
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการพัสด ุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ 

   
 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 
๒๕๒๑ ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการซื้อ การจาง และการจางที่ปรึกษา ภายใตโครงการที่
ดําเนินการดวยเงินกูจากตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ และระเบียบที่เก่ียวของกับการพัสดุ ใหเปน
ระเบียบเดียวกันเพื่อสะดวกในการปฏิบัติย่ิงข้ึน คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไวดังนี้ 

 
ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 

๒๕๓๕” 
 
ขอ ๒๑  ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิก 
(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ 
(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๓ 
(๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๒๖ 
(๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(๖) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๒๘ 
(๗) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๒๙ 
(๘) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๘) พ.ศ. ๒๕๓๑ 
(๙) ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการซื้อ การจาง และการจางที่ปรึกษา 

ภายใตโครงการที่ดําเนินการดวยเงินกูจากตางประเทศ พ.ศ. ๒๕๒๗ 
(๑๐) ระเบียบวาดวยการจางออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร พ.ศ. 

๒๕๒๑  
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําส่ังอ่ืนใดที่กําหนดไวแลวใน

ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน 
 
ขอ ๔๒  ใหปลัดกระทรวงการคลัง เปนผูรักษาการตามระเบียบนี ้
 

                                                 
๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๐๙/ตอนที่ ๗/หนา ๑๓/๓๑ มกราคม ๒๕๓๕ 
๒ ขอ ๔ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หมวด ๑ 
ขอความทั่วไป 

   
 

สวนที่ ๑ 
นิยาม 

   
 
ขอ ๕  ในระเบียบนี้ 
“การพัสดุ” หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การ

จางออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการ
ดําเนินการอื่นๆ ที่กําหนดไวในระเบียบนี ้

“พัสด”ุ หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวในหนังสือ
การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภท
รายจายตามสัญญาเงินกูจากตางประเทศ 

“การซื้อ” หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และ
บริการที่เก่ียวเนื่องอ่ืนๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

“การจาง” ใหหมายความรวมถึงการจางทําของและการรับขนตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการ
ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวย
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน และการ
จางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

“การจางที่ปรึกษา” หมายความวา การจางบริการจากที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการ
จางออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 

“การจางออกแบบและควบคุมงาน” หมายความวา การจางบริการจากนิติบุคคล
หรือบุคคลธรรมดา ที่ประกอบธุรกิจบริการดานงานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวย
เงินงบประมาณ 

“เงินงบประมาณ” หมายความวา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม และเงินซึ่งสวนราชการได รับไวโดยได รับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังใหไมตองสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ แตไมรวมถึงเงินกู และ
เงินชวยเหลือตามระเบียบนี้ 

“เงินกู” หมายความวา เงินกูตามกฎหมายวาดวยการใหอํานาจกระทรวงการคลัง
กูเงินจากตางประเทศ 

“เ งินชวยเหลือ” หมายความวา  เ งินที่ ได รับความชวยเหลือจากรัฐบาล
ตางประเทศ องคการระหวางประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ องคการตางประเทศทั้งใน
ระดับรัฐบาลและที่มิใชระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“อาคาร” หมายความวา ส่ิงปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน 
อาคารที่ทําการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนํารอง หรือส่ิงปลูกสรางอยางอ่ืนที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกัน และรวมตลอดถึงส่ิงกอสรางอ่ืนๆ ซึ่งสรางข้ึนเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับ
อาคารนั้นๆ เชน เสาธง ร้ัว ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปา และส่ิงอ่ืนๆ ซึ่งเปนสวนประกอบ
ของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟต เฟอรนิเจอร ฯลฯ 

“พัสดุที่ผลิตในประเทศ” หมายความวา ผลิตภัณฑที่ผลิตสําเร็จรูปแลว โดย
สถานที่ผลิตตั้งอยูในประเทศไทย 

“กิจการของคนไทย” หมายความวา กิจการที่เปนของบุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลสัญชาติไทย 

“ที่ปรึกษา” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ หรือ
สามารถใหบริการเปนที่ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม เศรษฐศาสตร หรือสาขาอื่น รวมทั้ง
ใหบริการดานศึกษา สํารวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย แตไมรวมถึงการใหบริการ
ออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารดวยเงินงบประมาณ 

“ที่ปรึกษาไทย” หมายความวา ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทย และไดจดทะเบียนไวกับ
ศูนยขอมูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง 

“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงานอื่น
ใดของรัฐ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค หรือในตางประเทศ แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให
มีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 

“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ 
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรีและปลัดทบวงดวย 
“หัวหนาสวนราชการ” 

- สําหรับราชการบริหารสวนกลาง หมายความวา อธิบดี หรือหัวหนาสวน
ราชการที่เรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปนนิติบุคคล 

- สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค หมายความวา ผูวาราชการจังหวัด 
“หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ”๓ หมายความวา หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือที่มี

ฐานะเทียบกองซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เก่ียวกับการพัสดุตามที่องคกรกลางบริหารงานบุคคล
กําหนด หรือขาราชการอื่นซึ่งไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
แลวแตกรณ ี

“เจาหนาที่พัสด”ุ หมายความวา เจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เก่ียวกับการ
พัสดุ หรือผูไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตาม
ระเบียบนี้ 

                                                 
๓ ขอ ๕ นิยามคําวา “หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ” แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“ผูอํานวยการโครงการ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายใหมี
หนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงินกูหรือโครงการเงินชวยเหลือ 

“โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ”๔ หมายความวา โรงงานที่ไดรับการ
รับรองระบบคุณภาพ ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๙๐๐๑ หรือ มอก. ๙๐๐๒ ในกิจการและ
ขอบขายที่ไดรับการรับรองจากสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมหรือสถาบันรับรอง
มาตรฐาน  ไอ  เอส โอ หรือหนวยงานที่กระทรวงอุตสหกรรมใหการรับรองระบบงาน 
(accreditation)” 

“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน”๕ หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลที่เขาเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุ
หรือเขาเสนองานเพื่อรับจางเปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงานใหแกสวนราชการ
ใด เปนผูมีสวนไดเสีย ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
อ่ืนที่เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 

การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ดังกลาวขางตน ไดแก การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะ 
ดังตอไปนี้ 

(๑) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล
รายหนึ่ง มีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนติิ
บุคคลอีกรายหนึ่งหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 

(๒) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือผู
เปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือ
บริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนราย
ใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองาน
ใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 

คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบ
หาในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ กวพ. เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบาง
ประเภทหรือบางขนาด 

(๓) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการ 
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบคุคล
ธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือ

                                                 
๔ ขอ ๕ นิยามคําวา “โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ” แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๒ 
๕ ขอ ๕ นิยามคําวา “ผู เสนอราคาที่ มีผลประโยชนรวมกัน” เพ่ิมโดยระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอ
ราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 

การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส 
หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนง
การเปนหุนสวน หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว 

ในกรณีบุคคลใดใชช่ือบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 
ผูบริหาร ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริงหรือเปน
หุนสวนหรือผูถือหุนที่แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแต
กรณี และหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เก่ียวของ ไดเขาเสนอราคาหรือ
เสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมี
ความสัมพันธกันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี 

“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม”๖ หมายความวา การที่ผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานรายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอยางใดๆ อันเปนการขัดขวางหรือเปนอุปสรรค 
หรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาหรือเสนองานตอสวน
ราชการ ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให เรียก รับ หรือ
ยอมจะรับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลัง
ประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่
จะแสวงหาประโยชนในระหวางผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดวยกัน หรือเพ่ือใหประโยชนแกผู
เสนอราคาหรือผูเสนองานรายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับสวนราชการนั้น หรือเพ่ือ
หลีกเล่ียงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพ่ือใหเกิดความไดเปรียบสวนราชการโดยมิใช
เปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 

“เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” ๗หมายความวา คณะกรรมการเปด
ซองสอบราคาตามขอ ๔๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ ๕๐ คณะกรรมการ
ดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามขอ ๘๖ คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก
ตามขอ ๑๐๓ คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดตามขอ ๑๐๖ 
หรือผูวาจางในกรณีการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เปนการวาจางโดยการ
ประกวดแบบตามขอ ๑๐๗ (๒) 

“งานกอสรางสาธารณูปโภค”๘ หมายความวา งานกอสรางซอมแซม และ
บํารุงรักษางานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ํา 
                                                 

๖ ขอ ๕ นิยามคําวา “การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” เพ่ิมโดยระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๗ ขอ ๕ นิยามคําวา “เจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ” เพ่ิมโดยระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๘ ขอ ๕ นิยามคําวา “งานกอสรางสาธารณูปโภค” เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา
ดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔ ) พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระบบการขนสงปโตรเลียมโดยทางทอ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นที่เก่ียวของซึ่งดําเนินการใน
ระดับพื้นดิน ใตพ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน” 

 
สวนที่ ๒ 

การใชบังคบัและการมอบอํานาจ 
   

 
ขอ ๖  ระเบียบนี้ใชบังคับแกสวนราชการ ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดยใช

เงินงบประมาณ เงินกู และเงินชวยเหลือ 
 
ขอ ๗๙  สําหรับสวนราชการของกระทรวงกลาโหม การกําหนดใหสวนราชการ

ระดับใด ผูบังคับบัญชาชั้นใด ตําแหนงใด มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ ใหเปนไปตามที่
กระทรวงกลาโหมกําหนด และเมื่อไดกําหนดไปประการใดแลว ใหแจงผูรักษาการตามระเบียบ
และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน ทราบดวย 

 
ขอ ๘  สําหรับสวนราชการที่หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือ

สวนราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงใด ใหหัวหนาสวนราชการนั้นมี
อํานาจในการดําเนินการตามระเบียบนี้เทากับหัวหนาสวนราชการ สวนอํานาจที่เกินกวานั้นให
ผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไปเปนผูพิจารณา 

 
ขอ ๙๑๐  ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผู

ดํารงตําแหนงใดก็ได โดยคํานึงถึงระดับ ตําแหนง หนาที่และความรับผิดชอบของผูที่จะไดรับมอบ
อํานาจเปนสําคัญ 

เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผูรับมอบอํานาจมีหนาที่ตองรับมอบอํานาจ
นั้นและจะมอบอํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอ่ืนตอไปไมได เวนแต 

(๑) การมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจ
นั้นตอไปได ในกรณีดังตอไปนี ้

(๑.๑) กรณีมอบอํานาจใหแกรองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการ
จังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหผูมอบ
อํานาจชั้นตนทราบดวย 

(๑.๒) กรณีมอบอํานาจใหแกบุคคลอื่นนอกจากที่กลาวใน (๑.๑) จะกระทํา
ไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูมอบอํานาจชั้นตนแลว 

                                                 
๙ ขอ ๗ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 
๑๐ ขอ ๙ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจตอตามระเบียบกระทรวงกลาโหม 
เพ่ือความคลองตัวในการจัดหา ใหหัวหนาสวนราชการมอบอํานาจในการสั่งการ

และดําเนินการจัดหาใหแกผูดํารงตําแหนงรองลงไปเปนลําดับ 
สําหรับโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้จะ

แตงตั้งขาราชการคนหนึ่งทําหนาที่ผูอํานวยการโครงการ และมอบหมายหนาที่ความรับผิดชอบใน
การดําเนินการตามระเบียบนี้ใหเปนการเฉพาะก็ได 

ใหผูมอบสงสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือ
สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบทุกครั้ง๑๑ 

 
สวนที่ ๓ 

บทกําหนดโทษ 
   

 
ขอ ๑๐๑๒  ผูมีอํานาจหรือหนาที่ดําเนินการตามระเบียบนี้ หรือผูหนึ่งผูใดกระทํา

การใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต
หรือกระทําการโดยปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอ้ืออํานวย
แกผูเขาเสนอราคาหรือเสนองาน ใหมีการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ถือวาผูนั้น
กระทําผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการหรือตามกฎหมายเฉพาะของสวนราชการนั้น
ภายใตหลักเกณฑ ดังนี้ 

(๑) ถาการกระทํามีเจตนาทุจริต หรือเปนเหตุใหทางราชการเสียหายอยาง
รายแรง ใหดําเนินการลงโทษอยางต่ําปลดออกจากราชการ 

(๒) ถาการกระทําเปนเหตุใหทางราชการเสียหายแตไมรายแรง ใหลงโทษอยาง
ต่ําตัดเงินเดือน 

(๓) ถาการกระทําไมเปนเหตุใหทางราชการเสียหาย ใหลงโทษภาคทัณฑหรือวา
กลาวตักเตือน โดยทําคําส่ังเปนลายลักษณอักษร 

การลงโทษทางวินัยตาม (๑) หรือ (๒) ไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนจากความ
รับผิดในทางแพงตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เก่ียวของหรือความรับผิดทางอาญา 
(ถามี) 

 

                                                 
๑๑ ขอ ๙ วรรคหา แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 

๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๑๒ ขอ ๑๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๔ 
คณะกรรมการวาดวยการพสัด ุ

   
 
ขอ ๑๑๑๓  ใหมีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ เ รียกโดยยอวา “กวพ .” 

ประกอบดวยปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแทน
กระทรวงกลาโหม ผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทน
สํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงาน ป.ป.ช. ผูแทน
สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ ผูแทนสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้งไมเกินหาคน เปน
กรรมการ และใหเจาหนาที่กรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ กับให กวพ. แตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน 

ผูทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแตงตั้ง มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป 
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได 

 
ขอ ๑๒  ให กวพ. มีอํานาจหนาที่ดังนี ้
(๑) ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ 
(๒) พิจารณาการอนุมัติยกเวน หรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบ 
(๓) พิจารณาคํารองเรียนเกี่ยวกับการที่สวนราชการไมปฏิบัติตามระเบียบ 
(๔) เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบตอคณะรัฐมนตรี 
(๕) กําหนดแบบหรือตัวอยาง รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และ

กําหนดแนวทางวิธีปฏิบัติ เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบนี ้
(๖) เสนอความเห็นตอผูรักษาการตามระเบียบ ในการพิจารณาและแจงเวียนชื่อ

ผูทิ้งงาน และการสั่งเปล่ียนแปลงเพิกถอนผูทิ้งงานของสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ 

(๗)๑๔ กําหนดอัตรารอยละของราคาตามขอ ๑๖ (๖) (๗) (๘) และ (๑๑) 
(๘) กําหนดประเภทหรือชนิดของพัสดุที่จําเปนตองซื้อจากตางประเทศ ตาม 

ขอ ๖๘ 
(๙) เชิญขาราชการและลูกจางของสวนราชการหรือพนักงานและลูกจางของ

รัฐวิสาหกิจหรือบุคคลที่ เ ก่ียวของมาสอบถามหรือใหขอเท็จจริงรวมทั้งเรียกเอกสารจาก 

                                                 
๑๓ ขอ ๑๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๑๔ ขอ ๑๒ (๗) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจในสวนที่เก่ียวของ 

(๑๐) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย 
(๑๑) พิจารณาดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
(๑๒)๑๕ พิจารณารายงานการจางตามขอ ๘๓ วรรคสอง 
(๑๓)๑๖ กําหนดอัตราคาจางที่ปรึกษาตามขอ ๙๒ 
(๑๔)๑๗ กําหนดหลักเกณฑการกําหนดคาปรับตามขอ ๑๓๔ 
(๑๕)๑๘ กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเพ่ือใหมีการปฏิบัติตาม

ระเบียบนี ้
 

หมวด ๒ 
การจัดหา 

   
 

สวนที่ ๑ 
บททั่วไป 

   
 
ขอ ๑๓๑๙  หลังจากไดทราบยอดเงินที่จะนํามาใชในการจัดหาแลวใหสวนราชการ

รีบดําเนินการใหเปนไปตามแผน และตามขั้นตอนของระเบียบนี้ ในสวนที่ ๒ สวนที่ ๓ หรือสวนที่ 
๔ แลวแตกรณี เพ่ือใหพรอมที่จะทําสัญญาไดทันทีเมื่อไดรับอนุมัติทางการเงินแลว 

การจัดหาโดยวิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา ใหสวนราชการวางแผนในการ
จัดหา และดําเนินการใหเปนไปตามแผนดวย 

 
ขอ ๑๔  การไดมาซึ่งพัสดุหรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ไดกําหนดไว และ

ไมมีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหถือปฏิบัติโดยอนุโลมตาม
วิธีการจัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กําหนดไวในหมวดนี ้
                                                 

๑๕ ขอ ๑๒ (๑๒) เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 

๑๖ ขอ ๑๒ (๑๓) เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 

๑๗ ขอ ๑๒ (๑๔) เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 

๑๘ ขอ ๑๒ (๑๕) เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 

๑๙ ขอ ๑๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 
๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๑๕  กรณีที่มีการจัดทําเอง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูควบคุมรับผิดชอบ

ในการจัดทําเองนั้น และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงานโดยมีคุณสมบัติและหนาที่
เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจการจาง เวนแตสวนราชการที่กําหนดใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบ
โดยเฉพาะอยูแลว 

 
ขอ ๑๕ ทวิ๒๐  การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผูมีหนาที่ รับผิดชอบในแตละ

ข้ันตอนของการจัดหา ตองดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกัน
อยางเปนธรรม ทั้งนี้ โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน 
เวนแตกรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 

ในการดําเนินการแตละข้ันตอน ผูมีหนาที่รับผิดชอบตองมีการบันทึกหลักฐานใน
การดําเนินการ พรอมทั้งตองระบุเหตุผลในการพิจารณาส่ังการในขั้นตอนที่สําคัญไวเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาดวย 

 
ขอ ๑๕ ตรี๒๑  เพ่ือเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรมตามขอ 

๑๕ ทวิ ใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันแตเพียงรายเดียว
เทานั้น มีสิทธิที่จะเสนอราคาที่เสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุการจางที่ปรึกษา หรือการ
จางออกแบบและควบคุมงานของทางราชการในแตละครั้ง 

ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู
เสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันหรือไม กอนการ
เปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี และในกรณีการซื้อหรือการจางทํา
พัสดุโดยวิธีประกวดราคาตามขอ ๕๔ หรือการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามขอ ๘๕ และขอ 
๘๙ ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานดังกลาวกอนการเปดซองขอเสนอดานเทคนิค ซองขอเสนอดานราคา หรือซอง
ขอเสนอทางการเงิน 

 
ขอ ๑๕ จัตวา๒๒  ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแต

ละรายตามขอ ๑๕ ตรี วรรคสอง ใหเจาหนาที่กําหนดใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานยื่นเอกสาร
แสดงคุณสมบัติแยกมาตางหาก โดยอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

                                                 
๒๐ ขอ ๑๕ ทวิ เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 
๒๑ ขอ ๑๕ ตรี เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 
๒๒ ขอ ๑๕ จัตวา เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ กรรมการ
ผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

(๒) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่
มิใชนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปน
หุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

(๓) ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
รวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหย่ืนสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน
ของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทย ก็ใหย่ืน
สําเนาหนังสือเดินทาง หรือถาผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหย่ืนเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 

(๔) เอกสารอื่นตามที่สวนราชการกําหนด เชน หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน 
สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม 

การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ใหย่ืนพรอมกับการยื่นซองสอบ
ราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี สําหรับกรณีที่ระเบียบนี้กําหนดใหย่ืนซอง
ขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียวตามขอ ๘๗ (๒) ใหผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ
ตามวรรคหนึ่งมาพรอมกับการยื่นซองดังกลาวดวย 

เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตาม
ขอ ๑๕ ตรี วรรคสองแลว ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ทําการของสวนราชการโดย
พลัน และถาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานอยู ณ สถานที่ที่มีการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา 
หรือเสนองาน แลวแตกรณี ใหเจาหนาที่แจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายนั้นทราบดวย 

 
ขอ ๑๕ เบญจ๒๓  เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนอ

งานแตละรายตามขอ ๑๕ ตรี วรรคสองแลว หากปรากฎวามีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผู
เสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานดังกลาวทุกรายออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการเสนอราคา
หรือเสนองานในครั้งนั้น พรอมทั้งแจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายดังกลาวทราบโดยพลัน 

ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผู
เสนองานเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ
ปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงพรอมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณและ
เอกสารที่เก่ียวของมาดวย 

ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณตามวรรคสอง ใหปลัดกระทรวงพิจารณาวินิจฉัย
อุทธรณพรอมทั้งแจงใหผูอุทธรณทราบโดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปน
                                                 

๒๓ ขอ ๑๕ เบญจ เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ที่สุดสําหรับการเสนอราคาหรือเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการ
จางออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น และใหสงคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวให กวพ. ทราบดวย 

การยื่นอุทธรณตามวรรคสอง ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปด
ซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี ทั้งนี้ เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็น
วา การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิงและในกรณีที่ปลัดกระทรวง
พิจารณาแลวเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองสอบราคา 
ประกวดราคา หรือเสนองานที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิงให
ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกลาวได 

 
ขอ ๑๕ ฉ๒๔  นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน

แตละรายตามขอ ๑๕ ตรี วรรคสอง และตามขอ ๑๔๕ แลว หากปรากฏตอเจาหนาที่ที่มีหนาที่
ตรวจสอบคุณสมบัติกอนหรือในขณะที่มีการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน วามี
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ให
เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติทําการตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว หากเช่ือไดวามีการ
กระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่กระทําการดังกลาวทุกรายออกจากการเปนผู
เสนอราคาหรือผูเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบ
และควบคุมงานในครั้งนั้น เวนแตเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติจะวินิจฉัยวา ผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานนั้น เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ
และมิไดเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาวตามนัยขอ ๑๔๕ เบญจ จะไมตัดรายชื่อผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การ
จางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงานนั้นก็ได 

ใหนําความในขอ ๑๕ จัตวา วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม และผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิ
อุทธรณคําส่ังของเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติได ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๑๕ เบญจ 
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใชกับการอุทธรณในกรณีนี้โดยอนุโลม และใหหัวหนาสวน
ราชการเสนอตอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจาก
การเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง เปนผูทิ้งงานตามความในหมวด ๒ สวนที่ ๘ 
การลงโทษผูทิ้งงาน 

 
ขอ ๑๕ สัตต๒๕  ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคา 

ประกวดราคา หรือเสนองานแลว วาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่

                                                 
๒๔ ขอ ๑๕ ฉ เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๒๕ ขอ ๑๕ สัตต เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ ๑๕ จัตวา วรรคสาม เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผู
เสนอราคาหรือผูเสนองานรายอื่น หรือเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหหัวหนาสวนราชการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวทุกรายออกจากประกาศรายชื่อตามขอ ๑๕ 
จัตวา วรรคสาม 

ใหหัวหนาสวนราชการเสนอตอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผู
เสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง เปนผูทิ้งงาน
ตามความในหมวด ๒ สวนที่ ๘ การลงโทษผูทิ้งงาน และในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็น
วา การยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปน
ประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวด
ราคา หรือเสนองานดังกลาวได 

 
สวนที่ ๒ 

การซื้อการจาง 
   

 
การใชพัสดุทีผ่ลิตในประเทศและกิจการของคนไทย 

 
ขอ ๑๖๒๖  ใหสวนราชการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทย

ตามหลักเกณฑดังนี ้
(๑) หามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไมให

ผูผลิตหรือผูขายพัสดุที่ผลิตในประเทศ หรือเปนกิจการของคนไทยสามารถเขาแขงขันกันในการ
เสนอราคากับทางราชการ 

(๒) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา มีประกาศกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการ
กอสรางตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือเพ่ือความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลข
มาตรฐานก็ได 

(๓) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา ยังไมมีประกาศกําหนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แตมีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว 
ใหกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสราง ใหสอดคลองกับ
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไวในคูมือผูซื้อหรือใบแทรกคูมือผูซื้อที่กระทรวง
อุตสาหกรรมจัดทําข้ึน 

(๔) ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ
หรือรายการในการกอสรางแตกตางจากที่กําหนดไวใน (๒) หรือ (๓) ใหแจงสํานักงานมาตรฐาน
                                                 

๒๖ ขอ ๑๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และเมื่อไดรับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไมทักทวง
แลว ใหดําเนินการซื้อหรือจางตอไปไดหรือไมรับพิจารณารายนั้นแลวแตกรณี 

(๕) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิต
จากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการ
เฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพที่
ทําในประเทศไทยเทานั้น 

ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทําตามวรรคหนึ่ง เปนพัสดุที่มีผู ได รับ
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเปน
พัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตนอยกวาสามราย แตเปน
พัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน โดยมี 

ผูไดรับใบอนุญาตตั้งแตสามรายขึ้นไป หรือเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับ
การรับรองระบบคุณภาพ โดยมีผูผลิตตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหสวนราชการระบุความตองการ
เฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพที่ทําในประเทศไทย และใหดําเนินการตาม (๖) 

(๖) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดง
เครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการ
เฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานที่ทําในประเทศไทยเทานั้น 

ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการ
รับรองระบบคุณภาพตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งผลิตจากโรงงานที่
ไดรับการรับรองคุณภาพที่ทําในประเทศไทยเทานั้น 

การซื้อหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสรางหากมีผูเสนอราคาพัสดุที่
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรอง
ระบบคุณภาพเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละหา ใหตอรอง
ราคาผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพรายที่เสนอราคาต่ําสุด หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดไมเกินรอยละ
สามหรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 

(๗) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทําตาม (๕) หรือ (๖) เปนพัสดุที่มีผู
ได รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และใน
ขณะเดียวกันเปนพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพนอยกวาสามราย หรือ
เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน โดย
มีผูไดรับใบอนุญาตนอยกวาสามราย หรือเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ
คุณภาพโดยมีผูผลิตนอยกวาสามราย ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย 

การซื้อหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาพัสดุที่
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระบบคุณภาพ หรือมีผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือมีผูเสนอราคาพัสดุที่
ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ใหดําเนินการตอรองราคาดังนี้ 

(ก) ใหเ รียกผู เสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและใน
ขณะเดียวกันเปนพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกวา
ราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละสิบมาตอรองราคา ทั้งนี้ ใหเรียกผูเสนอราคาราย
ที่เสนอราคาต่ําสุดมาตอรองราคากอน หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดของผู
เสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละเจ็ด หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือจาง
จากผู เสนอราคารายนั้น หากตอรองราคาแลวไมไดผลใหเรียกผู เสนอราคาพัสดุที่แสดง
เครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาต่ําสุด
ลําดับถัดไปมาตอรองราคา หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคา
รายอื่นไมเกินรอยละเจ็ดหรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอ
ราคารายนั้น 

(ข) หากดําเนินการตาม (ก) แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุที่แสดง
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือผูเสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ
รายที่เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละเจ็ดมาตอรองราคา หาก
ตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละหา หรือ
อัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 

(๘) ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํามีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไว
กับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย 

การซื้อหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาพัสดุที่
ไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเขา
แขงขันรายอื่นไมเกินรอยละเจ็ด ใหตอรองราคาผูเสนอราคาพัสดุที่ไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ
ไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมรายที่เสนอราคาต่ําสุดหากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคา
ต่ําสุดไมเกินรอยละหา หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคา
รายนั้น 

(๙) การดําเนินการตาม (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) ใหถือตามที่ปรากฏในบัญชี
คูมือผูซื้อหรือใบแทรกคูมือผูซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําข้ึนถึงเดือนกอนหนาที่จะประกาศ
ซื้อหรือจาง 

ถามีผูเสนอราคาพัสดุที่อยูระหวางขอการรับรองระบบคุณภาพ หรือการขอรับ
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม
โดยแนบใบรับมาพรอมกับใบเสนอราคา หากพัสดุนั้นไดรับการรับรองระบบคุณภาพ หรือ
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวง
อุตสาหกรรมภายใน ๑๐ วันทําการ นับจากวันถัดจากวันเสนอราคา แตทั้งนี้จะตองกอนการ
พิจารณาตัดสินราคาของคณะกรรมการ ใหถือเสมือนเปนผูเสนอราคาพัสดุที่ไดรับการรับรอง



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระบบคุณภาพหรือไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือไดรับการจดทะเบียน
ผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม แลวแตกรณ ี

(๑๐) ในกรณีที่ไดดําเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ  (๘) แลว แต
ไมสามารถซื้อหรือจางได ใหดําเนินการซื้อหรือจางตอไปได หรือไมรับพิจารณารายนั้น แลวแต
กรณ ี

(๑๑) การซื้อและการจางนอกจากที่กลาวใน (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรือ (๘) 
แตไมรวมถึงการจางกอสราง ใหกําหนดเงื่อนไขใหผูเสนอราคาระบุแหลงกําเนิดหรือประเทศที่
ผลิตดวย ในกรณีที่ผูเสนอราคาผลิตภัณฑที่มีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือเปน
กิจการของคนไทยเสนอราคาสูงกวาพัสดุที่มิไดมีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือมิได
เปนกิจการของคนไทยไมเกินรอยละหาของผูเสนอราคารายต่ําสุด ใหตอรองราคาของผูเสนอราคา
พัสดุที่มีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือเปนกิจการของคนไทยรายที่เสนอถูกตองตาม
เง่ือนไขที่กําหนดซึ่งมีคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ และเสนอราคาต่ําสุด หากตอรอง
ราคาแลวราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดไมเกินรอยละสาม หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ 
(๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 

(๑๒) การเปรียบเทียบราคาใหพิจารณาราคาที่อยูในฐานเดียวกัน โดยให
พิจารณาราคารวมภาษี ราคาแยกภาษี หรือราคายกเวนภาษี ตามหลักเกณฑที่ไดประกาศใหผู
เสนอราคาทราบ แลวแตกรณ ี

(๑๓) ราคาที่ซื้อหรือจาง ใหพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับวิธีซื้อหรือ
วิธีจางแตละวิธี เวนแตจะเขาหลักเกณฑตาม (๖) (๗) (๘) หรือ (๑๑) 

การซื้อ หรือการจางที่ดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือซึ่งไมสามารถเจรจา
กับแหลงเงินกูหรือเงินชวยเหลือเพ่ือกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งได ใหสวนราชการสงเสริมพัสดุ
ที่ผลิตในประเทศไทย หรือเปนกิจการของคนไทย ใหมากที่สุดเทาที่จะทําได 

ในกรณีที่พัสดุใด ผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ ให กวพ. มี
อํานาจยกเวนการสงเสริมพัสดุประเภทหรือชนิดดังกลาวไดตามความเหมาะสมและจําเปน 

ผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน
หรือผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพตาม (๕) (๖) หรือ (๗) แตละรายถามี
ลักษณะที่เปนการมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมตามนัยของบทนิยาม “ผูเสนอราคาที่
มีผลประโยชนรวมกัน” ใหนับผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือผูผลิตดังกลาว
เปนหนึ่งรายเทานั้น 

 
ขอ ๑๗  ใหสวนราชการดังตอไปนี้ มีหนาที่ควบคุมดูแลและสนับสนุนใหมีการ

ปฏิบัติตามขอ ๑๖ 
(๑) กระทรวงอุตสาหกรรม มีหนาที่ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑.๑) พิจารณาคําขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน คําขอรับ
ใบอนุญาตทําผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่มีพระราชกฤษฎีกากําหนดใหตองเปนไปตามมาตรฐาน 
และคําขอจดทะเบียนผลิตภัณฑใหแลวเสร็จโดยเร็ว 

ในระหวางที่ยังพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่งไมแลวเสร็จ ใหสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมออกใบรับใหแกผูย่ืนคําขอเพื่อใชเปนหลักฐานกับสวนราชการ
ผูดําเนินการซื้อหรือจาง 

(๑.๒) จัดทําบัญชีคูมือผูซื้อปละหนึ่งครั้ง และใบแทรกคูมือผูซื้อระบุรายชื่อ
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรมที่ประกาศกําหนดใหม และบัญชีรายชื่อผลิตภัณฑรายใหมที่ได
ผานการพิจารณาตาม (๑.๑) เดือนละหนึ่งครั้ง เผยแพรแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงาน
ของรัฐที่เรียกชื่อยางอ่ืน เปนประจํา 

(๑.๓)๒๗ ตรวจสอบความจําเปนพิเศษของสวนราชการตามขอ ๑๖ (๔) หาก
เปนกรณีที่ไมสมควร ใหทักทวง มิฉะนั้นใหตอบรับทราบ ทั้งนี้ ภายในสิบวันทําการนับแตวันที่
ไดรับแจง 

(๒) สํานักงานตรวจเงินแผนดินมีหนาที่สอดสองมิใหมีการหลีกเล่ียงการปฏิบัติ
ตามขอ ๑๖ หากพบการหลีกเล่ียงใหรายงานผูบังคับบัญชาชั้นเหนือข้ึนไป เพ่ือดําเนินการทางวินัย
แกผูหลีกเล่ียง และแจงใหผูรักษาการตามระเบียบ ทราบ 

 
วิธีซื้อและวิธีจาง 

 
ขอ ๑๘  การซื้อหรือการจางกระทําได ๕ วิธี คือ 
(๑) วิธีตกลงราคา 
(๒) วิธีสอบราคา 
(๓) วิธีประกวดราคา 
(๔) วิธีพิเศษ 
(๕) วิธีกรณีพิเศษ 
(๖)๒๘ วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลัง

กําหนด 
 
ขอ ๑๙๒๙  การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้ง

หนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

                                                 
๒๗ ขอ ๑๗ (๑) (๑.๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๒๘ ขอ ๑๘ (๖) เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. 

๒๕๔๕ 
๒๙ ขอ ๑๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๒๐๓๐  การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้ง

หนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ขอ ๒๑๓๑  การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อหรือการจาง

ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ขอ ๒๒  การซื้อหรือการจางตามขอ ๑๙ และขอ ๒๐ ถาผูส่ังซื้อหรือผูส่ังจาง

เห็นสมควรจะสั่งใหกระทําโดยวิธีที่กําหนดไวสําหรับวงเงินที่สูงกวาก็ได 
การแบงซื้อหรือแบงจางโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกันเพื่อให

วงเงินต่ํากวาที่กําหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพ่ือใหอํานาจสั่งซื้อส่ังจางเปลี่ยนไป จะกระทํามิได 
การซื้อหรือการจางซึ่งดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ผูส่ังซื้อหรือผูส่ังจาง

จะสั่งใหกระทําตามวงเงินที่สัญญาเงินกูหรือสัญญาเงินชวยเหลือกําหนดก็ได 
 
ขอ ๒๓๓๒  การซื้อโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี ้
(๑) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย

ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศหรือหนวยงานของตางประเทศ 

(๒) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ 
(๓) เปนพัสดุเพ่ือใชในราชการลับ 
(๔) เปนพัสดุที่มีความตองการใชเพ่ิมขึ้นในสถานการณที่จําเปนหรือเรงดวน 

หรือเพ่ือประโยชนของสวนราชการ และจําเปนตองซื้อเพ่ิม (Repeat Order) 
(๕) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผาน

องคการระหวางประเทศ 
(๖) เปนพัสดุที่ โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่

จําเปนตองระบุย่ีหอเปนการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล รถประจําตําแหนงหรือยารักษา
โรคที่ไมตองจัดซื้อตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติตามขอ ๖๐ 

(๗) เปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือส่ิงกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง 
(๘) เปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลด ี

                                                 
๓๐ ขอ ๒๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๘ 
๓๑ ขอ ๒๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๘ 
๓๒ ขอ ๒๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๒๔๓๓  การจางโดยวิธีพิเศษไดแกการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ 

บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี ้
(๑) เปนงานที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ 
(๒) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหาย

เสียกอนจึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่อง
ไฟฟา หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

(๓) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ 
(๔) เปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของทางราชการ 
(๕) เปนงานที่จําเปนตองการจางเพิ่มในสถานการณที่จําเปน หรือเรงดวน หรือ

เพ่ือประโยชนของสวนราชการ และจําเปนตองจางเพิ่ม (Repeat Order) 
(๖) เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลด ี
 
ขอ ๒๕  สําหรับสวนราชการในตางประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ตองปฏิบัติใน

ตางประเทศจะซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษก็ได โดยใหติดตอซื้อหรือจางกับผูมีอาชีพขายหรือรับจาง
ทํางานนั้นโดยตรง 

 
ขอ ๒๖  การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางจากสวน

ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหซื้อหรือ
จาง 

(๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซื้อหรือจาง และกรณีนี้ใหรวมถึง
หนวยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย 

 
รายงานขอซื้อหรือขอจาง 

 
ขอ ๒๗  กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือ

ส่ิงกอสรางตามขอ ๒๘ ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการตามรายการ
ดังตอไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง 
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง 
(๓) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจาง

ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ 

                                                 
๓๓ ขอ ๒๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการ
เงินกูหรือเงินชวยเหลือที่จะซื้อหรือจางในครั้งนั้นทั้งหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่
ประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น 

(๕) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น 
(๗) ขอเสนออ่ืนๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ที่จําเปนใน

การซื้อหรือจาง การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และการซื้อหรือ

จางโดยวิธีพิเศษกรณีเรงดวนตามขอ ๒๓ (๒) หรือขอ ๒๔ (๓) ซึ่งไมอาจทํารายงานตามปกติได 
เจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นจะทํารายงานตามวรรคหนึ่ง
เฉพาะรายการที่เห็นวาจําเปนก็ได๓๔ 

 
ขอ ๒๘  กอนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือส่ิงกอสราง ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงาน

เสนอตอหัวหนาสวนราชการตามรายการดังตอไปนี ้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อ 
(๒) รายละเอียดของที่ดินและหรือส่ิงกอสรางที่ตองการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และ

ทองที่ที่ตองการ 
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในทองที่นั้น 
(๔) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือส่ิงกอสรางใกลเคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุด

ประมาณ ๓ ราย 
(๕) วงเงินที่จะซื้อ โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกูหรือ

เงินชวยเหลือที่จะซื้อในครั้งนั้นทั้งหมด ถาไมมีวงเงินดังกลาว ใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อใน
ครั้งนั้น 

(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ตองซื้อโดยวิธีนั้น 
(๗) ขอเสนออ่ืนๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ที่จําเปนใน

การซื้อ การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
การซื้อที่ดินและหรือส่ิงกอสรางใหติดตอกับเจาของโดยตรง เวนแตการซื้อที่ดิน

และหรือส่ิงกอสรางในตางประเทศที่จําเปนตองติดตอผานนายหนา หรือดําเนินการในทํานอง
เดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมของทองถ่ิน 

 
ขอ ๒๙  เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามขอ 

๒๗ หรือขอ ๒๘ แลว ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจางนั้นตอไปได 
 

                                                 
๓๔ ขอ ๒๗ วรรคสอง แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบือ้งตนในการซือ้และการจาง 
 
ขอ ๓๐๓๕  สวนราชการใดประสงคจะคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อ

และการจางใหกระทําไดในกรณีที่จําเปนตองจํากัดเฉพาะผูที่มีความสามารถ โดยกําหนด
หลักเกณฑและวิธีการคัดเลือก ประกาศใหผูที่สนใจทราบโดยเปดเผย พรอมทั้งสงให กวพ. ดวย 

ในการดําเนินการคัดเลือก ใหสวนราชการเจาของเรื่องจัดทํารายงานเสนอขอ
อนุมัติหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ พรอมดวยเอกสารคัดเลือกคุณสมบัติ
เบื้องตน โดยมีรายละเอียดอยางนอยดังตอไปนี ้

(๑) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองทําการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน 
(๒) ประเภท วงเงิน และรายละเอียดของพัสดุหรืองานที่จะตองซื้อหรือจาง 
(๓) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขารับการคัดเลือก ซึ่งเปนเกณฑความตองการขั้นต่ํา 

เชน ประสบการณและผลงานที่ผานมา สมรรถภาพในสวนที่เก่ียวของกับเจาหนาที่ เครื่องมือ และ
โรงงาน ฐานะการเงิน เปนตน 

(๔) หลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก 
 
ขอ ๓๑  เมื่อหัวหนาสวนราชการสั่งการอนุมัติในขอ ๓๐ แลว ใหเจาหนาที่พัสดุ

จัดทําประกาศเชิญชวนเพื่อคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตน 
ประกาศเชิญชวน อยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี ้
(๑) รายละเอียดเฉพาะของที่ตองการซื้อหรืองานที่ตองการจาง 
(๒) ประสบการณและผลงานของผูเสนอที่มีลักษณะและประเภทเดียวกัน 
(๓) สมรรถภาพในสวนที่เก่ียวของกับเจาหนาที่ เครื่องมือและโรงงาน 
(๔) ฐานะการเงิน 
(๕) หลักเกณฑทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือก 
(๖) สถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารคุณสมบัติเบื้องตน 
ในประกาศครั้งแรก ใหกําหนดสถานที่ วัน เวลารับขอเสนอ ปดการรับขอเสนอ 

และเปดซองขอเสนอ พรอมทั้งประกาศโฆษณาและแจงลักษณะโดยยอของพัสดุที่ตองการซื้อหรือ
งานที่ตองการจางและกําหนดเวลาใหพอเพียงเพื่อเปดโอกาสใหแกผูที่สนใจจัดเตรียมขอเสนอ 
ทั้งนี้จะตองกระทํากอนวันรับซองขอเสนอไมนอยกวา ๓๐ วัน โดยประกาศทางวิทยุกระจายเสียง
และลงประกาศในหนังสือพิมพ หากเห็นสมควรจะสงประกาศเชิญชวนไปยังผูมีอาชีพขายหรือ
รับจางทํางานนั้นโดยตรงหรือโฆษณาดวยวิธีอ่ืนอีกก็ได 

สําหรับการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการประกวดราคานานาชาติ ให
ประกาศโฆษณากอนวันรับซองขอเสนอไมนอยกวา ๖๐ วัน และดําเนินการตามหลักเกณฑของ
แหลงเงินกูหรือเงินชวยเหลืออีกดวย 

                                                 
๓๕ ขอ ๓๐ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๓๒  ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูมี

คุณสมบัติเบื้องตนประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยางนอย ๔ คน โดยให
แตงตั้งจากขาราชการระดับ ๕ หรือเทียบเทาข้ึนไป และจะตองมีผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ
อยางนอย ๑ คน 

คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนมีหนาที่พิจารณาคุณสมบัติ
เบื้องตนตามหลักเกณฑและภายในระยะเวลาที่หัวหนาสวนราชการกําหนด 

ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับ
ไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เพ่ือพิจารณาประกาศรายชื่อผูมี
คุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือจางตอไป 

 
ขอ ๓๓๓๖  ใหสวนราชการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติ

เบื้องตนในการซื้อหรือการจาง และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ไดประกาศไป
แลวอยางนอยทุกรอบ ๓ ป โดยปกติใหกระทําภายในเดือนแรกของปงบประมาณ และเมื่อได
ทบทวนแลว ใหสวนราชการนั้นแจงการทบทวนพรอมทั้งสงหลักเกณฑที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม 
ให กวพ. ทราบโดยเร็ว แตตองไมนานเกินกวา ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดมีการเปลี่ยนแปลง
หลักเกณฑดังกลาว 

ในกรณีที่สวนราชการใดมีการขึ้นบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนสําหรับการซื้อหรือ
การจางไวเปนการประจํา ใหสวนราชการนั้นเปดโอกาสใหผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ไดข้ึนบัญชีไว
แลวและประสงคที่จะขอเลื่อนชั้น หรือใหบุคคลที่ประสงคจะเขารับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือข้ึน
บัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตน มีสิทธิย่ืนคําขอเล่ือนชั้นหรือคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกได
ตลอดเวลา โดยใหดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการคัดเลือกตามที่กําหนดไวในขอ ๓๑ และขอ 
๓๒ และโดยปกติจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอและเอกสาร
หลักฐานตางๆ ครบถวนแลว ถาไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาว
จะตองช้ีแจงเหตุผลและระยะเวลาที่ตองใชตามความจําเปนใหผูย่ืนคําขอทราบดวย 

ในระหวางการยื่นคําขอและตรวจพิจารณาคําขอ ผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ย่ืนคําขอ
เล่ือนชั้น หรือผูที่ย่ืนคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกเพ่ือข้ึนบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตนจะใช
สิทธิจากการที่ตนไดย่ืนคําขอเลื่อนชั้นหรือคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกดังกลาวในการซื้อหรือ
การจางที่มีข้ึนกอนหรือในระหวางที่ตนยื่นคําขอเลื่อนชั้น หรือคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือก
นั้นไมได 

ในกรณีที่สวนราชการเห็นสมควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการ
ซื้อหรือการจางเพ่ือดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนตามหลักเกณฑที่ไดมีการ
เปลี่ยนแปลงใหมตามวรรคหนึ่ง ใหสวนราชการแจงใหผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่อยูในบัญชีรายชื่อ

                                                 
๓๖ ขอ ๓๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ทราบหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงใหม
ลวงหนาไมนอยกวา ๑๒๐ วัน 

 
ขอ ๓๓ ทวิ๓๗  ในการซื้อหรือการจางแตละครั้ง ใหสวนราชการพิจารณาถึง

ความสามารถในการรับงานของผูขายหรือผูรับจางประกอบการพิจารณาคัดเลือกของสวนราชการ
ดวย 

ในกรณีที่สวนราชการใดมีการขึ้นบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนสําหรับการซื้อหรือ
การจางไวแลว ใหสวนราชการนั้นแจงใหผูขายหรือผูรับจางที่อยูในบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตน
ดังกลาวแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพรอมที่ตนมีอยูในวันเสนอราคาตาม
หลักเกณฑที่ทางราชการกําหนดทั้งในดานบุคลากร เครื่องมือ โรงงาน และฐานะทางการเงินของ
ตนตอสวนราชการ 

 
กรรมการ 

 
ขอ ๓๔  ในการดําเนินการซื้อหรือจางแตละคร้ัง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้ง

คณะกรรมการขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ แลวแตกรณี คือ 

(๑) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
(๒) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 
(๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
(๔) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
(๕) คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
(๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(๗) คณะกรรมการตรวจการจาง 
ใหคณะกรรมการแตละคณะรายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาสวนราชการ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถามีเหตุที่ทําใหการรายงานลาชา ใหเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณา
ขยายเวลาใหตามความจําเปน 

 
ขอ ๓๕  คณะกรรมการตามขอ ๓๔ แตละคณะใหประกอบดวยประธานกรรมการ 

๑ คน และกรรมการอยางนอย ๒ คน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือ
เทียบเทาข้ึนไป ในกรณีจําเปนหรือเพ่ือประโยชนของทางราชการจะแตงตั้งบุคคลที่มิใชขาราชการ
รวมเปนกรรมการดวยก็ได ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหหัวหนาสวนราชการ
แตงตั้งขาราชการที่มีคุณสมบัติดังกลาวขางตนทําหนาที่ประธานกรรมการแทน 

                                                 
๓๗ ขอ ๓๓ ทวิ เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในกรณีเมื่อถึงกําหนดเวลาการเปดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแลว 
ประธานกรรมการยังไมมาปฏิบัติหนาที่ ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่
ประธานกรรมการในเวลานั้น โดยใหคณะกรรมการดังกลาวปฏิบัติหนาที่เฉพาะขอ ๔๒ (๑) หรือ
ขอ ๔๙ แลวแตกรณีแลวรายงานประธานกรรมการซึ่งหัวหนาสวนราชการแตงตั้งเพ่ือดําเนินการ
ตอไป 

ในการซื้อหรือจางคร้ังเดียวกัน หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการรับและเปดซอง
ประกวดราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือแตงตั้งผูที่เปนกรรมการเปดซอง
สอบราคา หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปนกรรมการตรวจรับพัสด ุ

คณะกรรมการทุกคณะ เวนแตคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา ควร
แตงตั้งผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุหรืองานจางนั้นๆ เขารวมเปนกรรมการดวย 

สําหรับการซื้อหรือจางในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแตงตั้งขาราชการหรือ
ลูกจางประจําคนหนึ่งซึ่งมิใชผูจัดซื้อหรือจัดจางเปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจางนั้น โดยใหปฏิบัติ
หนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจางก็ได 

 
ขอ ๓๖  ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมา

พรอมกันไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการแต
ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ 

มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธาน
กรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
คณะกรรมการตรวจการจาง ใหถือมติเอกฉันท 

กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการใหทําบันทึกความเห็น
แยงไวดวย 

 
ขอ ๓๗๓๘  ในการจางกอสรางแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูควบคุม

งานที่มีความรูความชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสรางจากขาราชการหรือ
ลูกจางประจําในสังกัด หรือขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัดอื่นตามที่ไดรับยินยอมจาก
หัวหนาสวนราชการของผูนั้นแลว ในกรณีที่ลักษณะของงานกอสราง มีความจําเปนตองใชความรู
ความชํานาญหลายดาน จะแตงตั้งผูควบคุมงานเฉพาะดานหรือเปนกลุมบุคคลก็ได 

ผูควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผูออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะตองมี
คุณวุฒิไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

ในกรณีจําเปนจะตองจางที่ปรึกษาเปนผูควบคุมงานแทนขาราชการหรือ
ลูกจางประจําตามวรรคหนึ่ง ใหถือปฏิบัติตามหมวด ๒ สวนที่ ๓ หรือสวนที่ ๔ แลวแตกรณี 

 

                                                 
๓๘ ขอ ๓๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๓๘  ในการซื้อ หรือจางทําพัสดุที่มี เทคนิคพิเศษ และจําเปนตองใช
ผูเช่ียวชาญในการพิจารณาเปนการเฉพาะ ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จะขอทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณเพื่อวาจางที่ปรึกษา มาใหความเห็นประกอบการพิจารณาในการ
จัดซื้อหรือจัดจางในขั้นตอนหนึ่งข้ันตอนใดไดตามความจําเปน โดยใหดําเนินการจางโดยถือ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ในสวนที่ ๓ 

 
วิธีตกลงราคา 

 
ขอ ๓๙  การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคา ใหเจาหนาที่พัสดุติดตอตกลงราคากับ

ผูขายหรือผูรับจางโดยตรง แลวใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุจัดซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการตามขอ ๒๙ 

การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดย
ไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน ใหเจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้น ดําเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอ
หัวหนาสวนราชการ และเมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงานดังกลาว
เปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

 
วิธีสอบราคา 

 
ขอ ๔๐  ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา โดยอยางนอยใหแสดงรายการ

ดังตอไปนี้ 
(๑) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อและจํานวนที่ตองการ หรือแบบรูป

รายการละเอียดและปริมาณงานที่ตองการจาง 
ในกรณีที่จําเปนตองดูสถานที่ หรือช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตามวรรค

หนึ่ง ใหกําหนดสถานที่ วัน เวลาที่นัดหมายไวดวย 
(๒) คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซึ่งจะตองมีอาชีพขายหรือรับจางตาม (๑) 

โดยใหผูเสนอราคาแสดงหลักฐานดังกลาวดวย 
(๓) ในกรณีจําเปนใหระบุผูเขาเสนอราคาสงตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูป

และรายการละเอียดไปพรอมกับในเสนอราคา 
(๔) ถาจําเปนตองมีการตรวจทดลอง ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอแกการ

ตรวจทดลองและเหลือไวสําหรับการทําสัญญาดวย ทั้งนี้ ใหมีขอกําหนดไวดวยวาทางราชการไม
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอยางนั้น 

(๕) สถานที่ติดตอเก่ียวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มีการขายใหระบุ
ราคาขายไวดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๖) ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคาเสนอราคารวมทั้งส้ิน และราคาตอหนวยหรือ
ตอรายการ (ถาทําได) พรอมทั้งระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวา จะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอ
หนวยหรือตอรายการ ในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคาใหพิจารณาราคารวม 

(๗) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาใหลงราคารวม
ทั้งส้ินเปนตัวเลขและตองมีตัวหนังสือกํากับ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือ
เปนสําคัญ 

ในการสอบราคาจางกอสราง ใหกําหนดแบบบัญชีรายการกอสรางตามความ
เหมาะสมของลักษณะและประเภทของงาน เพ่ือใหผูเขาเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาดวย 

(๘) กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาที่จําเปนตอทางราชการ และมีเง่ือนไขดวยวา
ซองเสนอราคาที่ย่ืนตอทางราชการและลงทะเบียนรับซองแลว จะถอนคืนมิได 

(๙) กําหนดสถานที่สงมอบพัสดุและวันสงมอบโดยประมาณ (สําหรับการซื้อ) 
หรือกําหนดวันที่จะเริ่มทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจาง) 

(๑๐) กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปดซองสอบราคา 
(๑๑) ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอทาง

ราชการจาหนาถึงประธานกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อการจางครั้งนั้น และสงถึงสวน
ราชการกอนวันเปดซอง โดยใหสงเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสาร เสนอ
ไปพรอมกับซองราคาดวย 

สําหรับกรณีที่จะใหมีการยื่นซองทางไปรษณียได ใหกําหนดวิธีการปฏิบัติไวให
ชัดเจนดวย 

(๑๒) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
กับทางราชการ เปนผูทิ้งงาน 

(๑๓) ขอกําหนดวาผูเขาเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญา จะตอง
วางหลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตราในขอ ๑๔๑ และขอ ๑๔๒ 

(๑๔) รางสัญญา รวมทั้งการแบงงวดงาน การจายเงิน เง่ือนไขการจายเงิน
ลวงหนา (ถามี) และอัตราคาปรับ 

(๑๕) ขอสงวนสิทธิ์วา สวนราชการจะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงานของ
ทางราชการ และสวนราชการทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะงดซื้อหรือจาง หรือเลือกซื้อหรือจางโดยไมจําตอง
ซื้อหรือจางจากผูเสนอราคาต่ําสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษ 
ผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมี
การสมยอมกันในการเสนอราคา 

 
ขอ ๔๑  การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหดําเนินการดังนี ้
(๑) กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา ๑๐ วัน สําหรับการสอบราคาใน

ประเทศหรือไมนอยกวา ๔๕ วัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ใหเจาหนาที่พัสดุสงประกาศ
เผยแพรการสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือ



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

โดยทางไปรษณียลงทะเบียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได กับใหปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไว
โดยเปดเผย ณ ที่ทําการของสวนราชการนั้น 

(๒) ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อหรือการจางครั้งนั้น และสงถึงสวนราชการผูดําเนินการ
สอบราคากอนวันเปดซองสอบราคา โดยยื่นโดยตรงตอสวนราชการ หรือสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียนในกรณีที่สวนราชการกําหนดใหกระทําได 

(๓) ใหเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่
ผูเสนอราคามายื่นซองโดยตรง ใหออกใบรับใหแกผูย่ืนซอง สําหรับกรณีที่เปนการยื่นซองทาง
ไปรษณีย ใหถือวันและเวลาท่ีสวนราชการนั้นลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง และใหสงมอบ
ซอง ใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทันที 

(๔) ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซอง 
และเมื่อถึงกําหนดเวลาเปดซองสอบราคาแลว ใหสงมอบซองเสนอราคาพรอมทั้งรายงานผลการ
รับซองตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคา เพ่ือดําเนินการตอไป 

 
ขอ ๔๒  คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาที่ดังนี้ 
(๑) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสาร

หลักฐานตางๆ ของผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผย ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด และ
ตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผูเสนอราคาทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือ
กํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน 

(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ในเสนอราคา แคตตาล็อกหรือแบบ
รูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม (๒) ที่มี
คุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ และเสนอใหซื้อหรือจางจากรายที่คัดเลือกไว
แลวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด 

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับสวน
ราชการในเวลาที่กําหนดตามเอกสารสอบราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ําราย
ถัดไปตามลําดับ 

ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอ
ราคาใหมพรอมกันดวยวิธีย่ืนซองเสนอราคา 

ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูง
กวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามขอ ๔๓ 

(๔) ในกรณีที่มีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่
กําหนดไวในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการดําเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม 

(๕) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่
ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการเพื่อส่ังการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๔๓๓๙  การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏวาราคาของผูเสนอราคา
รายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางยังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางตามขอ ๒๗ (๔) หรือ
ขอ ๒๘ (๕) แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการดําเนินการตามลําดับดังนี้ 

(๑) เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูเสนอ
ราคารายนั้นยอมลดราคาแลว ราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวา แต
สวนที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือตอรองราคาแลว ไมยอมลดราคา
ลงอีก แตสวนที่สูงกวาเงินที่จะซื้อหรือจางนั้น ไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็น
วาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 

(๒) ถาดําเนินการตาม (๑) แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจางทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธีย่ืนซองเสนอราคาภายใน
กําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไมมายื่นซอง ใหถือวารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไวเดิม 
หากผูเสนอราคาต่ําสุดในการตอรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูง
กวาแตสวนที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง  ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปน
ราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 

(๓) ถาดําเนินการตาม (๒) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอหัวหนาสวน
ราชการเพื่อประกอบการใชดุลพินิจวาจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงิน
เพ่ิมเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดําเนินการสอบราคาใหม 

 
วิธีประกวดราคา 

 
ขอ ๔๔  ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคาตามตัวอยางที่ กวพ. 

กําหนดหรือตามแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว 
การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตาง

ไปจากที่ กวพ. กําหนดหรือแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมี
สาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ให
กระทําได เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสง
รางเอกสารประกวดราคาไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน 

การเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจัดทําเปนประกาศ และมีสาระสําคัญดังนี้ 
(๑) รายการพัสดุที่ตองการซื้อ หรืองานที่ตองการจาง 
(๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคา 
(๓) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประกวดราคา 
(๔) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและ

ราคาของเอกสาร 

                                                 
๓๙ ขอ ๔๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) แหลงเงินกูและประเทศผูมีสิทธิเขาประกวดราคา ในกรณีประกวดราคา
นานาชาต ิ

 
ขอ ๔๕๔๐  การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุมี

หนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทําหลักฐานการเผยแพรและการปดประกาศประกวดราคา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการดังนี ้

(๑) ปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของสวนราชการนั้น การ
ปดประกาศดังกลาว ใหกระทําในตูปดประกาศที่มีกุญแจปดตลอดเวลาโดยผูปดประกาศและผู
ปลดประกาศออกจากตูปดประกาศจะตองจัดทําหลักฐานการปดประกาศและการปลดประกาศ
ออกเปนหนังสือมีพยานบุคคลรับรอง ทั้งนี้ ผูปดประกาศและผูปลดประกาศออก จะตองมิใช
บุคคลเดียวกัน และจะตองมิใชบุคคลที่เปนพยานในแตละกรณีดวย 

(๒) สงไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และ/หรือประกาศในหนังสือพิมพ 
(๓) สงใหกรมประชาสัมพันธ และองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทยเพื่อ

เผยแพร 
(๔) สงไปเผยแพรที่ศูนยรวมขาวประกวดราคาของทางราชการ โดยใหสงเอกสาร

ประกวดราคาไปพรอมกันดวย 
(๕) สงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค

แลวแตกรณี โดยใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกันดวย 
นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเห็นสมควรจะสงประกาศไปยังผูมี

อาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอ่ืนอีกดวยก็ได 
การสงประกาศประกวดราคาตามวรรคหนึ่ง หากจัดสงทางไปรษณีย ใหจัดสงโดย

ใชบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) เวนแตทองที่ใดไมมีบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) จึง
ใหจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ใหกระทํากอนการใหหรือ
การขายเอกสารประกวดราคาไมนอยกวา ๗ วันทําการ 

สําหรับการซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ใหสวนราชการถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑของแหลงเงินกูหรือแหลงใหเงินชวยเหลือ 

 
ขอ ๔๖๔๑  การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวกับคุณ

ลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด ใหกระทํา ณ สถานที่ที่สามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขต
หวงหาม และจะตองจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมา

                                                 
๔๐ ขอ ๔๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 
๔๑ ขอ ๔๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นรายละ ๑ ชุด โดยไมมีเง่ือนไขอื่นใดในการให
หรือการขาย 

การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา ตองกระทําไมนอยกวา ๗ วันทําการ
และจะตองมีชวงเวลาสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงคจะเขาเสนอราคาหลังปดการใหหรือ
การขายเอกสารประกวดราคาจนถึงกอนวันรับซองประกวดราคาไมนอยกวา ๗ วันทําการ หรือไม
นอยกวาจํานวนวันที่มากกวานั้นตามที่ กวพ. กําหนด โดยคํานึงถึงขนาด ปริมาณ และลักษณะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจาง 

ในกรณีที่มีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่ทางราชการตองเสีย
ไปในการจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น 

ถามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นและมีการประกวดราคาใหม ใหผูรับหรือ
ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งกอน มีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้นหรือ
ไดรับเอกสารประกวดราคาใหม โดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารประกวดราคาอีก 

 
ขอ ๔๗๔๒  ในกรณีที่การซื้อหรือการจางใดมีรายละเอียดที่มีความซับซอนหรือมี

ความจําเปนโดยสภาพของการซื้อหรือการจางที่จะตองมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ให
สวนราชการกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ในประกาศ
ประกวดราคา 

กอนวันปดการรับซองประกวดราคา หากสวนราชการเห็นวามีความจําเปนที่
จะตองกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเปนการแกไขคุณลักษณะเฉพาะที่เปน
สาระสําคัญซึ่งมิไดกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาตั้งแตตน ใหสวนราชการจัดทําเปนเอกสาร
ประกวดราคาเพิ่มเติมและใหระบุ วัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่
ไวดวย และใหดําเนินการตามขอ ๔๕ วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม รวมทั้งใหแจงเปนหนังสือใหผูที่
ไดรับหรือไดซื้อเอกสารประกวดราคาไปแลวทุกรายทราบโดยมิชักชา 

การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ให
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทําบันทึกการช้ีแจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ เปนลายลักษณอักษรไว
เปนหลักฐานทุกครั้ง 

ถามีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหสวนราชการพิจารณาเลื่อนวัน เวลารับซอง 
การปดการรับซอง และการเปดซองประกวดราคาตามความจําเปนแกกรณีดวย 

 
ขอ ๔๘  นอกจากกรณีที่กําหนดไวตามขอ ๔๗ เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประกวด

ราคาหามมิใหรนหรือเล่ือน หรือเปล่ียนแปลงกําหนดเวลารับซอง และเปดซองประกวดราคา 

                                                 
๔๒ ขอ ๔๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การรับซองทางไปรษณียจะกระทํามิได เวนแตการประกวดราคานานาชาติซึ่ง
กําหนดใหมีการยื่นซองทางไปรษณียได โดยใหถือปฏิบัติตามขอ ๔๑ (๒) (๓) และ (๔) โดย
อนุโลม 

 
ขอ ๔๙๔๓  คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้ 
(๑) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐานลงชื่อกํากับซองกับ

บันทึกไวที่หนาซองวาเปนของผูใด 
(๒) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน และใหเจาหนาที่

การเงินออกใบรับใหแกผูย่ืนซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึก
ในรายงานดวย กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกันใหสงสําเนาหนังสือค้ําประกันให
ธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย
ผูออกหนังสือค้ําประกัน ทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย 

(๓) รับเอกสารหลักฐานตางๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอม
ทั้งพัสดุตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกใน
รายงานไวดวย 

(๔) เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคาหรือเอกสาร
หลักฐานตางๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก เวนแตกรณีตามขอ ๑๖ (๙) 

(๕) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสาร
หลักฐานตางๆ ของผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด และให
กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน 

ในกรณีที่มีการยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนออื่นๆ แยกจากซอง
ขอเสนอดานราคาซึ่งตองพิจารณาทางเทคนิคและอื่น ๆ กอนตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวตามขอ 
๕๔ และขอ ๕๖ คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาไมตองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง 
โดยใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่จะตองดําเนินการตอไป 

(๖) สงมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมดวยบันทึก
รายงานการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ทันทีในวันเดียวกัน 

 
ขอ ๕๐  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานตางๆ 

พัสดุตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตอง
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 

ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดใน
เอกสารประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการ

                                                 
๔๓ ขอ ๔๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย ใหพิจารณาผอนปรน
ใหผูเขาประกวดราคา โดยไมตัดผูเขาประกวดราคารายนั้นออก 

ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใด 
ก็ไดแตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได 

(๒) พิจารณาคัดเลือกส่ิงของ หรืองานจาง หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่
ตรวจสอบแลวตาม (๑) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ แลวเสนอใหซื้อ
หรือจางจากผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวแลว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด 

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับสวน
ราชการในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํา
รายถัดไปตามลําดับ 

ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอ
ราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธีย่ืนซองเสนอราคา 

ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูง
กวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามขอ ๔๓ 
โดยอนุโลม 

(๓) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสาร
ที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

 
ขอ ๕๑  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไดพิจารณาตามขอ ๕๐ 

(๑) แลวปรากฏวา มีผูเสนอราคารายเดียวหรือมีผูเสนอราคาหลายรายแตถูกตองตรงตามรายการ
ละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติใหเสนอหัวหนาสวน
ราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น แตถาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นวา
มีเหตุผล สมควรที่จะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการประกวดราคา ก็ใหดําเนินการตามขอ 
๕๐ (๒) โดยอนุโลม 

 
ขอ ๕๒๔๔  ในกรณีไมมีผูเสนอราคา หรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายการละเอียด

และเง่ือนไขที่กําหนด ใหเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นเพื่อดําเนินการ
ประกวดราคาใหม หากหัวหนาสวนราชการเห็นวา การประกวดราคาใหมจะไมไดผลดี จะสั่งให
ดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๓ (๘) หรือขอ ๒๔ (๖) แลวแตกรณีก็ได 

 
ขอ ๕๓  หลังจากการประกวดราคาแลวแตยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือ

จางกับผูเสนอราคารายใด ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการเปนเหตุใหตอง
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการละเอียดหรือเง่ือนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซึ่งทํา

                                                 
๔๔ ขอ ๕๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคาดวยกัน ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา
ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น 

 
ขอ ๕๔๔๕  การซื้อหรือการจางที่มีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของ

พัสดุ และหรือขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกัน
เปนเหตุใหมีปญหาในการพิจารณาตัดสิน และเพ่ือขจัดปญหาดังกลาวจําเปนตองใหมกีารปรบัปรงุ
ขอเสนอใหครบถวนและเปนไปตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา หรือการซื้อหรือการจาง
แบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหดําเนินการได ใหถือปฏิบัติ
เชนเดียวกับการประกวดราคาทั่วไป เวนแตการกําหนดใหผูเขาเสนอราคายื่นซองประกวดราคา
โดยแยกเปน 

(๑) ซองขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่นๆ 
(๒) ซองขอเสนอดานราคา 
(๓) ซองขอเสนอทางการเงินตามขอ ๕๖ (ถามี) 
ทั้งนี้ ใหกําหนดวิธีการ ข้ันตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเง่ือนไขใน

เอกสารประกวดราคาดวย 
 
ขอ ๕๕๔๖  เพ่ือใหเปนไปตามขอ ๕๔ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคาทําหนาที่เปดซองขอเสนอดานเทคนิคของผูเสนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปดซอง
ประกวดราคาตามขอ ๔๙ (๕) และพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ ๕๔ โดยถือปฏิบัติตาม
ขอ ๕๐ ในสวนที่ไมขัดกับการดําเนินการดังตอไปนี้ 

(๑) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่นของผูเขาเสนอราคาทุกรายและ
คัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอไดตรงหรือใกลเคียงตามมาตรฐานความตองการของสวนราชการมาก
ที่สุด ในกรณีจําเปน จะเรียกผูเสนอราคามาชี้แจงในรายละเอียดขอเสนอเปนการเพิ่มเติมขอหนึ่ง
ขอใดก็ได 

(๒) เปดซองราคาเฉพาะรายที่ไดผานการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑) แลวสาํหรับ
รายที่ไมผานการพิจารณา ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคา และซองขอเสนอทางการเงิน (ถามี) 
โดยไมเปดซอง 

ในการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนอทางการเงินในกรณีนี้ ใหสวน
ราชการแตงตั้งผูเช่ียวชาญดานเทคนิค และผูเช่ียวชาญดานการเงินที่เก่ียวของกับการซื้อหรือการ
จางอยางนอยดานละ ๑ คน เขารวมเปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามวรรค
หนึ่งดวย 

 
                                                 

๔๕ ขอ ๕๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 

๔๖ ขอ ๕๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๕๖  การซื้อหรือการจางที่เปดโอกาสใหผูเขาเสนอราคาย่ืนขอเสนอทางการ
เงินมาดวยใหกําหนดใหผูเสนอราคายื่นซองขอเสนอทางการเงินแยกมาตางหาก และใหเปดซอง
ขอเสนอทางการเงินพรอมกับการเปดซองราคาตามขอ ๕๕ (๒) เพ่ือทําการประเมินเปรียบเทียบ
ตอไป ทั้งนี้ ใหกําหนดวิธีการ ข้ันตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเง่ือนไขในเอกสารการ
ประกวดราคาดวย 

 
วิธีพิเศษ 

 
ขอ ๕๗๔๗  การซื้อโดยวิธีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดซื้อโดยวิธีพิเศษข้ึนเพื่อดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาด ใหดําเนินการซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
(๒) ในกรณีเปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแกราชการ ใหเชิญ

ผูมีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาด 
หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

(๓) ในกรณีเปนพัสดุที่ใชราชการลับ ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (๒) 
(๔) ในกรณีที่ เปนพัสดุที่ ไดซื้อไวแลว แตมีความจําเปนตองใช เ พ่ิมใน

สถานการณที่จําเปนหรือเรงดวน หรือเพ่ือประโยชนของสวนราชการ ใหเจรจากับผูขายรายเดิม
ตามสัญญาหรือขอตกลงซึ่งยังไมส้ินสุดระยะเวลาการสงมอบ เพ่ือขอใหมีการขายพัสดุตาม
รายละเอียด และราคาที่ต่ํากวา หรือราคาเดิม ภายใตเง่ือนไขที่ดีกวาหรือเง่ือนไขเดิม โดยคํานึงถึง
ราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพ่ือใหบังเกิดผลประโยชนสูงสุดที่สวนราชการจะไดรับ 

(๕) ในกรณีเปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศใหเสนอหัวหนา
สวนราชการเพื่อติดตอส่ังซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือสืบราคาจากตางประเทศ โดยขอความ
รวมมือใหสถานเอกอัครราชทูต หรือสวนราชการอื่นในตางประเทศ ชวยสืบราคา คุณภาพ 
ตลอดจนรายละเอียด สวนการซื้อโดยผานองคการระหวางประเทศใหติดตอกับสํานักงานของ
องคการระหวางประเทศที่มีอยูในประเทศโดยตรง เวนแตกรณีที่ไมมีสํานักงานในประเทศ ให
ติดตอกับสํานักงานในตางประเทศได 

(๖) ในกรณีเปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่
จําเปนตองระบุย่ีหอเปนการเฉพาะ ใหเชิญผูผลิตหรือผูแทนจําหนายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอ
ราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

(๗) ในกรณีพัสดุที่เปนที่ดินและสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง ใหเชิญ
เจาของที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือ
ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

                                                 
๔๗ ขอ ๕๗ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สําหรับการจัดซื้อที่ดินและหรือส่ิงกอสรางในตางประเทศในกรณีจําเปนจะติดตอ
กับนายหนา หรือดําเนินการในทํานองเดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมทองถ่ินแทน
เจาของที่ดินก็ได 

(๘) ในกรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดีใหสืบราคาจาก
ผูมีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป 
(ถามี) หากเห็นวา ผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคา
ที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับ
ไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการเพื่อส่ังการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ

 
ขอ ๕๘๔๘  การจางโดยวิธีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการจัด

จางโดยวิธีพิเศษข้ึนเพื่อดําเนินการดังตอไปนี ้
(๑) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหเชิญผูมีอาชีพ

รับจางทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถ่ินหรือ
ราคาที่ประมาณได หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

(๒) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๕) ใหเจรจากับผูรับจางรายเดิมตาม
สัญญาหรือขอตกลงซึ่งยังไมส้ินสุดระยะเวลาการสงมอบ เพ่ือขอใหมีการจางตามรายละเอียด และ
ราคาที่ต่ํากวาหรือราคาเดิม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพ่ือใหบังเกิด
ผลประโยชนสูงสุดที่สวนราชการจะไดรับ 

(๓) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๖) กรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการจางโดย
วิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรง และผูเสนอราคาในการ
สอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรจาง
เสนอราคาสูงกวาราคาในทองถ่ินหรือราคาที่ประมาณได หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให
ตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับ
ไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการเพื่อส่ังการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ

 
วิธีกรณีพิเศษ 

 
ขอ ๕๙๔๙  การดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการ

ส่ังซื้อหรือส่ังจางจากผูขายหรือผูรับจางตามขอ ๒๖ ไดโดยตรง เวนแตการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง

                                                 
๔๘ ขอ ๕๘ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๙ 
๔๙ ขอ ๕๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. 

๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ซึ่งมีราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุจัดซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับ
ความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการตามขอ ๒๙ 

 
การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ 

 
ขอ ๖๐  การซื้อยาของสวนราชการ ใหจัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC 

NAME) ในบัญชียาหลักแหงชาติตามที่คณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด โดยใหใชเงิน
งบประมาณจัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ ๖๐ เวนแตสวนราชการในสังกัดกระทรวง
สาธารณสุข ใหใชเงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกลาวไมนอยกวารอยละ ๘๐ 

 
ขอ ๖๑  การซื้อยา และเวชภัณฑที่มิใชยา เชน ผากอส สําลี หลอดฉีดยา เข็มฉีด

ยา เฝอก วัสดุทันตกรรม ฟลมเอกซเรย และเภสัชเคมีภัณฑ ซึ่งองคการเภสัชกรรมไดผลิต
ออกจําหนายแลวใหจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม นอกจากสวนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม 
ใหจัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร สวนกรมตํารวจจะซื้อจากองคการเภสัชกรรม หรือโรงงาน
เภสัชกรรมทหารก็ได โดยใหดําเนินการดวยวิธีกรณีพิเศษ แตทั้งนี้ ราคายาที่องคการเภสัชกรรม
หรือโรงงานเภสัชกรรมทหารจําหนายตองไมสูงกวาราคากลางของยาชื่อสามัญเดียวกันที่กระทรวง
สาธารณสุขกําหนดเกินรอยละ ๓ 

 
ขอ ๖๒  การซื้อยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติและเวชภัณฑที่มิใชยาซึ่ง

องคการเภสัชกรรมมิไดเปนผูผลิต แตมีจําหนาย สวนราชการจะจัดซื้อจากองคการเภสัชกรรม 
หรือผูขายหรือผูผลิตรายใดก็ได ภายใตหลักเกณฑ ดังนี้ 

(๑) การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา ใหสวนราชการแจงใหองคการ
เภสัชกรรมทราบดวยทุกครั้ง และถาผลการสอบราคาหรือประกวดราคาปรากฏวา องคการเภสัช
กรรมเสนอราคาเทากันหรือต่ํากวาผูเสนอราคารายอื่น ใหสวนราชการซื้อจากองคการเภสัชกรรม 

(๒) การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ ใหซื้อในราคาที่ไมสูงกวาราคา
กลางที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 
ขอ ๖๓  ในกรณีที่มีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหความสนับสนุนให

ซื้อยาและเวชภัณฑที่มิใชยาจากหนวยงานใด ก็ใหสวนราชการจัดซื้อยา หรือเวชภัณฑที่มิใชยาจาก
หนวยงานดังกลาวได โดยวิธีกรณีพิเศษดวย 

 
ขอ ๖๔  ใหกระทรวงสาธารณสุขมีหนาที่แจงเวียนบัญชียาหลักแหงชาติตามที่

คณะกรรมการแหงชาติทางดานยากําหนด พรอมทั้งราคากลางของยาดังกลาว และเวชภัณฑที่มิใช
ยาใหสวนราชการตางๆ ทราบ กับใหองคการเภสัชกรรมแจงรายการยาตามบัญชียาหลักแหงชาติ
และเวชภัณฑที่มิใชยาที่องคการเภสัชกรรมผลิตไดหรือมีจําหนายใหสวนราชการตางๆ ทราบดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

อํานาจในการสั่งซื้อหรือส่ังจาง 
 
ขอ ๖๕๕๐  การสั่งซื้อหรือส่ังจางครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษให

เปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี้ 
(๑) หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ขอ ๖๖๕๑  การสั่งซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารง

ตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี ้
(๑) หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ขอ ๖๗  การสั่งซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหหัวหนาสวนราชการสั่งซื้อหรือ

ส่ังจางโดยไมจํากัดวงเงิน 
 

การจายเงินลวงหนา 
 
ขอ ๖๘  การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูขายหรือผูรับจาง จะ

กระทํามิได เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นวามีความจําเปนจะตองจาย และมีการกําหนดเงื่อนไข
ไวกอนการทําสัญญาหรือขอตกลง ใหกระทําไดเฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้

