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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตร ี
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที ่๔) 

พ.ศ. ๒๕๔๑ 
----------------- 

  โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพ่ิมเติมใหเหมาะสมย่ิงข้ึน 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๑ (๘) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร 
ราชการแผนดิน พ.ศ. ๒๕๓๔ นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบ
ไว  
ดังตอไปนี ้
 
  ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา "ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
(ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๔๑" 
 
  ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
 
  ขอ  ๓  ใหเพ่ิมบทนิยามคําวา "ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน" "การ 
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม" "เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ" และ "งาน 
กอสรางสาธารณูปโภค" ไวทายบทนิยามคําวา "โรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ" ในขอ ๕ 
 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ
สํานัก 
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  ""ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน" หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือ 
นิติบุคคลที่เขาเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของทางราชการ หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุ 
หรือเขาเสนองานเพื่อรับจางเปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงานใหแกสวนราชการ
ใด 
 เปนผูมีสวนไดเสีย ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที ่
เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 
  การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ดังกลาวขางตน ไดแก การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะ  
ดังตอไปนี ้
  (๑) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการ 
ผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคล 
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รายหนึ่ง มีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ 
นิติบุคคลอีกรายหนึ่งหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 
  (๒) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือ 
ผูเปนหุนสวนไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรอื 
บริษัทมหาชนจํากัด เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุน 
รายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนอ 
งานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน 
  คําวา "ผูถือหุนรายใหญ" ใหหมายความวา ผูถือหุนซ่ึงถือหุนเกินกวารอยละย่ีสิบ 
หาในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ กวพ. เห็นสมควรประกาศกําหนดสําหรับกิจการบาง
ประเภท 
หรือบางขนาด 
  (๓) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการ  
หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคล 
ธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรอื 
เปนผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอ 
ราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 
  การดํารงตําแหนง การเปนหุนสวน หรือการเขาถือหุนดังกลาวขางตนของ 
คูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรอื (๓) ใหถือวาเปนการดํารง 
ตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว 
  ในกรณีบุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ  
ผูบริหาร ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริงหรือเปน 
หุนสวนหรือผูถือหุนท่ีแทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแต
กรณี  
และหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเขาเสนอราคาหรือเสนอ 
งานใหแกสวนราชการนั้นในคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธ 
กันตาม (๑) (๒) หรอื (๓) แลวแตกรณี 
  "การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม" หมายความวา การที่ผูเสนอราคา 
หรือผูเสนองานรายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวางหรือเปนอุปสรรค  
หรือไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาหรือเสนองานตอสวน 
ราชการ ไมวาจะกระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการขอให หรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอม
จะ 
รับเงินหรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษ 
ราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ท้ังน้ี โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะแสวง
หา 
ประโยชนในระหวางผูเสนอราคาหรือผูเสนองานดวยกัน หรือเพื่อประโยชนแกผูเสนอราคาหรือผู 
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สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เสนองานรายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับสวนราชการนั้น หรือเพ่ือหลีกเล่ียงการแขงขัน 
ราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบสวนราชการโดยมิใชเปนไปในทางประกอบ 
ธุรกิจปกติ 
  "เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ" หมายความวา คณะกรรมการ 
เปดซองสอบราคาตามขอ ๔๒ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ ๕๐ คณะ 
กรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามขอ ๘๖ คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธี 
คัดเลือกตามขอ ๑๐๓ คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนดตาม 
ขอ ๑๐๖ หรือผูวาจางในกรณีการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษที่เปนการวาจางโดย 
การประกวดแบบตามขอ ๑๐๗ (๒) 
  "งานกอสรางสาธารณูปโภค" หมายความวา งานกอสรางซอมแซม และ 
บํารุงรักษางานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ํา  
ระบบการขนสงปโตรเลียมโดยทางทอ ทางหลวง ทางรถไฟ และการอื่นที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินการใน 
ระดับพื้นดิน ใตพื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน" 
 
  ขอ  ๔  ใหยกเลิกความในขอ ๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๗ สําหรับสวนราชการของกระทรวงกลาโหม การกาํหนดใหสวนราชการ 
ระดับใด ผูบังคับบัญชาชั้นใด ตําแหนงใด มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี ้ใหเปนไปตามท่ี 
กระทรวงกลาโหมกําหนด และเมื่อไดกําหนดไปประการใดแลว ใหแจงผูรักษาการตามระเบียบ
และ 
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ทราบดวย" 
 
  ขอ  ๕  ใหยกเลิกความในวรรคหาของขอ ๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา 
ดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุ 
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ใหผูมอบสงสําเนาหลักฐานการมอบอํานาจใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือ 
สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบทุกครัง้" 
 
  ขอ  ๖  ใหยกเลิกความในขอ ๑๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ 
๓)  
พ.ศ. ๒๕๓๙ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๑๐  ผูมีอํานาจหรือหนาท่ีดําเนินการตามระเบียบนี้ หรือผูหน่ึงผูใดกระทํา 
การใดโดยจงใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามระเบียบนี ้หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต
หรอื 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กระทําการโดยปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่รวมทั้งพฤติกรรมที่เอื้ออํานวยแกผู
เขา 
เสนอราคาหรือเสนองาน ใหมีการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ถือวาผูนั้นกระทําผิด
วินัย 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการหรือตามกฎหมายเฉพาะของสวนราชการนั้นภายใต 
หลักเกณฑ ดังน้ี 
  (๑)  ถาการกระทํามีเจตนาทุจริต หรือเปนเหตุใหทางราชการเสียหายอยาง 
รายแรง ใหดําเนินการลงโทษอยางต่ําปลดออกจากราชการ 
  (๒)  ถาการกระทําเปนเหตุใหทางราชการเสียหายแตไมรายแรง ใหลงโทษ 
อยางตํ่าตัดเงินเดือน 
  (๓)  ถาการกระทําเปนเหตุใหทางราชการเสียหาย ใหลงโทษภาคทัณฑหรือ 
วากลาวตักเตือน โดยทําคําส่ังเปนลายลักษณอักษร 
  การลงโทษทางวินัยตาม (๑) หรอื (๒) ไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนจาก 
ความรับผิดในทางแพงตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของหรือความรับผิด 
ทางอาญา (ถามี)" 
 
  ขอ  ๗  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปน (๑๒) (๑๓) (๑๔) และ (๑๕) ของขอ ๑๒  
แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซ่ึงแกไขเพ่ิมเติมโดยระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
  "(๑๒)  พิจารณารายงานการจางตามขอ ๘๓ วรรคสอง 
   (๑๓)  กําหนดอัตราคาจางท่ีปรึกษาตามขอ ๙๒ 
   (๑๔)  กําหนดหลักเกณฑการกําหนดคาปรับตามขอ ๑๓๔ 
   (๑๕)  กําหนดหลักเกณฑ แนวทาง และวิธีปฏิบัติเพื่อใหมีการปฏิบัติตาม 
ระเบียบนี้" 
 
