ราง
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ
พ.ศ. ….
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
เพื่อใหการบริหารพัสดุภาครัฐเกิดความคุมคา มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจ
ของรัฐ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐ แหงพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ.
๒๕๔๕ ประกอบกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเสนอเรื่องตอคณะรัฐมนตรี พ.ศ. ๒๕๓๑
ขอ ๗ กระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว ดังนี้
ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ….”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
(๒) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๘
(๓) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙
(๔) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑
(๕) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๒
(๖) ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๔๕
บรรดาระเบีย บ ข อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี และคําสั่ งอื่ นใด ที่กําหนดไวแ ล ว ใน
ระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ใหปลัดกระทรวงการคลัง เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้

-๒-

หมวด ๑
ขอความทั่วไป
สวนที่ ๑
นิยาม
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“การพัสดุ” หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา
การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนดไวในระเบียบนี้
“พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ตามการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจายตามสัญญาเงินกู
จากตางประเทศ
“การซื้อ” หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และ
บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง
“การจาง” ใหหมายความรวมถึง การจางทําของและการรับขนตามประมวล
กฎหมายแพงและพาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางพนักงานหรือลูกจางของสวน
ราชการตามระเบียบของทางราชการ การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวาดวยคาใชจาย
ในการเดินทางไปราชการ การจางที่ปรึกษา และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
“การจางที่ปรึกษา” หมายความวา การจางบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
ที่ประกอบธุรกิจ หรือสามารถใหบริการเปนที่ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม การเงิน การคลัง
สิ่งแวดลอม เทคโนโลยีสารสนเทศ การสาธารณสุข เทคโนโลยีทางการทหาร เศรษฐศาสตร หรือสาขาอืน่
รวมทั้งใหบริการดานการศึกษา สํารวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย
“เงินงบประมาณ” หมายความวา งบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ
รายจายเพิ่มเติม และเงินซึ่งสวนราชการไดรับไวโดยไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
ใหไมตองสงคลังตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ และกฎหมายวาดวยเงินคงคลัง แตไมรวมถึง
เงินกู และเงินชวยเหลือตามระเบียบนี้
“เงินกู” หมายความวา เงินกูตามกฎหมายวาดวยการใหอํานาจกระทรวงการคลัง
กูเงินจากตางประเทศ
“เงินชวยเหลือ” หมายความวา เงินที่ไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ
องคการระหวางประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ องคการตางประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและ
ที่มิใชระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ
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“อาคาร” หมายความวา สิ่งปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได
เชน อาคารที่ทําการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนํารอง หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่มี
ลักษณะทํานองเดียวกัน และรวมตลอดถึงสิ่งกอสรางอื่น ๆ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับ
อาคารนั้น ๆ เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปาและสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเปนสวนประกอบ
ของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ ลิฟต เฟอรนิเจอร ฯลฯ
“พัส ดุที่ผ ลิต ในประเทศ” หมายความวา ผลิต ภัณ ฑที่ผ ลิต สํา เร็จ รูป แลว
โดยสถานที่ผลิตตั้งอยูในประเทศไทย
“ที่ปรึกษาไทย” หมายความวา บุคคลธรรมดาที่มีสัญชาติไทย หรือนิติบุคคลที่
มีสัญชาติไทยตามที่ กวพ. กําหนด
“สวนราชการ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม สํานักงาน หรือหนวยงาน
อื่นใดของรัฐ ทั้งในสวนกลาง สวนภูมิภาค หรือในตางประเทศ แตไมรวมถึงรัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
อิสระตามรัฐธรรมนูญ องคกรอิสระ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
หรือหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
“รัฐวิสาหกิจ” หมายความวา รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายอื่น
“ปลัดกระทรวง” หมายความรวมถึงปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ปลัดทบวง และ
ผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอื่น ซึ่งมีกฎหมายกําหนดใหมีฐานะเทียบเทาปลัดกระทรวงดวย
“หัวหนาสวนราชการ”
- สําหรับราชการบริหารสวนกลาง หมายความวา อธิบดี หรือหัวหนา
สวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนนิติบุคคล
- สําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาค หมายความวา ผูวาราชการจังหวัด
“หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือที่มี
ฐานะเทียบเทากอง ซึ่งปฏิบัติงานในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องคกรกลางบริหารงานบุคคล
กํ า หนด หรื อข า ราชการอื่น ซึ่ ง ได รั บแตง ตั้ ง จากหัว หน า สว นราชการให เ ป น หัว หน า เจ าหน า ที่พั ส ดุ
แลวแตกรณี
“เจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา ขาราชการ ลูกจางประจํา หรือพนักงานอื่น
ของรัฐตามที่ กวพ. กําหนด ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผูไดรับแตงตั้งจาก
หัวหนาสวนราชการใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
“ผูอํานวยการโครงการ” หมายความวา ผูซึ่งไดรับแตงตั้งหรือมอบหมายใหมี
หนาที่รับผิดชอบในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุตามโครงการเงินกูหรือโครงการเงินชวยเหลือ
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลที่เขาเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุ หรือ
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เขาเสนองานเพื่อรับจางเปนที่ปรึกษาใหแกสวนราชการใด เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออ มในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่น ที่เ ขาเสนอราคาหรือเขาเสนองานใหแกสวน
ราชการนั้นในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ดังกลาวขางตน ไดแก การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะดังตอไปนี้
(๑) มีค วามสัม พัน ธก ั น ในเชิง บริ ห าร โดยผูจ ั ด การ หุน ส ว นผูจ ัด การ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติ
บุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ
นิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
(๒) มีความสัมพันธกันในเชิ งทุน โดยผูเป นหุนสวนในหางหุ นสวนสามัญ
หรือผูเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือ
บริษัทมหาชนจํ า กัด เปน หุน สว นในหา งหุน สว นสามัญ หรือ หา งหุน สว นจํา กัด หรือ เปน ผูถือ หุน
รายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองาน
ใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุนซึ่งถือหุนเกินกวารอยละ
ยี่สิบหาในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ กวพ. เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบางประเภท
หรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการ
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุน
รายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาหรือเสนองาน
ใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของ
คูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนง การ
เปนหุนสวน หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว
ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุน โดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวน
หรือผูถือหุนที่แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และ
หางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแก
สวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (๑)
(๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี

-๕-

“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานรายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค
หรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาหรือเสนองานตอสวนราชการ
ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับ
เงิน หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย
หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหา
ประโยชนในระหวางผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคาหรือ
ผูเสนองานรายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับสวนราชการนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบสวนราชการโดยมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ
"เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ" หมายความวา คณะกรรมการเปด
ซองสอบราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาดาน
ทั่วไปโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสราง
อาคารโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสราง
อาคารโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด หรือผูวาจางในกรณีการจางที่ปรึกษาดานออกแบบและ
ควบคุมงานกอสรางอาคารโดยวิธีพิเศษที่เปนการวาจางโดยการประกวดแบบตามขอ ๔๘ (๒)
"งานกอสรางสาธารณูปโภค" หมายความวา งานกอสราง ซอมแซม และ
บํารุงรักษางานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ํา ระบบ
การขนสงปโตรเลียมโดยทางทอ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินการในระดับ
พื้นดิน ใตพื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน

สวนที่ ๒
การใชบงั คับและการมอบอํานาจ
ขอ ๖ ระเบียบนี้ใชบังคับแกสวนราชการ ซึ่งดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดยใชเงิน
งบประมาณ เงินกู และเงินชวยเหลือ
กรณีองคกรปกครองสวนทองถิ่นใหเปนหนาที่ของกระทรวงมหาดไทยที่จะใหความ
ชวยเหลือ สงเสริม ดูแลใหมีการนําหลักการของระเบียบนี้ไปปรับใชตามความเหมาะสม
ขอ ๗ สําหรับสวนราชการของกระทรวงกลาโหม การกําหนดใหสวนราชการระดับใด
ผูบังคับบัญชาชั้นใด ตําแหนงใด มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ ใหเปนไปตามที่กระทรวงกลาโหม
กําหนด และเมื่อไดกําหนดเปนประการใดแลว ใหแจงผูรักษาการตามระเบียบและสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดิน ทราบดวย

-๖-

ขอ ๘ สําหรับสวนราชการที่หัวหนาสวนราชการขึ้นตรงตอนายกรัฐมนตรี หรือสวน
ราชการที่ไมสังกัดสํานักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงใด ใหหัวหนาสวนราชการนั้นมีอํานาจ
ในการดําเนินการตามระเบียบนี้เทากับหัวหนาสวนราชการ สวนอํานาจที่เกินกวานั้นใหผูบังคับบัญชา
ชั้นเหนือขึ้นไปเปนผูพิจารณา
ขอ ๙ ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ สามารถมอบอํานาจใหแกผูดํารงตําแหนง ที่
มีหนาที่รับผิดชอบดําเนินการเรื่องนั้นโดยตรงได โดยใหถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
วาดวยการมอบอํานาจ เวนแตการมอบอํานาจตอของผูวาราชการจังหวัด และการมอบอํานาจของ
กระทรวงกลาโหม ใหดําเนินการดังนี้
(๑) การมอบอํานาจใหแกผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบ
อํานาจนั้นตอไปไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑.๑) กรณีมอบอํานาจใหแกรองผูวาราชการจังหวัด ผูชวยผูวาราชการ
จังหวัด ปลัดจังหวัด หรือหัวหนาสวนราชการประจําจังหวัด ใหผูวาราชการจังหวัดแจงใหผูมอบอํานาจ
ชั้นตนทราบดวย
(๑.๒) กรณีมอบอํานาจใหแกบุคคลอื่นนอกจากที่ก ลาวใน (๑.๑) จะ
กระทําไดตอเมื่อไดรับความเห็นชอบจากผูมอบอํานาจชั้นตนแลว
(๒) การมอบอํานาจและการมอบอํานาจตอตามระเบียบกระทรวงกลาโหม
ในกรณีที่เปนงบประมาณของสวนราชการที่ไดโอนจัดสรรไปดําเนินการในจังหวัด ให
ผู ว า ราชการจั ง หวั ด เป น ผู ใ ช อํ า นาจในการดํ า เนิ น การจั ด หาพั ส ดุ แ ทนหั ว หน า ส ว นราชการบริ ห าร
สวนกลางไดโดยตรง โดยปฏิบัติตามระเบียบนี้ และผูวาราชการจังหวัดอาจมอบอํานาจตอไปไดตาม
วรรคหนึ่ง
สําหรับโครงการเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้จะแตงตั้ง
ข า ราชการคนหนึ่ ง ทํ า หน า ที่ ผู อํ า นวยการโครงการ และมอบหมายหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบในการ
ดําเนินการตามระเบียบนี้ใหเปนการเฉพาะก็ได
ใหผูมอบอํานาจสงสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบทุกครั้ง
ขอ ๑๐ การจัดหาพัสดุ ภายใตโครงการที่ดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือ หากมี
เงื่อนไขหรือขอตกลงที่ไดทําไวกับแหลงเงินกูหรือแหลงเงินชวยเหลือ แตกตางจากที่กําหนดไวในระเบียบ
นี้ ก็ใหปฏิบัติตามเงื่อนไขหรือขอตกลงนั้นได

