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ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม
วาดวยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๔๘
โดยที่เปนการสมควรแกไขปรับปรุงขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวยการพัสดุ เสียใหม
เพื่อใหเหมาะสมยิ่งขึ้น
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๕ (๒) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองคการอุตสาหกรรม
ปาไม พ.ศ. ๒๔๙๙ คณะกรรมการองคการอุตสาหกรรมปาไมออกขอบังคับไว ดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๘”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป
ขอ ๓ ใหยกเลิกขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๑
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัดหรือ
แยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ในขอบังคับนี้
“การพัสดุ” หมายความวา การซื้อ การจาง การซอมและบํารุงรักษา การทําสิ่งหนึ่งสิ่งใด
โดยองคการอุตสาหกรรมปาไมจัดทําขึ้นเอง การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม และการดําเนินการอื่น ๆ
ที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
“พัสดุ” หมายความวา วัสดุและครุภัณฑ แตไมรวมถึง วัสดุที่นํามาใชในการผลิตเพื่อการพาณิชย
และการใหบริการการทองเที่ยว
“การซื้อ” หมายความวา การซื้อพัสดุ แตไมรวมถึง การซื้อสิ่งของเพื่อนํามาเปนวัตถุดิบ
ในการผลิตสินคา และการซื้อสินคามาเพื่อจําหนาย
“การจาง” หมายความวา การจางแรงงาน การจางทําของ และการรับขน ตามประมวลกฎหมาย
แพงและพาณิชย แตไมรวมถึง การจางทําไม การชักลากไม การรับขนไม การเฝารักษาไม การจางเหมา
แรงงาน เพื่อดําเนินการเกี่ยวกับการปลูกสรางสวนปาตั้งแตเริ่มตนจนสิ้นสุดกระบวนการดําเนินงาน
การจางลูกจางตามขอบังคับองคการอุตสาหกรรมปาไม วาดวยการบรรจุ การแตงตั้ง การเรียกประกัน
การเลื่อนเงินเดือน การถอดถอน วินัย การสอบสวน การลงโทษของพนักงานและคนงาน ตลอดจน
การกําหนดจํานวนอัตราตําแหนง อัตราเงินเดือน คาจางของพนักงาน และคนงาน และการใหบริการ
การทองเที่ยว
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“อ.อ.ป.” หมายความวา องคการอุตสาหกรรมปาไม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการองคการอุตสาหกรรมปาไม
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการองคการอุตสาหกรรมปาไม
“ผูอํานวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการองคการอุตสาหกรรมปาไม
“หัวหนาหนวยงาน” หมายความวา ผูอํานวยการสํานักหรือผูอํานวยการโครงการ และหรือ
หัวหนาโครงการหรือผูมีตําแหนงเทียบเทา
“พนักงาน” หมายความวา พนักงานองคการอุตสาหกรรมปาไม
“ผูมีหนาที่ดําเนินการจาง” หมายความวา เจาหนาที่ผูมีหนาที่จาง เจาหนาที่รับซองสอบราคา
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ หรือคณะกรรมการตรวจการจาง แลวแตกรณี
“ผูมีหนาที่ดําเนินการซื้อ” หมายความวา เจาหนาที่ผูมีหนาที่จัดซื้อ เจาหนาที่รับซองสอบราคา
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคา คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แลวแตกรณี
“ผูมีอํานาจสั่งจาง” หมายความวา คณะกรรมการ ประธานกรรมการ ผูอํานวยการหรือผูรักษาการ
หรือผูปฏิบัติการแทน หรือพนักงานซึ่งดํารงตําแหนง หัวหนาหนวยงาน แลวแตกรณี
“ผูมีอํานาจสั่งซื้อ” หมายความวา คณะกรรมการ ประธานกรรมการ ผูอํานวยการหรือผูรักษาการ
หรือผูปฏิบัติการแทน หรือพนักงานซึ่งดํารงตําแหนง หัวหนาหนวยงาน แลวแตกรณี
“ผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เขาเสนอ
ราคาขายในการซื้อพัสดุของ อ.อ.ป. หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุ หรือเขาเสนองานเพื่อรับจาง
เปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงาน ใหแก อ.อ.ป. เปนผูมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรง
หรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคาหรือเขาเสนองานใหแก อ.อ.ป.
ในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวขางตน
ไดแก การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะ ดังตอไปนี้
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(๑) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอํานาจหรือ
สามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย
ที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแก อ.อ.ป. ในคราวเดียวกัน
(๒) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ หรือผูเปนหุนสวน
ไมจํากัดความรับผิดในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด
เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนซึ่งมีหุนเกินรอยละยี่สิบหา
ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่ง หรือหลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานใหแก อ.อ.ป.
ในคราวเดียวกัน และหมายความรวมถึง การเปนผูถือหุนรายใหญในกิจการนั้น ในอัตราอื่นตามที่
คณะกรรมการเห็นสมควร
(๓) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของ
นิติบุคคลรายหนึ่ง เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญ
ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาหรือเสนองานใหแก
อ.อ.ป. ในคราวเดียวกันหรือในนัยกลับกัน และหมายความรวมถึง การดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน
หรือการเขาถือหุนของคูสมรส หรือบุตรที่ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ใหถือวา
เปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือการถือหุนของบุคคลดังกลาว
ในกรณีที่บุคคลใดใชชื่อบุคคลอื่นเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร
ผูเปนหุนสวนหรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริงหรือเปนหุนสวน หรือ
ผูถือหุนที่แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหางหุนสวน
หรือ บริษัท จํากัดหรือ บริษัทมหาชนจํา กัดที่ เกี่ยวของไดเ ขา เสนอราคาหรือ เสนองานใหแก อ.อ.ป.
ในคราวเดียวกัน ใหถือวาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นมีความสัมพันธกันตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
แลวแตกรณี
“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
รายหนึ่งหรือหลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค หรือไมเปดโอกาส
ใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคา หรือเสนองานตอ อ.อ.ป. ไมวาจะกระทํ า
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โดยการสมยอมกัน หรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับ เงิน หรือทรัพยสนิ
หรือประโยชนอื่นใด หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสาร
อันเปนเท็จ หรือกระทําการใดโดยทุจริต ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงคที่จะแสวงหาประโยชนในระหวาง
ผูเสนอราคา หรือผูเสนองานดวยกัน หรือเพื่อใหประโยชนแกผูเสนอราคา หรือผูเสนองานรายหนึ่งรายใด
เปนผูมีสิทธิทําสัญญากับ อ.อ.ป. หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิด
ความไดเปรียบ อ.อ.ป. โดยมิใชเปนไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ
“เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความวา คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ตามขอ ๓๐ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ตามขอ ๓๖ คณะกรรมการดําเนินการจาง
ที่ปรึกษาโดยวิธีตกลงราคา คณะกรรมการดําเนินการจางที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก คณะกรรมการ
ดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงราคา คณะกรรมการดําเนินการจางออกแบบและ
ควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด หรือผูวาจางในกรณีการออกแบบและควบคุมงานโดย
วิธีพิเศษที่เปนการวาจางโดยการประกวดแบบ ใหอนุโลมใชตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
หมวด ๑ บททั่วไป
ขอ ๕ กรณีที่มีการจัดทําเอง ใหผูอํานวยการแตงตั้งผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น
และแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน โดยมีคุณสมบัติและหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจการจาง เวนแต อ.อ.ป. ไดกําหนดใหมีเจาหนาที่ที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยูแลว
ขอ ๖ การจัดหาพัสดุตามขอบังคับนี้ ผูมีหนาที่รับผิดชอบในแตละขั้นตอนของการจัดหา
ตองดําเนินการโดยเปดเผย โปรงใส และเปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม ทั้งนี้ โดยคํานึงถึง
คุณสมบัติและความสามารถของผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน เวนแตกรณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเปน
ขอยกเวน ตามที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
ในการดําเนินการแตละขั้นตอน ผูมีหนาที่รับผิดชอบตองมีการบันทึกหลักฐานในการดําเนินการ
พรอมทั้งตองระบุเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนที่สําคัญไวเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
ขอ ๗ เพื่อเปนการเปดโอกาสใหมีการแขงขันกันอยางเปนธรรมตามขอ ๖ ใหผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานที่เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันแตเพียงรายเดียวเทานั้น มีสิทธิที่จะเสนอราคา
หรือเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงาน
ของ อ.อ.ป. ในแตละครั้ง
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ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานแตละรายวาเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันหรือไม กอนการเปดซองสอบราคา
ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี
ขอ ๘ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ ๗
วรรคสอง ใหเจาหนาที่กําหนดใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาตางหาก
โดยอยางนอยตองมีเอกสาร ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนนิติบุคคล ใหยื่นสําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน
นิติบุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม
และบัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๒) ในกรณีผูเสนอราคา หรือผูเสนองานเปนบุคคลธรรมดา หรือคณะบุคคลที่มิใชนิติบุคคล
ใหยื่นสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี)
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง
(๓) ในกรณีที่ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรวมกันในฐานะ
เปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการเขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และ
ในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบุคคลธรรมดาที่มิไดถือสัญชาติไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง
หรือถาผูรวมคาฝายใดเปนนิติบุคคล ใหยื่นเอกสารตามที่ระบุไวใน (๑)
(๔) เอกสารอื่นตามที่ อ.อ.ป. กําหนด เชน หนังสือแสดงฐานะทางการเงิน สําเนาใบทะเบียน
พาณิชย สําเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพิ่ม
การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ใหยื่นพรอมกับการยื่นซองสอบราคา ประกวดราคา
หรือเสนอราคา แลวแตกรณี สําหรับกรณีที่ระเบียบนี้กําหนดใหยื่นซองขอเสนอดานเทคนิคเพียงซองเดียว
ใหผูเสนองานยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่งมาพรอมกับการยื่นซองดังกลาวดวย
เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือของผูเสนองานแตละรายตามขอ ๗
วรรคสองแลว ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติประกาศรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
ที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกไวในที่เปดเผย ณ สถานที่ทําการของหนวยงานโดยพลัน และถาผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานอยู ณ สถานที่ที่มีการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี
ใหเจาหนาที่แจงใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายนั้นทราบดวย
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ขอ ๙ เมื่อไดมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ ๗
วรรคสองแลว หากปรากฏวามีผูเสนอราคาหรือผูเสนองานเปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน
ใหเจา หนาที่ที่มีห นาที่ตรวจสอบคุ ณสมบัติ ตัดรายชื่ อ ผูเสนอราคา หรือ ผูเ สนองานดังกลา วทุกราย
ออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการเสนอราคาหรือเสนองานในครั้งนั้น พรอมทั้งแจงให
ผูเสนอราคา หรือผูเสนองานรายดังกลาวทราบโดยพลัน
ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน เพราะเหตุ
เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอผูอํานวยการภายใน ๓ วัน
นับแตวันที่ไดรับแจงพรอมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณและเอกสารที่เกี่ยวของมาดวย
ในกรณีที่มีการยื่นอุทธรณตามวรรคสอง ใหผูอํานวยการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ พรอมทั้ง
แจงใหผูอุทธรณทราบโดยพลัน การวินิจฉัยอุทธรณของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุดสําหรับการเสนอราคา
หรือเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบ และควบคุมงาน
ในครั้งนั้น
การยื่นอุทธรณตามวรรคสอง ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองสอบราคา
ประกวดราคา หรือเสนองาน แลวแตกรณี ทั้งนี้ เวนแตผูอํานวยการพิจารณาเห็นวา การขยายระยะเวลา
ดังกลาวจะเปนประโยชนแก อ.อ.ป. อยางยิ่ง และในกรณีที่ผูอํานวยการพิจารณาแลวเห็นดวยกับคําคัดคาน
ของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ไดดําเนินการไปแลว
จะเปนประโยชนแก อ.อ.ป. อยางยิ่ง ใหผูอํานวยการมีอํานาจยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา
หรือเสนองานดังกลาวได
ขอ ๑๐ นอกจากการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาหรือผูเสนองานแตละรายตามขอ ๗
วรรคสอง และจากรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการแลว หากปรากฏตอเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติกอน หรือในขณะที่มีการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน วามีผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานกระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่
ตรวจสอบคุณสมบัติทําการตรวจสอบขอเท็จจริงดังกลาว หากเชื่อไดวามีการกระทําอันเปนการขัดขวาง
การแขงขันราคาอยางเปนธรรม ใหเจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือ
ผูเสนองานที่กระทําการดังกลาวทุกรายออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการซื้อหรือการจาง
ทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงานในครั้งนั้น เวนแตเจาหนาที่ที่มีหนาที่
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ตรวจสอบคุณสมบัติจะวินิจฉัยวา ผูเสนอราคาหรือผูเสนองานนั้นเปนผูใหความรวมมือเปนประโยชน
ตอการพิจารณาของ อ.อ.ป. และมิไดเปนผูริเริ่มใหมีการกระทําดังกลาว จะไมตัดรายชื่อผูเสนอราคา
หรือผูเสนองานนั้นออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานในการซื้อหรือการจางทําพัสดุ การจางที่ปรึกษา
หรือการจางออกแบบและควบคุมงานนั้นก็ได
ใหนําความในขอ ๘ วรรคสาม มาใชบังคับโดยอนุโลม และผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
ที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานตามวรรคหนึ่ง มีสิทธิอุทธรณคําสั่งของ
เจาหนาที่ที่มีหนาที่ตรวจสอบคุณสมบัติได ทั้งนี้ ใหนําความในขอ ๙ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่
มาใชกับการอุทธรณในกรณีนี้โดยอนุโลม
ขอ ๑๑ ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ
เสนองานแลว วาผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชื่อไว
ตามขอ ๘ วรรคสาม เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคาหรือผูเสนองานรายอื่น
หรือเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่กระทําการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
ใหหัวหนาหนวยงานมีอํานาจที่จะตัดรายชื่อผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่มีสิทธิไดรับการคัดเลือกดังกลาว
ทุกรายออกจากการประกาศรายชื่อตามขอ ๘ วรรคสาม
ใหหัวหนาหนวยงานหรือผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูมีอํานาจสั่งซื้อเสนอตอผูอํานวยการ เพื่อ
พิจารณาใหผูเสนอราคาหรือผูเสนองานที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคาหรือผูเสนองาน
ตามวรรคหนึ่ง เปนผูทิ้งงาน และในกรณีท่ีผูอํานวยการพิจารณาแลวเห็นวา การยกเลิกการเปดซอง
สอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานที่ไดดําเนินการไปแลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่ง
ใหผูอํานวยการมีอํานาจยกเลิกการเปดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดังกลาวได
หมวด ๒ การจางและการซื้อ
ขอ ๑๒ การจาง ให อ.อ.ป. สงเสริมกิจการของคนไทย
การซื้อ ให อ.อ.ป. สงเสริมพัสดุที่ผลิตในประเทศไทย โดยคํานึงถึงคุณภาพและราคาที่เหมาะสม
กับคุณภาพ ตลอดจนราคาของการบํารุงรักษา หรือการซอมแซมหรืออุปกรณ
ขอ ๑๓ การจางและการซื้อ กระทําได ๗ วิธี คือ
(๑) วิธีกําหนดราคา (สําหรับการจาง)
(๒) วิธีตกลงราคา
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(๓) วิธีสอบราคา
(๔) วิธีประกวดราคา
(๕) วิธีพิเศษ
(๖) วิธีกรณีพิเศษ
(๗) วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนด
ขอ ๑๔ การจางโดยวิธีกําหนดราคา ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
และอาจแบงสวนงานไดเปนสวน ๆ และคํานวณคาจางตามสวนแหงงานนั้น
ขอ ๑๕ การจางหรือการซื้อโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การจาง หรือการซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๑๖ การจางหรือการซื้อโดยวิธีสอบราคา ไดแก การจาง หรือการซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา
เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขอ ๑๗ การจางหรือการซื้อโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การจาง หรือการซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา
เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
การจางหรือการซื้อตามขอ ๑๓ นอกจากวิธีประกวดราคาตามขอ ๑๓ (๔) และวิธีประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ตามหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังกําหนดตามขอ ๑๓ (๗) จะดําเนินการประมูล
ดวยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกสก็ได แตการจางหรือการซื้อโดยวิธีประกวดราคา ใหใชวิธีประมูล
ดวยระบบอิเล็กทรอนิกสเปนหลัก หากไมสามารถดําเนินการได จึงใหเลือกใชวิธีอื่นที่เหมาะสม
ขอ ๑๘ การจางหรือการซื้อตามขอ ๑๔ ขอ ๑๕ หรือขอ ๑๖ ถาผูมีอํานาจสั่งจางหรือสั่งซื้อ
เห็นสมควรจะสั่งใหกระทําโดยวิธีที่กําหนดไวสําหรับวงเงินที่สูงกวาก็ได
การแบงจางหรือแบงซื้อโดยลดวงเงินที่จะจางหรือซื้อในครั้งเดียวกันเพื่อใหวงเงินต่ํากวาที่กําหนด
โดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพื่อใหอํานาจสั่งจางสั่งซื้อเปลี่ยนไป จะกระทํามิได
ขอ ๑๙ การจางหรือการซื้อโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางหรือการซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังตอไปนี้
การจาง
(๑) เปนงานที่ตองการจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ
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(๒) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอน จึงจะ
ประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องใชไฟฟา หรือ
เครื่องอิเล็กทรอนิกส เปนตน
(๓) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแก อ.อ.ป.
(๔) เปนงานที่จําเปนตองการจางเพิ่มในสถานการณที่จําเปน หรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชน
ของ อ.อ.ป. และจําเปนตองจางเพิ่ม
(๕) เปนงานที่ดําเนินการจางดวยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
การซื้อ
(๑) เปนการซื้อพัสดุที่ขายทอดตลาด หรือจะขายทอดตลาดโดยสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ
(๒) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแก อ.อ.ป.
(๓) เปนพัสดุที่ตองการใชเพิ่มขึ้นในสถานการณที่จําเปน หรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชน
ของ อ.อ.ป. และจําเปนตองซื้อเพิ่ม