  ขอ  ๘  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๑๕ ทวิ ขอ ๑๕ ตร ีขอ ๑๕ จัตวา ขอ ๑๕  
เบญจ ขอ ๑๕ ฉ และขอ ๑๕ สัตต แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  "ขอ ๑๕ ทวิ การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในแตละขั้นตอน 
ของการจัดหา ตองดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปน
ธรรม  
ท้ังน้ี โดยคํานึงถึงคุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน เวนแตกรณีที่มี 
ลักษณะเฉพาะอันเปนขอยกเวนตามที่กําหนดไวในระเบียบนี ้
  ในการดําเนินการแตละขั้นตอน ผูมีหนาที่รับผิดชอบตองมีการบันทึกหลักฐาน 
ในการดําเนินการ พรอมทั้งตองระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สําคัญไวเพื่อ
ประกอบ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การพิจารณาดวย 
  ขอ  ๑๕  ตร ีเพื่อเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรมตาม 
ขอ ๑๕ ทวิ ใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันแตเพียง 
รายเดียวเทานั้น มีสิทธิที่จะเสนอราคาที่เสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุการจางปรึกษา 
หรอื 
การจางออกแบบและควบคุมงานของทางราชการในแตละครั้ง 
  ใหเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ ดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของ 
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันหรือไม กอนการ 
เปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณีและในกรณีการซื้อการจางทําพัสดุ
โดย 
วิธีประกวดราคาตามขอ ๕๔ หรือการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามขอ ๘๕ และขอ ๘๙ ให 
เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผู 
เสนองานดังกลาวกอนการเปดซองขอเสนอดานเทคนิค ซองขอเสนอดานราคา หรือซองขอเสนอ 
ทางการเงิน 
  ขอ ๑๕ จัตวา ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน 
แตละรายตามขอ ๑๕ ตร ีวรรคสอง ใหเจาหนาที่กําหนดใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานยื่นเอกสาร 
แสดงคุณสมบัติแยกมาตางหาก โดยอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี ้
  (๑)  ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนนิติบุคคล ใหย่ืนสําเนาหนังสือ 
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ กรรมการ 
ผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  (๒)  ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่ 
มิใชนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปน 
หุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 
  (๓)  ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน 
รวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน 
ของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทย ก็ใหย่ืน 
สําเนาหนังสือเดินทาง หรือถาผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑) 
  (๔)  เอกสารอื่นตามที่สวนราชการกําหนด เชน หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน  
สําเนาใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
  การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นพรอมกับการยื่นซอง 
สอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี สําหรับกรณีที่ระเบียบนี้กําหนดใหยื่นซอง 
ขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียวตามขอ ๘๗ (๒) ใหผูเสนองานย่ืนเอกสารแสดงคุณสมบัติ
ตาม 
วรรคหนึ่งมาพรอมกับการยื่นซองดังกลาวดวย 
  เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตาม 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ขอ ๑๕ ตร ีวรรคสองแลว ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผูเสนอราคา 
หรือผูเสนองานท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกไวในท่ีเปดเผย ณ สถานที่ทําการของสวนราชการโดย
พลัน 
 และถาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานอยู ณ สถานที่ที่มีการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรอื 
เสนองาน แลวแตกรณี ใหเจาหนาที่แจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายนั้นทราบดวย 
  ขอ  ๑๕ เบญจ เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนอ 
งานแตละรายตามขอ ๑๕ ตร ีวรรคสองแลว หากปรากฎวามีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผู
เสนอ 
ราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอราคา
หรอื 
ผูเสนองานดังกลาวทุกรายออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการเสนอราคาหรือ
เสนอ 
งานในครั้งนั้น พรอมทั้งแจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายดังกลาวทราบโดยพลัน 
  ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือ 
ผูเสนองานเพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน อาจอุทธรณคําส่ังดังกลาวตอ 
ปลัดกระทรวงภายใน ๓ วัน นับแตวันที่ไดรับแจงพรอมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณและ
เอกสาร 
ท่ีเก่ียวของมาดวย 
  ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณตามวรรคสอง ใหปลัดกระทรวงพิจารณาวินิจฉัย 
อุทธรณพรอมท้ังแจงใหผูอุทธรณทราบโดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปน 
ที่สุดสําหรับการเสนอราคาหรือเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุการจางที่ปรึกษา หรอื 
การจางออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น และใหสงคําวินิจฉัยอุทธรณดังกลาวให กวพ. ทราบ 
ดวย 
  การย่ืนอุทธรณตามวรรคสอง ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปด 
ซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี ท้ังน้ี เวนแตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็น
วา  
การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและในกรณีที่ปลัดกระทรวง 
พิจารณาแลวเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองสอบราคา  
ประกวดราคา หรือเสนองานที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งให 
ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกลาวได 
  ขอ ๑๕ ฉ นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน 
แตละรายตามขอ ๑๕ ตร ีวรรคสอง และตามขอ ๑๔๕ แลว หากปรากฏตอเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ี 
ตรวจสอบคุณสมบัติกอนหรือขณะที่มีการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน วาม ี
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ให 
เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติทําการตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว หากเชื่อไดวามีการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

กระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ 
คุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่กระทําการดังกลาวทุกรายออกจากการเปน 
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบ 
และควบคุมงานในครั้งนั้น เวนแตเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติจะวินิจฉัยวา ผูเสนอ
ราคา 
หรือผูเสนองานนั้น เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการและมิได 
เปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาวตามนัยขอ ๑๔๕ เบญจ จะไมตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนอ 
งานนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการซื้อหรือจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา 
 หรือการจางออกแบบและควบคุมงานนั้นก็ได 
  ใหนําความในขอ ๑๕ จัตวา วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม และผูเสนอราคา 
หรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิ 
อุทธรณคําส่ังของเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบคุณสมบัติได ท้ังน้ีใหนําความในขอ ๑๕ เบญจ  
วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี มาใชกับการอุทธรณในกรณีนี้โดยอนุโลม และใหหัวหนาสวน 
ราชการเสนอตอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจาก 
การเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง เปนผูท้ิงงานตามความในหมวด ๒ สวนท่ี ๘  
การลงโทษผูท้ิงงาน 
  ขอ  ๑๕ สัตต ในกรณีที่ปรากฎขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคา  
ประกวดราคา หรือเสนองานแลว วาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่
ได 
ประกาศรายชื่อไวตามขอ ๑๕ จัตวา วรรคสาม เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอ 
ราคาหรือผูเสนองานรายอื่น หรือเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่กระทําการอันเปนการขัดขวาง 
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหหัวหนาสวนราชการมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือ 
ผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวทุกรายออกจากประกาศรายชื่อตามขอ ๑๕ จัตวา  
วรรคสาม 
  ใหหัวหนาสวนราชการเสนอตอปลัดกระทรวงเพื่อพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือ 
ผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง เปนผูทิ้ง
งาน 
ตามความในหมวด ๒ สวนท่ี ๘ การลงโทษผูท้ิงงาน และในกรณีท่ีปลัดกระทรวงพิจารณาแลว 
เห็นวา การยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานท่ีไดดําเนินการไปแลวจะ
เปน 
ประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ใหปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวด 
ราคา หรือเสนองานดังกลาวได" 
 
  ขอ  ๙  ใหยกเลิกความในขอ ๑๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุ(ฉบับที่ ๓)  