-๗-

หมวด ๒
หลักการจัดหาพัสดุ
ขอ ๑๑ สวนราชการตองดําเนินการจัดหาพัสดุใหสอดคลองกับมาตรา ๒๓ แหงพระราช
กฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ตามหลักการดังตอไปนี้
(๑) ความคุมคาในการใชจายเงิน (Value for Money) สวนราชการจะตองจัดหา
พัสดุโดยคํานึงถึงตนทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใชงาน คุณภาพ และประโยชนระยะยาวที่จะเกิดขึ้น
แกสวนราชการ
ในกรณีที่วัตถุประสงคในการใชพัสดุเปนเหตุใหตองคํานึงถึงคุณภาพและการ
ดูแลรักษาหรือการใชประโยชนจากพัสดุเปนสําคัญ หรือในกรณีที่มีเหตุผลอันสมควร ใหสามารถจัดหา
พัสดุไดโดยไมตองถือราคาต่ําสุดในการเสนอซื้อหรือจางเสมอไป ทั้งนี้ ใหระบุเหตุผลในการดําเนินการ
ใหชัดเจน
(๒) ความโปรงใส (Transparency) ที่สวนราชการตองดําเนินการจัดหาพัสดุใน
แตละขั้นตอนอยางเปดเผย มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน พรอมที่จะรับการตรวจสอบ และเปด
โอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรม ทั้งนี้ ผลการจัดหาพัสดุตองมีการประกาศใหสาธารณชน
ทราบเปนการทั่วไปดวย
(๓) ความมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล (Efficiency and Effectiveness) สวน
ราชการตองมีการวางแผนและเตรียมความพรอมในการจัดหาพัสดุ ดําเนินการจัดหาพัสดุที่เปนประโยชน
ต อ ทางราชการมากที่ สุ ด โดยที่ คู สั ญ ญาของส ว นราชการจะต อ งได รั บ ความเป น ธรรม และมี ก าร
ประเมินผลการจัดหาพัสดุประจําปเพื่อปรับปรุงแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้นดวย
(๔) ความรับผิดชอบตอผลสําเร็จของงาน (Accountability) ที่สวนราชการตอง
รับผิดชอบในการดําเนินการจัดหาพัสดุ และทุกแผนงานที่ไดใชเงินงบประมาณไป นอกจากนี้จะตองมี
การเปดเผยขอมูลในการจัดหาพัสดุแตละครั้งที่ไดดําเนินการตั้งแตเริ่มตนกระบวนการจนไดพัสดุนั้นมา
เพื่อประโยชนในการติดตามประเมินผลและตรวจสอบ

หมวด ๓
การกํากับดูแลการบริหารพัสดุ
ขอ ๑๒ ใหมีคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ เรียกโดยยอวา “กวพ.” ประกอบดวย ปลัด
กระทรวงการคลังเปนประธานกรรมการ ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนกระทรวง
กลาโหม ผูแทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงบประมาณ

-๘-

ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแหงชาติ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ผูแทนกระทรวงอุตสาหกรรม
ผูแทนกระทรวงพาณิชย ผูแทนกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงานบริหารหนี้สาธารณะ และผูทรงคุณวุฒิ
ซึ่งประธานกรรมการแตงตั้งจากรัฐวิสาหกิจ สถาบันการศึกษาหรือภาคเอกชนจํานวนไมเกินสี่คน เปน
กรรมการ และใหเจาหนาที่สํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง เปนกรรมการและ
เลขานุการ กับให กวพ. แตงตั้งผูชวยเลขานุการไมเกินสองคน
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งประธานกรรมการแตงตั้ง
มีวาระอยูในตําแหนงคราวละสองป
ผูทรงคุณวุฒิซึ่งพนจากตําแหนงอาจไดรับแตงตั้งอีกได
ใหสํานักพัฒนามาตรฐานระบบพัสดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง ทําหนาที่เปน สํานักงาน
เลขานุการของ กวพ.
ขอ ๑๓ ให กวพ. มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ตีความและวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
(๒) พิจารณาการอนุมัติยกเวน หรือผอนผันการไมปฏิบัติตามระเบียบ
(๓) พิจารณาคํารองเรียนเกี่ยวกับการที่สวนราชการไมปฏิบัติตามระเบียบ
(๔) เสนอแนะการแกไขปรับปรุงระเบียบตอคณะรัฐมนตรี
(๕) กําหนดแบบหรือตัวอยาง รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง และ
กําหนดแนวทางวิธีปฏิบัติ เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้
(๖) เสนอความเห็นตอผูรักษาการตามระเบียบ ในการพิจารณาและแจงเวียน
ชื่อผูทิ้งงาน และการสั่งเปลี่ยนแปลงเพิกถอนผูทิ้งงาน
(๗) เชิญขาราชการ พนักงานอื่นของรัฐ และลูกจางของสวนราชการ หรือ
พนักงานและลูกจางของรัฐวิสาหกิจ หรือบุคคลที่เกี่ยวของมาสอบถามหรือใหขอเท็จจริง รวมทั้งเรียก
เอกสารจากสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงาน
อื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจในสวนที่เกี่ยวของ
(๘) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๙) พิจารณาดําเนินการตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
(๑๐) จัดทําและรายงานขอมูลที่เกี่ยวของกับการบริหารงานพัสดุที่สําคัญตอ
คณะรัฐมนตรี
(๑๑) พัฒนาระบบการรับรองมาตรฐานดานการบริหารพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง
การจางที่ปรึกษา รวมถึงการกําหนดมาตรการในการประเมินผลและตรวจสอบหนวยงานที่ไดใบรับรองดวย
(๑๒) กําหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑเพื่อสนับสนุนใหมีการใชพัสดุที่ผลิตใน
ประเทศโดยกิจการขนาดกลางและขนาดยอม ตามขอ ๒๓

-๙-

(๑๓) ใหความเห็นชอบการออกระเบียบสําหรับการจัดหาพัสดุในตางประเทศ
ของสวนราชการที่มีสํานักงานในตางประเทศ ตามขอ ๓๒
(๑๔) กําหนดหลักเกณฑการจางที่ปรึกษาที่มิใชนิติบุคคล ตามขอ ๔๒
(๑๕) กําหนดอัตราคาจางที่ปรึกษา ตามขอ ๕๕
(๑๖) กําหนดหลักเกณฑการกําหนดคาปรับ ตามขอ ๖๓
(๑๗) กําหนดประเภทของหลักประกันอื่น ตามขอ ๗๐ (๖)
(๑๘) กําหนดประเภทของนิติบุคคลที่ไดรับการยกเวนไมตองวางหลักประกัน
ตามขอ ๗๒
(๑๙) กําหนดประเภทหรือชนิดของพัสดุที่จําเปนตองซื้อจากตางประเทศ ตาม
ขอ ๗๖ (๒)
(๒๐) กําหนดเงื่อนไขของนิติบุคคลที่มีสัญชาติไทย และพนักงานอื่นของรัฐ
เพื่อใหเปนไปตามระเบียบนี้
(๒๑) ออกประกาศ กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเพื่อใหมีการ
ปฏิบัติตามระเบียบนี้

หมวด ๔
การวางแผนและเตรียมการจัดหาพัสดุ
ขอ ๑๔ ใหสวนราชการจัดทําแผนการจัดหาพัสดุในระยะเวลา ๑ ปงบประมาณเปนการ
ลวงหนาใหสอดคลองกับแผนการใชจายเงินประจําปงบประมาณ โดยแผนงานดังกลาวควรประกอบดวย
รายการอยางนอย ดังนี้
(๑) วัตถุประสงคและความจําเปนในการจัดหาพัสดุ
(๒) รายละเอียดของพัสดุหรืองานที่จาง
(๓) ลําดับความสําคัญในการคํานวณความตองการและการเตรียมจัดสรรพัสดุ
(๔) กําหนดระยะเวลาที่ตอ งการใชพัสดุหรืองานที่จาง
(๕) ประมาณคาใชจายสําหรับการบริการหลังการขาย และการบํารุงรักษาพัสดุ
(ถามี)
(๖) รายละเอียดของแผนงานหรือโครงการที่จะจางที่ปรึกษา
(๗) ประโยชนหรือผลสําเร็จของงานในการจางที่ปรึกษา (ถามี)

