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(สําเนา) 

ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม 
วาดวย การพัสดุ 

พ.ศ. 2548 
 

  โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวย การพสัดุ 
เสียใหมเพื่อใหเหมาะสมยิง่ขึ้น 
  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 15 (2)  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาห-
กรรมปาไม พ.ศ. 2499  คณะกรรมการองคการอุตสาหกรรมปาไมออกขอบังคับไวดังตอไปนี ้
  ขอ 1 ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวย การพัสดุ           
พ.ศ. 2548 
  ขอ 2 ขอบังคับนี้ใหใชบังคบัต้ังแตวันถัดจากวนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนตนไป 
  ขอ 3 ใหยกเลกิขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวย การพัสดุ พ.ศ. 2541 
  บรรดาระเบียบ  ขอบังคับ  หรือคําสั่งอืน่ใดที่กําหนดไวแลวในขอบังคบันี้  หรือซึง่ขัดหรือ
แยงกับขอบังคับนี้  ใหใชขอบังคับนี้แทน 
  ขอ 4 ในขอบังคับนี้ 
  “การพัสดุ” หมายความวา การซื้อ  การจาง  การซอมและบํารุงรักษา  การทาํ      
ส่ิงหนึ่งสิง่ใด  โดยองคการอตุสาหกรรมปาไมจัดทําขึ้นเอง  การแลกเปลี่ยน  การเชา  การควบคุม และ      
การดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนดไวในขอบังคับนี้ 
  “พัสดุ”  หมายความวา วัสดุและครุภัณฑ  แตไมรวมถึงวัสดุทีน่ํามาใชในการ
ผลิตเพื่อการพาณิชยและการใหบริการการทองเที่ยว 
  “การซื้อ” หมายความวา การซื้อพัสดุ  แตไมรวมถึงการซื้อส่ิงของเพื่อนาํมาเปน
วัตถุดิบในการผลิตสินคา  และการซื้อสินคามาเพื่อจําหนาย   

“การจาง” หมายความวา การจางแรงงาน  การจางทําของ  และการรับขน 
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  แตไมรวมถึง  การจางทาํไม  การชกัลากไม  การรับขนไม         
การเฝารักษาไม  การจางเหมาแรงงาน  เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการปลูกสรางสวนปาตั้งแตเร่ิมตน 
จนสิ้นสุดกระบวนการดําเนนิงาน  การจางลูกจางตามขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวย         
การบรรจุ การแตงตั้ง  การเรยีกประกนั  การเลื่อนเงินเดอืน  การถอดถอน  วนิัย  การสอบสวน                
การลงโทษของพนักงานและคนงาน  ตลอดจนการกาํหนดจํานวนอัตราตําแหนง  อัตราเงินเดือน             
คาจางของพนกังาน  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 เจาหนาที่ผูมหีนาที่จาง  เจาหนาที ่ 
รับซองสอบราคา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  คณะกรรมการรบัและเปดซองประกวดราคา         
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  คณะกรรมการจัดจางโดยวิธพีิเศษ  หรือคณะกรรมการ  
ตรวจการจางแลวแตกรณี 
  “ผูมีหนาที่ดําเนินการซื้อ”  หมายความวา เจาหนาที่ผูมหีนาที่จัดซื้อ  เจาหนาที่ 
รับซองสอบราคา  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา  คณะกรรมการรบัและเปดซองประกวดราคา          
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพเิศษ  หรือคณะกรรมการ      
ตรวจรับพัสดุ  แลวแตกรณี  
  “ผูมีอํานาจสั่งจาง” หมายความวา คณะกรรมการ  ประธานกรรมการ ผูอํานวยการ
หรือผูรักษาการหรือผูปฏิบัติการแทน  หรือพนักงานซึง่ดาํรงตําแหนงหวัหนาหนวยงาน  แลวแตกรณี    
  “ผูมีอํานาจสั่งซื้อ” หมายความวา คณะกรรมการ  ประธานกรรมการ ผูอํานวยการ
หรือผูรักษาการหรือผูปฏิบัติการแทน  หรือพนักงานซึง่ดาํรงตําแหนงหวัหนาหนวยงาน  แลวแตกรณี 
  “ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล 
ที่เขาเสนอราคาขายในการซื้อพัสดุของ อ.อ.ป.  หรือเขาเสนอราคาเพือ่รับจางทําพัสดุ  หรือเขาเสนองาน 
เพื่อรับจางเปนที่ปรึกษา  หรือรับจางออกแบบและควบคุมงาน  ใหแก อ.อ.ป.  เปนผูมีสวนไดเสียไมวา    
โดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดา  หรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองาน
ใหแก อ.อ.ป. ในคราวเดียวกัน 
  การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาว
ขางตน  ไดแก  การที่บุคคลธรรมดาหรือนติิบุคคลดังกลาวมีความสมัพันธกันในลักษณะ  ดงัตอไปนี ้

(1) มีความสมัพนัธกันในเชงิบริหาร  โดยผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ   
ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกจิการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึง่            
มีอํานาจหรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอกีรายหนึง่
หรือหลายราย  ที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแก อ.อ.ป. ในคราวเดียวกัน 

 
(2) มีความสัมพันธ… 
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(2) มีความสมัพนัธกันในเชงิทนุโดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ  หรือผูเปน    

หุนสวนไมจาํกัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด  หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจาํกัด  หรือบริษทัมหาชน
จํากัด  เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  หรือเปนผูถือหุนซึง่มหีุนเกินรอยละยี่สิบหา
ในบริษัทจาํกดั หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึง่ หรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแก อ.อ.ป.  
ในคราวเดียวกัน และหมายความรวมถึง การเปนผูถือหุนรายใหญในกิจการนั้น ในอัตราอื่นตามที่          
คณะกรรมการเห็นสมควร  

(3) มีความสมัพนัธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (1) และ (2) โดยผูจัดการ  หุนสวน-   
ผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ  ผูบริหาร  หรือผูมีอํานาจในการดําเนนิงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือ
ของนิติบุคคลรายหนึ่ง  เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด  หรือเปนผูถือหุนรายใหญ
ในบริษัทจาํกดัหรือบริษัทมหาชนจํากัด  อีกรายหนึง่หรอืหลายรายที่เขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแก      
อ.อ.ป. ในคราวเดียวกันหรือในนัยกลับกนั และหมายความรวมถึงการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือ
การเขาถือหุนของคูสมรส  หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ใหถือวาเปนการ
ดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน  หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว 
  ในกรณีที่บุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ  หุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ         
ผูบริหาร  ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยทีต่นเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริงหรือเปนหุนสวน    
หรือผูถือหุนทีแ่ทจริงของหางหุนสวน  หรือบริษัทจํากัด  หรือบริษทัมหาชนจาํกัด  แลวแตกรณี  และ         
หางหุนสวน  หรือบริษัทจาํกัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัดที่เกี่ยวของ  ไดเขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแก     
อ.อ.ป. ในคราวเดียวกัน  ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนัน้มีความสัมพันธกันตาม (1) (2) หรือ (3)  
แลวแตกรณี 

“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคา 
หรือผูเสนองานรายหนึง่หรือหลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง  หรือเปนอุปสรรค  หรือ   
ไมเปดโอกาสใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคา  หรือเสนองานตอ อ.อ.ป. ไมวาจะ
กระทําโดยการสมยอมกนั  หรือโดยการให  ขอให  หรือรับวาจะให  เรียก  รับ  หรือยอมจะรับ  เงนิหรอื
ทรัพยสิน  หรือประโยชนอ่ืนใด  หรือใชกาํลังประทษุราย หรือขมขูวาจะใชกําลงัประทุษราย  หรือแสดง
เอกสารอันเปนเท็จ  หรือกระทําการใดโดยทุจริต  ทัง้นี ้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวาง
ผูเสนอราคา  หรือผูเสนองานดวยกัน  หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคา  หรือผูเสนองาน รายหนึง่รายใด 
เปนผูมีสิทธทิาํสัญญากับ อ.อ.ป. หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกดิความ 
ไดเปรียบ อ.อ.ป. โดยมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกจิปกติ 

 “เจาหนาทีท่ี่มหีนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ”     หมายความวา   คณะกรรมการเปดซอง   
สอบราคาตาม ขอ 30 คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาตามขอ 36 คณะกรรมการดําเนนิ- 

 
การจาง… 
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การจางที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงราคา คณะกรรมการดําเนนิการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการ
ดําเนนิการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงราคา คณะกรรมการดําเนินการจางออกแบบและ   
ควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกาํหนด หรือผูวาจางในกรณีการออกแบบและควบคุมงานโดยวธิี
พิเศษทีเ่ปนการวาจางโดยการประกวดแบบ ใหอนุโลมใชตามระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี  วาดวย        
การพัสดุ  พ.ศ. 2535 และทีแ่กไขเพิ่มเติม   
 

หมวด 1 บททัว่ไป 
  ขอ 5 กรณีที่มกีารจัดทาํเอง ใหผูอํานวยการแตงตั้งผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนัน้  
และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบตัิงานโดยมีคณุสมบัติและหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการ    
ตรวจการจาง  เวนแต อ.อ.ป. ไดกําหนดใหมีเจาหนาทีท่ี่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยูแลว 
  ขอ 6 การจัดหาพัสดุตามขอบังคับนี ้ ผูมหีนาที่รับผิดชอบในแตละขั้นตอนของการจดัหา  
ตองดําเนนิการโดยเปดเผย  โปรงใส  และเปดโอกาสใหมกีารแขงขันอยางเปนธรรม  ทั้งนี้  โดยคํานงึถึง   
คุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน  เวนแตกรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเปน        
ขอยกเวน  ตามที่กาํหนดไวในขอบังคับนี ้
  ในการดําเนนิการแตละขั้นตอน  ผูมีหนาทีรั่บผิดชอบตองมีการบันทึกหลักฐานในการ
ดําเนนิการ  พรอมทั้งตองระบุเหตุผลในการพิจารณาสัง่การในขั้นตอนที่สําคัญไวเพือ่ประกอบการพิจารณา
ดวย 
  ขอ 7 เพื่อเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรมตามขอ 6 ใหผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานที่เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนัแตเพียงรายเดยีวเทานั้น มีสิทธิทีจ่ะเสนอราคา 
หรือเสนองานในการซื้อหรือการจางทาํพัสดุ  การจางที่ปรึกษา  หรือการจางออกแบบและควบคุมงาน    
ของ อ.อ.ป. ในแตละครั้ง 
  ใหเจาหนาที่ทีม่ีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  
หรือผูเสนองานแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนัหรือไม  กอนการเปดซองสอบราคา  
ประกวดราคา  หรือเสนองาน แลวแตกรณี  
  ขอ 8 ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ 7  
วรรคสอง  ใหเจาหนาที่กาํหนดใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานยืน่เอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาตางหาก  
โดยอยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้ 

(1) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนนิติบุคคล  ใหยืน่สําเนาหนังสือรับรอง         
การจดทะเบียนนิติบุคคล  หนังสือบริคณหสนธิ  บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ  กรรมการผูจัดการ               
ผูมีอํานาจควบคุม  และบญัชีรายชื่อผูถอืหุนรายใหญ  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

 
(2) ในกรณี… 
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(2) ในกรณีผูเสนอราคา  หรือผูเสนองานเปนบุคคลธรรมดา  หรือคณะบุคคลที่มิใช   

นิติบุคคล  ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนัน้  สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน  
(ถาม)ี  สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน  พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง 

(3) ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรอืผูเสนองานเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรวมกนั      
ในฐานะเปนผูรวมคา  ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา  สําเนาบตัรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา  
และ ในกรณทีีผู่เขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทย  ก็ใหยืน่สาํเนาหนังสือเดินทาง  
หรือถาผูรวมคาฝายใดเปนนติิบุคคล  ใหยืน่เอกสารตามที่ระบุไวใน (1)  

(4) เอกสารอื่นตามที่ อ.อ.ป.  กําหนด  เชน  หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน  สําเนา 
ใบทะเบียนพาณิชย  สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม 
  การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึง่  ใหยื่นพรอมกับการยื่นซองสอบราคา 
ประกวดราคา  หรือเสนอราคา  แลวแตกรณี  สําหรับกรณีที่ระเบียบนีก้ําหนดใหยื่นซองขอเสนอดานเทคนิค
เพียงซองเดียว  ใหผูเสนองานยืน่เอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งมาพรอมกบัการยืน่ซองดงักลาวดวย 
  เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือของผูเสนองานแตละรายตาม 
ขอ  7 วรรคสองแลว  ใหเจาหนาทีท่ี่มหีนาที่ตรวจสอบคณุสมบัติประกาศรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกไวในที่เปดเผย  ณ  สถานทีท่าํการของหนวยงานโดยพลนั  และถาผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานอยู ณ สถานที่ที่มกีารเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองาน  แลวแตกรณี         
ใหเจาหนาที่แจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายนั้นทราบดวย 
  ขอ 9 เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ 7 
วรรคสองแลว  หากปรากฏวามีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนั          
ใหเจาหนาที่ทีม่ีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอราคา  หรือผูเสนองานดงักลาวทกุรายออก   
จากการเปนผูเสนอราคาหรอืผูเสนองานในการเสนอราคาหรือเสนองานในครั้งนัน้  พรอมทัง้แจงให            
ผูเสนอราคา  หรือผูเสนองานรายดงักลาวทราบโดยพลนั 
  ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชือ่ออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน  
เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาทีม่ผีลประโยชนรวมกัน  อาจอทุธรณคําสั่งดงักลาวตอผูอํานวยการ ภายใน 3 วัน  
นับแตวันที่ไดรับแจงพรอมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณและเอกสารที่เกี่ยวของมาดวย 

ในกรณีที่มกีารยื่นอุทธรณตามวรรคสอง  ใหผูอํานวยการพิจารณาวนิจิฉัยอุทธรณ     
พรอมทัง้แจงใหผูอุทธรณทราบโดยพลนั  การวนิิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุดสาํหรบั      
การเสนอราคาหรือเสนองานในการซื้อหรือการจางทาํพสัดุ  การจางทีป่รึกษา  หรือการจางออกแบบ      
และควบคุมงานในครั้งนัน้ 
 

                     การยื่น… 
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  การยื่นอทุธรณตามวรรคสอง  ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซอง 
สอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองาน  แลวแตกรณี  ทั้งนี้  เวนแตผูอํานวยการพิจารณาเหน็วา          
การขยายระยะเวลาดงักลาวจะเปนประโยชนแก อ.อ.ป. อยางยิ่ง  และในกรณีที่ผูอํานวยการพิจารณา 
แลวเหน็ดวยกบัคําคัดคานของผูอุทธรณ  และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา     
หรือเสนองานที่ไดดําเนนิการไปแลวจะเปนประโยชนแก อ.อ.ป. อยางยิ่ง  ใหผูอํานวยการมีอํานาจยกเลิก
การเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานดงักลาวได 
  ขอ 10 นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละราย       
ตามขอ 7 วรรคสอง  และจากรายชื่อผูทิง้งานของทางราชการแลว  หากปรากฏตอเจาหนาทีท่ี่มีหนาที่ 
ตรวจสอบคุณสมบัติกอน  หรือในขณะที่มกีารเปดซองสอบราคา  ประกวดราคาหรือเสนองาน  วามีผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานกระทาํการอันเปนการขดัขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ใหเจาหนาทีท่ี่มีหนาที ่
ตรวจสอบคุณสมบัติทําการตรวจสอบขอเท็จจริงดงักลาว  หากเชื่อไดวามกีารกระทาํอันเปนการขัดขวาง 
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม  ใหเจาหนาที่ทีม่ีหนาทีต่รวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือ        
ผูเสนองานที่กระทําการดังกลาว  ทุกรายออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการซื้อหรือการจาง
ทําพัสดุ  การจางที่ปรึกษา  หรือการจางออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น  เวนแตเจาหนาที่ทีม่ีหนาที่
ตรวจสอบคุณสมบัติจะวนิิจฉัยวา  ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้น  เปนผูใหความรวมมือเปนประโยชน    
ตอการพิจารณาของ อ.อ.ป.  และมิไดเปนผูริเร่ิมใหมกีารกระทาํดังกลาว  จะไมตัดรายชื่อผูเสนอราคา    
หรือผูเสนองานนัน้ออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือ  ผูเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ              
การจางที่ปรึกษา  หรือการจางออกแบบและควบคุมงานนัน้ก็ได 
  ใหนาํความในขอ 8 วรรคสาม  มาใชบงัคับโดยอนุโลม  และผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน   
ที่ถูกตัดรายชือ่ออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึง่  มีสิทธิอุทธรณคําสั่งของ   
เจาหนาทีท่ี่มหีนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติได  ทัง้นี้  ใหนําความในขอ 9 วรรคสอง วรรคสาม  และวรรคสี่     
มาใชกับการอทุธรณในกรณนีี้โดยอนุโลม 
  ขอ 11 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา หรือ
เสนองานแลว  วาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไวตามขอ 8 
วรรคสาม  เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกนักับผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายอื่น  หรือเปนผูเสนอ
ราคาหรือผูเสนองานที่กระทาํการอนัเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหหัวหนาหนวยงาน   
มีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคดัเลือกดังกลาวทุกรายออกจากการ
ประกาศรายชือ่ตามขอ 8 วรรคสาม 
 

ใหหวัหนา… 
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  ใหหวัหนาหนวยงานหรือผูมอํีานาจสั่งจางหรือผูมีอํานาจสั่งซื้อเสนอตอผูอํานวยการ     
เพื่อพิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานทีถู่กตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน 
ตามวรรคหนึ่ง  เปนผูทิง้งาน  และในกรณีที่ผูอํานวยการพิจารณาแลวเห็นวา  การยกเลิกการเปดซอง    
สอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานทีไ่ดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง    
ใหผูอํานวยการมีอํานาจยกเลิกการเปดซองสอบราคา  ประกวดราคา  หรือเสนองานดังกลาวได 

 
หมวด 2 การจางและการซื้อ 

  ขอ 12 การจาง  ให อ.อ.ป.  สงเสริมกิจการของคนไทย  
  การซื้อ  ให อ.อ.ป. สงเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย  โดยคํานงึถงึคุณภาพและราคา      
ที่เหมาะสมกบัคุณภาพตลอดจนราคาของการบาํรุงรักษา  หรือการซอมแซมหรืออุปกรณ 

ขอ 13 การจางและการซื้อ  กระทําได  7  วิธี  คือ 
(1)  วิธีกาํหนดราคา  (สําหรับการจาง) 
(2)  วิธีตกลงราคา 
(3)  วิธีสอบราคา 
(4)  วิธีประกวดราคา 
(5)  วิธพีิเศษ 
(6)  วิธีกรณพีเิศษ 
(7)  วิธีประมูลดวยระบบอิเลก็ทรอนกิสตามหลักเกณฑทีก่ระทรวงการคลังกําหนด 
ขอ 14 การจางโดยวธิีกําหนดราคา  ไดแก  การจางครั้งหนึ่งซึง่มีราคาไมเกิน  100,000  

บาทและอาจแบงสวนงานไดเปนสวน ๆ และคํานวณคาจางตามสวนแหงงานนัน้ 
ขอ 15 การจางหรือการซื้อโดยวิธีตกลงราคา  ไดแก  การจาง  หรือการซื้อคร้ังหนึง่          

ซึ่งมีราคาไมเกนิ 100,000 บาท 
  ขอ 16 การจางหรือการซื้อโดยวิธีสอบราคา  ไดแก  การจาง  หรือการซื้อคร้ังหนึง่ 
ซึ่งมีราคาเกนิ 100,000 บาท  แตไมเกนิ 2,000,000 บาท 
  ขอ 17 การจางหรือการซื้อโดยวิธีประกวดราคา  ไดแก  การจาง  หรือการซื้อคร้ังหนึง่  
ซึ่งมีราคาเกนิ 2,000,000 บาท 
  การจางหรือการซื้อตามขอ 13 นอกจากวธิีประกวดราคาตามขอ 13(4) และวิธีประมลู   
ดวยระบบอิเลก็ทรอนกิสตามหลักเกณฑทีก่ระทรวงการคลังกําหนดตามขอ 13(7) จะดําเนนิการประมูล 
ดวยวิธีประมูลดวยระบบอิเลก็ทรอนกิสก็ได แตการจางหรอืการซื้อโดยวธิีประกวดราคา ใหใชวิธีประมูล 
ดวยระบบอิเลก็ทรอนกิสเปนหลัก หากไมสามารถดาํเนนิการไดจึงใหเลอืกใชวิธีอ่ืนที่เหมาะสม 
 

ขอ 18 การจาง… 
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ขอ 18 การจางหรือการซื้อตามขอ 14 ขอ 15 หรือขอ 16 ถาผูมีอํานาจสั่งจางหรือส่ังซื้อ 

เห็นสมควรจะสั่งใหกระทําโดยวิธทีี่กําหนดไวสําหรับวงเงินที่สูงกวาก็ได  
การแบงจางหรือแบงซื้อโดยลดวงเงินที่จะจางหรือซ้ือในครั้งเดียวกนัเพื่อใหวงเงินต่าํกวา 

ที่กําหนดโดยวิธีหนึง่วิธีใด  หรือเพื่อใหอํานาจสัง่จางสั่งซื้อเปลี่ยนไปจะกระทาํมิได 
ขอ 19 การจางหรือการซื้อโดยวิธีพเิศษ  ไดแก  การจางหรือการซื้อคร้ังหนึ่งซึง่มีราคา  

เกิน  100,000  บาท  ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังตอไปนี ้
 

การจาง 
(1)  เปนงานทีต่องการจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ  หรือผูมีความชาํนาญเปนพิเศษ 
(2)  เปนงานจางซอมพัสดุทีจ่ําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชาํรุดเสียหายเสียกอน     

จึงจะประมาณคาซอมได  เชน  งานจางซอมเครื่องจักร  เครื่องมือกล  เครื่องยนต  เครื่องใชไฟฟา          
หรือเครื่อง  อิเล็กทรอนกิส  เปนตน 

(3)  เปนงานทีต่องกระทาํโดยเรงดวน  หากลาชาอาจเสยีหายแก อ.อ.ป. 
(4)  เปนงานทีจ่ําเปนตองการจางเพิ่มในสถานการณทีจ่าํเปน  หรือเรงดวน                   

หรือเพื่อประโยชนของ อ.อ.ป.  และจําเปนตองจางเพิ่ม 
(5)  เปนงานทีด่ําเนนิการจางดวยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 
 

การซื้อ 
(1)  เปนการซือ้พัสดุที่ขายทอดตลาด  หรือจะขายทอดตลาดโดยสวนราชการ  รัฐวสิาหกจิ   

องคการระหวางประเทศ  หรือหนวยงานของตางประเทศ 
(2)  เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน  หากลาชาอาจเสียหายแก อ.อ.ป. 
(3)  เปนพัสดุที่ตองการใชเพิ่มข้ึนในสถานการณที่จําเปน  หรือเรงดวนหรือเพื่อประโยชน 

ของ อ.อ.ป.  และจําเปนตองซื้อเพิ่ม 
(4)  เปนพัสดุที่จําเปนตองซือ้โดยตรงจากตางประเทศ  หรือดําเนนิการโดยผานองคการ 

ระหวางประเทศ        
(5)  เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอ

เปนการเฉพาะ  ซึง่หมายความรวมถึง  อะไหลรถประจําตําแหนง  หรือยารักษาโรคทีไ่มตองจัดซื้อตามชื่อ
สามัญในบัญชียาหลักแหงชาติ  ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดวย  การพัสดุ  พ.ศ. 2535 ขอ 60 

(6)  เปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือส่ิงกอสรางซึง่จําเปนตองซื้อเฉพาะแหง 
(7)  เปนพัสดุที่ดําเนินการซือ้โดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 
 

ขอ 20 การซื้อ… 
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ขอ 20 การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพเิศษ  ไดแก  การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ 

หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ     
ใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิน่  หรือรัฐวิสาหกจิ  ในกรณีดังตอไปนี้ 

(1)  เปนผูผลิตพัสดุหรือทาํงานจางนัน้เอง  และนายกรฐัมนตรีอนุมัตใิหซื้อหรือจาง 
(2)  มีกฎหมายหรอืมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซื้อหรือจาง  และกรณนีี้ใหรวมถึงหนวยงาน 

อ่ืนที่มกีฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย 
   ขอ 21 การจางหรือการซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส  ใหเปนไปตามประกาศกระทรวง    
การคลัง 

 
หมวด 3 การดําเนนิงานเกี่ยวกับวธิีการจางและวิธกีารซือ้ 

  ขอ 22 กอนดาํเนนิการจางหรือการซื้อทุกวิธี  นอกจากการซื้อที่ดินและสิ่งกอสราง         
ตามขอ 85  ใหผูมีหนาที่ดําเนินการจางหรือผูมีหนาที่ดาํเนนิการซื้อ  จัดทํารายงานเสนอผูอํานวยการ     
หรือหัวหนาหนวยงานแลวแตกรณีตามรายการดังตอไปนี ้
  (1)  เหตุผลและความจาํเปนที่ตองจางหรือซ้ือ 
  (2)  รายละเอยีดของงานที่จะจางหรือพัสดุที่จะซื้อ 
  (3)  ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ  หรือราคาคาจางหรือราคาพัสดุ       
ในทองตลาดในขณะนัน้ที่สืบทราบหรือประมาณได  และถาเคยจางหรือซ้ือมากอน  ก็ใหแสดงราคาจางหรือ
ราคาซื้อคร้ังหลังสุดที่เคยจางหรือซ้ือภายในระยะเวลา 2 ปงบประมาณดวย 
  (4)  วงเงนิที่จะจางหรือซ้ือ 
  (5)  กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนัน้  หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
  (6)  วิธีจะจางหรือซ้ือ  และเหตุผลที่ตองจางหรือซ้ือโดยวิธีนัน้ 
  ขอ 23 เมื่อผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานแลวแตกรณี  ใหความเห็นชอบตามรายงาน
ที่เสนอตามขอ 22 แลวใหผูมหีนาที่ดาํเนนิการจาง  หรือผูมีหนาที่ดําเนินการจัดซื้อ  ดําเนนิการตามวิธี    
การจางหรือวธิีการซื้อนั้น ๆ ตอไปได 
  ขอ 24 การดําเนินการจางหรือซื้อแตละครั้ง  ใหผูมหีนาที่ดําเนินการจางหรือผูมีหนาที่
ดําเนนิการซื้อแลวแตกรณี  เสนอตอผูมีอํานาจสัง่จาง  หรือผูมีอํานาจสัง่ซื้อ  แตงตั้งคณะกรรมการ           
ดังตอไปนี้แลวแตกรณี  เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี ้
  (1)  คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 

