










 

 



เอกสารแนบ 2 

 

ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546 

 ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546  

แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

ร่างระเบียบที่เสนอแก้ไข 

   โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด คณะกรรมการ
บริหารสภากาชาดไทยในการประชุม คร้ังที่ 22/2545 เมื่อวันที่ 13 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2545 จึงมีมติให้วาง
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

คงเดิม 

ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546” คงเดิม 
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป คงเดิม 
ข้อ 3 บรรดาระเบียบ ระเบียบการ หลักเกณฑ์ มติ ค าสั่ง และประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการพัสดุของเหล่ากาชาด
จังหวัด ที่ก าหนดไว้แล้วในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน 

การด าเนินการพัสดุนอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เหล่ากาชาดจังหวัดด าเนินการตามระเบียบ
สภากาชาดไทย ว่าด้วย การพัสดุ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยอนุโลม 

คงเดิม 
 

ข้อ 4 ให้อุปนายกผู้อ านวยการสภากาชาดไทย เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ 
          ในกรณีที่จ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือจ าเป็นต้องขอยกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษให้เลขาธิการสภากาชาดไทยเป็นผู้อนุมัติ 

ข้อ 4 ให้อุปนายกผู้อ านวยการสภากาชาดไทย เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาด
ปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้ระเบียบนี้ 

ในกรณีที่จ าเป็นต้องปฏิบัตินอกเหนือจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้หรือจ าเป็นต้องขอยกเว้นการปฏิบัติ
ตามระเบียบนี้เป็นกรณีพิเศษให้คณะกรรมการบริหารสภากาชาดไทยเป็นผู้อนุมัต ิ

กรณีที่จ าเป็นต้องก าหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบนี้  ให้เหรัญญิกสภากาชาดไทย 
เป็นผู้มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์ หรือวิธีปฏิบัติ 

หมวด 1 
ค านิยาม 

ข้อ 5 ในระเบียบนี้  ถ้าข้อความมิได้แสดงให้เห็นเป็นอย่างอื่น 
          “พัสด”ุ หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
          “การพัสดุ” หมายความว่า การซื้อ การจ้าง การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การซ่อมแซมบ ารุงรักษา 
การควบคุม การจ าหน่ายและการด าเนินการอื่นที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  
          “เหล่ากาชาดจังหวัด” ให้หมายความรวมถึง  กิ่งกาชาด 
          “นายกเหล่ากาชาดจังหวัด” ให้หมายความรวมถึง  นายกกิ่งกาชาด 
          “กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด” ให้หมายความรวมถึง  กรรมการกิ่งกาชาด  

 
 

คงเดิม 
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 ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546  

แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

ร่างระเบียบที่เสนอแก้ไข 

          “เจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ซึ่งด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผู้ ได้รับ
แต่งตั้งหรือได้รับมอบหมายจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดให้มีหน้าที่ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตาม
ระเบียบนี้  
          “การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิด แต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 
          “การจ้าง” ให้หมายความรวมถึง การจ้างท าของ การรับขน ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 
และการจ้างเหมาบริการแต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของหน่วยงานตามระเบียบของสภากาชาดไทย ว่าด้วย การ
บริหารงานบุคคลและการรับขนในการเดินทางไปปฏบิัติงานตามระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย ค่าใช้จ่ายใน
การเดินทางไปปฏิบัตงิาน 
          “ผู้ซื้อ” หมายความว่า นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ซึ่งด าเนินการซื้อในนามของสภากาชาดไทย 
          “ผู้ว่าจ้าง” หมายความว่า นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ซึ่งด าเนินการจ้างในนามของสภากาชาดไทย 

หมวด 2 
การจัดหาพัสดุ 

ส่วนที่ 1 
การซื้อและการจ้าง 

วิธีซื้อและวิธีจ้าง 
ข้อ 6 การซ้ือหรือการจ้าง ให้กระท าได้ 5 วิธี คือ 

(1) วิธีตกลงราคา 

(2) วิธีสอบราคา 

(3) วิธีประกวดราคา 

(4) วิธีพิเศษ 

(5) วิธีกรณีพิเศษ 

 
 
 
 
 

คงเดิม 
 
 
 
 
 

ข้อ 7 การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซ้ือหรือการจ้างครั้งหน่ึง ซ่ึงมีราคาไม่เกิน 200,000 
บาท 

คงเดิม 

ข้อ 8  การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซ้ือหรือการจ้างครั้งหน่ึง ซ่ึงมีราคาเกินกว่า 200,000 
บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

คงเดิม 
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ร่างระเบียบที่เสนอแก้ไข 

ข้อ 9 การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซ้ือการจ้างครั้งหน่ึง ซ่ึงมีราคาเกินกว่า 1,000,000 บาท คงเดิม 
ข้อ 10 การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซ้ือหรือการจ้างครั้งหน่ึงซึ่งมีราคาเกินกว่า 200,000 บาท 
ให้กระท าได้เฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใด ดังต่อไปน้ี 
        (1) ต้องด าเนินการซ้ือหรือจ้างเป็นการเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะท าให้  เหล่ากาชาดจังหวัดเสียหาย
หรือเสียประโยชน์ 
        (2) ต้องจัดซ้ือจากต่างประเทศหรือจ้างผู้ช านาญจากต่างประเทศ 
        (3) จ าเป็นต้องซื้อหรือจ้างจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย 
        (4) เป็นการซ้ือที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างเฉพาะแห่ง 
        (5) เป็นการจ้างท่ีจ าเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความช ารุดของพัสดุก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้   
        (6) เป็นพัสดุท่ีได้ด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี 

ข้อ 10 การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การซ้ือหรือการจ้างครั้งหน่ึงซึ่งมีราคาเกินกว่า 200,000 บาท 
ให้กระท าได้เฉพาะกรณีหน่ึง กรณีใด ดังต่อไปน้ี 
          (1) ต้องด าเนินการซ้ือหรือจ้างเป็นการเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะท าให้ เหล่ากาชาดจังหวัดเสียหาย
หรือเสียประโยชน์ 
          (2) ต้องจัดซ้ือจากต่างประเทศหรือจ้างผู้ช านาญจากต่างประเทศ 
          (3) จ าเป็นต้องซื้อหรือจ้างจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายโดยตรง 
          (4) เป็นการซ้ือที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้างเฉพาะแห่ง 
          (5) เป็นการจ้างท่ีจ าเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความช ารุดของพัสดุก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้   
          (6) เป็นพัสดุท่ีได้ด าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี 

ข้อ 11 การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซ้ือหรือการจ้างจากหน่วยงานของสภากาชาดไทย 
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ 

คงเดิม 

ใบอนุญาตด าเนินการและขออนุมัติซื้อ/จ้าง 
ข้อ 12 ก่อนด าเนินการซ้ือหรือจ้างทุกกรณี ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท าใบขออนุญาตด าเนินการและขออนุมัติ
ซ้ือ/จ้าง ตามแบบพิมพ์แนบท้ายระเบียบเสนอนายกเหล่ากาชาดจังหวัด 
         การซ้ือหรือการจ้างครั้งหน่ึงซ่ึงมีราคาไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องท าใบขออนุญาตด าเนินการซ้ือ/
จ้าง ตามวรรคแรก โดยให้ท าบันทึกรายงานเสนอผู้มีอ านาจ 

ใบขอด าเนินการซื้อ/จ้าง (PR) และใบขออนุมัติซื้อ/จ้าง (PA) 
ข้อ 12 ก่อนด าเนินการซ้ือหรือจ้างทุกกรณี ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท า ใบขอด าเนินการซ้ือ/จ้าง (PR) ตามแบบท่ี
เหรัญญิกสภากาชาดไทยก าหนด เสนอนายกเหล่ากาชาดจังหวัด 
          การซ้ือหรือการจ้างครั้งหน่ึงซึ่งมีราคาไม่เกิน 10,000 บาท ไม่ต้องท าใบขอด าเนินการซ้ือ/จ้าง (PR) 
ตามวรรคแรก โดยท าบันทึกรายงานเสนอผู้มีอ านาจ 

ข้อ 13 เมื่อนายกเหล่ากาชาดจังหวัดให้ความเห็นชอบตามใบขออนุญาตด าเนินการและขออนุมัติซ้ือ/จ้าง
หรือตามบันทึกรายงานตามข้อ 12 ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุด าเนินการตามวิธีการซื้อหรือวิธีการจ้างนั้นๆ ต่อไป 

ข้อ 13 เมื่อนายกเหล่ากาชาดจังหวัดให้ความเห็นชอบตามใบขอด าเนินการซ้ือ/จ้าง (PR) หรือตามบันทึก
รายงานตามข้อ 12 ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุด าเนินการตามวิธีการซ้ือหรือวิธีการจ้างน้ันๆ และจัดท าใบขออนุมัติ
ซ้ือ/จ้าง (PA) ตามแบบท่ีเหรัญญิกสภากาชาดไทยก าหนด 

กรรมการ 
ข้อ 14 ในการด าเนินการซ้ือหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการดังต่อไปน้ี 

(1) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 

(2) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 

(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 

กรรมการ  
ข้อ 14 ในการด าเนินการซ้ือหรือจ้าง ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ ดังต่อไปน้ี 

(1) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
(2) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
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(4) คณะกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 

(5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

(6) คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

(4) คณะกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ 
(5) คณะกรรมการจัดซ้ือเพื่อเป็นของรางวัล  
(6) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
(7) คณะกรรมการตรวจการจ้าง 

ข้อ 15 คณะกรรมการตามข้อ 14 แต่ละคณะให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่าง
น้อย 2 คน โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ท่ีไม่มีหน้าท่ีในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ใน
กรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัด อาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับพัสดุน้ันเป็นกรรมการร่วมด้วยก็ได้  ท้ังน้ี  ต้องไม่ใช่บุคคลท่ีมีโอกาสในการได้รับผลประโยชน์จาก
การซ้ือ/จ้างนั้นๆ 
          ในกรณีท่ีถึงก าหนดเวลาในการประชุมเพื่อท าหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ประธานกรรมการไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมีอยู่ในขณะน้ันท าการเลือกกรรมการท่านใดท่านหน่ึง ท าหน้าท่ี
ประธานกรรมการแทนและด าเนินการต่อไป 
          กรณีวงเงินในการซ้ือหรือจ้างครั้งหน่ึงไม่เกิน 10,000 บาท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดเพียงคนเดียว ซ่ึงมิใช่ผู้จัดซ้ือหรือจัดจ้าง เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างก็ได้ 

 

ข้อ 15 คณะกรรมการตามข้อ 14 แต่ละคณะให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่าง
น้อย 2 คน โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ท่ีไม่มีห น้าท่ีในต าแหน่งเจ้าหน้าท่ีพัสดุ ใน
กรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัด อาจแต่งตั้งบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถ
เกี่ยวกับพัสดุน้ัน เป็นกรรมการร่วมด้วยก็ได้  ท้ังน้ี  ต้องไม่ใช่บุคคลท่ีมีโอกาสในการได้รับผลประโยชน์จาก
การซ้ือ/จ้างนั้นๆ 
          ในกรณีท่ีถึงก าหนดเวลาในการประชุมเพื่อท าหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ประธานกรรมการไม่
สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้กรรมการท่ีมีอยู่ในขณะน้ันท าการเลือกกรรมการท่านใดท่านหน่ึงท าหน้าท่ี
ประธานกรรมการแทนและด าเนินการต่อไป 

กรณีวงเงินในการซ้ือหรือจ้างครั้งหน่ึงไม่เกิน 10,000 บาท อาจแต่งตั้งคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัด หรือเจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไปประจ าเหล่ากาชาดจังหวัด หรือผู้ช่วยเหรัญญิก หรือผู้ช่วยเลขานุการ
เหล่ากาชาดจังหวัดเพียงคนเดียว ซ่ึงมิใช่ผู้จัดซ้ือหรือจัดจ้าง เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างก็ได้ 

ข้อ 16 ในการประชุม หรือร่วมกันท าหน้าท่ีของคณะกรรมการแต่ละคณะต้องมีกรรมการมาพร้อมกัน     
ไม่น้อยกว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการท้ังหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีหน่ึงเสียงใน
การลงมติ 
          มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และคณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง ให้ถือมติเอกฉันท์ กล่าวคือต้องมีความเห็นพ้องในทางเดียวกันในการตรวจรับ 
          กรรมการท่านใด ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ อาจท าบันทึกความเห็นแย้งไว้กับเอกสารท่ี
เกี่ยวข้องพร้อมลงนามก ากับไว้ก็ได้ หรือท าบันทึกเสนอความเห็นแย้งต่อนายกเหล่ากาชาดจังหวัดก็ได ้

คงเดิม 

วิธีตกลงราคา 
ข้อ 17 การซ้ือหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา เมื่อนายกเหล่ากาชาดจังหวัดได้อนุมัติตามข้อ 13 แล้วให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง แล้วรายงานเสนอนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติและ

วิธีตกลงราคา 
ข้อ 17 การซ้ือหรือจ้างโดยวิธีตกลงราคา เมื่อนายกเหล่ากาชาดจังหวัดได้อนุมัติตามข้อ 13 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ต่อรองและตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรง แล้วรายงานเสนอนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพื่อพิจารณาอนุมัติ 
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ลงนามในใบสั่งซ้ือใบสั่งจ้าง หรือสัญญาตามแบบแนบท้ายระเบียบ 
          การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วนที่ เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่
อาจด าเนินการตามปกติได้ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานพร้อมท าใบขออนุญาตด าเนินการ
และขออนุมัติซ้ือ/จ้างตามข้อ 12 เพื่อขอความเห็นชอบต่อนายกเหล่ากาชาดจังหวัด 

และลงนามในใบสั่งซ้ือใบสั่งจ้าง หรือสัญญาตามแบบแนบท้ายระเบียบ  
          การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจ าเป็นและเร่งด่วนที่ เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่
อาจด าเนินการตามปกติได้ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุด าเนินการไปก่อนได้ แล้วรีบรายงานพร้อมท าใบขอด าเนินการซ้ือ/จ้าง 
(PR) เพื่อขอความเห็นชอบต่อนายกเหล่ากาชาดจังหวัด แล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดย
อนุโลม 

วิธีสอบราคา 
ข้อ 18 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาให้เจ้าหน้าที่พัสดุท าประกาศสอบราคาเสนอนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพร้อมใบขออนุญาตด าเนินการและขออนุมัติซื้อ/จ้างตามข้อ 12 ซึ่งอย่างน้อย ต้องมีสาระส าคัญดังนี้ 

(1) รายการพัสดุที่ต้องการซื้อ/จ้าง 
(2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าสอบราคา 
(3) ก าหนดวิธีการ สถานที่ วันที่ และเวลาในการรับซอง ปิดการรับซอง และก าหนดเปิดซอง 
(4) สถานที่ ระยะเวลา และราคาของเอกสาร ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการสอบราคา 

วิธีสอบราคา 
ข้อ 18 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาให้เจ้าหน้าที่พัสดุท าประกาศสอบราคาเสนอนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดพร้อมใบขอด าเนินการซื้อ/จ้าง (PR) ตามข้อ 12 ซึ่งอย่างน้อย ต้องมีสาระส าคัญดังนี้ 

(1) รายการและรายละเอียดพัสดุที่ต้องการซื้อ/จ้าง 
(2) คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าสอบราคา 
(3) ก าหนดวิธีการ สถานที่ วันที่ และเวลาในการรับซอง ปิดการรับซอง และก าหนดเปิดซอง 
(4) สถานที่ ระยะเวลา และราคาของเอกสาร ในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการสอบราคา 

ข้อ 19 การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ด าเนินการดังนี้ 
    (1) ก่อนวันเปิดซองไม่น้อยกว่า 7 วัน ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุปิดประกาศสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการ
ของเหล่ากาชาดจังหวัด กับให้ส่งประกาศดังกล่าวไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างท างานน้ันโดยตรง หรือโดย
ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าท่ีจะท าได้ 
    (2) ให้ผู้ เสนอราคาส่งเอกสารเสนอราคาโดยใส่ซองผนึ กซองเรียบร้อยจ่าหน้าซองถึงประธาน
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาในครั้งน้ัน และส่งมอบต่อเจ้าหน้าท่ีพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัดท่ี
ด าเนินการสอบราคาภายในวัน เวลาและสถานท่ีท่ีก าหนดการรับซองในประกาศสอบราคา 
    (3) ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุรับซองเสนอราคาท่ีมีผู้ยื่นเสนอราคาทุกรายโดยไม่เปิดซองแล้วลงลายมือชื่อและ
วันท่ีรับซองก ากับท่ีหน้าซองเสนอราคาทุกซอง แล้วท าใบรับซองเสนอราคาท่ีลงลายมือชื่อผู้รับซองและเวลา
รับซองมอบให้แก่ผู้ยื่นซองเสนอราคาไว้เป็นหลักฐาน  