(๑) การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ จายไดไมเกินรอยละหาสิบของราคาซื้อหรือราคาจาง 

(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในตางประเทศ หรือจากหนวยงานอื่นใน
ตางประเทศซึ่งตองดําเนินการผานองคการระหวางประเทศ หรือการซื้อเคร่ืองมือวิทยาศาสตรหรือ
พัสดุอ่ืนที่ กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๘) ซึ่งจําเปนตองซื้อจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนวยโดยตรง
ในตางประเทศ ใหจายไดตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองคการระหวางประเทศ หรือตาม
เง่ือนไขที่ผูขายกําหนด แลวแตกรณี 

(๓)๕๒ การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานขอมูล
สําเร็จรูป (CD-ROM) ที่มีลักษณะจะตองบอกรับเปนสมาชิกกอน และมีกําหนดการออกเปน

                                                 
๕๐ ขอ ๖๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๘ 
๕๑ ขอ ๖๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

วาระดังเชนวารสาร หรือการบอกรับเปนสมาชิก INTERNET เพ่ือใหสามารถใชประโยชนเรียก
คนหาขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลตางๆ โดยอาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใหจายไดเทาที่
จายจริง 

(๔) การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จายไดไมเกินรอยละ
สิบหาของราคาซื้อหรือราคาจาง แตทั้งนี้ จะตองกําหนดอัตราคาพัสดุหรือคาจางที่จะจายลวงหนา
ไวเปนเง่ือนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาดวย 

(๕) การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของราคาซื้อ
หรือราคาจาง 

 
ขอ ๖๙  การจายเงินใหแกผูขายหรือผูรับจางตามแบบธรรมเนียมการคาระหวาง

ประเทศ โดยเปดเลตเตอรออฟเครดิต หรือโดยวิธีใชดราฟตกรณีที่วงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
หรือการจายเงินตามความกาวหนาในการจัดหาพัสดุที่ส่ังซื้อ ใหกระทําไดโดยไมถือวาเปนการ
จายเงินลวงหนา 

 
ขอ ๗๐  การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๖๘ (๑) (๒) และ (๓) 

ไมตองเรียกหลักประกัน 
สวนการจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๖๘ (๔) และ (๕) ผูขายหรือ

ผูรับจางจะตองนําพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมาค้าํประกนั
เงินที่รับลวงหนาไปนั้น 

 
การตรวจรับพสัด ุ

 
ขอ ๗๑  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวใน

สัญญาหรือขอตกลง 
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับ

อนุมัติจากหัวหนาสวนราชการกอน 
(๒) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว สําหรับกรณีที่มี

การทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผู ชํานาญการหรือ
ผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่
ของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได 

ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจรับตาม
หลักวิชาการสถิติ 

                                                                                                                                            
๕๒ ขอ ๖๘ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสง และให
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(๔) เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางได
สงมอบพัสดุถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกเจาหนาที่
พัสดุพรอมกับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอยสองฉบับ มอบแกผูขายหรือ 
ผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพ่ือดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการ
เบิกจายเงินจากคลังและรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ 

ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบ มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา
หรือขอตกลง ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เพ่ือทราบหรือส่ังการ 
แลวแตกรณี 

(๕) ในกรณีที่ผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสง
มอบครบจํานวน แตไมถูกตองทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ให
ตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่ถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และโดยปกติใหรับรายงานหัวหนาสวน
ราชการเพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันตรวจพบ แตทั้งนี้ไมตัด
สิทธิ์ของสวนราชการที่จะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น 

(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยาง
ใดอยางหนึ่งไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบ
พัสดุนั้น และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการ เพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบ
ภายใน ๓ วันทําการนับแตวันที่ตรวจพบ 

(๗) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแยงไว 
ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหรับพัสดุนั้นไว จึง
ดําเนินการตาม (๔) หรือ (๕) แลวแตกรณี 

 
การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง 

 
ขอ ๗๒  คณะกรรมการตรวจการจางมีหนาที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมที่ 

ผูควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุก
สัปดาห รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงานแลวรายงาน
หัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

(๒) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาตามหลัก
วิชาการชางไมนาจะเปนไปได ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงให
ทํางานจางนั้นๆ โดยใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่
เห็นสมควร และตามหลักวิชาการชางเพ่ือใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดใน
สัญญา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันที่
ประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(๔) เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด
และขอกําหนดในสัญญาแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจาง
นั้นและใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปน
หลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพ่ือทําการ
เบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ 

ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
เพ่ือทราบหรือส่ังการ แลวแตกรณี 

(๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยง
ไวใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหตรวจรับงาน
จางนั้นไวจึงจะดําเนินการตาม (๔) 

 
ขอ ๗๓  ผูควบคุมงานมีหนาที่ ดังนี้ 
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงให

ทํางานจางนั้นๆ ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดไวในสัญญาทุก
ประการ โดยสั่งเปล่ียนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลัก
วิชาชางเพ่ือใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไม
ปฏิบัติตามก็ส่ังใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวา 
ผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําส่ัง และใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันท ี

(๒) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูป รายการละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญามี
ขอความขัดกัน หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูป รายการ
ละเอียดและขอกําหนดในสัญญาแตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชา
ชางที่ดี หรือไมปลอดภัย ใหส่ังพักงานนั้นไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว 

(๓)๕๓ จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปน
รายวัน พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย ๒ ฉบบั 
เพ่ือรายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาหและเก็บรักษาไวเพ่ือมอบใหแก
เจาหนาที่พัสดุ เมื่อเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อ
ประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่ 

การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และวัสดุที่ใชดวย 

                                                 
๕๓ ขอ ๗๓ (๓) แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) 

พ.ศ. ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึงกําหนดสง
มอบงานแตละงวดใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ให
คณะกรรมการตรวจการจางทราบภายใน ๓ วันทําการนับแตวันถึงกําหนดนั้นๆ 

 
สวนที่ ๓ 

การจางที่ปรึกษา 
   

 
การสงเสริมที่ปรึกษาไทย 

 
ขอ ๗๔๕๔  เพ่ือเปนการสงเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาไทย ใหมีศูนยขอมูลที่ปรึกษา

อยูภายใตการกํากับควบคุมดูแลของกระทรวงการคลังเพ่ือทําหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
(๒) รับจดทะเบียน ตอทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
(๓) รวบรวม จัดทํา รวมทั้งปรับปรุงขอมูลตาง ๆ เก่ียวกับที่ปรึกษาไทย 
(๔) เผยแพรหรือใหขอมูลเก่ียวกับที่ปรึกษาไทยแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ 

หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน และเอกชนผูสนใจ 

 
ขอ ๗๕๕๕  การจางที่ปรึกษาที่ เปนนิติบุคคล นอกจากการจางที่ปรึกษาที่

ดําเนินการดานเงินชวยเหลือ หรือเงินกูจากแหลงที่กําหนด ใหดําเนินการวาจางโดยวิธีอ่ืน ใหสวน
ราชการจางที่ปรึกษาไทยเปนที่ปรึกษาหลัก (Lead Firm) ในการดําเนินงาน เวนแตไดรับการ
ยืนยันเปนหนังสือจากศูนยขอมูลที่ปรึกษาวาไมมีที่ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น 

การจางที่ปรึกษาท่ีมิใชนิติบุคคล ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กวพ. 
กําหนด เวนแตระเบียบนี้กําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

ในกรณีมีที่ปรึกษาไทย แตมีเหตุผลและความจําเปนที่จะไมจางที่ปรึกษาไทยให
ขออนุมัติตอ กวพ. 

สําหรับการจางที่ปรึกษาของสวนราชการในตางประเทศหรือมีกิจกรรมที่ตอง
ปฏิบัติในตางประเทศ จะไมจางที่ปรึกษาไทยก็ได 

 

                                                 
๕๔ ขอ ๗๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 
๕๕ ขอ ๗๕ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๗๖๕๖  ภายใตบังคับขอ ๗๕ การจางที่ปรึกษาตางประเทศของสวนราชการ
นอกจากการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ หรือเงินกูจากแหลงที่กําหนดให
ดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืน จะตองมีบุคลากรไทยรวมงานดวยไมนอยกวารอยละหาสิบของจํานวน
คน - เดือน (man – months) ของที่ปรึกษาทั้งหมด เวนแตสาขาบริการหรืองานที่ไมอาจจะจาง
บุคลากรไทยไดใหขออนุมัติตอ กวพ. 

 
วิธีจางที่ปรึกษา 

 
ขอ ๗๗  การจางที่ปรึกษากระทําได ๒ วิธี คือ 
(๑) วิธีตกลง 
(๒) วิธีคัดเลือก 
 

รายงานขอจางที่ปรึกษา 
 
ขอ ๗๘  กอนดําเนินการจางที่ปรึกษา ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอหัวหนา

สวนราชการตามรายการดังตอไปนี ้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางที่ปรึกษา 
(๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา (Terms of Reference) 
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง 
(๔) วงเงินคาจางที่ปรึกษาโดยประมาณ 
(๕) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 
(๖) วิธีจางที่ปรึกษาและเหตุผลที่ตองจางที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น 
(๗) ขอเสนออื่นๆ (ถามี) 
เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว ใหเจาหนาที่

พัสดุดําเนินการจางตามวิธีจางนั้นตอไปได 
 

กรรมการ 
 
ขอ ๗๙  ในการดําเนินการจางที่ปรึกษาแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้ง

คณะกรรมการขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แลวแตกรณี คือ 
(๑) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง 
(๒) คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 
 

                                                 
๕๖ ขอ ๗๖ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๘๐๕๗  คณะกรรมการตามขอ ๗๙ ใหประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน
และกรรมการอยางนอย ๔ คน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการในสังกัดตั้งแตระดับ ๖ หรือ
เทียบเทาข้ึนไปอยางนอย ๒ คน ในกรณีจําเปนหรือเพ่ือประโยชนแกทางราชการใหแตงตั้งผูแทน
จากสวนราชการอื่น หรือบุคคลที่มิใชขาราชการซึ่งเปนผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิในงานที่จะ
จางที่ปรึกษาเปนกรรมการดวย และในกรณีการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินกู ใหมีผูแทนจาก
สํานักงานเศรษฐกิจการคลังดวย ๑ คน 

 
ขอ ๘๑  ในการประชุมของคณะกรรมการตามขอ ๗๙ ตองมีกรรมการมาประชุม

ไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม 
การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหนําความตามขอ ๓๖ มาใชบังคับ

โดยอนุโลม 
 

วิธีตกลง 
 
ขอ ๘๒  การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ไดแก การจางที่ปรึกษาที่ผูวาจางตกลงจาง

รายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแลว และเปนผูใหบริการที่
เช่ือถือได 

 
ขอ ๘๓๕๘  การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ใหกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง 

ดังตอไปนี้ 
(๑) เปนการจางที่มีคางานจางไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) เปนการจางเพื่อทํางานตอเนื่องจากงานที่ไดทําอยูแลว 
(๓) เปนการจางในกรณีที่ทราบแนชัดวาผูเช่ียวชาญในงานที่จะใหบริการตามที่

ตองการมีจํานวนจํากัด ไมเหมาะสมที่จะดําเนินการดวยวิธีคัดเลือก และเปนการจางที่มีคาจางไม
เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

(๔) เปนการจางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน หรือหนวยงานอื่นใดที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีใหการสนับสนุน ใหดําเนินการจาง
ไดโดยตรง 

การจางที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ และมีความ
จําเปนที่จะตองดําเนินการจางโดยวิธีตกลงก็ใหกระทําได โดยหัวหนาสวนราชการจะตองทํา
รายงานชี้แจงเหตุผลและความจําเปนของการจางโดยวิธีตกลงให กวพ. ทราบโดยมิชักชา แตอยาง
                                                 

๕๗ ขอ ๘๐ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 

๕๘ ขอ ๘๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 
๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ชาตองไมเกิน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดมีการจาง ในกรณีที่ กวพ. พิจารณาแลวเห็นวาการจางดังกลาว
ไมเปนกรณีเรงดวน ให กวพ. มีอํานาจแกไขสัญญาการจางใหเปนไปตามหลักเกณฑการจางที่
ปรึกษาที่กําหนดไวในระเบียบนี้ได และในการทําสัญญาจางโดยอาศัยเหตุเรงดวนนี้ สวนราชการ
จะตองกําหนดเปนเง่ือนไขไวในสัญญาดวยวาสัญญาจางดังกลาวจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อ กวพ. ให
ความเห็นชอบ 

ในกรณีการจางโดยอาศัยเหตุตาม (๒) หรือ (๓) กวพ. จะกําหนดใหหัวหนา
สวนราชการทํารายงานชี้แจงเหตุผลเพื่อทราบก็ได สําหรับกรณีที่เปนการจางที่มีคางานจางเกิน
วงเงินขั้นสูงที่ กวพ. กําหนด 

 
ขอ ๘๔  คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง มีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษา 
(๒) พิจารณาอัตราคาจางและคาใชจายอื่นๆ ที่เก่ียวเนื่องกับบริการที่จะจางและ

เจรจาตอรอง 
(๓) พิจารณารายละเอียดที่จะกําหนดในสัญญา 
(๔) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่

ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการเพื่อส่ังการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 

วิธีคัดเลือก 
 
ขอ ๘๕  การจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ไดแกการจางที่ปรึกษาโดยการคัดเลือก

ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานนั้นใหเหลือนอยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดรับการ
คัดเลือกใหเหลือนอยรายดังกลาวยื่นขอเสนอเขารับงานนั้นๆ เพ่ือพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด 
ในกรณีที่มีเหตุอันสมควรและหัวหนาสวนราชการเห็นชอบ ใหเชิญที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ
เหมาะสมยื่นขอเสนอเขารับงาน โดยไมตองทําการคัดเลือกใหเหลือนอยรายกอนก็ได 

 
ขอ ๘๖  เพ่ือใหไดรายชื่อของที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากรายที่สุด ให

เจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการจางที่ปรึกษา ดําเนินการดังตอไปนี ้
(๑) ที่ปรึกษาตางประเทศ ใหขอรายชื่อจากสถาบันการเงิน หรือองคการระหวาง

ประเทศ หรือลงประกาศในหนังสือพิมพ แจงไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานทูตที่
เก่ียวของหรือขอความรวมมือจากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตางๆ ซึ่งเคยดําเนินการจางที่
ปรึกษาในงานประเภทเดียวกัน 

(๒) ที่ปรึกษาไทย ใหขอรายชื่อที่ปรึกษาจากศูนยขอมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง 
สวนราชการใดที่มีรายชื่อที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมอยูแลวอาจพิจารณา

คัดเลือกใหเหลือนอยรายโดยไมดําเนินการตามวรรคหนึ่งก็ได 
การคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยราย ใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา

โดยวิธีคัดเลือกทําหนาที่พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลืออยางมาก ๖ ราย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยรายแลว ใหรายงานหัวหนาสวน
ราชการเพื่อพิจารณา และกรณีที่เปนการจางที่ปรึกษาโดยใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ใหดําเนินการ
ตามหลักเกณฑของแหลงเงินนั้นดวย 

 
ขอ ๘๗  ใหสวนราชการออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดคัดเลือกไวย่ืนขอเสนอ

เพ่ือรับงานตามวิธีหนึ่งวิธีใด ดังตอไปนี ้
(๑) ย่ืนขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกันโดยแยกเปน ๒ ซอง 
(๒) ย่ืนขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียว 
 
ขอ ๘๘  คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 
(๒) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ 
(๓) ในกรณีที่ใชวิธีตามขอ ๘๗ (๑) ใหเปดซองเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มี

ขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดและเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม สําหรับกรณีที่ใชวิธีตามขอ 
๘๗ (๒) ใหเชิญที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นขอเสนอดานราคาและเจรจา
ตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม 

หากเจรจาไมไดผล ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณายกเลิกการเจรจากับ
ที่ปรึกษารายนั้น แลวเปดซองขอเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดราย
ถัดไปหรือเชิญที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไปใหย่ืนขอเสนอดานราคา แลวแต
กรณี และเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม 

(๔) เมื่อเจรจาไดราคาที่เหมาะสมแลวใหพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ที่จะกําหนดใน
สัญญา 

(๕) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสาร
ที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการ โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ

ในกรณีที่ใชวิธีการยื่นขอเสนอตามขอ ๘๗ (๑) หลังจากตัดสินใหทําสัญญากับที่
ปรึกษาซึ่งไดรับการคัดเลือกแลว ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคาใหแกที่ปรึกษารายอื่นที่ไดย่ืนไว
โดยไมเปดซอง 

สําหรับการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือโดยกรม
วิเทศสหการใหปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง โดยอนุโลม 

 
ขอ ๘๙  การจางที่ปรึกษาที่เปนงานที่ไมยุงยากซับซอน และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถ

ทํางานนั้นไดเปนการทั่วไป ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จะออกหนังสือเชิญชวนที่
ปรึกษาที่ไดคัดเลือกไว ใหย่ืนขอเสนอเพื่อรับงาน โดยใหดําเนินการตามวิธีดังตอไปนี้คือ 

(๑) ใหที่ปรึกษายื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกัน โดย
แยกเปน ๒ ซอง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก พิจารณาขอเสนอ
ดานเทคนิคของที่ปรึกษาทุกราย และจัดลําดับ 

(๓) เปดซองราคาของผูที่ไดรับการจัดลําดับไวอันดับหนึ่งถึงอันดับสามตาม (๒) 
พรอมกัน แลวเลือกรายที่เสนอราคาต่ําสุดมาเจรจาตอรองราคาเปนลําดับแรก 

(๔) หากเจรจาตาม (๓) แลวไมไดผล ใหยกเลิกแลวเจรจากับรายที่เสนอราคา
ต่ํารายถัดไปตามลําดับ 

เมื่อเจรจาไดผลประการใด ใหดําเนินการตามขอ ๘๘ (๔) และ (๕) 
 
ขอ ๙๐  การจางที่ปรึกษาเปนรายบุคคลที่ไมตองย่ืนขอเสนอดานเทคนิค ให

ดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนัย ขอ ๘๖ และพิจารณาจัดลําดับและ
เมื่อสามารถจัดลําดับไดแลว ใหเชิญรายที่เหมาะสมที่สุดมาเสนอราคาคาจางเพื่อเจรจาตอรอง
ราคาตามลําดับ 

 
อํานาจในการสั่งจางที่ปรึกษา 

 
ขอ ๙๑๕๙  การสั่งจางที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและ

ภายในวงเงิน ดังตอไปนี ้
(๑) หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 

คาจางที่ปรึกษา 
 
ขอ ๙๒๖๐  อัตราคาจางที่ปรึกษา ใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดย

คํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ เชน ลักษณะของงานที่จะจาง อัตราคาจางของงานในลักษณะเดยีวกนั
ที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเคยจาง จํานวนคน - เดือน (man – months) เทาที่จําเปน ดัชนีคา
ครองชีพ เปนตน แตทั้งนี้จะตองไมเกินกวาอัตราคาจางที่ปรึกษาตามที่ กวพ. กําหนด (ถามี) ดวย 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหา
ของคาจางตามสัญญา และท่ีปรึกษาจะตองจัดใหธนาคารในประเทศเปนผูค้ําประกันเงินคาจางที่
ไดรับลวงหนาไปนั้น และใหผูวาจางคืนหนังสือค้ําประกันดังกลาวใหแกที่ปรึกษาเมื่อทางราชการ
ไดหักเงินที่ไดจายลวงหนาจากเงินคาจางที่จายตามผลงานแตละงวดครบถวนแลว ทั้งนี้ ใหกําหนด
เปนเง่ือนไขไวในสัญญาดวย 

