
 

 

 

  

 

 

ข้อบังคับองค์การส่งเสริมกจิการโคนมแห่งประเทศไทย 

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2541 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม 
................................ 

 

โดยที่เปนการสมควรปรับปรุง ข้อบังคับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยว่าด้วย

การพัสดุ พ.ศ. 2541 ให้เหมาะสมและสะดวกในการปฏิบัติยิ่งขึ้น อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 17 (2)  

แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย พ.ศ. 2514 คณะกรรมการ

องคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย จึงกําหนดข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุไว้ ดังนี ้ 

 ข้อ 1 ข้อบังคับนีเ้รียกวา “ข้อบังคับองคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) 

ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555” 
 ขอ 2 ข้อบังคับนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

 ข้อ 3 ให้ยกเลิกข้อบังคับองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทยว่าด้วยการพัสดุ 

พ.ศ. 2533 

   บรรดาข้อบังคับ ระเบียบและหรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไว้แล้วในข้อบังคับนี้ หรือซึ่ง

ขัดหรือแย้งกับข้อบังคับนีใ้ห้ใชข้้อบังคับนีแ้ทน 

 ข้อ 4 ให้ผูอ้ํานวยการเป็นผู้รักษาการตามข้อบังคับนี้ 

 

หมวด 1 

ข้อความท่ัวไป 

ส่วนที่ 1   

นิยาม 

 ข้อ 5 ในข้อบังคับนี้ 

  “การพัสดุ” หมายความว่า การจัดทําเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การ

จ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า การจําหน่ายและการดําเนินการอื่นใด ที่กําหนดไว้

ในข้อบังคับนี้ 

3/ 

3/ 

3/  แก้ไขเพิ่มเติมโดยข้อบงัคบั องคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 27 

กันยายน 2555 

     ลงนามโดย  นายธวัชชัย สําโรงวฒันา  ประธานกรรมการองค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 

3/ 
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  “พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้างที่กําหนดไว้ในหนังสือ

การจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ หรือการจําแนกประเภทรายจ่ายตาม

สัญญาเงินกูจ้ากต่างประเทศ 

  “การซ้ือ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิด ทั้งที่มีการติดตั้งทดลองและบริการที่

เก่ียวเนื่องอื่น ๆ แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 

  “การจ้าง” หมายความว่า การจ้างทําของ การรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ และการจ้างเหมาบริการแต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของ อ.ส.ค. ตามข้อบังคับว่าด้วยการ

พนักงาน การรับขนในการเดินทางไปปฏิบัติงานตามข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป

ปฏิบัติงาน การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมาย

แพง่และพาณิชย์ 

  “การจ้างท่ีปรึกษา” หมายความว่า การจ้างบริการจากที่ปรึกษา แต่ไม่รวมถึงการ

จ้างออกแบบ และควบคุมงานกอ่สรา้งอาคารด้วยเงินงบประมาณ 

  “การจ้างออกแบบและควบคุมงาน” หมายความว่า การจ้างบริการจากนิติบุคคล

หรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจบริการด้านงานออกแบบ และควบคุมงานก่อสร้างอาคารด้วยเงิน

งบประมาณ 

  “เงินงบประมาณ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจําปีของ อ.ส.ค.และ

งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ซึ่งได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

  “เงินช่วยเหลือ” หมายความว่า เงินที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ

องค์การระหว่างประเทศ  สถาบันการเงินระหว่างประเทศ  องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและ    

ที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรอืเอกชนต่างประเทศ 

  “อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น 

อาคารที่ทําการ สนามกีฬา โรงงานนม ศูนย์รวบรวมน้ํานมดิบ หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะงาน

ทํานองเดียวกัน และรวมตลอดถึงสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้น ๆ 

เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปาและสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น 

เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์นิเจอร ์ฯลฯ 

  “พัสดุท่ีผลิตในประเทศ” หมายความว่า ผลิตภัณฑ์ที่ผลิตสําเร็จรูปแล้ว โดย

สถานที่ผลิตตั้งอยู่ในประเทศไทย 

  “กิจการของคนไทย” หมายความว่า กจิการที่เป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล

สัญชาติไทย 

  “ท่ีปรึกษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจหรือ

สามารถให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่น รวมทั้งให้ 

บริการด้านศึกษาสํารวจออกแบบและควบคุมงานและการวิจัย แต่ไม่รวมถึงการให้บริการออกแบบและ

ควบคุมงานกอ่สรา้งอาคารด้วยเงินงบประมาณ 
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  “ท่ีปรึกษาไทย” หมายความว่า ที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยและได้จดทะเบียนไว้กับ

ศูนย์ขอ้มูลที่ปรึกษาของกระทรวงการคลัง 

  “เจ้าหน้าท่ีพัสดุ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการ

พัสดุ หรือผู้ได้รับแต่งตั้งจากผูอ้ํานวยการให้มีหน้าที่หรอืปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัสดุตามข้อบังคับนี้ 

 

ส่วนที่ 2 

การมอบอ านาจ 

 

 ข้อ 6 ผู้มีอํานาจหรือหน้าที่ดาํเนนิการตามข้อบังคับนี ้จะมอบอํานาจเป็นหนังสือให้แกผู่้ดํารง

ตําแหน่งใดก็ได้ โดยให้คํานึงถึงระดับ ตําแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่จะได้รับมอบอํานาจเป็น

สําคัญ 

   กรณกีารมอบอํานาจของผู้อํานวยการให้แก่ผูด้ํารงตําแหน่งรองลงไป จะต้องรายงาน

ต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. และสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกคร้ัง 

 

ส่วนที่ 3 

บทก าหนดโทษ 

 

 ข้อ 7 ผู้มีอํานาจหรือหน้าที่ดําเนินการตามข้อบังคับนี้  หรือผู้หนึ่งผู้ใดกระทําการโดยจงใจ

หรือประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบัติงานตามข้อบังคับนี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจรติหรือกระทําการโดยการ

ปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหน้าที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่ส่อให้มีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

ถอืว่าผู้นั้นกระทําผิดวินัยและจะถูกลงโทษตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) ถา้การกระทํามีเจตนาทุจรติ หรือเป็นเหตุให้ อ.ส.ค. เสียหายอย่างร้ายแรงให้

ดําเนินการลงโทษอย่างต่ําให้ออกจากงาน 

(2) ถา้การกระทําเป็นเหตุให้ อ.ส.ค. เสียหาย ให้ลงโทษอย่างต่ําตัดเงินเดือน 

(3) ถา้การกระทําไม่เป็นเหตุให้ อ.ส.ค.เสียหาย ให้ลงโทษภาคทัณฑ์หรือว่ากล่าว

ตักเตือน โดยทําคําสั่งเป็นลายลักษณอ์ักษร 

  การลงโทษทางวินัย ตาม (1) หรือ (2) ไม่เป็นเหตุให้ผู้กระทําหลุดพ้นจากความรับผิด

ในทางแพง่ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่งของ อ.ส.ค. ว่าด้วยความรับผดิทางแพ่งของพนักงานหรือความ

รับผดิทางอาญา (ถา้มี) 
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ส่วนที่ 4 

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 

 
 ข้อ 8 ให้คณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นคณะกรรมการว่าด้วยพัสดุ มีอํานาจและหน้าที่ดังนี้ 

(1) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

(2) อนุมัติยกเวน้หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

(3) พิจารณาคําร้องเรียนเก่ียวกับการที่ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ 

(4) กําหนดแบบหรือตัวอย่าง รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงและกําหนด

แนวทางวิธีปฏิบัติเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับนี้ 

(5) วินิจฉัยสั่งการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุหรือบริการ นอกเหนือจากข้อบังคับที่

กําหนดไว้ และไม่มีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นการ

เฉพาะ 

 

หมวด 2 

การจัดหา 

ส่วนที่ 1 

บททั่วไป 

 

 ข้อ 9 กรณีที่มีการจัดทําเอง ให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองนั้น 

และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบัติงาน โดยมีคุณสมบัติและหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจ

การจ้าง เว้นแต่งานที่กําหนดให้มีเจา้หน้าที่รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว 

 

ส่วนที่ 2 

การซื้อการจ้าง 

 
การใช้พัสดุท่ีผลติในประเทศและกิจการของคนไทย 

 ข้อ 10 การใชพ้ัสดุที่ผลิตในประเทศและกจิการของคนไทยให้เป็นตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) ห้ามกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ ซึ่งอาจมีผลกีดกันไม่ให้

ผู้ผลิตหรือผู้ขายพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือกิจการของคนไทย สามารถเข้า

แข่งขันในการเสนอราคากับทางราชการ 
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(2) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํา มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมแล้ว ให้กําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการ

ในการกอ่สรา้งตามมาตรฐานผลิตภัณฑอ์ุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวก  

 จะระบุหมายเลขมาตรฐานก็ ได้  และหากมีผู้ ได้รับใบอนุญาตแสดง

เครื่องหมายมาตรฐานประเภท ชนิด หรือขนาดเดียวกันตั้งแต่สามรายขึ้นไป 

ให้ระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ทําในประเทศไทย ซึ่ งแสดง

เครื่องหมายมาตรฐานเทา่นั้น 

(3) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้างทํา ยังไม่มีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิต 

ภัณฑ์อุตสาหกรรม แต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม

แล้ว ให้กําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการ

ก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุไว้ใน

คูม่ือผู้ซือ้ หรือใบแทรกคู่มือผู้ซือ้ที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึน้ 

(4) ในกรณีพัสดุที่ต้องการซื้อ หรือจ้างทํามีประกาศกําหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรมแล้ว แต่มีผู้ได้รับใบอนุญาตให้แสดงเครื่องหมายมาตรฐานไม่ถึง

สามราย และหรือมีผู้ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว 

ให้กําหนดรายละเอียด หรือคุณลักษณะเฉพาะหรือรายการในการก่อสร้าง

ตาม (2) หรือ (3) และระบุความต้องการเฉพาะผลิตภัณฑท์ี่ทําในประเทศไทย 

(5) การกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ หรือรายการในการก่อสร้าง 

ตาม (2) (3) หรือ (4) ให้ถอืตามที่ปรากฏในบัญชีคู่มือผู้ซื้อ หรือใบแทรกคู่มือ

ผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทําขึ้น ถึงเดือนก่อนหน้าเดือนที่จะประกาศ

ซื้อหรอืจ้าง 

(6) ในกรณีมีความจําเป็นพิเศษที่จะต้องกําหนดรายละเอียดหรือคุณลักษณะเฉพาะ

หรือรายการในการก่อสร้างแตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ตาม (2) (3) หรือ (4) 

หรือได้ดําเนินการตาม (2) (3) หรือ (4) แล้ว แต่ไม่สามารถซื้อหรือจ้างได้ 

หรือมีหลักฐานปรากฏชัดว่าหากซื้อหรือจ้างแล้วจะเกิดความเสียหายแก ่

อ.ส.ค. ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. ดําเนินการซื้อหรือจ้าง

ต่อไป หรือไม่รับพิจารณารายนั้นแล้วแต่กรณี 

(7) การซื้อหรือการจ้างตาม (2) (3) หรือ (4) ถ้ามีผู้เสนอราคาเสนอผลิตภัณฑ์ที่

อยู่ในระหว่างการขอรับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือการขอ

จดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม โดยแนบใบรับมาพร้อมกับใบเสนอ

ราคา หากผลิตภัณฑ์นั้นได้รับใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือ

ได้รับการจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมภายใน 10 วันทําการนับ

จากวันถัดจากวันเสนอราคา แต่ทั้งนี้จะต้องก่อนการพิจารณาตัดสินราคา

ของคณะกรรมการ ให้ถือเสมือนเป็นผู้เสนอราคาผลิตภัณฑท์ีได้รับ 

 ใบอนุญาตแสดงเครื่องหมายมาตรฐานหรือได้รับการจดทะเบียนไว้กับ 

กระทรวงอุตสาหกรรม แล้วแต่กรณ ี
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(8) การซื้อหรือการจ้างตาม (3) หรือ (4) นอกจากการจ้างก่อสร้างในกรณีที่       

ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับ

การจดทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ําสุด

ของผู้เข้าแข่งขันราคารายอื่นไม่เกินร้อยละสิบห้า ให้ต่อรองราคาของผู้เสนอ

ผลิตภัณฑ์ที่แสดงเครื่องหมายมาตรฐาน หรือผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการจด

ทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรม รายที่เสนอราคาต่ําสุด หากต่อรองแล้ว

ราคาที่ลดลงสูงกว่าราคาต่ําสุดไม่เกินร้อยละสิบ ให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอ

ราคารายนั้น 

(9) การซื้อและการจ้างนอกจากกรณทีี่กล่าวใน (2) (3) หรือ (3) แต่ไม่รวมถึงการ

จ้างกอ่สรา้ง ให้กําหนดเงื่อนไขให้ผู้เสนอราคาระบุแหล่งกําเนิด หรือประเทศ

ที่ผลิตด้วยในกรณีที่ผู้เสนอราคาผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกําเนิดหรือผลิตใน

ประเทศไทย หรือกิจการของคนไทยเสนอราคาสูงกว่าผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่มี

แหล่งกําเนิดหรือไม่ได้ผลิตในประเทศไทย หรือกิจการที่ไม่ใช่ของคนไทยไม่

เกินร้อยละห้าให้ต่อรองราคาของผู้เสนอราคา ผลิตภัณฑ์ที่มีแหล่งกําเนิด 

หรือผลิตในประเทศไทย หรือกิจการของคนไทยรายที่ เสนอถูกต้องตาม

เงื่อนไขที่กําหนด ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ อ.ส.ค. และเสนอราคา

ต่ําสุดหากต่อรองราคาแล้วราคาที่ลดลงสูงกวา่ราคาต่ําสุดไม่เกินร้อยละสาม 

ให้ซือ้หรอืจ้างจากผูเ้สนอราคารายนั้น 

(10) การเปรียบเทียบราคาให้พิจารณาราคาที่อยู่ในฐานเดียวกัน โดยให้พิจารณา

ราคารวมภาษี ราคาแยกภาษี หรือราคายกเว้นภาษี ตามหลักเกณฑ์ที่ได้

ประกาศให้ผูเ้สนอราคาทราบแล้วแต่กรณี 

(11) ราคาที่ซื้อหรือจ้าง ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดสําหรับวิธีซื้อหรือ

จ้างแต่ละวิธี เว้นแต่จะเข้าหลักเกณฑ์ตาม (8) หรือ (9) 

  การซื้อหรอืการจา้งที่ดําเนินการด้วยเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ซึ่งไม่สามารถเจรจากับ

แหล่งเงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือกําหนดเงื่อนไขตามวรรคหนึ่งได้ ให้ อ.ส.ค.ส่งเสรมิพัสดุที่ผลิตในประเทศหรือ

กจิการของคนไทยให้มากที่สุดเทา่ที่จะทําได้ 

  ในกรณีที่พัสดุใดผลิตได้ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ ให้คณะกรรมการ 

อ.ส.ค. มีอํานาจยกเว้นการส่งเสรมิพัสดุประเภทหรอืชนิดดังกล่าวได้ตามความเหมาะสมและความจําเป็น 

วธิีการซื้อและการจ้าง 

 ข้อ 11 การซื้อหรอืการจา้ง กระทําได้ 5 วิธี คอื 

(1) วิธีตกลงราคา 

(2) วิธีสอบราคา 

(3) วิธีประกวดราคา 

(4) วิธีพิเศษ 

(5) วิธีกรณพีิเศษ 
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 ขอ 12 การซื้อหรอืการจา้งโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรอืการจาง คร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาไม

เกิน 100,000 บาท 

 ข้อ 13 การซื้อหรอืการจา้งโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่ง มีราคาเกิน 

100,000 บาท แต่ไม่เกนิ 2,000,000 บาท 

 ข้อ 14  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา

เกิน 2,000,000 บาท 

 ข้อ 15 การซื้อหรือการจ้างตามข้อ 12 หรือข้อ 13 ถ้าผู้ซื้อหรือผู้สั่งจ้างเห็นสมควรจะสั่งให้

กระทําโดยวิธีที่กําหนดไว้สําหรับวงเงินที่สูงกวา่ก็ได้ 

  การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง โดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกัน เพื่อให้วงเงิน

ต่ํากวา่ที่กําหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพื่อให้มีอํานาจสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนไป จะกระทํามิได้ 

  การซื้อหรอืการจา้งซึ่งดําเนินการด้วยเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือ ผู้สั่งซื้อหรอื ผู้สั่งจ้างจะ

สั่งให ้กระทําตามวงเงินที่สัญญาเงินกูห้รือสัญญาเงินช่วยเหลือกําหนดก็ได้ 

 ขอ 16  การซื้อโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ใหกระทํา

ไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณใีด ดังตอไปนี ้ 

 (1) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวา  ด

วยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให

มีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ องคการระหวางประเทศ 

หรือหนวยงานของตางประเทศ 

 (2) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแก อ.ส.ค. 

