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ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศ 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ  

พ.ศ.  ๒๕๖๐ 
 

 

โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  เพื่อกําหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และแนวปฏิบัติ
เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๖  แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
มาตรา  ๒๐  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  พ.ศ.  ๒๕๓๔  และมาตรา  ๑๒   
แห่งพระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง  ทบวง  กรม  พ.ศ.  ๒๕๔๕  รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
จึงวางระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบกระทรวงการต่างประเทศว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ  พ.ศ.  ๒๕๖๐”   

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเเก่การจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการ 

ในต่างประเทศ   
ข้อ ๔ ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศรักษาการให้เป็นไปตามระเบียบนี้   

หมวด  ๑ 
ข้อความทั่วไป 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
นิยาม 

 

 

ข้อ ๕ ในระเบียบนี้   
“การจัดซื้อจัดจ้าง”  หมายความว่า  การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุของส่วนราชการ 

ในต่างประเทศโดยการซื้อ  จ้าง  เช่า  แลกเปลี่ยน  หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 
ที่เก่ียวข้อง   

“พัสดุ”  หมายความว่า  สินค้า  งานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษา  และงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  งานจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง  รวมท้ังการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวงที่เก่ียวข้อง 
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“สินค้า”  หมายความว่า  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ที่ดิน  สิ่งปลูกสร้าง  และทรัพย์สินอื่นใด  รวมทั้งงานบริการ
ที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย  แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้นที่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง
สําหรับส่วนราชการในต่างประเทศ 

“งานบริการ”  หมายความว่า  งานจ้างบริการ  งานจ้างเหมาบริการ  งานจ้างทําของและการรับขน
จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการในต่างประเทศ 

“งานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานก่อสร้างอาคาร  งานก่อสร้างสาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด  
และการซ่อมแซม  ต่อเติม  ปรับปรุง  ร้ือถอน  หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันต่ออาคาร  
สาธารณูปโภค  หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว  รวมทั้งงานบริการท่ีรวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย  แต่มูลค่า
ของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

“อาคาร”  หมายความว่า  สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้  เช่น  อาคาร 
ที่ทําการ  โรงพยาบาล  โรงเรียน  สนามกีฬา  หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน  
รวมท้ังสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ  ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้น ๆ  เช่น  เสาธง  ร้ัว   
ท่อระบายน้ํา  หอถังน้ํา  ถนน  ประปา  ไฟฟ้า  หรือสิ่งอื่น ๆ  ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร   
เช่น  เคร่ืองปรับอากาศ  ลิฟต์  หรือเครื่องเรือน 

“สาธารณูปโภค”  หมายความว่า  งานอันเก่ียวกับการประปา  การไฟฟ้า  การส่ือสาร   
การโทรคมนาคม  การระบายน้ํา  การขนส่งทางท่อ  ทางน้ํา  ทางบก  ทางอากาศ  หรือทางราง   
หรือการอื่นที่เก่ียวข้อง  ซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน  ใต้พื้นดิน  หรือเหนือพื้นดิน 

“งานจ้างที่ปรึกษา”  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็น
ผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนําสําหรับส่วนราชการในต่างประเทศในด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  ผังเมือง  
กฎหมาย  เศรษฐศาสตร์  การเงิน  การคลัง  สิ่งแวดล้อม  วิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สาธารณสุข  
ศิลปวัฒนธรรม  การศึกษาวิจัย  หรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐ 

“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง”  หมายความว่า  งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา  
หรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

“การบริหารพัสดุ”  หมายความว่า  การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย  การยืม  การตรวจสอบ  
การบํารุงรักษา  และการจําหน่ายพัสดุ 

“ราคากลาง”  หมายความว่า  ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ย่ืนข้อเสนอ 
ได้ย่ืนเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลําดับ  ดังต่อไปนี้   

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด 
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา 
(๓) ราคามาตรฐานท่ีสํานักงบประมาณ  หรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนด 
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด   
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลา  ๒  ปีงบประมาณ 
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(๖) ราคาอื่นใดเป็นไปตามภาวะค่าครองชีพ  หรือกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณี
เเห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 

ในกรณีที่มีราคาตาม  (๑)  ให้ใช้ราคาตาม  (๑)  ก่อน  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม  (๑)  เเต่มีราคา
ตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ให้ใช้ราคาตาม  (๒)  หรือ  (๓)  ก่อน  โดยจะใช้ราคาตาม  (๒)  หรือ  (๓)   
ให้คํานึงถึงประโยชน์ของส่วนราชการในต่างประเทศเป็นสําคัญ  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม  (๑)  (๒)   
เเละ  (๓)  ให้ใช้ราคาตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  โดยจะใช้ราคาใดตาม  (๔)  (๕)  หรือ  (๖)  ให้คํานึงถึง
ประโยชน์ของส่วนราชการในต่างประเทศเป็นสําคัญ 

กรณีงานก่อสร้าง  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศใช้ราคากลางที่คํานวณโดยผู้ออกเเบบ  หรือที่ปรึกษา  
หรือราคาตามข้อ  (๔) 

“เงินงบประมาณ”  หมายความว่า  เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย  
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายเก่ียวด้วยการโอนงบประมาณ  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมาย 
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง  เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนําส่ง
คลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย  และเงิน  ภาษีอากร  ค่าธรรมเนียม  หรือผลประโยชน์อื่นใด 
ที่ตกเป็นรายได้  และให้หมายความรวมถึงเงินกู้  เงินช่วยเหลือ  และเงินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง   

“ส่วนราชการในต่างประเทศ”  หมายความว่า  สถานเอกอัครราชทูต  สถานกงสุลใหญ่   
และส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศซึ่งเรียกชื่อเป็นอย่างอื่นและปฏิบัติหน้าที่
เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่  และสํานักงานของคณะผู้แทนถาวรไทยประจํา
องค์การระหว่างประเทศ  หรืออาเซียน   

“หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ”  หมายความว่า  เอกอัครราชทูต  อุปทูต  กงสุลใหญ่  
หัวหน้าส่วนราชการของกระทรวงการต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ  ซึ่งเรียกชื่อเป็นอย่างอื่น 
และปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่  และเอกอัครราชทูตผู้แทนถาวร
ประจําองค์การระหว่างประเทศ  หรืออาเซียน 

“บุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศ”  หมายความว่า  ข้าราชการ  ลูกจ้างชั่วคราว 
ในต่างประเทศ  ซึ่งปฏิบัติงานประจําที่ส่วนราชการในต่างประเทศ 

“เจ้าหน้าที่”  หมายความว่า  ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ 
การบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ 

“กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศ”  หมายความว่า  
กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นที่กําหนดไว้เป็น 
การเฉพาะหรือกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ซึ่งแตกต่างจากพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.  ๒๕๖๐  โดยปรากฏเอกสารหรือหลักฐานอย่างใดอย่างหน่ึง  ดังต่อไปนี้ 
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(๑) หนังสือจากหน่วยงานราชการของประเทศนั้น ๆ 
(๒) เอกสารอ้างอิง  หรือหลักฐานอื่นที่แสดงถึงสาระของกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ   

หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 
“ภัยพิบัติ”  หมายความว่า  สาธารณภัยต่าง ๆ  อันได้เเก่  ภัยธรรมชาติ  ภัยที่เกิดจากโรคระบาด  

อุบัติภัย  ภัยสงคราม  ภัยอันเนื่องมาจากการกระทําของผู้ก่อการร้าย  ภัยอันเนื่องมาจากวิกฤติการณ์ 
ทางการเมือง  เเละภัยอื่น ๆ  ไม่ว่าจะเกิดจากธรรมชาติ  หรือมีผู้ทําให้เกิดขึ้น  ซึ่งก่อให้เกิดอันตรายเเก่ชีวิต  
ร่างกาย  หรือความเสียหายเเก่ทรัพย์สิน   

ส่วนที่  ๒ 
ผู้มีอํานาจและการมอบอํานาจ 

 

 

ข้อ ๖ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้  ได้เเก่  ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   
ข้อ ๗ ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอาจมอบอํานาจในการดําเนินการตามระเบียบนี้  

รวมถึงการสั่งการในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  การลงนามในสัญญา  ให้แก่หัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  หรือผู้รักษาราชการเเทนตามงบประมาณท่ีได้รับอนุมัติและจัดสรรให้   

ข้อ ๘ การส่ังซื้อหรือสั่งจ้างของส่วนราชการในต่างประเทศ  ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําเเหน่ง
เเละภายในวงเงิน  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  ไม่เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าสิบล้านบาท) 
(๒) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  เกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าสิบล้านบาท) 

ส่วนที่  ๓ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ของส่วนราชการในต่างประเทศ 
 

 

ข้อ ๙ ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศแต่งตั้งคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ  ประกอบด้วย 

(๑) รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตําแหน่ง  ได้แก่  อธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายหรือผู้ เ เทน  

ผู้อํานวยการสํานักจัดหาและบริหารทรัพย์สินหรือผู้เเทน  ผู้อํานวยการสํานักบริหารการคลังหรือผู้เเทน  
หัวหน้ากลุ่มงานนิติการหรือผู้เเทน  ผู้เเทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผู้แทนกรมบัญชีกลาง   
และผู้เเทนสํานักงบประมาณ   



 หน้า   ๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิไม่เกิน  ๔  คน  ซึ่งปลัดกระทรวงการต่างประเทศคัดเลือกจาก 
ผู้ มีความรู้  ความเชี่ยวชาญ  หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  หรือด้านอื่น ๆ   
ที่เก่ียวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดําเนินงานของคณะกรรมการ   

(๔) ผู้เเทนสํานักจัดหาและบริหารทรัพย์สิน  เป็นกรรมการและเลขานุการ 
ข้อ ๑๐ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการ

ในต่างประเทศมีอํานาจหน้าที่  ดังต่อไปนี้ 
(๑) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๒) กําหนดแนวทาง  วิธีปฏิบัติ  แบบหรือตัวอย่าง  เก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๓) เชิญผู้เเทนจากหน่วยงานภาครัฐหรือบุคคลที่เก่ียวข้องมาร่วมประชุมหารือตามความเหมาะสม 
(๔) รายงานเก่ียวกับปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของส่วนราชการ

ในต่างประเทศต่อคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  ผ่านปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   
อย่างน้อยปีละ  ๑  คร้ัง   

(๕) ยกเว้น  หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ปลัดกระทรวงการต่างประเทศมอบหมาย 

ส่วนที่  ๔ 
การจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 

 

 

ข้อ ๑๑ ให้ส่วนราชการในต่างประเทศจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามที่ได้รับ
จัดสรรงบประมาณประจําปี  โดยแผนดังกล่าวให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
(๓) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยประมาณ 
(๔) กําหนดระยะเวลาที่จะซื้อหรือจ้างโดยประมาณ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหน่ึงให้จัดทําเป็นการล่วงหน้าทั้งปี  หลังจากส่วนราชการ 

ในต่างประเทศได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากกระทรวง 
การต่างประเทศแล้ว  และให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการ 
ในต่างประเทศและปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของส่วนราชการในต่างประเทศ   
เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเป็นงานที่เก่ียวข้องกับความมั่นคง  หรือเป็นความลับของราชการ 

ทั้งนี้  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศนําส่งแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหน่ึงให้กระทรวง 
การต่างประเทศภายใน  ๔๕  วันหลังจากได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง   
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ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยเเพร่เเผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีตามข้อ  ๑๑  เเล้ว   
ให้ส่วนราชการในต่างประเทศรีบดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามเเผนเเละระเบียบนี้  เพื่อให้พร้อม
จะทําสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเม่ือการสั่งซื้อสั่งจ้างได้รับการอนุมัติจากผู้มีอํานาจเเล้ว   

ข้อ ๑๓ ในกรณีที่ มีความจําเ ป็นต้องเป ล่ียนเเปลงเเผนการจัดซื้ อจัดจ้างประจํา ปี   
ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนเเปลง  เสนอกระทรวงการต่างประเทศ 
เพื่อปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจให้ความเห็นชอบ  เเละเม่ือได้รับความเห็นชอบเเล้ว
ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบนี้ 

ส่วนที่  ๕ 
การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

ข้อ ๑๔ ในการจัดซื้อจัดจ้างเเต่ละครั้ง  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศจัดให้มีการบันทึก
รายงานผลการพิจารณา  รายละเอียดวิธีการ  เเละขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ  
โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) รายงานขอซื้อขอจ้าง 
(๒) ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ  เเละเอกสารเชิญชวน  (ถ้ามี) 
(๓) ข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย 
(๔) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
(๕) เอกสารเเจ้งผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก  (ถ้ามี)   
(๖) สัญญา  หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  หรือหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง  อย่างใดอย่างหนึ่ง

ตามที่ระบุในข้อ  ๖๔  รวมทั้งเอกสารการเเก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  (ถ้ามี)   
(๗) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ 
เอกสารตามวรรคหน่ึง  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ 

ในการตรวจสอบ   
หมวด  ๒ 

การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 

ส่วนที่  ๑ 
บททั่วไป 

 

 

ข้อ ๑๕ การเเบ่งซื้อเเบ่งจ้างให้เป็นไปตามข้อ  ๒๐  ของระเบียบกระทรวงการคลัง   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   



 หน้า   ๗ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๑๖ การจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานจ้างที่ปรึกษาตามส่วนที่  ๕  หรืองานจ้างออกเเบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างตามส่วนที่  ๖  ให้ดําเนินการตามวิธีการในส่วนที่  ๒  ของหมวดน้ี 

ส่วนที่  ๒ 
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 

 

 

การกําหนดราคากลาง 
ข้อ ๑๗ ในการจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเเต่งตั้งบุคลากรของส่วนราชการ

ในต่างประเทศบุคคลหน่ึงบุคคลใดเป็นเจ้าหน้าที่ผู้กําหนดราคากลาง  เว้นแต่งานก่อสร้างให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลางประกอบด้วยประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  
ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศนั้น  ในกรณีจําเป็นหรือมีข้อจํากัดด้านบุคลากร
ของส่วนราชการในต่างประเทศ  อาจเเต่งตั้งจากบุคลากรของส่วนราชการอื่นในต่างประเทศที่ประจําอยู่
ในประเทศนั้นด้วยก็ได้ 

ข้อ ๑๘ ให้เจ้าหน้าที่ผู้กําหนดราคากลางหรือคณะกรรมการกําหนดราคากลางมีอํานาจหน้าที่ 
ในการกําหนดราคากลางโดยวิธีการตามข้อ  ๕  และเสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศให้ความเห็นชอบ
แล้วนําไปประกอบการจัดทํารายงานขอซ้ือขอจ้างตามข้อ  ๒๐   

เม่ือรายงานขอซ้ือขอจ้างได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้ประกาศราคากลางในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของส่วนราชการในต่างประเทศและปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของส่วนราชการ
ในต่างประเทศ  เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งเเสนบาท)  
หรือการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเป็นงานที่เก่ียวข้องกับความม่ันคง  หรือเป็นความลับของราชการ 

ข้อ ๑๙ การประชุมคณะกรรมการราคากลาง  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการท้ังหมด  ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหน่ึงในการลงมติในการประชุม  
ประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกคร้ัง  หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน   

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด   
รายงานขอซื้อขอจ้าง 

ข้อ ๒๐ ก่อนการดําเนินการซื้อหรือจ้างทุกวิธี  นอกจากการซื้อที่ดินเเละสิ่งปลูกสร้าง   
ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซ้ือขอจ้างเสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อให้ความเห็นชอบ  
โดยมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
(๒) ขอบเขตของงาน  หรือรายการของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง  เช่น  คุณลักษณะ

เฉพาะของพัสดุและจํานวนที่ต้องการซื้อ  หรือแบบรูปรายการ  รายละเอียดและปริมาณท่ีต้องการจ้าง 



 หน้า   ๘ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง   
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  โดยระบุวงเงินงบประมาณท่ีประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
(๕) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น  หรือให้งานน้ันแล้วเสร็จ 
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง  และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างด้วยวิธีนั้น 
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ  เว้นแต่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง 
(๘) ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการซื้อ 

หรือจ้าง  เอกสารเชิญชวน  หรือเอกสารที่เก่ียวข้อง   
ข้อ ๒๑ ในกรณีต่อไปน้ี  เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทํารายงาน 

ตามข้อ  ๒๐  เฉพาะรายการที่เห็นว่าจําเป็นก็ได้   
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อ  ๒๘  (๓)  เเละ  (๔) 
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาท)   
ข้อ ๒๒ ก่อนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้าง  หรือการเช่าระยะยาวในประเทศ 

ที่ไม่ให้ถือกรรมสิทธิ์  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  เพื่อเสนอ
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศให้ความเห็นชอบ  ตามรายการ  ดังต่อไปนี้   

(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อ   
(๒) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ 
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น  เว้นเเต่ไม่สามารถหาได้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  

ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 
(๔) ราคาซื้อขายของที่ดินและหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อคร้ังหลังสุดประมาณ  

๓  ราย  เว้นเเต่ไม่สามารถหาได้  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณี 
แห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 

(๕) วงเงินที่จะซื้อ  โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ  ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน 
ที่ประมาณว่าจะซื้อในคร้ังนั้น 

(๖) วิธีที่จะซื้อ  และเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น 
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น  การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จําเป็นในการซื้อ   
การซื้อที่ดินเเละหรือสิ่งปลูกสร้างในต่างประเทศให้ติดต่อกับเจ้าของโดยตรง  หรือติดต่อผ่านนายหน้า  

หรือดําเนินการตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น   
ข้อ ๒๓ เม่ือรายงานขอซื้อขอจ้างได้รับความเห็นชอบตามข้อ  ๒๐  หรือข้อ  ๒๒  เเล้ว   

ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินกระบวนการเพื่อการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้   
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง 

ข้อ ๒๔ ในการดําเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างเเต่ละครั้ง  ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ
แต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างขึ้นเพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการ
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พิจารณาของคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศภายในระยะเวลาท่ีกําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจําเป็น 

ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาท)  ไม่ต้อง
เเต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ให้ใช้รายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ  ๒๐  เเละข้อ  ๒๑  เเละให้ใช้วิธี
จัดซื้อจัดจ้างตามข้อ  ๓๕   

ข้อ ๒๕ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการ
อย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศนั้น  ในกรณีจําเป็นหรือมี
ข้อจํากัดด้านบุคลากรของส่วนราชการในต่างประเทศ  อาจเเต่งตั้งจากบุคลากรของส่วนราชการอื่น 
ในต่างประเทศที่ประจําอยู่ประเทศนั้นด้วยก็ได้   

ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประโยชน์ของคณะผู้แทนไทยที่เดินทางไปราชการจากส่วนกลาง  
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศอาจแต่งตั้งบุคคลจากคณะผู้เเทนน้ันร่วมด้วยก็ได้ 

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  อาจแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ  
เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

อํานาจหน้าที่ของคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๑  ข้อ  ๓๒   
เเละข้อ  ๓๔   

ข้อ ๒๖ การประชุมคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 
ก่ึงหนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด  ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีหนึ่งเสียงในการลงมติ
ในการประชุมประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกคร้ัง  หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
ได้ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่แทน   

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก  ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชี้ขาด   

กรรมการคนใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ  ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 
ประธานกรรมการเเละกรรมการ  จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา

ในการซื้อหรือการจ้างครั้งนั้น  ทั้งนี้  การมีส่วนได้ส่วนเสียในเร่ืองซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ
เเละกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเองเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น  ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการ 
ในคณะกรรมการที่ตนได้รับการเเต่งตั้งนั้น  เเละให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเเต่งตั้งผู้อื่น 
เพื่อปฏิบัติหน้าที่เเทน 
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วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 
ข้อ ๒๗ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศให้ดําเนินการโดยวิธี

คัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง  ตามที่กําหนดในข้อ  ๒๘ 
(๑) วิธีคัดเลือก  ได้เเก่  การเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ 

ส่วนราชการในต่างประเทศกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า  ๓  รายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  เเละพิจารณาคัดเลือก
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ  วัตถุประสงค์ของการใช้งาน  คุณภาพ  ราคา  บริการหลัง
การขาย  พัสดุ  ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  ประสบการณ์และความน่าเชื่อถือของผู้ประกอบการ  
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น  หรือเทคโนโลยีของพัสดุหรือผู้ย่ืนข้อเสนอ  เป็นต้น 

(๒) วิธีเฉพาะเจาะจง  ได้เเก่  การเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
ที่ส่วนราชการในต่างประเทศกําหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอ  หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา   

ข้อ ๒๘ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ  ให้ใช้วิธีคัดเลือกก่อน  
เว้นเเต่กรณีดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

(๑) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต  จําหน่าย  ก่อสร้าง  หรือให้บริการทั่วไป  เเละมีวงเงิน  
ในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าเเสนบาท)   

(๒) การจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้ประกอบการโดยตรงเพียงรายเดียว  หรือเป็นพัสดุที่เป็นที่ดิน
เเละหรือสิ่งปลูกสร้างที่จําเป็นต้องซื้อเฉพาะเเห่ง   

(๓) การจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยเร่งด่วน  หากล่าช้าอาจจะเสียหาย 
ต่อราชการ   

(๔) การจดัซื้อจัดจ้างกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉินกรณีเกิดภัยพิบัติ   
(๕) การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเป็นพัสดุที่เก่ียวพันกับพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนเเล้ว  

เเละมีความจําเป็นต้องทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น   
โดยมูลค่าของพัสดุที่ทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนเเล้ว 

(๖) การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเป็นงานที่เก่ียวข้องกับความมั่นคง  หรือเป็นความลับของราชการ 
วิธีคัดเลือก 

ข้อ ๒๙ เม่ือรายงานขอซ้ือขอจ้างได้รับความเห็นชอบตามข้อ  ๒๐  แล้ว  ให้เจ้าหน้าที่แจ้ง
คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก  เพื่อดําเนินการเชิญชวนผู้ประกอบการเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามแบบธรรมเนียมปฏิบัติของต่างประเทศนั้น  โดยอย่างน้อยต้องมีรายการ  ดังต่อไปนี้ 

(๑) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ  หรืองานจ้างที่ต้องการจ้าง 
(๒) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าย่ืนข้อเสนอ  (ถ้ามี) 
(๓) กําหนดวัน  เวลาการย่ืนข้อเสนอ  (ถ้ามี) 
ทั้งนี้  จํานวนผู้ประกอบการที่เชิญชวนและเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกให้เป็นไปตามข้อ  ๒๗  (๑) 
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ข้อ ๓๐ ในการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก  ให้คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง  มีอํานาจหน้าที่  
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ส่วนราชการในต่างประเทศกําหนด
ตามข้อ  ๒๗  (๑)  เเละข้อ  ๒๙  ไม่น้อยกว่า  ๓  ราย  โดยคํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่
เข้าย่ืนข้อเสนอด้วย 

(๒) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาในการยื่นข้อเสนอ  ให้รับซองข้อเสนอของผู้ประกอบการ   
พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มาย่ืนข้อเสนอ   

เม่ือพ้นกําหนดเวลาย่ืนข้อเสนอ  มิให้รับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  และพัสดุตัวอย่างตามเง่ือนไข
ที่กําหนดในเอกสารเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอ  เว้นแต่กรณีการซื้อหรือจ้างใดมีรายละเอียด 
ที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ ย่ืนข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุมาแสดง 
เพื่อทดลองหรือทดสอบ  หรือนําเสนองาน  หรือเอกสาร  หรือรายละเอียดที่กําหนดให้จัดส่งภายหลังจาก
วันที่ย่ืนข้อเสนอ   

(๓) เม่ือถึงกําหนดวัน  เวลาในการเปิดซองข้อเสนอ  ให้เปิดซองข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย  
พร้อมจัดทําบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  ของผู้ย่ืนข้อเสนอ  และให้กรรมการคนใดคนหนึ่ง   
ลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา   

(๔) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ ย่ืนข้อเสนอ  ใบเสนอราคา  และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ   
แล้วคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีถูกต้องตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน 

(๕) พิจารณาคัดเลือกพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างของผู้ ย่ืนข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติ 
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้วให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ย่ืนข้อเสนอรายที่คัดเลือกตามข้อ  ๒๗  (๑) 

(๖) จัดทํารายงานผลการพิจารณา  และเสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  เพื่ออนุมัติ  
หรือเสนอต่อผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างต่อไป 

รายงานผลการพิจารณาอย่างน้อยให้ประกอบด้วยรายการ  ดังต่อไปนี้ 
(ก) รายการพัสดุและคุณสมบัติของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
(ข) รายชื่อผู้ย่ืนข้อเสนอ 
(ค) ผู้ย่ืนข้อเสนอและรายการพัสดุของผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือก 
(ง) ราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือก 
(จ) เหตุผลของคณะกรรมการในการพิจารณา 
ข้อ ๓๑ เม่ือคณะกรรมการได้พิจารณาตามข้อ  ๓๐  เเล้ว  ปรากฏว่า  มีผู้ ย่ืนข้อเสนอ 

ที่มีคุณสมบัติเเละข้อเสนอตรงตามเง่ือนไขที่ส่วนราชการในต่างประเทศกําหนดเพียงรายเดียว   
ก็ให้คณะกรรมการต่อรองราคากับผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้น  แล้วเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  เพื่ออนุมัติ  หรือเสนอต่อผู้มีอํานาจอนุมัติต่อไป   
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ข้อ ๓๒ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก  หากปรากฏว่า  ราคาของผู้ที่ชนะการซื้อหรือการจ้าง  
หรือที่ได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ให้คณะกรรมการดําเนินการ  ดังนี้   

(๑) ให้ต่อรองราคากับผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ันให้ต่ําที่สุดเท่าที่จะทําได้  หากผู้ที่ย่ืนข้อเสนอ   
รายนั้นยอมลดราคา  ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่ 
ย่ืนข้อเสนอรายนั้น   

(๒) ถ้าดําเนินการตาม  (๑)  แล้วไม่ได้ผล  ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาทุกรายที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง  เพื่อเสนอราคาใหม่พร้อมกัน  โดยย่ืนใบเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลา 
อันสมควร  หากรายใดไม่ย่ืนใบเสนอราคา  ให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม  หากผู้ที่เสนอราคา
ต่ําสุดในการเสนอราคาคร้ังนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จัดซื้อหรือจ้าง  ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่ 
ย่ืนข้อเสนอรายนั้น   

(๓) ถ้าดําเนินการตาม  (๒ )   แล้วไม่ได้ผล  ให้ เสนอความเห็นต่อผู้ มีอํานาจอนุมัติ   
เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ  ลดจํานวน  หรือลดเน้ืองาน  ที่ไม่ก่อให้เกิด 
การได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ที่เสนอราคา  หรือขอเงินเพิ่มเติม  หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง   
เพื่อดําเนินการใหม่  หรือจะสั่งให้ดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงก็ได้ 

ข้อ ๓๓ เม่ือผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาตามข้อ  ๓๐  
เเละข้อ  ๓๑  เเล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ปิดประกาศผลโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างกรณีเป็นงานที่เก่ียวข้องกับความม่ันคง  หรือเป็นความลับ 
ของราชการ  หรือข้อยกเว้นอื่นภายใต้ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

วิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ ๓๔ เม่ือรายงานขอซ้ือขอจ้างได้รับความเห็นชอบตามข้อ  ๒๐  หรือข้อ  ๒๒  แล้ว   

ให้เจ้าหน้าที่แจ้งคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  เพื่อดําเนินการ  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่ส่วนราชการในต่างประเทศกําหนด

ตามข้อ  ๒๘  (๓)  เเละ  (๔)  โดยอนุโลม 
(๒) การเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอต่อส่วนราชการ

ในต่างประเทศ  โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้ 
 (ก) ให้สืบราคาจากผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง 
 (ข) กรณีให้เชิญผู้ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงมาย่ืนข้อเสนอ   

หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นสูงกว่าราคากลาง  หรือวงเงินงบประมาณ  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้ 
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 (ค) กรณีตามข้อ  ๒๘  (๕)  ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลง  
ซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ  เพื่อขอให้มีการซ้ือหรือจ้างตามรายละเอียด  เเละราคาท่ีต่ํากว่า 
หรือราคาเดิม  โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม  (ถ้ามี)  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงาน
ของรัฐ 

 (ง) ให้เชิญเจ้าของที่ดินเเละหรือสิ่งปลูกสร้าง  หรือนายหน้า  ตามธรรมเนียมปฏิบัติ
ท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น  มาเสนอราคาหากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นสูงกว่าราคากลาง  หรือวงเงิน
งบประมาณ  หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้   

(๓) จัดทํารายงานผลโดยนําความในข้อ  ๓๐  (๖)  มาใช้บังคับโดยอนุโลม   
ข้อ ๓๕ สําหรับกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งเเสนบาท)  

ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง   
ข้อ ๓๖ การจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อ  ๒๘  (๓)  เเละ  (๔)  ในวงเงินไม่เกิน  

๕๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าเเสนบาท)  เเละไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน  ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ 
จัดซื้อจัดจ้างไปก่อน  เเล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  เเละเม่ือ
หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเห็นชอบเเล้ว  ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานในการตรวจรับ
โดยอนุโลม 

ข้อ ๓๗ เ ม่ือผู้ มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา 
ตามข้อ  ๓๔  เเล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ประกาศผลในระบบเครือข่ายสารสนเทศของส่วนราชการในต่างประเทศ
และปิดประกาศโดยเปิดเผย  ณ  สถานที่ปิดประกาศของส่วนราชการในต่างประเทศ  เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้าง 
ที่มีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งเเสนบาท)  หรือการจัดซื้อจัดจ้างกรณีเป็นงาน 
ที่เก่ียวข้องกับความม่ันคง  หรือเป็นความลับของราชการ 
การจ่ายเงินล่วงหน้า   

ข้อ ๓๘ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้เเก่ผู้ประกอบการท่ีเป็นคู่สัญญาให้กระทําได้ 
ตามหลักเกณฑ์เเละกรณี  ดังต่อไปนี้ 

(๑) การจ้างในต่างประเทศให้จ่ายเงินล่วงหน้าได้ไม่เกินอัตราร้อยละ  ๑๕  ของราคาซื้อ 
หรือราคาจ้าง  เว้นเเต่กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น
กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  โดยได้รับความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงการต่างประเทศ  หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย 

(๒) การซ้ือสินค้าในต่างประเทศให้จ่ายเงินค่าสินค้าได้ตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ   
หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นในลักษณะของการจ่ายเงินมัดจํา  หรือจ่ายเงิน 
ตามความก้าวหน้าในการสั่งซื้อสินค้า  ให้กระทําได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า 

(๓) การซ้ือหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ  จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ  ๕๐  ของราคาซื้อ 
หรือราคาจ้าง 
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(๔) การซ้ือพัสดุจากหน่วยงานรัฐของต่างประเทศนั้น  องค์กรสาธารณกุศลของต่างประเทศนั้น  
หรือองค์การระหว่างประเทศ  ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกัน  เเล้วเเต่กรณี 

(๕) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ  หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสําเร็จรูปที่มีลักษณะ
จะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อนเเละมีกําหนดการออกเป็นวาระ  หรือการบอกรับเป็นสมาชิกให้จ่ายได้
เท่าที่จ่ายจริง 
ข้อ ๓๙ การจ่ายเงินล่วงหน้าตามข้อ  ๓๘  (๑)  ให้ผูป้ระกอบการทีเ่ป็นคู่สัญญาวางหลักประกันการรับ
เงินล่วงหน้าตามข้อ  ๗๐  เเละข้อ  ๗๒   

กรณีข้อ  ๓๘  (๒)  (๓)  (๔)  เเละ  (๕)  ไม่ต้องเรียกหลักประกันการรับเงินล่วงหน้า   
ข้อ ๔๐ กรณีจําเป็นฉุกเฉิน  เช่น  ภัยพิบัติที่จําเป็นต้องช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ   

ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงเเละไม่ต้องเรียกหลักประกันรับเงินล่วงหน้าก็ได้ 
ส่วนที่  ๓ 
การเช่า 

 

 

ข้อ ๔๑ การเช่าสังหาริมทรัพย์และการเช่าอสังหาริมทรัพย์  ให้หัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  หรือผู้ที่ได้ รับมอบหมายพิจารณาดําเนินการได้ตามความเหมาะสมและจําเป็น   
ตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศน้ัน  โดยสําหรับการเช่า
สังหาริมทรัพย์  ให้นําข้อกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 

กรณีมีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าสังหาริมทรัพย์เเละอสังหาริมทรัพย์ 
ให้ดําเนินการตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น   

ข้อ ๔๒ การเช่าอสังหาริมทรัพย์  ให้กระทําได้ในกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เช่าที่ดินเพื่อเป็นประโยชน์ของส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือของกระทรวงการตา่งประเทศ   
(๒) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่ทําการ  หรือทําเนียบเอกอัครราชทูต  หรือบ้านพักกงสุลใหญ่   

ในกรณีที่ไม่มีสถานที่เช่นว่านั้น  หรือมีเเต่ไม่เพียงพอ  หรือไม่อาจใช้การได้ชั่วคราว  เเละถ้าสถานที่เช่า
นั้นกว้างขวางพอ  จะใช้เป็นที่พักของผู้มีสิทธิเบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของราชการด้วยก็ได้ 

(๓) เช่าสถานที่เพื่อจัดกิจกรรมของส่วนราชการในต่างประเทศ   
(๔) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศ  ในกรณีที่ไม่มีสถานที่

เก็บเพียงพอ 
การเช่าให้ดําเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ให้เช่าโดยตรง   
ข้อ ๔๓ ก่อนดําเนินการเช่า  ให้เจ้าหน้าที่ทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ 

หรือผู้มีอํานาจอนุมัติ  ตามรายการดังนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่จะต้องเช่า 
(๒) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ 



 หน้า   ๑๕ 
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(๓) ในกรณีเช่าอสังหาริมทรัพย์จะต้องมีรายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ที่เช่า  เช่น  สภาพ
ของสถานที่บริเวณที่ต้องการใช้  พร้อมทั้งภาพถ่าย  (ถ้ามี)  เป็นต้น 

(๔) อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์อื่น  ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่จะเช่า  (ถ้ามี)   
อสังหาริมทรัพย์ซึ่งมีอัตราค่าเช่ารวมทั้งค่าบริการอื่นเก่ียวกับการเช่าตามที่จะกําหนดไว้ในสัญญา   

ให้เป็นไปตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 
ส่วนที่  ๔ 

การแลกเปลี่ยน 
 

 

ข้อ ๔๔ การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทํามิได้  เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ 
ที่ประสงค์ให้มีการแลกเปลี่ยนพัสดุได้เสนอให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาให้ความเห็นชอบ   

เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว  ให้นําข้อ  ๙๖  ถึงข้อ  ๑๐๐  ของระเบียบกระทรวงการคลัง   
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๕ 
งานจ้างที่ปรึกษา 

 

 

ข้อ ๔๕ งานจ้างที่ปรึกษา  เป็นงานให้บริการเพื่อเป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือเเนะนําเเก่ส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  โดยที่ปรึกษาอาจเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  
หรือเป็นที่ปรึกษาที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในขอบเขตงานท่ีส่วนราชการในต่างประเทศประสงค์จะจัดจ้าง
ที่มิได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ก็ได้ 

การจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศของส่วนราชการในต่างประเทศ  จะจ้างที่ปรึกษาไทยหรือที่ปรึกษา
ต่างชาติก็ได้  ในกรณีที่จ้างที่ปรึกษาต่างชาติจะมีที่ปรึกษาไทยร่วมงานด้วยหรือไม่ก็ได้  ให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีเเห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 
วิธีจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๔๖ งานจ้างที่ปรึกษา  กระทําได้  ๒  วิธี  ดังนี้   
(๑) วิธีคัดเลือก  หรือ 
(๒) วิธีเฉพาะเจาะจง  สําหรับงานในกรณี  ดังนี้   
 (ก) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินการจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าเเสนบาท)   
 (ข) เป็นการจ้างในกรณีที่ทราบเเน่ชัดว่าผู้เชี่ยวชาญในงานที่จะให้บริการตามที่ต้องการ 

มีจํานวนจํากัด  ไม่เหมาะสมที่จะดําเนินการด้วยวิธีคัดเลือก  เเละมีวงเงินการจ้างคร้ังหนึ่งไม่เกิน  
๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าล้านบาท) 
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 (ค) เป็นงานที่จําเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมทําต่อจากงานที่ได้ทําไว้แล้วเนื่องจาก
เหตุผลทางเทคนิค   

 (ง) เป็นงานที่มีเนื้อหาละเอียดอ่อนต่อการต่างประเทศ  หรือเป็นงานที่เก่ียวข้องกับ
ความม่ันคง  หรือเป็นความลับของราชการ   

 (จ) เป็นงานที่มีความจําเป็นเร่งด่วน  หากล่าช้าจะเสียหายเเก่ราชการ 
 (ฉ) กรณีอื่น ๆ  ที่คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างเเละการบริหารพัสดุ

ภาครัฐของส่วนราชการในต่างประเทศ  เห็นชอบ   
การกําหนดราคากลาง 

ข้อ ๔๗ การจ้างที่ปรึกษาให้กําหนดราคากลางโดยนําความในข้อ  ๑๗  ข้อ  ๑๘  และข้อ  ๑๙  
มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
รายงานขอจ้าง 

ข้อ ๔๘ ก่อนดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการ
ในต่างประเทศ  เพื่อให้ความเห็นชอบ  โดยนําความในข้อ  ๒๐  ข้อ  ๒๒  และข้อ  ๒๓  มาบังคับใช้ 
โดยอนุโลม   
คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา 

ข้อ ๔๙ ในการจัดจ้างที่ปรึกษา  ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศแต่งตั้งคณะกรรมการ
ดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณา 
ของคณะกรรมการ  ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ
พิจารณาขยายเวลาให้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๕๐ คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาประกอบด้วย  ประธานกรรมการ  ๑  คน  
และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศนั้น  ในกรณีจําเป็น
หรือมีข้อจํากัดด้านบุคลากรของส่วนราชการในต่างประเทศ  อาจเเต่งตั้งจากบุคลากรของส่วนราชการอื่น
ในต่างประเทศที่ประจําอยู่ในประเทศนั้นด้วยก็ได้   

คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา  อาจแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับ 
งานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

ข้อ ๕๑ ในการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษา
เเละเจ้าหน้าที่ดําเนินการโดยนําข้อ  ๒๙  ข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๑  ข้อ  ๓๒  เเละข้อ  ๓๓  มาบังคับใช้ 
โดยอนุโลม 

ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้างที่ปรึกษาพิจารณาตามข้อ  ๒๗  (๑)  
โดยอนุโลม  โดยให้พิจารณาเกณฑ์ต่อไปนี้  ประกอบด้วย   
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(๑) ผลงานเเละประสบการณ์ของที่ปรึกษา 
(๒) วิธีการบริหารเเละวิธีการปฏิบัติงาน 
(๓) จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม 
(๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมเเละสนับสนุน 
(๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน 
ข้อ ๕๒ ในการจัดจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ให้คณะกรรมการดําเนินงานจ้าง 

ที่ปรึกษาเเละเจ้าหน้าที่ดําเนินการโดยนําข้อ  ๒๘  ข้อ  ๓๔  ข้อ  ๓๕  ข้อ  ๓๖  เเละข้อ  ๓๗  มาบังคับใช้
โดยอนุโลม   

ข้อ ๕๓ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัด  โดยคํานึงถึง
องค์ประกอบต่าง ๆ  เช่น  ลักษณะของงานที่จะจ้างอัตราค่าจ้างของงานในลักษณะเดียวกันที่ส่วนราชการ
ในต่างประเทศอื่นเคยจ้าง  จํานวนคน - เดือน  (man - months)  เท่าที่จําเป็น  ดัชนีค่าครองชีพ   
เป็นต้น  หรือให้เป็นไปตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศ 

ข้อ ๕๔ กรณีมีความจําเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า  ให้นําข้อ  ๓๘  เเละข้อ  ๓๙   
มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๖ 
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 

 

ข้อ ๕๕ การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ต้องจ้างผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมตามกฎหมายท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น   

กรณีจ้างผู้ประกอบการที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมของไทย  
จะต้องมีบุคลากรที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมและหรือวิศวกรรมตามกฎหมายท้องถิ่น
ของต่างประเทศนั้นร่วมอยู่ด้วย   

ทั้งนี้  อัตราค่าจ้างให้กําหนดเป็นร้อยละของมูลค่าวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง  ในอัตรา 
ตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีเเห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น 
การจัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

ข้อ ๕๖ ในงานจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ
เเต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง  หรือมอบหมายเจ้าหน้าที่จัดทําร่างขอบเขตของงานจ้างออกเเบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ   

องค์ประกอบ  ระยะเวลาการพิจารณา  เเละการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง 
เเละวรรคสอง  ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศกําหนดตามความเหมาะสม 
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รายงานขอจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ข้อ ๕๗ ในงานจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอจ้าง 

งานออกเเบบหรือควบคุมงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  เพื่อเสนอปลัดกระทรวง 
การต่างประเทศให้ความเห็นชอบโดยนําความในข้อ  ๒๐  และข้อ  ๒๓  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
คณะกรรมการงานจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง   

ข้อ ๕๘ ในการดําเนินการจัดจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  ให้หัวหน้าส่วนราชการ
ในต่างประเทศแต่งตั้งคณะกรรมการงานจ้างออกแบบหรือคณะกรรมการงานจ้างควบคุมงานก่อสร้าง  
เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้  พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ   
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศภายในระยะเวลา 
ที่กําหนด  เพื่อเสนอปลัดกระทรวงการต่างประเทศให้ความเห็นชอบ  ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า  
ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๕๙ คณะกรรมการงานจ้ างออกเ เบบหรือควบคุมงานก่อสร้างประกอบด้วย   
ประธานกรรมการ  ๑  คน  และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในส่วนราชการ
ในต่างประเทศนั้น   

ในกรณีจําเป็นหรือมีข้อจํากัดด้านบุคลากรของส่วนราชการในต่างประเทศ  อาจเเต่งตั้ง 
จากบุคลากรของส่วนราชการอื่นในต่างประเทศที่ประจําอยู่ประเทศนั้นด้วยก็ได้ 

คณะกรรมการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  อาจแต่งตั้ งผู้ชํานาญการ 
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้   

ข้อ ๖๐ ในการจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก  ให้คณะกรรมการ 
งานจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเเละเจ้าหน้าที่ดําเนินการโดยนําข้อ  ๒๙  ข้อ  ๓๐  ข้อ  ๓๑  
ข้อ  ๓๒  และข้อ  ๓๓  มาบังคับใช้โดยอนุโลม  ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้คณะกรรมการ 
งานจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้างพิจารณาตามข้อ  ๒๗  (๑)  โดยอนุโลม  โดยให้พิจารณาเกณฑ์
ต่อไปนี้  ประกอบด้วย 

(๑) แนวความคิดในการออกแบบ  และเเบบเบ้ืองต้นที่พัฒนาขึ้นจากแนวความคิดนั้น 
(๒) ผลงานเเละประสบการณ์ของผู้ให้บริการ   
(๓) วิธีการบริหารเเละวิธีการปฏิบัติงาน   
(๔) จํานวนบุคลากรที่เข้าร่วม 
(๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน 
ข้อ ๖๑ ในการจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  ให้คณะกรรมการ

งานจ้างออกเเบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเเละเจ้าหน้าที่ดําเนินการโดยนําข้อ  ๒๘  ข้อ  ๓๔  ข้อ  ๓๕  
เเละข้อ  ๓๗  มาบังคับใช้โดยอนุโลม   
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ข้อ ๖๒ กรณีงานก่อสร้างที่จําเป็นต้องให้ผู้ ก่อสร้างเป็นผู้ออกแบบด้วยตามกฎหมาย   
ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น  ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้มีอํานาจ   

ส่วนที่  ๗ 
การทําสัญญาและหลักประกัน 

 

 

สัญญา 
ข้อ ๖๓ การทําสัญญาของส่วนราชการในต่างประเทศ  ให้ทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ 

ตามแบบสัญญาที่แนบท้ายระเบียบนี้   
ในกรณีที่ต้องทําสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศที่ไม่ใช่ภาษาอังกฤษ  ให้จัดทําสัญญาภาษาอังกฤษ

เป็นคู่ฉบับด้วย   
ในกรณีที่สัญญาเเตกต่างจากเเบบสัญญาที่เเนบท้ายระเบียบนี้โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้

ในเเบบสัญญาเเละไม่ทําให้ส่วนราชการในต่างประเทศเสียเปรียบ  ก็ให้กระทําได้  เว้นเเต่ส่วนราชการ 
ในต่างประเทศเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างสัญญาให้กรมสนธิสัญญา
เเละกฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาก่อน  เเละต้องจัดทําสรุปสาระสําคัญเเห่งสัญญา 
เป็นภาษาไทย   

การลงนามในสัญญา  เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศซึ่งได้รับมอบอํานาจ  
ให้ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ   

ข้อ ๖๔ ส่วนราชการในต่างประเทศอาจจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือก็ได้  เฉพาะกรณี  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อ  ๒๘  (๓) 
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างที่วงเงินไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท  (ห้าเเสนบาท)   
(๓) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน  ๕  วันทําการนับเเต่วันถัดจาก 