เมื่อพ้นก าหนดรับซองแล้ว ห้ามรับซองใบเสนอราคาจากผู้หน่ึงผู้ใดอีก  
 (4) ท ารายงานผลการรับซองพร้อมส่งมอบซองเสนอราคาต่อประธานคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา

เพื่อด าเนินการต่อไป 

คงเดิม 
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ข้อ 20 คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าท่ีพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาท่ีถูกต้องตามเงื่อนไขใน
เอกสารสอบราคาซ่ึงเสนอราคาพัสดุหรืองานจ้างท่ีมีคุณภาพและคุณสมบัติอันเป็นประโยชน์ต่อเหล่ากาชาด
จังหวัดมากท่ีสุด และจะต่อรองราคาหรือไม่ก็ได้ แล้วรายงานผลการพิจารณาพร้อมด้วยเอกสารท่ีรับไว้
ท้ังหมดต่อนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเพ่ือสั่งการ โดยเสนอผ่านเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

คงเดิม 

ข้อ 21 การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาท่ีปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายท่ีคณะกรรมการ
เห็นสมควรซ้ือหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาด าเนินการ
ตามล าดับ ดังน้ี  
       (1) เรียกผู้เสนอราคารายน้ันมาต่อรองราคาให้ต่ าสุดเท่าท่ีจะท าได้ หากผู้เสนอราคารายน้ันยอมลด 
ราคาลงอยู่ภายในวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายน้ัน 
       (2) ถ้าผู้เสนอราคาตาม (1) ไม่ยอมลดราคาหรือลดราคาแล้ว แต่ยังสูงกว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ให้
เรียกผู้เสนอราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจ้างทุกรายมาต่อรองราคาใหม่พร้อมกันด้วยวิธียื่นซอง
เสนอราคาภายในก าหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่มายื่นซองให้ถือว่ารายน้ันยืนตามราคาท่ีเสนอ
ไว้เดิม ท้ังนี้ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ท่ีลดราคาลงต่ าสุดอยู่ภายในวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง  
        (3) ถ้าปรากฏว่าราคาต่ าสุดของรายท่ีได้ต่อรองราคาใหม่ยังสูงว่าวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้างหรือไม่มีผู้ใด
ยินยอมลดราคาเลย ให้เสนอความเห็นต่อนายกเหล่ากาชาดจังหวัดว่าจะสมควรเปลี่ยนแปลงรายการหรือ 
ขอเงินงบประมาณเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพ่ือด าเนินการสอบราคาใหม่ 

คงเดิม 

วิธีประกวดราคา 
ข้อ 22 ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดประกาศประกวดราคาโดยมีรายการท านองเดียวกับใบแจ้งความสอบราคา
ตามข้อ 18 โดยเปิดเผย ณ ท่ีท าการของเหล่ากาชาดจังหวัดน้ัน และส่งไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียง หรือลง
ประกาศในหนังสือพิมพ์ หากเห็นควรจะส่งประกาศไปยังผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างท างานน้ันโดยตรง หรือจะ
โฆษณาโดยวิธีอื่นอีกด้วยก็ได้ 

คงเดิม 

ข้อ 23 การให้หรือขายแบบรูปและรายการละเอียดในการประกวดราคาจะต้องด าเนินการให้หรือขายก่อนวัน
รับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า 7 วัน 
          ในกรณีท่ีมีการขาย ให้ก าหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายท่ีเหล่ากาชาดจังหวัด จะต้องเสียไปในการ
จัดท าส าเนาแบบรูปและรายการละเอียดน้ัน 

คงเดิม 
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แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

ร่างระเบียบที่เสนอแก้ไข 

          ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งน้ัน และมีการประกวดราคาใหม่ ให้ผู้รับหรือซ้ือแบบรูปและ
รายการละเอียดในการประกวดราคาครั้งก่อนมีสิทธิใช้แบบรูปและรายการละเอียดน้ันหรือได้รับแบบรูปและ
รายการละเอียดใหม่โดยไม่ต้องเสียค่าซ้ือแบบรูปและรายการละเอียดอีก 
ข้อ 24 ก่อนวันเปิดซองประกวดราคา หากมีความจ าเป็นที่จะต้องชี้แจงหรือให้รายละเอียดเพ่ิมเติม เพ่ือ
ประโยชน์แก่เหล่ากาชาดจังหวัด หรือมีความจ าเป็นต้องแก้ไขรายละเอียดที่เป็นสาระส าคัญ ให้จัดท าเป็น
ประกาศประกวดราคาเพ่ิมเติม และด าเนินการตามข้อ 22 โดยอนุโลมกับแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่ขอรับหรือขอซื้อ
เอกสารประกวดราคาไปแล้ว ทุกรายด้วย 
          ก่อนด าเนินการตามวรรคหนึ่ง หากจะเป็นเหตุให้ผู้เสนอราคาไม่สามารถย่ืนซองประกวดราคาได้ทันตาม
ก าหนดเดิม ให้เลื่อนวัน เวลา รับซอง ปิดการรับซอง และเปิดซองประกวดราคา ตามความจ าเป็นด้วย 

คงเดิม 

ข้อ 25 คณะกรรมการรับซองและเปิดซองประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้  
          (1) ลงทะเบียนรับซองไว้เป็นหลักฐาน ลงชื่อก ากับซองกับบันทึกไว้ที่หน้าซองว่าเป็นของผู้ใด และห้าม
รับซองประกวดราคาทางไปรษณีย์ 
          (2) ตรวจสอบหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงินและให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบรับให้แก่ผู้ยื่น
ซองไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ถูกต้องให้หมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานด้วย กรณีหลักประกันซองเป็น
หนังสือค้ าประกันตรวจสอบความสมบูรณ์ให้กระท าโดยการแจ้งให้ ธนาคาร หรือ บริษัทเงินทุนผู้ออกหนังสือค้ า
ประกันทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ 
          (3) รับเอกสารหลักฐานต่างๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผู้เสนอราคาพร้อมท้ังพัสดุตัวอย่าง แคต
ตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียด 
          (4) เมื่อพ้นก าหนดเวลารับซองแล้ว ห้ามรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลักฐานต่างๆ ตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดในประกาศประกวดราคาอีก 
          (5) เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่างๆ ของผู้เสนอ
ราคาทุกราย โดยเปิดเผย ตามเวลาและสถานท่ีท่ีก าหนด และให้กรรรมการทุกคน ลงลายมือชื่อก ากับไว้ใน
ใบเสนอราคาและเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น 
          (6) เมื่อได้ด าเนินการตาม (5) แล้ว ให้ส่งมอบใบเสนอราคาท้ังหมดและเอกสารหลักฐานต่างๆ 
พร้อมด้วยบันทึกรายงานการด าเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันที ในวันเดียวกัน 
 

คงเดิม 
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 ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546  

แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

ร่างระเบียบที่เสนอแก้ไข 

ข้อ 26 คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคามีหน้าที่ดังนี้ 
          (1) ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคาเอกสารหลักฐานต่างๆ พัสดุ ตัวอย่าง แคต
ตาล็อก หรือแบบรูปและรายการละเอียดแล้วคัดเลือก ผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา  
          (2) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจ้าง หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้วตาม (1) ซึ่งมี
คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อเหล่ากาชาดจังหวัด แล้วเสนอให้ซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคา รายที่
คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ าสุด 
          ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายรายให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคามาใหม่พร้อมกัน ด้วย
วิธียื่นซองเสนอราคา 
          ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้าง ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด าเนินการตามข้อ 21 โดยอนุโลม 
          (3) เมื่อได้ด าเนินการไปแล้วได้ผลประการใด ให้เสนอความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด โดยผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ 

คงเดิม 

ข้อ 27 ในกรณีไม่มีผู้เสนอราคาหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่ก าหนดให้เสนอนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดยกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้นเพ่ือด าเนินการประกวดราคาใหม่ หากนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดเห็นว่าการประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้ 

คงเดิม 

ข้อ 28 หลังจากการประกวดราคาแล้วแต่ยังไม่ได้ท าสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจ้างกับผู้เข้าประกวดราคารายใด 
ถ้ามีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระส าคัญในรายการ
ละเอียดหรือเงื่อนไขที่ก าหนดไว้ในประกาศประกวดราคา ซึ่งท าให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้า
ประกวดราคาด้วยกัน ให้กรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพิจารณายกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น 

คงเดิม 

วิธีพิเศษ 
ข้อ 29 การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง
โดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อด าเนินการสืบราคาโดยติดต่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยตรงและต่อรองราคาลงเท่าท่ีจะท าได้ 
ให้คณะกรรมการเสนอรายงานพร้อมด้วยความเห็นต่อนายกเหล่ากาชาดจังหวัดผ่านเจ้าหน้าท่ีพัสดุ เพื่อสั่งการต่อไป 

 
คงเดิม 

วิธีกรณีพิเศษ 
ข้อ 30 การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างจากหน่วยงาน
ของสภากาชาดไทย หรือส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ ได้โดยตรง 

 
คงเดิม 
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 ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546  

แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

ร่างระเบียบที่เสนอแก้ไข 

 ข้อ 30/1 การจัดซ้ือเพื่อเป็นของรางวัล ให้ด าเนินการ ดังน้ี 
(1) กรณีปกติให้ด าเนินการจัดซ้ือตามวิธีการในข้อ 6 
(2) กรณีท่ีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเห็นว่ามีความจ าเป็นท่ีจะต้องทยอยจัดซ้ือของรางวัล โดย 

ของรางวัลแต่ละรายการราคาต่อหน่วยมีมูลค่าต่ า และใช้ปริมาณมาก และท่ีจัดเก็บไม่เพียงพอ ให้
คณะกรรมการจัดซ้ือเพื่อเป็นของรางวัล ตามข้อ 14 (5) เป็นผู้ด าเนินการในแต่ละปี 

(2.1) สืบราคาโดยติดต่อผู้ขายเพื่อเปรียบเทียบราคาแต่ละรายการไม่ต่ ากว่า 3 ราย ตามรายการของ 
รางวัลท่ีคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดได้ก าหนดไว้ 

(2.2) ก าหนดราคากลางของรางวัลแต่ละรายการพร้อมระบุวิธีค านวณราคากลาง  
โดยใหเ้จ้าหน้าท่ีพัสดุด าเนินการทยอยจัดซ้ือของรางวัลได้ตามความจ าเป็น ไม่เกินราคากลางท่ีคณะกรรมการ 

จัดซ้ือของรางวัลได้ก าหนดขึ้นจากการเปรียบเทียบราคา และให้ด าเนินการตรวจรับตามระเบียบ 
อ านาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
ข้อ 31 การสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีกรณีพิเศษ ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงินดังต่อไปนี้ 

วิธีการ 
สั่งซื้อสั่งจ้าง 

นายก 
เหล่ากาชาดจังหวัด 

คณะกรรมการ 
เหล่ากาชาดจังหวัด 

อุปนายกผู้อ านวยการ
สภากาชาดไทย 

(1) วิธีตกลงราคา 
     วิธีสอบราคา 
     วิธีประกวดราคา 

 
ไม่เกิน 400,000 บาท 

เกินกว่า 400,000 บาท      
แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท 

เกินกว่า 
1,000,000 บาท 

(2) วิธีพิเศษ  
ไม่เกิน 200,000 บาท เกินกว่า 200,000 บาท 

แต่ไม่เกิน 500,000 บาท 
เกินกว่า 

500,000 บาท 
 

อ านาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง 
ข้อ 31 การส่ังซ้ือหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวธิีกรณีพิเศษ ตามข้อ 32 ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและ
ภายในวงเงินดังต่อไปนี้ 

(1) วิธีตกลงราคาซ่ึงมีราคาไม่เกิน 200,000 บาท ตามข้อ 7 ให้เป็นอ านาจของนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  
(2) วิธีสอบราคาตามขอ้ 8 และวธิีประกวดราคาตามข้อ 9  

(2.1) นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ไม่เกิน 400,000 บาท 
(2.2) คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เกินกว่า 400,000 บาท 

(3) วิธีพิเศษ    
(3.1) คณะกรรมการเหลา่กาชาดจังหวัด ไม่เกิน 500,000 บาท 
(3.2) เหรัญญิกสภากาชาดไทย เกินกว่า 500,000 บาท  

(4) การจัดซ้ือเพื่อเป็นของรางวัล ตามข้อ 30/1 (2) 
(4.1) คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ไม่เกิน 500,000 บาท 
(4.2) เหรัญญิกสภากาชาดไทย เกินกว่า 500,000 บาท 

ข้อ 32 การสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสั่งซ้ือ หรือสั่งจ้างโดยไม่จ ากัดวงเงิน 
 
 

คงเดิม 
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 ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546  
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ร่างระเบียบที่เสนอแก้ไข 

ข้อ 33 กรณีมีเหตุเร่งด่วนให้เหล่ากาชาดจังหวัด จะต้องสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างเพื่อท าการบรรเทาทุกข์ผู้ประสบ
สาธารณภัยและราษฎรท่ีเดือดร้อน โดยเฉพาะในถิ่นทุรกันดาร และท้องถิ่นท่ัวไปและไม่อาจด าเนินการ
ตามปกติได้ทัน ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดด าเนินการสั่งซ้ือหรือสั่งจ้างไปก่อน และรีบรายงานขอความ
เห็นชอบต่อผู้มีอ านาจสั่งซ้ือหรือสั่งจ้าง 

คงเดิม 

การจ่ายเงินล่วงหน้า 
ข้อ 34 การจ่ายเงินพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างจะกระท ามิได้ เว้นแต่นายกเหล่า
กาชาดจังหวัดเห็นว่ามีความจ าเป็นจะต้องจ่าย ให้กระท าได้กรณีดังต่อไปน้ี  
          (1) การซ้ือหรือการจ้างจากหน่วยงานของสภากาชาดไทย ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่
เกินร้อยละ 50 ของราคาซ้ือหรือราคาจ้าง 
          (2) การซ้ือพัสดุจากต่างประเทศ โดยด าเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศให้จ่ายได้ตามท่ีตกลง
กับองค์การระหว่างประเทศ 
          (3) การบอกรับวารสารไม่เกิน 1 ปี และราคาไม่เกินวารสารละ 20,000 บาท จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง  

          (4) การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคาจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของร าคาซ้ือ
หรือราคาจ้าง แต่ท้ังนี้จะต้องก าหนดอัตราค่าพัสดุหรือค่าจ้างที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในใบแจ้งความ
สอบราคาหรือประกาศประกวดราคาด้วย   
          (5) การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษ  ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาซ้ือหรือราคาจ้าง 
          การจ่ายเงินให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศโดยเปิดเลตเตอร์
ออฟเครดิต หรือโดยวิธีใช้ดร๊าฟท์ ให้กระท าได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า 
          การจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตาม (1), (2) หรือ (3) ไม่ต้องเรียกหลักประกัน 
          ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้างล่วงหน้าตาม (4) และ (5) ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง จะต้องจัดให้
ธนาคารในประเทศธนาคารหน่ึงหรือหลายธนาคารเป็นผู้ค้ าประกันเงินท่ีรับล่วงหน้าไปน้ัน 
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 ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546  

แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

ร่างระเบียบที่เสนอแก้ไข 

การตรวจรับพัสดุ  
ข้อ 35 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีหน้าท่ีดังน้ี 
          (1) ตรวจรับพัสดุ ณ สถานท่ีท่ีก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่กรณีจ าเป็นท่ีต้องตรวจรับใน
สถานท่ีอื่น ต้องได้รับอนุมัติจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัด 
          (2) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่ง และให้ท าการตรวจรับให้เสร็จ
สิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
          (3) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้ และให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้จ้าง ได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง
ครบถ้วนตั้งแต่วันท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุน้ันมาส่ง พร้อมกับท าใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
อย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และมอบให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ 1 ฉบับ เพื่อท าการเบิก
จ่ายเงินและรายงานให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดทราบ 
          (4) ในกรณีท่ีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุพบว่าการส่งมอบไม่ครบถ้วนถูกต้องหรือกรรมการบาง
ท่านมีความเห็นขัดแย้ง ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรายงานต่อนายกเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อพิจารณาสั่ง
การต่อไป 
          (5) ในกรณีท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวนหรือส่งมอบครบตามจ านวนแต่
ไมถู่กต้องทั้งหมด ให้ตรวจรับเฉพาะจ านวนท่ีถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (3) และให้แจ้งให้ผู้ขายทราบภายใน 
3 วันท าการ นับแต่วันท่ีตรวจพบ  ท้ังน้ีไม่ตัดสิทธิของเหล่ากาชาดจังหวัดท่ีจะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ใน
ส่วนท่ีส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องน้ัน 
          (6) การตรวจรับพัสดุท่ีประกอบกันเป็นชุดหรือเป็นหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหน่ึงไป
แล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์  ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุน้ัน และให้รายงาน
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันท่ีตรวจพบ 

 
คงเดิม 

ส่วนที่ 2 
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

รายงานขอจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
ข้อ 36 ก่อนด าเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดท ารายงานเสนอนายก
เหล่ากาชาดจังหวัดตามรายการดังต่อไปน้ี 
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 ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546  

แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

ร่างระเบียบที่เสนอแก้ไข 

    (1) เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
    (2) ขอบเขตของงาน รวมท้ังรายละเอียดเท่าท่ีจ าเป็น 
    (3) วงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 
    (4) ประมาณการค่าจ้าง 
    (5) ก าหนดเวลาแล้วเสร็จ 
    (6) ข้อเสนออื่นๆ 
กรรมการด าเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
ข้อ 37 ในการด าเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานแต่ละครั้ง ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแต่งตั้ง
กรรมการด าเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานขึ้นคณะหน่ึง ซ่ึงประกอบด้วยประธาน 1 คน และ
กรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 คน โดยแต่งตั้งจากคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด และควรมีผู้ทรงคุณวุฒิ
หรือผู้ช านาญในกิจการน้ีเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีจ านวนไม่ต่ ากว่ากึ่งหน่ึง
ของจ านวนท้ังหมด จึงจะด าเนินการตามท่ีก าหนดได้ 
 

 
คงเดิม 

ข้อ 38 ให้คณะกรรมการด าเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานเลือกจ้างผู้เสนองานรายใดรายหน่ึงท่ีมี
คุณสมบัติเหมาะสมได้ และให้รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารท่ีได้รับไว้ท้ังหมดต่อ
นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ผ่านเจ้าหน้าท่ีพัสดุ 

คงเดิม 

อ านาจในการจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
ข้อ 39 การจ้างออกแบบและควบคุมงานครั้งหน่ึง ให้เสนอผู้มีอ านาจตามข้อ 31 (1) พิจารณาอนุมัติ 

อ านาจในการจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
ข้อ 39 การจ้างออกแบบและควบคุมงานครั้งหน่ึง ใหเ้ป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งและภายในวงเงิน ดังน้ี 

(1) นายกเหล่ากาชาดจังหวัด ไม่เกิน 400,000 บาท 
(2) คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด เกินกว่า 400,000 บาท 

การตรวจและรับมอบงาน 
ข้อ 40 ในการจ้างออกแบบและควบคุมงานแต่ละครั้ง ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจและรับมอบงาน เพื่อการปฏิบัติการตามท่ีก าหนดไว้ในส่วนน้ี 
         คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ประกอบด้วยประธาน 1 คน และกรรมการอื่นอีกอย่างน้อย 2 คน 
และควรให้มีผู้ทรงคุณวุฒิหรือผู้ช านาญในกิจการน้ันเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

 
คงเดิม 
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 ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546  

แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

ร่างระเบียบที่เสนอแก้ไข 

          คณะกรรมการดังกล่าวต้องมีจ านวนไม่ต่ ากว่ากึ่งหน่ึงของจ านวนท้ังหมด จึงจะด าเนินการตามท่ี
ก าหนดไว้ได ้
ข้อ 41 คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน มีหน้าท่ีตรวจและควบคุมงานออกแบบและก่อสร้างอาคารว่า
ถูกต้องตามเกณฑ์ที่ระบุไว้ในสัญญา 
          เมื่อตรวจเห็นเป็นการถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้ท าใบรับรองผลการปฏิบัติงานโดยลงชื่อไว้เป็น
หลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และให้เหล่ากาชาดจังหวัดเก็บไว้ 1 ฉบับ  เพื่อเป็น
หลักฐานการเบิกจ่ายเงินและตรวจสอบต่อไป 

คงเดิม 

ค่าออกแบบและควบคุมงาน 
ข้อ 42 การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงาน ต้องไม่เกินอัตราดังน้ี 
          (1) อาคารท่ีมีงบประมาณค่าก่อสร้าง ไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าควบคุม
งานอย่างใดอย่างหน่ึงในอัตราร้อยละ 2 ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 
          (2) อาคารท่ีมีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน 10,000,000 บาท ส าหรับในส่วนท่ีเกิน 10,000,000 
บาท ให้จ่ายค่าออกแบบหรือค่าควบคุมงาน อย่างใดอย่างหน่ึงในอัตราร้อยละ 1.75 ของวงเงินงบประมาณ
ค่าก่อสร้าง 

  การจ่ายค่าออกแบบและควบคุมงานตามความในวรรคหน่ึงไม่รวมถึงค่าส ารวจและวิเคราะห์ดินฐานราก 

 
คงเดิม 

ข้อ 43 ระหว่างด าเนินการว่าจ้างตามสัญญา เหล่ากาชาดจังหวัดอาจขอให้ผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลง แก้ไขเล็กๆ 
น้อยๆ ในส่วนท่ีไม่กระทบกระเทือนโครงสร้างท่ีส าคัญของอาคาร ระบบไฟฟ้า ระบบปรับอากาศ ระบบ
ประปา ของงานท่ีผู้รับจ้างได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้วโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 
          ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นต้องแก้ไขเปลี่ยนแปลงโครงสร้างท่ีส าคัญให้ขออนุมัติคณะกรรมการเหล่า
กาชาดจังหวัดก่อน 

คงเดิม 

ส่วนที่ 3 
สัญญา 

การลงนามในสัญญา 
ข้อ 44 ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมีอ านาจลงนามในสัญญาและข้อตกลงเป็นหนังสือหรือใบสั่งซื้อ หรือใบสั่งจ้าง 
ในการจดัหาพัสดุตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเพ่ือประโยชน์ของเหล่ากาชาดจังหวัด 
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 ระเบียบสภากาชาดไทย ว่าด้วย การพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัด พ.ศ. 2546  

แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

ร่างระเบียบที่เสนอแก้ไข 

          การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาถ้ามีการเพิ่มวงเงินจะต้องเสนอผู้มีอ านาจตามข้อ 31 เพื่อพิจารณา
อนุมัติก่อน 
การท าสัญญา 
ข้อ 45 การซ้ือหรือการจ้างให้ท าสัญญาเป็นหนังสือตามตัวอย่างท้ายระเบียบน้ี เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ีจะ
ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกัน หรือท าใบส่ังซื้อ หรือใบสั่งจ้าง แล้วแต่กรณี โดยให้อยู่ในดุลพินิจของนายก
เหล่ากาชาดจังหวัด  
          (1) การซ้ือหรือการจ้างที่ไม่เกิน 100,000 บาท 
          (2) การซ้ือหรือการจ้างที่เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท และผู้รับจ้างสามารถส่งมอบ
พัสดุท่ีได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการ นับต้ังแต่วันถัดจากวันตกลงซื้อขายหรือจ้าง 
          (3) การซ้ือหรือจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ 
          (4) การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 10 (1) (2) และ (5) 

          ท้ังนี้ การซ้ือหรือการจ้างตาม (1) (2) และ (4) จะต้องส่งของให้ครบถ้วนในคราวเดียว 
          ในกรณีการซ้ือหรือการจ้างซ่ึงมีราคาไม่เกิน 10,000 บาท หรือในกรณีการซ้ือหรือการจ้าง ซ่ึงใช้
วิธีด าเนินการตามข้อ 12 วรรคสอง จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ใบสั่งซ้ือ หรือใบสั่งจ้างก็ได้ 

การท าสัญญา 
ข้อ 45 การซ้ือหรือการจ้างให้ท าสัญญาเป็นหนังสือตามตัวอย่างท้ายระเบียบน้ี เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปน้ีจะ
ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกัน หรือท าใบสั่งซ้ือ หรือใบสั่งจ้าง แล้วแต่กรณี โดยให้อยู่ในดุลพินิจของนายก
เหล่ากาชาดจังหวัด  
          (1) การซ้ือหรือการจ้างที่ไม่เกิน 100,000 บาท 
          (2) การซ้ือหรือการจ้างที่เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 400,000 บาท และผู้รับจ้างสามารถส่งมอบ
พัสดุท่ีได้ครบถ้วนภายใน 15 วันท าการ นับตั้งแต่วันถัดจากวันตกลงซื้อขายหรือจ้าง 
          (3) การซ้ือหรือจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ 
          (4) การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีพิเศษตามข้อ 10 (1) (2) และ (5) 
          ท้ังนี้ การซ้ือหรือการจ้างตาม (1) (2) และ (4) จะต้องส่งของให้ครบถ้วนในคราวเดียว 
          ในกรณีการซ้ือหรือการจ้างซ่ึงมีราคาไม่เกิน 10,000 บาท หรือในกรณีการซ้ือหรือการจ้าง ซ่ึงใช้
วิธีด าเนินการตามข้อ 12 วรรคสอง จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ ใบสั่งซ้ือ หรือใบสั่งจ้างก็ได้ 

ข้อ 46 การท าสัญญารายใดถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากตัวอย่างสัญญาท้ายระเบียบ
น้ี โดยมีสาระส าคัญท่ีก าหนดไว้ในตัวอย่างสัญญาและไม่ท าให้เหล่ากาชาดจังหวัดเสียเปรียบก็ให้กระท าได้ 
เว้นแต่นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเห็นว่ามีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาน้ันไปให้
สภากาชาดไทยพิจารณาก่อน 
          ในกรณีท่ีไม่อาจท าตามสัญญาตามตัวอย่างท้ายระเบียบน้ีได้และจ าเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่ ต้อง
ส่งร่างสัญญาน้ันให้สภากาชาดไทยพิจารณาก่อน เว้นแต่การท าสัญญาตามแบบท่ีเคยผ่านการพิจารณาของ
สภากาชาดไทยมาแล้ว 
          ในกรณีจ าเป็นต้องท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้มีค าแปลเป็นภาษาไทยไว้ด้วย และ ในการ
ตีความให้ใช้ฉบับภาษาไทยเป็นหลัก 
          เมื่อคู่สัญญาอีกฝ่ายได้รับคู่ฉบับสัญญาเรียบร้อยแล้วให้เหล่ากาชาดจังหวัดเก็บต้นฉบับไว้ เพื่อเป็น
หลักฐานในการเบิกจ่ายและตรวจสอบต่อไป 

คงเดิม 
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ค่าปรับ 
ข้อ 47 การท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ หรือใบสั่งซ้ือ หรือใบสั่งจ้าง ส าหรับการซ้ือให้ก าหนดค่าปรับ
เป็นรายวัน ในอัตราตายตัวระหว่าง 0.10-0.20 ของราคาพัสดุท่ียังไม่ได้รับมอบ ส่วนการจ้าง ให้ก าหนดค่า
ปรับเป็นรายวันเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราระหว่างร้อยละ 0.01-0.10 ของราคาค่าจ้างนั้น แต่ต้องไม่ต่ ากว่า
วันละ 100 บาท 

การก าหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งให้อยู่ในดุลพินิจของนายกเหล่ากาชาดจังหวัด  
ในกรณีการซื้อสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้

การได้โดยสมบูรณ์ แม้ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของภายในก าหนดตามสัญญาแต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมา
ได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินก าหนดสัญญาให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของ
ทั้งชุด 

ในกรณีการซื้อสิ่งของที่คิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย ถ้าติดตั้ งหรือทดลองเกินกว่าก าหนดตาม
สัญญาเป็นจ านวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่ก าหนดของราคาทั้งหมด 

เมื่อครบก าหนดส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างตามสัญญาหรือข้อตกลงให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดรีบแจ้งการ
เรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา 

 
คงเดิม 

การบอกเลิกสัญญา 
ข้อ 48 ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิจารณาใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงในกรณีท่ีมีเหตุอันเชื่อได้ว่า
คู่สัญญาไม่สามารถท างานให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาท่ีก าหนดหรือปฏิบัติผิดสัญญา แล้วรายงาน
สภากาชาดไทยเพื่อทราบ 

 
คงเดิม 

การของดหรือลดค่าปรบัและขยายเวลา 
ข้อ 49 การของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้แก่ผู้ขายหรือ 
ผู้รับจ้าง ให้อยู่ในอ านาจของนายกเหล่ากาชาดจังหวัดที่จะพิจารณา และให้พิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้น
จริงเฉพาะกรณีดังต่อไปนี้ 

          (1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของเหล่ากาชาดจังหวัด 
          (2) เหตุสุดวิสัย  
          (3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดท่ีคู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 
 

 
คงเดิม 
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          ให้เหล่ากาชาดจังหวัดระบุไว้ในสัญญาก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าว  ให้เหล่ากาชาด
จังหวัด ทราบ ภายใน 15 วัน นับแต่เหตุน้ันได้ส้ินสุดลง หากมิได้แจ้งภายในเวลาท่ีก าหนด คู่สัญญาจะยกมา
กล่าวอ้าง เพ่ือขอลด หรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีตาม (1) ซ่ึงมีหลักฐานชัด
แจ้ง หรือเหล่ากาชาดจังหวัดทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น 

ส่วนที่ 4 
หลักประกัน 

ข้อ 50 หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
          (1) เงินสด 
          (2) เช็คท่ีธนาคารรับรอง หรือเช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่ายเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีใช้เช็คน้ันช าระต่อเจ้าหน้าท่ี 
หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน 3 วันท าการ 
          (3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีทางราชการก าหนด 

ส่วนที่ 4 
หลักประกัน 

ข้อ 50 หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี 
(1) เงินสด 
(2) เช็คท่ีธนาคารรับรอง หรือเช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่ายเป็นเช็คลงวันท่ีท่ีใช้เช็คน้ันช าระต่อเจ้าหน้าท่ี 

หรือก่อนวันน้ันไม่เกิน 3 วันท าการ 
(3) หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีทางราชการก าหนด 
(4) พันธบัตรรัฐบาลไทย 

ข้อ 51 หลักประกันดังกล่าวในข้อ 50 ให้ก าหนดมูลค่าเป็นจ านวนเงินตายตัวในอัตราไม่ต่ ากว่าร้อยละ 5 แต่
ไม่เกินร้อยละ 10 ของวงเงินค่าพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ้างครั้งน้ันแล้วแต่กรณี 

คงเดิม 

ข้อ 52 ในกรณีท่ีหน่วยงานของสภากาชาดไทย ส่วนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้เสนอราคา หรือ เป็น
ผู้ขาย หรือเป็นผู้รับจ้าง ไม่ต้องวางหลักประกัน 

คงเดิม 

การคืนหลักประกัน 
ข้อ 53 ให้เหล่ากาชาดจังหวัดคืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ าประกันตามหลักเกณฑ์ดังนี้ 
          หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญาหรือค้ าประกันโดยเร็ว แต่อย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับแต่
วันท่ีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอนุมัติให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุ
ท่ีเหล่ากาชาดจังหวัดได้รับมอบไว้แล้ว แต่ท้ังน้ีจะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาและในสัญญา
ด้วย 
          การคืนหลักประกันท่ีเป็นหนังสือค้ าประกันของธนาคาร ในกรณีท่ีคู่สัญญาหรือผู้ค้ าประกันไม่มารับ
ภายในก าหนดเวลาข้างต้น ให้เหล่ากาชาดจังหวัดรีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ าประกันคืนให้แก่คู่สัญญาโดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคารผู้ค้ าประกันทราบด้วย 

 
คงเดิม 
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ส่วนที่ 5 
การลงโทษผู้ทิ้งงาน 

ข้อ 54 ผู้ท่ีเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซ่ึงได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาท่ีเหล่ากาชาดจังหวัด หรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงน้ันโดยไม่มีเหตุผล
อันสมควร ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเสนออุปนายกผู้อ านวยการเพื่อพิจารณาให้ผู้ไม่ปฏิบัติตามน้ัน เป็นผู้
ท้ิงงานแล้วใหส้ านักงานบริหาร แจ้งเวียนชื่อผู้ท้ิงงานให้หน่วยงานต่างๆ ทราบ 
 
          ห้ามเหล่ากาชาดจังหวัดซ้ือหรือจ้างจากผู้ท้ิงงานท่ีได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่อุปนายกผู้อ านวยการ
จะสั่งเพิกถอนการเป็นผู้ท้ิงงาน 