                                                 
๕๙ ขอ ๙๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 

๒๕๓๘ 
๖๐ ขอ ๙๒ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สําหรับการจางสวนราชการ ราชการสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น
ของรัฐใหจายเงินคาจางลวงหนาไดไมเกินรอยละหาสิบของคาจางตามสัญญา และไมตองมี
หลักประกันเงินลวงหนาที่รับไปก็ได 

 
หลักประกันผลงาน 

 
ขอ ๙๓  การจายเงินคาจางใหแกที่ปรึกษาที่แบงการชําระเงินออกเปนงวด 

นอกจากการจางที่ปรึกษาซึ่งดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ ใหผูวาจางหักเงินที่จะจายแตละครั้งใน
อัตราไมต่ํากวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบของเงินคาจาง เพ่ือเปนการประกันผลงาน หรือจะให
ที่ปรึกษาใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการค้ําประกันตามที่ผูวาจางจะกําหนด 
วางค้ําประกันแทนเงินที่หักไวก็ได ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนเง่ือนไขไวในสัญญาดวย 

 
ขอ ๙๔  กรณีสัญญาจางที่ปรึกษาตามโครงการเงินกูที่ไดรวมเงินคาภาษีซึ่งที่

ปรึกษาจะตองจายใหแกรัฐบาลไทยไวในราคาจาง ใหแยกเงินสวนที่กันเปนคาภาษีไวตางหากจาก
ราคาจางรวม 

 
สวนที่ ๔ 

การจางออกแบบและควบคมุงาน 
   

 
วิธีจางออกแบบและควบคุมงาน 

 
ขอ ๙๕  การจางออกแบบและควบคุมงาน กระทําได ๔ วิธี คือ 
(๑) วิธีตกลง 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด 
(๔) วิธีพิเศษ 
 

รายงานขอจางออกแบบและควบคุมงาน 
 
ขอ ๙๖  กอนดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานทุกวิธีใหเจาหนาที่พัสดุ

จัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการ ตามรายการดังตอไปนี้ 
(๑) ขอบเขตวงงานรวมทั้งรายละเอียดเทาที่จําเปน 
(๒) วงเงินงบประมาณคากอสราง 
(๓) ประมาณการคาจาง 
(๔) กําหนดเวลาแลวเสร็จ 
(๕) วิธีที่จะจาง และเหตุผลที่ตองจางโดยวิธีนั้น 
(๖) ขอเสนออื่นๆ (ถามี) 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เมื่อหัวหนาสวนราชการใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแลว ใหเจาหนาที่
พัสดุดําเนินการจาง ตามวิธีจางนั้นตอไปได 

 
การจางโดยวิธตีกลง 

 
ขอ  ๙๗  การจางโดยวิธีตกลง ไดแกการจางออกแบบและควบคุมงานที่ผูวาจาง

เลือกจางผูใหบริการรายหนึ่งรายใด ซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแลว และเปนผู
ใหบริการที่มีหลักฐานดีตามที่คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลงไดพิจารณาเสนอแนะ ทัง้นี ้
ใหใชกับการกอสรางที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่งๆ ไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท 

 
ขอ ๙๘  ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแตละครั้ง 

ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลงข้ึนคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบดวย
ประธาน ๑ คน และกรรมการอื่นอีกอยางนอย ๒ คน ปกติใหเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๔ หรือ
เทียบเทาข้ึนไปอยางนอย ๑ คน และควรมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํานาญในกิจการนี้เขารวมเปน
กรรมการดวย คณะกรรมการดังกลาวตองมีจํานวนไมต่ํากวาก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึงจะ
ดําเนินการตามที่กําหนดไวได 

 
ขอ ๙๙  คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลง มีหนาที่พิจารณาขอกําหนด

ของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนนี้ และใหรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พรอมดวย
เอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการ ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

 
การจางโดยวิธคีัดเลือก 

 
ขอ ๑๐๐  การจางโดยวิธีคัดเลือก ไดแกการจางออกแบบและควบคุมงาน โดย

ผูวาจางประกาศเชิญชวนการวาจาง และคณะกรรมการดําเนินการจางจะพิจารณาคัดเลือก 
ผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสมที่สุด เพ่ือดําเนินการวาจางตอไป ทั้งนี้ใหใชกับการกอสราง
อาคารที่มีวงเงินประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่งๆ เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน  
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ขอ ๑๐๑  ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงาน โดยการจางโดยวิธี

คัดเลือกแตละคร้ัง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งกรรมการรับซองเสนองาน และกรรมการ
ดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก 

คณะกรรมการรับซองเสนองาน ใหประกอบดวยประธาน ๑ คน และกรรมการ
อ่ืนอีกอยางนอย ๒ คน ปกติใหเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาข้ึนไปอยางนอย ๒ คน  



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก ใหประกอบดวยประธาน ๑ คน 
และกรรมการอื่นอีกอยางนอย ๒ คน ปกติใหเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๔ หรือเทียบเทาข้ึนไป
อยางนอย ๒ คน และควรมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํานาญในกิจการนี้เขารวมดวย 

คณะกรรมการดังกลาวในขอนี้ ตองมีจํานวนไมต่ํากวาก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมด
จึงจะดําเนินการตามที่กําหนดไวได 

 
ขอ ๑๐๒  คณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือก มีหนาที่ดังนี้ 
(๑) รับซองเสนองานจากผูใหบริการและบันทึกไวที่หนาซองวา เปนผูใหบริการ

รายใด แลวลงบัญชีไวเปนหลักฐาน 
(๒) มอบซองเสนองานในสภาพเดิมตอคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธี

คัดเลือก และเมื่อพนกําหนดเวลารับซองเสนองานแลว หามรับซองเสนองานจากผูใหบริการราย
หนึ่งรายใดอีกเปนอันขาด 

 
ขอ ๑๐๓  คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก มีหนาที่ดังนี้ 
(๑) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกมาครบองคประชุมแลว จึง

เปดซองเสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือกมอบให 
(๒) พิจารณาขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนนี้ คุณวุฒิและ

ประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไมประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่
ไดเคยปฏิบัติมาแลวของผูใหบริการ และลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนองานเพื่อเปนหลักฐาน 

(๓) เมื่อไดพิจารณาเสร็จแลวเห็นสมควรดําเนินการตอไปประการใดใหรายงาน
ตอหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุพรอมดวยหลักฐาน ตามปกติคณะกรรมการควร
เสนอจางผูที่มีขอกําหนดเหมาะสมที่สุด เวนแตผูใหบริการดังกลาวไมสามารถรับงานในกรณีใดก็
ตาม ใหคณะกรรมการเสนอผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสมรายถัดไป 

 
การจางโดยวิธคีัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด 

 
ขอ ๑๐๔  การจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด ไดแกการวาจางออกแบบ

และควบคุมงานที่ผูวาจางประกาศเชิญชวนการวาจาง และคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธี
คัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่เปนนิติบุคคล โดยคํานึงถึงฐานะทาง
นิติบุคคล คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไมประจํา 
หลักฐานแสดง ผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลว ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ เพ่ือ
ดําเนินการจางตอไป ทั้งนี้ ใหใชกับการกอสรางอาคารที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตาม
โครงการหนึ่งๆ เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ขอ ๑๐๕  ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีการจางแบบ

จํากัดขอกําหนดแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการรับซอง และคณะกรรมการ
ดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด องคประกอบของคณะกรรมการแตละคณะ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

คุณวุฒิหรือผูชํานาญในคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด หนาที่
ของคณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด ใหนําความใน 
ขอ ๑๐๑ ขอ ๑๐๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ขอ ๑๐๖  คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดมี

หนาที่ดังนี ้
(๑) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดมา

ครบองคประชุมแลว จึงเปดซองเสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให 
(๒) พิจารณาขอกําหนดตางๆ ดังนี ้

ก. ขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนนี ้
ข. คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจํา

และไมประจํา 
ค. หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลว 
ง. แนวความคิดในการออกแบบ 

(๓) พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสมไวเปนจํานวนไมนอย
กวา ๒ ราย และแจงวิธีดําเนินการเสนองานตามความประสงคของผูวาจางแกผูเสนองานและอาจ
พิจารณากําหนดใหผูใหบริการดังกลาวยื่นเสนอแบบรางของงานก็ได อนึ่งการพิจารณาคัดเลือก
ขอเสนองานใหคํานึงถึงแผนปฏิบัติงาน ความเหมาะสมทางดานประโยชนใชสอย ตลอดจนสาย
งานและความเหมาะสมทางดานสถาปตยกรรม และลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนองานเพื่อเปน
หลักฐาน 

(๔) เมื่อไดพิจารณาเสร็จแลวเห็นสมควรดําเนินการตอไปประการใดและสมควร
เลือกผูใหบริการรายหนึ่งรายใด ใหรายงานตอหัวหนาสวนราชการ ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
พรอมดวยหลักฐาน 

 
การจางโดยวิธพิีเศษ 

 
ขอ ๑๐๗  การจางโดยวิธีพิเศษมี ๒ ลักษณะดังนี ้
(๑) วิธีเลือกจาง ไดแกการจางออกแบบและควบคุมงานในกรณีที่มีความจําเปน

เรงดวน และความมั่นคงของชาติ หากจะดําเนินการวาจางตามวิธีอ่ืนดังกลาวมาแลว จะทําใหเกิด
การลาชา เกิดความเสียหายแกทางราชการและความมั่นคงของประเทศชาติ ใหปลัดกระทรวงมี
อํานาจตกลงจางผูใหบริการรายหนึ่งรายใดตามที่พิจารณาเห็นสมควร 

(๒) การวาจางโดยการประกวดแบบ ไดแกการวาจางออกแบบอาคารที่มีลักษณะ
พิเศษ เปนที่เชิดชูคุณคาทางดานศิลปกรรมหรือสถาปตยกรรมของชาติ เชน อนุสาวรีย รัฐสภา 
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ โรงละคอนแหงชาติ หรืองานออกแบบอาคารที่มีโครงสรางขนาดใหญ 
เชน สนามกีฬาแหงชาติ สนามบิน ใหผูวาจางเสนอรายละเอียดเรื่องการจางออกแบบ โดยวิธี
ประกวดแบบตอ กวพ. 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๑๐๘  ผูวาจางมีสิทธิ์บอกเลิกการคัดเลือกผูใหบริการไดในกรณีตอไปนี ้
(๑) มีผูย่ืนเสนองานนอยกวา ๒ ราย 
(๒) ผูใหบริการยื่นเสนองานไมถูกตองตามวัตถุประสงคของผูวาจาง 
 
ขอ ๑๐๙  ใหผูวาจางสงหนังสือแจงผลการตัดสินคัดเลือก และนัดหมายการทํา

สัญญาไปยังผูใหบริการรายที่ไดรับการคัดเลือกโดยเร็ว 
 

การประกาศเชิญชวน 
 
ขอ ๑๑๐  การประกาศเชิญชวนการวาจางกระทําได ๓ วิธี คือ 
(๑) ปดประกาศไวในที่เปดเผย 
(๒) ประกาศทางสื่อสารมวลชน เชน ลงประกาศในหนังสือพิมพ หรือประกาศ

ทางวิทยุกระจายเสียง 
(๓) สงประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปตยกรรมและวิศวกรรม หรือสํานักงาน

ที่ประกอบธุรกิจดังกลาว 
การจะประกาศดวยวิธีใดใหพิจารณาตามความจําเปนของกิจการและความ

เหมาะสมแหงทองถ่ินเปนเรื่องๆ ไป 
 
ขอ ๑๑๑  ใหเจาหนาที่พัสดุทําประกาศเชิญชวน โดยอยางนอยใหแสดงรายการ

ดังตอไปนี ้
(๑) ความตองการดานประโยชนใชสอยของอาคารและขอบเขตของที่ดินและสิ่ง

ปลูกสราง 
(๒) กําหนดวัน เวลา สถานที่เปดและปดรับซองเสนองาน 
(๓) เง่ือนไขและระยะเวลาการออกแบบ 
(๔) กําหนดใหผูเสนองานวางหลักประกันซอง ตามชนิดและจํานวนในขอ ๑๔๑ 

และขอ ๑๔๒ และใหมีเง่ือนไขวา ถาผูเขาประกวดราคาถอนการเสนองาน หรือไมไปทําสัญญากับ
ทางราชการภายในกําหนด ทางราชการจะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากธนาคารผูค้ํา
ประกัน และสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญากับทางราชการเปนผูทิ้งงานดวย 

(๕) การวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนเด็ดขาด 
 

การเสนองาน 
 
ขอ ๑๑๒  ผูใหบริการที่เสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือก และการจางโดยวิธี

คัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด นอกจากจะตองสงขอเสนองานใหกับผูวาจางแลว ยังตองย่ืน
หลักฐานประกอบการเสนองาน ดังนี ้

(๑) ขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและ
ไมประจํา 

(๓) หลักฐานแสดงผลงานที่เคยปฏิบัติมาแลว 
(๔) หลักประกันการเสนองาน 
เมื่อการคัดเลือกการวาจางเสร็จสิ้นแลว ใหสงขอเสนอและหลักฐานตางๆ 

ดังกลาวคืนแกผูใหบริการที่ไมไดรับการคัดเลือก 
 
ขอ ๑๑๓  ผูใหบริการที่เปนบุคคลธรรมดาจะตองมีสัญชาติไทย และเปนผูที่

ไดรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรมสําหรับงานวาจางตามที่กําหนด 
โดยกฎหมายวาดวยวิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรมแลวแตกรณี และไมเปนขาราชการ
ประจําหรือลูกจางของสวนราชการ หรือพนักงานเทศบาล รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานขององคการ
บริหารสวนทองถ่ิน 

ผูใหบริการที่เปนนิติบุคคล กรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการของนิติบุคคล
นั้นจะตองเปนคนไทย และเปนนิติบุคคลที่มีผูถือหุนเปนคนไทยเกินรอยละหาสิบของทุนการ
จัดตั้งนิติบุคคลนั้น 

 
อํานาจในการสั่งจางออกแบบและควบคุมงาน๖๑ 

 
ขอ ๑๑๔๖๒  การสั่งจางออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผู

ดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี้ 
(๑) หัวหนาสวนราชการไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ขอ ๑๑๕  ผูวาจางอาจริบหลักประกัน หรือใชสิทธิ์เรียกรองเอาจากผูค้ําประกัน

การเสนองานที่ผูรับจางนํามามอบไวกับผูวาจางไดในกรณีดังนี ้
(๑) ผูรับจางหลีกเล่ียงการทําสัญญาในระยะเวลาที่กําหนด 
(๒) ผูวาจางไมสามารถสงใบแจงใหมาทําสัญญาไดเนื่องจาก 

ก. ผูรับจางเลิกหรือหยุดกิจการ 
ข. ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดา บุคคลนั้นถูกระงับใบอนุญาตประกอบ

วิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรม 
(๓) ผูรับจางผิดสัญญา และผูวาจางไดบอกเลิกสัญญากับผูรับจางแลว 
 

                                                 
๖๑ ความ “อํานาจในการสั่งจางออกแบบและควบคุมงาน” แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๖๒ ขอ ๑๑๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) 

พ.ศ. ๒๕๓๘ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การตรวจและรับมอบงาน 
 
ขอ ๑๑๖  ในการจางออกแบบและควบคุมงานแตละคร้ัง ใหหัวหนาสวนราชการ

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจและรับมอบงานเพื่อปฏิบัติการตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ประกอบดวยประธาน ๑ คน และกรรมการ

อ่ืนอีกอยางนอย ๒ คน ปกติใหเปนขาราชการตั้งแตระดับ ๔ หรือเทียบเทาข้ึนไปอยางนอย ๒ คน 
และควรใหมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํานาญในกิจการนั้นเขารวมเปนกรรมการดวย 

คณะกรรมการดังกลาวตองมีจํานวนไมต่ํากวาก่ึงหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึงจะ
ดําเนินการตามที่กําหนดไวได 

 
ขอ ๑๑๗  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน มีหนาที่ตรวจและควบคุมงาน

ออกแบบและกอสรางอาคารวาถูกตองตามเกณฑที่ระบุไวในสัญญา 
เมื่อตรวจเห็นเปนการถูกตองครบถวนแลว ใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน 

โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ ๑ 
ฉบับ เพ่ือทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง และรายงานใหหัวหนา
สวนราชการทราบ 

 
การควบคุมงาน 

 
ขอ ๑๑๘  ผูรับจางจะตองจัดผูควบคุมงานที่มีความรูและมีความชํานาญงานการ

กอสรางใหเหมาะสมกับสภาพงานการกอสรางนั้นๆ 
ผูรับจางจะตองสงรายชื่อผูควบคุมงาน ผูตรวจการหรือผูแทนใหผูวาจางใหความ

เห็นชอบ และในกรณีที่ผูควบคุมงานไมสามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่ง ผูรับจางจะตอง
เสนอชื่อผูควบคุมงานปฏิบัติงานแทน ผูที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกลาวจะตองไดรับความ
ยินยอมจากผูวาจาง 

 
คาออกแบบและควบคุมงาน 

 
ขอ ๑๑๙  การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงาน ใหเปนไปตามอัตราดังนี ้
(๑) อาคารที่มีงบประมาณคากอสราง ไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหจายคา

ออกแบบหรือคาคุมงาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณคากอสราง 
(๒) อาคารที่มีงบประมาณคากอสราง เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับในสวนที่

เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหจายคาออกแบบหรือคาคุมงาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ 
๑.๗๕ ของวงเงินงบประมาณคากอสราง 

การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหนึ่ง ไมรวมถึงคา
สํารวจและวิเคราะหดินฐานราก 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๒๐  ในกรณีที่ผูวาจางหรือหนวยงานอื่นใดจะนําแบบแปลนรายละเอียดงาน
จางไปดําเนินการกอสรางนอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญา ใหผูวาจางหรือหนวยงานนั้นๆ 
จายเงินคาจางแกผูรับจางตามอัตราที่ กวพ. พิจารณากําหนดเปนรายๆ ไป 

 
ขอ ๑๒๑  หามผูรับจางนําแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานที่

ไดทําสัญญากับผูวาจางแลวไปใหผูอ่ืนดําเนินการกอสรางอีก 
 
ขอ ๑๒๒  ระหวางดําเนินการตามสัญญาจาง ผูวาจางอาจขอใหผู รับจาง

เปลี่ยนแปลงแกไขเล็กๆ นอยๆ ในสวนที่ไมกระทบกระเทือนโครงสรางที่สําคัญของอาคาร ระบบ
ไฟฟา ระบบปรับอากาศ น้ําประปา ของงานที่ผูรับจางไดสงมอบตามงวดงานในสัญญาแลวโดยไม
คิดคาใชจายเพิ่มอีก 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงโครงสรางที่สําคัญใหผูวาจางเสนอ
ขออนุมัติ กวพ. กอน 

 
สวนที่ ๕ 

การแลกเปลี่ยน 
   

 
ขอ ๑๒๓  การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได เวนแตในกรณีที่หัวหนาสวน

