
สาระสําคัญของรางประกาศคณะกรรมการวาดวยการพัสด ุ

ฉบับท่ี  ๑ 
เร่ือง  แนวทางในการตรวจสอบผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีผลประโยชนรวมกัน 

(ขอ ๑๕ ตรี  ขอ ๑๕ จัตวา  ขอ ๑๕ เบญจ  ขอ ๑๕ ฉ  ขอ ๑๕ สัตต  เดิม)  
 

 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๒  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 
…… คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  เร่ือง  แนวทางในการ
ตรวจสอบผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีผลประโยชนรวมกัน  ดังนี้ 

 ขอ ๑ ใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันแตเพียงราย
เดียว  มีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานในการจัดหาพัสดุในแตละครั้ง 

 ขอ ๒ ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ        
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันหรือไม   

 ขอ ๓ ใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติ  โดยอยางนอยตองมี
เอกสาร  ดังนี้ 
 ๓.๑ กรณีเปนนิติบุคคล  ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล  
หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายช่ือหุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูมีอํานาจควบคุม  และบัญชีรายช่ือ 
ผูถือหุนรายใหญ  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
 ๓.๒ กรณีเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคล  ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชน  
ของผูนั้น  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน  
พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
 ๓.๓ กรณีเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรวมกันในฐานะผูรวมคา  ใหยื่นสําเนา
สัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  และในกรณีที่ฝายใดฝายหนึ่งมิไดถือ
สัญชาติไทย  ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง  หากเปนนิติบุคคลก็ยื่นหลักฐานตาม ๓.๑ 
 ๓.๔ เอกสารอื่นตามที่สวนราชการกําหนด  เชน  หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน  
สําเนาใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 

 ขอ ๔ ใหยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามขอ ๓  พรอมกับการยื่นซองสอบราคา  ประกวด
ราคา  หรือเสนองาน  แลวแตกรณี 

 ขอ ๕ ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่
ผานการตรวจคุณสมบัติโดยเปดเผย  และแจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ผานรายนั้นทราบดวย 
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 ขอ ๖ ในการตรวจสอบหากปรากฏวามีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่เปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกัน  ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
ดังกลาว  ออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในครั้งนั้น  พรอมทั้งแจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนอ
งานดังกลาวทราบโดยพลัน 

 ขอ ๗ ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อตามขอ ๖  อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอ
ปลัดกระทรวงไดภายใน ๓ วัน  นับแตวันที่ไดรับแจงพรอมทั้งแสดงเหตุผลและเอกสารชี้แจง  และให
ปลัดกระทรวงวินิจฉัยอุทธรณพรอมทั้งแจงใหผูอุทธรณทราบโดยพลัน  ซ่ึงการวินิจฉัยของปลัดกระทรวง  
ถือเปนที่สุดในการเสนอราคาหรือเสนองานในครั้งนั้น  พรอมทั้งสงผลคําวินิจฉัยอุทธรณให กวพ. ทราบ  
 ในกรณีที่ปลัดกระทรวงเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ  และเห็นวาการยกเลิกการเปด
ซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนตอทางราชการอยางยิ่ง  
ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานดังกลาวได 

 ขอ ๘ หากปรากฏตอเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติกอนหรือในขณะที่มีการเปด
ซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองาน  วามีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายใดกระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตรวจสอบขอเท็จจริง  หาก
พบวามีการกระทําจริงใหตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดังกลาว  ออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือ   
ผูเสนองานในครั้งนั้น  พรอมทั้งแจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดังกลาวทราบโดยพลัน 
 ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อ  มีสิทธิอุทธรณคําสั่งดังกลาว  โดยใหนําความ
ในขอ ๗  มาใชโดยอนุโลม 

 ขอ ๙ เมื่อไดมีการตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน  ออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือ
ผูเสนองานในครั้งนั้นแลว  ตามขอ ๖  หรือขอ ๘  ใหหัวหนาสวนราชการเสนอตอปลัดกระทรวงเพื่อ
พิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อดังกลาวเปนผูทิ้งงานดวย 
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สาระสําคัญของรางประกาศคณะกรรมการวาดวยการพัสด ุ

ฉบับท่ี  ๒ 

เร่ือง  มาตรฐานพัสดุท่ีจัดหา 
 
 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๔  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 
…… คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  เร่ือง  มาตรฐานพัสดุที่
จัดหา  ดังนี้ 

 ขอ ๑ พัสดุประเภทยา  และอาหารสําหรับมนุษย  วัตถุเสพติด  เครื่องสําอาง  เครื่องมือ
แพทย  เครื่องมือและสวนประกอบของเครื่องมือที่ใชในการประกอบโรคศิลปะหรือวิชาชีพเวชกรรม  ฯลฯ 
ใหสวนราชการจัดหาพัสดุที่ไดการรับรองมาตรฐานจากสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.)   

 ขอ ๒ พัสดุประเภทอื่น  ใหสวนราชการจัดหาพัสดุที่ไดการรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ 
อุตสาหกรรม (มอก.)  หรือจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม   

 ขอ ๓  หากสวนราชการไมสามารถจัดหาพัสดุที่มีมาตรฐานตามที่ กวพ. กําหนด  ใหสวน
ราชการจัดหาพัสดุนั้นได  โดยใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ  แลวแจงใหสํานักพัฒนามาตรฐาน
ระบบพัสดุภาครัฐ  กรมบัญชีกลาง  ทราบภายใน  ๑๕  วัน  นับจากวันที่หัวหนาสวนราชการอนุมัติใหจัดหา
พัสดุนั้น 
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สาระสําคัญของรางประกาศคณะกรรมการวาดวยการพัสด ุ

ฉบับท่ี  ๓ 

เร่ือง  แนวทางในการคัดเลือกผูมีคุณสมบตัิเบื้องตนในการซื้อหรือการจาง 
(ขอ ๓๐  ขอ ๓๑  ขอ ๓๒  ขอ ๓๓  ขอ ๓๓ ทวิ  เดิม) 

 
 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๓๓  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 
…… คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  เร่ือง  แนวทางในการ
คัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือการจาง  ดังนี้ 

 ขอ ๑ ใหสวนราชการกําหนดหลักเกณฑและวิธีการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการ
ซ้ือหรือการจาง  แลวประกาศใหผูที่สนใจทราบโดยเปดเผย  พรอมทั้งสงให กวพ. ดวย 

 ขอ ๒ ในการคัดเลือก  ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุรับผิดชอบใหมีการจัดทํารายงานเสนอขอ
อนุมัติหัวหนาสวนราชการ  พรอมดวยจัดทําเอกสารการคัดเลือก  ไดแก  เหตุผลและความจําเปนที่ตอง
คัดเลือก  ประเภท  วงเงิน  และรายละเอียดของพัสดุ  พรอมทั้งเสนอเกณฑความตองการขั้นต่ําในการ
คัดเลือก  เชน  ประสบการณและผลงาน  ฐานะการเงิน  และกําหนดหลักเกณฑในการพิจารณาคัดเลือก 

 ขอ ๓ เมื่อไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการแลว  ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําประกาศเชญิชวน
เพื่อคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องตน  โดยประกาศเชิญชวนอยางนอยตองมีรายการ  ดังนี้ 
 ๓.๑ รายละเอียดพสัดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง 
 ๓.๒ ประสบการณและผลงานของผูเสนอ 

 ๓.๓ สมรรถภาพ -  คน 

     -  เครื่องมือ 

-  -  โรงงาน 

 ๓.๔ ฐานะการเงิน  

 ๓.๕ หลักเกณฑทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือก 

 ๓.๖ สถานที่ในการขอรับ  หรือขอซื้อเอกสาร 

 ขอ ๔ ประกาศครั้งแรกตองทํากอนวันรับซองขอเสนอไมนอยกวา ๓๐ วัน  โดย  
  -  วิทยุ  

  -  หนังสือพิมพ 

  -  เชิญชวนไปยังผูขายหรือผูรับจางโดยตรง 

 สําหรับการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการประกวดราคานานาชาติ  ใหประกาศกอน
วันรับซองไมนอยกวา ๖๐ วัน  และตองทําตามหลักเกณฑของแหลงเงินกูหรือแหลงเงินชวยเหลือ 
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 ขอ ๕ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน 
ประกอบดวย  ประธาน ๑ คน  กรรมการอยางนอย ๔ คน  โดยแตงตั้งจากขาราชการระดับ ๕ ขึ้นไป  และ
จะตองมีผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิอยางนอย ๑ คน  และใหคณะกรรมการพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน
เวลาที่กําหนดแลวรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารตอหัวหนาสวนราชการผาน
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  เพื่อพิจารณาประกาศรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อหรือจางตอไป 

 ขอ ๖ สวนราชการตองพิจารณาทบทวนหลักเกณฑการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตน  และ
ตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติที่ไดประกาศไปแลวอยางนอยทุก ๓ ป  โดยใหทําในเดือนแรกของ
ปงบประมาณ  แลวแจงผลการทบทวนให กวพ. ทราบภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันที่ไดมีการพิจารณาทบทวน

หรือปรับปรุงหลักเกณฑใหมเสร็จ 

 ขอ ๗ ใหสวนราชการเปดโอกาสใหผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ขึ้นบัญชีไวแลว  และประสงค
ขอเล่ือนชั้น  หรือใหบุคคลที่ประสงคจะเขารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อข้ึนบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตน  มี
สิทธิยื่นคําขอเลื่อนชั้นหรือคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือก  โดยสวนราชการตองพิจารณาใหแลวเสร็จ
ภายใน ๙๐ วัน  นับแตวันที่ไดรับคําขอและเอกสารครบถวนแลว 

 ขอ ๘ ในกรณีที่สวนราชการเห็นสมควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตน  เพื่อ
ดําเนินการคัดเลือกตามหลักเกณฑใหม  ใหแจงผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่อยูในบัญชีรายช่ือ  ทราบลวงหนาไม
นอยกวา ๑๒๐ วัน 

 ขอ ๙ แมจะขึ้นบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนไวแลว  ในการซื้อหรือการจางแตละคร้ังตองให
ผูมีคุณสมบัติเหลานั้นแจงความพรอมและสมรรถนะที่ตนมีอยูในขณะนั้นดวย 
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สาระสําคัญของรางประกาศคณะกรรมการวาดวยการพัสด ุ

ฉบับท่ี  ๔ 
เร่ือง  วิธีดําเนนิการซื้อหรือจาง 

 (ขอ ๓๙ – ขอ ๕๙  เดิม) 
 

           
  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๔๐  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 
…… คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  เร่ือง  วิธีดําเนินการซื้อ
หรือจาง  ดังนี้ 
  การซื้อหรือการจางกระทําได  ๕  วิธี  ตามขอ  ๒๗  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย
การพัสดุ  พ.ศ. ....  ซ่ึงในแตละวิธีใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
 
วิธีตกลงราคา 
 ขอ ๑ การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา  ใหเจาหนาที่พัสดุติดตอตกลงราคากับผูขาย
หรือผูรับจางโดยตรง  แลวใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุจัดซื้อหรือจัดจางไดภายในวงเงินที่ไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาสวนราชการ 
 การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนที่ เกิดขึ้นโดยไมได
คาดหมายไวกอนและไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน  ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ในการปฏิบัติราชการนั้นดําเนินการไปกอน  แลวรีบรายงานหัวหนาสวนราชการ  และเมื่อหัวหนาสวน
ราชการรับทราบแลว  ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม  
 
