หมายความวา ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย และไดจดทะเบียนไวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษาของ
กระทรวงการคลัง
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งในสวนกลาง
สวนภูมิภาค หรือในตางประเทศ แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
หรือหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงดวย
“หัวหนาสวนราชการ”
- สําหรับราชการบริหารสวนกลาง หมายความวา อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่น
และมีฐานะเปนนิติบุคคล
- สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค หมายความวา ผูวาราชการจังหวัด
2
“หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบกองซึ่งปฏิบัติงานใน
สายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด หรือขาราชการอื่นซึ่งไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวน
ราชการใหเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ แลวแตกรณี
“เจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา เจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผูไดรับแตงตั้ง
2

บทนิยามคําวา “หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ” ในขอ 5 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 3 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
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3

จากหัวหนาสวนราชการใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
“ผูอํานวยการโครงการ” หมายความวา ผูซึ่ ง ได รับแตงตั้งหรื อ มอบหมายให มีห นา ที่รั บผิด ชอบในการ
ดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงินกูหรือโครงการเงินชวยเหลือ
3
“โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ” หมายความวา โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ตาม
มาตรฐานเลขที่ มอก. 9001 หรือ มอก. 9002 ในกิจการและขอบขายที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือหนวยงานที่กระทรวงอุตสาหกรรมใหการรับรองระบบงาน
(accreditation)
4
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอราคาขายใน
การซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุ หรือเขาเสนองานเพื่อรับจางเปนที่ปรึกษา หรือรับจาง
ออกแบบและควบคุมงานใหแกสวนราชการใด เปนผูมีสวนไดเสีย ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม ในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน ไดแก การที่บุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมี
อํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการบริหาร
จัดการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราว
เดียวกัน
(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวนไมจํากัดความ
รับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือ
หุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนอ
งานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่น
ตามที่ กวพ. เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนในหาง
หุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลาย
รายที่เขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของ
บุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุน
โดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริงหรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนที่แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเขาเสนอราคาหรือ
เสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3)
แลวแตกรณี
4
“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหนึ่ง
หรือหลายรายกระทําการอยางใดๆ อันเปนการขัดขวางหรือเปนอุปสรรค หรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ในการเสนอราคาหรือเสนองานตอสวนราชการ ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให เรียก
3

บทนิยามคําวา “โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ” ในขอ 5 บัญญัติเพิ่มเติมโดยขอ 4 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และถูกยกเลิกโดยขอ 3 แหง ระเบียบฯ (ฉบับ
ที่ 5) พ.ศ. 2542 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
4
บทนิยามคําวา “ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” “การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” “เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” และ “งานกอสรางสาธารณูปโภค”
ในขอ 5 บัญญัติเพิ่มเติมโดยขอ 3 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
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รับ หรือยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดง
เอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาหรือผู
เสนองานดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับสวนราชการนั้น
หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบสวนราชการโดยมิ ใชเปนไปในทางการ
ประกอบธุรกิจปกติ
4
“เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความวา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาตามขอ 42
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ 50 คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามขอ 86
คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกตามขอ 103 คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด
ตามขอ 106 หรือผูวาจางในกรณีการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เปนการวาจางโดยการประกวดแบบตามขอ
107(2)
4
“งานกอสรางสาธารณูปโภค” หมายความวา งานกอสรางซอมแซม และบํารุงรักษางานอันเกี่ยวกับการ
ประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ํา ระบบการขนสงปโตรเลียมโดยทางทอ ทางหลวง ทางรถไฟ และ
การอื่นที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน ใตพื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
สวนที่ 2
การใชบังคับและการมอบอํานาจ
ขอ 6

ระเบียบนี้ใชบังคับแกสวนราชการ ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดยใชเงินงบประมาณ เงินกู และเงิน

ชวยเหลือ
5

ขอ 7 สํา หรั บส ว นราชการของกระทรวงกลาโหม การกํ า หนดให สว นราชการระดั บ ใด ผู บั งคั บ บั ญ ชาชั้ น ใด
ตําแหนงใด มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ ใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหมกําหนด และเมื่อไดกําหนดไปประการใดแลว
ใหแจงผูรักษาการตามระเบียบและสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ทราบดวย
ขอ 8 สําหรับสวนราชการที่หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือสวนราชการที่ไมสังกัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงใด ใหหัวหนาสวนราชการนั้นมีอํานาจในการดําเนินการตามระเบียบนี้เทากับหัวหนาสวน
ราชการ สวนอํานาจที่เกินกวานั้นใหผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปเปนผูพิจารณา
6

ขอ 9 ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็ได โดยคํานึงถึง
ระดับ ตําแหนง หนาที่ และความรับผิดชอบของผูที่จะไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ
เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองรับมอบอํานาจนั้นและจะมอบอํานาจนั้นใหแกผู
ดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได เวนแต
(1) การมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจนั้นตอไปได ในกรณี
ดังตอไปนี้
(1.1) กรณีมอบอํานาจใหแกรองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หรือ
หัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหผูมอบอํานาจชั้นตนทราบดวย
(1.2) กรณีมอบอํานาจใหแกบุคคลอื่นนอกจากที่กลาวใน (1.1) จะกระทําไดตอเมื่อไดรับความ
เห็นชอบจากผูมอบอํานาจชั้นตนแลว
(2) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจตอตามระเบียบกระทรวงกลาโหม
เพื่อความคลองตัวในการจัดหา ใหหัวหนาสวนราชการมอบอํานาจในการสั่งการและดําเนินการจัดหาใหแกผูดํารง
ตําแหนงรองลงไปเปนลําดับ
5
6

ขอ 7 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 4 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
ขอ 9 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 5 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน

กฎหมายอาคาร

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535

5

สําหรับโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะแตงตั้งขาราชการคนหนึ่งทําหนาที่
ผูอํานวยการโครงการ และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบในการดําเนินการตามระเบียบนี้ใหเปนการเฉพาะก็ได
7
ใหผูมอบสงสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจใหสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
แลวแตกรณี ทราบทุกครั้ง
สวนที่ 3
บทกําหนดโทษ
8

ขอ 10 ผูมีอํานาจหรือหนาที่ดําเนินการตามระเบียบนี้ หรือผูหนึ่งผูใดกระทําการใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอ
ไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริตหรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่
รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอื้ออํานวยแกผูเขาเสนอราคาหรือเสนองาน ใหมีการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ถือวาผูนั้น
กระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการหรือตามกฎหมายเฉพาะของสวนราชการนั้นภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
(1) ถาการกระทํามีเจตนาทุจริต หรือเปนเหตุใหทางราชการเสียหายอยางรายแรง ใหดําเนินการลงโทษ
อยางต่ําปลดออกจากราชการ
(2) ถาการกระทําเปนเหตุใหทางราชการเสียหายแตไมรายแรง ใหลงโทษอยางต่ําตัดเงินเดือน
(3) ถาการกระทําไมเปนเหตุใหทางราชการเสียหาย ใหลงโทษภาคทัณฑหรือวากลาวตักเตือน โดยทํา
คําสั่งเปนลายลักษณอักษร
การลงโทษทางวินัยตาม (1) หรือ (2) ไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนจากความรับผิดในทางแพงตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของหรือความรับผิดทางอาญา (ถามี)
สวนที่ 4
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ
9

ขอ 11 ใหมีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ เรียกโดยยอวา “กวพ.” ประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลัง เปน
ประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแทนกระทรวงกลาโหม ผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ผูแทนสํานักงานอัยการ
สูงสุด ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ช. ผูแทนสํานักงานปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ผูแทนสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผูแทนสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และผูทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
นายกรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินหาคน เปนกรรมการ และใหเจาหนาที่กรมบัญชีกลาง เปนกรรมการและเลขานุการ กับให กวพ.
แตงตั้งผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับ
แตงตั้งอาจไดรับแตงตั้งอีกได
ขอ 12 ให กวพ. มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
(2) พิจารณาการอนุมัติยกเวน หรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบ
(3) พิจารณาคํารองเรียนเกี่ยวกับการที่สวนราชการไมปฏิบัติตามระเบียบ
(4) เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบตอคณะรัฐมนตรี
(5) กําหนดแบบหรือตัวอยาง รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และกําหนดแนวทางวิธีปฏิบัติ
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้
(6) เสนอความเห็นตอผูรักษาการตามระเบียบ ในการพิจารณาและแจงเวียนชื่อ ผูทิ้งงาน และการสั่ง
7

ขอ 9 วรรค 5 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 5 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
ขอ 10 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 6 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
9
ขอ 11 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 4 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
8
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เปลี่ยนแปลงเพิกถอนผูทิ้งงานของสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงาน
อื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น และรัฐวิสาหกิจ
10
(7) กําหนดอัตรารอยละของราคาตามขอ 16(8) และ (9)
(8) กําหนดประเภทหรือชนิดของพัสดุที่จําเปนตองซื้อจากตางประเทศ ตามขอ 69
(9) เชิญขาราชการและลูกจางของสวนราชการหรือพนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลที่
เกี่ยวของมาสอบถามหรือใหขอเท็จจริงรวมทั้งเรียกเอกสารจากสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีในฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจในสวนที่
เกี่ยวของ
(10) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่ตามคณะกรรมการมอบหมาย
(11) พิจารณาดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
11
(12) พิจารณารายงานการจางตามขอ 83 วรรคสอง
(13) กําหนดอัตราคาจางที่ปรึกษาตามขอ 92
(14) กําหนดหลักเกณฑการกําหนดคาปรับตามขอ 134
(15) กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเพื่อใหมีการปฏิบัติตามระเบียบนี้
หมวดที่ 2
การจัดหา
สวนที่ 1
บททั่วไป
12

ขอ 13 หลังจากไดทราบยอดเงินที่จะนํามาใชในการจัดหาแลวใหสวนราชการรีบดําเนินการใหเปนไปตามแผน และ
ตามขั้นตอนของระเบียบนี้ ในสวนที่ 2 สวนที่ 3 หรือสวนที่ 4 แลวแตกรณี เพื่อใหพรอมที่จะทําสัญญาไดทันทีเมื่อไดรับอนุมัติ
ทางการเงินแลว
การจัดหาโดยวิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา ใหสวนราชการวางแผนในการจัดหา และดําเนินการใหเปนไปตาม
แผนดวย
ขอ 14 การไดมาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ไดกําหนดไว และไมมีระเบียบของทางราชการหรือ
กฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กําหนดไวในหมวดนี้
ขอ 15 กรณีที่มีการจัดทําเอง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น และแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยคุณสมบัติและหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจาง เวนแตสวนราชการที่
กําหนดใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยูแลว
13

ขอ 15 ทวิ การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในแตละขั้นตอนของการจัดหา ตองดําเนินการโดย
เปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองาน เวนแตกรณีที่มีลกั ษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
ในการดําเนินการแตละขั้นตอน ผูมีหนาที่รับผิดชอบตองมีการบันทึกหลักฐานในการดําเนินการ พรอมทั้งตองระบุ
เหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สําคัญไวเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
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ขอ 12(7) ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 7 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
ขอ 12(12) (13) (14) และ (15) บัญญัติเพิ่มโดยขอ 7 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
12
ขอ 13 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 8 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
13
ขอ 15 ทวิ 15 ตรี 15 จัตวา 15 เบญจ 15 ฉ และ 15 สัตต บัญญัติเพิ่มเติมโดยขอ 8 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
11
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13

ขอ 15 ตรี เพื่อเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรมตามขอ 15 ทวิ ใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
ที่เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน แตเพียงรายเดียวเทานั้น มีสิทธิที่จะเสนอราคาที่เสนองานในการซื้อหรือการจางทํา
พัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงานของทางราชการในแตละครั้ง
ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละราย
วาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันหรือไม กอนการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี และใน
กรณีการซื้อหรือการจางทําพัสดุโดยวิธีประกวดราคาตามขอ 54 หรือการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามขอ 85 และขอ 89 ให
เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดังกลาวกอนการเปด
ซองขอเสนอดานเทคนิค ซองขอเสนอดานราคา หรือซองขอเสนอทางการเงิน
13

ขอ 15 จัตวา ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ 15 ตรี วรรคสอง ให
เจ าหนา ที่กําหนดใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาตางหาก โดยอย า งนอยตองมีเอกสาร
ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนา
บัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน
หุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคล
ธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือถาผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน
(1)
(4) เอกสารอื่น ตามที่ สว นราชการกํ า หนด เชน หนัง สือ แสดงฐานะทางการเงิ น สํา เนาใบทะเบีย น
พาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นพรอมกับการยื่นซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน
แลวแตกรณี สําหรับกรณีที่ระเบียบนี้กําหนดใหยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียวตามขอ 87(2) ใหผูเสนองานยื่น
เอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งมาพรอมกับการยื่นซองดังกลาวดวย
เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ 15 ตรี วรรคสองแลว ใหเจาหนาที่
ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกไวในที่เปดเผย ณ สถานที่
ทําการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี ใหเจาหนาที่แจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายนั้น
ทราบดวย
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ขอ 15 เบญจ เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ 15 ตรี วรรคสอง
แลว หากปรากฏวามีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดังกลาวทุกรายออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการเสนอราคา
หรือเสนองานในครั้งนั้น พรอมทั้งแจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายดังกลาวทราบโดยพลัน
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา หรือผูเสนองานเพราะเหตุเปนผูเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกัน อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันที่ไดรับแจงพรอมทั้งแสดงเหตุผล
ของการอุทธรณและเอกสารที่เกี่ยวของมาดวย
ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณตามวรรคสอง ใหปลัดกระทรวงพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณพรอมทั้งแจงใหผูอุทธรณทราบ
โดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุดสําหรับการเสนอราคาหรือเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ
การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น และใหสงคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวให กวพ. ทราบดวย
กฎหมายอาคาร
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การยื่นอุทธรณตามวรรคสอง ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ
เสนองาน แลวแตกรณี ทั้งนี้ เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการ
อยางยิ่ง และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองสอบ
ราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมีอํานาจ
ยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกลาวได
13

ขอ 15 ฉ นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ 15 ตรี วรรคสอง
และตามขอ 145 แลว หากปรากฏตอเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติกอนหรือในขณะที่มีการเปดซองสอบราคา
ประกวดราคา หรือเสนองาน วามีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ให
เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติทําการตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว หากเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่กระทําการ
ดังกลาวทุกรายออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจาง
ออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น เวนแตเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติจะวินิจฉัยวา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้น
เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวตามนัยขอ
145 เบญจ จะไมตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการซื้อหรือการจางทํา
พัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงานนั้นก็ได
ใหนําความในขอ 15 จัตวา วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม และผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออก
จากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณคําสั่งของเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติได ทั้งนี้
ใหนําความในขอ 15 เบญจ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชกับการอุทธรณ ในกรณีนี้โดยอนุโลม และใหหัวหนาสวน
ราชการเสนอตอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผู
เสนองานตามวรรคหนึ่ง เปนผูทิ้งงานตามความในหมวด 2 สวนที่ 8 การลงโทษผูทิ้งงาน
13

ขอ 15 สัตต ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคาประกวดราคา หรือเสนองานแลว วาผู
เสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ 15 จัตวา วรรคสาม เปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายอื่น หรือเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหหัวหนาสวนราชการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการ
คัดเลือกดังกลาวทุกรายออกจากประกาศรายชื่อตามขอ 15 จัตวา วรรคสาม
ใหหัวหนาสวนราชการเสนอตอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจาก
การเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง เปนผูทิ้งงานตามความในหมวด 2 สวนที่ 8 การลงโทษผูทิ้งงาน และในกรณี
ที่ปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา การยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ไดดําเนินการไปแลวจะ
เปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน
ดังกลาวได
สวนที่ 2
การซื้อการจาง
การใชพัสดุที่ผลิตในประเทศและกิจการของคนไทย
14

ขอ 16

ใหสวนราชการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทยตามหลักเกณฑดังนี้
(1) หามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไมใหผูผลิตหรือผูขายพัสดุที่ผลิต
ในประเทศ หรือเปนกิจการของคนไทยสามารถเขาแขงขันกันในการเสนอราคากับทางราชการ
14

ขอ 16 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 9 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน

กฎหมายอาคาร
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(2) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว ให
กําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสรางตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือเพื่อความ
สะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได
(3) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา ยังไมมีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แตมี
ผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการใน
การกอสราง ใหสอดคลองกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไวในคูมือผูซื้อ หรือใบแทรกคูมือผูซื้อที่กระทรวง
อุตสาหกรรมจัดทําขึ้น
(4) ในกรณีที่มีค วามจําเปนจะตองกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ หรือรายการในการ
กอสรางแตกตางจากที่กําหนดไวใน (2) หรือ (3) ใหแจงสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และเมื่อไดรับหนังสือ
กระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไมทักทวงแลว ใหดําเนินการซื้อหรือจางตอไปไดหรือไมรับพิจารณารายนั้นแลวแตกรณี
(5) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกัน เปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมี
ผูผลิตตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการ
รับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทยเทานั้น
ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทําตามวรรคหนึ่ง เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมี
ผูผลิตนอยกวาสามราย แตเปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิดหรือขนาดเดียวกัน โดยมีผู
ไดรับใบอนุญาตตั้งแตสามรายขึ้นไป หรือเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ โดยมีผูผลิตตั้งแตสาม
รายขึ้นไป ใหสวนราชการระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการ
รับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทย และใหดําเนินการตาม (6)
(6) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
ประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ทําใน
ประเทศไทยเทานั้น
ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพตั้งแตสามราย
ขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทยเทานั้น
การซื้อหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสรางหากมีผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและใน
ขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคาราย
อื่นไมเกินรอยละหา ใหตอรองราคาผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพรายที่เสนอราคาต่ํา สุด หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดไมเกินรอยละสามหรืออัตราที่ กวพ.
กําหนดตามขอ 12(3) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(7) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทําตาม (5) หรือ (6) เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพนอยกวาสามราย หรือเปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน โดย
มีผูไดรับใบอนุญาตนอยกวาสามราย หรือเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตนอยกวา
สามรายใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย
การซื้อหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและใน
ขณะเดียวกันเปนพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ หรือมีผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
หรือมีผูเสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ใหดําเนินการตอรองราคาดังนี้
(ก) ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่ผลิตจาก
โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละสิบมาตอรอง
กฎหมายอาคาร
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ราคา ทั้งนี้ ใหเรียกผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ําสุดมาตอรองราคากอน หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุด
ของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละเจ็ด หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ 12(7) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น หาก
ตอรองราคาแลวไมไดผลใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพรายที่เสนอราคาต่ําสุดลําดับถัดไปมาตอรองราคา หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคา
รายอื่นไมเกินรอยละเจ็ดหรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ 12(7) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(ข) หากดําเนินการตาม (ก) แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือผู
เสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไม
เกินรอยละเจ็ดมาตอรองราคา หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละหา
หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ 12(7) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(8) ในกรณี พั ส ดุ ที่ ต อ งการซื้ อ หรื อ จ า งทํ า มี ผู ไ ด รั บ การจดทะเบี ย นผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ว กั บ กระทรวง
อุตสาหกรรมแลว ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย
การซื้อหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาพัสดุที่ไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับ
กระทรวงอุตสาหกรรม เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเขาแขงขันรายอื่นไมเกินรอยละเจ็ด ใหตอรองราคาผูเสนอราคาพัสดุที่
ไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมรายที่เสนอราคาต่ําสุด หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวา
ราคาต่ําสุดไมเกินรอยละหา หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ 12(7) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(9) การดําเนินการตาม (5) (6) (7) หรือ (8) ใหถือตามที่ปรากฏในบัญชีคูมือผูซื้อหรือใบแทรกคูมือผูซื้อ
ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้นถึงเดือนกอนหนาที่จะประกาศซื้อหรือจาง
ถามีผูเสนอราคาพัสดุที่อยูระหวางขอการรับรองระบบคุณภาพ หรือการขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน
หรือการขอจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมโดยแนบใบรับมาพรอมกับใบเสนอราคา หากพัสดุนั้นไดรับการ
รั บ รองระบบคุ ณ ภาพ หรื อ ใบอนุ ญ าตแสดงเครื่ อ งหมายมาตรฐาน หรื อ ได รั บ การจดทะเบี ย นผลิ ต ภั ณ ฑ ไ ว กั บ กระทรวง
อุตสาหกรรมภายใน 10
วันทําการ นับจากวันถัดจากวันเสนอราคา แตทั้งนี้จะตองกอนการพิจารณาตัดสินราคาของ
คณะกรรมการ ใหถือเสมือนเปนผูเสนอราคาพัสดุที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพหรือไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมาย
มาตรฐาน หรือไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม แลวแตกรณี
(10) ในกรณีที่ไดดําเนินการตาม (2) (3) (5) (6) (7) หรือ (8) แลวแตไมสามารถซื้อหรือจางได ให
ดําเนินการซื้อหรือจางตอไปได หรือไมรับพิจารณารายนั้น แลวแตกรณี
(11) การซื้อและการจางนอกจากที่กลาวใน (2) (3) (5) (6) (7) หรือ (8) แตไมรวมถึงการจางกอสราง
ใหกําหนดเงื่อนไขใหผูเสนอราคาระบุแหลงกําเนิดหรือประเทศที่ผลิตดวย ในกรณีท่ีผูเสนอราคาผลิตภัณฑที่มีแหลงกําเนิดหรือ
ผลิตในประเทศไทย หรือเปนกิจการของคนไทยเสนอราคาสูงกวาพัสดุที่มิไดมีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือมิไดเปน
กิจการของคนไทยไมเกินรอยละหาของผูเสนอราคารายต่ําสุด ใหตอรองราคาของผูเสนอราคาพัสดุที่มีแหลงกําเนิดหรือผลิตใน
ประเทศไทย หรือเปนกิจการของคนไทยรายที่เสนอถูกตองตามเงื่อนไขที่กําหนด ซึ่งมีคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ
และเสนอราคาต่ําสุด หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดไมเกินรอยละสาม หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ
12(7) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(12) การเปรียบเทียบราคาใหพิจารณาราคาที่อยูในฐานเดียวกัน โดยใหพิจารณาราคารวมภาษี ราคา
แยกภาษี หรือราคายกเวนภาษี ตามหลักเกณฑที่ไดประกาศใหผูเสนอราคาทราบ แลวแตกรณี
(13) ราคาที่ซื้อหรือจาง ใหพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับรับวิธีซื้อหรือวิธีจางแตละวิธี เวน
แตจะเขาหลักเกณฑตาม (6) (7) (8) หรือ (11)
การซื้อ หรือการจางที่ดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือซึ่งไมสามารถเจรจากับแหลงเงินกูหรือเงินชวยเหลือ
เพื่อกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งได ใหสวนราชการสงเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย หรือเปนกิจการของคนไทย ใหมากที่สุด
เทาที่จะทําได
ในกรณีที่พัสดุใด ผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ ให กวพ. มีอํานาจยกเวนการสงเสริมพัสดุประเภท
กฎหมายอาคาร
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หรือชนิดดังกลาวไดตามความเหมาะสมและจําเปน
ผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน หรือผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการ
รับรองระบบคุณภาพตาม (5) (6) หรือ (7) แตละรายถามีลักษณะที่เปนการมีสวนไดเสียไมวาดวยทางตรงหรือทางออมตามนัย
ของบทนิยาม “ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” ใหนับผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือผูผลิตดังกลาวเปน
หนึ่งรายเทานั้น
ขอ 17 ใหสวนราชการดังตอไปนี้ มีหนาที่ควบคุมดูแลและสนับสนุนใหมีการปฏิบัติตามขอ 16
(1) กระทรวงอุตสาหกรรม มีหนาที่
(1.1) พิ จ ารณาคํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตแสดงเครื่ อ งหมายมาตรฐาน คํ า ขอรั บ ใบอนุ ญ าตทํ า
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน และคําขอจดทะเบียนผลิตภัณฑใหแลวเสร็จ
โดยเร็ว
ในระหวางที่ยังพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมออกใบรับ
ใหแกผูยื่นคําขอเพื่อใชเปนหลักฐานกับสวนราชการผูดําเนินการซื้อหรือจาง
(1.2) จั ด ทํ า บั ญ ชี คู มื อ ผู ซื้ อ ป ล ะหนึ่ ง ครั้ ง และใบแทรกคู มื อ ผู ซื้ อ ระบุ ร ายชื่ อ มาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ประกาศกําหนดใหม และบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑรายใหมที่ไดผานการพิจารณาตาม (1.1) เดือนละหนึ่ง
ครั้ง เผยแพรแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานของรัฐที่เรียกชื่ออยางอื่น เปนประจํา
15
(1.3) ตรวจสอบความจําเปนพิเศษของสวนราชการตามขอ 16(4) หากเปนกรณีที่ไมสมควร ให
ทักทวง มิฉะนั้นใหตอบรับทราบ ทั้งนี้ ภายในสิบวันทําการนับแตวันที่ไดรับแจง
(2) สํานักงานตรวจเงินแผนดินมีหนาที่สอดสองมิใหมีการหลีกเลี่ยงการปฏิบัติตามขอ 16 หากพบการ
หลีกเลี่ยงใหรายงานผูบังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไป เพื่อดําเนินการทางวินัยแกผูหลีกเลี่ยง และแจงใหผูรักษาการตามระเบียบ
ทราบ
วิธีซื้อและวิธีจาง
ขอ 18 การซื้อหรือการจางกระทําได 5 วิธี คือ
(1) วิธีตกลงราคา
(2) วิธีสอบราคา
(3) วิธีประกวดราคา
(4) วิธีพิเศษ
(5) วิธีกรณีพิเศษ
16
(6) วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
17

ขอ 19 การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน 100,000 บาท

17

ขอ 20 การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แตไม
เกิน 2,000,000 บาท
17

ขอ 21 การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท

ขอ 22 การซื้อหรือการจางตามขอ 19 และขอ 20 ถาผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางเห็นสมควรจะสั่งใหกระทําโดยวิธีที่
กําหนดไวสําหรับวงเงินที่สูงกวาก็ได
การแบงซื้อหรือแบงจางโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกัน เพื่อใหวงเงินต่ํากวาที่กําหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด
15

ขอ 17(1)(1.3) ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 10 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
ขอ 18(6) บัญญัติเพิ่มเติมโดยขอ 5 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2545
17
ขอ 19 ขอ 20 ขอ 21 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 3 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
16
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หรือเพื่อใหอํานาจสั่งซื้อสั่งจางเปลี่ยนไปจะกระทํามิได
การซื้อหรือการจางซึ่งดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางจะสั่งใหกระทําตามวงเงินที่สัญญา
เงินกูหรือสัญญาเงินชวยเหลือกําหนดก็ได
18

ขอ 23
กรณีใดดังตอไปนี้

การซื้อโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่ง

(1) เป น พั ส ดุ ที่จ ะขายทอดตลาดโดยส ว นราชการ หน ว ยงานตามกฎหมายว า ด ว ยระเบีย บบริ ห าร
ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมี
ฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ
(2) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ
(3) เปนพัสดุเพื่อใชในราชการลับ
(4) เปนพัสดุที่มีความตองการใชเพิ่มขึ้นในสถานการณที่จําเปนหรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชนของสวน
ราชการ และจําเปนตองซื้อเพิ่ม (Repeat Order)
(5) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการระหวางประเทศ
(6) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอเปนการ
เฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล รถประจําตําแหนงหรือยารักษาโรคที่ไมตองจัดซื้อตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติ
ตามขอ 60
(7) เปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
(8) เปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
18

ขอ 24
กรณีใดดังตอไปนี้

การจางโดยวิธีพิเศษไดแกการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่ง

(1) เปนงานที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ
(2) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอนจึงจะประมาณคา
ซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส เปนตน
(3) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ
(4) เปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของทางราชการ
(5) เปนงานที่จําเปนตองการจางเพิ่มในสถานการณที่จําเปน หรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชนของสวน
ราชการ และจําเปนตองจางเพิ่ม (Repeat Order)
(6) เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
ขอ 25 สําหรับสวนราชการในตางประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ตองปฏิบัติในตางประเทศจะซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษก็
ได โดยใหติดตอซื้อหรือจางกับผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง
ขอ 26 การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางจากสวนราชการหนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือ
รัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังตอไปนี้
(1) เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหซื้อหรือจาง
(2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซื้อหรือจาง และกรณีนี้ใหรวมถึงหนวยงานอื่นที่มีกฎหมาย
หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย

18

ขอ 23 ขอ 24 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 4 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
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รายงานขอซื้อหรือขอจาง
ขอ 27 กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางตามขอ 28 ใหเจาหนาที่พัสดุ
จัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการตามรายการดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง
(3) ราคามาตรฐานหรื อ ราคากลางของทางราชการ หรื อ ราคาที่ เ คยซื้ อ หรื อ จ า งครั้ ง หลั ง สุ ด ภายใน
ระยะเวลา 2 ปงบประมาณ
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือที่จะ
ซื้อหรือจางในครั้งนั้นทั้งหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น
(5) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น
(7) ขอเสนออื่น ๆ เช น การขอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตา งๆ ที่จําเปนในการซื้อหรือจา ง การออก
ประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา
19
การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท และการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษกรณีเรงดวนตามขอ
23(2) หรือขอ 24(3) ซึ่งไมอาจทํารายงานตามปกติได เจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นจะทํา
รายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นวาจําเปนก็ได
ขอ 28 กอนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสราง ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอตอหัวหนาสวนราชการตาม
รายการดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อ
(2) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งกอสรางที่ตองการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และทองที่ที่ตองการ
(3) ราคาประเมินของทางราชการในทองที่นั้น
(4) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งกอสรางใกลเคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย
(5) วงเงินที่จะซื้อ โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือที่จะซื้อในครั้ง
นั้นทั้งหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาว ใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อในครั้งนั้น
(6) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ตองซื้อโดยวิธีนั้น
(7) ขอเสนออื่นๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ที่จําเปนในการซื้อ การออกประกาศสอบ
ราคาหรือประกาศประกวดราคา
การซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางใหติดตอกับเจาของโดยตรง เวนแตการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางในตางประเทศที่
จําเปนตองติดตอผานนายหนา หรือดําเนินการในทํานองเดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมของทองถิ่น
ขอ 29 เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามขอ 27 หรือขอ 28 แลว ใหเจาหนาที่พัสดุ
ดําเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจางนั้นตอไปได
การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อและการจาง
20

ขอ 30 สวนราชการใดประสงคจะคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อ และการจางใหกระทําไดในกรณีที่
จําเปนตองจํากัดเฉพาะผูที่มีความสามารถ โดยกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ประกาศใหผูที่สนใจทราบโดยเปดเผย
พรอมทั้งสงให กวพ. ดวย
ในการดําเนินการคัดเลือก ใหสวนราชการเจาของเรื่องจัดทํารายงานเสนอขออนุมัติหัวหนาสวนราชการผานหัวหนา
19
20

ขอ 27 วรรคสอง ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 12 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
ขอ 30 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 13 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน

กฎหมายอาคาร

14

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535

เจาหนาที่พัสดุ พรอมดวยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตน โดยมีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองทําการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน
(2) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุหรืองานที่จะตองซื้อหรือจาง
(3) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ซึ่งเปนเกณฑความตองการขั้นต่ํา เชน ประสบการณและ
ผลงานที่ผานมา สมรรถภาพในสวนที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ เครื่องมือ และโรงงาน ฐานะการเงิน เปนตน
(4) หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก
ขอ 31 เมื่อหัวหนาสวนราชการสั่งการอนุมัติในขอ 30 แลว ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําประกาศเชิญชวนเพื่อคัดเลือก
คุณสมบัติเบื้องตน
ประกาศเชิญชวน อยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้
(1) รายละเอียดเฉพาะของที่ตองการซื้อหรืองานที่ตองการจาง
(2) ประสบการณและผลงานของผูเสนอที่มีลักษณะและประเภทเดียวกัน
(3) สมรรถภาพในสวนที่เกี่ยวของกับเจาหนาที่ เครื่องมือและโรงงาน
(4) ฐานะการเงิน
(5) หลักเกณฑทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือก
(6) สถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารคุณสมบัติเบื้องตน
ในประกาศครั้งแรก ใหกําหนดสถานที่ วัน เวลารับขอเสนอ ปดการรับขอเสนอ และเปดซองขอเสนอ พรอมทั้ง
ประกาศโฆษณาและแจงลักษณะโดยยอของพัสดุที่ตองการซื้อหรืองานที่ตองการจางและกําหนดเวลาใหพอเพียง เพื่อเปด
โอกาสใหแกผูที่สนใจจัดเตรียมขอเสนอ ทั้งนี้จะตองกระทํากอนวันรับซองขอเสนอไมนอยกวา 30 วัน โดยประกาศทาง
วิทยุกระจายเสียงและลงประกาศในหนังสือพิมพ หากเห็นสมควรจะสงประกาศเชิญชวนไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางาน
นั้นโดยตรง หรือโฆษณาดวยวิธีอื่นอีกก็ได
สําหรับการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องในการประกวดราคานานาชาติ ใหประกาศโฆษณากอนวันรับซองขอเสนอไม
นอยกวา 60 วัน และดําเนินการตามหลักเกณฑของแหลงเงินกูหรือเงินชวยเหลืออีกดวย
ขอ 32 ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก ผูมีคุณสมบัติเบื้องตน ประกอบดวย
ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอยางนอยหาคน ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือ
พนั ก งานของรั ฐ โดยคํ า นึ ง ถึ ง ลั ก ษณะหน า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบของผู ที่ ไ ด รั บ แต ง ตั้ ง เป น สํ า คั ญ และในจํ า นวนนี้ ต อ งมี
ผูชํานาญการในเรื่องที่จัดซื้อหรือจัดจางนั้นอยางนอยหนึ่งคน 21
คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนมีหนาที่พิจารณาคุณสมบัติเบื้องตนตามหลักเกณฑและภายใน
ระยะเวลาที่หัวหนาสวนราชการกําหนด
ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการ
ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เพื่อพิจารณาประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือจางตอไป
22