ราชการเห็นวามีความจําเปนจะตองแลกเปลี่ยน ใหกระทําไดเฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับ
ครุภัณฑและการแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ตามหลักเกณฑดังนี ้

(๑) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ กับครุภัณฑประเภทและชนิดเดียวกัน ให
แลกเปลี่ยนได เวนแตการแลกเปลี่ยนครุภัณฑบางอยางซึ่งสํานักงบประมาณกําหนด หรือการ
แลกเปล่ียนที่ตองจายเงินเพิ่ม ใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณกอน 

(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑตางประเภทหรือตางชนิดกัน ใหขอทํา
ความตกลงกับสํานักงบประมาณกอนทุกกรณี 

(๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุประเภทและชนิดเดียวกัน ที่ไมตองจายเงินเพิ่ม
ใหแลกเปล่ียนได กรณีนอกเหนือจากนี้ ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน 

 
ขอ ๑๒๔  ในกรณีตองมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ใหเจาหนาที่พัสดุรายงานตอ

หัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ โดยใหรายงานตามรายการดังตอไปนี ้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองแลกเปล่ียน 
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน 
(๓) ราคาที่ซื้อหรือไดมาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน และราคาที่จะ

แลกเปล่ียนไดโดยประมาณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และใหระบุวาจะแลกเปลี่ยนกับสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 

(๕) ขอเสนออื่นๆ (ถามี) 
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน ใหระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพรอมทั้งเหตุผล 

โดยเสนอใหนําวิธีการซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแตการแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมี
ราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอใหใชวิธีตกลงราคาก็ได 

 
ขอ ๑๒๕  การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้ง

คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะ ตามความจําเปน โดยถือปฏิบัติตามขอ ๓๕ หรือขอ 
๓๖ แลวแตกรณีโดยอนุโลม 

ใหคณะกรรมการมีหนาที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ตองการแลกเปลี่ยนตามสภาพปจจุบัน

ของพัสดุนั้น 
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนวาเปนของใหมที่

ยังไมเคยใชงานมากอน เวนแตพัสดุเกาที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเปนความจําเปนไมทํา
ใหทางราชการตองเสียประโยชน หรือเพ่ือประโยชนแกทางราชการ 

(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปล่ียนกัน โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมิน
ตาม (๑) และราคาพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน 
หรือราคาในทองตลาดโดยทั่วไป 

(๔) ตอรองกับผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
(๕) เสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ 
(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามขอ ๗๑ โดยอนุโลม 
 
ขอ ๑๒๖  การแลกเปลี่ยนพัสดุของสวนราชการ กับสวนราชการ หนวยงานตาม

กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะ
เปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ และ
หัวหนาหนวยงานนั้นๆ ที่จะตกลงกัน 

 
ขอ ๑๒๗  ครุภัณฑที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑของสวน

ราชการนั้นแลว ใหแจงสํานักงบประมาณ และสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับครุภัณฑ 

ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน ใหสงสําเนาหลักฐานการดําเนินการตามขอ ๑๒๕ หรือขอ ๑๒๖ ไปดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สวนที่ ๖ 
การเชา 

   
 
ขอ ๑๒๘  การเชาสังหาริมทรัพย และการเชาอสังหาริมทรัพยตามหลักเกณฑที่

กําหนดไวในหมวดนี้ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสมและจําเปน
โดยสําหรับการเชาสังหาริมทรัพยใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาเชาลวงหนาในการเชาอสังหาริมทรัพยและ
สังหาริมทรัพยใหกระทําไดเฉพาะกรณีการเชาซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน ๓ ป ตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี้ 

(๑) การเชาจากหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือ
รัฐวิสาหกิจจายไดไมเกินรอยละหาสิบของคาเชาทั้งสัญญา 

(๒) การเชาจากเอกชนจายไดไมเกินรอยละยี่สิบของคาเชาทั้งสัญญา 
การจายเงินคาเชาลวงหนานอกเหนือจากหลักเกณฑขางตน ใหขอทําความตกลง

กับกระทรวงการคลังกอน 
 

การเชาอสังหาริมทรัพย 
 
ขอ ๑๒๙  การเชาอสังหาริมทรัพย ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(๑) เชาที่ดินเพื่อใชประโยชนในราชการ 
(๒) เชาสถานท่ีเพ่ือใชเปนที่ทําการในกรณีที่ไมมีสถานที่ของทางราชการหรือมี

แตไมเพียงพอ และถาสถานที่เชานั้นกวางขวางพอ จะใชเปนที่พักของผูซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบาน
ตามระเบียบของทางราชการดวยก็ได 

(๓) เชาสถานที่เพ่ือใชเปนที่พักสําหรับผูมีสิทธิเบิกคาเชาที่พักตามระเบียบของ
ทางราชการ ในกรณีที่ตองการประหยัดเงินงบประมาณ 

(๔) เชาสถานที่เพ่ือใชเปนที่เก็บพัสดุของทางราชการ ในกรณีที่ไมมีสถานที่เก็บ
เพียงพอ 

การเชาใหดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา 
 
ขอ ๑๓๐  กอนดําเนินการเชา ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอหัวหนาสวน

ราชการตามรายการดังตอไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองเชา 
(๒) ราคาคาเชาที่ผูใหเชาเสนอ 
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยที่จะเชา เชน สภาพของสถานที่ บริเวณที่

ตองการใชพรอมทั้งภาพถาย (ถามี) และราคาคาเชาครั้งหลังสุด เปนตน 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๔) อัตราคาเชาของอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีขนาดและสภาพใกลเคียงกับที่จะเชา 
(ถามี) 

ในกรณีหนวยงานในสวนกลางตองการเชาอสังหาริมทรัพยในสวนภูมิภาค ใหขอ
ความเห็นเกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราคาเชาจากจังหวัดนั้นๆ เพ่ือประกอบการ
พิจารณาดวย 

 
ขอ ๑๓๑  อสังหาริมทรัพยซึ่งมีอัตราคาเชารวมทั้งคาบริการอ่ืนเกี่ยวกับการเชา

ตามที่จะกําหนดไวในสัญญาไมเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูพิจารณา
อนุมัติถาเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลังกอน 

 
สวนที่ ๗ 

สัญญาและหลกัประกัน 
   

 
สัญญา 

 
ขอ ๑๓๒  การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามระเบียบนี้ เปนอํานาจของ

หัวหนาสวนราชการและใหทําเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด 
การทําสัญญารายใดถาจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากตัวอยาง

สัญญาที่ กวพ. กําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางสัญญาและไมทําใหทาง
ราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบ
หรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางสัญญานั้นไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจาณากอน 

ในกรณีที่ไมอาจทําสัญญาตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนดได และจําเปนตองราง
สัญญาขึ้นใหมตองสงรางสัญญานั้นใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน เวนแตหัวหนาสวน
ราชการเห็นสมควรทําสัญญาตามแบบที่เคยผานการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแลว ก็
ใหกระทําได 

สําหรับการเชาซึ่งผูเชาจะตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา หรือในกรณีที่หัวหนา
สวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ใหสงรางสัญญาใหสํานักงาน
อัยการสูงสุดหรืออัยการจังหวัด แลวแตกรณี ตรวจพิจารณากอน 

ในกรณีจําเปนตองทําสัญญาเปนภาษาตางประเทศ ใหทําเปนภาษาอังกฤษ แต
ตองมีคําแปลตัวสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญาเฉพาะที่สําคัญเปนภาษาไทยไวดวย เวนแต
เปนการทําสัญญาตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด ไมตองแปลเปนภาษาไทย 

การทําสัญญาของสวนราชการในตางประเทศ จะทําสัญญาเปนภาษาอังกฤษหรือ
ภาษาของประเทศที่หนวยงานนั้นตั้งอยู โดยผานการพิจารณาของผูเช่ียวชาญหรือผูรูกฎหมายของ
สวนราชการนั้นๆ ก็ได 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๓๓๖๓  การจัดหาในกรณีดังตอไปนี้ จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันโดย
ไมตองทําเปนสัญญาตามขอ ๑๓๒ ก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ 

(๑) การซื้อ การจาง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา หรือการจางที่ปรึกษา
โดยวิธีตกลงที่มีวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

(๒) การจัดหาที่คูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุใหครบถวนภายในหาวันทําการ
ของทางราชการ นับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ 

(๓) การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากสวนราชการ 
(๔) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
(๕) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๔ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
(๖) การเชา ซึ่งผูเชาไมตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา 
ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจาง 

ซึ่งใชวิธีดําเนินการตามขอ ๓๙ วรรคสอง จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได 
 
ขอ ๑๓๔๖๔  การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ นอกจากการจางที่ปรึกษาให

กําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไมได
รับมอบ เวนแตการจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกันใหกําหนดคาปรับเปนรายวัน 
เปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น แตตองไมต่ํากวาวันละ 
๑๐๐ บาท สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอการจราจร ใหกําหนดคาปรับเปน
รายวันในอัตรารอยละ ๐.๒๕ ของราคางานจางนั้น แตอาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได 
ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑที่ กวพ. กําหนด 

ในการทําสัญญาจางที่ปรึกษา หากสวนราชการเห็นวา ถาไมกําหนดคาปรับไวใน
สัญญาจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ ใหสวนราชการผูจัดทําสัญญากําหนดคาปรับเปนรายวัน 
ในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้นไดตามความ
เหมาะสมและจําเปน 

การกําหนดคาปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในอัตราหรือเปนจํานวนเงิน
เทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมี
ผลกระทบตอการที่คูสัญญาของทางราชการจะหลีกเล่ียงไมปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบตอ
การจราจร หรือความเสียหายแกทางราชการ แลวแตกรณี 

ในกรณีการจัดหาส่ิงของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวน
ใดไปแลว จะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ  แมคูสัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตาม

                                                 
๖๓ ขอ ๑๓๓ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
๖๔ ขอ ๑๓๔ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สัญญา แตยังขาดสวนประกอบบางสวน ตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนด
สัญญา ใหถือวาไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลย ใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด 

ในกรณีที่การจัดหาส่ิงของคิดราคารวมทั้งคาติดตั้งหรือทดลองดวย ถาติดตั้งหรือ
ทดลองเกินกวากําหนดตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กําหนดของ
ราคาทั้งหมด 

เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง ใหสวนราชการรีบแจงการ
เรียกคาปรับตามสัญญา หรือขอตกลงจากคูสัญญา และเมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ ใหสวน
ราชการบอกสงวนสิทธิการเรียกคาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นดวย 

 
ขอ ๑๓๕  ใหหัวหนาสวนราชการสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ซึ่งมี

มูลคาตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไป ใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาค แลวแตกรณี และกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง 

 
ขอ  ๑๓๖๖๕  สัญญาหรือขอตกลงเปนหนัง สือที่ ไดลงนามแลว  จะแกไข

เปลี่ยนแปลงมิได เวนแตการแกไขนั้นจะเปนความจําเปนโดยไมทําใหทางราชการตองเสีย
ประโยชน หรือเปนการแกไขเพื่อประโยชนแกทางราชการ ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการ
ที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงได แตถามีการเพิ่มวงเงินจะตองปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยวิธีการงบประมาณ หรือขอทําความตกลงในสวนที่ใชเงินกู หรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณี
ดวย 

การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเปนตอง
เพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการทํางาน ใหตกลง
พรอมกันไป 

สําหรับการจัดหาที่เก่ียวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง 
จะตองไดรับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกร ผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่ง
รับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานกอสราง หรืองาน
เทคนิคเฉพาะอยางนั้น แลวแตกรณีดวย 

 
ขอ ๑๓๗  ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง 

ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อไดวา ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหหัวหนาสวนราชการ

พิจารณาไดเฉพาะกรณีที่เปนประโยชนแกทางราชการโดยตรง หรือเพ่ือแกไขขอเสียเปรียบของ
ทางราชการในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไป 

 

                                                 
๖๕ ขอ ๑๓๖ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 

(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๓๘  ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และ
จะตองมีการปรับตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงิน
คาพัสดุหรือคาจาง ใหสวนราชการพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแต
คูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแกทางราชการ โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน ใหหัวหนาสวน
ราชการพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน 

 
ขอ ๑๓๙๖๖  การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตาม

สัญญาหรือขอตกลง ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุ
เกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณีดังตอไปนี ้

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสวนราชการ 
(๒) เหตุสุดวิสัย 
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
ใหสวนราชการระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหสวน

ราชการทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตเหตุนั้นไดส้ินสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด 
คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพื่อขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณี
ตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจง หรือสวนราชการทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

 
ขอ ๑๔๐  ในกรณีที่ไมมีระเบียบกําหนดไวเปนการเฉพาะ และเปนความจําเปน

เพ่ือประโยชนแกทางราชการที่จะใชสิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือขอตกลง หรือขอกฎหมาย ให
อยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จะใชสิทธิดังกลาว ส่ังการไดตามความจําเปน 

 
หลักประกัน 

 
ขอ ๑๔๑๖๗  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่ง

อยางใด ดังตอไปนี้ 
(๑) เงินสด 
(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้น ชําระตอเจาหนาที่ 

หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด 
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัท

เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
                                                 

๖๖ ขอ ๑๓๙ วรรคหนึ่ง แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

๖๗ ขอ ๑๔๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยาง
หนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
สําหรับการประกวดราคานานาชาติ ใหใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารใน

ตางประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหนาสวนราชการเชื่อถือเปนหลักประกันซองไดอีกประเภทหนึ่ง 
 
ขอ ๑๔๒  หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในขอ ๑๔๑ ใหกําหนดมูลคา

เปนจํานวนเต็มในอัตรารอยละหาของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น แลวแตกรณี เวนแต
การจัดหาพัสดุที่หัวหนาสวนราชการเห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกวารอยละ
หาแตไมเกินรอยละสิบก็ได 

ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ป และพัสดุนั้น
ไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง เชน พัสดุใชส้ินเปลือง ใหกําหนดหลักประกันใน
อัตรารอยละหาของราคาพัสดุที่สงมอบในแตละปของสัญญา โดยใหถือวาหลักประกันนี้เปนการค้ํา
ประกันตลอดอายุสัญญา และหากในปตอไปราคาพัสดุที่สงมอบแตกตางไปจากราคาในรอบปกอน 
ใหปรับปรุงหลักประกันตามอัตราสวนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นกอนครบรอบป ในกรณีที่หลักประกัน
ตองปรับปรุงในทางที่เพ่ิมขึ้นและคูสัญญาไมนําหลักประกันมาเพิ่มใหครบจํานวนภายใน ๑๕ วัน
กอนการสงมอบพัสดุงวดสุดทายของปนั้น ใหทางราชการหักจากเงินคาพัสดุงวดสุดทายของปนั้นที่
ทางราชการจะตองจายใหเปนหลักประกันในสวนที่เพ่ิมขึ้น 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตองระบุไวเปนเง่ือนไขใน
เอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา และหรือในสัญญาดวย 

ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาวางหลักประกันที่มีมูลคาสูงกวาที่กําหนดไวใน
ระเบียบเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ใหอนุโลมรับได 

 
ขอ ๑๔๓  ในกรณีที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูเสนอราคาหรือเปน

คูสัญญาไมตองวางหลักประกัน 
 
ขอ ๑๔๔  ใหสวนราชการคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคา คูสัญญาหรือผูค้ํา

ประกัน ตามหลักเกณฑดังนี้ 
(๑) หลักประกันซอง ใหคืนใหแกผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน 

นับแตวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลว 

(๒) หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญาหรือผูค้ําประกันโดยเร็ว และอยางชา
ตองไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การจัดหาที่ไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง ใหคืนหลักประกันใหแก
คูสัญญาหรือผูค้ําประกันตามอัตราสวนของพัสดุ ซึ่งทางราชการไดรับมอบไวแลว แตทั้งนี้จะตอง
ระบุไวเปนเง่ือนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา และในสัญญาดวย 

การคืนหลักประกันที่ เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยในกรณีที่ผูเสนอราคา
หรือคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตน ใหรีบสงตนฉบับหนังสือค้ําประกันใหแกผูเสนอ
ราคาหรือคูสัญญาโดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว พรอมกับแจงใหธนาคาร บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ผูค้ําประกันทราบ
ดวย๖๘ 

 
สวนที่ ๘ 

การลงโทษผูทิง้งาน 
   

 
ขอ ๑๔๕๖๙  ใหผู รักษาการตามระเบียบจัดทําบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานตามที่ได

กําหนดไวในหมวดนี ้
หามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานที่ผูรักษาการตามระเบียบไดระบุช่ือไว

ในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อแลว เวนแตผูรักษาการตามระเบียบจะสั่งเพิกถอนการ
เปนผูทิ้งงาน 

การหามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานตามวรรคสอง ใหใชบังคับกับ
บุคคลตามขอ ๑๔๕ ฉ วรรคสอง และวรรคสามดวย 

บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยูระหวางการพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม
ขอกําหนดในสวนนี้ ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการได แตถา
ผลการพิจารณาตอมา ผูรักษาการตามระเบียบไดส่ังใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเปนผูทิ้ง
งาน ใหปลัดกระทรวงตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก หรือ
ยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อ
หรือจางที่ไดกระทํากอนการสั่งการของผูรักษาการตามระเบียบ เวนแตในกรณีที่ปลัดกระทรวง
พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางย่ิง ปลัดกระทรวงจะไมตัดรายชื่อบุคคล
ดังกลาวออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก หรือจะไมยกเลิกการเปดซองสอบราคา 
ประกวดราคา หรือเสนองาน หรือจะไมยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจางที่ไดกระทํากอนการ
ส่ังการของผูรักษาการตามระเบียบก็ได 

 

                                                 
๖๘ ขอ ๑๔๔ วรรคสาม แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับ

ท่ี ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
๖๙ ขอ ๑๔๕ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๔๕ ทวิ๗๐  เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
(๑) ผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทาง

ราชการกําหนด 
(๒) เมื่อคูสัญญาของทางราชการ หรือผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตใหรับ

ชวงงานได ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น 
(๓) พัสดุที่ซื้อหรือจางทํา เกิดขอบกพรองข้ึนภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน

สัญญาหรือขอตกลงและไมไดรับการแกไขใหถูกตองจากผูจําหนาย ผูรับจาง หรือคูสัญญา หรือ
พัสดุที่ซื้อหรือจางไมไดมาตรฐานหรือวัสดุที่ใชไมไดมาตรฐาน หรือไมครบถวนตามที่กําหนดไวใน
สัญญาหรือขอตกลง ทําใหงานบกพรองเสียหายอยางรายแรง หรือ 

(๔) สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภค หากปรากฏวาพัสดุหรือวัสดุที่ซื้อหรือจาง
หรือใชโดยผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานได มีขอบกพรองหรือไมไดมาตรฐาน 
หรือไมครบถวนตาม (๓) 

ใหหัวหนาสวนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว เพ่ือพิจารณาให
บุคคลที่ไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา หรือผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตให
รับชวงงานได เปนผูทิ้งงาน แลวแตกรณี พรอมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการ
พิจารณาของปลัดกระทรวงดวย 

เมื่อปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําตาม (๑) (๒) (๓) หรือ (๔) 
เปนการกระทําโดยไมมี เหตุผลอันสมควร และบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้ งงาน ให
ปลัดกระทรวงสงช่ือบุคคลดังกลาวไปยังผูรักษาการตามระเบียบเพื่อพิจารณาสั่งใหเปนผูทิ้งงาน
โดยเร็ว 