(2)  คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา 
(3)  คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา 
 

(4) คณะกรรมการ… 
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 (4)  คณะกรรมการจัดจางจดัซื้อโดยวิธพีิเศษ 

  (5)  คณะกรรมการตรวจการจาง 
(6)  คณะกรรมการตรวจรับ 

  ขอ 25 คณะกรรมการแตละคณะตามขอ  24  ประกอบดวย  ประธานกรรมการ  1  คน  
และกรรมการอื่นอยางนอย  2  คน 
  คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ซึ่งมิใชคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา ใหแตงตั้ง
จากพนักงานซึ่งสังกัดงานหรือหนวยงานตางกนั  หรือแตงตั้งจากผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกีย่วกับ
งานจางหรือพสัดุนั้น ๆ รวมดวย  ในกรณจํีาเปนหรือเพือ่ประโยชนของ  อ.อ.ป.  จะแตงตั้งผูทรงคณุวุฒิ  
หรือผูชํานาญการในสาขาวชิาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของจากหนวยงานอืน่รวมเปนกรรมการดวยก็ได 
  ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูหนึง่ผูใด  ไมสามารถปฏิบตัิหนาที่ได              
ใหผูอํานวยการ  หรือผูรักษาการหรือผูปฏิบัติการแทนผูอํานวยการ  หรือหัวหนาหนวยงาน  แตงตัง้  
พนักงานซึง่มคุีณสมบัติตามวรรคหนึง่หรอืบุคคลอื่นทําหนาที่เปนประธาน  หรือกรรมการแทนแลวแตกรณี 
  ในการจางหรอืการซื้อคร้ังหนึ่งครั้งใด  จะแตงตั้งบุคคลคนเดียวกันใหเปนกรรมการรับและ
เปดซองประกวดราคา  กรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา  กรรมการตรวจการจางหรือกรรมการ-   
ตรวจรับในการจางหรือการซื้อคร้ังเดียวกนัไมได 
  ในการจางหรอืการซื้อคร้ังหนึ่งครั้งใด  ทีม่วีงเงินไมเกิน  10,000  บาท  จะแตงตั้งพนกังาน
เพียงคนเดียวเปนผูตรวจรับงานจาง  หรือตรวจรับพัสดุนัน้โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง  
หรือคณะกรรมการตรวจรับก็ได 
  ขอ 26 ในการประชุมคณะกรรมการตาม ขอ 24  ตองมกีรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
มาประชุมครบจํานวนของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ใหประธานกรรมการและกรรมการ  หรือผูซึ่งไดรับ   
มอบหมายแตละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ  มติคณะกรรมการใหถือคะแนนเสยีงขางมากเปนเสียงชี้ขาด  
เวนแต  มติของคณะกรรมการตรวจรับและคณะกรรมการตรวจการจางใหถือมติเอกฉันท 
 

วิธีตกลงราคา 
  ขอ 27 การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา  ใหผูมหีนาที่ดําเนนิการจางหรือผูมีหนาที ่
ดําเนนิการซื้อ  ตอรองและตกลงราคากับผูรับจางหรือผูขายโดยตรง  และใหดําเนินการจางหรือจัดซื้อได 
ภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูมีอํานาจสั่งซื้อ 
  การจางหรือการซื้อโดยวิธีตกลงราคา  ในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกดิขึ้นโดยไมได     
คาดหมายไวกอนและไมอาจดาํเนนิการตามปกติได  ใหผูมีหนาที่ดําเนินการจางหรือผูมีหนาที่ดําเนินการ 
ซื้อหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบตัิงานนัน้  ดําเนินการไปกอนแลวรีบรายงานขอความเหน็ชอบ   
 

ตอผูมีอํานาจ… 
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ตอผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูมอํีานาจสั่งซื้อ  โดยใหการอนมุัติยอนหลัง  หรือโดยใหสัตยาบันรับรอง            
การกระทํานั้น 
 

วิธีสอบราคา 
  ขอ 28 การจางหรือการซื้อโดยวิธีสอบราคา  ใหดําเนนิการดังนี ้
  (1)  กอนวันเปดซองไมนอยกวา  10  วัน  ใหผูมีหนาที่ปดใบแจงความสอบราคาไว       
โดยเปดเผย ณ ทีท่ําการของ อ.อ.ป.  กับใหสงใบแจงความดังกลาวไปยังผูมีอาชีพขาย  หรือรับจาง     
ทํางานนัน้โดยตรงหรือโดยทางไปรษณียลงทะเบียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได  เพื่อใหเสนอราคา           
เปนหนงัสือผนึกซองยืน่ตอเจาหนาที่พัสดุดวยตนเอง  หรือโดยผูแทนซึง่ไดรับมอบหมายเปนหนงัสอื       
ภายในวนั เวลา  และสถานที่ทีก่ําหนด 
  (2)  ใหเจาหนาทีพ่ัสดุรับซองใบเสนอราคาที่ยืน่มาทกุรายโดยไมเปดซอง  เมื่อครบ   
กําหนดเวลาตาม (1) แลว  ใหสงมอบซองใบเสนอราคาพรอมทั้งรายงานผลการรับซองตอคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาเพื่อดําเนนิการตอไป 
  เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว  หามรับซองใบเสนอราคาจากผูหนึง่ผูใดอกี 
  ขอ 29 ใบแจงความสอบราคานั้นอยางนอยใหมีแสดงรายการดังตอไปนี ้

(1)  คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อและจํานวนที่ตองการ  หรือแบบรูป          
รายละเอียดและปริมาณงานที่ตองการจาง 

ในกรณีที่จาํเปนตองดูสถานที่  หรือชี้แจงรายละเอยีดเพิม่เติมประกอบตามวรรคหนึ่ง   
ใหกําหนดสถานที่  วนั  เวลาทีน่ัดหมายไวดวย 
  (2)  คุณสมบัติของผูเสนอราคาซึ่งจะตองมีอาชีพขายหรือรับจางตาม (1)  โดยใหผูเสนอ
ราคาแสดงหลกัฐานดังกลาวดวย 
  (3)  ในกรณีจาํเปนใหระบุผูเขาเสนอราคาสงตัวอยาง  แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและ    
รายการละเอียดไปพรอมกบัใบเสนอราคา 

(4)  ถาจาํเปนตองมีการตรวจทดลอง  ใหกาํหนดจํานวนตัวอยางใหพอแกการ             
ตรวจทดลองและเหลือไวสําหรับการทําสญัญาดวย  ทัง้นี้  ใหมีขอกาํหนดไวดวยวา อ.อ.ป. ไมรับผิดชอบ         
ในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอยาง 

(5)  สถานที่ติดตอเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด  ในกรณีที่มีการขายใหระบุราคาขาย  
ไวดวย 

(6)  ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคารวมทั้งสิ้น  และราคาตอหนวยหรือตอรายการ       
(ถาทาํได)  พรอมทั้งระบหุลกัเกณฑโดยชดัเจนวา  จะพจิารณาราคารวมหรือราคาตอหนวยหรือ  
ตอรายการ  ในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคาใหพิจารณาราคารวม  

 
(7) แบบใบเสนอ… 
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(7)  แบบใบเสนอราคา  โดยกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาใหลงราคารวมทั้งสิน้ 

เปนตัวเลขและตองมีตัวหนงัสือกํากับ  ถาตัวเลขและตัวหนงัสือไมตรงกัน  ใหถือตัวหนงัสือเปนสําคัญ 
  ในการสอบราคาจางกอสราง  ใหกาํหนดแบบบัญชีรายการกอสรางตามความเหมาะสม
ของลักษณะและประเภทของงาน  เพื่อใหผูเขาเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาดวย 
  (8)  กําหนดระยะเวลายนืราคาเทาที่จําเปนตอ  อ.อ.ป. และมีเงื่อนไขดวยวา              
ซองเสนอราคาที่ยืน่ตอ อ.อ.ป. และลงทะเบียนรับซองแลว  จะถอนคนืมิได 
 (9)  กําหนดสถานที่สงมอบพัสดุและวันสงมอบโดยประมาณ (สําหรับการซื้อ)  หรือ 
กําหนดวนัที่จะเร่ิมทาํงานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจาง) 

 (10)  กําหนดสถานที ่ วนั  เวลา  เปดซองสอบราคา 
               (11)  ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอ อ.อ.ป. จาหนาถงึ
ประธานกรรมการเปดซองสอบราคาการซือ้การจางครั้งนั้น  และสงถงึ อ.อ.ป.  กอนวันเปดซอง โดยใหสง
เอกสารหลกัฐานตาง ๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองราคาดวย  

สําหรับกรณีทีจ่ะใหมกีารยืน่ซองทางไปรษณียได  ใหกาํหนดวธิีการปฏิบัติไวใหชัดเจนดวย 
(12)  กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงกับ อ.อ.ป.  

เปนผูทิง้งาน 
(13)  ขอกําหนดวาผูเขาเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญาจะตองวาง  

หลักประกนัสญัญาตามชนดิและอัตราในขอ 48 และ 49     
(14)  รางสัญญา  รวมทัง้การแบงงวดงาน  การจายเงนิ  เงื่อนไขการจายเงินลวงหนา  

(ถาม)ี  และอัตราคาปรับ 
(15)  ขอสงวนสิทธิ์วา อ.อ.ป.  จะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิง้งานของ อ.อ.ป. 

และ อ.อ.ป.  ทรงไวซึง่สิทธิท์ี่จะขอซื้อหรือจาง  หรือเลือกซื้อหรือจางโดยไมจําตองซื้อหรือจางจาก      
ผูเสนอราคาต่าํสุดเสมอไป  รวมทัง้จะพิจารณายกเลิกการสอบราคา  และลงโทษผูเสนอราคาเสมือน      
เปนผูทิง้งาน  หากมีเหตทุี่เชือ่ไดวาการเสนอราคากระทาํไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกนัในการเสนอ
ราคา 
  ขอ 30 คณะกรรมการเปดซองสอบราคามหีนาที ่ดังนี ้

(1)  เปดซองใบเสนอราคาโดยเปดเผยตอหนาผูยืน่ซองหรือผูแทนซึง่มีอยูในขณะถงึเวลา 
เปดซอง  แลวจดราคาจากใบเสนอราคาทกุฉบับลงไวในบัญชีเปรียบเทียบราคาและใหกรรมการทกุคน     
ลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคา  บญัชีเปรียบเทียบราคา  และเอกสารประกอบใบเสนอราคาที่เปน
เอกสารสําคัญ 
 

(2) ตรวจสอบ… 
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(2)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  ใบเสนอราคา  แคตตาลอ็ค  หรือแบบรูป 

และรายการละเอียด  แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถกูตองตามเงื่อนไขในแจงความสอบราคา 
(3)  พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถกูตองตาม (2)  ที่มีคุณภาพ 

และคุณสมบัติเปนประโยชนตอ อ.อ.ป.  แลวเสนอใหซือ้หรือจางจากรายที่คัดเลือกไวแลว  ซึง่เสนอราคา 
และคุณสมบัติเปนประโยชนตอ อ.อ.ป. สูงสุดและอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะตอรองราคา     
หรือไมก็ได  โดยคํานงึถึงราคาที่เจาหนาทีพ่ัสดุเสนอตามขอ 22 
  ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย  ใหเรียกผูเสนอราคาดงักลาวมาขอใหเสนอราคาใหม
พรอมกันดวยวิธียืน่ซองเสนอราคาหรือโดยวาจา 

ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสงูกวา 
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง  ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามขอ 31 

(4)  ในกรณีทีม่ีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามรายละเอยีดและเงื่อนไขทีก่ําหนดไวในเอกสาร 
สอบราคาเพยีงรายเดียว  ใหคณะกรรมการดําเนินการตาม (3) โดยอนโุลม 
  (5)  เมื่อไดดําเนินการไปแลวไดผลประการใด  ใหเสนอความเหน็พรอมดวยเอกสารทีไ่ดรับ
ไวทั้งหมดตอผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานเพื่อส่ังการ  โดยเสนอผานผูมหีนาที่ดําเนินการจางหรือผูมี
หนาที่ดาํเนนิการซื้อแลวแตกรณี 

ขอ 31 การจางหรือการซื้อโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที ่
คณะกรรมการเห็นสมควรจางหรือซ้ือยงัสงูกวาวงเงินที่จะจางหรือซ้ือ  ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ดําเนนิการตามลําดับดังนี ้

(1)  เรียกผูเสนอราคารายนัน้มาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทาํได  หากผูเสนอราคา 
รายนัน้ยอมลดราคาลงอยูภายในวงเงนิทีจ่ะจางหรือซ้ือ  ใหเสนอจางหรือซ้ือจากผูเสนอราคารายนั้น 

(2)  ถาผูเสนอราคาตาม (1)  ไมยอมลดราคาหรือลดราคาแลวแตยังสูงกวาวงเงนิที่จะจาง 
หรือซื้อ  ใหเรียกผูเสนอราคาที่คณะกรรมการเหน็สมควรจางหรือซ้ือทกุรายมาตอรองราคาใหมพรอมกัน  
ดวยวิธยีื่นซองเสนอราคาภายในกาํหนดระยะเวลาอันสมควร  หากรายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนั้น     
ยืนตามราคาที่เสนอไวเดิม  ทัง้นี ้ ใหเสนอจางหรือซ้ือจากผูลดราคาลงต่ําสุดอยูภายในวงเงินที่จะจาง     
หรือซื้อ 