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พ.ศ. ๒๕๓๙ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๑๖ ใหสวนราชการใชพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือเปนกิจการของคนไทยตาม 
หลักเกณฑดังน้ี 
  (๑)  หามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซ่ึงอาจมีผลกีดกันไมให 
ผูผลิตหรือผูขายพัสดุท่ีผลิตในประเทศ หรือเปนกิจการของคนไทยสามารถเขาแขงขันกันใน 
การเสนอราคากับทางราชการ 
  (๒)  ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา มีประกาศกําหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรมแลว ใหกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการ 
กอสรางตามมาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลข 
มาตรฐานก็ได 
  (๓)  ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา ยังไมมีประกาศกําหนดมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม แตมีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ให 
กําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการกอสราง ใหสอดคลองกับ 
รายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไวในคูมือผูซื้อหรือใบแทรกคูมือผูซื้อที่กระทรวง 
อุตสาหกรรมจัดทําขึ้น 
  (๔)  ในกรณีที่มีความจําเปนจะตองกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ 
หรือรายการในการกอสรางแตกตางจากที่กําหนดไวใน (๒) หรอื (๓) ใหแจงสํานักงานมาตรฐาน 
ผลิตภัณฑอุตสาหกรรม และเมื่อไดรับหนังสือกระทรวงอุตสาหกรรมตอบรับทราบหรือไมทักทวง 
แลว ใหดําเนินการซื้อหรือจางตอไปไดหรือไมรับพิจารณารายนั้นแลวแตกรณ ี
  (๕)  ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดง 
เครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเปนพัสดุท่ีมีผูผลิต
จาก 
โรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการ 
เฉพาะพัสดุซึ่งแสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพที่ 
ทําในประเทศไทยเทานั้น 
  ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทําตามวรรคหนึ่ง เปนพัสดุท่ีมีผูไดรับ 
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเปน 
พัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิตนอยกวาสามราย แตเปน 
พัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน โดยมีผู
ได 
รับใบอนุญาตตั้งแตสามรายขึ้นไป หรือเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ 
คุณภาพ โดยมีผูผลิตต้ังแตสามรายข้ึนไป ใหสวนราชการระบุความตองการเฉพาะพัสดุซึ่งแสดง 
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับรองระบบคุณภาพที่ทําในประเทศไทย  
และใหดําเนินการตาม (๖) 
  (๖)  ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูไดรับใบอนุญาตแสดง 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันตั้งแตสามรายขึ้นไปใหระบุความตองการ 
เฉพาะพัสดุซ่ึงแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานท่ีทําในประเทศไทยเทาน้ัน 
  ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํา เปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการ 
รับรองระบบคุณภาพตั้งแตสามรายขึ้นไป ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุซ่ึงผลิตจากโรงงานท่ีได 
รับการรับรองคุณภาพที่ทําในประเทศไทยเทานั้น 
  การซื้อหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสรางหากมีผูเสนอราคาพัสดุที่ 
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรอง 
ระบบคุณภาพเสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละหา ใหตอรอง
ราคา 
ผูเสนอราคาพัสดุที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบ 
คุณภาพรายที่เสนอราคาต่ําสุด หากตอรองราคาแลว ราคาท่ีลดลงสูงกวาราคาตํ่าสุดไมเกินรอยละ 
สามหรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 
  (๗)  ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทําตาม (๕) หรอื (๖) เปนพัสดุท่ีมีผูได
รับ 
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน และในขณะเดียวกันเปน 
พัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพนอยกวาสามราย หรือเปนพัสดุที่มีผูไดรับ 
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน โดยมีผูไดรับใบอนุญาต 
นอยกวาสามราย หรือเปนพัสดุที่มีผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพโดยมีผูผลิต 
นอยกวาสามรายใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย 
  การซื้อหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาพัสดุที ่
แสดงเครื่องหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกันเปนพัสดุท่ีผลิตจากโรงงานท่ีไดรับการรับรอง
ระบบ 
คุณภาพ หรือมีผูเสนอราคาพัสดุท่ีแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน หรือมีผูเสนอราคาพัสดุที่ผลิตจาก 
โรงงานท่ีไดรับการรับรองระบบคุณภาพ ใหดําเนินการตอรองราคาดังนี้ 
  (ก)  ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุท่ีแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและในขณะเดียวกัน 
เปนพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของ 
ผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละสิบมาตอรองราคา ท้ังน้ี ใหเรียกผูเสนอราคารายที่เสนอราคาต่ํา 
สุดมาตอรองราคากอน หากตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคาราย 
อื่นไมเกินรอยละเจ็ด หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคา
ราย 
นั้น หากตอรองราคาแลวไมไดผลใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุท่ีแสดงเคร่ืองหมายมาตรฐานและผลิต 
จากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพรายที่เสนอราคาต่ําสุดลําดับถัดไปมาตอรองราคา หาก 
ตอรองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละเจ็ดหรือ
อัตรา 
ท่ี กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  (ข) หากดําเนินการตาม (ก) แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาพัสดุท่ีแสดง 
เครื่องหมายมาตรฐาน หรือผูเสนอราคาพัสดุที่ผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพ 
รายที่เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละเจ็ดมาตอรองราคา หากตอ 
รองราคาแลว ราคาที่ลดลงสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเสนอราคารายอื่นไมเกินรอยละหา หรืออัตราที่  
กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 
  (๘)  ในกรณีพัสดุที่ตองการซื้อหรือจางทํามีผูไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไว 
กับกระทรวงอุตสาหกรรมแลว ใหระบุความตองการเฉพาะพัสดุที่ทําในประเทศไทย 
  การซื้อหรือการจางในกรณีนี้นอกจากการจางกอสราง หากมีผูเสนอราคาพัสดุที ่
ไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอราคาสูงกวาราคาต่ําสุดของผูเขา 
แขงขันรายอื่นไมเกินรอยละเจ็ด ใหตอรองราคาผูเสนอราคาพัสดุที่ไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ 
ไวกับกระทรวงอุตสาหกรรมรายที่เสนอราคาต่ําสุดหากตอรองราคาแลว ราคาท่ีลดลงสูงกวาราคา 
ตํ่าสุดไมเกินรอยละหา หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคา 
รายนั้น 
  (๙)  การดําเนินการตาม (๕) (๖) (๗) หรอื (๘) ใหถือตามที่ปรากฏในบัญชีคู
มือ 
ผูซื้อหรือใบแทรกคูมือผูซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้นถึงเดือนกอนหนาที่จะประกาศซื้อ
หรอื 
จาง 
  ถามีผูเสนอราคาพัสดุที่อยูระหวางขอการรับรองระบบคุณภาพ หรือการขอรับใบ 
อนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม
โดย 
แนบใบรับมาพรอมกับใบเสนอราคา หากพัสดุนั้นไดรับการรับรองระบบคุณภาพ หรือใบอนุญาต 
แสดงเคร่ืองหมายมาตรฐาน หรือไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวงอุตสาหกรรม 
ภายใน ๑๐ วันทําการ นับจากวันถัดจากวันเสนอราคา แตทั้งนี้จะตองกอนการพิจารณาตัดสินราคา 
ของคณะกรรมการ ใหถือเสมือนเปนผูเสนอราคาพัสดุที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพหรือไดรับ 
ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือไดรับการจดทะเบียนผลิตภัณฑไวกับกระทรวง 
อุตสาหกรรม แลวแตกรณี 
  (๑๐)  ในกรณีท่ีไดดําเนินการตาม (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรอื  (๘) แลว แต 
ไมสามารถซื้อหรือจางได ใหดําเนินการซื้อหรือจางตอไปได หรือไมรับพิจารณารายนั้น แลวแต
กรณี 
  (๑๑)  การซื้อและการจางนอกจากท่ีกลาวใน (๒) (๓) (๕) (๖) (๗) หรอื (๘) 
แต 
ไมรวมถึงการจางกอสราง ใหกําหนดเงื่อนไขใหผูเสนอราคาระบุแหลงกําเนิดหรือประเทศที่ผลิต
ดวย  
ในกรณีที่ผูเสนอราคาผลิตภัณฑที่มีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทย หรือเปนกิจการของคน



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ไทย 
เสนอราคาสูงกวาพัสดุที่มิไดมีแหลงกําเนิดหรือผลิตในประเทศไทยหรือมิไดเปนกิจการของคน
ไทย 
ไมเกินรอยละหาของผูเสนอราคารายต่ําสุด ใหตอรองราคาของผูเสนอราคาพัสดุที่มีแหลงกําเนิด 
หรือผลิตในประเทศไทย หรือเปนกิจการของคนไทยรายท่ีเสนอถูกตองตามเง่ือนไขท่ีกําหนดซ่ึงมี 
คุณสมบัติเปนประโยชนตอทางราชการ และเสนอราคาต่ําสุด หากตอรองราคาแลวราคาท่ีลดลง 
สูงกวาราคาต่ําสุดไมเกินรอยละสาม หรืออัตราที่ กวพ. กําหนดตามขอ ๑๒ (๗) ใหซื้อหรือจาง
จาก 
ผูเสนอราคารายนั้น 
  (๑๒)  การเปรียบเทียบราคาใหพิจารณาราคาที่อยูในฐานเดียวกัน โดยให 
พิจารณาราคารวมภาษี ราคาแยกภาษ ีหรือราคายกเวนภาษี ตามหลักเกณฑที่ไดประกาศให 
ผูเสนอราคาทราบ แลวแตกรณี 
  (๑๓)  ราคาที่ซื้อหรือจาง ใหพิจารณาตามหลักเกณฑที่กําหนดสําหรับวิธีซื้อหรือ 
วิธีจางแตละวิธ ีเวนแตจะเขาหลักเกณฑตาม (๖) (๗) (๘) หรอื (๑๑) 
  การซื้อ หรือการจางที่ดําเนินการดวยเงินกูหรือเงินชวยเหลือซึ่งไมสามารถเจรจา 
กับแหลงเงินกูหรือเงินชวยเหลือเพ่ือกําหนดเง่ือนไขตามวรรคหน่ึงได ใหสวนราชการสงเสริมพัสดุ 
ท่ีผลิตในประเทศไทย หรือเปนกิจการของคนไทย ใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได 
  ในกรณีที่พัสดุใด ผลิตไดไมเพียงพอตอความตองการในประเทศ ให กวพ. มี 
อํานาจยกเวนการสงเสริมพัสดุประเภทหรือชนิดดังกลาวไดตามความเหมาะสมและจําเปน 
  ผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกัน 
หรือผูผลิตจากโรงงานที่ไดรับการรับรองระบบคุณภาพตาม (๕) (๖) หรอื (๗) แตละรายถามี 
ลักษณะท่ีเปนการมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมตามนัยของนิยาม "ผูเสนอราคาที่ม ี
ผลประโยชนรวมกัน" ใหนับผูไดรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือผูผลิตดังกลาว 
เปนหนึ่งรายเทานั้น" 
 