วิธีสอบราคา 
 ขอ ๒ ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา  โดยอยางนอยใหประกอบดวยรายการ
ดังตอไปนี้ 
 (๑) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการละเอียด 
 (๒) คุณสมบัติผูเขาเสนอราคา 
 (๓) การกําหนดใหผูขายสงตัวอยางหรือแบบรูปรายการละเอียด 
 (๔) การตรวจทดสอบพัสดุ  แตถาวัสดุนั้นไดผานการรับรองคุณภาพจาก สมอ.  หรือ 
ISO  ก็ไมตองมีการตรวจทดสอบ 
 (๕) สถานที่ติดตอเกี่ยวกับเอกสารสอบราคา   
 (๖) ขอกําหนดการเสนอราคาตอหนวย  ตอรายการ  และหรือราคารวม  แลวแตกรณี
พรอมทั้งระบุใหชัดเจนวา  จะพิจารณาราคาตอหนวย  หรือตอรายการ   หรือราคารวม
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 (๗) แบบใบเสนอราคา  ใหกําหนดวาในการเสนอราคาใหลงราคารวมเปนตัวเลข
และตัวหนังสือกํากับ 
 (๘) กําหนดระยะเวลายืนราคา 
 (๙) กําหนดสถานที่สงมอบพัสดุ  และวันสงมอบหรือวันที่เร่ิมทํางานและวันแลว
เสร็จ (สําหรับการจาง) 
 (๑๐) กําหนดสถานที่  วัน  เวลา  การปดการรับซอง  และการเปดซองสอบราคา 
 (๑๑) กําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคา  จาหนาถึงประธานกรรมการเปดซอง
สอบราคา  และสงถึงสวนราชการกอนวันเปดซอง 
 (๑๒) กําหนดเงื่อนไขการสงวนสิทธิ์  เรียกคาเสียหายจากผูที่ไมไปทําสัญญาหรือ
ขอตกลงกับทางราชการ  และแจงใหเปนผูทิ้งงาน 
 (๑๓) การวางหลักประกันสัญญา 
 (๑๔) รางสัญญา  รวมทั้งการแบงงวดงาน  การจายเงิน  เงื่อนไข  การจายเงิน
ลวงหนา (ถามี)  และอัตราคาปรับ 
 (๑๕) กําหนดขอสงวนสิทธิ์วา  สวนราชการจะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงาน
ของทางราชการ  และสวนราชการทรงสิทธิที่จะงดซื้อหรือจาง  หรือเลือกซื้อหรือจาง  โดยไมจําตองซื้อหรือ
จางจากผูเสนอราคาต่ําสุดเสมอไป 

 ขอ ๓ การดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีสอบราคา 
 (๑) ใหเจาหนาที่พัสดุสงประกาศเผยแพรการสอบราคาและเอกสารสอบราคาใหกับ
ผูขายสินคาหรือผูรับจางนั้นโดยตรง / ทางไปรษณียลงทะเบียน / ปดประกาศโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของ
สวนราชการ / เผยแพรในเว็บไซตของสวนราชการ  และ  เว็บไซต  www. gprocurement.go.th  ของ
กระทรวงการคลัง  สําหรับการสอบราคาในประเทศใหเผยแพรกอนวันปดการรับซองสอบราคาไมนอยกวา 
๑๐ วันทําการ  และสําหรับการสอบราคานานาชาตไิมนอยกวา ๓๐ วันทําการ
 (๒) ใหผูเสนอราคาปดผนึกซอง  จาหนาถึงประธานคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคา  และสงใหถึงสวนราชการผูดําเนินการสอบราคากอนกําหนดปดการรับซอง 
 (๓) ใหเจาหนาที่ลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซอง  สําหรับการ
ยื่นซองทางไปรษณีย  ใหถือวันเวลาที่สวนราชการนั้นลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง  และใหสงมอบ
ซองใหแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทันที 
 (๔) ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซอง  แลว
สงมอบซองเสนอราคาใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตอไป 

 ขอ ๔ คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาที่  ดังนี้ 
  (๑) เปดซองใบเสนอราคา  และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผย  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กําหนด  ทั้งนี้  กรรมการทุกคนหรือ  
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กรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอยางนอย  ๒  คน  ตองลงลายมือช่ือกํากับในใบเสนอราคา
และเอกสารประกอบการเสนอราคาทุกแผน  ใหเสร็จสิ้นในวันเปดซองใบเสนอราคา 
  (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายวาเปนผูเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันหรือไม  ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติท่ี  กวพ.  ประกาศกําหนด 
  (๓) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  ใบเสนอราคา  และความถูกตองของ
เอกสารหลักฐานตาง ๆ  ตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
 (๔) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาตาม (๓)  ที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ  ตามหลักการจัดหาพัสดุที่กําหนดไวในหมวด ๒ ของระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ….  แลวเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว  
 ถาผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวมีลําดับเทากันหลายราย  ใหตัดสินดวยราคา  หาก
กรณีเสนอราคาเทากัน  ใหดําเนินการเสนอราคาใหมพรอมกันดวยวิธียื่นซองเสนอราคา 
 (๕) หากราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางยังสูงกวา
วงเงินที่มีในการซื้อหรือจางครั้งนั้น  ใหดําเนินการดังนี้ 
 (๕.๑) เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได  หาก        
ผูเสนอราคารายนั้นยอมลดราคาแลว  ราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง  หรือสูงกวาแตสวนที่
สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง  หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอีก  แตสวนที่
สูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางนั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง  ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปน
ราคาที่เหมาะสม  ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 
 (๕.๒) หากดําเนินการตาม (๕.๑) แลวไมไดผล  ใหเรียกผูเสนอราคารายที่
คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกัน  ดวยวิธียื่นซองเสนอราคาภายใน
กําหนดระยะเวลาอันสมควร  หากรายใดไมมายื่นซอง  ใหถือวารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไวเดิม  หาก 
ผูเสนอราคาต่ําสุดในการตอรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง  หรือสูงกวา  แตสวน
ที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง  ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม  ก็ให
เสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 
 (๕.๓) หากดําเนินการตาม  (๕.๒)  แลวไมไดผล  ใหเสนอความเห็นตอหัวหนา
สวนราชการเพื่อประกอบการใชดุลพินิจวาจะสมควรลดรายการ  ลดจํานวน  หรือลดเนื้องาน  หรือขอเงิน
เพิ่มเติม  หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดําเนินการสอบราคาใหม 
 (๖) หากผูเสนอราคารายที่ไดรับคัดเลือกไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่กําหนด  ใหพิจารณาผูเสนอราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการรายถัดไป
ตามลําดับ   
 (๗) หากมีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามที่เอกสารสอบราคากําหนดเพียงรายเดียว  ให
ดําเนินการตาม  (๔)  และ  (๕)  โดยอนุโลม 
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 (๘) ใหรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารทั้งหมด  รวมถึง
บันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจางตอหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 

วิธีประกวดราคา 
 ขอ ๕ ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคาตามที่กําหนดไวในขอ  ๔๐  ของ
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. ….  พรอมทั้งใหจัดทําประกาศเผยแพรเอกสารการประกวด
ราคา  โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
  (๑) รายการพัสดุที่ตองการซื้อ  หรืองานที่ตองการจาง 
  (๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคา 
  (๓) กําหนดวัน  เวลา  รับซอง  ปดการรับซอง  และเปดซองประกวดราคา 
  (๔) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับ  หรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและ
ราคาของเอกสาร 
  (๕) แหลงเงินกูและประเทศผูมีสิทธิเขาประกวดราคาในกรณีการประกวดราคานานาชาติ 

 ขอ ๖ การดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีประกวดราคา 
  (๑) ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุรับผิดชอบดูแลและจัดทําหลักฐานการเผยแพรและปด
ประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการของสวนราชการ / สงประกาศทางวิทยุกระจายเสียง  และ
หรือประกาศในหนังสือพิมพ / สงใหกรมประชาสัมพันธและองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทยเพื่อ
เผยแพร / สงไปเผยแพรที่ศูนยรวมขาวประกวดราคาของทางราชการ / สงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี / เผยแพรในเว็บไซตของสวนราชการ  และเว็บไซต 
www.gprocurement.go.th  ของกระทรวงการคลัง  โดยการเผยแพรการประกวดราคา  ใหกระทํากอนการ
ใหหรือการขายเอกสารประกวดราคาไมนอยกวา ๗ วันทําการ  และไมนอยกวา  ๑๐  วันทําการสําหรับการ
ประกวดราคานานาชาติ   
  ทั้งนี้  การสงเอกสารเผยแพรดังกลาว  หากจะจัดสงทางไปรษณีย  ใหใชบริการ
ไปรษณียดวนพิเศษ  (EMS)  เวนแตทองที่ใดไมมีบริการไปรษณียดวนพิเศษ  (EMS)  จึงใหจัดสงทาง
ไปรษณียลงทะเบียน 
  (๒) การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคาตองดําเนินการไมนอยกวา ๗ วันทําการ 
และตองเวนชวงเวลาสําหรับการคํานวณราคาสําหรับผูที่ประสงคจะเสนอราคาหลังปดการใหหรือขาย
เอกสารประกวดราคาจนถึงกอนวันรับซองไมนอยกวา ๗ วันทําการ  หรือมากกวานั้นตามที่ กวพ. กําหนด  
หากมีการยกเลิกการประกวดราคาและมีการประกวดราคาใหมใหผูซ้ือคร้ังกอนใชเอกสารครั้งกอนหรือรับ
เอกสารใหมไดโดยไมตองเสียเงินซื้อเอกสารอีก   
  (๓) ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองแกไขเอกสารประกวดราคา  ใหดําเนินการดังนี้ 
   (๓.๑) ถาเปนแกไขกอนการปดการใหหรือขายเอกสารประกวดราคา  ตองมีการ
ประกาศเผยแพรใหทราบใหมท่ัวกัน 
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   (๓.๒) ถาเปนการแกไขหลังปดการใหหรือขายเอกสารประกวดราคาแลว  หากมี
ความจําเปนตองชี้แจงรายละเอียดหรือชี้สถานที่เพิ่มเติม  ใหสวนราชการแจงใหผูท่ีไดรับหรือไดซ้ือเอกสาร
ทุกรายทราบดวย 
   (๓.๓) ถาเปนการแกไขหลังปดการใหหรือขายเอกสารประกวดราคาแลว  แต
เปนการแกไขคุณลักษณะเฉพาะที่เปนสาระสําคัญซ่ึงมิไดกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาตั้งแตตนเพิ่มเติม  
ใหสวนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น 

   (๓.๔) ใหเจาหนาที่จัดทําบันทึกรายละเอียดทุกครั้งในบันทึกกระบวนการจัดซื้อ
จัดจางดวย  ทั้งนี้  ใหสวนราชการพิจารณาเลื่อนวัน  เวลา  รับซอง  การปดการรับซอง  และการเปดซอง
ประกวดราคา  ตามความจําเปนแกกรณีดวย 