(3)  ถาปรากฏวาราคาต่ําสดุของรายที่ไดตอรองราคาใหม  ยงัสูงกวาวงเงินที่จะจางหรือ  
ซื้อหรือไมมีผูใดยินยอมลดราคาเลย  ใหเสนอความเหน็ตอผูอํานวยการวาจะสมควรเปลี่ยนแปลงรายการ
หรือขอเงินงบประมาณเพิม่เติม  ตามระเบยีบวาดวยงบลงทนุของรัฐวสิาหกจิ  หรือยกเลิกการสอบราคา 
เพื่อดําเนินการสอบราคาใหมก็ได 
 

      วิธีประกวดราคา… 
 



148 
วิธีประกวดราคา 

ขอ 32 การจางหรือการซื้อโดยวิธีประกวดราคา  ใหผูอํานวยการหรือผูรักษาการ หรือ        
ผูปฏิบัติการแทนผูอํานวยการ  หรือเจาหนาที่ผูมหีนาทีด่ําเนนิการจาง  หรือเจาหนาที่ผูมหีนาที่ดําเนนิการ
ซื้อ  ดําเนนิการดังนี ้
  (1)  ปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย ณ ที่ทาํการของสวนราชการนั้น  การปด
ประกาศดังกลาว  ใหกระทาํในตูปดประกาศที่มกีุญแจปดตลอดเวลาโดยผูปดประกาศและผูปลดประกาศ
ออกจากตูปดประกาศจะตองจัดทาํหลกัฐานการปดประกาศและปลดประกาศออกเปนหนังสือมีพยาน
บุคคลรับรอง  ทั้งนี้  ผูปดประกาศและผูปลดประกาศออก จะตองมิใชบุคคลเดียวกนัและจะตองมิใชบุคคล
ที่เปนพยานในแตละกรณีดวย 

(2)  สงไปประกาศทางสถานวีิทยกุระจายเสียง  และหรือประกาศในหนงัสือพิมพ 
(3)  สงใหกรมประชาสัมพันธ  และองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทยเพื่อเผยแพร 
(4)  สงไปเผยแพรที่ศูนยรวมขาวประกวดราคาของทางราชการ  โดยใหสงเอกสารประกวด 

ราคาไปพรอมกันดวย 
(5)  สงใหสํานกังานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานการตรวจเงนิแผนดินภูมิภาค  

แลวแตกรณี  โดยใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกนัดวย 
  นอกจากการดําเนนิการตามวรรคหนึง่  หากเหน็สมควรจะสงประกาศไปยังผูมีอาชีพขาย
หรือรับจางทํางานนัน้โดยตรง  หรือจะโฆษณาโดยวิธีอ่ืนอีกดวยก็ได 
  การสงประกาศประกวดราคาตามวรรคหนึง่  หากจัดสงทางไปรษณีย  ใหจัดสงโดยใช
บริการไปรษณียดวนพิเศษ  เวนแตทองทีใ่ดไมมีบริการไปรษณียดวนพิเศษจงึใหจัดสงทางไปรษณีย         
ลงทะเบียน 
  การดําเนินการตามวรรคหนึง่  วรรคสอง  และวรรคสาม  ใหกระทาํกอนการใหหรือการขาย
เอกสารประกวดราคาไมนอยกวา 7 วันทําการ 
  สําหรับการซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ  ใหสวนราชการถือปฏิบัติตาม
หลักเกณฑ  ของแหลงเงนิกูหรือแหลงใหเงินชวยเหลือ   

ขอ 33 การใหหรือขายแบบรูปและรายการละเอียดในการประกวดราคา  ใหกระทํา  
ณ สถานทีท่ีท่าํการของ อ.อ.ป.  ไมนอยกวา  7  วันทําการและใหมีเวลาสําหรับการคาํนวณราคาไมนอยกวา  
7  วันทาํการหลังปดการใหหรือขายเอกสารจนถึงวันรับซองประกวดราคา  โดยใหหรือขายรายละ  1 ชุด  
ตามราคาที่ อ.อ.ป. กําหนด  โดยคํานงึถงึคาใชจายที่ตองเสียไปในการจัดทําแบบรูปและรายการละเอียดนัน้ 
 

ถามีการ… 
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  ถามีการยกเลกิการประกวดราคาครั้งนัน้  และมีการประกวดราคาใหม  ใหผูรับหรือซือ้
เอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งกอน  มีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้น  หรือไดรับเอกสาร
ประกวดราคาใหม  โดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารประกวดราคาอีก 

ขอ 34 ใบแจงความประกวดราคา  อยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี ้
(1)  รายละเอยีดและคุณลักษณะเฉพาะของงานที่ตองการจางหรือพัสดุที่ตองการซื้อ 

และจํานวนทีต่องการ  โดยคํานึงถึง ขอ  12  ดวย 
  ในกรณีที่จาํเปนตองดูสถานที่  หรือชี้แจงรายละเอยีดเพิม่เติมประกอบตามวรรคหนึ่ง      
ใหกําหนดสถานที่  วนั  เวลาทีน่ัดหมายไวดวย 

(2)  คุณสมบัติของผูเขาประกวดราคา  ซึง่จะตองมีอาชพีรับจางหรือขายตาม (1)     
โดยใหผูเสนอราคาแสดงหลกัฐานดังกลาวดวย  และไมเปนผูรับเอกสทิธิ์หรือความคุมกันซึง่อาจปฏิเสธ    
ไมยอมขึ้นศาลไทย     
  (3)  ในกรณีจาํเปน  ใหระบใุหผูเขาประกวดราคาสงตวัอยางสนิคา  แคตตาล็อค  หรือ 
แบบรูปพรอมรายการละเอียดแนบกับใบเสนอราคา 

(4)  ถาจาํเปนตองทําการตรวจทดลอง  ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอกับการตรวจ 
ทดลอง  และใหมีเหลือไวสําหรับทาํสัญญาดวย  ทั้งนี้ใหมีขอกําหนดไวดวยวา อ.อ.ป.  ไมรับผิดชอบ        
ในความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางที่สงมาใหตรวจทดลอง 

(5)  กําหนดระยะเวลายนืราคาเทาที่จาํเปนตอ อ.อ.ป. 
(6)  กําหนดสถานที ่ วนั  เวลารับซอง  ปดการรับซองและเปดซองประกวดราคา 
(7)  กําหนดวนัที่จะเร่ิมทาํงานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจาง)  และ 

กําหนดสถานที่สงมอบพัสดุและวันสงมอบโดยประมาณ (สําหรับการซื้อ)     
(8)  ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคาเสนอราคาทัง้สิน้และราคาตอหนวย  หรือตอรายการ 

ในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาใหพิจารณาราคารวม 
   (9)  จํานวนเงนิทีก่ําหนดเปนหลกัประกนัซอง  สถานที่รับหลักประกนัซอง  และใหม ี    
เงื่อนไขวา  ถาผูเขาประกวดราคาถอนการเสนอราคา  หรือไมไปทําสัญญา  หรือขอตกลงกับ อ.อ.ป.     
ภายในกาํหนด อ.อ.ป.  จะริบหลักประกนัซองหรือเรียกรองจากธนาคารผูค้ําประกัน   และสงวนสทิธิ์          
ที่จะถือวาเปนผูทิ้งงาน 
   (10)  ขอกําหนดวา  ผูประกวดราคาไดจะตองวางหลกัประกันสัญญาตามอัตราที่กาํหนด
ในขอ 48  และกําหนดเงื่อนไขและอัตราการปรับตามสญัญาโดยจะหกัจากหลักประกันตามสัญญาไวดวย 

(11)  ใบเสนอราคาใหลงจํานวนเงนิเปนตวัเลขและตัวหนังสือ  ถาตัวเลขและตัวหนงัสือ 
ไมตรงกันใหถอืตัวหนงัสือเปนสําคัญ  และใสซองปดผนกึแยกใหเหน็ชดัเจนรวมไวในซองบรรจุเอกสารหรือ 
 

หลักฐาน… 
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หลักฐานอืน่  โดยจัดทําใหเรียบรอยกอนยืน่ตอหนาเจาหนาที่หรือคณะกรรมการรับและเปดซองประกวด
ราคา  

(12)  สถานทีต่ิดตอเกี่ยวกบัแบบรูปและรายการละเอียดพรอมทัง้แบบสัญญา ในกรณีที ่
มีการขายใหกาํหนดราคาขายไวดวย 

(13)  ขอกําหนดวา  ผูประกวดราคาจะตองแสดงรายการวาในซองใหญบรรจุใบประกวด 
ราคาและเอกสารอื่นนัน้  มีรายการสงสิ่งใดบางที่หนาซองใหญนัน้ (ถาม)ี 
  (14)  ขอสงวนสิทธิ์วา อ.อ.ป. จะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิง้งานของทางราชการ
และ อ.อ.ป. ทรงไวซึ่งสทิธทิีจ่ะงดซื้อหรือจาง  หรือเลือกซื้อหรือจางโดยไมจําเปนตองซื้อหรือจางจาก          
ผูเสนอราคาต่าํสุดเสมอไป  รวมทัง้จะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือน  
เปนผูทิง้งาน  หากมีเหตทุี่เชือ่ไดวาการเสนอราคากระทาํไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกนัในการ     
เสนอราคา 

ขอ 35 คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา  มีหนาที่ดังนี ้
(1)  รับซองประกวดราคา  ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐานลงชื่อกาํกบัซองกับบันทกึ 

ไวที่หนาซองวาเปนของผูใด 
  (2)  ตรวจสอบหลักประกนัซองรวมกบัเจาหนาที่การเงนิ  และใหเจาหนาทีก่ารเงินออก    
ใบรับใหแกผูยืน่ซองไวเปนหลักฐาน  หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย        
กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือคํ้าประกนัใหสงสําเนาหนงัสือคํ้าประกันใหธนาคาร  บรรษัทเงินทุน        
อุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  บริษทัเงินทนุหรือบริษทัเงนิทนุหลกัทรพัยผูออกหนังสอืคํ้าประกันทราบ   
ทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย 
  (3)  รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ตามบัญชรีายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอมทั้ง      
พัสดุตัวอยาง  แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถาม)ี  หากไมถูกตองใหบันทึกในรายงาน     
ไวดวย 
  (4)  เมื่อพนกาํหนดเวลารับซองแลว  หามรับซองประกวดราคา  หรือเอกสารหลกัฐาน    
ตาง ๆ  ตามเงือ่นไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอกี  การรับซองประกวดราคาที่สงมาทางไปรษณีย  
จะกระทาํมิได  
  (5)  เปดซองใบเสนอราคา  และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ  
ของผูเสนอราคาทุกราย  โดยเปดเผย  ตามเวลาและสถานที่ทีก่ําหนด  และใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ
กํากับไวในใบเสนอราคา  และเอกสารประกอบในใบเสนอราคาทุกแผน 
  ในกรณีที่มกีารยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนออื่น ๆ แยกจากซองขอเสนอ       
ดานราคาซึ่งตองพิจารณาทางเทคนิคและอื่น ๆ กอน  ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว  คณะกรรมการรบัและเปด 
 

ซองประกวดราคา… 
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ซองประกวดราคาไมตองปฏบิัติหนาที่ตามวรรคหนึง่  โดยใหเปนหนาทีข่องคณะกรรมการพจิารณาผล 
การประกวดราคาทีจ่ะตองดาํเนนิการตอไป 
  (6)  ส่ังมอบใบเสนอราคาทัง้หมด  และเอกสารหลกัฐานตาง ๆ  พรอมดวยบนัทกึรายงาน
การดําเนินการตอคณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาทนัทีในวนัเดียวกัน 

ขอ 36 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหนาที่ดังนี ้
 (1)  ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา  ใบเสนอราคา  เอกสารหลักฐานตาง ๆ  

พัสดุตัวอยาง  แคตตาล็อก  หรือแบบรูปและรายการละเอียด  แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถกูตอง           
ตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 
  ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร
ประกอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ  และความแตกตางนัน้ไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ  
ตอผูเสนอราคารายอืน่  หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย  ใหพิจารณาผอนปรนใหผูเขาประกวดราคา        
โดยไมตัดผูเขาประกวดรายนั้นออก 
  ในการพิจารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดก็ได       
แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได 
  (2)  พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ  หรืองานจาง  หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่ตรวจสอบ
แลวตาม  (1)  ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอ อ.อ.ป.  แลวเสนอใหซือ้หรือจางจากผูเสนอ
ราคารายที่คัดเลือกไวแลว  ซึ่งเสนอราคาและคุณสมบัติเปนประโยชนตอ อ.อ.ป. สูงสุด 
  ในกรณีที่ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกไมยอมเขาทาํสัญญาหรือขอตกลงกับ อ.อ.ป.        
ในเวลาทีก่ําหนดตามเอกสารประกวดราคา  ใหคณะกรรมการพจิารณาจากผูเสนอราคาและคุณสมบัติ  
เปนประโยชนตอ อ.อ.ป. รายถัดไปตามลาํดับ 
  ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย  ใหเรียกผูเสนอราคาดงักลาวมาขอใหเสนอราคาใหม
พรอมกัน  ดวยวิธียืน่ซองเสนอราคา 
  ถาปรากฎวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสงูกวา      
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง  ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนนิการตาม (2)  โดยอนุโลม 
  (3)  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเหน็พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงาน  โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 