(3)   เปนพัสดุที่ซือ้มาเพื่อการจําหน่าย  

(4) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศหรือดําเนินการโดยผานองค

การระหวางประเทศ  

(5) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปน ต

องระบุยี่หอเปน การเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถงึอะไหลหรือยารักษาโรค ที่

ไม่ต้องจัดซื้อตามชื่อสามัญในบัญชยีาหลักแห่งชาติ ตามข้อ 53  

 (6) เปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง  

(7) เป็นวัสดุปรุงรสและสีเพื่อใช้ในกระบวนการผลิตซึ่งมีผลต่อรสชาติและ

มาตรฐานของสินค้า 

(8) เป็นพัสดุที่มีความต้องการซื้อเพิ่ม (Repeat Order) ในสถานการณ์ที่จําเป็น

เร่งด่วน และเพื่อประโยชน์ของ อ.ส.ค. 

(9) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรง ซึ่งจะเป็น

ประโยชน์สูงสุดต่อ อ.ส.ค.  

(10)  เปนพัสดุที่ไดดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี 

 

 

1/ 

1/ 

1/ 

1/  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 28 สงิหาคม 2551 
     ลงนามโดย  นายอ านาจ  ธีระวนิช   ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

 

1/ 
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 ขอ 17  การจางโดยวิธีพิเศษไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ใหกระทํา

ไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณใีด ดังตอไปนี ้ 

(1) เปนงานที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญเปนพิเศษ  

(2) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหาย

เสียกอน จึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือ

กล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา  หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส เปนตน  

(3) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแก อ.ส.ค. 

(4) เปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของ อ.ส.ค.  

(5)  เปนงานที่มีความตองการจางเพิ่ม (Repeat Order) ในสถานการณที่จําเปน 

เร่งด่วน และเพื่อประโยชนของ อ.ส.ค.  

(6)  เป็นการจา้งโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ 

(7)  เป็นการจา้งขนส่งผลิตภัณฑน์มพาณิชย์ 

(8)  เป็นการจา้งขนส่งผลิตภัณฑน์มโรงเรยีนที่ต้องการความชํานาญเฉพาะพืน้ที่ 

(9)  เป็นงานที่ดําเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี 

 ข้อ 18 สําหรับส่วนงานในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะซื้อหรือ

จ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้ โดยให้ติดต่อซื้อหรอืจ้างกับผูม้ีอาชีพขายหรือรับจา้งทํางานนั้นโดยตรง 

 ข้อ 19 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ

หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มี

ฐานะเป็นราชการบรหิารส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือทํางานจ้างนั้นเอง และคณะกรรมการ อ.ส.ค. อนุมัติให้ซือ้

หรือจ้าง 

(2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ซื้อหรือจ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึง 

หน่วยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรกีําหนดด้วย 

รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 

 ข้อ 20 ก่อนดําเนินการซื้อหรอืจ้างทุกวธิ ีนอกจากการซือ้ที่ดินและหรือสิง่กอ่สรา้ง ตามข้อ 21 

ให้เจา้หน้าที่พัสดุจัดทํารายงานเสนอผู้อํานวยการตามรายการ ดังต่อไปนี้ 

(1) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรอืจ้าง 

(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรอืงานที่จะจ้าง 

(3) ราคามาตรฐานหรือราคากลางของ อ.ส.ค. (ถา้มี) หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้าง 

3 คร้ังหลังสุด ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ (ถา้มี) 

(4) วงเงินที่จะซื้อหรอืจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้ 

หรือเงินช่วยเหลือที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมดถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้

ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรอืจ้างในคร้ังนั้น 

 

3/ 

3/  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2555 
     ลงนามโดย  นายธวัชชัย ส าโรงวัฒนา   ประธานกรรมการองค์การส่งเสรมิกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 
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(5) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ 

(6) วิธีที่จะซื้อหรอืจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรอืจ้างโดยวิธีนั้น 

(7) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็นในการ

ซื้อหรอืจ้าง การออกประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา 

  ในกรณีเร่งด่วนที่จะต้องดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ16 (2) หรือข้อ17 

(3) ซึ่งไม่อาจทํารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทํา

รายงาน ตามวรรคหนึ่งเฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้ 

 ข้อ 21 ก่อนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทํารายงานเสนอต่อ

ผู้อํานวยการตามรายการดังต่อไปนี้  

(1) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องการซื้อหรอืจ้าง 

(2) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และ

ท้องที่ที่ต้องการ 

(3) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น 

(4) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุด

ประมาณ 3 ราย 

(5) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการเงินกู้หรือเงิน

ช่วยเหลือที่จะซื้อในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่

ประมาณว่าจะซื้อในคร้ังนั้น 

(6) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น 

(7) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็นในการ

ซื้อ การออกประกาศสอบราคาหรือประกาศประกวดราคา 

  การซื้อที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง เว้นแต่การซื้อที่ดินและ

หรือสิ่งก่อสร้างในต่างประเทศที่จําเป็นต้องติดต่อผ่านนายหน้า หรือดําเนินการในทํานองเดียวกันตาม

กฎหมายหรือประเพณีนิยมของท้องถิ่น 

 ข้อ 22 เมื่อผู้อํานวยการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ 20 หรือข้อ 21 แล้วให้

เจา้หน้าที่พัสดุดําเนินการตามวิธีการซือ้หรอืการจา้งนั้นต่อไปได้ 

 

การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง 

 ข้อ 23 การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อและการจ้าง ให้กระทําได้เฉพาะการซื้อ

หรือการจ้างที่มีลักษณะหรือประเภทเดียวกัน ซึ่งต้องดําเนินการเป็นประจําและจําเป็นต้องจํากัดเฉพาะผู้ที่มี

ความสามารถ โดยกําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก ประกาศให้ผูท้ี่สนใจทราบโดยเปิดเผย 

  ในการดําเนินการคัดเลือก ให้จัดทํารายงานเสนอขออนุมัติต่อผู้อํานวยการพร้อมด้วย

เอกสารการคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น โดยให้มีรายละเอียดอย่างน้อยดังต่อไปนี้ 

(1) เหตุผลและความจําเป็น ที่จะต้องทําการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติเบื้องต้น 

(2) ประเภทวงเงินและรายละเอียดของพัสดุหรืองานที่จะต้องซื้อหรอืจ้าง 
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(3) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก ซึ่งเป็นเกณฑ์ความต้องการขั้นต่ํา 

เช่น ประสบการณ์และผลงานที่ผ่านมา สมรรถภาพในส่วนที่เกี่ยวข้องกับ

เจา้หน้าที่ เครื่องมือและโรงงาน ฐานะการเงิน เป็นต้น 

(4) หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือก 

  ข้อ 24 เมื่อผู้อํานวยการสั่งการอนุมัติในข้อ 23 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําประกาศเชิญชวน

เพื่อคัดเลือกคุณสมบัติเบื้องต้น 

  ประกาศเชิญชวน อย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้ 

(1) รายละเอียดเฉพาะของที่ต้องการซื้อหรอืงานที่ต้องการจ้าง 

(2) ประสบการณแ์ละผลงานของผู้เสนอที่มีลักษณะและประเภทเดียวกัน 

(3) สมรรถภาพในส่วนที่เก่ียวข้องกับเจ้าหน้าที่ เครื่องมือ และโรงงาน 

(4) ฐานะการเงิน 

(5) หลักเกณฑ์ทั่วไปในการพิจารณาคัดเลือก 

(6) สถานที่ในการขอรับหรอืขอซือ้เอกสารคุณสมบัติเบื้องต้น 

  ในประกาศครั้งแรก ให้กําหนดสถานที่ วัน เวลารับข้อเสนอ ปิดการรับข้อเสนอและ

เปิดซองข้อเสนอพร้อมทั้งประกาศโฆษณา และแจ้งลักษณะโดยย่อของพัสดุที่ต้องการซื้อหรืองานที่ต้องการ

จ้าง และกําหนดเวลาให้พอเพียง เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ผู้ที่สนใจจัดเตรียมข้อเสนอ ทั้งนี้ จะต้องกระทําก่อน

วันรับซองข้อเสนอไม่น้อยกว่า 30 วัน โดยประกาศทางวิทยุกระจายเสียง และลงประกาศในหนังสือพิมพ์ 

หากเห็นสมควรจะส่งประกาศเชญิชวนไปยังผู้มีอาชีพขาย หรือรับจ้างทํางานนั้นโดยตรงหรือโฆษณาด้วยวิธี

อื่นก็ได้ 

  สําหรับการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการประกวดราคานานาชาติ ให้ประกาศ

โฆษณาก่อนวันรับซองข้อเสนอไม่น้อยกว่า 60 วัน และดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของแหล่งเงินกู้หรือเงิน

ช่วยเหลืออีกด้วย 

 ข้อ 25 ให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น 

ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 4 คน โดยให้แต่งตั้งจากพนักงานระดับ 5 

หรือเทียบเท่าขึ้นไป และจะต้องมีผู้ชํานาญการหรอืผู้ทรงวุฒิอย่างน้อย 1 คน 

  คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นมีหน้าที่พิจารณาคุณสมบัติ

เบื้องต้น ตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่ผูอ้ํานวยการกําหนด 

  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้

ทั้งหมดต่อผู้อํานวยการผ่านหัวหน้าฝ่ายการพัสดุและบริการ เพื่อพิจารณาประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ

เบื้องต้นในการซื้อหรอืจ้างต่อไป 

 ข้อ 26 หลังจากที่ได้มีการประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติ เบื้องต้นในการซื้อการจ้างแล้ว ผู้ที่

ประสงคข์อเข้ารับการพจิารณาคัดเลือก มีสิทธิยื่นคําขอได้ตลอดเวลา โดยใช้หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือก

ตามข้อ 24 และข้อ 25 

  ให้ อ.ส.ค. พิจารณาทบทวนบัญชีรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อการจ้างที่ได้

ประกาศไปแล้วอย่างน้อยทุกรอบ 3 ปี 
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กรรมการ 

 ข้อ 27 ให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดําเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้งขึ้นพร้อม

กับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการแล้วแต่กรณี ดังนี้ 

(1) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

(2) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 

(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

(4) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 

(5) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 

(6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

(7) คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

  ให้คณะกรรมการแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อผู้อํานวยการภายในระยะ 

เวลาที่ผูอ้ํานวยการกําหนด ถ้ามีเหตุผลที่ทําให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอผู้อํานวยการพิจารณาขยายเวลา

ให้ตามความจําเป็น 

 ข้อ 28 คณะกรรมการตามข้อ 27 แต่ละคณะให้ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และ

กรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากพนักงานตั้งแต่ระดับ 4 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในกรณีจําเป็น

หรือเพื่อประโยชน์ของ อ.ส.ค. จะแต่งตั้งบุคคลที่มิใช่พนักงานร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  ถ้าประธาน

กรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ผูอ้ํานวยการแต่งตั้งพนักงานที่มีคุณสมบัติดังกล่าวข้างต้น ทําหน้าที่

ประธานกรรมการแทน 

  ในกรณีเมื่อถึงกําหนดเวลาการเปิดซองสอบราคาหรือรับซองประกวดราคาแล้ว ประธาน

กรรมการยังไม่มาปฏิบัติหน้าที่ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งทําหน้าที่ประธานกรรมการใน

เวลานั้น โดยให้คณะกรรมการดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่เฉพาะข้อ 35 (1) หรือข้อ 42 แล้วแต่กรณี แล้วรายงาน

ประธานกรรมการซึ่งผู้อํานวยการแต่งตั้งเพื่อดําเนินการต่อไป 

  ในการซื้อหรือการจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการรับและเปิดซอง

ประกวดราคา เป็นกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคา หรือแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการเปิดซองสอบราคา 

หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ 

  คณะกรรมการทุกคณะ เว้นแต่คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาควรแต่งตั้ง

ผู้ชํานาญการหรอืผู้ทรงคุณวุฒเิก่ียวกับพัสดุหรืองานจ้างนั้น ๆ เข้ารว่มเป็นกรรมการด้วย 

  สําหรับการซื้อหรือการจ้างในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งตั้งพนักงานหรือ

ลูกจ้างประจําคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อหรือจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น โดยให้ปฏิบัติหน้าที่

เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจา้งก็ได้ 

 ข้อ 29 ในการประชุมปรกึษาของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาพร้อมกันไม่น้อย

กวา่กึ่งหนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสยีงหนึ่งในการลงมติ 

  มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการ

ออกเสียงเพิ่มขึน้อีกเสียงเป็นเสียงชีข้าด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและคณะกรรมการตรวจการจา้ง 

ให้ถือมติเอกฉันท์ 
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  กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้

ด้วย 

 ข้อ 30 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความ

ชํานาญทางด้านช่าง ตามลักษณะของงานกอ่สรา้งจากพนักงานหรือข้าราชการในสังกัดอื่นตามที่ได้รับความ

ยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการของข้าราชการผู้นั้นแล้ว ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความ

จําเป็นต้องใช้ความรู้ความชํานาญหลายด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้ 

  ผูค้วบคุมงานควรมีคุณวุฒติามที่ผูอ้อกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่

ต่ํากวา่ระดับประกาศนียบัตรวชิาชีพ 

  ในกรณีจําเป็นจะต้องจ้างที่ปรึกษาหรือเอกชนเป็นผู้ควบคุมงานแทนพนักงานตาม

วรรคหนึ่ง ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับนีใ้นส่วนที่ 3 หรือส่วนที ่4 แล้วแต่กรณี 

 ข้อ 31 ในการซื้อหรือจ้างทําพัสดุที่มีเทคนิคพิเศษ และจําเป็นต้องใช้ผู้เช่ียวชาญในการ

พิจารณาเป็นการเฉพาะ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อํานวยการที่จะจ้างที่ปรึกษา มาให้ความเห็นประกอบการ

พิจารณาในการจัดซื้อหรอืจัดจ้างในขั้นตอนหนึง่ขั้นตอนใดได้ตามความจําเป็น โดยให้ดําเนินการจ้างโดยถอื

ปฏิบัติตามข้อบังคับนีใ้นส่วนที่ 3 

 

วธิีตกลงราคา 

 ข้อ 32 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือ 

ผู้รับจ้างโดยตรง แล้วให้หัวหน้าฝ่ายการพัสดุและบริการจัดซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็น 

ชอบจากผูอ้ํานวยการตามข้อ 22 

  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเป็นและเร่งด่วนที่เกิดขึ้น โดยไม่ได้

คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานนั้นดําเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อผู้อํานวยการและเมื่อได้รับความ

เห็นชอบแล้ว  ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

 

วธิีสอบราคา 

 ข้อ 33 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการดังต่อไปนี้ 

(1) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการซื้อและจํานวนที่ต้องการหรือรูปแบบ 