-๑๐-

แผนงานดังกลาวใหหัวหนาสวนราชการเปนผูอนุมัติ การเปลี่ยนแปลงแผนอาจทําได
ตามความจําเปนเมื่อไดดําเนินการตามระเบียบของทางราชการแลว และใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปน
ผูรับผิดชอบดําเนินการตามแผนงาน
ใหสวนราชการเตรียมความพรอมในการจัดหาพัสดุใหเปนไปตามแผน ตามวิธีการและ
ขั้นตอนที่เหมาะสม แลวแตกรณี เพื่อใหสามารถทําสัญญาไดทันที เมื่อไดรับอนุมัติทางการเงินจากสวน
ราชการที่เกี่ยวของแลว
รายงานกระบวนการจัดซื้อ/จัดจางหรือการจางที่ปรึกษา
ขอ ๑๕ กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธีในแตละครั้ง นอกจากการซื้อที่ดินและหรือ
สิ่งกอสรางตามขอ ๑๖ ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูรับผิดชอบใหมีการจัดทําบันทึกรายงานกระบวนการ
จัดซื้อ/จัดจางในสวนแรก เพื่อขออนุมัติหัวหนาสวนราชการดําเนินการ ตามรายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนในการซื้อหรือจางครั้งนั้น และความเกี่ยวของกับ
แผนงานในการจัดหาพัสดุประจําปงบประมาณที่สวนราชการไดกําหนดไว (ถามี)
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง
(๓) ราคามาตรฐาน หรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อหรือจาง
ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ หรือสมมติฐานในการกําหนดราคาพื้นฐานที่ใชประมาณ
วาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจางโดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการ
เงินกูหรือเงินชวยเหลือที่จะซื้อหรือจางในครั้งนั้น
(๕) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น
(๗) รายละเอียดการเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการ
ซื้อหรือจาง การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา รวมทั้งชื่อ ตําแหนง และสังกัดของ
กรรมการทุกคนที่ดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจางครั้งนั้น
การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท และการซื้อหรือ
การจางโดยวิธีพิเศษกรณีเรงดวนตามขอ ๒๘ (๒) หรือขอ ๒๙ (๓) ซึ่งไมอาจทํารายงานตามปกติได ให
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปนผูรับผิดชอบใหมีการจัดทํารายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการที่เห็นวา
จําเปนก็ได
ขอ ๑๖ กอนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางในแตละครั้ง ใหหัวหนาเจาหนาที่
พัสดุเปนผูรับผิดชอบใหมีการจัดทําบันทึกรายงานกระบวนการจัดซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางในสวน
แรก เพื่อขออนุมัติหัวหนาสวนราชการดําเนินการ ตามรายการดังตอไปนี้

-๑๑-

(๑) เหตุผลและความจําเปนในการซื้อครั้งนั้น และความเกี่ยวของกับแผนงาน
ในการจัดหาพัสดุประจําปงบประมาณที่สวนราชการไดกําหนดไว (ถามี)
(๒) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งกอสรางที่ตองการซื้อ การระบุบริเวณ
หรือสถานที่และจํานวนเนื้อที่ที่ตองการ รวมถึงแผนงานในการกอสรางและหรือปรับปรุงสิ่งกอสราง
พรอมดวยระยะเวลาแลวเสร็จ
(๓) ราคาประเมินลาสุดของทางราชการ
(๔) ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งกอสรางบริเวณใกลเคียงที่ดินที่จะซื้อในชวง
ระยะเวลากอนที่จะซื้อที่ดินนั้นไมเกิน ๖ เดือน ประมาณ ๓ ราย (ถามี)
(๕) วงเงินที่จะซื้อ โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู
หรือเงินชวยเหลือที่จะซื้อในครั้งนั้น
(๖) วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ตองซื้อโดยวิธีนั้น
(๗) รายละเอียดการเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการ
ซื้ อ การออกประกาศสอบราคาหรื อ ประกาศประกวดราคา รวมทั้ ง ชื่ อ ตํ า แหน ง และสั ง กั ด ของ
กรรมการทุกคนที่ดําเนินการจัดซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางครั้งนั้น
การซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางใหติดตอกับเจาของโดยตรง เวนแตการซื้อที่ดินและ
หรือสิ่งกอสรางในตางประเทศที่จําเปนตองติดตอผานนายหนา หรือดําเนินการในทํานองเดียวกันตาม
กฎหมายหรือประเพณีนิยมของทองถิ่น
ขอ ๑๗ กอนดําเนินการจางที่ปรึกษาทุกวิธีในแตละครั้ง ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปน
ผูรับผิดชอบใหมีการจัดทําบันทึกรายงานกระบวนการจางที่ปรึกษาในสวนแรก เพื่อขออนุมัติหัวหนาสวน
ราชการดําเนินการ ตามรายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนในการจางที่ปรึกษาครั้งนั้น และความเกี่ยวของกับ
แผนงานในการจัดหาพัสดุประจําปงบประมาณที่สวนราชการไดกําหนดไว (ถามี)
(๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา (Terms of Reference) หรือ
ขอบเขตวงงานรวมทั้งรายละเอียดเทาที่จําเปน
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง
(๔) วงเงินคาจางที่ปรึกษาโดยประมาณ และวงเงินงบประมาณคากอสราง (ถามี)
(๕) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
(๖) วิธีที่จะจางที่ปรึกษา และเหตุผลที่ตองจางที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
(๗) รายละเอียดการเสนอขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการ
จางที่ปรึกษา การออกหนังสือเชิญชวนหรือการประกาศเชิญชวน รวมทั้งชื่อ ตําแหนง และสังกัดของ
กรรมการทุกคนที่ดําเนินการจางที่ปรึกษาครั้งนั้น

-๑๒-

ขอ ๑๘ ภายหลังจากที่หัวหนาสวนราชการอนุมัติใหดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง หรือจาง
ที่ปรึกษาตามขอ ๑๕ หรือขอ ๑๖ หรือขอ ๑๗ แลว ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุหรือคณะกรรมการที่
หัวหนาสวนราชการแตงตั้งในครั้งนั้น ดําเนินการตามวิธีการจัดซื้อ/จัดจางหรือวิธีการจางที่ปรึกษานั้น
ตอไปได
เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อ/จัดจางหรือการจางที่ปรึกษาในครั้งนั้นแลว ใหหัวหนา
เจาหน าที่พัสดุ เป นผู รับผิ ดชอบใหมี การจัด ทําบันทึกรายงานกระบวนการจัด ซื้อ/จัด จางหรือการจาง
ที่ปรึกษาในสวนที่สอง เพื่อเสนอใหหัวหนาสวนราชการรับทราบ โดยใหมีรายการดังตอไปนี้
(๑) เอกสารการสอบราคา หรือประกวดราคา หรือประกาศเชิญชวน แลวแตกรณี
(๒) หลักฐานการเผยแพรและปดประกาศการจัดซื้อ/จัดจางหรือประกาศการ
จางที่ปรึกษาในครั้งนั้น
(๓) ชื่อและที่อยูของผูเสนอราคา ผูเสนองาน หรือผูใหบริการ ที่เขาแขงขัน
ทุกราย
(๔) ขอมูลเกี่ยวกับการตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตนของผูเสนอราคา ผูเสนองาน
หรือผูใหบริการที่เขาแขงขันทุกราย รวมทั้งผลการประเมินและตรวจสอบคุณสมบัติเบื้องตน ตลอดจน
เอกสารพรอมเหตุผลในกรณีที่มีการแกไขเปลี่ยนแปลงเอกสารเหลานี้
(๕) ขอมูลเกี่ยวกับคุณสมบัติหรือการขาดคุณสมบัติของผูเสนอราคา ผูเสนอ
งาน หรือผูใหบริการที่เขาแขงขันทุกราย นอกเหนือจาก (๓) และ (๔)
(๖) ขอมูลเกี่ยวกับวิธีการในการพิจารณาคัดเลือกและสรุปผล รวมทั้งเงื่อนไข
สําคัญที่กําหนดในการพิจารณาตัดสินใจคัดเลือกพรอมเหตุผลประกอบ
(๗) เอกสารหรือหลักฐานในการประกาศผลการพิจารณาคัดเลือก
(๘) หลักการและรายละเอียดในการจัดทําสัญญาและการเตรียมการจายเงินตาม
งวดสัญญา
(๙) หลักการและรายละเอียดในการตรวจรับพัสดุ ตรวจการจาง หรือตรวจรับ
มอบงาน
(๑๐) รายงานหลักฐานการตรวจรับพัสดุ ตรวจการจาง หรือตรวจรับมอบงาน
ใหสวนราชการเก็บรักษาบันทึกรายงานกระบวนการจัดซื้อ/จัดจางหรือการจางที่ปรึกษา
ในสวนแรกตามขอ ๑๕ หรือขอ ๑๖ หรือขอ ๑๗ แลวแตกรณี และในสวนที่สองตามวรรคสอง พรอม
ทั้งเอกสารหลักฐานประกอบบันทึกรายงานดังกลาวไวไมนอยกวา ๒ ป นับตั้งแตการตรวจรับพัสดุ
ตรวจการจาง หรือตรวจรับมอบงาน เพื่อประโยชนในการตรวจสอบและเปดเผยขอมูลตามมาตรา ๔๔
แหงพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖

-๑๓-

หมวด ๕
กระบวนการจัดหาพัสดุ
สวนที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๑๙ การจัดหาพัสดุมี ๖ ประเภท ดังนี้
(๑) การจัดทําเอง
(๒) การซื้อ
(๓) การจาง
(๔) การจางที่ปรึกษา
(๕) การแลกเปลี่ยน
(๖) การเชา
ขอ ๒๐ การติดตอสื่อสารที่เกี่ยวกับการดําเนินการจัดหาพัสดุระหวางสวนราชการผูจัดหา
พัสดุ กับผูเสนอราคาหรือผูเสนองานหรือคูสัญญา ใหทําหลักฐานไวเปนหนังสือ
ในการจั ด หาพั ส ดุ หากมี ก ารสั่ ง การจากผู บั ง คั บ บั ญ ชาระดั บ เหนื อ ขึ้ น ไปด ว ยวาจา
เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ ใหเจาหนาที่พัสดุ หรือหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ หรือคณะกรรมการที่หัวหนาสวน
ราชการแตงตั้งในครั้งนั้น ทําบันทึกไวในบันทึกรายงานกระบวนการจัดซื้อ/จัดจางหรือการจางที่ปรึกษา
ตามที่กําหนดไวในขอ ๑๕ หรือขอ ๑๖ หรือขอ ๑๗ หรือขอ ๑๘ แลวแตกรณี
ขอ ๒๑ การไดมาซึ่งพัสดุ หรือบริการนอกเหนือจากที่ระเบียบนี้ไดกําหนดไว และ
ไมมีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไวเปนการเฉพาะ ใหถือปฏิบัติโดยอนุโลมตามวิธีการ
จัดหาลักษณะใดลักษณะหนึ่งที่กําหนดไวในหมวดนี้
ขอ ๒๒ ในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ และการจางที่ปรึกษาในแตละครั้ง ใหเจาหนาที่
ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่เปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกัน พรอมทั้งบันทึกการตรวจสอบไวในบันทึกรายงานกระบวนการจัดซื้อ/จัดจางหรือ
การจางที่ปรึกษา ตามขอ ๑๘ ดวย
หลักเกณฑและแนวทางในการตรวจสอบผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่เปนผูเสนอราคา
ที่มีผลประโยชนรวมกันตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่ กวพ. ประกาศกําหนด

-๑๔-

การสนับสนุนการใชพัสดุของกิจการขนาดกลางและขนาดยอม และการสงเสริมที่ปรึกษาไทย
ขอ ๒๓ ใหสวนราชการสนับสนุนการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศโดยกิจการขนาดกลาง
และขนาดยอม ตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดยอม ทั้งนี้ ให กวพ. มี
อํานาจกําหนดมาตรฐานหรือหลักเกณฑเพื่อใหเปนไปตามวัตถุประสงคดังกลาว
ขอ ๒๔ ในการจัดหาพัสดุ สวนราชการจะตองจัดหาพัสดุตามมาตรฐานพัสดุที่ กวพ.
กําหนด โดยจะมีการประกาศแจงเวียนมาตรฐานพัสดุใหสวนราชการทราบเปนระยะ ๆ อยางนอย ๓ เดือน
ตอครั้ง ตลอดจนเผยแพรผานเว็บไซตของหนวยงาน และศูนยขอมูลจัดซื้อจัดจางและการพัสดุภาครัฐ
(www.gprocurement.go.th)
ขอ ๒๕ เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาไทย ใหมีศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทยอยู
ภายใตการกํากับควบคุมดูแลของกระทรวงการคลัง เพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑ และวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย
(๒) รับจดทะเบียน ตอทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนที่ปรึกษาไทย
(๓) รวบรวม จัดทํา รวมทั้งปรับปรุงขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย
(๔) เผยแพรหรือใหขอมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย แก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให
มีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น และเอกชนผูสนใจ

สวนที่ ๒
การจัดทําเอง
ขอ ๒๖ กรณีที่สว นราชการมีก ารจัด ทํา พัส ดุเ อง ใหหัว หนา สว นราชการแตง ตั้ง
ผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน โดยมีคุณสมบัติ
และหนา ที่เ ชน เดีย วกับ คณะกรรมการตรวจการจาง เวน แตสว นราชการที่กํา หนดใหมีเ จา หนา ที่ที่
รับผิดชอบการจัดทําโดยเฉพาะอยูแลว

-๑๕-

สวนที่ ๓
การซื้อการจาง
วิธีซื้อและวิธีจาง
ขอ ๒๗ การซื้อหรือการจางกระทําได ๕ วิธี คือ
(๑) วิธีต กลงราคา ไดแ ก การซื้อ หรือ การจา งครั้ง หนึ่ง ซึ่ง มีร าคาไมเ กิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) วิ ธี ส อบราคา ไดแ ก การซื้อ หรือ การจา งครั้ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ร าคาเกิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) วิ ธีป ระกวดราคา ไดแ ก การซื้ อ หรื อการจา งครั้ งหนึ่ งซึ่ งมี ร าคาเกิน
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) วิธีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางตามที่กําหนดไวในขอ ๒๘ หรือขอ ๒๙
แลวแตกรณี
(๕) วิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางตามที่กําหนดไวในขอ ๓๐
การซื้อหรือการจางทั้ง ๕ วิธีดังกลาว สามารถดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ทั้งนี้ หลักเกณฑและแนวทางในการดําเนินการใหเปนไปตามที่ กวพ. ประกาศกําหนด
ขอ ๒๘ การซื้อโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให
กระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ
(๒) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ
(๓) เปนพัสดุเพื่อใชในราชการลับ
(๔) เปนพัสดุที่มีความตองการซื้อเพิ่ม (Repeat Order) ในสถานการณที่จําเปน
หรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชนของสวนราชการ
(๕) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผาน
องคการระหวางประเทศ
(๖) เป น พั ส ดุ ที่ โ ดยลั ก ษณะของการใช ง าน หรื อ มี ข อ จํ า กั ด ทางเทคนิ ค ที่
จําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ เชน อะไหลทุกประเภท รถประจําตําแหนง เปนตน
(๗) เปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
(๘) เปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี

-๑๖-

ขอ ๒๙ การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
(๑) เปนงานที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ
(๒) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจ ใหทราบความชํารุดเสียหาย
เสียกอนจึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส เปนตน
(๓) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ
(๔) เปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของทางราชการ
(๕) เปนงานที่มีความตองการจางเพิ่ม (Repeat Order) ในสถานการณที่จําเปน
หรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชนของสวนราชการ
(๖) เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
ขอ ๓๐ การซื้อ หรือการจา งโดยวิธีกรณีพิ เ ศษ ไดแ ก การซื้อ หรื อการจา งจากสว น
ราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง และ กวพ. อนุมัติใหซื้อหรือจาง
(๒) มี ก ฎหมายหรือมติ ค ณะรั ฐ มนตรีกํ า หนดใหซื้ อ หรื อจา ง และกรณีนี้ ใ ห
รวมถึงหนวยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย
ขอกําหนดพิเศษเกี่ยวกับวิธีซื้อหรือวิธีจาง
ขอ ๓๑ การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาและวิธีสอบราคา ถาผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจาง
เห็นสมควรจะสั่งใหกระทําโดยวิธีที่กําหนดไวสําหรับวงเงินที่สูงกวาก็ได
การแบงซื้อหรือแบงจางโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกัน เพื่อใหวงเงินต่ํา
กวาที่กําหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพื่อใหอํานาจสั่งซื้อหรือสั่งจางเปลี่ยนไป จะกระทํามิได
การซื้อหรือการจางซึ่งดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือ ผูสั่งซื้อหรือผูสั่งจางจะสั่ง
ใหกระทําตามวงเงินที่สัญญาเงินกูหรือสัญญาเงินชวยเหลือกําหนดก็ได
การจัดหาพัสดุในตางประเทศ
ขอ ๓๒ สําหรับสวนราชการในตางประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ตองปฏิบัติในตางประเทศ
หากสวนราชการใดตองการกําหนดวิธีปฏิบัติแตกตางไปจากระเบียบนี้ ใหขอความเห็นชอบจาก กวพ.
เพื่อออกระเบียบสําหรับการจัดหาพัสดุในตางประเทศนั้นได

-๑๗-

การคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือการจาง
ขอ ๓๓ ในการซื้อหรือการจางสําหรับกรณีที่จําเปนตองคัดเลือกผูที่มีความสามารถเปน
การเฉพาะ ใหสวนราชการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือการจาง โดยกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีการคัดเลือก ประกาศใหผูที่สนใจทราบโดยเปดเผย พรอมทั้งบันทึกการคัดเลือกไวในบันทึก
รายงานกระบวนการจัดซื้อ/จัดจางหรือการจางที่ปรึกษา ตามขอ ๑๘ ดวย
หลักเกณฑและแนวทางในการดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือ
การจางตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่ กวพ. ประกาศกําหนด
คณะกรรมการดําเนินการซื้อหรือจาง
ขอ ๓๔ ในการดํ า เนิ น การซื้ อ หรื อ จ า งแต ล ะครั้ ง ให หั ว หน า ส ว นราชการแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการขึ้ น เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตามระเบี ย บนี้ พร อ มกั บ กํ า หนดระยะเวลาในการพิ จ ารณาของ
คณะกรรมการ แลวแตกรณี คือ
(๑) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
(๒) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
(๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(๔) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
(๕) คณะกรรมการจัดจางโดยวิธพี ิเศษ
(๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(๗) คณะกรรมการตรวจการจาง
(๘) คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีดําเนินการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ใหคณะกรรมการแตละคณะรายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาสวนราชการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ถามีเหตุที่ทําใหการรายงานลาชา ใหเสนอหัวหนาสวนราชการพิจารณาขยายเวลาให
ตามความจําเปน
หนาที่ของคณะกรรมการแตละคณะ ใหเปนไปตามที่ กวพ. ประกาศกําหนด
ขอ ๓๕ คณะกรรมการตามขอ ๓๔ แตละคณะใหประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน
และกรรมการอยางนอย ๒ คน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ ๓ หรือเทียบเทาขึ้นไป ใน
กรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการจะแตงตั้งบุคคลที่มิใชขาราชการรวมเปนกรรมการดวยก็ได
ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งขาราชการที่มีคุณสมบัติ
ดังกลาวขางตนทําหนาที่ประธานกรรมการแทน
ในการซื้อหรือจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการรับและเปดซองประกวด
ราคา เปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือแตงตั้งผูที่เปนกรรมการเปดซองสอบราคาหรือ
กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือกรรมการตรวจการจาง

-๑๘-

คณะกรรมการทุกคณะ เวนแตคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา ควรแตงตั้ง
ผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจางนั้น ๆ เขารวมเปนกรรมการดวย
สํา หรับ การซื้ อ หรือ จา งในวงเงิ น ไมเ กิน ๒๐,๐๐๐ บาท จะแตง ตั้ง ข า ราชการ
ลูกจางประจํา หรือพนักงานอื่นของรัฐ คนหนึ่งซึ่งมิใชผูจัดซื้อหรือจัดจางเปนผูตรวจรับพัสดุหรืองาน
จางนั้น โดยใหปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจางก็ได
ขอ ๓๖ ในกรณีเมื่อถึงกําหนดเวลาการเปดซองสอบราคา หรือรับซองประกวดราคา
แลว ประธานกรรมการยังไมมาปฏิบัติหนาที่ ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่
ประธานกรรมการในเวลานั้น โดยใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา และคณะกรรมการรับและเปด
ซองประกวดราคา ปฏิบัติหนาที่ตามที่ กวพ. ประกาศกําหนด แลวรายงานประธานกรรมการซึ่งหัวหนา
สวนราชการแตงตั้งเพื่อดําเนินการตอไป เวนแต คณะกรรมการเปดซองสอบราคาจะพิจารณาผลได
ตอเมื่อมีประธานกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการเขารวมพิจารณาดวย
ขอ ๓๗ ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมาพรอม
กันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียง
หนึ่งในการลงมติ
มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการ
ออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจ
การจาง ใหถือมติเอกฉันท
กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ ใหทําบันทึกความเห็นแยง
ไวดวย
ผูควบคุมงานจางกอสราง
ขอ ๓๘ ในการจางกอสรางแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูควบคุมงานที่มี
ความรูความชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสรางจากขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือ
พนักงานอื่นของรัฐในสังกัด หรือขาราชการ หรือลูกจางประจํา หรือพนักงานอื่นของรัฐในสังกัดอื่น
ตามที่ไดรับความยินยอมจากหัวหนาสวนราชการของผูนั้นแลว ในกรณีที่ลักษณะของงานกอสรางมี
ความจําเปนตองใชความรูความชํานาญหลายดาน จะแตงตั้งผูควบคุมงานเฉพาะดานหรือเปนกลุมบุคคล
ก็ได
ผูควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผูออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะตองมีคุณวุฒิไม
ต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณีจําเปนจะตองจางที่ปรึกษาเปนผูควบคุมงานแทนขาราชการ หรือลูกจางประจํา
หรือพนักงานอื่นของรัฐ ตามวรรคหนึ่ง ใหถือปฏิบัติตามขอ ๔๒ – ขอ ๕๘ แลวแตกรณี

-๑๙-

การจางที่ปรึกษาใหความเห็นในการซื้อหรือจาง
ขอ ๓๙ ในการซื้อหรือจางทําพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจําเปนตองใชผูเชี่ยวชาญในการ
พิจารณาเปนการเฉพาะ ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จะวาจางที่ปรึกษามาใหความเห็น
ประกอบการพิจารณาในการจัดซื้อหรือจัดจางในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดไดตามความจําเปน โดยการ
ดําเนินการจางใหถือปฏิบัติตามขอ ๔๒ – ขอ ๕๘ แลวแตกรณี
วิธีดําเนินการซื้อหรือจาง
ขอ ๔๐ วิธีดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธี
พิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่ กวพ. ประกาศกําหนด
เอกสารประกวดราคาใหจัดทําตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด หรือตามแบบที่ผานการ
ตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดแลว
การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใดจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจาก
ที่ กวพ. กําหนด หรือแบบที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสําคัญตามที่
กําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว และไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็ใหกระทําได เวนแต
หัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงรางเอกสารประกวด
ราคาไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณากอน
การซื้อหรือการจางที่มีคุณลักษณะพิเศษ มีเทคโนโลยีสูง มีความซับซอน หรือมีวงเงิน
สูงเกิน ๑๐ ลานบาทขึ้นไป ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะทํางาน ประกอบดวยผูทรงวุฒิหรือ
ผูเชี่ยวชาญในดานนั้น เพื่อดําเนินการจัดทําเอกสารประกวดราคา กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรือรายละเอียดของงานกอสราง
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง
ขอ ๔๑ อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจางในแตละวิธี ใหเปนไปตามที่ กวพ. ประกาศ
กําหนด

สวนที่ ๔
การจางที่ปรึกษา
การจางที่ปรึกษาไทย
ขอ ๔๒ การจางที่ปรึกษาที่เปนนิติบุคคล นอกจากการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงิน
ชวยเหลือหรือเงินกูจากแหลงที่กําหนดใหดําเนินการวาจางโดยวิธีอื่น ใหสวนราชการจางที่ปรึกษาไทย
เปนที่ปรึกษาหลัก (Lead Firm) ในการดําเนินงาน เวนแตไมมีที่ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้นที่

-๒๐-

จดทะเบียนอยูกับศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย ในกรณีมีที่ปรึกษาไทยแตมีเหตุผลและความจําเปนที่จะไมจาง
ที่ปรึกษาไทย ใหสวนราชการจัดทําบันทึกรายงานกระบวนการจางที่ปรึกษาแสดงเหตุผลความจําเปนไว
เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
การจางที่ปรึกษาที่มิใชนิติบุคคล ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กวพ. กําหนด
เวนแต ระเบียบนี้กําหนดไวเปนอยางอื่น
สําหรับการจางที่ปรึกษาของสวนราชการในตางประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ตองปฏิบัติใน
ตางประเทศ จะไมจางที่ปรึกษาไทยก็ได
การจางที่ปรึกษาตางประเทศ
ขอ ๔๓ ภายใตบังคับขอ ๔๒ การจางที่ปรึกษาตางประเทศของสวนราชการ นอกจาก
การจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือหรือเงินกูจากแหลงที่กําหนดใหดําเนินการจางโดยวิธีอื่น
จะตองมีบุคลากรไทยรวมงานดวยไมนอยกวารอยละหาสิบของจํานวนคน – เดือน (man – months) ของ
ที่ปรึกษาทั้งหมด เวนแตสาขาบริการหรืองานที่ไมอาจจะจางบุคลากรไทยได ใหสวนราชการจัดทํา
บันทึกรายงานกระบวนการจางที่ปรึกษาแสดงเหตุผลความจําเปนไวเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
วิธีจางที่ปรึกษา
ขอ ๔๔ การจางที่ปรึกษาดานทั่วไป กระทําได ๒ วิธี คือ
(๑) วิธีตกลง ไดแก การจางที่ปรึกษาที่ผูวาจางตกลงจางรายใดรายหนึ่ง ซึ่ง
เคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถและผลงานแลว และเปนผูใหบริการที่เชื่อถือได
(๒) วิธีคัด เลือ ก ไดแ ก การจา งที่ป รึก ษาโดยการคัด เลือ กที่ป รึก ษาที่มี
คุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานนั้นใหเหลือนอยราย และเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดรับการคัดเลือกใหเหลือ
นอยรายดังกลาว ยื่นขอเสนอเขารับงานนั้น ๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีเหตุอัน
สมควรและหัวหนาสวนราชการเห็นชอบ ใหเชิญที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยื่นขอเสนอเขารับงาน
โดยไมตองทําการคัดเลือกใหเหลือนอยรายกอนก็ได
สําหรับการจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร กระทําได ๔ วิธี
คือ
(๑) วิธีตกลง ไดแก การจางตามที่กําหนดไวในขอ ๔๕
(๒) วิธีคัดเลือก ไดแก การจางตามที่กําหนดไวในขอ ๔๖
(๓) วิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด ไดแก การจางตามที่กําหนดไวในขอ ๔๗
(๔) วิธีพิเศษ ไดแก การจางตามที่กําหนดไวในขอ ๔๘
การจางที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งและวรรคสองดังกลาว สามารถดําเนินการดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส ทั้งนี้ หลักเกณฑและแนวทางในการดําเนินการใหเปนไปตามที่ กวพ. ประกาศ
กําหนด

-๒๑-

ขอ ๔๕ การจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารโดยวิธีตกลง
ได แ ก การจ า งที่ ป รึ ก ษาที่ ผู ว า จ า งเลื อ กจ า งผู ใ ห บ ริ ก ารรายหนึ่ ง รายใด ซึ่ ง เคยทราบหรื อ เคยเห็ น
ความสามารถแลว และเปนผูใหบริการที่มีหลักฐานดีตามที่คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลงได
พิจารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ ใหใชกับการกอสรางอาคารที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ
ไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๔๖ การจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารโดยวิธีคัดเลือก
ไดแก การจางที่ปรึกษาที่ผูวาจางประกาศเชิญชวนการวาจาง และคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธี
คัดเลือกจะพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสมที่สุดเพื่อดําเนินการวาจางตอไป ทั้งนี้ ให
ใชกับการกอสรางอาคารที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๔๗ การจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารโดยวิธีคัดเลือก
แบบจํากัดขอกําหนด ไดแก การจางที่ปรึกษาที่ผูวาจางประกาศเชิญชวนการวาจาง และคณะกรรมการ
ดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดจะพิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่เปนนิติบุคคล โดย
คํานึงถึงฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒิ และประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจํา
และไมประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลว ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ เพื่อ
ดําเนินการวาจางตอไป ทั้งนี้ ใหใชกับการกอสรางอาคารที่มีวงเงินงบประมาณคากอสรางตามโครงการ
หนึ่ง ๆ เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๔๘ การจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสร างอาคารโดยวิธีพิเศษ
มี ๒ ลักษณะดังนี้
(๑) วิธีเลือกจาง ไดแก การจางในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนหรือความ
มั่นคงของชาติ หากจะดําเนินการวาจางตามวิธีอื่นดังกลาวมาแลว จะทําใหเกิดการลาชา เกิดความ
เสียหายแกทางราชการหรือความมั่นคงของประเทศชาติ ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจตกลงจางผูใหบริการ
รายหนึ่งรายใดตามที่พิจารณาเห็นสมควร
(๒) การวาจางโดยการประกวดแบบ ไดแก การวาจางออกแบบอาคารที่มี
ลักษณะพิเศษ เปนที่เชิดชูคุณคาทางดานศิลปกรรมหรือสถาปตยกรรมของชาติ เชน อนุสาวรีย รัฐสภา
พิพิธภัณฑสถานแหงชาติ โรงละคอนแหงชาติ หรืองานออกแบบอาคารที่มีโครงสรางขนาดใหญ เชน
สนามกีฬาแหงชาติ สนามบิน ใหผูวาจางเสนอรายละเอียดเรื่องการจางออกแบบโดยวิธีประกวดแบบตอ
กวพ.