 ขอ ๗ คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา  มีหนาที่ 
 (๑) รับซองประกวดราคา  ลงทะเบียนรับซองพรอมลงชื่อกํากับซองกับบันทึกหนา
ซองวาเปนของผูใด  และรับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคา  พรอมทั้งพัสดุ  
ตัวอยาง  แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด  (ถามี)  หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงานไวดวย 
 (๒) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงินพรอมออกใบรับเปน
หลักฐาน  กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือคํ้าประกัน  ใหตรวจสอบความถูกตองเบื้องตนกับผูออกหนังสือ
ค้ําประกันดวย   
 (๓) เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว  หามรับซองประกวดราคา   หรือเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ  
  (๔) เปดซองใบเสนอราคา  และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผย  ตามวัน  เวลา  และสถานที่ที่กําหนด  ทั้งนี้  กรรมการทุกคนหรือ 
กรรมการที่ไดรับมอบหมายจากคณะกรรมการอยางนอย  ๒  คน  ตองลงลายมือช่ือกํากับในใบเสนอราคา
และเอกสารประกอบการเสนอราคาทุกแผน  ใหเสร็จสิ้นในวันเปดซองใบเสนอราคา 
 ในกรณีที่มีการยื่นซองขอเสนอทางดานเทคนิคและขอเสนออื่น ๆ  แยกจากซอง
ขอเสนอทางดานราคา  คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาไมตองดําเนินการเปดซองแตใหเปน
หนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
 (๕) สงมอบใบเสนอราคาและเอกสารทุกอยางพรอมบันทึกกระบวนการจัดซื้อ      
จัดจางตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาโดยเร็ว 

 ขอ ๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  มีหนาที่ 
  (๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายวาเปนผูเสนอ
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกันหรือไม  ตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติท่ี  กวพ.  ประกาศกําหนด 
 (๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  ใบเสนอราคา  และความถูกตองของ
เอกสารหลักฐานตาง ๆ  ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา   
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 หากผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร
ประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญและไมกอใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอื่น  ให
พิจารณาผอนปรนได 
 ในการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใด ก็ได  
แตจะไปเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได 
 (๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาตาม (๒)ที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ  ตามหลักการจัดหาพัสดุที่กําหนดไวในหมวด ๒  ของระเบียบ
กระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. ….  แลวเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไว  
 ถาผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวมีลําดับเทากันหลายราย  ใหตัดสินดวยราคา  หาก
กรณีเสนอราคาเทากัน  ใหดําเนินการเสนอราคาใหมพรอมกันดวยวิธียื่นซองเสนอราคา 
 (๔) หากราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางยังสูงกวา
วงเงินที่มีในการซื้อหรือจางครั้งนั้น  ใหดําเนินการตามขอ ๔ (๕)  ในเรื่องวิธีการสอบราคาโดยอนุโลม 
 (๕) หากผูเสนอราคารายที่ไดรับคัดเลือกไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงภายใน
เวลาที่กําหนด  ใหพิจารณาผูเสนอราคาที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการรายถัดไป
ตามลําดับ   
 (๖) หากมีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามที่เอกสารประกวดราคากําหนดเพียงรายเดียว  
ใหเสนอความเห็นประกอบเหตุผลตอหัวหนาสวนราชการเพื่อยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น  แตถาเห็นวา
มีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไปโดยไมยกเลิกการประกวดราคา  ก็ใหดําเนินการตาม  (๓)  และ  (๔)  
โดยอนุโลม  แลวใหบันทึกเหตุผลไวในรายงานกระบวนการจัดซื้อจัดจาง
 (๗) หากไมมีผูเสนอราคา  หรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่
เอกสารประกวดราคากําหนด  ใหเสนอความเห็นประกอบเหตุผลตอหัวหนาสวนราชการเพื่อยกเลิกการ
ประกวดราคาครั้งนั้น  และดําเนินการประกวดราคาใหม  แตถาหากเห็นวาการประกวดราคาใหมจะไมได
ผลดี  ก็ใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
 (๘) ใหรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารทั้งหมด  รวมถึง
บันทึกกระบวนการจัดซื้อจัดจางตอหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

 ขอ ๙ หลังจากการประกวดราคาแลว  แตยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจางกับ       
ผูเสนอราคา  ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของทางราชการเปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ  หรือ
เงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา  ซ่ึงทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเสนอราคา
ดวยกัน  ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น 

 ขอ ๑๐ การซื้อหรือการจางที่มีลักษณะที่ตองคํานึงถึงเทคโนโลยีหรือคุณสมบัติของผูเสนอ
ราคา  ซ่ึงอาจจะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกัน  ใหดําเนินการเหมือนการประกวดราคาทั่วไป  แตให
กําหนดใหผูเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเปน  ซองขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่น ๆ  ซอง
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ขอเสนอดานราคา  และซองขอเสนอทางการเงิน (ถามี)  และใหกําหนดวิธีการ  ขั้นตอน  และหลักเกณฑการ
พิจารณาใหคะแนนไวเปนเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาดวย  พรอมทั้งใหคณะกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาดําเนินการ  ดังนี้ 
 (๑) เปดซองขอเสนอดานเทคนิค  และพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอ
อ่ืน ๆ ของผูเสนอราคาทุกราย  และคัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอไดตรงหรือใกลเคียงตามมาตรฐานความ
ตองการของสวนราชการมากที่สุด  ในกรณีจําเปนจะเรียกผูเสนอราคามาชี้แจงในรายละเอียดขอเสนอเปน
การเพิ่มเติมขอหนึ่งขอใดก็ได 
 (๒) เปดซองราคาเฉพาะรายที่ไดผานการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑)  สําหรับรายที่
ไมผานการพิจารณาใหคืนซองขอเสนอดานราคา  และซองขอเสนอทางการเงิน (ถามี) โดยไมเปดซอง  และ
ใหดําเนินการพิจารณาตามขอ ๘  ตอไป 
 ในการพิจารณาขอเสนอทางดานเทคนิค  และขอเสนอทางการเงินใหสวนราชการ
แตงตั้งผูเชี่ยวชาญทางเทคนิคและทางการเงินอยางนอยดานละ ๑ คน  เขารวมเปนกรรมการพิจารณาผลดวย 
 (๓) ใหเปดซองขอเสนอทางการเงิน (ถามี) พรอมซองขอเสนอดานราคาพรอมกัน  
เพื่อทําการเปรียบเทียบตอไป  ทั้งนี้  ใหกําหนดวิธีการ  ขั้นตอน  และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไข
ในเอกสารประกวดราคาดวย 
 
วิธีพิเศษ 

 ขอ ๑๑ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ  เพื่อดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
  (๑) กรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาดใหซ้ือโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 
 (๒) กรณีเปนพัสดุตองซ้ือเรงดวนใหเชิญผูขายพัสดุโดยตรงมาเสนอราคา  และ
เจรจาตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 
 (๓) กรณีเปนพัสดุใชในราชการลับ  ใหใชเชนเดียวกับ (๒) 

 (๔) กรณีเปนพัสดุซ้ือไวแลว  แตจําเปนตองใชเพิ่มในสถานการณที่จําเปนหรือ
เรงดวน  ใหเจรจากับผูขายรายเดิมตามสัญญาหรือขอตกลงซึ่งยังไมส้ินสุดระยะเวลาการสงมอบ  เพื่อขอใหมี
การขายพัสดุตามรายละเอียดและราคาที่ต่ํากวาหรือราคาเดิม  ภายใตเงื่อนไขที่ดีกวาหรือเหมือนเดิม 

 (๕) กรณีเปนพัสดุจําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ  ใหเสนอหัวหนาสวน-
ราชการติดตอส่ังซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ  หรือสืบราคาจากตางประเทศ  โดยขอความรวมมือกับสถาน
เอกอัครราชทูต  สวนราชการในตางประเทศ  หรือองคการระหวางประเทศ  และใหมีการตอรองราคา 
 (๖) กรณีเปนพัสดุที่ใชเทคนิคสูงจําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ  ใหเชิญผูผลิต
หรือผูแทนจําหนายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคาและตอรองราคา 
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 (๗) กรณีเปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือส่ิงกอสรางที่จําเปนตองซื้อเฉพาะแหง  ให
เชิญเจาของที่ดินโดยตรงมาเสนอราคาและตอรองราคา 
 (๘) กรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี  ใหสืบราคาผูขาย
พัสดุนั้นโดยตรงและตอรองราคา 
 ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมด
ตอหัวหนาสวนราชการเพื่อส่ังการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  พรอมจัดทํารายงานบันทึก
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง   

 ขอ ๑๒ ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ  เพื่อดําเนินการ
ดังตอไปนี้ 
 (๑) การจางโดยวิธีพิเศษที่เปนผูมีฝมือโดยเฉพาะ  เปนงานซอมพัสดุ  งานที่ตองทํา
โดยเรงดวนหากลาชาเกิดความเสียหายแกราชการ  และหรือเปนงานที่ตองปกปดเปนความลับทางราชการ  
ใหเชิญผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาและตอรองราคา 
 (๒) การจางโดยวิธีพิเศษที่เปนงานที่จําเปนตองจางเพิ่ม (Repeat Order)  ใหเจรจา

กับผูรับจางรายเดิมตามสัญญาหรือขอตกลงซึ่งยังไมส้ินสุดระยะเวลาการสงมอบ  เพื่อขอใหมีการจางตาม
รายละเอียดและราคาที่ต่ํากวาหรือราคาเดิม  ภายใตเงื่อนไขที่ดีกวาหรือเหมือนเดิม 

 (๓) กรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี  ใหสืบราคาจากผูมี
อาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรงและตอรองราคา 
 ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมด
ตอหัวหนาสวนราชการเพื่อส่ังการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  พรอมจัดทํารายงานบันทึก
กระบวนการจัดซื้อจัดจาง   
 

วิธีกรณีพิเศษ 

 ขอ ๑๓ การดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีกรณีพิเศษ  ใหหัวหนาสวนราชการสั่งซ้ือหรือส่ัง
จางจากผูขายหรือผูรับจางจากสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน  หนวยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น  หรือรัฐวิสาหกจิ  ทีเ่ปน
ผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง  และนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหซื้อหรือจาง  หรือมีกฎหมายหรือมติ
คณะรัฐมนตรี  รวมถึงหนวยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซ้ือหรือจาง  ไดโดยตรง  
เวนแตการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุจัดซื้อหรือจาง
ไดภายในวงเงินที่ไดรับอนุมัติหัวหนาสวนราชการ 
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สาระสําคัญของรางประกาศคณะกรรมการวาดวยการพัสด ุ

ฉบับท่ี  ๕ 

เร่ือง  วิธีดําเนนิการจางที่ปรึกษา 
(ขอ ๘๓ – ๘๔  ขอ ๘๖ – ๙๐  ขอ ๙๙  ขอ ๑๐๒ – ๑๐๓  ขอ ๑๐๖  ขอ ๑๐๘ – ๑๑๓  และขอ ๑๑๕  เดิม) 

 

 
  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๕๓  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 
…… คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  เร่ือง  วิธีดําเนินการจาง
ที่ปรึกษา  ดังนี้ 
 
การจางที่ปรึกษาดานทั่วไป 
 ขอ ๑ การจางที่ปรึกษาดานทั่วไป  กระทําได  ๒  วิธี  ไดแก 
 (๑) วิธีตกลง 
 (๒) วิธีคัดเลือก 

 ขอ ๒ การจางที่ปรึกษาฯ โดยวิธีตกลง  ใหกระทําไดในกรณีดังนี้ 
  (๑) เปนการจางที่มีคาจางไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒) เปนการจางเพื่อทํางานตอเนื่องจากงานที่ไดทําอยูแลว 
 (๓) เปนการจางในกรณีที่ทราบแนชัดวาผูเชี่ยวชาญในงานที่จะใหบริการตามที่
ตองการมีจํานวนจํากัด  ไมเหมาะสมที่จะดําเนินการดวยวิธีคัดเลือก  และเปนการจางที่มีคางานจางไมเกิน 
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๔) เปนการจางหนวยงานของรัฐ  หรือหนวยงานอื่นใดที่มีกฎหมายหรือมีมติ
คณะรัฐมนตรีสนับสนุน  ใหดําเนินการจางไดโดยตรง 
 การจางที่ตองกระทําโดยเรงดวน  หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการและมีความ
จําเปนที่จะตองดําเนินการจางโดยวิธีตกลงก็ใหกระทําได  โดยใหสวนราชการจัดทําบันทึกรายงาน
กระบวนการจัดจางไวเปนหลักฐานตามที่กําหนดในขอ ๑๗ ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ.  …. 