และปรมิาณงานที่ต้องการจ้าง 

 ในกรณีที่จําเป็นต้องดูสถานที่ หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบตามวรรหนึ่ง 

ให้กําหนดสถานที่ วัน เวลา ที่นัดหมายไว้ด้วย 

(2) คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา ซึ่งจะต้องมีอาชีพขายหรือรับจ้างตาม (1) 

โดยให้ผูเ้สนอราคาแสดงหลักฐานดังกล่าวด้วย 

(3) ในกรณีจําเป็นให้ระบุผู้เข้าเสนอราคาส่งตัวอย่าง แคตตาล็อก หรือแบบรูป

และรายละเอียดไปพรอ้มกับใบเสนอราคา 
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(4) ถ้าจําเป็นต้องมีการตรวจทดลองให้กําหนดจํานวนตัวอย่างให้พอแก่การ

ตรวจทดลองและเหลือไว้สําหรับการทําสัญญาด้วย ทั้งนี้ ให้มีข้อกําหนดไว้

ด้วยว่า อ.ส.ค. ไม่รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบ

ตัวอย่างนี้ 

(5) สถานที่ติดต่อเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มีการขายให้ระบุ

ราคาขายไว้ด้วย 

(6) ข้อกําหนดให้ผู้เข้าเสนอราคา เสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคาต่อหน่วยหรือ

ต่อรายการ   พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่าจะพิจารณาราคารวม

หรือราคาต่อหน่วยหรอืต่อรายการ ในกรณีที่ไม่ได้กําหนดไว้ในเอกสารสอบ

ราคาให้พจิารณาราคารวม 

(7) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไว้ด้วยว่าในการเสนอราคาให้ลงราคารวม

ทั้งสิน้เป็นตัวเลขและต้องมีตัวหนังสือกํากับ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรง 

กันให้ถอืตัวหนังสือเป็นสําคัญ 

  ในการสอบราคาจ้างกอ่สรา้งให้กําหนดแบบบัญชีรายการก่อสร้างตามความเหมาะสม 

ของลักษณะและประเภทของงาน เพื่อให้ผู้เข้าเสนอราคากรอกปรมิาณวัสดุและ ราคาด้วย 

(8) กําหนดระยะเวลายืนราคาเท่าที่จําเป็นต่อ อ.ส.ค.  และมีเงื่อนไขด้วยว่าซอง

เสนอราคาที่ยื่นต่อ อ.ส.ค. เมื่อลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนคนืมิได้ 

(9) กําหนดสถานที่ส่งมอบพัสดุและวันส่งมอบโดยประมาณ (สําหรับการซื้อ) 

หรอืกําหนดวันที่จะเริ่มทํางานและวันแล้วเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจ้าง) 

(10) กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปิดซองสอบราคา 

(11) ข้อกําหนดให้ผู้เสนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อยก่อนยื่นต่อ อ.ส.ค. จ่า

หน้าถึงประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อการจ้างครั้งนั้น และส่ง

ถึง อ.ส.ค. ก่อนวันเปิดซอง โดยให้ส่งเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมจัดทํา

บัญชรีายการเอกสาร เสนอไปพรอ้มกับซองราคาด้วย สําหรับกรณีที่จะให้มี

การยื่นซองทางไปรษณยี์ได้ ให้กําหนดวิธีการปฏิบัติไว้ให้ชัดเจนด้วย 

(12) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถอืว่าผู้ที่ไม่ไปทําสัญญาหรืข้อตกลงกับ 

อ.ส.ค. เป็น ผู้ทิ้งงาน 

(13) ข้อกําหนดว่าผู้เขา้เสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทําสัญญาจะต้องวาง

หลักประกันสัญญา ตามชนิดและอัตราในข้อ 133 และ 134  

(14) รา่งสัญญารวมทั้งการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงิน เงือ่นไขการจ่ายเงินล่วงหน้า 

(ถา้มี) และอัตราคา่ปรับ 

(15) ข้อสงวนสิทธิ์ว่า อ.ส.ค. จะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ทิ้งงานของทาง

ราชการ และ อ.ส.ค. ทรงไว้ซ่ึงสิทธิ์ที่จะงดซื้อหรือจ้าง หรือเลือกซือ้หรอืจ้าง 

โดยไม่จําต้องซื้อหรือจ้างจากผูเ้สนอราคาต่ําสุดเสมอไป รวมทั้งจะพิจารณา 
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ยกเลิกการสอบราคา และลงโทษผู้เสนอราคาเสมอืนเป็นผู้ทิง้งาน หากมีเหตุ

ที่เชื่อได้วา่การเสนอราคากระทําไปโดยไม่สจุรติ หรือมีการสมยอมกันในการ

เสนอราคา 

 ข้อ 34  การซือ้หรอืการจา้งโดยวิธีสอบราคา  ให้ดําเนินการดังนี้ 

(1) ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 10 วันสําหรับการสอบราคาใน

ประเทศหรือไม่น้อยกว่า 45 วัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ให้

เจา้หน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยงั

ผู้มีอาชีพขาย หรือรับจ้างทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์

ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบ

ราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ทีท่ําการของ อ.ส.ค. 

(2) ในการยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธาน

คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาการซื้อหรือการจ้างครั้งนั้น และส่งถึง

ผู้ดําเนินการสอบราคากอ่นวันเปิดซองสอบราคา โดยยื่นโดยตรงต่อ อ.ส.ค.

หรอืส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในกรณีที่ อ.ส.ค. กําหนดให้กระทําได้ 

(3) ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ 

ผู้เสนอราคามายื่นซองโดยตรงให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง สําหรับกรณีที่

เป็นการยื่นซองทางไปรษณีย์ให้ถือว่าวันและเวลาที่ อ.ส.ค. ลงรับจาก

ไปรษณยี์เป็นเวลารับซอง และให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าฝ่ายการพัสดุและ

บรกิารทันที 

(4) ให้หัวหน้าฝ่ายการพัสดุและบริการเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกราย โดยไม่

เปิดซอง และเมื่อกําหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้วให้ส่งมอบซองเสนอ

ราคา พร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

เพื่อดําเนิน การต่อไป 

 ข้อ 35 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา มีหน้าที่ดังนี้ 

(1) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสาร

หลักฐาน ต่างๆ ของผู้เสนอราคาทุกรายโดยเปิดเผยตามวัน เวลา และ

สถานที่ที่กําหนด และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผู้เสนอราคา

ทุกราย  แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและ

เอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 

(2) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบ

รูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขใน

เอกสารสอบราคา 

(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรืองานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตาม (2) ที่มี

คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ตอ่ อ.ส.ค. และเสนอให้ซื้อหรอืจ้างจาก

รายการที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด 
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  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดดังกล่าว ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับ อ.ส.ค. 

ในเวลาที่กําหนดตามเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการพจิารณาจากผูเ้สนอราคาต่ํารายถัดไปตามลาํดบั 

  ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคา

ใหม่พรอ้มกันด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา 

  ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูง

กวา่วงเงินที่จะซื้อหรอืจ้าง ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดําเนินการตามข้อ 36 

(4) ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาถูกต้องตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดใน

เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียวให้คณะกรรมการดําเนินการตาม (3) โดย

อนุโลม 

(5) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พรอ้มด้วยเอกสาร

ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อผู้อํานวยการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าฝ่ายการ

พัสดุและบรกิาร 

 ข้อ 36  การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่

คณะกรรมการเห็นสมควรซือ้หรอืจ้างยังสูงกวา่วงเงินที่จะซื้อหรอืจ้าง ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

ดําเนินการตามลําดับ ดังนี้ 

(1) เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้เสนอ

ราคารายนั้นยอมลดราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบ ของวงเงินที่จะซื้อหรือ

จ้างหรือต่อรองแล้วไมย่อมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกวา่วงเงินที่จะซื้อหรอื

จ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว

เป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซือ้หรอืจ้างจากผูเ้สนอราคารายนั้น 

(2) ถ้าดําเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการ

เห็น สมควรซือ้หรอืจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียื่นซอง

เสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่มายื่นซองให้

ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้เสนอราคาต่ําสุดในการ

ต่อรองราคาคร้ังนีเ้สนอราคาไม่สูงกวา่วงเงินที่จะซื้อหรอืจ้าง หรือสูงกว่าแต่

ส่วนที่สูงกวา่นั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคา

ดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซือ้หรอืจ้างจากผูเ้สนอราคา รายนั้น 

(3) ถา้ดําเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการ เพื่อ

ประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน

หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดําเนินการสอบราคาใหม่ 
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วธิีการประกวดราคา 

 ข้อ 37 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคาตามแบบแนบท้ายข้อบังคับนี้ 

  การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใด จําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไป

จากที่กําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในตัวอย่างหรือแบบดังกล่าว  และไม่ทําให้ อ.ส.ค. 

เสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่ผู้อํานวยการเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรอืไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่าง

เอกสารประกวดราคาไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจพจิารณาก่อน 

  การเผยแพรเ่อกสารประกวดราคา ให้จัดทําเป็นประกาศและมีสาระสําคัญดังนี้ 

(1) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ หรืองานที่ต้องการจ้าง 

(2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา 

(3) กําหนดวัน เวลา รับซอง ปิดการรับซองและเปิดซองประกวดราคา 

(4) สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและ

ราคาของเอกสาร 

(5) แหล่งเงินกู้และประเทศผู้มีสิทธิเข้าประกวดราคา ในกรณีประกวดราคา

นานาชาติ 

 ข้อ 38 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุปิดประกาศประกวดราคา 

โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการของ อ.ส.ค. นั้น และส่งไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและหรือประกาศใน

หนังสือพิมพ์กรมประชาสัมพันธ์ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ศูนย์รวมข่าวประกวดราคาและ

สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี และหากเห็นควรจะส่ง

ประกาศไปยังผู้มีอาชีพขาย หรือรับจา้งทํางานนั้นโดยตรง หรือจะโฆษณาโดยวิธีอื่นด้วยก็ได้ 

  การส่งประกาศประกวดราคาให้ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา และสํานักงานตรวจเงิน

แผน่ดินหรอืสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ให้ส่งเอกสารประกวดราคาไปพรอ้มกันด้วย 

  การดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ต้องกระทําก่อนวันรับซองประกวดราคา

ไม่น้อยกวา่ 20 วัน 

  สําหรับการซื้อการจ้างโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ของแหล่งเงินกู้หรอืแหล่งให้เงินช่วยเหลือ 

 ข้อ 39 การให้หรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซึ่งรวมทั้งคุณลักษณะ 

เฉพาะหรือรายละเอียด ให้กระทํา ณ สถานที่ผู้ต้องการสามารถติดต่อได้โดยสะดวก และไม่เป็นเขตหวง

ห้าม กับจะต้องจัดเตรียมไว้ให้มากพอสําหรับความต้องการของผู้มาขอรับหรือขอซื้อ ที่มีอาชีพขายหรือ

รับจ้างทํางานนั้นอย่างน้อยรายละ 1 ชุด โดยไม่มีเงื่อนไขอื่นในการให้หรือขาย ทั้งนี้ ให้เผื่อเวลาไว้สําหรับ

การคํานวณราคาของผู้ประสงค์จะเข้ามาเสนอราคา โดยจะต้องเริ่มดําเนินการให้หรือขายก่อนวันรับซอง

ประกวดราคาไม่น้อยกวา่ 10 วัน และให้มีช่วงเวลาในการให้หรอืขายไม่น้อยกวา่ 10 วันด้วย 

  ในกรณีที่มีการขาย ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จา่ยที่ อ.ส.ค. จะต้องเสียไปใน

การจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น 
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  ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น และมีการประกวดราคาใหม่ ให้ผู้รับหรือ

ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งก่อน มีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคานั้น หรือได้รับ

เอกสารประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียคา่ซื้อเอกสารประกวดราคาอีก 

 ข้อ 40 ก่อนวันเปิดซองประกวดราคา หากมีความจําเป็นที่จะต้องชี้แจงหรือให้รายละเอียด

เพิ่มเติมเพื่อประโยชน์ของ อ.ส.ค. หรือมีความจําเป็นต้องแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดที่เป็น

สาระสําคัญ ซึ่งมิได้กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาตั้งแต่ต้น ให้จัดทําเป็นเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติม 

และดําเนินการตามข้อ 38 โดยอนุโลม กับแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่ขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาไป

แล้วทุกรายด้วย 

  การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากจะเป็นเหตุให้ผู้เสนอราคาไม่สามารถยื่นซอง

ประกวดราคาได้ทันตามกําหนดเดิม ให้เลื่อนวัน เวลา รับซอง ปิดการรับซองและเปิดซองประกวดราคา

ตามความจําเป็นด้วย 

 ข้อ 41 นอกจากกรณทีี่กําหนดไว้ตามข้อ 40 เมื่อกําหนดวันรับซองประกวดราคาห้ามมิให้ร่น

หรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซองและเปิดซองประกวดราคา 

  การรับซองทางไปรษณีย์จะกระทํามิได้  เว้นแต่การประกวดราคานานาชาติ ซึ่ง

กําหนดให้มีการยื่นซองทางไปรษณยี์ได้ โดยให้ถือปฏิบัติตามข้อ 34 (2) (3) และ (4) โดยอนุโลม 

 ข้อ 42 คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้ 

(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อกํากับซองกับ

บันทึกไว้ที่หน้าซองว่าเป็นของผู้ใด 

(2) ตรวจสอบหลักประกันซองรว่มกับเจ้าหน้าที่การเงิน และให้เจ้าหน้าที่การเงิน

ออกใบรับให้แกผู่้ยื่นซองไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ถูกต้องให้ หมายเหตุในใบรับ

และบันทึกในรายงานด้วย กรณีหลักประกันซองเป็นหนังสือค้ําประกัน ให้ส่ง

สําเนาหนังสือค้ําประกันให้ธนาคาร   หรือบริษัทเงินทุน ผู้ออกหนังสือค้ํา

ประกันทราบโดยทางไปรษณยี์ลงทะเบียนตอบรับด้วย 

(3) รับเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามบัญชีรายการเอกสาร ของผู้เสนอราคาพร้อม

ทั้งพัสดุตัวอย่าง แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถ้ามี) หากไม่

ถูกต้องให้บันทึกในรายงานไว้ด้วย 

(4) เมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองแล้วห้ามรับซองประกวดราคาหรือเอกสาร

หลักฐานต่างๆ ตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีกเว้นแต่กรณี

ตามข้อ 10 (7) 

(5) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสาร

หลักฐานต่าง ๆ ของผู้เสนอราคาทุกรายโดยเปิดเผย ตามเวลาและสถานที่ที่

กําหนดและให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและ

เอกสารประกอบในใบเสนอราคาทุกแผ่น 
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  ในกรณีที่มีการยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ แยกจากซองข้อเสนอ

ด้านราคา ซึ่งต้องพิจารณาทางเทคนิคและอื่น ๆ ก่อน ตามเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ตามข้อ 38 และข้อ 49 

คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  โดยให้เป็นหน้าที่ของ

คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่จะต้องดําเนินการต่อไป 

(6) ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมด้วยบันทึก

รายงานการดําเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันที

ในวันเดียวกัน 

 ข้อ 43 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่าง ๆ 

พัสดุตัวอย่าง แคตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด แล้วคัดเลือก     

ผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 

  ในกรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดใน

เอกสารประกวด ราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญและความแตกต่างนั้น ไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบ

เสียเปรียบต่อผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้าประกวด

ราคาโดยไม่ตัดผู้เข้าประกวดราคารายนั้นออก 

  ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้ 

แต่จะให้ผูเ้สนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ 

(2) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจ้าง หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่

ตรวจ สอบแล้วตาม (1) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อ อ.ส.ค. 