ขอ 33 ใหสวนราชการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือการจาง และ
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ไดประกาศไปแลวอยางนอยทุกรอบ 3 ป โดยปกติใหกระทําภายในเดือนแรกของ
ปงบประมาณ และเมื่อไดทบทวนแลว ใหสวนราชการนั้นแจงการทบทวนพรอมทั้งสงหลักเกณฑที่มีการเปลี่ยนปลงใหม ให
กวพ. ทราบโดยเร็ว แตตองไมนานเกินกวา 30 วัน นับแตวันที่ไดรับการเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑดังกลาว
ในกรณีที่สวนราชการใดมีการขึ้นบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนสําหรับการซื้อหรือการจางไวเปนการประจํา ใหสวน
ราชการนั้นเปดโอกาสใหผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ไดขึ้นบัญชีไวแลวและประสงคที่จะขอเลื่อนชั้น หรือใหบุคคลที่ประสงคจะเขารับ
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตน มีสิทธิยื่นคําขอเลื่อนชั้นหรือคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกได
21
22

วรรคหนึ่งของขอ 32 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 3 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
ขอ 33 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 10 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
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ตลอดเวลา โดยปกติจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน 90 วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานตางๆ ครบถวนแลว
ถาไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวจะตองชี้แจงเหตุผลและระยะเวลาที่ตองใชตามความจําเปนให
ผูยื่นคําขอทราบดวย
ในระหวางการยื่นคําขอและตรวจพิจารณาคําขอ ผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ยื่นคําขอเลื่อนชั้น หรือผูที่ยื่นคําขอเขารับ
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนจะใชสิทธิจากการที่ตนไดยื่นคําขอเลื่อนชั้นหรือคําขอเขารับการ
พิจารณาคัดเลือกดังกลาวในการซื้อหรือการจางที่มีขึ้นกอนหรือในระหวางที่ตนยื่นคําขอเลื่อนชั้น หรือคําขอเขารับการพิจารณา
คัดเลือกนั้นไมได
ในกรณีที่สวนราชการเห็นสมควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือการจางเพื่อดําเนินการ
คัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนตามหลักเกณฑที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงใหมตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการแจงใหผูมีคุณสมบัติ
เบื้องตนที่อยูในบัญชีรายชื่อทราบหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงใหมลวงหนา
ไมนอยกวา 120 วัน
23

ขอ 33 ทวิ ในการซื้อหรือการจางแตละครั้ง ใหสวนราชการพิจารณาถึงความสามารถในการรับงานของผูขาย
หรือผูรับจางประกอบการพิจารณาคัดเลือกของสวนราชการดวย
ในกรณีที่สวนราชการใดมีการขึ้นบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนสําหรับการซื้อหรือการจางไวแลว ใหสวนราชการนั้น
แจงใหผูขายหรือผูรบั จางที่อยูในบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนดังกลาวแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพรอมที่ตนมีอยู
ในวันเสนอราคาตามหลักเกณฑที่ทางราชการกําหนดทั้งในดานบุคลากร เครื่องมือ โรงงาน และฐานะทางการเงินของตนตอสวน
ราชการ
กรรมการ
ขอ 34 ในการดําเนินการซื้อหรือจางแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบัติการตาม
ระเบียบนี้ พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แลวแตกรณี คือ
(1) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
(2) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(4) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
(5) คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ
(6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(7) คณะกรรมการตรวจการจาง
ใหคณะกรรมการแตละคณะรายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาสวนราชการภายในระยะเวลาที่กําหนด ถามีเหตุที่ทํา
ใหการรายงานลาชา ใหเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาขยายเวลาใหตามความจําเปน
ขอ 35 คณะกรรมการตามขอ 34 แตละคณะ ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอยางนอยสองคน
ซึ่งแตงตั้งจากขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการ จะแตงตั้งบุคคลอื่นอีกไมเกินสอง
คนรวมเปนกรรมการดวยก็ได 24
ในกรณีเมื่อถึงกําหนดเวลาการเปดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแลว ประธานกรรมการยังไมมาปฏิบัติ
หนาที่ ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการในเวลานั้น โดยใหคณะกรรมการดังกลาว
ปฏิบัติหนาที่เฉพาะขอ 42(1) หรือขอ 49 แลวแตกรณี แลวรายงานประธานกรรมการ ซึ่งหัวหนาสวนราชการแตงตั้งเพื่อ
23
24

ขอ 33 ทวิ บัญญัติเพิ่มเติมโดยขอ 11 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
วรรคหนึ่งของขอ 35 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 4 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
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ดําเนินการตอไป
ในการซื้อหรือจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาเปนกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคา หรือแตงตั้งผูที่เปนกรรมการเปดซองสอบราคา หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เมื่อกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการทุกคณะ เวนแตคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา ควรแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูทรงวุฒิ
เกี่ยวกับพัสดุหรืองานจางนั้นๆ เขารวมเปนกรรมการดวย
สําหรับการซื้อหรือจางในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท จะแตงตั้งขาราชการหรือลูกจางประจําคนหนึ่งซึ่งมิใชผูจัดซื้อ
หรือจัดจางเปนผูตรวจรับพัสดุ หรืองานจางนั้น โดยใหปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการ
ตรวจการจางก็ได
ขอ 36 ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมาพรอมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของ
จํานวนกรรมการทั้งหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ
มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียเทากันใหประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เปนเสียงชี้ขาด เวนแตคณะกรรมกาตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจาง ใหถือมติเอกฉันท
กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการใหทําบันทึกความเห็นแยงไวดวย
25

ขอ 37 ในการจางกอสรางแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูควบคุมงานที่มีความรูความชํานาญทางดาน
ชางตามลักษณะของงานกอสรางจากขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัด หรือขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัดอื่นตามที่
ไดรับยินยอมจากหัวหนาสวนราชการของผูนั้นแลว ในกรณีที่ลักษณะของงานกอสราง มีความจําเปนตองใชความรูความ
ชํานาญหลายดาน จะแตงตั้งผูควบคุมงานเฉพาะดานหรือเปนกลุมบุคคลก็ได
ผูควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผูออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะตองมีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ
ในกรณีจําเปนจะตองจางที่ปรึกษาเปนผูควบคุมงานแทนขาราชการหรือลูกจางประจําตามวรรคหนึ่ง ใหถือปฏิบัติ
ตามหมวดที่ 2 สวนที่ 3 หรือสวนที่ 4 แลวแตกรณี
ขอ 38 ในการซื้อ หรือจางทําพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญในการพิจารณาเปนการเฉพาะ
ใหอยูในดุลพินิจ ของหัวหนา สวนราชการที่จะขอทําความตกลงกับสํ านั กงบประมาณเพื่อวา จา งที่ปรึกษา มาให ความเห็ น
ประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อหรือจัดจางในขั้นตอนใดไดตามความจําเปน โดยใหดําเนินการจางโดยถือปฏิบัติตามระเบียบ
นี้ในสวนที่ 3
วิธีตกลงราคา
ขอ 39 การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคา ใหเจาหนาที่พัสดุติดตอตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจางโดยตรง แลวให
หัวหนาหนาที่พัสดุจัดซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการตามขอ 29
การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจ
ดําเนินการตามปกติไดทัน ใหเจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น ดําเนินการไปกอน แลวรีบ
รายงานขอความเห็นชอบตอหัวหนาสวนราชการ และเมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงานดังกลาว
เปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
วิธีสอบราคา
ขอ 40 ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา โดยอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้
(1) คุณลัก ษณะเฉพาะของพัสดุ ที่ตองการซื้อและจํา นวนที่ตอ งการหรือ แบบรูป รายการละเอี ย ดและ
25

ขอ 37 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 12 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
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ปริมาณงานที่ตองการจาง
ในกรณีที่จําเปนตองดูสถานที่ หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนดสถานที่ วัน เวลาที่
นัดหมายไวดวย
(2) คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซึ่งจะตองมีอาชีพขายหรือรับจางตาม (1) โดยใหผูเสนอราคาแสดง
หลักฐานดังกลาวดวย
(4) ถาจําเปนตองมีการตรวจทดลอง ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอแกการตรวจทดลองและเหลือไว
สําหรับการทําสัญญาดวย ทั้งนี้ ใหมีขอกําหนดไวดวยวาทางราชการไมรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการ
ทดสอบตัวอยางนั้น
(5) สถานที่ติดตอเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มีการขายใหระบุราคาขายไวดวย
(6) ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคาเสนอราคารวมทั้งสิ้น และราคาตอหนวยหรือตอรายการ (ถาทําได)
พรอมทั้งระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวา จะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอหนวยหรือตอรายการ ในกรณีที่ไมไดกําหนดไวใน
เอกสารสอบราคาใหพิจารณาราคารวม
(7) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาใหลงราคารวมทั้งสิ้นเปนตัวเลขและตองมี
ตัวหนังสือกํากับ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ
ในการสอบราคาจางกอสราง ใหกําหนดแบบบัญชีรายการกอสรางตามความเหมาะสมของลักษณะและประเภทของ
งาน เพื่อใหผูเขาเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาดวย
(8) กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาที่จําเปนตอทางราชการ และมีเงื่อนไขดวยวาซองเสนอราคาที่ยื่นตอ
ทางราชการและลงทะเบียนรับซองแลว จะถอนคืนมิได
(9) กําหนดสถานที่สงมอบพัสดุและวันสงมอบโดยประมาณ (สําหรับการซื้อ) หรือกําหนดวันที่จะเริ่ม
ทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจาง)
(10) กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปดซองสอบราคา
(11) ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอทางราชการจาหนาถึงประธาน
กรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อการจางครั้งนั้น และสงถึงสวนราชการกอนวันเปดซอง โดยใหสงเอกสารหลักฐานตางๆ
พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสาร เสนอไปพรอมกับซองราคาดวย
สําหรับกรณีที่จะใหมีการยื่นซองทางไปรษณียได ใหกําหนดวิธีการปฏิบัติไวใหชัดเจนดวย
(12) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงกับทางราชการ เปนผูทิ้ง
งาน
(13) ขอกําหนดวาผูเขาเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญา จะตองวางหลักประกันสัญญาตาม
ชนิดและอัตราในขอ 141 และขอ 142
(14) รางสัญญา รวมทั้งการแบงงวดงาน การจายเงิน เงื่อนไขการจายเงินลวงหนา (ถามี) และอัตรา
คาปรับ
(15) ขอสงวนสิทธิ์วา สวนราชการจะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงานของทางราชการ และสวน
ราชการทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะงดซื้อหรือจาง หรือเลือกซื้อหรือจางโดยไมจําตองซื้อหรือจางจากผูเสนอราคาต่ําสุดเสมอไป รวมทั้ง
จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดย
ไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ขอ 41 การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหดําเนินการดังนี้
(1) กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา 10 วัน สําหรับการสอบราคาในประเทศ หรือไมนอยกวา 45
วัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ใหเจาหนาที่พัสดุสงประกาศเผยแพรการสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขาย
หรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณียลงทะเบียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําไดกับใหปดประกาศเผยแพรการสอบ
ราคาไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของสวนราชการนั้น
กฎหมายอาคาร
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(2) ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธานคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาการซื้อหรือการจางครั้งนั้น และสงถึงสวนราชการผูดําเนินการสอบราคากอนวันเปดซองสอบราคา โดยยื่นโดยตรงตอสวน
ราชการหรือสงทางไปรษณียลงทะเบียนในกรณีที่สวนราชการกําหนดใหกระทําได
(3) ใหเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผูเสนอราคามายื่นซอง
โดยตรง ใหออกใบรับใหแกผูยื่นซอง สําหรับกรณีที่เปนการยื่นซองทางไปรษณียใหถือวันและเวลาที่สวนราชการนั้นลงรับจาก
ไปรษณียเปนเวลารับซอง และใหสงมอบซองใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทันที
(4) ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซอง และเมื่อถึงกําหนดเวลาเปด
ซองสอบราคาแลว ใหสงมอบซองเสนอราคาพรอมทั้งรายงานผลการรับซองตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคา เพื่อดําเนินการ
ตอไป
ขอ 42 คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาที่ดังนี้
(1) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูเสนอราคา
ทุกราย โดยเปดเผย ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผูเสนอราคาทุกรายแลว
ใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน
(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อกหรือแบบรูป และรายการละเอียด แลว
คัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม (2) ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเปน
ประโยชนตอทางราชการ และเสนอใหซื้อหรือจางจากรายที่คัดเลือกไวแลวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
ในกรณีท่ีผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับสวนราชการในเวลาที่กําหนดตามเอกสาร
สอบราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ
ถาผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกันดวยวิธียื่นซองเสนอ
ราคา
ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ให
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามขอ 43
(4) ในกรณีที่มีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคา
เพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการดําเนินการตาม (3) โดยอนุโลม
(5) ให ค ณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พรอ มดวยเอกสารที่ไ ดรับ ไวทั้ง หมดตอ
หัวหนาสวนราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
26

ขอ 43 การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ
หรือจางยังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางตามขอ 27(4) หรือขอ 28(5) แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการดําเนินการตามลําดับดังนี้
(1) เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูเสนอราคารายนั้นยอมลดราคา
แลว ราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวา แตสวนที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง หรือตอรองราคาแลว ไมยอมลดราคาลงอีก แตสวนที่สูงกวาเงินที่จะซื้อหรือจางนั้น ไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(2) ถาดําเนินการตาม (1) แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางทุก
รายมาตอรองราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไมมายื่นซอง ใหถือ
วารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไวเดิม หากผูเสนอราคาต่ําสุดในการตอรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง
หรือสูงกวาแตสวนที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม ก็ให
26

ขอ 43 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 13 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
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เสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
(3) ถาดําเนินการตาม (2) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการเพื่อประกอบกานใช
ดุลพินิจวาจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดําเนินการสอบ
ราคาใหม
วิธีประกวดราคา
ขอ 44 ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคาตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนดหรือตามแบบที่ผานการตรวจ
พิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว
การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากที่ กวพ. กําหนดหรือแบบที่
ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทําให
ทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงราง
เอกสารประกวดราคาไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน
การเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจัดทําเปนประกาศ และมีสาระสําคัญดังนี้
(1) รายการพัสดุที่ตองการซื้อ หรืองานที่ตองการจาง
(2) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคา
(3) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประกวดราคา
(4) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร
(5) แหลงเงินกูและประเทศผูมีสิทธิเขาประกวดราคา ในกรณีประกวดราคานานาชาติ
27

ขอ 45 การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุมีหนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและ
จัดทําหลักฐานการเผยแพรและการปดประกาศประกวดราคาภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการดังนี้
(1) ปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของสวนราชการนั้น การปดประกาศดังกลาว ให
กระทําในตูปด ประกาศที่มีกุญแจปดตลอดเวลาโดยผูปดประกาศและผูปลดประกาศออกจากตูปดประกาศจะตองจัดหลักฐานการ
ปดประกาศ และการปลดประกาศออกเปนหนังสือมีพยานบุคคลรับรอง ทั้งนี้ ผูปดประกาศและผูปลดประกาศออก จะตองมิใช
บุคคลเดียวกัน และจะตองมิใชบุคคลที่เปนพยานในแตละกรณีดวย
(2) สงไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และ/หรือประกาศในหนังสือพิมพ
(3) สงใหกรมประชาสัมพันธ และองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทยเพื่อเผยแพร
(4) สงไปเผยแพรที่ศูนยรวมขาวประกวดราคาของทางราชการ โดยใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอม
กันดวย
(5) สงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี โดยใหสง
เอกสารประกวดราคาไปพรอมกันดวย
นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเห็นสมควรจะสงประกาศไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้ น
โดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธอี ื่นอีกดวยก็ได
การสงประกาศประกวดราคาตามวรรคหนึ่ง หากจัดสงทางไปรษณีย ใหจัดสงโดยใชบริการไปรษณียดวนพิเศษ
(EMS) เวนแตทองที่ใดไมมีบริการไปรษณียลงทะเบียน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ใหกระทํากอนการใหหรือการขายเอกสารประกวดราคาไม
นอยกวา 7 วันทําการ
สําหรับการซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ใหสวนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑของแหลงเงินกู
หรือแหลงใหเงินชวยเหลือ
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ขอ 45 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 14 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน

กฎหมายอาคาร
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ขอ 46 การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด ให
กระทํา ณ สถานที่ที่สามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขตหวงหาม และจะตองจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาไวใหมาก
พอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้น รายละ 1 ชุด โดยไมมีเงื่อนไขอื่นใดในการ
ใหหรือการขาย
การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา ตองกระทําไมนอยกวา 7 วันทําการ และจะตองมีชวงเวลาสําหรับการ
คํานวณราคาของผูประสงคจะเขาเสนอราคาหลังปดการใหหรือการขายเอกสารประกวดราคาจนถึงกอนวันรับซองประกวดราคา
ไมนอยกวา 7 วันทําการ หรือไมนอยกวาจํานวนวันที่มากกวานั้นตามที่ กวพ. กําหนด โดยคํานึงถึงขนาด ปริมาณ และลักษณะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง
ในกรณีที่มีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่ทางราชการตองเสียไปในการจัดทําสําเนาเอกสาร
ประกวดราคานั้น
ถามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นและมีการประกวดราคาใหม ใหผูรับหรือซื้อเอกสารประกวดราคาในการ
ประกวดราคาครั้งกอน มีสิทธิใชเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งกอน มีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้นหรือไดรับ
เอกสารประกวดราคาใหม โดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
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ขอ 47 ในกรณีที่การซื้อหรือการจางใดมีรายละเอียดที่มีความซับซอนหรือมีความจําเปนโดยสภาพของการซื้อ
หรื อการจางที่จะตองมีการชี้แ จงรายละเอียด หรือ การชี้สถานที่ให สวนราชการกํา หนดวั น เวลา และสถานที่ ในการชี้แ จง
รายละเอียดหรือการชี้สถานที่ในประกาศประกวดราคา
กอนวันปดการรับซองประกวดราคา หากสวนราชการเห็นวามีความจําเปนที่จะตองกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือ
มีการชี้สถานที่อันเปนการแกไขคุณลักษณะ เฉพาะที่เปนสาระสําคัญซึ่งมิไดกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาตั้งแตตน ใหสวน
ราชการจัดทําเปนเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติมและใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไว
ดวย และใหดําเนินการตามขอ 45 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม รวมทั้งใหแจงเปนหนังสือใหผูที่ไดรับหรือไดซื้อเอกสารประกวดราคา
ไปแลวทุกรายทราบโดยมิชักชา
การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบทําบันทึกการชี้แจง
รายละเอียดหรือการชี้สถานที่ เปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐานทุกครั้ง
ถามีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหสวนราชการพิจารณาเลื่อนวัน เวลารับซอง การปดการรับซอง และการเปดซอง
ประกวดราคาตามความจําเปนแกกรณีดวย
ขอ 48 นอกจากกรณีที่กําหนดไวตามขอ 47 เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคาหามมิใหรนหรือเลื่อน หรือ
เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซอง และเปดซองประกวดราคา
การรับซองทางไปรษณียจะกระทํามิได เวนแตการประกวดราคานานาชาติซึ่งกําหนดใหมีการยื่นซองทางไปรษณีย
ได โดยใหถือปฏิบัติตามขอ 41(2) (3) และ (4) โดยอนุโลม
29

ขอ 49

คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้
(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐานลงชื่อกํากับซองกับบันทึกไวที่หนาซองวาเปน

ของผูใด
(2) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน และใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับใหแกผูยื่นซอง
ไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกันใหสง
สําเนาหนังสือค้ําประกันใหธนาคาร บรรษัทเงินทุกอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุกหลักทรัพยผู
ออกหนังสือค้ําประกัน ทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย
(3) รับเอกสารหลักฐานตางๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอมทั้งพัสดุตัวอยาง แคต
28
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ขอ 46 ขอ 47 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 15 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
ขอ 49 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 16 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน

กฎหมายอาคาร
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ตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานไวดวย
(4) เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลักฐานตางๆ ตามเงื่อนไขที่
กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก เวนแตกรณีตามขอ 16(9)
(5) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตางๆ ของผูเสนอราคา
ทุกราย โดยเปดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด และใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสาร
ประกอบใบเสนอราคาทุกแผน
ในกรณีที่มีการยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนออื่นๆ แยกจากซองขอเสนอดานราคาซึ่งตองพิจารณาทาง
เทคนิคและอื่นๆ กอนตามเงื่อนไขที่ไดกําหนไวตามขอ 54 และขอ 56 คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาไมตองปฏิบัติ
หนาที่ตามวรรคหนึ่ง โดยใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่จะตองดําเนินการตอไป
(6) สงมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมดวยบันทึกรายงานการดําเนินการตอ
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ทันทีในวันเดียวกัน
ขอ 50 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานตางๆ พัสดุตัวอยาง แคตตาล็อค
หรือแบบรูปและรายการละเอียด และคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอการประกวดราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาในสวนที่มิใช
สาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนการผิดพลาด
เล็กนอย ใหพิจารณาผอนปรนใหผูเขาประกวดราคา โดยไมตัดผูเขาประกวดราคารายนั้นออก
ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใด
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได
(2) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจาง หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่ตรวจสอบแลวตาม (1) ซึ่งมี
คุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ แลวเสนอใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว ซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุด
ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับสวนราชการในเวลาที่กําหนดตามเอกสาร
ประกวดราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ
ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธียื่นซองเสนอ
ราคา
ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ให
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามขอ 43 โดยอนุโลม
(3) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดต อ
หัวหนาสวนราชการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ขอ 51 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไดพิจารณาตามขอ 50(1) แลวปรากฏวา มีผูเสนอราคา
รายเดียวหรือมีผูเสนอราคาหลายรายแตถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาเพียงราย
เดียว โดยปกติใหเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น แตถาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
เห็นวามีเหตุผล สมควรที่จะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการประกวดราคา ก็ใหดําเนินการตามขอ 50(2) โดยอนุโลม
30

ขอ 52 ในกรณีไมมี่ผูเสนอราคา หรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนด ใหเสนอ
หัวหนาสวนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นเพื่อดําเนินการประกวดราคาใหม หากหัวหนาสวนราชการเห็นวา การ
ประกวดราคาใหมจะไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษตามขอ 23(8) หรือขอ 24(6) แลวแตกรณีกไ็ ด

30

ขอ 52 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 16 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
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22

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535

ขอ 53 หลังจากการประกวดราคาแลวแตยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจางกับผูเสนอราคารายใด ถามีความ
จําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการเปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
เอกสารประกวดราคาซึ่งทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคาดวยกัน ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น
31

ขอ 54 การซื้อหรือการจางที่มีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ และหรือขอกําหนดคุณสมบัติ
ของผูเขาเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมีปญหาในการพิจารณาตัดสิน และเพื่อขจัดปญหา
ดังกลาว จําเปนตองใหมีการปรับปรุงขอเสนอใหครบถวนและเปนไปตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา หรือการซื้อหรือ
การจางแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหดําเนินการได ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการประกวด
ราคาทั่วไป เวนแตการกําหนดใหผูเขาเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเปน
(1) ซองขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่นๆ
(2) ซองขอเสนอดานราคา
(3) ซองขอเสนอทางการเงินตามขอ 56 (ถามี)
ทั้งนี้ ใหกําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาดวย
31

ขอ 55 เพื่อใหเปนไปตามขอ 54 ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทําหนัาที่เปดซองขอเสนอดาน
เทคนิคของผูเสนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาตามขอ 49(5) และพิจารณาผลการประกวดราคาตาม
ขอ 54 โดยถือปฏิบัติตามขอ 50 ในสวนที่ไมขัดกับการดําเนินการดังตอไปนี้
(1) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่นของผูเขาเสนอราคาทุกราย และคัดเลือกเฉพาะรายที่
เสนอไดตรงหรือใกลเคียงตามมาตรฐานความตองการของสวนราชการมากที่สุด ในกรณีจําเปน จะเรียกผูเสนอราคามาชี้แจงใน
รายละเอียด ขอเสนอเปนการเพิ่มเติมขอหนึ่งขอใดก็ได
(2) เปดซองราคาเฉพาะรายที่ไดผานการพิจารณาคัดเลือกตาม (1) แลวสําหรับรายที่ไมผานการพิจารณา
ใหสงคืนซองขอเสนอทางการเงิน (ถามี) โดยไมเปดซอง
ในการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนอทางการเงินในกรณีนี้ ใหสวนราชการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญดาน
เทคนิค และผูเชี่ยวชาญดานการเงินที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือการจางอยางนอยดานละ 1 คน เขารวมเปนคณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาตามวรรคหนึ่งดวย
ขอ 56 การซื้อหรือการจางที่เปดโอกาสใหผูเขาเสนอราคายื่นขอเสนอทางการเงินมาดวยใหกําหนดใหผูเสนอราคา
ยื่นซองขอเสนอทางการเงินแยกมาตางหาก และใหเปดซองขอเสนอทางการเงินพรอมกับการเปดซองราคาตามขอ 55(2) เพื่อ
ทําการประเมินเปรียบเทียบตอไป ทั้งนี้ ใหกําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารการ
ประกวดราคาดวย
วิธีพิเศษ
32

ขอ 57

การซื้อโดยวิธีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อดําเนินการ

ดังตอไปนี้
(1) ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาด ใหดําเนินการซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงราคา
(2) ในกรณีเปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแกราชการ ใหเชิญผูมีอาชีพขายพัสดุนั้น
โดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรอง
ราคาลงเทาที่จะทําได
(3) ในกรณีเปนพัสดุที่ใชราชการลับ ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (2)
31
32

ขอ 54 ขอ 55 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 17 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
ขอ 57 ขอ 58 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 17 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
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(4) ในกรณีที่เปนพัสดุที่ไดซื้อไวแลว แตมีความจําเปนตองใชเพิ่มในสถานการณที่จําเปนหรือเรงดวน
หรือเพื่อประโยชนของสวนราชการ ใหเจรจากับผูขายรายเดิมตามสัญญาหรือขอตกลงซึ่งยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสงมอบ เพื่อ
ขอใหมีการขายพัสดุตามรายละเอียด และราคาที่ต่ํากวา หรือราคาเดิม ภายใตเงื่อนไขที่ดีกวาหรือเงื่อนไขเดิม โดยคํานึงถึง
ราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพื่อใหบังเกิดผลประโยชนสูงสุดที่สวนราชการจะไดรับ
(5) ในกรณีเปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อติดตอ
สั่งซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือสืบราคาจากตางประเทศ โดยขอความรวมมือใหสถานเอกอัครราชทูต หรือสวนราชการอื่น
ในตางประเทศ ชวยสืบราคา คุณภาพ ตลอดจนรายละเอียด สวนการซื้อโดยผานองคการระหวางประเทศใหติดตอกับสํานักงาน
ขององคก ารระหว างประเทศที่มีอยูในประเทศโดยตรง เวนแต ก รณีที่ ไ มมีสํา นั กงานในประเทศ ใหติ ดตอกั บสํา นัก งานใน
ตางประเทศได
(6) ในกรณีเปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอเปน
การเฉพาะ ให เชิญ ผูผลิ ตหรือผู แทนจําหนา ยพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาใน
ทองตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(7) ในกรณีพัสดุที่เปนที่ดินและสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง ใหเชิญเจาของที่ดินโดยตรงมา
เสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่
จะทําได
สําหรับการจัดซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางในตางประเทศ ในกรณีจําเปนจะติดตอกับนายหนา หรือดําเนินการใน
ทํานองเดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมทองถิ่นแทนเจาของที่ดินก็ได
(8) ในกรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดีใหสืบราคาจากผูมีอาชีพขายพัสดุนั้น
โดยตรง และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวา ผูเสนอราคารายที่เห็นสมควร
ซื้อเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการ
เพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
32

ขอ 58 การจางโดยวิธีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อดําเนินการ

ดังตอไปนี้
(1) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ 24(1) (2) (3) และ (4) ใหเชิญผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรงมา
เสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ประมาณได หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให
ตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(2) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ 24(5) ใหเจรจากับผูรับจางรายเดิมตามสัญญาหรือขอตกลงซึ่งยังไม
สิ้นสุดระยะเวลาการสงมอบ เพื่อขอใหมีการจางตามรายละเอียด และราคาที่ต่ํากวาหรือราคาเดิม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวย
ตามสัญญาเดิม (ถามี) เพื่อใหบังเกิดผลประโยชนสูงสุดที่สวนราชการจะไดรับ
(3) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ 24(6) กรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี ใหสืบ
ราคาจากผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรง และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็น
วา ผู เ สนอราคารายที่เห็น สมควรจางเสนอราคาสูงกวา ราคาในทองถิ่นหรือ ราคาที่ป ระมาณได หรือ ราคาที่ค ณะกรรมการ
เห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการ
เพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
วิธีกรณีพิเศษ
33
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ขอ 59

การดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการสั่งซื้อหรือสั่งจางจากผูขายหรือผู

ขอ 59 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 18 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน

กฎหมายอาคาร
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รับจางตามขอ 26 ไดโดยตรง เวนแตกรณีซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน 100,000 บาท ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
จัดซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการตามขอ 29
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ
ขอ 60 การซื้อยาของสวนราชการ ใหจัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียาหลักแหงชาติตามที่
คณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด โดยใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ 60 เวนแตสวนราชการ
ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ 80
ขอ 61 การซื้อยา และเวชภัณฑที่มิใชยา เชน ผากอส สําลี หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา เฝอก วัสดุทันตกรรม ฟลม
เอกซเรย และเภสัชเคมีภัณฑ ซึ่งองคการเภสัชกรรมไดผลิตออกจําหนายแลวใหจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม นอกจากสวน
ราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ใหจัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร สวนกรมตํารวจจะซื้อจากองคการเภสัชกรรม หรือ
โรงงานเภสัชกรรมทหารก็ได โดยใหดําเนินการดวยวิธีกรณีพิเศษ แตทั้งนี้ ราคายาที่องคการเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรม
ทหารจําหนายตองไมสูงกวาราคากลางของยาชื่อสามัญเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเกินรอยละ 3
ขอ 62 การซื้อขายตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติและเวชภัณฑที่มิใชยาซึ่งองคการเภสัชกรรมมิไดเปน
ผูผลิต แตมีจําหนาย สวนราชการจะจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม หรือผูขายหรือผูผลิตรายใดก็ได ภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
(1) การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา ใหสวนราชการแจงใหองคการเภสัชกรรมทราบดวยทุก
ครั้ง และถาผลการสอบราคาหรือประกวดราคาปรากฏวา องคการเภสัชกรรมเสนอราคาเทากันหรือต่ํากวาผูเสนอรายอื่น ให
สวนราชการซื้อจากองคการเภสัชกรรม
(2) การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ ใหซื้อในราคาที่ไมสูงกวาราคากลางที่กระทรวงสาธารณสุข
กําหนด
ขอ 63 ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหความสนับสนุนใหซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาจาก
หนวยงานใด ก็ใหสวนราชการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑที่มิใชยาจากหนวยงานดังกลาวได โดยวิธีกรณีพิเศษดวย
ขอ 64 ใหกระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่แจงเวียนบัญชียาหลักแหงชาติตามที่คณะกรรมการแหงชาติทางดานยา
กําหนด พรอมทั้งราคากลางของยาดังกลาว และเวชภัณฑที่มิใชยาใหสวนราชการตางๆ ทราบ กับใหองคการเภสัชกรรมแจง
รายการยาตามบัญชียาหลักแหงชาติและเวชภัณฑที่มิใชยาที่องคการเภสัชกรรมผลิตไดหรือมีจําหนายใหสวนราชการตางๆ
ทราบดวย
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง
34

ขอ 65 การสั่งซื้อหรือสั่งจางครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและ
ภายในวงเงิน ดังตอไปนี้
(1) หัวหนาสวนราชการไมเกิน 50,000,000 บาท
(2) ปลัดกระทรวงเกิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท
(3) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน 100,000,000 บาท
ขอ 66 การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี้
(1) หัวหนาสวนราชการไมเกิน 25,000,000 บาท
(2) ปลัดกระทรวงเกิน 25,000,000 บาท แตไมเกิน 50,000,000 บาท
(3) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน 50,000,000 บาท
ขอ 67 การสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการสั่งซื้อหรือสั่งจางโดยไมจํากัดวงเงิน
34

ขอ 65 ขอ 66 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 5 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
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การจายเงินลวงหนา
ขอ 68 การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูขายหรือผูรับจาง จะกระทํามิได เวนแตหัวหนาสวนราชการ
เห็นวามีความจําเปนจะตองจาย และมีการกําหนดเงื่อนไขไวกอนการทําสัญญาหรือขอตกลง ใหกระทําไดเฉพาะกรณีและตาม
หลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) การซื้อหรือการจางจากสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบริหารราชการสวนทองถิ่น
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จายไดไมเกินรอยละหาสิบของ
ราคาซื้อหรือราคาจาง
(2) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในตางประเทศ หรือจากหนวยงานอื่นในตางประเทศซึ่งตองดําเนินการ
ผานองคการระหวางประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตรหรือพัสดุอื่นที่ กวพ. กําหนดตามขอ 12(8) ซึ่งจําเปนตองซื้อ
จากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายโดยตรงในตางประเทศ ใหจายไดตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองคการระหวางประเทศ หรือ
ตามเงื่อนไขที่ผูขายกําหนด แลวแตกรณี
35
(3) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานขอมูลสําเร็จรูป (CD-ROM) ที่มีลักษณะ
จะตองบอกรับเปนสมาชิกกอน และมีกําหนดการออกเปนวาระดังเชนวารสาร หรือการบอกรับเปนสมาชิก INTERNET เพื่อให
สามารถใชประโยชนเรียกคนหาขอมูลขาวสารจากแหงขอมูลตางๆ โดยอาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใหจายไดเทาที่จาย
จริง
(4) การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จายไดไมเกินรอยละสิบหาของราคาซื้อหรือ
ราคาจาง แตทั้งนี้ จะตองกําหนดอัตราคาพัสดุหรือคาจางที่จะจายลวงหนาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา
ดวย
(5) การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของราคาซื้อหรือราคาจาง
ขอ 69 การจายเงินใหแกผูขายหรือผูรับจางตามแบบธรรมเนียมการคาระหวางประเทศ โดยเปดเลตเตอรออฟ
เครดิต หรือโดยวิธีใชดราฟตกรณีที่วงเงินไมเกิน 50,000 บาท หรือการจายเงินตามความกาวหนาในการจัดหาพัสดุที่สั่งซื้อให
กระทําไดโดยไมถือวาเปนการจายเงินลวงหนา
ขอ 70 การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ 68(1) (2) และ (3) ไมตองเรียกหลักประกัน
สวนการจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ 68(4) และ (5) ผูขายหรือผูรับจางจะตองนําพันธบัตรรัฐบาลไทย
หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่รับลวงหนาไปนั้น
การตรวจรับพัสดุ
ขอ 71 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการกอน
(2) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไวสําหรับกรณีที่มีการทดลองหรือตรวจสอบ
ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไป
ทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได
ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(3) โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงและใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นไป
โดยเร็วที่สุด
(4) เมื่ อ ตรวจถู ก ต องครบถว นแลว ใหรับพัสดุไ วแ ละถือวา ผูขายหรือผูรับจ า งไดสงมอบพัสดุถูก ตอง
ครบถวนตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสงแลวมอบแกเจาหนาที่พัสดุพรอมกับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปน
35

