
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอบังคับองคการสวนยาง 
วาดวยการพัสด ุ
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

   
 

โดยที่ เปนการสมควรปรับปรุงขอบังคับวาดวยการพัสดุ ใหเหมาะสมกับ
สภาวการณในปจจุบันและใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน 

 
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการ

สวนยาง พ.ศ. ๒๕๐๔ ซึ่งแกไขเพ่ิมเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการสวนยาง (ฉบับที่ ๒) 
พ.ศ. ๒๕๐๘ โดยมติของคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการสวนยางในคราวประชุมครั้งที่ 
๙/๒๕๕๐ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๐ จึงวางขอบังคับไวดังตอไปนี้ 

 
ขอ ๑  ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับองคการสวนยางวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 

๒๕๕๑” 
 
ขอ ๒๑  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

เปนตนไป 
 
ขอ ๓  ใหยกเลิกขอบังคับองคการสวนยางวาดวยการจาง การซื้อ การควบคุม 

และการจําหนาย พ.ศ. ๒๕๒๔ และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๒๗ และบรรดา
ขอบังคับ คําส่ังหรือระเบียบซึ่งขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน 

 
ขอ ๔  ในขอบังคับนี้ 
“การพัสดุ” หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การ

จางออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การใหเชา การควบคุม การจําหนาย และ
การดําเนินการอื่นๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ ทั้งนี้ ไมรวมถึงการดําเนินธุรกิจยางพาราตาม
ขอบังคับ อ.ส.ย. วาดวยธุรกิจยางพารา 

“พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง ส่ิงของทุกชนิด แตไม
รวมถึงยางพารา ซึ่งมีลักษณะเปนวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑยางทุกชนิด และไมยางพารา 

“การซื้อ” หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และ
บริการที่เก่ียวเนื่องอ่ืนๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

“การจาง” หมายความวา การจางแรงงาน การจางทําของ และการรับขน ตาม
ประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 

“อ.ส.ย.” หมายความวา องคการสวนยาง 

                                                 
๑
 ราชกิจจานุเบกษา เลม ๑๒๕/ตอนพิเศษ ๖๑ ง/หนา ๒๕/๒๖ มีนาคม ๒๕๕๑ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการบริหารกิจการขององคการสวน
ยาง 

“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการบริหารกิจการขององคการ
สวนยาง 

“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการองคการสวนยาง 
“รองผูอํานวยการ” หมายความวา รองผูอํานวยการองคการสวนยาง 
“หัวหนาพนักงานพัสดุ” หมายความวา หัวหนาฝายการคลัง หัวหนาฝาย

สํานักงานสาขากรุงเทพ ที่ปฏิบัติงานในสายงานที่เก่ียวกับการพัสดุตามที่ อ.ส.ย. กําหนด หรือ
พนักงานซึ่งดํารงตําแหนงหัวหนางานหรือเทียบเทาข้ึนไป ซึ่งไดรับการแตงตั้งจากผูอํานวยการให
เปนหัวหนาพนักงานพัสดุ แลวแตกรณ ี

“พนักงานพัสดุ” หมายความวา พนักงานซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เก่ียวกับการ
พัสดุ หรือผูไดรับแตงตั้งจากผูอํานวยการใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามขอบังคับ
นี้ 

“ผูมีอํานาจสั่งซื้อ” หมายความวา คณะกรรมการ ประธานกรรมการ ผูอํานวยการ 
รองผูอํานวยการหัวหนาฝาย แลวแตกรณ ี

“ผูมี อํ านาจสั่ งจ าง” หมายความว า  คณะกรรมการ  ประธานกรรมการ 
ผูอํานวยการ รองผูอํานวยการหัวหนาฝาย แลวแตกรณ ี

 
ขอ ๕  ในกรณีที่มีปญหาตองตีความ หรือวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม

ขอบังคับนี้ใหผูอํานวยการนําเสนอตอคณะกรรมการเพื่อวินิจฉัยและสั่งการ คําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการใหเปนที่สุด 

 
หมวด ๑ 

การซื้อและการจาง 
   

 
ขอ ๖  การซื้อและการจาง กระทําได ๖ วิธี คือ 
(๑) วิธีตกลงราคา 
(๒) วิธีสอบราคา 
(๓) วิธีประกวดราคา 
(๔) วิธีพิเศษ 
(๕) วิธีกรณีพิเศษ 
(๖) วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 
ขอ ๗  การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง

ซึ่งมีราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๘  การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่ง
มีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

 
ขอ ๙  การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้ง

หนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ขอ ๑๐  การซื้อหรือการจางตามขอ ๗ และขอ ๘ ถาผู ส่ังซื้อหรือผู ส่ังจาง

เห็นสมควรจะสั่งใหกระทําโดยวิธีที่กําหนดไวสําหรับวงเงินที่สูงกวาก็ได 
การแบงซื้อหรือแบงจางโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกันเพื่อให

วงเงินต่ํากวาที่กําหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพ่ือใหอํานาจสั่งซื้อส่ังจางเปลี่ยนไป จะกระทํามิได 
 
ขอ ๑๑  การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ไดแกการซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมี

ราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี ้
(๑) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการระหวาง

ประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ 
(๒) เปนงานหรือพัสดุที่ตองทําหรือซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแก อ.

ส.ย. 
(๓) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ 
(๔) เปนงานที่ตองใชชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ 
(๕) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหาย

กอน จึงจะประมาณคาซอมได เชน ซอมเครื่องกล เครื่องมือกล เครื่องไฟฟา และเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส เปนตน 

(๖) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายโดยตรง 
(๗) เปนพัสดุที่มีความตองการใชเพ่ิมขึ้นในสถานการณที่จําเปน หรือเรงดวน 

หรือเพ่ือประโยชนของ อ.ส.ย. และจําเปนตองซื้อเพ่ิม (Repeat Order) หรือจางเพิ่ม 
(๘) เปนพัสดุที่ โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่

จําเปนตองระบุย่ีหอเปนการเฉพาะ หรือจําเปนตองจัดหาใหทันฤดูกาล ซึ่งหมายรวมถึง วัสดุปลูก 
วัสดุอุปกรณการเกษตรเคมีภัณฑ เครื่องจักร อะไหล รถประจําตําแหนง หรือยารักษาโรคที่ไมตอง
จัดซื้อตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติ 

(๙) เปนพัสดุที่เปนที่ดิน หรือส่ิงกอสราง ซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง 
(๑๐) เปนงานหรือพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลด ี
 
ขอ ๑๒  การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ไดแกการซื้อหรือการจางจากสวน

ราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ซึ่งเปนผูทําหรือผลิตพัสดุนั้นๆ ข้ึนเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหซื้อ
หรือจางไดเปนการทั่วไป หรือคณะกรรมการอนุมัติ แลวแตกรณี โดยไมตองใชวิธีสอบราคาหรือ
วิธีประกวดราคา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

กรณีที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหตองซื้อหรือจางจากสวน
ราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ินหรือ
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน ใหซื้อหรือจางได 

 
หมวด ๒ 

การดําเนินงานจางเกี่ยวกับวิธีการซื้อและวิธีการจาง 
   

 
ขอ ๑๓  กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือ

ส่ิงกอสรางใหพนักงานพัสดุทํารายงานเสนอผูอํานวยการ ตามรายการตอไปนี ้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง 
(๒) รายละเอียดของงานที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง 
(๓) ราคาซื้อหรือจางในทองตลาดขณะนั้นหรือราคาที่เคยซื้อ หรือจางคร้ัง

หลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ 
(๔) วงเงินงบประมาณที่จะซื้อหรือจาง 
(๕) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
(๖) วิธีจะซื้อหรือจางและเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น 
(๗) ขอเสนออื่นๆ การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ ที่จําเปนในการซื้อ

หรือจางการออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 
การซื้อหรือจางโดยวิธีตกลงราคาในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท และการซื้อหรือ