แล้วเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายที่คัดเลือกไว้แล้วซึ่งเสนอราคา

ต่ําสุด 

  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดดังกล่าว ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับ อ.ส.ค. ใน

เวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาให้คณะกรรมการพิจารณาจากผูเ้สนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ 

  ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคา

ใหม่พรอ้มกัน ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา  

  ถา้ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซือ้หรอืจ้างสูงกว่า

วงเงินทีจ่ะซื้อหรอืจ้าง ให้คณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามข้อ 36 โดยอนุโลม 

(3) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอ้มด้วยเอกสารที่

ได้ รับไว้ทั้งหมดต่อผู้อํานวยการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าฝ่ายการพัสดุและ

บรกิาร 

 ข้อ 44 เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา ได้พิจารณาตามข้อ 43 (1) แล้ว 

ปรากฏว่ามีผูเ้สนอราคารายเดียวหรอืมีผูเ้สนอราคาหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อน 

ไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาเพยีงรายเดียว โดยปกติให้เสนอผู้อํานวยการยกเลิกการประกวดราคา

คร้ังนั้น แต่ถา้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดย

ไม่ต้องยกเลิกการประกวดราคา ก็ให้ดําเนินการตามข้อ 43 (2) โดยอนุโลม 
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 ข้อ 45 ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่

กําหนด ให้เสนอผู้อํานวยการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น เพื่อดําเนินการประกวดราคาใหม่ หาก

ผู้อํานวยการเห็นว่าการประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรอืจ้างโดยวิธีพิเศษ ตามข้อ 

16 (7) หรือข้อ 17 (5) แล้วแต่กรณกี็ได้ 

 ข้อ 46 หลังจากการประกวดราคาแล้ว แต่ยังไม่ได้ทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับ        

ผู้เสนอราคารายใด ถา้มีความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของ อ.ส.ค. เป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญใน

รายการละเอียด หรือเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ซึ่งทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ

ระหว่าง ผู้เข้าเสนอราคาด้วยกันใหผู้้อํานวยการ พิจารณายกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น 

 ข้อ 47 การซื้อหรือการจ้างที่มีลักษณะจําเป็นจะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและหรือ

ข้อกําหนดคุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกัน เป็นเหตุให้มีปัญหาใน

การพิจารณาตัดสิน และเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าวจําเป็นต้องให้มีการปรับปรุงข้อเสนอให้ครบถ้วน และ

เป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประกวดราคาทั่วไป เว้นแต่

กําหนดให้ผูเ้ข้าเสนอราคายื่นซองประกวดราคาโดยแยกเป็น 

(1) ซองข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ 

(2) ซองข้อเสนอด้านราคา 

 ทั้งนีใ้ห้กําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณา ไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารประกวด 

ราคาด้วย 

 ข้อ 48 เพื่อให้เป็นไปตามข้อ 47 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทําหน้าที่เปิด

ซองเทคนิคของผู้เสนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปิดซองตามข้อ 42 (5) และพิจารณาผลการ

ประกวดราคาตามข้อ 47 โดยถอืปฏิบัติตามข้อ 43 ในส่วนที่ไม่ขัดกับการดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) พิจารณาข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนออื่น ของผู้เข้าเสนอราคาทุกราย

และคัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอได้ตรงหรือใกล้เคียงตามมาตรฐานความต้อง 

การของ อ.ส.ค. มากที่สุดในกรณีจําเป็น สามารถเรียกผู้เสนอราคามาชี้แจง

ในรายละเอียดข้อเสนอเป็นการเพิ่มเติมข้อหนึ่งข้อใดก็ได้ 

(2) เปิดซองราคาเฉพาะรายที่ได้ผา่นการพิจารณาคัดเลือกตาม (1) แล้ว สําหรับ

รายที่ไม่ผา่นการพิจารณาให้ส่งคนืซองของเสนอด้านราคาโดยไม่เปิดซอง 

 ข้อ 49 การซื้อหรือการจ้างที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าเสนอราคายื่นข้อเสนอทางการเงินมาด้วยให้

กําหนด ให้ผู้เสนอราคายื่นซองข้อเสนอทางการเงินแยกมาต่างหาก และให้เปิดซองข้อเสนอทางการเงิน

พรอ้มกับเปิดซองราคาตามข้อ 48 (2) เพื่อทําการประเมินเปรียบเทียบต่อไป ทั้งนี้ให้กําหนดวิธีการ ขั้นตอน

และหลักเกณฑ์การพจิารณาไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาด้วย 
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วธิีพิเศษ 

 ขอ 50 การซื้อโดยวิธีพิเศษ ใหผู้อํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ เพื่อ

ดําเนินการดังนี ้ 

(1) กรณีเปนพัสดุจะขายทอดตลาดใหซื้อโดยวิธีเจรจาตกลงราคา  

(2) กรณีเปนพัสดุตองซื้อเรงดวน ใหเชิญผูขายพัสดุโดยตรงมาเสนอราคา และ

เจรจา ตอรองราคา 

(3)  กรณีเปนพัสดุที่ซือ้มาเพื่อการจําหน่าย ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (2)  

 (4)  กรณีเปนพัสดุจําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ ใหเสนอผู้อํานวยการ

ติดตอสั่งซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือสืบราคาจากตางประเทศ โดยขอ

ความรวมมือกับสถาเอกอัครราชทูต สวนราชการในตางประเทศ หรือองค

การระหวางประเทศ  และใหมีการตอรองราคา 

 (5) กรณีเปนพัสดุที่ใชเทคนิคสูง จําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ  ใหเชิญ ผู

ผลิตหรอืผูแทนจําหนายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคาและตอรองราคา 

(6) กรณีเปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสราง  ที่จําเปนตองซื้อเฉพาะแหง  

ใหเชิญเจา้ของที่ดินโดยตรงมาเสนอราคาและตอรองราคา 

(7) กรณีเป็นวัสดุปรุงรสและสีเพื่อใช้ในขบวนการผลิต ซึ่งมีผลต่อรสชาติและ

มาตรฐานของสินคา้ ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับ (2) 

(8) กรณีเปนพัสดุซื้อไวแลว   แตจําเปนตองใชเพิ่มในสถานการณที่จําเปน 

และเรงดวน ใหเจรจากับผูขายรายเดิมตามสัญญาหรือขอตกลง ซึ่งยังไม

สิ้นสุดระยะเวลาการสงมอบ เพื่อขอใหมีการขายพัสดุตามรายละเอียดที่

กําหนดในราคาที่ต่ํากวาหรือราคาเดิม ภายใตเงื่อนไขที่ดีกวาหรือเหมือนเดิม  

(9)  กรณีเป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายโดยตรงให้เชิญ 

ผู้ผลิตหรือผู้แทนจําหน่ายพัสดุมาเสนอราคาและเจรจาต่อรองราคา 

 (10) กรณีเปนพัสดุที่ดําเนินการซื้อโดยวิธีอืน่แลวไมไดผลดี ใหสืบราคาผูขายพัสดุ

นั้นโดยตรงและตอรองราคา  

  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พรอมเอกสารที่ไดรับไว้

ทั้งหมดตอผู้อํานวยการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนาฝ่ายการพัสดุและบรกิาร 

  ข้อ 51 การจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษขึ้น 

เพื่อดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 17 (1) (2) (3) (4) และ (6) ให้เชิญผู้มีอาชีพ

รับจา้งทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคาและต่อรองราคา 

 

 

1/ 

1/  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 28 สงิหาคม 2551 
     ลงนามโดย  นายอ านาจ  ธีระวนิช   ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 

 

1/ 
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(2) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 17 (5) ให้เจรจากับผู้รับจ้างรายเดิมตามสัญญา

หรือข้อตกลง ซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาการส่งมอบ เพื่อให้มีการจ้างตาม

รายละเอียดที่กําหนดในราคาที่ต่ํากว่าหรือราคาเดิม ภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่า

หรือเหมือนเดิม 

(3) กรณีเป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบราคาจากผู้มี

อาชีพรับจ้างทํางานนั้นโดยตรงและต่อรองราคา 

  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้

ทั้งหมดต่อผู้อํานวยการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าฝ่ายการพัสดุและบรกิาร 

 

วธิีกรณีพิเศษ 

 ข้อ 52 การดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้ผู้อํานวยการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจาก

ผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามข้อ 19 ได้โดยตรง เว้นแต่การซื้อหรอืการจา้งคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 50,000 บาท 

ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อหรอืจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากผูอ้ํานวยการตามข้อ 22 

  

การจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ 

 ข้อ 53 การซื้อยาให้จัดซื้อตามชื่อสามัญ (GENERIC NAME) ในบัญชียาหลักแห่งชาติตามที่

คณะ กรรมการแห่งชาติด้านยากําหนด โดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่ารอ้ยละ 60 

 ข้อ 54 การซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา เช่น ผ้าก๊อส สําลี หลอดฉีดยา เข็มฉีดยา เฝือก วัสดุ

ทันตกรรม ฟิล์มเอกซเรย์และเภสัชเคมีภัณฑ ์ซึ่งองค์การเภสัชกรรมได้ผลิตออกจําหน่ายแล้ว ให้จัดซื้อจาก

องค์การเภสัชกรรม ราคาที่องค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหารจําหน่าย ต้องไม่สูงกว่าราคา

กลางของยาชื่อสามัญเดียวกันที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนดเกินร้อยละ 3 

 ข้อ 55 การซื้อยาตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งองค์การ

เภสัชกรรมมิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจําหน่าย อ.ส.ค. จะจัดซื้อจากผู้ขายหรือผู้ผลิตรายใดก็ ได้ภายใต้หลักเกณฑ์ 

ดังนี้ 

(1) การจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาหรอืประกวดราคาให้ อ.ส.ค.แจ้งให้องคก์ารเภสชั

กรรมทราบด้วยทุกครั้ง และถ้าผลการสอบราคาหรือประกวดราคาปรากฏ

ว่าองค์การเภสัชกรรมเสนอราคาเท่ากันหรือต่ํากว่าผู้เสนอราคารายอื่น ให้ 

อ.ส.ค.ซื้อจากองคก์ารเภสัชกรรม 

(2) การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาหรือวิธีพิเศษ ให้ซื้อในราคาที่ไม่สูงกว่าราคา

กลางที่กระทรวงสาธารณสุขกําหนด 

 ข้อ 56 ในกรณีที่กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้ความสนับสนุนให้ซื้อยาและ

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากหน่วยงานใด ก็ให้ อ.ส.ค.จัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาจากหน่วยงานดังกล่าวได้โดย 

วิธีกรณีพเิศษด้วย 

1/  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 28 สงิหาคม 2551 
     ลงนามโดย  นายอ านาจ  ธีระวนิช   ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
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อ านาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 

 ข้อ 57 การสั่งซื้อหรอืสั่งจ้างคร้ังหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษให้เป็นอํานาจของ

ผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 

 

(1)  ผู้อํานวยการไม่เกนิ 10,000,000 บาท 

(2)  ประธานกรรมการเกนิ 10,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 20,000,000 บาท 

(3)   คณะกรรมการ อ.ส.ค. เกิน 20,000,000 บาทขึน้ไป 

 ข้อ 58 การสั่งซื้อหรอืสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้มีอํานาจอนุมัติภายใน

วงเงินไม่เกนิกึ่งหนึ่งของที่กําหนดไว้ในข้อ 57 (1) – (3) ตามลําดับ เว้นแต่ น้ํานมดิบ น้ําตาลทราย กระดาษ

บรรจุนม กล่องบรรจุผลิตภัณฑ์นม น้ํามันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเครื่องจักร อาหารสัตว์เพื่อจําหน่าย ค่าขนส่ง

ผลิตภัณฑน์ม ให้ผูอ้ํานวยการมีอํานาจสั่งซื้อ สั่งจ้าง และสั่งจ่ายเงินตามที่จา่ยจรงิ 

 ข้อ 59 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษให้ผู้อํานวยการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างภายในวงเงิน

งบประมาณ เพื่อการนั้น 
 

การจ่ายเงินล่วงหน้า 

 ข้อ 60 การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้า ให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะกระทํามิได้เว้นแต่

ผู้อํานวยการเห็นว่ามีความจําเป็นจะต้องจ่ายและมีการกําหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการทําสัญญาหรือข้อตกลง     

ให้กระทําได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) การซื้อหรอืการจา้งจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ

บรหิารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็น

ราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสากิจ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของ

ราคาซือ้หรอืราคาจ้าง 

(2) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอื่นใน

ต่างประเทศ ซึ่งต้องดําเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือการซื้อ

เครื่องมือวิทยาศาสตร์หรือพัสดุอื่น ซึ่งจําเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิต หรือผู้แทน

จําหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ ให้จา่ยได้ตามที่ตกลงกับสถาบันของรัฐ หรือ

องคก์ารระหว่างประเทศ   หรือตามเงื่อนไขที่ผูจ้่ายกําหนดแล้วแต่กรณี 

(3) การบอกรับวารสารหรอืการสั่งจองหนังสือ จ่ายได้เท่าที่จ่ายจรงิ 

(4) การซื้อหรอืการจา้งโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ

สิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้าง แต่ทั้งนี้จะต้องกําหนดอัตราค่าพัสดุหรือ

คา่จ้างที่จะจ่ายล่วงหนา้ไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรอืประกวดราคา

ด้วย 

(5) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อ

หรือราคาจ้าง 

2/  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2553 ประกาศ ณ วันที่ 5 มกราคม 2553  
     ลงนามโดย  นายธวัชชัย ส าโรงวัฒนา  ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 
3/  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2555 
     ลงนามโดย  นายธวัชชัย ส าโรงวัฒนา  ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 
 

2/ 

3/ 
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 ข้อ 61 การจ่ายเงินให้แก่ผูข้าย หรือผู้รับจ้างตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศโดย 

เปิดเลตเตอร์ ออฟเครดิตหรือโดยวิธีใช้ดราฟต์ กรณีที่วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท หรือการจ่ายเงินตาม

ความก้าวหน้าในการจัดหาพัสดุที่สั่งซื้อ ให้กระทําได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า 

 ข้อ 62 การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ 60 (1) (2) และ (3) ไม่ต้องเรียก

หลักประกัน 

  ส่วนการจ่ายเงินคา่พัสดุหรือคา่จ้างล่วงหน้าตามข้อ 60 (4) และ (5) ผู้ขาย หรือผู้รับ

จ้างจะต้องนําพันธบัตรรัฐบาลไทย หรือหนังสือค้ําประกันของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่รับ

ล่วงหน้าไปนั้น 

 

การตรวจรับพัสดุ 

 ข้อ 63 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดังนี้ 

(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผู้ใชพ้ัสดุนั้น หรือสถานที่ซ่ึงกําหนดไว้ในสญัญา

หรือข้อตกลง 

  การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่นในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติ

จากผูอ้ํานวยการกอ่น 

(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สําหรับกรณีที่มี

การทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญ

ผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้คําปรึกษาหรือส่งพัสดุ

นั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ

นั้น ๆ ก็ได้ 

  ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชา 

การสถติิ 

(3) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่ง และให้

ดําเนิน การให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้

ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างนําพัสดุนั้นมาส่ง 

แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพรอ้มกับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน

อย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้จ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 

ฉบับ เพื่อดําเนินการเบกิจา่ยเงิน และรายงานให้ผูอ้ํานวยการทราบ 

  ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือ

ข้อตกลง ให้รายงานผู้อํานวยการผ่านฝ่ายการพัสดุและบรกิาร  เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี 

 

 

1/ 

1/  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 28 สงิหาคม 2551 
     ลงนามโดย  นายอ านาจ  ธีระวนิช   ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
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(5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน หรือส่ง

มอบครบจํานวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้

เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวนที่ถูกต้อง โดยถอืปฏิบัติตาม (4)  

และโดยปกติให้รีบรายงานผู้อํานวยการ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ

ภายใน 3 วันทําการนับแต่วันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ของ อ.ส.ค. ที่จะ

ปรับผูข้าย หรือผู้รับจ้างในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถว้นหรอืไม่ถูกต้องนั้น 

(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่าง

ใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  ให้ถือว่าเป็นผู้ขาย 

หรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงานผู้อํานวยการ 

เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่วันที่ตรวจพบ 

(7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยทําความเห็นแย้งไว้ให้

เสนอเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าผู้อํานวยการสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้จึง

ดําเนินการตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี 

การตรวจการจ้างและการควบคุมงานก่อสร้าง 

 ข้อ 64 คณะกรรมการตรวจการจา้งมีหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้

ควบ คุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและ

ข้อกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุด

งาน หรือพักงานของผู้ควบ คุมงาน  แล้วรายงานผู้อํานวยการเพื่อพิจารณา

สั่งการต่อไป 

(2) การดําเนินการตาม (1) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าตามหลัก

วิชาการช่างไม่น่าจะเป็นไปได้ ให้ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ใน

สัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้นๆ โดยให้มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข

เพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง

เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายละเอียด และข้อกําหนดในสัญญา 

(3) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันที่

ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทําการตรวจรับให้เสร็จ

สิน้ไปโดยเร็วที่สุด 

(4) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด 

และข้อกําหนดในสัญญาแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่

วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด 

หรือเฉพาะงวดแล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอยา่งน้อย 2 ฉบับ มอบ

ให้แก่ให้ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อทําการเบิกจ่ายเงิน

และรายงานให้ผูอ้ํานวยการทราบ 
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  ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม ไม่เป็นไปตามแบบรูป

รายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา ให้รายงานผู้อํานวยการผ่านหัวหน้าฝ่ายการพัสดุและบริการเพื่อ

ทราบหรอืสั่งการ แล้วแต่กรณี 

(5) ในกรณีที่กรรมการตรวจการจ้างบางคนไม่ยอมรับงาน โดยทําความเห็นแย้ง

ไว้ ให้เสนอผู้อํานวยการเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าผู้อํานวยการสั่งการให้ตรวจ

รับงานจ้างนั้นไว้  จึงจะดําเนินการตาม (4) 

 ข้อ  65 ผู้ควบคุมงานมีหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทํางานจ้าง

นั้นๆ ทุกวัน ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อ กําหนดไว้ใน

สัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจ้างได้

ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

และข้อกําหนดในสัญญา ถา้ผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วน

หนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะยอมปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตามคําสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจการจ้างทันที 

(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกําหนดในสัญญามี

ข้อความขัดกัน หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตาม

แบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา แต่เมื่อสําเร็จจะไม่มั่นคง

แข็งแรงหรอืไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดีหรือไม่ปลอดภัย  ให้สั่งพักงานนั้น

ไว้กอ่น แล้วรายงานคณะกรรมการตรวจการจา้งโดยเร็ว 

(3) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อม เป็นรายวัน

พรอ้มทั้งผลการปฏิบัติงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการ

ตรวจการจา้งทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แกเ่จ้าหน้าที่พัสดุ 

เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของ  อ.ส.ค. เพื่อ

ประกอบตรวจสอบของผู้มีหน้าที่ 

  การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานวัสดุที่

ใช้ด้วย 

(4) ในวันกําหนดลงมือทําการของผู้รับจ้างตามสัญญา และในวันถึงกําหนดส่ง

มอบงานแต่ละงวด ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตาม

สัญญาหรือไม่ให้คณะกรรมการตรวจการจ้างทราบภายใน 3 วันทําการ นับ

แต่วันถงึกําหนดนั้น ๆ 
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ส่วนที่ 3 

การจ้างที่ปรกึษา 

การส่งเสริมที่ปรึกษาไทย 

 ข้อ 66 การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นนิติบุคคล นอกจากการจ้างที่ปรึกษาที่ดําเนินการด้วยเงิน

ช่วยเหลือ ให้ อ.ส.ค. จ้างที่ปรึกษาไทยเป็นหลัก (Lead Firm) ในการดําเนินงาน เว้นแต่สาขาบริการหรืองาน

ที่ไม่อาจจะจ้างที่ปรึกษาไทยได้ ให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค. 

 ข้อ 67 การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของ อ.ส.ค. โดยทั่วไปนอกจากการจ้างที่ปรึกษาที่

ดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ จะต้องมีที่ปรึกษาไทยร่วมงานด้วยไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 ของจํานวนคนต่อ

เดือนของที่ปรึกษาทั้งหมด เว้นแต่สาขาบริการหรืองานที่ไม่อาจจะจ้างที่ปรึกษาไทยได้  ให้ขออนุมัติต่อ

คณะกรรมการ อ.ส.ค. 

  

วธิีจ้างที่ปรึกษา 

 ข้อ 68  การจ้างที่ปรึกษากระทําได้ 2 วิธีคือ 

(1) วิธีตกลง 

(2) วิธีคัดเลือก 

 

รายงานขอจ้างท่ีปรึกษา 

 ข้อ 69 ก่อนดําเนินการจ้างที่ปรึกษา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทํารายงานเสนอผู้อํานวยการตาม

รายการ ดังต่อไปนี้ 

(1) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา 

(2) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจ้างที่ปรึกษา (Terms of Reference) 

(3) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง 

(4) วงเงินคา่จ้างที่ปรึกษาโดยประมาณ 

(5) กําหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงาน 

(6) วิธีจ้างที่ปรึกษาและเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น 

(7) ข้อเสนออื่น ๆ (ถา้มี) 

  เมื่อผู้อํานวยการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนิน 

การจ้างตามวิธีจา้งนั้นต่อไปได้ 

 

 

 

 



ข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ 27 

 
กรรมการ 

 ข้อ 70 ในการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง ให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น

ปฏิบัติการตามข้อบังคับนี้แล้วแต่กรณ ี คือ 

(1) คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง 

(2) คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก 

 ข้อ 71 คณะกรรมการตามข้อ 70 ให้ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ

อย่างน้อย 4 คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากพนักงานในสังกัดตั้งแต่ระดับ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อย 1 คน 

ในกรณีจําเป็นหรอืเพื่อประโยชน์แก่ อ.ส.ค. ให้แต่งตั้งผู้แทนจากส่วนราชการอื่น หรือบุคคลที่มิใช่ราชการซึ่ง

เป็นผู้ชํานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิในงานที่จะจ้างที่ปรึกษาเป็นกรรมการด้วย  และในกรณีการจ้าง           

ที่ปรึกษาที่ดําเนินการด้วยเงินกู้ ให้มีผูแ้ทนจากสํานักงานเศรษฐกจิการคลัง 1 คน 

 

 ข้อ 72 ในการประชุมของคณะกรรมการตามข้อ 70 ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่ง

หนึ่งของจํานวนกรรมการทัง้หมด จึงเป็นองคป์ระชุม 

  การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้นําความตามข้อ 29 มาใช้บังคับโดย

อนุโลม 

 

วธิีตกลง 

 ข้อ 73 การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ได้แก่ การจ้างที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างรายใดราย

หนึ่ง ซึ่งเคยทราบหรอืเคยเห็นความสามารถและผลงานแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่เช่ือถอืได้ 

 ข้อ 74  การจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง ให้กระทําในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เป็นการจา้งเพื่อทํางานต่อเนื่องจากงานที่ได้ทําอยู่แล้ว 

(2) เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบแน่ชัดว่าผู้เช่ียวชาญในการที่จะให้บริการตามที่

ต้องการมีจํานวนจํากัด ไม่เหมาะสมที่จะดําเนินการด้วยวิธีคัดเลือก 

(3) เป็นการจา้งที่ต้องกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายต่อ อ.ส.ค. 

(4) เป็นการจ้างส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ

บริหารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรี

ให้การสนับสนุนให้ดําเนินการจ้างได้โดยตรง 

 ข้อ 75 คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีตกลง มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1)  พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษา 

(2)  พิจารณาอัตราคา่จ้างและคา่ใช้จา่ยอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่จะจ้างและ

เจรจาต่อรอง 

(3)  พิจารณารายละเอียดที่จะกําหนดในสัญญา 

 

 

1/ 

1/  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 28 สงิหาคม 2551 
     ลงนามโดย  นายอ านาจ  ธีระวนิช   ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
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(4)  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอ้มด้วยเอกสารที่

ได้รับไว้ทั้งหมด ต่อผู้อํานวยการ เพื่อสั่งการโดยเสนอผ่านหัวหน้าฝ่ายการ

พัสดุและบรกิาร 

วธิีคดัเลอืก 

 ข้อ 76 การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่  การจ้างที่ปรึกษาโดยการคัดเลือกที่ปรึกษาที่

มีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะทํางานนั้นให้เหลือน้อยรายและเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกให้เหลือน้อย

รายดังกล่าว ยื่นข้อเสนอเข้ามารับงานนั้น ๆ เพื่อพิจารณาคัดเลือกรายที่ดีที่สุด ในกรณีที่มีเหตุ อันสมควร

และผู้อํานวยการเห็นชอบ ให้เชิญที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมยื่นข้อเสนอเข้ารับงานโดยไม่ต้องทําการ

คัดเลือกให้เหลือน้อยรายกอ่นก็ได้ 

 ข้อ 77 เพื่อให้ได้รายชื่อของที่ปรึกษาที่มีคุณลักษณะเหมาะสมมากรายที่สุด ให้เจ้าหน้าที่รับ 

ผิดชอบในการจ้างที่ปรึกษา ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ที่ปรึกษาต่างประเทศ ให้ขอรายชื่อจากสถาบันการเงินหรือองค์การระหว่าง

ประเทศ หรือลงประกาศในหนังสือพิมพ์ แจ้งไปยังสมาคมหรือสถาบันอาชีพ

หรือสถานทูตที่ เกี่ยวข้อง หรือขอความร่วมมือจากส่วนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจต่าง ๆ ซึ่งเคยดําเนินการจ้างที่ปรึกษา ในงานประเภทเดียวกัน 

(2) ที่ ป รึ กษ า ไ ท ย  ใ ห้ ข อ ร า ย ชื่ อ ที่ ป รึ ก ษ า จ า ก ศู น ย์ ข้ อ มู ล ที่ ป รึ ก ษ า

กระทรวงการคลัง 

  การคัดเลือกที่ปรกึษาให้เหลือน้อยราย ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี

คัดเลือก ทําหน้าที่พจิารณาคัดเลือกที่ปรกึษาให้เหลืออย่างมาก 6 ราย 

  เมื่อได้ดําเนินการคัดเลือกที่ปรึกษาให้เหลือน้อยรายแล้ว ให้รายงานผู้อํานวยการเพื่อ

พิจารณา และกรณีที่เป็นการจา้งที่ปรกึษาโดยใช้เงินกูห้รือชว่ยเหลือ ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์ของแหลง่

เงินนั้นด้วย 

 ข้อ 78 ให้ออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้คัดเลือกไว้  ยื่นข้อเสนอเพื่อรับงานตามวิธีหนึ่ง

วิธีใด ดังต่อไปนี้ 

(1)  ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพรอ้มกันโดยแยกเป็น 2 ซอง 

(2)  ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคเพยีงซองเดียว 

 ข้อ 79 คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก มีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) กําหนดหลักเกณฑ์การพจิารณาคัดเลือก 

(2) พิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ 

(3) ในกรณีที่ใช้วิธีตามข้อ 78 (1) ให้เปิดซองเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาที่มี

ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุด และเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม สําหรับ 

กรณีที่ใช้วิธีตามข้อ 78 (2) ให้เชิญที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุด 

มายื่นข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองให้ได้ราคาที่เหมาะสม 
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  หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เสนอผู้อํานวยการเพื่อพิจารณายกเลิกการเจรจากับที่ปรึกษา

รายนั้น แล้วเปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป หรือเชิญที่

ปรกึษาที่มีข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป ให้ยื่นข้อเสนอด้านราคาแล้วแต่กรณี และเจรจาต่อรองให้

ได้ราคาที่เหมาะสม 

(4) เมื่อเจรจาได้ราคาที่เหมาะสมแล้วให้พิจารณาเงื่อนไขต่าง ๆ ที่จะกําหนดใน

สัญญา 

(5) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็น พรอ้มด้วยเอกสาร

ที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อผู้อํานวยการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าฝ่ายการพัสดุและ

บรกิาร 

  ในกรณีที่ใช้วิธียื่นข้อเสนอตามข้อ 78 (1) หลังจากตัดสินให้ทําสัญญาที่ปรึกษาซึ่ง

ได้รับการคัดเลือกแล้ว ให้ส่งคนืซองข้อเสนอด้านราคาให้แกท่ี่ปรึกษาอื่นที่ได้ยื่นไว้โดยไม่เปิดซอง 

  สําหรับการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกที่ดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ โดยกรมวิเทศ

สหการ ให้ปฏิบัติตามวรรคหนึ่งและวรรคสองโดยอนุโลม 

 ข้อ 80 การจ้างที่ปรึกษาที่เป็นงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อนและมีหน้าที่ปรึกษาซึ่งสามารถทํางาน

นั้นได้เป็นการทั่วไป ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อํานวยการที่จะออกหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ได้คัดเลือกไว้ ให้

ยื่นข้อเสนอเพื่อรับเงิน โดยให้ดําเนินการตามวิธีดังต่อไปนี้ 

(1) ให้ที่ปรกึษายื่นข้อเสนอด้านเทคนิคและข้อเสนอด้านราคาพร้อมกัน โดยแยก

เป็น 2 ซอง 

(2) ให้คณะกรรมการดําเนินการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกพิจารณาข้อเสนอ

ด้านเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายและจัดลําดับ 

(3) เปิดซองราคาของผู้ที่ได้รับการจัดลําดับไว้อันดับหนึ่งถึงอันดับสามตาม (2) 

พรอ้มกันแล้วเลือกรายที่เสนอราคาต่ําสุดมาเจรจาต่อรองราคาเป็นลําดับแรก 

(4) หากเจรจาตาม (3) แล้วไม่ได้ผล ให้ยกเลิกแล้วเจรจากับรายที่เสนอราคาต่ํา

รายถัดไปตามลําดับ 

  เมื่อเจรจาได้ผลประการใด ให้ดําเนินการตามข้อ 79 (4) และ (5) 

 ข้อ 81 การจ้างที่ปรึกษาเป็นรายบุคคลที่ ไม่ต้องยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค ให้ดําเนินการ

คัดเลือก ที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามนัยข้อ 77 และพิจารณาจัดลําดับ และเมื่อสามารถจัดลําดับ

ได้แล้ว ให้เชิญรายที่เหมาะสมที่สุดมาเสนอราคาค่าจ้าง เพื่อพิจารณาต่อรองราคาตามลําดับ 

 

อ านาจในการสั่งจ้างที่ปรึกษา 

 ข้อ 82 การสั่งจ้างที่ปรึกษาครั้งหนึ่ง   ให้เป็นอํานาจของผู้มีอํานาจอนุมัติภายในวงเงิน 

ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้อํานวยการไม่เกนิ 20,000,000 บาท 

(2) ประธานกรรมการเกนิ 20,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

(3) คณะกรรมการเกนิ 50,000,000 บาท 
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ค่าจ้างที่ปรึกษา 

 ข้อ 83 อัตราค่าจ้างที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัด โดยให้คํานึงถึงองค์ 

ประกอบต่างๆ เช่น ลักษณะของงานที่จะจ้าง อัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกับที่ส่วนราชการหรือ

รัฐวิสาหกิจเคยจ้างจํานวนคน เดือน (man-months)  เทา่ที่จําเป็น  ดัชนีค่าครองชีพ เป็นต้น 

  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินล่วงหน้า ให้จา่ยได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของค่าจ้าง