ขอ 68(3) ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 19 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
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หลักฐานอยางนอยสองฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อดําเนินการเบิกจายตามระเบียบ
วาดวยการเบิกจายเงินจากคลังและรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ
ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบ มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง ใหรายงานหัวหนาสวน
ราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการ แลวแตกรณี
(5) ในกรณีที่ ผูขายหรือผูรับจา งสงมอบพัสดุถูกตองแตไ มครบจํานวนหรือสงมอบครบจํานวน แตไ ม
ถูกตองทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่ถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม (4)
และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันตรวจพบ แต
ทั้งนี้ไมตัดสิทธิ์ของสวนราชการที่จะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น
(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่งไปแลวจะไม
สามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการ
เพื่อแจงใหผูขายหรือผูจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่ตรวจพบ
(7) ถา กรรมการตรวจรั บ พัส ดุ บ างคนไมย อมรั บ พัส ดุ โดยทํา ความเห็ น แย ง ไว ให เ สนอหัว หนา ส ว น
ราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหรับพัสดุนั้นไว จึงดําเนินการตาม (4) หรือ (5) แลวแตกรณี
การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง
ขอ 72 คณะกรรมการตรวจการจางมีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงานรายงาน โดย
ตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพัก
งานของผูควบคุมงานแลวรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
(2) การดําเนินการตาม (1) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาตามหลักวิชาการชางไมนาจะเปนไปได
ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้นๆ โดยใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไข
เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ขอกําหนดในสัญญา
(3) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับ
ทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(4) เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา
แลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานนั้นและใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด หรือเฉพาะ
งวด แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อทํา
การเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ
ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดใน
สัญญา ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการ แลวแตกรณี
(5) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยงไวใหเสนอหัวหนาสวน
ราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหตรวจรับงานจางนั้นไวจึงจะดําเนินการตาม (4)
ขอ 73 ผูควบคุมงานมีหนาที่ ดังนี้
(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้นๆ ทุกวัน ใหเปน
ตามแบบรูป รายละเอียดและขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่
เห็นสมควร และตามหลักวิชาชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูป รายละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติ
ตามก็สั่งใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่ง
และใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที
(2) ในกรณีที่ปรากฏวารูปแบบรูป รายการละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน หรือเปนที่
กฎหมายอาคาร

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535

27

คาดหมายไดวาถึงแมวางงานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาแตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคง
แข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไมปลดภัย ใหสั่งพักงานนั้นไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจาง
โดยเร็ว
(3) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวันพรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน
อยางนอย 2 ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาหและเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุเมื่อ
เสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย
(4) ในวัน กําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญา และในวัน ถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวดให
รายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบภายใน 3 วันทําการนับ
แตวันถึงกําหนดนั้นๆ
สวนที่ 3
การจางที่ปรึกษา
การสงเสริมที่ปรึกษาไทย
36

ขอ 74 เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาไทย ใหมีศูนยขอมูลที่ปรึกษาอยูภายใตการกํากับควบคุมดูแลของ
กระทรวงการคลังเพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้
(1) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย
(2) รับจดทะเบียน ตอทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนที่ปรึกษาไทย
(3) รวบรวม จัดทํา รวมทั้งปรับปรุงขอมูลตางๆ เกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย
(4) เผยแพรหรือใหขอมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาไทยแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น และ
เอกชนผูสนใจ
36

ขอ 75 การจางที่ปรึกษาที่เปนนิติบุคคล นอกจากการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดานเงินชวยเหลือ หรือเงินกูจาก
แหลงที่กําหนด ใหดําเนินการวาจางโดยวิธีอื่น ใหสวนราชการจางที่ปรึกษาไทยเปนที่ปรึกษาหลัก (Lead Firm) ในการ
ดําเนินงานเวนแตไดรับการยืนยันเปนหนังสือจากศูนยขอมูลที่ปรึกษาวาไมมีที่ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น
การจางที่ปรึกษาที่มิใชนิติบุคคล ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กวพ. กําหนด เวนแตระเบียบนี้กําหนดไว
เปนอยางอื่น
ในกรณีมีที่ปรึกษาไทย แตมีเหตุผลและความจําเปนที่จะไมจา งที่ปรึกษาไทยใหขออนุมัติตอ กวพ.
สําหรับการจางที่ปรึกษาของสวนราชการในตางประเทศหรือมีกิจกรรมที่ตองปฏิบัติในตางประเทศ จะไมจางที่
ปรึกษาไทยก็ได
36

ขอ 76 ภายใตบังคับขอ 75 การจางที่ปรึกษาตางประเทศของสวนราชการ นอกจากการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการ
ดวยเงินชวยเหลือ หรือเงินกูจากแหลงที่กําหนดใหดําเนินการจางโดยวิธีอื่น จะตองมีบุคลากรไทยรวมงานดวยไมนอยกวารอย
ละหาสิบของจํานวนคน - เดือน (man - months) ของที่ปรึกษาทั้งหมด เวนแตสาขาบริการหรืองานที่ไมอาจจะจางบุคลากรไทย
ไดใหขออนุมัติตอ กวพ.
วิธีจางที่ปรึกษา
ขอ 77 การจางที่ปรึกษากระทําได 2 วิธีคือ
(1) วิธีตกลง
36

ขอ 74, 75 และ 76 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 18 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
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(2) วิธีคัดเลือก

รายงานขอจางที่ปรึกษา
ขอ 78 กอนดําเนินการจางที่ปรึกษา ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางที่ปรึกษา
(2) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา (Terms of Reference)
(3) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง
(4) วงเงินคาจางที่ปรึกษาโดยประมาณ
(5) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
(6) วิธีจางที่ปรึกษาและเหตุผลที่ตองจางที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
(7) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี)
เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการจางตามวิธีจางนั้น
ตอไปได
กรรมการ
ขอ 79 ในการดําเนินการจางที่ปรึกษาแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้ แลวแตกรณี คือ
(1) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง
(2) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
37

ขอ 80 คณะกรรมการตามขอ 79 ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอยางนอยสี่คน ซึ่งแตงตั้งจาก
ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบของผู
ที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการ ใหแตงตั้งผูแทนจากสวนราชการอื่นหรือบุคคลอื่น
ซึ่งเปนผูชํานาญการในงานที่จะจางที่ปรึกษาอีกไมเกินสองคนเปนกรรมการดวย และในกรณีการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวย
เงินกู ใหมีผูแทนจากสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะดวยหนึ่งคน
ขอ 81 ในการประชุมของคณะกรรมการตามขอ 79 ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหนําความตามขอ 36 มาใชบังคับโดยอนุโลม
วิธีตกลง
ขอ 82 การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ไดแก การจางที่ปรึกษาที่ผูวาจางตกลงจางรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือ
เคยเห็นความสามารถและผลงานแลว และเปนผูใหบริการที่เชื่อถือได
38

ขอ 83

การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ใหกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
(1) เปนการจางที่มีคางานจางไมเกิน 100,000 บาท
(2) เปนการจางเพื่อทํางานตอเนื่องจากงานที่ไดทําอยูแลว
(3) เปนการจางในกรณีที่ทราบแนชัดวาผูเชี่ยวชาญในงานที่จะใหบริการตามที่ตองการมีจํานวนจํากัด
ไมเหมาะสมที่จะดําเนินการดวยวิธีคัดเลือก และเปนการจางที่มีคางานจางไมเกิน 2,000,000 บาท
(4) เปนการจางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
37
38

ขอ 80 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 5 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
ขอ 83 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 20 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
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ทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นใดที่มีกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรีใหการสนับสนุน ใหดําเนินการจางไดโดยตรง
การจางที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ และมีความจําเปนที่จะตองดําเนินการจางโดย
วิธีตกลงก็ใหกระทําได โดยหัวหนาสวนราชการจะตองทํารายงานชี้แจงเหตุผลและความจําเปนของการจางโดยวิธีตกลงให
กวพ. ทราบโดยมิชักชา แตอยางชาตองไมเกิน 15 วันนับแตวันที่ไดมีการจาง ในกรณีที่ กวพ. พิจารณาแลวเห็นวาการจาง
ดังกลาวไมเปนกรณีเรงดวน ให กวพ. มีอํานาจแกไขสัญญาการจางใหเปนไปตามหลักเกณฑการจางที่ปรึกษาที่กําหนดไวใน
ระเบียบนี้ได และในการทําสัญญาจางโดยอาศัยเหตุเรงดวนนี้ สวนราชการจะตองกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวยวาสัญญา
จางดังกลาวจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อ กวพ. ใหความเห็นชอบ
ในกรณีการจางโดยอาศัยเหตุตาม (2) หรือ (3) กวพ. จะกําหนดใหหัวหนาสวนราชการทํารายงานชี้แจงเหตุผลเพื่อ
ทราบก็ได สําหรับกรณีที่เปนการจางที่มีคางานจางเกินวงเงินขั้นสูงที่ กวพ. กําหนด
ขอ 84 คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง มีหนาที่ดังตอไปนี้
(1) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษา
(2) พิจารณาอัตราคาจางและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่จะจางและเจรจาตอรอง
(3) พิจารณารายละเอียดที่จะกําหนดในสัญญา
(4) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนา
สวนราชการเพื่อสั่งการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
วิธีคัดเลือก
ขอ 85 การจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ไดแกการจางที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่
จะทํางานนั้นใหเหลือนอยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเหลือนอยรายดังกลาวยื่นขอเสนอเขารับงานนั้น ๆ
เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรและหัวหนาสวนราชการเห็นชอบ ใหเชิญที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมยื่นขอเสนอเขารับงาน โดยไมตองทําการคัดเลือกใหเหลือนอยรายกอนก็ได
ขอ 86 เพื่อใหไดรายชื่อของที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการจางที่
ปรึกษา ดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ที่ปรึกษาตางประเทศ ใหขอรายชื่อจากสถาบันการเงิน หรือองคการระหวางประเทศ หรือลงประกาศ
ในหนัง สือ พิม พ แจ ง ไปยัง สมาคมหรื อ สถาบั น อาชี พหรือสถานทู ตที่ เกี่ย วข อง หรือ ขอความร ว มมื อ จากสว นราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจตาง ๆ ซึ่งเคยดําเนินการจางที่ปรึกษาในงานประเภทเดียวกัน
(2) ที่ปรึกษาไทย ใหขอรายชื่อที่ปรึกษาจากศูนยขอมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง
สวนราชการใดที่มีรายชื่อที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยูแลวอาจพิจารณาคัดเลือกใหเหลือนอยรายโดยไม
ดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได
การคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยราย ใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกทําหนาที่พิจารณา
คัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลืออยางมาก 6 ราย
เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยรายแลว ใหรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณา และกรณีที่
เปนการจางที่ปรึกษาโดยใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑของแหลงเงินนั้นดวย
ขอ 87 ใหสวนราชการออกหนังสือเชิ ญชวนที่ป รึกษาที่ไ ดคัดเลือกไวยื่น ขอเสนอเพื่อรับงานตามวิธีใดวิธีห นึ่ ง
ดังตอไปนี้
(1) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกันโดยแยกเปน 2 ซอง
(2) ยืน่ ขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียว
ขอ 88 คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกมีหนาที่ดังตอไปนี้
กฎหมายอาคาร
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(1) กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก
(2) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ
(3) ในกรณีที่ใชวิธีตามขอ 87(1) ใหเปดซองเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุด
และเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม สําหรับกรณีที่ใชวิธีตามขอ 87(2) ใหเชิญที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่น
ขอเสนอดานราคาและเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม
หากเจรจาไมไดผล ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณายกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษารายนั้น แลวเปดซอง
ขอเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไปหรือเชิญที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดราย
ถัดไปใหยื่นขอเสนอดานราคา แลวแตกรณี และเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม
(4) เมื่อเจรจาไดราคาที่เหมาะสมแลวใหพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ที่จะกําหนดในสัญญา
(5) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอ
หัวหนาสวนราชการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ในกรณีที่ใชวิธีการยื่นขอเสนอตามขอ 87(1) หลังจากตัดสินใหทําสัญญากับที่ปรึกษาซึ่งไดรับการคัดเลือกแลว ให
สงคืนซองเสนอดานราคาใหแกที่ปรึกษารายอื่นที่ไดยื่นไวโดยไมเปดซอง
สําหรับการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือโดยกรมวิเทศสหการใหปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง
และวรรคสอง โดยอนุโลม
ขอ 89 การจางที่ปรึกษาที่เปนงานที่ไมยุงยากซับซอน และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถทํางานนั้นไดเปนการทั่วไป ใหอยู
ในดุ ล พิ นิ จ ของหั ว หน า สว นราชการที่จ ะออกหนังสือ เชิญ ชวนที่ป รึก ษาที่ ไ ดคัด เลือ กไว ให ยื่ น ขอ เสนอเพื่อ รับงาน โดยให
ดําเนินการตามวิธีดังตอไปนี้คือ
(1) ใหที่ปรึกษายื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกัน โดยแยกเปน 2 ซอง
(2) ใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษา
ทุกราย และจัดลําดับ
(3) เปดซองราคาของผูที่ไดรับการจัดลําดับไวอันดับหนึ่งถึงอันดับสามตาม (2) พรอมกัน แลวเลือกรายที่
เสนอราคาต่ําสุดมาเจรจาตอรองราคาเปนลําดับแรก
(4) หากเจรจาตาม (3) แลวไมไดผล ใหยกเลิกแลวเจรจากับรายที่เสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ
เมื่อเจรจาไดผลประการใด ใหดําเนินการตามขอ 88(4) และ (5)
ขอ 90 การจ า งที่ ป รึ ก ษาเป น รายบุค คลที่ไ ม ต อ งยื่ น ข อ เสนอดา นเทคนิ ค ให ดํ า เนิ น การคั ด เลือ กที่ ป รึก ษาที่ มี
คุณสมบัติเหมาะสมตามนัย ขอ 86 และพิจารณาจัดลําดับและเมื่อสามารถจัดลําดับไดแลว ใหเชิญรายที่เหมาะสมที่สุดมาเสนอ
ราคาคาจางเพื่อเจรจาตอรองตามลําดับ
อํานาจในการสั่งจางที่ปรึกษา
39

ขอ 91 การสั่งจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงินดังตอไปนี้
(1) หัวหนาสวนราชการไมเกิน 50,000,000 บาท
(2) ปลัดกระทรวงเกิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท
(3) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน 100,000,000 บาท

คาจางที่ปรึกษา
40

ขอ 92 อัตราคาจางที่ปรึกษา ใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัด โดยคํานึงถึงองคประกอบตางๆ เชน
ลักษณะของงานที่จะจาง อัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเคยจาง จํานวนคน - เดือน
39
40

ขอ 91 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 6 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
ขอ 92 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 21 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน

กฎหมายอาคาร
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(man - months) เทาที่จําเปน ดัชนีคาครองชีพ เปนตน แตทั้งนี้จะตองไมเกินกวาอัตราคาจางที่ปรึกษาตามที่ กวพ. กําหนด
(ถามี) ดวย
ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของคาจางตามสัญญา และที่
ปรึกษาจะตองจัดใหธนาคารในประเทศเปนผูค้ําประกันเงินคาจางที่ไดรับลวงหนาไปนั้น และใหผูวาจางคืนหนังสือค้ําประกัน
ดังกลาวใหแกที่ปรึกษาเมื่อทางราชการไดหักเงินที่ไดจายลวงหนาจากเงินคาจางที่จายตามผลงานแตละงวดครบถวนแลว ทั้งนี้
ใหกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวย
สําหรับการจางสวนราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐใหจายเงินคาจางลวงหนาได
ไมเกินรอยละหาสิบของคาจางตามสัญญา และไมตองมีหลักประกันเงินลวงหนาที่รับไปก็ได
หลักประกันผลงาน
ขอ 93 การจายเงินคาจางใหแกที่ปรึกษาที่แบงการชําระเงินออกเปนงวด นอกจากการจางที่ปรึกษาซึ่งดําเนินการ
ดวยเงินชวยเหลือ ใหผูวาจางหักเงินที่จะจายแตละครั้งในอัตราไมต่ํากวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบของเงินคาจาง เพื่อเปน
การประกันผลงาน หรือจะใหที่ปรึกษาใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการค้ําประกันตามที่ผูวาจางจะกําหนด
วางค้ําประกันแทนเงินที่หักไวก็ได ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวย
ขอ 94 กรณีสัญญาจางที่ปรึกษาตามโครงการเงินกูที่ไดรวมเงินคาภาษีซึ่งที่ปรึกษาจะตองจายใหแกรัฐบาลไทยไว
ในราคาจาง ใหแยกเงินสวนที่กันเปนคาภาษีไวตางหากจากราคาจางรวม
สวนที่ 4
การจางออกแบบและควบคุมงาน
วิธีจางออกแบบและควบคุมงาน
ขอ 95 การจางออกแบบและควบคุมงาน กระทําได 4 วิธี คือ
(1) วิธีตกลง
(2) วิธีคัดเลือก
(3) วิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด
(4) วิธีพิเศษ
รายงานขอจางออกแบบและควบคุมงาน
ขอ 96 กอนดํ าเนิ น การจา งออกแบบและควบคุม งานทุก วิ ธีใ หเ จา หนา ที่ พัสดุจัดทํ า รายงานเสนอหั ว หนา สว น
ราชการ ตามรายการดังตอไปนี้
(1) ขอบเขตวงงานรวมทั้งรายละเอียดเทาที่จําเปน
(2) วงเงินงบประมาณคากอสราง
(3) ประมาณการคาจาง
(4) กําหนดเวลาแลวเสร็จ
(5) วิธีที่จะจาง และเหตุผลที่ตองจางโดยวิธีนั้น
(6) ขอเสนออื่นๆ (ถามี)
เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการจาง ตามวิธีจางนั้น
ตอไปได
การจางโดยวิธีตกลง
ขอ 97 การจางโดยวิธีตกลง ไดแกการจางออกแบบและควบคุมงานที่ผูวาจางเลือกจางผูใหบริการรายหนึ่งรายใด
กฎหมายอาคาร
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ซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแลว และเปนผูใหบริการที่มีหลักฐานดีตามที่คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลง
ไดพิจารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ ใหใชกับการกอสรางที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ ไมเกิน 2,000,000 บาท
41

ขอ 98 ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุม งานโดยวิธีตกลงแตละครั้ ง ใหหัว หน า ส วนราชการแตงตั้ ง
กรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลงขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวยประธานกรรมการและกรรมการอื่นอยางนอยสองคน ซึ่งแตงตั้ง
จากขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ และอาจมีผูชํานาญการในกิจการนี้อีกไมเกินสองคนรวมเปนกรรมการดวย คณะกรรมการ
ดังกลาวตองมีจํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึงจะดําเนินการตามที่กําหนดไวได
ขอ 99 คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลง มีหนาที่พิจารณาขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวใน
สวนนี้ และใหรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการ ผานหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุ
การจางโดยวิธีคัดเลือก
ขอ 100 การจางโดยวิธีคัดเลือก ไดแกการจางออกแบบและควบคุมงาน โดยผูวาจางประกาศเชิญชวนการวาจาง
และคณะกรรมการดําเนินการจางจะพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสมที่สุด เพื่อดําเนินการวาจางตอไป ทั้งนี้
ใหใชกับการกอสรางอาคารที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่งๆ เกิน 2,000,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000
บาท
ขอ 101 ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงาน โดยการจางโดยวิธีคัดเลือกแตละครั้ง ใหหัวหนาสวน
ราชการแตงตั้งกรรมการรับซองเสนองาน และกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก
42
คณะกรรมการรับซองเสนองาน ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอยางนอยสองคน ซึ่งแตงตั้งจาก
ขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบของผู
ที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ
คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก ประกอบดวย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอยางนอยสองคน ซึ่ง
แตงตั้งจากขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ และอาจมีผูชํานาญการในการนี้อีกไมเกินสองคนรวมเปนกรรมการดวย
คณะกรรมการดังกลาวในขอนี้ ตองมีจํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมดจึงจะดําเนินการตามที่กําหนดไวได
ขอ 102 คณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคดั เลือก มีหนาที่ดังนี้
(1) รับซองเสนองานจากผูใหบริการและบันทึกไวที่หนาซองวา เปนผูใหบริการรายใด แลวลงบัญชีไวเปน
หลักฐาน
(2) มอบซองเสนองานในสภาพเดิ ม ต อ คณะกรรมการดํ า เนิ น การจ า งโดยวิ ธี คั ด เลื อ ก และเมื่ อ พ น
กําหนดเวลารับซองเสนองานแลว หามรับซองเสนองานจากผูใหบริการรายหนึ่งรายใดอีกเปนอันขาด
ขอ 103 คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก มีหนาที่ดังนี้
(1) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกมาครบองคประชุมแลว จึงเปดซองเสนองานตามที่
คณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือกมอบให
(2) พิจารณาขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนนี้ คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวน
สถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไมประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลวของผูใหบริการ และลงลายมือชื่อ
กํากับไวในใบเสนองานเพื่อเปนหลักฐาน
41
42

ขอ 98 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 6 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
วรรคสองและวรรคสามของขอ 101 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 7 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน

กฎหมายอาคาร

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535

33

(3) เมื่อไดพิจารณาเสร็จแลวเห็นสมควรดําเนินการตอไปประการใดใหรายงานตอหัวหนาสวนราชการ
ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุพรอมดวยหลักฐาน ตามปกติคณะกรรมการควรเสนอจางผูที่มีขอกําหนดเหมาะสมที่สุด เวนแตผู
ใหบริการดังกลาวไมสามารถรับงานในกรณีใดก็ตามใหคณะกรรมการเสนอผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสมรายถัดไป
การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด
ขอ 104 การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด ไดแกการวาจางออกแบบและควบคุมงานที่ผูวาจางประกาศ
เชิญชวนการวาจาง และคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่เปน
นิติบุคคล โดยคํานึงถึงฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไมประจํา
หลักฐานแสดง ผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลว ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ เพื่อดําเนินการจางตอไป ทั้งนี้ ใหใชกับ
การกอสรางอาคารที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ เกิน 5,000,000 บาท
ขอ 105 ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีการจางแบบจํากัดขอกําหนดแตละครั้ง ใหหัวหนา
สวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการรับซอง และคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด องคประกอบ
ของคณะกรรมการแตละคณะ คุณวุฒิหรือผูชํานาญในคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด หนาที่
ของคณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด ใหนําความในขอ 101 ขอ 102 มาใชบังคับโดย
อนุโลม
ขอ 106 คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดมีหนาที่ดังนี้
(1) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดมาครบองคประชุมแลว จึงเปด
ซองเสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให
(2) พิจารณาขอกําหนดตาง ๆ ดังนี้
ก. ขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนนี้
ข. คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไมประจํา
ค. หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลว
ง. แนวความคิดในการออกแบบ
(3) พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสมไวเปนจํานวนไมนอยกวา 2 ราย และแจง
วิธีดําเนินการเสนองานตามความประสงคของผูวาจางแกผูเสนองานและอาจพิจารณากําหนดใหผูใหบริการดังกลาวยื่นเสนอ
แบบรางของงานก็ได อนึ่งการพิจารณาคัดเลือกขอเสนองานใหคํานึงถึงแผนปฏิบัติงาน ความเหมาะสมทางดานประโยชนใช
สอย ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางดานสถาปตยกรรม และลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนองานเพื่อเปนหลักฐาน
(4) เมื่อไดพิจารณาเสร็จแลวเห็นสมควรดําเนินการตอไปประการใดและสมควรเลือกผูใหบริการรายหนึ่ง
รายใด ใหรายงานตอหัวหนาสวนราชการ ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ พรอมดวยหลักฐาน
การจางโดยวิธีพิเศษ
ขอ 107 การจางโดยวิธีพิเศษมี 2 ลักษณะดังนี้
(1) วิธีเลือกจาง ไดแกการจางออกแบบและควบคุมงานในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวน และความมั่นคง
ของชาติ หากจะดําเนินการวาจางตามวิธีอื่นดังกลาวมาแลว จะทําใหเกิดการลาชา เกิดความเสียหายแกทางราชการและความ
มั่นคงของประเทศชาติ ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจตกลงจางผูใหบริการรายหนึ่งรายใดตามที่พิจารณาเห็นสมควร
(2) การวาจางโดยประกวดแบบ ไดแกการวาจางออกแบบอาคารที่มีลักษณะพิเศษ เปนที่เชิดชูคุณคา
ทางดานศิลปกรรมหรือทางดานสถาปตยกรรมของชาติ เชน อนุสาวรีย รัฐสภา พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ โรงละคอนแหงชาติ
หรืองานออกแบบอาคารที่มีโครงสรางขนาดใหญ เชน สนามกีฬาแหงชาติ สนามบิน ใหผูวาจางเสนอรายละเอียดเรื่องการจาง
ออกแบบ โดยวิธีประกวดแบบตอ กวพ.
ขอ 108 ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผูใหบริการไดในกรณีตอไปนี้
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(1) มีผูยื่นเสนองานนอยกวา 2 ราย
(2) ผูใหบริการยื่นขอเสนองานไมถูกตองตามวัตถุประสงคของผูวาจาง

ขอ 109 ใหผูวาจางสงหนังสือแจงผลการตัดสินคัดเลือก และนัดหมายการทําสัญญาไปยังผูใหบริการรายที่ไดรับ
การคัดเลือกโดยเร็ว
การประกาศเชิญชวน
ขอ 110 การประกาศเชิญชวนการวาจางกระทําได 3 วิธี คือ
(1) ปดประกาศไวในที่เปดเผย
(2) ประกาศทางสื่อมวลชน เชน ลงประกาศในหนังสือพิมพ หรือประกาศทางวิทยุกระจายเสียง
(3) สงประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปตยกรรม และวิศวกรรม หรือสํานักงานที่ประกอบธุรกิจดังกลาว
การจะประกาศดวยวิธีใดใหพิจารณาตามความจําเปนของกิจการ และความเหมาะสมแหงทองถิ่นเปน
เรื่องๆ ไป
ขอ 111 ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําประกาศเชิญชวน โดยอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้
(1) ความตองการดานประโยชนใชสอยของอาคารและขอบเขตของที่ดินและสิ่งปลูกสราง
(2) กําหนด วัน เวลา สถานที่เปดและปดรับซองเสนองาน
(3) เงื่อนไขและระยะเวลาการออกแบบ
(4) กําหนดใหผูเสนองานวางหลักประกันซอง ตามชนิดและจํานวนในขอ 141 และขอ 142 และใหมี
เงื่อนไขวา ถาผูเขาประกวดราคาถอนการเสนองาน หรือไมไปทําสัญญากับทางราชการภายในกําหนด ทางราชการจะริบ
หลักประกันซองหรือเรียกรองจากธนาคารผูค้ําประกัน และ สงวนสิทธิที่จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญากับทางราชการเปนผูทิ้งงาน
ดวย
(5) การวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนเด็ดขาด
การเสนองาน
ขอ 112 ผูใหบริการที่เสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือก และการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด นอกจาก
จะตองสงขอเสนองานใหกับผูวาจางแลว ยังตองยื่นหลักฐานประกอบการเสนองาน ดังนี้
(1) ขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนนี้
(2) คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไมประจํา
(3) หลักฐานแสดงผลงานที่เคยปฏิบัตมิ าแลว
(4) หลักประกันการเสนองาน
เมื่อการคัดเลือกการวาจางเสร็จสิ้นแลว ใหสงขอเสนอและหลักฐานตาง ๆ ดังกลาวคืนแกผูใหบริการที่ไมไดรับการ
คัดเลือก
ขอ 113 ผูใ ห บ ริก ารที่เ ป น บุ ค คลธรรมดาจะต อ งมี สั ญ ชาติ ไ ทย และเป น ผู ที่ไ ด รั บ ใบอนุญ าตประกอบวิ ช าชี พ
สถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรมสําหรับงานวาจางตามที่กําหนด โดยกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรม
แลวแตกรณี และไมเปนขาราชการประจําหรือลูกจางของสวนราชการ หรือพนักงานเทศบาล รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานของ
องคการบริหารสวนทองถิ่น
ผูใหบริการที่เปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการของนิติบุคคลนั้นจะตองเปนคนไทย และเปนนิติ
บุคคลที่มีผูถือหุนเปนคนไทยเกินรอยละหาสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
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อํานาจในการสั่งจางออกแบบและควบคุมงาน
43

ขอ 114 การสั่ ง จ า งออกแบบและควบคุ ม งานครั้ ง หนึ่ ง ให เ ป น อํ า นาจของผู ดํ า รงตํ า แหน ง และภายในวงเงิ น

ดังตอไปนี้
(1) หัวหนาสวนราชการไมเกิน 10,000,000 บาท
(2) ปลัดกระทรวงเกิน 10,000,000 บาท
ขอ 115 ผูวาจางอาจริบหลักประกัน หรือใชสิทธิ์เรียกรองเอาจากผูค้ําประกันการเสนองานที่มีผูรับจางนํามามอบ
ไวกับผูวาจางในกรณีดังนี้
(1) ผูรับจางหลีกเลี่ยงการทําสัญญาในระยะเวลาที่กําหนด
(2) ผูวาจางไมสามารถสงใบแจงใหมาทําสัญญาไดเนื่องจาก
ก. ผูรับจางเลิกหรือหยุดกิจการ
ข. ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดา บุคคลนั้นถูกระงับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมหรือ
วิศวกรรม
(3) ผูรับจางผิดสัญญา และผูวาจางไดบอกเลิกสัญญากับผูรับจางแลว
การตรวจงานและรับมอบงาน
ขอ 116 ในการจางออกแบบและควบคุมงานแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจและรับ
มอบงานเพื่อปฏิบัติการตามที่กําหนดไวในสวนนี้
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ประกอบดวย ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอยางนอยสองคน ซึ่งแตงตั้ง
จากขาราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยคํานึงถึงลักษณะหนาที่และความรับผิดชอบ
ของผูที่ไดรับแตงตั้งเปนสําคัญ และอาจมีผูชํานาญการในกิจการนี้อีกไมเกินสองคนรวมเปนกรรมการดวย 44
คณะกรรมการดังกลาวตองมีจํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึงจะดําเนินการตามที่กําหนดไวได
ขอ 117 คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน มีหนาที่ตรวจและควบคุมงานออกแบบและกอสรางอาคารวาถูกตอง
ตามเกณฑที่ระบุไวในสัญญา
เมื่อตรวจเห็นเปนการถูกตองครบถวนแลว ใหทําใบรับรองผลงานปฏิบัติงาน โดยลงชื่อเปนหลักฐานอยางนอย 2
ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง
และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ
การควบคุมงาน
ขอ 118 ผูรับจางจะตองจัดผูควบคุมงานที่มีความรูและมีความชํานาญงานการกอสรางใหเหมาะสมกับสภาพงาน
การกอสรางนั้น ๆ
ผูรับจางจะตองสงรายชื่อผูควบคุมงาน ผูตรวจการหรือผูแทนใหผูวาจางใหความเห็นชอบ และในกรณีที่มีผูควบคุม
งานไมสามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางจะตองเสนอชื่อผูควบคุมงานปฏิบัติงานแทน ผูที่ปฏิบัติงานแทนใน
กรณีดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากผูวาจาง
คาออกแบบและควบคุมงาน
ขอ 119 การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงาน ใหเปนไปตามอัตราดังนี้
(1) อาคารที่มีงบประมาณคากอสราง ไมเกิน 10,000,000 บาท ใหจายคาออกแบบหรือคาคุมงาน อยาง
43
44