  ขอ  ๑๐  ใหยกเลิกความในขอ ๓๓ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๓๓ ใหสวนราชการพิจารณาทบทวนหลักเกณฑการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติ 
เบื้องตนในการซื้อหรือการจาง และตรวจสอบบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ไดประกาศไป
แลว 
อยางนอยทุกรอบ ๓ ป โดยปกติใหกระทําภายในเดือนแรกของปงบประมาณ และเม่ือไดทบทวน 
แลว ใหสวนราชการนั้นแจงการทบทวนพรอมทั้งสงหลักเกณฑที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม ให กวพ.  
ทราบโดยเร็ว แตตองไมนานเกินกวา ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดมีการเปล่ียนแปลงหลักเกณฑดังกลาว 
 ในกรณีที่สวนราชการใดมีการขึ้นบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนสําหรับการซื้อหรือการจางไว 
เปนการประจํา ใหสวนราชการนั้นเปดโอกาสใหผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ไดขึ้นบัญชีไวแลวและ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ประสงคที่จะขอเลื่อนชั้น หรือใหบุคคลที่ประสงคจะเขารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเปนผู
มี 
คุณสมบัติเบ้ืองตน มีสิทธิยื่นคําขอเลื่อนชั้นหรือคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกไดตลอดเวลา  
โดยใหดําเนินการตามหลักเกณฑวิธีการคัดเลือกตามที่กําหนดไวในขอ ๓๑ และขอ ๓๒ และโดย 
ปกติจะตองพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๙๐ วัน นับแตวันที่ไดรับคําขอและเอกสารหลักฐานตาง 
ๆ  
ครบถวนแลว ถาไมสามารถดําเนินการใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลาดังกลาวจะตองชี้แจงเหตุผล 
และระยะเวลาที่ตองใชตามความจําเปนใหผูยื่นคําขอทราบดวย 
  ในระหวางการยื่นคําขอและตรวจพิจารณาคําขอ ผูมีคุณสมบัติเบ้ืองตนท่ีย่ืน 
คําขอเลื่อนชั้น หรือผูยื่นคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกเพื่อขึ้นบัญชีเปนผูมีคุณสมบัติเบื้องตน 
จะใชสิทธิจากการที่ตนไดยื่นคําขอเลื่อนชั้นหรือคําขอเขารับการพิจารณาคัดเลือกดังกลาวในการ
ซ้ือ 
หรือการจางที่มีขึ้นกอนหรือในระหวางที่ตนยื่นคําขอเลื่อนชั้น หรือคําขอเขารับการพิจารณาคัด
เลือก 
นั้นไมได 
  ในกรณีสวนราชการเห็นสมควรยกเลิกบัญชีรายชื่อผูมีคุณสมบัติเบื้องตนในการ 
ซื้อหรือการจางเพื่อดําเนินการคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนตามหลักเกณฑที่ไดมีการเปลี่ยน
แปลง 
ใหมตามวรรคหนึง่ ใหสวนราชการแจงใหผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่อยูในบัญชีรายชื่อทราบหลัก 
เกณฑในการพิจารณาคัดเลือกผูมีคุณสมบัติเบื้องตนที่ไดมีการเปลี่ยนแปลงใหมลวงหนาไมนอย 
กวา ๑๒๐ วัน" 
 
  ขอ  ๑๑  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๓๓ ทวิ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
  "ขอ  ๓๓ ทวิ ในการซื้อหรือการจางแตละครั้ง ใหสวนราชการพิจารณาถึงความ 
สามารถในการรับงานของผูขายหรือผูรับจางประกอบการพิจารณาคัดเลือกของสวนราชการดวย 
  ในกรณีที่สวนราชการใดมีการขึ้นบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตนสําหรับการซื้อหรือ 
การจางไวแลว ใหสวนราชการนั้นแจงใหผูขายหรือผูรับจางที่อยูในบัญชีผูมีคุณสมบัติเบื้องตน 
ดังกลาวแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพรอมที่ตนมีอยูในวันเสนอราคาตาม 
หลักเกณฑที่ทางราชการกําหนดทั้งในดานบุคลากร เคร่ืองมือโรงงาน และฐานะทางการเงินของ 
ตนตอสวนราชการ" 
 
  ขอ  ๑๒  ใหยกเลิกความในขอ ๓๗ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุ(ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๓๙ และใหใชความตอไปน้ีแทน 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  "ขอ ๓๗ ในการจางกอสรางแตละครั้ง ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งผูควบคุม 
งานท่ีมีความรูความชํานาญทางดานชางตามลักษณะของงานกอสรางจากขาราชการหรือลูกจาง 
ประจําในสังกัด หรือขาราชการหรือลูกจางประจําในสังกัดอื่นตามที่ไดรับยินยอมจากหัวหนาสวน 
ราชการของผูนั้นแลว ในกรณีที่ลักษณะของงานกอสราง มีความจําเปนตองใชความรูความชํานาญ 
หลายดาน จะแตงตั้งผูควบคุมงานเฉพาะดานหรือเปนกลุมบุคคลก็ได 
  ผูควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผูออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะตอง 
มีคุณวุฒิไมต่ํากวาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 
  ในกรณีจําเปนจะตองจางท่ีปรึกษาเปนผูควบคุมงานแทนขาราชการหรือลูกจาง 
ประจําตามวรรคหนึ่ง ใหถือปฏิบัติตามหมวด ๒ สวนท่ี ๓ หรือสวนท่ี ๔ แลวแตกรณี" 
 
  ขอ  ๑๓  ใหยกเลิกความในขอ ๔๓ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๔๓ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏวาราคาของผูเสนอราคา 
รายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางยังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางตามขอ ๒๗ (๔) หรอื
ขอ  
๒๘ (๕) แลวแตกรณี ใหคณะกรรมการดําเนินการตามลําดับดังนี ้
  (๑)  เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูเสนอ 
ราคารายนั้นยอมลดราคาแลว ราคาท่ีเสนอใหมไมสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง หรือสูงกวา แต
สวน 
ที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือตอรองราคาแลว ไมยอมลดราคาลง
อีก   
แตสวนที่สูงกวาเงินที่จะซื้อหรือจางนั้น ไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคา 
ดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 
  (๒)  ถาดําเนินการตาม (๑) แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาที่คณะกรรมการ 
เห็นสมควรซื้อหรือจางทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธีย่ืนซองเสนอราคาภายใน
กําหนด 
ระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไมมาย่ืนซอง ใหถือวารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไวเดิม หาก 
ผูเสนอราคาต่ําสุดในการตอรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวา 
แตสวนที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง  ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่ 
เหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 
  (๓)  ถาดําเนินการตาม (๒) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอหัวหนาสวน 
ราชการเพื่อประกอบการใชดุลพินิจวาจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงิน 
เพ่ิมเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดําเนินการสอบราคาใหม" 
 
  ขอ  ๑๔  ใหยกเลิกความในขอ ๔๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุ(ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๓๙ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๔๕ การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุมี 
หนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทําหลักฐานการเผยแพรและการปดประกาศประกวดราคา
ภาย 
ในระยะเวลาที่กําหนด โดยใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการดังนี้ 
  (๑)  ปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของสวนราชการนั้นการ 
ปดประกาศดังกลาว ใหกระทําในตูปดประกาศที่มีกุญแจปดตลอดเวลาโดยผูปดประกาศและ 
ผูปลดประกาศออกจากตูปดประกาศจะตองจัดทําหลักฐานการปดประกาศและการปลดประกาศ 
ออกเปนหนังสือมีพยานบุคคลรับรอง ทังนี้ ผูปดประกาศและผูปลดประกาศออก จะตองมิใช
บุคคล 
เดียวกัน และจะตองมิใชบุคคลที่เปนพยานในแตละกรณีดวย 
  (๒)  สงไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และ/หรือประกาศในหนังสือพิมพ 
  (๓)  สงใหกรมประชาสัมพันธ และองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทยเพื่อ 
เผยแพร 
  (๔)  สงไปเผยแพรที่ศูนยรวมขาวประกวดราคาของทางราชการ โดยให 
สงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกันดวย 
  (๕)  สงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค 
แลวแตกรณี โดยใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกันดวย 
  นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเห็นสมควรจะสงประกาศไปยังผูมี 
อาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอื่นอีกดวยก็ได 
  การสงประกาศประกวดราคาตามวรรคหนึ่ง หากจัดสงทางไปรษณีย ใหจัดสง 
โดยใชบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) เวนแตทองที่ใดไมมีบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) 
จึง 
ใหจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน 
  การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ใหกระทํากอนการใหหรือ 
การขายเอกสารประกวดราคาไมนอยกวา ๗ วันทําการ 
  สําหรับการซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ใหสวนราชการถือ 
ปฏิบัติตามหลักเกณฑของแหลงเงินกูหรือแหลงใหเงินชวยเหลือ" 
 