(๔) เป น พัส ดุ ที่จํ า เป น ตอ งซื้อ โดยตรงจากต า งประเทศ หรื อ ดํา เนิน การโดยผ า นองค ก าร
ระหวางประเทศ
(๕) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอ
เปนการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหลรถประจําตําแหนง หรือยารักษาโรคที่ไมตองจัดซื้อตาม
ชื่อสามัญในบัญชียาหลักแหงชาติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
ขอ ๖๐
(๖) เปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
(๗) เปนพัสดุที่ดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
ขอ ๒๐ การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ
ใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เปนผูผลิตพัสดุหรือทํางานจางนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหซื้อหรือจาง
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(๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหซื้อหรือจาง และกรณีนี้ใหรวมถึง หนวยงานอืน่
ที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย
ขอ ๒๑ การจางหรือการซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกส ใหเปนไปตามประกาศกระทรวงการคลัง
หมวด ๓ การดําเนินงานเกี่ยวกับวิธีการจางและวิธีการซื้อ
ขอ ๒๒ กอนดําเนินการจางหรือการซื้อทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและสิ่งกอสรางตามขอ ๘๕
ใหผูมีหนาที่ดําเนินการจางหรือผูมีหนาที่ดําเนินการซื้อ จัดทํารายงานเสนอผูอํานวยการ หรือหัวหนาหนวยงาน
แลวแตกรณี ตามรายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางหรือซื้อ
(๒) รายละเอียดของงานที่จะจางหรือพัสดุที่จะซื้อ
(๓) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาคาจางหรือราคาพัสดุในทองตลาด
ในขณะนั้นที่สืบทราบหรือประมาณได และถาเคยจางหรือซื้อมากอน ก็ใหแสดงราคาจางหรือราคาซื้อ
ครั้งหลังสุดที่เคยจางหรือซื้อภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณดวย
(๔) วงเงินที่จะจางหรือซื้อ
(๕) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
(๖) วิธีจะจางหรือซื้อ และเหตุผลที่ตองจางหรือซื้อโดยวิธีนั้น
ขอ ๒๓ เมื่อผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานแลวแตกรณี ใหความเห็นชอบตามรายงาน
ที่เสนอตามขอ ๒๒ แลวใหผูมีหนาที่ดําเนินการจาง หรือผูมีหนาที่ดําเนินการจัดซื้อ ดําเนินการตามวิธี
การจางหรือวิธีการซื้อนั้น ๆ ตอไปได
ขอ ๒๔ การดําเนินการจางหรือ ซื้อแตละครั้ง ใหผูมีหนาที่ดําเนินการจางหรือผูมีหนาที่
ดําเนินการซื้อแลวแตกรณี เสนอตอผูมีอํานาจสั่งจาง หรือผูมีอํานาจสั่งซื้อ แตงตั้งคณะกรรมการดังตอไปนี้
แลวแตกรณี เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้
(๑) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
(๒) คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
(๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(๔) คณะกรรมการจัดจางจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
(๕) คณะกรรมการตรวจการจาง
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(๖) คณะกรรมการตรวจรับ
ขอ ๒๕ คณะกรรมการแตละคณะตามขอ ๒๔ ประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน
และกรรมการอื่นอยางนอย ๒ คน
คณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ซึ่งมิใชคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา ใหแตงตั้ง
จากพนักงานซึ่งสังกัดงานหรือหนวยงานตางกัน หรือแตงตั้งจากผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ
งานจางหรือพัสดุนั้น ๆ รวมดวย ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของ อ.อ.ป. จะแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิ
หรือผูชํานาญการในสาขาวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของจากหนวยงานอื่นรวมเปนกรรมการดวยก็ได
ในกรณีที่ประธานกรรมการหรือกรรมการผูหนึ่งผูใด ไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได ใหผูอํานวยการ
หรือผูรักษาการหรือผูปฏิบัติการแทนผูอํานวยการ หรือหัวหนาหนวยงาน แตงตั้งพนักงานซึ่งมีคุณสมบัติ
ตามวรรคหนึ่งหรือบุคคลอื่นทําหนาที่เปนประธาน หรือกรรมการแทน แลวแตกรณี
ในการจางหรือการซื้อครั้งหนึ่งครั้งใด จะแตงตั้งบุคคลคนเดียวกันใหเปนกรรมการรับและ
เปดซองประกวดราคา กรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา กรรมการตรวจการจางหรือกรรมการตรวจรับ
ในการจางหรือการซื้อครั้งเดียวกันไมได
ในการจางหรือการซื้อครั้งหนึ่งครั้งใดที่มีวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแตงตั้งพนักงาน
เพียงคนเดียวเปนผูตรวจรับงานจาง หรือตรวจรับพัสดุนั้นโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง
หรือคณะกรรมการตรวจรับก็ได
ขอ ๒๖ ในการประชุมคณะกรรมการตามขอ ๒๔ ตองมีกรรมการหรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
มาประชุมครบจํานวนของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการ หรือผูซึ่งไดรับมอบหมาย
แตละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ มติคณะกรรมการใหถือคะแนนเสียงขางมากเปนเสียงชี้ขาด เวนแต
มติของคณะกรรมการตรวจรับและคณะกรรมการตรวจการจางใหถือมติเอกฉันท
วิธีตกลงราคา
ขอ ๒๗ การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ใหผูมีหนาที่ดําเนินการจางหรือผูมีหนาที่
ดําเนินการซื้อ ตอรองและตกลงราคากับผูรับจางหรือผูขายโดยตรง และใหดําเนินการจางหรือจัดซื้อได
ภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจสั่งจางหรือผูมีอํานาจสั่งซื้อ
การจางหรือการซื้อโดยวิธีตกลงราคา ในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอ น
และไมอาจดําเนินการตามปกติได ใหผูมีหนาที่ดําเนินการจางหรือผูมีหนาที่ดําเนินการซื้อหรือเจาหนาที่
ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น ดําเนินการไปกอนแลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอผูมีอํานาจสั่งจาง
หรือผูมีอํานาจสั่งซื้อ โดยใหการอนุมัติยอนหลัง หรือโดยใหสัตยาบันรับรองการกระทํานั้น
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วิธีสอบราคา
ขอ ๒๘ การจางหรือการซื้อโดยวิธีสอบราคา ใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) กอนวันเปดซองไมนอยกวา ๑๐ วัน ใหผูมีหนาที่ปดใบแจงความสอบราคาไวโดยเปดเผย
ณ ที่ทําการของ อ.อ.ป. กับใหสงใบแจงความดังกลาวไปยังผูมีอาชีพขาย หรือรับจางทํางานนั้นโดยตรง
หรือโดยทางไปรษณียลงทะเบียนใหมากที่สุดเทาที่จะทําได เพื่อใหเสนอราคาเปนหนังสือผนึกซองยื่นตอ
เจาหนาที่พัสดุดวยตนเอง หรือโดยผูแทนซึ่งไดรับมอบหมายเปนหนังสือ ภายในวัน เวลา และสถานที่
ที่กําหนด
(๒) ใหเจาหนาที่พัสดุรับซองใบเสนอราคาที่ยื่นมาทุกรายโดยไมเปดซอง เมื่อครบกําหนดเวลา
ตาม (๑) แลว ใหสงมอบซองใบเสนอราคาพรอมทั้งรายงานผลการรับซองตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
เพื่อดําเนินการตอไป
เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองใบเสนอราคาจากผูหนึ่งผูใดอีก
ขอ ๒๙ ใบแจงความสอบราคานั้นอยางนอยใหมีแสดงรายการ ดังตอไปนี้
(๑) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อและจํานวนที่ตองการ หรือแบบรูปรายละเอียด
และปริมาณงานที่ตองการจาง
ในกรณีที่จําเปนตองดูสถานที่ หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนด
สถานที่ วัน เวลาที่นัดหมายไวดวย
(๒) คุณสมบัติของผูเสนอราคาซึ่งจะตองมีอาชีพขายหรือรับจางตาม (๑) โดยใหผูเสนอราคา
แสดงหลักฐานดังกลาวดวย
(๓) ในกรณีจําเปนใหระบุผูเขาเสนอราคาสงตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด
ไปพรอมกับใบเสนอราคา
(๔) ถาจําเปนตองมีการตรวจทดลอง ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอแกการตรวจทดลองและ
เหลือไวสําหรับการทําสัญญาดวย ทั้งนี้ ใหมีขอกําหนดไวดวยวา อ.อ.ป. ไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอยาง
(๕) สถานที่ติดตอเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มีการขายใหระบุราคาขายไวดวย
(๖) ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคารวมทั้งสิ้น และราคาตอหนวยหรือตอรายการ (ถาทําได)
พรอมทั้งระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวา จะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอหนวยหรือตอรายการ ในกรณี
ที่ไมไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคาใหพิจารณาราคารวม
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(๗) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาใหลงราคารวมทั้งสิ้นเปนตัวเลข
และตองมีตัวหนังสือกํากับ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ
ในการสอบราคาจางกอสราง ใหกําหนดแบบบัญชีรายการกอสรางตามความเหมาะสมของลักษณะ
และประเภทของงาน เพื่อใหผูเขาเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาดวย
(๘) กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาที่จําเปนตอ อ.อ.ป. และมีเงื่อนไขดวยวา ซองเสนอราคา
ที่ยื่นตอ อ.อ.ป. และลงทะเบียนรับซองแลว จะถอนคืนมิได
(๙) กําหนดสถานที่สงมอบพัสดุและวันสงมอบโดยประมาณ (สําหรับการซื้อ) หรือกําหนด
วันที่จะเริ่มทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจาง)
(๑๐) กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปดซองสอบราคา
(๑๑) ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอ อ.อ.ป. จาหนาถึงประธาน
กรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อการจางครั้งนั้น และสงถึง อ.อ.ป. กอนวันเปดซอง โดยใหสงเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองราคาดวย
สําหรับกรณีที่จะใหมีการยื่นซองทางไปรษณียได ใหกําหนดวิธีการปฏิบัติไวใหชัดเจนดวย
(๑๒) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวา ผูที่ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงกับ อ.อ.ป.
เปนผูทิ้งงาน
(๑๓) ขอกําหนดวา ผูเขาเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญาจะตองวางหลักประกันสัญญา
ตามชนิดและอัตราในขอ ๔๘ และ ๔๙
(๑๔) รางสัญญา รวมทั้งการแบงงวดงาน การจายเงิน เงื่อนไขการจายเงินลวงหนา (ถามี) และ
อัตราคาปรับ
(๑๕) ขอสงวนสิทธิ์วา อ.อ.ป. จะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงานของ อ.อ.ป. และ อ.อ.ป.
ทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะขอซื้อหรือจาง หรือเลือกซื้อหรือจางโดยไมจําตองซื้อหรือจางจากผูเสนอราคาต่ําสุดเสมอไป
รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวา
การเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
ขอ ๓๐ คณะกรรมการเปดซองสอบราคามีหนาที่ ดังนี้
(๑) เปดซองใบเสนอราคาโดยเปดเผยตอหนาผูยื่นซองหรือผูแทนซึ่งมีอยูในขณะถึงเวลาเปดซอง
แลวจดราคาจากใบเสนอราคาทุกฉบับลงไวในบัญชีเปรียบเทียบราคาและใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ
กํากับไวในใบเสนอราคา บัญชีเปรียบเทียบราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาที่เปนเอกสารสําคัญ
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(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อค หรือแบบรูปและรายการละเอียด
แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในแจงความสอบราคา
(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม (๒) ที่มีคุณภาพและ
คุณสมบัติเปนประโยชนตอ อ.อ.ป. แลวเสนอใหซื้อหรือจางจากรายที่คัดเลือกไวแลว ซึ่งเสนอราคา
และคุณสมบัติเปนประโยชนตอ อ.อ.ป. สูงสุดและอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะตอรองราคา
หรือไมก็ได โดยคํานึงถึงราคาที่เจาหนาที่พัสดุเสนอตามขอ ๒๒
ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกัน
ดวยวิธียื่นซองเสนอราคาหรือโดยวาจา
ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการตามขอ ๓๑
(๔) ในกรณีที่มีผูเสนอราคาถูกตองตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสาร
สอบราคาเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการดําเนินการตาม (๓) โดยอนุโลม
(๕) เมื่อไดดําเนินการไปแลวไดผลประการใด ใหเสนอความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานผูมีหนาที่ดําเนินการจางหรือ
ผูมีหนาที่ดําเนินการซื้อ แลวแตกรณี
ขอ ๓๑ การจางหรือการซื้อโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรจางหรือซื้อยังสูงกวาวงเงินที่จะจางหรือซื้อ ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการ
ตามลําดับ ดังนี้
(๑) เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูเสนอราคารายนั้น
ยอมลดราคาลงอยูภายในวงเงินที่จะจางหรือซื้อ ใหเสนอจางหรือซื้อจากผูเสนอราคารายนั้น
(๒) ถาผูเสนอราคาตาม (๑) ไมยอมลดราคาหรือลดราคาแลว แตยังสูงกวาวงเงินที่จะจาง
หรือซื้อ ใหเรียกผูเสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรจางหรือซื้อทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกัน
ดวยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไมมายื่นซอง ใหถือวารายนั้น
ยืนตามราคาที่เสนอไวเดิม ทั้งนี้ ใหเสนอจางหรือซื้อจากผูลดราคาลงต่ําสุดอยูภายในวงเงินที่จะจางหรือซื้อ
(๓) ถาปรากฏวาราคาต่ําสุดของรายที่ไดตอรองราคาใหม ยังสูงกวาวงเงินที่จะจางหรือซื้อ
หรือไมมีผูใดยินยอมลดราคาเลย ใหเสนอความเห็นตอผูอํานวยการวาจะสมควรเปลี่ยนแปลงรายการ
หรือขอเงินงบประมาณเพิ่มเติม ตามระเบียบวาดวยงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจ หรือยกเลิกการสอบราคา
เพื่อดําเนินการสอบราคาใหมก็ได
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วิธีประกวดราคา
ขอ ๓๒ การจางหรือการซื้อโดยวิธีประกวดราคา ใหผูอํานวยการหรือผูรักษาการ หรือ
ผูปฏิบัติการแทนผูอํานวยการ หรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่ดําเนินการจาง หรือเจาหนาที่ผูมีหนาที่ดําเนินการซื้อ
ดําเนินการ ดังนี้
(๑) ปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของสวนราชการนั้น การปดประกาศดังกลาว
ใหกระทําในตูปดประกาศที่มีกุญแจปดตลอดเวลา โดยผูปดประกาศและผูปลดประกาศออกจากตูปดประกาศ
จะตองจัดทําหลักฐานการปดประกาศและปลดประกาศออกเปนหนังสือมีพยานบุคคลรับรอง ทั้งนี้
ผูปดประกาศและผูปลดประกาศออก จะตองมิใชบุคคลเดียวกันและจะตอ งมิใชบุคคลที่เปนพยาน
ในแตละกรณีดวย
(๒) สงไปประกาศทางสถานีวิทยุกระจายเสียง และหรือประกาศในหนังสือพิมพ
(๓) สงใหกรมประชาสัมพันธ และองคการสื่อสารมวลชนแหงประเทศไทยเพื่อเผยแพร
(๔) สงไปเผยแพรที่ศูนยรวมขาวประกวดราคาของทางราชการ โดยใหสงเอกสารประกวดราคา
ไปพรอมกันดวย
(๕) ส ง ให สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น หรื อ สํ า นั ก งานการตรวจเงิ น แผ น ดิ น ภู มิ ภ าค
แลวแตกรณี โดยใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกันดวย
นอกจากการดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเห็นสมควรจะสงประกาศไปยังผูมีอาชีพขาย หรือ
รับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอื่นอีกดวยก็ได
การสงประกาศประกวดราคาตามวรรคหนึ่ง หากจัดสงทางไปรษณีย ใหจัดสงโดยใชบริการ
ไปรษณียดวนพิเศษ เวนแตทองที่ใดไมมีบริการไปรษณียดวนพิเศษ จึงใหจัดสงทางไปรษณีย ลงทะเบียน
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม ใหกระทํากอนการใหหรือการขาย
เอกสารประกวดราคาไมนอยกวา ๗ วันทําการ
สําหรับการซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ใหสวนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ
ของแหลงเงินกูหรือแหลงใหเงินชวยเหลือ
ขอ ๓๓ การใหหรือขายแบบรูปและรายการละเอียดในการประกวดราคา ใหกระทํา ณ สถานที่
ที่ทําการของ อ.อ.ป. ไมนอยกวา ๗ วันทําการ และใหมีเวลาสําหรับการคํานวณราคาไมนอยกวา ๗ วันทําการ
หลังปดการใหหรือขายเอกสาร จนถึงวันรับซองประกวดราคา โดยใหหรือขายรายละ ๑ ชุด ตามราคา
ที่ อ.อ.ป. กําหนด โดยคํานึงถึงคาใชจายที่ตองเสียไปในการจัดทําแบบรูปและรายการละเอียดนั้น
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ถามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น และมีการประกวดราคาใหม ใหผูรับหรือซื้อเอกสาร
ประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งกอน มีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้น หรือไดรับเอกสาร
ประกวดราคาใหม โดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
ขอ ๓๔ ใบแจงความประกวดราคา อยางนอยใหแสดงรายการ ดังตอไปนี้
(๑) รายละเอียดและคุณลั กษณะเฉพาะของงานที่ตองการจางหรือ พัสดุท่ีตองการซื้อ และ
จํานวนที่ตองการ โดยคํานึงถึงขอ ๑๒ ดวย
ในกรณีที่จําเปนตองดูสถานที่ หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตามวรรคหนึ่ง ใหกําหนด
สถานที่ วัน เวลาที่นัดหมายไวดวย
(๒) คุณสมบัติของผูเขาประกวดราคา ซึ่งจะตองมีอาชีพรับจางหรือขายตาม (๑) โดยใหผูเสนอราคา
แสดงหลักฐานดังกลาวดวย และไมเปนผูรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกันซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมขึ้นศาลไทย
(๓) ในกรณีจําเปน ใหระบุใหผูเขาประกวดราคาสงตัวอยางสินคา แคตตาล็อค หรือแบบรูป
พรอมรายการละเอียดแนบกับใบเสนอราคา
(๔) ถาจําเปนตองทําการตรวจทดลอง ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอกับการตรวจทดลอง และ
ใหมีเหลือไวสําหรับทําสัญญาดวย ทั้งนี้ ใหมีขอกําหนดไวดวยวา อ.อ.ป. ไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ
ที่เกิดขึ้นกับตัวอยางที่สงมาใหตรวจทดลอง
(๕) กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาที่จําเปนตอ อ.อ.ป.
(๖) กําหนดสถานที่ วัน เวลารับซอง ปดการรับซองและเปดซองประกวดราคา
(๗) กําหนดวันที่จะเริ่มทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจาง) และกําหนด
สถานที่สงมอบพัสดุและวันสงมอบโดยประมาณ (สําหรับการซื้อ)
(๘) ข อ กํ า หนดให ผู เ ข า เสนอราคาเสนอราคาทั้ ง สิ้ น และราคาต อ หน ว ย หรื อ ต อ รายการ
ในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาใหพิจารณาราคารวม
(๙) จํานวนเงินที่กําหนดเปนหลักประกันซอง สถานที่รับหลักประกันซอง และใหมีเงื่อนไขวา
ถาผูเขาประกวดราคาถอนการเสนอราคา หรือไมไปทําสัญญา หรือขอตกลงกับ อ.อ.ป. ภายในกําหนด
อ.อ.ป. จะริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากธนาคารผูค้ําประกัน และสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาเปนผูทิ้งงาน
(๑๐) ขอกําหนดวา ผูประกวดราคาไดจะตองวางหลักประกันสัญญาตามอัตราที่กําหนดในขอ ๔๘
และกําหนดเงื่อนไขและอัตราการปรับตามสัญญา โดยจะหักจากหลักประกันตามสัญญาไวดวย
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(๑๑) ใบเสนอราคาใหลงจํานวนเงินเปนตัวเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน
ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ และใสซองปดผนึกแยกใหเห็นชัดเจนรวมไวในซองบรรจุเอกสารหรือ
หลักฐานอื่น โดยจัดทําใหเรียบรอยกอนยื่นตอหนาเจาหนาที่หรือคณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
(๑๒) สถานที่ติดตอเกี่ยวกับแบบรูปและรายการละเอียดพรอมทั้งแบบสัญญา ในกรณีที่มีการขาย
ใหกําหนดราคาขายไวดวย
(๑๓) ขอกําหนดวา ผูประกวดราคาจะตองแสดงรายการวาในซองใหญบรรจุใบประกวดราคา
และเอกสารอื่นนั้น มีรายการสงสิ่งใดบางที่หนาซองใหญนั้น (ถามี)
(๑๔) ขอสงวนสิทธิ์วา อ.อ.ป. จะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงานของทางราชการ และ
อ.อ.ป. ทรงไวซึ่งสิทธิที่จะงดซื้อหรือจาง หรือเลือกซื้อ หรือจางโดยไมจําเปนตอ งซื้อหรือ จางจาก
ผูเสนอราคาต่ําสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผูเสนอราคาเสมือน
เป น ผู ทิ้ง งาน หากมีเ หตุ ที่ เชื่ อ ได วา การเสนอราคากระทํ า ไปโดยไมสุ จ ริ ตหรื อ มี ก ารสมยอมกั น ใน
การเสนอราคา
ขอ ๓๕ คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา มีหนาที่ ดังนี้
(๑) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซองกับบันทึกไว
ที่หนาซองวาเปนของผูใด
(๒) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงิน และใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับ
ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตองใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวย กรณี
หลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกัน ใหสงสําเนาหนังสือค้ําประกันใหธนาคาร บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพยผูออกหนังสือค้ําประกันทราบทางไปรษณีย
ลงทะเบียนตอบรับดวย
(๓) รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคา พรอมทั้งพัสดุตัวอยาง
แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) หากไมถูกตอง ใหบันทึกในรายงานไวดวย
(๔) เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคา หรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก การรับซองประกวดราคาที่สงมาทางไปรษณียจะกระทํามิได
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(๕) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของ
ผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผย ตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด และใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อ
กํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบในใบเสนอราคาทุกแผน
ในกรณีที่มีการยื่นซองขอเสนอทางเทคนิคและขอเสนออื่น ๆ แยกจากซองขอเสนอดานราคา
ซึ่งตองพิจารณาทางเทคนิคและอื่น ๆ กอน ตามเงื่อนไขที่ไดกําหนดไว คณะกรรมการรับและเปดซอง
ประกวดราคาไมตองปฏิบัติหนาที่ตามวรรคหนึ่ง โดยใหเปนหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาที่จะตองดําเนินการตอไป
(๖) สั่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมดวยบันทึกรายงาน
การดําเนินการตอคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน
ขอ ๓๖ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหนาที่ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานตาง ๆ พัสดุตัวอยาง
แคตตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคา
ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร
ประกอบราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ
ตอผูเสนอราคารายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย ใหพิจารณาผอ นปรนใหผูเขาประกวดราคา
โดยไมตัดผูเขาประกวดรายนั้นออก
ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดก็ได แตจะให
ผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได
(๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจาง หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคาที่ตรวจสอบแลว
ตาม (๑) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอ อ.อ.ป. แลวเสนอใหซื้อหรือจางจากผูเสนอราคา
รายที่คัดเลือกไวแลว ซึ่งเสนอราคาและคุณสมบัติเปนประโยชนตอ อ.อ.ป. สูงสุด
ในกรณีที่ผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับ อ.อ.ป. ในเวลา
ที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาและคุณสมบัติเปนประโยชน
ตอ อ.อ.ป. รายถัดไปตามลําดับ