ตามสัญญา และที่ปรึกษาจะต้องจัดให้ธนาคารหนึ่งหรือหลายธนาคารเป็นผู้ค้ําประกันเงินค่าจ้างที่ได้รับ

ล่วงหน้าไปนั้น และให้ผู้ว่าจ้างคืนหนังสือค้ําประกันดังกล่าวให้แก่ที่ปรึกษา เมื่อ อ.ส.ค. ได้หักเงินที่ได้จ่าย

ล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงานแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญา

ด้วย 

   

หลักประกันผลงาน 

 ข้อ 84 การจ่ายเงินคา่จ้างให้แก่ที่ปรกึษาที่แบ่งการชําระเงินออกเป็นงวด  นอกจากการจ้างที่

ปรกึษาซึ่งดําเนินการด้วยเงินช่วยเหลือ  ให้ผู้ว่าจ้างหักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งในอัตราไม่ต่ํากว่าร้อยละห้า แต่ไม่

เกินร้อยละสองของเงินค่าจ้าง เพื่อเป็นการประกันผลงานหรือจะให้ที่ปรึกษาใช้หนังสือค้ําประกันของ

ธนาคารในประเทศมีอายุการคํ้าประกันตามที่ผูว้่าจ้างจะกําหนด วางค้ําประกันแทนเงินที่หักไว้ก็ได้ ทั้งนี้ ให้

กําหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย 

 ข้อ 85 กรณีสัญญาจ้างที่ปรึกษาตามโครงการเงินกู้ที่ได้รวมเงินค่าภาษี  ซึ่งที่ปรึกษาจะต้อง

จ่ายให้แก่รัฐบาลไทยไว้ในราคาจ้าง ให้แยกเงินส่วนที่กันเป็นค่าภาษีไว้ต่างหากจากราคาจ้างรวม 

 

ส่วนที่ 4 

การจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
 

วธิีจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

 ข้อ 86 การจ้างออกแบบและควบคุมงาน กระทําได้ 4 วิธีคือ 

(1) วิธีตกลง 

(2) วิธีคัดเลือก 

(3) วิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด 

(4) วิธีพิเศษ 

รายงานขอจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

 ข้อ 87 ก่อนดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานทุกวิธี  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทํารายงาน

เสนอผู้อํานวยการตามรายการ ดังต่อไปนี้ 
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(1) ขอบเขตวงเงินรวมทั้งรายละเอียดเทา่ที่จําเป็น 

(2) วงเงินงบประมาณค่าก่อสรา้ง 

(3) ประมาณการค่าจ้าง 

(4) กําหนดเวลาแล้วเสร็จ 

(5) วิธีที่จะจ้างและเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น 

(6) ข้อเสนออื่น ๆ (ถา้มี) 

  เมื่อผู้อํานวยการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนิน 

การจ้างตามวิธีจา้งนั้นต่อไปได้ 

 

การจ้างโดยวิธีตกลง 

 ข้อ 88 การจ้างโดยวิธีตกลง ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงานที่ผู้ว่าจ้างเลือกจ้างผู้ให้

บรกิารรายหนึ่งรายใด ซึ่งเคยทราบหรอืเคยเห็นความสามารถแล้ว และเป็นผู้ให้บริการที่มีหลักฐานดีตามที่

คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลงได้พิจารณาเสนอแนะ  ทั้งนี้ ให้ใช้กับการก่อสร้างที่มีวงเงิน

งบประมาณค่าก่อสรา้งตามโครงการหนึ่ง ๆ ไม่เกนิ 2,000,000 บาท 

 ข้อ 89 ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีตกลงแต่ละครั้งให้ผู้อํานวยการ 

อ.ส.ค. แต่งตั้งกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลงขึ้นคณะหนึ่ง ซึ่งประกอบด้วยประธาน 1 คน และ

กรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 คน ปกติให้เป็นพนักงานตั้งแต่ระดับ 5  หรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อย 1 คน   

และควรมีผู้ทรงคุณวุฒิหรือ ผู้ชํานาญในกิจการนี้เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย คณะกรรมการดังกล่าวต้องมี

จํานวนไม่ต่ํากวา่กึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึงจะดําเนินการตามที่กําหนดไว้ได้ 

 ข้อ 90 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีตกลง มีหน้าที่พิจารณาข้อกําหนดของผู้ให้ 

บรกิารตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี ้และให้รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้

ทั้งหมดต่อผู้อํานวยการผ่านหัวหน้าฝ่ายการพัสดุและบรกิาร 

 

การจ้างโดยวิธีคัดเลอืก 

 ข้อ 91 การจ้างโดยวิธีคัดเลือก ได้แก่ การจา้งออกแบบและควบคุมงาน โดยผู้ว่าจ้างประกาศ

เชิญชวนการวา่จ้าง และคณะกรรมการดําเนินการจ้างจะพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีข้อกําหนดเหมาะ 

สมที่สุดเพื่อดําเนินการว่าจ้างต่อไป ทั้งนี ้ให้ใช้กับการก่อสร้างอาคารที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตาม

โครงการหนึ่งๆ เกิน 2,000,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท 

 ข้อ 92  ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน  การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแต่ละครั้ง ให้

ผู้อํานวยการแต่งตั้งกรรมการรับซองเสนองาน และกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

  คณะกรรมการรับซองเสนองาน ให้ประกอบด้วย ประธาน 1 คน และกรรมการอื่นอีก

อย่างน้อย 2 คน  ปกติให้เป็นพนักงานตั้งแต่ระดับ 5 หรอืเทียบเทา่ขึน้ไปอย่างน้อย 2 คน 
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  คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก ให้ประกอบด้วย ประธาน 1 คน และ

กรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 คน ปกติให้เป็นพนักงานตั้งแต่ระดับ 5 หรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อย 2 คน และ

ควรมีผูท้รงคุณวุฒิหรอืผู้ชํานาญในกจิการนี้เข้าร่วมด้วย 

  คณะกรรมการดังกล่าวในข้อนี้ ต้องมีจํานวนไม่ต่ํากว่ากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึง

จะดําเนินการตามที่กําหนดไว้ได้ 

 ข้อ 93 คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีหน้าที่ดังนี้ 

(1) รับซองเสนองานจากผู้ให้บริการและบันทึกไว้ที่หน้าซองว่าเป็นผู้ให้บริการ

รายใด แล้วลงบัญชไีว้เป็นหลักฐาน 

(2) มอบซองเสนองานในสภาพเดิมต่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธี

คัดเลือกและเมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองเสนองานแล้วห้ามรับซองเสนอจาก 

ผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใดเป็นอันขาด 

 ข้อ  94 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก มีหน้าที่ดังนี้ 

(1) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก มาครบองคป์ระชุมแล้ว จึง

เปิดซองเสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนองานการจ้าง โดยวิธี

คัดเลือกมอบให้ 

(2) พิจารณาข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ คุณวุฒิและ

ประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและวิศวกรที่ประจําและไม่ประจํา 

หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมา แล้วของผู้ให้บริการ และลงลายมือ

ชื่อกํากับไว้ในใบเสนองานเพื่อเป็นหลักฐาน 

(3) เมื่อได้พิจารณาเสร็จแล้วเห็นสมควรดําเนินการต่อไปประการใดให้รายงาน

ต่อผู้อํานวยการผ่านหัวหน้าฝ่ายการพัสดุและบริการ พร้อมด้วยหลักฐาน

ตามปกติ คณะกรรมการควรเสนอจ้างผู้ที่มีข้อกําหนดเหมาะสมที่สุด เว้นแต่

ผู้ให้บริการดังกล่าวไม่สามารถรับงานในกรณีใดก็ตาม ให้คณะกรรมการ

เสนอผู้ให้บริการที่มีข้อกําหนดเหมาะสมรายถัดไป 

 

การจ้างโดยวิธีคัดเลอืกแบบจ ากัดข้อก าหนด 

 ข้อ 95 การจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด ได้แก่ การว่าจ้างออกแบบและควบคุม

งานที่ผู้ว่าจ้างประกาศเชิญชวนการว่าจ้าง และคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อ 

กําหนดพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล โดยคํานึงถึงฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒและประวัติ

การทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและไม่ประจํา หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติ

มาแล้วตลอดจนแนวความคดิในการออกแบบเพื่อดําเนินการจ้างต่อไป ทั้งนี้ ให้ใชก้ับการก่อสรา้งอาคารที่มี

วงเงินงบประมาณค่าก่อสรา้งตามโครงการหนึ่ง ๆ เกิน 5,000,000 บาท 
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 ข้อ 96 ในการดําเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน โดยวิธีการจ้างออกแบบจํากัด

ข้อกําหนดแต่ละคร้ัง ให้ผูอ้ํานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการรับซอง และคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธี

คัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด  องคป์ระกอบของคณะกรรมการแต่ละคณะ  คุณวุฒิหรอืผู้ชํานาญใน 

คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด หน้าที่ของคณะกรรมการรับซองเสนอ

งานจ้างโดยคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด ให้นําความในข้อ 92 ข้อ 93 มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 ข้อ 97 คณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนด มีหน้าที่ดังนี้ 

(1) เมื่อคณะกรรมการดําเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดข้อกําหนดมา

ครบองคป์ระชุมแล้ว จึงเปิดซองเสนองานตามที่คณะกรรมการรับซองเสนอ

งานมอบให้ 

(2) พิจารณาข้อกําหนดต่าง ๆ ดังนี้ 

  ก. ข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ 

      ข.  คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่

ประจําและไม่ประจํา 

      ค.  หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว 

      ง.  แนวความคิดในการออกแบบ 

(3) พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีข้อกําหนดเหมาะสม ไว้เป็นจํานวนไม่น้อย

กว่า 2 ราย และแจ้งวิธีดําเนินการเสนองานตามความประสงค์ของผู้ว่าจ้าง

แกผู่้เสนองาน และอาจพิจารณากําหนดให้ ผู้ให้บริการดังกล่าวยื่นเสนอแบบ

ร่างของงานก็ได้ อนึ่ง การพิจารณาคัดเกลือกข้อเสนองานให้คํานึงถึง

แผนปฏิบัติงานความเหมาะสมทางด้านประโยชน์ใช้สอยตลอดจนสายงาน

และความเหมาะสมทางด้านสถาปัตยกรรม และลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบ

เสนองานเพื่อเป็นหลักฐาน 

(4) เมื่อได้พจิารณาเสร็จแล้ว เห็นสมควรดําเนินการต่อไปประการใดและสมควร

เลือกผู้ให้บริการรายหนึ่งรายใด ให้รายงานต่อผู้อํานวยการผ่านหัวหน้าฝ่าย

การพัสดุและบรกิารพรอ้มด้วยหลักฐาน 

 

การจ้างโดยวิธีพเิศษ 

 ข้อ 98 การจ้างโดยวิธีพิเศษมี 2 ลักษณะ ดังนี้ 

(1) วิธีเลือกจา้ง ได้แก่ การจ้างออกแบบและควบคุมงานในกรณีที่มีความจําเป็น

เร่งด่วน หากจะดําเนินการว่าจ้างตามวิธีอื่นดังกล่าวมาแล้วจะทําให้เกิดการ

ล่าช้าเกิดความเสียหายต่อ อ.ส.ค. ให้ผู้อํานวยการมีอํานาจตกลงจ้างผู้ให้

บริการรายหนึ่งรายใดได้ในวงเงินไม่เกิน 200,000 บาท ถ้าเกิน 200,000 

บาท เป็นอํานาจของคณะกรรมการ อ.ส.ค. ตามที่พจิารณาเห็นสมควร 

 

1/ 

1/  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ประกาศ ณ วันที่ 28 สงิหาคม 2551 
     ลงนามโดย  นายอ านาจ  ธีระวนิช   ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
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(2) การว่าจ้างหน่วยงานของรัฐ สถานบันการศึกษา หรือหน่วยงานอื่นใดที่มี

กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรใีห้จา้งโดยตรง 

 ข้อ 99 ผู้วา่จ้างมีสิทธิบอกเลิกการคัดเลือกผู้ให้บริการได้ในกรณีต่อไปนี้ 

(1) มีผู้ยื่นเสนองานน้อยกวา่ 2 ราย 

(2) ผู้ให้บริการยื่นเสนองานไม่ถูกต้องตามวัตถุประสงคข์องผู้วา่จ้าง 

 ข้อ 100 ให้ผู้ว่าจ้างส่งหนังสือแจ้งผลการตัดสินคัดเลือก  และนัดหมายการทําสัญญาไปยัง    

ผู้ให้บริการรายที่ได้รับการคัดเลือกโดยเร็ว 

 

การประกาศเชิญชวน 

 ข้อ 101 การประกาศเชิญชวนการวา่จ้าง กระทําได้ 3 วิธีคือ 

(1) ปิดประกาศไว้ในที่เปิดเผย 

(2) ประกาศทางสื่อสารมวลชน เช่น ลงประกาศในหนังสือพิมพ์ หรือประกาศ

ทางวิทยุกระจายเสียง 

(3) ส่งประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม หรือสํานัก งาน

ที่ประกอบธุรกิจดังกล่าว 

  การจะประกาศด้วยวิธีใดให้พจิารณาตามความจําเป็นของกจิการและความเหมาะสม

แห่งท้องถิ่นเป็นเรื่อง ๆ ไป 

 ข้อ 102 ให้ฝ่ายการพัสดุและบริการจัดทําประกาศเชิญชวน โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการ 

ดังต่อไปนี้ 

(1) ความต้องการด้านประโยชน์ใช้สอยของอาคารและขอบเขตที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 

(2) กําหนดวัน เวลา สถานที่เปิดและปิดซองเสนองาน 

(3) เงื่อนไขและระยะเวลาการออกแบบ 

(4) กําหนดให้ผู้เสนองานวางหลักประกันซอง ตามชนิดและจํานวนในข้อ 132 

และข้อ 133 และให้มีเงื่อนไขว่า ถ้าผู้เข้าประกวดราคาถอนการเสนองาน

หรือไม่ไปทําสัญญากับทาง อ.ส.ค. ภายในกําหนด ทาง อ.ส.ค. จะริบ

หลักประกันซอง หรือเรียกร้องจากธนาคารผู้ค้ําประกัน และสงวนสิทธิ์ที่จะ

ถอืว่าผู้ที่ไม่ไปทําสัญญากับทาง อ.ส.ค. เป็นผู้ทิง้งานด้วย 

(5) การวินิจฉัยของคณะกรรมการให้ถือเป็นเด็ดขาด 

 

การเสนองาน 

 ข้อ 103 ผู้ให้บริการที่เสนองานการจ้างโดยวิธีคัดเลือก และการจ้างโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัด

ข้อกําหนด นอกจากจะต้องส่งข้อเสนองานให้กับผู้วา่จ้างแล้ว ยังต้องยื่นหลักฐานประกอบการเสนองาน ดังนี้ 
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(1) ข้อกําหนดของผู้ให้บริการตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี ้

(2) คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจําและ

ไม่ประจํา 

(3) หลักฐานแสดงผลงานที่เคยปฏิบัติมาแล้ว 

(4) หลักประกันการเสนองาน 

  เมื่อการคัดเลือกการวา่จ้างเสร็จสิน้แลว้ ให้ส่งข้อเสนอและหลกัฐานต่างๆ ดังกล่าวคืน

แกผู่้ให้บริการที่ไม่ได้รับการคัดเลือก 

 ข้อ 104 ผู้ให้บริการที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องมีสัญชาติไทย และเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม และหรือวิศวกรรมสําหรับงานว่าจ้างตามที่กําหนด โดยกฎหมายว่าด้วย

วิชาชีพสถาปัตยกรรม และหรือวิศวกรรมแล้วแต่กรณี และไม่เป็นข้าราชการประจําหรือลูกจ้างของส่วน