ในกรณีที่เปนโครงการขนาดใหญตามหลักเกณฑและวงเงินที่ กวพ. กําหนด หาก
ปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา บุคคลดังกลาวขางตนยังไมสมควรเปนผูทิ้งงาน ให
ปลัดกระทรวงรายงานไปยัง กวพ. เพ่ือทราบดวย 

เมื่อผูรักษาการตามระเบียบไดพิจารณาหลังจากที่ไดฟงความเห็นของ กวพ. ตาม
ขอ ๑๒ (๖) แลว และเห็นวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงาน ก็ใหผูรักษาการตามระเบียบสัง่ให
บุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงาน โดยระบุช่ือผูทิ้งงานไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน พรอมทั้งแจงเวียนชื่อผู
ทิ้งงานใหสวนราชการอื่นทราบ รวมทั้งแจงใหผูทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณียลงทะเบียนดวย 

ในกรณีผูรักษาการตามระเบียบเห็นวาบุคคลดังกลาวไมสมควรเปนผูทิ้งงาน ให
แจงผลการพิจารณาไปใหปลัดกระทรวงทราบ 

 
ขอ ๑๔๕ ตรี๗๑  ในกรณีการจางที่ปรึกษาหรือการจางออกแบบและควบคุมงาน 

หากตรวจสอบแลว ปรากฏวาผลจากการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวมีขอบกพรองผิดพลาด หรือ

                                                 
๗๐ ขอ ๑๔๕ ทวิ เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการอยางรายแรง ใหหัวหนาสวนราชการเสนอปลัดกระทรวง
เพ่ือพิจารณาใหคูสัญญานั้นเปนผูทิ้งงาน 

การพิจารณาสั่งใหคูสัญญาเปนผูทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในขอ ๑๔๕ ทว ิ
วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ขอ ๑๔๕ จัตวา๗๒  ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ หากมีเหตุอันควรสงสัย

ปรากฏในภายหลังวา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหนึ่งหรือหลายราย ไมวาจะเปนผูเสนอราคา
หรือ 

ผูเสนองานที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม กระทําการอันเปนการขัดขวางการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใช
ช่ือบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน ใหสวนราชการที่เก่ียวของดําเนินการ
ตรวจสอบขอเท็จจริงวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงานหรือไม โดยมีหนังสือแจงเหตุที่ทาง
ราชการสงสัยไปยังผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัยทราบ พรอมทั้งใหช้ีแจงรายละเอียด
ขอเท็จจริงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนด แตตองไมนอยกวา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือ
แจงจากสวนราชการ 

เมื่อสวนราชการไดรับคําช้ีแจงจากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัยตาม
วรรคหนึ่งแลว ใหหัวหนาสวนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวง พรอมทั้งเสนอความเห็นของ
ตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงานหรือไม 

หากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัย ไมช้ีแจงภายในกําหนดเวลาตามวรรค
หนึ่ง ใหถือวามีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม หรือมีการกระทําโดยไมสุจริต ใหหัวหนาสวนราชการเสนอปลัดกระทรวง พรอมทั้งเสนอ
ความเห็นเพื่อพิจารณาใหผูนั้นเปนผูทิ้งงาน 

การพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูทิ้งงานตามวรรคสอง และวรรค
สาม ใหนําความในขอ ๑๔๕ ทวิ วรรคสาม วรรคสี่ วรรคหา และวรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
ขอ ๑๔๕ เบญจ๗๓  ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่รวมกระทําการอันเปน

การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริตรายใดซึ่งมิใชเปนผูริเร่ิมให
มีการกระทําดังกลาวได ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ ใหหัวหนา
สวนราชการ หรือปลัดกระทรวง หรือผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนอ

                                                                                                                                            
๗๑ ขอ ๑๔๕ ตรี เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 
๗๒ ขอ ๑๔๕ จัตวา เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 
๗๓ ขอ ๑๔๕ เบญจ เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

งานรายนั้นไดรับการยกเวนที่จะไมเปนผูทิ้งงานได โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไวในการ
เสนอความเห็นหรือในการสั่งการ แลวแตกรณี 

 
ขอ ๑๔๕ ฉ๗๔  ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกส่ังใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ 

๑๔๕ ตรี หรือขอ ๑๔๕ จัตวา ถาการกระทําดังกลาวเกิดจากหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ใหผูรักษาการตามระเบียบนี้
ส่ังใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงานดวย 

ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกส่ังใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ ๑๔๕ ตรี 
หรือขอ ๑๔๕ จัตวา ใหคําส่ังดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมี
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลนั้นเปนบุคคลเดียวกันกับหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจใน
การดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานดวย 

ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกส่ังใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ ๑๔๕ 
ตรี หรือขอ ๑๔๕ จัตวา ใหคําส่ังดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเสนองาน ซึ่ง
มีบุคคลดังกลาวเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการ
ดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 

 
ขอ ๑๔๕ สัตต๗๕  เพ่ือประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้ เมื่อ

ปรากฏขอเท็จจริงอันควรสงสัยวา มีการกระทําตามขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ ๑๔๕ ตรี หรือขอ ๑๔๕ จัตวา 
และปลัดกระทรวงยังไมไดรายงานไปยังผูรักษาการตามระเบียบ ผูรักษาการตามระเบียบอาจเรียก
ใหผูไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีขอเท็จจริงอัน
ควรสงสัยวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดยไม
สุจริตมาชี้แจงขอเท็จจริงตอผูรักษาการตามระเบียบ ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจงเหตุที่ผูรักษาการตาม
ระเบียบสงสัยไปยังบุคคลดังกลาว พรอมทั้งแจงใหบุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดขอเท็จจริงภายใน
เวลาที่ผูรักษาการตามระเบียบกําหนด แตตองไมนอยกวา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
จากผูรักษาการตามระเบียบ 

เมื่อผูรักษาการตามระเบียบไดรับคําช้ีแจงจากผูไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย 
ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคา หรือผูเสนองานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูรักษาการตาม
ระเบียบพิจารณาคําช้ีแจงดังกลาว หากคําช้ีแจงไมมีเหตุผลรับฟงได ใหผูรักษาการตามระเบียบ
พิจารณาใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงาน พรอมทั้งแจงผลการพิจารณาไปใหปลัดกระทรวงทราบ
ดวย 

                                                 
๗๔ ขอ ๑๔๕ ฉ เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 
๗๕ ขอ ๑๔๕ สัตต เพ่ิมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. 

๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

หากผูไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคา หรือผูเสนอ
งานที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง ไมช้ีแจงภายในกําหนดเวลาที่ผูรักษาการตามระเบียบจะไดกําหนดไว
ใหถือวามีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือ
มีการกระทําโดยไมสุจริต ใหผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงานพรอม
ทั้งแจงผลการพิจารณาไปใหปลัดกระทรวงทราบดวย 

 
หมวด ๓ 

การควบคุมและการจําหนายพัสด ุ
   

 
สวนที่ ๑ 
การยืม 

   
 
ขอ ๑๔๖  การใหยืมหรือนําพัสดุไปใชในกิจการซึ่งมิใชเพ่ือประโยชนของทาง

ราชการจะกระทํามิได 
 
ขอ ๑๔๗  การยืมพัสดุประเภทใชคงรูปไปใชราชการ ใหสวนราชการผูยืมทํา

หลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑ
ดังตอไปนี ้

(๑) การยืมระหวางสวนราชการ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ 
ผูใหยืม 

(๒) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานที่ราชการเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาหนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานที่ราชการจะตองไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาสวนราชการ 

 
ขอ ๑๔๘  ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพที่ใช

การไดเรียบรอยหากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไข
ซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายของตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด 
ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืมตามหลักเกณฑ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด 

 
ขอ ๑๔๙  การยืมพัสดุประเภทใชส้ินเปลืองระหวางสวนราชการ ใหกระทําได

เฉพาะเมื่อสวนราชการผูยืมมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไม
ทันการและสวนราชการผูใหยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกราชการ
ของตนและใหมีหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร ทั้งนี้ โดยปกติสวนราชการผูยืมจะตองจัดหา
พัสดุเปนประเภทชนิด และปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหสวนราชการผูใหยืม 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๕๐  เมื่อครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวง
พัสดุที่ใหยืมไปคืนภายใน ๗ วัน นับแตวันครบกําหนด 

 
สวนที่ ๒ 
การควบคุม 

   
 

การเก็บรักษาพัสด ุ
 
ขอ ๑๕๑  พัสดุของสวนราชการไมวาจะไดมาดวยประการใด ใหอยูในความ

ควบคุมตามระเบียบนี้ เวนแตมีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
 
ขอ ๑๕๒  เมื่อเจาหนาที่พัสดุไดรับมอบแลว ใหดําเนินการดังตอไปนี ้
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี แยกเปนชนิด และ

แสดงรายการตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไว
ประกอบรายการดวย 

สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกัน 
ก็ได 

(๒) เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัยและใหครบถวนถูกตอง
ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 

 
การเบิก-จายพัสด ุ

 
ขอ ๑๕๓  หนวยงานระดับกอง หนวยงานซึ่งแยกตางหากจากสวนราชการระดับ

กรมหรือหนวยงานในสวนภูมิภาค ประสงคจะเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุระดับกรม ใหหัวหนา
หนวยงานเปนผูเบิก 

การเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของหนวยงานในสวนภูมิภาค หรือของหนวยงานซึ่ง
แยกตางหากจากสวนราชการระดับกรม ใหหัวหนางานที่ตองใชพัสดุนั้นเปนผูเบิก 

ใหหัวหนาหนวยพัสดุ ซึ่งเปนหัวหนาหนวยงานระดับแผนก หรือต่ํากวาระดับ
แผนกที่มีหนาที่เก่ียวกับการควบคุมพัสดุ หรือขาราชการอื่นซึ่งไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาสวน
ราชการเปนหัวหนาหนวยพัสดุ เปนผูส่ังจายพัสดุ แลวแตกรณี 

สวนราชการใดมีความจําเปน หัวหนาสวนราชการจะกําหนดวิธีการเบิกจายพัสดุ
เปนอยางอ่ืนก็ได และใหแจงสํานักงานตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค 
แลวแตกรณีทราบดวย 

 
ขอ ๑๕๔  ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ 

(ถามี) แลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การตรวจสอบพัสดุประจําป 
 
ขอ ๑๕๕  กอนสิ้นเดือนกันยายนทุกป ใหหัวหนาสวนราชการหรือหัวหนา

หนวยงานซึ่งมีพัสดุไวจายตามขอ ๑๕๓ แลวแตกรณี แตงตั้งเจาหนาที่ในสวนราชการหรือ
หนวยงานนั้น ซึ่งมิใชเจาหนาที่พัสดุ คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน เพ่ือตรวจสอบการรับ
จายพัสดุงวดตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมปกอน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปปจจุบัน และตรวจนับพัสดุ
ประเภทที่คงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทํา
การวันแรกของเดือนตุลาคมเปนตนไป วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตาม
บัญชีหรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุใดชํารุด เส่ือมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม
จําเปนตองใชในราชการตอไป แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้งภายใน 
๓๐ วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 

เมื่อผูแตงตั้งไดรับรายงานจากเจาหนาที่ผูตรวจสอบแลว ใหสงรายงานเสนอ
ตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาสวนราชการ ๑ ชุด และสงสําเนารายงานไปยังสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ๑ ชุด สําหรับหนวยงานในราชการ
บริหารสวนภูมิภาค ใหสงสําเนารายงานไปยังสวนราชการตนสังกัดอีก ๑ ชุด ดวย 

 
ขอ ๑๕๖๗๖  เมื่อหัวหนาสวนราชการไดรับรายงานดังกลาวตามขอ ๑๕๕ และ

ปรากฏวามีพัสดุชํารุด เส่ือมสภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป ก็ใหแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงข้ึนคณะหนึ่ง โดยใหนําความในขอ ๓๕ และขอ ๓๖ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม เวนแตกรณีที่เห็นไดอยางชัดเจนวาเปนการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงาน
ตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการใหดําเนินการจําหนาย
ตอไปได 

ถาผลการพิจารณาปรากฏวา จะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหหัวหนาสวนราชการ
ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เก่ียวของตอไป 

 
สวนที่ ๓ 

การจําหนาย 
   

 
ขอ ๑๕๗  หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปน หรือหากใช

ราชการตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาที่พัสดุเสนอรายงานตอหัวหนาสวนราชการ 
เพ่ือพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี ้

                                                 
๗๖ ขอ ๑๕๖ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาด
แลวไมไดผลดี ใหนําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแตการขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่ง
มีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไมตองทอดตลาด
กอนก็ได 

การขายใหแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจหรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แหงประมวลรัษฎากร ใหขาย
โดยวิธีตกลงราคา 

(๒) แลกเปล่ียน ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กําหนดไวในระเบียบนี้ 
(๓) โอน ใหโอนแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร

ราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แหงประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ใหมี
หลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย 

(๔) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่สวนราชการกําหนด 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่

หัวหนาสวนราชการสั่งการ และสําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาคจะตองไดรับความเห็นชอบจาก
หัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณกอนดวย 

 
ขอ ๑๕๘  เงินที่ไดจากการจําหนวยพัสดุ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการ

งบประมาณหรือขอตกลงในสวนที่ใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณี 
 

การจําหนายเปนสูญ 
 
ขอ ๑๕๙๗๗  ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือมีตัวผูรับผิดแต

ไมสามารถชดใชได หรือมีตัวพัสดุอยูแตไมสมควรดําเนินการตามขอ ๑๕๗ ใหจําหนายพัสดุนั้น
เปนสูญ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนา
สวนราชการเปนผูพิจารณาอนุมัต ิ

(๒) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหอยูในอํานาจ
ของกระทรวงการคลังหรือสวนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย ที่จะเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

 
การลงจายออกจากบญัชีหรือทะเบียน 

 

                                                 
๗๗ มาตรา ๑๕๙ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๖๐๗๘  เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๑๕๗ แลว ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุ
นั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แลวแจงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงิน
แผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันลงจายพัสดุนั้น 

เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๑๕๙ แลว ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุนั้นออกจาก
บัญชีหรือทะเบียนทันที แลวแจงใหกระทรวงการคลังหรือสวนราชการที่กระทรวงการคลัง
มอบหมาย และสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี 
ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันลงจายพัสดุนั้น 

สําหรับพัสดุซึ่งตองจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแจงแกนายทะเบียนภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดวย 

 
ขอ ๑๖๑๗๙  ในกรณีที่พัสดุของทางราชการเกิดการชํารุด เส่ือมคุณภาพ หรือสูญ

ไปหรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป กอนมีการตรวจสอบตามขอ ๑๕๕ และไดดําเนินการตาม
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่เก่ียวของ หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แลวแตกรณี เสร็จสิ้น
แลว ถาไมมีระเบียบอื่นใดกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหดําเนินการตามขอ ๑๕๗ ขอ ๑๕๘ ขอ 
๑๕๙ และขอ ๑๖๐ โดยอนุโลม 

 
 

หมวด ๔ 
บทเฉพาะกาล 

   
 
ขอ ๑๖๒  ในระหวางที่ยังไมไดตั้งศูนยขอมูลที่ปรึกษา ตามขอ ๗๔ ใหยกเวนไม

นําขอกําหนดเกี่ยวกับศูนยขอมูลที่ปรึกษามาใชบังคับกับการดําเนินการจางที่ปรึกษาตามที่กําหนด
ไวในหมวด ๒ สวนที่ ๓ และใหดําเนินการหารายชื่อที่ปรึกษาไทย ตามวิธีการที่กําหนดไวสําหรับที่
ปรึกษาตางประเทศโดยอนุโลม 

 
ขอ ๑๖๓  รายชื่อผูทิ้งงานที่มีอยูกอนระเบียบนี้ใชบังคับ ใหถือวาเปนผูทิ้งงาน

ตามระเบียบนี้ดวย 
สําหรับการพิจารณาลงโทษผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาหรือ

ขอตกลงภายในเวลาที่กําหนด หรือคูสัญญาของทางราชการไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น 
โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ซึ่งพฤติการณดังกลาวเกิดขึ้นกอนที่ระเบียบนี้จะใชบังคับ ใหพิจารณา
ส่ังการตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิม 

 
                                                 

๗๘ มาตรา ๑๖๐ แกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 

๗๙ มาตรา ๑๖๑ แกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) 
พ.ศ. ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๑๖๔  การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฉบับนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบที่ใช
บังคับอยูเดิมจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จหรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได 

 
ขอ ๑๖๕  ใหคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๒๑ และท่ีแกไขเพิ่มเติม ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไป กับใหมีอํานาจหนาที่
กําหนดแบบหรือตัวอยาง ตามระเบียบขอ ๑๒ (๕) จนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการวาดวย
การพัสดุตามระเบียบนี้ 

 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๓๕ 
อานันท  ปนยารชุน 
นายกรัฐมนตร ี



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘๘๐ 
 

ขอ ๘  การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบ
ฉบับนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ
หรือจนกวาจะดําเนินการตามระเบียบนี้ได 
 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙๘๑ 
 

ขอ ๒๗  การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่
ระเบียบฉบับนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิมจนกวาจะดําเนินการ
แลวเสร็จหรือจนกวาจะดําเนินการตามระเบียบนี้ได 
 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑๘๒ 
 

ขอ ๒๘  ใหสวนราชการปฏิบัติการใหถูกตองตามขอ ๑๕ ตรี ภายในหนึ่งรอย
แปดสิบวัน นับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ แตในระหวางระยะเวลาที่ยังไมไดปฏิบัติการให
ถูกตองตามขอ ๑๕ ตรี ใหการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาเปนไปตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา
ดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
ขอ ๒๙  ข้ันตอนการดําเนินการตามระเบียบวาดวยการพัสดุเดิมที่ยังไมแลวเสร็จ

ในวันที่ระเบียบฉบับนี้ใชบังคับใหนําหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบฉบับนี้มาใชบังคับแทน เวน
แตการดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวไมอาจกระทําได ใหดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 

 
ขอ ๓๐  ในการพิจารณาใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเปนผูทิ้งงาน แม

พฤติการณดังกลาวจะไดเกิดขึ้นกอนที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหหัวหนาสวนราชการ ปลัดกระทรวง
และผูรักษาการตามระเบียบนี้ พิจารณาสั่งการตามระเบียบนี้ เวนแตการดําเนินการตามขั้นตอน
ดังกลาวไมอาจกระทําได ใหดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) 
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๕ ) พ.ศ. ๒๕๔๒๘๓ 

                                                 
๘๐ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๒/ตอนที่ ๑๐๔ ง/หนา ๓๘/๒๘ ธันวาคม ๒๕๓๘ 
๘๑ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๓/ตอนที่ ๗๑ ง/หนา ๒๐/๓ กันยายน ๒๕๓๙ 
๘๒ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๕/ตอนพิเศษ ๑๓๑ ง/หนา ๗/๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕๘๔ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปาจรีย/สถาพร/ผูจัดทํา 
๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๙ 

 

                                                                                                                                            
๘๓ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๖/ตอนพิเศษ ๔๐ ง/หนา ๗/๑๔ มิถุนายน ๒๕๔๒ 
๘๔ ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๑๙/ตอนพิเศษ ๑๒๘ ง/หนา ๒๐/๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๕ 