  ขอ  ๑๕  ใหยกเลิกความในขอ ๔๖ และขอ ๔๗ แหงระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชขอความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ  ๔๖  การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา รวมท้ังเอกสารท่ีเก่ียวกับ 
คุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด ใหกระทํา ณ สถานท่ีท่ีสามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปน 
เขตหวงหาม และจะตองจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาไวใหมากพอสําหรับความตองการของผู



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

มา 
ขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นรายละ ๑ ชุด โดยไมมีเง่ือนไขอ่ืนใดในการให 
หรือการขาย 
  การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา ตองกระทําไมนอยกวา ๗ วันทําการ 
และจะตองมีชวงเวลาสําหรับการคํานาณราคาของผูประสงคจะเขาเสนอราคาหลังปดการใหหรือ 
การขายเอกสารประกวดราคาจนถึงกอนวันรับซองประกวดราคาไมนอยกวา ๗ วันทําการ หรือไม 
นอยกวาจํานวนวันที่มากกวานั้นตามที ่กวพ. กําหนดโดยคํานึงถึงขนาด ปริมาณ และลักษณะของ 
พัสดุที่จะซื้อหรือจาง 
  ในกรณีที่มีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่ทางราชการตอง 
เสียไปในการจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น 
  ถามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นและมีการประกวดราคาใหม ใหผูรับ 
หรือผูซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งกอน มีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้น
หรอื 
ไดรับเอกสารประกวดราคาใหม โดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารประกวดราคาอีก 
  ขอ  ๔๗  ในกรณีที่การซื้อหรือการจางใดมีรายละเอียดที่มีความซับซอนหรือ 
ความจําเปนโดยสภาพของการซื้อหรือการจางที่จะตองมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที ่
ใหสวนราชการกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ในประกาศ 
ประกวดราคา 
  กอนวันปดการรับซองประกวดราคา หากสวนราชการเห็นวามีความจําเปนท่ีจะ 
ตองกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเปนการแกไขคุณลักษณะเฉพาะที่เปนสาระ 
สําคัญซึ่งมิไดกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาตั้งแตตน ใหสวนราชการจัดทําเปนเอกสาร
ประกวด 
ราคาเพิ่มเติมและใหระบ ุวัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไวดวย  
และใหดําเนินการตามขอ ๔๕ วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม รวมท้ังใหแจงเปนหนังสือใหผูท่ีไดรับหรือได
ซ้ือ 
เอกสารประกวดราคาไปแลวทุกรายทราบโดยมิชักชา 
  การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง ให 
เจาหนาที่ผูรับผิดชอบจัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ เปนลายลักษณอักษร 
ไวเปนหลักฐานทุกครั้ง 
  ถามีการดําเนินการตามวรรคสอง ใหสวนราชการพิจารณาเลื่อนวัน เวลารับซอง  
การปดการรับซอง และการเปดซองประกวดราคาตามความจําเปนแกกรณีดวย" 
 
  ขอ  ๑๖  ใหยกเลิกความในขอ ๕๒ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๕๒ ในกรณีไมมีผูเสนอราคา หรือมีแตไมถูกตองตามรายการละเอียดและ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เง่ือนไขท่ีกําหนด ใหเสนอหัวหนาสวนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นเพื่อดําเนินการ 
ประกวดราคาใหม หากหัวหนาสวนราชการเห็นวา การประกวดราคาใหมจะไมไดผลดี จะส่ังให 
ดําเนินการซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๓ (๘) หรือขอ ๒๔ (๖) แลวแตกรณีก็ได" 
 
  ขอ  ๑๗  ใหยกเลิกความในขอ ๕๔ และขอ ๕๕ แหงระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ  ๕๔  การซื้อหรือการจางที่มีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของ 
พัสดุ และหรือขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา ซ่ึงอาจจะมีขอเสนอท่ีไมอยูในฐานเดียวกัน 
เปนเหตุใหมีปญหาในการพิจารณาตัดสิน และเพื่อขจัดปญหาดังกลาวจําเปนตองใหมีการปรับปรุง 
ขอเสนอใหครบถวนและเปนไปตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา หรือการซื้อหรือการจาง 
แบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหดําเนินการได ใหถือปฏิบัติ
เชน 
เดียวกับการประกวดราคาทั่วไป เวนแตการกําหนดใหผูเขาเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดย
แยก 
เปน 
  (๑)  ซองขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่น ๆ  
  (๒)  ซองขอเสนอดานราคา 
  (๓)  ซองขอเสนอทางการเงินตามขอ ๕๖ (ถามี) 
  ท้ังน้ี ใหกําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขใน 
เอกสารประกวดราคาดวย 
  ขอ  ๕๕  เพื่อใหเปนไปตามขอ ๕๔ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด 
ราคาทําหนาที่เปดซองขอเสนอดานเทคนิคของผูเสนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปดซอง 
ประกวดราคาตามขอ ๔๙ (๕) และพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ ๕๔ โดยถือปฏิบัติตาม
ขอ  
๕๐ ในสวนที่ไมขัดกับการดําเนินการดังตอไปนี ้
  (๑)  พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่นของผูเขาเสนอราคาทุกราย 
และคัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอไดตรงหรือใกลเคียงตามมาตรฐานความตองการของสวนราชการ 
มากท่ีสุด ในกรณีจําเปน จะเรียกผูเสนอราคามาชี้แจงในรายละเอียดขอเสนอเปนการเพิ่มเติม 
ขอหน่ึงขอใดก็ได 
  (๒)  เปดซองราคาเฉพาะรายท่ีไดผานการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑) แลว 
สําหรับรายท่ีไมผานการพิจารณา ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคา และซองขอเสนอทางการเงิน  
(ถามี) โดยไมเปดซอง 
  ในการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนอทางการเงินในกรณีนี้ ใหสวน 
ราชการแตงตั้งผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค และผูเชี่ยวชาญดานการเงินที่เกี่ยวของกับการซื้อหรือการ 
จางอยางนอยดานละ ๑ คน เขารวมเปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามวรรค



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หน่ึง 
ดวย" 
 
  ขอ  ๑๘  ใหยกเลิกความในขอ ๗๕ และขอ ๗๖ แหงระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๗๔ เพื่อเปนการสงเสริมและพัฒนาที่ปรึกษาไทย ใหมีศูนยขอมูลท่ีปรึกษา 
อยูภายใตการกํากับควบคุมดูแลของกระทรวงการคลังเพื่อทําหนาที่ดังตอไปนี ้
  (๑)  กําหนดหลักเกณฑและวิธีการจดทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
  (๒)  รับจดทะเบียน ตอทะเบียน หรือเพิกถอนทะเบียนที่ปรึกษาไทย 
  (๓)  รวบรวม จัดทํา รวมทั้งปรับปรุงขอมูลตาง ๆ เกี่ยวกับที่ปรึกษาไทย 
  (๔)  เผยแพรหรือใหขอมูลเกี่ยวกับที่ปรึกษาไทยแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ  
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมาย 
บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น และเอกชนผูสนใจ 
  ขอ  ๗๕  การจางที่ปรึกษาที่เปนนิติบุคคล นอกจากการจางที่ปรึกษาที่ดําเนิน 
การดานเงินชวยเหลือ หรือเงินกูจากแหลงที่กําหนด ใหดําเนินการวาจางโดยวิธีอื่น ใหสวนราชการ 
จางที่ปรึกษาไทยเปนที่ปรึกษาหลัก (Lead Firm) ในการดําเนินงานเวนแตไดรับการยืนยันเปน 
หนังสือจากศูนยขอมูลที่ปรึกษาวาไมมีที่ปรึกษาไทยในสาขาบริการหรืองานนั้น 
  การจางที่ปรึกษาที่มิใชนิติบุคคล ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ กวพ.  
กําหนด เวนแตระเบียบนี้กําหนดไวเปนอยางอื่น 
  ในกรณีมีท่ีปรึกษาไทย แตมีเหตุผลและความจําเปนท่ีจะไมจางท่ีปรึกษาไทยให 
ขออนุมัติตอ กวพ. 
  สําหรับการจางที่ปรึกษาของสวนราชการในตางประเทศหรือมีกิจกรรมที่ตอง 
ปฏิบัติในตางประเทศ จะไมจางท่ีปรึกษาไทยก็ได 
  ขอ  ๗๖  ภายใตบังคับขอ ๗๕ การจางที่ปรึกษาตางประเทศของสวนราชการ 
นอกจากการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินชวยเหลือ หรือเงินกูจากแหลงที่กําหนดใหดําเนิน
การ 
จางโดยวิธีอ่ืน จะตองมีบุคลากรไทยรวมงานดวยไมนอยกวารอยละหาสิบของจํานวนคน - เดือน  
(man - months)  ของท่ีปรึกษาท้ังหมด เวนแตสาขาบริการหรืองานท่ีไมอาจจะจางบุคลากรไทย
ได 
ใหขออนุมัติตอ กวพ." 
 