-๒๒-

คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา
ขอ ๔๙ ในการดําเนินการจางที่ปรึกษาดานทั่วไปแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการ
แตงตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แลวแตกรณี คือ
(๑) คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลง
(๒) คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก
(๓) คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีดําเนินการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
หนาที่ของคณะกรรมการแตละคณะ ใหเปนไปตามที่ กวพ. ประกาศกําหนด
ขอ ๕๐ คณะกรรมการตามขอ ๔๙ แตละคณะใหประกอบดวย ประธานกรรมการ
๑ คน และกรรมการอยางนอย ๔ คน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการในสังกัดตั้งแตระดับ ๖ หรือ
เทียบเทาขึ้นไปอยางนอย ๒ คน ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนแกทางราชการ ใหแตงตั้งผูแทนจาก
สว นราชการอื่ น หรื อบุ คคลที่ มิ ใ ช ข า ราชการซึ่ ง เปน ผูชํ า นาญการหรือ ผู ท รงคุ ณ วุฒิ ใ นงานที่ จ ะจา ง
ที่ ป รึ ก ษาเป น กรรมการด ว ย และในกรณี ก ารจ า งที่ ป รึ ก ษาที่ ดํ า เนิ น การด ว ยเงิ น กู ให มี ผู แ ทนจาก
สํานักงานบริหารหนี้สาธารณะดวย ๑ คน
ในการประชุมของคณะกรรมการดังกลาว ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคสอง ใหนําความตามขอ ๓๗ มาใชบังคับโดย
อนุโลม
ขอ ๕๑ ในการดําเนินการจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร
แตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ แลวแตกรณี คือ
(๑) คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลง
(๒) คณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือก
(๓) คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก
(๔) คณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด
(๕) คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด
(๖) คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน
(๗) คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีดําเนินการดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
หนาที่ของคณะกรรมการแตละคณะ ใหเปนไปตามที่ กวพ. ประกาศกําหนด
ขอ ๕๒ คณะกรรมการตามขอ ๕๑ แตละคณะใหประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑
คน และกรรมการอื่นอีกอยางนอย ๒ คน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการตั้งแตระดับ ๔ หรือเทียบเทา
ขึ้นไปอยางนอย ๒ คน

-๒๓-

คณะกรรมการทุกคณะ เวนแตคณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือก
และคณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด ควรแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูชํานาญในกิจการนั้นเขารวมเปนกรรมการดวย
ในการประชุมของคณะกรรมการดังกลาว ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด จึงเปนองคประชุม
การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคสาม ใหนําความตามขอ ๓๗ มาใชบังคับโดย
อนุโลม
วิธีดําเนินการจางที่ปรึกษา
ขอ ๕๓ วิ ธี ดํ า เนิ น การจ า งที่ ป รึ ก ษาด า นทั่ ว ไป และด า นออกแบบและควบคุ ม งาน
กอสรางอาคารในแตละวิธี ใหเปนไปตามที่ กวพ. ประกาศกําหนด
อํานาจในการสั่งจางที่ปรึกษา
ขอ ๕๔ อํานาจในการสั่งจางที่ปรึกษาดานทั่วไป และดานออกแบบและควบคุมงาน
กอสรางอาคารในแตละวิธี ใหเปนไปตามที่ กวพ. ประกาศกําหนด
คาจางที่ปรึกษา
ขอ ๕๕ อัตราคาจางที่ปรึกษาดานทั่วไป ใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัด
โดยคํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ เชน ลักษณะของงานที่จะจาง อัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันที่
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเคยจาง จํานวนคน – เดือน (man – months) เทาที่จําเปน ดัชนีคาครองชีพ
เปนตน แตทั้งนี้ จะตองไมเกินกวาอัตราคาจางที่ปรึกษาตามที่ กวพ. กําหนด (ถามี) ดวย
ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของ
คาจางตามสัญญา และที่ปรึกษาจะตองจัดให ธนาคารในประเทศเปน ผูค้ํ าประกันเงิน คาจางที่ไดรับ
ลวงหนาไปนั้น และใหผูวาจางคืนหนังสือค้ําประกันดังกลาวใหแกที่ปรึกษาเมื่อทางราชการไดหักเงินที่
ไดจายลวงหนาจากเงินคาจางที่จายตามผลงานแตละงวดครบถวนแลว ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนเงื่อนไขไวใน
สัญญาดวย
สําหรับการจางสวนราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของ
รัฐ ใหจายเงินคาจางลวงหนาไดไมเกินรอยละหาสิบของคาจางตามสัญญา และไมตองมีหลักประกันเงิน
ลวงหนาที่รับไปก็ได
คาออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร
ขอ ๕๖ การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร ใหเปนไปตามอัตราดังนี้
(๑) อาคารที่มีงบประมาณคากอสรางไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหจายคา
ออกแบบหรือคาควบคุมงาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณคากอสราง

-๒๔-

(๒) อาคารที่มีงบประมาณคากอสรางเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับใน
สวนที่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหจายคาออกแบบหรือคาควบคุมงาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตรารอยละ
๑.๗๕ ของวงเงินงบประมาณคากอสราง
การจ ายเงิ นค าออกแบบและควบคุมงานก อสร างอาคารตามความในวรรคหนึ่ง ไม
รวมถึงคาสํารวจและวิเคราะหดินฐานราก
อัตราคาออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารตามวรรคหนึ่ง กวพ. อาจประกาศ
กําหนดเปนอยางอื่นก็ได
ขอ ๕๗ ในกรณีที่ผูวาจางหรือหนวยงานอื่นใด จะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจางไป
ดําเนินการกอสรางนอกเหนือจากที่กําหนดไวในสัญญา ใหผูวาจางหรือหนวยงานนั้น ๆ จายเงินคาจางแก
ผูรับจางตามอัตราที่ กวพ. พิจารณากําหนดเปนราย ๆ ไป
หามผูรับจางนําแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานที่ไดทําสัญญากับ
ผูวาจางแลวไปใหผูอื่นดําเนินการกอสรางอีก
ขอ ๕๘ ระหวางดําเนินการตามสัญญาจาง ผูวาจางอาจขอใหผูรับจางเปลี่ยนแปลงแกไข
เล็ก ๆ นอย ๆ ในสวนที่ไมกระทบกระเทือนโครงสรางที่สําคัญของอาคาร ระบบไฟฟา ระบบปรับ
อากาศ น้ําประปา ของงานที่ผูรับจางไดสงมอบตามงวดงานในสัญญาแลวโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มอีก
ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงโครงสรางที่สําคัญ ใหผูวาจางเสนอขอ
อนุมัติ กวพ. กอน

สวนที่ ๕
การแลกเปลี่ยน
ขอ ๕๙ การแลกเปลี่ย นพัส ดุ ใหดํา เนิน การตามหลัก เกณฑแ ละแนวทางที่ กวพ.
ประกาศกําหนด

สวนที่ ๖
การเชา
ขอ ๖๐ การเชาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ
แนวทางที่ กวพ. ประกาศกําหนด