ส่วนที่ 5 
การลงโทษผู้ทิ้งงาน 

ข้อ 54 ผู้ท่ีเสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซ่ึงได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสัญญาหรือ
ข้อตกลงภายในเวลาท่ีเหล่ากาชาดจังหวัดก าหนด หรือคู่สัญญาไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงน้ันโดยไม่มี
เหตุผลอันสมควร ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเสนอส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด เพื่อเสนอเหรัญญิก
สภากาชาดไทยเพื่อพิจารณาให้ผู้ไม่ปฏิบัติตามน้ัน เป็นผู้ท้ิงงานแล้วให้ส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 
แจ้งเวียนชื่อผู้ท้ิงงานใหเ้หล่ากาชาดจังหวัดทราบ 
          ห้ามเหล่ากาชาดจังหวัดซ้ือหรือจ้างจากผู้ท้ิงงานท่ีได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่เหรัญญิกสภากาชาดไทย
จะสั่งเพิกถอนการเป็นผู้ท้ิงงาน 

หมวด 3 
การควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ 

ส่วนที่ 1 
การควบคุม 

ข้อ 55 พัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัดไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใดให้อยู่ในความควบคุมระเบียบน้ี 

 
 
 
 

คงเดิม 
ข้อ 56 เมื่อเจ้าหน้าท่ีพัสดุได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ด าเนินการดังต่อไปน้ี 
     (1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณีแยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามแบบ
ตัวอย่างท้ายระเบียบน้ี โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย 
     (2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 

คงเดิม 

ข้อ 57 การเบิกจ่ายพัสดุภายในแต่ละหน่วยงาน ให้เหรัญญิกหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายเป็นผู้เบิกและให้
เจ้าหน้าท่ีพัสดุเป็นผู้จ่าย โดยต้องได้รับอนุมัติจากนายกเหล่ากาชาดจังหวัดหรือผู้ท่ีนายกเหล่ากาชาดจังหวัด
มอบหมายก่อน 

การเบิกพัสดุรวมจากส านักงานการคลัง ให้เหรัญญิกเป็นผู้เบิกโดยได้รับอนุมัติจากนายกเหล่ากาชาด
จังหวัดและให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุส านักงานการคลังเป็นผู้จ่าย โดยต้องได้รับอนุมัติจากผู้อ านวยการส านักงาน
การคลังหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมาย 

 

คงเดิม 
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ข้อ 58 ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วตัดรายการในบัตร
พัสดุ และส่งใบเบิกไปลงบัญชี 
          เหล่ากาชาดจังหวัดใดมีความจ าเป็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจะก าหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุภายใน
หน่วยงานเป็นอย่างอื่นก็ได้ โดยแจ้งวิธีดังกล่าวให้ส านักงานบริหารทราบ 

ข้อ 58 ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วตัดรายการในบัตร
พัสดุ และส่งใบเบิกไปลงบัญชี 
          เหล่ากาชาดจังหวัดใดมีความจ าเป็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจะก าหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุภายใน
หน่วยงานเป็นอย่างอื่นก็ได้ โดยแจ้งวิธีดังกล่าวให้ส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาดทราบ 

ข้อ 59 ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดซ่ึงมีพัสดุไว้จ่ายตามข้อ 57 แล้วแต่กรณี 
แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานน้ันซ่ึงไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีพัสดุคนหน่ึงหรือหลายคนตามความจ าเป็น เพื่อ
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันท่ี 30 กันยายน ปีปัจจุบัน และตรวจนับ
พัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดน้ัน 
        ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรกของเดือน
ตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใด
ช ารุด เสื่อมคุณภาพหรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุไม่จ าเป็นต้องใช้ในเหล่ากาชาดจังหวัดต่อไปแล้ว ให้
เสนอรายงานการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 20 วันท าการ นับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบ
พัสดุน้ัน 
        เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบแล้ว ให้ส่งส าเนารายงานไปยังผู้สอบบัญชีของเหล่า
กาชาดจังหวัดหน่ึงชุด 

ข้อ 59 ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดซ่ึงมีพัสดุไว้จ่ายตามข้อ 57 แล้วแต่กรณี 
แต่งตั้งเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานน้ันซ่ึงไม่ใช่เจ้าหน้าท่ีพัสดุคนหน่ึงหรือหลายคนตามความจ าเป็น เพื่อ
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันท่ี 30 กันยายน ปีปัจจุบัน และตรวจนับ
พัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดน้ัน 
          ในการตรวจสอบตามวรรคหน่ึง ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรกของเดือน
ตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใด
ช ารุด เสื่อมคุณภาพหรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุไม่จ าเป็นต้องใช้ในเหล่ากาชาดจังหวัดต่อไปแล้ว ให้
เสนอรายงานการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 20 วันท าการ นับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบ
พัสดุน้ัน 

เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าท่ีผู้ตรวจสอบแล้ว ให้ส่งส าเนารายงานไปยังผู้สอบบัญชีของ
เหล่ากาชาดจังหวัดหน่ึงชุด 

ข้อ 60 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานได้รับรายงานตามข้อ 59 และปรากฏว่ามีพัสดุช ารุดเสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป 
หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหน่ึง โดยให้น า
ความในข้อ 14 มาใช้โดยอนุโลม 
          หากเป็นพัสดุท่ีมีราคาซ้ือหรือได้มารวมกันเกิน 400,000 บาท ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดท าเรื่อง
เสนอเลขาธิการเพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง จ านวนไม่น้อยกว่า 3 คน และจะเป็นผู้แทน
จากส่วนราชการจังหวัดร่วมด้วยก็ได้ 
          ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าจะต้องหาตัวผู้รับผิดชอบด้วย ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแต่งตั้ง
คณะกรรมการเพื่อสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบในทางแพ่ง ในกรณีเห็นสมควร นายกเหล่ากาชาดจังหวัดจะ
สั่งให้คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงท าหน้าท่ีสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบทางแพ่งด้วยก็ได้ 
 

คงเดิม 
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          ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งตั้งตามข้อน้ีเสนอผลการพิจารณาต่อผู้มีค าสั่งแต่งตั้งภายในก าหนด 60 
วัน นับแต่วันท่ีประธานกรรมการทราบค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ แต่ถ้ายังพิจารณาไม่แล้วเสร็จจะขอ
อนุญาตขยายเวลาด าเนินการต่อไปอีกคราวละไม่เกิน 30 วัน ก็ได้ 
ข้อ 61 เรื่องใดท่ีปรากฏตัวผู้รับผิดโดยชัดแจ้ง หรือท่ีมีการตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดชอบ
ในทางแพ่งอยู่ก่อนท่ีจะมีการตรวจสอบพัสดุ ไม่ต้องด าเนินการตามข้อ 60 เฉพาะเรื่องนั้น 

คงเดิม 

ข้อ 62 เมื่อปรากฏตัวผู้ต้องรับผิด ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาสั่งการภายใน 45 วันนับแต่วันรู้ตัวผู้ต้อง
รับผิดชอบโดยชัดแจ้ง หรือวันได้รับรายงานของคณะกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปน้ี 
          (1) ในกรณีท่ีสามารถแก้ไขให้คงสภาพเดิมได้ ให้แก้ไขโดยผู้ต้องรับผิดเสียค่าใช้จ่ายเอง ภายใน
ก าหนดเวลาอันสมควร 
          (2) ในกรณีสูญไปหรือไม่สามารถแก้ไขให้คงสภาพเดิมได้ให้ชดใช้เป็นพัสดุประเภทชนิด ลักษณะ
และขนาดอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน โดยมีสภาพไม่เลวไปกว่าพัสดุท่ีได้ท าช ารุดเสื่อมสภาพ หรือสูญไป
น้ัน หรือ ชดใช้เป็นเงินตามหลักเกณฑ์ท่ีสภากาชาดไทยก าหนด โดยให้ผู้ต้องรับผิด ส่งใช้คืนท้ังหมดภายใน 
30 วันนับแต่วันได้รับแจ้ง 
          ในกรณีชดใช้เป็นเงิน ถ้าผู้ต้องรับผิดไม่สามารถส่งใช้คืนภายใน 30 วัน จะผ่อนผันใช้ให้เป็นราย
เดือนก็ได้ แต่จะต้องชดใช้ให้เสร็จสิ้น ภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี การผ่อนผันระยะเวลาเกิน 1 ปี จะต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดก่อน 
          การผ่อนผันตามวรรคสองให้ท าสัญญารับสภาพหน้ีเป็นหนังสือพร้อมหลักประกันท่ีเหมาะสมไว้เป็น
หลักฐาน และให้มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย แล้วให้ส่งส าเนาสัญญาไปให้ส านักงานบริหาร 1 ฉบับ กับแจ้ง
ผลการผ่อนใช้ของผู้ต้องรับผิดตามสัญญาไปให้ส านักงานการคลังทราบทุกเดือน 
     (3) ถ้าผู้ต้องรับผิดชอบคนใดไม่ยอมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) หรือไม่ยอมท าสัญญารับสภาพหน้ี ให้
หัวหน้าหน่วยงานรีบด าเดินคดีตามกฎหมายและน าเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบต่อไป 