  ขอ  ๑๙  ใหยกเลิกความในขอ ๘๐ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๘๐ คณะกรรมการตามขอ ๗๙ ใหประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน 
และกรรมการอยางนอย ๔ คน โดยปกติใหแตงตั้งจากขาราชการในสังกัดตั้งแตระดับ ๖ หรอื



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

เทียบ 
เทาขึ้นไปอยางนอย ๒ คน ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนแกทางราชการใหแตงตั้งผูแทนจาก
สวน 
ราชการอื่น หรือบุคคลที่มิใชขาราชการซึ่งเปนผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิในงานที่จะจางท่ี 
ปรึกษาเปนกรรมการดวย และในกรณีการจางที่ปรึกษาที่ดําเนินการดวยเงินกู ใหมีผูแทนจาก
สํานัก 
งานเศรษฐกิจการคลังดวย ๑ คน" 
 
  ขอ ๒๐  ใหยกเลิกความในขอ ๘๓ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ  ๘๓  การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ใหกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอ 
ไปนี ้
  (๑)  เปนการจางที่มีคางานจางไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒)  เปนการจางเพื่อทํางานตอเนื่องจากงานที่ไดทําอยูแลว 
  (๓)  เปนการจางในกรณีที่ทราบแนชัดวาผูเชี่ยวชาญในงานที่จะใหบริการตามที ่
ตองการมีจํานวนจํากัด ไมเหมาะสมท่ีจะดําเนินการดวยวิธีคัดเลือก และเปนการจางท่ีมีคาจางไม 
เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๔)  เปนการจางสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย 
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหาร 
สวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอื่นใดที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีใหการสนับสนุน ใหดําเนิน
การ 
จางไดโดยตรง 
  การจางที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ และม ี
ความจําเปนที่จะตองดําเนินการจางโดยวิธีตกลงก็ใหกระทําได โดยหัวหนาสวนราชการจะตองทํา 
รายงานช้ีแจงเหตุผลและความจําเปนของการจางโดยวิธีตกลงให กวพ. ทราบโดยมิชักชา แตอยาง 
ชาตองไมเกิน ๑๕ วันนับแตวันที่ไดมีการจาง ในกรณีที ่กวพ. พิจารณาแลวเห็นวาการจางดังกลาว 
ไมเปนกรณีเรงดวน ให กวพ. มีอํานาจแกไขสัญญาการจางใหเปนไปตามหลักเกณฑการจางท่ี 
ปรึกษาที่กําหนดไวในระเบียบนี้ได และในการทําสัญญาจางโดยอาศัยเหตุเรงดวนนี ้สวนราชการ 
จะตองกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาวาดวยสัญญาจางดังกลาวจะมีผลสมบูรณก็ตอเมื่อ กวพ. ให 
ความเห็นชอบ 
  ในกรณีการจางโดยอาศัยเหตุตาม (๒) หรอื (๓) กวพ. จะกําหนดใหหัวหนา
สวน 
ราชการทํารายงานชี้แจงเหตุผลเพื่อทราบก็ได สําหรับกรณีที่เปนการจางที่มีคางานจางเกินวงเงิน 
ข้ันสูงท่ี กวพ. กําหนด" 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

 
  ขอ  ๒๑  ใหยกเลิกความในขอ ๙๒ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ  ๙๒  อัตราคาจางที่ปรึกษา ใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดย 
คํานึงถึงองคประกอบตาง ๆ เชน ลักษณะของงานที่จะจาง อัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกัน 
ที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเคยจาง จํานวนคน - เดือน (man - months) เทาที่จําเปน ดัชนีคา 
ครองชีพ เปนตน แตทั้งนี้จะตองไมเกินกวาอัตราคาจางที่ปรึกษาตามที่ กวพ. กําหนด (ถามี) ดวย 
  ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกินรอยละสิบ 
หาของคาจางตามสัญญา และที่ปรึกษาจะตองจัดใหธนาคารในประเทศเปนผูค้ําประกันเงินคาจาง 
ที่ไดรับลวงหนาไปนั้น และใหผูวาจางคืนหนังสือค้ําประกันดังกลาวใหแกที่ปรึกษาเมื่อทางราชการ 
ไดหักเงินท่ีไดจายลวงหนาจากเงินคาจางท่ีจายตามผลงานแตละงวดครบถวน ท้ังน้ี ใหกําหนดเปน 
เงื่อนไขไวในสัญญาดวย 
  สําหรับการจางสวนราชการ ราชการสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น 
ของรัฐใหจายเงินคาจางลวงหนาไดไมเกินรอยละหาสิบของคาจางตามสัญญา และไมตองมีหลัก 
ประกันเงินลวงหนาที่รับไปก็ได" 
 
  ขอ  ๒๒  ใหยกเลิกความในขอ  ๑๓๓ และขอ ๑๓๔ แหงระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การ 
พัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๑๓๓  การจัดหาในกรณีดังตอไปนี ้จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันโดย 
ไมตองทําเปนสัญญาตามขอ ๑๓๒ ก็ได โดยอนุมัติใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ 
  (๑)  การซื้อ การจาง หรือการแลกเปล่ียนโดยวิธีตกลงราคา หรือการจางที่ 
ปรึกษาโดยวิธีตกลงท่ีมีวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
  (๒)  การจัดหาที่คูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุใหครบถวนภายในหาวันทําการ 
ของทางราชการ นับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ 
  (๓)  การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากสวนราชการ 
  (๔)  การซื้อโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
  (๕)  การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๓ (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) 
  (๖)  การเชา ซ่ึงผูเชาไมตองเสียเงินอ่ืนใดนอกจากคาเชา 
  ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการ 
จาง ซึ่งใชวิธีดําเนินการตามขอ ๓๙ วรรคสอง จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได 
  ขอ  ๑๓๔  การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ นอกจากการจางที่ปรึกษาให 
กําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุท่ียังไมได



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

รับ 
มอบ เวนแตการจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานท้ังหมดพรอมกันใหกําหนดคาปรับเปนรายวัน 
เปน 
จํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น แตตองไมต่ํากวาวันละ 
๑๐๐  
บาท สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภคท่ีมีผลกระทบตอการจราจร ใหกําหนดคาปรับเปนรายวัน
ใน 
อัตรารอยละ ๐.๒๕ ของราคางานจางนั้น แตอาจจะกําหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได ท้ังน้ี ตาม 
หลักเกณฑท่ี กวพ. กําหนด 
  ในการทําสัญญาจางที่ปรึกษา หากสวนราชการเห็นวา ถาไมกําหนดคาปรับไว 
ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแกทางราชการ ใหสวนราชการผูจัดทําสัญญากําหนดคาปรับเปน 
รายวัน ในอัตราหรือจํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้นไดตาม 
ความเหมาะสมและจําเปน 
  การกําหนดคาปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในอัตราหรือเปนจํานวนเงิน 
เทาใด ใหอยูในดุลพินิจของหัวหนาสวนราชการ โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซ่ึงอาจมี
ผล 
กระทบตอการที่คูสัญญาของทางราชการจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบตอการ 
จราจร หรือความเสียหายแกทางราชการ แลวแตกรณี 
  ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึง่สวน 
ใดไปแลว จะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ  แมคูสัญญาจะสงมอบส่ิงของภายในกําหนดตาม 
สัญญา แตยังขาดสวนประกอบบางสวน ตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนด 
สัญญา ใหถือวาไมไดสงมอบส่ิงของน้ันเลย ใหปรับเต็มราคาของท้ังชุด 
  ในกรณีท่ีการจัดหาส่ิงของคิดราคารวมท้ังคาติดต้ังหรือทดลองดวย ถาติดตั้ง 
หรือทดลองเกินกวากําหนดตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กําหนด 
ของราคาท้ังหมด 
  เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง ใหสวนราชการรีบแจง 
การเรียกคาปรับตามสัญญา หรือขอตกลงจากคูสัญญา และเม่ือคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ ใหสวน 
ราชการบอกสงวนสิทธิการเรียกคาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นดวย" 
 