ราชการหรอืพนักงานเทศบาล รัฐวิสาหกิจหรอืพนักงานขององคก์ารบรกิารส่วนท้องถิ่น 

  ผู้ให้บริการที่เป็นนิติบุคคล กรรมการผู้จัดการ หรือหุ้นส่วนผู้จัดการของนิติบุคคลนั้น

จะต้องเป็นคนไทย และเป็นนิติบุคคลที่มีผู้ถือหุ้นเป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น 

 

ผู้มีอ านาจสั่งจ้าง 

 ข้อ 105 การสั่งจ้างออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้มีอํานาจอนุมัติ

ภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้ 

(1) ผู้อํานวยการไม่เกนิ 5,000,000 บาท 

(2) ประธานกรรมการเกนิ 5,000,000 บาท 

 

 ข้อ 106 ผู้ว่าจ้างอาจริบหลักประกัน  หรือใช้สิทธิเรียกร้องเอาจากผู้ค้ําประกันการเสนองานที่    

ผู้จา้งนํามามอบไว้กับผู้วา่จ้างในกรณี ดังนี้ 

(1) ผู้รับจ้างหลีกเลี่ยงการทําสัญญาในระยะเวลาที่กําหนด 

(2) ผู้วา่จ้างไม่สามารถส่งใบแจง้ให้มาทําสัญญาได้ เนื่องจาก 

      ก.  ผู้รับจ้างเลิกหรอืยุบกจิการ 

     ข.  ในกรณีที่เป็นบุคคลธรรม บุคคลนั้นถูกระงับใบอนุญาตประกอบ 

           วิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรม 

(3) ผู้รับจ้างผิดสัญญาและผู้วา่จ้างได้บอกเลิกสัญญากับผูร้ับจา้งแล้ว 

 

การตรวจและรับมอบงาน 

 ข้อ 107 ในการจา้งออกแบบและควบคุมงานแต่ละครั้ง ให้ผู้อํานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจและรับมอบงาน เพื่อปฏิบัติการตามที่กําหนดไว้ในส่วนนี้ 
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  คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ประกอบด้วยประธาน 1 คน และคณะ 

กรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 คน  ปกติให้เป็นพนักงานตั้งแต่ระดับ 5 หรือเทียบเท่าขึ้นไปอย่างน้อย 2 คน 

และควรให้มีผู้ทรงคุณวุฒิหรอืผู้ชํานาญในกจิการนั้นเข้ารว่มเป็นกรรมการด้วย 

  คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีจํานวนไม่ต่ํากวา่กึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมด จึงจะดําเนิน 

การตามที่กําหนดไว้ได้ 

 ข้อ 108 ผู้ตรวจและรับมอบงาน มีหน้าที่ตรวจและควบคุมงานออกแบบและก่อสร้างอาคาร 

ว่าถูกต้องตามเกณฑท์ี่ระบุไว้ในสัญญา 

  เมื่อตรวจเห็นเป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงาน โดย    

ลงชื่อไว้เป็นหลังฐานอยา่งนอ้ย 2 ฉบับ มอบให้แกผู่้รับจ้าง 1 ฉบับ และฝ่ายการพัสดุและบรกิาร 1 ฉบับ เพื่อ

ทําการเบิกจ่ายเงินและรายงานให้ผูอ้ํานวยการทราบ 

 

การควบคุมงาน 

 ข้อ 109 ผู้รับจ้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงาน ที่มีความรู้และมีความชํานาญงานการก่อสร้างให้

เหมาะสมกับสภาพงานการกอ่สรา้งนั้น ๆ 

  ผู้รับจ้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจการ หรือผู้แทนให้ผู้ว่าจ้างให้ความ

เห็นชอบ และในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่ง  ผู้รับจ้างจะเสนอชื่อ       

ผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทนผู้ที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผูว้่าจ้าง 

 

ค่าออกแบบและควบคุมงาน 

 ข้อ 110 การจ่ายเงินคา่ออกแบบและควบคุมงาน ให้เป็นไปตามอัตราดังนี้ 

(1) อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้าง ไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้จ่ายค่า

ออกแบบหรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงิน

งบประมาณค่าก่อสรา้ง 

(2) อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสรา้งเกิน10,000,000 บาท สําหรับในส่วนที่เกิน 

10,000,000 บาท ให้จ่ายค่าออกแบบ หรือค่าคุมงานอย่างใดอย่างหนึ่งใน

อัตราร้อยละ 1.75  ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสรา้ง 

  การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหนึ่งไม่รวมถึงค่าสํารวจ

และวิเคราะห์ดินฐานราก 

 ข้อ 111 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างจะนําแบบแปลนรายละเอียดงานจ้าง ไปดําเนินการก่อสร้างนอก 

เหนือที่กําหนดไว้ในสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างหรือหน่วยงานนั้นๆ จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้รับจ้างตามอัตราที่คณะ 

กรรมการ อ.ส.ค. พิจารณากําหนดเป็นราย ๆ ไป 

 ข้อ 112 ห้ามผู้รับจ้างนําแบบแปลนรายละเอียดงานออกแบบและควบคุมงานที่ได้ทําสัญญา

กับผูว้่าจ้างแล้วไปให้ผู้อื่นดําเนินการกอ่สรา้งอีก 
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 ข้อ 113 ระหว่างดําเนินการตามสัญญาจ้าง ผู้วา่จ้างอาจขอให้ผูร้ับจา้งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเล็กๆ 

นอ้ยๆ ในส่วนที่ไม่กระทบกระเทอืนโครงสรา้งที่สําคัญของอาคารระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ  น้ําประปา  

ของงานที่ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จา่ยเพิ่มอีก 

 ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่สําคัญ ให้ผู้ว่าจ้างเสนอขออนุมัติ

คณะ กรรมการ อ.ส.ค. กอ่น 

 

ส่วนที่ 5 

การแลกเปลี่ยน 
 

 ข้อ 114 การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได้ เว้นแต่ในกรณีที่ผู้อํานวยการเห็นว่ามีความจําเป็น

จะต้องแลกเปลี่ยน ให้กระทําได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ ์และการแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ 

ตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 

(1) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑป์ระเภทและชนิดเดียวกัน ให้แลกเปลี่ยน

ได้ เว้นแต่การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์ต่างประเภท หรือต่างชนิดกัน หรือการ

แลก เปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพิ่มให้ขออนุมัติคณะกรรมการ อ.ส.ค. กอ่น 

(2) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุประเภทและชนิดเดียวกันที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่มให้

แลกเปลี่ยนได้ กรณีนอกเหนือจากนี้ ให้ขออนุมัติคณะกรรมการ อ.ส.ค. กอ่น 

 ข้อ 115 ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานต่อผู้อํานวยการ  เพื่อ

พิจารณาสั่งการ โดยให้รายงานตามรายการดังต่อไปนี้ 

(1) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน 

(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะไปแลกเปลี่ยน 

(3) ราคาที่ซื้อหรอืได้มาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยนและราคาที่จะแลกเปลี่ยน

ได้โดยประมาณ 

(4) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยนและให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับส่วนราชการ

หน่วยงานตามกฎหมาย 

(5) ว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติ

ให้มีฐานะเป็นราชการบรหิารส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจหรอืเอกชน 

(6) ข้อเสนออื่น ๆ (ถา้มี) 

  ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผล โดย

เสนอให้นําวิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือ

ได้มารวมกันไม่เกนิ100,000 บาท จะเสนอให้ใช้วธิีตกลงราคาก็ได 

 ข้อ 116 การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ให้ผูอ้ํานวยการแต่งตั้งคณะกรรมการขึน้คณะหนึ่งหรือ

หลายคณะตามความจําเป็น โดยถอืปฏิบัติตามข้อ 27 หรอืข้อ 29 แล้วแต่กรณโีดยอนุโลม 
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  ให้คณะกรรมการ มีหน้าที่ดังนี้ 

(1) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ตอ้งการแลกเปลีย่นตามสภาพปัจจุบนั

ของพัสดุนั้น 

(2) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน ว่าเป็นของใหม่ที่

ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะ

เป็นความจําเป็นไม่ทําให้ อ.ส.ค. ต้องเสียประโยชน์ หรือเพื่อประโยชน์แก ่

อ.ส.ค. 

(3) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมิน

ตาม (1) และราคาพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งถือตามราคากลาง

หรือราคามาตรฐานหรือราคาในท้องตลาดโดยทั่วไป 

(4) ต่อรองกับผูเ้สนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 

(5) เสนอความเห็นต่อผู้อํานวยการเพื่อพิจารณาสั่งการ 

(6) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ 63 โดยอนุโลม 

 ข้อ 117 การแลกเปลี่ยนพัสดุของ อ.ส.ค. กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย

ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน

ท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้อํานวยการและหัวหน้าหน่วยงานนั้น ๆ ที่จะตกลงกัน 

 ข้อ 118 ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของ อ.ส.ค. แล้ว ให้แจ้ง

สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์ 

  ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจหรอืเอกชน ให้ส่งสําเนาหลักฐานการดําเนินการตามข้อ 116 หรือข้อ 117 ไปด้วย 

 

ส่วนที่ 6 

การเช่า 

 
 ขอ้ 119 การเช่าสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ ตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดไว้ใน

หมวดนี้ ให้ผู้อํานวยการพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น โดยสําหรับการเช่า

สังหารมิทรัพย์ ให้นําข้อกําหนดเก่ียวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 

  ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์  และ

สังหารมิทรัพย์ ให้กระทําได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกนิ 3 ป ีตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) การเช่าจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน

ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วน

ท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ  จ่ายได้ไม่เกนิรอ้ยละห้าสิบของคา่เช่าทั้งสัญญา 
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(2) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าเช่าทั้งสัญญา การ

จ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้านอกเหนือจากหลักเกณฑ์ข้างต้น  ให้ขออนุมัติ

คณะกรรมการ อ.ส.ค. กอ่น 

การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

 ข้อ 120 การเช่าอสังหารมิทรัพย์ ให้กระทําได้ในกรณีดังต่อไปนี้ 

(1) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ต่อ อ.ส.ค. 

(2) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทําการในกรณีที่ไม่มีสถานที่ของ อ.ส.ค. หรือมีแต่ไม่

เพียงพอ และถ้าสถานที่เช่านั้นกว้างขวางพอ จะใช้เป็นที่พักของผู้ซึ่งมีสิทธิ

เบกิค่าเช่าบ้าน ตามข้อบังคับของ อ.ส.ค. ด้วยก็ได้ 

(3) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่พักสําหรับผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พักตามข้อบังคับของ 

อ.ส.ค. ในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ 

(4) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของ อ.ส.ค. ในกรณีที่ไม่มีสถานที่เก็บ

เพยีงพอ การเช่าให้ดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา 

 ข้อ 121 ก่อนดําเนินการเช่า ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทํารายงานเสนอผู้อํานวยการ ตามรายการ

ดังต่อไปนี้ 

(1) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเช่า 

(2) ราคาคา่เช่าที่ผูใ้ห้เช่าเสนอ 

(3) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่จะเช่า เช่น สภาพของสถานที่บริเวณที่

ต้องการใช้พร้อมทั้งภาพถา่ย (ถา้ม)ี และราคาคา่เช่าคร้ังหลังสุด เป็นต้น 

(4) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า 

(ถา้มี) 

 

 ข้อ 122 อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่า รวมทั้งค่าบริการอื่นเกี่ยวกับการเช่าตามที่จะ

กําหนดไว้ในสัญญาไม่เกินเดือนละ 100,000 บาท ให้ผู้อํานวยการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ ถ้าเกิน            

เดือนละ100,000 บาท ให้ขออนุมัติต่อคณะกรรมการ อ.ส.ค.  

 

ส่วนที่ 7 

สัญญาและหลักประกัน 

สัญญา 

 ข้อ 123 การลงนามในสัญญาในการจัดหาตามข้อบังคับนี้ เป็นอํานาจของผู้อํานวยการและให้

ทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษตามอย่างแนบท้ายข้อบังคับนี้ 
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3/  แก้ไขเพ่ิมเติมโดยข้อบังคับ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2555 
     ลงนามโดย  นายธวัชชัย ส าโรงวัฒนา  ประธานกรรมการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแหง่ประเทศไทย 

 



ข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ 40 

 
  การทําสัญญารายใดถ้าจําเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากตัวอย่าง

สัญญาที่กําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในตัวอย่างสัญญาและไม่ทําให้ อ.ส.ค.เสียเปรียบก็ให้

กระทําได้ เว้นแต่ผู้อํานวยการ เห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบ หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ร่างสัญญานั้นไปให้

สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน 

  ในกรณีที่ไม่อาจทําสัญญาตามตัวอย่างที่กําหนดให้ และจําเป็นต้องรา่งสัญญาขึน้ใหม่ 

ต้องส่งร่างสัญญานั้นให้สาํนักงานอยัการสงูสุดพิจารณาก่อน เว้นแต่ผู้อํานวยการเห็นสมควรทําสัญญาตาม

แบบที่เคยผ่านการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุดมาแล้ว ก็ให้กระทําได้ 

  สําหรับการเช่าซึ่ งผู้ เ ช่าจะต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า หรือในกรณีที่

ผู้อํานวยการ เห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ให้ส่งร่างสัญญาให้สํานักงานอัยการ

สูงสุดหรืออัยการจังหวัดแล้วแต่กรณ ี ตรวจพจิารณาก่อน 

  ในกรณีจําเป็นต้องทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ทําเป็นภาษาอังกฤษแต่ต้องมี

คําแปลตัวสัญญาและเอกสารแนบท้ายสัญญาเฉพาะที่สําคัญเป็นภาษาไทยไว้ด้วย  เว้นแต่เป็นการทํา

สัญญาตามตัวอย่างที่กําหนด ไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย 

 ข้อ 124 การจัดหาในกรณีดังต่อไปนี้ ต้องทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรอืใบสั่งซื้อไว้ต่อกัน 

(1) การซื้อ การจ้าง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา 

(2) การจัดซื้อจัดจ้าง ที่กําหนดให้ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วน ไม่

เกิน 30 วันนบัตั้งแต่วันถัดจากวันทําข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือใบสั่งซื้อ 

(3) การซื้อหรอืการจา้งโดยวิธีกรณีพเิศษ และการจัดหาจากส่วนราชการ 

(4) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามข้อ 16 (1) (2) (3) (8) และ (9) 

(5) การจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 17 (1) (2) (3) (4) และ(5) 

(6) การเช่า ซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า 

  ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไม่เกนิ 10,000 บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจ้าง ซึ่ง

ใช้วธิีดําเนิน การตามข้อ32 วรรคสอง จะไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือหรือใบสั่งซื้อไว้ต่อกันก็ได้ ให้อยู่ในดุลย

พินิจของผู้อํานวยการ  

 ข้อ 125 การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ให้กําหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัว 

ระหว่างรอ้ยละ 0.01 - 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสําเร็จของงาน

ทั้งหมดพรอ้มกัน ให้กําหนดคา่ปรับเป็นรายวันเป็นจํานวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01–0.10 ของราคา

งานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ํากวา่วันละ 100 บาท 

  การกําหนดคา่ปรับตามวรรคหนึ่ง ในอัตราหรอืเป็นจํานวนเงินเท่าใด ให้อยู่ในดุลพินิจ

ของผู้อํานวยการ โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่คู่สัญญาของ อ.ส.ค. 

จะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
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ข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ 41 

 
  ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถา้ขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งสว่นใดไป

แล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แต่ยังขาด

ส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบ

สิ่งของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของทั้งชุด 

  ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย ถ้าติดตั้ง หรือ

ทดลองเกินกว่ากําหนดตามสัญญาเป็นจํานวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กําหนดของราคา

ทั้งหมด 

  เมื่อครบกําหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ อ.ส.ค. รีบแจ้งการเรียก

คา่ปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้ อ.ส.ค. บอกสงวนสิทธิ์

การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย 

 ข้อ 126 ให้ อ.ส.ค. ส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้สํานักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน ตามที่สตง. กําหนด 

 ข้อ 127 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้ว จะแก้ไขเปลี่ยนแปลงมิได้เว้นแต่การ

แก้ไขนั้นจะเป็นความจําเป็นโดยไม่ทําให้ อ.ส.ค. ต้องเสียประโยชน์หรือเป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ อ.ส.ค. 