ข้อ 62 เมื่อปรากฏตัวผู้ต้องรับผิด ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาสั่งการภายใน 45 วันนับแต่วันรู้ตัวผู้ต้อง
รับผิดชอบโดยชัดแจ้ง หรือวันได้รับรายงานของคณะกรรมการสอบสวน แล้วแต่กรณีตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปน้ี 
          (1) ในกรณีท่ีสามารถแก้ไขให้คงสภาพเดิมได้ ให้แก้ไขโดยผู้ต้องรับผิดเสียค่าใช้จ่ายเอง ภายใน
ก าหนดเวลาอันสมควร 
          (2) ในกรณีสูญไปหรือไม่สามารถแก้ไขให้คงสภาพเดิมได้ให้ชดใช้เป็นพัสดุประเภทชนิด ลักษณะ
และขนาดอย่างเดียวกันหรือคล้ายคลึงกัน โดยมีสภาพไม่เลวไปกว่าพัสดุท่ีได้ท าช ารุดเสื่อมสภาพ หรือสูญไป
น้ัน หรือ ชดใช้เป็นเงินตามหลักเกณฑ์ท่ีสภากาชาดไทยก าหนด โดยให้ผู้ต้องรับผิด ส่งใช้คืนท้ังหมดภายใน 
30 วันนับแต่วันได้รับแจ้ง 
          ในกรณีชดใช้เป็นเงิน ถ้าผู้ต้องรับผิดไม่สามารถส่งใช้คืนภายใน 30 วัน จะผ่อนผันใช้ให้เป็นราย
เดือนก็ได้ แต่จะต้องชดใช้ให้เสร็จสิ้น ภายในเวลาไม่เกิน 1 ปี การผ่อนผันระยะเวลาเกิน 1 ปี จะต้องได้รับ
อนุมัติจากคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดก่อน 
          การผ่อนผันตามวรรคสองให้ท าสัญญารับสภาพหน้ีเป็นหนังสือพร้อมหลักประกันท่ีเหมาะสมไว้เป็น
หลักฐาน และให้มีผลบังคับได้ตามกฎหมาย แล้วให้ส่งส าเนาสัญญาไปให้ส านักงานบริหารกิจการเหล่า
กาชาด สภากาชาดไทย 1 ฉบับ กับแจ้งผลการผ่อนใช้ของผู้ต้องรับผิดตามสัญญาไปให้ส านักงานการคลัง
ทราบทุกเดือน 
          (3) ถ้าผู้ต้องรับผิดชอบคนใดไม่ยอมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) หรือไม่ยอมท าสัญญารับสภาพหน้ี ให้
หัวหน้าหน่วยงานรีบด าเดินคดีตามกฎหมาและน าเสนอคณะกรรมการบริหารเพื่อทราบต่อไป 
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ส่วนที่ 2 
การจ าหน่าย 

ข้อ 63 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้งานต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก 
ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุเสนอรายงานต่อนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตามวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใดต่อไปน้ี 
          (1) ขาย ให้น าวิธีท่ีก าหนดเกี่ยวกับการซ้ือมาใช้โดยอนุโลม และให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาด
ก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดีให้ขายโดยวิธีตกลงราคาก็ได้ การขายให้แก่ส่วนราชการ หรือ
รัฐวิสาหกิจ ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา 
          (2) แลกเปลี่ยนให้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนท่ีสภากาชาดไทยก าหนดไว้ 
          (3) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของสภากาชาดไทย ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ ศาสนสถาน สถานศึกษา 
หรือองค์การสาธารณะกุศลท่ัวไป ท้ังนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
          (4) แปรสภาพหรือท าลายตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีสภากาชาดไทยก าหนด 

 
 

คงเดิม 

ข้อ 64 ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ตามข้อ 62 หรือมี
ตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สามารถด าเนินการตามข้อ 63 ได้ ให้จ าหน่ายพัสดุน้ันเป็นสูญ 
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ข้อ 65 การจ าหน่ายพัสดุตามข้อ 63 และข้อ 64 ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปน้ี 
          (1) ถ้าพัสดุน้ันมีราคาซ้ือหรือได้มารวมกันไม่เกิน 400,000 บาท ให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัด เป็นผู้
พิจารณาอนุมัต ิ
          (2) ถ้าพัสดุน้ันมีราคาซ้ือหรือได้มารวมกันเกิน 400,000 บาท แต่ไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
          (3) ถ้าพัสดุน้ันมีราคาซ้ือหรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ให้อุปนายกผู้อ านวยการ
สภากาชาดไทยเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
       ในกรณีอนุมัติโดยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดตาม (1) เมื่อได้จ าหน่ายพัสดุแล้ว ให้รายงานส านักงาน
บริหารเพื่อน าเสนออุปนายกผู้อ านวยการทราบเป็นคราวๆ ไป 

ข้อ 65 การจ าหน่ายพัสดุตามข้อ 63 และข้อ 64 ให้เป็นอ านาจของผู้ด ารงต าแหน่งดังต่อไปน้ี 

(1) การจ าหน่ายพัสด ุให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมีอ านาจจ าหน่ายได้ในราคาตลาดรวมกันไม่ 
เกิน 100,000 บาท 

(2) การจ าหน่ายพัสด ุให้คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดมีอ านาจจ าหน่ายได้ในราคาตลาด 
รวมกันไม่เกิน 400,000 บาท 

(3) การจ าหน่ายพัสด ุใหเ้หรัญญิกสภากาชาดไทยมีอ านาจจ าหน่ายได้ในราคาตลาดรวมกันเกิน  
400,000 บาท 
          ในกรณีอนุมัติโดยคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัด ตาม (2) เมื่อได้จ าหน่ายพัสดแุล้ว ให้รายงาน
ส านักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด 

ข้อ 66 เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายพัสดุตามข้อ 63 ให้น าเข้าบัญชีเงินสะสมของเหล่ากาชาดจังหวัด คงเดิม 
ข้อ 67 เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 63 หรือ 64 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชี หรือทะเบียนทันที 
แล้วเสนอให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

คงเดิม 
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แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2555 

ร่างระเบียบที่เสนอแก้ไข 

ข้อ 68 ในกรณีท่ีพัสดุของสภากาชาดไทยเกิดช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 
59 และได้ด าเนินการเกี่ยวกับความรับผิดชอบของเจ้าหน้าท่ีในทางแพ่งเสร็จสิ้นแล้ว ถ้ามิได้ก าหนดไว้เป็น
อย่างอื่น ให้ด าเนินการตามข้อ 63 ข้อ 64 และข้อ 67 โดยอนุโลม 

คงเดิม 

ส่วนที่ 3 
การควบคุมให้เป็นไปตามระเบียบ 

ข้อ 69 พัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัดไม่ว่าจะได้มาโดยวิธีใด ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุของเหล่ากาชาดจังหวัดน้ัน 
ด าเนินการดังต่อไปน้ี 
    (1) จัดท าทะเบียนและหรือบัญชีไว้เป็นหลักฐาน 
    (2) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และครบถ้วนถูกต้องตามบัญชีหรือทะเบียน 

 
 

คงเดิม 

ข้อ 70 ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุเป็นผู้รับผิดชอบปฏิบัติตามระเบียบน้ีโดยเคร่งครัดให้นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเป็น
ผู้ควบคุมให้เป็นไปตามวรรคหน่ึง 

คงเดิม 

 บทเฉพาะกาล 
ข้อ.... การพัสดุใดท่ีอยู่ระหว่างด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันท่ีระเบียบน้ีใช้บังคับ ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบเดิมต่อไปจนกว่าจะด าเนินการแล้วเสร็จหรือจนกว่าจะสามารถด าเนินการตามระเบียบน้ีได้ 

 