วันทําข้อตกลงเป็นหนังสือ 
(๔) กรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้ข้อตกลงเป็นหนังสือตามเเบบของผู้ประกอบการท้องถ่ิน 

ที่จัดทําขึ้นตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น   
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งเเสนบาท)  หรือ

กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามข้อ  ๒๘  (๔)  จะไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้  
แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น   

ข้อ ๖๕ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้  เว้นแต่ในกรณี
ดังต่อไปนี้  ให้อยู่ในดุลพินิจของปลัดกระทรวงการต่างประเทศหรือผู้ที่ได้รับมอบอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติ 
ให้แก้ไขได้   
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(๑) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง  หากการแก้ไขนั้นไม่ทําให้ราชการ
เสียประโยชน์   

(๒) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์ของราชการ  หรือประโยชน์สาธารณะ 
ในกรณีการเเก้ไขสัญญาที่ส่วนราชการในต่างประเทศเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์

หรือไม่รัดกุมพอ  ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่เเก้ไขน้ันให้กรมสนธิสัญญาเเละกฎหมายของกระทรวงการต่างประเทศ
พิจารณาก่อน   

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้อง  หากมีความจําเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน  หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบ
หรือระยะเวลาในการทํางาน  ให้ตกลงพร้อมกันไป   

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน  เม่ือรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม
และวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว  หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทําให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
เปลี่ยนแปลงไป  จะต้องดําเนินการให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติ
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน  ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
ตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 
ค่าปรับ 

ข้อ ๖๖ การทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ   ให้นําข้อ   ๑๖๒  และข้อ   ๑๖๓   
ของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๒๕๖๐   
มาบังคับใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น 
ของต่างประเทศนั้นกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ข้อ ๖๗ ให้ส่วนราชการในต่างประเทศส่งสําเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ  ซึ่งมีมูลค่า
ตั้งแต่  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านบาท)  ขึ้นไปให้กระทรวงการต่างประเทศภายใน  ๖๐  วันนับแต่
ทําสัญญาหรือข้อตกลง  เพื่อกระทรวงการต่างประเทศนําส่งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป   
หลักประกันสัญญา 

ข้อ ๖๘ หลักประกันสัญญา  ให้ผู้ขายหรือผู้ รับจ้างใช้ เ งินสดหรือหนังสือคํ้าประกัน 
ของธนาคารในประเทศน้ัน  หรือหลักประกันตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณี 
แห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น  เป็นหลักประกัน  โดยกําหนดมูลค่าเป็นจํานวนเต็มในอัตราร้อยละ  ๕  
ของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จดัซื้อจัดจ้างในคร้ังนั้น   

ข้อ  ๖๙  หากมีการเเก้ไขสัญญาเเละมีผลทําให้วงเงินตามสัญญานั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม 
ไม่ว่ากรณีเพิ่มหรือลดวงเงิน  คู่สัญญาต้องนําหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญา 
ที่ได้เพิ่มหรือลด  เเล้วเเต่กรณี   
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ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญานํามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลง
หรือเสื่อมค่าลง  หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา  ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ  
ก็ตาม  รวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาเเล้วเสร็จหรือวันครบกําหนดความรับผิดในความชํารุด
บกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนเเปลงไป  คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจํานวน
ครบถ้วนตามมูลค่าที่กําหนดในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่ส่วนราชการในต่างประเทศกําหนด   

หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า 
ข้อ ๗๐ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า  ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนําหนังสือ 

คํ้าประกันของธนาคารในประเทศนั้น  หรือหลักประกันตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณี 
แห่งท้องถิ่นของต่างประเทศน้ัน  มาวางเป็นประกันเงินที่รับล่วงหน้าไป  เว้นแต่กฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  
หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น   

ข้อ ๗๑ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ  ๗๐  คู่สัญญาสามารถขอรับคืนเเต่บางส่วนได้  
หากส่วนราชการในต่างประเทศได้หักเงินที่จะจ่ายเเต่ละงวดเพื่อใช้คืนเงินล่วงหน้าในส่วนที่ขอรับคืนนั้นเเล้ว  
ทั้งนี้  จะต้องระบุไว้เป็นเง่ือนไขในเอกสารเชิญชวนเเละในสัญญาด้วย   

หลักประกันผลงาน 
ข้อ ๗๒ ในการจ้างงานก่อสร้างให้ มีการเรียกหลักประกันผลงาน  เว้นแต่กฎหมาย   

ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น 
ในกรณีเรียกหลักประกันผลงาน  ส่วนราชการในต่างประเทศจะหักเงินประกันผลงานไว้ 

เต็มจํานวนที่กําหนด  หรือในกรณีที่เเบ่งการชําระเงินค่าจ้างออกเป็นงวดจะหักเงินประกันผลงาน 
เเต่ละงวดตามอัตราที่กําหนดก็ได้   

คู่สัญญามีสิทธิขอเงินประกันผลงานคืนได้โดยนําหนังสือคํ้าประกันของธนาคารในประเทศน้ัน  
หรือหลักประกันตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น  
มาวางเป็นประกันเเทนการหักเงิน  โดยมีอายุการประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะกําหนดก็ได้ 

การคืนหลักประกัน 
ข้อ ๗๓ ให้ส่วนราชการในต่างประเทศคืนหลักประกันให้เเก่ผู้ ย่ืนข้อเสนอ  คู่สัญญา   

หรือผู้คํ้าประกันโดยเร็ว  เเละอย่างช้าต้องไม่เกิน  ๑๕  วันนับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพัน 
ตามสัญญาเเล้ว 
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ส่วนที่  ๘ 
การบริหารสัญญาเเละการตรวจรับพัสดุ 

 

 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
ข้อ ๗๔ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ประกอบด้วย  ประธานกรรมการ   ๑  คน   

และกรรมการอย่างน้อย  ๒  คน  ซึ่งแต่งตั้งจากบุคลากรภายในส่วนราชการในต่างประเทศ  ในกรณีจําเป็น 
หรือมีข้อจํากัดด้านบุคลากรของส่วนราชการในต่างประเทศ  อาจเเต่งตั้งจากบุคลากรของส่วนราชการอื่น
ในต่างประเทศที่ประจําอยู่ในประเทศนั้นด้วยก็ได้   

ในกรณีที่ เป็นการตรวจรับงานเพื่อประโยชน์ของคณะผู้แทนไทยที่ เดินทางไปราชการ 
จากส่วนกลาง  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจแต่งตั้งจากบุคคลจากคณะผู้เเทนนั้นร่วมด้วยก็ได้   

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  อาจแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับงานซื้อ 
หรือจ้างนั้น ๆ  เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาท)   
จะเเต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้นโดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุก็ได้   

มติของคณะกรรมการให้เป็นเอกฉันท์  กรณีมติไม่เป็นเอกฉันท์  ให้กรรมการที่ไม่เห็นด้วยกับมติ
ของคณะกรรมการทําบันทึกความเห็นแย้งไว้  เเละเสนอรายงานน้ันต่อหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ
หรือผู้มีอํานาจเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศหรือผู้มีอํานาจสั่งการ   
ให้ตรวจรับพัสดุนั้นไว้  จึงจะดําเนินการตรวจรับได้   

ข้อ ๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง  มีหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ตรวจรับพัสดุ  ณ  ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุนั้น  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือ  

ข้อตกลง  การตรวจรับพัสดุ  ณ  สถานที่อื่น  ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง  จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศก่อน   

(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้  สําหรับกรณีที่มีการทดลอง  
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเก่ียวกับพัสดุนั้น
มาให้คําปรึกษา  หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
นั้นก็ได้  ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้  ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ   

(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่งและให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น  
โดยเร็วที่สุด   
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(๔) เม่ือตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว  ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ  
ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุนั้นมาส่ง  แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  
โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  
และให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อทราบเเละสั่งการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบราชการ   

ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง   
ให้เจ้าหน้าที่รายงานหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อทราบและสั่งการ   

(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวน  หรือส่งมอบครบจํานวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด  ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น  ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวน 
ที่ถูกต้อง  โดยถือปฏิบัติตาม  (๔)  และให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อแจ้งให้ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ  แต่ทั้งนี้  ไม่ตัดสิทธิ์ส่วนราชการ 
ในต่างประเทศที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  ในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น   

(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย  ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง  
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น  และให้รีบ
รายงานหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน  ๓  วันทําการ 
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ   

(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้  ให้เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อพิจารณาส่ังการ  ถ้าหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศหรือผู้มีอํานาจ 
สั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้  จึงดําเนินการตาม  (๔)  หรือ  (๕)  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง  หรืองานจ้างออกเเบบรวมก่อสร้าง  
มีหน้าที่  ดังนี้   

(๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้ รับจ้างให้ เป็นไปตามกฎหมาย   
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร   

(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง  และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงาน  
ของส่วนราชการในต่างประเทศรายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนด 
ในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์  รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน  หรือพักงานของผู้ควบคุมงาน  
แล้วรายงานหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป   

(๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง  ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ   
ตามเวลาที่เหมาะสมและเห็นสมควร  และจัดทําบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย   
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(๔) นอกจากการดําเนินการตาม  (๑)  และ  (๒)  ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า   
แบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญามีข้อความคลาดเคล่ือนเล็กน้อย  หรือไม่เป็นไปตาม 
หลักวิชาการช่าง  ให้มีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร  
และตามหลักวิชาการช่าง  เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  กรณีอื่นนอกจากน้ี  ให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุเสนอรายงานความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อเสนอต่อผู้มีอํานาจอนุมัติต่อไป 

(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน  ๓  วันนับแต่วันที่ประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน  และให้ทําการตรวจรับใหเ้สร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด   

(๖) เม่ือตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนด 
ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น   
และให้ทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวด  แล้วแต่กรณี  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
อย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบให้แก่ผู้รับจ้าง  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  และให้เจ้าหน้าที่เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อทราบเเละสั่งการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบราชการ 

ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบท้ังหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไป
ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกําหนดในสัญญา  ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ  
เพื่อทราบเเละสั่งการ   

(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทําความเห็นแย้งไว้  ให้เสนอ  
หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศหรือผู้มีอํานาจเพื่อพิจารณาสั่งการ  ถ้าหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ
หรือผู้มีอํานาจสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้  จึงจะดําเนินการตาม  (๖)   

ข้อ  ๗๗  ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดําเนินการเป็นระยะ ๆ  อันจําเป็นต้องมี  
การควบคุมงานอย่างใกล้ชิด  หรือมีเง่ือนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน  ให้หัวหน้า
ส่วนราชการในต่างประเทศหรือผู้มีอํานาจแต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชํานาญทางด้านช่าง 
ตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการ  ลูกจ้างประจํา  พนักงานราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  
พนักงานของรัฐ  หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  ตามที่ได้รับความยินยอม 
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดแล้ว  ในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจําเป็นต้องใช้
ความรู้ความชํานาญหลายด้าน  จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้   

ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ  และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ํากว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ   

ในกรณีจําเป็น  จะจ้างผู้ให้บริการที่มีความรู้ความชํานาญด้านการควบคุมงานก่อสร้างโดยตรงก็ได้  
โดยถือปฏิบัติตามส่วนที่  ๖  ของหมวดน้ี 



 หน้า   ๒๕ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ข้อ ๗๘ ผู้ควบคุมงานตามข้อ  ๗๗  มีหน้าที่  ดังนี้   
(๑) ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานที่ที่กําหนดไว้ในสัญญา  หรือที่ตกลงให้ทํางานจ้างนั้น ๆ  

ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญาทุกประการ  โดยสั่งเปลี่ยนแปลง  
แก้ไข  เพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบ
รูปรายการ  ละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา  ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะ
ส่วนหน่ึงส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน  จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคําสั่งและให้
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญา 
หรือข้อตกลง  หรือการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที   

(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด  หรือกําหนดในสัญญามีข้อความขัดกัน   
หรือเป็นที่คาดหมายได้ว่า  ถึงแม้ว่างานน้ันจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด  และข้อกําหนดในสัญญา  
แต่เม่ือสําเร็จแล้วจะไม่ม่ันคงแข็งแรง  หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี  หรือไม่ปลอดภัย  ให้สั่งพักงาน
นั้นไว้ก่อนแล้วรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบ 
การบริหารสัญญาหรือข้อตกลง  หรือการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว   

(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน  พร้อมทั้งผล
การปฏิบัติงาน  หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  เพื่อรายงานให้  
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง  
หรือการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่ 
เม่ือเสร็จงานแต่ละงวด  โดยถือว่าเป็นเอกสารสําคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่  
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย 

(๔) ในวันกําหนดส่งมอบงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกําหนดส่งมอบงานแต่ละงวด  
ให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่  ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง  หรือการตรวจรับพัสดุ 
ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน  ๓  วันทําการนับแต่วันถึงกําหนดนั้น 

ข้อ ๗๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา  มีหน้าที่  ดังนี้   
(๑) กํากับและติดตามงานจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามเง่ือนไขที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือ  

ข้อตกลง   
(๒) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา  ณ  ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่  ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญา  

หรือข้อตกลง   
(๓) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง  และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้น

ไปโดยเร็วที่สุด   
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(๔) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงานจ้าง  
ที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ที่ปรึกษานําผลงานมาส่ง   
แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ   
มอบแก่ที่ปรึกษา  ๑  ฉบับ  และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  และให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศเพื่อทราบเเละสั่งการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบราชการ   

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา 
หรือข้อตกลง  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  หากคู่สัญญา 
ไม่ปฏิบัติตาม  มีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดงานนั้นชั่วคราวได้  เเละให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศเพื่อทราบและสั่งการ 

(๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็นแย้งไว้  
แล้วให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อผู้มีอํานาจพิจารณาสั่งการ  ถ้าผู้มีอํานาจ 
สั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  จึงดําเนินการตาม  (๔)   

ข้อ ๘๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  มีหน้าที่  
ดังนี้   

(๑) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง   
(๒) ตรวจรับงาน  ณ  ที่ทําการของผู้ว่าจ้าง  หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง   
(๓) ตรวจรับงานในวันที่ผู้ให้บริการนําผลงานมาส่ง  และให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด   
(๔) ในกรณีที่ผลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของส่วนราชการในต่างประเทศ

อันเนื่องมาจากไม่ได้ดําเนินการให้ถูกต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม  และหรือวิศวกรรม   
ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการดําเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว   

(๕) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว  ให้รับงานไว้  
และถือว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างนําผลงานมาส่ง  แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่
พร้อมกับทําใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย  ๒  ฉบับ  มอบแก่ผู้ให้บริการ  ๑  ฉบับ   
และเจ้าหน้าที่  ๑  ฉบับ  และให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อทราบเเละส่ังการ
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบราชการ   

ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญา 
หรือข้อตกลง  มีอํานาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม  หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา  หากคู่สัญญา 
ไม่ปฏิบัติตาม  มีอํานาจที่จะสั่งให้หยุดงานนั้นชั่วคราวได้  เเละให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศเพื่อผู้มีอํานาจทราบและส่ังการ   

(๖) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน  ให้กรรมการดังกล่าวทําความเห็น  
แย้งไว้  แล้วให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเพื่อผู้มีอํานาจพิจารณาส่ังการ  ถ้าผู้มีอํานาจ 
สั่งการให้รับผลงานนั้นไว้  จงึดําเนินการตาม  (๕)   
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ข้อ ๘๑ กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกําหนดส่งมอบแล้วและมีค่าปรับเกิดขึ้น   
ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน   
๗  วันทําการ  นับถัดจากวันครบกําหนดส่งมอบ  และเม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ  ให้ส่วนราชการ 
ในต่างประเทศบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ  ในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย   

ข้อ ๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญา 
หรือข้อตกลง  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาได้ตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง  เฉพาะในกรณี
ที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของส่วนราชการในต่างประเทศ  หรือเหตุสุดวิสัย  หรือเกิดจาก
พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศระบุไว้ในสัญญา
หรือข้อตกลงกําหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้ส่วนราชการในต่างประเทศทราบภายใน  ๑๕  วัน
นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง  หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กําหนด  คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของด
หรือลดค่าปรับ  หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้  เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่อง
ของส่วนราชการในต่างประเทศซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง  หรือส่วนราชการในต่างประเทศทราบดีอยู่แล้ว
ตั้งแต่ต้น 

ข้อ ๘๓ การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะบอกเลิกสัญญา 
หรือข้อตกลงกับคู่สัญญา  ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทํางาน
ให้แล้วเสร็จได้ภายในเวลาที่กําหนด  เหตุอื่นที่กําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง  หรือเหตุตามกฎหมาย  
ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศ 

การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงนั้น  หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ  ๑๐  ของวงเงิน 
ค่าพัสดุหรือค่าจ้าง  ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเสนอผู้มีอํานาจพิจารณาการบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลง  เว้นแต่คู่สัญญาจะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่ส่วนราชการในต่างประเทศโดยไม่มีเง่ือนไขใด ๆ  
ทั้งสิ้น  ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเสนอผู้มีอํานาจพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญา 
ได้เท่าที่จําเป็น   

ข้อ ๘๔ ภายหลังสิ้นสุดสัญญา  เเละยังอยู่ในระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพร่อง   
ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล  บํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุด
บกพร่องของพัสดุ  ในกรณีที่มีหลายหน่วยงานครอบครอง  ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
รับผิดชอบดูแลบํารุงรักษาและตรวจสอบความชํารุดบกพร่องของพัสดุนั้น   

ข้อ ๘๕ ในกรณีที่ปรากฏความชํารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกัน  
ความชํารุดบกพร่องตามสัญญา  ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ  ๘๔  รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดําเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที  พร้อมทั้งแจ้งให้ 
ผู้รับประกัน  (ถ้ามี)  ทราบด้วย   
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ข้อ ๘๖ เม่ือใกล้สิ้นสุดระยะเวลารับประกันความชํารุดบกพร่อง  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศ
สํารวจพัสดุว่ามีความชํารุดบกพร่องหรือไม่  หากมี  ให้เเจ้งผู้ขายหรือผู้รับจ้างให้เเก้ไขหรือซ่อมเเซมทันที
ก่อนคืนหลักประกันสัญญา   

ส่วนที่  ๙ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 

 

 

ข้อ ๘๗ ให้ส่วนราชการในต่างประเทศประเมินการปฏิบัติงานของผู้ขายหรือผู้รับจ้างสําหรับ
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ใช่วงเงินเล็กน้อย  คือเกินกว่า  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งแสนบาท)  ขึ้นไปไว้ใน
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  และรายงานให้กระทรวงการต่างประเทศทราบด้วย   

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามวรรคหน่ึง  ให้พิจารณาถึงความสามารถ 
ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จและคุณภาพของงานตามสัญญาหรือข้อตกลงที่ทําไว้กับส่วนราชการ 
ในต่างประเทศเป็นสําคัญ   

หมวด  ๓ 
การบริหารพัสดุ 

 

 

ส่วนที่  ๑ 
การเก็บ  การบันทึก  การเบิกจ่าย 

 

 

ข้อ ๘๘ การบริหารพัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศให้ดําเนินการตามหมวดนี้  เว้นแต่ 
มีระเบียบราชการ  หรือกฎหมายกําหนดไว้เป็นอย่างอื่น   

การบริหารพัสดุในหมวดนี้  ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ  งานก่อสร้าง  งานจ้างที่ปรึกษา  งานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  เเละงานจ้างออกเเบบรวมก่อสร้าง 
การเก็บและการบันทึก 

ข้อ ๘๙ เม่ือเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว  ให้ดําเนินการ  ดังต่อไปนี้   
(๑) ลงบัญชี  หรือทะเบียน  เพื่อควบคุมพัสดุแล้วแต่กรณี  แยกเป็นชนิด  โดยให้มีหลักฐาน

การรับเข้าบัญชี  หรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย 
 สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด  จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 
(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย  ปลอดภัย  และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี

หรือทะเบียน   
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การเบิกจ่ายพัสดุ 
ข้อ ๙๐ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของส่วนราชการในต่างประเทศ  ให้บุคลากรภายในส่วนราชการ

ในต่างประเทศที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก 
ข้อ ๙๑ การจ่ายพัสดุ  ให้เจ้าหน้าที่ที่มีหน้าที่เก่ียวกับการควบคุมพัสดุ  หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากหัวหน้าสว่นราชการในต่างประเทศเป็นหัวหน้าพัสดุ  เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ   
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ  (ถ้ามี)  แล้วลงบัญชี 

หรือทะเบียนทุกคร้ังที่มีการจ่าย  และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย   

ส่วนที่  ๒ 
การยืม 

 

 

ข้อ ๙๒ การให้ยืมหรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการ  ซึ่งมิใช่ประโยชน์ของทางราชการ  จะกระทํามิได้   
ข้อ ๙๓ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป  ให้ผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร 

แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน  โดยมีหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้ 
(๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ  จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ในต่างประเทศที่เป็นผู้ให้ยืม   
(๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานท่ีหรือนอกสถานที่ของส่วนราชการในต่างประเทศจะต้อง

ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ   
ข้อ ๙๔ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย  

หากเกิดชํารุดเสียหาย  หรือใช้การไม่ได้  หรือสูญหายไป  ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม  
โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง  หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท  ชนิด  ขนาด  ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน  
หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม   

ข้อ ๙๕ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐให้กระทําได้เฉพาะ 
เม่ือหน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจําเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน  จะดําเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ  พอที่จะให้ยืมได้  โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน  
และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  ทั้งนี้  โดยปกติ  หน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุ
เป็นประเภท  ชนิด  และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม   

ข้อ ๙๖ เม่ือครบกําหนดยืม  ให้ผู้ให้ยืม  หรือผู้รับหน้าที่แทน  มีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุ 
ที่ให้ยืมไปคืนภายใน  ๗  วันนับแต่วันครบกําหนด 
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ส่วนที่  ๓ 
การบํารุงรักษา  การตรวจสอบ 

 

 

การบํารุงรักษา 
ข้อ ๙๗ ให้ส่วนราชการในต่างประเทศจัดให้มีผู้ควบคุมพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ใน

สภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา  โดยให้มีการจัดทําแผนการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลา 
ในการซ่อมบํารุงด้วย   

ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุด  ให้ส่วนราชการในต่างประเทศดําเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว   

การตรวจสอบพัสดุประจําปี 
ข้อ ๙๘ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  ให้หัวหน้าส่วนราชการ 

ในต่างประเทศแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ  ซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุ  เพื่อตรวจสอบ 
การรับจ่ายพัสดุในงวดหนึ่งปีที่ผ่านมา  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น   

ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง  ให้เร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรก 
ของปีงบประมาณเป็นต้นไปว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่  พัสดุคงเหลือมีตัวตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
หรือไม่มีพัสดุใดชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จําเป็นต้องใช้ในส่วนราชการ 
ในต่างประเทศต่อไป  แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศ
ภายใน  ๓๐  วันทําการนับแต่วันเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น   

เม่ือหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว  
ให้เสนอกระทรวงการต่างประเทศทราบและส่งสําเนาไปยังสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินต่อไป 

ข้อ ๙๙ เม่ือหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ
ตามข้อ  ๙๘  และปรากฏว่ามีพัสดุชํารุด  เสื่อมสภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในส่วนราชการ 
ในต่างประเทศต่อไป  ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเว้นแต่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า   
เป็นการเสื่อมสภาพเน่ืองจากมาจากการใช้งานตามปกติ  หรือสูญไปตามธรรมชาติ  ให้เสนอกระทรวง 
การต่างประเทศพิจารณาสั่งการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้   

ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า  จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย  ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
ดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องของทางราชการต่อไป 



 หน้า   ๓๑ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

ส่วนที่  ๔ 
การจําหน่ายพัสด ุ

 

 

ข้อ ๑๐๐ หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในส่วนราชการ 
ในต่างประเทศต่อไปจะส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
ในต่างประเทศ  เพื่อพิจารณาสั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง  ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาย  ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน  แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี
ให้นําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่กรณี  ดังต่อไปนี้   

 (ก) การขายพัสดุคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
(ห้าแสนบาท)  จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 

 (ข) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น  โทรศัพท์เคลื่อนที่  แท็บเล็ต  ให้แก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ส่วนราชการในต่างประเทศมอบไว้ให้ใช้งานในหน้าที่  เม่ือบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่   
หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว  ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง   

 การขายโดยวิธีทอดตลาด  ให้ถือตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณี
แห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น  โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทําการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศ 
ขายทอดตลาด  กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจําหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ 
ในท้องตลาด  หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น  ณ  เวลาที่จะทําการขาย  และควรมี 
การเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม  กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจําหน่ายทั่วไปให้พิจารณาราคา 
ตามลักษณะ  ประเภท  ชนิดของพัสดุ  และอายุการใช้งานรวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย  
ทั้งนี้  ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าว 
โดยคํานึงถึงประโยชน์ของส่วนราชการในต่างประเทศด้วย   

 ส่วนราชการในต่างประเทศจะจ้างผู้ประกอบการ ท่ี ให้บ ริการขายทอดตลาด 
เป็นผู้ดําเนินการก็ได้   

(๒) เเลกเปลี่ยน  ให้ดําเนินการตามวิธีการเเลกเปลี่ยนที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้   
(๓) โอน  ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ  หน่วยงานของรัฐต่างประเทศ  หรือองค์กรสาธารณกุศล  

ทั้งนี้  ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย   
(๔) แปรสภาพหรือทําลายตามกฎหมาย  ธรรมเนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่น

ของต่างประเทศนั้นกําหนดไว้   
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งโดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน  ๖๐  วันนับถัดจากวันที่กระทรวง 

การต่างประเทศสั่งการ 
ข้อ ๑๐๑ เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ  

หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ  แล้วแต่กรณี 



 หน้า   ๓๒ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนพิเศษ   ๒๒๑   ง ราชกิจจานุเบกษา ๘   กันยายน   ๒๕๖๐ 
 

 
 

การจําหน่ายเป็นสูญ 
ข้อ ๑๐๒ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้ รับผิดชอบ  หรือมีตัวผู้ รับผิดชอบ   

แต่ไม่สามารถชดใช้ได้  หรือมีตัวพัสดุแต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ  ๑๐๐  ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ  
ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้   

(๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านบาท)   
ให้หัวหน้าส่วนราชการในต่างประเทศเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ   

(๒) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  (หนึ่งล้านบาท)   
ให้ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ   
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

ข้อ ๑๐๓ เม่ือดําเนินการจําหน่ายพัสดุแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชี 
หรือทะเบียนทันที  แล้วแจ้งให้กระทรวงการต่างประเทศทราบภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

ข้อ ๑๐๔ ก่อนมีการตรวจสอบพัสดุประจําปีตามข้อ  ๙๘  หากพบว่าพัสดุของส่วนราชการ 
ในต่างประเทศเกิดการชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป   
เเละได้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  เสร็จสิ้นเเล้ว  ถ้าไม่มี
ระเบียบอื่นใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ  ให้ดําเนินการตามข้อ  ๑๐๐  ข้อ  ๑๐๑  เเละข้อ  ๑๐๒ 

 
ประกาศ  ณ  วันที่  ๖  กันยายน  พ.ศ.  ๒๕๖๐ 

ดอน  ปรมัตถ์วินัย 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ 