ขอ 37 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  ไดพิจารณาตามขอ 36(1)   
แลว ปรากฏวามีผูเสนอราคารายเดียวหรอืมีผูเสนอราคาหลายรายแตถูกตองตรงตามรายการละเอียด     
และเงื่อนไขทีก่ําหนดในเอกสารการประกวดราคาเพยีงรายเดียว  โดยปกติใหเสนอผูอํานวยการหรอื        
หัวหนาหนวยงานยกเลกิการประกวดราคาครั้งนัน้  แตถาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา    
 

เห็นวา… 
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เห็นวามีเหตุผล  สมควรที่จะดําเนนิการตอไปโดยไมตองยกเลกิการประกวดราคา  ก็ใหดําเนินการตาม        
ขอ 36 (2)   

ขอ 38 ในกรณีไมมีผูเสนอราคา  หรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงือ่นไข 
ที่กําหนด  ใหเสนอผูอํานวยการหรือหวัหนาหนวยงานประกวดราคาครัง้นัน้  เพื่อดําเนินการประกวดราคา
ใหม  หากผูอํานวยการหรือหวัหนาหนวยงานเหน็วา  การประกวดราคาใหมจะไมไดผลดีจะสั่งใหดาํเนินการ
ซื้อหรือจางโดยวิธพีิเศษ  ตามขอ 19 (5) ของการจาง  หรือขอ 19 (7) ของการซื้อ  แลวแตกรณี  กไ็ด 

ขอ 39 หลังจากการประกวดราคาแลวแตยงัไมไดทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจางกับ      
ผูเสนอรายใด  ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของ อ.อ.ป. เปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสาํคัญ          
ในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซึ่งทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ
ระหวางผูเขาเสนอราคาดวยกนั  ใหผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานยกเลิกการประกวดราคาครัง้นัน้  
 

วิธีพิเศษ 
ขอ 40 การจางหรือการซื้อโดยวิธีพเิศษ  ใหคณะกรรมการจัดจางหรือจัดซื้อโดยวิธ ี

พิเศษดําเนินการดังตอไปนี ้
 

การจาง 
(1)  การจางโดยวิธีพเิศษตามขอ 19  (1)  (2)  และ (3)  ใหเชิญผูมีอาชีพรับจาง 

ทํางานนัน้มาเสนอราคา  หากเหน็วาราคาที่เสนอนัน้ยังสงูกวาราคาในทองถิน่หรือราคาที่ไดประมาณได  
หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาทีจ่ะทาํได 
  (2)  การจางโดยวิธีพเิศษตามขอ 19 (4)  ใหเจรจากบัผูรับจางรายเดิมตามสัญญาหรือ 
ขอตกลงซึ่งยงัไมส้ินสุดระยะเวลาการสงมอบ  เพื่อขอใหมีการจางตามรายละเอียดและราคาที่ต่าํกวาหรือ
ราคาเดิม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม  (ถาม)ี  เพื่อใหบังเกิดประโยชนสูงสุดที่ อ.อ.ป.       
จะไดรับ 

 (3)  การจางโดยวิธีพเิศษตามขอ 19  (5)  กรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนนิการจางโดยวิธอ่ืีน 
แลวไมไดผลดี  ใหสอบราคาผูมีอาชีพรับจางทํางานนัน้โดยตรงและผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือ
ประกวดราคาซึ่งถูกยกเลกิไป  (ถาม)ี  หากเหน็วาผูเสนอราคารายที่เห็นวาสมควรจางเสนอราคาสูงกวา 
ราคาในทองถิน่หรือราคาทีป่ระมาณได  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที ่
จําเปน 
 

ใหคณะกรรมการ… 
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ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเหน็พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว 

ทั้งหมดตอผูมอํีานาจสั่งจางเพื่อส่ังการตอไป 
  

การซื้อ 
(1)  ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาด  ใหดําเนินการซือ้โดยวิธีตกลงราคา 
(2)  ในกรณีเปนพัสดุที่ตองซือ้เรงดวน  หากลาชาอาจเสยีหายแก อ.อ.ป. ใหเชิญผูมอีาชีพ 

ขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวาราคาที่เสนอนัน้ยงัสูงกวาราคาในทองตลาด  หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาทีจ่ะทาํได 

(3)  ในกรณีทีเ่ปนพัสดุที่ไดซื้อไวแลว  แตมคีวามจาํเปนตองใชเพิ่มในสถานการณทีจ่าํเปน 
หรือเรงดวน  หรือเพื่อประโยชนของ อ.อ.ป.  ใหเจรจากบัผูขายรายเดมิตามสัญญา หรือขอตกลง  ซึ่งยงัไม
ส้ินสุดระยะเวลาการสงมอบ  เพื่อขอใหมีการขายพัสดุตามรายละเอยีดและราคาที่ต่ํากวา หรือราคาเดิม  
ภายใตเงื่อนไขที่ดีกวาหรือเงื่อนไขเดิม  โดยคํานงึถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถาม)ี  เพื่อใหบังเกิด  
ผลประโยชนสูงสุดที่ อ.อ.ป.จะไดรับ 

(4)  ในกรณีเปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศใหเสนอผูมีอํานาจสั่งซือ้ 
เพื่อติดตอส่ังซือ้โดยตรงจากตางประเทศ  หรือสืบราคาจากตางประเทศ  โดยขอความรวมมือใหสถาน      
เอกอัครราชทตู  หรือสวนราชการอื่นในตางประเทศ  ชวยสืบราคา   คณุภาพ   ตลอดจนรายละเอียด        
สวนการซื้อโดยผานองคการระหวางประเทศใหติดตอกับสํานักงานขององคการระหวางประเทศทีม่อียู       
ในประเทศโดยตรงเวนแตกรณีไมมีสํานักงานในประเทศ  ใหติดตอกบัสํานักงานในตางประเทศได 

(5)  ในกรณีทีเ่ปนพัสดุโดยลกัษณะของการใชงานหรือมขีอจํากัดทางเทคนิคทีจ่ําเปน 
ตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ  ใหเชิญผูผลิตหรือผูจําหนายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา  หากเหน็วาราคา  
ที่เสนอนัน้ยังสงูกวาราคาในทองตลาดหรอืราคาที่คณะกรรมการเหน็สมควร  ใหตอรองราคาลงเทาที่จะ   
ทําได 

(6)  ในกรณีพสัดุที่เปนที่ดินและหรือส่ิงกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง  ใหเชิญ      
เจาของที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวาราคาที่เสนอนัน้ยงัสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคา         
ที่คณะกรรมการเหน็สมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทาํได 

(7)  ในกรณีเปนพัสดุที่ดําเนนิการซื้อโดยวธิีอ่ืนแลวไมไดผลดี  ใหสืบราคาจากผูม ี
อาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง  และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึง่ถกูยกเลิกไป  (ถาม)ี   
หากเหน็วา  ผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด  หรือราคาที ่              
คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาทีจ่ะทาํได 
 

ใหคณะกรรมการ… 
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  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเหน็พรอมดวยเอกสารที่ไดรับ 
ทั้งหมดตอผูมอํีานาจสั่งซื้อ 
 

วิธีกรณีพิเศษ 
ขอ 41 การดําเนินการจางหรือซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ  ใหผูอํานวยการสั่งจางหรือส่ังซือ้ 

จากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามขอ 20 ไดโดยตรง  เวนแตการจางหรือการซื้อคร้ังหนึง่ซึง่มีราคา 
ไมเกิน 100,000 บาท  ใหหวัหนาหนวยงานสั่งจางหรือส่ังซื้อไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจาก 
ผูอํานวยการตาม ขอ 23 
 

การตรวจรับ 
ขอ 42  คณะกรรมการตรวจรับมีหนาที่ดังนี ้
(1)  ตามปกตใิหตรวจรับ ณ ทีท่ําการของผูซื้อหรือผูใชพสัดุนั้น  หรือ ณ สถานทีซ่ึ่งกําหนด 

ไวในสัญญา  แตถาเหน็เปนการจําเปนเพือ่ประโยชนของ อ.อ.ป. จะไปตรวจรับ ณ ที่ทาํการของผูขายก็ได 
แตตองชี้แจงเหตุผลไวในรายงาน  และเมือ่ตรวจรับแลว  ตองควบคุมการบรรจุจัดสง โดยมีผูควบคุมกํากับ
การขนสงจากสถานที่ตรวจรบัถึงสถานที่ตามที่ระบุไวในสัญญา 

 (2)  ตรวจรับหรือทดลองพสัดุที่ซื้อวาถูกตองครบถวนตามหลกัฐานที่ตกลงกันไวหรือไม 
 และในการนีจ้ะเชิญผูชํานาญเกี่ยวกับส่ิงของนัน้มาใหคําปรึกษาดวยก็ได 
  ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทัง้หมดได  ใหตรวจนับตามหลกั   
วิชาการสถิต ิ

(3)  นอกจากตรวจนับหรือทดลองแลว  ตองตรวจดวยวาผูขายไดปฏิบัติถูกตองตาม 
สัญญาหรือขอตกลงหรือไม  และตองแจงไวในรายงานดวยวาครบถวนถูกตองตามสัญญา  หรือสมควรปรับ  
สมควรลดเงินคาสิ่งของและสมควรจายเงนิใหเฉพาะสวนทีถู่กตองหรือไมประการใด  ทัง้นี้  เมื่อกรณีนั้น      
มีปญหาเกี่ยวกับการที่ไมอาจจายเงินตามสัญญา  และการนัน้ตองไมเกิดความเสยีหาย แก อ.อ.ป. 

(4)  โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสง  และใหดําเนนิการ 
ใหเสร็จส้ินไปโดยเร็วที่สุด 

(5)  เมื่อตรวจสอบถูกตองครบถวนแลว  ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจาง      
ไดสงมอบพัสดุ  ถูกตองครบถวนตัง้แตวนัที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง  แลวมอบกับเจาหนาทีพ่ัสดุ
พรอมกับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอยสองฉบบั  มอบแกผูขายหรือผูรับจาง 1 ฉบับ  
และเจาหนาทีพ่ัสดุ  1  ฉบับ  และใหรายงานเสนอผูอํานวยการหรือหวัหนาหนวยงานพรอมดวยหลักฐาน  
ทั้งหมด  รายงานนี้ใชเปนหลกัฐานในการพจิารณาจายเงนิตอไป 
 

ในกรณี… 
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ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบ มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรอื 

ขอตกลงใหรายงานผูอํานวยการหรือหวัหนาหนวยงานผานเจาหนาที่พสัดุ  เพื่อทราบหรือส่ังการ            
แลวแตกรณี 

(6)  ในกรณีทีผู่ขายหรือผูรับจางสงมอบพสัดุถูกตองแตไมครบจํานวน  หรือสงมอบ 
ครบจํานวนแตไมถูกตองทัง้หมดถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอืน่ ใหตรวจรับไวเฉพาะ
จํานวนที่ถกูตองโดยถือปฏิบัติตาม  (5)  และโดยปกติใหรีบรายงานผูอํานวยการหรอืหัวหนาหนวยงาน   
เพื่อแจงผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ  นบัแตวันตรวจพบ  แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิ์ของ อ.อ.ป.       
ที่จะปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนัน้ 

(7)  การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชดุหรือหนวย  ถาขาดสวนประกอบอยางใด 
อยางหนึ่งไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรอืผูรับจางยงัมไิดสงมอบพัสดุนั้น 
และโดยปกติใหรีบรายงานผูอํานวยการหรอืหัวหนาหนวยงาน  เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน  
3  วันทาํการ  นับแตวันที่ตรวจพบ 

(8)  ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุ  โดยทําความเหน็แยงไว  ใหเสนอ 
ผูอํานวยการเพื่อพิจารณาสัง่การ  ถาผูอํานวยการสัง่การใหรับพัสดุนัน้ไว จงึดําเนนิการตาม  (5)  หรือ (6)  
แลวแตกรณี 
 

การตรวจการจางและควบคุมงานกอสราง 
  ขอ 43 คณะกรรมการตรวจการจาง  มหีนาที่ดังนี ้

(1)  ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง  และเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงาน 
รายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห  รวมทั้งรับทราบ
หรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน  หรือพกังานของผูควบคมุงานแลวรายงานผูอํานวยการ  หรือหวัหนาหนวย-
งานเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

(2)  การดําเนนิการตาม (1)  ในกรณีมีขอสงสัยหรือกรณีที่เหน็วาตามหลักวิชาการชาง 
ไมนาจะเปนไปได  ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานทีท่ี่กาํหนดไวในสญัญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้นๆ  
โดยใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เหน็สมควร และตามหลัก       
วิชาการชางเพือ่ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา 

(3)  โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน 3 วันทาํการ  นับแตวันที่ประธาน- 
กรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน  และใหทาํการตรวจรบัใหเสร็จส้ินไปโดยเร็วที่สุด 

(4)  เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ 
ขอกําหนดในสัญญาแลว  ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตัง้แตวนัที่ผูรับจางสงงานจางนัน้และ       

 
ใหทาํ… 
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ใหทาํใบรับรองผลการปฏิบตัิงานทัง้หมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี  และรายงานดวยวาควรจะจาย   
คาจางทัง้หมดหรือบางสวนเพียงใดควรงดปรับหรือลดเงนิคาจางประการใด  โดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน 
อยางนอย 2 ฉบับ  มอบใหแกผูรับจาง 1 ฉบับ  และเจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับ  ใบรับรองนี้ใชเปนหลักฐาน     
ในการตรวจจายเงนิคาจางและรายงาน ใหผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานเพื่อพจิารณาจายเงนิ         
คาจาง 

ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูป     
รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา  ใหรายงานผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานผานหวัหนา       
เจาหนาทีพ่ัสดุ เพื่อทราบหรือส่ังการ แลวแตกรณี 

(5)  ในกรณีทีก่รรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน  โดยทําความเหน็แยงไว   
ใหเสนอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถาผูอํานวยการสั่งการใหตรวจรับงานจางนั้นไว จึงดําเนนิการ
ตาม (4) 

ขอ 44 ผูควบคุมงานมหีนาที่ ดังนี ้
(1)  ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานทีท่ี่กาํหนดไวในสญัญา  หรือทีต่กลงใหทํางาน     

จางนั้น ๆ  ทุกวันใหเปนไปตามแบบรูป  รายการละเอยีดและขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ             
โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิม่เติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการชาง      
เพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา  ถาผูรับจางขดัขืนไมปฏิบัติตาม          
ก็ส่ังใหหยุดงานนัน้เฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน  จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติ  
ใหถูกตองตามคําสั่ง  และใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทนัท ี

(2)  ในกรณีทีป่รากฏวาแบบรูป  รายการละเอียดหรือขอกําหนดในสญัญามีขอความ 
ขัดกันหรือเปนที่คาดหมายไดวาถงึแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนด   
ในสัญญาแตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง  หรือไมเปนไปตามหลกัวิชาชางที่ดี หรือไมปลอดภัย                       
ใหส่ังพักงานไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว 

(3)  จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตกุารณแวดลอมเปนรายวนั 
พรอมทัง้การปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานและสาเหตทุี่มกีารหยุดงานอยางนอย 2 ฉบับ  เพื่อรายงาน       
ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสปัดาหและเกบ็รักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุ                
เมื่อเสร็จงาน  แตละงวดโดยถือเปนเอกสารสําคัญของ อ.อ.ป.  เพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมหีนาที ่
  การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอยีดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุ           
ที่ใชดวย 
 

(4) ในวัน… 
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(4)  ในวนักาํหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญาและในวนัถึงกาํหนดสงมอบงาน 

แตละงวดใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไมใหคณะกรรมการตรวจ   
การจางทราบภายใน  3  วันทําการนับแตวันถงึกาํหนดนั้น ๆ 

ขอ 45 การจางหรือการซื้อ  ไมวาจะเปนการจางหรือการซื้อโดยวิธีใดก็ตาม ดงัที่ระบุไว   
ในขอ 13 (1) (2) (3) และ (4)  ใหดําเนนิการขออนุมัติไวลวงหนาพรอมกบัขออนุมัตใิหทาํสัญญาหรือ       
ทําขอตกลงเปนหนังสือแลวแตกรณี   

การสั่งจางหรอืส่ังซื้อคร้ังหนึง่นอกจากวิธพีเิศษ  และวิธีกรณีพิเศษ  ใหเปนอํานาจของ   
ผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงนิแตละครั้งดังตอไปนี ้
  (1)  พนักงานซึ่งดํารงตาํแหนงผูจัดการ หรือผูจัดการสวนปา หรือตําแหนงทีเ่รียกชื่อ                
เปนอยางอืน่ซึง่เทยีบเทา ซึ่งแยกการบงัคับบัญชาจากหนวยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย  ไมเกนิ               
500,000 บาท 
  (2)  พนักงานซึ่งดํารงตาํแหนงหัวหนาหนวยงาน  ไมเกนิ  5,000,000 บาท 

(3)  ผูอํานวยการ  ไมเกนิ  50,000,000 บาท 
(4)  ประธานกรรมการ  เกิน  50,000,000 บาท  แตไมเกนิ 100,000,000 บาท 
(5)  คณะกรรมการ  เกนิ  100,000,000 บาท  ข้ึนไป 

  ขอ 46 การสั่งจางหรือการสัง่ซื้อโดยวธิพีิเศษครั้งหนึง่  ใหเปนอาํนาจของผูดํารง      
ตําแหนงและภายในวงเงินแตละครั้งดังตอไปนี้ 

(1)  พนักงานซึ่งดํารงตาํแหนงหัวหนาหนวยงาน  ไมเกนิ  1,000,000 บาท 
(2)  ผูอํานวยการ  ไมเกนิ  25,000,000 บาท 
(3)  ประธานกรรมการ  เกิน  25,000,000 บาท  แตไมเกนิ  50,000,000 บาท  
(4)  คณะกรรมการ  เกนิ  50,000,000 บาท  ข้ึนไป 
ขอ 47 การสั่งจางหรือการสัง่ซื้อโดยวธิีกรณีพเิศษ  ใหผูอํานวยการสั่งจางหรือส่ังซื้อ 

โดยไมจํากัดวงเงนิ 
 

หลักประกนั 
ขอ 48 หลักประกันซองหรือหลักประกนัสญัญา  ใหใชหลักประกันอยางหนึง่อยางใด 

ดังตอไปนี้ 
(1)  เงนิสด 
(2)  เช็คที่ธนาคารรับรองหรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย  ซึ่งเปนเช็คลงวนัทีท่ี่ใชเช็คนั้น 

ชําระตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้นไมเกิน  3 วันทําการ     
   

(3) หนงัสือ… 
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(3)  หนังสือคํ้าประกนัของธนาคารในประเทศ 
(4)  หนังสือคํ้าประกนัของบรรษัทเงนิทนุอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย  บริษทัเงินทนุ 

หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณิชย  และประกอบธุรกิจ
ค้ําประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทยตามรายชื่อบริษทัเงนิทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทย 
แจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนโุลมใหใชตามตัวอยางหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร       
ที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุตามระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุกาํหนด 

(5)  พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
ขอ 49 หลักประกันตามขอ 48  ใหเรียกตามอัตรา  ดังนี ้
(1)  หลักประกันซอง  ใหกาํหนดมูลคาเปนจํานวนเงินแนนอน  โดยคาํนงึถงึการคํานวณ 

ในอัตราไมต่ํากวารอยละ  5  แตไมเกินรอยละ  10  ของราคาตลาดสําหรับราคางานที่รับจางหรือราคาพัสดุ
ที่จะจางหรือซ้ือ 
  (2)  หลักประกันสัญญา  ใหกําหนดมูลคาในอัตราไมต่าํกวารอยละ  5  แตไมเกินรอยละ  
10  ของราคาที่ตกลงจางหรอืราคาที่ตกลงซื้อ 
  หลักประกนันี้  ใหคืนแกผูเสนอราคาหรือผูขายหรือผูรับจางแลวแตกรณีภายใน  15  วนั  
นับแตวันที่พนจากขอผูกพันแลว 
  ขอ 50 ในกรณีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูเสนอราคา  หรือเปนผูขายไมตองวาง 
หลักประกนั 

 ขอ 51 การจายเงนิลวงหนาใหแกผูรับจางหรือผูขาย  จะกระทํามิได เวนแตในกรณี         
จําเปนตองจายในกรณีตอไปนี ้

(1)  การซื้อพสัดุโดยตรงจากตางประเทศ  ซึ่งจะตองเปดเลตเตอรออฟเครดิต  จายได 
ตามแบบธรรมเนียมการคาระหวางประเทศ  เวนแตการซื้อซึ่งมีราคาไมเกิน 50,000 บาท  จะใชดราฟ            
ก็ได 

การซื้อพัสดุโดยตรงจากตางประเทศโดยผานองคการระหวางประเทศที่มีสํานักงาน 
อยูในประเทศ  ใหถือวาเปนการซื้อโดยวธิกีรณีพิเศษ  ตามขอ 19 (4) 

(2)  การบอกรบัวารสารครั้งหนึง่ไมเกนิ 1 ป  และราคาไมเกิน  10,000  บาท  จายได   
เทาที่จายจริง 

ขอ 52 การจางหรือการซื้อ  ใหทาํเปนหนังสือสัญญาตามแบบที่ อ.อ.ป.  กําหนด        
เวนแตกรณีดังตอไปนี้  จะใชวิธีออกใบสั่งจางหรือใบส่ังซือ้ไวตอกันตามแบบที่ผูอํานวยการกําหนด        
หรือทาํเปนหนงัสือแจงการตกลงวาจางหรือตกลงซื้อก็ได คือ 

(1)  การจางหรือการซื้อโดยวิธกีารตกลงราคา 
 

(2) การจาง… 
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(2)  การจางทีผู่รับจางสามารถสงมอบงานไดถูกตองครบถวน  หรือการซื้อที่ผูขาย 

สงมอบพัสดุใหครบถวนภายใน 5 วนัทาํการ  นับแตวันถัดจากวันตกลงจางหรือตกลงซื้อขาย 
(3)  การจางหรือการซื้อพัสดุจากหนวยราชการ  โรงงาน  สถานศกึษาทางราชการ   

หรือองคการของรัฐ  หรือบริษัทที่รัฐมีหุนอยูเกินรอยละ 50 
(4)  การซื้อโดยวิธพีิเศษ ตามขอ 19 (1) (4)  และการจางโดยวิธพีิเศษ  ตามขอ 19 (2) 
ขอ 53 ในกรณีจําเปนที่ตองทาํสัญญาเปนภาษาตางประเทศดวย  ใหทาํเปนภาษาอังกฤษ    

โดยมีขอความถูกตองตรงกับสัญญาฉบับภาษาไทย  และใหกําหนดในสัญญาวา  ถือสัญญาฉบับภาษาไทย 
เปนฉบับที่สมบูรณและถูกตอง  โดยถือสัญญาฉบับภาษาอังกฤษเปนคําแปล  ซึ่งตองจัดทําโดยฝายคูกรณี 
ที่มีความประสงค  เปนผูออกคาใชจายในการจางแปลจากสถานที่ทีป่ระกอบอาชีพรับจางแปลเอกสารที่มี
ชื่อเสียง  และถาจําเปนใหสงรางสัญญาใหสํานักงานอยัการสูงสุดพิจารณากอน 

ขอ 54 สัญญาหรือขอตกลงที่ไดลงชื่อของผูมีอํานาจทําสัญญาหรือขอตกลงแลวจะแกไข 
เปลี่ยนแปลงมิได  เวนแตการแกไขนั้นจะเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแก อ.อ.ป.  หรือไมทําให   อ.อ.ป.  
เสียประโยชน  ใหอยูในอํานาจของผูอํานวยการทีจ่ะพจิารณาอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงได แตถาเปนกรณี
ที่ตองเพิ่มวงเงนิ  ใหเพิ่มไดไมเกินรอยละ  15  ของวงเงนิคาพัสดุ  หรืองานจางในสญัญา  หรือขอตกลงนัน้ 

ขอ 55 ใหผูอํานวยการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง  ในกรณทีีม่ีเหตุอันเชื่อได 
วาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
  การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง  ใหผูอํานวยการพจิารณาได
เฉพาะกรณีที่เปนประโยชนแก อ.อ.ป.  โดยตรง  หรือเพื่อแกไขขอเสียเปรียบของ อ.อ.ป. ในการที่จะปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือขอตกลงนัน้ตอไป 
  ขอ 56 ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมีการ
ปรับตามสัญญาหรือขอตกลงนัน้  หากจาํนวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุ หรือคาจาง 
ให อ.อ.ป. พิจารณาดําเนินการบอกเลิกสญัญาหรือขอตกลง  เวนแตคูสัญญาจะยนิยอมเสยีคาปรับใหแก  
อ.อ.ป. โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทัง้สิ้น ใหผูอํานวยการพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสญัญาไดเทาทีจ่ําเปน 
  ขอ 57 การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญาหรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา  หรือ   
ขอตกลงใหอยูในอํานาจของคณะกรรมการ อ.อ.ป. ที่จะพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง      
เวนแตกรณีดังตอไปนี้ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการ 
   (1)  เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของ อ.อ.ป. 