ขอ 114 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 7 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2538 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
วรรคสองของขอ 116 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 8 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2552 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
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ใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ 2 ของวงเงินงบประมาณคากอสราง
(2) อาคารที่มีงบประมาณคากอสราง เกิน 10,000,000 บาท สําหรับในสวนที่เกิน 10,000,000 บาท ให
จายคาออกแบบหรือคาคุมงาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณคากอสราง
การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงคาสํารวจและวิเคราะหดินฐานราก
ขอ 120 ในกรณี ที่ ผู ว า จ า งหรื อ หน ว ยงานอื่ น ใดจะนํ า แบบแปลนรายละเอี ย ดงานจ า งไปดํ า เนิ น การก อ สร า ง
นอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญา ใหผูวาจางหรือหนวยงานนั้น ๆ จายเงินคาจางแกผูรับจางตามอัตราที่ กวพ. พิจารณา
กําหนดเปนราย ๆ ไป
ขอ 121 หามผูรับจางนําแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานที่ไดทําสัญญากับผูวาจางแลวไปให
ผูอื่นดําเนินการกอสรางอีก
ขอ 122 ระหวางดําเนินการตามสัญญาจาง ผูวาจางอาจขอใหผูรับจางเปลี่ยนแปลงแกไขเล็ก ๆ นอย ๆ ในสวนที่
ไมกระทบกระเทือนโครงสรางที่สําคัญของอาคาร ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ น้ําประปา ของงานที่ผูรับจางไดสงมอบตาม
งวดงานในสัญญาแลวโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มอีก
ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงโครงสรางที่สําคัญใหผูวาจางเสนอขออนุมัติ กวพ. กอน
สวนที่ 5
การแลกเปลี่ยน
ขอ 123 การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได เวนแตในกรณีที่หัวหนาสวนราชการเห็นวามีความจําเปนจะตอง
แลกเปลี่ยน ใหกระทําไดเฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑและการแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ตามหลักเกณฑดังนี้
(1) การแลกเปลี่ ย นครุ ภั ณ ฑ กั บ ครุ ภั ณ ฑ ป ระเภทและชนิ ด เดี ย วกั น ให แ ลกเปลี่ ย นได เว น แต ก าร
แลกเปลี่ยนครุภัณฑบางอยางซึ่งสํานักงบประมาณกําหนด หรือการแลกเปลี่ยนที่ตองจายเงินเพิ่ม ใหขอทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณกอน
(2) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑตางประเภทหรือตางชนิดกันใหขอทําความตกลงกับสํานักงาน
งบประมาณกอนทุกกรณี
(3) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุประเภทและชนิดเดียวกัน ที่ไมตองจายเงินเพิ่มใหแลกเปลี่ยนได กรณี
นอกเหนือจากนี้ ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน
ขอ 124 ในกรณีตองมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ใหเจาหนาที่พัสดุรายงานตอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ
โดยใหรายงานตามรายการดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองแลกเปลี่ยน
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน
(3) ราคาที่ซื้อหรือไดมาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน และราคาที่จะแลกเปลี่ยนไดโดยประมาณ
(4) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และใหระบุวาจะแลกเปลี่ยนกับสวนราชการหนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ
หรือเอกชน
(5) ขอเสนออื่นๆ (ถามี)
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน ใหระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพรอมทั้งเหตุผล โดยเสนอใหนําวิธีการซื้อมาใชโดย
อนุโลม เวนแตการแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน 100,000 บาท จะเสนอใหใชวิธี
ตกลงราคาก็ได
ขอ 125 การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ
กฎหมายอาคาร
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ตามความจําเปน โดยถือปฏิบัติตามขอ 35 หรือขอ 36 แลวแตกรณีโดยอนุโลม
ใหคณะกรรมการมีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ตองการแลกเปลี่ยนตามสภาพปจจุบันของพัสดุนั้น
(2) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนวาเปนของใหมที่ยังไมเคยใชงานมากอน
เวนแตพัสดุเกาที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนนั้น จะเปนความจําเปนไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชน หรือเพื่อประโยชน
แกทางราชการ
(3) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม (1) และราคาพัสดุที่
จะไดรับจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคาในทองตลาดโดยทั่วไป
(4) ตอรองกับผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน
(5) เสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ
(6) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามขอ 71 โดยอนุโลม
ขอ 126 การแลกเปลี่ยนพัสดุของสวนราชการ กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ใหผูใน
ดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ และหัวหนาหนวยงานนั้นๆ ที่จะตกลงกัน
ขอ 127 ครุภัณฑที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียน ครุภัณฑ ของสวนราชการนั้นแลว ใหแจงสํานัก
งบประมาณ และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูเก็ต แลวแตกรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแต
วันที่ไดรับครุภัณฑ
ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่น
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ใหสงสําเนาหลักฐานการดําเนินการตาม
ขอ 125 หรือขอ 126 ไปดวย
สวนที่ 6
การเชา
ขอ 128 การเชาสังหาริมทรัพย และการเชาอสังหาริมทรัพยตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในหมวดนี้ ใหหัวหนาสวน
ราชการพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสมและจําเปนสําหรับการเชาสังหาริมทรัพยใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมา
ใช โดยอนุโลม
ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาเชาลวงหนาในการเชาอสังหาริมทรัพย และสังหาริมทรัพยใหกระทําไดเฉพาะ
กรณีการเชาซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน 3 ป ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) การเชาจากหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจจายไดไมเกินรอยละหาสิบของคาเชาทั้งสัญญา
(2) การเชาจากเอกชนจายไดไมเกินรอยละยี่สิบของคาเชาทั้งสัญญา
การจายเงินคาเชาลวงหนานอกเหนือจากหลักเกณฑขางตน ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน
การเชาอสังหาริมทรัพย
ขอ 129 การเชาอสังหาริมทรัพย ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) เชาที่ดินเพื่อใชประโยชนในราชการ
(2) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่ทําการในกรณีที่ไมมีสถานที่ของทางราชการหรือมีแตไมเพียงพอ และถา
สถานที่เชานั้นกวางขวางพอ จะใชเปนที่พักของผูซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานตามระเบียบของทางราชการดวยกันได
(3) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่พักสําหรับผูมีสิทธิเบิกคาเชาที่พักตามระเบียบของทางราชการ ในกรณีที่
ตองการประหยัดเงินงบประมาณ
กฎหมายอาคาร
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(4) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่เก็บพัสดุของทางราชการ ในกรณีที่ไมมีสถานที่เก็บเพียงพอ
การเชาใหดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา

ขอ 130 กอนดําเนินการเชา ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการตามรายการดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองเชา
(2) ราคาคาเชาที่ผูใหเชาเสนอ
(3) รายละเอี ย ดของอสั ง หาริ ม ทรั พ ย ที่ จ ะเช า เช น สภาพของสถานที่ บ ริ เ วณที่ ต อ งการใช พ ร อ มทั้ ง
ภาพถาย (ถามี) และราคาคาเชาครั้งหลังสุด เปนตน
(4) อัตราคาเชาของอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีขนาดและสภาพใกลเคียงกับที่จะเชา (ถามี)
ในกรณีหนวยงานในสวนกลางตองการเชาอสังหาริมทรัพยในสวนภูมิภาคใหขอความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสม
ของสถานที่และอัตราคาเชาจากจังหวัดนั้นๆ เพื่อประกอบการพิจารณาดวย
ขอ 131 อสังหาริมทรัพยซึ่งมีอัตราคาเชารวมทั้งคาบริการอื่นเกี่ยวกับการเชาตามที่จะกําหนดไวในสัญญาไมเกิน
เดือนละ 20,000 บาท ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูพิจารณาอนุมัติถาเกินเดือนละ 20,000 บาท ใหขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลังกอน
สวนที่ 7
สัญญาและหลักประกัน
สัญญา
ขอ 132 การลงนามในสัญ ญาในการจัด หาตามระเบียบนี้ เปน อํา นาจของหั ว หนา ส ว นราชการและให ทํ าเป น
ภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามตัวอยางที่ กวพ.กําหนด
การทําสัญญารายใดถาจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากตัวอยางสัญญาที่ กวพ. กําหนด โดยมี
สาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางสัญญาและไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็น
วาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางสัญญานั้นไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน
ในกรณีที่ไมอาจทําสัญญาตามตัวอยางที่ กวพ.กําหนดได และจําเปนตองรางสัญญาขึ้นใหมตองสงรางสัญญานั้นให
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นสมควรทําสัญญาตามแบบที่เคยผานการพิจารณาของ
สํานักงานอัยการสูงสุดมาแลว ก็ใหกระทําได
สําหรับการเชาซึ่งผูเชาจะตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา หรือในกรณีที่หัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ใหสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดหรืออัยการจังหวัด แลวแตกรณี ตรวจพิจารณากอน
ในกรณี จํ า เป น ต อ งทํ า สั ญ ญาเป น ภาษาต า งประเทศ ให ทํ า เป น ภาษาอั ง กฤษ แต ต อ งมี คํ า แปลตั ว สั ญ ญาและ
เอกสารแนบทายสัญญาเฉพาะที่สําคัญเปนภาษาไทยดวย เวนแตเปนการทําสัญญาตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด ไมตองแปล
เปนภาษาไทย
การทําสัญญาของสวนราชการในตางประเทศ จะทําสัญญาเปนภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศที่หนวยงานนั้น
ตั้งอยู โดยผานการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญหรือผูรูกฎหมายของสวนราชการนั้น ๆ ก็ได
45

ขอ 133 การจัดหาในกรณีดังตอไปนี้ จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกัน โดยไมตองทําเปนสัญญาตามขอ 132
ก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ
(1) การซื้อ การจาง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา หรือการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงที่มีวงเงิน
ไมเกิน 100,000 บาท
(2) การจัดหาที่คูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุใหครบถวนภายในหาวันทําการของทางราชการ นับตั้งแต
45

ขอ 133 และ 134 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 22 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
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วันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ
(3) การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากสวนราชการ
(4) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามขอ 23(1) (2) (3) (4) และ (5)
(5) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ 24(1) (2) (3) (4) และ (5)
(6) การเชา ซึ่งผูเชาไมตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา
ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไมเกิน 10,000 บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจาง ซึ่งใชวิธีดําเนินการตามขอ 39
วรรคสอง จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได
45

ขอ 134 การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ นอกจากการจางที่ปรึกษาใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรา
ตายตัวระหวางรอยละ 0.01 - 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ เวนแตการจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอม
กัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวัน เปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจางนั้น แตตองไมต่ํากวาวัน
ละ 100 บาท สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอการจราจร ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.25
ของราคางานจางนั้น แตอาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ กวพ. กําหนด
ในการทําสัญญาจางที่ปรึกษา หากสวนราชการเห็นวา ถาไมกําหนดคาปรับไวในสัญญาจะเกิดความเสียหายแกทาง
ราชการ ใหสวนราชการผูจัดทําสัญญากําหนดคาปรับเปนรายวัน ในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.01 - 0.10
ของราคางานจางนั้นไดตามความเหมาะสมและจําเปน
การกําหนดคาปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในอัตราหรือเปนจํานวนเงินเทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวน
ราชการ โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบตอการที่คูสัญญาของทางราชการจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตาม
สัญญา หรือกระทบตอการจราจร หรือความเสียหายแกทางราชการ แลวแตกรณี
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลว จะไมสามารถใชการได
โดยสมบู ร ณ แม คู สั ญ ญาจะส ง มอบสิ่ ง ของภายในกํ า หนดตามสั ญ ญา แต ยั ง ขาดส ว นประกอบบางส ว น ต อ มาได ส ง มอบ
สวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ใหถือวาไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลย ใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งคาติดตั้งหรือทดลองดวย ถาติดตั้งหรือทดลองเกินกวากําหนดตามสัญญา
เปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด
เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง ใหสวนราชการรีบแจงการเรียกคาปรับตามสัญญา หรือ
ขอตกลงจากคูสัญญา และเมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ ใหสวนราชการบอกสงวนสิทธิการเรียกคาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้น
ดวย
ขอ 135 ใหหัวหนาสวนราชการสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ซึ่งมีมูลคาตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป ให
สํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแตวันทํา
สัญญาหรือขอตกลง
ขอ 136 46 สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลว จะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได เวนแตการแกไขนั้นจะเปน
ความจําเปนโดยไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชน หรือเปนการแกไขเพื่อประโยชนแกทางราชการ ใหอยูในอํานาจของ
หัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงได แตถามีการเพิ่มวงเงินจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการ
งบประมาณ หรือขอทําความตกลงในสวนที่ใชเงินกู หรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณีดวย
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเปนตองเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลด
ระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการทํางาน ใหตกลงพรอมกันไป
สําหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง จะตองไดรับการรับรองจากวิศวกร
สถาปนิกและวิศวกร ผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงาน
กอสราง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้น แลวแตกรณีดวย
46

ขอ 136 วรรคแรก ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 22 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
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ขอ 137 ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อไดวา ผูรับจาง
ไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาไดเฉพาะกรณีที่เปนประโยชน
แกทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแกไขขอเสียเปรียบของทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไป
ขอ 138 ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมีการปรับตามสัญญาหรือ
ขอตกลงนั้นได หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ใหสวนราชการพิจารณาดําเนินการบอก
เลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกทางราชการ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ใหหัวหนาสวน
ราชการพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน
ขอ 139 47 การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง ใหอยูใน
อํานาจของหัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณีดังตอไปนี้
(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ
(2) เหตุสุดวิสัย
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย
ใหสวนราชการระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหสวนราชการทราบภายใน 15 วัน นับแต
เหตุนั้นไดสิ้นสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพื่อขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาใน
ภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (1) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือสวนราชการทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
ขอ 140 ในกรณีที่ไมมีระเบียบกําหนดไวเปนการเฉพาะ และเปนความจําเปนเพื่อประโยชนแกทางราชการที่จะใช
สิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือขอตกลง หรือขอกฎหมาย ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จะใชสิทธิดังกลาว สั่งการ
ไดตามความจําเปน
หลักประกัน
48

ขอ 141 หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาที่ หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3

วันทําการ
(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด
(4) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใช
ตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
สําหรับการประกวดราคานานาชาติ ใหใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารในตางประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหนา
สวนราชการเชื่อถือเปนหลักประกันซองไดอีกประเภทหนึ่ง
ขอ 142 หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในขอ 141 ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเต็มในอัตรารอยละหาของ
วงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น แลวแตกรณี เวนแตการจัดหาพัสดุที่หัวหนาสวนราชการเห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษ จะ
กําหนดอัตราสูงกวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบก็ได
ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน 1 ป และพัสดุนั้นไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุด
47
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ขอ 139 วรรคแรก ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 23 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
ขอ 141 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 24 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
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บกพรอง เชน พัสดุใชสิ้นเปลือง ใหกําหนดหลักประกันในอัตรารอยละหาของราคาพัสดุที่สงมอบในแตละปของสัญญา โดยให
ถือวาหลักประกันนี้เปนการค้ําประกันตลอดอายุสัญญา และหากในปตอไปราคาพัสดุที่สงมอบแตกตางไปจากราคาในรอบปกอน
ใหปรับปรุงหลักประกันตามอัตราสวนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นกอนครบรอบป ในกรณีที่หลักประกันตองปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้น
และคูสัญญาไมนําหลักประกันมาเพิ่มใหครบจํานวนภายใน 15 วันกอนการสงมอบพัสดุงวดสุดทายของปนั้น ใหทางราชการหัก
จากเงินคาพัสดุงวดสุดทายของปนั้นที่ทางราชการจะตองจายใหเปนหลักประกันในสวนที่เพิ่มขึ้น
การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสาร
ประกวดราคา และหรือในสัญญาดวย
ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาวางหลักประกันที่มีมูลคาสูงกวาที่กําหนดไวในระเบียบเอกสารสอบราคาหรือ
เอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ใหอนุโลมรับได
ขอ 143 ในกรณีที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูเสนอราคาหรือเปนคูสัญญาไมตองวางหลักประกัน
ขอ 144 ใหสวนราชการคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคา คูสัญญาหรือผูค้ําประกัน ตามหลักเกณฑดังนี้
(1) หลักประกันซอง ใหคืนใหแกผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน 15 วันนับแตวันที่ไดพิจารณาใน
เบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน 3 ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือ
ขอตกลง หรือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
(2) หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญาหรือผูค้ําประกันโดยเร็ว และอยางชาตองไมเกิน 15 วัน นับแต
วันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
การจัดหาที่ไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง ใหคืนหลักประกันใหแ กคูสัญญาหรือผูค้ําประกันตาม
อัตราสวนของพัสดุ ซึ่งทางราชการไดรับมอบไวแลว แตทั้งนี้จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวด
ราคา และในสัญญาดวย
49
การคืนหลักประกันที่เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตน ใหรีบสงตนฉบับหนังสือค้ํา
ประกั น ให แ ก ผู เ สนอราคาหรื อ คู สั ญ ญาโดยทางไปรษณี ย ล งทะเบี ย นโดยเร็ ว พร อ มกั บ แจ ง ให ธ นาคาร บรรษั ท เงิ น ทุ น
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ผูค้ําประกันทราบดวย
สวนที่ 8
การลงโทษผูทิ้งงาน
50

ขอ 145 ใหผูรักษาการตามระเบียบจัดทําบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานตามที่ไดกําหนดไวในหมวดนี้
หามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานที่ผูรักษาการตามระเบียบไดระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจง
เวียนชื่อแลว เวนแตผูรักษาการตามระเบียบจะสั่งเพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน
การหามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานตามวรรคสอง ใหใชบังคับกับบุคคลตามขอ 145 ฉ วรรคสอง และ
วรรคสามดวย
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยูในระหวางการพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามขอกําหนดในสวนนี้ ใหบุคคลดังกลาว
มีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการได แตถาผลการพิจารณาตอมา ผูรักษาการตามระเบียบไดสั่งใหบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลนั้นเปนผูทิ้งงาน ใหปลัดกระทรวงตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก หรือยกเลิก
การเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจางที่ไดกระทํากอนการสั่งการของ
ผูรักษาการตามระเบียบ เวนแตในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวง
จะไมตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก หรือจะไมยกเลิกการเปดซองสอบราคาประกวดราคา
49
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ขอ 144 วรรคสาม ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 25 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2539 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
ขอ 145 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 23 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
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หรือเสนองาน หรือจะไมยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจางที่ไดกระทํากอนการสั่งการของผูรักษาการตามระเบียบก็ได
51