 ขอ ๓ คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาฯ โดยวิธีตกลง  มีหนาที่ดังตอไปนี้ 
  (๑) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษา 
 (๒) พิจารณาอัตราคาจางและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่จะจางและเจรจา
ตอรอง 
 (๓) พิจารณารายละเอียดที่จะกําหนดในสัญญา 
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 (๔) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่
ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  พรอมจัดทําบันทึกรายงาน
กระบวนการจัดจางตามขอ ๑๘  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. ….   
 (๕) ติดตาม  ประสานงาน   และตรวจรับมอบงานใหเปนไปตามขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน  (TOR)  

 ขอ ๔ การจางที่ปรึกษาฯ โดยวิธีคัดเลือก  ใหเจาหนาที่ที่รับผิดชอบในการจางที่ปรึกษา  
ดําเนินการเพื่อใหไดรายช่ือของที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมมากที่สุด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) ที่ปรึกษาตางประเทศ  ใหขอรายชื่อจากสถาบันการเงิน  หรือองคการระหวาง
ประเทศ  หรือลงประกาศในหนังสือพิมพ  แจงไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพหรือสถานฑูตที่เกี่ยวของ  
หรือขอความรวมมือจากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจตาง ๆ  ซ่ึงเคยดําเนินการจางที่ปรึกษาในงานประเภท
เดียวกัน 
 (๒) ที่ปรึกษาไทย  ใหขอรายชื่อที่ปรึกษาจากศูนยขอมูลที่ปรึกษาไทย  กระทรวงการคลัง 
  การคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยราย  ใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธี
คัดเลือกทําหนาที่พิจารณาคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลืออยางมาก ๖ ราย 
  เมื่อไดดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาใหเหลือนอยรายแลว  ใหรายงานหัวหนาสวนราชการ
เพื่อพิจารณา  และกรณีที่เปนการจางที่ปรึกษาโดยใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ  ใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
ของแหลงเงินนั้นดวย 

 ขอ ๕ ใหสวนราชการออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดคัดเลือกไวยื่นขอเสนอเพื่อรับงาน
ตามวิธีหนึ่งวิธีใด  ดังตอไปนี้ 
 (๑) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกันโดยแยกเปน ๒ ซอง 
 (๒) ยื่นขอเสนอดานเทคนิคเพยีงซองเดียว 

 ขอ ๖ คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาฯ โดยวิธีคัดเลือก  มีหนาที่ดังตอไปนี้ 
 (๑) กําหนดหลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือก 
 (๒) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ 
 (๓) ในกรณีที่ใชวิธีตามขอ ๕(๑) ใหเปดซองเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มี
ขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดและเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม  สําหรับกรณีที่ใชวิธีตามขอ ๕(๒)  ให
เชิญที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นขอเสนอดานราคาและเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม 
 หากเจรจาไมไดผล  ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณายกเลิกการเจรจากับ 
ที่ปรึกษารายนั้น แลวเปดซองขอเสนอดานราคาของที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป  หรือ
เชิญที่ปรึกษาที่มีขอเสนอดานเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไปใหยื่นขอเสนอดานราคา  แลวแตกรณี  และเจรจา
ตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม 
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 (๔) เมื่อเจรจาไดราคาที่เหมาะสมแลว  ใหพิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ  ที่จะกําหนดใน
สัญญา 
 (๕) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่
ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  พรอมจัดทําบันทึกรายงาน
กระบวนการจัดจางตามขอ ๑๘  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ พ.ศ. …. 
 (๖) ติดตาม  ประสานงาน   และตรวจรับมอบงานใหเปนไปตามขอบเขตการ
ปฏิบัติงาน  (TOR) 
  ในกรณีที่ใชวิธีการยื่นขอเสนอตามขอ ๕(๑) หลังจากตัดสินใหทําสัญญากับที่ปรึกษาซึ่ง
ไดรับการคัดเลือกแลว  ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคาใหแกที่ปรึกษารายอื่นที่ไดยื่นไวโดยไมเปดซอง 
  สําหรับการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือโดยกรมวิเทศสหการ  
ใหปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  โดยอนุโลม 

 ขอ ๗ การจางที่ปรึกษาที่เปนงานที่ไมยุงยากซับซอน  และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถทํางานนั้น
ไดเปนการทั่วไปใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการที่จะออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ไดคัดเลือก
ไวใหยื่นขอเสนอเพื่อรับงาน  โดยใหดําเนินการตามวิธีดังตอไปนี้  คือ 
 (๑) ใหที่ปรึกษายื่นขอเสนอดานเทคนิค  และขอเสนอดานราคาพรอมกัน  โดยแยกเปน 
๒ ซอง 
 (๒) ใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกพิจารณาขอเสนอดาน
เทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ 
 (๓) เปดซองราคาของผูที่ไดรับการจัดลําดับไว  อันดับหนึ่งถึงอันดับสาม  ตาม (๒)  
พรอมกัน  แลวเลือกรายที่เสนอราคาต่ําสุดมาเจรจาตอรองราคาเปนลําดับแรก 
 (๔) หากเจรจาตาม (๓)  แลวไมไดผล  ใหยกเลิกแลวเจรจากับรายที่เสนอราคาต่ําราย
ถัดไปตามลําดับ 
  เมื่อเจรจาไดผลประการใด  ใหดําเนินการตามขอ ๖ (๔) (๕) และ (๖) 

 ขอ ๘ การจางที่ปรึกษาเปนรายบุคคลที่ไมตองยื่นขอเสนอดานเทคนิค  ใหดําเนินการ
คัดเลือกที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนัยขอ ๔ และพิจารณาจัดลําดับ  และเมื่อสามารถจัดลําดับได
แลว  ใหเชิญรายที่เหมาะสมที่สุดมาเสนอราคาคาจางเพื่อเจรจาตอรองราคาตามลําดับ 
 
การจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร 
 ขอ ๙ การจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร  กระทําได ๔  วิธี  คือ 
 (๑) วิธีตกลง 

 (๒) วิธีคัดเลือก 
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 (๓) วิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด 

 (๔) วิธีพิเศษ 

 ขอ ๑๐  การจางที่ปรึกษาฯ โดยวิธีตกลง ใหคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีตกลง   
มีหนาที่พิจารณาขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนนี้  และใหรายงานผลการพิจารณาและ
ความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  
พรอมจัดทําบันทึกรายงานกระบวนการจัดจางตามขอ ๑๘  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ.  ….   

 ขอ ๑๑ การจางที่ปรึกษาฯ โดยวิธีคัดเลือก  ใหคณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดย
วิธีคัดเลือก  มีหนาที่ดังนี้ 
 (๑) รับซองเสนองานจากผูใหบริการ  และบันทึกไวที่หนาซองวา  เปนผูใหบริการ
รายใด  แลวลงบัญชีไวเปนหลักฐาน 
 (๒) มอบซองเสนองานในสภาพเดิมตอคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธี
คัดเลือก  และเมื่อพนกําหนดเวลารับซองเสนองานแลว  หามรับซองเสนองานจากผูใหบริการรายหนึ่งรายใด
อีกเปนอันขาด 

 ขอ ๑๒ คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก  มีหนาที่ดังนี้ 
 (๑) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกมาครบองคประชุมแลวจึงเปด
ซองเสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือกมอบให 
 (๒) พิจารณาขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนนี้  คุณวุฒิและ
ประวัติการทํางาน  จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไมประจํา  หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคย
ปฏิบัติมาแลวของผูใหบริการ  และลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนองานเพื่อเปนหลักฐาน 
 (๓) เมื่อไดพิจารณาเสร็จแลวเห็นสมควรดําเนินการตอไปประการใด  ใหรายงาน
ตอหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุพรอมดวยหลักฐาน  ตามปกติคณะกรรมการควรเสนอจาง
ผูที่มีขอกําหนดเหมาะสมที่สุด  เวนแตผูใหบริการดังกลาวไมสามารถรับงานในกรณีใดก็ตาม  ให
คณะกรรมการเสนอผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสมรายถัดไป 

 ขอ ๑๓ การจางที่ปรึกษาฯ โดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด  ใหคณะกรรมการ
ดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด  มีหนาที่ดังนี้ 
 (๑) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดมาครบ
องคประชุมแลว  จึงเปดซองเสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานมอบให 
 (๒) พิจารณาขอกําหนดตาง ๆ ดังนี้ 
 ก. ขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 
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 ข. คุณวุฒิและประวัติการทํางาน  จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจํา 
และไมประจํา 
 ค. หลักฐานแสดงผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลว 
 ง. แนวความคิดในการออกแบบ 
 (๓) พิจารณาคัดเลือกผูใหบริการที่มีขอกําหนดเหมาะสมไวเปนจํานวนไมนอยกวา 
๒ ราย  และแจงวิธีดําเนินการเสนองานตามความประสงคของผูวาจางแกผูเสนองาน  และอาจพิจารณา
กําหนดใหผูใหบริการดังกลาวยื่นเสนอแบบรางของงานก็ได  อนึ่งการพิจารณาคัดเลือกขอเสนองานให
คํานึงถึงแผนปฏิบัติงาน  ความเหมาะสมทางดานประโยชนใชสอย  ตลอดจนสายงานและความเหมาะสม
ทางดานสถาปตยกรรม  และลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนองานเพื่อเปนหลักฐาน 
 (๔) เมื่อไดพิจารณาเสร็จแลวเห็นสมควรดําเนินการตอไปประการใดและสมควร
เลือกผูใหบริการรายหนึ่งรายใด  ใหรายงานตอหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  พรอมดวย
หลักฐาน 
 

การบอกเลิกการคัดเลือกผูใหบริการ 
 ขอ ๑๔ ผูวาจางมีสิทธิ์บอกเลิกการคัดเลือกผูใหบริการได ในกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑) มีผูยื่นเสนองานนอยกวา ๒ ราย 
 (๒) ผูใหบริการยื่นเสนองานไมถูกตองตามวัตถุประสงคของผูวาจาง 
 

การแจงผลการคัดเลือกและนัดหมายทําสัญญา 
 ขอ ๑๕ ใหผูวาจางสงหนังสือแจงผลการตัดสินคัดเลือก  และนัดหมายการทําสัญญาไปยัง 
ผูใหบริการรายที่ไดรับการคัดเลือกโดยเร็ว 
 