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ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกัน
ดวยวิธียื่นซองเสนอราคา
ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตาม (๒) โดยอนุโลม
(๓) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมด
ตอผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงาน โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ขอ ๓๗ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาไดพิจารณาตามขอ ๓๖ (๑) แลว
ปรากฏวามีผูเสนอราคารายเดียวหรือมีผูเสนอราคาหลายราย แตถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไข
ที่กําหนดในเอกสารการประกวดราคาเพียงรายเดียว โดยปกติใหเสนอผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงาน
ยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น แตถาคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นวามีเหตุผล
สมควรที่จะดําเนินการตอไปโดยไมตองยกเลิกการประกวดราคา ก็ใหดําเนินการตามขอ ๓๖ (๒)
ขอ ๓๘ ในกรณีไมมีผูเสนอราคา หรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนด
ใหเสนอผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานประกวดราคาครั้งนั้น เพื่อดําเนินการประกวดราคาใหม
หากผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานเห็นวา การประกวดราคาใหมจะไมไดผลดี จะสั่งใหดําเนินการซื้อ
หรือจางโดยวิธีพิเศษ ตามขอ ๑๙ (๕) ของการจาง หรือขอ ๑๙ (๗) ของการซื้อ แลวแตกรณี ก็ได
ขอ ๓๙ หลังจากการประกวดราคาแลว แตยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือ จางกับ
ผูเสนอรายใด ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของ อ.อ.ป. เปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
ในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคา ซึ่งทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบ
ระหวางผูเขาเสนอราคาดวยกัน ใหผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น
วิธีพิเศษ
ขอ ๔๐ การจางหรือการซื้อโดยวิธีพิเศษ ใหคณะกรรมการจัดจางหรือจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
ดําเนินการ ดังตอไปนี้
การจาง
(๑) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๑๙ (๑) (๒) และ (๓) ใหเชิญผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้น
มาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ไดประมาณได หรือราคา
ที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
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(๒) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๑๙ (๔) ใหเจรจากับผูรับจางรายเดิมตามสัญญาหรือขอตกลง
ซึ่งยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสงมอบ เพื่อขอใหมีการจางตามรายละเอียดและราคาที่ต่ํากวาหรือราคาเดิม
โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพื่อใหบังเกิดประโยชนสูงสุดที่ อ.อ.ป. จะไดรับ
(๓) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๑๙ (๕) กรณีเปนพัสดุที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลว
ไมได ผลดี ใหส อบราคาผู มีอาชี พรับจ างทํา งานนั้นโดยตรงและผู เสนอราคาในการสอบราคาหรื อ
ประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นวาสมควรจางเสนอราคาสูงกวา
ราคาในทองถิ่นหรือราคาที่ประมาณได หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จําเปน
ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมด
ตอผูมีอํานาจสั่งจางเพื่อสั่งการตอไป
การซื้อ
(๑) ในกรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาด ใหดําเนินการซื้อโดยวิธีตกลงราคา
(๒) ในกรณีเปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแก อ.อ.ป. ใหเชิญผูมีอาชีพ
ขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคา
ที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(๓) ในกรณีที่เปนพัสดุที่ไดซื้อไวแลว แตมีความจําเปนตองใชเพิ่มในสถานการณที่จําเปน
หรือ เรงดวน หรือเพื่อประโยชนของ อ.อ.ป. ใหเจรจากับผูขายรายเดิมตามสัญญา หรือ ขอตกลง
ซึ่งยังไมสิ้นสุดระยะเวลาการสงมอบ เพื่อขอใหมีการขายพัสดุตามรายละเอียดและราคาที่ต่ํากวา หรือราคาเดิม
ภายใตเงื่อนไขที่ดีกวาหรือเงื่อนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี) เพื่อใหบังเกิด
ผลประโยชนสูงสุดที่ อ.อ.ป. จะไดรับ
(๔) ในกรณีเปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ ใหเสนอผูมีอํานาจสั่งซื้อเพื่อติดตอ
สั่งซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือสืบราคาจากตางประเทศ โดยขอความรวมมือใหสถานเอกอัครราชทูต
หรือสวนราชการอื่นในตางประเทศ ชวยสืบราคา คุณภาพ ตลอดจนรายละเอียด สวนการซื้อโดยผาน
องคการระหวางประเทศใหติดตอกับสํานักงานขององคการระหวางประเทศที่มีอยูในประเทศโดยตรง
เวนแตกรณีไมมีสํานักงานในประเทศ ใหติดตอกับสํานักงานในตางประเทศได
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(๕) ในกรณีที่เปนพัสดุโดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอ
เปนการเฉพาะ ใหเชิญผูผลิตหรือผูจําหนายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้น
ยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(๖) ในกรณีพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง ใหเชิญเจาของ
ที่ดินโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(๗) ในกรณีเปนพัสดุที่ดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่น แลวไมไดผลดี ใหสืบราคาจากผูมีอาชี พ
ขายพัสดุนั้นโดยตรง และผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวา
ผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พรอมดวยเอกสารที่ไดรับทั้งหมด
ตอผูมีอํานาจสั่งซื้อ
วิธีกรณีพิเศษ
ขอ ๔๑ การดําเนินการจางหรือซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ ใหผูอํานวยการสั่งจางหรือสั่งซื้อจาก
สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ ตามขอ ๒๐ ไดโดยตรง เวนแตการจางหรือการซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา
ไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนาหนวยงานสั่งจางหรือสั่งซื้อไดภายในวงเงินที่ไดรับความเห็นชอบ
จากผูอํานวยการตามขอ ๒๓
การตรวจรับ
ขอ ๔๒ คณะกรรมการตรวจรับมีหนาที่ ดังนี้
(๑) ตามปกติใหตรวจรับ ณ ที่ทําการของผูซื้อหรือผูใชพัสดุนั้น หรือ ณ สถานที่ซงึ่ กําหนดไว
ในสัญญา แตถาเห็นเปนการจําเปนเพื่อประโยชนของ อ.อ.ป. จะไปตรวจรับ ณ ที่ทําการของผูขายก็ได
แตตองชี้แจงเหตุผลไวในรายงาน และเมื่อตรวจรับแลว ตองควบคุมการบรรจุจัดสง โดยมีผูควบคุมกํากับ
การขนสงจากสถานที่ตรวจรับถึงสถานที่ตามที่ระบุไวในสัญญา
(๒) ตรวจรับหรือทดลองพัสดุที่ซื้อวาถูกตอง ครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไวหรือไม
และในการนี้จะเชิญผูชํานาญเกี่ยวกับสิ่งของนั้นมาใหคําปรึกษาดวยก็ได
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ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจนับตามหลักวิชาการสถิติ
(๓) นอกจากตรวจนับหรือทดลองแลว ตองตรวจดวยวาผูขายไดปฏิบัติถูกตองตามสัญญา
หรือขอตกลงหรือไม และตองแจงไวในรายงานดวยวา ครบถวน ถูกตองตามสัญญา หรือสมควรปรับ
สมควรลดเงินคาสิ่งของและสมควรจายเงินใหเฉพาะสวนที่ถูกตองหรือไมประการใด ทั้งนี้ เมื่อกรณีนั้น
มีปญหาเกี่ยวกับการที่ไมอาจจายเงินตามสัญญา และการนั้นตองไมเกิดความเสียหาย แก อ.อ.ป.
(๔) โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสง และใหดําเนินการ
ใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(๕) เมื่อตรวจสอบถูกตอง ครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบ
พัสดุถูกตอง ครบถวนตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบกับเจาหนาที่พัสดุ พรอมกับ
ทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอยสองฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจาง ๑ ฉบับ และ
เจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ และใหรายงานเสนอผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงาน พรอมดวยหลักฐานทั้งหมด
รายงานนี้ใชเปนหลักฐานในการพิจารณาจายเงินตอไป
ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบ มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง
ใหรายงานผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานผานเจาหนาที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการ แลวแตกรณี
(๖) ในกรณีที่ผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตอง แตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวน
แตไมถูกตองทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวน
ที่ถูกตอง โดยถือปฏิบัติตาม (๕) และโดยปกติใหรีบรายงานผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานเพื่อแจง
ผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันตรวจพบ แตทั้งนี้ ไมตัดสิทธิ์ของ อ.อ.ป. ที่จะปรับ
ผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น
(๗) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยางหนึ่ง
ไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางยังมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดยปกติ
ใหรีบรายงานผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงาน เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการ
นับแตวันที่ตรวจพบ
(๘) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอผูอํานวยการ
เพื่อพิจารณาสั่งการ ถาผูอํานวยการสั่งการใหรับพัสดุนั้นไว จึงดําเนินการตาม (๕) หรือ (๖) แลวแตกรณี
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การตรวจการจางและควบคุมงานกอสราง
ขอ ๔๓ คณะกรรมการตรวจการจางมีหนาที่ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง และเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงานรายงาน
โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมทั้งรับทราบหรือ
พิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผูควบคุมงาน แลวรายงานผูอํานวยการ หรือหัวหนาหนวยงาน
เพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
(๒) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอสงสัยหรือกรณีที่เห็นวา ตามหลักวิชาการชาง
ไมนาจะเปนไปได ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ
โดยใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลง แกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลัก
วิชาการชาง เพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา
(๓) โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันที่ประธานกรรมการ
ไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่ อ ตรวจเห็ นว า เป น การถู ก ต อ ง ครบถ ว นเป น ไปตามแบบรู ป รายการละเอีย ดและ
ขอกําหนดในสัญญาแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้นและ
ใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แลวแตกรณี และรายงานดวยวาควรจะจาย
คาจางทั้งหมดหรือบางสวนเพียงใด ควรงดปรับหรือลดเงินคาจาง ประการใด โดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน
อยางนอย ๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ ใบรับรองนีใ้ ชเปนหลักฐาน
ในการตรวจจายเงินคาจาง และรายงานใหผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานเพื่อพิจารณาจายเงินคาจาง
ในกรณีที่เห็นวา ผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม ไมเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด
และขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานผูอํานวยการหรือหัวหนาหนวยงานผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบ
หรือสั่งการ แลวแตกรณี
(๕) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอ
ผูอํานวยการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาผูอํานวยการสั่งการใหตรวจรับงานจางนั้นไว จึงดําเนินการตาม (๔)
ขอ ๔๔ ผูควบคุมงานมีหนาที่ ดังนี้
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(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญา หรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ ทุกวัน
ใหเปนไปตามแบบรูป รายการละเอียดและขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลง
แกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการชาง เพื่อใหเปนไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม ก็สั่งใหหยุดงานนั้นเฉพาะ
สวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมด แลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่ง
และใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที
(๒) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูป รายการละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน
หรือเปนที่คาดหมายไดวา ถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา
แตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคง แข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี หรือไมปลอดภัย ใหสั่งพักงาน
ไวกอน แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว
(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้ง
การปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการ
ตรวจการจางทราบทุกสัปดาหและเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุเมื่อเสร็จงาน แตละงวด
โดยถือเปนเอกสารสําคัญของ อ.อ.ป. เพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจาง ใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุ
ที่ใชดวย
(๔) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละงวด
ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบ
ภายใน ๓ วันทําการ นับแตวันถึงกําหนดนั้น ๆ
ขอ ๔๕ การจางหรือการซื้อ ไมวาจะเปนการจางหรือการซื้อโดยวิธีใดก็ตาม ดังที่ระบุไว
ในขอ ๑๓ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหดําเนินการขออนุมัติไวลวงหนา พรอมกับขออนุมัติใหทําสัญญา
หรือทําขอตกลงเปนหนังสือ แลวแตกรณี
การสั่งจางหรือสั่งซื้อครั้งหนึ่งนอกจากวิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนง
และภายในวงเงินแตละครั้ง ดังตอไปนี้
(๑) พนักงานซึ่งดํารงตําแหนง ผูจัดการ หรือผูจัดการสวนปา หรือตําแหนงที่เรียกชื่อเปนอยางอื่น
ซึ่งเทียบเทา ซึ่งแยกการบังคับบัญชาจากหนวยงานหรือผูที่ไดรับมอบหมาย ไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
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(๒) พนักงานซึ่งดํารงตําแหนง หัวหนาหนวยงาน ไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) ผูอํานวยการ ไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) ประธานกรรมการ เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๕) คณะกรรมการ เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
ขอ ๔๖ การสั่งจางหรือการสั่งซื้อโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนง
และภายในวงเงินแตละครั้ง ดังตอไปนี้
(๑) พนักงานซึ่งดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงาน ไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผูอํานวยการ ไมเกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๓) ประธานกรรมการ เกิน ๒๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๔) คณะกรรมการ เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
ขอ ๔๗ การสั่ ง จ า งหรื อ การสั่ ง ซื้ อ โดยวิ ธี ก รณี พิ เ ศษ ให ผู อํ า นวยการสั่ ง จ า งหรื อ สั่ ง ซื้ อ
โดยไมจํากัดวงเงิน
หลักประกัน
ขอ ๔๘ หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารรับรองหรือเช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอ
เจาหนาที่หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศ
(๔) หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย บริษัทเงินทุน หรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย และประกอบธุรกิจ
ค้ําประกัน ตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทย
แจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามตัวอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ที่คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุกําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
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ขอ ๔๙ หลักประกันตามขอ ๔๘ ใหเรียกตามอัตรา ดังนี้
(๑) หลักประกันซอง ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเงินแนนอน โดยคํานึงถึงการคํานวณในอัตรา
ไมต่ํากวารอยละ ๕ แตไมเกินรอยละ ๑๐ ของราคาตลาด สําหรับราคางานที่รับจางหรือราคาพัสดุ
ที่จะจางหรือซื้อ
(๒) หลักประกันสัญญา ใหกําหนดมูลคาในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๕ แตไมเกินรอยละ ๑๐
ของราคาที่ตกลงจางหรือราคาที่ตกลงซื้อ
หลักประกันนี้ ใหคืนแกผูเสนอราคาหรือผูขายหรือผูรับจาง แลวแตกรณี ภายใน ๑๕ วัน
นับแตวันที่พนจากขอผูกพันแลว
ขอ ๕๐ ในกรณีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูเสนอราคา หรือเปนผูขาย ไมตองวาง
หลักประกัน
ขอ ๕๑ การจายเงินลวงหนาใหแกผูรับจางหรือผูขาย จะกระทํามิได เวนแตในกรณีจําเปน
ตองจายในกรณีตอไปนี้
(๑) การซื้อพัสดุโดยตรงจากตางประเทศ ซึ่งจะตองเปดเลตเตอรออฟเครดิต จายไดตามแบบ
ธรรมเนียมการคาระหวางประเทศ เวนแตการซื้อซึ่งมีราคาไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท จะใชดราฟตก็ได
การซื้อพัสดุโดยตรงจากตางประเทศโดยผานองคการระหวางประเทศที่มีสํานักงานอยูในประเทศ
ใหถือวาเปนการซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ ตามขอ ๑๙ (๔)
(๒) การบอกรับวารสารครั้งหนึ่งไมเกิน ๑ ป และราคาไมเกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จายไดเทาที่
จายจริง
ขอ ๕๒ การจางหรือการซื้อ ใหทําเปนหนังสือสัญญาตามแบบที่ อ.อ.ป. กําหนด เวนแต
กรณีดังตอไปนี้ จะใชวิธีออกใบสั่งจางหรือใบสั่งซื้อไวตอกันตามแบบที่ผูอํานวยการกําหนด หรือทําเปน
หนังสือแจงการตกลงวาจางหรือตกลงซื้อก็ได คือ
(๑) การจางหรือการซื้อโดยวิธีการตกลงราคา
(๒) การจางที่ผูรับจางสามารถสงมอบงานไดถูกตอง ครบถวน หรือการซื้อที่ผูขายสงมอบพัสดุ
ใหครบถวนภายใน ๕ วันทําการ นับแตวันถัดจากวันตกลงจางหรือตกลงซื้อขาย
(๓) การจางหรือการซื้อพัสดุจากหนวยราชการ โรงงาน สถานศึกษาทางราชการ หรือองคการ
ของรัฐ หรือบริษัทที่รัฐมีหุนอยูเกินรอยละ ๕๐
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(๔) การซื้อโดยวิธีพิเศษ ตามขอ ๑๙ (๑) (๔) และการจางโดยวิธีพิเศษ ตามขอ ๑๙ (๒)
ขอ ๕๓ ในกรณีจําเปนที่ตองทําสัญญาเปนภาษาตางประเทศดวย ใหทําเปนภาษาอังกฤษ
โดยมีขอความถูกตองตรงกับสัญญาฉบับภาษาไทย และใหกําหนดในสัญญาวา ถือสัญญาฉบับภาษาไทย
เปนฉบับที่สมบูรณและถูกตอง โดยถือสัญญาฉบับภาษาอังกฤษเปนคําแปล ซึ่งตองจัดทําโดยฝายคูกรณี
ที่มีความประสงคเปนผูออกคาใชจายในการจางแปลจากสถานที่ที่ประกอบอาชีพรับจางแปลเอกสาร
ที่มีชื่อเสียง และถาจําเปนใหสงรางสัญญาใหสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณากอน
ขอ ๕๔ สัญญาหรือขอตกลงที่ไดลงชื่อของผูมีอํานาจทําสัญญาหรือขอตกลงแลว จะแกไข
เปลี่ยนแปลงมิได เวนแตการแกไขนั้นจะเปนการจําเปนเพื่อประโยชนแก อ.อ.ป. หรือไมทําให อ.อ.ป.
เสียประโยชน ใหอยูในอํานาจของผูอํานวยการที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงได แตถาเปนกรณี
ที่ตองเพิ่มวงเงิน ใหเพิ่มไดไมเกินรอยละ ๑๕ ของวงเงินคาพัสดุ หรืองานจางในสัญญา หรือขอตกลงนั้น
ขอ ๕๕ ใหผูอํานวยการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อไดวา
ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ใหผูอํานวยการพิจารณาไดเฉพาะกรณี
ที่เปนประโยชนแก อ.อ.ป. โดยตรง หรือเพื่อแกไขขอเสียเปรียบของ อ.อ.ป. ในการที่จะปฏิบัติตามสัญญา
หรือขอตกลงนั้นตอไป
ขอ ๕๖ ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจะตองมีการปรับ
ตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุ หรือคาจาง
ให อ.อ.ป. พิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะยินยอมเสียคาปรับใหแก
อ.อ.ป. โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ใหผูอํานวยการพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน
ขอ ๕๗ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญาหรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา หรือขอตกลง
ใหอยูในอํานาจของคณะกรรมการ อ.อ.ป. ที่จะพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เวนแต
กรณีดังตอไปนี้ ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการ
(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของ อ.อ.ป.
(๒) เหตุสุดวิสัย
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย
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ให อ.อ.ป. ระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวให อ.อ.ป. ทราบ ภายใน
๑๕ วัน นับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง หากไมไดแจงภายในเวลาที่กําหนด คูสัญญาจะยกมากลาวอางเพื่อ
ขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือ
อ.อ.ป. ทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
ขอ ๕๘ เงื่อนไขการปรับนั้น ไมวาในกรณีใด ใหกําหนดไวอยางแจงชัดตามที่กําหนดไว
ในสัญญา ในกรณีที่ไมใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ใหกําหนดการปรับผูรับจางเปนรายวันในอัตราไมต่ํากวา
รอยละ ๐.๑ ของราคางานจางนั้น แตจะตองไมต่ํากวาวันละ ๑๐๐ บาท หรือใหกําหนดการปรับผูขาย
เปนรายวันในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๐.๒ ของราคาสิ่งของที่ยังไมไดรับมอบ โดยคํานวณเฉลี่ยเปนรายวัน
กําหนดไวในสัญญา
ขอ ๕๙ เพื่อใหการจางหรือการซื้อ พัสดุ คลองตั วและทั นตอ การผันแปรของภาวะตลาด
โดยไมเปนการเสียประโยชนใด ๆ แก อ.อ.ป. และกอใหเกิดผลดีแกงานของ อ.อ.ป. แลว ใหผูมีอํานาจสั่งจาง
หรือผูมีอํานาจสั่งซื้อ มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลง แกไขและปรับปรุงประกาศประกวดราคา พรอมเอกสาร
ประกอบแนบสัญญาค้ําประกันและแบบสัญญาจาง หรือสัญญาซื้อขายเทาที่จําเปนและเห็นสมควรแตละกรณี
เปนราย ๆ ไป
ขอ ๖๐ ใหผูอํานวยการสงสําเนาสัญญาหรือขอตกลงซึ่งมีมูลคาตั้งแต ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป
ใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินและกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญาหรือขอตกลง
หมวด ๔ การแลกเปลี่ยน
ขอ ๖๑ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได เวนแตในกรณีที่ผูอํานวยการเห็นวา มีความจําเปน
จะตองแลกเปลี่ยน ก็ใหกระทําไดเฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑ หรือการแลกเปลี่ยนวัสดุ
กับวัสดุ ตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
(๑) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑใหแลกเปลี่ยนเฉพาะครุภัณฑกับครุภัณฑในประเภทและชนิดเดียวกัน
(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑกับครุภัณฑตางประเภทหรือตางชนิดกัน
(๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุประเภทและชนิดเดียวกันที่ไมตองจายเงินเพิ่ม
ทั้งนี้ การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ ตาม (๑) ที่ตองจายเงินเพิ่ม การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ ตาม (๒)
และการแลกเปลี่ยนวัสดุ นอกเหนือจาก (๓) ใหเปนไปตามอํานาจของผูดํารงตําแหนงและภายในวงเงิน
ตามขอ ๔๕ จากนั้นใหรายงานผลใหผูอํานวยการทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันดําเนินการ
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ขอ ๖๒ ในกรณี ต อ งมี ก ารแลกเปลี่ ย นพั ส ดุ ให เ จ า หน า ที่ พั ส ดุ ร ายงานต อ ผู อํ า นวยการ
เพื่อพิจารณาสั่งการ โดยใหรายงานตามรายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนตองแลกเปลี่ยน
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน
(๓) ราคาที่ซื้อหรือไดมาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน และราคาที่จะแลกเปลี่ยนไดโดยประมาณ
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และใหระบุวาจะแลกเปลี่ยนกับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมาย
วาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการ
บริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
(๕) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี)
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน ใหระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพรอมทั้งเหตุผล โดยเสนอใหนํา
วิธีการซื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแตการแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อ หรือไดมา
รวมกันไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอใหใชวิธีการตกลงราคาก็ได
ขอ ๖๓ การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการขึ้น
คณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจําเปน โดยถือปฏิบัติตามขอ ๒๕ ขอ ๒๖ แลวแตกรณี โดยอนุโลม
ใหคณะกรรมการดําเนินการมีหนาที่ ดังนี้
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ตองการแลกเปลี่ยนตามสภาพปจจุบันของพัสดุนั้น
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนวาเปนของใหมที่ยังไมเคยใชงาน
มากอน เวนแตพัสดุเกาที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนนั้น จะเปนความจําเปนเพื่อประโยชนแก อ.อ.ป.
