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เลม ๓ 





ค�ำน�ำ

 การท�าหน้าท่ีตรวจราชการและสืบสวนสอบสวนของกรมจเรทหารบก เป็นการ
ช่วยเหลือผู้บัญชาการทหารบก ในการควบคุม ก�ากับดูแลหน่วย ตลอดจนก�าลังพล  
ให้ปฏิบัติราชการและปฏิบัติตนด้วยความสุจริต ถูกต้อง และยุติธรรม ส่งผล 
ต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยรวมของกองทัพบกทางตรง และ/หรือทางอ้อมต่อไป
 อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ากัดในเรื่องจ�านวนเจ้าหน้าที่ งบประมาณ และเวลา ท�าให้
การท�าหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นไม่ทั่วถึงเท่าท่ีควร กล่าวคือ การตรวจราชการกว่าจะ  
ครบวงรอบตรวจหน่วยเดิมประมาณ ๓ ปีขึ้นไป ส่วนการสืบสวนสอบสวนก็มีความล่าช้า 
เพราะต้องท�าหลายกรณีพร้อมกัน

 คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเรจัดท�าข้ึนเพื่อให้ความรู้ในการตรวจราชการ 
และการสบืสวนสอบสวนแก่ผูป้ฏบิติังานทกุระดบั ตัง้แต่ระดบัเจ้าหน้าทีฝ่่ายกิจการพเิศษ
ฝ่ายอ�านวยการ จนถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการท�างานหรือควบคุมก�ากับดูแล ซึ่งจะ
ช่วยบรรเทาข้อจ�ากัดของกรมจเรทหารบกได้ทางหนึ่ง โดยจัดท�าเป็น ๔ เล่ม ได้แก่

 เล่ม ๑ การตรวจกิจการทั่วไป ในเรื่องสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สายสื่อสาร 
และสายพลาธิการ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ และสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕

 เล่ม ๒ การตรวจกิจการทัว่ไป ในเรือ่งการบรกิารก�าลงัพล การรกัษาความปลอดภัย 
และการเลี้ยงดูทหาร ยานพาหนะในและนอกอัตรา อาวุธประจ�ากาย ประจ�าหน่วย และ
เครื่องควบคุมการยิง มาตรการประหยัดพลังงาน

 เล่ม ๓ การตรวจการจดัหา หลกัการจดัหาวสัด ุและ ขัน้ตอนจดัหา พระราชบญัญตัิ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วย การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
และสรุปความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.๒๕๖๐ กับระเบียบ สร. ว่าด้วยการวัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕

 เล่ม ๔ เกีย่วกบัการสบืสวนสอบสวน ในเรือ่งกฎหมายทีค่วรรู ้และการตรวจกจิการ
ทั่วไป ในเรื่องกิจการเรือนจ�าทหาร กิจการสายงานสัสดี 



 ทั้งนี้เนื้อหาทั้งการตรวจกิจการทั่วไปและการตรวจการจัดหา ประกอบด้วยเรื่อง 
ที่ตรวจ หัวข้อและรายการท่ีตรวจของเรื่องนั้น ๆ พร้อมกับอ้างอิงหลักฐานและเนื้อหา  
ไว้ด้วยกัน เพ่ิมเตมิด้วยข้อบกพร่องทีพ่บบ่อย เพือ่ให้หน่วยเพิม่ความระมดัระวงั ในรายการ  
นั้น ๆ ยิ่งขึ้น

 กรมจเรทหารบก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเรจะเป็น 
ประโยชน์และอ�านวยความสะดวกทัง้แก่ผูบ้งัคบับญัชา เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง และผูส้นใจ
ทั่วไปได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ และอ้างอิง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็น
ไปด้วยความถูกต้องแม่นย�า และเป็นมาตรฐานเดียวกัน หากมีข้อควรแก้ไข หรือข้อเสนอ
แนะ เพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กรมจเรทหารบก ยินดีน้อมรับ เพื่อน�าไป
ปรับปรุงในโอกาสต่อไป
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สำรบัญ

	 	 	 	 หน้า
ค�าน�า
กล่าวทั่วไป
การเตรียมการรับตรวจ ๑
บทที่ ๑ หลักการจัดหาพัสดุและขั้นตอนการจัดหาฯ ๙ 
บทที่ ๒  พระราชบัญญัติ                      ๓๑                                                                    
           การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ  
บทที่ ๓  สรุปสาระส�าคัญ  ๘๙
           พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
  การบริหารพัสดุภาครัฐฯ 
บทที่ ๔  ระเบียบกระทรวงการคลัง  ๙๕
           ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ
  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
สรุปความแตกต่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อ/จ้างฯ  ๒๓๗





กล่ำวทั่วไป

๑.	ประวัติความเป็นมา
 กิจการจเรทหารบก : เร่ิมขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาจฬุาลงกรณ์ พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วั พระองค์ได้ทรงจัดต้ัง “จเรทพับก” 
ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ร.ศ.๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๔๖) และได้ทรง
พระกรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้า 
มหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับต�าแหน่ง “จเรทัพบก” มีหน้าที่ 
ตรวจราชการทหารทั่วไป และพระองค์ ทรงด�ารงต�าแหน่งนี้ตลอดมาจนเสด็จ       
เถลิงถวัลยราชสมบัติเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี ร.ศ.๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓) ซึ่งนับได้
ว่าทรงเป็นจเรทัพบกเป็นพระองค์แรก และนับได้ว่าพระองค์ท่าน เป็นต้น
ก�าเนิดของกิจการจเรและกรมจเรทหารบกสืบมาตราบจนทุกวันนี้ 
๒.	วิสัยทัศน์
 กรมจเรทหารบก เป็นหน่วยตรวจราชการและสืบสวนสอบสวนที่มี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา 
หน่วยทหาร ก�าลังพลของกองทัพบก และประชาชน 
๓.	ภารกิจ
 ๓.๑ ด�าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ สืบสวนและสอบสวน  
ในเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและราชการของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก
 ๓.๒  สืบสวนสอบสวน และพิจารณาเรื่องราวร้องทุกข์ และการ 
ร้องเรียนที่เกี่ยวกับราชการ หรือทหาร หรือข้าราชการกองทัพบก 
๔.	ภารกิจแถลงใหม่
 ๔.๑ ด�าเนินการการตรวจราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานหน่วยเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง ประหยัด มีประสิทธิภาพ และสมประโยชน์ต่อทางราชการ
 ๔.๒ ด�าเนินการสืบสวนสอบสวนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้
ได้ข้อเท็จจริง เสนอผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องและทันเวลา



 ๔.๓ พัฒนาบุคลากรในสายงานจเร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู ้
ความสามารถ ในหน้าทีท่ีท่นัสมยัสอดคล้องกบัสถานการณ์ปัจจุบัน มคีณุธรรม 
และอุดมการณ์ 
๕.	การจัด

๖.	 นโยบายของผู้บังคับบัญชา	 :	 ยึดถือตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย 
การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ และสนองตอบต่อเจตนารมณ์ 
และการสั่งการของ ผบ.ทบ. ดังนี้
 ๖.๑ การปฏบิตังิานในหน่วยทุกระดบัของ ทบ. ต้องยดึถอื กฎ ระเบยีบ 
ข้อบังคับ และสายการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
 ๖.๒ การรกัษาคลงัอาวธุยทุโธปกรณ์ หน่วยทีม่คีลังอาวธุให้ ผบ.หน่วย 
ตรวจตรา ระมัดระวัง ดูแลคลังฯ ที่อยู ่ในความรับผิดชอบให้เรียบร้อย  
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง คลังกระสุน และวัตถุระเบิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย  
รวมถึงการรักษาปรนนิบัติบ�ารุง ยุทโธปกรณ์ภายในหน่วยให้มีสภาพที่ดี  
พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ และไม่มีการรั่วไหล ซึ่งจะต้องไม่เกิดขึ้นใน ทบ.  
หากมีข้อบกพร่องและมีการสูญหาย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งผู้บังคับ
บญัชาตามล�าดบัชัน้ จะต้องรบัผดิชอบทางวนิยั ทางคดอีาญา และทางคดแีพ่ง 

๕. การจัด
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       แผนกการเงิน

กองธุรการ        กองแผน            กองตรวจกิจการท่ัวไป    กองตรวจการจัดหา     กองสืบสวนสอบสวน

แผนกสารบรรณ

แผนกบริการ

แผนกธรุการและกำาลังพล

แผนกแผน

แผนกงบประมาณ

แผนกวิชาการ

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า แผนกพิจารณารายงานและคำาร้อง

แผนกสืบสวนสอบสวนแผนกตรวจการจัดซ้ือ

แผนกตรวจการจัดจ้าง

แผนกตรวจกิจการทั่วไป

แผนกตรวจกิจการส่งกำาลังบำารุง

๖. นโยบายของผู้บังคับบัญชา : ยึดถือตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจใน
หน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ และสนองตอบต่อเจตนารมณ์ และการสั่งการของ 
ผบ.ทบ. ดังนี้
 ๖.๑ การปฏิบัติงานในหน่วยทุกระดับของ ทบ. ต้องยึดถือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และสายการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 
 ๖.๒ การรักษาคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ หน่วยท่ีมีคลังอาวุธให้ ผบ.หน่วย ตรวจตรา 
ระมัดระวัง ดูแลคลังฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
คลังกระสุน และวัตถุระเบิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการรักษาปรนนิบัติบำารุง
ยุทโธปกรณ์ภายในหน่วยให้มีสภาพที่ดี พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ และไม่มีการรั่วไหล 
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 ๖.๓ ให้ผู้บังคับหน่วยกวดขันให้ก�าลังพลตรวจสอบสมุดประวัติของ
ตนเอง ให้เรียบร้อย ทันสมัย เพื่อสิทธิของก�าลังพล รวมทั้งดูแลสิทธิต่าง ๆ  
ทีก่�าลงัพลจะได้รบั กรณทีีก่ารด�าเนนิการด้านสทิธกิ�าลงัพลล่าช้าให้แจ้งก�าลงัพล 
ได้รับทราบโดยเร็ว เพื่อป้องกันการร้องเรียน
 ๖.๔  ให้ผู้บังคับหน่วยได้มีการพัฒนาปรับปรุงหน่วยของตนเอง ให้สม
กบัเป็นหน่วยทหารท่ีมเีกยีรติและศกัดิศ์ร ีเพ่ือให้เป็นท่ียอมรับจากส่วนราชการ
อื่นและประชาชน 
 ๖.๕ ให้หน่วยทีม่คีลงัสิง่อปุกรณ์อยูใ่นความรับผิดชอบได้มกีารบริหาร
จัดการ ภายในคลังสิ่งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยโดยจัดท�ารายการการส่งคืน 
สิ่งอุปกรณ์ รวมทั้งส�ารวจ ตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ใดไม่ได้ใช้งาน หมดอายุ และ
ไม่จ�าเป็นต้องจัดหามาเพิ่มเติม ให้งดเว้นการจัดหา และส่ิงอุปกรณ์ใด 
ที่ขาดแคลนก็ให้ด�าเนินการเข้าวงรอบการจัดหามาทดแทนใหม่
 ๖.๖ หน่วยทีไ่ด้รบัการประเมนิผลการตรวจอยูใ่นระดับต�า่ในปีทีผ่่านมา  
จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน การตรวจทุกหน่วยจะต้องมีผล 
การประเมินไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๘๐
 ๖.๗ ให้หน่วยของ ทบ. น�ามาตรการประหยัดใน ทบ. มาใช้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก
 ๖.๘  การจัดหาสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ ให้ค�านึงถึงความต้องการ
ในการใช้งานของหน่วยใช้ ทัง้ด้านชนดิและจ�านวนท่ีสอดคล้องกบัความจ�าเป็น
และความสิ้นเปลืองในการใช้งาน การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบกอย่างแท้จริง
 ๖.๙  การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ�าการ และ
การปลดทหารกองประจ�าการ ให้ทุกหน่วยที่เก่ียวข้องด�าเนินการด้วยความ 
ถูกต้อง ยุติธรรม และ โปร่งใส
 ๖.๑๐ ให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับด�าเนินการช่วยเหลือดูแลสวัสดิการ 
ของก�าลังพลช้ันผู้น้อยและด�าเนินการด้านสิทธิก�าลังพลอย่างจริงจัง เพื่อให้
คุณภาพชีวิตของก�าลังพล และครอบครัวดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน



 ๖.๑๑  การบรหิารกองทนุชมุชนของ ทบ. เป็นไปดว้ยความโปร่งใส และ
เกิดประโยชน์ต่อก�าลังพลอย่างแท้จริง
 ๖.๑๒  ให้ ทภ. กวดขัน ก�ากับดูแล กรณีก�าลังพลน�าอาวุธ กระสุนของ
ทางราชการออกไปภายนอก ทบ. และมอบหมายให้ จบ. ท�าการสุ่มตรวจว่ามี
อาวุธ กระสุน หายไปหรือไม่ 



กำรตรวจกำรจัดหำ
 การตรวจการจดัหาของ กรมจเรทหารบก แบ่งขัน้ตอนออกเป็น ๓ ขัน้ตอน 
ได้แก่
 ๑. การตรวจการเตรียมการรับตรวจของหน่วยรับตรวจ
       ๒. การตรวจการด�าเนินการจัดหา
  ๓. การตรวจผลการจัดหาในส่วนของการเตรียมการรับตรวจและการ
ตรวจผลการจัดหา จะด�าเนินการในลักษณะเดียวกันทุกวิธี ดังนั้นในคู่มือจึง
รวบรวมไว้เป็นหวัข้อเดยีวกัน ส�าหรบัการด�าเนนิการจดัหา สรปุหลกัการจดัหา
พัสดุ และอธิบายไว้ตามล�าดับขั้นตอนของการจัดหาเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสด ุ
มีความเข้าใจได้ถูกต้องและตรงกัน





การเตรียมการรับตรวจ
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กำรเตรียมกำรรับตรวจ
ขั้นตอนปฏิบัติก่อนกำรตรวจ

• ผู้น�าตรวจและผู้รับตรวจเตรียมเอกสารมอบให้ผู้ตรวจ ดังนี้
๑. หวัข้อการตรวจที ่จบ. ส่งให้ครัง้หลังสุด จ�านวน ๒ ชุด พร้อมลงราย
ละเอียดตามที่ จบ. ก�าหนด
๒. ข้อมูลที่ต้องการทราบประกอบการรับตรวจตาม อนุผนวกที่ จบ. 
ก�าหนด
♦	 ระเบยีบกองทพับก ว่าด้วยการตรวจในหน้าทีน่ายทหารจเร พ.ศ. 
๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๒, ๑๒.๑ และ ๑๒.๒
ข้อ	๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบก่อนออกท�าการตรวจให้
กรมจเรทหารบก หรือ หน่วยที่สั่งการตรวจแจ้งเรือ่งและก�าหนดเวลา
ในการตรวจ การเตรยีมการรับตรวจ และค�าขอต่าง ๆ  ที่จ�าเป็นต่อการ 
อ�านวยความสะดวกในการตรวจ หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความ
ส�าคัญให้หน่วยรับตรวจทราบ
 ๑๒.๑ หนงัสอืแจ้งก�าหนดเวลาในการตรวจทัว่ไป ควรส่งให้หน่วย
รบัตรวจทราบล่วงหน้าเพือ่เตรยีมการก่อนการตรวจไม่น้อยกว่า ๓๐ วัน
 ๑๒.๒ หนงัสอืแจ้งก�าหนดเวลาในการตรวจพเิศษ จะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า หรอืจะให้นายทหารจเรทีเ่ป็นหวัหน้าชดุตรวจน�าไปเสนอต่อ
ผู้บังคับหน่วยที่รับตรวจก็ได้
• ตรวจดูส�าเนาเอกสารบันทึกผลการตรวจครั้งหลังสุดของ นาย
ทหารจเร ทบ.๑๐๕-๐๐๙
• ตรวจดรูายงานการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วยให้ผูบ้งัคบั บญัชา
ทราบและสั่งการของผู้บังคับบัญชา
♦ ระเบยีบกองทพับก ว่าด้วยการตรวจในหน้าทีน่ายทหารจเร พ.ศ. 
๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๕.๒

๑.	การปฏิบัติ
ของหน่วยรับ
ตรวจ
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  ข้อ ๑๕.๒ ผู้รับตรวจเมื่อได้รับบันทึกผลการตรวจแล้วให้แก้ไข
ข้อบกพร่องที่อยู่ในอ�านาจของตนทันทีโดยไม่ต้องรอให้ผู้บังคับบัญชา
สั่งการ ส�าหรับเรื่องที่เกินขีดความสามารถและ/หรือนอกเหนืออ�านาจ 
ของตนที่จะแก้ไขได้เอง ให้รายงานหน่วยเหนอืเพือ่ด�าเนนิการต่อไป และ
ให้เก็บบันทึกผลการตรวจและ การด�าเนินการแก้ไขข้อบกพร่องไว้เป็น
หลักฐานในการรับตรวจครั้งต่อไป 
■	 สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด	 ไม่ส�าเนาบันทึกผลการตรวจฯ ครั้งหลังสุด
และรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องแนบไว้กับข้อมูลรับตรวจ
• ตรวจดูแฟ้มเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  และระเบียบค�าสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ จบ. ก�าหนดมีการแยกประเภทเป็นระเบียบ เรียบร้อยครบถ้วน
• ค�าสั่งกองทัพบก เรื่อง การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจ�าปี
ที่ท�าการตรวจ
■	 สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด	
๑. การจดัแฟ้มเอกสารรับตรวจไม่เป็นระเบยีบเรยีบร้อย
๒. ไม่จัดเตรียมแฟ้มเอกสารไว้ในห้องรับตรวจ
๓. น�าใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างฉบับจริงมารับตรวจ

• ตรวจดเูจ้าหน้าทีผู้่รับตรวจผูน้�าตรวจครบถ้วนเหมาะสมและมคีวาม
รู้ในเรื่องที่ตรวจ
• ตรวจดกูารจดัยานพาหนะน�าตรวจพร้อมพลขบัเพยีงพอและเหมาะสม
• ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. 
๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๒
 ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ
 ก่อนออกท�าการตรวจให้กรมจเรทหารบกหรอืหน่วยทีส่ัง่การตรวจ
แจ้งเรือ่งและก�าหนดเวลาในการตรวจการเตรยีมการรบัตรวจและค�าขอ
ต่างๆ ที่จ�าเป็นต่อการอ�านวยความสะดวกในการตรวจหรือเรื่องอ่ืนๆ 
ที่เห็นว่ามีความส�าคัญให้หน่วยรับตรวจทราบ

๒.	บันทึกผลการ	
ตรวจของ	จบ.	
ครั้งหลังสุด

๓.	การเตรียม						
เอกสารรับตรวจ
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♦ ค�าส่ังกองทัพบกเร่ืองการตรวจในหน้าท่ีนายทหารจเรประจ�าปี
ที่ท�าการตรวจ
■ สิ่งท่ีหน่วยปฏิบัติผิด จัดผู้รับตรวจไม่ครบถ้วนและไม่มีความรู้ใน
เรื่องที่รับตรวจ
• ตรวจดูสถานที่รับตรวจเหมาะสมแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีเสียง
รบกวนมาก การถ่ายเทของอากาศดี
• ตรวจดูการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับชุดตรวจของ จบ. เช่น 
โต๊ะ เก้าอี ้เครือ่งขยายเสยีง ส�าหรบัการช้ีแจงก่อน การตรวจ การด�าเนิน
การตรวจและสรุปผลการตรวจ
♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. 
๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๒

 ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบก่อนออกท�าการตรวจ
ให้ กรมจเรทหารบก หรือ หน่วยที่สั่งการตรวจ แจ้งเรื่องและก�าหนด
เวลาในการตรวจ การเตรยีมการรบัตรวจ และค�าขอต่าง ๆ  ทีจ่�าเป็นต่อ
การ อ�านวยความสะดวกในการตรวจ หรอืเรือ่งอืน่ ๆ ท่ีเห็นว่ามีความ
ส�าคัญ ให้หน่วยรับตรวจทราบ
♦ ค�าสั่งกองทัพบก เรื่อง การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจ�าปี
ที่ท�าการตรวจ
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด 
๑. สถานที่รับตรวจไม่เหมาะสม
๒. การจัดเตรียมสิ่งอ�านวยความสะดวกไม่เพียงพอ





บทที่	๑

หลักการจัดหาพัสดุและขั้นตอนการจัดหา
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บทที่	๑

หลักการจัดหาพัสดุและขั้นตอนการจัดหา

ทกุหนว่ยงานจะตอ้งด�าเนนิการจดัหาพสัดใุหส้อดคล้องกบัพระราชบญัญตักิาร
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ดังนี้

มาตรา ๘ การจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดขุองหนว่ยงานของรฐัตอ้งกอ่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี้

             (๑) คุ้มค่าโดยพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะ
ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐมีราคาที่เหมาะสมและมี
แผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน

             (๒) โปรง่ใสโดยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดตุอ้งกระท�าโดย
เปดิเผยเปดิโอกาสใหม้กีารแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรมมกีารปฏิบตัติอ่ผูป้ระกอบการทุกรายโดย
เทา่เทยีมกนัมรีะยะเวลาทีเ่หมาะสมและเพยีงพอตอ่การยืน่ขอ้เสนอมหีลกัฐานการด�าเนนิ
งานชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน

             (๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยต้องมีการวางแผนการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็น
ไปอย่างต่อเนื่องและมีก�าหนดเวลาท่ีเหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์
ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

             (๔) ตรวจสอบไดโ้ดยมกีารเกบ็ข้อมลูการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิาร
พัสดุอย่างเป็นระบบเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตาม
วรรคหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าวแต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
มีนัยส�าคัญหรือเกิดจากกรณีเร่งด่วนหรือมีเหตุผลหรือความจ�าเป็นอื่นการจัดซื้อจัดจ้าง
นัน้ยอ่มไมเ่สยีไปใหใ้ชห้ลกัการตามวรรคหน่ึงเปน็แนวทางในการปฏบิตัติามอ�านาจหนา้ที่
ของคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการวนิจิฉยัคณะกรรมการราคากลางคณะกรรมการ 
ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม
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 มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา๖๖ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอ
ของผูย้ืน่ขอ้เสนอในสว่นทีเ่ปน็สาระส�าคญัและเปน็ขอ้มลูทางเทคนคิของผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่
อาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซ่ึงมิได้เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อ
ผู้มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือการด�าเนินการตามกฎหมาย

 มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�าปี และ
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่

(๑) กรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด้วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ทั้งนี้  
ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)

(๒)  กรณีที่มีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงหรือมี
ความจ�าเปน็ตอ้งใชพ้สัดโุดยฉกุเฉนิหรอืเปน็พสัดทุีจ่ะขายทอดตลาด ทัง้นี ้
ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

(๓)  กรณีทีเ่ปน็งานจา้งทีป่รกึษาทีม่วีงเงนิค้าจา้งตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง
หรือที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้  
ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)

(๔) กรณีท่ีเป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจ�าเป็นเร่ง
ด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)

       หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดท�าแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
วรรคหนึ่ง และการเปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

         มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา 
รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ

     การจัดท�าบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอน 
การจดัซ้ือจดัจา้งและการรอ้งขอเพือ่ตรวจดบูนัทกึรายงานดงักล่าวใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบ
ที่รัฐมนตรีก�าหนด
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 มาตรา ๑๓ ในการจดัซือ้จดัจา้งผูท้ีม่หีนา้ทีด่�าเนนิการตอ้งไมเ่ปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยี
กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น

  ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าท่ีด�าเนินการตามวรรคหน่ึงเป็นผู้มี 
ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในข้ันตอนหน่ึงขั้นตอนใดของการจัดซ้ือจัดจ้าง
หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่มีผลต่อการจัดซ้ือจัดจ้าง 
อย่างมีนัยส�าคัญการจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป

    มาตรา ๑๖ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามที่ก�าหนดไว้ในหมวดนี้

    มาตรา ๖๑ ในการจดัซือ้จดัจา้งพสัดแุตล่ะครัง้ใหผู้ม้อี�านาจแตง่ตัง้ผูร้บัผดิชอบ
การจดัซือ้จดัจา้งนัน้ ซึง่จะกระท�าโดยคณะกรรมการการจดัซือ้จดัจา้งหรอืเจา้หนา้ทีค่นใด
คนหนึ่งก็ได้

    องคป์ระกอบและองคป์ระชมุซึง่กระท�าโดยคณะกรรมการ และหนา้ทีข่องผูร้บั
ผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

 ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังก�าหนด            

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�าหนดไว้ว่า ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงิน 
งบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ�านาจในการ
พิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานน้ัน 
จดัท�าแผนการจดัซือ้จดัจา้งประจ�าปเีสนอหวัหนา้หนว่ยงานของรฐัเพือ่ขอความเหน็ชอบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�าปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ

(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางก�าหนด
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เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ�าปีตาม 
วรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก�าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้

ข้อ ๑๒ หลังจากท่ีได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�าปีตาม 
ขอ้ ๑๑ แลว้ ให้หนว่ยงานของรฐัรบีด�าเนนิการจดัซือ้จดัจา้งใหเ้ปน็ไปตามแผนและขัน้ตอน 
ของระเบียบนี้ ในหมวด ๒ หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะท�า
สัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว

ขอ้ ๑๓ ในกรณทีีม่คีวามจ�า เปน็ตอ้งเปลีย่นแปลงแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ�าปี
ใหเ้จา้หนา้ทีห่รอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายในการปฏิบตังิานนัน้จดัท�า รายงานพรอ้มระบเุหตผุล
ทีข่อเปลีย่นแปลงเสนอหวัหนา้หนว่ยงานของรัฐเพือ่ขอความเหน็ชอบ และเมือ่ไดร้บัความ
เห็นชอบแล้วให้ด�าเนินการตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ต่อไป

การดำาเนินการจัดหาพัสดุมีขั้นตอนกระบวนการจัดหา	ดังนี้

           ๑. การเตรยีมการจดัหาพสัดแุละการจดัท�าแผนและประกาศเผยแพร่

           ๒. การรายงานขอซื้อขอจ้าง

           ๓. การด�าเนินการจัดหา

           ๔. การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

           ๕. การท�าสัญญา/การด�าเนินการตามสัญญา

           ๖. การตรวจรับพัสดุ

๑.	การเตรียมการจัดหาพัสดุและการจัดทำาแผน

 การเตรียมการจัดหาพัสดุและการจัดท�าแผน เป็นขั้นตอนแรกของการด�าเนิน
การจัดหาพัสดุ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีด�าเนินการ ดังนี้
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 (๑) ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและ
การพัสดุ

 ๒)  ตรวจสอบรายการรายจ่ายตามรายการที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ  
มติคณะรัฐมนตรี หรือกระทรวงการคลังอนุญาตให้จ่ายได้ หรือเป็นรายการที่ได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลังอนุญาตให้จ่ายได้ และผู้มีอ�านาจได้อนุมัติให้เบิกจ่าย 
ในรายการนั้นๆ แล้ว

       ๓) ประสานงานและตรวจสอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติการจัดสรร 
ตามรายละเอียดประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีหรือพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีเพิ่มเติม

       ๔)  ตรวจสอบวงเงินเพื่อที่จะด�าเนินการก�าหนดวิธีการจัดหาพัสดุซึ่งได้ 
รวมภาษีไว้ทุกประเภทแล้ว

 ๕)  ตรวจสอบราคากลาง ราคามาตรฐานของพัสดุ (ถ้ามี)

          ๖)  การจัดหาพัสดุ แยกประเภทในการจัดหา ดังนี้

            (๑) การจัดหาพัสดุใหม่ เป็นการจัดหาพัสดุที่จ�าเป็นต้องจัดหาให้ส�าหรับ
หน่วยงานที่จัดตั้งใหม่ หรือหน่วยงานที่ยังไม่เคยได้รับหรือมีพัสดุดังกล่าวไว้ใช้ใน 
การปฏิบัติงาน

            (๒) การจัดหาพัสดุทดแทน เป็นการจัดหาพัสดุเพื่อการทดแทนพัสดุ
เดิมที่สิ้นเปลืองหมดไป ช�ารุดหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ พัสดุเดิมสูญหาย  
ถูกท�าลาย

          (๓) การจดัหาพสัดสุ�ารอง เปน็การจดัหาพสัดเุพือ่ส�ารองไวเ้พ่ือการทดแทน
พัสดุที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่ให้ขาดความต่อเนื่องของการใช้งาน

         ๗) ศึกษาตรวจสอบ วางแผนการจัดหาและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
ประกาศเผยแพร่

          ๘) ด�าเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนการจัดหา แผนปฏิบัติการ 
จดัซือ้จดัจา้ง โดยใหม้ผีลผกูพนักบัสว่นราชการเมือ่ไดร้บัการจัดสรรงบประมาณจากส�านกั 
งบประมาณ เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินทดรองราชการ
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 ๙)  ส�ารวจความตอ้งการใชพ้สัดตุลอดจนรายละเอยีดคณุลกัษณะของพสัดขุอง
หนว่ยงานทีต่อ้งการใชพ้สัดนุัน้จากการท�าแผนปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้ง ทีก่�าหนดตามแผน
งาน งานโครงการ 

          ๑๐) แจ้งให้หน่วยงานผู้ต้องการใช้พัสดุเพื่อก�าหนดความต้องการของรูปแบบ
รายการ รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุท่ีต้องการจัดหา หรือการจัดท�าขอบเขต 
รายละเอยีดการด�าเนนิโครงการตา่งๆ (TOR) ระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ดว้ยการจดัซือ้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�าหนดไว้ว่า ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้าง
ที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง 
หรือจะให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดท�าร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมท้ังก�าหนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วยเพ่ือให้การก�าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 

          ๑๑) จัดท�าร่างค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการด�าเนินการจัดหา
พัสดุในแต่ละวิธี

          ๑๒) จัดท�าร่างรายงานขอรับความเห็นชอบในการด�าเนินการจัดหาพัสดุ 

๒.	การรายงานขอซื้อขอจ้าง

 การขอรบัความเหน็ชอบในการจดัหาพสัดเุปน็ขัน้ตอนทีส่องของการด�าเนนิการ 
จัดหาพัสดุ ซ่ึงเป็นข้ันตอนก่อนการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีข้ันตอนและวิธีการ 
ด�าเนินการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�าหนดไว้ว่า

 ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิด
ชอบในการจดัท�ารา่งขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะซือ้
หรือจ้าง รวมทั้งก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย

 เพื่อให้การก�าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง 
มีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศ
ก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้ก�าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการก่อสร้งตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
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หรอืเพ่ือความสะดวกจะระบเุฉพาะหมายเลขมาตรฐานกไ็ด ้หรอืในกรณพีสัดทุีจ่ะซ้ือหรอื
จา้งใดยงัไมม่ปีระกาศก�าหนดมาตรฐานผลติภณัฑอุ์ตสาหกรรมแตม่ผีูไ้ด้รบัการจดทะเบยีน
ผลติภณัฑไ์วกั้บกระทรวงอตุสาหกรรมแลว้ ใหก้�าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของ
พสัดทุีจ่ะซือ้หรอืจา้งหรอืรายการในการกอ่สรา้งให้สอดคล้องกบัรายละเอยีดคุณลักษณะ
เฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดท�าขึ้น

 ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 
คณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท�ารูปรายการงานก่อสร้าง  
หรอืจะด�าเนนิการจา้งตามความในหมวด ๔ งานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สร้างได้

 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ 
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก�าหนดตาม 
ความจ�าเป็นและเหมาะสม

 ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตาม
ข้อ ๒๓  และข้อ ๗๙ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดท�ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดัง
ต่อไปนี้

 (๑)  เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง

 (๒)  ขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดหุรอื
แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี

 (๓)  ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

 (๔)  วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง โดยใหร้ะบวุงเงนิงบประมาณถา้ไมม่วีงเงนิ
ดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น

 (๕)  ก�าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

 (๖)  วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

 (๗)  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

 (๘)  ข้อเสนออื่น ๆ เช่นการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ท่ี
จ�าเป็นในการซ้ือหรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน
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การซื้อหรือจ้างกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนอันเน่ืองมาจากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดหมายได้
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๑) (ค) หรือกรณีมีความจ�าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน 
มาตรา ๕๖วรรคหนึ่ง (๒) (ง) หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก�าหนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง ซึ่งไม่อาจท�ารายงานตามปกติ
ได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะท�ารายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะ
รายการที่เห็นว่าจ�าเป็นก็ได้

 ข้อ ๒๓ ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท�ารายงานเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้

 (๑)  เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องซื้อ

 (๒)  รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่
และท้องที่ที่ต้องการ

 (๓)  ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น

 (๔)  ราคาซือ้ขายของทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างใกลเ้คยีงบรเิวณท่ีจะซือ้ครัง้
หลังสุดประมาณ ๓ ราย

 (๕)  วงเงนิทีจ่ะซือ้ โดยให้ระบวุงเงนิงบประมาณ ถ้าไมมี่วงเงินดงักล่าว
ให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น

 (๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น

 (๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  
ที่จ�าเป็นในการซื้อ

๓.	การดำาเนินการจัดหา

         การด�าเนินการจัดหา เป็นขั้นตอนที่สามของการด�าเนินการจัดหาพัสดุซึ่งระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจัดซือ้จดัจา้งและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�าหนด
ไว้ว่าพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติ 
ไว้ว่า มาตรา ๕๕ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระท�าได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
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 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวน
ผู้ประกอบการท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดให้เข้ายื่น 
ข้อเสนอ

 (๒)  วธิคีดัเลอืกไดแ้ก ่การทีห่นว่ยงานของรฐัเชญิชวนเฉพาะผู้ประกอบ
การทีม่คีณุสมบตัติรงตามเงือ่นไขทีห่นว่ยงานของรฐัก�าหนดซึง่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่สามรายให้
เขา้ยืน่ขอ้เสนอเวน้แตใ่นงานนัน้มผีูป้ระกอบการทีม่คีณุสมบตัติรงตามทีก่�าหนดนอ้ยกวา่
สามราย

 (๓) วิธีเฉพาะเจาะจงได้แก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการ
ทีม่คีณุสมบัติตรงตามเงือ่นไขทีห่นว่ยงานของรฐัก�าหนดรายใดรายหนึง่ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ
หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้ง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรง
ในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง

 มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปก่อนเว้นแต่

            (๑) กรณีดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีคัดเลือก

                     (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือ 
ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

                     (ข)  พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ
หรือซับซ้อนหรือต้องผลิตจ�าหน่ายก่อสร้างหรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือ 
โดยเฉพาะหรือมีความช�านาญเป็นพิเศษหรือมีทักษะสูงและผู้ประกอบการน้ันมี 
จ�านวนจ�ากัด

                     (ค) มีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิด
เหตกุารณท์ีไ่มอ่าจคาดหมายไดซ้ึง่หากใชว้ธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปจะท�าใหไ้มท่นัตอ่ความ
ต้องการใช้พัสดุ

                     (ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจ�ากัดทาง
เทคนิคที่จ�าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ

                     (จ) เป็นพัสดุที่จ�าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือ 
ด�าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
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                     (ฉ)  เป็นพัสดุท่ีใช้ในราชการลับหรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็น 
ความลับของหน่วยงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ

                     (ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุท่ีจ�าเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความ
ช�ารุดเสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้เช่นงานจ้างซ่อมเครื่องจักรเครื่องมือกล
เครื่องยนต์เครื่องไฟฟ้าหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

                     (ซ) กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

            (๒)  กรณีดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

                     (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกหรือใช้วิธี 
คัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

                     (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิตจ�าหน่ายก่อสร้างหรือ
ให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก�าหนด 
ในกฎกระทรวง

                     (ค)  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติ 
โดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซ่ึงเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทย 
และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้

                     (ง)  มคีวามจ�าเปน็ตอ้งใชพ้สัดนุัน้โดยฉกุเฉนิเนือ่งจากเกดิอบุตัภัิย
หรือภยัธรรมชาตหิรือเกิดโรคตดิตอ่อันตรายตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคตดิต่อและการจดัซือ้ 
จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจ
ท�าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

                     (จ)  พัสดุที่จะท�าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุ
ที่ได้ท�าการจัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและมีความจ�าเป็นต้องท�าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติม 
เพือ่ความสมบรูณห์รอืตอ่เนือ่งในการใชพ้สัดนุัน้โดยมลูค่าของพสัดทุีท่�าการจัดซือ้จดัจา้ง 
เพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ท�าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว

                     (ฉ)  เป็นพัสดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐองค์การ
ระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ
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                     (ช)  เป็นพัสดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างซ่ึงจ�าเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง

                     (ซ) กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

ข้อ ๒๘ การซื้อหรือจ้าง กระท�าได้ ๓ วิธี ดังนี้

 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 (๒)  วิธีคัดเลือก

 (๓)  วิธีเฉพาะเจาะจง

       เมื่อเจ้าหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย หรือคณะกรรมการด�าเนินการตามระเบียบ 
และท�าการคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ประกาศของส่วนราชการ 
ซึง่เสนอราคาทีเ่หมาะสมยอมรบัไดใ้หจั้ดท�ารายงานเสนอความเหน็ตอ่หัวหนา้สว่นราชการ
โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

๔.	การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

 ๔.๑ การขออนุมัติการส่ังซื้อสั่งจ้างเป็นข้ันตอนที่ส่ีของการด�าเนินการจัดหา
พัสดุ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการได้ด�าเนินการตามกระบวนการ
จัดหาพัสดุตามวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจให้ความเห็นชอบ 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนและวิธีการด�าเนินการ ดังนี้

 ๔.๑.๑ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือคณะกรรมการตามระเบียบที่
เกีย่วขอ้ง จดัท�ารายงานเสนอความเหน็ตอ่หวัหนา้สว่นราชการโดยผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ที่

 ๔.๑.๒ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น

 ๔.๑.๓  น�ารายงานผลการด�าเนินการจัดหาพัสดุเสนอต่อผู้ท่ีมีอ�านาจ
อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

      ๔.๒ การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง เมื่อเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการได้ด�าเนินการ
ตามกระบวนการจัดหาพัสดุตามวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจ 
ให้ความเห็นชอบ และได้ผลการด�าเนินการจัดหาพัสดุจนเป็นท่ียอมรับราคาท่ีเหมาะสม 
เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนและวิธีการด�าเนินการ ดังนี้
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 ๔.๒.๑ ผู้มีอ�านาจพิจารณารายงานผลการด�าเนินการจัดหาพัสดุที่ 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นตามกระบวนการจัดหา หากเห็นชอบตามรายงาน

 ๔.๒.๒  วงเงนิอยูใ่นอ�านาจหวัหนา้สว่นราชการ เปน็ดลุพนิจิของหวัหนา้
ส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจพิจารณาอนุมัติ

 ๔.๒.๓  หากวงเงินเกินอ�านาจหัวหน้าส่วนราชการ ให้น�าเสนอผู้อ�านาจ
ในการสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อพิจารณาอนุมัติ

 ๔.๒.๔ เมือ่ไดร้บัอนมุตัจิากผูม้อี�านาจใหด้�าเนนิการจดัซือ้หรอืจดัจา้งได้
แล้ว จึงด�าเนินการจัดท�าสัญญาต่อไป

๕.	การทำาสัญญา/การดำาเนินการตามสัญญา

 การจัดท�าสัญญาและการด�าเนินการตามสัญญาเป็นข้ันตอนท่ีห้าของการด�าเนินการ 
จัดหาพัสดุ ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อจากการที่เจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการได้ด�าเนินการจัดท�า
รายงานเพื่อเสนอขอจัดซ้ือหรือจัดจ้างโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการและได้ด�าเนินการตามข้ันตอนการจัดหาพัสดุจนได้ผู้ที่ได้รับการ
คดัเลอืกเพ่ือใหท้�าสญัญากบัสว่นราชการแลว้ ซึง่มขีัน้ตอนและวธิกีารด�าเนนิการ พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ว่า 

 มาตรา ๙๓ หน่วยงานของรัฐต้องท�าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก�าหนดโดยความเห็นชอบของส�านักงานอัยการสูงสุดทั้งนี้แบบสัญญานั้นให้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาด้วย

   การท�าสัญญารายใดถ้าจ�าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจาก 
แบบสัญญาตามวรรคหนึ่งโดยมีสาระส�าคัญตามที่ก�าหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ท�าให้
หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท�าได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา 
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้ส�านักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

 ในกรณีที่ไม่อาจท�าสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึงได้และจ�าเป็นต้อง 
ร่างสัญญาขึ้นใหม่ให้ส่งร่างสัญญาน้ันไปให้ส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็น
ชอบก่อนเว้นแต่การท�าสัญญาตามแบบที่ส�านักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบ
มาแล้วก็ให้กระท�าได้
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 ในกรณจี�าเปน็ตอ้งท�าสญัญาเปน็ภาษาตา่งประเทศใหท้�าเปน็ภาษาองักฤษและ
ต้องจัดท�าข้อสรุปสาระส�าคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
นโยบายประกาศก�าหนดในราชกจิจานเุบกษาเวน้แตก่ารท�าสญัญาเปน็ภาษาตา่งประเทศ
ตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

   ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ได้ท�าสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งหรือ
ไมไ่ดส้ง่รา่งสญัญาใหส้�านกังานอยัการสงูสดุพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบกอ่นตามวรรคสอง
หรอืวรรคสามหรอืตามมาตรา๙๗วรรคหนึง่แลว้แตก่รณใีหห้นว่ยงานของรฐัสง่สัญญานัน้
ให้ส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบในภายหลังได้เมื่อส�านักงานอัยการ
สูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วหรือเมื่อส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบ 
แต่ให้แก้ไขสัญญาถ้าหน่วยงานของรัฐแก้ไขสัญญาน้ันให้เป็นไปตามความเห็นของ
ส�านักงานอัยการสูงสุดแล้วให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์

 ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ได้ท�าสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึงหน่วยงาน
ของรัฐไม่แก้ไขสัญญาตามความเห็นของส�านักงานอัยการสูงสุดหรือคู่สัญญาไม่ตกลง 
หรือยินยอมให้แก้ไขสัญญาตามความเห็นของส�านักงานอัยการสูงสุดหากข้อสัญญา 
ที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่แก้ไขตามความเห็นของส�านักงานอัยการ
สูงสุดเป็นส่วนท่ีเป็นสาระส�าคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๐๔ 
ให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ

 มาตรา ๙๖ หน่วยงานของรัฐอาจจัดท�าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท�าตาม 
แบบสัญญาตามมาตรา๙๓ก็ได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

            (๑)  การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา๕๖ (๑) (ค) หรือ 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้าง 
ที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา๗๐ (๓) (ข)

            (๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ

            (๓)  กรณทีีคู่ส่ญัญาสามารถสง่มอบพสัดไุดค้รบถว้นภายในหา้วนัท�าการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันท�าข้อตกลงเป็นหนังสือ

            (๔)  การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า

            (๕)  กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนดในราชกิจ
จานุเบกษา
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 ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 
จะไม่ท�าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น

 ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะก�าหนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกัน
ตามขนาดหรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้

 การด�าเนินการตามสัญญาเป็นขั้นตอนบริหารสัญญา และติดตามผลการ
ด�าเนินการให้เป็นไปตามสัญญาที่ได้ลงนามไว้ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  มีขั้นตอนและวิธีการด�าเนินการ ดังนี้

  มาตรา ๑๐๐ ในการด�าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอ�านาจแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับ
พัสดุองค์ประกอบองค์ประชุมและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

 ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 
จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้นโดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ 
คณะกรรมการตรวจรบัพสัดก็ุไดแ้ละใหน้�าบทบญัญติัมาตรา๙๖วรรคสามมาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม

 มาตรา ๑๐๑ งานจ้างก่อสร้างที่มีขั้นตอนการด�าเนินการเป็นระยะๆ อันจ�าเป็น
ต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดหรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้า
ของงานให้มีผู้ควบคุมงานซ่ึงแต่งตั้งโดยผู้มีอ�านาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงาน
ก่อสร้างนั้น

         มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้เว้น
แต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ�านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

            (๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

            (๒)  ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงหาก 
การแก้ไขนั้นไม่ท�าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

           (๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์
สาธารณะ

            (๔)  กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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 ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสีย
ประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้ส�านักงานอัยการสูงสุด
พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบกอ่นการแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลงตามวรรคหนึง่หรอืวรรคสอง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นท่ีเกี่ยวข้องหากมี
ความจ�าเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงินหรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาใน
การท�างานให้ตกลงพร้อมกันไป

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาท�าการ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ�านาจที่จะพิจารณาได้ตามจ�านวนวันที่
มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

    (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

            (๒) เหตุสุดวิสัย

           (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตาม
กฎหมาย

            (๔)  เหตุอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

      หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลา
ท�าการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

   มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มีอ�านาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา

 (๑) เหตุตามที่กฎหมายก�าหนด

            (๒)  เหตุอันเช่ือได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือ
ท�างานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

            (๓) เหตุอื่นตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือ 
ข้อตกลง

            (๔)  เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

 การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอ�านาจพิจารณา
ไดเ้ฉพาะในกรณทีีเ่ปน็ประโยชนแ์กห่นว่ยงานของรฐัโดยตรงหรอืเพือ่ประโยชนส์าธารณะ
หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือ 
ข้อตกลงนั้นต่อไป         
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๖.	การตรวจรับพัสดุ

 การตรวจรบัพสัดุเปน็ขัน้ตอนทีห่กของการด�าเนนิการจดัหาพัสด ุซึง่เปน็ข้ันตอน
ทีต่อ่จากการด�าเนนิการตามสญัญาครบถกูตอ้งครบถว้นตามแบบรปูรายงานตามเงือ่นไข
ที่ส่วนราชการก�าหนด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีขั้นตอนและวิธีการด�าเนินการ ดังนี้

ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้

 (๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท�าการของผู้ใช้พัสดุน้ัน หรือข้อตกลง 
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน

 (๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ 
ส�าหรับกรณีที่มีการทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้
ช�านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้ค�าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลอง
หรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช�านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ ในกรณีจ�าเป็นที่
ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ�านวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ

 (๓) ใหต้รวจรับพสัดใุนวนัทีผู่ข้ายหรอืผูร้บัจา้งน�าพสัดมุาสง่และ
ให้ด�าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

 (๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้
ขายหรอืผูร้บัจา้งไดส้ง่มอบพสัดถุกูตอ้งครบถว้นตัง้แตว่นัทีผู่ข้ายหรอืผูร้บัจา้งน�าพสัดนุัน้ 
มาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าท่ีพร้อมกับท�าใบตรวจรับโดยลงช่ือไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 
๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าท่ี ๑ ฉบับ เพ่ือด�าเนินการเบิกจ่าย
เงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ  
ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดในสัญญาหรือ 
ขอ้ตกลง ใหร้ายงานหวัหนา้หนว่ยงานของรฐัผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ที ่เพือ่ทราบและสัง่การ

 (๕) ในกรณีท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบ
จ�านวน หรือส่งมอบครบจ�านวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก�าหนด
ไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ�านวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และให้รีบ
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ทราบภายใน ๓ วันท�าการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่
จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ�านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
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 (๖) การตรวจรบัพสัดทุีป่ระกอบกนัเปน็ชดุหรอืหนว่ย ถา้ขาดสว่น
ประกอบอยา่งใดอยา่งหนึง่ ไปแลว้จะไมส่ามารถใชก้ารไดโ้ดยสมบรูณ ์ใหถ้อืวา่ผูข้ายหรอื
ผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือ
แจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันท�าการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ

 (๗)  ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท�า 
ความเหน็แยง้ไวใ้หเ้สนอหวัหนา้หนว่ยงานของรฐัเพือ่พจิารณาสัง่การ ถา้หวัหนา้หนว่ยงาน
ของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงด�าเนินการตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

 (๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

 (๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบตังิานของผูร้บัจา้ง และเหตกุารณ์
แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อก�าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณา
การสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

 (๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก�าหนดไว้ 
ในสญัญาหรอืทีต่กลงใหท้�างานจา้งนัน้ ๆ  ตามเวลาทีเ่หมาะสมและเหน็สมควร และจดัท�า
บันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

 (๔) นอกจากการด�าเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อ
สงสัยหรือมีกรณีท่ีเห็นว่า แบบรูปรายการละเอียดและข้อก�าหนดในสัญญาหรือมีข้อ
ตกลงมีข้อความคลาดเคล่ือนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอ�านาจ 
สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลัก
วิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด

 (๕)  โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วัน 
ท�าการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ท�าการตรวจรับ
ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
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 (๖) เมือ่ตรวจเหน็วา่เปน็การถกูตอ้งครบถว้นเป็นไปตามแบบรปู
รายการละเอียดและข้อก�าหนด ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงาน
ครบถ้วนตั้งแต่วันท่ีผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ท�าใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด
หรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่
ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อท�าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการ 
เบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ในกรณี 
ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น 
ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก�าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

 (๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน 
โดยท�าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงด�าเนินการตาม (๖)

ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการด�าเนินการเป็นระยะๆ 
อนัจ�าเป็นตอ้งมกีารควบคมุงานอยา่งใกลช้ดิ หรอืมเีงือ่นไขการจา่ยเงนิเปน็งวดตามความ
กา้วหนา้ของงาน ใหห้วัหนา้หนว่ยงานของรฐัแตง่ตัง้ผู้ควบคุมงานทีม่คีวามรูค้วามช�านาญ
ทางดา้นชา่งตามลกัษณะของงานกอ่สรา้งจากข้าราชการ ลกูจา้งประจ�า พนกังานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่อ
อื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนังงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
หน่วยงานของรัฐอ่ืน ตามท่ีได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัด
แล้ว ในกรณีที่ลักษณะงานก่อสร้างมีความจ�าเป็นต้องใช้ความรู้ความช�านาญหลายด้าน 
จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้

 ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดย
ปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่�ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

   ในกรณีจ�าเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็น 
ผู้ควบคุมงาน ให้ด�าเนินการจ้างโดยถือปฏิบัติตามหมวด ๔
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ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

 (๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก�าหนดไว้ในสัญญา หรือ
ที่ตกลงให้ท�างานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก�าหนด
ในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็น
สมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก�าหนด
ในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามค�าสั่งและให้รายงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่รับผิดชอบการบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

 (๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อก�าหนด
ในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตาม 
แบบรูปรายการละเอียด และข้อก�าหนดในสัญญาแต่เมื่อส�าเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง 
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่รับผิดชอบการบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

 (๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์
แวดลอ้มเปน็รายวนั พรอ้มทัง้ผลการปฏบิตังิาน หรือการหยดุงานและสาเหตทีุม่กีารหยดุ
งานอยา่งนอ้ย ๒ ฉบบั เพือ่รายงานให้คณะกรรมการตรวจรบัพสัดหุรอืผู้ทีไ่ดร้บัมอบหมาย
ให้ท�าหนา้ทีร่บัผดิชอบการบรหิารสญัญาหรอืขอ้ตกลงและการตรวจรบัพสัดทุีเ่ปน็งานจา้ง
กอ่สรา้งทราบทกุสปัดาห์ และเก็บรกัษาไว้เพือ่มอบใหแ้กเ่จา้หนา้ทีเ่ม่ือเสรจ็งานแตล่ะงวด 
โดยถือว่าเป็นเอกสารส�าคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ
งานและวัสดุที่ใช้ด้วย