การจางโดยวิธีพิเศษกรณีเรงดวนตามขอ ๑๑ (๒) ซึ่งไมอาจทํารายงานตามปกติได ใหพนักงาน
พัสดุหรือผูมีหนาที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทํารายงานตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่
เห็นวาจําเปนก็ได 

 
ขอ ๑๔  เมื่อผูอํานวยการใหความเห็นชอบรายงานที่เสนอตามขอ ๑๓ แลว ให

พนักงานพัสดุดําเนินการตามวิธีการซื้อหรือการจางนั้นๆ ตอไปได 
 
ขอ ๑๕  ในการดําเนินการซื้อหรือจางแตละครั้ง ใหผู อํานวยการแตงตั้ง

คณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการแลวแตกรณี คือ 

(๑) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
(๒) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 
(๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
(๔) คณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจาง 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหคณะกรรมการแตละคณะรายงานผลการพิจารณาตอผูอํานวยการภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด ถามีเหตุที่ทําใหรายงานลาชา ใหเสนอผูอํานวยการพิจารณาขยายเวลาใหตาม
ความจําเปน 

 
ขอ ๑๖  คณะกรรมการตามขอ ๑๕ แตละคณะใหประกอบดวย ประธาน

กรรมการ ๑ คนและกรรมการอยางนอย ๒ คน โดยปกติใหแตงตั้งจากผูชวยหัวหนางานหรือ
เทียบเทาข้ึนไป ในกรณีจําเปน หรือเพ่ือประโยชนของ อ.ส.ย. ใหแตงตั้งผูชํานาญการหรือ
ผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานจางหรือพัสดุนั้นๆ ซึ่งเปนบุคคลที่มาจากหนวยงานอื่นรวมเปนกรรมการ
ดวยก็ได ถาประธานกรรมการไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูอํานวยการแตงตั้งพนักงานที่มี
คุณสมบัติดังกลาวขางตนทําหนาที่ประธานกรรมการแทน ในกรณีเมื่อถึงกําหนดเวลาการเปดซอง
สอบราคา หรือรับซองประกวดราคาแลวประธานกรรมการยังไมมาปฏิบัติหนาที่ ใหกรรมการที่มา
ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหนาที่ประธานกรรมการในเวลานั้น โดยใหคณะกรรมการ
ดังกลาวปฏิบัติหนาที่เฉพาะขอ ๒๑ (๑) หรือขอ ๒๘ แลวแตกรณี แลวรายงานประธานกรรมการ
ซึ่งผูอํานวยการแตงตั้งเพ่ือดําเนินการตอไป 

ในการซื้อหรือจางคร้ังเดียวกัน หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการรับและเปดซอง
ประกวดราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือแตงตั้งผูที่เปนกรรมการเปดซอง
สอบราคาหรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เปนกรรมการตรวจรับพัสดุ 

คณะกรรมการทุกคณะ เวนแตคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา ควร
แตงตั้งผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุหรืองานจางนั้นๆ เขารวมเปนกรรมการดวย 

สําหรับการซื้อหรือจางในวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแตงตั้งพนักงานคนหนึ่ง
ซึ่งมิใชผูจัดซื้อหรือจัดจางเปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจางนั้น โดยใหปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจางก็ได 

 
ขอ ๑๗  ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมา

พรอมกันไมนอยกวาก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการแต
ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมต ิ

มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธาน
กรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุและ
คณะกรรมการตรวจการจางใหถือมติเอกฉันท 

กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ ใหทําบันทึกความเห็น
แยงไวดวย 

ขอ ๑๘  การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ใหพนักงานพัสดุติดตอตกลงราคา
กับผูขายหรือผูรับจางโดยตรง แลวใหดําเนินการจัดซื้อหรือจางไดภายในวงเงินที่ไดรับความ
เห็นชอบจากผูอํานวยการ 

การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดย
ไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน ใหพนักงานพัสดุ หรือพนักงาน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ผู รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอ
ผูอํานวยการและเมื่อผูอํานวยการใหความเห็นชอบแลว ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการ
ตรวจรับโดยอนุโลม 

 
ขอ ๑๙  การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหพนักงานพัสดุจัดทําเอกสารสอบ

ราคาโดยอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้ 
(๑) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อและจํานวนที่ตองการ หรือแบบรูป

รายการละเอียดและปริมาณงานที่ตองการจาง 
ในกรณีที่จําเปนตองดูสถานที่ หรือช้ีแจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตามวรรค

หนึ่ง ใหกําหนดสถานที่ วัน เวลาที่นัดหมายไวดวย 
(๒) คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซึ่งจะตองมีอาชีพขายหรือรับจางตาม (๑) 

โดยใหผูเสนอราคาแสดงหลักฐานดังกลาวดวย 
(๓) ในกรณีจําเปนใหระบุผูเขาเสนอราคา สงตัวอยางแคตตาลอก หรือแบบรูป

และรายการละเอียดไปพรอมกับใบเสนอราคา 
(๔) ถาจําเปนตองมีการตรวจทดลอง ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอแกการ

ตรวจทดลองและเหลือไวสําหรับการทําสัญญาดวย ทั้งนี้ ใหมีขอกําหนดไวดวยวา อ.ส.ย. ไม
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอยางนั้น 

(๕) สถานที่ติดตอเก่ียวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มีการขายใหระบุ
ราคาขายไวดวย 

(๖) ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคาเสนอราคารวมทั้งส้ินและราคาตอหนวยหรือ
ตอรายการ (ถาทําได) พรอมทั้งระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวา จะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอ
หนวยหรือตอรายการ ในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคาใหพิจารณาราคารวม 

(๗) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาใหลงราคารวม
ทั้งส้ินเปนตัวเลขและตองมีตัวหนังสือกํากับ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือ
เปนสําคัญ 

ในการสอบราคาจางกอสราง ใหกําหนดแบบบัญชีรายการกอสรางตามความ
เหมาะสมของลักษณะและประเภทของงาน เพ่ือใหผูเขาเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาดวย 

(๘) กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาที่จําเปนตอ อ.ส.ย. และมีเง่ือนไขดวยวาซอง
เสนอราคาที่ย่ืนตอ อ.ส.ย. และลงทะเบียนรับซองแลว จะถอนคืนมิได 

(๙) กําหนดสถานที่สงมอบพัสดุ และวันสงมอบโดยประมาณ (สําหรับการซื้อ) 
หรือกําหนดวันที่จะเริ่มทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจาง) 

(๑๐) กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปดซองสอบราคา 
(๑๑) ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอ อ.ส.ย. จา

หนาถึงประธานกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อการจางครั้งนั้น และสงถึง อ.ส.ย. กอนวันเปด



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ซอง โดยใหสงเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองราคา
ดวย 

สําหรับกรณีที่จะใหมีการยื่นซองทางไปรษณียไดใหกําหนดวิธีการปฏิบัติไวให
ชัดเจนดวย 

(๑๒) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวา ผูที่ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
กับ อ.ส.ย. เปนผูทิ้งงาน 

(๑๓) ขอกําหนดวาผูเขาเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญา จะตอง
วางหลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตราตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 

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

(๑๕) ขอสงวนสิทธิวา อ.ส.ย. จะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงานของทาง
ราชการและ อ.ส.ย. ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อหรือจาง หรือเลือกซื้อหรือจางโดยไมจําเปนตองซื้อ
หรือจางจากผูเสนอราคาต่ําสุดเสมอไปรวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอ
ราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เช่ือไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการ
สมยอมกันในการเสนอราคา 

 
ขอ ๒๐  การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ใหดําเนินการดังนี้ 
(๑) กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา ๑๐ วัน สําหรับการสอบราคาใน

ประเทศหรือไมนอยกวา ๔๕ วัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ใหผูมีหนาที่ดําเนินการซื้อหรือ
การจางสงประกาศเผยแพรการสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขายหรือรับจาง
ทํางานนั้นโดยตรงหรือโดยทางไปรษณียลงทะเบียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได กับใหปดประกาศ
เผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของ อ.ส.ย. 