ขอ 145 ทวิ

เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(1) ผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด
(2) เมื่อคูสัญญาของทางราชการ หรือผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานได ไมปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น
(3) พัสดุที่ซื้อหรือจางทํา เกิดขอบกพรองขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงและ
ไมไดรับการแกไขใหถูกตองจากผูจําหนาย ผูรับจาง หรือคูสัญญา หรือพัสดุที่ซื้อหรือจางไมไดมาตรฐานหรือวัสดุที่ใชไมได
มาตรฐาน หรือไมครบถวนตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง ทําใหงานบกพรองเสียหายอยางรายแรง หรือ
(4) สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภค หากปรากฏวาพัสดุหรือวัสดุที่ซื้อหรือจางหรือใชโดยผูรับจาง
ชวงที่ทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานได มีขอบกพรองหรือไมไดมาตรฐาน หรือไมครบถวนตาม (3)
ใหหัวหนาสวนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว เพื่อพิจารณาใหบุคคลที่ไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย
ผูรับจาง คูสัญญา หรือผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานได เปนผูทิ้งงาน แลวแตกรณี พรอมทั้งเสนอความเห็น
ของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงดวย
เมื่อปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําตาม (1) (2) (3) หรือ (4) เปนการกระทําโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร และบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงานใหปลัดกระทรวงสงชื่อบุคคลดังกลาวไปยังผูรักษาการตามระเบียบเพื่อพิจารณา
สั่งใหเปนผูทิ้งงานโดยเร็ว
ในกรณีที่เปนโครงการขนาดใหญตามหลักเกณฑและวงเงินที่ กวพ. กําหนด หากปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา
บุคคลดังกลาวขางตนยังไมสมควรเปนผูทิ้งงาน ใหปลัดกระทรวงรายงานไปยัง กวพ. เพื่อทราบดวย
เมื่อผูรักษาการตามระเบียบไดพิจารณาหลังจากที่ไดฟงความเห็นของ กวพ. ตามขอ 12(6) แลว และเห็นวาบุคคล
ดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงาน ก็ใหผูรักษาการตามระเบียบสั่งใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงาน โดยระบุชื่อผูทิ้งงานไวในบัญชี
รายชื่อผูทิ้งงาน พรอมทั้งแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานใหสวนราชการอื่นทราบ รวมทั้งแจงใหผูทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย
ลงทะเบียนดวย
ในกรณี ผู รั ก ษาการตามระเบี ย บเห็ น ว า บุ ค คลดั ง กล า วไม ส มควรเป น ผู ทิ้ ง งานให แ จ ง ผลการพิ จ ารณาไปให
ปลัดกระทรวงทราบ
51

ขอ 145 ตรี ในกรณีการจางที่ปรึกษาหรือการจางออกแบบและควบคุมงานหากตรวจสอบแลว ปรากฏวาผลจาก
การปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวมีขอบกพรองผิดพลาด หรือกอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการอยางรายแรง ใหหัวหนาสวน
ราชการเสนอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาใหคูสัญญานั้นเปนผูทิ้งงาน
การพิจารณาสั่งใหคูสัญญาเปนผูทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในขอ 145 ทวิ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา และ
วรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม
51

ขอ 145 จัตวา ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ หากมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังวา ผูเสนอราคาหรือผู
เสนองานรายหนึ่งหรือหลายราย ไมวาจะเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม กระทําการอันเปน
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน ใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงวาบุคคลดังกลาวสมควร
เปนผูทิ้งงานหรือไม โดยมีหนังสือแจงเหตุที่ทางราชการสงสัยไปยังผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัยทราบ พรอมทั้งให
ชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด แตตองไมนอยกวา 15 วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจงจากสวน
ราชการ
เมื่อสวนราชการไดรับคําชี้แจงจากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแลว ใหหัวหนาสวนราชการ
ทํารายงานไปยังปลัดกระทรวง พรอมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงวาบุคคลดังกลาว
51

ขอ 145 ทวิ 145 ตรี 145 จัตวา 145 เบญจ 145 ฉ และ 145 สัตต บัญญัติเพิ่มเติมโดยขอ 24 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541
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สมควรเปนผูทิ้งงานหรือไม
หากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัย ไมชี้แจงภายในกําหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ใหถือวามีเหตุอันควรเชื่อได
วามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือมีการกระทําโดยไมสุจริต ใหหัวหนาสวนราชการเสนอ
ปลัดกระทรวง พรอมทั้งเสนอความเห็นเพื่อพิจารณาใหผูนั้นเปนผูทิ้งงาน
การพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูทิ้งงานตามวรรคสอง และวรรคสาม ใหนําความในขอ 145 ทวิ
วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา และวรรคหกมาใชบังคับโดยอนุโลม
51

ขอ 145 เบญจ ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่รวมกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริตรายใด ซึ่งมิใชเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวได ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการ
พิจารณาของทางราชการ ใหหัวหนาสวนราชการ หรือปลัดกระทรวง หรือผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผู
เสนองานรายนั้นไดรับการยกเวนที่จะไมเปนผูทิ้งงานได โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไวในการเสนอความเห็นหรือในการสั่ง
การ แลวแตกรณี
51

ขอ 145 ฉ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ 145 ทวิ ขอ 145 ตรี หรือขอ 145 จัตวา ถาการ
กระทําดังกลาวเกิดจากหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น
ใหผูรักษาการตามระเบียบนี้สั่งใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงานดวย
ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ 145 ทวิ ขอ 145 ตรี หรือขอ 145 จัตวา ใหคําสั่งดังกลาวมีผล
ไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นเปนบุคคลเดียวกันกับหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานดวย
ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงานตามขอ 145 ทวิ ขอ 145 ตรี หรือขอ 145 จัตวา ใหคําสั่ง
ดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเสนองาน ซึ่งมีบุคคลดังกลาวเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย
51

ขอ 145 สัตต เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ เมื่อปรากฏขอเท็จจริงอันควรสงสัยวา มี
การกระทําตามขอ 145 ทวิ ขอ 145 ตรี หรือขอ 145 จัตวา และปลัดกระทรวงยังไมไดรายงานไปยังผูรักษาการตามระเบียบผู
รักษาการตามระเบียบอาจเรียกใหผูไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีขอเท็จจริง
อันควรสงสัยวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริตมาชี้แจงขอเท็จจริง
ตอผูรักษาการตามระเบียบ ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจงเหตุที่ผูรักษาการตามระเบียบสงสัยไปยังบุคคลดังกลาว พรอมทั้งแจงให
บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงภายในเวลาที่ผูรักษาการตามระเบียบกําหนด แตตองไมนอยกวา 15 วัน นับแตวันที่ไดรับ
หนังสือแจงจากผูรักษาการตามระเบียบ
เมื่อผูรักษาการตามระเบียบไดรับคําชี้แจงจากผูไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคา หรือผู
เสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาคําชี้แจงดังกลาว หากคําชี้แจงไมมีเหตุผลรับฟงได
ใหผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหบคุ คลดังกลาวเปนผูทิ้งงาน พรอมทั้งแจงผลการพิจารณาไปใหปลัดกระทรวงทราบดวย
หากผูไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคา หรือผูเสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง ไม
ชี้แจงภายในกําหนดเวลาที่ผูรักษาการตามระเบียบจะไดกําหนดไวใหถือวามีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือมีการกระทําโดยไมสุจริต ใหผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหบุคคลดังกลาวเปน
ผูทิ้งงานพรอมทั้งแจงผลการพิจารณาไปใหปลัดกระทรวงทราบดวย
หมวด 3
การควบคุมและการจําหนายพัสดุ
สวนที่ 1
กฎหมายอาคาร
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การยืม
ขอ 146 การใหยืมหรือนําพัสดุไปใชในกิจการซึ่งมิใชเพื่อประโยชนของทางราชการจะกระทํามิได

ขอ 147 การยืมพัสดุประเภทใชคงรูปไปใชราชการ ใหสวนราชการผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร
แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) การยืมระหวางสวนราชการ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการผูใหยืม
(2) การใหบุค คลยืม ใชภายในสถานที่ร าชการเดี ยวกัน จะตอ งไดรั บอนุมัติจ ากหั ว หนา หนวยงานซึ่ง
รับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานที่ราชการจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ
ขอ 148 ผูยืมพัสดุป ระเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุ นั้นมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอยหากเกิดชํารุด
เสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิม โดยเสียคาใชจายของตนเอง หรือชดใช
เป น พั ส ดุ ป ระเภท ชนิ ด ขนาด ลั ก ษณะและคุ ณ ภาพอย า งเดี ย วกั น หรื อ ชดใช เ ป น เงิ น ตามราคาที่ เ ป น อยู ใ นขณะยื ม ตาม
หลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ 149 การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางสวนราชการ ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อสวนราชการผูยืมมีความ
จําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไมทันการและสวนราชการผูใหยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะใหยืมได โดย
ไมเปนการเสียหายแกราชการของตนและใหมีหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ โดยปกติสวนราชการผูยืมจะตอง
จัดหาพัสดุเปนประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหสวนราชการผูใหยืม
ขอ 150 เมื่อครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไปคืนภายใน 7 วัน
นับแตวันครบกําหนด
สวนที่ 2
การควบคุม
การเก็บรักษาพัสดุ
ขอ 151 พัสดุของสวนราชการไมวาจะไดมาดวยประการใด ใหอยูในความควบคุมตามระเบียบนี้ เวนแตมีระเบียบ
ของราชการหรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น
ขอ 152 เมื่อเจาหนาที่พัสดุไดรับมอบแลว ใหดําเนินการดังตอไปนี้
(1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี แยกเปนชนิด และแสดงรายการตามตัวอยางที่
กวพ. กําหนด โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย
สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได
(2) เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยและใหครบถวนถูกตองตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
การเบิก-จายพัสดุ
ขอ 153 หนวยงานระดับกอง หนวยงานซึ่งแยกตางหากจากสวนราชการระดับกรมหรือหนวยงานในสวนภูมิภาค
ประสงคจะเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุระดับกรม ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูเบิก
ใหหัวหนาหนวยพัสดุ ซึ่งเปนหัวหนางานระดับแผนก หรือต่ํากวาระดับแผนกที่มีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ
หรือราชการอื่นซึ่งไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการเปนหัวหนาหนวยพัสดุ เปนผูสั่งจายพัสดุ แลวแตกรณี
สวนราชการใดมีค วามจําเปน หั วหนาสวนราชการจะกําหนดวิธีการเบิกจายพัสดุเปนอยางอื่ นก็ไ ด และใหแจง
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบดวย
ขอ 154 ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชีหรือทะเบียน
กฎหมายอาคาร
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ทุกครั้งที่มีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย
การตรวจสอบพัสดุประจําป
ขอ 155 กอนสิ้นเดือนกันยายนทุกป ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนาหนวยงานซึ่งมีพัสดุไวจายตามขอ 153
แลวแตกรณี แตงตั้งเจาหนาที่ในสวนราชการหรือหนวยงานนั้น ซึ่งมิใชเจาหนาที่พัสดุ คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน
เพื่อตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคมปกอน จนถึงวันที่ 30 กันยายนปปจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คง
เหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของเดือนตุลาคมเปนตนไป
วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป
เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชในราชการตอไป แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้งภายใน 30
วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
เมื่อผูแตงตั้งไดรับรายงานจากเจาหนาที่ผูตรวจสอบแลว ใหสงรายงานเสนอตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาสวนราชการ
1 ชุด และสงสําเนารายงานไปยังสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี 1 ชุด สําหรับ
หนวยงานในราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหสงสําเนารายงานไปยังสวนราชการตนสังกัดอีก 1 ชุด ดวย
52

ขอ 156 เมื่อหัวหนาสวนราชการไดรับรายงานดังกลาวตามขอ 155 และปรากฏวามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือ
สูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป ก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยใหนําความในขอ 35
และขอ 36 มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตกรณีที่เห็นไดอยางชัดเจนวาเปนการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงานตามปกติหรือ
สูญไปตามธรรมชาติใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการใหดําเนินการจําหนายตอไปได
ถาผลการพิจารณาปรากฏวา จะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหหัวหนาสวนราชการดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการที่เกี่ยวของตอไป
สวนที่ 3
การจําหนาย
ขอ 157 หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปน หรือหากใชราชการตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก
ใหเจาหนาที่พัสดุเสนอรายงานตอหัวหนาสวนราชการ เพื่อพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(1) ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลวไมไดผลดี ใหนําวิธีที่
กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลมเวนแตการขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน 100,000 บาท จะ
ขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได
การขายใหแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวินสาหกิจ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7) แหง
ประมวลรัษฎากร ใหขายโดยวิธีตกลงราคา
(2) แลกเปลี่ยน ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไวในระเบียบนี้
(3) โอน ให โ อนแก ส ว นราชการ หน ว ยงานตามกฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บริ ห ารราชการส ว นท อ งถิ่ น
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่นรัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตาม
มาตรา 47(7) แหงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย
(4) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนด
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแตวันที่หัวหนาสวนราชการสั่งการ และสําหรับ
ราชการบริหารสวนภูมิภาคจะตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณกอนดวย
52

ขอ 156 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 25 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน

กฎหมายอาคาร
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ขอ 158 เงินที่ไดจากการจําหนายพัสดุ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือขอตกลงในสวน
ที่ใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณี
การจําหนายเปนสูญ
53

ขอ 159 ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือมีตัวผูรับผิด แตไมสามารถชดใชได หรือมีตัวพัสดุอยู
แตไมสมควรดําเนินการตามขอ 157 ใหจําหนายพัสดุนั้นเปนสูญ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(1) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน 500,000 บาท ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูพิจารณา
อนุมัติ
(2) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันเกิน 500,000 บาท ใหอยูในอํานาจของกระทรวงการคลังหรือ
สวนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย ที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ
การลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
54

ขอ 160 เมื่อไดดําเนินการตามขอ 157 แลว ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แลว
แจงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันลงจาย
พัสดุนั้น
เมื่อไดดําเนินการตามขอ 159 แลว ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แลวแจงให
กระทรวงการคลังหรือสวนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย และสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทรายภายใน 30 วัน นับแตวันลงจายพัสดุนั้น
สําหรับพัสดุซึ่งตองจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดวย
ขอ 161 ในกรณีที่พัสดุของทางราชการเกิดการชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปหรือไมจําเปนตองใชในราชการ
ตอไป กอนมีการตรวจสอบตามขอ 155 และไดดําเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ หรือระเบียบนี้
โดยอนุโลม แลวแตกรณี เสร็จสิ้นแลว ถาไมมีระเบียบอื่นใดกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหดําเนินการตามขอ 157 ขอ 158 ขอ
159 และขอ 160 โดยอนุโลม
หมวด 4
บทเฉพาะกาล
ขอ 162 ในระหวางที่ยังไมไดตั้งศูนยขอมูลที่ปรึกษา ตามขอ 74 ใหยกเวนไมนําขอกําหนดเกี่ยวกับศูนยขอมูลที่
ปรึกษามาใชบังคับกับการดําเนินการจางที่ปรึกษาตามที่กําหนดไวในหมวด 2 สวนที่ 3 และใหดําเนินการหารายชื่อที่ปรึกษา
ไทย ตามวิธีการที่กําหนดไวสําหรับที่ปรึกษาตางประเทศโดยอนุโลม
ขอ 163 รายชื่อผูทิ้งงานที่มีอยูกอ นระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนผูทิ้งงานตามระเบียบนี้ดวย
สําหรับการพิจารณาลงโทษผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่กําหนด หรือ
คูสัญญาของทางราชการไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ซึ่งพฤติการณดังกลาวเกิดขึ้นกอนที่
ระเบียบนี้จะใชบังคับ ใหพิจารณาสั่งการตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิม
ขอ 164 การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุฉบับนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จหรือจนกวาจะสามารถ
ดําเนินการตามระเบียบนี้ได
ขอ 165 ใหคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2521 และที่
53
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ขอ 159 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 26 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน
ขอ 160 ขอ 161 ความเดิมถูกยกเลิกโดยขอ 27 แหง ระเบียบฯ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 และใหใชความที่พิมพไวแลวแทน

กฎหมายอาคาร
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แกไขเพิ่มเติม ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปกับใหมีอํานาจหนาที่กําหนดแบบหรือตัวอยาง ตามระเบียบขอ 12(5) จนกวาจะมีการ
แตงตั้งคณะกรรมการวาดวยการพัสดุตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2535
อานันท ปนยารชุน
นายกรัฐมนตรี

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 109 ตอนที่ 7 วันที่ 31 มกราคม 2535
ฉบับที่ 2 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 112 ตอนที่ 104ง วันที่ 28 ธันวาคม 2538
ฉบับที่ 3 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 113 ตอนที่ 71ง วันที่ 3 กันยายน 2539
ฉบับที่ 4 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 115 ตอนที่ 131ง วันที่ 28 ธันวาคม 2541
ฉบับที่ 5 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 116 ตอนพิเศษ 40ง วันที่ 14 มิถุนายน 2542
ฉบับที่ 6 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 119 ตอนพิเศษ 128ง วันที่ 25 ธันวาคม 2545
ฉบับที่ 7 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เลม 126 ตอนพิเศษ 52ง วันที่ 9 เมษายน 2552
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