-๒๕-

หมวด ๖
สัญญาและหลักประกัน
สัญญา
ขอ ๖๑ การลงนามในสั ญ ญาในการจั ด หาตามระเบี ย บนี้ เป น อํ า นาจของหั ว หน า
สวนราชการ และใหทําเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด ยกเวนการทําสัญญา
สัมปทานใหทําเปนภาษาไทย
การทําสัญญารายใดถาจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากตัวอยางสัญญาที่
กวพ. กําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางสัญญาและไมทําใหทางราชการเสียเปรียบก็
ใหกระทําได เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสง
รางสัญญานั้นไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน
ในกรณีที่ไมอาจทําสัญญาตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนดได และจําเปนตองรางสัญญาขึ้น
ใหมตองสงรางสัญญานั้นใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นสมควร
ทําสัญญาตามแบบที่เคยผานการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแลว ก็ใหกระทําได
สําหรับการเชาซึ่งผูเชาจะตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา หรือในกรณีที่หัวหนาสวน
ราชการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ใหสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุด
หรืออัยการจังหวัด แลวแตกรณี ตรวจพิจารณากอน
ในกรณีจําเปนตองทําสัญญาเปนภาษาตางประเทศ ใหทําเปนภาษาอังกฤษ แตตองมี
คําแปลตัวสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญาเปนภาษาไทยไวดวย เวนแตเปนการทําสัญญาตามตัวอยาง
ที่ กวพ. กําหนด ไมตองแปลเปนภาษาไทย
การทําสัญญาของสวนราชการในตางประเทศ จะทําสัญญาเปนภาษาอังกฤษหรือภาษา
ของประเทศที่หนวยงานนั้นตั้งอยู โดยผานการพิจารณาของผูเชี่ยวชาญหรือผูรูกฎหมายของสวนราชการ
นั้นๆ ก็ได
ขอ ๖๒ การจัดหาในกรณีดังตอไปนี้ จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันโดยไมตองทํา
เปนสัญญาตามขอ ๖๑ ก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ
(๑) การซื้อ การจาง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา หรือการจาง
ที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ที่มีวงเงินไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) การจัดหาที่คูสัญญา สามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายในหาวันทําการ
ของทางราชการ นับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ
(๓) การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากสวนราชการ
(๔) การซื้อโดยวิธีพิเศษ ตามขอ ๒๘ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
(๕) การจางโดยวิธีพิเศษ ตามขอ ๒๙ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕)
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(๖) การเชา ซึ่งผูเชาไมตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา
ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจางโดย
วิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจดําเนินการ
ตามปกติไดทัน จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได
ขอ ๖๓ การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ใหกําหนดคาปรับ ดังนี้
(๑) การซื้อหรือการจางที่ไมตองการผลสําเร็จของงานพรอมกัน ใหกําหนด
คาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ ๐.๐๒ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ
(๒) การจางที่ตองการผลสําเร็จของงานพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวัน
เปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น แตจะตองไมต่ํากวาวันละ ๕๐๐ บาท
(๓) งานกอสรางสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอการจราจร ใหกําหนดคาปรับ
เปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๒๕ - ๐.๕๐ ของราคางานจางนั้น
(๔) การทําสัญญาจางที่ปรึกษา หากสวนราชการเห็นวาถาไมกําหนดคาปรับไว
ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ ใหสวนราชการผูจัดทําสัญญากําหนดคาปรับเปนรายวันใน
อัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจางนั้นไดตามความเหมาะสมและจําเปน
ทั้งนี้ กวพ. อาจกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดคาปรับไวดวยก็ได ในกรณีที่ กวพ.
ไมไดกําหนดหลักเกณฑในการกําหนดคาปรับไว การกําหนดคาปรับในอัตราหรือเปนจํานวนเงินเทาใด
ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบตอ
การที่คูสัญญาของทางราชการจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบตอการจราจร หรือความ
เสียหายแกทางราชการ แลวแตกรณี
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใด
ไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ แมคูสัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แต
ยังขาดสวนประกอบบางสวน ตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ใหถือวา
ไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลย ใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งคาติดตั้งหรือทดลองดวย ถาติดตั้งหรือทดลอง
เกินกวากําหนดตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด
เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง ใหสวนราชการรีบแจงการเรียก
คาปรับตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญา และเมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ ใหสวนราชการบอกสงวน
สิทธิ์การเรียกคาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นดวย
ขอ ๖๔ ใหหัวหนาสวนราชการสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ซึ่งมีมูลคา
ตั้งแตสองลานบาทขึ้นไป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
แลวแตกรณี และกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง
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ขอ ๖๕ สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ ได ลงนามแลว จะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได
เวนแตการแกไขนั้นจะเปนความจําเปนโดยไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชน หรือเปนการแกไข
เพื่อประโยชนแกทางราชการ ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไข
เปลี่ยนแปลงได แตถามีการเพิ่มวงเงิน จะตองปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือขอทํา
ความตกลงในสวนที่ใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ แลวแตกรณีดวย
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเปนตองเพิ่ม
หรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการทํางาน ใหตกลงพรอมกันไป
สําหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง จะตอง
ไดรับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือ
สามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานกอสราง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้น
แลวแตกรณีดวย
ขอ ๖๖ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ในกรณีที่
มีเหตุอันเชื่อไดวา ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณา
ไดเฉพาะกรณีที่เปนประโยชนแกทางราชการโดยตรง หรือเพื่อแกไขขอเสียเปรียบของทางราชการในการที่
จะปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไป
ขอ ๖๗ ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมี
การปรับตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือ
คาจาง ใหสวนราชการพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสีย
คาปรับใหแกทางราชการ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาผอนปรนการ
บอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน
ขอ ๖๘ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือ
ขอตกลง ใหอยูในอํานาจของหัวหนาสวนราชการที่จะพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
เฉพาะกรณีดังตอไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพรองของสวนราชการ
(๒) เหตุสุดวิสัย
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย
ใหสวนราชการระบุไวในสัญญาหรือขอตกลงกําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวให
สวนราชการทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด คูสัญญา
จะยกมากลาวอางเพื่อขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (๑) ซึ่งมี
หลักฐานชัดแจง หรือสวนราชการทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
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ขอ ๖๙ ในกรณี ที่ ไ ม มี ร ะเบี ย บกํ า หนดไว เ ป น การเฉพาะ และเป นความจํ าเป นเพื่ อ
ประโยชนแกทางราชการที่จะใชสิทธิตามเงื่อนไขของสัญญา หรือขอตกลง หรือขอกฎหมาย ใหอยูใน
ดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จะใชสิทธิดังกลาวสั่งการไดตามความจําเปน
หลักประกัน
ขอ ๗๐ หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาที่
หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่ กวพ. กําหนด
(๔) หนังสือค้ําประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับ
อนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคาร
แหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ
ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคารที่ กวพ. กําหนด
(๕) พั น ธบั ต รรั ฐ บาลไทย ซึ่ ง ได จ ดทะเบี ย นในการใช เ ป น หลั ก ประกั น ที่
ธนาคารแหงประเทศไทย
(๖) หลักประกันอื่น ๆ ตามที่ กวพ. กําหนด
สําหรับการประกวดราคานานาชาติ ใหใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารในตางประเทศ
ที่มีหลักฐานดี และหัวหนาสวนราชการเชื่อถือ เปนหลักประกันซองไดอีกประเภทหนึ่ง
ขอ ๗๑ หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในขอ ๗๐ ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวน
เต็มในอัตรารอยละหาของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น แลวแตกรณี เวนแตการจัดหาพัสดุที่
หัวหนาสวนราชการเห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบ
ก็ได
ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ป และพัสดุนั้นไมตอง
มีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง เชน พัสดุใชสิ้นเปลือง ใหกําหนดหลักประกันในอัตรารอยละหา
ของราคาพัสดุที่สงมอบในแตละปของสัญญา โดยใหถือวาหลักประกันนี้เปนการค้ําประกันตลอดอายุ
สั ญ ญา และหากในป ต อ ไปราคาพั ส ดุ ที่ ส ง มอบแตกต า งไปจากราคาในรอบป ก อ น ให ป รั บ ปรุ ง
หลักประกันตามอัตราสวนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นกอนครบรอบป ในกรณีที่หลักประกันตองปรับปรุง
ในทางที่เพิ่มขึ้นและคูสัญญาไมนําหลักประกันมาเพิ่มใหครบจํานวนภายใน ๑๕ วันกอนการสงมอบพัสดุ
งวดสุดทายของปนั้น ใหทางราชการหักจากเงินคาพัสดุงวดสุดทายของปนั้นที่ทางราชการจะตองจายให
เปนหลักประกันในสวนที่เพิ่มขึ้น

-๒๙-

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา และหรือในสัญญาดวย
ในกรณี ที่ ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาวางหลัก ประกัน ที่มีมู ลคาสู ง กวาที่กํ า หนดไว ใ น
ระเบียบ เอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ใหอนุโลมรับได
ขอ ๗๒ ในกรณีที่สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือนิติบุคคลที่ กวพ. กําหนด เปนผูเสนอ
ราคาหรือเปนคูสัญญา ไมตองวางหลักประกัน
ขอ ๗๓ ใหสวนราชการคืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคา คูสัญญาหรือผูค้ําประกัน
ตามหลักเกณฑดังนี้
(๑) หลักประกันซองใหคืนใหแกผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่หัวหนาสวนราชการไดอนุมัติรับราคา เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกตามลําดับไวไมเกิน
๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
(๒) หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญาหรือผูค้ําประกันโดยเร็ว และอยาง
ชาตองไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว
การจั ด หาที่ ไ ม ต อ งมี ก ารประกั น เพื่ อ ความชํ า รุ ด บกพร อ งให คื น หลั ก ประกั น ให แ ก
คูสัญญาหรือผูค้ําประกันตามอัตราสวนของพัสดุซึ่งทางราชการไดรับมอบไวแลว แตทั้งนี้จะตองระบุไว
เปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา และในสัญญาดวย
การคืนหลักประกันที่เปนหนังสือค้ํ าประกันของธนาคาร บริษัทเงิ นทุน หรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตน ใหรีบสง
ตนฉบับหนังสือค้ําประกันใหแกผูเสนอราคา หรือคูสัญญา โดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว พรอม
กับแจงใหธนาคาร บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูค้ําประกันทราบดวย
หลักประกันผลงาน
ขอ ๗๔ การจายเงินคาจางใหแกที่ปรึกษาดานทั่วไป ที่แบงการชําระเงินออกเปนงวด
นอกจากการจางที่ปรึกษาซึ่งดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ ใหผูวาจางหักเงินที่จะจายแตละครั้งในอัตราไม
ต่ํากวารอยละหาแตไมเกินรอยละสิบของเงินคาจาง เพื่อเปนการประกันผลงาน หรือจะใหที่ปรึกษาใช
หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมีอายุการค้ําประกันตามที่ผูวาจางจะกําหนดวางค้ําประกันแทน
เงินที่หักไวก็ได ทั้งนี้ ใหกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวย
กรณีที่มีการกําหนดเงื่อนไขการหักเงินประกันผลงานไวในสัญญาแลว สวนราชการไม
จําตองวางหลักประกันสัญญาอีก
ขอ ๗๕ กรณีสัญญาจางที่ปรึกษาดานทั่วไป ตามโครงการเงินกูที่ไดรวมเงินคาภาษี ซึ่ง
ที่ปรึกษาจะตองจายใหแกรัฐบาลไทยไวในราคาจาง ใหแยกเงินสวนที่กันเปนคาภาษีไวตางหากจากราคา
จางรวม