การประกาศเชิญชวน 
 ขอ ๑๖ การประกาศเชิญชวนการวาจางกระทําได ๔ วิธี  คือ 
 (๑) ปดประกาศไวในที่เปดเผย  ณ ที่ทําการของสวนราชการ 
 (๒) ประกาศทางสื่อสารมวลชน  เชน  ลงประกาศในหนังสือพิมพ  หรือประกาศ
ทางวิทยุกระจายเสียง 
 (๓) สงประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปตยกรรมและวิศวกรรม  หรือสํานักงาน
ที่ประกอบธุรกิจดังกลาว 
 (๔) เผยแพรในเว็บไซตของหนวยงาน  และ www. gprocurement.go.th   
  การประกาศดวยวิธีใด  ใหพิจารณาตามความจําเปนของกิจการและความเหมาะสมแหง
ทองถ่ินเปนเรื่อง ๆ ไป 
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 ขอ ๑๗ ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําประกาศเชิญชวน  โดยอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้ 
 (๑) ความตองการดานประโยชนใชสอยของอาคาร  และขอบเขตของที่ดินและสิ่ง
ปลูกสราง 
 (๒) กําหนดวัน  เวลา  สถานที่เปดซองและปดรับซองเสนองาน 
 (๓) เงื่อนไขและระยะเวลาการออกแบบ 
 (๔) กําหนดใหผูเสนองานวางหลักประกันซอง  และใหมีเงื่อนไขวา  ถาผูเขา
ประกวดราคาถอนการเสนองาน  หรือไมไปทําสัญญากับทางราชการภายในกําหนด  ทางราชการจะริบ
หลักประกันซองหรือเรียกรองจากธนาคารผูค้ําประกัน  และสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญากับทาง
ราชการเปนผูทิ้งงานดวย  
 (๕) การวินิจฉัยของคณะกรรมการใหถือเปนเด็ดขาด 
 

การเสนองาน 
 ขอ ๑๘ ผูใหบริการที่เสนองานการจางโดยวิธีคัดเลือก  และการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบ
จํากัดขอกําหนด  นอกจากจะตองสงขอเสนองานใหกับผูวาจางแลว  ยังตองยื่นหลักฐานประกอบการเสนอ
งาน  ดังนี้ 
 (๑) ขอกําหนดของผูใหบริการตามที่กําหนดไวในสวนนี้ 
 (๒) คุณวุฒิและประวัติการทํางาน  จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและ
ไมประจํา 
 (๓) หลักฐานแสดงผลงานที่เคยปฏิบัติมาแลว 
 (๔) หลักประกันการเสนองาน 
  เมื่อการคัดเลือกการวาจางเสร็จสิ้นแลว  ใหสงขอเสนอและหลักฐานตาง ๆ ดังกลาวคืนแก
ผูใหบริการที่ไมไดรับการคัดเลือก 
 

คุณสมบัติของผูใหบริการ 
 ขอ ๑๙ ผูใหบริการที่เปนบุคคลธรรมดาจะตองมีสัญชาติไทยและเปนผูที่ไดรับใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรมสําหรับงานวาจางตามที่กําหนด  โดยกฎหมายวาดวย
วิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรม  แลวแตกรณี  และไมเปนขาราชการประจําหรือลูกจางของสวน
ราชการ  หรือพนักงานเทศบาล  รัฐวิสาหกิจ  หรือพนักงานขององคการบริหารสวนทองถ่ิน 
  ผูใหบริการที่เปนนิติบุคคล  กรรมการผูจัดการหรือหุนสวนผูจัดการของนิติบุคคลนั้นจะตอง
เปนคนไทย  และเปนนิติบุคคลที่มีผูถือหุนเปนคนไทยเกินรอยละหาสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 
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การริบหลักประกันการเสนองาน 
 ขอ ๒๐ ผูวาจางอาจริบหลักประกัน  หรือใชสิทธิเรียกรองเอาจากผูค้ําประกันการเสนองาน
ที่ผูรับจางนํามามอบไวกับผูวาจางไดในกรณี  ดังนี้ 
 (๑) ผูรับจางหลีกเลี่ยงการทําสัญญาในระยะเวลาที่กําหนด 
 (๒) ผูวาจางไมสามารถสงใบแจงใหมาทําสัญญาไดเนื่องจาก 
 ก. ผูรับจางเลิกหรือหยุดกิจการ 
 ข. ในกรณีที่เปนบุคคลธรรมดา  บุคคลนั้นถูกระงับใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพสถาปตยกรรมและหรือวิศวกรรม 
 (๓) ผูรับจางผิดสัญญาและผูวาจางไดบอกเลิกสัญญากับผูรับจางแลว 
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สาระสําคัญของรางประกาศคณะกรรมการวาดวยการพัสด ุ
ฉบับท่ี  ๖ 

เร่ือง  วิธีดําเนนิการซื้อหรือจางหรือการจางที่ปรึกษาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๒๗  และขอ  ๔๔  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
พัสดุ  พ.ศ. …… คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  เรื่อง  
วิธีดําเนินการซื้อหรือจางหรือการจางที่ปรึกษาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ดังนี้ 
 
 
 
หมายเหตุ   รางประกาศคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  ฉบับที่  ๖  นี้  จะนํามากําหนดใหมในภายหลัง  
เนื่องจากขณะนี้คณะรัฐมนตรีมีมติใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  และหนวยงานอื่นของรัฐทุกแหง  ดําเนินการ

จัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส  (e – Government  Procurement  : e – GP)  ตั้งแตป  พ.ศ.  ๒๕๔๘  

เปนตนไป  ดังนั้น  กระทรวงการคลังจึงจําเปนตองออกประกาศกระทรวงการคลัง  เพื่อกําหนดหลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการจัดหาพัสดุภาครัฐดวยระบบอิเล็กทรอนิกสไปกอน  โดยปรับปรุงแกไขจากประกาศ
กระทรวงการคลังฉบับเดิม  เพื่อใหเปนไปตามหลักการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว  และเมื่อประกาศใช
เรียบรอยแลว  จะนํามาปรับรวมเขาเปนประกาศคณะกรรมการวาดวยการพัสดุตอไป  เพื่อใหการจัดหาพัสดุ
ภาครัฐเปนประกาศคณะกรรมการวาดวยการพัสดุดวยกันทั้งหมด 
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สาระสําคัญของรางประกาศคณะกรรมการวาดวยการพัสด ุ
ฉบับท่ี  ๗ 

เร่ือง  อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง  และการสั่งจางทีป่รึกษา 
(ขอ ๖๕ – ขอ ๖๗  ขอ ๙๑  และขอ ๑๑๔  เดิม) 

 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๔๑  และขอ  ๕๔  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
พัสดุ  พ.ศ. …… คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  เรื่อง  
อํานาจในการสั่งซ้ือหรือส่ังจาง  และการสั่งจางที่ปรึกษา  ดังนี้ 
 
อํานาจในการสั่งซื้อหรือส่ังจาง 
 ขอ ๑ การสั่งซ้ือหรือส่ังจางครั้งหนึ่ง  นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ  ใหเปนอํานาจ
ของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน  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 ๒ การสั่งซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง  ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและ
ภายในวงเงิน ดังตอไปนี้ 
 (๑) หัวหนาสวนราชการไมเกิน  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 (๒) ปลัดกระทรวงเกิน  ๒๕,๐๐๐,๐๐๐๐  บาท  แตไมเกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 (๓) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

 ขอ ๓ การสั่งซ้ือหรือส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษ  ใหหัวหนาสวนราชการสั่งซ้ือหรือส่ังจางโดย
ไมจํากัดวงเงิน 
 
อํานาจในการสั่งจางที่ปรึกษาดานทั่วไป 
 ขอ ๔ การสั่งจางที่ปรึกษาฯ คร้ังหนึ่ง  ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน  
ดังตอไปนี้ 
 (๑) หัวหนาสวนราชการไมเกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 (๒) ปลัดกระทรวงเกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  แตไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 (๓) รัฐมนตรีเจาสังกัดเกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
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อํานาจในการสั่งจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร 
 ขอ ๕ การสั่งจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารครั้งหนึ่ง  ใหเปน
อํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน  ดังตอไปนี้ 
 (๑) หัวหนาสวนราชการไมเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 (๒) ปลัดกระทรวงเกิน  ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
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สาระสําคัญของรางประกาศคณะกรรมการวาดวยการพัสด ุ
ฉบับท่ี  ๘ 

เร่ือง  หลักเกณฑการแลกเปล่ียนพัสด ุ
(ขอ ๑๒๓ – ขอ ๑๒๗  เดิม)  

 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๕๙  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 
…… คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  เร่ือง  หลักเกณฑการ
แลกเปลี่ยนพัสดุ  ดังนี้ 

 ขอ ๑ การแลกเปลี่ยนพัสดุใหกระทําไดในกรณีที่มีความจําเปน  และใหกระทําไดเฉพาะ
การแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑ  และการแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ   
  การแลกเปลี่ยนครุภัณฑตางประเภทหรือตางชนิดกัน  ใหขอทําความตกลงกับสํานัก
งบประมาณ  สวนการแลกเปลี่ยนวัสดุตางประเภทหรือตางชนิดกัน  ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง 

 ขอ ๒ ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ  
ตามรายการดังตอไปนี้ 
 (๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองแลกเปลี่ยน 
 (๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน 
 (๓) ราคาที่ซ้ือหรือไดมาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน  และราคาที่จะแลกเปลี่ยน
ไดโดยประมาณ 
 (๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน  และใหระบุวาจะแลกเปลี่ยนกับหนวยงานใด 
 (๕) ขอเสนออื่นๆ (ถามี) 
  ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน  ใหระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพรอมทั้งเหตุผล  โดยเสนอให
นําวิธีการซื้อมาใชโดยอนุโลม  เวนแตการแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมา
รวมกันไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  จะเสนอใหใชวิธีตกลงราคาก็ได 

 ขอ ๓ การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน  ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้น
คณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเปน  เพื่อปฏิบัติหนาที่ดังนี้ 
 (๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ตองการแลกเปลี่ยนตามสภาพปจจุบันของ
พัสดุนั้น 
 (๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนวาเปนของใหมที่ยังไม
เคยใชงานมากอน  เวนแตพัสดุเกาที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเปนความจําเปนไมทําใหทางราชการ
ตองเสียประโยชน  หรือเพื่อประโยชนแกทางราชการ 
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 (๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน  โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม 
(๑) และราคาพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยน  ซ่ึงถือตามราคากลาง  หรือราคามาตรฐาน  หรือราคาใน
ทองตลาดโดยทั่วไป 
 (๔) ตอรองกับผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
 (๕) เสนอความเห็นตอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ  
 (๖) ตรวจรับพัสดุ 

 ขอ ๔ การแลกเปลี่ยนพัสดุของสวนราชการกับสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน  หรือรัฐวิสาหกิจ  ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ  และหัวหนาหนวยงานนั้น ๆ  ที่จะตกลงกัน 

 ขอ ๕ ครุภัณฑที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยน  เมื่อลงทะเบียนครุภัณฑของสวนราชการนั้น
แลวใหแจงสํานักงบประมาณ  และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภูมิภาค  แลวแตกรณี   ทราบภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันที่ไดรับครุภัณฑ 
  ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน  หนวยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  
หรือเอกชน  ใหสงสําเนาหลักฐานการดําเนินการตามขอ ๓ หรือขอ ๔  ไปดวย 
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   สาระสําคัญของรางประกาศคณะกรรมการวาดวยการพัสด ุ

ฉบับท่ี  ๙ 

เร่ือง  หลักเกณฑการเชาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย 
(ขอ ๑๒๘ – ขอ ๑๓๑  เดิม)  

 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๖๐  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. …… 
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  เร่ือง  หลักเกณฑการเชา
สังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย   ดังนี้ 

 ขอ ๑ การเชาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย  ใหดําเนินการไดตามความเหมาะสมและ
จําเปน  สําหรับการเชาสังหาริมทรัพยใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม 
  ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาเชาลวงหนา  ใหกระทําไดเฉพาะการเชาซึ่งมี
ระยะเวลาไมเกิน ๓ ป  ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (๑) การเชาจากหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  หรือรัฐวิสาหกิจ  จายไดไมเกิน
รอยละหาสิบของคาเชาทั้งสัญญา 
 (๒) การเชาจากเอกชนจายไดไมเกินรอยละยี่สิบของคาเชาทั้งสัญญา 
  การจายเงินคาเชาลวงหนานอกเหนือจากหลักเกณฑขางตน  ใหขอทําความตกลงกับ
กระทรวงการคลังกอน 

 ขอ ๒ การเชาอสังหาริมทรัพย  ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 
 (๑) เชาที่ดินเพื่อใชประโยชนในราชการ 
 (๒) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่ทําการในกรณีที่ไมมีสถานที่ของทางราชการ  หรือมีแต
ไมเพียงพอ   
 (๓) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่พักสําหรับผูมีสิทธิเบิกคาเชาที่พักตามระเบียบของทาง
ราชการ  ในกรณีที่ตองการประหยัดเงินงบประมาณ 
 (๔) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่เก็บพัสดุของทางราชการในกรณีที่ไมมีสถานที่เก็บ
เพียงพอ 
  การเชาใหดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา 

 ขอ ๓ ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอเชาอสังหาริมทรัพยเสนอหัวหนาสวน
ราชการ  ตามรายการดังตอไปนี้ 
 (๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองเชา 
 (๒) ราคาคาเชาที่ผูใหเชาเสนอ 

หนา 26/41 



 (๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยที่จะเชา  เชน   สภาพของสถานที่บริเวณที่
ตองการใชพรอมทั้งภาพถาย (ถามี)  และราคาคาเชาครั้งหลังสุด  เปนตน 
 (๔) อัตราคาเชาของอสังหาริมทรัพย  ซ่ึงมีขนาดและสภาพใกลเคียงกับที่จะเชา (ถามี) 
  ในกรณีหนวยงานในสวนกลางตองการเชาอสังหาริมทรัพยในสวนภูมิภาค  ใหขอความเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราคาเชาจากจังหวัดนั้น ๆ  เพื่อประกอบการพิจารณาดวย 

 ขอ ๔ อสังหาริมทรัพยซ่ึงมีอัตราคาเชารวมทั้งคาบริการอื่นเกี่ยวกับการเชาตามที่จะกําหนด
ไวในสัญญาไมเกินเดือนละ ๕๐,๐๐๐ บาท  ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูพิจารณาอนุมัติ  ถาเกินเดือนละ 
๕๐,๐๐๐ บาท  ใหขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลงักอน 
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สาระสําคัญของรางประกาศคณะกรรมการวาดวยการพัสด ุ
ฉบับท่ี  ๑๐ 

เร่ือง  แนวทางการบริหารสัญญา 
 

 
  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๗๙ ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. …… 
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  เร่ือง  แนวทางการบริหาร
สัญญา  ดังนี้ 
 

 ขอ ๑ ภายหลังจากที่มีการลงนามในสัญญา  และสัญญามีผลบังคับใชแลว  ในงานซื้อ  งาน
จางหรืองานจางที่ปรึกษา  แลวแตกรณี  ใหหัวหนาสวนราชการเปนผูมีอํานาจในการบริหารสัญญาใหเกิด
ประโยชนสูงสุดตอทางราชการ 

 ขอ ๒ การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาโดยหลักการแลวจะแกไขมิได  เวนแตกรณีที่มีเหตุผล
ความจําเปนที่ไมทําใหทางราชการตองเสียประโยชน  หรือเพื่อประโยชนของทางราชการและสังคมโดยรวม 

 ขอ ๓ ใหหัวหนาเจาหนาที ่พัสดุรับผิดชอบการกํากับและติดตามการดําเนินงานให
เปนไปตามที่ตกลงกันไวในสัญญา  ในกรณีที่เปนงานซื้อหรืองานจางของราชการในสวนภูมิภาค  ให
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุประสานงานกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  หรือคณะกรรมการตรวจการจางและผู
ควบคุมงานในพื้นที่  เพื่อใหการดําเนินการเปนไปตามสัญญาดวย 

 ขอ ๔ ในกรณีที่เปนงานซื้อ งานจาง หรืองานจางที่ปรึกษาที่มีมูลคาเกิน ๑๐๐ ลานบาทขึ้นไป 
ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งคณะกรรมการบริหารสัญญาสําหรับงานซื้อ งานจาง  หรืองานจางที่ปรึกษานั้น 

 ขอ ๕ คณะกรรมการบริหารสัญญา  ประกอบดวยขาราชการระดับ ๗ ขึ้นไป  จากสวนงาน
ที่เกี่ยวของกับสัญญามากที่สุดเปนประธาน  ขาราชการจากสํานัก/กองอื่น  ตั้งแตระดับ ๕ ขึ้นไป  จาํนวน ๒ 
คน  และนิติกรจากสํานัก/กองกฎหมาย  หรือขาราชการอื่นซึ่งมีความรูทางกฎหมาย  จํานวน ๑ คน  รวมเปน
กรรมการ  และเจาหนาที่พัสดุเปนกรรมการและเลขานุการ 

 ขอ ๖ คณะกรรมการบริหารสัญญา  มีหนาที่ดังนี ้
  (๑) วางระบบการจัดเก็บและรักษาเอกสารสัญญาใหเหมาะสม  
  (๒) กํากับ  ติดตาม  และเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามที่ตกลงกันไวในสัญญา 
เพื่อใหการใชงบประมาณเปนไปอยางคุมคา 
 (๓) วิเคราะห  และเสนอแนะความเหมาะสมและความจําเปน  หากตองมีการแกไข
สัญญา  ตลอดจนเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกสัญญา 
 (๔) สรางความรวมมือกับคูสัญญาตลอดอายุสัญญา 
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 (๕) พิจารณาระงับขอพิพาทเบื้องตน 
 (๖) รวบรวมพยาน  เอกสารหลักฐานที่เกิดขึ้นหรือคาดวาจะเกิดขึ้นทั้งทางตรงหรือ
ทางออม  เพื่อประโยชนในการพิจารณาคดี  หากมีการฟองรองเกิดขึ้น 
 (๗) หากตรวจพบความผิดปกติในการดําเนินงานของคูสัญญาใหรีบทํารายงาน

เปนลายลักษณอักษรเสนอหัวหนาสวนราชการ 

 ขอ ๗ คณะกรรมการบริหารสัญญาตองรายงานผลการดําเนินงานตลอดอายุสัญญาตอ
หัวหนาสวนราชการ  ภายหลังจากที่สัญญาสิ้นสุดภายในเวลา ๑ เดือน  และใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเปน
ผูเก็บรักษารายงานผลดังกลาวไวไมนอยกวา ๓ ป  เพื่อประโยชนในการตรวจสอบ  
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สาระสําคัญของรางประกาศคณะกรรมการวาดวยการพัสด ุ
ฉบับท่ี  ๑๑ 

เร่ือง  การตรวจและรับมอบงาน 
(ขอ ๗๑ – ขอ ๗๓   และขอ ๑๑๗ – ขอ ๑๑๘  เดิม) 

 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๘๐  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. …… 
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  เร่ือง  การตรวจและรับมอบ
งาน  ดังนี้ 
 
การตรวจรับพสัดุ 
 ขอ ๑ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหนาที่  ดังนี้ 
 (๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น  หรือสถานที่ซ่ึงกําหนดไวในสัญญา
หรือขอตกลง 
 การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน  ในกรณีที่ไมมีสัญญาหรือขอตกลง  จะตองไดรับ
อนุมัติจากหัวหนาสวนราชการกอน 
 (๒) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไวสําหรับกรณีที่มีการ
ทดลอง  หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร  จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับ
พัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา  หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชํานาญการหรือ
ผูทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได 
 ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได  ใหตรวจรับตาม
หลักวิชาการสถิติ 
 (๓) โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสง   
 (๔) เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว  ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสง
มอบพัสดุถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง  แลวมอบแกเจาหนาที่พัสดุพรอม
กับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ  มอบแกผูขายหรือผูรับจาง ๑ ฉบับ  และ
เจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ  เพื่อดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลังและรายงานให
หัวหนาสวนราชการทราบ 
 ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบ  มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือ
ขอตกลง  ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  เพื่อทราบหรือส่ังการ  แลวแตกรณี 
 (๕) ในกรณีที่ ผูขายหรือผู รับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน  หรือ         
สงมอบครบจํานวนแตไมถูกตองทั้งหมด   ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นใหตรวจรับไว
เฉพาะจํานวนที่ถูกตองโดยถือปฏิบัติตาม (๔)  และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อแจงให
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ผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ  นับแตวันตรวจพบ  แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิ์ของสวนราชการที่จะปรับ
ผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น 
 (๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย  ถาขาดสวนประกอบอยางใด
อยางหนึ่งไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ  ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น  
และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการ  เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ  นับ
แตวันที่ตรวจพบ 
 (๗) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแยงไว  ให
เสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหรับพัสดุนั้นไว  จึงดําเนินการ
ตาม (๔) หรือ (๕)  แลวแตกรณี 
 
การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง 
 ขอ ๒ คณะกรรมการตรวจการจางมีหนาที่  ดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง  และเหตุการณแวดลอมที่ผู
ควบคุมงานรายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด  และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห  รวมทั้ง
รับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผูควบคุมงาน  แลวรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อ
พิจารณาสั่งการตอไป 
  (๒) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เหน็วา  ตามหลักวิชาการ
ชางไมนาจะเปนไปได  ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ  
โดยใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการ
ชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา 
  (๓) โดยปกติใหตรวจผลงานในวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน   
  (๔) ตรวจสอบภาพถายหรือเอกสารหลักฐานการปฏิบัติงานของผูรับจาง 
  (๕) เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด  
และขอกําหนดในสัญญาแลว  ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น  และ
ใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด  แลวแตกรณี  โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ 
ฉบับ  มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ  และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวย
การเบิกจายเงินจากคลัง  และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ 
  ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูป
รายการละเอียด  และขอกําหนดในสัญญา  ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อ
ทราบหรือส่ังการ  แลวแตกรณี  
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  (๖) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน  โดยทําความเห็นแยงไว  
ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหตรวจรับงานจางนั้นไว  
จึงจะดําเนินการตาม (๕)  

 ขอ ๓ ผูควบคุมงานมีหนาที่  ดังนี้ 
  (๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา  หรือที่ตกลงใหทํางาน
จางนั้น ๆ ทุกวัน  ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และขอกําหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่ง
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาชางเพื่อใหเปนไปตาม
แบบรูปรายการละเอียด  และขอกําหนดในสัญญา  ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็ส่ังใหหยุดงานนั้นเฉพาะ
สวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมด  แลวแตกรณีไวกอน  จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําส่ัง  และ
ใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที 
  (๒) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด  หรือขอกําหนดในสัญญามีขอความ
ขัดกัน  หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และขอกําหนด
ในสัญญา  แตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง  หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี  หรือไมปลอดภัยใหส่ัง
พักงานนั้นไวกอน  แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว 
  (๓) ถายภาพและจดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอม
เปนรายวัน  พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย ๒ ฉบับ  เพื่อ
รายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห  และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุเมื่อ
เสร็จงานแตละงวด  โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่ 
  การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและ
วัสดุที่ใชดวย 
  (๔) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึงกําหนดสงมอบ
งานแตละงวด  ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม  ใหคณะกรรมการ
ตรวจการจางทราบ ภายใน ๓ วันทําการ  นับแตวันถึงกําหนดนั้น ๆ  
 
การตรวจการจางอื่น 
 ขอ ๔ คณะกรรมการตรวจการจางมีหนาท่ี  ดังนี้ 
  (๑) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผูรับจางใหเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา 
  (๒) เม่ือตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาแลว  
ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตามกําหนดงวดงานในสัญญานั้น  และใหทําใบรับรองผลการปฏบิตังิาน
ท้ังหมดหรือเฉพาะงวด  แลวแตกรณี  โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ  มอบใหแกผูรับจาง ๑ 
ฉบับ  และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ  เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง  และ
รายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ 
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  ในกรณีท่ีเห็นวาผลงานในงวดใดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา  ใหรายงาน
หัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเพื่อทราบหรือสั่งการ  แลวแตกรณี 
  (๓) ในกรณีท่ีกรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน  โดยทําความเห็นแยงไว  
ใหเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหตรวจรับงานจางนั้นไว  จึง
จะดําเนินการตาม (๒)  
 
การตรวจและรับมอบงานการจางที่ปรึกษาดานทั่วไป 
 ขอ ๕ ใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา  มีหนาท่ีในการติดตาม  ประสานงาน  และ
ตรวจรับมอบงานใหเปนไปตามขอบเขตการปฏิบัติงาน  (TOR) 
 เม่ือตรวจเห็นเปนการถูกตองครบถวนแลว  ใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน  โดยลงชื่อไว
เปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ  มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ  และเจาหนาท่ีพัสดุ ๑ ฉบับ  เพื่อทําการเบิก
จายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง  และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ 
 
การตรวจและรับมอบงานการจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคาร  
 ขอ ๖ คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน  มีหนาที่ตรวจและควบคุมงานออกแบบและ
กอสรางอาคารวาถูกตองตามเกณฑที่ระบุไวในสัญญา 
 เมื่อตรวจเห็นเปนการถูกตองครบถวนแลว  ใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน  โดยลงชื่อไว
เปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ  มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ  และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ  เพื่อทําการเบิก
จายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง  และรายงานใหหัวหนาสวนราชการทราบ 
 
การควบคุมงาน 
 ขอ ๗ ผูรับจางจะตองจัดผูควบคุมงานที่มีความรูและมีความชํานาญงานการกอสรางให
เหมาะสมกับสภาพงานการกอสรางนั้น ๆ 
 ผูรับจางจะตองสงรายชื่อผูควบคุมงาน  ผูตรวจการหรือผูแทน  ใหผูวาจางใหความเห็นชอบ  
และในกรณีที่ผูควบคุมงานไมสามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่ง  ผูรับจางจะตองเสนอชื่อผูควบคุม
งานปฏิบัติงานแทน  ผูที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากผูวาจาง 
 

กําหนดเวลาตรวจรับพัสดุ 
 ขอ ๘ ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ปฏิบัติหนาที่ในการตรวจรับพัสดุใหแลวเสร็จ
โดยเร็วที่สุด  แตอยางชาไมเกิน  ๕  วันทําการ  นับแตวันที่คูสัญญาไดสงมอบพัสดุ  ทั้งนี้  ระยะเวลาดังกลาว
ไมรวมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลอง  หรือตรวจสอบในทางเทคนิค  หรือทางวิทยาศาสตร 
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  หากมีเหตุทําใหการตรวจรับพัสดุลาชาไมแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวได  ให
รายงานหัวหนาสวนราชการทราบเปนลายลักษณอักษรโดยเร็วนับแตวันที่เกิดเหตุ  โดยใหช้ีแจงเหตุผล
ความจําเปนไปดวย  พรอมกับแจงใหคูสัญญาทราบดวย  
 
กําหนดเวลาตรวจรับงานจาง 
 ขอ ๙ ระยะเวลาการตรวจการจางกอสราง 
  (๑) งานจางกอสรางแบบราคาเหมารวม  (Lump  Sum) 
 

ผูควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจาง ราคาคางาน 
งวดงาน งวดสุดทาย งวดงาน งวดสุดทาย 

ทุกราคาคางาน ๓  วัน ๓  วัน ๓  วัน ๕  วัน 
 
  (๒) งานจางกอสรางแบบราคาตอหนวย  (Unit  Cost) 
 

ผูควบคุมงาน คณะกรรมการตรวจการจาง ราคาคางาน 
รายงวด คร้ังสุดทาย รายงวด ตรวจรับงาน 

ไมเกิน  ๓๐  ลานบาท 
ไมเกิน  ๖๐  ลานบาท 
ไมเกิน  ๑๐๐  ลานบาท 
เกิน  ๑๐๐  ลานบาทขึ้นไป 

๔  วัน 
๘  วัน 
๑๒  วนั 
๑๖  วัน 

๘  วัน 
๑๒  วนั 
๑๖  วัน 
๒๐  วัน 

๓  วัน 
๓  วัน 
๓  วัน 
๓  วัน 

๕  วัน 
๕  วัน 
๕  วัน 
๕  วัน 

 
 
  โดยมีหลักเกณฑดังนี ้
 ๑. ผูควบคุมงาน  และคณะกรรมการตรวจการจางจะตองเรงรัดการดําเนินการตรวจ
การจางใหแลวเสร็จไปโดยเร็วที่สุด  และจะตองไมเกินระยะเวลาการตรวจการจางกอสรางตามตาราง
ดังกลาวขางตน  สําหรับการนับวันตามระยะเวลาการตรวจรับการจางกอสรางใหนับเปน “วันทําการ” 
 ๒. ผูรับจางจะตองมีหนังสือแจงสงงานมอบใหแกสวนราชการ  (สงงานสารบรรณ  
เจาหนาที่พัสดุ  หรือผูควบคุมงาน) 
 ๓. ผูรับหนังสือสงมอบงานจะตองนําหนังสือไปใหงานสารบรรณลงรับในวันนั้น
ทันที  เวนแตจะไมสามารถดําเนินการไดทัน  ก็ใหลงรับในวันทําการถัดไป  และใหสงมอบใหแกผูควบคุม
งานตอไป 
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 ๔. การนับวันดําเนินการของผูควบคุมงาน  จะเริ่มนับจากวันถัดจากวันที่ผูควบคุม
งานไดรับมอบหนังสือสงงานตามขอ ๓.  แลว 
 ในกรณีที่ผูควบคุมงานไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาได  ให
รายงานประธานคณะกรรมการตรวจการจาง  พรอมดวยเหตุผลความจําเปน 
 ๕. การนับวันดําเนินการของคณะกรรมการตรวจการจาง  จะเริ่มนับถัดจากวันที่ผู
ควบคุมงานไดดําเนินการเสร็จและรายงานใหประธานกรรมการตรวจการจางทราบ 
 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจการจางไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
กําหนดเวลาได  (หากมีการขยายเวลาใหผูควบคุมงานไปกอนแลว  จะตองนํามาคํานวณหักออกจากวัน
ดําเนินการของคณะกรรมการตรวจการจางที่กําหนดไวดวย)  ใหรายงานหัวหนาสวนราชการพรอมดวย
เหตุผลความจําเปน  พรอมกับแจงใหผูรับจางทราบดวย 
 
กําหนดเวลาตรวจรับมอบงานการจางที่ปรึกษา 
  ขอ ๑๐ กําหนดเวลาตรวจรับมอบงานการจางที่ปรึกษาดานทั่วไป 
   ใหคณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษา  ปฏิบัติหนาที่ในการตรวจรับมอบงานให
แลวเสร็จไปโดยเร็วที่สุด  นับแตวันที่ที่ปรึกษาไดสงมอบงาน 
 
  ขอ ๑๑ กําหนดเวลาตรวจรับมอบงานการจางที่ปรึกษาดานออกแบบและควบคุมงาน
กอสรางอาคาร 
   ใหคณะกรรมการดําเนินการตรวจและรับมอบงาน  ปฏิบัติหนาที่ในการตรวจรับ
มอบงานใหแลวเสร็จไปโดยเร็วที่สุด  นับแตวันที่ที่ปรึกษาไดสงมอบงาน  ทั้งนี้  ใหอยูในดุลพินิจของ
หัวหนาสวนราชการที่จะกําหนดระยะเวลาการตรวจรับมอบงานตามความเหมาะสมของงานที่วาจางนั้น   
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สาระสําคัญของรางประกาศคณะกรรมการวาดวยการพัสด ุ
ฉบับท่ี  ๑๒ 

เร่ือง  การลงโทษผูท้ิงงาน 

(ขอ ๑๔๕  ขอ ๑๔๕ ทว ิ ขอ ๑๔๕ ตรี  ขอ ๑๔๕ จัตวา  ขอ ๑๔๕ เบญจ  ขอ ๑๔๕ ฉ  และขอ ๑๔๕ สัตต  เดมิ) 

 

  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๘๑  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. …… 
คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  เรื่อง  การลงโทษผูทิ้งงาน 
ดังนี้ 
 ขอ ๑ เหตุแหงการลงโทษใหเปนผูทิ้งงาน  มีดังตอไปนี้ 
  ๑.๑ ผูที ่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่
ทางราชการกําหนดโดยไมมีเหตุผลอันสมควร    
  ๑.๒ เมื่อคูสัญญาของทางราชการไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงโดยไมมีเหตุผลอัน
สมควร    
  ๑.๓ เมื่อคูสัญญาของทางราชการไมแกไขความชํารุดบกพรองภายในระยะเวลาที่ทาง
ราชการกําหนดโดยไมมีเหตุผลอันสมควร  รวมถึงงานกอสรางสาธารณูปโภค  ที่ปรากฏวาพัสดุหรือวัสดุ
ที่ใชมีขอบกพรอง  หรือไมไดมาตรฐาน    

  ๑.๔ ผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษามีขอบกพรอง  ผิดพลาด  หรือกอใหเกิดความ
เสียหายแกทางราชการอยางรายแรง    
  ๑.๕ ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปนธรรม  หรือกระทําการโดยไมสุจริต    

 ขอ ๒ การดําเนินการลงโทษผูทิ้งงาน  
  ๒.๑ ใหหั วหน าส วนราชการพิจารณาและทํ ารายงานเสนอความเห็นตอ
ปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาใหผูที ่ไดรับการคัดเลือก  ผูเสนอราคา  ผูเสนองาน  หรือคู สัญญาของทาง
ราชการ ตามขอ ๑  เปนผูทิ้งงาน    
  ๒.๒ เมื่อปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงาน  ให
ปลัดกระทรวงสงชื่อบุคคลดังกลาวไปยังผูรักษาการตามระเบียบ  เพื่อพิจารณาสั่งใหเปนผูทิ้งงาน  โดยใหจัดทํา
เอกสารประกอบการพิจารณาใหเปนผูทิ้งงาน (แบบ ทง. ๑ แบบ ทง. ๒ และแบบ ทง ๓ )  ไปพรอมกันดวย   
  ๒.๓ กรณีปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา  บุคคลดังกลาวไมสมควรเปนผูทิ้งงาน 
ใหรายงานไปยัง  กวพ.  เพื่อทราบ    
  ๒.๔ ในกรณีที่มีขอเท็จจริงอันควรสงสัยวามีการกระทําอันเปนเหตุแหงการลงโทษ
ใหเปนผูทิ้งงานตามขอ ๑  ถาปลัดกระทรวงยังไมไดรายงานไปยังผูรักษาการตามระเบียบ  ผูรักษาการตาม
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ระเบียบอาจเรียกใหผูไดรับการคัดเลือก  ผูจําหนาย  ผูรับจาง  คูสัญญา  ผูเสนอราคา  หรือผูเสนองานดังกลาว  
มาชี้แจงขอเท็จจริงตอผูรักษาตามระเบียบ    

 ขอ ๓ การสั่งใหเปนผูทิ้งงาน 

  ๓.๑ เมื่อผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาตามความเห็นของ กวพ. แลว  และเห็นวา
บุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงาน  ใหผูรักษาการตามระเบียบส่ังใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงาน  โดยระบุช่ือ
ผูทิ้งงานไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงาน  พรอมทั้งแจงเวียนชื่อผูทิ้งงานใหสวนราชการอื่นทราบ    
  ๓.๒ กรณีผูรักษาการตามระเบียบเห็นวา  บุคคลดังกลาวไมสมควรเปนผูทิ้งงานให
แจงผลการพิจารณาไปใหปลัดกระทรวงทราบ 

  ๓.๓ ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกส่ังใหเปนผูทิ้งงาน  ถาการกระทําดังกลาวเกิดจาก
หุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินการในกิจการของนิติบุคคลนั้น
ใหผูรักษาการตามระเบียบส่ังใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงานดวย     

 ขอ ๔ ผลของการเปนผูทิ้งงาน 

  หามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานที่ผูรักษาการตามระเบียบไดระบุช่ือไวใน
บัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อแลว    

 ขอ ๕ การเพิกถอนการเปนผูท้ิงงาน 
 ผู ท่ีถูกลงโทษใหเปนผู ท้ิงงาน   สามารถขอเพิกถอนการเปนผู ท้ิงงานได   ตาม
หลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (๑) ไดถูกแจงเวียนใหเปนผูท้ิงงานมาแลวเปนเวลาไมนอยกวา  ๓  ป 
 (๒) เหตุที่ถูกแจงเวียนใหเปนผูทิ้งงาน  มิไดเกิดจากการกระทําโดยทุจริตหรือ
กระทําการฝาฝนบทบัญญัติของกฎหมาย  หรือจงใจเอาเปรียบสวนราชการ  เชน  การใชเอกสารปลอมในการ
เสนอราคา  หรือรวมกันกับเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการอันมิชอบในการเสนอราคา  เปนตน 
 (๓) มิไดอยูในระหวางฟองรองคดีตอศาลหรือมีขอพิพาทในการพิจารณาของ
อนุญาโตตุลาการในเรื่องผิดสัญญาที่ถูกแจงเวียนชื่อเปนผูท้ิงงานกับสวนราชการ 
 
 
 
 
 
 
 
 

หนา 37/41 



สาระสําคัญของรางประกาศคณะกรรมการวาดวยการพัสด ุ

ฉบับท่ี  ๑๓ 

เร่ือง  การควบคุมและการจําหนายพัสด ุ

(ขอ ๑๔๖ – ขอ ๑๖๑  เดิม)  
 

 
  อาศัยอํานาจตามความในขอ  ๘๒  ของระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 
…… คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ  จึงเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติ  เร่ือง  การควบคุมและ
การจําหนายพัสดุ  ดังนี้ 
 

การยืม 
 ขอ ๑ การใหยืม  หรือนําพัสดุไปใชในกิจการ  ซ่ึงมิใชเพื่อประโยชนของทางราชการจะ
กระทํามิได 

 ขอ ๒ การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป  
  (๑) การยืมระหวางสวนราชการ  จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการผู
ใหยืม 
  (๒) การยืมใชภายในสถานที่ราชการเดียวกัน  จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนา
หนวยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น  แตถายืมไปใชนอกสถานที่ราชการ  จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวน
ราชการ 
 ผูยืมจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย  หากเกิดชํารุดเสียหาย  ใช
การไมได  หรือสูญหายไป  ผูยืมตองจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิม  หรือชดใชเปนพัสดุประเภท  ชนดิ  
ขนาด  ลักษณะ  และคุณภาพอยางเดียวกัน  หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืม 

 ขอ ๓ การยืมพัสดุประเภทใชส้ินเปลือง  ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อสวนราชการผูยืมมีความ
จําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน  ไมสามารถดําเนินการจัดหาไดทัน   และสวนราชการผูยืมจะตองจัดหา
พัสดุเปนประเภท  ชนิด  และปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหสวนราชการผูใหยืม 

 ขอ ๔ เมื่อครบกําหนดยืม  ผูใหยืมมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไปคืนภายใน ๗ วัน  นับ
แตวันครบกําหนด 
 และผูยืมมีหนาท่ีตองสงมอบพัสดุท่ียืมคืนแกผูใหยืมภายในกําหนดเวลาที่ยืมดวย 
 

การเก็บรักษาพัสด ุ
 ขอ ๕ พัสดุของสวนราชการไมวาจะไดมาดวยประการใด  ใหอยูในความควบคุมตาม
ประกาศนี้  เวนแตมีระเบียบหรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอื่น 
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 ขอ ๖ ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการดังตอไปนี้ 
  (๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ  แยกเปนชนิด  และแสดงรายการตาม
ตัวอยางที่ กวพ.  กําหนด  และใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวดวย    
  พัสดุประเภทอาหารสด  จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได    
  (๒) จัดใหมีการกํากับรหัสพัสดุประเภทครุภัณฑ 
  (๓) เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย  และครบถวนถูกตอง  
 

การเบิก - จายพัสด ุ
 ขอ ๗ ผูเบิกพัสดุ 
   - การเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุระดับกรม  ใหหัวหนาหนวยงานเปนผูเบิก 
   - การเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของหนวยงานในสวนภูมิภาค  ใหหัวหนางานที่ตอง
ใชพัสดุนั้นเปนผูเบิก 
  ผูส่ังจายพัสดุ 
   - ใหหัวหนาหนวยพัสดุ  หรือขาราชการอื่นซึ่งไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาสวน
ราชการเปนหัวหนาหนวยพัสดุ  เปนผูส่ังจายพัสดุ  โดยผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและ
ลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจาย   
 สวนราชการใดมีความจําเปน  หัวหนาสวนราชการจะกําหนดวิธีการเบิกจายพัสดุเปนอยาง
อ่ืนก็ได  และใหแจงสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน  หรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  แลวแต
กรณีทราบดวย 
 

การตรวจสอบพัสดุประจําป 
 ขอ ๘ กอนสิ้นเดือนกันยายนทุกป  ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งขาราชการ  พนักงาน  หรือ
ลูกจางประจําในสังกัด  ซ่ึงมิใชเจาหนาที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน  เพื่อทําการตรวจสอบการ
รับจายพัสดุงวดตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมปกอน  จนถึงวันที่ ๓๐  กันยายนปปจจุบัน  และตรวจนับพัสดุคงเหลือ
ในวันสิ้นงวดนั้น  โดยใหเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของเดือนตุลาคมเปนตนไป  
วาการรับจายถูกตองหรือไม  พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม  มีพัสดุใดชํารุด  
เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไป  เพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชในราชการตอไป  แลวใหเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาสวนราชการ ๑ ชุด  และสงสําเนารายงานไปยังสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  แลวแตกรณี  ๑ ชุด  สําหรับหนวยงานใน
ราชการบริหารสวนภูมิภาค ใหสงสําเนารายงานไปยังสวนราชการตนสังกัดอีก ๑ ชุด ดวย 
 ในการดําเนินการตรวจสอบดังกลาว  ใหดําเนินการใหเสร็จสิ้นภายใน ๓๐ วนัทําการ  นบัแตวนั
เร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น  กรณีมีเหตุผลความจําเปนใหรายงานหัวหนาสวนราชการเพื่อขอขยายเวลา
ไดอีก ๑๕ วันทําการ  โดยใหขยายได ๒ คร้ัง  ท้ังนี้  ใหชี้แจงเหตุผลท่ีจําเปนตองขอขยายเวลาไปดวย  และเมื่อ
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ไดรับอนุมัติใหขยายเวลาดังกลาวแลว  ใหสงสําเนาใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจ
เงินแผนดินภูมิภาค  แลวแตกรณี  ทราบดวยทุกคร้ัง 

 ขอ ๙ เมื่อหัวหนาสวนราชการไดรับรายงานดังกลาวตามขอ ๘  และปรากฏวามีพัสดุชํารุด  
เสื่อมสภาพ  หรือสูญไป  หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป  ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 
เวนแตกรณีที่เห็นไดอยางชัดเจนวา  เปนการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ  หรือสูญไปตาม
ธรรมชาติ  ใหพิจารณาจําหนายพัสดุนั้นไปได 
 ถาผลการพิจารณาปรากฏวา  จะตองหาตัวผูรับผิดดวย  ใหหัวหนาสวนราชการดําเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของตอไป 
 
การจําหนาย 
 ขอ ๑๐ พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชราชการตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก  ให
เจาหนาที่พัสดุเสนอรายงานตอหัวหนาสวนราชการ  เพื่อพิจารณาสั่งการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
  (๑) ขาย  ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน  แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลว
ไมไดผลดี  ใหนําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม  เวนแตการขายพัสดุคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาซื้อหรือ
ไดมารวมกันไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได 
  การขายใหแกสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถ่ิน  หนวยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  
หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)  แหงประมวลรัษฎากร  ใหขายโดยวิธีตกลงราคา 
  (๒) แลกเปลี่ยน  ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยน 
  (๓) โอน  ใหโอนแกสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  
รัฐวิสาหกิจ  หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)  แหงประมวลรัษฎากร  ทั้งนี้  ใหมี
หลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย 
  (๔) แปรสภาพหรือทําลาย   
  (๕) กรณีท่ีไมสามารถดําเนินการตาม (๑) – (๔)  ใหขออนุมัติ  กวพ.  เพื่อจําหนาย
พัสดุนั้น  
 การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง  โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน  นับแตวันที่หัวหนาสวน
ราชการสั่งการ  และสําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาคจะตองไดรับความเห็นชอบจากหัวหนาสวนราชการ
เจาของงบประมาณกอนดวย 

 ขอ ๑๑ เงินที่ไดจากการจําหนายพัสดุ  ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ  
หรือขอตกลงในสวนที่ใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือ  แลวแตกรณี 
 

หนา 40/41 



การจําหนายเปนสูญ 
 ขอ ๑๒ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิด  หรือมีตัวผูรับผิดแตไมสามารถ 
ชดใชได  ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการที่จะจําหนายพัสดุนั้นเปนสูญ  ทั้งนี้  ตองมีการบันทึกไวใน
รายงานดวยวาไดผานกระบวนการสอบสวนของทางราชการเสร็จสิ้นแลว   
 
การลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
 ขอ ๑๓ เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๑๐ แลว  ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชี
หรือทะเบียนทันที  แลวแจงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  
แลวแตกรณี  ทราบภายใน ๓๐ วัน  นับแตวันลงจายพัสดุนั้น 
 เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๑๒ แลว  ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือ
ทะเบียนทันที  แลวแจงใหกระทรวงการคลังหรือสวนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย  และสํานักงาน
การตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค  แลวแตกรณี  ทราบภายใน ๓๐ วัน  นับแต
วันลงจายพัสดุนั้น 
 สําหรับพัสดุซ่ึงตองจดทะเบียนตามกฎหมายใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดดวย 

 ขอ ๑๔ ในกรณีที่พัสดุของทางราชการเกิดการชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไป  หรือไม
จําเปนตองใชในราชการตอไป  กอนมีการตรวจสอบพัสดุประจําป  และไดดําเนินการตามกฎหมายหรือ
ระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ  หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม  แลวแตกรณีเสร็จสิ้นแลว  ถาไมมีระเบยีบอืน่
ใดกําหนดไวเปนการเฉพาะ  ใหดําเนินการตามขอ ๑๐ ขอ ๑๑ ขอ ๑๒  และขอ ๑๓  โดยอนุโลม 
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