หรือไมทําให อ.อ.ป. ตองเสียประโยชน
(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยน ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคา
ในทองตลาดโดยทั่วไป
(๔) ตอรองกับผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน
(๕) เสนอความเห็นตอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาสั่งการ
(๖) เมื่อผูอํานวยการหรือผูมีอํานาจสั่งการใหมีการแลกเปลี่ยน ใหจัดทําสัญญาแลกเปลี่ยน
ตามแบบที่ อ.อ.ป. กําหนด เสนอผูอํานวยการลงนาม
(๗) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามขอ ๔๒ โดยอนุโลม
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ขอ ๖๔ ในกรณีไดรับเงินจากการแลกเปลี่ยนพัสดุ ใหปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ถาพัสดุนั้นจัดหาโดยเงินงบประมาณรายจายทั้งหมดหรือบางสวนของราชการ ใหนําสง
เปนรายไดแผนดิน
(๒) ถาพัสดุนั้นจัดหาโดยเงินงบประมาณรายจายของ อ.อ.ป. ก็ใหถือเปนเงินรายไดเบ็ดเตล็ด
ของ อ.อ.ป.
(๓) กรณีนอกจาก (๑) และ (๒) ใหถือเปนรายไดเบ็ดเตล็ดของ อ.อ.ป.
ขอ ๖๕ การแลกเปลี่ยนพัสดุของ อ.อ.ป. กับสวนราชการ หนวยงาน ตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ใหอยูในดุลยพินิจของผูอํานวยการและหัวหนาหนวยงานนั้น ๆ ที่จะตกลงกัน
ขอ ๖๖ ครุภัณฑที่ไดรับจากการแลกเปลี่ยน เมื่อลงทะเบียนครุภัณฑของ อ.อ.ป. แลว ใหแจง
สํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับครุภัณฑ
ในกรณี การแลกเปลี่ ยนครุ ภั ณฑ กั บหน วยงานตามกฎหมายว าด วยระเบี ยบบริ หารราชการ
สวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น สํานักงาน
ทรัพยสินสวนพระมหากษัตริย รัฐวิสาหกิจหรือเอกชน ใหสงสําเนาหลักฐานการดําเนินการตามขอ ๖๓
หรือขอ ๖๕ ไปดวย
หมวด ๕ การเชา
ขอ ๖๗ การเชาสังหาริมทรัพย และการเชาอสังหาริมทรัพย ตามหลักเกณฑที่กําหนดไว
ในหมวดนี้ ใหผูอํานวยการพิจารณาดําเนินการไดตามความเหมาะสมและจําเปน
ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาเชาลวงหนาในการเชาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย
ใหกระทําไดเฉพาะกรณีการเชาซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน ๓ ป ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
(๑) การเชาจากหนวยงาน ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่น
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ จายไดไมเกินรอยละ ๕๐
ของคาเชาทั้งสัญญา
(๒) การเชาจากเอกชน จายไดไมเกินรอยละ ๒๐ ของคาเชาตลอดระยะเวลาการเชาในสัญญา
การจายเงินคาเชาลวงหนานอกเหนือจากหลักเกณฑขางตน ใหขออนุมัติคณะกรรมการกอน
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ขอ ๖๘ การเชาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ใหผูอํานวยการมีอํานาจเชาไดแตละสัญญา
ไมเกินเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท
การเชาสังหาริมทรัพย
ขอ ๖๙ การเชาสังหาริมทรัพย ในแตละสัญญาใหทําการเชาไดตามความจําเปนที่จะตองใชงาน
ครั้งละไมเกินปงบประมาณ และหากการเชาครั้งหนึ่งเกินกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหรายงานตอคณะกรรมการ
เพื่อทราบทุกครั้ง และถาหากยังมีความจําเปนจะตองใชงานตอไป ก็สามารถตอสัญญาไดในอัตราคาเชาเดิม
ทั้งนี้ ผูอํานวยการมีอํานาจอนุมัติใหตอสัญญาได
การเชา ใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม
การเชาอสังหาริมทรัพย
ขอ ๗๐ การเชาอสังหาริมทรัพย ใหกระทําไดในกรณี ดังตอไปนี้
(๑) เชาที่ดินเพื่อใชประโยชนของ อ.อ.ป.
(๒) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่ทําการ ในกรณีที่ไมมีสถานที่ของ อ.อ.ป. หรือมีแตไมเพียงพอ
และถาสถานที่เชานั้นกวางขวางพอ จะใชเปนที่พักของผูมีสิทธิเบิกคาเชาบานดวยก็ได
(๓) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่พักสําหรับผูมีสิทธิ์เบิกคาเชาที่พัก ในกรณีที่ตองการประหยัด
คาใชจาย
(๔) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่เก็บสินคาและพัสดุของ อ.อ.ป. ในกรณีที่ไมมีสถานที่เก็บเพียงพอ
การเชาใหดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา
อสังหาริมทรัพยซึ่งมีอัตราคาเชารวมทั้งคาบริการอื่น ๆ เกี่ยวกับการเชาตามที่กําหนดไวในแตละ
สัญญาเกินเดือนละ ๑๐๐,๐๐๐ บาท และเปนการเชาที่มีวัตถุประสงคนอกเหนือจากกรณีที่กําหนด ใหเสนอ
ขออนุมัติตอคณะกรรมการกอน
ขอ ๗๑ กอนดําเนินการเชา ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอผูอํานวยการ ตามรายการ
ดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลความจําเปนที่จะตองเชา
(๒) ราคาคาเชาที่ผูใหเชาเสนอ
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยที่จะเชา เชน สภาพของสถานที่บริเวณที่ตองการใช
พรอมทั้งภาพถาย (ถามี) และราคาคาเชาครั้งหลังสุด เปนตน
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(๔) อัตราคาเชาของอสังหาริมทรัพยซึ่งมีขนาดและสภาพใกลเคียงกับที่จะเชา (ถามี)
ในกรณีหนวยงานในสวนกลางตองการเชาอสังหาริมทรัพยในสวนภูมิภาค ใหขอความเห็น
เกี่ยวกับความเหมาะสมของสถานที่และอัตราคาเชาจากจังหวัดนั้น ๆ เพื่อประกอบการพิจารณา
ขอ ๗๒ การเชา ใหทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือไวตอกัน และใหอยูในดุลยพินิจ
ของผูอํานวยการที่จะดําเนินการในเรื่องเงื่อนไขของสัญญาหรือขอตกลงไดเอง เวนแตกรณีการเชาซึ่งผูเชา
ตองเสียเงินอื่น ๆ นอกจากคาเชา หรือในกรณีที่ผูอํานวยการเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือ
ไมรัดกุมพอ ใหนําเสนอขออนุมัติตอคณะกรรมการ
ขอ ๗๓ เมื่อไดทําสัญญาเชาแลว ใหสงสําเนาสัญญาไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันทําสัญญา
การใหเชา
ขอ ๗๔ การใหเชาสังหาริมทรัพย และอสังหาริมทรัพย ใหกระทําไดเพื่อประโยชนของ อ.อ.ป.
และใหอยูในอํานาจของผูอํานวยการ โดยใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อ มาใชโดยอนุโลม
หมวด ๖ การควบคุมการเก็บรักษาพัสดุและการจําหนาย
ขอ ๗๕ พัสดุและทรัพยสินของ อ.อ.ป. ไมวาจะไดมาดวยประการใด ใหอยูในความควบคุม
ตามขอบังคับนี้
ขอ ๗๖ เมื่อเจาหนาที่พัสดุไดรับมอบพัสดุหรืออื่น ๆ ตามขอ ๗๕ โดยรวมถึงหลักฐาน
ที่เกี่ยวกับการมอบนั้นแลว ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
(๑) ลงบัญชีหรือลงทะเบียนเพื่อควบคุมโดยแยกเปนชนิด และแสดงรายการอยางนอยเกี่ยวกับ
ราคาและวันเดือนปที่ซื้อ หรือที่ไดมาจากที่หนึ่งที่ใด โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือขึ้นทะเบียนไว
ประกอบรายการดวย
(๒) เก็บรักษาใหเปนที่เรียบรอย ปลอดภัย และครบถวน ถูกตองตามบัญชีหรือทะเบียน
การเบิก-จายพัสดุ
ขอ ๗๗ การเบิกพัสดุ หนวยงานประสงคจะขอเบิกพัสดุจากหนวยงานพัสดุ อ.อ.ป. ใหหัวหนา
หนวยงานเปนผูเบิก
การเบิกจายพัสดุจากหนวยงานพัสดุของหนวยงาน ใหหัวหนางานที่ตองใชพัสดุนั้นเปนผูเบิก
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ใหหัวหนาหนวยพัสดุมีหนาที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ หรือพนักงานอื่นซึ่งไดรับการแตงตั้ง
จากหัวหนาหนวยงาน เปนหัวหนาหนวยพัสดุเปนผูสั่งจายพัสดุ แลวแตกรณี
การจ า ยพั ส ดุ ผู จ า ยต อ งตรวจสอบความถู ก ต อ งของใบเบิ ก และเอกสารประกอบ (ถ า มี )
ตามลําดับกอนหลังของการรับพัสดุ แลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจายและเก็บใบเบิกจายไว
เปนหลักฐานดวย
ขอ ๗๘ กอนสิ้นเดือนสุดทายของปบัญชี อ.อ.ป. ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจนับ
ขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย พนักงานซึ่งไมใชเจาหนาที่พัสดุและกรรมการอีกไมนอยกวา ๒ คน
เพื่อทําการตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยูเพียงวันสิ้นปบัญชีนั้น ตลอดจนทรัพยสินทุกชนิดของ อ.อ.ป.