  ขอ  ๒๓  ใหยกเลิกความในขอ ๑๔๕ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ  ๑๔๕  ใหผูรักษาการตามระเบียบจัดทําบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานตามที่ได 
กําหนดไวในหมวดนี ้
  หามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานที่ผูรักษาการตามระเบียบไดระบุชื่อ 
ไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานและไดแจงเวียนชื่อแลว เวนแตผูรักษาการตามระเบียบจะสั่งเพิกถอน



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

การ 
เปนผูท้ิงงาน 
  การหามสวนราชการกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานตามวรรคสอง ใหใชบังคับกับ 
บุคคลตามขอ ๑๔๕ ฉ วรรคสอง และวรรคสามดวย 
  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยูระหวางการพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตาม 
ขอกําหนดในสวนนี ้ใหบุคคลดังกลาวมีสิทธิเสนอราคาหรือเสนองานใหแกสวนราชการได แตถา 
ผลการพิจารณาตอมา ผูรักษาการตามระเบียบไดสั่งใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเปนผูทิ้ง
งาน  
ใหปลัดกระทรวงตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออกจากรายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก หรือยกเลิก
การ 
เปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจางที่ได 
กระทํากอนการสั่งการของผูรักษาการตามระเบียบ เวนแตในกรณีที่ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา 
จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง ปลัดกระทรวงจะไมตัดรายชื่อบุคคลดังกลาวออกจาก 
รายชื่อผูมีสิทธิไดรับการคัดเลือก หรือจะไมยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรอื 
เสนองาน หรือจะไมยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจางที่ไดกระทํากอนการสั่งของผูรักษาการ 
ตามระเบียบก็ได" 
 
  ขอ  ๒๔  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ ๑๔๕ ตร ีขอ ๑๔๕ จัตวา ขอ  
๑๔๕ เบญจ ขอ ๑๔๕ ฉ และขอ ๑๔๕ สัตต แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ 
พ.ศ.  
๒๕๓๕ 
  "ขอ ๑๔๕ ทวิ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี ้
  (๑)  ผูท่ีไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ี 
ทางราชการกําหนด 
  (๒)  เมื่อคูสัญญาของทางราชการ หรือผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตให 
ชวงงานได ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น 
  (๓)  พัสดุท่ีซ้ือหรือจางทํา เกิดขอบกพรองขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวใน 
สัญญาหรือขอตกลงและไมไดรับการแกไขใหถูกตองจากผูจําหนาย ผูรับจาง หรือคูสัญญา หรอื 
พัสดุท่ีซ้ือหรือจางไมไดมาตรฐานหรือวัสดุท่ีใชไมไดมาตรฐาน หรือไมครบถวนตามที่กําหนดไวใน 
สัญญาหรือขอตกลง ทําใหงานบกพรองเสียหายอยางรายแรง หรอื 
  (๔)  สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภค หากปรากฏวาพัสดุหรือวัสดุที่ซื้อหรือ 
จางหรือใชโดยผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตใหรับชวงงานได มีขอบกพรองหรือไมไดมาตร
ฐาน  
หรือไมครบถวนตาม (๓) 
  ใหหัวหนาสวนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวงโดยเร็ว เพื่อพิจารณาให 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

บุคคลที่ไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา หรือผูรับจางชวงที่ทางราชการอนุญาตให 
รับชวงงานได เปนผูท้ิงงาน แลวแตกรณี พรอมทั้งเสนอความเห็นของตนเพื่อประกอบการ
พิจารณา 
ของปลัดกระทรวงดวย 
  เมื่อปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา การกระทําตาม (๑) (๒) (๓) หรอื (๔)  
เปนการกระทําโดยไมมีเหตุผลอันสมควร และบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงานใหปลัดกระทรวง 
สงชื่อบุคคลดังกลาวไปยังผูรักษาการตามระเบียบเพื่อพิจารณาสั่งใหเปนผูทิ้งงานโดยเร็ว 
  ในกรณีที่เปนโครงการขนาดใหญตามหลักเกณฑและวงเงินที ่กวพ. กําหนด  
หากปลัดกระทรวงพิจารณาแลวเห็นวา บุคคลดังกลาวขางตนยังไมสมควรเปนผูท้ิงงานให 
ปลัดกระทรวงรายงานไปยัง กวพ. เพื่อทราบดวย 
  เมื่อผูรักษาการตามระเบียบไดพิจารณาหลังจากที่ไดฟงความเห็นของ กวพ.  
ตามขอ ๑๒ (๖) แลว และเห็นวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงาน ก็ใหผูรักษาการตามระเบียบ 
ส่ังใหบุคคลดังกลาวเปนผูท้ิงงาน โดยระบุชื่อผูทิ้งงานไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงาน พรอมท้ังแจงเวียน 
ชื่อผูทิ้งงานใหสวนราชการอื่นทราบ รวมท้ังแจงใหผูท้ิงงานรายน้ันทราบทางไปรษณียลงทะเบียน 
ดวย 
  ในกรณีผูรักษาการตามระเบียบเห็นวาบุคคลดังกลาวไมสมควรเปนผูทิ้งงานให 
แจงผลการพิจารณาไปใหปลัดกระทรวงทราบ 
  ขอ  ๑๔๕ ตร ีในกรณีการจางที่ปรึกษาหรือการจางออกแบบและควบคุมงาน 
หากตรวจสอบแลว ปรากฏวาผลจากการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวมีขอบกพรองผิดพลาด หรอื 
กอใหเกิดความเสียหายแกทางราชการอยางรายแรง ใหหัวหนาสวนราชการเสนอปลัดกระทรวง
เพื่อ 
พิจารณาใหคูสัญญานั้นเปนผูทิ้งงาน 
  การพิจารณาสั่งใหคูสัญญาเปนผูทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ใหนําความในขอ ๑๔๕  
ทวิ วรรคสาม วรรคส่ี วรรคหา และวรรคหก มาใชบังคับโดยอนุโลม 
  ขอ ๑๔๕ จัตวา ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ หากมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏ 
ภายหลังวา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายหนึ่งหรือหลายราย ไมวาจะเปนผูเสนอราคาหรือผู
เสนอ 
งานที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปน
ธรรม 
หรือกระทําการโดยไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติ 
บุคคลอื่นมาเสนอราคาแทนใหสวนราชการที่เกี่ยวของดําเนินการตรวจสอบขอเท็จจริงวาบุคคล 
ดังกลาวสมควรเปนผูท้ิงงานหรือไม โดยมีหนังสือแจงเหตุท่ีทางราชการสงสัยไปยังผูเสนอราคา
หรอื 
ผูเสนองานท่ีถูกสงสัยทราบ พรอมท้ังใหช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงภายในเวลาท่ีทางราชการ 
กําหนด แตตองไมนอยกวา ๑๕ วัน นับแตวันท่ีไดรับหนังสือแจงจากสวนราชการ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  เมื่อสวนราชการไดรับคําชี้แจงจากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัยตาม 
วรรคหนึ่งแลว ใหหัวหนาสวนราชการทํารายงานไปยังปลัดกระทรวง พรอมท้ังเสนอความเห็นของ 
ตนเพื่อประกอบการพิจารณาของปลัดกระทรวงวาบุคคลดังกลาวสมควรเปนผูทิ้งงานหรือไม 
  หากผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกสงสัย ไมชี้แจงภายในกําหนดเวลาตาม 
วรรคหนึ่ง ใหถือวามีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยาง
เปน 
ธรรม หรือมีการกระทําโดยไมสุจริต ใหหัวหนาสวนราชการเสนอปลัดกระทรวง พรอมท้ังเสนอ
ความ 
เห็นเพื่อพิจารณาใหผูนั้นเปนผูทิ้งงาน 
  การพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูทิ้งงานตามวรรคสอง และ 
วรรคสาม ใหนําความในขอ ๑๔๕ ทวิ วรรคสาม วรรคส่ี วรรคหา และวรรคหกมาใชบังคับโดย 
อนุโลม 
  ขอ ๑๔๕ เบญจ ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่รวมกระทําการอันเปน 
การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดยไมสุจริตรายใดซึ่งมิใชเปนผูริเริ่มให
มี 
การกระทําดังกลาวได ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของทางราชการ ใหหัวหนา 
สวนราชการ หรือปลัดกระทรวง หรือผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนอ 
งานรายนั้นไดรับการยกเวนที่จะไมเปนผูทิ้งงานได โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไวในการ
เสนอ 
ความเห็นหรือในการสั่งการ แลวแตกรณี 
  ขอ ๑๔๕ ฉ ในกรณีท่ีนิติบุคคลใดถูกส่ังใหเปนผูท้ิงงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ  
๑๔๕ ตร ีหรือขอ ๑๔๕ จัตวา ถาการกระทําดังกลาวเกิดจากหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ  
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นใหผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
ส่ังใหบุคคลดังกลาวเปนผูท้ิงงานดวย 
  ในกรณีท่ีนิติบุคคลรายใดถูกส่ังใหเปนผูท้ิงงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ ๑๔๕ ตร ี 
หรือขอ ๑๔๕ จัตวา ใหคําส่ังดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซ่ึงมี
หุน 
สวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคล 
นั้นเปนบุคคลเดียวกันกับหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการ
ดําเนิน 
งานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานดวย 
  ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดารายใดถูกส่ังใหเปนผูท้ิงงานตามขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ ๑๔๕  
ตร ีหรือขอ ๑๔๕ จัตวา ใหคําส่ังดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาหรือเสนองาน ซ่ึง
มี 
บุคคลดังกลาวเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงาน



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

ใน 
กิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 
  ขอ ๑๔๕ สัตต เพื่อประโยชนในการดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบนี้เมื่อ 
ปรากฏขอเท็จจริงอันควรสงสัยวา มีการกระทําตามขอ ๑๔๕ ทวิ ขอ ๑๔๕ ตร ีหรือขอ ๑๔๕ จัตวา  
และปลัดกระทรวงยังไมไดรายงานไปยังผูรักษาการตามระเบียบผูรักษาการตามระเบียบอาจเรียก 
ใหผูไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีขอเท็จจริง 
อันควรสงสัยวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือกระทําการโดย 
ไมสุจริตมาชี้แจงขอเท็จจริงตอผูรักษาการตามระเบียบ ท้ังน้ี โดยมีหนังสือแจงเหตุท่ีผูรักษาการ
ตาม 
ระเบียบสงสัยไปยังบุคคลดังกลาว พรอมท้ังแจงใหบุคคลน้ันช้ีแจงรายละเอียดขอเท็จจริงภายใน 
เวลาที่ผูรักษาการตามระเบียบกําหนด แตตองไมนอยกวา ๑๕ วัน นับแตวันที่ไดรับหนังสือแจง
จาก 
ผูรักษาการตามระเบียบ 
  เมื่อผูรักษาการตามระเบียบไดรับคําชี้แจงจากผูไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย  
ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคา หรือผูเสนองานท่ีถูกสงสัยตามวรรคหน่ึงแลว ใหผูรักษาการตาม 
ระเบียบพิจารณาคําชี้แจงดังกลาว หากคําชี้แจงไมมีเหตุผลรับฟงไดใหผูรักษาการตามระเบียบ 
พิจารณาใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงาน พรอมทั้งแจงผลการพิจารณาไปใหปลัดกระทรวงทราบ
ดวย 
  หากผูไดรับการคัดเลือก ผูจําหนาย ผูรับจาง คูสัญญา ผูเสนอราคา หรือผูเสนอ 
งานท่ีถูกสงสัยตามวรรคหน่ึง ไมชี้แจงภายในกําหนดเวลาที่ผูรักษาการตามระเบียบจะไดกําหนดไว 
ใหถือวามีเหตุอันควรเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมหรือ
มี 
การกระทําโดยไมสุจริต ใหผูรักษาการตามระเบียบพิจารณาใหบุคคลดังกลาวเปนผูทิ้งงานพรอม
ท้ัง 
แจงผลการพิจารณาไปใหปลัดกระทรวงทราบดวย" 
 
  ขอ  ๒๕  ใหยกเลิกความในขอ ๑๕๖ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุ(ฉบับที่ 
๓)  
พ.ศ. ๒๕๓๙ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ  ๑๕๖  เม่ือหัวหนาสวนราชการไดรับรายงานดังกลาวตามขอ ๑๕๕ และ 
ปรากฏวามีพัสดุชํารุด เส่ือมสภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป ก็ใหแตงต้ัง 
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยใหนําความในขอ ๓๕ และขอ ๓๖ มาใชบังคับ 
โดยอนุโลม เวนแตกรณีที่เห็นไดอยางชัดเจนวาเปนการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงานตาม
ปกติ 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

หรือสูญไปตามธรรมชาติใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาส่ังการใหดําเนินการจําหนายตอไปได 
  ถาผลการพิจารณาปรากฏวา จะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหหัวหนาสวนราชการ 
ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของตอไป" 
 
  ขอ  ๒๖  ใหยกเลิกความในขอ ๑๕๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย 
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ ๑๕๙  ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือมีตัวผูรับผิดแตไม 
สามารถชดใชได หรือมีตัวพัสดุอยูแตไมสมควรดําเนินการตามขอ ๑๕๗ ใหจําหนายพัสดุนั้นเปน 
สูญ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้
  (๑)  ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนา 
สวนราชการเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
  (๒)  ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหอยูใน 
อํานาจของกระทรวงการคลังหรือสวนราชการท่ีกระทรวงการคลังมอบหมาย ที่จะเปนผูพิจารณา 
อนุมัต"ิ 
 
  ขอ  ๒๗  ใหยกเลิกความในขอ ๑๖๐ และขอ ๑๖๑ แหงระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และใหใชความตอไปน้ีแทน 
  "ขอ  ๑๖๐  เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๑๕๗ แลว ใหเจาหนาท่ีพัสดุลงจายพัสดุ 
นั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แลวแจงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงิน 
แผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันลงจายพัสดุนั้น 
  เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๑๕๙ แลว ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุนั้นออกจาก 
บัญชีหรือทะเบียนทันที แลวแจงใหกระทรวงการคลังหรือสวนราชการท่ีกระทรวงการคลังมอบ
หมาย  
และสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค แลวแตกรณี ทราบภายใน  
๓๐ วัน นับแตวันลงจายพัสดุนั้น 
  สําหรับพัสดุซ่ึงตองจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแจงแกนายทะเบียนภายใน 
ระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดดวย 
  ขอ  ๑๖๑  ในกรณีที่พัสดุของทางราชการเกิดการชํารุด เส่ือมคุณภาพ หรอื 
สูญไปหรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป กอนมีการตรวจสอบตามขอ ๑๕๕ และไดดําเนินการ 
ตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แลวแตกรณี 
เสร็จ 
ส้ินแลว ถาไมมีระเบียบอื่นใดกําหนดไวเปนการเฉพาะใหดําเนินการตามขอ ๑๕๗ ขอ ๑๕๘ ขอ  
๑๕๙ และขอ ๑๖๐ โดยอนุโลม" 
 



   สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ -

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา           สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                  

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา    

  ขอ  ๒๘  ใหสวนราชการปฏิบัติการใหถูกตองตามขอ ๑๕ ตร ีภายในหนึ่งรอย 
แปดสิบวัน นับแตวันที่ระเบียบนี้มีผลใชบังคับ แตในระหวางระยะเวลาที่ยังไมไดปฏิบัติการใหถูก 
ตองตามขอ ๑๕ ตร ีใหการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาเปนไปตามระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การ 
พัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
  ขอ  ๒๙  ขั้นตอนการดําเนินการตามระเบียบวาดวยการพัสดุเดิมที่ยังไมแลว 
เสร็จในวันที่ระเบียบฉบับนี้ใชบังคับใหนําหลักเกณฑที่กําหนดไวในระเบียบฉบับนี้มาใชบังคับแทน  
เวนแตการดําเนินการตามขั้นตอนดังกลาวไมอาจกระทําได ใหดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายก 
รัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
  ขอ  ๓๐  ในการพิจารณาใหบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเปนผูทิ้งงาน แม 
พฤติการณดังกลาวจะไดเกิดขึ้นกอนที่ระเบียบนี้ใชบังคับ ใหหัวหนาสวนราชการปลัดกระทรวง
และ 
ผูรักษาการตามระเบียบนี้ พิจารณาสั่งการตามระเบียบนี้ เวนแตการดําเนินการตามขั้นตอน 
ดังกลาวไมอาจกระทําได ใหดําเนินการตามขั้นตอนของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ 
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ซึ่งแกไขเพิ่มเติมโดยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสด ุ(ฉบับที่ ๓)  
พ.ศ. ๒๕๓๙ 
 
     ประกาศ ณ วันที ่๑๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
              ชวน  หลีกภัย 
              นายกรัฐมนตร ี
 
[รก.๒๕๔๑/พ๑๓๑ง/๗/๒๘ ธันวาคม ๒๕๔๑] 
 
        พรพิมล/พิมพ/แกไข 
        ๑๓ ส.ค ๒๕๔๕ 
        A+B+C 
 
 