(๒) ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อหรือการจางครั้งนั้น และสงถึง อ.ส.ย. ผูดําเนินการสอบ
ราคากอนวันเปดซองสอบราคา โดยยื่นโดยตรงตอ อ.ส.ย. หรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน ใน
กรณีที่ อ.ส.ย. กําหนดใหกระทําได 

(๓) ใหพนักงานพัสดุลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซอง ใน
กรณีที่ผูเสนอราคามายื่นซองโดยตรงใหออกใบรับใหแกผูย่ืนซอง สําหรับกรณีที่เปนการยื่นซอง
ทางไปรษณียใหถือวันและเวลาที่ อ.ส.ย. นั้นลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง และใหสงมอบ
ซองใหแกหัวหนางานพัสดุทันที 

(๔) ใหหัวหนาพนักงานพัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซองและ
เมื่อถึงกําหนดเวลาเปดซองสอบราคาแลว ใหสงมอบซองเสนอราคาพรอมทั้งรายงานผลการรับ
ซองตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคา เพ่ือดําเนินการตอไป 

 
ขอ ๒๑  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีหนาที่ดังนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสาร
หลักฐานตางๆ ของผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผย ตามวัน เวลา และสถานท่ีที่กําหนด และ
ตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผูเสนอราคาทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือ
กํากับไวในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน 

(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบ
รูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม (๒) ที่มี
คุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอ อ.ส.ย. และเสนอใหซื้อหรือจางจากรายที่คัดเลือกไวแลว 
ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด 

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับ อ.ส.ย. 
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารสอบราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํารายถัดไป
ตามลําดับ 

ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอ
ราคาใหมพรอมกันดวยวิธีย่ืนซองเสนอราคา 

ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูง
กวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามขอ ๒๓ 

(๔) ในกรณีที่มีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่
กําหนดไวในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการดําเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม 

(๕) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสาร
ที่ไดรับไวทั้งหมดตอผูอํานวยการเพื่อส่ังการโดยเสนอผานหัวหนาพนักงานพัสด ุ

 
ขอ ๒๒  การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏวาราคาของผูเสนอราคา

รายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางยังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางตามขอ ๑๓ (๔) ให
คณะกรรมการดําเนินการตามลําดับ ดังนี ้

(๑) เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูเสนอ
ราคารายนั้นยอมลดราคาแลว ราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือสูงกวาแตสวน
ที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอีก 
แตสวนที่สูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางนั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวา
ราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 

(๒) ถาดําเนินการตาม (๑) แลวไมไดผล ใหเรียกผูเสนอราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจางทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกัน ดวยวิธีย่ืนซองเสนอราคาภายใน
กําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไวเดิม 
หากผูเสนอราคาต่ําสุดในการตอรองราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางหรือสูง
กวา แตสวนที่สูงกวานั้นไมเกินรอยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปน
ราคาที่เหมาะสม ก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) ถาดําเนินการตาม (๒) แลวไมไดผล ใหเสนอความเห็นตอผูอํานวยการเพื่อ
ประกอบการใชดุลพินิจวาจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติม 
หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดําเนินการสอบราคาใหม 

 
ขอ ๒๓  การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหพนักงานพัสดุจัดทําเอกสาร

ประกวดราคาตามแบบของทางราชการโดยอนุโลม และมีสาระสําคัญดังนี้ 
(๑) รายการพัสดุที่ตองการซื้อ หรืองานที่ตองการจาง 
(๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิเขาประกวดราคา 
(๓) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปดการรับซอง และเปดซองประกวดราคา 
(๔) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับ หรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและ

ราคาของเอกสาร 
(๕) แหลงเงินกูและประเทศผูมีสิทธิเขาประกวดราคาในกรณีประกวดราคา

นานาชาต ิ
 
ขอ ๒๔  การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหหัวหนาพนักงานพัสดุมี

หนาที่รับผิดชอบควบคุมดูแลและจัดทําหลักฐานการเผยแพรและการปดประกาศประกวดราคา
ภายในระยะเวลาที่กําหนด โดยใหพนักงานพัสดุดําเนินการดังนี ้

(๑) ปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของ อ.ส.ย. นั้น การปด
ประกาศดังกลาว ใหกระทําในตูปดประกาศที่มีกุญแจปดตลอดเวลา โดยผูปดประกาศและผูปลด
ประกาศออกจากตูปดประกาศจะตองจัดทําหลักฐานการปดประกาศและการปลดประกาศออก 
เปนหนังสือมีพยานบุคคลรับรอง ทั้งนี้ ผูปดประกาศและผูปลดประกาศออกจะตองมิใชบุคคล
เดียวกัน และจะตองมิใชบุคคลที่เปนพยานในแตละกรณีดวย 

(๒) สงไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และ/หรือประกาศในหนังสือพิมพ 
(๓) สงใหกรมประชาสัมพันธ และองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทย เพ่ือ

เผยแพร 
(๔) สงไปเผยแพรที่ศูนยรวมขาวประกวดราคาของทางราชการ โดยใหสงเอกสาร

ประกวดราคาไปพรอมกันดวย 
(๕) สงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาค 

แลวแตกรณีโดยใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกันดวย 
นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเห็นสมควรจะสงประกาศไปยังผูมี

อาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอ่ืนอีกดวยก็ได 
การสงประกาศประกวดราคาตามวรรคหนึ่ง หากจัดสงทางไปรษณียใหจัดสงโดย

ใชบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) เวนแตทองที่ใดไมมีบริการไปรษณียดวนพิเศษ (EMS) จึง
ใหจัดสงทางไปรษณียลงทะเบียน 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ใหกระทํากอนการใหหรือ
การขายเอกสารประกวดราคาไมนอยกวา ๗ วันทําการ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สําหรับการซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ใหสวนราชการถือ
ปฏิบัติตามหลักเกณฑของแหลงเงินกูหรือแหลงใหเงินชวยเหลือ 

 
ขอ ๒๕  การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา รวมทั้งเอกสารที่เก่ียวกับคุณ

ลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียด ใหกระทํา ณ สถานที่ที่สามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขต
หวงหามและจะตองจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมา
ขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้น รายละ ๑ ชุด โดยไมมีเง่ือนไขอื่นใดในการให
หรือการขาย 

การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา ตองกระทําไมนอยกวา ๗ วันทําการ 
และจะตองมีชวงเวลาสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงคจะเขาเสนอราคาหลังปดการใหหรือ
การขายเอกสารประกวดราคาจนถึงกอนวันรับซองประกวดราคา ไมนอยกวา ๗ วันทําการ โดย
คํานึงถึงขนาดปริมาณ และลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง 

ในกรณีที่มีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่ทาง อ.ส.ย. ตองเสีย
ไปในการจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น 

ถามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นและมีการประกวดราคาใหม ใหผูรับหรือ
ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งกอน มีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้นหรือ
ไดรับเอกสารประกวดราคาใหม โดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารประกวดราคาอีก 

 
ขอ ๒๖  ในกรณีการซื้อหรือการจางใดมีรายละเอียดที่มีความซับซอน หรือมี

ความจําเปนโดยสภาพของการซื้อหรือการจางที่จะตองมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ 
ให อ.ส.ย. กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ในประกาศ
ประกวดราคา 

กอนวันปดการรับซองประกวดราคา หาก อ.ส.ย. เห็นวามีความจําเปนที่จะตอง
กําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเปนการแกไขคุณลักษณะเฉพาะที่เปน
สาระสําคัญซึ่งมิไดกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาตั้งแตตน ให อ.ส.ย. จัดทําเปนเอกสาร
ประกวดราคาเพิ่มเติมและใหระบุวัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่
ไวดวย และใหดําเนินการตามขอ ๒๔ วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม รวมทั้งใหแจงเปนหนังสือใหผูที่
ไดรับหรือไดซื้อเอกสารประกวดราคาไปแลวทุกรายทราบโดยมิชักชา 

การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง ใหพนักงาน
พัสดุจัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐานทุก
ครั้ง 

ถามีการดําเนินการตามวรรคสอง ให อ.ส.ย. พิจารณาเลื่อนวัน เวลารับซอง การ
ปดการรับซอง และการเปดซองประกวดราคา ตามความจําเปนแกกรณีดวย 

 
ขอ ๒๗  นอกจากกรณีที่กําหนดไวตามขอ ๒๖ เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประกวด

ราคาหามมิใหรนหรือเล่ือน หรือเปล่ียนแปลงกําหนดเวลารับซอง และเปดซองประกวดราคา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

การรับซองทางไปรษณียจะกระทํามิได เวนแตการประกวดราคานานาชาติซึ่ง
กําหนดใหมีการยื่นซองทางไปรษณียได โดยใหถือปฏิบัติตามขอ ๒๐ (๒) (๓) และ (๔) โดย
อนุโลม 

 
ขอ ๒๘  คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้ 
(๑) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงช่ือกํากับซองกับ

บันทึกไวที่หนาซองวาเปนของผูใด 
(๒) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับพนักงานการเงินและใหพนักงานการเงิน

ออกใบรับใหแกผูย่ืนซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกใน
รายงานดวยกรณีหลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกัน ใหสงสําเนาหนังสือค้ําประกันใหธนาคาร 
บรรษัท เงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ผูออก
หนังสือค้ําประกันทราบทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย 

(๓) รับเอกสารหลักฐานตางๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคา พรอม
ทั้งพัสดุตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกไว
ในรายงาน 

(๔) เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคาหรือเอกสาร
หลักฐานตางๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก 

(๕) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสาร
หลักฐานตางๆ ของผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด และให
กรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผน 

ในกรณีที่มีการยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนออื่นๆ แยกจากซอง
ขอเสนอดานราคาซึ่งตองพิจารณาทางเทคนิคและอื่นๆ กอน ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไวตามขอ 
๓๓ และขอ ๓๕ คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคาไมตองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง
โดยใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่จะตองดําเนินการตอไป 

(๖) สงมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานตางๆ พรอมดวยบันทึก
รายงานการดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน 

 
ขอ ๒๙  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบราคา เอกสารหลักฐานตางๆ พัสดุ

ตัวอยางแคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม
เง่ือนไขในเอกสารประกวดราคา 

ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดใน
เอกสารประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการ
ไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอื่นหรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย ใหพิจารณาผอนปรนให
ผูเขาประกวดราคาโดยไมตัดผูเขาประกวดราคารายนั้นออก 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดก็
ไดแตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได 

(๒) พิจารณาคัดเลือกส่ิงของ หรืองานจาง หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่
ตรวจสอบแลวตาม (๑) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอ อ.ส.ย. แลวเสนอใหซื้อหรือ
จางจากผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวแลวซึ่งเสนอราคาต่ําสุด 

ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับ อ.ส.ย. 
ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ําราย
ถัดไปตามลําดับ 

ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอ
ราคาใหมพรอมกันดวยวิธีย่ืนซองเสนอราคา 

ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูง
กวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามขอ ๒๒ 
โดยอนุโลม 

(๓) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พรอมดวยเอกสาร
ที่ไดรับไวทั้งหมดตอผูอํานวยการ โดยเสนอผานหัวหนาพนักงานพัสด ุ

 
ขอ ๓๐  เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไดพิจารณาตามขอ 

๒๙ (๑) แลวปรากฏวามีผูเสนอราคารายเดียวหรือมีผูเสนอราคาหลายรายแตถูกตองตรงตาม
รายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติใหเสนอ
ผูอํานวยการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น แตถาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
เห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการประกวดราคา ก็ใหดําเนินการ
ตามขอ ๒๙ (๒) โดยอนุโลม 

 
ขอ ๓๑  ในกรณีไมมีผูเสนอราคา หรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายการละเอียด

และเง่ือนไขที่กําหนด ใหเสนอผูอํานวยการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น เพ่ือดําเนินการ
ประกวดราคาใหม หากผูอํานวยการเห็นวา การประกวดราคาใหมจะไมไดผลดี จะสั่งให
ดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๑๑ (๑๐) 

 
ขอ ๓๒  หลังจากการประกวดราคาแลวแตยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือ

จางกับผู เสนอราคารายใด ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของ อ.ส.ย. เปนเหตุใหตอง
เปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการละเอียด หรือเง่ือนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา ซึ่ง
ทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคาดวยกัน ใหผูอํานวยการพิจารณายกเลิก
การประกวดราคาครั้งนั้น 

 
ขอ ๓๓  การซื้อหรือการจางที่มีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของ

พัสดุ และหรือขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกัน



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

เปนเหตุใหมีปญหาในการพิจารณาตัดสิน และเพ่ือขจัดปญหาดังกลาวจําเปนตองใหมกีารปรบัปรงุ
ขอเสนอใหครบถวนและเปนไปตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา หรือการซื้อ หรือการ
จางแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหดําเนินการได ใหถือ
ปฏิบัติเชนเดียวกับการประกวดราคาทั่วไป เวนแต การกําหนดใหผูเขาเสนอราคายื่นซองประกวด
ราคาโดยแยกเปน 

(๑) ซองขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่นๆ 
(๒) ซองขอเสนอดานราคา 
(๓) ซองขอเสนอทางการเงินตามขอ ๓๕ (ถามี) 
ทั้งนี้ ใหกําหนดวิธีการ ข้ันตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเง่ือนไขใน

เอกสารประกวดราคาดวย 
 
ขอ ๓๔  เพ่ือใหเปนไปตามขอ ๓๓ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด

ราคา ทําหนาที่เปดซองขอเสนอดานเทคนิคของผูเสนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปดซอง
ประกวดราคาตามขอ ๒๘ (๕) และพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ ๓๓ โดยถือปฏิบัติตาม
ขอ ๒๙ ในสวนที่ไมขัดกับการดําเนินการดังตอไปนี ้

(๑) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิค และขอเสนออ่ืนของผูเขาเสนอราคาทุกราย 
และคัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอไดตรงหรือใกลเคียงตามมาตรฐานความตองการของ อ.ส.ย. มาก
ที่สุด ในกรณีจําเปนจะเรียกผูเสนอราคามาชี้แจงในรายละเอียดขอเสนอเปนการเพิ่มเติมขอหนึ่ง
ขอใดก็ได 

(๒) เปดซองราคาเฉพาะรายที่ไดผานการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑) แลว 
สําหรับรายที่ไมผานการพิจารณา ใหสงคืนซองขอเสนอดานราคา และซองขอเสนอทางการเงิน 
(ถามี) โดยไมเปดซอง 

ในการพิจารณาขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนอทางการเงิน ในกรณีนี้ ให อ.
ส.ย. แตงตั้งผูเช่ียวชาญดานเทคนิค และผูเช่ียวชาญดานการเงินที่เก่ียวของกับการซื้อหรือการจาง
อยางนอยดานละ ๑ คน เขารวมเปนคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามวรรคหนึ่ง
ดวย 

 
ขอ ๓๕  การซื้อหรือการจางที่เปดโอกาสใหผูเขาเสนอราคาย่ืนขอเสนอทางการ

เงินมาดวยใหกําหนดใหผูเสนอราคายื่นซองขอเสนอทางการเงินแยกมาตางหาก และใหเปดซอง
ขอเสนอทางการเงินพรอมกับการเปดซองราคาตามขอ ๓๔ (๒) เพ่ือทําการประเมินเปรียบเทียบ
ตอไป ทั้งนี้ ใหกําหนดวิธีการ ข้ันตอน และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเง่ือนไขในเอกสารการ
ประกวดราคาดวย 

 
ขอ ๓๖  การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการ

จัดซื้อหรือจัดจางโดยวิธีพิเศษข้ึน เพ่ือดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาด ใหดําเนินการซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงราคา 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ในกรณีเปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแก อ.ส.ย. ใหเชิญ
ผูมีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาด
หรือราคาที่คณะกรรมการจัดซื้อเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

(๓) ในกรณีที่ เปนพัสดุที่ ไดซื้อไวแลว แตมีความจําเปนตองใช เ พ่ิมใน
สถานการณที่จําเปนหรือเรงดวน หรือเพ่ือประโยชนของ อ.ส.ย. ใหเจรจากับผูขายรายเดิมตาม
สัญญาหรือขอตกลงซึ่งยังไมส้ินสุดระยะเวลาการสงมอบ เพ่ือขอใหมีการขายพัสดุตามรายละเอียด
และราคาที่ต่ํากวา หรือราคาเดิมภายใตเง่ือนไขที่ดีกวาหรือเง่ือนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวย
ตามสัญญาเดิม (ถามี) เพ่ือใหบังเกิดผลประโยชนสูงสุดที่ อ.ส.ย. จะไดรับ 

(๔) ในกรณีเปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ ใหเสนอ
ผูอํานวยการเพื่อติดตอส่ังซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือสืบราคาจากตางประเทศ โดยขอความ
รวมมือใหสถานเอกอัครราชทูตหรือสวนราชการอื่นในตางประเทศชวยสืบราคา คุณภาพ 
ตลอดจนรายละเอียดสวนการซื้อโดยผาน องคการระหวางประเทศใหติดตอกับสํานักงานของ
องคการระหวางประเทศที่มีอยูในประเทศโดยตรง เวนแตกรณีที่ไมมีสํานักงานในประเทศ ให
ติดตอกับสํานักงานในตางประเทศได 

(๕) ในกรณีเปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่
จําเปนตองระบุย่ีหอเปนการเฉพาะ หรือจําเปนตองจัดหาใหทันฤดูกาล หรือวัสดุอุปกรณ
การเกษตร เคมีภัณฑ ใหเชิญผูผลิตหรือผูแทนจําหนายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวา
ราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการจัดซื้อเห็นสมควร ใหตอรอง
ราคาลงเทาที่จะทําได 

(๖) ในกรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี ใหสืบราคาจาก
ผูมีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป 
(ถามี) หากเห็นวา ผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคา
ที่คณะกรรมการจัดซื้อเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

(๗) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๑๑ (๒) (๔) และ (๕) ใหเชิญผูมีอาชีพ
รับจางทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถ่ิน หรือ
ราคาที่ประมาณไดหรือราคาที่คณะกรรมการจัดจางเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

(๘) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๑๑ (๗) ใหเจรจากับผูรับจางรายเดิมตาม
สัญญาหรือขอตกลงซึ่งยังไมส้ินสุดระยะเวลาการสงมอบเพื่อขอใหมีการจางตามรายละเอียด และ
ราคาที่ต่ํากวาหรือราคาเดิม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพ่ือใหบังเกิด
ผลประโยชนสูงสุดที่สวนราชการจะไดรับ 

(๙) การจางโดยวิธีพิเศษกรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมได
ผลดี ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรง และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือ
ประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรจางเสนอราคาสูง
กวาราคาในทองถ่ิน หรือราคาที่ประมาณได หรือราคาที่คณะกรรมการจัดจางเห็นสมควร ให
ตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ใหคณะกรรมการจัดซื้อหรือจัดจางรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอม
ดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอผูอํานวยการเพื่อส่ังการ โดยเสนอผานหัวหนาพนักงานพัสดุ 

 
ขอ ๓๗  การดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหผูอํานวยการสั่งซื้อหรือ

ส่ังจางจากผูขายหรือผูรับจางตามขอ ๑๒ ไดโดยตรง 
 
ขอ ๓๘  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวใน

สัญญาหรือขอตกลง 
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับ

อนุมัติจากผูอํานวยการกอน 
(๒) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว สําหรับกรณีที่มี

การทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผู ชํานาญการหรือ
ผูทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่
ของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได 

ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจรับตาม
หลักวิชาการสถิติ 

(๓) โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสง และให
ดําเนินการใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(๔) เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางได
สงมอบพัสดุถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกพนักงาน
พัสดุพรอมกับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบแกผูขายหรือผู
รับจาง ๑ ฉบับ และพนักงานพัสดุ ๑ ฉบับ เพ่ือดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิก
จายเงินของ อ.ส.ย. และรายงานใหผูอํานวยการทราบ 

ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบ มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญา
หรือขอตกลงใหรายงานผูอํานวยการผานหัวหนางานพัสดุเพ่ือทราบหรือส่ังการ แลวแตกรณี 

(๕) ในกรณีที่ผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสง
มอบครบจํานวนแตไมถูกตองทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนใหตรวจ
รับไวเฉพาะจํานวนที่ถูกตองโดยถือปฏิบัติตาม (๔) และโดยปกติใหรีบรายงานผูอํานวยการเพื่อ
แจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันตรวจพบ แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิของ อ.
ส.ย. ที่จะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น 

(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยาง
ใดอยางหนึ่งไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบ
พัสดุนั้นและโดยปกติใหรีบรายงานผูอํานวยการ เพ่ือแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วัน
ทําการนับแตวันที่ตรวจพบ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๗) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแยงไว ให
เสนอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาผูอํานวยการสั่งการใหรับพัสดุนั้นไว จึงดําเนินการตาม 
(๔) หรือ (๕) แลวแตกรณี 

 
ขอ ๓๙  คณะกรรมการตรวจการจาง มีหนาที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมที่ผู

ควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห 
รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงานแลวรายงาน
ผูอํานวยการเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

(๒) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาตามหลัก
วิชาการ ไมนาจะเปนไปได ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงให
ทํางานจางนั้นๆ โดยใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่
เห็นสมควรและตามหลักวิชาการเพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดใน
สัญญา 

(๓) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันที่
ประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(๔) เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด
และขอกําหนดในสัญญาแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจาง
นั้น และใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี โดยลงชื่อไวเปน
หลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ และพนักงานพัสดุ ๑ ฉบับ เพ่ือทําการ
เบิกจายเงินตามขอบังคับ อ.ส.ย. วาดวยการเงินและบัญชี และรายงานใหผูอํานวยการทราบ 

ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานผูอํานวยการผานหัวหนาพนักงานพัสดุเพ่ือ
ทราบ หรือส่ังการ แลวแตกรณ ี

(๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงานโดยทําความเห็นแยง
ไว ใหเสนอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาผูอํานวยการสั่งการใหตรวจรับงานจางนั้นไว จึงจะ
ดําเนินการตาม (๔) 

 
ขอ ๔๐  ผูควบคุมงาน มีหนาที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงให

ทํางานจางนั้นๆ ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกประการ
โดยสั่งเปล่ียนแปลง แกไข เพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการ
เพ่ือใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติ
ตามก็ส่ังใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะ
ยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําส่ังและใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกําหนดในสัญญามี
ขอความขัดกันหรือเปนที่คาดหมายไดวา ถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด 
และขอกําหนดในสัญญา แตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาการที่ดี 
หรือไมปลอดภัยใหส่ังพักงานนั้นไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว 

(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปน
รายวัน พรอมทั้งผลการปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย ๒ ฉบบั 
เพ่ือรายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวเพ่ือมอบใหแก
พนักงานพัสดุเมื่อเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของ อ.ส.ย. เพ่ือประกอบการ
ตรวจสอบของผูมีหนาที่ 

การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และวัสดุที่ใชดวย 

(๔) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญา และในวันถึงกําหนดสง
มอบงานแตละงวด ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ให
คณะกรรมการตรวจการจางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันถึงกําหนดนั้นๆ 

 
ขอ ๔๑  การสั่งซื้อหรือส่ังจางครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ให

เปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี ้
(๑) หัวหนาฝายหรือเทียบเทาไมเกิน ๒๐,๐๐๐ บาท 
(๒) รองผูอํานวยการ ไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ผูอํานวยการ ไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๔) ประธานกรรมการ เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ 

บาท 
(๕) คณะกรรมการ เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ขอ ๔๒  การสั่งซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารง

ตําแหนงและภายในวงเงิน ดังตอไปนี ้
(๑) รองผูอํานวยการ ไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒) ผูอํานวยการ ไมเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๓) ประธานกรรมการ เกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๔) คณะกรรมการ เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 
ขอ ๔๓  การสั่งซื้อหรือส่ังจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหผูอํานวยการสั่งซื้อหรือส่ังจาง

โดยไมจํากัดวงเงิน 
 
ขอ ๔๔  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่ง

อยางใด ดังตอไปนี ้



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๘ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอเจาหนาที่ 

หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบของทางราชการโดย

อนุโลม 
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัท

เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยและ
ประกอบธุรกิจค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่
ธนาคารแหงประเทศไทยแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใชตามแบบของ
ทางราชการ 

(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
สําหรับการประกวดราคานานาชาติ ใหใชหนังสือค้ําประกันของธนาคารใน

ตางประเทศที่มีหลักฐานดี และผูอํานวยการเชื่อถือ เปนหลักประกันซองไดอีกประเภทหนึ่ง 
 
ขอ ๔๕  หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในขอ ๔๔ ใหกําหนดมูลคาเปน

จํานวนเต็มในอัตรารอยละสิบของวงเงิน หรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้น แลวแตกรณี เวนแตการ
จัดหาพัสดุที่ผูอํานวยการเห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกวานั้นก็ได 

ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ป และพัสดุนั้น
ไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง เชน พัสดุใชส้ินเปลือง ใหกําหนดหลักประกันใน
อัตรารอยละหาของราคาพัสดุที่สงมอบในแตละปของสัญญา โดยใหถือวาหลักประกันนี้เปนการค้ํา
ประกันตลอดอายุสัญญาและหากในปตอไปราคาพัสดุที่สงมอบแตกตางไปจากราคาในรอบปกอน 
ใหปรับปรุงหลักประกันตามอัตราสวนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นกอนครบรอบป ในกรณีที่หลักประกัน
ตองปรับปรุงในทางที่เพ่ิมขึ้นและคูสัญญาไมนําหลักประกันมาเพิ่มใหครบจํานวนภายใน ๑๕ วัน 
กอนการสงมอบพัสดุงวดสุดทายของปนั้น ให อ.ส.ย. หักจากเงินคาพัสดุงวดสุดทายของปนั้นที่
ทาง อ.ส.ย. จะตองจายใหเปนหลักประกันในสวนที่เพ่ิมขึ้น 

การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตองระบุไวเปนเง่ือนไขใน
เอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา และหรือในสัญญาดวย 

ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือคูสัญญาวางหลักประกันที่มีมูลคาสูงกวาที่กําหนดไวใน
ระเบียบเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ใหอนุโลมรับได 

 
ขอ ๔๖  ในกรณีที่สวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจเปนผูเสนอราคาหรือเปนคูสัญญา 

ไมตองวางหลักประกัน 
 
ขอ ๔๗  ให อ.ส.ย. คืนหลักประกันใหแกผูเสนอราคาคูสัญญาหรือผูค้ําประกัน

ตามหลักเกณฑดังนี้ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๑๙ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๑) หลักประกันซองใหคืนใหแกผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วนั นบั
แตวันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคา
ต่ําสุดไมเกิน ๓ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูเสนอราคาไดพนจากขอ
ผูกพันแลว 

(๒) หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญา หรือผูค้ําประกันโดยเร็ว และอยาง
ชาตองไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 

การจัดหาที่ไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรองใหคืนหลักประกันใหแก
คูสัญญาหรือผูค้ําประกันตามอัตราสวนของพัสดุ ซึ่ง อ.ส.ย. ไดรับมอบไวแลว แตทั้งนี้จะตองระบุ
ไวเปนเง่ือนไขในเอกสารสอบราคาหรือเอกสารประกวดราคา และในสัญญาดวย 

การคืนหลักประกันที่ เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ในกรณีที่ผูเสนอราคา
หรือคูสัญญาไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตน ใหรีบสงตนฉบับหนังสือค้ําประกันใหแกผูเสนอ
ราคา หรือคูสัญญาโดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว พรอมกับแจงใหธนาคาร บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูค้ําประกันทราบดวย 

 
ขอ ๔๘  การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูขายหรือผูรับจาง จะ

กระทํามิไดเวนแตผูอํานวยการเห็นวามีความจําเปนจะตองจาย และมีการกําหนดเงื่อนไขไวกอน
การทําสัญญาหรือขอตกลง ใหกระทําไดเฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้

(๑) การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจ จายไดไมเกินรอยละหาสิบของราคาซื้อหรือราคาจาง 

(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในตางประเทศ หรือจากหนวยงานอื่นใน
ตางประเทศซึ่งตองดําเนินการผานองคการระหวางประเทศ หรือการซื้อเคร่ืองมือวิทยาศาสตร 
หรือพัสดุอ่ืนซึ่งจําเปนตองซื้อจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายโดยตรงในตางประเทศ ใหจายได
ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐหรือองคการระหวางประเทศ หรือตามเงื่อนไขที่ผูขายกําหนด 
แลวแตกรณ ี

(๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานขอมูล
สําเร็จรูป (CD-ROM, DVD-ROM) ที่มี ลักษณะจะตองบอกรับเปนสมาชิกกอน และมี
กําหนดการออกเปนวาระดังเชน วารสาร หรือการบอกรับเปนสมาชิก INTERNET เพ่ือให
สามารถใชประโยชนเรียกคนหาขอมูลขาวสารจากแหลงขอมูลตางๆ โดยอาศัยระบบเครือขาย
คอมพิวเตอร ใหจายไดเทาที่จายจริง 

(๔) การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จายไดไมเกินรอยละ
สิบหาของราคาซื้อหรือราคาจาง แตทั้งนี้ จะตองกําหนดอัตราคาพัสดุหรือคาจางที่จะจายลวงหนา
ไวเปนเง่ือนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๐ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๕) การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหจายไดไมเกินรอยละสิบหาของราคาซื้อ 
หรือราคาจาง 

 
ขอ ๔๙  การจายเงินใหแกผูขาย หรือผูรับจางตามแบบธรรมเนียมการคาระหวาง

ประเทศโดยเปดเลตเตอรออฟเครดิต หรือโดยวิธีใชดราฟตกรณีที่วงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
หรือการจายเงินตามความกาวหนาในการจัดหาพัสดุที่ส่ังซื้อ ใหกระทําไดโดยไมถือวาเปนการ
จายเงินลวงหนา 

 
ขอ ๕๐  การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๔๘ (๑) (๒) และ (๓) 

ไมตองเรียกหลักประกัน 
สวนการจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๔๘ (๔) และ (๕) ผูขายหรือ

ผูรับจางจะตองนําพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมาค้าํประกนั
เงินที่รับลวงหนาไปนั้น 

 
ขอ ๕๑  การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามขอบังคับนี้ เปนอํานาจของ

ผูอํานวยการ และใหทําเปนภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามแบบของทางราชการ 
การทําสัญญารายใดถาจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากแบบของ

ทางราชการโดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางสัญญาและไมทําให อ.ส.ย. เสียเปรียบก็
ใหกระทําได เวนแตผูอํานวยการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ก็ใหสงราง
สัญญานั้นไปใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน 

ในกรณีที่ไมอาจทําสัญญาตามแบบของทางราชการได และจําเปนตองรางสัญญา
ข้ึนใหมตองสงรางสัญญานั้นใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน เวนแตผู อํานวยการ
เห็นสมควรทําสัญญาตามแบบที่เคยผานการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแลว ก็ให
กระทําได 

สําหรับการเชาซึ่งผู เชาจะตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา หรือในกรณีที่
ผูอํานวยการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ใหสงรางสัญญาใหสํานักงาน
อัยการสูงสุดหรืออัยการจังหวัด แลวแตกรณี ตรวจพิจารณากอน 

ในกรณีจําเปนตองทําสัญญาเปนภาษาตางประเทศใหทําเปนภาษาอังกฤษ แต
ตองมีคําแปลตัวสัญญาและเอกสารแนบทายสัญญาเฉพาะที่สําคัญเปนภาษาไทยไวดวย เวนแต
เปนการทําสัญญาตามแบบของทางราชการ ไมตองแปลเปนภาษาไทย 

 
ขอ ๕๒  การจัดหาในกรณีดังตอไปนี้ จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันโดยไม

ตองทําเปนสัญญาตามขอ ๕๑ ก็ได โดยใหอยูในดุลพินิจของผูอํานวยการ 
(๑) การซื้อ การจาง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา โดยวิธีตกลงที่มี

วงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๑ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๒) การจัดหาท่ีคูสัญญา สามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายในหาวันทําการ
ของ อ.ส.ย. นับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ 

(๓) การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากสวนราชการ 
(๔) การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๑๑ (๑) (๒) (๔) (๕) และ (๗) 
(๕) การเชาซึ่งผูเชาไมตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา 
ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจาง

ซึ่งใชวิธีดําเนินการตามขอ ๑๘ วรรคสอง จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได 
 
ขอ ๕๓  การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ นอกจากการจางที่ปรึกษา ให

กําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัวรอยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ หรือของ
ราคางานจางนั้น แตจะตองไมต่ํากวาวันละ ๕๐๐ บาท 

ในกรณีการจัดหาส่ิงของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวน
ใดไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ แมคูสัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตาม
สัญญา แตยังขาดสวนประกอบบางสวน ตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนด
สัญญา ใหถือวาไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลย ใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด 

ในกรณีที่การจัดหาส่ิงของคิดราคารวมทั้งคาติดตั้งหรือทดลองดวย ถาติดตั้งหรือ
ทดลองเกินกวากําหนดตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กําหนดของ
ราคาทั้งหมด 

เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง ให อ.ส.ย. รีบแจงการ
เรียกคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญา และเมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ ให อ.ส.ย. 
บอกสงวนสิทธิการเรียกคาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นดวย 

 
ขอ ๕๔  สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลว จะแกไขเปลี่ยนแปลง

มิได เวนแตการแกไขนั้นจะเปนความจําเปนโดยไมทําให อ.ส.ย. ตองเสียประโยชน หรือเปนการ
แกไขเพื่อประโยชนแก อ.ส.ย. ใหอยูในอํานาจของผูอํานวยการที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไข
เปลี่ยนแปลงได แตถามีการเพิ่มวงเงิน จะตองปฏิบัติตามขอบังคับ อ.ส.ย. ที่เก่ียวของ 

การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเปนตอง
เพ่ิมหรือลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการทํางาน ใหตกลง
พรอมกันไป โดยใหผูอํานวยการพิจารณาอนุมัติไดภายในวงเงินที่อยูในอํานาจ แตถาวงเงินสั่งซื้อ
หรือจางเกินอํานาจผูอํานวยการ ใหเปนอํานาจของประธานหรือคณะกรรมการ แลวแตกรณี การ
ลดหรืองดคาปรับใหแกผูขายหรือผูรับจางจะกระทําไมได เวนแตกรณีเหตุสุดวิสัยหรือเปน
ความผิดหรือความบกพรองของ อ.ส.ย. 

สําหรับการจัดหาที่เก่ียวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง หรือ
งานที่ตองเปนไปตามหลักวิชาการ จะตองไดรับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิก และวิศวกร
ผูชํานาญการ นักวิชาการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะ 
แบบและรายการของงานกอสราง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้น แลวแตกรณีดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๒ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๕๕  ใหผูอํานวยการพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ในกรณีที่มี

เหตุอันเชื่อไดวา ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหผูอํานวยการพิจารณา

ไดเฉพาะกรณีที่เปนประโยชนแก อ.ส.ย. โดยตรง หรือเพ่ือแกไขขอเสียเปรียบของ อ.ส.ย. ในการ
ที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไป 

 
ขอ ๕๖  ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และ

จะตองมีการปรับตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงิน
คาพัสดุหรือคาจางให อ.ส.ย. พิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะ
ไดยินยอมเสียคาปรับใหแก อ.ส.ย. โดยไมมีเง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน ใหผูอํานวยการพิจารณาผอนปรน
การบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน 

 
ขอ ๕๗  การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตาม

สัญญาหรือขอตกลง ใหอยูในอํานาจของผูอํานวยการที่จะพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้น
จริงเฉพาะกรณี ดังตอไปนี้ 

(๑) เกิดจากความผิด หรือความบกพรองของ อ.ส.ย. 
(๒) เหตุสุดวิสัย 
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
ให อ.ส.ย. ระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวให อ.ส.ย. 

ทราบภายใน ๑๕ วัน นับแตเหตุนั้นไดส้ินสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนด คูสัญญาจะยก
มากลาวอางเพื่อขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (๑) ซึ่ง
มีหลักฐานชัดแจงหรือ อ.ส.ย. ทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 

 
ขอ ๕๘  ในกรณีที่ไมมีขอบังคับกําหนดไวเปนการเฉพาะ และเปนความจําเปน

เพ่ือประโยชนแก อ.ส.ย. ที่จะใชสิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือขอตกลง หรือขอกฎหมาย ใหอยู
ในดุลพินิจของผูอํานวยการที่จะใชสิทธิดังกลาว ส่ังการไดตามความจําเปน 

 
ขอ ๕๙  ใหผูอํานวยการสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ ซึ่งมีมูลคา

ตั้งแตหนึ่งลานบาทขึ้นไปใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ทําสัญญา
หรือขอตกลง 

 
หมวด ๓ 

การเชาและการใหเชา 
   

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๓ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๖๐  การเชาสังหาริมทรัพย และการเชาอสังหาริมทรัพยตามหลักเกณฑที่
กําหนดไวในหมวดนี้ ใหผูอํานวยการพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสมและจําเปน โดย
สําหรับการเชาสังหาริมทรัพยใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม 

ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาเชาลวงหนาในการเชาอสังหาริมทรัพย 
และสังหาริมทรัพย ใหกระทําไดเฉพาะกรณีการเชาซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน ๓ ป ตามหลักเกณฑ
ดังตอไปนี ้

(๑) การเชาจากหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือ
รัฐวิสาหกิจ จายไดไมเกินรอยละหาสิบของคาเชาทั้งสัญญา 

(๒) การเชาจากเอกชนจายไดไมเกินรอยละยี่สิบของคาเชาทั้งสัญญา 
การจายเงินคาเชาลวงหนานอกเหนือจากหลักเกณฑขางตน ใหขออนุมัติจาก

คณะกรรมการกอน 
 
ขอ ๖๑  การเชาอสังหาริมทรัพย ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี ้
(๑) เชาที่ดินเพื่อใชประโยชนของ อ.ส.ย. 
(๒) เชาสถานที่เพ่ือใชเปนที่ทําการในกรณีที่ไมมีสถานที่ของ อ.ส.ย. หรือมีแตไม

เพียงพอและถาสถานที่เชานั้นกวางขวางพอ จะใชเปนที่พักของผูซึ่งมีสิทธิเบิกคาเชาบานตาม
ขอบังคับของ อ.ส.ย. ดวยก็ได 

(๓) เชาสถานที่เพ่ือใชเปนที่พักสําหรับผูมีสิทธิเบิกคาเชาที่พักตามขอบังคับของ 
อ.ส.ย. ในกรณีที่ตองการประหยัดเงินงบประมาณ 

(๔) เชาสถานที่เพ่ือใชเปนที่เก็บพัสดุของ อ.ส.ย. ในกรณีที่ไมมีสถานที่เก็บ
เพียงพอ 

การเชาใหดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา 
 
ขอ ๖๒  กอนดําเนินการเชา ใหพนักงานพัสดุทํารายงานเสนอผูอํานวยการ ตาม

รายการ ดังตอไปนี ้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองเชา 
(๒) ราคาคาเชาที่ผูใหเชาเสนอ 
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยที่จะเชา เชน สภาพของสถานที่บริเวณที่

ตองการใชพรอมทั้งภาพถาย (ถามี) และราคาคาเชาครั้งหลังสุด เปนตน 
(๔) อัตราคาเชาของอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีขนาดและสภาพใกลเคียงกับที่จะเชา 

(ถามี) 
ในกรณี อ.ส.ย. ตองการเชาอสังหาริมทรัพยในสวนภูมิภาค ใหขอความเห็น

เก่ียวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราคาเชาจากจังหวัดนั้นๆ เพ่ือประกอบการพิจารณา
ดวย 

 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๔ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ขอ ๖๓  อสังหาริมทรัพยซึ่งมีอัตราคาเชารวมทั้งคาบริการอื่นเกี่ยวกับการเชา
ตามที่จะกําหนดไวในสัญญาไมเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ใหผูอํานวยการเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
ถาเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ใหขออนุมัติจากคณะกรรมการกอน 

 
ขอ ๖๔  การเชาใหทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันและใหอยูในดุลย

พินิจของผูอํานวยการที่จะดําเนินการในเรื่องเงื่อนไขของสัญญาหรือขอตกลงไดเอง เวนแตกรณี
การเชาซึ่งผูเชาตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา หรือในกรณีที่ผูอํานวยการเห็นวาจะมีปญหาทาง
เสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ ใหสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดหรืออัยการจังหวัดแลวแต
กรณีตรวจพิจารณากอนและในกรณีที่ตองจดทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่ใหดําเนินการตาม
กฎหมายดวย 

 
ขอ ๖๕  เมื่อไดทําสัญญาเชาแลว ใหสงสําเนาสัญญาไปยังสํานักงานการตรวจเงิน

แผนดิน แลวแตกรณี ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญา 
 
ขอ ๖๖  การใหเชาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ใหนําหลักเกณฑตามขอ 

๖๐ - ขอ ๖๖ มาใชโดยอนุโลม 
 

หมวด ๔ 
การควบคุมและการจําหนาย 

   
 

ขอ ๖๗  พัสดุของ อ.ส.ย. ไมวาจะไดมาดวยประการใด ใหอยูในความควบคุมตาม
ขอบังคับนี้ 

 
ขอ ๖๘  เมื่อพนักงานพัสดุไดรับมอบแลว ใหดําเนินการดังตอไปนี้ 
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี แยกเปนชนิด และแสดง

รายการตามแบบที่ อ.ส.ย. กําหนด โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบ
รายการดวย 

(๒) เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย และใหครบถวนถูกตองตรง
ตามบัญชีหรือทะเบียน 

 
ขอ ๖๙  การเบิกจายพัสดุจากคลังพัสดุของฝายการคลัง หรือหัวหนาฝายสํานักงาน

สาขากรุงเทพ ใหหัวหนางานที่ตองใชพัสดุนั้นเปนผูเบิก 
ใหหัวหนาฝายการคลัง หรือหัวหนาฝายสํานักงานสาขากรุงเทพ หรือผูที่ไดรับ

มอบหมายจากผูอํานวยการ เปนผูส่ังจายพัสดุที่อยูในความควบคุม แลวแตกรณ ี
 
ขอ ๗๐  พนักงานพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ 

(ถามี) แลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๕ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

 
ขอ ๗๑  กอนสิ้นเดือนกันยายนทุกป ใหผูอํานวยการแตงตั้งพนักงานของ อ.ส.ย. 

ซึ่งมิใชพนักงานพัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน เพ่ือตรวจสอบการรับจายพัสดุงวด
ตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมปกอน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปปจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คง
เหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการ
วันแรกของเดือนตุลาคมเปนตนไป วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตาม
บัญชีหรือทะเบียนหรือไม พัสดุใดชํารุด เส่ือมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม
จําเปนตองใชงานตอไปแลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูอํานวยการภายใน ๓๐ 
วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 

เมื่อผูอํานวยการไดรับรายงานจากพนักงานผูตรวจสอบแลว ใหสงสําเนารายงานไป
ยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ๑ ชุด 

 
ขอ ๗๒  เมื่อผูอํานวยการไดรับรายงานดังกลาวตามขอ ๗๒ และปรากฏวามีพัสดุ

ชํารุดเสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชงานตอไป ก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหา
ขอเท็จจริงข้ึนคณะหนึ่ง โดยใหนําความในขอ ๑๖ และขอ ๑๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแต
กรณีที่เห็นไดอยางชัดเจนวาเปนการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ หรือสูญไปตาม
ธรรมชาติใหผูอํานวยการพิจารณาสั่งการใหดําเนินการจําหนายตอไปได 

ถาผลการพิจารณาปรากฏวา จะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหผูอํานวยการดําเนินการ
ตามขอบังคับของ อ.ส.ย. ที่เก่ียวของตอไป 

 
ขอ ๗๓  หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชงาน

ตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหพนักงานพัสดุเสนอรายงานตอผูอํานวยการ เพ่ือพิจารณาสัง่ให
ดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 

(๑) ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลว
ไมไดผลดีใหนําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแตการขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมี
ราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไมตองทอดตลาด
กอนก็ได 

การขายใหแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถ่ินหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แหงประมวลรัษฎากร ใหขาย
โดยวิธีตกลงราคา 

(๒) โอน ใหโอนแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจหรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แหงประมวลรัษฎากรทั้งนี้ใหมี
หลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๖ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

(๓) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑและวิธีการที่ อ.ส.ย. กําหนด 
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่

ผูอํานวยการสั่งการ 
 
ขอ ๗๔  เงินที่ไดจากการจําหนายพัสดุ ใหถือเปนรายไดของ อ.ส.ย. 
 
ขอ ๗๕  ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือมีตัวผูรับผิดแตไม

สามารถชดใชได หรือมีตัวพัสดุอยูแตไมสมควรดําเนินการตามขอ ๗๔ ใหจําหนายพัสดุนั้นเปน
สูญตามหลักเกณฑดังตอไปนี ้

(๑) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อ  หรือไดมารวมกันไม เ กิน  ๕๐๐ ,๐๐๐  บาท ให
ผูอํานวยการเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

(๒) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือไดมารวมกันเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหคณะกรรมการ
เปนผูพิจารณาอนุมัต ิ

 
ขอ ๗๖  เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๗๔ หรือขอ ๗๖ ตามแตกรณีแลว ใหพนักงาน

พัสดุลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที 
สําหรับพัสดุซึ่งตองจดทะเบียนตามกฎหมายใหแจงแกนายทะเบียนภายใน

ระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดวย 
 
ขอ ๗๗  ในกรณีที่พัสดุของ อ.ส.ย. เกิดการชํารุด เส่ือมคุณภาพ หรือสูญไป 

หรือไมจําเปนตองใชงานตอไป กอนมีการตรวจสอบตามขอ ๗๒ และไดดําเนินการตามขอบงัคบันี้
โดยอนุโลมเสร็จสิ้นแลว ใหดําเนินการตามขอ ๗๔ ขอ ๗๕ ขอ ๗๖ และขอ ๗๗ โดยอนุโลม 

 
ขอ ๗๘  กรณีดําเนินการดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหดําเนินการตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. ๒๕๔๙ สําหรับการ
แตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส วงเงินไมเกิน ๕๐ ลานบาท ให
เปนอํานาจของผูอํานวยการ 

 
ขอ ๗๙  หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติอ่ืนใดที่มิไดกําหนดไวในขอบังคับนี้ ใหนํา

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแกไขเพิ่มเติมมาใชโดยอนุโลม 
 
ขอ ๘๐  ใหผูอํานวยการรักษาการตามขอบังคับนี้ และมีอํานาจกําหนดระเบียบและ

วิธีปฏิบัติใหเปนไปตามขอบังคับนี้ 
 
 

ประกาศ ณ วนัที่ ๒๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๑ 
ธีระ  สูตะบตุร 

รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ 



สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา - ๒๗ - 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา                 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 
 

ประธานกรรมการบริหารกิจการองคการสวนยา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วัชศักดิ์/ผูจดัทํา 
๓๑ มีนาคม ๒๕๕๑ 

 