ให้อยู่ในอํานาจของผู้อํานวยการที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงได้  แต่ถ้ามีการเพิ่มวงเงินและทํา

ให้วงเงินนั้นสูงเกินอํานาจสั่งการของผู้อํานวยการ ให้เสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. พิจารณา แต่ทั้งนี้จะต้อง

ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือขอทําความตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ  

แล้วแต่กรณดี้วย 

  การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเป็นต้องเพิ่ม

หรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรอืลดระยะเวลาส่งมอบของ หรือระยะเวลาในการทํางาน ให้ตกลงพรอ้มกันไป 

  สําหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้อง

ได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิก และวิศวกรผู้ชํานาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งรับผิดชอบหรือ

สามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะแบบและรายการของงานก่อสร้างหรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่

กรณีด้วย 

 ข้อ 128 ให้ผูอ้ํานวยการพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้

ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทํางานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 

  การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้อํานวยการพิจารณาได้

เฉพาะกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อ อ.ส.ค. โดยตรงหรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของ อ.ส.ค. ในการที่จะปฏิบัติ

ตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป 

 ข้อ 129 ในกรณีที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้  และจะต้องมีการ

ปรบัตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจํานวนเงินคา่ปรับจะเกนิรอ้ยละสิบ ของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้ 

อ.ส.ค. พิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ 

อ.ส.ค. โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิน้ ให้ผูอ้ํานวยการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จําเป็น 
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ข้อบังคับว่าด้วยการพัสดุ 42 

 
 

 ข้อ 130 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือ

ข้อตกลง ให้อยู่ในอํานาจของผู้อํานวยการที่จะพิจารณาค่าปรับ แต่ถ้าวงเงินในการสั่งการให้จัดหาครั้งนั้น

เกินอํานาจของผู้อํานวยการให้เสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. พิจารณา และให้พิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มี

เหตุเกิดขึ้นจรงิ เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี ้

(1) เหตุเกิดจากความผิดหรอืความบกพร่องของ อ.ส.ค. 

(2) เหตุสุดวิสัย 

(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตาม

กฎหมาย 

  ให้ระบุไว้ในสัญญา กําหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ อ.ส.ค. ทราบภายใน 

15 วันนับแต่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้าง เพื่อขอลด

หรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (1) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือ อ.ส.ค. 

ทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

 ข้อ 131 ในกรณีที่ไม่มีระเบียบกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ และเป็นความจําเป็น เพื่อประโยชน์

ของ อ.ส.ค. ที่จะใช้สิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงหรือข้อกฎหมาย ให้อยู่ในดุลพินิจของ

ผู้อํานวยการที่จะใช้สิทธิดังกล่าวสั่งการได้ตามความจําเป็น 

 

หลักประกัน 

 ข้อ 132  หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 

ดังต่อไปนี้ 

(1) เงินสด 

(2) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชําระต่อเจ้าหน้าที่หรือ

กอ่นวันนั้นไม่เกนิ 3 วันทําการ 

(3) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ ตามตัวอย่างที่กําหนดท้าย

ข้อบังคับนี ้

(4) พันธบัตรรัฐบาลไทยซึ่งได้จดทะเบียนในการใช้เป็นหลักประกันที่ธนาคารแห่ง

ประเทศไทย 

 สําหรับหลักประกันสัญญาให้ใชห้ลักประกันได้อีก 2 ประเภท 

(5) ทรัพย์สินของผู้ให้เช่า ที่อยู่ในความครอบครองของ อ.ส.ค. 

(6) ปัจจัยการผลิดที่ซื้อมาเพื่อการจําหน่าย 

 ข้อ 133 หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาในข้อ 132 ให้กําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็มใน

อัตราร้อยละห้าของวงเงิน หรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้นแล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดหาพัสดุที่ผู้อํานวยการ

เห็นว่ามีความสําคัญเป็นพิเศษ จะกําหนดอัตราสูงกวา่รอ้ยละห้าแต่ไม่เกนิรอ้ยละสิบก็ได้ 

 

1/ 
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  ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน 1 ปี และพัสดุนั้นไม่

ต้องมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้กําหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้า 

ของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการค้ําประกันตลอดอายุ

สัญญา และหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรับปรุงหลักประกัน

ตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้นและ

คูส่ัญญาไม่นําหลักประกันมาเพื่อให้ครบจํานวนภายใน 15 วัน กอ่นการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น ให้ 

อ.ส.ค. หักจากเงินคา่พัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่ อ.ส.ค. จะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนที่เพิ่มขึน้ 

  การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขใน

เอกสารสอบราคา หรือเอกสารประกวดราคา และหรือในสัญญาด้วย 

  ในกรณีที่ผู้เสนอราคา หรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กําหนดไว้ใน

เอกสารสอบราคาหรอืเอกสารประกวดราคาหรือสัญญา ให้อนุโลมรับได้ 

 ข้อ 134 ในกรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  องค์กรที่ อ.ส.ค. ถือหุ้น หรือนิติบุคคลที่ราชการ

กําหนด เป็นผู้เสนอราคา หรือเป็นคู่สัญญา ไม่ต้องวางหลักประกัน 

  สําหรับการเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใด นอกจากค่าเช่า ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

ผู้อํานวยการ ที่จะพิจารณายกเว้นไม่ต้องวางหลักประกันสัญญาก็ได้ 

 ข้อ 135 ให้คืนหลักประกันให้แกผู่้เสนอราคา คูส่ัญญาหรือผู้คํ้าประกันตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(1) หลักประกันซอง ให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคาหรือผู้ค้ําประกันภายใน 15 วันนับ

แต่วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายที่

คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทําสัญญา

หรือข้อตกลงหรือผู้เสนอราคาได้พน้จากขอ้ผูกพันแล้ว 

(2) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แกคู่ส่ัญญาหรือผู้คํ้าประกันโดยเร็ว และอย่างช้า

ไม่เกนิ 15 วัน นับแต่วันที่คู่สัญญาพ้นจากขอ้ผูกพันตามสัญญาแล้ว 

 

  การจัดหาที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพร่อง  ให้คืนหลักประกันให้แก่

คู่สัญญาหรือ ผู้ค้ําประกันตามอัตราส่วนของพัสดุ ซึ่ง อ.ส.ค. ได้รับมอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็น

เงื่อนไขในเอกสารสอบราคา หรือเอกสารประกวดราคาและในสัญญาด้วย 

การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ําประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ําประกันของบรษิัท

เงินทุน ในกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกําหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ํา

ประกันแก่ผู้เสนอราคาหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคารหรือ

บรษิัทเงินทุนผู้คํ้าประกันทราบด้วย 
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ส่วนที่ 8 

การลงโทษผู้ทิ้งงาน 

 
 ขอ้ 136 ให้ผู้อํานวยการเสนอคณะกรรมการ อ.ส.ค. เพื่อพิจารณาผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว

ไม่ยอมไปทําสัญญาหรือข้อตกลงภายในเวลาที่กําหนด หรือคู่สัญญาของ อ.ส.ค. ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือ

ข้อตกลงนั้นโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน และรายงานให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ทราบ เพื่อ

แจ้งสํานักนายกรัฐมนตรทีราบ พรอ้มทั้งแจ้งผู้ทิ้งงานรายนั้นทางไปรษณยี์ลงทะเบียน 

  ห้าม อ.ส.ค. ก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ได้รับการแจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่คณะ 

กรรมการ อ.ส.ค. จะสั่งเพกิถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 

  ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้วา่ มีการกระทําโดยไม่สุจริต หรือมีการสมยอมกันในการ 

เข้าเสนอราคากับ อ.ส.ค. ให้พิจารณาลงโทษผู้เสนอราคาที่มีการกระทําดังกล่าวเสมือนเป็นผู้ทิ้งงาน และ

ดําเนินการตามขั้นตอนในวรรคหนึ่งและวรรคสอง โดยอนุโลม 

 

หมวด 3 

การควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ 

ส่วนที่ 1 

การยืม 
 

 ข้อ 137 การให้ยืมหรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของ อ.ส.ค. หรือทาง

ราชการ จะกระทํามิได้ 

 ข้อ 138 การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ราชการ ให้ส่วนราชการผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็น

ลายลักษณอ์ักษรแสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคนื โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) การยืมของส่วนราชการ จะต้องได้รับอนุมัติจากผูอ้ํานวยการ 

(2) การให้บุคคลยืมใช้ภายใน อ.ส.ค. จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานผู้

ครอบครอง หรือเจ้าของพัสดุนั้น หรอืหัวหน้าฝ่ายการพัสดุและบรกิาร แต่ถ้า

ยืมไปใช้นอกสถานที่ อ.ส.ค. จะต้องได้รับอนุมัติจากผูอ้ํานวยการ 

 ข้อ 139  ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป จะต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้ 

เรียบร้อย หากเกดิชํารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรอืสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพ

เดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ และคุณภาพอย่าง

เดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป้นอยู่ในขณะยืม ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
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 ข้อ 140 การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองของส่วนราชการ ให้กระทําได้เฉพาะเมื่อส่วนราชการ

ผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการณ์ และ อ.ส.ค. มีพัสดุ 

นั้น ๆ  พอทีใ่ห้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายต่อ อ.ส.ค. และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ 

โดยปกติส่วนราชการผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณ เช่นเดียวกันส่งคืนให้ อ.ส.ค.     

ผู้ให้ยืม 

 ข้อ 141 เมื่อครบกําหนดยืม ใหผู้้ให้ยืมหรอืผู้รับหน้าที่แทน มีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป

คนืภายใน 7 วัน นับแต่วันครบกําหนด 

 

ส่วนที่ 2 

การควบคุม 

 

การเก็บรักษาพัสดุ 

 ข้อ 142 พัสดุของ อ.ส.ค.ไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้อยู่ในความควบคุมตามข้อบังคับนี้ 

 ข้อ 143  เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบแล้ว ให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 

(1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุแล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดง

รายการตามตัวอย่างที่กําหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชหีรือทะเบยีน 

ไว้ประกอบรายการด้วย 

  สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชเีดียวกันก็ได้ 

(2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรยีบรอ้ย ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรง

ตามบัญชหีรือทะเบยีน 

 

การเบิก – จ่ายพัสดุ 

 ข้อ 144 ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้เบกิพัสดุจากฝา่ยการพัสดุและบรกิาร 

  การเบกิพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุ

นั้นเป็นผู้เบิก 

  ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุ ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนงานระดับแผนก ที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการ

ควบคุมพัสดุ หรือพนักงานอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากผู้อํานวยการเป็นหัวหน้าหน่วยพัสด ุเป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ 

แล้วแต่กรณ ี

  ในกรณีที่มีความจําเป็น ผู้อํานวยการจะกําหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นก็ได้ 

และให้แจ้งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ 

 ข้อ 145 ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี)  แล้ว

ลงบัญชหีรือทะเบยีนทุกครัง้ที่มีการจา่ย และเก็บใบเบกิจา่ยไว้เป็นหลักฐานด้วย 
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การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

 ข้อ 146 กอ่นสิน้เดือนกันยายนทุกปี ให้ผูอ้ํานวยการ หัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายตามข้อ 

144 แล้วแต่กรณี แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความ

จําเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน 

และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิน้งวดนั้น 

  ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวัน

แรกของเดือนเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน

หรือไม่ มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็นต้องใช้ในกิจการต่อไป

แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทําการนับแต่วันเริ่มดําเนิน การ

ตรวจสอบพัสดุนั้น 

  เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผูต้รวจสอบ ให้ส่งรายงานเสนอตามลําดับช้ัน

จนถงึผู้อํานวยการ 1 ชุด และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด  

 ข้อ 147 เมื่อผู้อํานวยการได้รับรายงานดังกล่าวตามข้อ 146 และปรากฏว่ามีพัสดุชํารุดเสื่อม 

สภาพ หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้น

คณะหนึ่ง โดยให้นําความในข้อ 28 และข้อ 29 มาใช้โดยอนุโลม 

  ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าจะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้ผู้อํานวยการดําเนินการ

สอบสวนหาผู้รับผิดทางแพง่ต่อไป 

 

ส่วนที่ 3 

การจ าหนา่ย 
  

 ข้อ 148 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลือง

คา่ใช้จา่ยมาก ให้ฝ่ายการพัสดุและบรกิาร เสนอรายงานต่อผู้อํานวยการเพื่อพิจารณาสั่งให้ดําเนินการตาม

วิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) ขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาด

แล้วไม่ได้ผลดี ให้นําวิธีที่กําหนดเก่ียวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การ

ขายพัสดุคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกนิ 100,000 บาท จะขาย

โดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาดกอ่นก็ได้ 

  การขายให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบยีบบรหิารราชการส่วน

ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือ

องคก์ารสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา 
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                         (2) แลกเปลี่ยน ให้ดําเนินการตามวิธีการแลกเปลีย่นที่กําหนดไว้ในข้อบงัคับนี้ 

 (3) โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร

ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ

บรหิารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7) 

แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี ้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

(4) แปรสภาพหรอืทําลายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ อ.ส.ค.กําหนด 

การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้อํานวยการ

สั่งการ 

 

การจ าหน่ายเป็นสูญ 

 ข้อ 149 ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิด หรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้

ตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือพระราชบัญญัติความรับผดิทางละเมิดหรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการ

ตามข้อ 148 ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(1) ถา้พัสดุนั้นมีราคาซื้อหรอืได้มารวมกันไม่เกิน 200,000 บาท ให้ผู้อํานวยการ

เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

(2) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน 200,000 บาท ให้อยู่ในอํานาจ

ของคณะกรรมการ อ.ส.ค. เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

 

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

 ข้อ 150 เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ 148 หรือข้อ 149 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออก

จากบัญชีหรอืทะเบยีนทันที แล้วแจง้ให้ฝ่ายการบัญชีและการเงินหรอืแผนกบัญชีและการเงินสํานักงานภาค

แล้วแต่กรณ ีและสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

  สําหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบยีนตามกฎหมาย ให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลา

ที่กฎหมายกําหนดด้วย 

  ข้อ 151 ในกรณีที่พัสดุของ อ.ส.ค. เกิดการชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปหรือไม่จําเป็น ต้อง

ใช้ใน อ.ส.ค. ต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 146 และได้ดําเนินการตามข้อบังคับ ระเบียบ หรือ

พระราชบัญญัติความผิดทางละเมิด แล้วแต่กรณ ีเสร็จสิน้แล้ว ถ้าข้อบังคับ ระเบียบ หรือคําสั่ง อ.ส.ค. มิได้

กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ดําเนินการข้อ 148 ข้อ 149 และข้อ 150 โดยอนุโลม 
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บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 152 การพัสดุใดที่อยู่ในระหว่างดําเนินการ และยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ข้อบังคับ อ.ส.ค. ว่า

ด้วยการพัสดุฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปตามข้อบังคับที่ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่าจะดําเนินการแล้ว

เสร็จ หรือจนกวา่จะสามารถดําเนินการตามข้อบังคับนีไ้ด้ 

 

 

                   ประกาศ ณ วันที ่ 24  พฤศจิกายน พ.ศ. 2541 

 

          ลงชื่อ   ปิติพงศ์ พึง่บุญ ณ อยุธยา            

               (นายปิติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา) 

           ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

      ประธานคณะกรรมการองคก์ารส่งเสรมิกิจการโคนมแห่งประเทศไทย 
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