-๓๐-

การจายเงินลวงหนา
ขอ ๗๖ การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูขายหรือผูรับจาง จะกระทํามิได
เวนแตหัวหนาสวนราชการเห็นวามีความจําเปนจะตองจาย และมีการกําหนดเงื่อนไขไวกอนการทํา
สัญญาหรือขอตกลง ใหกระทําไดเฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) การซื้ อ หรื อ การจ า งจากส ว นราชการ หน ว ยงานตามกฎหมายว า ด ว ย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จายไดไมเกินรอยละหาสิบของราคาซื้อหรือราคาจาง
(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในตางประเทศ หรือจากหนวยงานอื่นใน
ตางประเทศซึ่งตองดําเนินการผานองคการระหวางประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร หรือพัสดุ
อื่นที่ กวพ. กําหนดตามขอ ๑๓ (๑๙)
ซึ่งจําเปนตองซื้อจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายโดยตรงใน
ตางประเทศ ใหจายไดตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองคการระหวางประเทศ หรือตามเงื่อนไขที่
ผูขายกําหนด แลวแตกรณี
(๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อขอมูลในรูป
สื่ออิเล็กทรอนิกส ที่มีลักษณะจะตองบอกรับเปนสมาชิกกอน และมีกําหนดการออกเปนวาระดังเชน
วารสาร หรือการบอกรับเปนสมาชิก INTERNET เพื่อใหสามารถใชประโยชนเรียกคนหาขอมูลขาวสาร
จากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยอาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใหจายไดเทาที่จายจริง
(๔) การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จายไดไมเกิน
รอยละสิบหาของราคาซื้อหรือราคาจาง แตทั้งนี้จะตองกําหนดอัตราคาพัสดุหรือคาจางที่จะจายลวงหนา
ไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาดวย
(๕) การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของราคา
ซื้อหรือราคาจาง
ขอ ๗๗ การจายเงินใหแกผูขาย
หรือผูรับจางตามแบบธรรมเนียมการคาระหวาง
ประเทศ โดยเปดเลตเตอรออฟเครดิต หรือโดยวิธีใชดราฟตกรณีที่วงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือ
การจายเงิ นตามความก าวหน าในการจั ดหาพั สดุที่สั่งซื้อ ใหกระทําไดโดยไมถือวา เปนการจา ยเงิน
ลวงหนา
ขอ ๗๘ การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๗๖ (๑) (๒) และ (๓) ไมตอง
เรียกหลักประกัน
สวนการจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๗๖ (๔) และ (๕) ผูขายหรือผูรับจาง
จะตองนําพันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งไดจดทะเบียนในการใชเปนหลักประกันที่ธนาคารแหงประเทศไทย
หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่รับลวงหนาไปนั้น

-๓๑-

หมวด ๗
การบริหารสัญญา
ขอ ๗๙ ใหหัวหนาสวนราชการมีดุลพินิจในการดําเนินการตาง ๆ เพื่อปฏิบัติใหเปนไป
ตามวัตถุประสงค และเงื่อนไขตาง ๆ ที่กําหนดไวในสัญญา โดยใหดําเนินการภายใตหลักเกณฑและ
วิธีการที่ กวพ. ประกาศกําหนด

หมวด ๘
การตรวจและรับมอบงาน
ขอ ๘๐ ในการซื้อหรือจางทําพัสดุ หรือการจางที่ปรึกษา แลวแตกรณีในแตละครั้ง ให
หัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจางและผูควบคุม
งานจางกอสราง หรือคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน แลวแตกรณี เพื่อปฏิบัติการตามที่กําหนดไวใน
หมวดนี้
การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจางและ
ผูควบคุมงานจางกอสราง หรือคณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน และกําหนดเวลาตรวจรับ ใหเปนไป
ตามที่ กวพ. ประกาศกําหนด

หมวด ๙
การลงโทษผูทิ้งงาน
ขอ ๘๑ ใหผูรักษาการตามระเบียบมีอํานาจในการพิจารณาสั่งลงโทษผูทิ้งงาน และ
จัดทําบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน
หามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ซึ่งไดแจงเวียนชื่อแลว เวนแต
ผูรักษาการตามระเบียบจะสั่งเพิกถอนการเปนผูทิ้งงาน
หลักเกณฑการลงโทษผูทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผูทิ้งงาน ใหเปนไปตามที่ กวพ.
ประกาศกําหนด

-๓๒-

หมวด ๑๐
การควบคุมและการจําหนายพัสดุ
ขอ ๘๒ การยืม การควบคุม และการจําหนายพัสดุ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและ
แนวทางที่ กวพ. ประกาศกําหนด

หมวด ๑๑
จรรยาบรรณ
ขอ ๘๓ การปฏิ บั ติ ง านของเจ า หน า ที่ ที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งต อ งยึ ด ถื อ
จรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ โดยมีสาระสําคัญดังนี้
(๑) วางตัวเปนกลางในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
(๒) ปฏิบัติหนาที่ดวยจิตสํานึกและดวยความโปรงใส สามารถใหผูมีสวน
เกี่ยวของตรวจสอบไดทุกเวลา
(๓) มี ค วามมุ งมั่ น ในการที่จ ะพั ฒ นาตนเองและพั ฒ นางานโดยเรีย นรู ถึ ง
เทคนิ ค วิ ท ยาการใหม ๆ เพิ่ ม เติ ม อยู เ สมอ และนํ า มาใช ป ฏิ บั ติ ง านให ร วดเร็ ว มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและ
ประสิทธิผลดียิ่งขึ้น
(๔) ปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎ ระเบียบปฏิบัติของทางราชการ
อยางเครงครัด
(๕) ดํ า เนิ น การให มี ก ารใช จ า ยเงิ น และทรั พ ย สิ น ของหน ว ยงานอย า ง
ประหยัดคุมคาและใหเกิดประโยชนสูงสุด
(๖) คํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและประโยชนสวนรวมของราชการ
เปนหลัก โดยคํานึงถึงความถูกตอง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบดวย
(๗) ปฏิบ ัต ิง านรว มกับ ผูบัง คับ บัญ ชาและผูรว มงานดว ยความเอาใจใส
โดยใหความรวมมือชวยเหลือในเรื่องการใหความคิดเห็นตามหลักวิชาการ แกไขปญหารวมกัน และการ
พัฒนางาน
(๘) ไมเรียก รับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอยางใดทั้งโดยตรง
และโดยออมจากผูขาย ผูรับจาง หรือผูมีสวนเกี่ยวของที่เขามามีนิติสัมพันธกับทางราชการเกี่ยวกับการ
พัสดุเพื่อตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ

-๓๓-

(๙) ปฏิบัติตอผูขาย ผูรับจาง หรือผูมีสวนเกี่ยวของที่เขามามีนิติสัมพันธกับ
ทางราชการเกี่ยวกับการพัสดุ รวมถึงการรับฟงผูมารองเรียน รองทุกขดวยความเปนธรรม เอื้อเฟอ มี
น้ําใจ แตทั้งนี้ การปฏิบัติดังกลาวตองไมเปนปฏิปกษตอการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม
(๑๐) ใหความรวมมือกับทุกฝายในการเสริมสรางมาตรฐานการปฏิบัติงาน
ของเจาหนาที่ผูเกี่ยวของกับงานดานพัสดุ ใหสามารถพัฒนางานจนเปนที่ยอมรับโดยทั่วไปวาเปนวิชาชีพ
เฉพาะสาขาหนึ่ง
(๑๑) ผู บั ง คั บ บั ญ ชาด า นพั ส ดุ พึ ง ใช ดุ ล พิ นิ จ ในการปฏิ บั ติ ง านและในการ
สงเสริมสนับสนุนการใหคําปรึกษา คําแนะนํา และรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานอยางมีเหตุผล
(๑๒) ผู บั งคั บบั ญ ชาดา นพั สดุ พึ ง ควบคุม ตรวจสอบ ดู แ ล และกํา ชั บ ให
ผูปฏิบัติงาน ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณนี้อยางเครงครัด ในกรณีที่พบวามีการประพฤติปฏิบัติที่ไม
เป น ไปตามจรรยาบรรณนี้ ใ ห ดํ า เนิ น การตามควรแก ก รณี เพื่ อ ให มี ก ารดํ า เนิ น การให ถู ก ต อ งตาม
จรรยาบรรณนี้ตอไป

หมวด ๑๒

บทเฉพาะกาล
ขอ ๘๔ รายชื่อ ผูทิ้ง งานที่มีอ ยูกอ นระเบีย บนี้ใ ชบัง คับ ใหถือ วา เปน ผูทิ้ง งานตาม
ระเบียบนี้ดวย
สํ า หรับ การพิจ ารณาลงโทษผู ที ่ไ ดร ับ การคัด เลือ กแลว ไมย อมไปทํ า สัญ ญาหรือ
ขอตกลงภายในเวลาที่กําหนด หรือคูสัญญาของทางราชการไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลง หรือ
คูสัญญาของทางราชการไมแกไขความชํารุดบกพรองที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา
หรือขอตกลงนั้น โดยไมมีเหตุผลอันสมควร หรือผูที่กระทําการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
หรือกระทําการโดยไมสุจริตในการเสนอราคาตอสวนราชการ ซึ่งพฤติการณดังกลาวเกิดขึ้นกอนที่
ระเบียบนี้จะใชบังคับ ใหพิจารณาสั่งการตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิม
ขอ ๘๕ การพั สดุ ใดที่ อยู ในระหว างดํ าเนิ นการและยั งไม แล วเสร็ จในวั นที่ ระเบี ยบ
กระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุฉบับนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิมจนกวา
จะดําเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได
ขอ ๘๖ ใหคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปกับใหมีอํานาจหนาที่กําหนดแบบหรือ
ตัวอยางตามระเบียบขอ ๑๓ (๕) จนกวาจะมีการแตงตั้งคณะกรรมการวาดวยการพัสดุตามระเบียบนี้

-๓๔-

ขอ ๘๗ ให สวนราชการดํ าเนิ นการจัดหาพั สดุตามขอ ๑๖ ของระเบียบสํานั กนายก
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ตอไปไดกอน ทั้งนี้ ภายในหนึ่งรอยแปด
สิบวัน นับแตวันที่ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ พ.ศ. …. ใชบังคับ
ขอ ๘๘ การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ตามขอ ๓๐ (๑) สําหรับหนวยงานทีเ่ คย
ไดรับอนุมัติสิทธิพิเศษไวแลว ใหยังคงมีผลใชบังคับตอไป จนกวา กวพ. จะไดประกาศกําหนดสิทธิ
พิเศษใหม

ประกาศ ณ วันที่

พ.ศ. ๒๕๔๘

รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง

