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(สําเนา)
ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม
วาดวย การพัสดุ
พ.ศ. 2548
โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวย การพัสดุ
เสียใหมเพื่อใหเหมาะสมยิง่ ขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (2) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรมปาไม พ.ศ. 2499 คณะกรรมการองคการอุตสาหกรรมปาไมออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวย การพัสดุ
พ.ศ. 2548
ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบงั คับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป
ขอ 3 ใหยกเลิกขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวย การพัสดุ พ.ศ. 2541
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอืน่ ใดที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึง่ ขัดหรือ
แยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ 4 ในขอบังคับนี้
“การพัสดุ”
หมายความวา การซื้อ การจาง การซอมและบํารุงรักษา การทํา
สิ่งหนึ่งสิง่ ใด โดยองคการอุตสาหกรรมปาไมจัดทําขึ้นเอง การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม และ
การดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
“พัสดุ”
หมายความวา วัสดุและครุภัณฑ แตไมรวมถึงวัสดุทนี่ ํามาใชในการ
ผลิตเพื่อการพาณิชยและการใหบริการการทองเที่ยว
“การซื้อ”
หมายความวา การซื้อพัสดุ แตไมรวมถึงการซื้อสิ่งของเพื่อนํามาเปน
วัตถุดิบในการผลิตสินคา และการซื้อสินคามาเพื่อจําหนาย
“การจาง”
หมายความวา การจางแรงงาน การจางทําของ และการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย แตไมรวมถึง การจางทําไม การชักลากไม การรับขนไม
การเฝารักษาไม การจางเหมาแรงงาน เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการปลูกสรางสวนปาตั้งแตเริ่มตน
จนสิ้นสุดกระบวนการดําเนินงาน การจางลูกจางตามขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวย
การบรรจุ การแตงตั้ง การเรียกประกัน การเลื่อนเงินเดือน การถอดถอน วินัย การสอบสวน
การลงโทษของพนักงานและคนงาน ตลอดจนการกําหนดจํานวนอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือน
คาจางของพนักงาน และคนงาน และการใหบริการการทองเที่ยว
อ.อ.ป. …
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“อ.อ.ป.”
หมายความวา องคการอุตสาหกรรมปาไม
“คณะกรรมการ”
หมายความวา คณะกรรมการองคการอุตสาหกรรมปาไม
“ประธานกรรมการ”
หมายความวา ประธานกรรมการองคการอุตสาหกรรมปาไม
“ผูอํานวยการ”
หมายความวา ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม
“หัวหนาหนวยงาน”
หมายความวา ผูอํานวยการสํานักหรือผูอํานวยการโครงการ
และหรือหัวหนาโครงการหรือผูมีตําแหนงเทียบเทา
“พนักงาน”
หมายความวา พนักงานองคการอุตสาหกรรมปาไม
“ผูมีหนาที่ดําเนินการจาง”
หมายความวา เจาหนาที่ผูมหี นาที่จาง เจาหนาที่
รับซองสอบราคา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการจัดจางโดยวิธพี ิเศษ หรือคณะกรรมการ
ตรวจการจางแลวแตกรณี
“ผูมีหนาที่ดําเนินการซื้อ”
หมายความวา เจาหนาที่ผูมหี นาที่จัดซื้อ เจาหนาที่
รับซองสอบราคา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพเิ ศษ หรือคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ แลวแตกรณี
“ผูมีอํานาจสั่งจาง”
หมายความวา คณะกรรมการ ประธานกรรมการ ผูอํานวยการ
หรือผูรักษาการหรือผูปฏิบัติการแทน หรือพนักงานซึง่ ดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงาน แลวแตกรณี
“ผูมีอํานาจสั่งซื้อ”
หมายความวา คณะกรรมการ ประธานกรรมการ ผูอํานวยการ
หรือผูรักษาการหรือผูปฏิบัติการแทน หรือพนักงานซึง่ ดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงาน แลวแตกรณี
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ที่เขาเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของ อ.อ.ป. หรือเขาเสนอราคาเพือ่ รับจางทําพัสดุ หรือเขาเสนองาน
เพื่อรับจางเปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงาน ใหแก อ.อ.ป. เปนผูม ีสวนไดเสียไมวา
โดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองาน
ใหแก อ.อ.ป. ในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาว
ขางตน ไดแก การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะ ดังตอไปนี้
(1) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุน สวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึง่
มีอํานาจหรือสามารถใชอาํ นาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึง่
หรือหลายราย ที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแก อ.อ.ป. ในคราวเดียวกัน
(2) มีความสัมพันธ…
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(2) มีความสัมพันธกันในเชิงทุนโดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปน
หุนสวนไมจาํ กัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษทั มหาชน
จํากัด เปนหุน สวนในหางหุน สวนสามัญหรือหางหุน สวนจํากัด หรือเปนผูถือหุน ซึง่ มีหุนเกินรอยละยี่สิบหา
ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึง่ หรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแก อ.อ.ป.
ในคราวเดียวกัน และหมายความรวมถึง การเปนผูถ ือหุน รายใหญในกิจการนั้น ในอัตราอื่นตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร
(3) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
ของนิติบุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญ
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึง่ หรือหลายรายที่เขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแก
อ.อ.ป. ในคราวเดียวกันหรือในนัยกลับกัน และหมายความรวมถึงการดํารงตําแหนงการเปนหุน สวน หรือ
การเขาถือหุนของคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการ
ดํารงตําแหนงการเปนหุน สวน หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว
ในกรณีที่บุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจ ัดการ หุน สวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร ผูเปนหุน สวนหรือผูถือหุนโดยทีต่ นเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริงหรือเปนหุน สวน
หรือผูถือหุน ทีแ่ ทจริงของหางหุน สวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษทั มหาชนจํากัด แลวแตกรณี และ
หางหุน สวน หรือบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแก
อ.อ.ป. ในคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนัน้ มีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3)
แลวแตกรณี
“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม”
หมายความวา การที่ผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานรายหนึง่ หรือหลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค หรือ
ไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคา หรือเสนองานตอ อ.อ.ป. ไมวาจะ
กระทําโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับ เงินหรือ
ทรัพยสนิ หรือประโยชนอนื่ ใด หรือใชกาํ ลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดง
เอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทัง้ นี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวาง
ผูเสนอราคา หรือผูเสนองานดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคา หรือผูเสนองาน รายหนึง่ รายใด
เปนผูมีสทิ ธิทาํ สัญญากับ อ.อ.ป. หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความ
ไดเปรียบ อ.อ.ป. โดยมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ
“เจาหนาทีท่ ี่มหี นาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความวา คณะกรรมการเปดซอง
สอบราคาตาม ขอ 30 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ 36 คณะกรรมการดําเนินการจาง…
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การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงราคา คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการ
ดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงราคา คณะกรรมการดําเนินการจางออกแบบและ
ควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด หรือผูวา จางในกรณีการออกแบบและควบคุมงานโดยวิธี
พิเศษทีเ่ ปนการวาจางโดยการประกวดแบบ ใหอนุโลมใชตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแ่ กไขเพิ่มเติม
หมวด 1 บททัว่ ไป
ขอ 5 กรณีที่มกี ารจัดทําเอง ใหผูอํานวยการแตงตั้งผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนัน้
และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบตั ิงานโดยมีคณ
ุ สมบัติและหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจการจาง เวนแต อ.อ.ป. ไดกําหนดใหมีเจาหนาทีท่ ี่รบั ผิดชอบโดยเฉพาะอยูแลว
ขอ 6 การจัดหาพัสดุตามขอบังคับนี้ ผูมหี นาที่รับผิดชอบในแตละขั้นตอนของการจัดหา
ตองดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมกี ารแขงขันอยางเปนธรรม ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง
คุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน เวนแตกรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเปน
ขอยกเวน ตามที่กาํ หนดไวในขอบังคับนี้
ในการดําเนินการแตละขั้นตอน ผูม ีหนาทีร่ ับผิดชอบตองมีการบันทึกหลักฐานในการ
ดําเนินการ พรอมทั้งตองระบุเหตุผลในการพิจารณาสัง่ การในขั้นตอนที่สําคัญไวเพือ่ ประกอบการพิจารณา
ดวย
ขอ 7 เพื่อเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรมตามขอ 6 ใหผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานที่เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันแตเพียงรายเดียวเทานั้น มีสทิ ธิทจี่ ะเสนอราคา
หรือเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงาน
ของ อ.อ.ป. ในแตละครั้ง
ใหเจาหนาที่ทมี่ ีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันหรือไม กอนการเปดซองสอบราคา
ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี
ขอ 8 ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ 7
วรรคสอง ใหเจาหนาที่กาํ หนดใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานยืน่ เอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาตางหาก
โดยอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนนิติบุคคล ใหยนื่ สําเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อหุน สวนผูจ ัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีรายชื่อผูถอื หุนรายใหญ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(2) ในกรณี…
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(2) ในกรณีผูเสนอราคา หรือผูเสนองานเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใช
นิติบุคคล ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนนั้ สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุน สวน
(ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุน สวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(3) ในกรณีที่ผเู สนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรวมกัน
ในฐานะเปนผูร วมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูร วมคา
และ ในกรณีทผี่ ูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทย ก็ใหยนื่ สําเนาหนังสือเดินทาง
หรือถาผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยนื่ เอกสารตามที่ระบุไวใน (1)
(4) เอกสารอื่นตามที่ อ.อ.ป. กําหนด เชน หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน สําเนา
ใบทะเบียนพาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึง่ ใหยื่นพรอมกับการยื่นซองสอบราคา
ประกวดราคา หรือเสนอราคา แลวแตกรณี สําหรับกรณีที่ระเบียบนีก้ ําหนดใหยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
เพียงซองเดียว ใหผเู สนองานยืน่ เอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งมาพรอมกับการยืน่ ซองดังกลาวดวย
เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือของผูเสนองานแตละรายตาม
ขอ 7 วรรคสองแลว ใหเจาหนาทีท่ ี่มหี นาที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกไวในที่เปดเผย ณ สถานทีท่ าํ การของหนวยงานโดยพลัน และถาผูเ สนอราคา
หรือผูเสนองานอยู ณ สถานที่ที่มกี ารเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี
ใหเจาหนาที่แจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายนั้นทราบดวย
ขอ 9 เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ 7
วรรคสองแลว หากปรากฏวามีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
ใหเจาหนาที่ทมี่ ีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอราคา หรือผูเสนองานดังกลาวทุกรายออก
จากการเปนผูเ สนอราคาหรือผูเสนองานในการเสนอราคาหรือเสนองานในครั้งนัน้ พรอมทัง้ แจงให
ผูเสนอราคา หรือผูเสนองานรายดังกลาวทราบโดยพลัน
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชือ่ ออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาทีม่ ผี ลประโยชนรวมกัน อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูอํานวยการ ภายใน 3 วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงพรอมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณและเอกสารที่เกี่ยวของมาดวย
ในกรณีที่มกี ารยื่นอุทธรณตามวรรคสอง ใหผูอํานวยการพิจารณาวินจิ ฉัยอุทธรณ
พรอมทัง้ แจงใหผูอุทธรณทราบโดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุดสําหรับ
การเสนอราคาหรือเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางทีป่ รึกษา หรือการจางออกแบบ
และควบคุมงานในครั้งนัน้
การยื่น…
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การยื่นอุทธรณตามวรรคสอง ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซอง
สอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี ทั้งนี้ เวนแตผูอํานวยการพิจารณาเห็นวา
การขยายระยะเวลาดังกลาวจะเปนประโยชนแก อ.อ.ป. อยางยิ่ง และในกรณีที่ผูอาํ นวยการพิจารณา
แลวเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา
หรือเสนองานที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแก อ.อ.ป. อยางยิ่ง ใหผูอาํ นวยการมีอาํ นาจยกเลิก
การเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกลาวได
ขอ 10 นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละราย
ตามขอ 7 วรรคสอง และจากรายชื่อผูทงิ้ งานของทางราชการแลว หากปรากฏตอเจาหนาทีท่ ี่มีหนาที่
ตรวจสอบคุณสมบัติกอน หรือในขณะที่มกี ารเปดซองสอบราคา ประกวดราคาหรือเสนองาน วามีผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหเจาหนาทีท่ ี่มีหนาที่
ตรวจสอบคุณสมบัติทําการตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว หากเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหเจาหนาที่ทมี่ ีหนาทีต่ รวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือ
ผูเสนองานที่กระทําการดังกลาว ทุกรายออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการซื้อหรือการจาง
ทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น เวนแตเจาหนาที่ทมี่ ีหนาที่
ตรวจสอบคุณสมบัติจะวินิจฉัยวา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้น เปนผูใหความรวมมือเปนประโยชน
ตอการพิจารณาของ อ.อ.ป. และมิไดเปนผูริเริ่มใหมกี ารกระทําดังกลาว จะไมตัดรายชื่อผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานนัน้ ออกจากการเปนผูเ สนอราคาหรือ ผูเ สนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ
การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงานนัน้ ก็ได
ใหนาํ ความในขอ 8 วรรคสาม มาใชบงั คับโดยอนุโลม และผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
ที่ถูกตัดรายชือ่ ออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึง่ มีสทิ ธิอทุ ธรณคําสั่งของ
เจาหนาทีท่ ี่มหี นาที่ตรวจสอบคุณสมบัติได ทัง้ นี้ ใหนําความในขอ 9 วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่
มาใชกับการอุทธรณในกรณีนี้โดยอนุโลม
ขอ 11 ในกรณีท่ปี รากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ
เสนองานแลว วาผูเ สนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสทิ ธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ 8
วรรคสาม เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเ สนอราคาหรือผูเสนองานรายอื่น หรือเปนผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหหัวหนาหนวยงาน
มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสทิ ธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวทุกรายออกจากการ
ประกาศรายชือ่ ตามขอ 8 วรรคสาม
ใหหวั หนา…
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ใหหวั หนาหนวยงานหรือผูมอี ํานาจสั่งจางหรือผูมีอํานาจสั่งซื้อเสนอตอผูอํานวยการ
เพื่อพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานทีถ่ ูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
ตามวรรคหนึ่ง เปนผูทงิ้ งาน และในกรณีที่ผูอํานวยการพิจารณาแลวเห็นวา การยกเลิกการเปดซอง
สอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานทีไ่ ดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
ใหผูอํานวยการมีอํานาจยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกลาวได
หมวด 2 การจางและการซื้อ
ขอ 12 การจาง ให อ.อ.ป. สงเสริมกิจการของคนไทย
การซื้อ ให อ.อ.ป. สงเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยคํานึงถึงคุณภาพและราคา
ที่เหมาะสมกับคุณภาพตลอดจนราคาของการบํารุงรักษา หรือการซอมแซมหรืออุปกรณ
ขอ 13 การจางและการซื้อ กระทําได 7 วิธี คือ
(1) วิธีกาํ หนดราคา (สําหรับการจาง)
(2) วิธีตกลงราคา
(3) วิธีสอบราคา
(4) วิธีประกวดราคา
(5) วิธพี ิเศษ
(6) วิธีกรณีพเิ ศษ
(7) วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑทกี่ ระทรวงการคลังกําหนด
ขอ 14 การจางโดยวิธีกําหนดราคา ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึง่ มีราคาไมเกิน 100,000
บาทและอาจแบงสวนงานไดเปนสวน ๆ และคํานวณคาจางตามสวนแหงงานนัน้
ขอ 15 การจางหรือการซื้อโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การจาง หรือการซื้อครั้งหนึง่
ซึ่งมีราคาไมเกิน 100,000 บาท
ขอ 16 การจางหรือการซื้อโดยวิธีสอบราคา ไดแก การจาง หรือการซื้อครั้งหนึง่
ซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000 บาท
ขอ 17 การจางหรือการซื้อโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การจาง หรือการซื้อครั้งหนึง่
ซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท
การจางหรือการซื้อตามขอ 13 นอกจากวิธีประกวดราคาตามขอ 13(4) และวิธีประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสตามหลักเกณฑทกี่ ระทรวงการคลังกําหนดตามขอ 13(7) จะดําเนินการประมูล
ดวยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสก็ได แตการจางหรือการซื้อโดยวิธีประกวดราคา ใหใชวิธีประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก หากไมสามารถดําเนินการไดจึงใหเลือกใชวิธีอนื่ ที่เหมาะสม
ขอ 18 การจาง…
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ขอ 18 การจางหรือการซื้อตามขอ 14 ขอ 15 หรือขอ 16 ถาผูม ีอํานาจสั่งจางหรือสัง่ ซื้อ
เห็นสมควรจะสั่งใหกระทําโดยวิธที ี่กําหนดไวสําหรับวงเงินที่สูงกวาก็ได
การแบงจางหรือแบงซื้อโดยลดวงเงินที่จะจางหรือซื้อในครั้งเดียวกันเพื่อใหวงเงินต่าํ กวา
ที่กําหนดโดยวิธีหนึง่ วิธีใด หรือเพื่อใหอาํ นาจสัง่ จางสั่งซื้อเปลี่ยนไปจะกระทํามิได
ขอ 19 การจางหรือการซื้อโดยวิธีพเิ ศษ ไดแก การจางหรือการซื้อครั้งหนึ่งซึง่ มีราคา
เกิน 100,000 บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
การจาง
(1) เปนงานทีต่ องการจางชางผูมีฝม ือโดยเฉพาะ หรือผูม ีความชํานาญเปนพิเศษ
(2) เปนงานจางซอมพัสดุทจี่ ําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอน
จึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องใชไฟฟา
หรือเครื่อง อิเล็กทรอนิกส เปนตน
(3) เปนงานทีต่ องกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแก อ.อ.ป.
(4) เปนงานทีจ่ ําเปนตองการจางเพิ่มในสถานการณทจี่ าํ เปน หรือเรงดวน
หรือเพื่อประโยชนของ อ.อ.ป. และจําเปนตองจางเพิ่ม
(5) เปนงานทีด่ ําเนินการจางดวยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
การซื้อ
(1) เปนการซือ้ พัสดุที่ขายทอดตลาด หรือจะขายทอดตลาดโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ
(2) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแก อ.อ.ป.
(3) เปนพัสดุที่ตองการใชเพิ่มขึ้นในสถานการณที่จําเปน หรือเรงดวนหรือเพื่อประโยชน
ของ อ.อ.ป. และจําเปนตองซื้อเพิ่ม
(4) เปนพัสดุที่จําเปนตองซือ้ โดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการ
ระหวางประเทศ
(5) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอ
เปนการเฉพาะ ซึง่ หมายความรวมถึง อะไหลรถประจําตําแหนง หรือยารักษาโรคทีไ่ มตองจัดซื้อตามชื่อ
สามัญในบัญชียาหลักแหงชาติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 60
(6) เปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึง่ จําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
(7) เปนพัสดุที่ดําเนินการซือ้ โดยวิธีอนื่ แลวไมไดผลดี
ขอ 20 การซื้อ…
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ขอ 20 การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพเิ ศษ ไดแก การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังตอไปนี้
(1) เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนัน้ เอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัตใิ หซื้อหรือจาง
(2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซื้อหรือจาง และกรณีนี้ใหรวมถึงหนวยงาน
อื่นที่มกี ฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย
ขอ 21 การจางหรือการซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหเปนไปตามประกาศกระทรวง
การคลัง
หมวด 3 การดําเนินงานเกี่ยวกับวิธีการจางและวิธกี ารซือ้
ขอ 22 กอนดําเนินการจางหรือการซื้อทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและสิ่งกอสราง
ตามขอ 85 ใหผูมีหนาที่ดําเนินการจางหรือผูมีหนาที่ดาํ เนินการซื้อ จัดทํารายงานเสนอผูอํานวยการ
หรือหัวหนาหนวยงานแลวแตกรณีตามรายการดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางหรือซื้อ
(2) รายละเอียดของงานที่จะจางหรือพัสดุที่จะซื้อ
(3) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาคาจางหรือราคาพัสดุ
ในทองตลาดในขณะนัน้ ที่สบื ทราบหรือประมาณได และถาเคยจางหรือซื้อมากอน ก็ใหแสดงราคาจางหรือ
ราคาซื้อครั้งหลังสุดที่เคยจางหรือซื้อภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณดวย
(4) วงเงินที่จะจางหรือซื้อ
(5) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนนั้ หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
(6) วิธีจะจางหรือซื้อ และเหตุผลที่ตองจางหรือซื้อโดยวิธีนนั้
ขอ 23 เมื่อผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานแลวแตกรณี ใหความเห็นชอบตามรายงาน
ที่เสนอตามขอ 22 แลวใหผูมหี นาที่ดาํ เนินการจาง หรือผูมีหนาที่ดําเนินการจัดซื้อ ดําเนินการตามวิธี
การจางหรือวิธีการซื้อนั้น ๆ ตอไปได
ขอ 24 การดําเนินการจางหรือซื้อแตละครั้ง ใหผูมหี นาที่ดําเนินการจางหรือผูมีหนาที่
ดําเนินการซื้อแลวแตกรณี เสนอตอผูมีอํานาจสัง่ จาง หรือผูมีอํานาจสัง่ ซื้อ แตงตั้งคณะกรรมการ
ดังตอไปนี้แลวแตกรณี เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้
(1) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
(2) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(4) คณะกรรมการ…
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(4) คณะกรรมการจัดจางจัดซื้อโดยวิธพี ิเศษ
(5) คณะกรรมการตรวจการจาง
(6) คณะกรรมการตรวจรับ
ขอ 25 คณะกรรมการแตละคณะตามขอ 24 ประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการอื่นอยางนอย 2 คน
คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ซึ่งมิใชคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา ใหแตงตั้ง
จากพนักงานซึ่งสังกัดงานหรือหนวยงานตางกัน หรือแตงตั้งจากผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกีย่ วกับ
งานจางหรือพัสดุนั้น ๆ รวมดวย ในกรณีจําเปนหรือเพือ่ ประโยชนของ อ.อ.ป. จะแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูชํานาญการในสาขาวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของจากหนวยงานอืน่ รวมเปนกรรมการดวยก็ได
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูหนึง่ ผูใด ไมสามารถปฏิบตั ิหนาที่ได
ใหผูอํานวยการ หรือผูรักษาการหรือผูปฏิบัติการแทนผูอ ํานวยการ หรือหัวหนาหนวยงาน แตงตัง้
พนักงานซึง่ มีคุณสมบัติตามวรรคหนึง่ หรือบุคคลอื่นทําหนาที่เปนประธาน หรือกรรมการแทนแลวแตกรณี
ในการจางหรือการซื้อครั้งหนึ่งครั้งใด จะแตงตั้งบุคคลคนเดียวกันใหเปนกรรมการรับและ
เปดซองประกวดราคา กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา กรรมการตรวจการจางหรือกรรมการตรวจรับในการจางหรือการซื้อครั้งเดียวกันไมได
ในการจางหรือการซื้อครั้งหนึ่งครั้งใด ทีม่ วี งเงินไมเกิน 10,000 บาท จะแตงตั้งพนักงาน
เพียงคนเดียวเปนผูตรวจรับงานจาง หรือตรวจรับพัสดุนนั้ โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง
หรือคณะกรรมการตรวจรับก็ได
ขอ 26 ในการประชุมคณะกรรมการตาม ขอ 24 ตองมีกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
มาประชุมครบจํานวนของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการ หรือผูซึ่งไดรับ
มอบหมายแตละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ มติคณะกรรมการใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเสียงชี้ขาด
เวนแต มติของคณะกรรมการตรวจรับและคณะกรรมการตรวจการจางใหถือมติเอกฉันท
วิธีตกลงราคา
ขอ 27 การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ใหผูมหี นาที่ดําเนินการจางหรือผูมีหนาที่
ดําเนินการซื้อ ตอรองและตกลงราคากับผูร ับจางหรือผูขายโดยตรง และใหดําเนินการจางหรือจัดซื้อได
ภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากผูม ีอํานาจสั่งจางหรือผูมีอาํ นาจสั่งซื้อ
การจางหรือการซื้อโดยวิธีตกลงราคา ในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมได
คาดหมายไวกอ นและไมอาจดําเนินการตามปกติได ใหผูมีหนาที่ดําเนินการจางหรือผูมีหนาที่ดําเนินการ
ซื้อหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานนัน้ ดําเนินการไปกอนแลวรีบรายงานขอความเห็นชอบ
ตอผูมีอํานาจ…
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ตอผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูมอี ํานาจสั่งซื้อ โดยใหการอนุมัติยอนหลัง หรือโดยใหสัตยาบันรับรอง
การกระทํานั้น
วิธีสอบราคา
ขอ 28 การจางหรือการซื้อโดยวิธีสอบราคา ใหดําเนินการดังนี้
(1) กอนวันเปดซองไมนอยกวา 10 วัน ใหผูมีหนาที่ปดใบแจงความสอบราคาไว
โดยเปดเผย ณ ทีท่ ําการของ อ.อ.ป. กับใหสงใบแจงความดังกลาวไปยังผูมีอาชีพขาย หรือรับจาง
ทํางานนัน้ โดยตรงหรือโดยทางไปรษณียลงทะเบียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อใหเสนอราคา
เปนหนังสือผนึกซองยืน่ ตอเจาหนาที่พัสดุดวยตนเอง หรือโดยผูแทนซึง่ ไดรับมอบหมายเปนหนังสือ
ภายในวัน เวลา และสถานที่ทกี่ ําหนด
(2) ใหเจาหนาทีพ่ ัสดุรับซองใบเสนอราคาที่ยนื่ มาทุกรายโดยไมเปดซอง เมื่อครบ
กําหนดเวลาตาม (1) แลว ใหสงมอบซองใบเสนอราคาพรอมทั้งรายงานผลการรับซองตอคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาเพื่อดําเนินการตอไป
เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองใบเสนอราคาจากผูห นึง่ ผูใดอีก
ขอ 29 ใบแจงความสอบราคานั้นอยางนอยใหมีแสดงรายการดังตอไปนี้
(1) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อและจํานวนที่ตองการ หรือแบบรูป
รายละเอียดและปริมาณงานที่ตองการจาง
ในกรณีที่จาํ เปนตองดูสถานที่ หรือชี้แจงรายละเอียดเพิม่ เติมประกอบตามวรรคหนึ่ง
ใหกําหนดสถานที่ วัน เวลาทีน่ ัดหมายไวดวย
(2) คุณสมบัติของผูเสนอราคาซึ่งจะตองมีอาชีพขายหรือรับจางตาม (1) โดยใหผูเสนอ
ราคาแสดงหลักฐานดังกลาวดวย
(3) ในกรณีจาํ เปนใหระบุผเู ขาเสนอราคาสงตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและ
รายการละเอียดไปพรอมกับใบเสนอราคา
(4) ถาจําเปนตองมีการตรวจทดลอง ใหกาํ หนดจํานวนตัวอยางใหพอแกการ
ตรวจทดลองและเหลือไวสาํ หรับการทําสัญญาดวย ทัง้ นี้ ใหมีขอกําหนดไวดวยวา อ.อ.ป. ไมรับผิดชอบ
ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอยาง
(5) สถานที่ตดิ ตอเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มีการขายใหระบุราคาขาย
ไวดวย
(6) ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคารวมทั้งสิ้น และราคาตอหนวยหรือตอรายการ
(ถาทําได) พรอมทั้งระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวา จะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอหนวยหรือ
ตอรายการ ในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคาใหพิจารณาราคารวม
(7) แบบใบเสนอ…
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(7) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาใหลงราคารวมทั้งสิน้
เปนตัวเลขและตองมีตัวหนังสือกํากับ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ
ในการสอบราคาจางกอสราง ใหกาํ หนดแบบบัญชีรายการกอสรางตามความเหมาะสม
ของลักษณะและประเภทของงาน เพื่อใหผูเขาเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาดวย
(8) กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาที่จําเปนตอ อ.อ.ป. และมีเงื่อนไขดวยวา
ซองเสนอราคาที่ยนื่ ตอ อ.อ.ป. และลงทะเบียนรับซองแลว จะถอนคืนมิได
(9) กําหนดสถานที่สง มอบพัสดุและวันสงมอบโดยประมาณ (สําหรับการซื้อ) หรือ
กําหนดวันที่จะเริ่มทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจาง)
(10) กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปดซองสอบราคา
(11) ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอ อ.อ.ป. จาหนาถึง
ประธานกรรมการเปดซองสอบราคาการซือ้ การจางครั้งนั้น และสงถึง อ.อ.ป. กอนวันเปดซอง โดยใหสง
เอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองราคาดวย
สําหรับกรณีทจี่ ะใหมกี ารยืน่ ซองทางไปรษณียได ใหกาํ หนดวิธีการปฏิบัติไวใหชัดเจนดวย
(12) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงกับ อ.อ.ป.
เปนผูทงิ้ งาน
(13) ขอกําหนดวาผูเ ขาเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญาจะตองวาง
หลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตราในขอ 48 และ 49
(14) รางสัญญา รวมทัง้ การแบงงวดงาน การจายเงิน เงื่อนไขการจายเงินลวงหนา
(ถามี) และอัตราคาปรับ
(15) ขอสงวนสิทธิ์วา อ.อ.ป. จะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทงิ้ งานของ อ.อ.ป.
และ อ.อ.ป. ทรงไวซงึ่ สิทธิท์ ี่จะขอซื้อหรือจาง หรือเลือกซื้อหรือจางโดยไมจําตองซื้อหรือจางจาก
ผูเสนอราคาต่าํ สุดเสมอไป รวมทัง้ จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือน
เปนผูทงิ้ งาน หากมีเหตุที่เชือ่ ไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอ
ราคา
ขอ 30 คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาที่ ดังนี้
(1) เปดซองใบเสนอราคาโดยเปดเผยตอหนาผูยน่ื ซองหรือผูแทนซึง่ มีอยูในขณะถึงเวลา
เปดซอง แลวจดราคาจากใบเสนอราคาทุกฉบับลงไวในบัญชีเปรียบเทียบราคาและใหกรรมการทุกคน
ลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคา บัญชีเปรียบเทียบราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาที่เปน
เอกสารสําคัญ
(2) ตรวจสอบ…
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(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อค หรือแบบรูป
และรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถกู ตองตามเงื่อนไขในแจงความสอบราคา
(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถกู ตองตาม (2) ที่มีคุณภาพ
และคุณสมบัติเปนประโยชนตอ อ.อ.ป. แลวเสนอใหซอื้ หรือจางจากรายที่คัดเลือกไวแลว ซึง่ เสนอราคา
และคุณสมบัติเปนประโยชนตอ อ.อ.ป. สูงสุดและอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะตอรองราคา
หรือไมก็ได โดยคํานึงถึงราคาที่เจาหนาทีพ่ ัสดุเสนอตามขอ 22
ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหม
พรอมกันดวยวิธียนื่ ซองเสนอราคาหรือโดยวาจา
ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูงกวา
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามขอ 31
(4) ในกรณีทมี่ ีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขทีก่ ําหนดไวในเอกสาร
สอบราคาเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการดําเนินการตาม (3) โดยอนุโลม
(5) เมื่อไดดําเนินการไปแลวไดผลประการใด ใหเสนอความเห็นพรอมดวยเอกสารทีไ่ ดรับ
ไวทั้งหมดตอผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานเพื่อสัง่ การ โดยเสนอผานผูมหี นาที่ดําเนินการจางหรือผูมี
หนาที่ดาํ เนินการซื้อแลวแตกรณี
ขอ 31 การจางหรือการซื้อโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่
คณะกรรมการเห็นสมควรจางหรือซื้อยังสูงกวาวงเงินที่จะจางหรือซื้อ ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ดําเนินการตามลําดับดังนี้
(1) เรียกผูเสนอราคารายนัน้ มาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูเสนอราคา
รายนัน้ ยอมลดราคาลงอยูภายในวงเงินทีจ่ ะจางหรือซื้อ ใหเสนอจางหรือซื้อจากผูเสนอราคารายนั้น
(2) ถาผูเสนอราคาตาม (1) ไมยอมลดราคาหรือลดราคาแลวแตยังสูงกวาวงเงินที่จะจาง
หรือซื้อ ใหเรียกผูเสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรจางหรือซื้อทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกัน
ดวยวิธยี ื่นซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนั้น
ยืนตามราคาที่เสนอไวเดิม ทัง้ นี้ ใหเสนอจางหรือซื้อจากผูลดราคาลงต่ําสุดอยูภายในวงเงินที่จะจาง
หรือซื้อ
(3) ถาปรากฏวาราคาต่ําสุดของรายที่ไดตอรองราคาใหม ยังสูงกวาวงเงินที่จะจางหรือ
ซื้อหรือไมมีผูใดยินยอมลดราคาเลย ใหเสนอความเห็นตอผูอํานวยการวาจะสมควรเปลี่ยนแปลงรายการ
หรือขอเงินงบประมาณเพิม่ เติม ตามระเบียบวาดวยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ หรือยกเลิกการสอบราคา
เพื่อดําเนินการสอบราคาใหมก็ได
วิธีประกวดราคา…
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วิธีประกวดราคา
ขอ 32 การจางหรือการซื้อโดยวิธีประกวดราคา ใหผูอํานวยการหรือผูรักษาการ หรือ
ผูปฏิบัติการแทนผูอาํ นวยการ หรือเจาหนาที่ผูมหี นาทีด่ ําเนินการจาง หรือเจาหนาที่ผูมหี นาที่ดําเนินการ
ซื้อ ดําเนินการดังนี้
(1) ปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย ณ ที่ทาํ การของสวนราชการนั้น การปด
ประกาศดังกลาว ใหกระทําในตูปดประกาศที่มกี ุญแจปดตลอดเวลาโดยผูปดประกาศและผูปลดประกาศ
ออกจากตูปดประกาศจะตองจัดทําหลักฐานการปดประกาศและปลดประกาศออกเปนหนังสือมีพยาน
บุคคลรับรอง ทั้งนี้ ผูปดประกาศและผูปลดประกาศออก จะตองมิใชบุคคลเดียวกันและจะตองมิใชบุคคล
ที่เปนพยานในแตละกรณีดวย
(2) สงไปประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และหรือประกาศในหนังสือพิมพ
(3) สงใหกรมประชาสัมพันธ และองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทยเพื่อเผยแพร
(4) สงไปเผยแพรที่ศูนยรวมขาวประกวดราคาของทางราชการ โดยใหสงเอกสารประกวด
ราคาไปพรอมกันดวย
(5) สงใหสาํ นักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภูมิภาค
แลวแตกรณี โดยใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกันดวย
นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึง่ หากเห็นสมควรจะสงประกาศไปยังผูมีอาชีพขาย
หรือรับจางทํางานนัน้ โดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอนื่ อีกดวยก็ได
การสงประกาศประกวดราคาตามวรรคหนึง่ หากจัดสงทางไปรษณีย ใหจัดสงโดยใช
บริการไปรษณียดวนพิเศษ เวนแตทองทีใ่ ดไมมีบริการไปรษณียดวนพิเศษจึงใหจัดสงทางไปรษณีย
ลงทะเบียน
การดําเนินการตามวรรคหนึง่ วรรคสอง และวรรคสาม ใหกระทํากอนการใหหรือการขาย
เอกสารประกวดราคาไมนอยกวา 7 วันทําการ
สําหรับการซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ใหสว นราชการถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ ของแหลงเงินกูห รือแหลงใหเงินชวยเหลือ
ขอ 33 การใหหรือขายแบบรูปและรายการละเอียดในการประกวดราคา ใหกระทํา
ณ สถานทีท่ ที่ าํ การของ อ.อ.ป. ไมนอยกวา 7 วันทําการและใหมีเวลาสําหรับการคํานวณราคาไมนอยกวา
7 วันทําการหลังปดการใหหรือขายเอกสารจนถึงวันรับซองประกวดราคา โดยใหหรือขายรายละ 1 ชุด
ตามราคาที่ อ.อ.ป. กําหนด โดยคํานึงถึงคาใชจายที่ตองเสียไปในการจัดทําแบบรูปและรายการละเอียดนัน้
ถามีการ…
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ถามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนัน้ และมีการประกวดราคาใหม ใหผูรับหรือซือ้
เอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งกอน มีสทิ ธิใชเอกสารประกวดราคานั้น หรือไดรับเอกสาร
ประกวดราคาใหม โดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
ขอ 34 ใบแจงความประกวดราคา อยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้
(1) รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะของงานที่ตองการจางหรือพัสดุที่ตองการซื้อ
และจํานวนทีต่ องการ โดยคํานึงถึง ขอ 12 ดวย
ในกรณีท่จี าํ เปนตองดูสถานที่ หรือชี้แจงรายละเอียดเพิม่ เติมประกอบตามวรรคหนึ่ง
ใหกําหนดสถานที่ วัน เวลาทีน่ ัดหมายไวดวย
(2) คุณสมบัติของผูเขาประกวดราคา ซึง่ จะตองมีอาชีพรับจางหรือขายตาม (1)
โดยใหผูเสนอราคาแสดงหลักฐานดังกลาวดวย และไมเปนผูรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึง่ อาจปฏิเสธ
ไมยอมขึ้นศาลไทย
(3) ในกรณีจาํ เปน ใหระบุใหผูเขาประกวดราคาสงตัวอยางสินคา แคตตาล็อค หรือ
แบบรูปพรอมรายการละเอียดแนบกับใบเสนอราคา
(4) ถาจําเปนตองทําการตรวจทดลอง ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอกับการตรวจ
ทดลอง และใหมีเหลือไวสําหรับทําสัญญาดวย ทั้งนี้ใหมีขอกําหนดไวดวยวา อ.อ.ป. ไมรับผิดชอบ
ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางที่สง มาใหตรวจทดลอง
(5) กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาที่จาํ เปนตอ อ.อ.ป.
(6) กําหนดสถานที่ วัน เวลารับซอง ปดการรับซองและเปดซองประกวดราคา
(7) กําหนดวันที่จะเริ่มทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจาง) และ
กําหนดสถานที่สงมอบพัสดุและวันสงมอบโดยประมาณ (สําหรับการซื้อ)
(8) ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคาเสนอราคาทัง้ สิน้ และราคาตอหนวย หรือตอรายการ
ในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาใหพิจารณาราคารวม
(9) จํานวนเงินทีก่ ําหนดเปนหลักประกันซอง สถานที่รับหลักประกันซอง และใหมี
เงื่อนไขวา ถาผูเขาประกวดราคาถอนการเสนอราคา หรือไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงกับ อ.อ.ป.
ภายในกําหนด อ.อ.ป. จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากธนาคารผูค้ําประกัน และสงวนสิทธิ์
ที่จะถือวาเปนผูทิ้งงาน
(10) ขอกําหนดวา ผูประกวดราคาไดจะตองวางหลักประกันสัญญาตามอัตราที่กาํ หนด
ในขอ 48 และกําหนดเงื่อนไขและอัตราการปรับตามสัญญาโดยจะหักจากหลักประกันตามสัญญาไวดวย
(11) ใบเสนอราคาใหลงจํานวนเงินเปนตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือ
ไมตรงกันใหถอื ตัวหนังสือเปนสําคัญ และใสซองปดผนึกแยกใหเห็นชัดเจนรวมไวในซองบรรจุเอกสารหรือ
หลักฐาน…
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หลักฐานอืน่ โดยจัดทําใหเรียบรอยกอนยืน่ ตอหนาเจาหนาที่หรือคณะกรรมการรับและเปดซองประกวด
ราคา
(12) สถานทีต่ ิดตอเกี่ยวกับแบบรูปและรายการละเอียดพรอมทัง้ แบบสัญญา ในกรณีที่
มีการขายใหกาํ หนดราคาขายไวดวย
(13) ขอกําหนดวา ผูประกวดราคาจะตองแสดงรายการวาในซองใหญบรรจุใบประกวด
ราคาและเอกสารอื่นนัน้ มีรายการสงสิ่งใดบางที่หนาซองใหญนนั้ (ถามี)
(14) ขอสงวนสิทธิ์วา อ.อ.ป. จะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทงิ้ งานของทางราชการ
และ อ.อ.ป. ทรงไวซึ่งสิทธิทจี่ ะงดซื้อหรือจาง หรือเลือกซื้อหรือจางโดยไมจําเปนตองซื้อหรือจางจาก
ผูเสนอราคาต่าํ สุดเสมอไป รวมทัง้ จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผูเ สนอราคาเสมือน
เปนผูทงิ้ งาน หากมีเหตุที่เชือ่ ไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการ
เสนอราคา
ขอ 35 คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้
(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐานลงชื่อกํากับซองกับบันทึก
ไวที่หนาซองวาเปนของผูใด
(2) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน และใหเจาหนาทีก่ ารเงินออก
ใบรับใหแกผูยนื่ ซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย
กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกันใหสง สําเนาหนังสือค้ําประกันใหธนาคาร บรรษัทเงินทุน
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษทั เงินทุนหรือบริษทั เงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือค้ําประกันทราบ
ทางไปรษณียล งทะเบียนตอบรับดวย
(3) รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอมทั้ง
พัสดุตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงาน
ไวดวย
(4) เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคา หรือเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ตามเงือ่ นไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก การรับซองประกวดราคาที่สงมาทางไปรษณีย
จะกระทํามิได
(5) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ของผูเสนอราคาทุกราย โดยเปดเผย ตามเวลาและสถานที่ทกี่ ําหนด และใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ
กํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบในใบเสนอราคาทุกแผน
ในกรณีที่มกี ารยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนออื่น ๆ แยกจากซองขอเสนอ
ดานราคาซึ่งตองพิจารณาทางเทคนิคและอื่น ๆ กอน ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว คณะกรรมการรับและเปด
ซองประกวดราคา…
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ซองประกวดราคาไมตองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึง่ โดยใหเปนหนาทีข่ องคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาทีจ่ ะตองดําเนินการตอไป
(6) สั่งมอบใบเสนอราคาทัง้ หมด และเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมดวยบันทึกรายงาน
การดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน
ขอ 36 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานตาง ๆ
พัสดุตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถกู ตอง
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร
ประกอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนัน้ ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ
ตอผูเสนอราคารายอืน่ หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย ใหพิจารณาผอนปรนใหผูเขาประกวดราคา
โดยไมตัดผูเขาประกวดรายนั้นออก
ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดก็ได
แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได
(2) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจาง หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่ตรวจสอบ
แลวตาม (1) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอ อ.อ.ป. แลวเสนอใหซอื้ หรือจางจากผูเสนอ
ราคารายที่คัดเลือกไวแลว ซึ่งเสนอราคาและคุณสมบัติเปนประโยชนตอ อ.อ.ป. สูงสุด
ในกรณีที่ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับ อ.อ.ป.
ในเวลาทีก่ ําหนดตามเอกสารประกวดราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเ สนอราคาและคุณสมบัติ
เปนประโยชนตอ อ.อ.ป. รายถัดไปตามลําดับ
ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหม
พรอมกัน ดวยวิธียนื่ ซองเสนอราคา
ถาปรากฎวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูงกวา
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตาม (2) โดยอนุโลม
(3) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอผูอาํ นวยการหรือหัวหนาหนวยงาน โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ขอ 37 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ไดพิจารณาตามขอ 36(1)
แลว ปรากฏวามีผูเสนอราคารายเดียวหรือมีผูเสนอราคาหลายรายแตถูกตองตรงตามรายการละเอียด
และเงื่อนไขทีก่ ําหนดในเอกสารการประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติใหเสนอผูอ ํานวยการหรือ
หัวหนาหนวยงานยกเลิกการประกวดราคาครั้งนัน้ แตถา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
เห็นวา…
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เห็นวามีเหตุผล สมควรที่จะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการประกวดราคา ก็ใหดําเนินการตาม
ขอ 36 (2)
ขอ 38 ในกรณีไมมีผูเสนอราคา หรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงือ่ นไข
ที่กําหนด ใหเสนอผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานประกวดราคาครัง้ นัน้ เพื่อดําเนินการประกวดราคา
ใหม หากผูอาํ นวยการหรือหัวหนาหนวยงานเห็นวา การประกวดราคาใหมจะไมไดผลดีจะสั่งใหดาํ เนินการ
ซื้อหรือจางโดยวิธพี ิเศษ ตามขอ 19 (5) ของการจาง หรือขอ 19 (7) ของการซื้อ แลวแตกรณี ก็ได
ขอ 39 หลังจากการประกวดราคาแลวแตยงั ไมไดทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจางกับ
ผูเสนอรายใด ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของ อ.อ.ป. เปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
ในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซึ่งทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ
ระหวางผูเขาเสนอราคาดวยกัน ใหผูอาํ นวยการหรือหัวหนาหนวยงานยกเลิกการประกวดราคาครัง้ นัน้
วิธีพิเศษ
ขอ 40 การจางหรือการซื้อโดยวิธีพเิ ศษ ใหคณะกรรมการจัดจางหรือจัดซื้อโดยวิธี
พิเศษดําเนินการดังตอไปนี้
การจาง
(1) การจางโดยวิธีพเิ ศษตามขอ 19 (1) (2) และ (3) ใหเชิญผูมีอาชีพรับจาง
ทํางานนัน้ มาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนัน้ ยังสูงกวาราคาในทองถิน่ หรือราคาที่ไดประมาณได
หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาทีจ่ ะทําได
(2) การจางโดยวิธีพเิ ศษตามขอ 19 (4) ใหเจรจากับผูร ับจางรายเดิมตามสัญญาหรือ
ขอตกลงซึ่งยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสงมอบ เพื่อขอใหมีการจางตามรายละเอียดและราคาที่ตา่ํ กวาหรือ
ราคาเดิม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพื่อใหบังเกิดประโยชนสูงสุดที่ อ.อ.ป.
จะไดรับ
(3) การจางโดยวิธีพเิ ศษตามขอ 19 (5) กรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการจางโดยวิธอี ื่น
แลวไมไดผลดี ใหสอบราคาผูมีอาชีพรับจางทํางานนัน้ โดยตรงและผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือ
ประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นวาสมควรจางเสนอราคาสูงกวา
ราคาในทองถิน่ หรือราคาทีป่ ระมาณได หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่
จําเปน
ใหคณะกรรมการ…
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ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอผูมอี ํานาจสั่งจางเพื่อสั่งการตอไป
การซื้อ
(1) ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาด ใหดําเนินการซือ้ โดยวิธีตกลงราคา
(2) ในกรณีเปนพัสดุที่ตองซือ้ เรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแก อ.อ.ป. ใหเชิญผูมอี าชีพ
ขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนัน้ ยังสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาทีจ่ ะทําได
(3) ในกรณีทเี่ ปนพัสดุที่ไดซื้อไวแลว แตมคี วามจําเปนตองใชเพิ่มในสถานการณทจี่ าํ เปน
หรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชนของ อ.อ.ป. ใหเจรจากับผูขายรายเดิมตามสัญญา หรือขอตกลง ซึ่งยังไม
สิ้นสุดระยะเวลาการสงมอบ เพื่อขอใหมีการขายพัสดุตามรายละเอียดและราคาที่ต่ํากวา หรือราคาเดิม
ภายใตเงื่อนไขที่ดีกวาหรือเงื่อนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพื่อใหบังเกิด
ผลประโยชนสงู สุดที่ อ.อ.ป.จะไดรับ
(4) ในกรณีเปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศใหเสนอผูมีอํานาจสั่งซือ้
เพื่อติดตอสั่งซือ้ โดยตรงจากตางประเทศ หรือสืบราคาจากตางประเทศ โดยขอความรวมมือใหสถาน
เอกอัครราชทูต หรือสวนราชการอื่นในตางประเทศ ชวยสืบราคา คุณภาพ ตลอดจนรายละเอียด
สวนการซื้อโดยผานองคการระหวางประเทศใหติดตอกับสํานักงานขององคการระหวางประเทศทีม่ อี ยู
ในประเทศโดยตรงเวนแตกรณีไมมีสํานักงานในประเทศ ใหติดตอกับสํานักงานในตางประเทศได
(5) ในกรณีทเี่ ปนพัสดุโดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคทีจ่ ําเปน
ตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ ใหเชิญผูผลิตหรือผูจําหนายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคา
ที่เสนอนัน้ ยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะ
ทําได
(6) ในกรณีพสั ดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง ใหเชิญ
เจาของที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนัน้ ยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคา
ที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(7) ในกรณีเปนพัสดุที่ดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี ใหสืบราคาจากผูม ี
อาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึง่ ถูกยกเลิกไป (ถามี)
หากเห็นวา ผูเ สนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาทีจ่ ะทําได
ใหคณะกรรมการ…
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ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับ
ทั้งหมดตอผูมอี ํานาจสั่งซื้อ
วิธีกรณีพิเศษ
ขอ 41 การดําเนินการจางหรือซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหผูอํานวยการสั่งจางหรือสัง่ ซือ้
จากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามขอ 20 ไดโดยตรง เวนแตการจางหรือการซื้อครั้งหนึง่ ซึง่ มีราคา
ไมเกิน 100,000 บาท ใหหวั หนาหนวยงานสั่งจางหรือสัง่ ซื้อไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจาก
ผูอํานวยการตาม ขอ 23
การตรวจรับ
ขอ 42 คณะกรรมการตรวจรับมีหนาที่ดังนี้
(1) ตามปกติใหตรวจรับ ณ ทีท่ ําการของผูซื้อหรือผูใชพสั ดุนั้น หรือ ณ สถานทีซ่ ึ่งกําหนด
ไวในสัญญา แตถาเห็นเปนการจําเปนเพือ่ ประโยชนของ อ.อ.ป. จะไปตรวจรับ ณ ที่ทาํ การของผูขายก็ได
แตตองชี้แจงเหตุผลไวในรายงาน และเมือ่ ตรวจรับแลว ตองควบคุมการบรรจุจัดสง โดยมีผูควบคุมกํากับ
การขนสงจากสถานที่ตรวจรับถึงสถานที่ตามที่ระบุไวในสัญญา
(2) ตรวจรับหรือทดลองพัสดุที่ซื้อวาถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไวหรือไม
และในการนีจ้ ะเชิญผูชํานาญเกี่ยวกับสิง่ ของนัน้ มาใหคําปรึกษาดวยก็ได
ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทัง้ หมดได ใหตรวจนับตามหลัก
วิชาการสถิติ
(3) นอกจากตรวจนับหรือทดลองแลว ตองตรวจดวยวาผูขายไดปฏิบัติถูกตองตาม
สัญญาหรือขอตกลงหรือไม และตองแจงไวในรายงานดวยวาครบถวนถูกตองตามสัญญา หรือสมควรปรับ
สมควรลดเงินคาสิ่งของและสมควรจายเงินใหเฉพาะสวนทีถ่ ูกตองหรือไมประการใด ทัง้ นี้ เมื่อกรณีนั้น
มีปญหาเกี่ยวกับการที่ไมอาจจายเงินตามสัญญา และการนัน้ ตองไมเกิดความเสียหาย แก อ.อ.ป.
(4) โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสง และใหดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(5) เมื่อตรวจสอบถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจาง
ไดสงมอบพัสดุ ถูกตองครบถวนตัง้ แตวนั ที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบกับเจาหนาทีพ่ ัสดุ
พรอมกับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอยสองฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรบั จาง 1 ฉบับ
และเจาหนาทีพ่ ัสดุ 1 ฉบับ และใหรายงานเสนอผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานพรอมดวยหลักฐาน
ทั้งหมด รายงานนี้ใชเปนหลักฐานในการพิจารณาจายเงินตอไป
ในกรณี…
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ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบ มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือ
ขอตกลงใหรายงานผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานผานเจาหนาที่พสั ดุ เพื่อทราบหรือสั่งการ
แลวแตกรณี
(6) ในกรณีทผี่ ูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบ
ครบจํานวนแตไมถูกตองทัง้ หมดถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอืน่ ใหตรวจรับไวเฉพาะ
จํานวนที่ถกู ตองโดยถือปฏิบัติตาม (5) และโดยปกติใหรีบรายงานผูอ ํานวยการหรือหัวหนาหนวยงาน
เพื่อแจงผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันตรวจพบ แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิ์ของ อ.อ.ป.
ที่จะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่สง มอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนัน้
(7) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใด
อยางหนึ่งไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น
และโดยปกติใหรีบรายงานผูอ ํานวยการหรือหัวหนาหนวยงาน เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน
3 วันทําการ นับแตวันที่ตรวจพบ
(8) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอ
ผูอํานวยการเพื่อพิจารณาสัง่ การ ถาผูอํานวยการสัง่ การใหรับพัสดุนนั้ ไว จึงดําเนินการตาม (5) หรือ (6)
แลวแตกรณี
การตรวจการจางและควบคุมงานกอสราง
ขอ 43 คณะกรรมการตรวจการจาง มีหนาที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงาน
รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมทั้งรับทราบ
หรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงานแลวรายงานผูอํานวยการ หรือหัวหนาหนวยงานเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
(2) การดําเนินการตาม (1) ในกรณีมีขอสงสัยหรือกรณีที่เห็นวาตามหลักวิชาการชาง
ไมนาจะเปนไปได ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานทีท่ ี่กาํ หนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้นๆ
โดยใหมีอาํ นาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลัก
วิชาการชางเพือ่ ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา
(3) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทาํ การตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(4) เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ขอกําหนดในสัญญาแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตัง้ แตวนั ที่ผูรับจางสงงานจางนัน้ และ
ใหทาํ …

156
ใหทาํ ใบรับรองผลการปฏิบตั ิงานทัง้ หมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี และรายงานดวยวาควรจะจาย
คาจางทัง้ หมดหรือบางสวนเพียงใดควรงดปรับหรือลดเงินคาจางประการใด โดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน
อยางนอย 2 ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับ ใบรับรองนี้ใชเปนหลักฐาน
ในการตรวจจายเงินคาจางและรายงาน ใหผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานเพื่อพิจารณาจายเงิน
คาจาง
ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สง มอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานผานหัวหนา
เจาหนาทีพ่ ัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการ แลวแตกรณี
(5) ในกรณีทกี่ รรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยงไว
ใหเสนอผูอาํ นวยการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาผูอํานวยการสั่งการใหตรวจรับงานจางนั้นไว จึงดําเนินการ
ตาม (4)
ขอ 44 ผูควบคุมงานมีหนาที่ ดังนี้
(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานทีท่ ี่กาํ หนดไวในสัญญา หรือทีต่ กลงใหทํางาน
จางนั้น ๆ ทุกวันใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ
โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิม่ เติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการชาง
เพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม
ก็สั่งใหหยุดงานนัน้ เฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติ
ใหถูกตองตามคําสั่ง และใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที
(2) ในกรณีทปี่ รากฏวาแบบรูป รายการละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญามีขอความ
ขัดกันหรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวา งานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนด
ในสัญญาแตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไมปลอดภัย
ใหสั่งพักงานไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว
(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน
พรอมทัง้ การปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มกี ารหยุดงานอยางนอย 2 ฉบับ เพื่อรายงาน
ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาหและเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุ
เมื่อเสร็จงาน แตละงวดโดยถือเปนเอกสารสําคัญของ อ.อ.ป. เพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมหี นาที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุ
ที่ใชดวย
(4) ในวัน…
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(4) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึงกําหนดสงมอบงาน
แตละงวดใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไมใหคณะกรรมการตรวจ
การจางทราบภายใน 3 วันทําการนับแตวันถึงกําหนดนั้น ๆ
ขอ 45 การจางหรือการซื้อ ไมวาจะเปนการจางหรือการซื้อโดยวิธีใดก็ตาม ดังที่ระบุไว
ในขอ 13 (1) (2) (3) และ (4) ใหดําเนินการขออนุมัติไวลวงหนาพรอมกับขออนุมัตใิ หทาํ สัญญาหรือ
ทําขอตกลงเปนหนังสือแลวแตกรณี
การสั่งจางหรือสั่งซื้อครั้งหนึง่ นอกจากวิธพี เิ ศษ และวิธีกรณีพิเศษ ใหเปนอํานาจของ
ผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงินแตละครั้งดังตอไปนี้
(1) พนักงานซึ่งดํารงตําแหนงผูจัดการ หรือผูจัดการสวนปา หรือตําแหนงทีเ่ รียกชื่อ
เปนอยางอืน่ ซึง่ เทียบเทา ซึ่งแยกการบังคับบัญชาจากหนวยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ไมเกิน
500,000 บาท
(2) พนักงานซึ่งดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงาน ไมเกิน 5,000,000 บาท
(3) ผูอํานวยการ ไมเกิน 50,000,000 บาท
(4) ประธานกรรมการ เกิน 50,000,000 บาท แตไมเกิน 100,000,000 บาท
(5) คณะกรรมการ เกิน 100,000,000 บาท ขึ้นไป
ขอ 46 การสั่งจางหรือการสัง่ ซื้อโดยวิธพี ิเศษครั้งหนึง่ ใหเปนอํานาจของผูดํารง
ตําแหนงและภายในวงเงินแตละครั้งดังตอไปนี้
(1) พนักงานซึ่งดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงาน ไมเกิน 1,000,000 บาท
(2) ผูอํานวยการ ไมเกิน 25,000,000 บาท
(3) ประธานกรรมการ เกิน 25,000,000 บาท แตไมเกิน 50,000,000 บาท
(4) คณะกรรมการ เกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป
ขอ 47 การสั่งจางหรือการสัง่ ซื้อโดยวิธีกรณีพเิ ศษ ใหผอู ํานวยการสั่งจางหรือสั่งซื้อ
โดยไมจํากัดวงเงิน
หลักประกัน
ขอ 48 หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึง่ อยางใด
ดังตอไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารรับรองหรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันทีท่ ี่ใชเช็คนั้น
ชําระตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้นไมเกิน 3 วันทําการ
(3) หนังสือ…
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(3) หนังสือค้าํ ประกันของธนาคารในประเทศ
(4) หนังสือค้าํ ประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษทั เงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายชื่อบริษทั เงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหสว นราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา ดวยการพัสดุกาํ หนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
ขอ 49 หลักประกันตามขอ 48 ใหเรียกตามอัตรา ดังนี้
(1) หลักประกันซอง ใหกาํ หนดมูลคาเปนจํานวนเงินแนนอน โดยคํานึงถึงการคํานวณ
ในอัตราไมต่ํากวารอยละ 5 แตไมเกินรอยละ 10 ของราคาตลาดสําหรับราคางานที่รับจางหรือราคาพัสดุ
ที่จะจางหรือซือ้
(2) หลักประกันสัญญา ใหกําหนดมูลคาในอัตราไมตา่ํ กวารอยละ 5 แตไมเกินรอยละ
10 ของราคาที่ตกลงจางหรือราคาที่ตกลงซื้อ
หลักประกันนี้ ใหคืนแกผเู สนอราคาหรือผูขายหรือผูรับจางแลวแตกรณีภายใน 15 วัน
นับแตวันที่พน จากขอผูกพันแลว
ขอ 50 ในกรณีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูเสนอราคา หรือเปนผูขายไมตองวาง
หลักประกัน
ขอ 51 การจายเงินลวงหนาใหแกผูรับจางหรือผูขาย จะกระทํามิได เวนแตในกรณี
จําเปนตองจายในกรณีตอไปนี้
(1) การซื้อพัสดุโดยตรงจากตางประเทศ ซึ่งจะตองเปดเลตเตอรออฟเครดิต จายได
ตามแบบธรรมเนียมการคาระหวางประเทศ เวนแตการซื้อซึ่งมีราคาไมเกิน 50,000 บาท จะใชดราฟ
ก็ได
การซื้อพัสดุโดยตรงจากตางประเทศโดยผานองคการระหวางประเทศที่มีสํานักงาน
อยูในประเทศ ใหถือวาเปนการซื้อโดยวิธกี รณีพิเศษ ตามขอ 19 (4)
(2) การบอกรับวารสารครั้งหนึง่ ไมเกิน 1 ป และราคาไมเกิน 10,000 บาท จายได
เทาที่จายจริง
ขอ 52 การจางหรือการซื้อ ใหทาํ เปนหนังสือสัญญาตามแบบที่ อ.อ.ป. กําหนด
เวนแตกรณีดังตอไปนี้ จะใชวิธีออกใบสั่งจางหรือใบสั่งซือ้ ไวตอกันตามแบบที่ผูอํานวยการกําหนด
หรือทําเปนหนังสือแจงการตกลงวาจางหรือตกลงซื้อก็ได คือ
(1) การจางหรือการซื้อโดยวิธกี ารตกลงราคา
(2) การจาง…
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(2) การจางทีผ่ ูรับจางสามารถสงมอบงานไดถูกตองครบถวน หรือการซื้อที่ผูขาย
สงมอบพัสดุใหครบถวนภายใน 5 วันทําการ นับแตวันถัดจากวันตกลงจางหรือตกลงซื้อขาย
(3) การจางหรือการซื้อพัสดุจากหนวยราชการ โรงงาน สถานศึกษาทางราชการ
หรือองคการของรัฐ หรือบริษัทที่รัฐมีหนุ อยูเกินรอยละ 50
(4) การซื้อโดยวิธพี ิเศษ ตามขอ 19 (1) (4) และการจางโดยวิธพี ิเศษ ตามขอ 19 (2)
ขอ 53 ในกรณีจําเปนที่ตองทําสัญญาเปนภาษาตางประเทศดวย ใหทาํ เปนภาษาอังกฤษ
โดยมีขอความถูกตองตรงกับสัญญาฉบับภาษาไทย และใหกําหนดในสัญญาวา ถือสัญญาฉบับภาษาไทย
เปนฉบับที่สมบูรณและถูกตอง โดยถือสัญญาฉบับภาษาอังกฤษเปนคําแปล ซึ่งตองจัดทําโดยฝายคูกรณี
ที่มีความประสงค เปนผูออกคาใชจายในการจางแปลจากสถานที่ทปี่ ระกอบอาชีพรับจางแปลเอกสารที่มี
ชื่อเสียง และถาจําเปนใหสง รางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน
ขอ 54 สัญญาหรือขอตกลงที่ไดลงชื่อของผูมีอํานาจทําสัญญาหรือขอตกลงแลวจะแกไข
เปลี่ยนแปลงมิได เวนแตการแกไขนั้นจะเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแก อ.อ.ป. หรือไมทําให อ.อ.ป.
เสียประโยชน ใหอยูในอํานาจของผูอํานวยการทีจ่ ะพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงได แตถาเปนกรณี
ที่ตองเพิ่มวงเงิน ใหเพิ่มไดไมเกินรอยละ 15 ของวงเงินคาพัสดุ หรืองานจางในสัญญา หรือขอตกลงนัน้
ขอ 55 ใหผูอํานวยการใชสทิ ธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ในกรณีทมี่ ีเหตุอันเชื่อได
วาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหผูอํานวยการพิจารณาได
เฉพาะกรณีที่เปนประโยชนแก อ.อ.ป. โดยตรง หรือเพื่อแกไขขอเสียเปรียบของ อ.อ.ป. ในการที่จะปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือขอตกลงนัน้ ตอไป
ขอ 56 ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมีการ
ปรับตามสัญญาหรือขอตกลงนัน้ หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุ หรือคาจาง
ให อ.อ.ป. พิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะยินยอมเสียคาปรับใหแก
อ.อ.ป. โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้ สิ้น ใหผูอาํ นวยการพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาทีจ่ ําเปน
ขอ 57 การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญาหรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือ
ขอตกลงใหอยูใ นอํานาจของคณะกรรมการ อ.อ.ป. ที่จะพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
เวนแตกรณีดังตอไปนี้ใหเปนอํานาจของผูอาํ นวยการ
(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของ อ.อ.ป.
(2) เหตุสุดวิสยั
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย
ให อ.อ.ป. …
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ให อ.อ.ป. ระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสญ
ั ญาตองแจงเหตุดังกลาวให อ.อ.ป. ทราบ
ภายใน 15 วัน นับแตเหตุนนั้ ไดสิ้นสุดลง หากไมไดแจงภายในเวลาทีก่ ําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอาง
เพื่อขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (1) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือ
อ.อ.ป. ทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
ขอ 58 เงื่อนไขการปรับนัน้ ไมวาในกรณีใด ใหกําหนดไวอยางแจงชัดตามทีก่ ําหนดไว
ในสัญญา ในกรณีที่ไมใชสทิ ธิบอกเลิกสัญญา ใหกําหนดการปรับผูรบั จางเปนรายวันในอัตราไมต่ํากวา
รอยละ 0.1 ของราคางานจางนั้น แตจะตองไมต่ํากวาวันละ 100 บาท หรือใหกําหนดการปรับผูข ายเปน
รายวันในอัตราไมต่ํากวารอยละ 0.2 ของราคาสิ่งของที่ยงั ไมไดรับมอบ โดยคํานวณเฉลี่ยเปนรายวัน
กําหนดไวในสัญญา
ขอ 59 เพื่อใหการจางหรือการซื้อพัสดุคลองตัวและทันตอการผันแปรของภาวะตลาด
โดยไมเปนการเสียประโยชนใด ๆ แก อ.อ.ป. และกอใหเกิดผลดีแกงานของ อ.อ.ป. แลว ใหผูมีอาํ นาจ
สั่งจางหรือผูมอี ํานาจสั่งซื้อ มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขและปรับปรุงประกาศประกวดราคาพรอม
เอกสารประกอบแนบสัญญาค้ําประกันและแบบสัญญาจาง หรือสัญญาซื้อขายเทาที่จําเปนและ
เห็นสมควรแตละกรณีเปนราย ๆ ไป
ขอ 60 ใหผูอํานวยการสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงซึ่งมีมูลคาตั้งแต 1,000,000 บาท
ขึ้นไป ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแตวันทําสัญญาหรือ
ขอตกลง
หมวด 4 การแลกเปลี่ยน
ขอ 61 การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได เวนแตในกรณีที่ผูอํานวยการเห็นวา
มีความจําเปนจะตองแลกเปลี่ยน ก็ใหกระทําไดเฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑ
หรือการแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ตามหลักเกณฑและวิธีการดังนี้
(1) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑใหแลกเปลีย่ นเฉพาะครุภณ
ั ฑกับครุภัณฑในประเภท
และชนิดเดียวกัน
(2) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑตางประเภทหรือตางชนิดกัน
(3) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุประเภทและชนิดเดียวกันที่ไมตองจายเงินเพิ่ม
ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ ตาม (1) ที่ตองจายเงินเพิ่ม การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ
ตาม (2) และการแลกเปลี่ยนวัสดุ นอกเหนือจาก (3) ใหเปนไปตามอํานาจของผูดํารงตําแหนงและ
ภายในวงเงินตาม ขอ 45 จากนัน้ ใหรายงานผลใหผูอํานวยการทราบภายใน 30 วัน นับแตวันดําเนินการ
ขอ 62 ในกรณี…
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ขอ 62 ในกรณีตองมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ใหเจาหนาที่พัสดุรายงานตอผูอํานวยการ
เพื่อพิจารณาสั่งการ โดยใหรายงานตามรายการดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนตองแลกเปลี่ยน
(2) รายละเอียดของพัสดุทจี่ ะนําไปแลกเปลี่ยน
(3) ราคาทีซ่ ื้อหรือไดมาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน และราคาที่จะแลกเปลี่ยนได
โดยประมาณ
(4) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และใหระบุวา จะแลกเปลีย่ นกับสวนราชการ หนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอืน่ ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมฐี านะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิน่ รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
(5) ขอเสนออืน่ ๆ (ถามี)
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน ใหระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพรอมทัง้ เหตุผล โดยเสนอ
ใหนาํ วิธกี ารซือ้ มาใชโดยอนุโลม เวนแตการแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึง่ ซึ่งมีราคาซื้อ หรือไดมา
รวมกันไมเกิน 100,000 บาท จะเสนอใหใชวิธีการตกลงราคาก็ได
ขอ 63 การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
ขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเปน โดยถือปฏิบัติตามขอ 25 ขอ 26 แลวแตกรณี โดยอนุโลม
ใหคณะกรรมการดําเนินการมีหนาที่ดงั นี้
(1) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ตอ งการแลกเปลี่ยนตามสภาพปจจุบนั ของ
พัสดุนนั้
(2) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะไดรบั จากการแลกเปลี่ยนวาเปนของใหมที่ยังไมเคย
ใชงานมากอน เวนแตพัสดุเกาทีจ่ ะไดรับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเปนความจําเปนเพื่อประโยชนแก
อ.อ.ป. หรือไมทําให อ.อ.ป. ตองเสียประโยชน
(3) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลีย่ น ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน
หรือราคาในทองตลาดโดยทัว่ ไป
(4) ตอรองกับผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน
(5) เสนอความเห็นตอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาสั่งการ
(6) เมื่อผูอํานวยการหรือผูมอี ํานาจสั่งการใหมีการแลกเปลี่ยน ใหจัดทําสัญญา
แลกเปลี่ยนตามแบบที่ อ.อ.ป. กําหนด เสนอผูอํานวยการลงนาม
(7) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามขอ 42 โดยอนุโลม
ขอ 64 ในกรณี…
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ขอ 64 ในกรณีไดรับเงินจากการแลกเปลีย่ นพัสดุ ใหปฏิบัติดังนี้
(1) ถาพัสดุนนั้ จัดหาโดยเงินงบประมาณรายจายทัง้ หมดหรือบางสวนของราชการ
ใหนาํ สงเปนรายไดแผนดิน
(2) ถาพัสดุนนั้ จัดหาโดยเงินงบประมาณรายจายของ อ.อ.ป. ก็ใหถือเปนเงินรายได
เบ็ดเตล็ดของ อ.อ.ป.
(3) กรณีนอกจาก (1) และ (2) ใหถือเปนรายไดเบ็ดเตล็ดของ อ.อ.ป.
ขอ 65 การแลกเปลี่ยนพัสดุของ อ.อ.ป. กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย วาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิน่ หนวยงานอืน่ ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ใหอยูในดุลยพินจิ ของผูอาํ นวยการและหัวหนาหนวยงานนัน้ ๆ ที่จะตกลงกัน
ขอ 66 ครุภณ
ั ฑที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยน เมื่อลงทะเบียนครุภัณฑของ อ.อ.ป. แลว
ใหแจงสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรับครุภัณฑ
ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอืน่ ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิน่
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ใหสงสําเนาหลักฐานการดําเนินการ
ตามขอ 63 หรือ ขอ 65 ไปดวย
หมวด 5 การเชา
ขอ 67 การเชาสังหาริมทรัพย และการเชาอสังหาริมทรัพย ตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในหมวดนี้ ใหผูอํานวยการพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสมและจําเปน
ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาเชาลวงหนาในการเชาสังหาริมทรัพยและ
อสังหาริมทรัพย ใหกระทําไดเฉพาะกรณีการเชาซึง่ มีระยะเวลาไมเกิน 3 ป ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(1) การเชาจากหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิน่ หรือรัฐวิสาหกิจ จายได
ไมเกินรอยละ 50 ของคาเชาทัง้ สัญญา
(2) การเชาจากเอกชน จายไดไมเกินรอยละ 20 ของคาเชาตลอดระยะเวลาการเชา
ในสัญญา การจายเงินคาเชาลวงหนานอกเหนือจากหลักเกณฑขา งตน ใหขออนุมตั ิคณะกรรมการกอน
ขอ 68 การเชาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพยใหผูอาํ นวยการมีอํานาจเชาไดแตละ
สัญญาไมเกินเดือนละ 100,000 บาท
การเชา…
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การเชาสังหาริมทรัพย
ขอ 69 การเชาสังหาริมทรัพย ในแตละสัญญาใหทาํ การเชาไดตามความจําเปนที่จะตอง
ใชงานครั้งละไมเกินปงบประมาณและหากการเชาครั้งหนึ่งเกินกวา 500,000 บาท ใหรายงานตอ
คณะกรรมการ เพื่อทราบทุกครั้ง และถาหากยังมีความจําเปนจะตองใชงานตอไปก็สามารถตอสัญญาได
ในอัตราคาเชาเดิม ทัง้ นี้ ผูอ ํานวยการมีอาํ นาจอนุมัติใหตอสัญญาได
การเชา ใหนาํ ขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม
การเชาอสังหาริมทรัพย
ขอ 70 การเชาอสังหาริมทรัพย ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(1) เชาที่ดินเพื่อใชประโยชนของ อ.อ.ป.
(2) เชาสถานที่เพื่อใชเปนทีท่ ําการในกรณีที่ไมมีสถานที่ของ อ.อ.ป. หรือมีแตไมเพียงพอ
และถาสถานที่เชานัน้ กวางขวางพอ จะใชเปนที่พักของผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานดวยก็ได
(3) เชาสถานที่เพื่อใชเปนทีพ่ ักสําหรับผูมสี ิทธเบิกคาเชาทีพ่ ัก ในกรณีที่ตองการประหยัด
คาใชจาย
(4) เชาสถานที่เพื่อใชเปนทีเ่ ก็บสินคาและพัสดุของ อ.อ.ป. ในกรณีที่ไมมีสถานที่เก็บ
เพียงพอ
การเชาใหดําเนินการโดยวิธตี กลงราคา
อสังหาริมทรัพย ซึ่งมีอัตราคาเชารวมทัง้ คาบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับการเชาตามที่กาํ หนด
ไวในแตละสัญญาเกินเดือนละ 100,000 บาท และเปนการเชาที่มีวตั ถุประสงคนอกเหนือจากกรณีที่
กําหนดใหเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการกอน
ขอ 71 กอนดําเนินการเชา ใหเจาหนาที่พสั ดุทํารายงานเสนอผูอํานวยการ ตามรายการ
ดังตอไปนี้
(1) เหตุผลความจําเปนที่จะตองเชา
(2) ราคาคาเชาที่ผูใหเชาเสนอ
(3) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยที่จะเชา เชน สภาพของสถานทีบ่ ริเวณที่
ตองการใชพรอมทั้งภาพถาย (ถามี) และราคาคาเชาครั้งหลังสุด เปนตน
(4) อัตราคาเชาของอสังหาริมทรัพยซงึ่ มีขนาดและสภาพใกลเคียงกับที่จะเชา (ถามี)
ในกรณีหนวยงานในสวนกลางตองการเชาอสังหาริมทรัพยในสวนภูมิภาคใหขอความเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราคาเชาจากจังหวัดนั้นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
ขอ 72 การเชา…
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ขอ 72 การเชา ใหทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันและใหอยูในดุลยพินจิ
ของผูอํานวยการที่จะดําเนินการในเรื่องเงือ่ นไขของสัญญาหรือขอตกลงไดเอง เวนแตกรณีการเชา
ซึ่งผูเชาตองเสียเงินอื่น ๆ นอกจากคาเชา หรือในกรณีทผี่ ูอํานวยการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบ
หรือไมรัดกุมพอ ใหนําเสนอขออนุมัติตอ คณะกรรมการ
ขอ 73 เมื่อไดทําสัญญาเชาแลว ใหสงสําเนาสัญญาไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภายใน 30 วัน นับแตวันทําสัญญา
การใหเชา
ขอ 74 การใหเชาสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย ใหกระทําไดเพือ่ ประโยชนของ
อ.อ.ป. และใหอยูในอํานาจของผูอํานวยการ โดยใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อ มาใชโดยอนุโลม
หมวด 6 การควบคุมการเก็บรักษาพัสดุและการจําหนาย
ขอ 75 พัสดุและทรัพยสินของ อ.อ.ป. ไมวาจะไดมาดวยประการใด ใหอยูในความควบคุม
ตามขอบังคับนี้
ขอ 76 เมื่อเจาหนาทีพ่ ัสดุไดรับมอบพัสดุหรืออื่น ๆ ตามขอ 75 โดยรวมถึงหลักฐาน
ที่เกี่ยวกับการมอบนัน้ แลว ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) ลงบัญชีหรือลงทะเบียนเพื่อควบคุมโดยแยกเปนชนิด และแสดงรายการอยางนอย
เกี่ยวกับราคาและวันเดือนปที่ซื้อ หรือที่ไดมาจากทีห่ นึ่งที่ใด โดยใหมหี ลักฐานการรับเขาบัญชีหรือ
ขึ้นทะเบียนไวประกอบรายการดวย
(2) เก็บรักษาใหเปนที่เรียบรอย ปลอดภัย และครบถวนถูกตองตามบัญชีหรือทะเบียน
การเบิก-จายพัสดุ
ขอ 77 การเบิกพัสดุ หนวยงานประสงคจะขอเบิกพัสดุจากหนวยงานพัสดุ อ.อ.ป. ให
หัวหนาหนวยงานเปนผูเ บิก
การเบิกจายพัสดุจากหนวยงานพัสดุของหนวยงาน ใหหัวหนางานทีต่ องใชพัสดุนนั้
เปนผูเบิก
ใหหวั หนาหนวยพัสดุ มีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ หรือพนักงานอื่นซึ่งไดรับการ
แตงตั้งจากหัวหนาหนวยงานเปนหัวหนาหนวยพัสดุเปนผูสั่งจายพัสดุแลวแตกรณี
การจาย…
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การจายพัสดุ ผูจายตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี)
ตามลําดับกอนหลังของการรับพัสดุแลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งทีม่ ีการจายและเก็บใบเบิกจายไว
เปนหลักฐานดวย
ขอ 78 กอนสิน้ เดือนสุดทายของปบัญชี อ.อ.ป. ใหผูอาํ นวยการแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจนับขึ้นคณะหนึง่ ประกอบดวยพนักงานซึ่งไมใชเจาหนาที่พัสดุและกรรมการอีกไมนอยกวา 2 คน
เพื่อทําการตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยูเพียงวันสิน้ ปบัญชีนนั้ ตลอดจนทรัพยสินทุกชนิดของ อ.อ.ป.
เปนประจําทุกป
ในการตรวจนับตามวรรคหนึ่ง ใหเริ่มดําเนินการตรวจในวันเปดทําการวันแรกของเดือน
ที่เริ่มปบัญชีเปนตนไป วามีทรัพยสินหรือพัสดุคงเหลืออยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุใดชํารุด
เสื่อมคุณภาพหรือสูญหายไปเพราะเหตุใด หรือทรัพยสินหรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชใน อ.อ.ป. ตอไป
แลวใหทาํ รายงานผลการตรวจสอบดังกลาวพรอมทัง้ ความเห็นเสนอตอผูอํานวยการ ภายใน 20 วันทําการ
นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบนั้น
ขอ 79 เมื่อผูอํานวยการไดรับรายงานตามขอ 78 แลว ปรากฏวา มีทรัพยสินหรือพัสดุ
ชํารุดเสื่อมคุณภาพ หรือสูญหายไป หรือไมจําเปนตองใชตอไป ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงขึ้นคณะหนึง่ ประกอบดวย ประธานและกรรมการไมนอยกวา 2 คน โดยแตงตั้งจาก
บุคคลซึ่งดํารงตําแหนงสูงกวาผูรับผิดชอบงานนัน้ เปนประธานกรรมการและแตงตั้งจากผูทมี่ ีคุณสมบัติ
เหมาะสมเปนกรรมการ
ถาผลการพิจารณาปรากฏวา จะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึง่
ทําหนาทีเ่ ปนคณะกรรมการสอบสวนหาผูรับผิดในทางแพงดวย ทัง้ นี้ ใหคณะกรรมการดังกลาว
เสนอผลการพิจารณาภายใน 30 วัน เปนอยางชา นับแตวันที่ประธานกรรมการทราบคําสัง่ แตงตั้ง
ถายังพิจารณาไมเสร็จใหขออนุญาตขยายเวลาเทาที่จาํ เปนเพื่อดําเนินการตอไปอีกไดคราวละไมเกิน 30 วัน
อีกไมเกินกวา 2 ครั้ง
ขอ 80 เมื่อปรากฏวามีผูตองรับผิด ใหผูอาํ นวยการสั่งการภายใน 15 วัน นับแตวันที่รูตัว
ผูตองรับผิดโดยชัดแจง หรือวันที่ไดรับรายงานของคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผูรบั ผิดในทางแพง
แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) ในกรณีทสี่ ามารถแกไขใหคงสภาพเดิมได ใหแกไขจนใชการไดตามสภาพเดิม
ภายในกําหนดเวลาอันสมควร โดยใหผูตอ งรับผิดเปนผูเ สียคาใชจายเอง
(2) ในกรณีสญ
ู หายหรือเสียหายจนไมสามารถแกไขใหคงสภาพเดิมไดใหชดใชเปนเงิน
ู เสียหาย หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ลักษณะ และ
ไมนอยกวาราคาตามสภาพของในวันที่สญ
ขนาด…
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ขนาดอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ทีม่ ีสภาพไมเลวไปกวาพัสดุที่ไดชํารุด เสื่อมสภาพหรือสูญ
โดยใหผูตองรับผิดสงใชภายใน 30 วัน นับแตวันที่ไดรบั แจง
ในกรณีชดใชเปนเงิน ถาผูตอ งรับผิดไมสามารถสงใชภายใน 30 วัน จะผอนใหใช
เปนรายเดือนก็ได แตจะตองชดใชใหเสร็จสิ้นภายในเวลาไมเกิน 1 ป
การผอนผันตามวรรคสอง ใหทาํ สัญญารับสภาพหนี้เปนหนังสือพรอมหลักประกัน
ที่เหมาะสมไวเปนหลักฐาน เพื่อใหมีผลใชบังคับตามกฎหมายกับใหแจงผลการผอนใชของผูตองรับผิด
ตามสัญญาไปใหผูอํานวยการทราบทุกเดือน
(3) ถาผูตองรับผิดผูใดปฏิเสธไมยินยอมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) หรือไมยอมทําสัญญา
รับสภาพหนี้ ใหรีบสงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินคดีตอไป และรายงานตอคณะกรรมการ อ.อ.ป.
เพื่อทราบดวย
หมวด 7 การจําหนาย
ขอ 81 ในกรณีที่มีการสอบสวนตามขอ 79 หรือขอ 80 แลวปรากฏวาไมมีบุคคล
ซึ่งเปนผูตองรับผิด หรือมีตวั ผูรับผิดแตไมสามารถชดใช และพัสดุนนั้ ยังอยูห รือถาพัสดุนนั้ หากใช
ตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาที่พัสดุทําความเห็นเสนอตอผูอํานวยการเพื่อพิจารณา
สั่งการตามวรรคสองใหแลวเสร็จไปภายใน 60 วัน เวนแต ไมอาจทําใหเสร็จไดภายในระยะเวลา
ดังกลาวก็ใหแสดงเหตุผลไวในรายงานเสนอตอผูอํานวยการดังกลาวดวย
เมื่อไดรับรายงานตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูอาํ นวยการพิจารณาเพื่อสั่งการอยางหนึง่
อยางใดดังตอไปนี้
(1) ขาย ใหดาํ เนินการขายโดยวิธที อดตลาดกอน แตถา ขายโดยวิธที อดตลาดแลว
ไมไดผลดี ใหนําวิธีทกี่ ําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการขายพัสดุครั้งหนึง่
ซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน 100,000 บาท หรือขายใหแก สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิน่ จะขายโดยวิธีตกลงราคาก็ได
(2) แลกเปลี่ยน ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
(3) โอนใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิน่ หรือหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถิน่ ที่แจงความประสงคขอมา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน เวนแตกรณีที่เปน
การโอนพัสดุซงึ่ หมดความจําเปนที่จะตองใชหรือไมสามารถใชใน อ.อ.ป. ได ใหอยูในอํานาจของ
ผูอํานวยการทีจ่ ะเปนผูพ ิจารณา ทั้งนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกัน
(4) แปรสภาพ…
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(4) แปรสภาพ ทําลาย หรือจําหนายดวยวิธหี นึง่ วิธีใดตามที่เห็นสมควร
การจําหนายเปนสูญ
ขอ 82 ในกรณีที่พัสดุสูญหายโดยไมปรากฏตัวผูรับผิด หรือมีผูรับผิดแตผูนั้น
ไมสามารถชดใชตามขอ 80 ได หรือมีตัวพัสดุอยูแตไมสามารถดําเนินการตามขอ 81 ไดใหจําหนาย
พัสดุนนั้ เปนสูญตามหลักเกณฑ ดังนี้
(1) ถาพัสดุนนั้ มีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน 500,000 บาท ใหผอู ํานวยการ
พิจารณาอนุมตั ิ
(2) ถาพัสดุนนั้ มีราคาซื้อหรือไดมารวมกันเกินกวา 500,000 บาท ใหผูอํานวยการ
รายงานขออนุมัติตอคณะกรรมการ อ.อ.ป.
การจําหนายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ขอ 83 เมื่อไดดําเนินการตามขอ 81 และ 82 แลว ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุนนั้
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที สําหรับพัสดุที่ตองจดทะเบียนตามกฎหมายใหแจงแกนายทะเบียน
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดวย
ขอ 84 ในกรณีที่พัสดุชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญเสีย กอนมีการตรวจสอบตามขอ 78
ใหดําเนินการตามขอบังคับวาดวยความรับผิดชอบทางแพง ใหเสร็จสิ้นกอนที่จะดําเนินการตามขอ 81
หรือขอ 82 แลวแตกรณี
หมวด 8 การซื้อที่ดิน สิง่ กอสราง
ขอ 85 การดําเนินการซื้อที่ดินหรือสิ่งกอสราง หรือที่ดินรวมสิ่งกอสราง ใหมีผูมหี นาที่
ดําเนินการซื้อ จัดทํารายงานเสนอตอผูอํานวยการตามรายการดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อ
(2) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งกอสราง หรือที่ดนิ รวมสิ่งกอสรางที่ตอ งการซื้อ รวมทั้ง
เนื้อที่และทองที่ที่ตองการ
(3) ราคาประเมินของทางราชการในทองที่นนั้
(4) ราคาซื้อขายของที่ดิน หรือสิ่งกอสรางหรือที่ดนิ รวมสิ่งกอสรางใกลเคียงบริเวณที่
จะซื้อครั้งหลังสุด ประมาณ 3 ราย
(5) วงเงินที่จะซื้อ
(6) วิธ…
ี
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(6) วิธที ี่จะซื้อและเหตุผลทีต่ องซื้อโดยวิธนี ั้น
(7) ขอเสนออืน่ ๆ (ถามี)
การดําเนินการซื้อที่ดินหรือสิ่งกอสรางหรือที่ดินรวมสิง่ กอสรางใหติดตอกับเจาของโดยตรง
ขอ 86 ในกรณีเกี่ยวกับการพัสดุที่ไมไดระบุไวในขอบังคับนี้ ใหนําระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย การพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติมมาใชบงั คับโดยอนุโลม โดยใหผูอํานวยการ
เปนหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการ อ.อ.ป. เปนปลัดกระทรวงและเปนรัฐมนตรีเจาสังกัดตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ 87 ในกรณีที่มีปญหาตองตีความหรือขอวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้ หรือหากมีปญหาหรือขอขัดของในการปฏิบัติ ใหผูอาํ นวยการนําเสนอตอคณะกรรมการ
อ.อ.ป. เพื่อวินิจฉัยและสัง่ การ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ อ.อ.ป. ใหเปนที่สุด
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