เปนประจําทุกป
ในการตรวจนับตามวรรคหนึ่ง ใหเริ่มดําเนินการตรวจในวันเปดทําการวันแรกของเดือนที่เริ่ม
ปบัญชีเปนตนไปวา มีทรัพยสินหรือพัสดุคงเหลืออยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม มีพัสดุใดชํารุด
เสื่อมคุณภาพหรือสูญหายไปเพราะเหตุใด หรือทรัพยสินหรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชใน อ.อ.ป. ตอไป
แลวใหทํารายงานผลการตรวจสอบดังกลาว พรอมทั้งความเห็นเสนอตอผูอํานวยการ ภายใน ๒๐ วันทําการ
นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบนั้น
ขอ ๗๙ เมื่อผูอํานวยการไดรับรายงานตามขอ ๗๘ แลว ปรากฏวา มีทรัพยสินหรือพัสดุชํารุด
เสื่อมคุณภาพ หรือสูญหายไป หรือไมจําเปนตองใชตอไป ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการสอบ
ขอเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบดวย ประธานและกรรมการไมนอยกวา ๒ คน โดยแตงตั้งจากบุคคล
ซึ่งดํารงตําแหนงสูงกวาผูรับผิดชอบงานนั้นเปนประธานกรรมการและแตงตั้งจากผูที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เปนกรรมการ
ถาผลการพิจารณาปรากฏวา จะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ทําหนาที่
เปนคณะกรรมการสอบสวนหาผูรับผิดในทางแพงดวย ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการดังกลาวเสนอผลการพิจารณา
ภายใน ๓๐ วัน เปนอยางชา นับแตวันที่ประธานกรรมการทราบคําสั่งแตงตั้ง ถายังพิจารณาไมเสร็จ
ใหขออนุญาตขยายเวลาเทาที่จําเปนเพื่อดําเนินการตอไปอีกไดคราวละไมเกิน ๓๐ วัน อีกไมเกินกวา ๒ ครั้ง
ขอ ๘๐ เมื่อปรากฏวามีผูตองรับผิด ใหผูอํานวยการสั่งการภายใน ๑๕ วัน นับแตวันที่รูตัว
ผูตองรับผิดโดยชัดแจง หรือวันที่ไดรับรายงานของคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผูรับผิดในทางแพง
แลวแตกรณี ตามหลักเกณฑ ดังนี้
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(๑) ในกรณีที่สามารถแกไขใหคงสภาพเดิมได ใหแกไขจนใชการไดตามสภาพเดิม ภายใน
กําหนดเวลาอันสมควร โดยใหผูตองรับผิดเปนผูเสียคาใชจายเอง
(๒) ในกรณีสูญหายหรือเสียหายจนไมสามารถแกไขใหคงสภาพเดิมได ใหชดใชเปนเงิน
ไมนอยกวาราคาตามสภาพของในวันที่สูญ เสียหาย หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ลักษณะ และ
ขนาดอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกัน ที่มีสภาพไมเลวไปกวาพัสดุที่ไดชํารุด เสื่อมสภาพหรือสูญ โดยให
ผูตองรับผิดสงใชภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
ในกรณีชดใชเปนเงิน ถาผูตองรับผิดไมสามารถสงใชภายใน ๓๐ วัน จะผอนใหใชเปนรายเดือน
ก็ได แตจะตองชดใชใหเสร็จสิ้นภายในเวลาไมเกิน ๑ ป
การผอนผันตามวรรคสอง ใหทําสัญญารับสภาพหนี้เปนหนังสือพรอมหลักประกันที่เหมาะสม
ไวเปนหลักฐาน เพื่อใหมีผลใชบังคับตามกฎหมายกับใหแจงผลการผอนใชของผูตองรับผิดตามสัญญา
ไปใหผูอํานวยการทราบทุกเดือน
(๓) ถาผูตองรับผิดผูใดปฏิเสธไมยินยอมปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) หรือไมยอมทําสัญญา
รับสภาพหนี้ ใหรีบสงเรื่องใหพนักงานอัยการดําเนินคดีตอไป และรายงานตอคณะกรรมการ อ.อ.ป.
เพื่อทราบดวย
หมวด ๗ การจําหนาย
ขอ ๘๑ ในกรณีที่มีการสอบสวนตามขอ ๗๙ หรือขอ ๘๐ แลวปรากฏวา ไมมีบุคคลซึ่งเปน
ผูตองรับผิด หรือมีตัวผูรับผิด แตไมสามารถชดใช และพัสดุนั้นยังอยู หรือถาพัสดุนั้นหากใชตอไป
จะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาที่พัสดุทําความเห็นเสนอตอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาสั่งการ
ตามวรรคสองใหแลวเสร็จไปภายใน ๖๐ วัน เวนแตไมอาจทําใหเสร็จไดภายในระยะเวลาดังกลาว
ก็ใหแสดงเหตุผลไวในรายงานเสนอตอผูอํานวยการดังกลาวดวย
เมื่อไดรับรายงานตามวรรคหนึ่งแลว ใหผูอํานวยการพิจารณาเพื่อสั่งการอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี้
(๑) ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลวไมไดผลดี
ใหนําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชบังคับโดยอนุโลม เวนแตการขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือ
ไดมารวมกันไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท หรือขายใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมาย
วาด วยระเบียบบริ ห ารราชการสวนทอ งถิ่น หรือ หน วยงานอื่น ซึ่งมี กฎหมายบั ญญัติ ให มีฐ านะเป น
ราชการบริหารสวนทองถิ่น จะขายโดยวิธีตกลงราคาก็ได
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(๒) แลกเปลี่ยน ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ไดกําหนดไวในขอบังคับนี้
(๓) โอนใหแกสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่นที่แจง
ความประสงคขอมา โดยไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการกอน เวนแตกรณีที่เปนการโอนพัสดุ
ซึ่งหมดความจําเปนที่จะตองใชหรือไมสามารถใชใน อ.อ.ป. ได ใหอยูในอํานาจของผูอํานวยการ
ที่จะเปนผูพิจารณา ทั้งนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกัน
(๔) แปรสภาพ ทําลาย หรือจําหนายดวยวิธีหนึ่งวิธีใดตามที่เห็นสมควร
การจําหนายเปนสูญ
ขอ ๘๒ ในกรณีที่พัสดุสูญหายโดยไมปรากฏตัวผูรับผิด หรือมีผูรับผิด แตผูนั้นไมสามารถชดใช
ตามขอ ๘๐ ได หรือมีตัวพัสดุอยูแตไมสามารถดําเนินการตามขอ ๘๑ ได ใหจําหนายพัสดุนั้นเปนสูญ
ตามหลักเกณฑ ดังนี้
(๑) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหผูอํานวยการพิจารณา
อนุมัติ
(๒) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันเกินกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหผูอํานวยการรายงาน
ขออนุมัติตอคณะกรรมการ อ.อ.ป.
การจําหนายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ขอ ๘๓ เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๘๑ และ ๘๒ แลว ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุนั้น
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที สําหรับพัสดุที่ตองจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแจงแกนายทะเบียน
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดวย
ขอ ๘๔ ในกรณีที่พัสดุชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญเสีย กอนมีการตรวจสอบตามขอ ๗๘
ใหดําเนินการตามขอบังคับ วาดวยความรับผิดชอบทางแพง ใหเสร็จสิ้นกอนที่จะดําเนินการตามขอ ๘๑
หรือขอ ๘๒ แลวแตกรณี
หมวด ๘ การซื้อที่ดิน สิ่งกอสราง
ขอ ๘๕ การดําเนินการซื้อที่ดินหรือสิ่งกอสราง หรือที่ดินรวมสิ่งกอสราง ใหมีผูมีหนาที่
ดําเนินการซื้อ จัดทํารายงานเสนอตอผูอํานวยการตามรายการ ดังตอไปนี้

เลม ๑๒๒ ตอนที่ ๔๒ ง

หนา ๘๓
ราชกิจจานุเบกษา

๒๖ พฤษภาคม ๒๕๔๘

(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อ
(๒) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งกอสราง หรือที่ดินรวมสิ่งกอสรางที่ตองการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่
และทองที่ที่ตองการ
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในทองที่นั้น
(๔) ราคาซื้อขายของที่ดิน หรือสิ่งกอสรางหรือที่ดินรวมสิ่งกอสรางใกลเคียงบริเวณที่จะซื้อ
ครั้งหลังสุด ประมาณ ๓ ราย
(๕) วงเงินที่จะซื้อ
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ตองซื้อโดยวิธีนั้น
(๗) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี)
การดําเนินการซื้อที่ดินหรือสิ่งกอสรางหรือที่ดินรวมสิ่งกอสราง ใหติดตอกับเจาของโดยตรง
ขอ ๘๖ ในกรณี เ กี่ ย วกั บ การพั ส ดุ ท่ี ไ ม ไ ด ร ะบุ ไ ว ใ นข อ บั ง คั บ นี้ ให นํ า ระเบี ย บ
สํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมมาใชบังคับโดยอนุโลม
โดยใหผูอํานวยการเปนหัวหนาสวนราชการ คณะกรรมการ อ.อ.ป. เปนปลัดกระทรวงและเปนรัฐมนตรี
เจาสังกัด ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม
ขอ ๘๗ ในกรณีที่มีปญหาตองตีความหรือขอวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
หรือหากมีปญหาหรือขอขัดของในการปฏิบัติ ใหผูอํานวยการนําเสนอตอคณะกรรมการ อ.อ.ป. เพื่อ
วินิจฉัยและสั่งการ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการ อ.อ.ป. ใหเปนที่สุด
ประกาศ ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๔๘
ปติพงศ พึ่งบุญ ณ อยุธยา
ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม
ประธานคณะกรรมการบริหารกิจการขององคการอุตสาหกรรมปาไม