(2)  เหตุสุดวิสัย 
(3)  เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอนัใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
 

ให อ.อ.ป. … 
 



160 
ให อ.อ.ป. ระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวให อ.อ.ป. ทราบ  

ภายใน 15 วัน  นับแตเหตุนัน้ไดส้ินสุดลง  หากไมไดแจงภายในเวลาทีก่ําหนด  คูสัญญาจะยกมากลาวอาง  
เพื่อขอลดหรืองดคาปรับ  หรือขอขยายเวลาภายหลังมิได  เวนแตกรณตีาม (1) ซึ่งมหีลักฐานชัดแจงหรือ   
อ.อ.ป. ทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
  ขอ 58 เงื่อนไขการปรับนัน้  ไมวาในกรณีใด  ใหกําหนดไวอยางแจงชัดตามทีก่ําหนดไว   
ในสัญญา  ในกรณีที่ไมใชสิทธิบอกเลกิสญัญา  ใหกําหนดการปรับผูรับจางเปนรายวันในอัตราไมต่ํากวา
รอยละ 0.1 ของราคางานจางนั้น  แตจะตองไมต่ํากวาวนัละ 100 บาท  หรือใหกําหนดการปรับผูขายเปน
รายวนัในอัตราไมต่ํากวารอยละ 0.2 ของราคาสิ่งของที่ยงัไมไดรับมอบ  โดยคาํนวณเฉลี่ยเปนรายวนั
กําหนดไวในสญัญา 

ขอ 59 เพื่อใหการจางหรือการซื้อพัสดุคลองตัวและทนัตอการผันแปรของภาวะตลาด  
โดยไมเปนการเสียประโยชนใด ๆ  แก อ.อ.ป.  และกอใหเกิดผลดีแกงานของ  อ.อ.ป. แลว  ใหผูมีอํานาจ   
ส่ังจางหรือผูมอํีานาจสั่งซื้อ  มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขและปรับปรุงประกาศประกวดราคาพรอม
เอกสารประกอบแนบสัญญาค้ําประกนัและแบบสัญญาจาง  หรือสัญญาซื้อขายเทาที่จําเปนและ           
เห็นสมควรแตละกรณีเปนราย ๆ ไป   

ขอ 60 ใหผูอํานวยการสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงซึ่งมมีูลคาตั้งแต 1,000,000 บาท 
ข้ึนไป  ใหสํานกังานการตรวจเงินแผนดินและกรมสรรพากร ภายใน  30  วัน  นับแตวันทําสัญญาหรือ      
ขอตกลง 
 

หมวด 4 การแลกเปลี่ยน 
 ขอ 61 การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทาํมิได  เวนแตในกรณีที่ผูอํานวยการเหน็วา 

มีความจาํเปนจะตองแลกเปลี่ยน  ก็ใหกระทําไดเฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑ                  
หรือการแลกเปลี่ยนวสัดุกับวัสดุ  ตามหลกัเกณฑและวธิีการดังนี ้
  (1)  การแลกเปลี่ยนครุภัณฑใหแลกเปลีย่นเฉพาะครุภัณฑกับครุภัณฑในประเภท        
และชนิดเดียวกัน  

(2)  การแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑตางประเภทหรือตางชนิดกนั  
(3)  การแลกเปลี่ยนวสัดุกับวัสดุประเภทและชนิดเดียวกนัที่ไมตองจายเงินเพิ่ม 
ทั้งนี้  การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ  ตาม (1)  ที่ตองจายเงินเพิ่ม  การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ 

ตาม (2)  และการแลกเปลี่ยนวัสดุ  นอกเหนือจาก (3)  ใหเปนไปตามอาํนาจของผูดํารงตําแหนงและ 
ภายในวงเงินตาม ขอ 45 จากนัน้ใหรายงานผลใหผูอํานวยการทราบภายใน 30 วัน  นับแตวันดาํเนินการ 

 
ขอ 62 ในกรณี… 
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ขอ 62 ในกรณีตองมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ  ใหเจาหนาที่พัสดุรายงานตอผูอํานวยการ 

เพื่อพิจารณาสั่งการ  โดยใหรายงานตามรายการดังตอไปนี้ 
  (1)  เหตุผลและความจาํเปนตองแลกเปลี่ยน 

(2)  รายละเอยีดของพัสดุทีจ่ะนําไปแลกเปลี่ยน 
(3)  ราคาทีซ่ื้อหรือไดมาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน  และราคาที่จะแลกเปลี่ยนได 

โดยประมาณ 
  (4)  พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน  และใหระบุวาจะแลกเปลีย่นกับสวนราชการ  หนวยงาน 
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอืน่ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมฐีานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิน่  รัฐวิสาหกิจ  หรือเอกชน 

(5)  ขอเสนออืน่ ๆ  (ถาม)ี 
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน  ใหระบวุิธีที่จะแลกเปลี่ยนพรอมทัง้เหตุผล  โดยเสนอ 

ใหนาํวิธกีารซือ้มาใชโดยอนโุลม  เวนแตการแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึง่ซึ่งมีราคาซื้อ หรือไดมา
รวมกันไมเกิน  100,000  บาท  จะเสนอใหใชวิธีการตกลงราคาก็ได 

ขอ 63 การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน  ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ 
ข้ึนคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเปน โดยถือปฏิบัติตามขอ 25  ขอ 26 แลวแตกรณี  โดยอนุโลม 

ใหคณะกรรมการดําเนินการมีหนาที่ดงันี ้
(1)  ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ตองการแลกเปลี่ยนตามสภาพปจจุบนัของ 

พัสดุนัน้ 
(2)  ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนวาเปนของใหมที่ยังไมเคย 

ใชงานมากอน  เวนแตพัสดุเกาทีจ่ะไดรับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเปนความจําเปนเพื่อประโยชนแก        
อ.อ.ป. หรือไมทําให อ.อ.ป. ตองเสียประโยชน 

(3)  เปรียบเทยีบราคาพัสดุที่จะแลกเปลีย่น  ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน 
หรือราคาในทองตลาดโดยทัว่ไป  

(4)  ตอรองกับผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
(5)  เสนอความเหน็ตอผูอํานวยการเพื่อพจิารณาสั่งการ 
(6)  เมื่อผูอํานวยการหรือผูมอํีานาจสั่งการใหมีการแลกเปลี่ยน  ใหจัดทําสัญญา          

แลกเปลี่ยนตามแบบที่ อ.อ.ป. กําหนด  เสนอผูอํานวยการลงนาม 
(7)  ตรวจรับพสัดุโดยปฏิบัติตามขอ 42  โดยอนุโลม 
 

ขอ 64 ในกรณี… 
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ขอ 64  ในกรณีไดรับเงินจากการแลกเปลีย่นพัสดุ  ใหปฏิบัติดังนี ้
(1)  ถาพัสดุนัน้จัดหาโดยเงนิงบประมาณรายจายทัง้หมดหรือบางสวนของราชการ  

ใหนาํสงเปนรายไดแผนดิน 
(2)  ถาพัสดุนัน้จัดหาโดยเงนิงบประมาณรายจายของ อ.อ.ป. ก็ใหถือเปนเงนิรายได 

เบ็ดเตล็ดของ อ.อ.ป. 
(3)  กรณีนอกจาก  (1)  และ  (2)  ใหถือเปนรายไดเบ็ดเตลด็ของ อ.อ.ป. 
ขอ 65 การแลกเปลี่ยนพัสดุของ อ.อ.ป.  กับสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมาย วาดวย 

ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิน่  หนวยงานอืน่ซึ่งมกีฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร     
สวนทองถิ่น  หรือรัฐวิสาหกจิ  ใหอยูในดุลยพินจิของผูอํานวยการและหัวหนาหนวยงานนัน้ ๆ ที่จะตกลงกนั 
  ขอ 66 ครุภัณฑที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยน  เมื่อลงทะเบียนครุภัณฑของ อ.อ.ป.  แลว  
ใหแจงสํานักงานการตรวจเงนิแผนดินทราบภายใน  30  วัน  นับแตวันที่ไดรับครุภัณฑ 

 ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร 
ราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอืน่ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิน่  
สํานักงานทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย  รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน  ใหสงสําเนาหลักฐานการดําเนนิการ 
ตามขอ 63  หรือ ขอ 65 ไปดวย 
 

หมวด 5 การเชา 
ขอ 67 การเชาสังหาริมทรัพย  และการเชาอสังหาริมทรัพย  ตามหลักเกณฑที่กําหนดไว 

ในหมวดนี ้ ใหผูอํานวยการพจิารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสมและจําเปน 
  ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาเชาลวงหนาในการเชาสังหาริมทรัพยและ
อสังหาริมทรัพย  ใหกระทําไดเฉพาะกรณีการเชาซึง่มีระยะเวลาไมเกนิ 3 ป  ตามหลกัเกณฑ  ดงัตอไปนี้ 

(1)  การเชาจากหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  
หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิน่  หรือรัฐวิสาหกิจ  จายได      
ไมเกินรอยละ  50  ของคาเชาทัง้สัญญา 

(2)  การเชาจากเอกชน  จายไดไมเกินรอยละ 20 ของคาเชาตลอดระยะเวลาการเชา 
ในสัญญา  การจายเงนิคาเชาลวงหนานอกเหนือจากหลกัเกณฑขางตน  ใหขออนมุตัิคณะกรรมการกอน  
  ขอ 68 การเชาสังหาริมทรัพยและอสังหารมิทรัพยใหผูอํานวยการมีอํานาจเชาไดแตละ
สัญญาไมเกินเดือนละ 100,000 บาท 
 

การเชา… 
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การเชาสงัหารมิทรัพย 

     ขอ 69 การเชาสังหาริมทรัพย  ในแตละสญัญาใหทาํการเชาไดตามความจาํเปนที่จะตอง
ใชงานครั้งละไมเกินปงบประมาณและหากการเชาครั้งหนึ่งเกินกวา  500,000  บาท  ใหรายงานตอ      
คณะกรรมการ  เพื่อทราบทกุครั้ง  และถาหากยังมีความจําเปนจะตองใชงานตอไปก็สามารถตอสัญญาได
ในอัตราคาเชาเดิม  ทัง้นี ้ ผูอํานวยการมีอํานาจอนมุัติใหตอสัญญาได 
  การเชา  ใหนาํขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม 

 
การเชาอสงัหาริมทรัพย 

  ขอ 70 การเชาอสังหาริมทรัพย  ใหกระทาํไดในกรณีดังตอไปนี้ 
(1)  เชาที่ดินเพื่อใชประโยชนของ อ.อ.ป. 
(2)  เชาสถานที่เพื่อใชเปนทีท่ําการในกรณีที่ไมมีสถานที่ของ อ.อ.ป.  หรือมีแตไมเพยีงพอ  

และถาสถานที่เชานัน้กวางขวางพอ  จะใชเปนที่พักของผูมีสิทธิเบกิคาเชาบานดวยก็ได 
(3)  เชาสถานที่เพื่อใชเปนทีพ่ักสําหรับผูมสิีทธเบิกคาเชาทีพ่ัก  ในกรณีที่ตองการประหยัด 

คาใชจาย 
(4)  เชาสถานที่เพื่อใชเปนทีเ่ก็บสินคาและพัสดุของ อ.อ.ป. ในกรณีที่ไมมีสถานที่เกบ็ 

เพียงพอ 
การเชาใหดําเนินการโดยวิธตีกลงราคา 
อสังหาริมทรัพย ซึ่งมีอัตราคาเชารวมทัง้คาบริการอื่น ๆ  เกี่ยวกับการเชาตามที่กาํหนด  

ไวในแตละสัญญาเกินเดือนละ 100,000 บาท  และเปนการเชาที่มีวตัถุประสงคนอกเหนือจากกรณีที่
กําหนดใหเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการกอน  

ขอ 71 กอนดาํเนนิการเชา  ใหเจาหนาที่พสัดุทํารายงานเสนอผูอํานวยการ ตามรายการ 
ดังตอไปนี้ 

(1)  เหตุผลความจําเปนที่จะตองเชา 
(2)  ราคาคาเชาที่ผูใหเชาเสนอ 
(3)  รายละเอยีดของอสังหาริมทรัพยที่จะเชา  เชน  สภาพของสถานทีบ่ริเวณที ่

ตองการใชพรอมทั้งภาพถาย (ถาม)ี และราคาคาเชาครั้งหลังสุด เปนตน 
(4)  อัตราคาเชาของอสังหาริมทรัพยซึง่มีขนาดและสภาพใกลเคียงกับที่จะเชา (ถาม)ี 

  ในกรณีหนวยงานในสวนกลางตองการเชาอสังหาริมทรัพยในสวนภูมิภาคใหขอความเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราคาเชาจากจังหวัดนั้นๆ เพื่อประกอบการพิจารณา 

 
ขอ 72 การเชา… 
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ขอ 72 การเชา  ใหทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนงัสือไวตอกันและใหอยูในดุลยพนิจิ 

ของผูอํานวยการที่จะดาํเนนิการในเรื่องเงือ่นไขของสัญญาหรือขอตกลงไดเอง เวนแตกรณีการเชา        
ซึ่งผูเชาตองเสยีเงนิอื่น ๆ นอกจากคาเชา  หรือในกรณีทีผู่อํานวยการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสยีเปรียบ
หรือไมรัดกุมพอ  ใหนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการ 

ขอ 73 เมื่อไดทําสัญญาเชาแลว  ใหสงสาํเนาสัญญาไปยังสํานักงานการตรวจเงนิแผนดิน  
ภายใน 30 วัน  นับแตวันทําสัญญา  

 
การใหเชา 

ขอ 74 การใหเชาสังหาริมทรัพย  และอสังหาริมทรัพย  ใหกระทําไดเพือ่ประโยชนของ  
อ.อ.ป.  และใหอยูในอาํนาจของผูอํานวยการ  โดยใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อ มาใชโดยอนโุลม 
 

หมวด 6 การควบคุมการเก็บรักษาพัสดุและการจําหนาย 
  ขอ 75 พัสดุและทรัพยสินของ อ.อ.ป. ไมวาจะไดมาดวยประการใด  ใหอยูในความควบคุม
ตามขอบังคับนี ้

ขอ 76 เมื่อเจาหนาทีพ่ัสดุไดรับมอบพัสดุหรืออ่ืน ๆ  ตามขอ 75  โดยรวมถึงหลักฐาน   
ที่เกี่ยวกับการมอบนัน้แลว  ใหดําเนินการ  ดังตอไปนี ้

(1)  ลงบัญชหีรือลงทะเบยีนเพื่อควบคุมโดยแยกเปนชนดิ  และแสดงรายการอยางนอย 
เกี่ยวกับราคาและวันเดือนปที่ซื้อ  หรือที่ไดมาจากทีห่นึ่งที่ใด  โดยใหมหีลักฐานการรับเขาบัญชีหรือ         
ข้ึนทะเบยีนไวประกอบรายการดวย 

(2)  เก็บรักษาใหเปนที่เรียบรอย  ปลอดภัย  และครบถวนถูกตองตามบัญชีหรือทะเบียน 
 

การเบิก-จายพัสดุ 
ขอ 77 การเบกิพัสดุ หนวยงานประสงคจะขอเบิกพัสดุจากหนวยงานพสัดุ อ.อ.ป. ให 

หัวหนาหนวยงานเปนผูเบิก  
การเบิกจายพสัดุจากหนวยงานพัสดุของหนวยงาน  ใหหัวหนางานทีต่องใชพัสดุนัน้  

เปนผูเบิก 
ใหหวัหนาหนวยพัสดุ  มหีนาที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ  หรือพนักงานอื่นซึ่งไดรับการ 

แตงตั้งจากหัวหนาหนวยงานเปนหวัหนาหนวยพัสดุเปนผูส่ังจายพัสดุแลวแตกรณี 
 

การจาย… 
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 การจายพัสดุ  ผูจายตองตรวจสอบความถกูตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี)  

ตามลําดับกอนหลงัของการรับพัสดุแลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งทีม่ีการจายและเก็บใบเบิกจายไว     
เปนหลกัฐานดวย 
  ขอ 78 กอนสิน้เดือนสุดทายของปบัญชี อ.อ.ป.  ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการ
ตรวจนับข้ึนคณะหนึง่  ประกอบดวยพนักงานซึ่งไมใชเจาหนาที่พัสดุและกรรมการอกีไมนอยกวา 2 คน  
เพื่อทาํการตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลอือยูเพียงวนัสิน้ปบัญชีนัน้ตลอดจนทรัพยสินทกุชนิดของ อ.อ.ป.  
เปนประจาํทุกป 

 ในการตรวจนบัตามวรรคหนึ่ง  ใหเร่ิมดําเนินการตรวจในวนัเปดทาํการวันแรกของเดือน   
ที่เร่ิมปบัญชีเปนตนไป  วามีทรัพยสินหรือพัสดุคงเหลอือยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม  มีพัสดุใดชํารุด
เสื่อมคุณภาพหรือสูญหายไปเพราะเหตุใด  หรือทรัพยสินหรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชใน อ.อ.ป. ตอไป    
แลวใหทาํรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวพรอมทัง้ความเหน็เสนอตอผูอํานวยการ  ภายใน 20 วนัทาํการ  
นับแตวันเริ่มดําเนนิการตรวจสอบนั้น 

ขอ 79 เมื่อผูอํานวยการไดรับรายงานตามขอ 78 แลว  ปรากฏวา  มทีรัพยสินหรือพัสดุ 
ชํารุดเสื่อมคุณภาพ  หรือสูญหายไป  หรือไมจําเปนตองใชตอไป  ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการ 
สอบขอเท็จจริงขึ้นคณะหนึง่  ประกอบดวย  ประธานและกรรมการไมนอยกวา  2  คน  โดยแตงตั้งจาก
บุคคลซึ่งดํารงตําแหนงสูงกวาผูรับผิดชอบงานนัน้เปนประธานกรรมการและแตงตั้งจากผูทีม่ีคุณสมบัติ
เหมาะสมเปนกรรมการ  

ถาผลการพิจารณาปรากฏวา  จะตองหาตวัผูรับผิดดวย  ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ 
ทําหนาทีเ่ปนคณะกรรมการสอบสวนหาผูรับผิดในทางแพงดวย  ทัง้นี้  ใหคณะกรรมการดังกลาว         
เสนอผลการพจิารณาภายใน  30  วัน  เปนอยางชา  นบัแตวันที่ประธานกรรมการทราบคําสัง่แตงตั้ง        
ถายงัพิจารณาไมเสร็จใหขออนุญาตขยายเวลาเทาที่จาํเปนเพื่อดําเนนิการตอไปอีกไดคราวละไมเกิน 30 วัน    
อีกไมเกินกวา  2  คร้ัง 

 ขอ 80 เมื่อปรากฏวามีผูตองรับผิด  ใหผูอํานวยการสั่งการภายใน 15 วัน  นับแตวันที่รูตัว 
ผูตองรับผิดโดยชัดแจง  หรือวันที่ไดรับรายงานของคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผูรับผิดในทางแพง       
แลวแตกรณี  ตามหลกัเกณฑ ดังนี ้

(1)  ในกรณีทีส่ามารถแกไขใหคงสภาพเดิมได  ใหแกไขจนใชการไดตามสภาพเดิม     
ภายในกาํหนดเวลาอันสมควร  โดยใหผูตองรับผิดเปนผูเสียคาใชจายเอง 

(2)  ในกรณีสูญหายหรือเสยีหายจนไมสามารถแกไขใหคงสภาพเดิมไดใหชดใชเปนเงิน   
ไมนอยกวาราคาตามสภาพของในวนัที่สูญ  เสียหาย  หรือชดใชเปนพัสดุประเภท  ชนิด ลักษณะ   และ 

 
ขนาด… 
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ขนาดอยางเดยีวกนัหรือคลายคลึงกัน  ทีม่ีสภาพไมเลวไปกวาพัสดุที่ไดชํารุด  เสื่อมสภาพหรือสูญ           
โดยใหผูตองรับผิดสงใชภายใน  30  วัน  นบัแตวันที่ไดรับแจง 

ในกรณีชดใชเปนเงนิ  ถาผูตองรับผิดไมสามารถสงใชภายใน 30 วัน  จะผอนใหใช 
เปนรายเดือนก็ได  แตจะตองชดใชใหเสร็จส้ินภายในเวลาไมเกนิ  1  ป 
  การผอนผนัตามวรรคสอง  ใหทาํสัญญารบัสภาพหนี้เปนหนังสือพรอมหลักประกัน          
ที่เหมาะสมไวเปนหลกัฐาน  เพื่อใหมีผลใชบังคับตามกฎหมายกับใหแจงผลการผอนใชของผูตองรับผิด    
ตามสัญญาไปใหผูอํานวยการทราบทุกเดือน 

(3)  ถาผูตองรับผิดผูใดปฏิเสธไมยินยอมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2)  หรือไมยอมทาํสญัญา 
รับสภาพหนี้ ใหรีบสงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนนิคดตีอไป และรายงานตอคณะกรรมการ อ.อ.ป.       
เพื่อทราบดวย 
 

หมวด 7 การจําหนาย 
 ขอ 81 ในกรณีที่มีการสอบสวนตามขอ 79 หรือขอ 80  แลวปรากฏวาไมมีบุคคล            

ซึ่งเปนผูตองรับผิด  หรือมีตวัผูรับผิดแตไมสามารถชดใช  และพสัดุนัน้ยังอยูหรือถาพัสดุนัน้หากใช           
ตอไปจะส้ินเปลืองคาใชจายมาก  ใหเจาหนาที่พัสดุทําความเหน็เสนอตอผูอํานวยการเพื่อพจิารณา         
ส่ังการตามวรรคสองใหแลวเสร็จไปภายใน 60 วัน  เวนแต  ไมอาจทําใหเสร็จไดภายในระยะเวลา             
ดังกลาวก็ใหแสดงเหตุผลไวในรายงานเสนอตอผูอํานวยการดังกลาวดวย 

 เมื่อไดรับรายงานตามวรรคหนึ่งแลว  ใหผูอํานวยการพิจารณาเพื่อส่ังการอยางหนึง่ 
อยางใดดังตอไปนี้  

 (1)  ขาย ใหดาํเนนิการขายโดยวิธทีอดตลาดกอน  แตถาขายโดยวิธทีอดตลาดแลว   
ไมไดผลดี  ใหนําวิธีทีก่ําหนดเกี่ยวกบัการซื้อมาใชบังคบัโดยอนุโลม  เวนแตการขายพัสดุคร้ังหนึง่              
ซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมารวมกนัไมเกนิ  100,000  บาท  หรือขายใหแก  สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ            
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น  หรือหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย   
บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิน่  จะขายโดยวิธีตกลงราคาก็ได 

(2)  แลกเปลี่ยน  ใหดําเนนิการตามวธิีการแลกเปลี่ยนที่ไดกําหนดไวในขอบังคับนี ้
(3)  โอนใหแกสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ 

บริหารราชการสวนทองถิน่  หรือหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน     
ทองถิน่ที่แจงความประสงคขอมา  โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน  เวนแตกรณีที่เปน   
การโอนพัสดุซึง่หมดความจาํเปนที่จะตองใชหรือไมสามารถใชใน อ.อ.ป. ได  ใหอยูในอํานาจของ               
ผูอํานวยการทีจ่ะเปนผูพิจารณา  ทั้งนี ้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกัน 

 
(4) แปรสภาพ… 



167 
(4)  แปรสภาพ ทําลาย หรือจําหนายดวยวิธหีนึง่วธิีใดตามที่เหน็สมควร 

 
การจําหนายเปนสูญ 

ขอ 82 ในกรณีที่พัสดุสูญหายโดยไมปรากฏตัวผูรับผิด  หรือมีผูรับผิดแตผูนั้น                  
ไมสามารถชดใชตามขอ 80 ได  หรือมีตัวพสัดุอยูแตไมสามารถดาํเนนิการตามขอ 81  ไดใหจําหนาย        
พัสดุนัน้เปนสญูตามหลักเกณฑ ดังนี ้

(1)  ถาพัสดุนัน้มีราคาซื้อหรือไดมารวมกนัไมเกิน  500,000  บาท  ใหผูอํานวยการ 
พิจารณาอนุมตัิ 

(2)  ถาพัสดุนัน้มีราคาซื้อหรือไดมารวมกนัเกินกวา  500,000  บาท  ใหผูอํานวยการ 
รายงานขออนมุัติตอคณะกรรมการ อ.อ.ป.  
 

การจําหนายออกจากบัญชหีรือทะเบียน 
ขอ 83 เมื่อไดดําเนนิการตามขอ 81  และ 82 แลว ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุนัน้ 

ออกจากบัญชหีรือทะเบยีนทนัท ี สําหรับพสัดุที่ตองจดทะเบียนตามกฎหมายใหแจงแกนายทะเบียน 
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดวย 

ขอ 84 ในกรณีที่พัสดุชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญเสยี  กอนมกีารตรวจสอบตามขอ 78   
ใหดําเนินการตามขอบังคับวาดวยความรับผิดชอบทางแพง  ใหเสร็จส้ินกอนที่จะดําเนนิการตามขอ 81  
หรือขอ 82  แลวแตกรณี 

        
หมวด 8 การซื้อที่ดิน ส่ิงกอสราง 

  ขอ 85 การดําเนินการซื้อที่ดินหรือส่ิงกอสราง  หรือที่ดินรวมสิ่งกอสราง  ใหมีผูมหีนาที ่
ดําเนนิการซื้อ  จัดทาํรายงานเสนอตอผูอํานวยการตามรายการดังตอไปนี ้

(1)  เหตุผลและความจาํเปนที่ตองซื้อ 
(2)  รายละเอยีดของที่ดินหรือส่ิงกอสราง  หรือที่ดนิรวมสิ่งกอสรางที่ตองการซื้อ รวมทั้ง 

เนื้อที่และทองที่ที่ตองการ  
(3)  ราคาประเมนิของทางราชการในทองที่นัน้ 
(4)  ราคาซื้อขายของที่ดิน  หรือส่ิงกอสรางหรือที่ดนิรวมสิ่งกอสรางใกลเคียงบริเวณที ่

จะซื้อคร้ังหลงัสุด  ประมาณ  3   ราย 
(5)  วงเงนิที่จะซื้อ 
 

(6) วิธ…ี 
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(6)  วิธทีี่จะซื้อและเหตุผลทีต่องซื้อโดยวิธนีั้น 
(7)  ขอเสนออืน่ ๆ  (ถาม)ี 
การดําเนินการซื้อที่ดินหรือส่ิงกอสรางหรอืที่ดินรวมสิง่กอสรางใหติดตอกับเจาของโดยตรง 

  ขอ 86 ในกรณีเกี่ยวกับการพัสดุที่ไมไดระบุไวในขอบังคับนี้  ใหนําระเบียบสํานักนายก-    
รัฐมนตรี  วาดวย  การพัสดุ  พ.ศ.2535  และที่แกไขเพิ่มเติมมาใชบงัคับโดยอนุโลม  โดยใหผูอํานวยการ
เปนหวัหนาสวนราชการ  คณะกรรมการ อ.อ.ป.  เปนปลัดกระทรวงและเปนรัฐมนตรีเจาสังกัดตามระเบียบ
สํานักนายกรฐัมนตรี  วาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเตมิ 
  ขอ 87 ในกรณีที่มีปญหาตองตีความหรือขอวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม         
ขอบังคับนี้  หรือหากมีปญหาหรือขอขัดของในการปฏิบัติ  ใหผูอํานวยการนําเสนอตอคณะกรรมการ  
อ.อ.ป.  เพื่อวนิิจฉัยและสัง่การ  คาํวนิิจฉัยของคณะกรรมการ อ.อ.ป.  ใหเปนที่สุด 
 

 
ประกาศ ณ วนัที ่28 มีนาคม พ.ศ. 2548 
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