 (๔) ในวันก�าหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวัน
ถึงก�าหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไป
ตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่ 
รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง
ทราบภายใน ๓ วันท�าการ นับแต่วันถึงก�าหนดนั้น ๆ
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ข้อสังเกต

          ๑. ในการรบัมอบพสัดหุรอืงานจา้งตามสัญญา ถา้ปรากฏวา่ผู้จา้ง หรอืผู้ขาย
ผิดนัด และจะต้องถูกปรับตามสัญญา ส่วนราชการคู่สัญญาจะต้องบอกสงวนสิทธิเรียก 
ค่าปรับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในขณะรับมอบพัสดุ

          ๒. ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างผิดสัญญา และจะต้องถูกปรับแต่ยังมี 
ขอ้โตแ้ยง้ หรือมเีหตทุีจ่ะขอตอ่อายสุญัญา หรอืลดเงนิคา่ปรบั และเรือ่งก�าลงัอยูใ่นระหวา่ง
การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ให้ส่วนราชการผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างด�าเนินการขอเบิกจ่ายเงิน 
ในส่วนที่ไม่มีปัญหาให้แก่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างไปก่อน เม่ือได้ข้อวินิจฉัยช้ีขาดเกี่ยวกับ 
การปรับหรืองดปรับแล้ว ก็ให้เบิกจ่ายเงินเพิ่มเติมต่อไป



บทที่	๒

พระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.	๒๕๖๐
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บทที่	๒

พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๐
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

ให้ไว้	ณ	วันที่	๒๔	กุมภาพันธ์	พ.ศ.	๒๕๖๐
เป็นปีที่	๒		ในรัชกาลปัจจุบัน

           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ
โปรดเกล้าฯให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย 
ค�าแนะน�าและยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังต่อไปนี้

           มาตรา  ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

           มาตรา  ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

           มาตรา  ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุในกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติและข้อก�าหนดใดๆ ของหน่วยงาน
ของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

           มาตรา  ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

           “การจัดซื้อจัดจ้าง”หมายความว่าการด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ
จ้างเช่าแลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

        “พัสดุ”หมายความว่าสินค้างานบริการงานก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษาและ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างรวมทั้งการด�าเนินการอื่นตามที่ก�าหนดใน 
กฎกระทรวง

       “สินค้า”หมายความว่าวัสดุครุภัณฑ์ท่ีดินส่ิงปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นใด 
รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วยแต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่า
ของสินค้านั้น
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   “งานบรกิาร”หมายความวา่งานจา้งบรกิารงานจา้งเหมาบรกิารงานจา้งท�าของ
และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐการรับขนในการเดินทางไป
ราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  งานจ้างที่ปรึกษางานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างและการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

    “งานกอ่สร้าง”หมายความวา่งานกอ่สรา้งอาคารงานกอ่สรา้งสาธารณปูโภคหรอื
สิง่ปลกูสร้างอืน่ใดและการซอ่มแซมตอ่เตมิปรบัปรงุรือ้ถอนหรอืการกระท�าอืน่ทีม่ลัีกษณะ
ท�านองเดียวกันต่ออาคารสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวรวมทั้งงานบริการ 
ที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วยแต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงาน
ก่อสร้างนั้น

    “อาคาร”หมายความว่าสิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอย 
ได้เช่นอาคารที่ท�าการโรงพยาบาลโรงเรียนสนามกีฬาหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มี
ลักษณะท�านองเดียวกันรวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซ่ึงสร้างขึ้นเพ่ือประโยชน์ใช้สอยส�าหรับ
อาคารนัน้ๆ เชน่เสาธงรัว้ทอ่ระบายน้�าหอถงัน้�าถนนประปาไฟฟา้หรอืส่ิงอืน่ๆ ซึง่เปน็ส่วน
ประกอบของตัวอาคารเช่นเครื่องปรับอากาศลิฟท์หรือเครื่องเรือน

    “สาธารณปูโภค”หมายความวา่งานอนัเกีย่วกบัการประปาการไฟฟา้การสือ่สาร
การโทรคมนาคมการระบายน้�าการขนส่งทางท่อทางน้�าทางบกทางอากาศหรือทางราง
หรือการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งด�าเนินการในระดับพื้นดินใต้พื้นดินหรือเหนือพื้นดิน

       “งานจ้างที่ปรึกษา”หมายความว่างานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้ค�าปรึกษาหรือแนะน�าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม
สถาปัตยกรรมผังเมืองกฎหมาย เศรษฐศาสตร์การเงินการคลังสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสาธารณสุขศิลปวัฒนธรรม  การศึกษาวิจัยหรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐ
หรือของหน่วยงานของรัฐ

     “งานจ้างออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สร้าง”หมายความวา่งานจ้างบรกิารจาก
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

 “การบริหารพัสดุ”หมายความว่าการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายการยืมการ
ตรวจสอบการบ�ารุงรักษาและการจ�าหน่ายพัสดุ
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      “ราคากลาง”หมายความว่าราคาเพื่อใช้เป็นฐานส�าหรับเปรียบเทียบราคา 
ที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล�าดับดังต่อไปนี้

 (๑) ราคาทีไ่ดม้าจากการค�านวณตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการราคา
กลางก�าหนด

   (๒) ราคาทีไ่ด้มาจากฐานขอ้มลูราคาอา้งอิงของพัสดทุีก่รมบัญชกีลาง
จัดท�า

 (๓) ราคามาตรฐานทีส่�านกังบประมาณหรือหนว่ยงานกลางอืน่ก�าหนด

 (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

    (๕) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

   (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วย
งานของรัฐนั้นๆ

 ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อนในกรณีที่ไม่มีราคาตาม  
(๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อนโดยจะใช้ราคาใดตาม 
(๒) หรอื (๓) ใหค้�านงึถึงประโยชนข์องหนว่ยงานของรฐัเปน็ส�าคญัในกรณทีีไ่มม่รีาคาตาม 
(๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ 
(๖) ให้ค�านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส�าคัญ

 “เงินงบประมาณ”หมายความว่าเงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วย 
งบประมาณรายจ่ายกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอน 
งบประมาณเงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน�า
ส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังเงินซ่ึง 
หน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน�าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายและ 
เงนิภาษีอากรคา่ธรรมเนยีมหรอืผลประโยชนอ์ืน่ใดทีต่กเปน็รายได้ของราชการสว่นทอ้งถิน่
ตามกฎหมายหรือท่ีราชการสว่นทอ้งถิน่มอี�านาจเรยีกเกบ็ตามกฎหมายและใหห้มายความ
รวมถึงเงินกู้เงินช่วยเหลือและเงินอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 “หน่วยงานของรัฐ”หมายความว่าราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์การมหาชน
องค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยธุรการของศาลมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ
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หนว่ยงานสงักดัรฐัสภาหรอืในก�ากบัของรฐัสภา หนว่ยงานอิสระของรฐัและหนว่ยงานอืน่
ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 “เจ้าหน้าที่”หมายความว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหาร
พสัดหุรือผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูม้อี�านาจใหป้ฏบิตัหินา้ทีเ่กีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งหรอื
การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ

      “คณะกรรมการนโยบาย”หมายความว่าคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

        “คณะกรรมการวนิจิฉยั”หมายความวา่คณะกรรมการวนิจิฉยัปญัหาการจดัซือ้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

        “คณะกรรมการราคากลาง”หมายความว่าคณะกรรมการราคากลางและ 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

    “คณะกรรมการ ค.ป.ท.”หมายความว่าคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน 
การทุจริต

 “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์”หมายความว่าคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และข้อร้องเรียน

     “รัฐมนตรี”หมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอ�านาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

  กฎกระทรวงและระเบียบนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้ 

หมวด	๑

บททั่วไป

 มาตรา๖ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
โดยใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐและ
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ปอ้งกนัปญัหาการทจุริตให้หนว่ยงานของรฐัปฏบิตัติามแนวทางของพระราชบญัญตันิีแ้ละ
กฎกระทรวงระเบียบและประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

  เพ่ือให้การด�าเนินงานของรัฐวิสาหกิจมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐหน่วยงาน
ของรัฐในต่างประเทศหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศหรือ 
หน่วยงานของรัฐอ่ืนตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวงเกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว 
หากรัฐวิสาหกิจมหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐน้ันประสงค์จะจัด 
ให้มีระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้
เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ให้กระท�าได้โดยต้องด�าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่ในต่าง
ประเทศทีห่นว่ยงานของรฐัหรือสว่นงานของหนว่ยงานของรัฐต้ังอยูม่กีฎหมายธรรมเนยีม
ปฏิบัติหรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นเป็นการเฉพาะหรือก�าหนดไว้
เป็นอย่างอื่น

   ระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญัติตามวรรคสองจะก�าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา๕๖ เป็นอย่างอื่นก็ได้

        ระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสามต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

       มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่

 (๑) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง

 (๒) การจดัซือ้จัดจา้งยทุโธปกรณแ์ละการบริการทีเ่กีย่วกับความมัน่คง
ของชาตโิดยวธิรีฐับาลตอ่รฐับาลหรอืโดยการจดัซือ้จดัจา้งจากตา่งประเทศทีก่ฎหมายของ
ประเทศนั้นก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 (๓) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อการให้บริการทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษาทั้งน้ีที่ไม่สามารถด�าเนินการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ได้

 (๔) การจัดซ้ือจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ตา่งประเทศองคก์ารระหวา่งประเทศสถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศองค์การตา่งประเทศ
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ทั้งในระดับรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดับรัฐบาลมูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศที่สัญญาหรือ 
ข้อก�าหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 (๕) การจัดซ้ือจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ตา่งประเทศองคก์ารระหวา่งประเทศสถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศองค์การตา่งประเทศ
ทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาลมูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศที่สัญญาหรือ 
ข้อก�าหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยใช้เงินกู้หรือเงิน 
ช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณซึ่งจ�านวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้น้ันเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา

 (๖)  การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาล 
ทีเ่ปน็หนว่ยงานของรฐัโดยใชเ้งนิบรจิาครวมทัง้ดอกผลของเงนิบรจิาคโดยไมใ่ชเ้งนิบรจิาค
นั้นร่วมกับเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่ได้รับยกเว้นมิให้น�า
พระราชบญัญตันิีม้าใชบ้งัคบัตอ้งเปน็ไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการนโยบายประกาศ
ก�าหนดในราชกจิจานุเบกษาโดยประกาศดงักลา่วจะก�าหนดใหห้นว่ยงานของรฐัเสนอเรือ่ง
การจัดซื้อจัดจ้างใดตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้รับ
ยกเว้นเป็นรายกรณีไปก็ได้

 การยกเว้นมิให้น�าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การ
จัดซื้อจัดจ้างใดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหน่ึงให้ตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบาย

       กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
ของพระราชบัญญัตินี้โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการตามมาตรา๘วรรคหนึ่ง

        การจดัซือ้จดัจา้งตาม (๖) นอกจากสถาบนัอดุมศกึษาหรอืสถานพยาบาล
ที่เป็นหน่วยงานของรัฐต้องด�าเนินการตามวรรคสี่แล้วให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาน
พยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐน้ันรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบาย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

   มาตรา ๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
ตอ้งกอ่ให้เกดิประโยชนส์งูสดุแกห่นว่ยงานของรฐัและตอ้งสอดคล้องกบัหลักการดงัตอ่ไปนี้

 (๑) คุ้มค่าโดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะ 
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ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐมีราคาที่เหมาะสมและมี
แผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน

  (๒) โปร่งใสโดยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท�า 
โดยเปิดเผยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ 
ทุกรายโดยเท่าเทียมกันมีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอมี 
หลักฐานการด�าเนินงานชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุในทุกขั้นตอน

 (๓)  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยต้องมีการวางแผนการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีก�าหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ 
ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

 (๔) ตรวจสอบไดโ้ดยมกีารเกบ็ข้อมลูการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิาร
พัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการ 
ตามวรรคหนึง่เพือ่เปน็แนวทางในการปฏบิตัเิกีย่วกบัการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพัสด ุ
หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าวแต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 
อย่างมีนัยส�าคัญหรือเกิดจากกรณีเร่งด่วนหรือมีเหตุผลหรือความจ�าเป็นอื่นการ 
จดัซือ้จดัจา้งนัน้ยอ่มไมเ่สยีไปใหใ้ชห้ลกัการตามวรรคหนึง่เปน็แนวทางในการปฏบิตัติาม
อ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการวนิจิฉยัคณะกรรมการราคากลาง
คณะกรรมการ ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม

มาตรา ๙ การก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท�าการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ใหห้นว่ยงานของรฐัค�านงึถึงคณุภาพเทคนคิและวัตถปุระสงค์ของการจดัซือ้จดัจา้งพสัดน้ัุน
และหา้มมใิหก้�าหนดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดใุหใ้กลเ้คยีงกบัยีห่อ้ใดยีห่อ้หน่ึงหรอืของ
ผูข้ายรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะเวน้แตพ่สัดทุีจ่ะท�าการจดัซือ้จดัจา้งตามวตัถุประสงคน์ัน้
มียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้

 มาตราอ ๑๐ ภายใตบ้งัคบัมาตรา๖๖หา้มมใิหห้นว่ยงานของรฐัเปดิเผยขอ้เสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ 
ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบระหวา่งผูย้ืน่ขอ้เสนอดว้ยกนัตอ่ผูซ้ึง่มไิดเ้กีย่วขอ้ง
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กับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูล 
ต่อผู้มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือการด�าเนินการตามกฎหมาย

มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ�าปีและ
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก�าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ 
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นเว้นแต่

 (๑) กรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับท้ังนี้
ตามมาตรา๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)

 (๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
หรือมีความจ�าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดทั้งนี้ 
ตามมาตรา๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

       (๓) กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่ก�าหนดใน
กฎกระทรวงหรือท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติทั้งนี้ตาม
มาตรา๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)

 (๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความ
จ�าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา๘๒ (๓)

หลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดการจัดท�าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างตามวรรค
หนึ่งและการเปลี่ยนแปลงแผนให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา 
รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ

การจัดท�าบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอน 
การจดัซ้ือจดัจา้งและการรอ้งขอเพือ่ตรวจดบูนัทกึรายงานดงักล่าวใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบ
ที่รัฐมนตรีก�าหนด

มาตรา ๑๓ ในการจดัซือ้จดัจา้งผูท้ีม่หีนา้ทีด่�าเนนิการตอ้งไมเ่ปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยี
กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

กรมจเรทหารบก 39

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าท่ีด�าเนินการตามวรรคหน่ึงเป็นผู้มี 
ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในข้ันตอนหน่ึงขั้นตอนใดของการจัดซ้ือจัดจ้าง
หรอืเป็นกรรมการในคณะกรรมการการจดัซือ้จดัจา้งแตไ่มมี่ผลตอ่การจดัซือ้จัดจา้งอยา่ง
มีนัยส�าคัญการจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป

มาตรา ๑๔ เพื่อให้การจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ท�าการจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยและไม่มีผลต่อการจัดซ้ือจัดจ้าง 
อย่างมีนัยส�าคัญการจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป

มาตรา ๑๕ ผู้มีอ�านาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัติน้ี 
จะเปน็ผูด้�ารงต�าแหนง่ใดและภายในวงเงนิเทา่ใดใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบทีรั่ฐมนตรกี�าหนด

หมวด	๒

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต

 มาตรา ๑๖ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหน่ึงข้ันตอนใดของ 
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามที่ก�าหนดไว้ในหมวดนี้

     มาตรา ๑๗ ในการด�าเนนิการตามมาตรา๑๖คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจก�าหนด
ให้มีการจัดท�าข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามมาตรา ๑๘ ก็ได้ทั้งนี้การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องจัดท�าข้อตกลง 
คุณธรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก�าหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษาโดยอย่างน้อยให้ค�านึงถึงวงเงินของการจัดซื้อจัดจ้างมาตรการป้องกัน 
การทุจริตการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริตและความคล่องตัวในการ 
ด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

 คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจก�าหนดวิธีการนอกเหนือจากวรรคหนึ่งเพื่ออ�านวย
ความสะดวกให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็ได้ทั้งนี้ตามที่ 
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๑๘ ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้จัดท�าเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเ 
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จ้าของโครงการและผู้ประกอบการท่ีจะเข้ายื่นข้อเสนอโดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของ
โครงการและฝา่ยผูป้ระกอบการทีจ่ะเข้ายืน่ขอ้เสนอต้องตกลงกนัวา่จะไมก่ระท�าการทจุรติ
ในการจัดซื้อจัดจ้างและให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้ความเช่ียวชาญหรือประสบการณ์ 
ที่จ�าเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างต้ังแต่ 
ข้ันตอนการจัดท�าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุท่ีจะท�าการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการโดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความ 
เป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้วให้รายงาน 
ความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. ทราบด้วย

 แนวทางและวิธีการในการด�าเนินงานโครงการแบบของข้อตกลงคุณธรรม  
การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์และการจัดท�ารายงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ 
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๑๙ ผู้ประกอบการที่อยู่ในประเภทหรือมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก�าหนดในราชกจิจานเุบกษาหากประสงคจ์ะเขา้ยืน่
ขอ้เสนอกบัหนว่ยงานของรฐัในการจดัซือ้จดัจา้งตามพระราชบญัญตันิีต้อ้งจัดให้มนีโยบาย
ในการป้องกันการทุจริตและมีแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม

 มาตรฐานข้ันต่�าของนโยบายและแนวทางปอ้งกนัการทจุรติในการจดัซือ้จดัจา้ง
ทีผู่ป้ระกอบการตอ้งจดัใหม้ตีามวรรคหนึง่ใหเ้ปน็ไปตามทีค่ณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศ
ก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา

หมวด	๓

คณะกรรมการ

ส่วนที่	๑

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

กรมจเรทหารบก 41

  มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐประกอบด้วย

 (๑) รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัหรอืรฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวง
การคลังซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นประธานกรรมการ

 (๒)  กรรมการโดยต�าแหน่งได้แก่ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีปลัด
กระทรวงการคลังปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกาผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณอัยการสูงสุดอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่นผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจผู้ว่าการตรวจเงิน 
แผ่นดินและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากสภาวิศวกรสภาสถาปนิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งละหนึ่งคนในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจาก 
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมการเงินการ

คลังการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการและให้ข้าราชการของ
กรมบัญชีกลาง  ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจ�านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา ๒๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้

 (๑)  มีสัญชาติไทย

     (๒)  มีอายุไม่ต่�ากว่าสามสิบห้าปี

 (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต

 (๔)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

 (๕) ไม่เคยได้รับโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุกเว้นแต่ 
เป็นโทษส�าหรับความผิดที่ได้กระท�าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

 (๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมืองผู้ด�ารงต�าแหน่งทางการเมืองสมาชิก
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สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถ่ินกรรมการหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งอ่ืนในพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง

 (๗) ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งโดยตรงกับการปฏิบัติ
หน้าที่ในต�าแหน่งกรรมการ

มาตรา ๒๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสามปีและ 
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

เมื่อครบก�าหนดตามวาระในวรรคหนึ่งให้ด�าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิใหม่ภายในหกสิบวันในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากต�าแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินงาน
ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

 (๑)  ตาย

 (๒) ลาออก

 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา๒๑

 (๔)  คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะหย่อนความสามารถบกพร่องหรือ
ทุจริตต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย

ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้ง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ต�าแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งแทนต�าแหน่งที่ว่างให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
นั้นด�ารงต�าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วน้ัน
ทั้งนี้ในกรณีการแต่งตั้งแทนต�าแหน่งที่ว่างหากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่ง
ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้

ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระให้คณะกรรมการ
นโยบายประกอบด้วยกรรมการท้ังหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิตามวรรคสอง

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
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 (๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ต่อคณะรัฐมนตรี

 (๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 (๓) ก�ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของ 
หน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้

 (๔)  วินิจฉัยความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๔ 
รวมทัง้ตคีวามและวนิจิฉยัปญัหาขอ้หารอืเกีย่วกบัประกาศทีค่ณะกรรมการนโยบายออก
ตามความในพระราชบัญญัตินี้

 (๕) ก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่

 (๖) ก�าหนดแนวทางวิธีปฏิบัติแบบหรือตัวอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามระเบียบที่ออกความในพระราชบัญญัตินี้

 (๗) จัดท�ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอ 
คณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 (๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ในการปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่ตามวรรคหน่ึงคณะกรรมการนโยบายอาจเชิญ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใดมาแสดงความคิดเห็นช้ีแจงหรือให้ส่งเอกสาร 
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้

ผลการด�าเนินการตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้ประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไมน่อ้ยกวา่กึง่หนึง่ของจ�านวนกรรมการทัง้หมดจงึจะเปน็องค์ประชมุให้ประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 
ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัย
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ชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง

เป็นเสียงชี้ขาดประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องนั้น 
ในกรณทีีม่เีหตอุนัควรสงสยัวา่ประธานกรรมการหรอืกรรมการผูน้ัน้มสีว่นไดเ้สยีโดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีก�าหนดซึ่งในระหว่างที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวประธานกรรมการหรือ

กรรมการผู้น้ันเม่ือได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม
และให้ถือว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบไปด้วยประธานกรรมการและกรรมการ 
ทุกคนแล้วแต่กรณีที่ไม่ใช่ผู้ต้องออกจากที่ประชุมเพราะเหตุดังกล่าว

มาตรา๒๖ คณะกรรมการนโยบายมีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ 
ท�าการใดๆ แทนได้และให้น�าบทบัญญัติมาตรา๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของ 
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

ส่วนที่	๒

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 มาตรา๒๗ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐประกอบด้วย

 (๑) ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ

 (๒) กรรมการโดยต�าแหนง่ไดแ้กอ่ธบิดกีรมบญัชกีลางผู้แทนส�านักงาน
ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรีผู้แทนส�านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม 
ผูแ้ทนส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาผูแ้ทนส�านกังบประมาณผู้แทนส�านกังานอยัการ
สงูสดุผูแ้ทนกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่และผูแ้ทนส�านกังานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ 
ด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมการเงินการคลังการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และ
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เทคโนโลยีหรือด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของ 
คณะกรรมการวินิจฉัย

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็น
กรรมการและเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา ๒๘ ใหน้�าบทบญัญตัมิาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใชบ้งัคับ
กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๒ ของหมวด ๓ คณะกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุต่อคณะกรรมการนโยบาย

 (๒)  ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

 (๓) ตคีวามและวนิจิฉยัปญัหาขอ้หารอืเกีย่วกบัการปฏบิตัติามพระราช
บัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

 (๔)  ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่
ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

 (๕)  เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานและการเพิกถอนรายช่ือผู้ทิ้งงานรวมทั้งเสนอ 
ความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีในการพิจารณาอุทธรณ์ค�าส่ังลงโทษใ 
ห้เป็นผู้ทิ้งงาน

 (๖) จดัท�ารายงานเกีย่วกับปญัหาและอปุสรรคในการจัดซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพัสดุเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 (๗)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ 
คณะกรรมการนโยบายรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ผลการด�าเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๖) ให้ประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

การตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือตาม (๓) ถ้าหน่วยงานของรัฐมีข้อหารือ
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ตามมาตรา๘  มาตรา๑๓หรือมาตรา๑๔ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสบิวนันบัแตวั่นทีไ่ดร้บัขอ้หารอืและให้คณะกรรมการวนิจิฉยัมอี�านาจสัง่ระงบั
การจดัซือ้จดัจา้งไวก้อ่นไดห้ากเหน็สมควรเวน้แตห่นว่ยงานของรฐัจะไดล้งนามในสญัญา
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยได้มีค�าวินิจฉัยตามวรรคสามว่าการไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา๘  มาตรา๑๓ หรือมาตรา๑๔ มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส�าคัญ 
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอ�านาจสั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเว้นแต่หน่วยงานของรัฐ
จะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

มาตรา ๓๐ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ 
ท�าการใดๆแทนได้ ให้น�าบทบัญญัติมาตรา๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ
วินิจฉัยและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๓๑ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอ�านาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
หรือบุคคลอ่ืนใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค�าหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อประกอบการพิจารณาได้

ส่วนที่	๓

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
ประกอบด้วย

 (๑) อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานกรรมการ

 (๒) กรรมการโดยต�าแหน่งได้แก่ผู้แทนกระทรวงกลาโหมผู้แทน
กระทรวงการคลงัผูแ้ทนกระทรวงดจิิทลัเพือ่เศรษฐกจิและสงัคมผูแ้ทนกระทรวงพาณชิย์
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนส�านักงบประมาณ ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมทางหลวงผู้แทนกรมทางหลวง
ชนบทผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองและผู้แทนส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

     (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกิน 
สิบเอ็ดคนซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากสภาวิศวกรสภาสถาปนิกสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งละหนึ่งคนในส่วนที่เหลือ 
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ใหแ้ตง่ตัง้จากผูม้คีวามรูค้วามเชีย่วชาญหรอืประสบการณใ์นดา้นพสัดหุรอืดา้นอืน่อนัเปน็
ประโยชน์ต่องานของคณะกรรมการราคากลาง

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็น
กรรมการและเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา ๓๓ ให้น�าบทบัญญัติมาตรา๒๑มาตรา๒๒และมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับ
กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่๓ของหมวด๓คณะกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (๑) ออกประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดราคากลาง

 (๒) ก�ากับดูแลการก�าหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระ
ราชบัญญัตินี้

 (๓) ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับ
การด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดราคากลาง

 (๔) ตคีวามและวนิจิฉยัปญัหาขอ้หารือเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ก�าหนดราคากลาง

 (๕) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียด 
ของหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดราคากลางตาม (๑)

 (๖)  พจิารณาขอ้รอ้งเรยีนกรณทีีเ่หน็วา่หนว่ยงานของรฐัมไิดป้ฏบิตัใิห้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดราคากลาง

 (๗) ออกประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

 (๘)  จัดท�ารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการ
ก�าหนดราคากลางของหน่วยงานของรัฐและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ 
เปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ่หนว่ยงานของรฐัเสนอคณะกรรมการนโยบายอยา่งนอ้ยปลีะหนึง่ครัง้

 (๙) ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ตามทีก่�าหนดในพระราชบญัญตันิีห้รอืตามทีค่ณะ
กรรมการนโยบายรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ผลการด�าเนินการตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้ประกาศในระบบเครือ
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ข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนดประกาศตาม (๑) 
และ (๗) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา ๓๕ คณะกรรมการราคากลางต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธี
การก�าหนดราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

เมื่อได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาด้วย

มาตรา ๓๖ คณะกรรมการราคากลางมีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพื่อท�าการใดๆแทนได้ทั้งน้ีให้แต่งต้ังตามความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทของพัสดุเช่น
งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์หรือพัสดุที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ 
ราคากลางและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

ส่วนที่	๔

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

มาตรา ๓๗ ให้มีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตประกอบด้วย

 (๑) ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ

 (๒)  กรรมการโดยต�าแหนง่ไดแ้กอ่ธบิดกีรมบญัชกีลางผู้แทนส�านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติผู้แทนส�านักงบประมาณ ผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุดผู้แทนส�านักงาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

  (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ต่อต้านการทุจริตหรือส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมทั้งนี้องค์กรเอกชนดังกล่าว 
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ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและได้ด�าเนินงานมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสองปี

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่ง 
เป็นกรรมการและเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา ๓๘ ใหน้�าบทบญัญตัมิาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใชบ้งัคับ
กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๔ ของหมวด๓คณะกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๓๙ ให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (๑) ก�าหนดแนวทางและวิธีการในการด�าเนินงานโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 (๒) ก�าหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของ 
ผู้สังเกตการณ์

 (๓) คดัเลอืกโครงการการจดัซือ้จดัจา้งเพือ่เขา้รว่มโครงการความร่วม
มือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 (๔) คัดเลือกผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 (๕) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับแนวทางและวิธีการ 
ในการด�าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
ตาม (๑)

 (๖) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียด 
ของแนวทางและวิธีการในการด�าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑)

 (๗) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีการในการด�าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกัน 
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑)

 (๘) จัดท�ารายงานผลการประเมินโครงการการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วม
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โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเสนอคณะกรรมการ
นโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้

ผลการด�าเนินการตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

มาตรา ๔๐ คณะกรรมการ ค.ป.ท. มีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท�า
การใดๆแทนได้  ใหน้�าบทบญัญตัมิาตรา๒๕ มาใชบ้งัคบักบัการประชมุของคณะกรรมการ 
ค.ป.ท. และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

ส่วนที่๕

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

มาตรา๔๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนประกอบด้วย

 (๑)  ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ

 (๒) กรรมการโดยต�าแหนง่ไดแ้กอ่ธบิดกีรมบญัชกีลางผู้แทนส�านักงาน
ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผู้แทนส�านัก 
งบประมาณผู้แทนส�านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้แทน
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและผู้แทนส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้ งจากสภาวิศวกรสภาสถาปนิกสภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งละหนึ่งคนในส่วนที่เหลือ 
ให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรม
การเงินการคลังการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็น
กรรมการและเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา ๔๒ ใหน้�าบทบญัญตัมิาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใชบ้งัคับ
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กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๕ ของหมวด๓คณะกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

     (๑) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙

 (๒) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตาม 
ความในพระราชบัญญัตินี้

 (๓) จัดท�ารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการ
พิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 (๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ 
คณะกรรมการนโยบายรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ผลการด�าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

การยื่นข้อร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม (๒) ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนดในกรณีที่พิจารณาข้อร้องเรียนตาม (๒) แล้วรับฟังได้ว่า 
หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ�านาจสั่งระงับ
การจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้เว้นแต่จะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระท�าการตามหน้าที่โดยสุจริต 
ย่อมได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาหรือทางปกครอง

มาตรา ๔๔ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อท�าการใดๆ  แทนได้

ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๔๓ วรรคห้ามาใช้บังคับกับการกระท�าการตามหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๔๕ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ�านาจเรียกให้เจ้าหน้าที่
ที่เก่ียวข้องหรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค�าหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
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ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้

หมวด	๔

องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

มาตรา ๔๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการ 
จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
ซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนสามารถ
เข้าตรวจดูได้

มาตรา ๔๗ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่จัดท�าฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุ 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นและให้เผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

การก�าหนดราคาอ้างอิงของพัสดุต้องค�านึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้นและ 
การก�าหนดราคาอ้างอิงของพัสดุอย่างเดียวกันจะไม่ใช้ราคาเดียวกันทั่วประเทศก็ได้

กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยปีละสองครั้ง

มาตรา ๔๘ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่รวบรวมวิเคราะห์และประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้และจัดท�ารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค 
ในการด�าเนินการพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวรรคหน่ึงให้หน่วยงานของรัฐส่งรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ต่อกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวงรายงานตามวรรคหนึ่งเม่ือคณะกรรมการนโยบาย 
ให้ความเห็นชอบแล้วให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

มาตรา ๔๙ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าท่ีในการก�าหนดและจัดให้มีหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัติน้ี
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ทั้งนี้กรมบัญชีกลางจะด�าเนินการเองหรือจะด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเอกชน 
ที่เกี่ยวข้องก็ได้

ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและได้รับแต่งต้ังให้ด�ารง
ต�าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงิน 
เพิ่มหรือเงินอื่นท�านองเดียวกันดังต่อไปนี้

 (๑) ในกรณีท่ีเป็นข้าราชการพลเรือนให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 
ให้ด�ารงต�าแหน่งท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นต�าแหน่ง 
ที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและในการก�าหนดให้ได้
รับเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งที่มีเหตุพิเศษให้ค�านึงถึงภาระหน้าที่และคุณภาพของงาน 
โดยเปรยีบเทียบกบัผูป้ฏบิตังิานอืน่ทีไ่ดร้บัเงนิเพิม่ส�าหรับต�าแหนง่ทีม่เีหตพุเิศษดว้ยท้ังน้ี
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

 (๒) ในกรณีท่ีไม่เป็นข้าราชการพลเรือนให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 
ให้ด�ารงต�าแหน่งท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นต�าแหน่ง
ทีม่เีหตพุเิศษตามกฎหมายเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของหนว่ยงานของรฐัท่ีเจา้หนา้ที่
นัน้สงักดัอยูแ่ละมสีทิธไิดร้บัเงนิเพิม่ส�าหรบัต�าแหนง่ทีม่เีหตพุเิศษตามกฎหมายวา่ดว้ยการ 
น้ันหรือเป็นต�าแหน่งท่ีมีสิทธิได้รับเงินอ่ืนท�านองเดียวกันตามกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่แล้วแต่กรณีท้ังน้ีในการก�าหนดให้ได้
รับเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอ่ืนท�านองเดียวกันให้เปรียบเทียบกับ
เงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นท�านองเดียวกันของหน่วยงานของรัฐ
ประเภทเดียวกัน

มาตรา ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ปฏิบัติงานธุรการงานประชุมงาน
วิชาการการศึกษาหาข้อมูลและกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการนโยบาย 
คณะกรรมการวินิจฉัยคณะกรรมการราคากลางคณะกรรมการ ค.ป.ท. คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และคณะอนุกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการดังกล่าวรวมทั้งให้มี
อ�านาจหน้าที่อื่นตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้

หมวด	๕
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การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอ�านาจประกาศก�าหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษาให้งานก่อสร้างในสาขาใดเป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงาน 
กอ่สรา้งในสาขานัน้จะเขา้รว่มเปน็ผูย้ืน่ข้อเสนอต่อหนว่ยงานของรฐัไดผู้ป้ระกอบการงาน
ก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษาให้งาน
ก่อสร้างในสาขาใดที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนไว้กับ 
กรมบญัชกีลางตามวรรคหนึง่ตอ้งใชเ้งนิงบประมาณในวงเงนิเทา่ใดหรือตอ้งใชผู้้ประกอบ
วิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ 
คณะกรรมการราคากลางประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้จะต้องเปิดโอกาส 
ให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา

มาตรา ๕๒ ในกรณทีีเ่หน็สมควรคณะกรรมการราคากลางอาจประกาศก�าหนด
ในราชกิจจานุเบกษาให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
เป็นผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ผู้ประกอบการ
นั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางก็ได้

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นที่จะ 
เขา้ร่วมเปน็ผูย้ืน่ข้อเสนอต่อหนว่ยงานของรฐัตามวรรคหนึง่ใหเ้ปน็ไปตามทีค่ณะกรรมการ
ราคากลางประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษาท้ังนี้จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา

มาตรา ๕๓ ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายช่ือผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
ตามมาตรา๕๑และผูป้ระกอบการพสัดอุืน่ตามมาตรา๕๒ ทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนไวแ้ล้วในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและให้ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล

ในกรณีท่ีกรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างและ 
ผูป้ระกอบการพสัดอืุน่ตามวรรคหนึง่ไวแ้ลว้หนว่ยงานของรฐัไมต่อ้งจดัให้มกีารขึน้ทะเบยีน
ผู้ประกอบการประเภทนั้นอีกและให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่น 
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ข้อเสนอตามมาตรา๕๑ หรือมาตรา๕๒ ในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตามการเพิกถอนรายชื่อออก
จากทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียนรวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการ
อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีท่ีกรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบ
การให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

หมวด	๖

การจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรา ๕๔ บทบัญญัติในหมวดน้ีให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุยกเว้น
งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

มาตรา ๕๕ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระท�าได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้แก่การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวน 
ผู้ประกอบการท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ

 (๒) วิธีคัดเลือกได้แก่การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการ
ทีม่คีณุสมบตัติรงตามเงือ่นไขทีห่นว่ยงานของรฐัก�าหนดซึง่ตอ้งไมน่อ้ยกวา่สามรายให้เขา้
ยื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามที่ก�าหนดน้อยกว่า 
สามราย

 (๓) วิธีเฉพาะเจาะจงได้แก่การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการ
ทีม่คีณุสมบัติตรงตามเงือ่นไขทีห่นว่ยงานของรฐัก�าหนดรายใดรายหนึง่ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ
หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรง 
ในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา๙๖วรรคสอง
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มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศ 
เชิญชวนทั่วไปก่อนเว้นแต่

 (๑) กรณีดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีคัดเลือก

  (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือ 
ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

  (ข)  พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ
หรือซับซ้อนหรือต้องผลิตจ�าหน่ายก่อสร้างหรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือ 
โดยเฉพาะหรือมีความช�านาญเป็นพิเศษหรือมีทักษะสูงและผู้ประกอบการน้ันมีจ�านวน
จ�ากัด

           (ค) มีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิด
เหตกุารณท์ีไ่มอ่าจคาดหมายไดซ้ึง่หากใชว้ธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปจะท�าใหไ้มท่นัตอ่ความ
ต้องการใช้พัสดุ

  (ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจ�ากัดทาง
เทคนิคที่จ�าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ

    (จ) เป็นพัสดุท่ีจ�าเป็นต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศหรือด�าเนินการ
โดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ

  (ฉ)  เป็นพัสดุที่ ใช้ในราชการลับหรือเป็นงานที่ ต้องปกปิด 
เป็นความลับของหน่วยงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ

  (ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ�าเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบ 
ความช�ารดุเสยีหายเสยีกอ่นจงึจะประมาณคา่ซอ่มไดเ้ช่นงานจา้งซอ่มเครือ่งจกัรเครือ่งมอื
กลเครื่องยนต์เครื่องไฟฟ้าหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

      (ซ)  กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 (๒)  กรณีดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

  (ก) ใช้ทัง้วธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปและวธิคีดัเลอืกหรอืใชว้ธิคีดั
เลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

  (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิตจ�าหน่ายก่อสร้างหรือ 
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ให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก�าหนด 
ในกฎกระทรวง

        (ค)  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มี ผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติ
โดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซ่ึงเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทย 
และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้

  (ง) มคีวามจ�าเปน็ต้องใช้พสัดนุัน้โดยฉุกเฉินเนือ่งจากเกดิอบุตัภิยั
หรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและการ 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้า 
และอาจท�าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

      (จ) พัสดุที่จะท�าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุท่ีเกี่ยวพันกับพัสดุ 
ที่ได้ท�าการจัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและมีความจ�าเป็นต้องท�าการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติม 
เพือ่ความสมบรูณห์รอืตอ่เนือ่งในการใชพ้สัดนุัน้โดยมลูค่าของพสัดทุีท่�าการจัดซือ้จดัจา้ง
เพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ท�าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว

       (ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐองค์การ
ระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ

  (ช) เป็นพัสดุท่ีเป็นท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ�าเป็นต้องซ้ือ 
เฉพาะแห่ง

  (ซ) กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

รัฐมนตรอีาจออกกฎกระทรวงตาม (๑) (ซ) หรอื (๒) (ซ) ใหเ้ปน็พสัดทุีร่ฐัตอ้งการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา๖๕ (๔) ก็ได้หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (๒) (ซ) 
เปน็พสัดทุีร่ฐัตอ้งการสง่เสรมิหรอืสนบัสนนุตามมาตรา๖๕ (๔) แลว้เมือ่หนว่ยงานของรัฐ
จะท�าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตาม (๒) (ซ) ก่อน

ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่าง
ประเทศจะท�าการจดัซ้ือจัดจา้งโดยใชว้ธิคีดัเลอืกหรอืวธิเีฉพาะเจาะจงโดยไมใ่ชว้ธิปีระกาศ
เชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อก�าหนดรายละเอียดอื่นของการ 
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จัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการ 
ด�าเนินการ

มาตรา ๕๗ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ด้วยวิธีการ 
ทางอเิลก็ทรอนกิสใ์นระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชกีลางให้เปน็ไปตามระเบยีบ
ที่รัฐมนตรีก�าหนด

มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวมหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง 
แห่งใดอาจท�าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นๆ ก็ได้ตามกรอบ 
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐผู้ท�าการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่สัญญา

การด�าเนินการตามวรรคหนึ่งต้องค�านึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ 
ในการใช้งานเป็นส�าคัญทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

มาตรา ๕๙ เพื่อประโยชน์ในการจัดท�าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
ของพัสดุที่จะท�าการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนก่อนท�าการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ
ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุท่ีจะท�าการจัดซ้ือจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญ
ชวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้

หลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดของพัสดุท่ีจะท�าการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนเพื่อน�าไปใช้
เป็นเอกสารเชิญชวนให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

มาตรา ๖๐ ก่อนด�าเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา ๕๕  
หนว่ยงานของรฐัตอ้งจดัใหม้แีบบรปูรายการงานก่อสรา้งซึง่หนว่ยงานของรฐัจะด�าเนนิการ
จดัท�าเองหรอืด�าเนนิการจดัจ้างตามหมวด๘งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานกอ่สรา้งกไ็ด้

ในกรณีที่ต้องมีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างซ่ึงไม่อาจจัดให้มีแบบรูปรายการ
งานก่อสร้างตามวรรคหนึ่งได้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องด�าเนินการตามวรรคหนึ่งโดยกรณี 
ใดที่จะจ้างออกแบบรวมก่อสร้างต้องพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงิน
ดว้ยทัง้นีห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจ้างออกแบบรวมก่อสรา้งใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรี
ก�าหนด

มาตรา ๖๑ ในการจดัซือ้จดัจา้งพสัดแุตล่ะครัง้ใหผู้ม้อี�านาจแตง่ตัง้ผูร้บัผดิชอบ
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การจดัซือ้จดัจา้งนัน้ซึง่จะกระท�าโดยคณะกรรมการการจัดซือ้จดัจา้งหรอืเจา้หนา้ทีค่นใด
คนหนึ่งก็ได้

องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระท�าโดยคณะกรรมการและหน้าที่ของผู้รับ
ผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ้างตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ี
กระทรวงการคลังก�าหนด

มาตรา ๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา๕๕ (๑) ให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดท�าประกาศและเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปว่าหน่วยงานของรัฐ 
จะด�าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใดวันเวลาสถานที่ยื่นข้อเสนอและเงื่อนไขอื่นๆ

ประกาศและเอกสารเชิญชวนตามวรรคหนึ่งให้ประกาศเผยแพร่ในระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชี
กลางก�าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยณสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
นั้นในการนี้หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนดังกล่าวโดยวิธี
การอื่นด้วยก็ได้

หลกัเกณฑว์ธิกีารและรายละเอยีดการจดัท�าประกาศและเอกสารเชิญชวนรวม
ทั้งระยะเวลาการประกาศเชิญชวนให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

การจดัซือ้จดัจา้งตามวธิกีารตามมาตรา๕๕ (๒) หรอื (๓) ใหห้นว่ยงานของรฐัจดั
ท�าหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา๖๒ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการค�านวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

มาตรา ๖๔ ภายใตบ้งัคบัมาตรา๕๑และมาตรา๕๒ผูท้ีจ่ะเขา้ยืน่ขอ้เสนอในการ
จดัซือ้จัดจา้งของหนว่ยงานของรฐัอยา่งนอ้ยตอ้งมคุีณสมบตัแิละไมม่ลีกัษณะตอ้งหา้มดงั
ต่อไปนี้

 (๑) มีความสามารถตามกฎหมาย

 (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 (๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
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 (๔) ไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรอืท�าสัญญา
กับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา๑๐๖ วรรคสาม

 (๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน 
ของรัฐตามมาตรา ๑๐๙

 (๖) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบาย
ประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา

ให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดเป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่า 
ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมี 
อยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้วย

มาตรา ๖๕ ในการพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนอโดยวธิตีามมาตรา๕๕ (๑) หรอื (๒)

ให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
และวตัถปุระสงคข์องการใชง้านเปน็ส�าคญัโดยใหค้�านงึถึงเกณฑร์าคาและพิจารณาเกณฑ์
อื่นประกอบด้วยดังต่อไปนี้

 (๑) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน

 (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ

 (๓) บริการหลังการขาย

 (๔) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

 (๕)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

 (๖)  ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นในกรณีที่ก�าหนดให้มีการยื่น
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก

 (๗)  เกณฑ์อื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

พัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดใน 
กฎกระทรวงซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุ 
ที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อมให้รัฐมนตรีออกระเบียบก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหน่ึงซึ่งอย่างน้อยต้องก�าหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ประกอบกับเกณฑ์ราคาและ 
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ต้องก�าหนดน้�าหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจนแต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้
เกณฑ์อื่นประกอบและจ�าเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือกให้ใช้เกณฑ์ 
ราคารวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ทั้งนี้ 
ในกรณทีีไ่มส่ามารถออกระเบยีบก�าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกับการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ
ของพัสดทุกุประเภทไดจ้ะก�าหนดกรณตีวัอยา่งของพสัดปุระเภทหนึง่ประเภทใดเพือ่เปน็
แนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุอื่นๆก็ได้

เมื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณา
แล้วการพิจารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงล�าดับตามคะแนนข้อเสนอใดที่มีคะแนนสูงสุด
ใหห้นว่ยงานของรฐัเลอืกขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้และใหบ้นัทกึผลการพจิารณา
ดังกล่าวด้วย

ให้หน่วยงานของรฐัประกาศเกณฑ์ทีใ่ช้ในการพจิารณาคัดเลือกและน�า้หนกัของ
แต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนแล้วแต่กรณีด้วย

ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะท่ีจะต้องค�านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ
หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอหรือกรณีอื่นที่ท�าให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือก 
ข้อเสนอตามวรรคหนึ่งหน่วยงานของรัฐอาจก�าหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือ
ข้อเสนออื่นก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีก�าหนด

มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

การลงนามในสญัญาจดัซ้ือจดัจา้งจะกระท�าไดต้อ่เมือ่ลว่งพน้ระยะเวลาอทุธรณ์
และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ตามมาตรา๑๑๗ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์เม่ือหน่วยงานของรัฐ 
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ท�าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้เว้นแต 
่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจงหรอืการจัดซือ้จดัจา้งทีม่วีงเงนิเลก็นอ้ยตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา๙๖ วรรคสอง

มาตรา ๖๗ ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการ 
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จัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด�าเนินการไปแล้วได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 (๑) หน่วยงานของรัฐน้ันไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใช ้
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะท�าการจัดซื้อ
จัดจ้างนั้นต่อไป

 (๒) มีการกระท�าท่ีเข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีชนะการจัดซ้ือจัดจ้าง
หรือท่ีได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน 
หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือ 
เจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือส่อว่ากระท�าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคาทั้งนี้ 
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

 (๓) การท�าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 
หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

 (๔)  กรณีอื่นในท�านองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ทั้งนี้ตามที่ก�าหนด 
ในกฎกระทรวง

การยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ 
ผูย้ืน่ขอ้เสนอในการจดัซือ้จดัจ้างทีถู่กยกเลกินัน้จะเรยีกรอ้งคา่เสียหายใดๆจากหนว่ยงาน
ของรัฐไม่ได้เม่ือมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการ 
ซึ่งมารับหรือซื้อเอกสารเชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งนั้น

ในกรณีท่ีมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไปมิให้ถือว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่น 
ตาม (๒)

ประกาศตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนดและให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นในการนี้หน่วยงานของรัฐจะ
เผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้

มาตรา ๖๘ รายละเอยีดวธิกีารและข้ันตอนการจดัซือ้จดัจา้งพสัดทุีไ่มไ่ดบั้ญญตัิ



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

กรมจเรทหารบก 63

ไว้ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

หมวด	๗

งานจ้างที่ปรึกษา

มาตรา ๖๙ งานจ้างที่ปรึกษาอาจกระท�าได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

   (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้แก่การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวน 
ทีป่รกึษาทัว่ไปทีม่คีณุสมบตัติรงตามเงือ่นไขทีห่นว่ยงานของรฐัก�าหนดใหเ้ข้ายืน่ขอ้เสนอ

 (๒) วิธีคัดเลือกได้แก่การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษา 
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก�าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้ 
เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก�าหนดน้อยกว่า 
สามราย

 (๓) วิธีเฉพาะเจาะจงได้แก่การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษา 
ทีม่คีณุสมบัติตรงตามเงือ่นไขทีห่นว่ยงานของรฐัก�าหนดรายใดรายหนึง่ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ
หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา

มาตรา ๗๐ งานจ้างท่ีปรึกษาให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง 
ตามมาตรา ๖๙ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 (๑) งานจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปให้ใช้กับงานที่ไม่
ซับซ้อนงานที่มีลักษณะเป็นงานประจ�าของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่มีมาตรฐานตาม
หลักวิชาชีพและมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถท�างานนั้นได้เป็นการทั่วไป

 (๒) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกให้กระท�าได้ในกรณีดังต่อไปนี้

  (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือ 
ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

    (ข) เปน็งานทีซ่บัซอ้นซบัซอ้นมากหรอืท่ีมเีทคนคิเฉพาะไมเ่หมาะ
ที่จะด�าเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  (ค) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจ�านวนจ�ากัด

  (ง)  กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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 (๓) งานจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้กระท�าได้ในกรณีดังต่อไปน้ี

  (ก) ใช้ทัง้วธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปและวธิคีดัเลอืกหรอืใชว้ธิคีดั
เลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

  (ข) งานจา้งทีม่วีงเงนิคา่จา้งครัง้หนึง่ไมเ่กนิวงเงนิตามทีก่�าหนดใน 
กฎกระทรวง

  (ค) เปน็งานทีจ่�าเปน็ตอ้งใหท้ีป่รกึษารายเดมิท�าตอ่จากงานทีไ่ด้
ท�าไว้แล้วเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค

  (ง) เปน็งานจา้งทีมี่ทีป่รกึษาในงานทีจ่ะจา้งนัน้จ�านวนจ�ากดัและ
มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

  (จ) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว

  (ฉ) เป็นงานท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ของชาติหากล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ

  (ช) กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

ให้คณะกรรมการนโยบายมีอ�านาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางก�าหนดกรณีตัวอย่างของงานที่ไม่ซับซ้อนตาม (๑) หรืองานที่ซับซ้อนซับ
ซ้อนมากหรือที่มีเทคนิคเฉพาะตาม (๒) (ข) 

รัฐมนตรอีาจออกระเบยีบเพือ่ก�าหนดรายละเอยีดอ่ืนของงานจา้งทีป่รกึษาตาม
วรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการ

มาตรา ๗๑ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างส�าหรับงานจ้างที่ปรึกษาใน
หมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

มาตรา ๗๒ ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๕๘ มาใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาตาม
หมวดนี้โดยอนุโลม

มาตรา ๗๓ ที่ปรึกษาท่ีจะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐต้องเป็น
ที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังเว้นแต่จะมีหนังสือ
รับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงาน
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ที่จ้างนั้นหรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ

วธิกีารยืน่ขอข้ึนทะเบยีนทีป่รกึษาคณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มการเพกิถอน
รายชือ่ออกจากทะเบยีนและอตัราค่าธรรมเนยีมการขอขึน้ทะเบยีนรวมทัง้หลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์

ในกรณีท่ีศูนย์ข้อมูลท่ีปรึกษากระทรวงการคลังไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษา
ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงท้ังนี้ในการออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ
หรอืลกัษณะตอ้งหา้มของทีป่รกึษาใหค้�านงึถึงความสอดคลอ้งกบักฎหมายอืน่ทีเ่กีย่วขอ้ง
กับการประกอบวิชาชีพของที่ปรึกษาด้วย

ในกรณีท่ีเห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบก�าหนดหลักเกณฑ์การขึ้น
ทะเบียนที่ปรึกษาไว้เป็นอย่างอื่นก็ได้

มาตรา ๗๔ ในการด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้งให้ผู้มีอ�านาจแต่งตั้ง 
คณะกรรมการด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อรับผิดชอบในการด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษานั้น

องคป์ระกอบองค์ประชมุและหนา้ทีข่องคณะกรรมการด�าเนนิงานจา้งทีป่รกึษา
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

คา่ตอบแทนคณะกรรมการด�าเนนิงานจา้งทีป่รกึษาตามวรรคหนึง่ใหเ้ปน็ไปตาม
ที่กระทรวงการคลังก�าหนด

มาตรา ๗๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการ
โดยค�านงึถงึความคุม้คา่และวตัถปุระสงคข์องงานจา้งทีป่รกึษาเปน็ส�าคัญโดยใหพ้จิารณา
เกณฑ์ด้านคุณภาพดังต่อไปนี้

       (๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา

 (๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน

 (๓) จ�านวนบุคลากรที่ร่วมงาน

 (๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

 (๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน

 (๖) เกณฑ์อื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (๔) ให้เป็นไป
ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๗๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา๖๙ (๑) หรือ 
(๒) นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพตามมาตรา ๗๕ แล้วให้เป็นไปตามเกณฑ์ 
ในการพิจารณาและการให้น้�าหนักดังต่อไปนี้ด้วย

 (๑) กรณีงานจ้างท่ีปรึกษาเพื่อด�าเนินงานประจ�างานที่มีมาตรฐาน 
เชงิคุณภาพตามหลกัวชิาชพีอยูแ่ลว้หรอืงานทีไ่มซั่บซอ้นใหห้นว่ยงานของรฐัคดัเลอืกผูย้ืน่ 
ข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่�าสุด

 (๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของ
รัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ
แล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด

   (๓) กรณีงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความซับซ้อนมากให้หน่วยงานของรัฐ 
คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนน
ด้านคุณภาพมากที่สุด

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อ
เสนอของงานจ้างท่ีปรึกษาประเภทใดหรือก�าหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษา
ตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการ

มาตรา ๗๗ การจัดท�าประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้ 
เขา้ร่วมการยืน่ขอ้เสนอและการประกาศผลผูช้นะหรอืผู้ไดร้บัการคดัเลือกใหน้�าบทบญัญตัิ
มาตรา๖๒และมาตรา ๖๖มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๗๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างที่ปรึกษาที่ไม่ได้บัญญัติไว้
ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

หมวด๘

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

มาตรา ๗๙ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระท�าได้โดยวิธี 
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ดังต่อไปนี้

 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 (๒) วิธีคัดเลือก

 (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง

 (๔) วิธีประกวดแบบ

มาตรา ๘๐ วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน

มาตรา ๘๑ วิธีคัดเลือกเป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่ 
หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก�าหนดไม่น้อยกว่าสามรายใหเ้ข้ายื่นขอ้เสนอเวน้แต่ในงานนัน้มีผูใ้ห้บริการทีม่ีคุณสมบตัิ
ตรงตามที่ก�าหนดน้อยกว่าสามรายทั้งนี้ให้กระท�าได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 (๑) ใชว้ธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปแล้วแต่ไมม่ผู้ียืน่ขอ้เสนอหรอืขอ้เสนอ
นั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

 (๒) เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก

 (๓) เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิดเช่นรูปแบบสิ่ง
ก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะก�าหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้

 (๔) กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๘๒ วิธีเฉพาะเจาะจงเป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ที่หน่วยงานของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหน่ึงซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความ
สามารถแล้วตามท่ีคณะกรรมการด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาเสนอแนะทั้งนี้ให้กระท�าได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 (๑) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกหรือใช้วิธีคัดเลือก
แล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

 (๒) ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงิน 
ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
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 (๓) เปน็งานทีม่คีวามจ�าเปน็เรง่ดว่นหรอืทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงของชาติ
หากล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ

 (๔) เป็นงานที่จ�าเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมท�าต่อจากงานที่ได้ท�า
ไว้แล้วเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค

 (๕) กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๘๓ วิธีประกวดแบบเป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก�าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอเพื่อออกแบบงานก่อสร้างท่ีมีลักษณะพิเศษเป็นที่เชิดชูคุณค่า
ทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติหรืองานอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๘๔ เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน 
ก่อสร้างตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ รัฐมนตรีอาจออก 
ระเบยีบเพือ่ก�าหนดรายละเอยีดอืน่ของงานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานกอ่สรา้งเพิม่เตมิ
ได้ตามความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการ

มาตรา ๘๕ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างส�าหรับงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้างในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

มาตรา ๘๖ ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๕๘ มาใช้บังคับกับงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างตามหมวดนี้โดยอนุโลม

มาตรา ๘๗ ในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้ให้บริการต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมแล้วแต่กรณี

ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่งที่เป็นนิติบุคคลต้องเป็นผู้ท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ 
สภาวชิาชพีนัน้ๆด้วยมาตรา๘๘ผูใ้หบ้รกิารงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสรา้งทีเ่ปน็
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น
ทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

มาตรา ๘๙ ในการด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง
ให้ผู้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพ่ือ
รับผิดชอบในการด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนั้น
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องคป์ระกอบองคป์ระชมุและหนา้ทีข่องคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ใหเ้ปน็ไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
ก�าหนด

มาตรา ๙๐ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดของงานจ้าง 
ที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด

อตัราคา่จา้งผูใ้ห้บรกิารงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้งใหเ้ปน็ไปตาม
ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๙๑ การจดัท�าประกาศเชิญชวนหรอืหนงัสอืเชญิชวนผูใ้หบ้รกิารงานจา้ง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอและการประกาศผลผู้ชนะ
หรือผูไ้ดรั้บการคดัเลอืกใหน้�าบทบญัญตัมิาตรา ๖๒และมาตรา ๖๖มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม

มาตรา ๙๒ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

หมวด	๙

การทำาสัญญา

มาตรา ๙๓ หน่วยงานของรัฐต้องท�าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก�าหนดโดยความเห็นชอบของส�านักงานอัยการสูงสุดทั้งนี้แบบสัญญานั้นให้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาด้วย

การท�าสัญญารายใดถ้าจ�าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบ 
สัญญาตามวรรคหนึ่งโดยมีสาระส�าคัญตามที่ก�าหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ท�าให้ 
หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท�าได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา 
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้ส�านักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

ในกรณีท่ีไม่อาจท�าสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้และจ�าเป็น 
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ต้องร่างสัญญาข้ึนใหม่ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้ส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบก่อนเว้นแต่การท�าสัญญาตามแบบที่ส�านักงานอัยการสูงสุดได้เคย 
ให้ความเห็นชอบมาแล้วก็ให้กระท�าได้

ในกรณจี�าเปน็ตอ้งท�าสญัญาเปน็ภาษาตา่งประเทศใหท้�าเปน็ภาษาองักฤษและ
ต้องจัดท�าข้อสรุปสาระส�าคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
นโยบายประกาศก�าหนดในราชกจิจานเุบกษาเวน้แตก่ารท�าสญัญาเปน็ภาษาตา่งประเทศ
ตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ได้ท�าสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งหรือ
ไมไ่ดส้ง่รา่งสญัญาใหส้�านกังานอยัการสงูสดุพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบกอ่นตามวรรคสอง
หรอืวรรคสามหรอืตามมาตรา๙๗วรรคหนึง่แลว้แตก่รณใีหห้นว่ยงานของรฐัสง่สัญญานัน้
ให้ส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบในภายหลังได้เมื่อส�านักงานอัยการ
สูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วหรือเมื่อส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบ 
แต่ให้แก้ไขสัญญาถ้าหน่วยงานของรัฐแก้ไขสัญญาน้ันให้เป็นไปตามความเห็นของ
ส�านักงานอัยการสูงสุดแล้วให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ได้ท�าสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึงหน่วยงาน
ของรัฐไม่แก้ไขสัญญาตามความเห็นของส�านักงานอัยการสูงสุดหรือคู่สัญญาไม่ตกลง 
หรือยินยอมให้แก้ไขสัญญาตามความเห็นของส�านักงานอัยการสูงสุดหากข้อสัญญา 
ที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่แก้ไขตามความเห็นของส�านักงานอัยการ
สูงสุดเป็นส่วนท่ีเป็นสาระส�าคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๐๔ 
ให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ

มาตรา ๙๔ การท�าสัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศจะท�าสัญญา 
เปน็ภาษาองักฤษหรอืภาษาของประเทศทีห่นว่ยงานของรฐันัน้ตัง้อยูโ่ดยผ่านการพจิารณา
ของผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานของรัฐก็ได้

มาตรา ๙๕ สัญญาที่ท�าในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญา 
ไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท�าอีกทอดหนึ่งไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วนเว้นแต่การจ้างช่วง 
แตบ่างสว่นทีไ่ดร้บัอนุญาตจากหนว่ยงานของรฐัทีเ่ปน็คูส่ญัญาแล้วถา้คูส่ญัญาไปจา้งชว่ง
โดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าวต้องก�าหนดให้มีค่าปรับส�าหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อย
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กว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา

มาตรา ๙๖ หน่วยงานของรัฐอาจจัดท�าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท�าตาม 
แบบสัญญาตามมาตรา๙๓ ก็ได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

 (๑)  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้าง 
ที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา๗๐ (๓) (ข)

 (๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ

 (๓) กรณทีีคู่ส่ญัญาสามารถสง่มอบพสัดไุดค้รบถว้นภายในหา้วนัท�าการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันท�าข้อตกลงเป็นหนังสือ

 (๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า

 (๕) กรณีอื่นตามท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา

ในกรณีที่การจัดซ้ือจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงจะ 
ไม่ท�าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น

ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะก�าหนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกัน
ตามขนาดหรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้

มาตรา ๙๗ สญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสือทีไ่ดล้งนามแล้วจะแกไ้ขไม่ไดเ้วน้แต่
ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ�านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

 (๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา๙๓ วรรคห้า

 (๒) ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงหากการ
แก้ไขนั้นไม่ท�าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

 (๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์
สาธารณะ

 (๔) กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสีย
ประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้ส�านักงานอัยการสูงสุด
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พจิารณาใหค้วามเหน็ชอบกอ่นการแกไ้ขสญัญาหรอืขอ้ตกลงตามวรรคหนึง่หรอืวรรคสอง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เก่ียวข้องหาก 
มีความจ�าเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงินหรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลา 
ในการท�างานให้ตกลงพร้อมกันไป

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือเพิ่มวงเงินเม่ือรวมวงเงินตาม
สัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินท่ีเพิ่มข้ึนใหม่แล้วหากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลท�าให้
ผู้มีอ�านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องด�าเนินการให้ผู้มีอ�านาจอนุมัติ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณท่ีีมกีารแก้ไขสญัญาหรอืขอ้ตกลงเพือ่ลดวงเงนิใหผู้ม้อี�านาจอนมุตัส่ัิงซือ้
หรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระส�าคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

มาตรา ๙๙ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการท�าสัญญาที่ไม่ได้บัญญัติ 
ไว้ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

 

หมวด	๑๐

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

มาตรา ๑๐๐ ในการด�าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอ�านาจแต่งต้ัง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการ 
ตรวจรบัพสัดอุงคป์ระกอบองคป์ระชมุและหนา้ทีข่องคณะกรรมการตรวจรบัพัสดใุหเ้ปน็
ไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 
จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้นโดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้และให้น�าบทบัญญัติมาตรา๙๖วรรคสามมาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม
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ผูร้บัผดิชอบการบรหิารสญัญาหรอืข้อตกลงและการตรวจรบัพสัดตุามวรรคหนึง่ 
และวรรคสามซ่ึงไม่ใช่ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังก�าหนด

มาตรา ๑๐๑ งานจ้างก่อสร้างที่มีขั้นตอนการด�าเนินการเป็นระยะๆ อันจ�าเป็น
ต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดหรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้า
ของงานให้มีผู้ควบคุมงานซ่ึงแต่งตั้งโดยผู้มีอ�านาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงาน
ก่อสร้างนั้น

การแต่งตั้งคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีก�าหนดค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กระทรวง 
การคลังก�าหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาท�าการ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ�านาจที่จะพิจารณาได้ตามจ�านวน 
วันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

 (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

 (๒) เหตุสุดวิสัย

 (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตาม
กฎหมาย

 (๔) เหตุอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลา
ท�าการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มีอ�านาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา

 (๑) เหตุตามที่กฎหมายก�าหนด

 (๒) เหตุอันเช่ือได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือ
ท�างานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
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 (๓) เหตุอื่นตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือ 
ข้อตกลง

 (๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอ�านาจพิจารณา
ไดเ้ฉพาะในกรณทีีเ่ปน็ประโยชนแ์กห่นว่ยงานของรฐัโดยตรงหรอืเพือ่ประโยชนส์าธารณะ
หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือ 
ข้อตกลงนั้นต่อไป

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงหรือ 
การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่
กรณหีากคู่สญัญาเหน็วา่หนว่ยงานของรฐัตอ้งรบัผดิชดใชค่้าเสียหายคู่สัญญาจะยืน่ค�าขอ
ต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้

ในการน้ีหน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค�าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณา
ค�าขอนั้นโดยไม่ชักช้าเมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว
หากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้
ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไปท้ังนี้หลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาในการพิจารณาค�าขอ
ของหนว่ยงานของรฐัใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรกี�าหนดซึง่อยา่งนอ้ยตอ้งก�าหนดให้
หนว่ยงานของรัฐแตง่ตัง้คณะกรรมการข้ึนเพือ่พจิารณาคา่เสยีหายและการก�าหนดวงเงนิ
ค่าเสียหายที่ต้องรายงานต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิด
จากกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบหรือ
ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่ไม่เป็นสาระส�าคัญหรือผิดพลาด
ไม่ร้ายแรงหาท�าให้สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นโมฆะไม่ให้ 
คณะกรรมการนโยบายมีอ�านาจประกาศในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง

ก�าหนดกรณีตัวอย่างท่ีถือว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระส�าคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาด
อย่างร้ายแรงหรือที่ไม่เป็นสาระส�าคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรงตามวรรคหนึ่ง

ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกับความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตาม 
วรรคหนึ่งให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาด
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มาตรา ๑๐๕ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการบริหารสัญญาและการ 
ตรวจรับพัสดุที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

หมวด	๑๑

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

 มาตรา๑๐๖ เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐในการพิจารณาคัดเลือก 
ผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดซื้อ 
จัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ

การประเมนิผลการปฏบิตังิานตามวรรคหนึง่ใหพ้จิารณาถงึความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาเป็นส�าคัญ

ผูป้ระกอบการรายใดทีม่ผีลการประเมนิไมผ่า่นเกณฑท์ีก่�าหนดจะถกูระงบัการ
ยื่นข้อเสนอหรือท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม 
วรรคหนึ่งวรรคสองและวรรคสามให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

มาตรา ๑๐๗ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม 
มาตรา ๑๐๖ ให้เป็นส่วนหน่ึงของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอกับ 
หน่วยงานของรัฐ

มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบก�าหนดการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญาก็ได้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจ้าง
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และการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๖ 
วรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่นโดยอนุโลม

หมวด	๑๒

การทิ้งงาน

มาตรา ๑๐๙ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงาน 
ของรัฐกระท�าการดังต่อไปนี้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
นั้นกระท�าการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน

 (๑) เปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคัดเลือกแล้วไมย่อมไปท�าสัญญาหรอื
ข้อตกลงเป็นหนังสือกับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก�าหนด

 (๒) คูส่ญัญาของหนว่ยงานของรฐัหรอืผูร้บัจ้างชว่งทีห่นว่ยงานของรฐั
อนุญาตให้รับช่วงงานได้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น

 (๓) เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ
กระท�าการอนัมลีกัษณะเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเปน็ธรรมหรอืกระท�าการ
โดยไม่สุจริต

 (๔) เม่ือปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้
บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่องผิดพลาดหรือก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง

 (๕) เมือ่ปรากฏวา่ผูใ้หบ้รกิารงานจ้างออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง
หรือผู้ประกอบการงานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา๘๘

 (๖) การกระท�าอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอ�านาจส่ังให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็น 
ผู้ทิ้งงานและให้แจ้งเวียนรายช่ือผู้ท้ิงงานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางรวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วย

ในกรณทีีน่ติบิคุคลเปน็ผูท้ิง้งานถา้การกระท�าดงักลา่วเกดิจากหุน้สว่นผูจ้ดัการ
กรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจในการด�าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น 



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

กรมจเรทหารบก 77

ให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาส่ังให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน 
และการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

มาตรา ๑๑๐ ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา๑๐๙ อาจร้องขอให้ได้รับ 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  (๑) เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง

 (๒) มีการช�าระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมายและ

 (๓) ได้พ้นก�าหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและ
การพิจารณาเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

มาตรา ๑๑๑ เม่ือได้มีการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ท้ิงงานตามมาตรา ๑๐๙ แล้ว 
ห้ามหน่วยงานของรัฐท�าการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ท้ิงงานซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน 
เปน็หุน้สว่นผูจ้ดัการกรรมการผู้จดัการผูบ้รหิารหรอืผูมี้อ�านาจในการด�าเนนิงานในกจิการ
ของนิติบุคคลนั้นด้วยเว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๑๐ แล้ว

หมวด	๑๓

การบริหารพัสดุ

มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ใน 
ความครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสมคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ 
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด

มาตรา ๑๑๓ การด�าเนินการตามมาตรา ๑๑๒ ซึ่งรวมถึงการเก็บการบันทึก



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

กรมจเรทหารบก78

การเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบ�ารุงรักษาและการจ�าหน่ายพัสดุให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

หมวด	๑๔

การอุทธรณ์

           มาตรา ๑๑๔ ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อท�าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงาน 
ของรฐัมสีทิธอิทุธรณเ์กีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งพสัดใุนกรณทีีเ่หน็วา่หนว่ยงานของรฐัมไิด้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติน้ีกฎกระทรวง
ระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับ 
การประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

มาตรา ๑๑๕ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้

 (๑) การเลือกใช้วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ

 (๒) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา๖๗

 (๓) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบ
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ในประกาศเอกสารหรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ

 (๔) กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๑๖ การอุทธรณ์ต้องท�าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์

ในหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งต้องใช้ถ้อยค�าสุภาพและระบุข้อเท็จจริงและ
เหตผุลอนัเปน็เหตแุหง่การอุทธรณใ์หช้ดัเจนพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานทีเ่ก่ียวขอ้งไปดว้ย

ในกรณทีีเ่หน็สมควรรัฐมนตรอีาจออกระเบยีบก�าหนดวธิกีารอทุธรณเ์ปน็อยา่ง
อื่นหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทธรณ์อื่นด้วยก็ได้

มาตรา ๑๑๗ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายใน 
เจ็ดวันท�าการนับแต่วันประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง
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มาตรา ๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในเจด็วนัท�าการนบัแตว่นัทีไ่ดร้บัอทุธรณใ์นกรณทีีเ่หน็ดว้ยกบัอทุธรณก์ใ็หด้�าเนนิการ
ตามความเห็นนั้นภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้
เรง่รายงานความเหน็พรอ้มเหตผุลไปยงัคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณต์ามมาตรา ๑๑๙ 
ภายในสามวันท�าการนับแต่วันที่ครบก�าหนดตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๑๑๙ เมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๑๘  
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ 
แต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวหากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก�าหนดนั้นให้ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวันนับแต่วันท่ีครบก�าหนดเวลาดังกล่าวและแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อ 
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส�าคัญให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงาน 
ของรัฐด�าเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือเร่ิมจากข้ันตอนใดตามท่ีเห็นสมควร 
ในกรณทีีค่ณะกรรมการพจิารณาอทุธรณเ์หน็วา่อุทธรณฟ์งัไมข่ึน้หรอืไมม่ผีลตอ่การจดัซือ้
จัดจ้างอย่างมีนัยส�าคัญให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อท�าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

ในกรณีท่ีพ้นก�าหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงแล้วคณะกรรมการ
พจิารณาอทุธรณย์งัพจิารณาไมแ่ลว้เสร็จใหย้ตุเิรือ่งและใหค้ณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์
แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบพร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของ
รัฐท�าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือการ
ยุติเรื่องตามวรรคสี่และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายผู้นั้นมีสิทธิ
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ฟอ้งคดตีอ่ศาลเพือ่เรยีกใหห้นว่ยงานของรฐัชดใชค้า่เสยีหายไดแ้ตก่ารฟ้องคดดัีงกลา่วไมม่ี
ผลกระทบตอ่การจดัซือ้จดัจา้งทีห่นว่ยงานของรฐัได้ลงนามในสญัญาจดัซือ้จดัจา้งนัน้แลว้

หมวด	๑๕

บทกำาหนดโทษ

มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือเป็นผู้มีอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินการ 
เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ 
จดัซือ้จดัจา้งหรอืการบรหิารพสัดตุามพระราชบญัญตันิีก้ฎกระทรวงระเบยีบหรอืประกาศ
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ

เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบหรือ
ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ีโดยทุจริตต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งผู้นั้นต้อง
ระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๑๒๑ ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยตาม 
มาตรา ๓๑ หรือค�าสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ และคณะ
กรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วแต่กรณีพิจารณาแล้วเห็น
ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามค�าสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรผู้นั้นมีความผิดฐานขัดค�าส่ัง 
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาให้ด�าเนินคดีแก่ผู้นั้นต่อไป

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๒๒ ให้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
๒๕๔๙ และบรรดาระเบยีบขอ้บงัคบัหนว่ยงานของรัฐอืน่ทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบั้งคับของระเบยีบ
ส�านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศขอ้บญัญตัแิละขอ้ก�าหนดใดๆ  
เกีย่วกบัพสัดกุารจดัซือ้จดัจา้งหรอืการบรหิารพสัดขุองหรอืระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติ 
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คณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง
ระเบียบหรือประกาศในเรื่องนั้นๆตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

การด�าเนินการออกกฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศตามวรรคหน่ึงให้ด�าเนินการ 
ให้แลว้เสรจ็ภายในหนึง่ปนีบัแตว่นัทีพ่ระราชบญัญติันีใ้ช้บงัคับหากไมส่ามารถด�าเนนิการ
ได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

มาตรา ๑๒๓ ในกรณีท่ีไม่อาจน�าระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือบรรดาระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติและ 
ข้อก�าหนดใดๆเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
อื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
หรือระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว้แตก่รณรีวมทัง้มตคิณะรฐัมนตรทีีเ่กีย่วกบัพสัดกุารจดัซ้ือจดัจา้งหรือการ
บริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐมาใช้บังคับในเรื่องใดได้ตามมาตรา ๑๒๒ การด�าเนิน
การของหน่วยงานของรัฐในเรื่องนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนดทั้งนี้
ในกรณทีีย่งัไมม่กีารแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใิหค้ณะกรรมการนโยบายประกอบดว้ย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มาตรา ๑๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายยังมิได้ออกประกาศตามความ 
ในมาตรา ๗ วรรคสองหรือคณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศตามความ 
ในมาตรา ๗ วรรคสองแล้วแต่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความ 
ในมาตรา ๗ วรรคสีก่ารจดัซือ้จดัจา้งตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบ
ส�านกันายกรฐัมนตรวีา่ด้วยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรีวา่ด้วย
การพสัดดุ้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบยีบขอ้บงัคับประกาศ
ข้อบัญญัติหรือข้อก�าหนดใดๆเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของ 
หน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐจนกว่าจะมีประกาศที่ออก 
ตามความในมาตรา๗วรรคสองหรือกฎหรือระเบียบที่ออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสี่
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แล้วแต่กรณีใช้บังคับ 

ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศตามความในมาตรา ๗  
วรรคสองแล้วแต่หน่วยงานของรัฐใดยังมิ ไ ด้ออกกฎหรือระเบียบตามความ 
ในมาตรา ๗ วรรคส่ีหากหน่วยงานของรัฐน้ันมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความ 
ในมาตรา๗วรรคสี่ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของคณะกรรมการ
นโยบายที่ออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสองใช้บังคับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๗ 
(๑) (๒) หรือ (๓) แลว้แตก่รณขีองหนว่ยงานของรฐันัน้ให้ด�าเนนิการตามพระราชบญัญตันิี้

มาตรา ๑๒๕ ในวาระเริม่แรกใหค้ณะกรรมการราคากลางออกประกาศก�าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดราคากลางและการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็น 
ผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๗ ) ให้แล้วเสร็จภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศตามวรรคหนึ่งให้น�าหลักเกณฑ์และรายละเอียด
ประกอบการค�านวณราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการก�ากับหลักเกณฑ์และตรวจ
สอบราคากลางงานก่อสร้างซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือหลักเกณฑ์อื่นของหน่วยงาน 
ของรัฐได้ก�าหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยให้ถือเป็น 
หลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศตาม
วรรคหนึ่งและให้คณะกรรมการก�ากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งยังคงปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะกรรมการราคากลางตาม 
พระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่

มาตรา ๑๒๖ ในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก�าหนด
แนวทางและวิธีการในการด�าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์ 
การคัดเลอืกโครงการการจัดซือ้จดัจา้งและการคดัเลอืกผู้สงัเกตการณต์ามมาตรา ๓๙ (๑) 
(๒) (๓) และ (๔) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว

ในระหวา่งการด�าเนนิการตามวรรคหนึง่ให้น�าแนวทางการด�าเนนิงานโครงการ
ความรว่มมอืปอ้งกนัการทจุรติในการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัแบบของขอ้ตกลงคุณธรรมและ
แบบรายงานของผู้สังเกตการณ์การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้างและการคัดเลือก
ผู้สังเกตการณ์ที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง 
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ได้ก�าหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยให้ถือเป็นแนวทางและ 
วิธีการในการด�าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาค
รัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์การคัดเลือกโครงการ 
การจดัซือ้จดัจ้างและการคดัเลือกผูส้งัเกตการณต์ามมาตรา๓๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และ
ใหค้ณะกรรมการความรว่มมอืปอ้งกนัการทจุรติซึง่คณะรฐัมนตรแีตง่ตัง้ยงัคงปฏิบติัหน้าที่
ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ ค.ป.ท. ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่

มาตรา ๑๒๗ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบส�านักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง 
อเิลก็ทรอนกิสพ์.ศ. ๒๕๔๙ รวมทัง้คณะกรรมการตามระเบยีบขอ้บงัคบัประกาศขอ้บัญญตัิ
หรอืขอ้ก�าหนดใดๆของหนว่ยงานของรฐัอืน่ทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบ้งัคบัของระเบยีบส�านกันายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณียังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
คณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
แล้วแต่กรณีตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยตาม 
พระราชบญัญติันีเ้ข้ารบัหนา้ทีแ่ลว้แตย่งัไมม่กีฎกระทรวงระเบยีบหรอืประกาศทีอ่อกตาม 
ความในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับ 
การปฏิบัติตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
บรรดาระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติและข้อก�าหนดใดๆเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ยังคงเป็นของคณะกรรมการ
ว่าด้วยการพัสดุและคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์รวม
ทั้งคณะกรรมการตามระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติหรือข้อก�าหนดใดๆของ 
หน่วยงานของรัฐนั้นเว้นแต่หน้าท่ีในการตีความและวินิจฉัยปัญหาว่าบรรดาระเบียบ 
ข้อบังคับประกาศหรือข้อก�าหนดดังกล่าวขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ีหรือเป็นไป
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติน้ีหรือไม่ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยตาม 
พระราชบัญญัตินี้
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ให้น�าความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีที่คณะกรรมการราคากลางและ 
คณะกรรมการ ค.ป.ท.ตามพระราชบัญญัติน้ีเข้ารับหน้าที่แล้วแต่ยังมิได้ออกประกาศ 
ตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม

มาตรา ๑๒๘ การจดัซือ้จดัจา้งหรือการบรหิารพสัดทุีไ่ดด้�าเนนิการตามระเบยีบ
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบข้อบังคับ 
ประกาศขอ้บญัญตัหิรอืขอ้ก�าหนดใดๆเกีย่วกบัพสัดกุารจดัซ้ือจดัจา้งหรอืการบรหิารพัสด ุ
ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บงัคบัและการตรวจรบัและจา่ยเงนิยงัไม่แลว้เสรจ็ใหด้�าเนนิการตามระเบียบส�านกันายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ หรอืระเบยีบขอ้บงัคับประกาศข้อบญัญตัหิรอื
ข้อก�าหนดใดๆเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
ดังกล่าวรวมท้ังมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ 
ของหนว่ยงานของรฐัตอ่ไปเว้นแต่ในกรณทีีก่ารจดัซือ้จดัจา้งหรอืการบรหิารพสัดุดงักล่าว
ยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางหรือของหน่วยงาน 
ของรัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรือในกรณีที่มีการ
ยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พสัดนุัน้หรอืการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการบรหิารพสัดคุรัง้ใหมแ่ล้วแต่กรณใีหด้�าเนนิการตาม 
พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๒๙ ในวาระเร่ิมแรกให้กรมบัญชีกลางจัดให้มีการข้ึนทะเบียน 
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึง่ใหแ้ลว้เสรจ็โดยเรว็นบัแตว่นัทีค่ณะกรรมการราคากลางก�าหนด
สาขาของงานกอ่สร้างตามมาตรา๕๑ วรรคหนึง่หรอืนบัแตว่นัทีค่ณะกรรมการราคากลาง
ก�าหนดวงเงินของสาขาของงานก่อสร้างหรือก�าหนดให้ต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขา 
ใดตามมาตรา ๕๑ วรรคสองแล้วแต่กรณี

ในระหว่างที่การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
ในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จให้หน่วยงานของรัฐ 
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ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วแต่กรณีเว้นแต่ 
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดมีการจัดท�าบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติ
เบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้หน่วยงานของรัฐนั้นใช้บัญชี 
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดท�าไว้แล้ว 
ต่อไปโดยให้ถือเป็นการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงาน
ก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่งจนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อ
ผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง

มาตรา ๑๓๐ รายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
กระทรวงการคลังตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อน 
วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นรายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ 
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๓๑ รายช่ือผู้ทิ้งงานตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้

การด�าเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ท้ิงงานด้วยเหตุแห่งการกระท�าอันมีลักษณะ 
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ด�าเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระท�า 
อันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๓๒ ให้กระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางส�านักงาน ก.พ.ร. ส�านักงาน 
ก.พ. ส�านักงบประมาณและหน่วยงานอื่นท่ีเกี่ยวข้องร่วมกันจัดท�าโครงสร้างกรมบัญชี
กลางกรอบอตัราก�าลงัขา้ราชการและพนกังานราชการและก�าหนดงบประมาณรวมทัง้การ
ด�าเนนิการอืน่ใดอนัจ�าเปน็เพือ่รองรบัการด�าเนนิการตามอ�านาจหนา้ทีข่องกรมบญัชกีลาง
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือเพื่อให้การ
ด�าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐัมกีรอบการปฏบิตังิานท่ีเปน็มาตรฐาน
เดียวกันโดยการก�าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน�า 
ไปใช้เป็นหลักปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพ่ือให้เกิด 
ความโปรง่ใสและเปดิโอกาสใหม้กีารแข่งขันอยา่งเปน็ธรรมมีการด�าเนนิการจดัซือ้จัดจา้ง
ทีค่�านงึถงึวตัถปุระสงคข์องการใชง้านเปน็ส�าคญัซึง่จะกอ่ใหเ้กดิความคุม้คา่ในการใชจ้า่ย 
เงินมีการวางแผนการด�าเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะท�าให้การ 
จัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 
มกีารสง่เสรมิให้ภาคประชาชนมสีว่นรว่มในการตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐัซึง่เปน็
มาตรการหนึง่เพือ่ปอ้งกนัปญัหาการทจุรติและประพฤตมิชิอบในการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐั
ประกอบกบัมาตรการอืน่ๆเชน่การจดัซือ้จดัจา้งดว้ยวธิกีารทางอเิลก็ทรอนกิสซ์ึง่จะท�าให้
เกดิความโปรง่ใสในการด�าเนนิการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัอนัจะเปน็การสรา้งความเช่ือมัน่ให้
กบัสาธารณชนและกอ่ใหเ้กดิผลดกีบัการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัใหเ้ปน็ทีย่อมรบัโดยทัว่ไปจงึ
จ�าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้



บทที่	๓

สรุปสาระสำาคัญ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ	พ.ศ.๒๕๖๐
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บทที่	๓
สรุปสาระสำาคัญ

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.๒๕๖๐

๑. การบังคับใช้ 

 ใหย้กเลกิบทบญัญติัเก่ียวกบัพสัด ุการจดัซือ้จดัจา้ง หรอืการบรหิารพสัด ุในกฎหมาย 
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศข้อบัญญัติ และข้อก�าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ 
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจาอุเบกขาเป็นต้นไป (ประกาศ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)

๒. นิยามศัพท์ส�าคัญ เช่น

 “การจัดซ้ือจัดจ้าง” หมายความว่า การด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการ 
ซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 “พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงาน 
จ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมท้ังการด�าเนินการอื่นตามที่ก�าหนดใน 
กฎกระทรวง

  “การบริหารพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม  
การตรวจสอบ การบ�ารุงรักษา และการจ�าหน่ายพัสดุ

  “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ด้วยวิธกีารงบประมาณ องค์การมหาชน 
องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ  
หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก�ากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงาน
อื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

  “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากผู้มีอ�านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

กรมจเรทหารบก90

๓. หลักการการจัดซื้อจัดจ้าง

  หลกัการการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดขุองหนว่ยงานของรฐัตอ้งกอ่ใหเ้กดิ 
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้

๔. ผู้มีอ�านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

  การจัดหาพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้จะเป็น ผู้ด�ารงต�าแหน่งใดและ
ภายในวงเงินเท่าใด ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี (รมต.การคลัง) ก�าหนด

๕. คณะกรรมการและองค์กรดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง

  ก�าหนดให้มีคณะกรรมการและองค์กร ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ 
ขอ้รอ้งเรยีน และก�าหนดใหก้รมบญัชกีลางเปน็องคก์รสนบัสนนุดแูลการจดัซือ้จดัจา้งและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ

๖. วิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง 

  การจัดซื้อจัดจ้างอาจกระท�าได้โดยวิธี

  ๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบ
การทั่วไปที่มี คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ

  ๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนด ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้า
ยื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนั้น มีผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามที่ก�าหนดน้อยกว่า
สามราย

  ๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติ ตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้ายื่นข้อเสนอ
หรือให้เขา้มาเจรจาตอ่รองราคา รวมทัง้การจดัซือ้จดัจา้งพสัดกุบัผู้ประกอบการโดยตรงใน
วงเงินเล็กน้อยตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้เลือกใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่เข้าลักษณะของเงื่อนวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง 
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รายละเอียดของวิธีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชกีลาง ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรกี�าหนด

๗. การด�าเนินการจัดหาพัสดุ

  โดยในการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอ�านาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการ 
จัดซื้อจัดจ้างนั้น ซ่ึงจะกระท�าโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใด 
คนหนึ่งก็ได้ องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระท�าโดยคณะกรรมการ และหน้าที่ 
ของผูร้บัผดิชอบการจดัซือ้จดัจา้งตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรกี�าหนด 
คา่ตอบแทนผูร้บัผดิชอบการจดัซือ้จดัจา้งตามวรรคหนึง่ ใหเ้ปน็ไปตามทีก่ระทรวงการคลงั
ก�าหนด ในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ให้ผู้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ  
องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนดในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามท่ีก�าหนด 
ในกฎกระทรวง จะแตง่ต้ังบคุคลหนึง่ บคุคลใดเปน็ผูต้รวจรบัพสัดนุัน้ โดยใหป้ฏบิตัหินา้ที่
เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้ ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อ
ตกลงและการตรวจรบัพสัดซุึง่ไมใ่ชผู่ท้ีไ่ดร้บัแตง่ตัง้ใหด้�ารงต�าแหนง่ทีป่ฏิบตังิานเกีย่วกบั 
การจดัซือ้จดัจา้งหรอืการบรหิารพสัดใุหไ้ด้รบัคา่ตอบแทนตามทีก่ระทรวงการคลังก�าหนด

๘. การบริหารพัสดุ 

  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง  
ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุท่ีเหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน 
ของรัฐมากที่สุด ซ่ึงรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ  
การบ�ารุงรักษา และการจ�าหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

๙. บทก�าหนดโทษ 

  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือเป็นผู้มีอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินการเกี่ยวกับการ 
จัดซื้อ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการ 
จัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด  
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ 
โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ�าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท หรือท้ังจ�าทั้งปรับ ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท�าความผิดตาม 
วรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดตามข้างต้น
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๑๐. บทเฉพาะกาล 

  ให้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบส�านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ และบรรดา
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติและข้อก�าหนดใด ๆ เก่ียวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจ้าง  
หรือการบริหารพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐอื่น รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่า
ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ  
ในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ  การด�าเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ 
หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ด�าเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราช
บัญญัตินี้ใช้บังคับ



บทที่	๔

ระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.	๒๕๖๐
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บทที่	๔
ระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.	๒๕๖๐

  โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง 
มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ วรรคสอง มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๕ วรรคสี่ มาตรา ๔๓ 
วรรคสาม มาตรา ๕๖ วรรคสี่ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ วรรคสอง มาตรา ๕๙ วรรคสอง 
มาตรา ๖๐ วรรคสอง มาตรา ๖๑ วรรคสอง มาตรา ๖๒ วรรคสามและวรรคสี่  
มาตรา ๖๕ วรรคสามและวรรคหก มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐ 
วรรคสาม มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๔ วรรคสอง มาตรา ๗๖ วรรคสอง  
มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙  
วรรคสอง มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๐๑  
วรรคสอง มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง มาตรา ๑๐๓ วรรคหน่ึง (๔) และวรรคสาม  
มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ วรรคสี่ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ วรรคสี่ มาตรา ๑๑๐  
วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง และมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงวาง 
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้

  ข้อ ๑ ระเบียบน้ีเรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

  ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

  ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
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หมวด	๑
ข้อความทั่วไป

ส่วนที่	๑

นิยาม

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“หวัหน้าหน่วยงานของรฐั” หมายความวา่ ผูด้�ารงต�าแหนง่ในหนว่ยงานของรฐั ดงัตอ่ไปนี้

 (๑) ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล

 (๒) ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด

 (๓) ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วน
จังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนต�าบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร  
นายกเมืองพัทยา หรือผู้ด�ารงต�าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

 (๔) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อ�านวยการ กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่ง ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

 (๕) องค์การมหาชน หมายถึง ผู้อ�านวยการ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่ง 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

 (๖) องค์กรอิสระ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง 
เลขาธกิารส�านกังานผู้ตรวจการ แผน่ดนิ เลขาธกิารคณะกรรมการปอ้งกนัและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน 
แห่งชาติ

 (๗)  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อัยการสูงสุด

 (๘)  หนว่ยธรุการของศาล หมายถงึ เลขาธกิารส�านกังานศาลยตุธิรรม 
เลขาธิการส�านักงานศาลปกครอง เลขาธิการส�านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

 (๙)  มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ หมายถึง อธิการบดี
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 (๑๐) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก�ากับของรัฐสภา หมายถึง 
เลขาธกิารวฒุสิภา เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้า เลขาธกิาร
ส�านักงานสภาพัฒนาการเมือง

 (๑๑) หน่วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง เลขาธิการ หรือผู้ด�ารงต�าแหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

 (๑๒) หน่วยงานอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น

  “หวัหนา้เจา้หนา้ที”่ หมายความวา่ ผูด้�ารงต�าแหนง่หวัหนา้สายงานซึง่ปฏบิตังิาน 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐน้ันก�าหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

  “ผูม้ผีลประโยชนร์ว่มกนั” หมายความวา่ บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีเ่ขา้เสนอ
ราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอ
ราคาหรือเข้าย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐน้ันในคราวเดียวกันการมีส่วนได้เสียไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้

  (๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผูจ้ดัการผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี�านาจในการด�าเนนิงานในกจิการของบคุคลธรรมดา
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอ�านาจหรือสามารถใช้อ�านาจในการบริหารจัดการกิจการ 
ของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคา 
หรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน

  (๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
สามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในบรษิทัจ�ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ�ากดัเปน็หุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหา้งหุน้สว่น 
จ�ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดอีกรายหนึ่ง 
หรือหลายราย ทีเ่ขา้เสนอราคาหรอืเข้ายืน่ขอ้เสนอตอ่หนว่ยงานของรฐันัน้ในคราวเดยีวกนั 
ค�าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซ่ึงถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

กรมจเรทหารบก98

ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศก�าหนด
ส�าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

  (๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒)  
โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจในการ 
ด�าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วน 
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ�ากัด 
หรือบริษัทมหาชนจ�ากัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกันการด�ารงต�าแหน่ง การเป็น
หุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ 
ของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการด�ารงต�าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วนหรือการ
ถือหุ้นของบุคคลดังกล่าวในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ 
กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้รหิารผูเ้ปน็หุน้สว่น หรอืผูถ้อืหุน้โดยทีต่นเองเปน็ผูใ้ชอ้�านาจในการ
บรหิารทีแ่ทจ้รงิ หรอืเปน็หุน้สว่น หรอืผูถ้อืหุน้ทีแ่ทจ้รงิของหา้งหุน้สว่น หรอืบรษิทัจ�ากดั 
หรือบริษัทมหาชนจ�ากดั แลว้แตก่รณ ีและหา้งหุน้สว่น หรือบรษิทัจ�ากดั หรือบรษิทัมหาชน
จ�ากัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น ในคราว
เดียวกัน ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

  “การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายหนึง่หรอืหลายรายกระท�าการอยา่งใด ๆ  อนัเปน็การขดัขวาง หรอืเปน็อปุสรรค หรอืไม่
เปดิโอกาสใหม้กีารแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรมในการเสนอราคาหรอืยืน่ขอ้เสนอตอ่หนว่ยงาน 
ของรัฐ ไม่ว่าจะกระท�าโดยการสมยอมกันหรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก  
รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดหรือใช้ก�าลังประทุษร้าย  
หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก�าลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือส่อว่ากระท�าการ
ทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง
ผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิ 
ท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐน้ัน หรือเพื่อหลีกเล่ียงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบหน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจ
ปกติ

  “ผู้มีหน้าท่ีตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๕๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
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ตามข้อ ๗๐ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๗๔ คณะกรรมการ
ด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ ๑๑๔ คณะกรรมการ
ด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๑๒๐ คณะกรรมการด�าเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ ๑๔๖ 
คณะกรรมการด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกตาม
ข้อ ๑๔๙ และคณะกรรมการด�าเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ
ตามข้อ ๑๕๕ “ระบบข้อมูลสินค้า” (Electronic Catalog : e - catalog) หมายความว่า 
ขอ้มูลรายละเอียดของสินคา้ทีผู่ป้ระกอบการได้ลงทะเบียนไวใ้นระบบจดัซือ้จัดจา้งภาครฐั
ดว้ยอเิลก็ทรอนกิส ์(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชกีลาง  
โดยแสดงรายละเอียดของสินค้า ภาพสินค้า พร้อมค�าบรรยายประกอบตาม 
ท่ีกรมบัญชีกลางก�าหนด และให้หมายความรวมถึงงานบริการหรืองานจ้างตามประเภทท่ี  
กรมบัญชีกลางก�าหนด

ส่วนที่	๒

การมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ประชุมพิจารณา

  ข้อ ๕ ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการหรือกรรมการใน 
คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ 
ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่ง 
ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดในกฎหมายว่าด้วย 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

ส่วนที่	๓

ผู้มีอำานาจและการมอบอำานาจ

  ข้อ ๖ ผู้มีอ�านาจด�าเนินการตามระเบียบน้ี ได้แก่ ผู้ ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งเป็น
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้รักษาการ 
ตามระเบียบประกาศก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถก�าหนดหน่วยงานระดับใด  
ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ต�าแหน่งใด มีอ�านาจด�าเนินการตามระเบียบนี้ก็ให้กระท�าได้  
และเมื่อได้ก�าหนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบและส�านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

  ขอ้ ๗ ผูม้อี�านาจด�าเนนิการตามข้อ ๖ หรอืผูมี้อ�านาจส่ังซือ้หรอืส่ังจา้งตามระเบยีบ
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นีจ้ะมอบอ�านาจเปน็หนงัสอืใหแ้กผู่ด้�ารงต�าแหนง่ใดกไ็ดซ่ึ้งสังกัดหนว่ยงานของรฐัเดยีวกนั 
โดยให้ค�านึงถึงระดับต�าแหน่ง หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจ 
เป็นส�าคัญเมื่อมีการมอบอ�านาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอ�านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบ 
อ�านาจนั้นและจะมอบอ�านาจนั้นให้แก่ผู้ด�ารงต�าแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่

   (๑) การมอบอ�านาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบ
อ�านาจนั้นต่อไปได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

    (ก) กรณีมอบอ�านาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการ
จังหวัด ปลัดจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ�าจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้ง 
ให้ผู้มอบอ�านาจชั้นต้นทราบด้วย

    (ก) กรณมีอบอ�านาจใหแ้กบ่คุคลอืน่ นอกจากทีก่ลา่วใน (ก) จะกระท�า
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอ�านาจชั้นต้นแล้ว

   (๒) การมอบอ�านาจและการมอบอ�านาจต่อตามระเบียบหรือค�าสั่ง 
ของกระทรวงกลาโหมหรือของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดตาม 
ข้อ ๖ ในกรณีที่มีกฎหมายก�าหนดเรื่องการมอบอ�านาจและการมอบอ�านาจต่อไว้เป็น 
การเฉพาะก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเพ่ือความคล่องตัวในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอ�านาจในการส่ังการและด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง  
ให้แก่ผู้ด�ารงต�าแหน่งรองลงไปเป็นล�าดับให้ผู้มอบอ�านาจส่งส�าเนาหลักฐานการมอบ
อ�านาจให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง

  ข้อ ๘ ในกรณีที่มีความจ�าเป็นเพ่ือประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงาน 
ของรัฐใดจะมอบอ�านาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทน 
ก็ให้กระท�าได้ โดยให้ผู้มอบอ�านาจส่งส�าเนาหลักฐานการมอบอ�านาจให้ส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

ส่วนที่	๔

การดำาเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
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  ขอ้ ๙ การด�า เนนิการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดุตามระเบยีบนีด้ว้ยวธิกีาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  
Government Procurement : e - GP) ตามวธิกีารทีก่รมบญัชกีลางก�าหนดใหห้นว่ยงาน
ของรฐัใชเ้อกสารทีจ่ดัพมิพจ์ากระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัด้วยอเิลก็ทรอนกิสเ์ปน็เอกสาร
ประกอบการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่ก�าหนดในระเบียบนี้

  ข้อ ๑๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดท�าแนวทางปฏิบัติในการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐและ 
ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการด�าเนินการ

ส่วนที่	๕

การจัดทำาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  ขอ้ ๑๑ เมือ่หนว่ยงานของรฐัไดร้บัความเหน็ชอบวงเงนิงบประมาณทีจ่ะใชใ้นการ
จัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานที่เก่ียวข้องหรือผู้มีอ�านาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว  
ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดท�าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ�าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ประจ�าปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

   (๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

   (๒)  วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ

   (๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

   (๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

  เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�าปี
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก�าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหน่ึง หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย สารสนเทศของ 
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กรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้

  ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ�าปีตามข้อ  
๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอน 
ของระเบียบนี้ ในหมวด ๒ หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะท�า
สัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว

  ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีความจ�า เป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�าปี
ใหเ้จา้หนา้ทีห่รอืผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายในการปฏิบตังิานนัน้จดัท�า รายงานพรอ้มระบเุหตผุล
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับ 
ความเห็นชอบแล้วให้ด�าเนินการตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ต่อไป

ส่วนที่	๖

การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

  ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติด�าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็น 
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการ 
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น

  ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ ๑๔  
ให้เจ้าหน้าที่ก�าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก  
โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

   (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

    (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ให้ยื่นส�าเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ�านาจควบคุม (ถ้ามี) 
พร้อมทั้งรับรองส�าเนาถูกต้อง

     (ข) บริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัด ให้ยื่นส�าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบยีนนติบิคุคล หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิบญัชรีายชือ่กรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ�านาจ
ควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส�าเนาถูกต้อง
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   (๒) ในกรณผีูย้ืน่ข้อเสนอเปน็บคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลท่ีมใิชน่ติบุิคคล 
ให้ยื่นส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้นั้น ส�าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็น 
หุ้นส่วน (ถ้ามี) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส�าเนา
ถูกต้อง

   (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า  
ให้ยื่นส�าเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า 
และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นส�าเนา
หนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) 
   (๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐก�าหนด เช่น ส�าเนาใบทะเบียน
พาณิชย์ ส�าเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มการยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง 
ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอตามวิธีการที่ก�าหนดในระเบียบนี้

ส่วนที่	๗

การจัดทำาบันทึกรายงานผลการพิจารณา

  ข้อ ๑๖ เม่ือสิ้นสุดกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการ 
จัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ ตามรายการดังต่อไปนี้

   (๑) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามความในหมวด ๒ ส่วนที่ ๒ หมวด ๓  
ส่วนที่ ๒ และหมวด ๔ ส่วนที่ ๒ แล้วแต่กรณี

   (๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น 
(ถ้ามี)

   (๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้อง

   (๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

   (๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
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   (๖) ประกาศผลการพจิารณาคดัเลอืกผูช้นะการจดัซือ้จดัจา้งหรอืผูไ้ดร้บัการ
คัดเลือก

   (๗)  สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ (ถ้ามี)

   (๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

  การจัดซ้ือจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการ 
จัดซื้อจัดจ้างน้ัน ท้ังนี้ การจัดซ้ือจัดจ้างที่ได้ด�าเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เอกสารที่จัดท�าในระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึกรายงานผลการพิจารณาตามวรรค
หนึ่งได้

หมวด	๒

การซื้อหรือจ้าง

ส่วนที่	๑

บททั่วไป

  ข้อ ๑๗ การด�าเนินการในหมวดน้ีไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

  ขอ้ ๑๘ ในกรณทีีม่กีารซือ้หรอืจา้งเพือ่จดัท�าพสัดเุอง ใหห้วัหนา้หนว่ยงานของรฐั
แตง่ตัง้ผูค้วบคมุรบัผดิชอบในการจดัท�าเองนัน้ และแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจการปฏบิตัิ
งานโดยมคีณุสมบติัและหนา้ทีเ่ชน่เดยีวกบัคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุเวน้แตห่นว่ยงาน
ของรัฐที่ก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว

  ข้อ ๑๙ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะซื้อหรือจ้างให้กับหน่วยงานของรัฐ
แหง่อืน่ใหก้�าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และรายละเอยีดการด�าเนนิการซือ้หรอืจา้ง ซึง่อยา่ง
น้อยต้องประกอบด้วยประเภทหรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง วิธีการซื้อหรือ
จ้าง และการท�าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอ
ความเหน็ชอบ และเมือ่ไดร้บัความเห็นชอบแลว้ใหห้นว่ยงานของรฐัด�าเนนิการตามวธิกีาร 
ที่ก�าหนดต่อไป ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศก�าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดการด�าเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ 
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หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้

  ขอ้ ๒๐ การแบง่ซ้ือหรอืแบง่จา้งโดยลดวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจ้างในครัง้เดยีวกนัเพือ่
ใหว้ธิกีารซือ้หรือจา้งหรอือ�านาจในการสัง่ซือ้สัง่จา้งเปลีย่นแปลงไป จะกระท�ามไิดก้รณใีด
จะเปน็การแบง่ซือ้หรอืแบ่งจา้งใหพ้จิารณาถงึวตัถปุระสงคใ์นการซือ้หรอืจา้งครัง้นัน้และ
ความคุ้มค่าของทางราชการเป็นส�าคัญ

ส่วนที่	๒

กระบวนการซื้อหรือจ้าง

การจัดทำาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานก่อสร้าง

  ข้อ ๒๑ ในการซ้ือหรือจ้างท่ีมิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
รับผิดชอบในการจัดท�าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย 
เพื่อให้การก�าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้างมีมาตรฐาน 
และเปน็ประโยชนต์อ่ทางราชการ หากพสัดท่ีุจะซือ้หรอืจ้างใดมปีระกาศก�าหนดมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมแลว้ใหก้�าหนดรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะซือ้หรือ
จ้าง หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความ
สะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มี
ประกาศก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้ก�าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
จะซือ้หรอืจา้งหรอืรายการในการกอ่สรา้งให้สอดคลอ้งกบัรายละเอยีดคณุลักษณะเฉพาะ
ตามที่ระบุในคู่มือผู้ซ้ือหรือใบแทรกคู่มือผู้ซ้ือท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมจัดท�าข้ึนในการ
จ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนมาคณะหนึ่งหรือจะ 
ให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจัดท�าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะด�าเนินการจ้าง
ตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้องค์ประกอบ ระยะ 
เวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก�าหนดตามความจ�าเป็นและเหมาะสม
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รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

  ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตาม
ข้อ ๒๓ และข้อ ๗๙ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดท�ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการฦ 
ดังต่อไปนี้

   (๑) เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง

   (๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี

   (๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

   (๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงิน 
ดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น

   (๕) ก�าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

   (๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

   (๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

   (๘) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ�าเป็น
ในการซื้อหรือจ้าง 

  การออกประกาศและเอกสารเชญิชวน และหนงัสือเชิญชวนการซือ้หรอืจา้งกรณี
จ�าเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ตามมาตรา ๕๖ วรรค
หนึ่ง (๑) (ค) หรือกรณีมีความจ�าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน มาตรา ๕๖วรรคหนึ่ง (๒) 
(ง) หรือกรณีการซ้ือหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงที่ออก 
ตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง ซึ่งไม่อาจท�ารายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าท่ีหรือ 
ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะท�ารายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการที่เห็นว่า
จ�าเป็นก็ได้

ข้อ ๒๓ ในการซื้อท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท�ารายงานเสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้

   (๑) เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องซื้อ
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   (๒) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และ
ท้องที่ที่ต้องการ

   (๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น

   (๔) ราคาซือ้ขายของทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้งใกลเ้คยีงบรเิวณทีจ่ะซือ้ครัง้หลงั
สุดประมาณ ๓ ราย

   (๕) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้
ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น

   (๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น

   (๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ�าเป็น 
ในการซื้อข้อ ๒๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตาม
ข้อ ๒๒ หรือข้อ ๒๓ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้

คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง

  ข้อ ๒๕ ในการด�าเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่ง
ตั้งคณะกรรมการซ้ือหรือจ้างข้ึน เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับก�าหนดระยะ
เวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ

   (๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   (๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา

   (๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

   (๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

  ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ถ้ามีเหตุที่ท�าให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจ�าเป็น

  ขอ้ ๒๖ คณะกรรมการซือ้หรอืจา้งตามข้อ ๒๕ แตล่ะคณะประกอบดว้ย ประธาน
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กรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า 
พนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงาน 
ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้ค�านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้
รับแต่งตั้งเป็นส�าคัญ ในกรณีจ�าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง
บุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จ�านวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นน้ันจะต้องไม่
มากกว่าจ�านวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งต้ังผู้ที่
เปน็กรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ กรรมการพจิารณาผลการสอบ
ราคา หรอืกรรมการซือ้หรอืจา้งโดยวธิคีดัเลอืกเปน็กรรมการตรวจรับพสัดคุณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช�านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือ 
จ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

  ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการ 
แต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติโดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม 
หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
ประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทนมติของคณะกรรมการให้ถือ 
เสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่ง 
เป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ กรรมการของ 
คณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ท�าบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วยประธาน
กรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา  
ในการซือ้หรอืจ้างครัง้นัน้ ทัง้นี ้การมสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งซึง่ทีป่ระชุมพิจารณาของประธาน
กรรมการและกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธาน 
หรือกรรมการในคณะกรรมการท่ีตนได้รับการแต่งต้ังนั้น และให้รายงานหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป

วิธีการซื้อหรือจ้าง

  ข้อ ๒๘ การซื้อหรือจ้าง กระท�าได้ ๓ วิธี ดังนี้

  (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
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  (๒) วิธีคัดเลือก

  (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  ข้อ ๒๙ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระท�าได้ ๓ วิธี ดังนี้

  (๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

  (๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  (๓) วิธีสอบราคา

  ขอ้ ๓๐ วิธตีลาดอเิลก็ทรอนกิส ์(e - market) คอื การซือ้หรอืจ้างทีม่รีายละเอยีด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน 
และได้ก�าหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ด�าเนินการในระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด 
ซึ่งสามารถกระท�าได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้

  (๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซือ้หรอืจา้งครัง้หนึง่ ซึง่มวีงเงนิเกนิ 
๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  (๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง 
ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  ข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คือ การซื้อหรือจ้าง 
ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก�าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้
ด�าเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

  ขอ้ ๓๒ วธิสีอบราคา คอื การซือ้หรอืจา้งครัง้หนึง่ ซึง่มวีงเงนิเกนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระท�าได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพ้ืนท่ี 
ที่มีข้อจ�ากัด ในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ท�าให้ไม่สามารถด�าเนินการผ่านระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ท้ังนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผล
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ความจ�าเป็นท่ีไม่อาจด�าเนินการซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ ด้วย

  ข้อ ๓๓ รัฐวิสาหกิจใดมีความจ�าเป็นจะก�าหนดวงเงินการซื้อหรือจ้างตามข้อ ๓๐ 
ข้อ ๓๑ หรือข้อ ๓๒ แตกต่างไปจากที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส�านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

  ข้อ ๓๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดท�าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
พร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนดการจัดท�าเอกสาร 
ซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจ�าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการ 
แตกต่างไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก�าหนด โดยมีสาระส�าคัญตามที่ก�าหนดไว้ 
ในแบบและไม่ท�าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท�าได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซ้ือ 
หรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้ส�านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การก�าหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตาม 
วรรคหนึ่งให้ก�าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารซ้ือหรือจ้างโดยก�าหนดเป็นวัน เวลา ท�าการเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

  ข้อ ๓๕ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือหรือ 
ขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง 
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ 
ของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันท�าการและให้ปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

  ข้อ ๓๖ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ไปยังผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้น�ารายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าตรงตามประกาศ
และเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ และจัดส่งให้
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ส�านักงานการตรวจเงินแผน่ดนิผา่นทางระบบอเิลก็ทรอนกิส ์ในกรณทีีผู้่ประกอบการราย
ใดมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว และยังไม่ได้ลงทะเบียน
ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หากประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคาใน
ครั้งนั้น จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และจะต้อง
น�ารายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าก่อนการเสนอราคา

  ข้อ ๓๗ เมื่อถึงก�าหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ด�าเนินการ
ดังนี้

  (๑) กรณเีปน็การซือ้หรอืจา้ง ตามขอ้ ๓๐ (๑) ให้ผูป้ระกอบการเขา้สูร่ะบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่ก�าหนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียง 
ครั้งเดียว

  (๒) กรณเีปน็การซือ้หรอืจา้ง ตามขอ้ ๓๐ (๒) ให้ผูป้ระกอบการเขา้สูร่ะบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 

  โดยต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา ภายในเวลา ๑๕ นาที  
พร้อมทั้งให้ท�าการทดสอบระบบ เป็นเวลา ๑๕ นาที และให้เสนอราคาภายในเวลา  
๓๐ นาที โดยจะเสนอราคากี่ครั้งก็ได้ ก�าหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ร่น 
หรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงก�าหนดวันเสนอราคา เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้ง
เลือ่นก�าหนดวนั เวลาการเสนอราคา เนือ่งจากมปีญัหาขอ้ขดัขอ้ง เกีย่วกบัการเสนอราคา
ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเม่ือได้ด�าเนินการเป็นประการใด
แล้วให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย

  ข้อ ๓๘ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๓๗ แล้ว หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคา 
ต�่าสุด เท่ากันหลายราย ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาต�่าสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในล�าดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น ในกรณีที่มีผู้เข้า
เสนอราคาเพียงรายเดียว หากเห็นว่าราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ 
ต่อหน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที ่
เพือ่พิจารณารบัราคาของผู้เสนอราคารายนัน้ได้ถ้าไม่มผีูเ้ข้าเสนอราคา ให้เจ้าหน้าทีเ่สนอ
หวัหน้าหน่วยงานของรฐัผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่พจิารณายกเลกิการซือ้หรอืจ้างในครัง้
นั้นและด�าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่หรือจะด�าเนินการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 
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๕๖ วรรคหนึง่ (๒) (ก) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรฐัจะด�าเนนิการซือ้หรอืจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เร่ิมกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม ่
โดยการจัดท�ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒

  ข้อ ๓๙ ในกรณทีีป่รากฏว่าราคาของผูเ้สนอราคารายต�า่สดุทีช่นะการเสนอราคา
ยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๒ ให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการ ดังนี้

   (๑) ต ่อรองราคากับผู ้ เสนอราคารายดังกล่าวผ ่านทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ให้ต�่าสุดเท่าท่ี จะท�าได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบ
เสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์แล้ว หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อ 
รองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบ
ของวงเงินท่ีจะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซ้ือ 
หรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น 

   (๒) ถ้าด�าเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคา 
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดไว้ในเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส ์
ทุกรายผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยให้ยื่น 
ใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐก�าหนด 
หากผู้เสนอราคารายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาใหม่ ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายน้ันยืนราคา 
ตามที่เสนอไว้เดิม หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาต�่าสุดในการเสนอราคาครั้งใหม่เสนอราคา
ไม่สงูกว่าวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจ้าง หรอืสงูกว่าแต่ส่วนทีส่งูกว่านัน้ไม่เกนิร้อยละสบิของวงเงนิ
ที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาท่ีเหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจาก 
ผู้เสนอราคารายนั้น

   (๓) ถ้าด�าเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น ทั้งนี้ การด�าเนินการ
ซื้อหรือจ้างครั้งใหม่ให้น�าความในข้อ ๓๘ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม

  ข้อ ๔๐ ภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเสนอราคาตามข้อ ๓๘ หรือข้อ ๓๙ แล้ว  
ให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
จากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน ๑ ชุด และลงลายมือชื่อก�ากับไว้ในใบเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตามวรรคหน่ึง เสนอราคาผิด
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เงื่อนไขตามที่ก�าหนดไว้ในเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือเสนอ 
แค็ตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าผู้เสนอ
ราคารายนั้นไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น หรือพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่�าในล�าดับถัดไป
เป็นผู้ชนะการเสนอราคาก็ได้ ท้ังน้ี ให้ค�านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นส�าคัญ 

  ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าท่ีรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ

  ข้อ ๔๒ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา
และผู้มีอ�านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ
หรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตาม 
วิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด และให้ ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ 
ของหน่วยงานของรัฐน้ัน และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบผ่านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  ขอ้ ๔๓ ให้เจ้าหน้าทีจ่ดัท�า เอกสารซ้ือหรอืจา้งดว้ยวธีิประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์
พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนดการจัดท�าเอกสาร 
ซือ้หรอืจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึง่ ถ้าจ�าเปน็ตอ้งมขีอ้ความหรอืรายการแตก
ตา่งไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก�าหนด โดยมสีาระส�าคญัตามทีก่�าหนดไวใ้นแบบ
และไม่ท�าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท�าได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและ
ประกาศเชญิชวนดงักลา่ว ไปใหส้�านกังานอยัการสงูสุดตรวจพจิารณาก่อนการก�าหนดวนั 
เวลาการเสนอราคาในเอกสารซือ้หรือจ้างและประกาศเชญิชวนตามวรรคหนึง่ใหก้�าหนด
เป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง 
โดยก�าหนดเป็นวัน เวลา ท�าการเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลา 
ของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
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  ข้อ ๔๔ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจ�าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้าง 
จะต้องก�าหนด เงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอน�าตวัอยา่งพสัดทีุเ่สนอมาแสดงเพือ่ทดลอง หรอืทดสอบ หรอืน�าเสนองาน 
ให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน�าตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง  
หรือทดสอบ หรือน�าเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐก�าหนด 
กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใดที่ก�าหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็น
สาระส�าคัญประกอบการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นผ่านทางระบบประกวดราคา
อเิลก็ทรอนกิสห์ากหนว่ยงานของรฐัเหน็วา่เอกสารดงักลา่วมปีรมิาณมากและเปน็อปุสรรค
ของผู้ยื่นข้อเสนอในการน�าเข้าระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐ
ก�าหนดใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอน�าเอกสารนัน้พรอ้มสรปุจ�านวนเอกสารดงักลา่วมาสง่ ณ ทีท่�าการ
ของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง โดยให้ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมประทับ
ตราส�าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ก�ากับในเอกสารนั้นด้วยการก�าหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
น�าตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบหรือน�าเสนองานตามวรรคหนึ่ง 
หรือน�าเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดเป็นวัน
ใดวันหนึ่งภายใน ๕ วันท�าการ นับถัดจากวันเสนอราคา เว้นแต่การด�าเนินการตามวรรค
หนึ่งที่ไม่อาจด�าเนินการวันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาก�าหนดมากกว่า  
๑ วันได้แต่จ�านวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน ๕ วันท�าการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้  
ใหร้ะบไุวเ้ป็นเงือ่นไขในเอกสารซือ้หรอืจา้งดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์ห้ชดัเจน

  ข้อ ๔๕ เม่ือผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามข้อ ๒๑ ได้จัดท�าร่างขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดท�ารายงาน 
ขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ พร้อมน�าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพสัดทุีจ่ะซือ้หรอืจ้างเสนอหวัหนา้หนว่ยงานของรฐัเพือ่ขอความเหน็ชอบ หากหวัหนา้
หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพื่อให้การก�าหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบเหมาะสม เป็นประโยชน์ 
แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการก�าหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้าง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ากผูป้ระกอบการกอ่นกไ็ด ้ทัง้นี ้โดยมหีลกัเกณฑด์งันี้
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   (๑) การซ้ือหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

   (๒) การซือ้หรอืจา้งครัง้หนึง่ ซ่ึงมวีงเงนิเกนิ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หนว่ยงาน 
ของรัฐน�าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจใดมีความจ�าเป็น
จะก�าหนดวงเงินตามวรรคหนึ่ง แตกต่างไปจากที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอ 
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว 
ให้รายงานส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

  ขอ้ ๔๖ ในกรณทีีห่นว่ยงานของรฐัน�ารา่งประกาศและรา่งเอกสารซือ้หรอืจา้งด้วย
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตาม

  ขอ้ ๔๗ กรณทีีม่ผีูม้คีวามคดิเหน็ ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ทีร่ว่มกบัผู้มหีนา้ทีร่บัผิดชอบ
จัดท�าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ตามข้อ ๒๑ พิจารณาว่าสมควรด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ โดยให้ด�าเนินการ ดังนี้

    (๑)  กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท�ารายงาน
พร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ท่ีได้ปรับปรุงแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ  
เมือ่ไดรั้บความเห็นชอบแลว้ ใหน้�ารา่งประกาศและรา่งเอกสารซือ้หรอืจา้งดว้ยวธิปีระกวด 
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันท�าการ  
และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ

    (๒) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท�ารายงาน 
พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ เม่ือได้รับความเห็นชอบ
แล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ

  ข้อ ๔๘ ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ด�าเนินการตามข้อ ๔๕ หรือข้อ ๔๖ 
และข้อ ๔๗ แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด�าเนินการเผยแพร่ประกาศ
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และเอกสารซือ้หรอืจา้งดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

  ข้อ ๔๙ การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสาร 
ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระท�าไปพร้อมกันกับการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์ 
จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่มีการขาย ให้ก�าหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงาน
ของรัฐต้องเสียไปในการจัดท�าเอกสารน้ัน แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงาน 
ของรฐัไดใ้ชจ้า่ยจากเงนิงบประมาณเพือ่ด�าเนนิการดงักล่าวแล้ว เช่น ค่าใชจ้า่ยในการจา้ง 
ส�ารวจออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษาถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
คร้ังนัน้ และมกีารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสใ์หมใ่หผู้้รบัหรอืผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคา
ในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้ก่อนมสีทิธขิอรบัเอกสารประกวดราคาใหม ่โดยไม่
ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก

  ข้อ ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิลก็ทรอนกิสข์องหนว่ยงานของรฐัใหส้�านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิผา่นทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

  ข้อ ๕๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๔๘ ให้ค�านึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการ 
จัดท�าเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วยโดยมีเงื่อนไข ดังนี้

   (๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ก�าหนดไม่น้อยกว่า ๕ วันท�าการ

   (๒) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ก�าหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วันท�าการ

   (๓) การซื้อหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ก�าหนดไม่น้อยกว่า ๑๒ วันท�าการ

   (๔) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป 
ให้ก�าหนดไม่น้อยกว่า ๒๐ วันท�าการ
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  รัฐวิสาหกิจใดมีความจ�าเป็นจะก�าหนดวงเงินและระยะเวลาในการเผยแพร่ตาม
วรรคหนึ่งแตกต่างไปจากที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อ
ขอความเหน็ชอบและเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบแลว้ใหร้ายงานส�านักงานการตรวจเงนิแผน่
ดินทราบด้วย

  ข้อ ๕๒ ในกรณีที่โดยสภาพของการซ้ือหรือการจ้างนั้นมีความจ�าเป็นจะต้องมี
การสอบถามรายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐที่จะก�าหนดให้ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถาม
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ของหน่วยงานของรัฐหรือช่องทางอื่นตามที่ 
กรมบัญชีกลางก�าหนด โดยให้ก�าหนดระยะเวลาตามความเหมาะสม และให้หน่วยงาน
ของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงก�าหนดวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๓ วันท�าการ

  ข้อ ๕๓ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ครั้งใด หากหน่วยงานของรัฐได้ก�าหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระส�าคัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการด�าเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แล้วด�าเนินการ
ใหม่ให้ถูกต้องต่อไป

  ข้อ ๕๔ เมื่อถึงก�าหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลา
ที่ก�าหนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว ก�าหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง 
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงก�าหนดวันเสนอราคา เว้นแต่เป็นกรณีที่กรม
บญัชกีลางแจง้เลือ่นก�าหนดวนั เวลาการเสนอราคา เนือ่งจากมปีญัหาขอ้ขดัขอ้งเกีย่วกบั 
การเสนอราคาผ่านระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อได้ด�าเนินการ
เป็นประการใดแล้ว ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย

  ข้อ ๕๕ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด�าเนินการดังนี้

   (๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ 
ทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน ๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคน 



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

กรมจเรทหารบก118

ลงลายมือชื่อก�ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ 
ทกุแผน่ ทัง้น้ี การซ้ือหรอืจา้งท่ีมกีารก�าหนดคณุลกัษณะเฉพาะทีจ่ะต้องค�านงึถงึเทคโนโลยี
ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็น 
เหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดเป็นเงื่อนไข
ให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก ในกรณีเช่นว่าน้ี  
คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่าจะด�าเนินการตามข้อ ๘๓ (๓) แล้วเสร็จ

   (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอ
ราคาต่าง ๆ และพัสดุ ตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการน�าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอ
ทุกราย หรือเอกสารที่ก�าหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้ว 
คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน 
ถกูตอ้ง มคุีณสมบตัแิละขอ้เสนอทางดา้นเทคนคิหรอืเสนอพสัดทุีม่รีายละเอยีดคุณลักษณะ
เฉพาะครบถ้วน ถกูตอ้ง ตามเงือ่นไขทีห่นว่ยงานของรฐัก�าหนดไวใ้นประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส ์ในกระบวนการพจิารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอ้เท็จ
จริงเพ่ิมเติมจากผู้ย่ืนข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระ
ส�าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติ
ไมค่รบถว้นตามเงือ่นไขทีห่นว่ยงานของรฐัก�าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา
อเิลก็ทรอนกิส ์ใหค้ณะกรรมการตดัรายชือ่ของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ ออกจากการประกวด
ราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์นครัง้นัน้ ในกรณทีีผู่ย้ืน่ขอ้เสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนคิหรอื
รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะซ้ือหรอืจา้งไม่ครบถว้น หรอืเสนอรายละเอยีด
แตกต่างไปจากเงือ่นไขทีห่นว่ยงานของรฐั ก�าหนดไวใ้นประกาศและเอกสารประกวดราคา 
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระส�าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท�าให้เกิดการได้
เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อน
ปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

   (๓) พจิารณาคดัเลอืกพสัดุหรอืคณุสมบตัขิองผู้ยืน่ขอ้เสนอทีถ่กูตอ้งตาม (๒) 
และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้จัดเรียงล�าดับผู้ที่เสนอราคาต่�าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด 
ไม่เกิน ๓ ราย ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท�าสัญญาหรือข้อตกลง 
กับหน่วยงานขงรัฐ ในเวลาท่ีก�าหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่�ารายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามล�าดับ แล้ว
แต่กรณี
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   (๔) จดัท�ารายงานผลการพจิารณาและความเหน็พรอ้มดว้ยเอกสารทีไ่ดร้บั
ไว้ท้ังหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

 (ก)  รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

 (ข) รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอ ราคาท่ีเสนอ และข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย

 (ค) รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

 (จ) ผลการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของ
ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

  ข้อ ๕๖ ในกรณีท่ีปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอ 
หลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เพยีงรายเดยีวใหค้ณะกรรมการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์เสนอหวัหนา้
หนว่ยงานของรฐัผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ครัง้นัน้ 
แตถ่า้คณะกรรมการพจิารณาแลว้เหน็วา่มเีหตผุลสมควรทีจ่ะด�าเนนิการตอ่ไปโดยไมต่อ้ง
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการด�าเนินการตามข้อ ๕๗ หรือ 
ข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 

  ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก�าหนด 
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า 
เจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นและด�าเนินการประกวด 
ราคาอเิลก็ทรอนิกสใ์หม ่แตห่ากหวัหนา้หนว่ยงานของรฐั พจิารณาแล้วเหน็วา่การประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด�าเนินการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(ก) แลว้แตก่รณกีไ็ด ้เวน้แตห่นว่ยงานของรฐัจะด�าเนนิการซือ้หรอืจา้งโดยวธิคีดัเลือกหรอื
วิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดท�ารายงาน 
ขอซื้อหรือขอจ้าง ตามข้อ ๒๒

  ข้อ ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่�าสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะ
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กรรมการพิจารณาราคาต่�าสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในล�าดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น 

  ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้างตามข้อ ๒๒ให้คณะกรรมการด�าเนินการ ดังนี้

   (๑)  ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจ้างน้ัน 
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่�าสุดเท่าที่จะท�าได้  
หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วน
ที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด
ราคาลงอีกแตส่ว่นทีส่งูกวา่นัน้ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง ถา้เหน็วา่ราคา
ดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น

   (๒)  ถ้าด�าเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ท่ีเสนอราคาท่ีคณะกรรมการ 
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมาเสนอราคา
ใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในก�าหนด 
ระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอ
ไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่�าสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินท่ีจะ
ซือ้หรอืจา้ง หรอืสงูกวา่แตส่ว่นทีส่งูกวา่นัน้ไมเ่กนิรอ้ยละสบิของวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้งถา้
เหน็วา่ราคาดงักลา่วเปน็ราคาทีเ่หมาะสม กใ็หเ้สนอซือ้หรอืจา้งจากผู้ทีเ่สนอราคารายนัน้

    (๓) ถ้าด�าเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรฐัผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ทีเ่พือ่ประกอบการใชด้ลุพนิจิวา่จะยกเลกิการซือ้หรอืจา้ง หรอื
ขอเงินเพิ่มเติมหรือลดรายการ ลดจ�านวน หรือลดเนื้องาน หากการด�าเนินการดังกล่าว 
ท�าใหล้�าดบัของผูช้นะการเสนอราคาเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ถอืวา่กอ่ใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบ 
เสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งน้ัน แต่หากหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การด�าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด�าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง 
(๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะด�าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุ
อืน่ ใหเ้ริม่กระบวนการซ้ือหรอืจา้งใหมโ่ดยการจดัท�ารายงานขอซือ้หรอืขอจา้งตามขอ้ ๒๒
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  ขอ้ ๕๘ ในการพจิารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส ์กรณทีีห่นว่ยงานของ
รฐัเลอืกใชเ้กณฑร์าคาประกอบเกณฑอ์ืน่ หากปรากฏวา่ราคาของผู้ทีไ่ดค้ะแนนรวมสูงสุด 
สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการด�าเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคา
รายทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรซือ้หรอืจา้งน้ันผา่นระบบประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์เพือ่
ตอ่รองราคาใหต้่�าสดุเทา่ทีจ่ะท�าได ้หากผูท้ีเ่สนอราคารายนัน้ยอมลดราคาและยืน่ใบเสนอ
ราคาผา่นระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสแ์ลว้ ราคาทีเ่สนอใหมไ่มส่งูกวา่วงเงนิทีจ่ะซือ้
หรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือ 
ต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนท่ีสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซ้ือหรือจ้าง
จากผู้ที่เสนอราคารายนั้นหากด�าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็น 
ตอ่หวัหนา้หนว่ยงานของรฐัผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ทีเ่พือ่ประกอบการใชด้ลุพนิจิวา่จะขอเงนิ
เพิม่เตมิ หรือยกเลกิการซือ้หรือจา้งในครัง้นัน้และด�าเนนิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์
ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการด�าเนินการประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิสใ์หมอ่าจไมไ่ดผ้ลดี จะสัง่ให้ด�าเนนิการซ้ือหรอืจา้งโดยวธีิคดัเลือกตามมาตรา 
๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่
กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด�าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะ
เจาะจง ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดท�ารายงานขอซื้อหรือ
ขอจ้างตามข้อ ๒๒

  ข้อ ๕๙ ให้น�าความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุโลม

  ข้อ ๖๐ การซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติ ให้ด�าเนินการดังนี้

   (๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพสัดหุรอืแบบรปูรายการงานก่อสรา้งทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง แลว้แตก่รณ ีตามขอ้ ๒๑

   (๒) การจัดท�าเอกสารซ้ือหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติพร้อม
ประกาศเชิญชวนให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐท่ีจะพิจารณาว่าจะจัดท�า
เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
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    (๓) ให้น�า ความในข้อ ๔๔ ถึงข้อ ๕๙ มาใช้บังคับกับการประกวดราคา
นานาชาติโดยอนุโลม เว้นแต่การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างให้เผยแพร่
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วันท�าการ

วิธีสอบราคา

  ข้อ ๖๑ ให้เจ้าหน้าที่จัดท�าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศ 
เชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนดการจัดท�าเอกสารซื้อหรือจ้างและ
ประกาศเชญิชวนตามวรรคหนึง่ ถา้จ�าเปน็ตอ้งมข้ีอความหรือรายการแตกตา่งไปจากแบบ
ที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด โดยมีสาระส�าคัญตามที่ก�าหนดไว้ในแบบและไม่ท�าให้ 
หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท�าได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมี 
ปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศ 
เชิญชวนดังกล่าวไปให้ส�านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อนการก�าหนดวัน เวลา
การยืน่ข้อเสนอในเอกสารซ้ือหรอืจา้งและประกาศเชญิชวนตามวรรคหนึง่ใหก้�าหนดเป็น 
วันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้าง 
โดยก�าหนดเป็นวัน เวลา ท�าการ เพียงวันเดียวการก�าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ 
ให้ก�าหนดเป็นวัน เวลา ท�าการ ถัดจากยื่นข้อเสนอตามวรรคสาม

  ข้อ ๖๒ หน่วยงานของรัฐอาจน�าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
สอบราคา เผยแพรเ่พือ่รบัฟงัความคดิเหน็จากผูป้ระกอบการกอ่นกไ็ดใ้นกรณทีีห่นว่ยงาน
ของรฐัน�าร่างประกาศและรา่งเอกสารซ้ือหรอืจา้งดว้ยวธีิสอบราคาเผยแพรเ่พือ่รบัฟงัความ
คิดเห็นจากผู้ประกอบการ ให้น�าความในข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

  ข้อ ๖๓ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ตามขอ้ ๒๒ และรา่งประกาศและรา่งเอกสารซือ้หรอืจา้งดว้ยวธิสีอบราคาแลว้ ใหห้วัหนา้
เจา้หนา้ทีด่�าเนนิการเผยแพรป่ระกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศ
ของกรมบญัชกีลางและของหนว่ยงานของรฐั เปน็เวลาตดิตอ่กนัไมน่อ้ยกวา่ ๕ วนัท�าการ 
โดยใหค้�านงึถงึระยะเวลาในการใหผู้ป้ระกอบการเตรยีมการจดัท�าเอกสารเพือ่ยืน่ขอ้เสนอ
ด้วย

  ข้อ ๖๔ ให้น�าความในข้อ ๔๙ มาใช้บังคับกับการให้หรือขายเอกสารสอบราคา 
โดยอนุโลม

  ข้อ ๖๕ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารสอบราคาของหน่วยงาน 
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ของรัฐให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

  ข้อ ๖๖ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจ�าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้าง
จะต้องก�าหนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารสอบราคาที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการ 
ชี้สถานที่ ให้หน่วยงานของรัฐก�าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียด 
หรือการช้ีแจงสถานท่ีในเอกสารสอบราคาด้วยก่อนถึงก�าหนดวันย่ืนข้อเสนอ หากหน่วยงาน
ของรัฐเห็นว่ามีความจ�าเป็นท่ีจะต้องก�าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการช้ีสถานที่ 
อนัเปน็การแกไ้ขคณุลกัษณะเฉพาะทีเ่ป็นสาระส�าคญัซึง่มไิดก้�าหนดไวใ้นเอกสารสอบราคา
ตั้งแต่ต้น ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�าเป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติมและให้ ระบุวัน เวลา 
และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไว้ด้วย โดยให้ด�าเนินการเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้แจ้ง 
ผูท้ีไ่ดร้บัหรอืไดซ้ือ้เอกสารสอบราคาไปแลว้ทกุรายทราบผ่านทางจดหมายอเิล็กทรอนิกส์
ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก�าหนดการช้ีแจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคสอง 
ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น จัดท�าบันทึกการช้ีแจงรายละเอียดหรือการช้ี 
สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง ถ้ามีการด�าเนินการตามวรรคสอง  
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน เวลาการย่ืนข้อเสนอ และการเปิดซองสอบราคา 
ตามความจ�าเป็นแก่กรณีด้วย

  ข้อ ๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดวัน เวลา และสถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อ 
เอกสารสอบราคา ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐก�าหนด โดยให้ขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
สอบราคาได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร 
สอบราคา ตามข้อ ๖๓

  ข้อ ๖๘ ในการยื่นซองข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐ 
ผูด้�าเนนิการสอบราคาโดยยืน่โดยตรงตอ่หนว่ยงานของรฐั พรอ้มรบัรองเอกสารหลกัฐาน 
ทีย่ืน่มาพร้อมกบัซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดงักลา่วถูกต้องและเปน็ความจรงิทกุประการ
ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
มายืน่ซองโดยตรง ใหอ้อกใบรบัใหแ้กผู่ย้ืน่ขอ้เสนอ และใหส้ง่มอบซองเสนอราคาทัง้หมด 
และเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ  ทีไ่ดร้บัไวต้อ่คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคาครัง้นัน้ 
เพื่อด�าเนินการต่อไป

  ข้อ ๖๙ นอกเหนือจากกรณีที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๖๖ เม่ือถึงก�าหนดวันยื่นซอง 
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ข้อเสนอ ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงก�าหนดวันยื่นซองข้อเสนอ

  ข้อ ๗๐ เมื่อถึงก�าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณา
ผลการสอบราคา ด�าเนินการเปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก�ากับไว้ในใบเสนอราคา
และเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น และให้น�าความในข้อ ๕๕ 
(๒) - (๔) มาใช้บังคับกับการด�าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างของคณะ
กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา โดยอนุโลม

  ข้อ ๗๑ ในกรณีท่ีปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอ
หลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว หรือ
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่ก�าหนดในเอกสารสอบราคา  
ใหค้ณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคาด�าเนนิการตามขอ้ ๕๖ โดยอนโุลมถา้ปรากฏ
ว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ด�าเนินการ
ตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

  ข้อ ๗๒ ให้น�าความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีสอบราคา โดยอนุโลม

  ขอ้ ๗๓ ให้น�าความในขอ้ ๖๐ มาใชบ้งัคบักบัการสอบราคานานาชาต ิโดยอนโุลม

วิธีคัดเลือก

  ข้อ ๗๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ตามข้อ ๒๒ แล้วให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ด�าเนินการดังต่อไปนี้

   (๑) จัดท�าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐก�าหนด ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานน้ัน 
มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก�าหนดน้อยกว่า ๓ ราย โดยให้ค�านึงถึงการไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่ 
คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน

   (๒) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ด�าเนินการตามข้อ ๖๘ 
โดยอนุโลม
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   (๓) เมื่อถึงก�าหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่น
ขอ้เสนอเฉพาะรายทีค่ณะกรรมการไดม้หีนงัสอืเชญิชวนเทา่นัน้ พรอ้มจดัท�าบญัชรีายชือ่
ผูม้ายืน่ขอ้เสนอ เมือ่พน้ก�าหนดเวลารบัซองขอ้เสนอ หา้มรบัเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ  และ
พัสดุตัวอย่างตามเง่ือนไขที่ก�าหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ 
กรณีการซื้อหรือจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจ�าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะ
ต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอน�าตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือน�าเสนองาน 
หรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอน�าเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ

   (๔) เมื่อถึงก�าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการด�าเนิน
การเปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก�ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการ
เสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้น�าความในข้อ ๕๕(๒) - (๔) มาใช้บังคับ
กับการด�าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกของ 
คณะกรรมการ โดยอนุโลม

  ขอ้ ๗๕ หากปรากฏวา่มผีูย้ืน่ขอ้เสนอเพยีงรายเดียวหรอืมผีูย้ืน่ขอ้เสนอหลายราย
แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการ
ด�าเนินการตามข้อ ๕๖ โดยอนุโลมในกรณีท่ีไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรง 
ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในหนังสือเชิญชวนให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า 
เจา้หนา้ทีเ่พือ่ยกเลกิการคดัเลอืกครัง้นัน้ และจะด�าเนนิการใหมโ่ดยวธิเีฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ก็ได้ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการ 
เหน็สมควรซือ้หรอืจา้งยงัสงูกวา่วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจ้าง ใหค้ณะกรรมการเรียกผูย้ืน่ขอ้เสนอ
รายนัน้มาตอ่รองราคา โดยใหด้�าเนนิการตามขอ้ ๕๗ หรอืขอ้ ๕๘ แลว้แตก่รณ ีโดยอนโุลม

  ข้อ ๗๖ ในกรณีการจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ช) หากไม่สามารถด�าเนิน
การตามปกติได้ ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา แล้วให้คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดแล้วจัดล�าดับ หลังจากน้ันให้เชิญผู้ที่ยื่น
ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม  
หากเจรจาไมไ่ดผ้ล ให้เจรจากับผูย้ืน่ข้อเสนอดา้นเทคนคิทีด่ทีีส่ดุรายถดัไปหากด�าเนนิการ 
ตามวรรคหนึ่ง แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจา้หนา้ทีเ่พือ่พจิารณายกเลกิการจา้งในครัง้นัน้และจะส่ังใหด้�าเนนิการใหมโ่ดยวธิเีฉพาะ
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เจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ก็ได้

  ข้อ ๗๗ ให้น�าความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือ
จ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม

วิธีเฉพาะเจาะจง

  ข้อ ๗๘ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตาม
ข้อ ๒๒ แล้วให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด�าเนินการดังต่อไปนี้

   (๑) จัดท�าหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
ที่หน่วยงานของรัฐ ก�าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรอง
ราคา โดยให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้

    (ก) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มี
อาชพีขายหรอืรบัจา้งนัน้โดยตรงหรอืจากผูย้ืน่ขอ้เสนอในการซือ้หรอืจา้งโดยวธิปีระกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็น
ว่าผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือ
ราคาทีป่ระมาณได ้หรอืราคาทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรใหต้อ่รองราคาลงเทา่ทีจ่ะท�าได้

    (ข) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการ 
ที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างน้ันโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาท่ีเสนอน้ันยัง 
สูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาท่ีประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท�าได้

    (ค) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) 

    (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซ่ึง
ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียดและราคา 
ที่ต�่ากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยค�านึงถึงราคาต่อหน่วย
ตามสญัญาเดมิ (ถ้าม)ี เพือ่ให้เกดิประโยชน์สงูสดุต่อหน่วยงานของรฐั (ง) กรณตีามมาตรา 
๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ฉ) ให้ด�าเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา (จ) กรณีตามมาตรา ๕๖ 
วรรคหนึ่ง (๒) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็น
ว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร  
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ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท�าได้

  (๒) จดัท�ารายงานผลการพจิารณา โดยใหน้�าความในขอ้ ๕๕ (๔) มาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม

 ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ 
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้าง
ได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔ การซื้อ
หรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้
ก่อนและไม่อาจด�าเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ
งานนั้นด�าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็น 
หลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

 ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงตามความ 
ในมาตรา ๙๖ วรรคสอง หน่วยงานของรัฐอาจด�าเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนดก็ได้

 ข้อ ๘๑ ให้น�าความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม

การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง

 ข้อ ๘๒ หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดท�าโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
ทีม่รีปูแบบและขอบเขตการด�าเนนิงานครอบคลมุการส�ารวจ ออกแบบ ตลอดจนกอ่สรา้ง
จนแลว้เสรจ็สมบรูณร์วมทัง้การบ�ารงุรกัษาในชว่งเริม่ตน้ของโครงการโดยผูป้ระกอบการ
เพียงรายเดียว ให้เสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้น
ด�าเนินโครงการ การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถด�าเนินการได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้

   (๑) จา้งออกแบบควบคูก่ารกอ่สร้าง (Design & Build Project) คือ โครงการ
ที่มีวงเงินลงทุนและเทคโนโลยีด�าเนินการสูง รวมทั้งสามารถจัดท�าโครงการได้หลาย 
รูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการใหม่ท่ีไม่เคยมีการด�าเนินการมาก่อนในประเทศ 
ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาด�าเนินโครงการที่มีความรู้ ความสามารถ  
และเทคนิคในการด�าเนินการพิเศษ โดยเฉพาะการช�าระเงินค่าด�าเนินโครงการจะมีรูป
แบบการจ่ายช�าระเงินตามความก้าวหน้าของงานเป็นงวด ๆ (installment)
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   (๒) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (Turnkey Project) คือ โครงการ 
ที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหาผู้รับจ้างด�าเนินโครงการจนแล้วเสร็จ จึงจะมีการช�าระเงินค่าด�าเนิน
โครงการ ซึ่งผู้รับจ้างอาจต้องมีหน้าท่ีในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อด�าเนินโครงการ 
ดว้ย รวมทัง้ผูว่้าจา้งตอ้งมวีงเงนิด�าเนนิโครงการอา้งองิไดป้ระกอบการพจิารณาโครงการ 
(Reference Based Price)

   (๓) จ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (หรือจ้างเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ) คือ โครงการที่ใช้รูปแบบด�าเนินโครงการทั้ง ๒ รูปแบบ โดยผู้รับ
จ้างเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างควบคู่กัน (Design & Build) รวมทั้งท�าหน้าที่จัดหาเงิน
ทุนด�าเนินโครงการ ซ่ึงผู้ว่าจ้างจะช�าระเงินค่าด�าเนินโครงการเมื่อแล้วเสร็จ หลักเกณฑ์  
วิธีการ และรายละเอียดกระบวนและขั้นตอนการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างให้เป็นไป 
ตามที่กรมบัญชีกลางก�าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

 ข้อ ๘๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือ 
วธิคีดัเลอืกใหห้นว่ยงานของรฐัด�าเนนิการโดยพจิารณาถงึประโยชนข์องหนว่ยงานของรฐั 
และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส�าคัญ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

   (๑) การซื้อหรือจ้างท่ีมีการก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็น
มาตรฐาน และมคีณุภาพด ีเพยีงพอตามความตอ้งการใชง้าน และเปน็ประโยชนต์อ่หนว่ย
งานของรัฐแล้ว กรณีน้ีหน่วยงานของรัฐ สามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอ
ราคาต่�าสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

   (๒) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ 
จ�าเป็นต้องคัดเลือกพัสดุ มีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐน้ัน 
และเปน็ประโยชนต์อ่หนว่ยงานของรัฐมากทีส่ดุ กรณนีีห้นว่ยงานของรฐัสามารถใชเ้กณฑ์
ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซ่ึงได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะ 
การซือ้หรอืจา้งหรอืเป็นผูไ้ดร้บัการคดัเลอืก แตห่ากหนว่ยงานของรฐัไมอ่าจเลือกใช้เกณฑ์
อื่นประกอบและจ�าเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา ให้ใช้เกณฑ์ราคา

   (๓) การซ้ือหรือจ้างที่มีการก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค�านึงถึง
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เทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐาน
เดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐก�าหนด
เป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก และให้
หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีมีคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน และ 
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น  
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่�าตามท่ีหน่วยงานของรัฐก�าหนด แล้วให้ด�าเนินการตาม (๑) หรือ (๒)  
ต่อไป ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจก�าหนดแนวทางในการพิจารณา
คัดเลือก ข้อเสนอเพิ่มเติมตามความจ�าเป็นและเหมาะสมก็ได้

อำานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

  ขอ้ ๘๔ การสัง่ซือ้หรอืสัง่จ้างโดยวธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปครัง้หนึง่ ให้เปน็อ�านาจ
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้

   (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   (๒) ผู้มีอ�านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  ข้อ ๘๕ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ให้เป็นอ�านาจของผู้ด�ารง
ต�าแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้

   (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   (๒) ผู้มีอ�านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  ข้อ ๘๖ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ให้เป็นอ�านาจของผู้
ด�ารงต�าแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้

   (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   (๒) ผู้มีอ�านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  ข้อ ๘๗ ผู้มีอ�านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามข้อ ๘๔ ข้อ ๘๕ และข้อ ๘๖ ให้เป็นไป
ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้

  ข้อ ๘๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจ�าเป็นจะก�าหนดผู้มีอ�านาจและวงเงินในการ 
สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ตามข้อ ๘๔ ข้อ ๘๕ ข้อ ๘๖ และข้อ ๘๗ แตกต่างไปจากที่ก�าหนดไว้ 
ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับ 
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ความเห็นชอบแล้วให้รายงานส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

การจ่ายเงินล่วงหน้า

  ขอ้ ๘๙ การจา่ยเงนิคา่พสัดลุว่งหนา้ใหแ้กผู่ป้ระกอบการทีเ่ปน็คูส่ญัญาจะกระท�า
มิได้เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ�าเป็นจะต้องจ่าย และมีการก�าหนด
เงื่อนไขไว้ก่อนการท�าสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระท�าได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้

   (๑)   การซ้ือหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบ
ของราคาซื้อหรือราคาจ้าง

   (๒)   การซ้ือพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอื่น
ในต่างประเทศ ซ่ึงต้องด�าเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ หรือพัสดุอื่น ที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศก�าหนด ซึ่งจ�าเป็นต้องซื้อ
จากผู้ผลิตหรือผู้แทนจ�าหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบัน
ของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามเงื่อนไขที่ผู้ขายก�าหนด แล้วแต่กรณี

   (๓)   การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซ้ือฐานข้อมูล
ส�าเร็จรูปที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีก�าหนดการออกเป็นวาระ 
ดงัเชน่วารสาร หรอืการบอกรบัเป็นสมาชกิเพ่ือการใชป้ระโยชนเ์รียกคน้หาขอ้มลูขา่วสาร
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยอาศัยระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง

   (๔)   การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธี
เฉพาะเจาะจงนอกจากกรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ
สิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้างแต่ทั้งนี้ จะต้องก�าหนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้า
ไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย

  ขอ้ ๙๐ การจ่ายเงนิตามแบบธรรมเนยีมการคา้ระหวา่งประเทศ โดยเปดิเลตเตอร์
ออฟเครดิตหรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีที่วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือการจ่ายเงิน
ตามความก้าวหน้าในการสั่งซื้อพัสดุ ให้กระท�าได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า

  ข้อ ๙๑ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ ๘๙ (๑) (๒) และ (๓) ไม่ต้องเรียก
หลกัประกันสว่นการจา่ยเงนิคา่พสัดลุว่งหนา้ตามขอ้ ๘๙ (๔) ผูป้ระกอบการทีเ่ปน็คู่สัญญา
จะตอ้งน�าพันธบัตรรฐับาลไทยหรอืหนงัสอืค้�าประกันหรอืหนงัสอืค้�าประกันอเิล็กทรอนิกส์
ของธนาคารในประเทศมาค้�าประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐคืน
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หนังสือค้�าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้า
จากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งน้ีให้ก�าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ใน
สัญญาด้วย

ส่วนที่	๓

การเช่า

  ข้อ ๙๒ การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์ 
ที่ก�าหนดไว้ในหมวดนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาด�าเนินการได้ตามความ 
เหมาะสมและจ�าเปน็ โดยส�าหรบัการเช่าสงัหารมิทรพัยใ์หน้�าขอ้ก�าหนดเกีย่วกับการซือ้มา
ใชโ้ดยอนโุลมในกรณทีีม่คีวามจ�าเปน็ตอ้งจา่ยเงนิคา่เชา่ลว่งหนา้ในการเช่าอสงัหาริมทรัพย ์
และสังหาริมทรัพย์ให้กระท�าได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ตามหลัก
เกณฑ์ ดังต่อไปนี้

   (๑) การเช่าจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่า 
ทั้งสัญญา

   (๒)  การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าเช่าทั้งสัญญา

การเช่าอสังหาริมทรัพย์

  ข้อ ๙๓ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระท�าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

   (๑) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ

   (๒) เชา่สถานทีเ่พือ่ใชเ้ปน็ทีท่�าการในกรณทีีไ่มม่สีถานทีข่องหนว่ยงานของ
รฐั หรอืมแีตไ่มเ่พยีงพอและถ้าสถานทีเ่ชา่นัน้กวา้งขวางพอ จะใชเ้ปน็ทีพ่กัของผูซ้ึง่มสีทิธิ
เบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐด้วยก็ได้

   (๔) เชา่สถานทีเ่พือ่ใชเ้ปน็ทีพ่กัส�าหรบัผูม้สีทิธเิบกิคา่เชา่ทีพ่กัตามระเบยีบ
ของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ

   (๕) เช่าสถานท่ีเพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ไม่มี
สถานที่เก็บเพียงพอการเช่าให้ด�าเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ให้เช่าโดยตรง
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  ข้อ ๙๔ ก่อนด�าเนินการเช่า ให้เจ้าหน้าที่ท�ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการ ดังต่อไปนี้

   (๑)  เหตุผลและความจ�าเป็นที่จะต้องเช่า

   (๒) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ

   (๓)  รายละเอยีดของอสงัหารมิทรพัยท่ี์จะเชา่ เช่น สภาพของสถานทีบ่รเิวณ
ที่ต้องการใช้พร้อมทั้งภาพถ่าย (ถ้ามี) และราคาค่าเช่าครั้งหลังสุด เป็นต้น

   ๔)  อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่
จะเช่า (ถ้ามี)

  ขอ้ ๙๕ อสงัหารมิทรพัยซ์ึง่มอีตัราคา่เชา่รวมทัง้คา่บริการอืน่เกีย่วกบัการเชา่ตาม
ที่จะก�าหนดไว้ในสัญญา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

   (๑) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่กระทรวงการคลังก�าหนด

   (๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวง
มหาดไทย กรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ก�าหนด

   (๓)  หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่หน่วยงาน
ของรัฐนั้นก�าหนด

ส่วนที่	๔

การแลกเปลี่ยน

  ขอ้ ๙๖ การแลกเปลีย่นพสัดจุะกระท�ามไิด ้เวน้แตใ่นกรณทีีห่วัหนา้หนว่ยงานของ
รัฐเห็นว่ามีความจ�าเป็นจะต้องแลกเปลี่ยน ให้กระท�าได้เฉพาะการแลกเปล่ียนครุภัณฑ์ 
กับครุภัณฑ์และการแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

   (๑) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน  
ให้แลกเปลี่ยนได้ เว้นแต่ การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งส�านักงบประมาณหรือ 
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หนว่ยงานของรัฐทีมี่หน้าทีค่วบคมุพสัดนุัน้ก�าหนด หรอืการแลกเปลีย่นทีต่อ้งจ่ายเงนิเพิม่ 
ให้ขอท�าความตกลงกับส�านักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน

   (๒) การแลกเปลีย่นครภัุณฑ์กับครุภณัฑต์า่งประเภทหรอืตา่งชนดิกนั ให้ขอ
ท�าความตกลงกับส�านักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อนทุกกรณี

   (๓)  การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้แลกเปลี่ยนได้

  ข้อ ๙๗ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพื่อพิจารณาสั่งการ โดยให้รายงานตามรายการ 
ดังต่อไปนี้

   (๑)  เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน

   (๒)  รายละเอียดของพัสดุที่จะน�าไปแลกเปลี่ยน

   (๓)  ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะน�าไปแลกเปลี่ยน และราคาที่จะ 
แลกเปลี่ยนได้โดยประมาณ

   (๔)  พสัดทุีจ่ะรบัแลกเปลีย่น และใหร้ะบวุา่จะแลกเปลีย่นกบัหนว่ยงานของ
รัฐหรือเอกชน

   (๕)  ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี)

  ในกรณทีีจ่ะแลกเปลีย่นกบัเอกชน ใหร้ะบวุธีิทีจ่ะแลกเปล่ียนพรอ้มทัง้เหตผุล โดย
เสนอให้น�าวธีิการซือ้มาใชโ้ดยอนุโลม เว้นแตก่ารแลกเปลีย่นพสัดทุีจ่ะน�าไปแลกครัง้หนึง่
ซึง่มรีาคาซือ้หรอืไดม้ารวมกนัไมเ่กนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอใหใ้ชว้ธิเีฉพาะเจาะจงโดย
การเจรจาตกลงแลกเปลี่ยนกันก็ได้

  ข้อ ๙๘ การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง 
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจ�าเป็น โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๒๖ 
หรือข้อ ๒๗ แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้

   (๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปล่ียนตามสภาพ
ปัจจุบันของพัสดุนั้น

   (๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปล่ียนว่าเป็นของ
ใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน เว้นแต่พัสดุเก่าท่ีจะได้รับจากการแลกเปล่ียนนั้นจะเป็น
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ความจ�าเป็นไม่ท�าให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์หรือเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงาน
ของรัฐ

   (๓) โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม (๑) และราคาพัสดุที่จะได้รับ 
จากการแลกเปลี่ยน ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคาในท้องตลาด
โดยทั่วไป

   (๔)  ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน

   (๕)  เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ

   (๖)  ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ ๑๗๕ โดยอนุโลม

  ข้อ ๙๙ การแลกเปลี่ยนพัสดุของหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน 
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ที่จะตกลงกัน

  ข้อ ๑๐๐ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปล่ียนเม่ือลงทะเบียนครุภัณฑ์ของ 
หนว่ยงานของรฐันัน้แลว้ ให้แจง้ส�านกังบประมาณหรอืหนว่ยงานของรฐัทีม่หีนา้ทีค่วบคมุ
พัสดุนั้น และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับ
แต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  
ให้ส่งส�าเนาหลักฐานการด�าเนินการตามข้อ ๙๗ หรือข้อ ๙๘ ไปด้วย

หมวด	๓
งานจ้างที่ปรึกษา

ส่วนที่	๑
บททั่วไป

  ขอ้ ๑๐๑ การจา้งทีป่รึกษา เปน็งานใหบ้ริการเพือ่เปน็ผูใ้ห้ค�าปรกึษาหรอืแนะน�า
แก่หน่วยงานของรัฐ โดยที่ปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูล 
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ทีป่รึกษา กระทรวงการคลงั เว้นแต่จะมหีนงัสอืรบัรองจากศนูยข์อ้มลูทีป่รกึษา กระทรวง
การคลัง ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างน้ันหรือเป็นงานจ้างท่ีปรึกษา 
ของหนว่ยงานของรฐัในตา่งประเทศในกรณทีีม่คีวามจ�าเปน็ตอ้งจา้งทีป่รกึษาตา่งประเทศ 
ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผลและความจ�าเป็นในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ 
ไว้ในรายงานขอจ้าง โดยการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศในครั้งนั้นจะต้องมีบุคลากรไทย 
ร่วมงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรไทย 
เว้นแต่สาขาบริการหรืองานจ้างที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได้

  ข้อ ๑๐๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาให้กับหน่วยงาน 
ของรฐัแหง่อืน่ใหก้�าหนดหลกัเกณฑ ์วธิกีาร และรายละเอยีดการด�าเนนิการจา้งทีป่รกึษา
เสนอตอ่คณะกรรมการนโยบายเพือ่ขอความเห็นชอบ และเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบแลว้ให้
หนว่ยงานของรฐัด�าเนนิการตามวธิกีารทีก่�าหนดตอ่ไปในกรณทีีเ่หน็สมควร คณะกรรมการ
นโยบายอาจประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดการด�าเนินการจ้างที่
ปรึกษา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้

ส่วนที่	๒
กระบวนการจ้างที่ปรึกษา

การจัดทำาร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา

  ข้อ ๑๐๓ ในงานจ้างที่ปรึกษา ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขึ้นมาคณะหน่ึงหรือจะให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดท�าร่างขอบเขตของงาน
จ้างที่ปรึกษา รวมทั้งก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ องค์ประกอบ 
ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก�าหนดตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

รายงานขอจ้างที่ปรึกษา

  ข้อ ๑๐๔ ในการจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จัดท�ารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตาม
รายการดังต่อไปนี้

   (๑) เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา

   (๒)  ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา
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   (๓)  คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง

   (๔)  ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา

   (๕)  วงเงินที่จะจ้างท่ีปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงิน 
ดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น

   (๖)  ก�าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา

   (๗)  วิธีจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น

   (๘)  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

   (๙)  ข้อเสนออื่น ๆ  เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  ที่จ�าเป็น
ในการจ้างที่ปรึกษา การออกเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่เม่ือหัวหน้า
หนว่ยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบรายงานตามวรรคหนึง่แล้ว ใหเ้จา้หนา้ทีด่�าเนนิการจา้ง
ตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้

คณะกรรมการดำาเนินงานจ้างที่ปรึกษา

  ข้อ ๑๐๕ ในการด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แตง่ตัง้คณะกรรมการด�าเนนิงานจา้งทีป่รกึษาขึน้ เพือ่ปฏิบตักิารตามระเบยีบนี ้พรอ้มกบั
ก�าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ

   (๑)  คณะกรรมการด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

   (๒)  คณะกรรมการด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

   (๓)  คณะกรรมการด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (๔)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา

  ให้คณะกรรมการการด�าเนินงานจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด ถ้ามีเหตุที่ท�าให้การรายงานล่าช้า 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจ�าเป็น

  ข้อ ๑๐๖ คณะกรรมการตามข้อ ๑๐๕ แต่ละคณะให้ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๔ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า 
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงาน



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

กรมจเรทหารบก 137

ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้ค�านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้
รับแต่งตั้งเป็นส�าคัญ และในกรณีการจ้างที่ปรึกษาที่ด�าเนินการด้วยเงินกู้ที่กระทรวงการ
คลังได้กู้เงินจากต่างประเทศ ให้มีผู้แทนจากส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะเข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วยในกรณีจ�าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคล
อื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้แต่จ�านวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นน้ันจะต้องไม่มากกว่า
จ�านวนกรรมการตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการด�าเนินการจ้างที่ปรึกษาทุกคณะ ควรแต่ง
ตั้งผู้ช�านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

  ข้อ ๑๐๗ องค์ประชุมของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีส่วน
ได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณา ให้น�าความตามข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

วิธีการจ้างที่ปรึกษา

  ข้อ ๑๐๘ การจ้างที่ปรึกษา กระท�าได้ ๓ วิธี ดังนี้

  (๑)  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  (๒)  วิธีคัดเลือก

  (๓)  วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  ข้อ ๑๐๙ ให้เจ้าหน้าที่จัดท�าเอกสารจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนดการท�าเอกสารจ้าง 
ที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจ�าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการ 
แตกตา่งไปจากแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก�าหนด โดยมสีาระส�าคัญตามทีก่�าหนดไวใ้น
แบบและไมท่�าใหห้นว่ยงานของรฐัเสยีเปรียบก็ให้กระท�าได ้เวน้แตห่วัหนา้หนว่ยงานของ
รัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารจ้างที่ปรึกษา
และประกาศเชญิชวนดงักลา่ว ไปใหส้�านกังานอยัการสงูสดุตรวจพจิารณากอ่นการก�าหนด
วัน เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารจ้างท่ีปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่งให้
ก�าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้าง 
ที่ปรึกษาโดยก�าหนดเป็นวัน เวลา ท�าการ เพียงวันเดียว

  ข้อ ๑๑๐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา 
ตามขอ้ ๑๐๔ แลว้ใหห้วัหนา้เจ้าหนา้ทีเ่ผยแพรป่ระกาศและเอกสารจา้งทีป่รึกษาในระบบ
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เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศ 
โดยเปดิเผย ณ สถานทีป่ดิประกาศของหนว่ยงานของรฐันัน้ เปน็เวลาติดตอ่กันไมน้่อยกวา่ 
๕ วันท�าการ โดยให้ค�านึงถึงระยะเวลาในการให้ท่ีปรึกษาเตรียมการจัดท�าเอกสารเพื่อ 
ยืน่ขอ้เสนอดว้ยการใหเ้อกสารจา้งทีป่รกึษาโดยวธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป รวมท้ังเอกสาร
ที่เกี่ยวข้องให้กระท�าไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างท่ีปรึกษาตาม
วรรคหนึง่ เพ่ือใหท้ีป่รกึษาทีป่ระสงคจ์ะเขา้ยืน่ขอ้เสนอสามารถขอรบัเอกสารจา้งทีป่รกึษา
ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา

  ขอ้ ๑๑๑ ใหก้รมบญัชกีลางจดัสง่ประกาศและเอกสารจา้งทีป่รกึษาใหส้�านกังาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

  ข้อ ๑๑๒ เมื่อถึงก�าหนดวันยื่นซองข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงก�าหนดวันยื่นซองข้อเสนอ

  ข้อ ๑๑๓ ในการยื่นซองข้อเสนอ ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องผนึก
ซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการด�าเนินงานจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปครั้งน้ัน และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ด�าเนินการจ้างโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการให้เจ้าหน้าท่ีลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณี 
ที่ปรึกษามายื่นซองให้ออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษา และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและ
เอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ  ทีไ่ดรั้บไวต้อ่คณะกรรมการด�าเนนิงานจา้งทีป่รึกษาโดยวธิปีระกาศ
เชิญชวนทั่วไปครั้งน้ัน เพื่อด�าเนินการต่อไป การยื่นซองผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

  ข้อ ๑๑๔ เม่ือถึงก�าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการด�าเนินงาน
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด�าเนินการดังนี้

   (๑) เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของที่ปรึกษา
ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก�ากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ
ทุกแผ่น

   (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ของที่ปรึกษาแล้วคัดเลือกท่ีปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน  
ถกูตอ้ง มีคณุสมบตัแิละข้อเสนอเป็นไปตามเงือ่นไขทีห่น่วยงานของรฐัก�าหนดไวใ้นเอกสาร
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จ้างที่ปรึกษาในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา 
รายใดก็ได้ แต่จะให้ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระส�าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และ
หากคณะกรรมการเห็นว่า ท่ีปรึกษารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงาน
ของรัฐได้ก�าหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาให้คณะกรรมการตัดรายชื่อ 
ของทีป่รกึษารายนัน้ ในกรณทีีท่ีป่รกึษารายใดเสนอเอกสารดา้นคณุภาพไมค่รบถว้น หรอื
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารจ้างที่ปรึกษา ในส่วนที่มิใช่สาระส�าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท�าให้เกิด
การได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณา 
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

   (๓) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม (๒) และ
พิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต�่าสุด และจัดล�าดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย กรณีที่ปรึกษาราย 
ที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต�่าสุด ไม่เข้าท�าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ  
ในเวลาทีก่�าหนดตามเอกสารจ้างทีป่รกึษา ให้คณะกรรมการพจิารณาผูท้ีเ่สนอราคาต�า่สดุ 
รายถัดไปกรณีท่ีมีท่ีปรึกษาเสนอราคาต�่าสุดเท่ากันหลายราย ให้เรียกที่ปรึกษาดังกล่าว
มาเสนอราคาใหม่ ด้วยวิธีการยื่นซองข้อเสนอด้านราคาและพิจารณาเลือกรายที่เสนอ
ราคาต�่าสุด

   (๔) จัดท�ารายงานผลการพิจารณา โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

    (ก)  รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา

    (ข)  รายชื่อที่ปรึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย

    (ค)  รายช่ือท่ีปรึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

    (ง)  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การ 
     ให้คะแนน

    (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของ 
     ที่ปรึกษาทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

  ขอ้ ๑๑๕ เมือ่คณะกรรมการด�าเนนิงานจา้งทีป่รึกษาโดยวธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป
ได้พิจารณาตามข้อ ๑๑๔ แล้ว ปรากฏว่า มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือ 
มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้า
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หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งน้ัน 
 แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด�าเนินการต่อไปโดย 
ไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนท่ัวไป ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษา 
รายนั้น ในกรณีท่ีไม่มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก  
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้าง 
ในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า หากด�าเนินการจ้างด้วย
วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด�าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตาม
มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) 
แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด�าเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะ
เจาะจงดว้ยเหตอุืน่ ใหเ้ริม่กระบวนการจา้งใหมโ่ดยการจดัท�ารายงานขอจา้งตามขอ้ ๑๐๔

  ข้อ ๑๑๖ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่ปรากฏว่าราคาของ 
ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามข้อ ๑๐๔ ให้คณะกรรมการ
ด�าเนินการดังนี้

   (๑) ใหแ้จง้ทีป่รกึษารายทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรจา้งนัน้ เพือ่ตอ่รองราคา
ให้ต่�าสุดเท่าที่จะท�าได้หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูง
กว่าวงเงินที่จะจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง 
หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างนั้นไม่เกินร้อย
ละสิบของวงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอจ้างจาก
ที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้น

   (๒) ถ้าด�าเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ ์
ด้านคุณภาพทุกราย เพื่อเสนอราคาใหม่พร้อมกันยื่นซองข้อเสนอด้านราคาภายในระยะ
เวลาทีห่น่วยงานของรฐัก�าหนด หากทีป่รกึษารายใดไม่ยืน่ซองข้อเสนอด้านราคาให้ถอืว่า
ที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากที่ปรึกษาที่เสนอราคาต�่าสุด
ในการเสนอราคาครั้งน้ันเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่า
นั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้
เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น

   (๓) ถ้าด�าเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม หรือ
ยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น และด�าเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่ แต่หากหัวหน้า 



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

กรมจเรทหารบก 141

หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการด�าเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจ
ไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด�าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๗๐  
วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้เว้นแต่หน่วยงาน
ของรฐัจะด�าเนนิการโดยวธิคีดัเลอืกหรอืวธิเีฉพาะเจาะจงดว้ยเหตอุืน่ ให้เริม่กระบวนการ
จ้างใหม่โดยการจัดท�ารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔

  ข้อ ๑๑๗ ภายหลังจากที่ได้ด�าเนินการตามข้อ ๑๑๔ ข้อ ๑๑๕ หรือข้อ ๑๑๖ แล้ว
แต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

  ขอ้ ๑๑๘ เมือ่หวัหนา้หนว่ยงานของรฐัใหค้วามเหน็ชอบรายงานผลการพจิารณา
ตามข้อ ๑๑๗ และผู้มีอ�านาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะ 
งานจา้งท่ีปรกึษาโดยวธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปในระบบเครอืขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชี
กลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นและแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้า
ยื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรม
บัญชีกลางก�าหนด

วิธีคัดเลือก

  ข้อ ๑๑๙ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา
ตามข้อ ๑๐๔ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูล 
ที่ปรึกษา กระทรวงการคลังแล้วมอบให้คณะกรรมการด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดย 
วิธีคัดเลือก เพื่อด�าเนินการต่อไป

  ข้อ ๑๒๐ ให้คณะกรรมการด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ด�าเนินการ
ดังนี้

   (๑) จัดท�าหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดให้เข้ายื่น 
ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรฐัไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนัน้มทีีป่รกึษาทีมี่คณุสมบตัิ
ตรงตามทีก่�าหนดน้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายืน่ข้อเสนอ โดยให้ค�านงึถงึการไม่มผีลประโยชน์
ร่วมกนัของผูท่ี้เข้ายืน่ข้อเสนอ พร้อมจดัท�าบญัชรีายช่ือทีป่รกึษาทีค่ณะกรรมการมหีนงัสอื
เชิญชวนไปด้วย
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   (๒)  การยืน่ซองข้อเสนอและการรบัซองข้อเสนอ ให้ด�าเนนิการตามข้อ ๑๑๓ 
โดยอนุโลม

   (๓)  เมื่อถึงก�าหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของที่
ปรึกษาเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดท�าบัญชีรายชื่อ
ที่ปรึกษาที่มายื่นข้อเสนอเม่ือพ้นก�าหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา

   (๔) เม่ือถึงก�าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอและ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของที่ปรึกษาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก�ากับ
ไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

   (๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ของที่ปรึกษาแล้วคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน  
ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดไว้ใน 
หนังสือเชิญชวนในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา 
รายใดก็ได้ แต่จะให้ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระส�าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และ
หากคณะกรรมการเห็นว่าท่ีปรึกษารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที ่
หน่วยงานของรัฐก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษา
รายนัน้ออกจากการคดัเลอืกในครัง้นัน้ในกรณทีีท่ีป่รกึษารายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน 
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดไว้ในหนังสือ 
เชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระส�าคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท�าให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบต่อท่ีปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรน 
การตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

   (๖) พจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอของทีป่รกึษารายทีถ่กูต้องตาม (๕) และผ่าน
เกณฑ์ด้านคณุภาพทีห่น่วยงานของรฐัก�าหนดและจดัล�าดบั และให้พจิารณาคดัเลอืกผูช้นะ
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

    ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน 
ของรัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคา
มากที่สุด
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    ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกรายที่ได้
คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุดในกรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท�าสัญญาหรือ
ข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาท่ีก�าหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาที่ปรึกษาที่ได้
คะแนนมากที่สุดล�าดับถัดไป ตาม (ก)หรือ (ข) แล้วแต่กรณี

   (๗) ในกรณีที่มีที่ปรึกษาได้คะแนนเท่ากันหลายราย ให้ด�าเนินการ ดังนี้

    (ก)  กรณตีาม (๖) (ก) ให้พจิารณาผู้ทีไ่ด้รบัคะแนนด้านคณุภาพมากทีสุ่ด

    (ข)  กรณีตาม (๖) (ข) ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต�่าสุด

   (๘) จัดท�ารายงานผลการพิจารณา โดยให้น�าความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้
บังคับโดยอนุโลม

  ข้อ ๑๒๑ เมือ่คณะกรรมการด�าเนนิงานจ้างทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลือกได้พจิารณาตาม

ข้อ ๑๒๐ แล้ว ปรากฏว่า มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีที่ปรึกษา
เข้ายื่นข ้อเสนอหลายรายแต่ผ ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าทีเ่พ่ือยกเลิกการคดัเลือกครัง้นัน้แต่ถ้าคณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด�าเนินการต่อไปโดย ไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก  
ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายน้ัน ในกรณีที่ไม่มีท่ีปรึกษาเข้ายื่น 
ข้อเสนอหรอืข้อเสนอนัน้ไม่ได้รบัการคดัเลอืก ให้เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรฐัผ่านหวัหน้า 
เจ้าหน้าทีเ่พ่ือพจิารณายกเลกิการจ้างในครัง้นัน้ แต่หากหวัหน้าหน่วยงานของรฐัพจิารณา 
แล้วเห็นว่าการด�าเนินการคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะส่ังให้ด�าเนินการจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึง่ (๓) (ก) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรฐัจะด�าเนนิการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอ่ืน ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท�ารายงาน 
ขอจ้างตามข้อ ๑๐๔ 

ข้อ ๑๒๒ ในกรณีท่ีปรากฏว่า ราคาของที่ปรึกษาที่เป็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกยัง
สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามข้อ ๑๐๔ ให้คณะกรรมการด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัด
เลือกด�าเนินการ ดังนี้

    (๑) ต่อรองราคากับที่ปรึกษารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรจ้างน้ัน  
ให้ต�่าสุดเท่าที่จะท�าได้หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่า
วงเงินที่จะจ้าง หรือสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง หรือต่อรองราคาแล้ว
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ไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่า
ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น

   (๒)  หากด�าเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม หรือ
ยกเลกิการจ้างในครัง้นัน้และด�าเนนิการจ้างโดยวธิคีดัเลือกใหม่ แต่หากหวัหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการด�าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้
ด�าเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) ก็ได้ เว้นแต่หน่วย
งานของรฐัจะด�าเนนิการโดยวธิเีฉพาะเจาะจงด้วยเหตอุืน่ให้เริม่กระบวนการจ้างใหม่โดย
การจัดท�ารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔

  ข้อ ๑๒๓ ให้น�าความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการ 
คัดเลือกในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม

วิธีเฉพาะเจาะจง

  ข้อ ๑๒๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา
ตามข้อ ๑๐๔ แล้ว ให้คณะกรรมการด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
ด�าเนินการดังต่อไปนี้

    (๑) จัดท�าหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วย
งานของรัฐก�าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา

   (๒) จัดท�าหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที ่
หน่วยงานของรฐัก�าหนดรายใดรายหนึง่ให้เข้ายืน่ข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคาพจิารณา
ข้อเสนอของท่ีปรึกษาและเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อเสนอ
ที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจ้างครั้งนั้น

   (๓) จัดท�ารายงานผลการพิจารณา โดยให้น�าความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้
บังคับโดยอนุโลมข้อ ๑๒๕ ให้น�าความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับ
การคัดเลือกในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

  ข้อ ๑๒๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือ
วิธีคัดเลือก นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ประกอบด้วย (๑) ผลงานและ
ประสบการณ์ของที่ปรึกษา (๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน (๓) จ�านวนบุคลากร
ที่ร่วมงาน (๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (๕) ข้อเสนอ 
ทางด้านการเงิน และ (๖) เกณฑ์อื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น�้าหนัก ตามความในมาตรา ๗๖วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้

   (๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อด�าเนินงานประจ�า งานที่มีมาตรฐานเชิง
คุณภาพตามหลักวิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต�่าสุด

   (๒) กรณงีานจ้างทีป่รกึษาทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรฐัหรอื
งานทีซ่บัซ้อนให้หน่วยงานของรฐัคดัเลอืกผูย้ืน่ข้อเสนอทีผ่่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและ
ให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด

   (๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัด
เลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายท่ีได้คะแนน 
ด้านคุณภาพมากที่สุด

อำานาจในการสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา

  ข้อ ๑๒๗ การสัง่จ้างงานจ้างทีป่รกึษาครัง้หนึง่ ให้เป็นอ�านาจของผูด้�ารงต�าแหน่ง
และภายในวงเงินดังต่อไปนี้

   (๑)  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

   (๒)  ผู้มีอ�านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  ผูม้อี�านาจเหนอืขึน้ไปหนึง่ชัน้ตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามบญัชแีนบท้ายระเบยีบนี้

  ข้อ ๑๒๘ รฐัวิสาหกจิใดมคีวามจ�าเป็นจะก�าหนดผูมี้อ�านาจและวงเงนิในการสัง่จ้าง
ทีป่รกึษาตามข้อ ๑๒๗ แตกต่างไปจากทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบนี ้ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส�านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
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ค่าจ้างที่ปรึกษา

  ข้อ ๑๒๙ อัตราค่าจ้างท่ีปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัด 
โดยค�านึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ลักษณะของงานที่จะจ้าง อัตราค่าจ้างของงาน 
ในลักษณะเดียวกันท่ีหน่วยงานของรัฐอื่นเคยจ้าง จ�านวนคน - เดือน (man-months) 
เท่าที่จ�าเป็น ดัชนีค่าครองชีพ เป็นต้น  แต่ทั้งน้ีจะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา
ตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศก�าหนด (ถ้ามี) ด้วย

ค่าจ้างล่วงหน้า

  ข้อ ๑๓๐ ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกิน 
ร้อยละสิบห้าของค่าจ้างตามสัญญา และที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องน�าหนังสือ 
ค�้าประกันหรือหนังสือค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค�้าประกัน
เงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐคืนหนังสือค�้าประกันดังกล่าวให้แก่ 
คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงาน
แต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ท้ังนี้ ให้ก�าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน
หรือหนังสือเชิญชวน และในสัญญาด้วยส�าหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ ให้จ่ายเงิน 
ค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง ตามสัญญา และไม่ต้องมีหลักประกัน
เงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้

หมวด	๔
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

ส่วนที่	๑
บททั่วไป

  ข้อ ๑๓๑ ในกรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วน 
ท้องถิน่ใดไม่ม ีหน่วยงานออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสร้างหรอืมแีต่ไม่สามารถออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง  
กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ก่อนก็ได้

  ข้อ ๑๓๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดที่ประสงค์จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน ให้ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียด



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

กรมจเรทหารบก 147

การด�าเนนิการจ้างออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพือ่
ขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการตาม 
วิธีการที่ก�าหนดต่อไปในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศก�าหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดการด�าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้

  ข้อ ๑๓๓ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรฐั ต้องไม่มีส่วนได้เสยีกบัผูป้ระกอบการงานก่อสร้างในงานนัน้ ในลกัษณะ
ดังต่อไปนี้

   (๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงาน
ก่อสร้างในงานที่ตนเอง เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น

   (๒) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับคู่
สัญญา ของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ

  ข้อ ๑๓๔ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นบุคคลธรรมดา
จะต้องมี สัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือ
วศิวกรรมส�าหรบังานว่าจ้างตามทีก่�าหนด โดยกฎหมายว่าด้วยวชิาชีพสถาปัตยกรรมหรอื
วศิวกรรม แล้วแต่กรณผีูใ้ห้บรกิารทีเ่ป็นนติบิคุคล กรรมการผูจ้ดัการหรอืหุน้ส่วนผู้จดัการ
ของนติบิคุคลนัน้ จะต้องเป็นคนไทย และเป็นนติบิคุคลทีม่ผู้ีถอืหุ้นเป็นคนไทยเกนิร้อยละ
ห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น

  ข้อ ๑๓๕ ในกรณทีีผู่ว่้าจ้างหรอืหน่วยงานของรฐัอืน่ จะน�าแบบแปลนรายละเอยีด 
งานจ้างไปด�าเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากท่ีก�าหนดไว้ในสัญญา ให้ผู ้ว่าจ้างหรือ 
หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ  จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ตามอัตรา
ที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศก�าหนด

  ข้อ ๑๓๖ ห้ามผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างน�าแบบแปลนรายละเอียด
งานจ้างที่ได้ท�า สัญญากับผู้ว่าจ้างแล้วไปให้ผู้อ่ืนด�าเนินการก่อสร้างอีก เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน

  ข้อ ๑๓๗ ระหว่างด�าเนินการตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในส่วนที่ไม่กระทบ
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ต่อโครงสร้างที่ส�าคัญและเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบ 
งานก่อสร้างได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก

  ข้อ ๑๓๘ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และ 
มีความช�านาญงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานก่อสร้างนั้น ๆผู้ให้บริการควบคุม
งานก่อสร้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคมุงาน ผู้ตรวจการหรือผู้แทนให้ผูว้่าจ้างให้ความเห็น
ชอบ และในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่งผู้ให้บริการ
ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเสนอช่ือผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน ผู้ท่ีปฏิบัติงานแทน 
ในกรณีดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง

ส่วนที่	๒
กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

การจัดทำาร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

  ข้อ ๑๓๙ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับ
ผิดชอบจัดท�าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งก�าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอองค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการ
ประชมุของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามทีห่วัหน้าหน่วยงานของรฐัก�าหนด
ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

  ข้อ ๑๔๐ ในงานจ้างออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสร้างให้เจ้าหน้าทีจ่ดัท�ารายงาน
ขอจ้างออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสร้างเสนอหวัหน้าหน่วยงานของรฐัเพือ่ขอความเห็นชอบ 
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามรายการดังต่อไปนี้

   (๑) เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

   (๒) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

   (๓) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

   (๔) วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ
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   (๕) ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ

    (๖) ก�าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

   (๗) วิธีท่ีจะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และเหตุผลท่ีต้องจ้าง 
โดยวิธีนั้น

   (๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

   (๙) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ�าเป็น
ในงานจ้างออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสร้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน หรอื
หนงัสอืเชญิชวนเม่ือหวัหน้าหน่วยงานของรฐัให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึง่แล้ว 
ให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการจ้างตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้

คณะกรรมการดำาเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

  ข้อ ๑๔๑ ในการด�าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการด�า เนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างขึน้เพือ่ปฏบิตักิารตามระเบยีบนี ้พร้อมกบัก�าหนดระยะเวลาในการพจิารณาของ
คณะกรรมการ แล้วแต่กรณีดังนี้

   (๑) คณะกรรมการด�าเนนิงานจ้างออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสร้างโดยวธิี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป

   (๒) คณะกรรมการด�าเนนิงานจ้างออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสร้างโดยวธิี
คัดเลือก

   (๓) คณะกรรมการด�าเนนิงานจ้างออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสร้างโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

   (๔)  คณะกรรมการด�าเนนิงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวธิปีระกวดแบบ

   (๕)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างให้คณะกรรมการด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคณะ 
รายงานผลการพิจารณาต่อหวัหน้าหน่วยงานของรฐัภายในระยะเวลาทีก่�าหนด ถ้ามเีหตทุีท่�าให้
การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรฐัพจิารณาขยายเวลาได้ตามความจ�าเป็น

  ข้อ ๑๔๒ คณะกรรมการด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตาม
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ข้อ ๑๔๑ แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย 
๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกช่ืออย่างอื่น โดยให้ค�านึงถึง
ลกัษณะหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบของผูท้ีไ่ด้รบัแต่งต้ังเป็นส�าคัญนอกเหนอืจากกรณตีาม
วรรคหนึ่ง จะแต่งตั้งผู้ช�านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกในงานที่จ้างนั้น
ร่วมเป็นกรรมการด้วยกไ็ด้ข้อ ๑๔๓ องค์ประชมุของคณะกรรมการ มตขิองคณะกรรมการ 
และการมส่ีวนได้เสยีในเรือ่งซ่ึงทีป่ระชุมพิจารณา ให้น�าความตามข้อ ๒๗ มาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม

วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

  ข้อ ๑๔๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระท�าได้ ๔ วิธี ดังนี้

   (๑)  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

   (๒)  วิธีคัดเลือก

   (๓)  วิธีเฉพาะเจาะจง

   (๔)  วิธีประกวดแบบ

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  ข้อ ๑๔๕ ให้น�าความในข้อ ๑๐๙ ข้อ ๑๑๐ ข้อ ๑๑๑ ข้อ ๑๑๒ และข้อ ๑๑๓  
มาใช้บังคับกับการด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ 
เชิญชวนทั่วไปในส่วนนี้ โดยอนุโลม

  ข้อ ๑๔๖ เมื่อถึงก�าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการ 
ด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  
ด�าเนินการดังนี้

   (๑) เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ของผูใ้ห้บรกิาร
ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก�ากับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ
ทุกแผ่น

   (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ 
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ผู้ให้บริการแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน  
ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดไว้ใน 
เอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคมุงานก่อสร้าง ในกระบวนการพจิารณาอาจสอบถาม
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ให้บริการรายใดเปล่ียนแปลง 
สาระส�าคญัทีเ่สนอไว้แล้วมไิด้ และหากคณะกรรมการเหน็ว่าผู้ให้บรกิารรายใดมคุีณสมบตัิ
ไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐได้ก�าหนดไว้ในประกาศและเอกสารงาน 
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการ 
รายนั้นในกรณีท่ีผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน หรือเสนอราย
ละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดไว้ในประกาศและเอกสารงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ในส่วนที่มิใช่สาระส�าคัญ และความแตกต่างนั้น
ไม่มีผลท�าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็ก
น้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

   (๓) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม (๒) ซึ่ง
มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากราย 
ที่ได้คะแนนคุณภาพมากท่ีสุดและจัดล�าดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย ในกรณีที่ผู้ให้บริการราย 
ที่คัดเลือกไว้ซ่ึงได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอมเข้าท�าสัญญาหรือข้อตกลงกับ 
หน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก�าหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในล�าดับถัดไป

   (๔) จัดท�ารายงานผลการพิจารณา โดยให้น�าความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้
บังคับโดยอนุโลม

  ข้อ ๑๔๗ เม่ือคณะกรรมการด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้พิจารณาตามข้อ ๑๔๖ แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการยื่น
ข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ให้บริการหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวน
ทั่วไปครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด�าเนินการ
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ 
ผู้ให้บริการรายนั้น ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการ
คัดเลือก ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการ
จ้างในคร้ังนัน้ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรฐัพิจารณาแล้วเหน็ว่าการด�าเนนิการประกาศ
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เชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด�าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๘๑ 
(๑) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒ (๑) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ
จะด�าเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างอื่น ให้เร่ิมกระบวนการจ้าง
ใหม่โดยการจัดท�ารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๔๐

  ข้อ ๑๔๘ ให้น�าความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บงัคบักบัการประกาศผลผูช้นะในงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยอนุโลม

วิธีคัดเลือก

  ข้อ ๑๔๙ เมือ่หวัหน้าหน่วยงานของรฐัให้ความเหน็ชอบรายงานขอจ้างออกแบบ
หรอืควบคมุงานก่อสร้างตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมการด�าเนนิงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

   (๑) จัดท�าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดให้เข้า
ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ให้บริการที่
มีคุณสมบัติตรงตามที่ก�าหนดน้อยกว่า ๓ รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยให้ค�านึงถึงการ
ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอและให้จัดท�าบัญชีรายช่ือผู้ให้บริการที่ 
คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย

   (๒)  การยืน่ซองข้อเสนอและการรบัซองข้อเสนอ ให้ด�าเนนิการตามข้อ ๑๑๓ 
โดยอนุโลม

   (๓)  เม่ือถึงก�าหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของ 
ผูใ้ห้บรกิารเฉพาะรายทีค่ณะกรรมการมหีนงัสอืเชิญชวนเท่านัน้ พร้อมจดัท�าบญัชรีายชือ่
ผู้ให้บริการที่มายื่นข้อเสนอเมื่อพ้นก�าหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ

   (๒) เม่ือถึงก�าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอและ
เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ของผูใ้ห้บรกิารทกุราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมอืชือ่ก�ากบั
ไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

    (๕)  ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ 
ผู้ให้บริการแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน  
ถกูต้อง มคุีณสมบติัและข้อเสนอเป็นไปตามเงือ่นไขท่ีหน่วยงานของรฐัก�าหนดไว้ในหนงัสือ
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เชญิชวนในกระบวนการพจิารณา อาจสอบถามข้อเทจ็จรงิเพิม่เตมิจากผูใ้ห้บรกิารรายใด 
ก็ได้แต่จะให้ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส�าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหาก 
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ให้บริการรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงาน
ของรัฐก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้น
ออกจากการคดัเลอืกในครัง้นัน้  ในกรณทีีผู่ใ้ห้บรกิารรายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน หรอื
เสนอรายละเอยีดแตกต่างไปจากเง่ือนไขทีห่น่วยงานของรฐัก�าหนดไว้ในหนงัสอืเชญิชวน
ในส่วนที่มิใช่สาระส�าคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท�าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธ์ิ 
ผู้ให้บริการรายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

   (๖)  พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม (๕) ซึ่งมี
คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายท่ีได้
คะแนนคณุภาพมากทีส่ดุและจดัล�าดบัในกรณทีีผู่ใ้ห้บรกิารรายท่ีคดัเลอืกไว้ซึง่ได้คะแนน
คณุภาพมากท่ีสดุไม่ยอมเข้าท�าสญัญาหรอืข้อตกลงกบัหน่วยงานของรฐัในเวลาทีก่�าหนด 
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดล�าดับถัดไป

   (๗) จัดท�ารายงานผลการพิจารณา โดยให้น�าความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้
บังคับโดยอนุโลม

  ข้อ ๑๕๐ เม่ือคณะกรรมการด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีคัดเลือกได้พิจารณาตามข้อ ๑๔๙ แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการเข้ายื่นข้อเสนอ 
เพียงรายเดียวหรือมีผู ้ให ้บริการเข้ายื่นข ้อเสนอหลายรายแต่ผ ่านการคัดเลือก 
เพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการ 
คดัเลอืกครัง้น้ัน แต่ถ้าคณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่ามเีหตผุลสมควรทีจ่ะด�าเนนิการ 
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการ 
รายนั้นในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก  
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างใน
ครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการด�าเนินการจ้างโดยวิธี
คัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด�าเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒ 
(๑) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด�าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่ม
กระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท�ารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๔๐

  ข้อ ๑๕๑ ให้น�าความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการ 
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คัดเลือกในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม

วิธีเฉพาะเจาะจง

  ข้อ ๑๕๒ เมือ่หวัหน้าหน่วยงานของรฐัให้ความเหน็ชอบรายงานขอจ้างออกแบบ
หรอืควบคมุงานก่อสร้างตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมการด�าเนนิงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด�าเนินการดังต่อไปนี้

   (๑) จัดท�าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคย
เห็นความสามารถแล้ว และมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะท�างานทีว่่าจ้างนัน้ให้เข้ายืน่ข้อเสนอ

   (๒) พจิารณาข้อเสนอของผูใ้ห้บรกิาร เพือ่ให้ได้ข้อเสนอทีเ่หมาะสม ถกูต้อง 
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากท่ีสุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้าง
ครั้งนั้น

   (๓) จัดท�ารายงานผลการพิจารณา โดยให้น�าความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้
บังคับโดยอนุโลม

  ข้อ ๑๕๓ ให้น�าความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการ 
คัดเลือกในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม

วิธีประกวดแบบ

  ข้อ ๑๕๔ ให้เจ้าหน้าทีจ่ดัท�าเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวธิปีระกวดแบบ
พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก�าหนดการท�าเอกสารงาน 
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง  
ถ้าจ�าเป็นต้องมข้ีอความหรอืรายการแตกต่างไปจากแบบทีค่ณะกรรมการนโยบายก�าหนด 
โดยมีสาระส�าคัญตามที่ก�าหนดไว้ในแบบและไม่ท�าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้
กระท�าได้ เว้นแต่ หวัหน้าหน่วยงานของรฐัเหน็ว่าจะมปัีญหาในทางเสยีเปรยีบหรือไม่รดักมุ
พอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างและประกาศดงักล่าวไปให้ส�านกังาน
อยัการสงูสดุตรวจพจิารณาก่อน ข้อ ๑๕๕ เมือ่หวัหน้าหน่วยงานของรฐัให้ความเหน็ชอบ
รายงานขอจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้ด�าเนินการ ดังนี้

   (๑) ขั้นตอนที่ ๑ การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ
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    (ก) ให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐน้ัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑๕ วันท�าการ โดยให้ค�านึง 
ถึงระยะเวลาในการชี้แจงรายละเอียด (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ให้ผู้ให้บริการเตรียมการ
จัดท�าเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย และให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารงาน
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวธิปีระกวดแบบให้ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิผ่านทาง 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ 
รวมท้ังเอกสารที่เก่ียวข้องให้กระท�าไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างตามวรรคหน่ึง เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่น 
ข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึง 
วันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างในกรณ ี
ที่มีความจ�าเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแนวความคิดให้ก�าหนดเป็น 
วันท�าการวันใดวันหนึ่งก่อนวันย่ืนข้อเสนอการก�าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอให้
ก�าหนดเป็นวนั เวลา ท�าการเพยีงวนัเดยีวหลงัจากสิน้สดุการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ตามวรรคหนึง่ให้น�าความในข้อ ๑๑๓ มาใช้บงัคบักบัการยืน่ข้อเสนอโดยวธิปีระกวดแบบ 
โดยอนุโลม

    (ข) เมื่อถึงก�าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการ 
ด�าเนนิงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวธิปีระกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ 
ของผู้ให้บริการทุกรายแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง  
และเสนอแนวความคิดในการออกแบบเป็นไปตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในเอกสาร 
งานจ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ แล้วให้คัดเลือกผู้ให้บริการที่เสนอแนว 
ความคิดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐและ 
จัดล�าดับ

    (ค) ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนัของผูใ้ห้บรกิารทีไ่ด้รับคดัเลอืก
ตาม (ข) แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อไปด�าเนินการขั้นตอนที่ 
๒ ต่อไป

 (ง) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเหน็พร้อมด้วย



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

กรมจเรทหารบก156

เอกสารที่ได้รับไว้ท้ังหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ

 (จ) เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตาม (ง) แล้ว  
ให้หวัหน้าเจ้าหน้าทีป่ระกาศผลผูใ้ห้บรกิารทีไ่ด้รบัการคดัเลอืกแนวความคดิในขัน้ตอนที ่ ๑ 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีปิ่ดประกาศของหน่วยงานของรฐันัน้และแจ้งให้ผู้ให้บรกิาร 
ที่เสนอแนวคิดทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่ 
กรมบัญชีกลางก�าหนด

 ๒) ขั้นตอนที่ ๒ การประกวดแบบ

 (ก) ให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในข้ันตอนที่ ๑  
ทุกรายพัฒนาแนวความคิดท่ีได้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้างตามเงื่อนไขที ่
หน่วยงานของรัฐก�าหนด และจัดส่งแบบงานก่อสร้างดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนด พร้อมเสนอรายชื่อผู้ให้บริการที่จะเข้าท�าสัญญาร่วมงานกัน (ถ้ามี) 
และรายช่ือสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องช้ีแจงรายละเอียดเกี่ยวกับ 
การประกวดแบบให้ก�าหนดเป็นวันท�าการวันใดวันหนึ่ง โดยให้หน่วยงานของรัฐชี้แจง 
รายละเอียดให้ผู้ให้บริการทุกรายทราบไม่น้อยกว่า ๗ วันท�าการ ก่อนถึงก�าหนดวันยื่น 
ข้อเสนอการก�าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอให้ก�าหนดเป็นวันท�าการวันใดวันหนึ่ง   
โดยให้ค�านึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ให้บริการจัดท�าแบบงานก่อสร้าง

 (ข)  เมื่อถึงก�าหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการด�าเนิน
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ของผู้ให้บริการทุกรายและการมีผลประโยชน์ร่วมกัน แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการท่ีไม่มี 
ผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการ 
ที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอแบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
หน่วยงานของรัฐ แล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด
และจัดล�าดับในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอม
เข้าท�า สัญญากับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก�าหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบงาน
ก่อสร้างให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในล�าดับถัดไป
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 (ค) จัดท�ารายงานผลการพิจารณา โดยให้น�าความในข้อ ๑๑๔ (๔)  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ข้อ ๑๕๖ ให้น�าความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ โดยอนุโลม

 ข้อ ๑๕๗ หน่วยงานของรัฐอาจก�าหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบ
ในขัน้ตอนที ่๒ ทีไ่ด้รับการคดัเลือกตามข้อ ๑๕๕ (๒) (ข) โดยให้ค�านงึความเหมาะสมและ
ประโยชน์ต่อทางราชการเป็นส�าคญั ทัง้นี ้ให้หน่วยงานของรฐัแจ้งการจ่ายเงนิค่าตอบแทน
ดงักล่าวไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวธิปีระกวดแบบด้วย

อำานาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

 ข้อ ๑๕๘ การสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างครั้งหนึ่ง ให้เป็น
อ�านาจของ ผู้ด�ารงต�าแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้

  ๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

  (๒) ผู้มีอ�านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 ผูม้อี�านาจเหนอืข้ึนไปหนึง่ช้ันตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามบญัชแีนบท้ายระเบยีบนี้

 ข้อ ๑๕๙ รฐัวสิาหกจิใดมคีวามจ�าเป็นจะก�าหนดผู้มอี�านาจและวงเงนิในการสัง่จ้าง
ตามข้อ ๑๕๘ แตกต่างไปจากที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัย
เพือ่ขอความเหน็ชอบและเมือ่ได้รบัความเหน็ชอบแล้วให้รายงานส�านกังานการตรวจเงนิ
แผ่นดินทราบด้วย

 ข้อ ๑๖๐ อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามอัตราท่ี
ก�าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๐ วรรคสอง
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หมวด	๕
การทำาสัญญาและหลักประกัน

ส่วนที่	๑
สัญญา

  ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอ�านาจ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

  การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระท�าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์
ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง

  ข้อ ๑๖๒ การท�าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษา 
ให้ก�าหนดค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราตายตวัระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพสัด ุ
ทีย่งัไม่ได้รบัมอบ เว้นแต่การจ้างซ่ึงต้องการผลส�าเร็จของงานทัง้หมดพร้อมกนั ให้ก�าหนด
ค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ�านวนเงินตายตัวในอัตรา ร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางาน 
จ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต�่ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท ส�าหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค  
ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้ก�าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕  
ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะก�าหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด ในการท�าสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากหน่วยงานของรัฐ 
เห็นว่า ถ้าไม่ก�าหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ  
ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดท�าสัญญาก�าหนดค่าปรับไว้ในสัญญาเป็นรายวันในอัตราหรือ
จ�านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น การก�าหนด 
ค่าปรับตามวรรคหน่ึงและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจ�านวนเงินเท่าใด ให้หัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐ ค�านึงถึงราคา ก�าหนดระยะเวลาของการใช้งาน และลักษณะของพัสดุ
ซึง่อาจมีผลกระทบต่อการท่ีคูส่ญัญาของหน่วยงานของรฐัจะหลกีเลีย่งไม่ปฏบิตัติามสญัญา  
หรือกระทบต่อการจราจร หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี 
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึงส่วนใด 
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบส่ิงของภายในก�าหนด
ตามสัญญา แต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดน้ัน
เกินก�าหนดสญัญา ให้ถอืว่าไม่ได้ส่งมอบสิง่ของนัน้เลย ให้ปรบัเตม็ราคาของทัง้ชดุ ในกรณี
ที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย ถ้าติดตั้งหรือทดลองเกินกว่า
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ก�าหนดตามสัญญาเป็นจ�านวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่ก�าหนดของราคา
ทั้งหมด ทั้งนี้ ให้ก�าหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย

  ข้อ ๑๖๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ�าเป็นจะต้องก�าหนดค่าปรับ
นอกเหนือจาก ที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๑๖๒ เนื่องจากถ้าไม่ก�าหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ เช่น งานท่ีเก่ียวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองาน 
ทีอ่ยูร่ะหว่างการรบัประกนัความช�ารดุบกพร่องจากการซือ้ขายคอมพวิเตอร์ ให้พจิารณา
ก�าหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว โดยค�านึงถึงความส�าคัญและลักษณะของงาน 
ที่จะก�าหนด และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐเป็นส�าคัญ

  ข้อ ๑๖๔ ให้หน่วยงานของรฐัส่งส�าเนาสญัญาหรอืข้อตกลงเป็นหนงัสอื ซึง่มมูีลค่า
ตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน  
๓๐ วัน นับแต่วันท�าสัญญาหรือข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

  ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่าย
แห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา
เปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองาน
ตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะท�าการแก้ไขน้ันก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย
ในกรณทีีเ่ป็นการจดัซือ้จดัจ้างทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงแขง็แรง หรอืงานเทคนคิเฉพาะอย่าง 
จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ช�านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ 
ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง 
หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย

  เมือ่ผูม้อี�านาจอนมุตัสิัง่ซือ้หรือสัง่จ้างแล้วแต่กรณ ีได้อนมุตักิารแก้ไขสญัญาหรอื
ข้อตกลงแล้วให้หวัหน้าหน่วยงานของรฐัเป็นผูล้งนามในสัญญาหรอืข้อตกลงทีไ่ด้แก้ไขนัน้
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ส่วนที่	๒
หลักประกัน

หลักประกันการเสนอราคา

 ข้อ ๑๖๖ เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนจากกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เสนอ
ราคาหรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือ 
ควบคุมงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดหลักประกันการเสนอราคา ส�าหรับการ
ซือ้หรอืจ้างด้วยวิธปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ งานจ้างออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสร้าง 
ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ท่ีมีวงเงินซ้ือหรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง  
เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้

 การซือ้หรอืจ้างด้วยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ ให้มกีารวางหลกัประกันการเสนอ
ราคาโดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

   (๑) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่
ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ช�าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท�าการ

   (๒) หนังสือค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบ
ที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

   (๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย

   (๔)  หนังสือค�้า ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค�้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค�้าประกันของ 
ธนาคารทีค่ณะกรรมการนโยบายก�าหนดส�าหรบังานจ้างออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสร้าง 
ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา โดยให้ใช้หลัก
ประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

   (๑) เงินสด

   (๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่
ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช�าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท�าการ
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   (๓)  หนงัสอืค�า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศตามแบบทีค่ณะกรรมการ
นโยบายก�าหนด

   (๔)  หนังสือค�้า ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค�้าประกัน 
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคาร 
แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค�้าประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

   (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

  กรณีเป็นการยื่นข้อเสนอจากต่างประเทศ ส�าหรับการประกวดราคานานาชาติ
ให้ใช้หนังสือค�้าประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกันการเสนอราคาได้อีกประเภทหนึ่งในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือผู้เสนอราคาน�าหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง (๑) (๓) หรือ (๔) ให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable 
Document Format) ในวันเสนอราคา และให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือผูเ้สนอราคาส่งต้นฉบบัเอกสารดังกล่าวมาให้หน่วยงานของรฐัตรวจสอบความถูกต้อง 
ตามวันและเวลาท่ีก�าหนด โดยจะต้องด�าเนนิการวนัใดวนัหนึง่ภายใน ๕ วันท�าการ นบัถดั
จากวนัเสนอราคา เว้นแต่ไม่อาจด�าเนนิการวนัใดวนัหนึง่ได้ ให้หน่วยงานของรฐัพจิารณา
ก�าหนดมากกว่า ๑ วนัได้แต่จ�านวนวนัดงักล่าวต้องไม่เกนิ ๕ วนัท�าการ นบัถดัจากวนัเสนอ
ราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย

หลักประกันสัญญา

  ข้อ ๑๖๗ หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

   (๑) เงินสด

   (๒) เช็คหรือดราฟท์ท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่
ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช�าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท�าการ

   (๓) หนังสือค�้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย ่างที่ 
คณะกรรมการนโยบายก�าหนด โดยอาจเป็นหนังสือค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางก�าหนดก็ได้
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   (๔) หนังสือค�้าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค�้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแจ้งเวยีนให้ทราบ โดยอนโุลมให้ใช้ตามตวัอย่างหนงัสอืค�า้ประกนัของธนาคาร
ที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

   (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย

  กรณเีป็นการยืน่ข้อเสนอจากต่างประเทศ ส�าหรบัการประกวดราคานานาชาตใิห้
ใช้หนงัสอืค�า้ประกนัของธนาคารในต่างประเทศทีม่หีลักฐานด ีและหวัหน้าหน่วยงานของ
รัฐเชื่อถือเป็นหลักประกันสัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง

  ข้อ ๑๖๘ หลกัประกนัการเสนอราคาและหลักประกนัสัญญา ให้ก�าหนดมูลค่าเป็น
จ�านวนเตม็ในอตัราร้อยละห้าของวงเงนิงบประมาณหรอืราคาพสัดทุีจ่ดัซือ้จดัจ้างครัง้นัน้
แล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความส�าคัญเป็น
พิเศษ จะก�าหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้  ในการท�าสัญญาจัดซื้อ
จดัจ้างทีมี่ระยะเวลาผกูพันตามสญัญาเกนิ ๑ ปี และพสัดนุัน้ไม่ต้องมกีารประกันเพือ่ความ
ช�ารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้ก�าหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้าของราคา
พัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันน้ีเป็นการค�้าประกันตลอด
อายุสัญญาและหากในปีต่อไปราคาพัสดุท่ีส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้
ปรับปรุงหลักประกันตามอัตราส่วนท่ีเปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีที่หลัก
ประกนัต้องปรับปรงุในทางทีเ่พิม่ข้ึนและคูส่ญัญาไม่น�าหลกัประกนัมาเพ่ิมให้ครบจ�านวน
ภายใน ๑๕ วัน ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น ให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่า
พัสดุงวดสุดท้ายของปีน้ันที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนที่เพิ่ม
ขึ้น การก�าหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวน
ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือในสัญญาด้วยในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกัน
ที่มีมูลค่าสูงกว่าที่ก�าหนดไว้ในระเบียบเอกสารเชิญชวน หรือสัญญา ให้อนุโลมรับได้

  ข้อ ๑๖๙ ในกรณทีีห่น่วยงานของรฐัเป็นผูย้ืน่ข้อเสนอหรอืเป็นคูส่ญัญาไม่ต้องวาง
หลักประกัน

  ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้
ค�้าประกันตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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    (๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค�้าประกัน
ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผล
คดัเลอืกผูช้นะการซ้ือหรอืจ้างเรยีบร้อยแล้ว เว้นแต่ผูย้ืน่ข้อเสนอรายทีค่ดัเลอืกไว้ซึง่เสนอ
ราคาต�่าสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท�าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้
พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

   (๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค�้าประกันโดยเร็ว และ
อย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
การจัดซื้อจัดจ้างท่ีไม่ต้องมีการประกันเพื่อความช�ารุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่
คูส่ญัญาหรอืผูค้�า้ประกันตามอตัราส่วนของพสัดซุึง่หน่วยงานของรฐัได้รบัมอบไว้แล้ว แต่
ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วยการคืนหลักประกัน
ที่เป็นหนังสือค�้าประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในกรณี
ที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในก�าหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือ
ค�า้ประกนัให้แก่ผูย้ืน่ข้อเสนอหรอืคูส่ญัญา โดยทางไปรษณย์ีลงทะเบยีนโดยเรว็พร้อมกบั
แจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ผู้ค�้าประกันทราบด้วย ส�าหรับ
หนังสือค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค�้าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

  ข้อ ๑๗๑ ในการท�าสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลท�าให้วงเงินตาม 
สัญญานั้น เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มขึ้น คู่สัญญาต้องน�าหลักประกันสัญญา
มาวางเท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญาที่ได้เพิ่มน้ัน ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญา 
น�ามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
รวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก�าหนดความรับผิด 
ในความช�ารุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือ
หลักประกันเพ่ิมเติมให้มีจ�านวนครบถ้วนตามมูลค่าที่ก�าหนดในสัญญามามอบให้ภายใน
ระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐก�าหนด

หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า

  ข้อ ๑๗๒ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ ๙๑ วรรคสอง หรือข้อ ๑๓๐ 
วรรคหนึง่ แล้วแต่กรณ ีเม่ือหน่วยงานของรฐัได้หักเงินทีจ่ะจ่ายแต่ละครัง้ทีจ่ะใช้คืนเงนิล่วง
หน้าทีคู่ส่ญัญาได้รบัไปเป็นจ�านวนเท่าใดแล้ว หรอืน�าหลักประกนัมาวางเท่ากบัมลูค่าของ
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เงินที่ต้องหัก คู่สัญญาสามารถขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วนได้ ทั้งนี้ 
จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย

หลักประกันผลงาน

  ข้อ ๑๗๓ ในการจ้างงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดแบ่งการช�าระเงิน
ค่าจ้างออกเป็นงวดและมีความประสงค์ให้มีการหักเงินประกันผลงานในแต่ละงวด  
ให้ก�าหนดการหักเงินตามอัตราที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดของเงินที่ต้องจ่ายในงวดน้ัน
เพื่อเป็นหลักประกัน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจ�านวนไม่ต�่ากว่าอัตรา
ที่หน่วยงานของรัฐก�าหนด คู่สัญญามีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยคู่สัญญา 
จะต้องน�าหนงัสือค�า้ประกนัของธนาคารหรอืหนงัสอืค�า้ประกันอเิลก็ทรอนกิส์ของธนาคาร
ภายในประเทศมาค�้าประกันแทนการหักเงิน โดยมีอายุการค�้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง 
จะก�าหนดก็ได้

  ข้อ ๑๗๔ ในการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการช�าระเงินออกเป็น
งวด ให้ผูว่้าจ้างหกัเงนิทีจ่ะจ่ายแต่ละคร้ังในอตัราไม่ต�า่กว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกนิร้อยละสบิ
ของเงินค่าจ้าง เพื่อเป็นการประกันผลงาน หรือจะให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นที่ปรึกษาใช้
หนังสือค�้าประกันของธนาคารหรือหนังสือค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใน
ประเทศที่มีอายุการค�้าประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะก�าหนดมาวางค�้าประกันแทนเงินที่หักไว้
ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ก�าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย

หมวด	๖

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

  ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้

   (๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท�าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก�าหนดไว้ใน
สัญญาหรือข้อตกลง การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง 
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 

          (๒) ตรวจรบัพสัดใุห้ถูกต้องครบถ้วนตามหลกัฐานทีต่กลงกันไว้ ส�าหรบักรณี
ที่มีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช�านาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้ค�าปรึกษา หรือส่งพัสดุน้ันไปทดลองหรือตรวจ
สอบ ณ สถานทีข่องผูช้�านาญการหรอืผูท้รงคณุวฒุนิัน้ ๆ  กไ็ด้ ในกรณจี�าเป็นทีไ่ม่สามารถ
ตรวจนับเป็นจ�านวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
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   (๓) ให้ตรวจรบัพสัดใุนวนัทีผู่ข้ายหรอืผู้รบัจ้างน�าพสัดุมาส่งและให้ด�าเนนิการ
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

   (๔) เม่ือตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับ
จ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน�าพัสดุนั้นมาส่ง แล้ว
มอบแก่เจ้าหน้าท่ีพร้อมกับท�าใบตรวจรับโดยลงช่ือไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ 
มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อด�าเนินการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ในกรณี
ที่เห็นว่าพัสดุท่ีส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง  
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ

   (๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ�านวน หรือ
ส่งมอบครบจ�านวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก�าหนดไว้เป็นอย่าง
อืน่ ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ�านวนท่ีถูกต้อง โดยถอืปฏบิตัติาม (๔) และให้รบีรายงานหวัหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วัน
ท�าการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งน้ี ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้างในจ�านวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น

   (๖) การตรวจรบัพสัดทุีป่ระกอบกนัเป็นชดุหรอืหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับ
จ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ือแจ้ง 
ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันท�าการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ

   (๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท�าความเห็นแย้ง 
ไว้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาส่ังการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
สั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงด�าเนินการตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี

  ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

   (๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

   (๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อม
ที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด 
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และข้อก�าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่ง
หยดุงาน หรือพกังานของผูค้วบคุมงานแล้วรายงานหวัหน้าหน่วยงานของรฐัเพ่ือพจิารณา
สั่งการต่อไป

   (๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก�าหนดไว้ในสัญญาหรือ 
ทีต่กลงให้ท�างานจ้างนัน้ ๆ  ตามเวลาทีเ่หมาะสมและเหน็สมควร และจดัท�าบนัทกึผลการ
ออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย

   (๔) นอกจากการด�าเนนิการตาม (๑) และ (๒) ในกรณมีข้ีอสงสัยหรอืมกีรณี
ทีเ่หน็ว่า แบบรปูรายการละเอียดและข้อก�าหนดในสัญญาหรอืมข้ีอตกลงมข้ีอความคลาด
เคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอ�านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่ม
เติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไป
ตามแบบรูปรายการละเอียด

   (๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันท�าการ นับแต่
วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ท�าการตรวจรับให้เสร็จส้ินไป
โดยเร็วที่สุด

   (๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อก�าหนด ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
ครบถ้วนตั้งแต่วันท่ีผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ท�าใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด
หรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ 
ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อท�าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ในกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น 
ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก�าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

   (๗) ในกรณทีีก่รรมการตรวจรบัพัสดบุางคนไม่ยอมรบังานโดยท�าความเหน็
แย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
สั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงด�าเนินการตาม (๖)

  ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการด�าเนินการเป็นระยะ ๆ 
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อนัจ�าเป็นต้องมกีารควบคมุงานอย่างใกล้ชิด หรอืมีเงือ่นไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความ
ก้าวหน้าของงาน ให้หวัหน้าหน่วยงานของรฐัแต่งตัง้ผู้ควบคุมงานทีม่คีวามรูค้วามช�านาญ
ทางด้านช่างตามลกัษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า พนกังานราชการ 
พนกังานมหาวทิยาลยั พนกังานของรฐั หรอืพนกังานของหน่วยงานของรฐัทีเ่รยีกชือ่อย่าง
อื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้าราชการ ลูกจ้างประจ�าพนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
หน่วยงานของรัฐอื่น ตามท่ีได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัด
แล้วในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจ�าเป็นต้องใช้ความรู้ความช�านาญหลาย
ด้าน จะแต่งตัง้ผูค้วบคมุงานเฉพาะด้านหรอืเป็นกลุม่บคุคลกไ็ด้ ผูค้วบคมุงานควรมคีณุวฒุิ
ตามทีผู่อ้อกแบบเสนอแนะ และโดยปกตจิะต้องมคีณุวฒุไิม่ต�า่กว่าระดบัประกาศนยีบตัร
วิชาชีพ ในกรณีจ�าเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน  
ให้ด�าเนินการจ้างโดยถือปฏิบัติตามหมวด ๔

  ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

   (๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก�าหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้
ท�างานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก�าหนดในสัญญา 
ทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร 
และตามหลกัวชิาช่างเพือ่ให้เป็นไปตามแบบรปูรายการละเอยีด และข้อก�าหนดในสัญญา 
ถ้าผูรั้บจ้างขดัขนืไม่ปฏบิตัติามกส็ัง่ให้หยดุงานนัน้เฉพาะส่วนหนึง่ส่วนใดหรอืทัง้หมดแล้ว
แต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผูร้บัจ้างจะปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามค�าสัง่และให้รายงานคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อ
ตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที

   (๒) ในกรณทีีป่รากฏว่าแบบรปูรายการละเอยีด หรอืข้อก�าหนดในสญัญามี
ข้อความขดักนัหรอืเป็นทีค่าดหมายได้ว่าถงึแม้ว่างานนัน้จะได้เป็นไปตามแบบรปูรายการ
ละเอียด และข้อก�าหนดในสัญญาแต่เม่ือส�าเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไป 
ตามหลกัวชิาช่างทีด่ ีหรอืไม่ปลอดภยัให้สัง่พกังานนัน้ไว้ก่อน แล้วรายงานคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อ
ตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว

   (๓) จดบนัทกึสภาพการปฏบิตังิานของผูร้บัจ้างและเหตกุารณ์แวดล้อมเป็น
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รายวนั พร้อมทัง้ผลการปฏบิตังิาน หรอืการหยดุงานและสาเหตทีุม่กีารหยดุงานอย่างน้อย 
๒ ฉบบั เพือ่รายงานให้คณะกรรมการตรวจรบัพสัดหุรือผู้ทีไ่ด้รบัมอบหมายให้ท�าหน้าทีร่บั
ผดิชอบการบรหิารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรบัพสัดทุีเ่ป็นงานจ้างก่อสร้างทราบ
ทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่า
เป็นเอกสารส�าคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึก
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย

   (๔) ในวันก�าหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงก�าหนด 
ส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือ
ไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่รับผิดชอบการ
บริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน  
๓ วันท�าการ นับแต่วันถึงก�าหนดนั้น ๆ

 ข้อ ๑๗๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้

   (๑) ก�ากบัและตดิตามงานจ้างทีป่รกึษาให้เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ใน
สัญญาหรือข้อตกลง

   (๒) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ท�าการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่ง
ก�าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

   (๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างท่ีปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษาน�าผลงานมาส่ง 
และให้ด�าเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

   (๔) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
แล้ว ให้รับงานจ้างที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนต้ังแต ่
วันที่ที่ปรึกษาน�าผลงานมาส่งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท�าใบตรวจรับ โดยลงช่ือ 
ไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ท่ีปรึกษา๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ  
เพื่อท�าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และ
รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบท้ังหมดหรือ 
งวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง มีอ�านาจสั่งให้แก้ไข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา แล้วให้รายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

    (๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการ 



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

กรมจเรทหารบก 169

ดังกล่าวท�าความเห็นแย้งไว้  แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  
ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้ จึงด�าเนินการตาม (๔)

  ข้อ ๑๘๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างมีหน้าที่ดังนี้

   (๑) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

   (๒) ตรวจรบังาน ณ ทีท่�าการของผูว่้าจ้าง หรอืสถานท่ีซึง่ก�าหนดไว้ในสญัญา
หรือข้อตกลง

   (๓) โดยปกตใิห้ตรวจรบังานในวนัท่ีผูใ้ห้บรกิารน�าผลงานมาส่ง และให้ด�าเนนิ
การให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

   (๕) ในกรณทีีผ่ลงานบกพร่องหรอืไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงาน
ของรฐัอันเนือ่งมาจากไม่ได้ด�าเนนิการให้ถูกต้องตามหลักวชิาการทางสถาปัตยกรรม และ
หรือวิศวกรรม ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการด�าเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว

   (๖) เม่ือตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก�าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
แล้ว ให้รับงานไว้และถอืว่าผูใ้ห้บรกิารได้ส่งมอบงานถกูต้องครบถ้วนตัง้แต่วนัทีผู้่ให้บรกิาร
น�าผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท�าใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ให้บริการ ๑ ฉบับและเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อท�าการเบิกจ่าย 
เงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐทราบในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตาม 
ไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดในสญัญาหรอืข้อตกลง มอี�านาจสัง่ให้แก้ไขเปลีย่นแปลงเพิม่เตมิ 
หรอืตดัทอนซึง่งานตามสญัญา หากคูส่ญัญาไม่ปฏบิตัติามมอี�านาจทีจ่ะสัง่ให้หยดุงานนัน้
ชัว่คราวได้ หรอืให้รายงานหวัหน้าหน่วยงานของรฐัผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่ทราบ หรอื
สั่งการ แล้วแต่กรณี

   (๗) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการ 
ดังกล่าวท�าความเห็นแย้งไว้แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาส่ังการ  
ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้ จึงด�าเนินการตาม (๕)

  ข้อ ๑๘๑ กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบก�าหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับ 
เกิดขึ้น ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา
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ภายใน ๗ วันท�าการนับถัดจากวันครบก�าหนดส่งมอบ และเม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ 
ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย

  ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู ่สัญญา หรือการขยายเวลาท�าการ 
ตามสัญญา หรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือ 
ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึง 
อันใดท่ีคู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 
ท�าให้คู ่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและก�าหนดเวลาแห่ง 
สัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงก�าหนดให้คู่สัญญาต้อง 
แจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้ส้ิน
สุดลงหรือตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก�าหนด คู่สัญญาจะ
ยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณี
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือ
หน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

  ข้อ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลกิสญัญาหรอืข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏ
ว่าคูส่ญัญา ไม่สามารถปฏบิตัติามสญัญาหรอืข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรบัตามสัญญา
หรือข้อตกลงนั้น หากจ�านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง 
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด�าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญา 
จะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จ�าเป็น

  ข้อ ๑๘๔ ภายหลงัจากสิน้สดุสญัญา ระหว่างทีอ่ยูใ่นระหว่างระยะเวลารบัประกนั
ความช�ารุดบกพร่อง ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ�ารุงรักษาและตรวจสอบความช�ารุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่
กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมีหลายหน่วยงานครอบครอง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มี 
หน้าที่รับผิดชอบดูแลบ�ารุงรักษาและตรวจสอบความช�ารุดบกพร่องของพัสดุนั้น

  ข้อ ๑๘๕ ในกรณทีีป่รากฏความช�ารดุบกพร่องของพสัดภุายในระยะเวลาของการ
ประกันความช�ารุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๑๘๔ รีบรายงาน
หวัหน้าหน่วยงานของรฐัเพือ่แจ้งให้ผูข้ายหรอืผูร้บัจ้างด�าเนนิการแก้ไขหรอืซ่อมแซมทันที 
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค�้าประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย

  ข้อ ๑๘๖ เมื่อได้ด�าเนินการตามข้อ ๑๘๕ แล้ว กรณีที่สัญญาจะครบก�าหนด 
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รับประกัน ความช�ารุดบกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความช�ารุดบกพร่อง 
ของพัสดุ เพื่อป้องกันความเสียหายจากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป

ค่าเสียหาย

  ข้อ ๑๘๗ กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง  
หรือการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับ 
แล้วแต่กรณี หากคู่สัญญาเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญา 
จะยื่นค�าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้ ตามความในมาตรา  
๑๐๓ วรรคสาม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้

   (๑) ให้คู่สัญญายื่นค�าขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน ๑๕ วัน  
นับถัดจากวันที่ได้มีการบอกเลิกสัญญา

   (๒) ค�าขอต้องท�าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้ร้อง และระบุข้อเท็จจริงและ
เหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ไปด้วย

   (๓) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค�าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณา
ค�าขอนั้นให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับค�าขอ หากไม่อาจพิจารณา 
ได้ทันในก�าหนดน้ัน ให้ขอขยายระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน 
๑๕ วันนับถัดจากวันครบก�าหนดเวลาดังกล่าว

   (๔) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  
และให้ท�าหน้าที่ตามข้อ๑๘๙

   (๕) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเมื่อ
พิจารณาค�าร้อง แล้วเสร็จภายใน ๗ วันท�าการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา เมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็น
เช่นใดแล้ว หากคูส่ญัญายงัไม่พอใจในผลการพจิารณากใ็ห้มสิีทธฟ้ิองคดีต่อศาลเพือ่เรยีก
ให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป

  ข ้อ ๑๘๘ ให้หน่วยงานของรัฐแต่งต้ังคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า  
“คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และ
กรรมการอย่างน้อย ๒ คนโดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ 
พนกังานมหาวทิยาลยั พนกังานของรฐัหรอืพนกังานของหน่วยงานของรฐัทีเ่รยีกช่ืออย่าง
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อื่น ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น ในกรณีจ�าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
วินิจฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน ๒ คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้

  ข้อ ๑๘๙ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหน้าที่ดังนี้

   (๑) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามค�าร้องของคู่สัญญา

   (๒)  ในกรณีจ�าเป็นจะเชิญคู ่สัญญา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น  
มาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

   (๓) พิจารณาค่าเสียหายและก�าหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)

   (๔) จัดท�ารายงานผลการพิจารณา ตาม (๑) ถึง (๓) พร้อมความเห็นเสนอ
หวัหน้าหน่วยงานของรัฐการพจิารณาค่าเสยีหายตามวรรคหนึง่ให้คณะกรรมการพจิารณา
ตามหลกัเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการวนิจิฉยัก�าหนด และในกรณทีีค่ณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า 
หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายและมีวงเงินค่าเสียหายครั้งละเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
ให้หน่วยงานของรฐัจดัท�ารายงานความเหน็เสนอกระทรวงการคลงัเพือ่พจิารณาให้ความ
เห็นชอบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการรายงาน ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก�าหนด

หมวด	๗

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

  ข้อ ๑๙๐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็น 
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามที่ก�าหนดในหมวดนี้

  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหน่ึง ให้พิจารณา 
ถงึความสามารถในการปฏบิตังิานให้แล้วเสรจ็ตามสญัญาของคูส่ญัญาทีท่�าไว้กบัหน่วยงาน 
ของรัฐเป็นส�าคัญ โดยให้ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของคู่สัญญาที่ผ่านมาตั้งแต ่
วันท่ีระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ท้ังนี้ หน่วยงานของรัฐจะต้องก�าหนดไว้ในประกาศ 
และเอกสารเชญิชวนเพ่ือให้ผูป้ระกอบการทีจ่ะเข้ายืน่ข้อเสนอกบัหน่วยงานของรฐัทราบ
เงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้ประกอบการให้ด�าเนินการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนดในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อ
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ก�าหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาไว้เป็นการเฉพาะก็ได้

  ข้อ ๑๙๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู ้ประกอบการตามข้อ ๑๙๐  
นอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา อาจก�าหนดให้มี 
การประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ  ด้วยก็ได้ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด 
โดยให้ค�านึงถึงคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งน้ี เพื่อให ้
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอท่ีจะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน 
ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

หมวด	๘

การทิ้งงาน

ส่วนที่	๑

การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน

  ข้อ ๑๙๒ ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนติสิมัพนัธ์กับผู้ทิง้งานทีป่ลัดกระทรวงการคลงั
ได้ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอน
การเป็นผู้ทิ้งงานการห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้
บังคับกับบุคคลตามข้อ ๑๙๖วรรคสอง และวรรคสาม ด้วยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อก�าหนดในส่วนนี้ ให้บุคคลดังกล่าว 
มีสิทธิยื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐได้ แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมาปลัดกระทรวง 
การคลังได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ให้หน่วยงานของรัฐ  
ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายช่ือผู ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการ
ซื้อหรือจ้าง หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระท�าก่อนการส่ังการ 
ของปลัดกระทรวงการคลัง เว้นแต่ในกรณีท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างยิ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะไม่ตัดรายชื่อ
บุคคลดังกล่าวออกจากรายช่ือผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก หรือจะไม่ยกเลิกการจัดซื้อ 
จัดจ้าง หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระท�าก่อนการส่ังการ 
ของปลัดกระทรวงการคลังก็ได้

  ข้อ ๑๙๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ
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กระท�าการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน ตามความในมาตรา ๑๐๙ ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอคู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาต 
ให้รับช่วงงานได้ หรือท่ีปรึกษา หรือผู้ให้บริการออกแบบหรือควบคุมงาน เป็นผู้ท้ิงงาน 
แล้วแต่กรณี พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา 
สัง่ให้เป็นผูท้ิง้งานโดยเรว็เมือ่ปลดักระทรวงการคลงัได้พจิารณาหลังจากทีไ่ด้ฟังความเหน็
ของคณะกรรมการวินิจฉัย ตามมาตรา ๒๙ (๕) แล้ว และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควร
เป็นผู้ทิ้งงาน ก็ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน โดยระบุชื่อ 
ผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐ 
ต่าง ๆ ทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ท้ิงงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วยในกรณี 
ปลดักระทรวงการคลงัเหน็ว่าบคุคลดงักล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิง้งาน ให้แจ้งผลการพิจารณา
ไปให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบด้วย

  ข้อ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่ง
หรือหลายราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระท�าการ 
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมหรอืกระท�าการโดยไม่สจุรติ เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  
ให้หน่วยงานของรัฐท่ีเก่ียวข้องด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวสมควร
เป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุท่ีหน่วยงานของรัฐสงสัยไปยังผู้ยื่นข้อเสนอ 
ที่ถูกสงสัยทราบ พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของ
รัฐก�าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ  
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับค�าช้ีแจงจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่หากผู้ยื่น
ข้อเสนอท่ีถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเช่ือ
ได้ว่ามีการกระท�าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระท�าโดย 
ไม่สุจริตให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อ
พิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

  ข้อ ๑๙๕ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกระท�าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมหรอืกระท�าการโดยไม่สจุรติรายใด ซึง่มใิช่เป็นผูร้เิริม่ให้มกีารกระท�า
ดงักล่าว ได้ให้ความร่วมมอืเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรฐั ให้หวัหน้า
หน่วยงานของรฐัพจิารณาให้ผูย้ืน่ข้อเสนอรายนัน้ ได้รบัการยกเว้นทีจ่ะไม่เป็นผูท้ิง้งานได้ 
โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็นหรือในการสั่งการ แล้วแต่กรณี
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  ข้อ ๑๙๖ ในกรณทีีน่ติบิคุคลใดถูกสัง่ให้เป็นผูท้ิง้งานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรอื
ข้อ ๑๙๕ ถ้าการกระท�าดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
หรือผู้มีอ�านาจในการด�าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่ง
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย

  ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือ 
ข้อ ๑๙๕ ให้ค�าสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ด�าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซ่ึงม ี
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจในการด�าเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
หรือผู้มีอ�านาจในการด�าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ด้วย ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ท้ิงงานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือ 
ข้อ ๑๙๕ ให้ค�าสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ซึ่งมีบุคคลดังกล่าว 
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจในการด�าเนินงาน 
ในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

  ข้อ ๑๙๗ เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี เม่ือปรากฏ 
ข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่า มีการกระท�าตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือข้อ ๑๙๕ และ 
หน่วยงานของรัฐนั้นยังไม่ได้รายงานไปยังปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง
อาจเรียกให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระท�าอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือกระท�าการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จ
จริงต่อปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่ปลัดกระทรวงการคลังสงสัย
ไปยังบุคคลดังกล่าว พร้อมท้ังแจ้งให้บุคคลน้ันช้ีแจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลา
ที่ปลัดกระทรวงการคลังก�าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งจากปลัดกระทรวงการคลังเมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้รับค�าช้ีแจงจากผู้ได้รับ
การคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาท่ีถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ปลัดกระทรวง 
การคลังพิจารณาค�าชี้แจงดังกล่าว หากค�าชี้แจงไม่มีเหตุผลรับฟังได้ ให้ปลัดกระทรวง 
การคลงัพิจารณาให้บคุคลดงักล่าวเป็นผูท้ิง้งาน พร้อมทัง้แจ้งผลการพจิารณาไปให้หน่วย
งานของรัฐทราบด้วยหากผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา ที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง ไม่ชี้แจง
ภายในก�าหนดเวลาที่ปลัดกระทรวงการคลังจะได้ก�าหนดไว้ ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้
ว่ามีการกระท�าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระท�าโดยไม่
สุจริต ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผล
การพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย

ส่วนที่	๒
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การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

  ข้อ ๑๙๘ ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานสามารถยื่นค�า ร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้ง
งานได้โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

   (๑) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องไม่ได้ถูก 
สัง่ให้เป็นผูท้ิง้งานเนือ่งจากมกีารกระท�าการอนัมลีกัษณะเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อย่างเป็นธรรม หรือกระท�าการโดยไม่สุจริต ทั้งนี้ ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอน 
ในข้อนี้ ต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด ๗ เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก�าหนดและ 
ถูกระงับไม่ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

   (๒) ถูกข้ึนบัญชีเป็นผู้ท้ิงงานมาแล้วตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป และจะต้องไม่ได้ถูก
สัง่หรอืแจ้งเวยีนให้เป็นผูท้ิง้งาน เนือ่งจากมกีารกระท�าการอนัมลีกัษณะเป็นการขดัขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระท�าการโดยไม่สุจริต

  ข้อ ๑๙๙ คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง 
เพื่อให้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ส�าหรับผู้ท้ิงงานที่ถูกแจ้งเวียนช่ือมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑๐ ปี ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานก็ได้

  ข้อ ๒๐๐ ผู้ทิ้งงานรายใดที่ถูกเพิกถอนชื่อจากการเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้ว หากผู้ทิ้ง
งานรายนั้น ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานซ�้าอีก ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับการ
เพิกถอนชื่อออกจากการเป็นผู้ทิ้งงานแล้ว การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลัง ผู้ทิ้ง
งานจะไม่มีสิทธิได้เพิกถอน

  ตามข้อ ๑๙๘ (๑) แต่จะมีสิทธิได้เพิกถอนตามข้อ ๑๙๘ (๒) ได้ เมื่อครบก�าหนด
ระยะเวลา ๘ ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งและแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลัง

  ข้อ ๒๐๑ ผูท้ิง้งานท่ีประสงค์จะขอใช้สทิธิเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งานตามข้อ ๑๙๘ 
(๑) และข้อ ๑๙๘ (๒) ต้องยืน่ค�าขอเพกิถอนมายงัปลดักระทรวงการคลงั พร้อมทัง้เอกสาร
หลกัฐานทีเ่กีย่วข้องมาเพือ่ประกอบการพจิารณาด้วย ทัง้นี ้การเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน
จะมผีลต่อเมือ่ ปลดักระทรวงการคลงัได้สัง่เพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวยีนการ
เพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานแล้ว

หมวด	๙
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การบริหารพัสดุ

ส่วนที่	๑

การเก็บ	การบันทึก	การเบิกจ่าย

  ข้อ ๒๐๒ การบรหิารพัสดขุองหน่วยงานของรฐัให้ด�าเนนิการตามหมวดนี ้เว้นแต่
มรีะเบยีบของทางราชการหรอืกฎหมายก�าหนดไว้เป็นอย่างอืน่การบรหิารพสัดใุนหมวดนี้ 
ไม่ใช้บงัคบักบังานบรกิาร งานก่อสร้าง งานจ้างทีป่รกึษาและงานจ้างออกแบบหรอืควบคุม
งานก่อสร้าง

การเก็บและการบันทึก

  ข้อ ๒๐๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

   (๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และ
แสดงรายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้า
บัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย ส�าหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการ
อาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้

   (๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วน 
ถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน

การเบิกจ่ายพัสดุ

  ข้อ ๒๐๔ การเบกิพสัดจุากหน่วยพสัดขุองหน่วยงานของรฐั ให้หวัหน้างานทีต้่อง
ใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก

  ข้อ ๒๐๕ การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ
หรือผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายจากหวัหน้าหน่วยงานของรฐัเป็นหวัหน้าหน่วยพสัด ุเป็นผู้ส่ังจ่าย
พัสดผุูจ่้ายพัสดตุ้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบกิและเอกสารประกอบ (ถ้าม)ี แล้วลง
บัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย

  ข้อ ๒๐๖ หน่วยงานของรัฐใดมีความจ�าเป็นจะก�าหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็น
อย่างอื่นให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการ
วินิจฉัยและส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

ส่วนที่	๒
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การยืม

  ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม หรือน�าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการจะกระท�ามิได้

  ข้อ ๒๐๘ การยมืพสัดปุระเภทใช้คงรปู ให้ผูย้มืท�าหลักฐานการยมืเป็นลายลักษณ์
อักษรแสดงเหตุผลและก�าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

   (๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม

   (๒) การให้บคุคลยมืใช้ภายในสถานทีข่องหน่วยงานของรฐัเดยีวกนั จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานท่ีของ
หน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

  ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน�าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพ 
ทีใ่ช้การได้เรยีบร้อย หากเกดิช�ารุดเสยีหาย หรอืใช้การไม่ได้ หรอืสูญหายไป ให้ผูย้มืจดัการ
แก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท 
ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ใน
ขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

   (๑) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังก�าหนด

   (๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ก�าหนด

   (๓) หน่วยงานของรฐัอืน่ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีห่น่วยงานของรฐันัน้ก�าหนด

  ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระท�า
ได้เฉพาะเมือ่หน่วยงานของรฐัผูย้มืมคีวามจ�าเป็นต้องใช้พสัดนุัน้เป็นการรบีด่วน จะด�าเนนิ
การจัดหาได้ไม่ทันการและหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่
เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรฐัของตน และให้มหีลกัฐานการยมืเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ทัง้นี ้โดยปกตหิน่วยงานของรฐัผูย้มืจะต้องจดัหาพสัดเุป็นประเภท ชนดิ และปรมิาณเช่น
เดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม

  ข้อ ๒๑๑ เมื่อครบก�าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวง
พัสดุที่ให้ยืมไป คืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบก�าหนด
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ส่วนที่	๓

การบำารุงรักษา	การตรวจสอบ

การบำารุงรักษา

  ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรฐัจดัให้มผีูค้วบคมุดแูลพสัดุทีอ่ยูใ่นความครอบครอง
ให้อยูใ่นสภาพทีพ่ร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มกีารจดัท�าแผนการซ่อมบ�ารงุทีเ่หมาะ
สมและระยะเวลาในการซ่อมบ�ารุงด้วย ในกรณีที่พัสดุเกิดการช�ารุด ให้หน่วยงานของรัฐ
ด�าเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว

การตรวจสอบพัสดุประจำาปี

  ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๐๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจ
สอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจ�าเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด  
๑ ปีทีผ่่านมา และตรวจนบัพสัดปุระเภทท่ีคงเหลอือยูเ่พยีงวนัสิน้งวดนัน้  ในการตรวจสอบ
ตามวรรคหนึง่ ให้เริม่ด�าเนนิการตรวจสอบพสัดุในวนัเปิดท�าการวนัแรก ของปีงบประมาณ
เป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
หรือไม่ มีพัสดุใดช�ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ�าเป็นต้อง
ใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้ง
ภายใน ๓๐ วันท�าการ นับแต่วันเริ่มด�าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น เม่ือผู้แต่งตั้งได้รับ
รายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
๑ ชดุ และส่งส�าเนารายงานไปยงัส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ ๑ ชุด พร้อมทัง้ส่งส�าเนา
รายงาน ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุด ด้วย

  ข้อ ๒๑๔ เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตาม 
ข้อ ๒๑๓ และปรากฏว่ามีพัสดุช�ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ�าเป็นต้องใช้ใน 
หน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหน่ึง โดย
ให้น�าความในข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่าง
ชดัเจนว่า เป็นการเสือ่มสภาพเนือ่งมาจากการใช้งานตามปกตหิรอืสญูไปตามธรรมชาตใิห้
หวัหน้าหน่วยงานของรฐัพิจารณาสัง่การให้ด�าเนนิการจ�าหน่ายต่อไปได้ถ้าผลการพจิารณา 
ปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด�าเนินการตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป
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ส่วนที่	๔

การจำาหน่ายพัสดุ

  ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ�าเป็นหรือหากใช้ใน
หน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้ด�าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

   (๑) ขาย ให้ด�าเนนิการขายโดยวธิทีอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวธิทีอดตลาด
แล้วไม่ได้ผลดีให้น�าวิธีที่ก�าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้

    (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้อง 
ทอดตลาดก่อนก็ได้

    (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล
ตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจา
ตกลงราคากัน

    (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต 
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าว 
พ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคล 
ดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน การขายโดยวิธีทอดตลาด 
ให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายท�าการ
ประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจ�าหน่าย
เป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่น 
ของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะท�าการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคา
ตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุท่ีไม่มีการจ�าหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตาม
ลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งานรวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของ 
พัสดุด้วย ทั้งน้ี ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคา
ประเมนิดงักล่าวโดยค�านงึถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรฐัด้วยหน่วยงานของรฐัจะจ้าง 
ผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ด�าเนินการก็ได้

   (๒)  แลกเปลีย่น ให้ด�าเนนิการตามวิธกีารแลกเปล่ียนทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบนี้

   (๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตาม
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มาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย

   (๔) แปรสภาพหรือท�าลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐ
ก�าหนด การด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจาก
วันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ

  ข้อ ๒๑๖ เงินที่ได้จากการจ�าหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลง 
ในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี

การจำาหน่ายเป็นสูญ

  ข้อ ๒๑๗ ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู ้รับผิดหรือมีตัวผู ้รับผิด 
แต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรอืมีตวัพสัดุอยูแ่ต่ไม่สมควรด�าเนินการตามข้อ ๒๑๕ ให้จ�าหน่าย
พัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

   (๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

   (๒)  ถ้าพสัดนุัน้มรีาคาซ้ือ หรอืได้มารวมกนัเกนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ด�าเนนิ
การดังนี้

    (ก) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอ�านาจของ
กระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ

    (ข) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอ�านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ

    (ค) หน่วยงานของรัฐอื่น ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ�านาจอนุมัติให้เป็นไปตาม 
ที่หน่วยงานของรัฐน้ันก�าหนดรัฐวิสาหกิจใดมีความจ�าเป็นจะก�าหนดวงเงินการจ�าหน่าย
พัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปจากที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อ 
คณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงาน
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน

  ข้อ ๒๑๘ เมื่อได้ด�าเนินการตามข้อ ๒๑๕ และข้อ ๒๑๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลง 



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

กรมจเรทหารบก182

จ่ายพัสดนุั้น ออกจากบญัชหีรือทะเบยีนทนัที แลว้แจ้งให้ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ทราบภายใน ๓๐ วนันบัแต่วันลงจ่ายพสัดนุัน้ ส�าหรบัพสัดซุึง่ต้องจดทะเบยีนตามกฎหมาย
ให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�าหนดด้วย

  ข้อ ๒๑๙ ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการช�ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือ
สูญไปหรือไม่จ�าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ ๒๑๓ และได้
ด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือระเบียบนี้โดย
อนโุลม แล้วแต่กรณเีสรจ็สิน้แล้ว ถ้าไม่มรีะเบยีบอืน่ใดก�าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ด�าเนนิ
การตามข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ข้อ ๒๑๗ และข้อ ๒๑๘ โดยอนุโลม

หมวด	๑๐

การร้องเรียน

  ข้อ ๒๒๐ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ก�าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั มสีทิธร้ิองเรยีนไปยงัหน่วยงานของรฐันัน้หรอืคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณีก็ได้การยื่นข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องด�าเนินการ 
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการท่ีก�าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการ 
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  ข้อ ๒๒๑ การร้องเรียนต้องท�าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ในกรณ ี
ผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล ต้องลงลายมือช่ือของกรรมการซ่ึงเป็นผู้มีอ�านาจกระท�าการ 
แทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล(ถ้ามี)

  หนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยค�าสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและ
เหตุผลอันเป็นเหตุ แห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง
ไปด้วย

  ข้อ ๒๒๒ ในกรณทีีห่น่วยงานของรฐัได้รบัเรือ่งร้องเรยีนตามข้อ ๒๒๐ ให้หน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดย 
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ไม่ชักช้า พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย

  ข้อ ๒๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับเรื่องร้องเรียนตาม 
ข้อ ๒๒๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว 
โดยให้ด�าเนินการตามมาตรา ๔๓ วรรคสี่ แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐ
ทราบด้วย ค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด

  คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์อาจก�าหนดรายละเอยีดอืน่เพิม่เตมิได้ตามความ
จ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บัญชีเอกสารแนบท้ายกำาหนดประเภทของผู้มีอำานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามความ
ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ	 จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	
พ.ศ.	๒๕๖๐

   (๑) ราชการส่วนกลางทีม่ฐีานะเทยีบเท่ากรมผูม้อี�านาจเหนอืขึน้ไปหนึง่ชัน้ 
ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี

   (๒) ราชการส่วนภมูภิาคผูม้อี�านาจเหนอืขึน้ไปหนึง่ชัน้ ได้แก่ ปลัดกระทรวง
ต้นสังกัดของหน่วยงานของรัฐเจ้าของเงินงบประมาณ

   (๓) ราชการส่วนท้องถ่ินผู้มีอ�านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งช้ัน ได้แก่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด

   (๔) รัฐวิสาหกิจ ผู ้มีอ�านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ คณะกรรมการ 
ของรัฐวิสาหกิจ

   (๕) มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ผู้มีอ�านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่  
สภามหาวิทยาลัย

   (๖)  ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือกรุงเทพมหานคร ผู้มี
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อ�านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ใช้อ�านาจเหนือขึ้นไป 
หนึ่งชั้นเอง

   (๗)  ในกรณนีอกเหนอืจากทีก่�าหนดไว้ตาม (๑) – (๖) ผู้มอี�านาจเหนอืขึน้ไป 
หนึง่ช้ัน ได้แก่ ผู้บงัคบับญัชา ผูก้�ากบัดแูล หรอืผูค้วบคมุช้ันเหนอืขึน้ไปชัน้หนึง่แล้วแต่กรณี

   (๘)  ในกรณีท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้ก�ากับดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ใช้อ�านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเอง

   (๙) ให้ผู้รักษาการตามระเบียบมีอ�านาจออกประกาศก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติม
ประเภทของผู้มีอ�านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม

กฎระเบียบ
ค�าสั่งกระทรวงกลาโหม(เฉพาะ)ที่ ๔๐๐ /๖๐
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เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม

  เพื่อให้การด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
ส่วนราชการในสังกัด กระทรวงกลาโหมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คุ้มค่า โปร่งใส  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้ ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ทางราชการและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับหลักการ กฎหมาย ตาม 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

  อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๖ และ ข้อ ๗ จึงให้ปฏิบัติ ดังนี้

  ๑. ในค�าสั่งนี้

   ๑.๑ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
กลาโหม ได้แก่ ส�านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย 
กองทพับก กองทพัเรอื กองทพัอากาศ หรอืหน่วยงานทีไ่ด้รับจดัสรรงบประมาณรายจ่าย

   ๑.๒  “หวัหน้าหน่วยงานของรฐั” หมายความว่าหวัหน้าส่วนราชการในสงักดั
กระทรวงกลาโหมตามข้อ ๑.๑ หรือผู้ที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย

   ๑.๓ “ยทุธภณัฑ์” หมายความว่า ยทุธภณัฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคมุยทุธภณัฑ์

   ๑.๔ “ระเบียบ” หมายความว่าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐

  ๒.  การจดัท�าแผนการจดัซือ้จดัจ้างประจ�าปี ให้หน่วยงานของรฐัจดัท�าแผนการจดัซือ้
จดัจ้างเป็นการล่วงหน้าทัง้ปี หลงัจากทีห่น่วยงานของรัฐได้รับความเหน็ชอบวงเงนิงบประมาณ
ทีใ่ช้ในการจดัซือ้จัดจ้างจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องหรอืผูม้อี�านาจในการพจิารณางบประมาณแล้ว

-ส�าเนาคู่ฉบับ-
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แต่ไม่เกนิวนัทีพ่ระราชบญัญตังิบประมาณ รายจ่าย ประจ�าปีมผีลใช้บงัคบัหรอืก่อนการด�าเนนิ
การจดัซือ้จดัจ้างแล้วแต่กรณใีดจะถึงก่อนและให้ด�าเนนิการตามระเบยีบ

  ๓. การแต่งตัง้คณะกรรมการประธานกรรมการและผูค้วบคมุงานให้แต่งตัง้ดงันี้

   ๓.๑ คณะกรรมการตามระเบยีบ ให้แต่งตัง้จากข้าราชการชัน้สญัญาบัตรหรือ
ผู้ที่ทางราชการ สั่งให้ท�าหน้าที่ในต�าแหน่งนายทหารสัญญาบัตรเป็นล�าดับแรก

   ๓.๒ ประธานกรรมการตามข้อ ๓.๑ ให้แต่งตัง้จากข้าราชการชัน้สญัญาบตัร
ที่มีชั้นยศ ตั้งแต่ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ขึ้นไปเป็นล�าดับแรก

   ๓.๓  ผู้ควบคุมงาน ตามระเบียบ ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ความช�านาญ
ตามลกัษณะของงาน ก่อสร้างจากข้าราชการชัน้สญัญาบตัรหรอืผู้ทีร่าชการส่ังให้ท�าหน้าที่
ในต�าแหน่งนายทหารสัญญาบัตร เป็นล�าดับแรกก่อน

  ๔. อ�านาจการสั่งซื้อ หรือสั่งจ้าง การส่ังจ้างที่ปรึกษาและการสั่งจ้างออกแบบ
หรือควบคมุงาน ตามทีก่�าหนดไว้ตามระเบยีบ  ให้ผูบ้งัคบับญัชาต�าแหน่งต่างๆตามผนวก 
ก หรือ ผนวก ข ท้ายค�าสั่งนี้ เป็นผู้มีอ�านาจสั่งการภายในวงเงินที่ก�าหนดไว้

  ถ้าผูม้อี�านาจสัง่การตามวรรค หนึง่ เหน็เป็นการสมควรจะมอบอ�านาจการส่ังการนัน้
กไ็ด้ หรือในกรณทีีผู่ม้อี�านาจสัง่การตามวรรคหนึง่นัน้ ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้เป็นครัง้คราว 
ให้ผูรั้กษาราชการแทน หรอืผูท้�าการแทน เป็นผูส้ัง่การได้ ทัง้นี ้ โดยปฏบิตัติามนยัข้อบงัคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสัง่การ และประชาสมัพนัธ์ พ.ศ.๒๕๒๗ และท่ีแก้ไขเพิม่เตมิ

  ส�าหรับอ�านาจการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง การสั่งจ้างที่ปรึกษา และการสั่งจ้าง
ออกแบบ หรอื ควบคมุงานตามผนวก ก และผนวก ข ท้ายค�าสัง่นี ้ปลดักระทรวงกลาโหม  
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ จะก�าหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐในสังกัดมีอ�านาจต�่ากว่าที่ก�าหนดไว้ก็ให้
กระท�าได้

  ๕. การท�าสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงาน หรือสัญญาอื่นใดซึ่งเป็นการด�าเนินการตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐที่
ไม่เป็นนิติบุคคล ต้องท�าสัญญาในนามของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล

  ๖. การอนมุตัแิก้ไขสญัญาหรอืข้อตกลง ซึง่จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนด
ไว้ตามระเบียบให้เป็นอ�านาจของปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด  
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเป็นหัวหน้า
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หน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล

  ทั้งนี้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะมอบหมายให้ผู้ด�ารง
ต�าแหน่งระดับรอง หรือผู้ช่วย หรือหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด มีอ�านาจอนุมัติแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลง ก็ให้กระท�าได้

  การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท�าการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดไว้ตามระเบียบ ให้เป็นอ�านาจของ 
ปลดักระทรวงกลาโหม ผูบ้ญัชาการ ทหารสงูสดุ ผูบ้ญัชาการทหารบก ผูบ้ญัชาการทหาร
เรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ท้ังนี้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคลดังกล่าว  
จะมอบหมายให้ผู ้ดารงต�าแหน่งระดับรอง หรือผู้ช่วย หรือหัวหน้าส่วนราชการใน
สังกัด มีอ�านาจอนุมัติงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท�าการตามสัญญาหรือข้อตกลง  
ก็ให้กระท�าได้

  ๘. ให้ผูบ้งัคบับญัชาตัง้แต่ชัน้ผูบ้ญัชาการกองพล ผู้บงัคับการกองเรอื ผู้บญัชาการ
กองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไปมีอ�านาจในการสั่งการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ

  ๙. อ�านาจอนุมัติการจ�าหน่ายพัสดุเป็นสูญ ตามระเบียบ และการจ�าหน่าย
ยุทธภัณฑ์เป็นสูญ ให้ผู้บังคับบัญชาต�าแหน่งต่างๆตามผนวก ค ท้ายค�าสั่ง เป็นผู้อนุมัติ

  ๑๐. กรณมีผีูอ้ทุธรณ์หรอืร้องเรยีนการจดัซือ้จดัจ้าง ให้หน่วยงานของรฐัผู้ทีด่�าเนนิ
กรรมวิธี จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ด�าเนินการตามระเบียบ

  ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๒๔ ส.ค.๖๐

   สั่ง ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

   (ลงชื่อ)  
    พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
     (ประวิตร วงษ์สุวรรณ )
    รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

กรมจเรทหารบก188

อ�า
นา

จก
าร

สั่ง
ซื้อ

แล
ะส

ั่งจ
้าง

คร
ั้งห

นึ่ง
 ส

�าห
รับ

ส่ว
นร

าช
กา

รใ
นส

ังก
ัดก

ระ
ทร

วง
กล

าโ
หม

 ป
ระ

กอ
บค

�าส
ั่งก

ระ
ทร

วง
กล

าโ
หม

 (เ
ฉพ

าะ
) ท

ี่ 
๔๐

๐/
๖๐

 ล
งว

ันท
ี่ ๒

๖ 
สิง

หา
คม

 พ
.ศ

.๒
๕๖

๐ 
เร

ื่อง
 ก

าร
จัด

ซื้อ
จัด

จ้า
ง 

แล
ะก

าร
บร

ิหา
รพ

ัสด
ุขอ

งก
ระ

ทร
วง

กล
าโ

หม
 

๑. ๒. ๓. ๔. ๕. ๖. ๗.

ผู้บ
ังค

ับบ
ัญ

ชา
ชั้น

ผู้บ
ังค

ับก
าร

กร
ม 

 
ผู้บ

ังค
ับห

มว
ดเ

รือ
 ผ

ู้บัง
คับ

กา
รก

อง
บิน

 
หร

ือเ
ทีย

บเ
ท่า

ที่ไ
ด้ร

ับง
บป

ระ
มา

ณ
ผู้บ

ังค
ับบ

ัญ
ชา

ชั้น
ผู้บ

ัญ
ชา

กา
รก

อง
พล

 
ผู้บ

ังค
ับก

าร
กอ

งเ
รือ

ผู้บ
ัญ

ชา
กา

รก
อง

พล
บิน

 ห
รือ

เท
ียบ

เท
่าท

ี่ได
้

รับ
งบ

ปร
ะม

าณ
ผู้บ

ังค
ับบ

ัญ
ชา

ชั้น
แม

่ทัพ
 ห

รือ
เท

ียบ
เท

่า
ผู้บ

ังค
ับบ

ัญ
ชา

ส่ว
นร

าช
กา

รท
ี่มีอ

ัตร
า

ชั้น
ยศ

พล
เอ

กพ
ลเ

รือ
เอ

ก
พล

อา
กา

ศเ
อก

ผู้บ
ัญ

ชา
กา

รท
หา

รบ
ก 

ผู้บ
ัญ

ชา
กา

รท
หา

ร
เร

ือแ
ละ

ผู้บ
ัญ

ชา
กา

รท
หา

รอ
าก

าศ
ผู้บ

ัญ
ชา

กา
รท

หา
รส

ูงส
ุด

ปล
ัดก

ระ
ทร

วง
กล

าโ
หม

 

 ห
มา

ยเ
หต

ุ  
- 

กา
รส

ั่งซ
ื้อส

ั่งจ
้าง

พัส
ดุท

ี่รัฐ
ต้อ

งก
าร

ส่ง
เส

ริม
หร

ือส
นับ

สน
ุน 

โด
ยว

ิธีเ
ฉพ

าะ
เจ

าะ
จง

ให
้ล�า

ดับ
ที่ 

๕ 
ผู้บ

ัญ
ชา

กา
รท

หา
รบ

ก 
ผู้บ

ัญ
ชา

กา
รท

หา
รเ

รือ
 แ

ละ
ผู้บ

ัญ
ชา

กา
รท

หา
ร 

อา
กา

ศ 
ล�า

ดับ
ที่ 

๖ 
ผู้บ

ัญ
ชา

กา
ร 

ทห
าร

สูง
สุด

 แ
ละ

ล�า
ดับ

ที่ 
๗ 

ปล
ัดก

ระ
ทร

วง
กล

าโ
หม

มีอ
�าน

าจ
อน

ุมัต
ิฯว

งเ
งิน

เก
ิน 

๕๐
,๐

๐๐
,๐

๐๐
 บ

าท
 ส

่วน
ล�า

ดับ
อื่น

ที่ม
ีวง

เง
ินเ

กิน
 อ

�าน
าจ

ขอ
งต

น 
แล

ะห
รือ

เก
ินอ

�าน
าจ

ตา
มล

�าด
ับช

ั้น 
ให

้ล�า
ดับ

ที่ 
๕ 

- ๗
 

มีอ
�าน

าจ
อน

ุมัต
ิ ฯ

 ต
าม

สา
ยก

าร
บัง

คับ
บัญ

ชา
- 

กร
ณ

ีกา
รส

ั่งซ
ื้อส

ั่งจ
้าง

ขอ
งห

น่ว
ยข

ึ้นต
รง

ส�า
นัก

งา
นป

ลัด
กร

ะท
รว

งก
ลา

โห
มท

ี่มีว
งเ

งิน
เก

ินอ
�าน

าจ
ขอ

งต
นแ

ละ
หร

ือเ
กิน

อ�า
นา

จต
าม

ล�า
ดับ

ชั้น
 ให

้ล�า
ดับ

ที่ 
๗ 

ปล
ัดก

ระ
ทร

วง
กล

าโ
หม

มีอ
�าน

าจ
อน

ุมัต
ิ ฯ

- 
กร

ณ
ีกา

รส
ั่งซ

ื้อส
ั่งจ

้าง
ขอ

งส
�าน

ักง
าน

รัฐ
มน

ตร
ีกร

ะท
รว

งก
ลา

โห
มท

ี่มีว
งเ

งิน
เก

ินอ
�าน

าจ
ขอ

งต
น 

ให
้ล�า

ดับ
ที่ 

๗ 
ปล

ัดก
ระ

ทร
วง

กล
าโ

หม
 ม

ีอ�า
นา

จอ
นุม

ัติต
รว

จถ
ูกต

้อง

  
 

(ล
งช

ื่อ)
 

 
 

นา
วา

อา
กา

ศเ
อก

   
อน

ุวัต
ร 

ชัย
ศร

ีสว
ัสด

ิ์
   

   
   

   
   

   
   

 
 

( อ
นุว

ัตร
 ช

ัยศ
รีส

วัส
ดิ์ 

)
 

 
ผู้อ

าน
วย

กา
รก

อง
กา

รพ
ัสด

ุ ส
าน

ักง
บป

ระ
มา

ณ
กล

าโ
หม

 
 

 
๒๔

 ส
ิงห

าค
ม 

๒๕
๖๐

ไม
่เก

ิน 
 ๔

,๐
๐๐

,๐
๐๐

  
บา

ท

ไม
่เก

ิน 
 ๒

๐,
๐๐

๐,
๐๐

๐ 
 

บา
ท

ไม
่เก

ิน 
 ๔

๐,
๐๐

๐,
๐๐

๐ 
 

บา
ท

ไม
่เก

ิน 
 ๖

๐,
๐๐

๐,
๐๐

๐ 
 

บา
ท

ไม
่เก

ิน 
 ๒

๐๐
,๐

๐๐
,๐

๐๐
  

บา
ท

ไม
่เก

ิน 
 ๗

๐๐
,๐

๐๐
,๐

๐๐
 

บา
ท

เก
ิน 

 
๗๐

๐,
๐๐

๐,
๐๐

๐ 
 บ

าท

ไม
่เก

ิน 
 ๒

,๐
๐๐

,๐
๐๐

 
บา

ท

ไม
่เก

ิน 
 ๑

๐,
๐๐

๐,
๐๐

๐ 
 

บา
ท

ไม
่เก

ิน 
 ๒

๐,
๐๐

๐,
๐๐

๐ 
 

บา
ท

ไม
่เก

ิน 
 ๓

๐,
๐๐

๐,
๐๐

๐ 
 

บา
ท

ไม
่เก

ิน 
 ๑

๐๐
,๐

๐๐
,๐

๐๐
  

บา
ท

ไม
่เก

ิน 
 ๓

๐๐
,๐

๐๐
,๐

๐๐
  

บา
ท

เก
ิน 

 
๓๐

๐,
๐๐

๐,
๐๐

๐ 
 บ

าท

ไม
่เก

ิน 
 

๑,
๐๐

๐,
๐๐

๐ 
 

บา
ท

ไม
่เก

ิน 
 

๕,
๐๐

๐,
๐๐

๐ 
 

บา
ท

ไม
่เก

ิน 
 

๑๐
,๐

๐๐
,๐

๐๐
  

บา
ท

ไม
่เก

ิน 
 

๑๕
,๐

๐๐
,๐

๐๐
  

บา
ท

ไม
่เก

ิน 
 

๕๐
,๐

๐๐
,๐

๐๐
  

บา
ท

ไม
่เก

ิน 
 

๓๐
๐,

๐๐
๐,

๐๐
๐ 

บา
ท

เก
ิน 

 
๓๐

๐,
๐๐

๐,
๐๐

๐ 
 บ

าท

ตำา
แห

น่ง
โด

ยว
ิธีป

ระ
กา

ศเ
ชิญ

ชว
นท

ั่วไ
ป

	
โด

ยว
ิธีค

ัดเ
ลือ

ก
	

โด
ยว

ิธีค
ัดเ

ลือ
ก

ลำา
ดับ



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

กรมจเรทหารบก 189

อ�า
นา

จก
าร

สั่ง
ซื้อ

แล
ะส

ั่งจ
้าง

คร
ั้งห

นึ่ง
 ส

�าห
รับ

ส่ว
นร

าช
กา

รใ
นส

ังก
ัดก

ระ
ทร

วง
กล

าโ
หม

 ป
ระ

กอ
บค

�าส
ั่งก

ระ
ทร

วง
กล

าโ
หม

 (เ
ฉพ

าะ
) ท

ี่ ๔
๐๐

/๖
๐ 

ลง
วัน

ที่ 
๒๖

 ส
ิงห

าค
ม 

พ.
ศ.

๒๕
๖๐

 เร
ื่อง

 ก
าร

จัด
ซื้อ

จัด
จ้า

ง 
แล

ะก
าร

บร
ิหา

รพ
ัสด

ุขอ
งก

ระ
ทร

วง
กล

าโ
หม

๑. ๒. ๓. ๔. ๕.

ผู้บ
ังค

ับบ
ัญ

ชา
ชั้น

ผู้บ
ัญ

ชา
กา

รก
อง

พล
 ผ

ู้บัง
คับ

กา
รก

อง
เร

ือ 
ผู้บ

ัญ
ชา

กา
ร

กอ
งพ

ลบ
ินห

รือ
เท

ียบ
เท

่าท
ี่ได

้รับ
งบ

ปร
ะม

าณ

ผู้บ
ังค

ับบ
ัญ

ชา
ชั้น

แม
่ทัพ

 ห
รือ

เท
ียบ

เท
่า 

ผู้บ
ังค

ับบ
ัญ

ชา
ส่ว

นร
าช

กา
รท

ี่มี

อัต
รา

ชั้น
ยศ

พล
เอ

กพ
ลเ

รือ
เอ

ก 
พล

อา
กา

ศเ
อก

 ผ
ู้บัญ

ชา
กา

รท
หา

รบ
ก 

ผู้บ
ัญ

ชา
กา

รท
หา

รเ
รือ

 แ
ละ

ผู้บ
ัญ

ชา
กา

รท
หา

รอ
าก

าศ
 ป

ลัด
กร

ะท
รว

ง

กล
าโ

หม
 ห

รือ
ผู้บ

ัญ
ชา

กา
รท

หา
รส

ูงส
ุด

 ห
มา

ยเ
หต

ุ  
- 

กา
รส

ั่งซ
ื้อส

ั่งจ
้าง

พัส
ดุท

ี่รัฐ
ต้อ

งก
าร

ส่ง
เส

ริม
หร

ือส
นับ

สน
ุน 

โด
ยว

ิธีเ
ฉพ

าะ
เจ

าะ
จง

ให
้ล�า

ดับ
ที่ 

๕ 
ผู้บ

ัญ
ชา

กา
รท

หา
รบ

ก 
ผู้บ

ัญ
ชา

กา
รท

หา
รเ

รือ
 แ

ละ
ผู้บ

ัญ
ชา

กา
รท

หา
ร 

อา
กา

ศ 
ล�า

ดับ
ที่ 

๖ 
ผู้บ

ัญ
ชา

กา
ร 

ทห
าร

สูง
สุด

 แ
ละ

ล�า
ดับ

ที่ 
๗ 

ปล
ัดก

ระ
ทร

วง
กล

าโ
หม

มีอ
�าน

าจ
อน

ุมัต
ิฯว

งเ
งิน

เก
ิน 

๕๐
,๐

๐๐
,๐

๐๐
 บ

าท
 ส

่วน
ล�า

ดับ
อื่น

ที่ม
ีวง

เง
ินเ

กิน
 อ

�าน
าจ

ขอ
งต

น 
แล

ะห
รือ

เก
ินอ

�าน
าจ

ตา
มล

�าด
ับช

ั้น 
ให

้ล�า
ดับ

ที่ 
๕ 

- ๗
 

มีอ
�าน

าจ
อน

ุมัต
ิ ฯ

 ต
าม

สา
ยก

าร
บัง

คับ
บัญ

ชา
- 

กร
ณ

ีกา
รส

ั่งซ
ื้อส

ั่งจ
้าง

ขอ
งห

น่ว
ยข

ึ้นต
รง

ส�า
นัก

งา
นป

ลัด
กร

ะท
รว

งก
ลา

โห
มท

ี่มีว
งเ

งิน
เก

ินอ
�าน

าจ
ขอ

งต
นแ

ละ
หร

ือเ
กิน

อ�า
นา

จต
าม

ล�า
ดับ

ชั้น
 ให

้ล�า
ดับ

ที่ 
๗ 

ปล
ัดก

ระ
ทร

วง
กล

าโ
หม

มีอ
�าน

าจ
อน

ุมัต
ิ ฯ

- 
กร

ณ
ีกา

รส
ั่งซ

ื้อส
ั่งจ

้าง
ขอ

งส
�าน

ักง
าน

รัฐ
มน

ตร
ีกร

ะท
รว

งก
ลา

โห
มท

ี่มีว
งเ

งิน
เก

ินอ
�าน

าจ
ขอ

งต
น 

ให
้ล�า

ดับ
ที่ 

๗ 
ปล

ัดก
ระ

ทร
วง

กล
าโ

หม
 ม

ีอ�า
นา

จอ
นุม

ัติต
รว

จถ
ูกต

้อง

  
 

(ล
งช

ื่อ)
 

 
 

นา
วา

อา
กา

ศเ
อก

   
อน

ุวัต
ร 

ชัย
ศร

ีสว
ัสด

ิ์
   

   
   

   
   

   
   

 
 

( อ
นุว

ัตร
 ช

ัยศ
รีส

วัส
ดิ์ 

)
 

 
ผู้อ

าน
วย

กา
รก

อง
กา

รพ
ัสด

ุ ส
าน

ักง
บป

ระ
มา

ณ
กล

าโ
หม

 
 

 
๒๔

 ส
ิงห

าค
ม 

๒๕
๖๐

 ห
มา

ยเ
หต

ุ  
- 

กา
รส

ั่งซ
ื้อส

ั่งจ
้าง

พัส
ดุท

ี่รัฐ
ต้อ

งก
าร

ส่ง
เส

ริม
หร

ือส
นับ

สน
ุน 

โด
ยว

ิธีเ
ฉพ

าะ
เจ

าะ
จง

ให
้ล�า

ดับ
ที่ 

๕ 
ผู้บ

ัญ
ชา

กา
รท

หา
รบ

ก 
ผู้บ

ัญ
ชา

กา
รท

หา
รเ

รือ
 แ

ละ
ผู้บ

ัญ
ชา

กา
รท

หา
ร 

อา
กา

ศ 
ล�า

ดับ
ที่ 

๖ 
ผู้บ

ัญ
ชา

กา
ร 

ทห
าร

สูง
สุด

 แ
ละ

ล�า
ดับ

ที่ 
๗ 

ปล
ัดก

ระ
ทร

วง
กล

าโ
หม

มีอ
�าน

าจ
อน

ุมัต
ิฯว

งเ
งิน

เก
ิน 

๕๐
,๐

๐๐
,๐

๐๐
 บ

าท
 ส

่วน
ล�า

ดับ
อื่น

ที่ม
ีวง

เง
ินเ

กิน
 อ

�าน
าจ

ขอ
งต

น 
แล

ะห
รือ

เก
ินอ

�าน
าจ

ตา
มล

�าด
ับช

ั้น 
ให

้ล�า
ดับ

ที่ 
๕ 

- ๗
 

มีอ
�าน

าจ
อน

ุมัต
ิ ฯ

 ต
าม

สา
ยก

าร
บัง

คับ
บัญ

ชา
- 

กร
ณ

ีกา
รส

ั่งซ
ื้อส

ั่งจ
้าง

ขอ
งห

น่ว
ยข

ึ้นต
รง

ส�า
นัก

งา
นป

ลัด
กร

ะท
รว

งก
ลา

โห
มท

ี่มีว
งเ

งิน
เก

ินอ
�าน

าจ
ขอ

งต
นแ

ละ
หร

ือเ
กิน

อ�า
นา

จต
าม

ล�า
ดับ

ชั้น
 ให

้ล�า
ดับ

ที่ 
๗ 

ปล
ัดก

ระ
ทร

วง
กล

าโ
หม

มีอ
�าน

าจ
อน

ุมัต
ิ ฯ

- 
กร

ณ
ีกา

รส
ั่งซ

ื้อส
ั่งจ

้าง
ขอ

งส
�าน

ักง
าน

รัฐ
มน

ตร
ีกร

ะท
รว

งก
ลา

โห
มท

ี่มีว
งเ

งิน
เก

ินอ
�าน

าจ
ขอ

งต
น 

ให
้ล�า

ดับ
ที่ 

๗ 
ปล

ัดก
ระ

ทร
วง

กล
าโ

หม
 ม

ีอ�า
นา

จอ
นุม

ัติต
รว

จถ
ูกต

้อง

  
 

(ล
งช

ื่อ)
 

 
 

นา
วา

อา
กา

ศเ
อก

   
อน

ุวัต
ร 

ชัย
ศร

ีสว
ัสด

ิ์
   

   
   

   
   

   
   

 
 

( อ
นุว

ัตร
 ช

ัยศ
รีส

วัส
ดิ์ 

)
 

 
ผู้อ

าน
วย

กา
รก

อง
กา

รพ
ัสด

ุ ส
าน

ักง
บป

ระ
มา

ณ
กล

าโ
หม

 
 

 
๒๔

 ส
ิงห

าค
ม 

๒๕
๖๐

ไม
่เก

ิน 
๑๐

,๐
๐๐

,๐
๐๐

 บ
าท

ไม
่เก

ิน 
 

๒๐
,๐

๐๐
,๐

๐๐
 

บา
ท 

 

ไม
่เก

ิน 
๓๐

,๐
๐๐

,๐
๐๐

 
บา

ท 

ไม
่เก

ิน 
๑๐

๐,
๐๐

๐,
๐๐

๐ 
บา

ท 

เก
ิน 

๑๐
๐,

๐๐
๐,

๐๐
๐ 

บา
ท

ไม
่เก

ิน 
๑๐

,๐
๐๐

,๐
๐๐

 
บา

ท

ไม
่เก

ิน 
๒๐

,๐
๐๐

,๐
๐๐

 
บา

ท 

ไม
่เก

ิน 
๓๐

,๐
๐๐

,๐
๐๐

  
บา

ท 

ไม
่เก

ิน 
๑๐

๐,
๐๐

๐,
๐๐

๐ 
บา

ท 

เก
ิน 

๑๐
๐,

๐๐
๐,

๐๐
๐ 

บา
ท

ตำา
แห

น่ง
กา

รจ
้าง

ที่ป
รึก

ษา
กา

รจ
้าง

ออ
กแ

บบ
หร

ือค
วบ

คุม
งา

น
ลำา

ดับ



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

กรมจเรทหารบก190

อ�า
นา

จอ
นุม

ัติก
าร

จ�า
หน

่าย
พัส

ดุแ
ละ

ยุท
ธภ

ัณ
ฑ์เ

ป็น
สูญ

 ส
�าห

รับ
ส่ว

นร
าช

กา
รใ

นส
ังก

ัดก
ระ

ทร
วง

กล
าโ

หม
 ป

ระ
กอ

บค
�าส

ั่งก
ระ

ทร
วง

กล
าโ

หม
 

(เฉ
พา

ะ)
 ท

ี่ ๔
๐๐

/๖
๐ 

ลง
วัน

ที่ 
๒๖

 ส
ิงห

าค
ม 

พ.
ศ.

๒๕
๖๐

 เร
ื่อง

 ก
าร

จัด
ซื้อ

จัด
จ้า

ง 
แล

ะก
าร

บร
ิหา

รพ
ัสด

ุขอ
งก

ระ
ทร

วง
กล

าโ
หม

๑. ๒. ๓. ๔.

ผู้บ
ังค

ับบ
ัญ

ชา
ชั้น

ผู้บ
ัญ

ชา
กา

รก
อง

พล
 ผ

ู้บัง
คับ

กา
รก

อง
เร

ือ

แล
ะผ

ู้บัญ
ชา

กา
รก

อง
พล

บิน
 ห

รือ
เท

ียบ
เท

่า 
ผู้บ

ังค
ับบ

ัญ
ชา

ชั้น
แม

่ทัพ
 ห

รือ

เท
ียบ

เท
่า 

ผู้บ
ังค

ับบ
ัญ

ชา
ส่ว

นร
าช

กา
รท

ี่มีอ
ัตร

าช
ั้นย

ศพ
ลเ

อก
 พ

ลเ
รือ

เอ
ก 

พล
อา

กา
ศเ

อก

ปล
ัดก

ระ
ทร

วง
กล

าโ
หม

 ผ
ู้บัญ

ชา
กา

รท
หา

รส
ูงส

ุด 
ผู้บ

ัญ
ชา

กา
รท

หา
รบ

ก 

ผู้บ
ัญ

ชา
กา

รท
หา

รเ
รือ

 แ
ละ

ผู้บ
ัญ

ชา
กา

รท
หา

รอ
าก

าศ

หม
าย

เห
ตุ 

 - 
อ�า

นา
จอ

นุม
ัติก

าร
จ�า

หน
่าย

พัส
ดุห

รือ
ยุท

ธภ
ัณ

ฑ์เ
ป็น

สูญ
ปร

ะเ
ภท

ที่ไ
ด้ร

ับก
าร

ยก
เว

้นภ
าษ

ีศุล
กา

กร
 ว

งเ
งิน

เก
ิน 

๑,
๐๐

๐,
๐๐

๐ 
บา

ท 
ให

้ขอ
คว

าม
เห

็นช
อบ

จา
กก

ระ
ทร

วง
กา

รค
ลัง

 
 

ตร
วจ

ถูก
ต้อ

ง
  

 
(ล

งช
ื่อ)

  
 

 
นา

วา
อา

กา
ศเ

อก
 อ

นุว
ัตร

 ช
ัยศ

รีส
วัส

ดิ์
 

 
 

( อ
นุว

ัตร
 ช

ัยศ
รีส

วัส
ดิ์ 

)
 

 
ผู้อ

าน
วย

กา
รก

อง
กา

รพ
ัสด

ุ ส
าน

ักง
บป

ระ
มา

ณ
กล

าโ
หม

   
   

   
   

   
   

   
  

 
๒๔

 ส
ิงห

าค
ม 

๒๕
๖๐

ไม
่เก

ิน 
๕๐

,๐
๐๐

 
บา

ท

ไม
่เก

ิน 
๑๐

๐,
๐๐

๐ 
บา

ท 

ไม
่เก

ิน 
๒๐

๐,
๐๐

๐ 
บา

ท

ไม
่เก

ิน 
๑,

๐๐
๐,

๐๐
๐ 

บา
ท

ไม
่เก

ิน 
๕๐

,๐
๐๐

 
บา

ท

ไม
่เก

ิน 
๑๐

๐,
๐๐

๐ 
บา

ท 

ไม
่เก

ิน 
๒๐

๐,
๐๐

๐ 
บา

ท

เก
ิน 

๒๐
๐,

๐๐
๐ 

บา
ท

ตำา
แห

น่ง
พ
ัสด

ุหร
ือย

ุทธ
ภัณ

ฑ
์ปร

ะเ
ภท

ที่
ได

้รับ
	ก

าร
ยก

เว
้นภ

าษ
ีศุล

กา
กร

พ
ัสด

ุหร
ือย

ุทธ
ภัณ

ฑ
์ที่จ

ัดห
าด

้วย
เง
ินน

อก
งบ

ปร
ะม

าณ
ปร

ะเ
ภท

ที่	
๒	

แล
ะ

ยุท
ธภ

ัณ
ฑ
์ที่ไ

ด้ร
ับก

าร
ช่ว

ยเ
หล

ือท
าง

กา
ร

ทห
าร

ลำา
ดับ



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

กรมจเรทหารบก 191

กฎกระทรวง

กำาหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำาหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง

พ.ศ.	๒๕๖๐

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ซ) (๒) 
(ซ) และวรรคสอง มาตรา ๖๕ วรรคสอง มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ช) และมาตรา ๗๕ 
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

หมวด	๑

พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร

 ข้อ ๑ ในหมวดนี้

 “พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร” หมายความว่า ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
อันเกิดจากการเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของ
ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและวัสดุหรือครุภัณฑ์การเกษตร

ข้อ ๒ ให้พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน

  (๑) นมโรงเรียน ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

  (๒) นม ยู เอช ที จิตรลดา และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ผลิตจากโครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดา

  (๓)  ผลิตภัณฑ์และอาหารส�าเร็จรูปต่าง ๆ ซึ่งผลิตจากโรงงานหลวงอาหาร
ส�าเร็จรูปโดยผ่านสหกรณ์ของโครงการหลวงภาคเหนือ

  (๔)  ข้าวสารและสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคขององค์การคลังสินค้า 
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การตลาด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ�ากัด หรือสถาบันเกษตรกร

  (๕) เมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร

   (๖) เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว
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  (๗) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างบริการประเภทพืชจากเน้ือเยื่อหัตถกรรมและ
อาหารที่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง

  (๘) วัสดุการเกษตรที่เป็นพันธ์ุพืช และพันธุ์สัตว์ ขององค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร ชมุนมุสหกรณก์ารเกษตรแหง่ประเทศไทย จ�ากดั รา้นสหกรณท์ีก่ระทรวงเกษตร
และสหกรณ์รับรอง หรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล

  (๙) วัสดุการเกษตรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร ขององค์การตลาด
เพื่อเกษตรกรชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์รับรองหรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล

 (๑๐)  ผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้ ไสไม้ อัดน้�ายาไม้ขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้ 

 ขอ้ ๓ วิธกีารจดัซ้ือจดัจา้งพสัดสุง่เสรมิและพฒันาด้านการเกษตรตามขอ้ ๒ ใหด้�าเนนิ
การ ดังต่อไปนี้

  (๑) ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อจัดซื้อพัสดุตาม 
ข้อ ๒ (๑) จัดซื้อด้วยเงินดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย

  (๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒ (๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก
โครงการสว่นพระองคส์วนจติรลดา หรือหากหนว่ยงานของรฐัไมป่ระสงคจ์ะจดัซือ้โดยวธิี
เฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้

  (๓) ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒ (๓) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโรงงานหลวงอาหารส�าเร็จรูป หรือหากราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคไม่ประสงค์จะจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้

  (๔) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒ (๔) จากองค์การคลังสินค้า 
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การตลาด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย 
จ�ากัด หรือสถาบันเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุด โดยวิธีคัดเลือกและให้แจ้งองค์การ 
ชุมนุม หรือสถาบันเกษตรกรดังกล่าวเข้าเสนอราคาด้วย
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  (๕) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๒ (๕) (๖) (๗) หรือ 
(๑๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้

  (๖) ใหห้นว่ยงานของรฐัจดัซือ้พสัดตุามขอ้ ๒ (๘) และ (๙) ซ่ึงมรีาคาตอ่หนว่ย 
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีคัดเลือกและให้แจ้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จ�ากัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับรองหรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคลและเป็นผู้ผลิตเองเข้าเสนอราคาด้วย

หมวด	๒

พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส

 ข้อ ๔ ในหมวดนี้

 “พสัดุสง่เสริมวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดยอ่มและผูด้อ้ยโอกาส” หมายความวา่ 
การผลิตสินค้าการให้บริการ การค้าส่ง การค้าปลีก กิจการของชุมชนเก่ียวกับการผลิต
สินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ

 จากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้านและ
ต�าบล กลุ่มสหกรณ์

 ร้านค้าสหกรณ์ ร้านค้า หรือกลุ่มอาชีพท่ีอยู่ในการก�ากับดูแลควบคุมของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐรับรอง มูลนิธิ องค์การสงเคราะห์ต่าง ๆ หรือกลุ่มอาชีพอ่ืน ๆ  
ที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน

ข้อ ๕ ให้พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาสดังต่อไปนี้ 
เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

  (๑) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้านและต�าบลที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้

   (ก) เปน็บคุคลทีอ่ยูใ่นชมุชนพืน้ทีน่ัน้ ๆ  รวมตวักนัเปน็กลุ่มตัง้แต ่๕ คน
ขึน้ไปประกอบอาชีพเพือ่เสริมสร้างรายไดแ้ละคณุภาพชวีติในพืน้ทีห่มูบ่า้นและต�าบลนัน้

   (ข) มีการบริหารจัดการกลุ่มและมีการท�ากิจกรรมของกลุ่มอย่าง 
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพื่อด�าเนินกิจการร่วมกัน
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   (ค)  สมาชกิของกลุม่ตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ และมคีวามพรอ้มทีจ่ะ
พฒันาศกัยภาพในการผลติงานทีร่บัมาท�าและงานทีร่บัมาท�านัน้ตอ้งด�าเนนิการโดยสมาชิก 
ในกลุ่ม และ

   (ง) มีการรับรองการด�าเนินงานของกลุ่มหรือจดทะเบียนกลุ่มโดย 
หน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ

  (๒) วัสดุส�านักงานของร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง

  (๓) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสามารถผลิตขึ้นเอง 
หรืองานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก

  (๔) สินค้าที่ผลิตขึ้นเองขององค์การและมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ ได้แก่ 
สถานสงเคราะห์ คนพิการและทุพพลภาพ โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงงานอุตสาหกรรม
บ�าบัด สถานพยาบาลพระประแดง โรงเรียนสอนคนตาบอด ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด 
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก โรงเรียนสอนคนหูหนวก หรือโรงเรียนศรีสังวาลย์ (มูลนิธิ
อนุเคราะห์คนพิการ)

  (๕)  ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานและงานก่อสร้างของเรือนจ�า ทัณฑสถาน 
สถานอบรมและฝึกอาชีพลาดยาว หรือร้านค้าของกรมราชทัณฑ์

 ขอ้ ๖ วิธกีารจดัซ้ือจัดจา้งพสัดสุง่เสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและผูด้อ้ย
โอกาส ตามข้อ ๕ ให้ด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

  (๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๕ (๑) (๒) หรือ (๔) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มสตรี หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้านและต�าบล หรือหาก 
หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซ้ือหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐ
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้

  (๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๕ (๓) ดังต่อไปนี้

   (ก)  ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
ขึ้นตรงต่อ กระทรวงกลาโหม จัดซื้อหรือจัดจ้างท�าผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือหากราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค 
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
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   (ข)  ใหห้นว่ยงานของรฐัจดัจา้งบรกิารรกัษาความปลอดภยัโดยวธิเีฉพาะ
เจาะจงจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัด
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้

  (๓) ใหร้าชการสว่นกลางและราชการสว่นท้องถิน่ จดัซ้ือหรอืจดัจา้งพสัดตุาม 
ขอ้ ๕ (๕) โดยวธิเีฉพาะเจาะจงจากกรมราชทัณฑ ์หรอืหากราชการส่วนกลางและราชการ
ส่วนท้องถิ่น ไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้

หมวด	๓

พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน

 ข้อ ๗ ในหมวดนี้

 “พสัดสุง่เสรมิการเรยีนการสอน” หมายความว่า ผลผลติ ช้ินงาน หรอืบรกิารทีผ่ลติ
หรือจัดท�าขึ้นในขอบเขตของการเรียนการสอนและโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือ
หน่วยงานหรือองค์กรในก�ากับของหน่วยงานของรัฐที่ผลิตขึ้นตามภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐ

 ข้อ ๘ ให้พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน

  (๑) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
มหาวทิยาลัย เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ หรอืสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันท�าหรือผลิตขึ้น

   (๒) งานจ้างต่อเรือไม้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
พระนครศรีอยธุยาหรอืงานจ้างเหมาตอ่เรอื ซอ่มแซม หรอืดดัแปลงเรอืไม้ หรอืเรอืไฟเบอร์
กลาสชนดิตา่ง ๆ จากสถานศกึษาประเภทวิทยาลยัเทคโนโลยแีละอตุสาหกรรมการต่อเรอื 
ในสังกัดส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีหลักสูตรการ
เรียนการสอนในเรื่องดังกล่าว

  (๓) งานจ้างท�าครุภัณฑ์ และรับจ้างก่อสร้างอาคารสถานที่ของสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ

  (๔) เครือ่งมอืและอปุกรณ์วทิยาศาสตรแ์ละวสัดสุ�านกังานขององคก์ารคา้ของ
ส�านักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
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  (๕) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างที่อยู่ในขอบเขตของการเรียนการสอนของ
ส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

  (๖) อาวุธ หรืองานจ้างผลิตอาวุธของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร

  (๗) งานจ้างซ่อมอากาศยานและวัสดุอุปกรณ์อากาศยาน ของบริษัท
อุตสาหกรรมการบิน จ�ากัด

  (๘) แบตเตอรี ่หรอืบรกิารเกีย่วกบัแบตเตอรี ่วตัถพุลอยไดจ้ากการผลติ และ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  เกี่ยวกับแบตเตอรี่ของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร กองโรงงานอุตสาหกรรม 
กรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร

  (๙)  ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ  หรืองานจ้างจัดท�าเครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมาย
ตอบแทนผู้ช่วยเหลือราชการในกิจการของหน่วยงานของรัฐ และงานผลิตภัณฑ์ของกรม
ธนารักษ์

  (๑๐) งานจ้างพิมพ์ของโรงพิมพ์ของหน่วยงานของรัฐ หรือโรงพิมพ์ที่อยู่ใน
ความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ

 ข้อ ๙ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน ให้ด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

  (๑) ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถ่ินจัดซ้ือหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๘ 
(๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนอื หรอืสถาบนัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจา้คุณทหาร
ลาดกระบัง หรือหากราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่นไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้

  (๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๘ (๒) (๘) หรือ (๙) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้

  (๓) ให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ
ตามข้อ ๘ (๓) ที่เป็นของสถานศึกษาของตนเองหรือของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ศกึษาธกิารภายในวงเงนิไมเ่กนิ ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรอืหากสถานศกึษาในสงักดักระทรวง
ศกึษาธกิารไมป่ระสงคจ์ะจดัซือ้หรอืจดัจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจง หนว่ยงานของรฐัจะใชว้ธิี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
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  (๔) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๘ (๔) ดังต่อไปนี้

   (ก) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์วิทยาศาสตร์  
ที่องค์การค้าผลิตออกจ�าหน่ายตามแบบที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีก�าหนดโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อ
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หนว่ยงานของรฐัจะใชว้ธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปหรอืวธีิคดัเลอืกกไ็ด้

   (ข) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซ้ือวัสดุ
ส�านักงานต่าง ๆ จากองค์การค้าภายในวงเงินไม่เกิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซื้อ 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หนว่ยงานของรฐัในสงักดักระทรวงศกึษาธกิารจะใชวิ้ธปีระกาศเชญิ
ชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้

  (๕) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซ้ือหรือจัดจ้างงาน 
ที่อยู่ในขอบเขตของการเรียนการสอนจากส�านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดย
วิธีเฉพาะเจาะจงหรือหากหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์ 
จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้

  (๖) ใหร้าชการสว่นกลางหรอืราชการสว่นภูมภิาคจดัซ้ือหรอืจดัจา้งพสัดุตาม
ข้อ ๘ (๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคไม่
ประสงคจ์ะจดัซือ้หรือจดัจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจง หนว่ยงานของรฐัจะใชว้ธิปีระกาศเชญิ
ชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้

  (๗)  ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างเก่ียวกับพัสดุอุปกรณ์อากาศยาน
หรือการซ่อมอากาศยานและอุปกรณ์จากบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จ�ากัด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงหรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซ้ือหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ ทั้งน้ี ให้
บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จ�ากัด ด�าเนินการจ้างซ่อมอีกทอดหนึ่งได้เฉพาะงานที่บริษัท
อตุสาหกรรมการบนิ จ�ากดั ไม่สามารถด�าเนินการไดเ้องเทา่นัน้และใหค้�านงึถงึความส�าคญั
ของการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการเรียนรู้วิทยาการด้านการซ่อมอากาศยานด้วย

  (๘) ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๘ (๑๐) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้

   (ก) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่
ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จากโรงพิมพ์ของตนเองหรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ
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  (ข) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ใน
ความควบคุมของหน่วยงานของรัฐตาม (ก) แต่ไม่สามารถรับจ้างพิมพ์งานได้ทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือมีงานเกินขีดความสามารถ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์ส่วนที่ไม่
สามารถด�าเนินการได้โดยวิธีคัดเลือก หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะใช้วิธีคัด
เลือก จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเชิญชวน 
โรงพิมพ์อืน่ของหนว่ยงานของรฐั หรอืโรงพมิพอ์ืน่ทีอ่ยูใ่นความควบคมุของหนว่ยงานของ
รัฐไม่น้อยกว่าสามแห่งทราบ เพี่อเข้าร่วมเสนอราคา

  (ค) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่
ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐตาม (ก) แต่มีงานพิมพ์มากเกินขีดความสามารถ 
ที่โรงพิมพ์จะพิมพ์ได้ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์ส่วนที่เกินขีดความสามารถ 
โดยวิธีคัดเลือก หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะใช้วิธีคัดเลือก จะใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเชิญชวนโรงพิมพ์อื่นของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือโรงพิมพ์อื่นที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่าสามแห่ง
ทราบ เพี่อเข้าร่วมเสนอราคา

หมวด	๔

พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา

 ข้อ ๑๐ ในหมวดนี้

 “พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา” หมายความว่า 
การวิจัยและการพัฒนา และการให้บริการทางการศึกษา และให้หมายความรวมถึงการ
ให้บริการทางวิชาการ

 ข้อ ๑๑ ให้พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษาดัง
ต่อไปนี้ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

  (๑) งานจ้างบริการทางวิชาการและการวิจัยของส�านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ

  (๒)  งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง

  (๓)  งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

  (๔)  งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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  ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๑๑ (๑) (๓) หรือ (๔) โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  
หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้

  ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๑๑ (๒) ในขอบเขตสาขา
ที่จัดให้มีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ และด�าเนินการโดยบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมทางด้านวิชาการและการวิจัยอย่างแท้จริง 
โดยวธิเีฉพาะเจาะจง หรอืหากหนว่ยงานของรฐัไมป่ระสงคจ์ะจัดจา้งโดยวธิเีฉพาะเจาะจง 
หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ ทั้งนี้ การให้บริการ
ของมหาวทิยาลยัของรฐัจะตอ้งไมม่ผีลกระทบเสยีหายต่อการสอน การวจิยัหรอืการปฏบิตัิ
หน้าที่อื่น ๆ โดยปกติของข้าราชการ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา

หมวด	๕

พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม

 ข้อ ๑๔ ในหมวดนี้

 “พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม” หมายความว่า สินค้าหรือบริการที่มีรายชื่อตามบัญชี
นวัตกรรมไทยของส�านักงบประมาณ

 ข้อ ๑๕ ให้พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

 ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๑๕ ดังต่อไปนี้

  (๑) หากพัสดุที่จะจัดซ้ือหรือจัดจ้าง มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว  
ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
โดยตรง

  (๒) หากพัสดุที่จะจัดซ้ือหรือจัดจ้าง มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการต้ังแต่สองราย 
ขึ้นไปให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยแจ้งผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
ทุกรายเข้าเสนอราคาด้วย
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หมวด	๖

พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข

 ข้อ ๑๗ ในหมวดนี้

 “พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข” หมายความว่า สินค้าหรือบริการเกี่ยวกับ
การป้องกันหรือการรักษาโรค ยา หรือเวชภัณฑ์

 ข้อ ๑๘ ให้พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่ง
เสริมหรือสนับสนุน

  (๑) ยาตามชื่อสามัญ (generic name) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

  (๒) ยาทีอ่ยูใ่นบญัชยีาหลักแหง่ชาตหิรอืเวชภณัฑ ์ซ่ึงองคก์ารเภสชักรรมหรอื
สภากาชาดไทย ได้ผลิตออกจ�าหน่ายแล้ว

  (๓)  ยาทีอ่ยูใ่นบญัชยีาหลักแหง่ชาตหิรอืเวชภณัฑ ์ซ่ึงองคก์ารเภสัชกรรมหรอื
โรงงานเภสัชกรรมทหาร มิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจ�าหน่าย

  (๔)  ยาและเวชภัณฑ์ที่ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

  (๕)  วัคซีนโรคตับอักเสบบี และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่สภากาชาดไทยผลิตเอง 
และไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

 ข้อ ๑๙ ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซ้ือพัสดุตามข้อ ๑๘ (๑) 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย โดยจัดซื้อยาดังกล่าว 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐เว้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐

 ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๑๘ (๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก
องคก์ารเภสชักรรมหรอืสภากาชาดไทย เวน้แตร่าชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมภิาค  
ในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้จัดซ้ือจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร ทั้งนี้ ราคายาหรือ
เวชภัณฑ์ที่หน่วยงานดังกล่าวจ�าหน่ายต้องไม่สูงกว่าราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติก�าหนด

 ข้อ ๒๑ ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซ้ือพัสดุตามข้อ ๑๘ (๓) 
โดยวิธีคัดเลือก โดยจะจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม โรงงานเภสัชกรรมทหาร หรือผู้
ขายรายใดก็ได้ แต่ต้องแจ้งองค์การเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมทหารทราบด้วย
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ทุกครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่พัสดุตามข้อ ๑๘ (๓)มีราคาไม่สูงกว่าราคากลางที่คณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติก�าหนด ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อโดย
วิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร

 ข้อ ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๑๘ (๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย
ต้องจัดซื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณเพื่อจัดซื้อพัสดุดังกล่าว

 ข้อ ๒๓ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจจัดซื้อพัสดุตาม
ข้อ ๑๘ (๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากสภากาชาดไทย

หมวด	๗

พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ

 ข้อ ๒๔ ในหมวดนี้

 “พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ” หมายความว่า 
สนิค้าหรือบรกิารทีเ่ก่ียวกบัทรพัยากรธรรมชาต ิเช่น น�า้มนัเชือ้เพลงิ ผลติภณัฑ์ปิโตรเลยีม 
น�้า หรือไฟฟ้า

 ข้อ ๒๕ ให้พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติดังต่อไปนี้ 
เป็นพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

  (๑) น�้ามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ของบริษัท ปตท. จ�ากัด 
(มหาชน)

  (๒)  ผลติภณัฑ์น�า้มันต่าง ๆ  ของโรงงานกลัน่น�า้มนัฝาง กรมการพลงังานทหาร

  (๓)  งานจา้งบริการไฟฟา้หรอืประปา ของการไฟฟา้นครหลวง การไฟฟา้ส่วน
ภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค

 ข้อ ๒๖ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๒๔ ให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการ  
ดังต่อไปนี้

  (๑)  ใหร้าชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูภิาค และรฐัวสิาหกจิ นอกจากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒๕ (๑) ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป  
โดยวธิเีฉพาะเจาะจงจากบรษิทั ปตท. จ�ากัด (มหาชน) หรอืหากราชการส่วนกลาง ราชการ
สว่นภมูภิาค และรฐัวสิาหกจิไมป่ระสงคจ์ะจดัซือ้โดยวธิเีฉพาะเจาะจง ราชการสว่นกลาง 
ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
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   (๒) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม จัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒๕ 
(๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโรงงานกลั่นน้�ามันฝาง กรมการพลังงานทหาร หรือหาก 
หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหมไม่ประสงค์จะจัดซ้ือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหมจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัด
เลือกก็ได้

  (๓) ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ จัดจ้างพัสดุ 
ตามข้อ ๒๕ (๓)โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
การประปานครหลวง และการประปา ส่วนภูมิภาค หรือหากราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ ไม่ประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการ 
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธี
คัดเลือกก็ได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกให้ค�านึง
ถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วยเว้นแต่งานจ้างที่ปรึกษาให้พิจารณา
เกณฑ์ด้านคุณภาพ ซึ่งเกณฑ์อื่นหรือเกณฑ์ด้านคุณภาพนั้นรวมถึงพัสดุหรือประเภทของ
ที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง และในการจัด
ซือ้จดัจา้งพสัดุโดยวธิคีดัเลอืกหรอืวธีิเฉพาะเจาะจง รฐัมนตรอีาจออกกฎกระทรวงก�าหนด
ให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนก็ได้ ซึ่งในปัจจุบันมีพัสดุหรือประเภทของ
ทีป่รกึษาทีร่ฐัต้องการส่งเสรมิหรอืสนบัสนนุโดยใชว้ธิกีารจดัซือ้จดัจา้งดงักลา่ว จงึจ�าเปน็
ต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง

กำาหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้

พ.ศ.	๒๕๖๐

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๑๕ (๔) แห่งพระราช
บญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
การคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 ผูซ้ึง่ไดย้ืน่ขอ้เสนอเพือ่ท�าการจดัซือ้จดัจา้งกับหนว่ยงานของรฐัไมม่สีทิธอิทุธรณเ์กีย่ว
กับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในเรื่องดังต่อไปนี้

  (๑) คณุสมบตัขิองผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอืน่ทีเ่ข้ารว่มการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดใุนครัง้
นั้น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

  (๒) ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะ
ท�าการจัดซื้อจัดจ้าง หากปรากฏว่าผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัด
จา้งในครัง้นัน้มไิดว้จิารณห์รอืเสนอแนะรา่งขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะ
เฉพาะของพสัด ุผูป้ระกอบการซึง่เปน็ผูย้ืน่ข้อเสนอนัน้จะอทุธรณใ์นเรือ่งขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หน้า ๓๔ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหต ุ:- เหตุผลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี ้คอื โดยทีม่าตรา ๑๑๕ (๔) แหง่
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ผู้ซึ่ง
ไดย้ืน่ขอ้เสนอเพือ่ท�าการจดัซือ้จดัจา้งพสัดุกบัหนว่ยงานของรฐัไมม่สีทิธอิทุธรณเ์กีย่วกบั
การจดัซือ้จดัจา้งพสัดใุนกรณอีืน่ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวงเพือ่มใิหเ้รือ่งทีอ่ทุธรณเ์ปน็
ปญัหาอปุสรรคท�าใหก้ารด�าเนนิการจดัซือ้จดัจา้งตอ้งล่าชา้ อนัอาจจะกอ่ใหเ้กดิความเสีย
หายแกห่นว่ยงานของรฐั สมควรก�าหนดเรือ่งทีไ่มค่วรไดร้บัการพจิารณาอทุธรณเ์ปน็เรือ่ง
ที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้___
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กฎกระทรวง

กำาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง	วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่
ไม่ทำาข้อตกลงเป็นหนังสือ	และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ

พ.ศ.	๒๕๖๐

 อาศยัอ�านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึง่ มาตรา ๕๖ วรรคหนึง่ (๒) (ข) มาตรา 
๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ข) (ง) มาตรา ๘๒ (๒) มาตรา ๙๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๐๐ วรรค
สาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จ�าหน่าย 
กอ่สร้าง หรือใหบ้รกิารทัว่ไป และมวีงเงนิในการจดัซือ้จดัจ้างคร้ังหนึง่ไมเ่กนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท  
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

 ข้อ ๒ งานจ้างที่ปรึกษาดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

  (๑) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

  (๒) งานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจ�านวนจ�ากัดและมีวงเงินค่าจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

 ข้อ ๓ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

 ข้อ ๔ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะไม่ท�า
ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น

 ข้อ ๕ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่ง
ตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

หน้า ๒๑ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้การก�าหนดวงเงินเกี่ยว
กับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นสินค้างานบริการ หรืองานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
วงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ค่าก่อสร้างส�าหรับงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน
เลก็นอ้ย จะไมท่�าข้อตกลงเปน็หนงัสอืกไ็ด ้และการจดัซ้ือจดัจา้งทีม่วีงเงนิเลก็นอ้ยจะแตง่
ตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง  
จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้__

กฎกระทรวง

กำาหนดหลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา

พ.ศ.	๒๕๖๐

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่งพระ
ราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

 “ทีป่รกึษา” หมายความว่า บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีป่ระกอบอาชีพ ประกอบ
กิจการหรือบริการให้ค�า ปรึกษาหรือแนะน�า ทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง 
กฎหมาย เศรษฐศาสตร ์การเงนิ การคลัง สิง่แวดลอ้ม วิทยาศาสตร ์เทคโนโลย ีสาธารณสขุ 
ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นตามที่ส�านักงานประกาศก�าหนด

 “ทีป่รกึษาอสิระ” หมายความวา่ บคุคลธรรมดาทีป่ระกอบอาชพีในการเปน็ทีป่รกึษา 
และได้ขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษากับส�านักงาน

 “ที่ปรึกษานิติบุคคล” หมายความว่า นิติบุคคลที่ประกอบกิจการหรือให้บริการใน
การเป็นที่ปรึกษา และได้ขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษากับส�านักงาน

 “บุคลากรท่ีปรึกษา” หมายความว่า บุคคลท่ีส�าเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี 
ปรญิญาโท และปรญิญาเอกมาแลว้ มากกวา่สบิป ีห้าป ีและสองป ีตามล�าดบั จากสถาบนั
การศึกษาที่ส�านักงาน ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์ในการท�างานในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา และปฏิบัติงานเต็มเวลาการท�างานปกติของที่
ปรึกษานิติบุคคลนั้น
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 “หนงัสอืรบัรอง” หมายความวา่ หนงัสอืทีส่�านกังานออกใหเ้พือ่แสดงวา่ไดม้กีารขึน้
ทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล

 “องค์กรของรัฐ” หมายความว่า

  (๑) สว่นราชการทีม่กีารจดัตัง้หนว่ยบรกิารรปูแบบพเิศษตามกฎหมายวา่ดว้ย
ระเบยีบบรหิารราชการแผน่ดนิ และกฎหมายจดัตัง้หนว่ยงานนัน้ก�าหนดใหจ้ดัท�าภารกิจ
ในการเป็นที่ปรึกษา

  (๒) หน่วยงานในก�ากับดูแลของรัฐและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารหนี้สาธารณะและกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นก�าหนดให้จัดท�าภารกิจในการเป็น
ที่ปรึกษา แต่ไม่รวมสถาบันการศึกษาของรัฐ

 “สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา 
หรือสถานศึกษาอื่น ที่จัดการศึกษาที่เทียบเท่าระดับอุดมศึกษา

 “สมาคม” หมายความว่า สมาคมที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณชิย ์และใหห้มายความรวมถงึองคก์รอืน่ใดทีม่วีตัถปุระสงคใ์นการจัดตัง้และ
การด�าเนินงานในลกัษณะคลา้ยคลึงกบัสมาคมทีจ่ดัตัง้ขึน้ตามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย์

 “ศูนย์ข้อมูล” หมายความว่า ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ 
กระทรวงการคลัง

 “ผู้อ�านวยการ” หมายความว่า ผู้อ�านวยการส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

 “ส�านักงาน” หมายความว่า ส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะ

ขอ้ ๒ ใหส้�านกังานจดัท�าจรรยาบรรณการเปน็ทีป่รกึษาเพือ่เผยแพรใ่ห้ทีป่รกึษาอสิระและ
ที่ปรึกษานิติบุคคลทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา

หมวด	๑

ประเภท	คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน

ข้อ ๓ การขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้มี ๒ ประเภท ได้แก่

  (๑) ที่ปรึกษาอิสระ

  (๒) ที่ปรึกษานิติบุคคล
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 ข้อ ๔ ที่ปรึกษาอิสระตามข้อ ๓ (๑) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้

  (๑)  มีสัญชาติไทย

  (๒)  ส�าเรจ็การศกึษาในระดบัปรญิญาตร ีปรญิญาโท และปรญิญาเอกมาแลว้ 
มากกว่าสิบปี ห้าปี และสองปี ตามล�าดับ จากสถาบันการศึกษาที่ส�านักงาน ก.พ. รับรอง 
และมปีระสบการณ ์ในการท�างานในสาขาทีเ่กีย่วขอ้งมากกวา่กึง่หนึง่ของแตล่ะระดบัการ
ศึกษา

  (๓) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือด�ารงต�าแหน่งอื่นใดที่มีลักษณะ
งานคล้ายคลึงกันหรือเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจ�าในหน่วยงานใด

  (๔)  ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจ�าคุกโดยค�าพิพากษาถึงที่สุดให้จ�าคุก

  (๕)  ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือคนไร้ความสามารถ

  (๖)  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๔ (๑) (๒) (๕) หรือ 
(๖) ข้อ ๕ ที่ปรึกษานิติบุคคลตามข้อ ๓ (๒) ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม 
ดังต่อไปนี้

  (๑)  จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย

  (๒)  มีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา

  (๓)  มีทุนจดทะเบียนที่ช�าระแล้วตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป

  (๔)  มีจ�านวนหุ้นของผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด  
ซึ่งมีสิทธิในการออกเสียงและจ�าหน่ายได้แล้วทั้งหมด

  (๕) มีกรรมการและกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทย
มากกว่ากึ่งหนึ่ง

  (๖)  มีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองคน

  (๗)  มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๖๔ (๒) (๕) หรือ (๖)

 ความในวรรคหน่ึง (๓) และ (๔) มิให้ใช้บังคับกับสถาบันการศึกษา มูลนิธิ หรือ
สมาคมและความในวรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับองค์กรของรัฐ
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 ข้อ ๖ ในการท�าหน้าที่เป็นที่ปรึกษา หากต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือต้อง
ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการ ให้ที่ปรึกษายื่นเอกสารดังกล่าวต่อส�านักงานเพื่อ
ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาด้วย

 ขอ้ ๗ กรณทีีป่รกึษาทีไ่มม่คีณุสมบตัติามขอ้ ๔ (๑) หรอืไมม่คีณุสมบตัติามขอ้ ๕ (๔) 
หรอื (๕) หากหนว่ยงานของรฐัทีม่อี�านาจหนา้ทีต่ามกฎหมายได้อนญุาตหรอืใหค้วามเหน็
ชอบให้ที่ปรึกษา

 รายนั้นสามารถประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการในประเทศไทย และกรณีของ
ที่ปรึกษาที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขท่ี
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้นก�าหนดไว้แล้วให้ส�านักงานข้ึนทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎ
กระทรวงนี้ได้

 ขอ้ ๘ การค�านวณประสบการณโ์ครงการของทีป่รกึษาอสิระหรอืทีป่รกึษานติบิคุคล
ให้พิจารณาจากสัญญาจ้างที่ปรึกษา หนังสือยืนยันผลงานการเป็นที่ปรึกษา เอกสารระบุ
ขอบเขตงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีออกโดยผู้ว่าจ้าง หรือหลักฐานอื่นตามที่ศูนย์ข้อมูลก�าหนด  
โดยใหน้บัเฉพาะโครงการทีไ่ดด้�าเนนิการแลว้เสรจ็ ทัง้นี ้มลูคา่ขัน้ต่�าของโครงการ ใหเ้ปน็
ไปตามที่ส�านักงานประกาศก�าหนด

 ข้อ ๙ ที่ปรึกษาอิสระมีสามระดับ ได้แก่

  (๑) ที่ปรึกษาอิสระระดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

   (ก) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี

   (ข)  มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ

  (๒) ที่ปรึกษาอิสระระดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

   (ก)  มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสามปี

   (ข)  มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ

  (๓)  ที่ปรึกษาอิสระระดับสาม หมายถึง ที่ปรึกษาอิสระที่ขาดคุณสมบัติตาม 
(๑) หรือ (๒)

 ข้อ ๑๐ ที่ปรึกษานิติบุคคลมีสามระดับ ได้แก่

  (๑)  ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
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   (ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี

   (ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ

   (ค) มบุีคลากรทีป่รกึษาไมน่อ้ยกวา่หา้คน ซึง่มปีระสบการณใ์นการเป็น
ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี

  (๒) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

   (ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี

   (ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ

   (ค) มบีคุลากรท่ีปรึกษาไมน่อ้ยกวา่สองคนซึง่มปีระสบการณใ์นการเปน็
ทีป่รกึษาไมน่อ้ยกวา่สามป ีท่ีปรกึษานติบิคุคลใดขาดคุณสมบตัติามหลักเกณฑ์ทีก่�าหนดไว้
ใน (๒) (ก) อาจเป็นที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสองได้ หากมีประสบการณ์โครงการไม่น้อย
กวา่สามโครงการ และมบีคุลากรทีป่รกึษาไม่นอ้ยกวา่สองคนซ่ึงมปีระสบการณใ์นการเปน็
ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี

  (๓) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสาม หมายถึง ที่ปรึกษานิติบุคคลที่ขาด
คุณสมบัติตาม (๑) หรือ (๒)

 ข้อ ๑๑ ส�านักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลใน
สาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา ดังต่อไปนี้

  (๑) สาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท (Agriculture and Rural De-
velopment Sector: AG)

  (๒) สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Building Sector: BU)

  (๓) สาขาการศึกษา (Education Sector: ED)

  (๔) สาขาพลังงาน (Energy Sector: EG)

  (๕)  สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment Sector: EV)

  (๖)  สาขาการเงิน (Finance Sector: FI)

  (๗) สาขาสาธารณสุข (Health Sector: HE)

  (๘) สาขาอุตสาหกรรม (Industry Sector: IN)
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  (๙) สาขาประชากร (Population Sector: PO)

  (๑๐) สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (Information and  
Communication Technology Sector: ICT)

  (๑๑) สาขาการท่องเที่ยว (Tourism Sector: TO)

  (๑๒) สาขาการคมนาคมขนส่ง (Transportation Sector: TR)

  (๑๓) สาขาการพัฒนาเมือง (Urban Development Sector: UD)

  (๑๔) สาขาการประปาและสุขาภิบาล (Water Supply and Sanitation 
Sector: WS)

  (๑๕) สาขากฎหมาย (Law Sector: LW)

  (๑๖) สาขามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standard Sector: QS)

  (๑๗) สาขาการบริหารและการพัฒนาองค์กร (Management and  
Institutional Development Sector: MID)

  (๑๘) สาขาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Sector: PR)

  (๑๙) สาขาการวิจัยและการประเมินผล (Research and Evaluation Sector: RE)

  (๒๐) สาขาเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Sector: MS)

 การจ�าแนกลกัษณะของแตล่ะสาขา ใหเ้ปน็ไปตามทีศ่นูยข์อ้มลูก�าหนดและเผยแพร่
ไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสาขาตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ส�านักงานประกาศก�าหนด

 ขอ้ ๑๒ ส�านกังานจะข้ึนทะเบยีนให้เปน็ทีป่รกึษาอิสระในสาขาใดนัน้ ทีป่รกึษาอิสระ
จะต้องมีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ

 ขอ้ ๑๓ ส�านกังานจะข้ึนทะเบยีนให้เปน็ทีป่รกึษานติบิคุคลในสาขาใดนัน้ จะพจิารณา
จากเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

  (๑) วตัถปุระสงคข์องการจดัตัง้ทีป่รกึษานติบุิคคลตอ้งมคีวามสอดคล้องกับ
สาขาที่จะได้รับการขึ้นทะเบียน

  (๒) มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ
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  (๓) มบีคุลากรทีป่รกึษาทีม่คีวามเชีย่วชาญโดยตรงในแตล่ะสาขาไมน่อ้ยกวา่
หนึ่งคน

หมวด	๒

การขึ้นทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียม

 ขอ้ ๑๔ ทีป่รกึษาทีป่ระสงคจ์ะขึน้ทะเบยีนเปน็ทีป่รกึษาอสิระหรอืทีป่รกึษานติบิคุคล
ให้กรอกข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล ทั้งนี้ วิธีการและขั้นตอน 
ในการด�าเนินการให้เป็นไปตามที่ส�านักงานประกาศก�าหนด

 ข้อ ๑๕ ส�านักงานจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ที่ปรึกษาได้ 
ด�าเนินการตามข้อ ๑๔ หากเป็นไปตามท่ีก�าหนดในหมวด ๑ ประเภท คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน ส�านักงานจะขึ้นทะเบียนการเป็น 
ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลแล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบวันนับแต่ 
วันที่ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามแบบที่ส�านักงานก�าหนด

 ข้อ ๑๖ ให้ส�านักงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนท่ีปรึกษาตามกฎ
กระทรวงนี้ในอัตรา ดังต่อไปนี้

 (๑) การขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระ จ�านวน ๕,๐๐๐ บาท

 (๒) การขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษานิติบุคคล จ�านวน ๑๐,๐๐๐ บาท 

 อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหน่ึง ให้ส�านักงานพิจารณาทบทวนทุกห้าปี เงิน
ค่าธรรมเนียมที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง ให้ส�านักงานน�าไปใช้จ่ายได้เพื่อประโยชน์ในการ 
ด�าเนินงานของศูนย์ข้อมูลตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง

หมวด	๓

การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา

 ข้อ ๑๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีประกาศก�าหนดตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม มาตรา ๑๐๖ วรรคสี่ หรือมาตรา 
๑๐๘ ทัง้นีร้ะเบยีบดงักลา่วอยา่งนอ้ยตอ้งก�าหนดในเรือ่งหลกัเกณฑแ์ละวธิกีารประเมนิผล  
คณะกรรมการประเมินผลและการปรับลดระดับการเป็นที่ปรึกษา
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หมวด	๔

การเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมข้อมูล

 ข้อ ๑๘ ที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ปรึกษา ให้แจ้งข้อมูล 
ให้ส�านักงานทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลภายในสามสิบวัน  
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งน้ี ตามที่ส�านักงานประกาศก�าหนด หาก 
การด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง มีผลท�าให้ที่ปรึกษานิติบุคคลขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕ ให้ที่
ปรึกษานิติบุคคลด�าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และแจ้ง
ใหส้�านกังานทราบภายในเกา้สบิวนั นบัแตว่นัทีม่กีารเปล่ียนแปลง หรอืกอ่นวนัทีจ่ะมกีาร
ลงนามในสัญญาจ้างท่ีปรึกษา กับหน่วยงานของรัฐ หากการด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง  
มีผลท�าให้ต้องปรับลดระดับหรือสาขาของที่ปรึกษานิติบุคคลตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๓  
แล้วแต่กรณี ให้ที่ปรึกษานิติบุคคลด�าเนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
แล้วเสร็จ และแจ้งให้ส�านักงานทราบภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง  
หากทีป่รกึษานติบิคุคลไมส่ามารถด�าเนนิการแกไ้ขได ้ส�านกังานจะปรบัลดระดบัหรือสาขา
ทีไ่ดข้ึ้นทะเบียนไว ้ในกรณเีช่นนีใ้หน้�าความในข้อ ๑๐ และขอ้ ๑๓ มาใชบ้งัคบัโดยอนโุลม

 ข้อ ๑๙ ท่ีปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อมูลอื่นใด นอกเหนือจากข้อ ๑๘ ให้ด�าเนินการตามแนวทางที่ก�าหนดไว้ตามข้อ ๑๘  
วรรคหนึ่ง ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีความประสงค์จะเพิ่มเติม
ประสบการณโ์ครงการใหแ้จง้ใหส้�านกังานทราบเปน็รายไตรมาส โดยด�าเนนิการผา่นทาง
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลทั้งนี้ ตามที่ส�านักงานประกาศก�าหนด

หมวด	๕

การเพิกถอนและการยกเลิกการขึ้นทะเบียน

 ขอ้ ๒๐ เมือ่ปรากฏกรณใีดกรณหีนึง่ดงัตอ่ไปนี ้ส�านกังานจะเพกิถอนการขึน้ทะเบยีน
เป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้

  (๑) ท่ีปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลยื่นเอกสารอันเป็นเท็จเพื่อ
ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน ก�าหนดระดับหรือสาขา

  (๒) หน่วยงานของรัฐแจ้งว่าที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลยื่นข้อ
เสนออันเป็นเท็จ
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  (๓) ทีป่รกึษาอสิระหรอืทีป่รกึษานติบิคุคลทีถ่กูปรบัลดระดบัตามระเบียบที่
ออกตามข้อ ๑๗

 ขอ้ ๒๑ ภายใตบ้งัคบัขอ้ ๑๘ วรรคสอง ในกรณทีีป่รกึษาอิสระหรอืทีป่รกึษานติบิคุคล
ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ แล้วแต่กรณี ส�านักงาน 
จะยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาหรือสาขา แล้วแต่กรณี

 ข้อ ๒๒ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตาม
ข้อ ๒๐(๑) (๒) หรือ (๓) จะขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้เมื่อครบก�าหนดสองปีนับแต่วันที่ถูก
เพิกถอนที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนตามข้อ ๒๑ 
จะขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้ เมื่อมีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว

 ข้อ ๒๓ ที่ปรึกษานิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ ส�านักงานจะยกเลิกการขึ้น
ทะเบียนที่ปรึกษา

 ข้อ ๒๔ ท่ีปรึกษาอิสระหรือท่ีปรึกษานิติบุคคลที่มีความประสงค์จะยกเลิกการขึ้น
ทะเบียนที่ปรึกษาให้มีหนังสือแจ้งให้ส�านักงานทราบเพื่อยกเลิกการขึ้นทะเบียนนั้น

หมวด	๖

การอุทธรณ์

 ข้อ ๒๕ ในกรณีที่ส�านักงานด�าเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

  (๑) ไม่รับขึ้นทะเบียนตามข้อ ๑๕

  (๒) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลตามระเบียบที่
ออกตามข้อ ๑๗

  (๓) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล หรือสาขาที่ได้
ขึ้นทะเบียนไว้ ตามข้อ ๑๘ วรรคสาม

  (๔) เพิกถอนการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาตามข้อ ๒๐ (๑) (๒) หรือ (๓)

  (๕)  ยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ตอ้งหา้มตามขอ้ ๒๑ ใหท่ี้ปรกึษาอสิระหรอืทีป่รกึษานติบิคุคลมสีทิธอิทุธรณต์อ่ส�านกังาน 
โดยยื่นค�าอุทธรณ์เป็นหนังสือต่อส�านักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากส�านักงาน
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 ขอ้ ๒๖ เมือ่ส�านกังานไดร้บัค�าอทุธรณต์ามข้อ ๒๕ ใหพ้จิารณาโดยไมช่กัชา้ หากเหน็
ด้วยกับค�าอุทธรณ์ให้แจ้งให้ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลทราบภายในสามสิบ
วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ถ้าส�านักงานไม่เห็นด้วยกับค�าอุทธรณ์ ให้รายงานความเห็น 
พร้อมเหตุผลไปยังปลัดกระทรวงการคลังภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหน่ึง ให้ปลัด
กระทรวงการคลงัพจิารณาค�าอทุธรณภ์ายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีไดร้บัรายงาน ถา้มเีหตุ
จ�าเป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันภายในก�าหนดเวลาดังกล่าวให้มีหนังสือแจ้งผู้
อทุธรณท์ราบกอ่นครบก�าหนดเวลาดงักล่าว ในการนี ้ใหข้ยายระยะเวลาพจิารณาอทุธรณ์
ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว

หมวด	๗

การให้บริการข้อมูล

 ข้อ ๒๗ ให้ส�านักงานแสดงข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไว้ในฐานข้อมูลระบบ
เครือข่ายสารสนเทศและทะเบียนท่ีปรึกษา โดยเผยแพร่และให้บริการข้อมูลดังกล่าว
เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไปบทเฉพาะกาล

 ข้อ ๒๘ ให้ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลที่ได้ขึ้นทะเบียนก่อนวันที่ 
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ด�าเนินการยื่นค�าขอขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงน้ีภายในหน่ึง
ร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ในกรณีเช่นนี้ให้หนังสือรับรองที่ออก
ก่อนวันที่กฎกระทรวงน้ีใช้บังคับยังคงมีสิทธิตามเง่ือนไขและระยะเวลาตามที่ก�าหนดไว้
ในหนงัสอืรับรองจนกวา่ส�านกังานจะออกหนงัสอืรบัรองการขึน้ทะเบยีนใหต้ามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวงนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และไม่ให้น�าก�าหนดเวลาการพิจารณาขึ้น
ทะเบียนตามข้อ ๑๕ มาใช้บังคับกับกรณีนี้

 เมื่อพ้นก�าหนดเวลาการยื่นค�าขอข้ึนทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้หนังสือรับรองนั้น 
สิ้นผล และให้ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลด�าเนินการขอขึ้นทะเบียนใหม่ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการ
จดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพัสดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ บญัญตัใิห้ทีป่รึกษาทีจ่ะเขา้รว่มการ
เสนองานกับหนว่ยงานของรฐัตอ้งเปน็ทีป่รกึษาทีไ่ดข้ึน้ทะเบยีนไว้กบัศนูยข์อ้มูลทีป่รกึษา 
กระทรวงการคลงั ทัง้นี ้วธิกีารยืน่ขอขึน้ทะเบยีนทีป่รกึษาคณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้ม 
การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนรวม
ทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีท่ีศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
กระทรวงการคลังไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 
จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้__

หน้า ๓ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง

กำาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

พ.ศ.	๒๕๖๐

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๓ วรรคสาม แห่ง 
พระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ รฐัมนตรวีา่การ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้

 ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้

 “ผู้ประกอบการ” หมายความว่า ผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา ๕ ๑ หรือ
ผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา ๕๒

 ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
ยื่นค�าร้องขอข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการกับกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่นไขทีค่ณะกรรมการราคากลางประกาศก�าหนดตามมาตรา ๕๑ วรรคสาม หรอืมาตรา 
๕๒ วรรคสอง แล้วแต่กรณี

หมวด	๑

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน

 ข้อ ๓ ผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ 
ต้องห้ามดังต่อไปนี้
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  (๑) จดทะเบยีนจดัตัง้เปน็นติบิคุคลในประเทศไทย และมสี�านกังานตัง้อยูใ่น
ประเทศไทย

  (๒)  มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

   (ก) งานก่อสร้าง ในกรณีท่ีขอข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
ตามมาตรา ๕๑ หรือ

   (ข) พัสดุอ่ืน ในกรณีท่ีขอข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอ่ืนตามมาตรา ๕๒

  (๓) มีกรรมการและกรรมการผู้มีอ�านาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทย
มากกว่ากึ่งหนึ่ง

หน้า ๔ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

  (๔) กรณผีูถ้อืหุน้เปน็คนตา่งดา้ว ตอ้งไมเ่ปน็คนตา่งดา้วทีถ่กูหา้มมใิห้ประกอบ
ธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว

  (๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

  (๖) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

  (๗) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท�าสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

  (๘) ไมเ่ปน็บคุคลซึง่ถกูแจง้เวยีนชือ่ใหเ้ปน็ผูท้ิง้งานของหนว่ยงานของรฐัตาม
มาตรา ๑๐๙ 

  (๙) มีคุณสมบัติที่เป็นเกณฑ์ความต้องการขั้นต่�า เช่น ฐานะการเงิน ผลงาน
หรือประสบการณ์ท่ีผ่านมา บุคลากร หรือเครื่องมือเครื่องจักร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
ท่ีคณะกรรมการ ราคากลางประกาศก�าหนดในแต่ละสาขางานก่อสร้างหรือในแต่ละพัสดุอ่ืน

  (๑๐) คณุสมบตัหิรอืลกัษณะตอ้งหา้มอ่ืนตามทีค่ณะกรรมการนโยบายประกาศ
ก�าหนดตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๖)

 ขอ้ ๔ กรณผีูป้ระกอบการทีไ่มม่คีณุสมบตัติามขอ้ ๓ (๑) หรอื (๓) หากหนว่ยงานของ
รัฐทีม่อี�านาจหนา้ทีต่ามกฎหมายไดอ้นญุาตหรอืให้ความเหน็ชอบใหผู้้ประกอบการรายนัน้
สามารถประกอบอาชพีหรอืประกอบกจิการในประเทศไทย และกรณขีองผูป้ระกอบการ
ที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ด�าเนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมาย
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ว่าด้วยวิชาชีพน้ันก�า หนดไว้แล้วให้กรมบัญชีกลางข้ึนทะเบียนเป็นผู้ประกอบการตาม 
กฎกระทรวงนี้ได้

หมวด	๒

การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม	และการตรวจติดตาม

 ข้อ ๕ เม่ือกรมบัญชีกลางได้รับค�าขอข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการแล้ว ให้กรม 
บัญชีกลางตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ รวมทั้งตรวจสอบค�าขอ
และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมค�าขอให้ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่ชักช้า  
หากเห็นวา่ค�าขอไมถ่กูตอ้งหรอืยงัขาดเอกสารหรอืหลกัฐานใด ใหแ้จ้งใหผู้ย้ืน่ค�าขอทราบ
ทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งผู้ยื่นค�าขอด�าเนินการ
แกไ้ขหรอืยืน่เอกสารหรอืหลกัฐานเพิม่เตมิใหค้รบถว้น ถา้เปน็กรณทีีไ่มอ่าจด�าเนินการได้
ในขณะนัน้ ใหบ้นัทกึความบกพรอ่งและรายการเอกสารหรอืหลกัฐานทีจ่ะตอ้งยืน่เพิม่เตมิ
ไวใ้นบนัทกึดงักลา่วดว้ย และใหเ้จา้หนา้ทีผู่ต้รวจสอบและผูย้ืน่ค�าขอลงนามไวใ้นบันทกึนัน้
และให้มอบส�าเนาบันทึกนั้นให้ผู้ยื่นค�าขอไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในบันทึกให้ก�าหนดระยะ
เวลาด�าเนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมไว้ด้วย

หน้า ๕ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

 ในกรณีที่ผู้ยื่นค�าขอได้จัดท�าค�าขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน
ตามข้อ ๓ แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนภายในระยะ
เวลาตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีด�าเนินการขึ้นทะเบียน 
ผู้ประกอบการตามค�าขอต่อไป แต่ในกรณีท่ีผู้ยื่นค�าขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมค�าขอหรือไม่ย่ืน
เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลา ให้เจ้าหน้าที่คืนค�าขอพร้อมทั้งแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุผลที่คืนค�าขอให้ทราบด้วยในกรณีที่กรมบัญชีกลางเปิดให้มีการยื่นค�าขอ
ขึ้นทะเบียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลาง ให้การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กรมบัญชีกลางประกาศก�าหนด

 ข้อ ๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้วว่า  
ยงัเปน็ผูม้คีณุสมบัตแิละไมมี่ลกัษณะตอ้งหา้มตามข้อ ๓ หรอืไม่ โดยให้มีการตรวจติดตาม
ทกุสองปหีากกรมบญัชกีลางตรวจตดิตามพบวา่ผูป้ระกอบการรายใดไมม่คีณุสมบติัหรอืมี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ให้กรมบัญชีกลางด�าเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการ 
รายนั้นออกจากทะเบียนผู้ประกอบการต่อไปเพ่ือประโยชน์ในการตรวจติดตาม  
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ให้ผูป้ระกอบการทีม่กีารเปลีย่นแปลงขอ้มลูอืน่ใดทีม่ผีลกระทบตอ่คณุสมบตัหิรอืลกัษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๓ แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบภายในสามสิบวันนับ
แต่วันท่ีมีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่การเปล่ียนแปลงข้อมูลดังกล่าวสามารถแก้ไขได้
ให้ผู้ประกอบการด�าเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันท่ีแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบ หากไม่แจ้งหรือไม่ด�าเนินการภายใน
ก�าหนดเวลาดังกล่าว กรมบัญชีกลางจะด�าเนินการเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการ 
รายนั้นออกจากทะเบียนต่อไป

หมวด	๓

การกำาหนดประเภทชั้นและการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ

 ข้อ ๗ การก�าหนดประเภทชั้นและการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขท่ีคณะกรรมการราคากลางประกาศก�าหนดตามมาตรา ๕๑ 
วรรคสาม หรือมาตรา ๕๒ วรรคสอง แล้วแต่กรณี

หมวด	๔

การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน

 ขอ้ ๘ การเพกิถอนรายชือ่ออกจากทะเบยีนผูป้ระกอบการ ใหเ้ปน็ไปตามหลกัเกณฑ์

และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

 (๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓

หน้า ๖ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

 (๒) ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อขอข้ึนทะเบียนหรือการเล่ือนชั้นผู้ประกอบการ 
อันเป็นเท็จหรือกระท�าการทุจริตอื่นใดเพื่อให้มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนหรือการ 
เลื่อนชั้นผู้ประกอบการ

 ขอ้ ๙ ผูท้ีถู่กเพกิถอนรายช่ือออกจากทะเบยีนผูป้ระกอบการตามขอ้ ๘ (๑) สามารถ
ยืน่ขอขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการใหมไ่ด ้เมือ่พ้นระยะเวลาสองปนีบัแตว่นัทีก่รมบญัชกีลาง
เพกิถอนรายชือ่ออกจากทะเบยีนผูป้ระกอบการ เวน้แตก่รณเีปน็ผูม้ลีกัษณะตอ้งหา้มตาม
ข้อ ๓ (๗) หรือ (๘) ให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้เมื่อพ้นจากการเป็นบุคคล
ตามข้อ ๓ (๗) หรือ (๘) แล้วแต่กรณี
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หมวด	๕

อัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนและหลักฐานการขึ้นทะเบียน

 ข้อ ๑๐ อัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงน้ี อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้กรมบัญชี
กลางพจิารณาทบทวนทกุหา้ป ีเงินคา่ธรรมเนยีมทีไ่ดร้บัตามวรรคหนึง่ ใหก้รมบญัชกีลาง
น�าไปใช้จ่ายได้เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินงานของกรมบัญชีกลางตามระเบียบที่ได้รับ
ความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง

 ข้อ ๑๑ เมื่อกรมบัญชีกลางเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑๐ แล้ว ให้กรมบัญชี
กลางออกหลักฐานการขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

หมวด	๖

การอุทธรณ์

 ข้อ ๑๒ ในกรณีท่ีกรมบัญชีกลางไม่รับข้ึนทะเบียน ปรับลดระดับช้ันของผู้ประกอบการ 
หรือเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน หากผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับค�าวินิจฉัย 
ดงักลา่ว มสีทิธอิทุธรณต่์อกรมบญัชกีลางภายในสบิห้าวนันับแตว่นัทีไ่ดร้บัแจง้เปน็หนงัสือ
จากกรมบัญชีกลางค�าอุทธรณ์ต้องท�าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ โดยต้องระบุข้อ
เท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องไปด้วย

 ข้อ ๑๓ เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับค�าอุทธรณ์ตามข้อ ๑๒ ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า  
หากเห็นด้วยกับค�าอุทธรณ์ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับ
อุทธรณ์ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่เห็นด้วยกับค�าอุทธรณ์ ให้รายงานความเห็นพร้อม
เหตุผลไปยังปลัดกระทรวงการคลังภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ปลัดกระทรวง
การคลังพิจารณาค�าอุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจ�าเป็น
ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันภายใน

หน้า ๗ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

 ก�าหนดเวลาดงักล่าว ใหม้หีนงัสอืแจง้ผูอ้ทุธรณท์ราบกอ่นครบก�าหนดเวลาดงักล่าว 
ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบ
ก�าหนดระยะเวลาดังกล่าว
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 ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๑๓ กรมบัญชีกลางหรือปลัดกระทรวง 
การคลังอาจขอให้คณะกรรมการราคากลางเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
อุทธรณ์ก็ได้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม

 (๑) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอาคาร

 ประเภทชั้นพิเศษ ๕,๐๐๐ บาท
 ประเภทชั้น ๑  ๔,๐๐๐ บาท
 ประเภทชั้น ๒  ๓,๐๐๐ บาท
 ประเภทชั้น ๓  ๒,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๔  ๑,๕๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๕  ๑,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๖  ๕๐๐  บาท

 (๒) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง

 ประเภทชั้น ๑  ๔,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๒  ๓,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๓  ๒,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๔  ๑,๕๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๕  ๑,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๖  ๕๐๐  บาท

 (๓) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสะพาน

 ประเภทชั้น ๑  ๔,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๒  ๓,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๓  ๒,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๔  ๑,๕๐๐  บาท



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

กรมจเรทหารบก 221

 ประเภทชั้น ๕  ๑,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๖  ๕๐๐  บาท

 (๔) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและ
สะพานพิเศษ

 ประเภทชั้นพิเศษ  ๕,๐๐๐  บาท

 (๕)  การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอุโมงค์หรือ
ทางลอด

 ประเภทชั้น ๑  ๔,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๒  ๓,๐๐๐  บาท

 (๖) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างชลประทาน

 ประเภทชั้นพิเศษ  ๕,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๑  ๔,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๒  ๓,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๓  ๒,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๔  ๑,๕๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๕  ๑,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๖  ๕๐๐  บาท

 (๗) การขอขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการงานกอ่สรา้ง สาขางานกอ่สรา้งเขือ่นปอ้งกนั
ตลิ่งและชายฝั่ง

 ประเภทชั้นพิเศษ  ๕,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๑  ๔,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๒  ๓,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๓  ๒,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๔  ๑,๕๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๕  ๑,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๖ ๕๐๐  บาท
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 (๘) การขอขึน้ทะเบยีนผูป้ระกอบการงานกอ่สรา้ง สาขางานก่อสรา้งส่ิงปลูกสรา้ง
ในทะเล

 ประเภทชั้นพิเศษ  ๕,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๑  ๔,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๒  ๓,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๓ ๒,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๔ ๑,๕๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๕  ๑,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๖  ๕๐๐  บาท

 (๙) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและ
บ�ารุงรักษาร่องน�้าชายฝั่งทะเล

 ประเภทชั้นพิเศษ  ๕,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๑  ๔,๐๐๐ บาท
 ประเภทชั้น ๒  ๓,๐๐๐ บาท
 ประเภทชั้น ๓  ๒,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๔  ๑,๕๐๐ บาท

 (๑๐) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและ
บ�ารุงรักษาร่องน�้าภายในประเทศ

 ประเภทชั้นพิเศษ  ๕,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๑  ๔,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๒  ๓,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๓  ๒,๐๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๔  ๑,๕๐๐  บาท

 (๑๑) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างบ�ารุงทาง

 ประเภทชั้นพิเศษ  ๕๐๐ บาท
 ประเภทชั้น ๑  ๕๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๒  ๕๐๐  บาท
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 ประเภทชั้น ๓  ๕๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๔  ๕๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๕  ๕๐๐  บาท
 ประเภทชั้น ๖  ๕๐๐  บาท

 (๑๒) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานพัสดุอื่น ๕,๐๐๐ บาท

หน้า ๘ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการ
จดัซ้ือจดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ บญัญตัใิห้คณะกรรมการราคากลาง
มอี�านาจประกาศก�าหนดใหง้านกอ่สรา้งในสาขาใด เปน็งานกอ่สร้างทีผู่ป้ระกอบการงาน
กอ่สร้างในสาขานัน้จะเขา้รว่มเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ่หนว่ยงานของรฐัได ้ผูป้ระกอบการงาน
ก่อสร้างในสาขาน้ันต้องเป็นผู้ท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางรวมทั้งอาจประกาศ
ก�าหนดใหผู้ป้ระกอบการพสัดอุืน่นอกจากผูป้ระกอบการงานกอ่สรา้ง เป็นผูป้ระกอบการ 
ทีจ่ะเขา้รว่มเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ่หนว่ยงานของรฐัได ้ผูป้ระกอบการนัน้ตอ้งเปน็ผูท้ีไ่ดข้ึน้
ทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางก็ได้ โดยการก�าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ 
ผู้ประกอบการท่ีมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือ
การตรวจติดตาม การเพิกถอนรายช่ือออกจากทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการ 
ขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่
กรมบัญชีกลางไม่ข้ึนทะเบียนให้ผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 
จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้

หน้า ๓๑ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง

กำาหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

พ.ศ.	๒๕๖๐

 อาศัยอ�านาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่ง 
พระราชบัญญัติ

 การจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ รฐัมนตรวีา่การกระทรวง
การคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
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 ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามอัตราใน
บัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

 บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างประเภทงาน 
รายการ ขนาดโครงการ (ล้านบาท) อัตรา (ร้อยละวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง)  
ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน ซับซ้อนมาก งานสถาปัตยกรรม ออกแบบ ขนาดเล็ก (< ๕๐) ๔.๕ 
๖.๕ ๘.๕ ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐) ๔ ๕.๒๕ ๗ ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐) ๓.๕ ๔ ๖ 
ขนาดพิเศษระดับที่หนึ่ง (๗๕๐ < ๒,๕๐๐) ๓ ๓.๕ ๕ ขนาดพิเศษระดับที่สอง (๒,๕๐๐ < 
๕,๐๐๐) ๒.๕ ๓ ๔ ขนาดพิเศษระดับที่สาม (> ๕,๐๐๐) ๑.๕ ๒.๕ ๓ ควบคุมงานก่อสร้าง
ขนาดเล็ก (< ๕๐) ๔.๕ ๖.๕ ๘.๕ ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐) ๔ ๕.๒๕ ๗ ขนาดใหญ่ (๒๕๐ 
< ๗๕๐) ๓.๕ ๔ ๖ ขนาดพเิศษระดบัทีห่นึง่ (๗๕๐ < ๒,๕๐๐) ๓ ๓.๕ ๕ ขนาดพเิศษระดบั
ที่สอง (๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐) ๒.๕ ๓ ๔ ขนาดพิเศษระดับที่สาม (> ๕,๐๐๐) ๑.๕ ๒.๕ ๓

หมายเหตุ

- ลักษณะความซับซ้อนของงานสถาปัตยกรรม ได้แก่ ซับซ้อนมาก หมายถึง งานอาคาร 
งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม ที่มีแบบแผนวิจิตรต้องใช้ความประณีต
ชั้นสูง ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ความช�านาญเฉพาะด้าน มีความสลับซับซ้อนหรือมีผู้ใช้สอย
จ�านวนมาก มลีกัษณะพเิศษเชิดชคูณุคา่ทางดา้นสถาปตัยกรรม ศิลปกรรม วฒันธรรมหรอื
ธรรมชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์ อาคารทางศาสนา ศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาล อาคารห้อง 
ปฏิบตักิารอาคารทีม่คีวามสลบัซบัซอ้น สนามบนิ อนสุาวรยี ์รฐัสภา ศูนยวั์ฒนธรรม อาคาร
อนรุกัษ์ สถานทตู อาคารเกบ็วสัดุทีเ่สีย่งอนัตรายหรอืเสีย่งตอ่สขุภาพ งานสถาปตัยกรรม
ภายในของบ้านพักอาศัย ภูมิทัศน์ในพื้นท่ีอนุรักษ์ ภูมิทัศน์ในอาคาร สวนหลังคา  
สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนสัตว์ สวนสาธารณะกลางเมืองหรืองานปรับปรุง
อาคารหรือภูมิทัศน์ในบริเวณที่มีการใช้สอยหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิมซับซ้อน หมายถึง 
งานอาคาร งานสถาปตัยกรรมภายใน งานภมูสิถาปตัยกรรม ทีต่อ้งใช้ความประณตี ความ
ช�านาญ มปีระโยชนใ์ชส้อยทีซ่บัซอ้น มลีกัษณะการกอ่สรา้งทีซั่บซอ้น มกีฎเกณฑค์วบคมุ
เฉพาะ หรือมีการใช้งานหลากหลาย เช่น อาคารมหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวม หอสมุด 
หอประชุมอาคารพักอาศัยรวม สนามกีฬา สถานกักกัน หอพัก โรงเรียน ศาลาประชาคม 
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อาคารส�านักงาน อาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันระดับสูงของรัฐ สถาบันการ
เงนิ โรงแรม โรงภาพยนตร ์โรงมหรสพหา้งสรรพสินค้า ศนูยป์ระชมุ ศนูยแ์สดงสินคา้และ
นิทรรศการ สถานีขนส่งต่าง ๆ อาคารศูนย์การค้าสถานบริการและนันทนาการ สโมสร 
สวนสนกุ สวนสาธารณะ ภมูทัิศนช์มุชน ภมูทิศันบ์รเิวณอาคารสาธารณะโครงการจดัสรร
ที่ดิน หรือนิคมอุตสาหกรรมไม่ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน  
งานภูมิสถาปัตยกรรม มีลักษณะเรียบง่าย เป็นมาตรฐานท่ัวไป เช่น โรงเก็บพัสดุ คลัง
สนิคา้ อาคารจอดรถยนต ์ตลาด รา้นค้า ศนูยอ์าหารโชวร์มู อาคารประเภทบา้นทีอ่ยูอ่าศยั
หรอืส�านกังานขนาดเลก็ สวนสาธารณะชานเมอืง งานภมูทิศันถ์นนหรอืเสน้ทางคมนาคม  
สวนเกษตร สวนประดับ หรือสวนหย่อม

หน้า ๓๒ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหต ุ:- เหตผุลในการประกาศใชก้ฎกระทรวงฉบบันี ้คอื โดยทีม่าตรา ๙๐ วรรคสอง 
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติ
ให้การก�าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็น
ไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง จึงจ�าเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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ค�าสั่งกองทัพบก

(เฉพาะ)

ที่   ๑๒๔๘  / ๖๐

เรื่อง  การก�าหนดเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของหน่วย และการจัดท�าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�าปี

---------------------------------

 เพ่ือใหก้ารก�าหนดผูเ้ปน็เจ้าหนา้ทีแ่ละหวัหนา้เจา้หนา้ที ่ทีป่ฏบิตังิานเกีย่วกบัการจดั
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก และการจัดท�าแผนการจัด
ซื้อจัดจ้างประจ�าปีสอดคล้องกับหลักการของกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. ในค�าสั่งนี้

  ๑.๑ “หน่วย” หมายความว่า หน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเป็นหน่วย
ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป

  ๑.๒ “ผู้บงัคบัหนว่ย” หมายความวา่ หวัหนา้หนว่ยท่ีไดร้บัจดัสรรงบประมาณ
รายจ่าย ซึ่งเป็นหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป

 ๒. เจ้าหน้าที่ ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐของหน่วย ได้แก่ 

  ๒.๑ เจ้าหน้าที่ซึ่งด�ารงต�าแหน่งหน้าท่ี ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุของหน่วยโดยตรง เช่น พลาธิการ เจ้าหน้าที่สายพลาธิการ เจ้าหน้าที่
สายส่งก�าลังบ�ารุง เป็นต้น

  ๒.๒ ผู้ซ่ึงผู้บังคับหน่วยมีค�าสั่งให้มีหรือปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วย นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๒.๑

- ส�าเนาคู่ฉบับ -
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 ๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามความหมายของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ 
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่

  ๓.๑ กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่มีความรับผิดชอบ 
ในสิ่งอุปกรณ์ให้หมายถึง

   ๓.๑.๑ กรณีเป็นการด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นส่วนรวมของกองทัพบก
ตามความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยความรับผิดชอบ 
ในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งด�าเนินการ โดยฝ่ายจัดหาหรือกองจัดหาหรือแผนกจัดหา
ของหนว่ยใหหั้วหนา้ฝา่ยจดัหาหรอืหัวหนา้กองจดัหา ผูอ้�านวยการกองจดัหา หรอืหวัหนา้
แผนกจัดหาแล้วแต่กรณีเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

   ๓.๑.๒ ส�าหรบัการด�าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งเพือ่กจิการภายในของหนว่ย
เอง ซึ่งแผนกพลาธิการของหน่วยหรือที่มีช่ือเรียกอื่นในฐานะเดียวกันเป็นผู้ด�าเนินการ  
ให้พลาธิการของหน่วยนั้น เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

  ๓.๒ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยต่าง ๆ นอกจากหน่วยตามข้อ ๓.๑ ได้แก่

   ๓.๒.๑ อัตราเฉพาะกิจหรืออัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ ได้ระบุฝ่าย
จัดหาหรือกองจัดหา หรือแผนกจัดหาไว้ให้หัวหน้าฝ่ายจัดหาหรือหัวหน้ากองจัดหาหรือ
หัวหน้าแผนกจัดหา แล้วแต่กรณีเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

   ๓.๒.๒ อตัราเฉพาะกจิหรอือตัราการจดัและยุทโธปกรณ ์ไมไ่ดร้ะบอุตัรา
ตามข้อ ๓.๒.๑แต่ระบุแผนกพลาธิการไว้ ให้พลาธิการของหน่วย เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

   ๓.๒.๓ หน่วยทีไ่มม่อีตัราตามขอ้ ๓.๒.๑ และ ๓.๒.๒ ก�าหนดไวใ้นอตัรา 
เฉพาะกิจหรืออัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ ให้ผู้บังคับหน่วยออกค�าส่ังแต่งตั้งหัวหน้า
สายส่งก�าลังบ�ารุง หรือนายทหารสัญญาบัตรคนใดคนหนึ่งภายในหน่วยซึ่งผู้บังคับ 
หน่วยเห็นว่าเหมาะสมเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

   ๓.๒.๔ ส�าหรับโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ให้ผู้อ�านวยการกอง  
หรอืหวัหนา้กองเภสชักรรม หรอืหวัหนา้หนว่ยงานอืน่ๆ ซึง่ตามอตัราเฉพาะกจิหรอือตัรา
การจดัและยทุโธปกรณข์องโรงพยาบาล ก�าหนดให้มหีนา้ทีใ่นการจดัหายาและสิง่อปุกรณ์
สายแพทย์เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

 ๔. ในกรณหีวัหนา้เจา้หนา้ที ่ทีก่�าหนดไวใ้นขอ้ ๓ ไมส่ามารถปฏบัิติหนา้ทีไ่ดช้ัว่คราว
ใหผู้บ้งัคบัหนว่ยออกค�าสัง่แตง่ตัง้นายทหารสญัญาบตัรภายในหนว่ยเปน็หวัหนา้เจา้หนา้ที่
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ได้เป็นการชั่วคราวจนกว่าหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีตามที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๓ จะกลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ได้

 ๕. ให้เจา้หนา้ทีแ่ละหวัหนา้เจา้หนา้ทีม่อี�านาจหนา้ทีต่ามทีก่�าหนดไวใ้นกฎหมายวา่
ด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ดังต่อไปนี้

  ๕.๑ เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ�านวย
การที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  ๕.๒ ด�าเนินการจัดท�าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างและประกาศเผยแพร่แผนการ 
จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับหน่วยตามแนวทางที่กฎหมาย
ก�าหนด

  ๕.๓ เก็บรักษาของตัวอย่างซึ่งผู้เสนอราคาหรือผู้ขาย/ผู้รับจ้างน�ามามอบ 
ให้ตามเงื่อนไขที่ราชการก�าหนด โดยมีแผ่นป้ายก�ากับให้ชัดเจนว่าเป็นของตัวอย่างของ
การจัดซื้อจัดจ้างเร่ืองใดและให้กรรมการซ้ือหรือจ้างในเรื่องนั้นๆ ลงลายมือชื่อก�ากับ 
ที่แผ่นป้ายและจัดท�าทะเบียนคุมของตัวอย่างไว้ด้วย 
  ๕.๔ ด�าเนินการและรับผิดชอบเก่ียวกับหลักประกันการเสนอราคา และ 
หลกัประกนัสญัญา โดยปฏบิตัใิหถ้กูตอ้งตามขอ้บงัคบักลาโหม วา่ดว้ยการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  ๕.๕ เก็บรักษาหลักฐานและสถิติการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปวง จัดท�าเอกสาร 
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามที่กรมการเงินทหารบก หรือฝ่ายการเงินของหน่วย
ส่วนภูมิภาคก�าหนด

  ๕.๖ ประสานการติดต่อระหว่างผู้ขายหรือผู้รับจ้าง, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, 
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง, คณะกรรมการด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
ด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง

  ๕.๗ จัดเตรียมและด�าเนินการเกี่ยวกับการท�าสัญญา และเสนอแนะผู้บังคับ
หน่วยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ในสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญา

  ๕.๘ ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดท�าข้อตกลงเป็นหนังสือ
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  ๕.๙ เสนอแนะต่อฝ่ายอ�านวยการในการจัดท�าระเบียบ ค�าส่ัง หรือค�าช้ีแจง
เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง

 ๖. ให้ผู้บังคับหน่วย มีอ�านาจให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วย 
จะท�าการประกาศเผยแพร่ ตามที่กฎหมายก�าหนด

 ๗. หน่วยต่างๆ ต้องกวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ตามค�าสั่งน้ี เพ่ือถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและแบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๐

    

    (ลงชื่อ) พล.อ. เฉลิมชัย   สิทธิสาท

                           ( เฉลิมชัย   สิทธิสาท )

     ผบ.ทบ. 

   

กบ.ทบ.



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

กรมจเรทหารบก230

ค�าสั่งกองทัพบก

(เฉพาะ)

ที่   ๑๒๔๙  / ๖๐

เรื่อง  การท�าสัญญาและการบริหารสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐

---------------------------------

 เพื่อให้การด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกองทัพบก เป็นไปด้วย
ความเรียบรอ้ยสอดคลอ้งกบัหลกัการของกฎหมายตามพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จัดจา้ง
และการบรหิารพัสดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบยีบกระทรวงการคลังว่าดว้ยการจดัซือ้
จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบค�าสัง่กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) 
ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค. ๖๐ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวง
กลาโหม จึงก�าหนดการปฏิบัติไว้ดังนี้

 ๑. การท�าสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาจ้างออกแบบหรือ 
ควบคุมงานก่อสร้างหรือสัญญาอื่นใดของกองทัพบก หรือหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร 
งบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นการด�าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุภาครัฐ ต้องท�าสัญญาในนามกองทัพบก

 ๒. การซ้ือ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
หรือการพัสดุอ่ืนใด ที่อยู่ในอ�านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างของผู้บังคับหน่วย หรือหัวหน้า 
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งดังกล่าวเป็นผู้ลงนามใน
สัญญา

 การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือ
การพัสดุอื่นใดที่อยู่ในอ�านาจอนุมัติของผู้บัญชาการทหารบก หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ที ่ผูบ้ญัชาการทหารบก มอบหมายเฉพาะกรณทีีผู่ม้อี�านาจอนมุตัหิรือผู้ทีไ่ดร้บัมอบหมาย

-ส�าเนาคู่ฉบับ-
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นั้นเป็นผู้ลงนามในสัญญา  
 การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือว่า ผู้บัญชาการทหารบกได้
มอบอ�านาจใหผู้ด้�ารงต�าแหนง่ดงักลา่วลงนามในฐานะตวัแทนของกองทพับก กระท�าการ
ตามค�าสั่งผู้บัญชาการทหารบก

 ๓. ให้ผู้บังคับหน่วยที่ด�าเนินการจัดซื้อหรือจ้าง มีอ�านาจลงนามในสัญญา ซ้ือ
หรือจ้างไม่จ�ากัดวงเงิน หลังจากได้รับอนุมัติให้จัดซื้อหรือจ้างจากผู้มีอ�านาจอนุมัติสั่งซื้อ 
สั่งจ้างแล้ว เว้นแต่การด�าเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในกรณีวงเงิน 
ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ลงนามในใบสั่งซื้อ (ทบ. ๑๐๑ - ๐๔๘) 
และใบสั่งจ้าง (ทบ. ๑๐๑ - ๐๕๐) ในฐานะผู้ซื้อหรือผู้จ้างได้เมื่อผู้มีอ�านาจสั่งซื้อสั่งจ้างได้
ให้ความเห็นชอบแล้ว  
 ๔. ก่อนท่ีผู้บังคับหน่วยที่ด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามข้อ ๒ และ ๓ จะลงนาม 
ในสัญญาให้นายทหารพระธรรมนูญของหน่วยเป็นผู้ตรวจร่างสัญญา หากหน่วยงาน
ใดไม่มีนายทหารพระธรรมนูญ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
ให้ส่งร่างสัญญาให้ นายทหารพระธรรมนูญหน่วยเหนือขึ้นไปเป็นผู้ตรวจร่างสัญญา  
เว้นหน่วยงานภายในกองบัญชาการกองทัพบกท่ีไม่มีนายทหารพระธรรมนูญให้ส่งร่าง
สัญญาให้ส�านักงานพระธรรมนูญทหารบก เพื่อตรวจสอบให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และเงื่อนไขท่ีได้รับอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง 
รวมทั้งระเบียบแบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง

 ๕. ให้ผูบ้งัคบัหนว่ยทีด่�าเนินการจดัซือ้หรอืจา้ง เปน็ผู้มอี�านาจและลงนามในหนงัสือ
การออกหนังสือรับรอง การแจ้งการปรับ การริบหลักประกันสัญญา การสงวนสิทธิ 
เรยีกรอ้งคา่เสยีหายใดๆ อนัพงึม ีการคนืเงนิคา่ปรบัหรอืการโอนสทิธเิรยีกรอ้ง โดยลงนาม 
“ท�าการแทน ผู้บัญชาการทหารบก” 

 ๖. ให้ผู้บังคับหน่วยท่ีด�าเนินการจัดซื้อหรือจ้าง เป็นผู้มีอ�านาจและลงนามบอก
เลิกสัญญา และรายงานการบอกเลิกสัญญาให้กองทัพบกทราบโดยด่วน สัญญาใด 
ที่ผู้บัญชาการทหารบก หรือผู้ได้รับมอบหมายให้สั่งการแทนผู้บัญชาการทหารบกเป็น 
ผู้ลงนาม ในการบอกเลิกสัญญาให้หน่วยรายงานกองทัพบกเพื่อทราบด้วย

 ๗. ในการท�าสัญญาให้ผู้บังคับหน่วยท่ีมีอ�านาจลงนามในสัญญาตามข้อ ๒ และ 
ข้อ ๓ ระบุในสัญญาว่าเป็นสัญญาที่ท�าขึ้นระหว่าง “กองทัพบก โดย (ยศ ชื่อ – นามสกุล 
ต�าแหนง่) ท�าการโดยไดร้บัมอบหมายจากผูบ้ญัชาการทหารบก” สว่นการลงนามในสญัญา
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คงลงเฉพาะ ยศ ชื่อ – นามสกุล ของผู้มีอ�านาจลงนามในสัญญา 
 ๘. ถ้าต�าแหน่งผู้บังคับหน่วยที่มีอ�านาจลงนามในสัญญาตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ว่าง
ลงหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้บังคับหน่วยดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว 
และยังมิได้แต่งตั้งข้าราชการผู้ใดรักษาราชการ หรือรักษาราชการแทน ให้ผู้สั่งการแทน
ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ลงนามในสัญญาได้  
โดยระบใุนสญัญาวา่เป็นสญัญาทีท่�าขึน้ระหวา่ง “กองทพับก โดย (ยศ ชือ่ – สกลุ ต�าแหนง่ 
ผู้สั่งการแทน) ท�าการแทน (ต�าแหน่งผู้บังคับหน่วย) ท�าการโดยได้รับมอบหมายจาก  
ผู้บัญชาการทหารบก” ส่วนการลงนามในสัญญาคงลงเฉพาะ ยศ ชื่อ – นามสกุล ของ 
ผู้สั่งการแทน

 ๙. ให้ผู้บังคับหน่วยท่ีด�าเนินการแลกเปล่ียน เม่ือได้รับอนุมัติจากผู้บัญชาการทหารบก 
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้สั่งการแทนผู้บัญชาการทหารบกแล้ว มีอ�านาจลงนามในสัญญา
แลกเปลี่ยนพัสดุได้เช่นเดียวกับการลงนามในสัญญาตามข้อ ๗  

 ๑๐. ให้เจ้ากรมส่งก�าลังบ�ารุงทหารบกและเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการที่มีข้อหารือการ
ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นผู้ท�าหนังสือโดยลงนามท�าการแทน 
ผู้บัญชาการทหารบก ขอหารือหรือให้วินิจฉัยหรือตีความการปฏิบัติ ตลอดจนส่งเอกสาร
หรือหลักฐานท่ีเก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาไปยังคณะกรรมการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทั้งนี้ เมื่อผู้บังคับหน่วยมีหนังสือถึง 
คณะกรรมการดังกล่าวแล้วให้ส�าเนาให้ กองทัพบก ทราบด้วย

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

    

    (ลงชื่อ) พล.อ. เฉลิมชัย   สิทธิสาท

                        ( เฉลิมชัย   สิทธิสาท )

    ผบ.ทบ. 

กบ.ทบ. 
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ค�าสั่งกองทัพบก

(เฉพาะ)

ที่   ๑๒๕๕  / ๖๐

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

---------------------------------

 เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของหน่วย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ 
จดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกบัค�าส่ังกระทรวงกลาโหม 
(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค. ๖๐ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสด ุ
ของกระทรวงกลาโหม จึงให้ปฏิบัติดังนี้

 ๑. คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการ 
ที่ก�าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 ๒. ผู้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามค�าสั่งนี้ จะต้องเป็นผู้บังคับหน่วยที่ได้รับ 
งบประมาณรายจา่ยซ่ึงด�าเนนิการจดัซือ้หรอืจา้ง หรอืผูท้ีไ่ดรั้บมอบอ�านาจหรอืมอบหมาย
จากผู้บังคับหน่วยดังกล่าวให้ท�าการแทนหรือรักษาการแทน ตามข้อบังคับกระทรวง
กลาโหมว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 ๓. การด�าเนินการจัดซ้ือหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้ด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
คณะต่างๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

  ๓.๑ การจัดซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินอยู่ในอ�านาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือจ้าง ของ 
ผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่า ผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่า หรือผู้บังคับบัญชาช้ัน
แมท่พัหรอืเทยีบเทา่ ใหผู้ม้อี�านาจแตง่ตัง้คณะกรรมการ แตง่ตัง้จากผูป้ฏบิตังิานในหน่วย
ขึ้นตรงของผู้มีอ�านาจอนุมัติสั่งซ้ือสั่งจ้าง หรืออาจแต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยอื่น 
ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

- ส�าเนาคู่ฉบับ -
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  ๓.๒ การจัดซื้อหรือจ้างท่ีมีวงเงินอยู่ในอ�านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ของผู้บังคับ
บัญชาตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการทหารบกขึ้นไป ให้ผู้มีอ�านาจแต่งต้ังคณะกรรมการ  
ตามข้อ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยข้ึนตรงของตน จ�านวน 
อย่างน้อย ๑ นาย ส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยอื่นๆ ซึ่งเป็นหน่วยขึ้น
ตรงกองทพับกอกีอยา่งนอ้ย ๒ หนว่ย หรอืขอผูแ้ทนจากหนว่ยเหนอืของตน จ�านวนอยา่ง
น้อย ๑ นาย และจากหน่วยอื่นซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จ�านวนอย่างน้อย ๑ นาย 

  ๓.๓ คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่รับผิดชอบจัดท�า
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบจัดท�าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบจัดท�าร่าง
ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้สามารถแต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติ
งานในหน่วยขึ้นตรงของผู้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ ๒ หรือจะขอรายช่ือ
กรรมการจากหน่วยอื่นโดยให้พิจารณาความรู้ความสามารถของกรรมการเป็นส�าคัญ  
ในทุกวงเงินที่ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

  ๓.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ ๓.๑ – ๓.๒ ห้ามตั้งเจ้าหน้าที่กฎหมาย 
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่งบประมาณ เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยที่ด�าเนินกรรมวิธี
จัดซื้อจัดจ้าง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอ�านวยการด้านส่งก�าลังบ�ารุงที่มิได้เป็นหน่วยใช้หรือ 
หน่วยรับประโยชน์พัสดุน้ันโดยตรง เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย และห้ามขอกรรมการ 
จากกรมฝ่ายเสนาธิการ กรมจเรทหารบก และส�านักงานตรวจสอบภายในทหารบก  
ไปเป็นกรรมการจัดซื้อหรือจ้างของหน่วยอื่น หากสามารถกระท�าได้กรรมการที่แต่งตั้ง
ควรเป็นเจ้าหน้าที่เหล่าสายวิทยาการ และ/หรือ ผู้แทนหน่วยใช้

  ๓.๕ ส�าหรับส่วนราชการท่ีมีหน่วยงานในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้อง
ปฏิบัติในต่างประเทศ ให้ผู้มีอ�านาจแต่งตั้งกรรมการ ตามข้อ ๒ แต่งตั้งนายทหารสัญญา
บัตร หรือผู้ที่ทางราชการสั่งให้ท�าหน้าที่ในต�าแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งประจ�าอยู่ 
ณ หน่วยงานนั้นเป็นกรรมการเป็นล�าดับแรก 

  ๓.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีผู้แทนหน่วยใช้ร่วมด้วย 
อย่างน้อย ๑ นาย (กรณีมีหน่วยใช้หลายหน่วย ให้พิจารณาจากหน่วยหลัก) ยกเว้น 
การจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินตามสัญญาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐. -บาท 
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  ๓.๗ กรณีที่ต้องมีการขอตัวบุคคลจากหน่วยที่มิใช่หน่วยขึ้นตรงของผู้มีอ�านาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการมาร่วมเป็นคณะกรรมการ ให้ผู้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ขอความรว่มมอืจากผูบ้งัคบัหนว่ยนัน้ๆโดยตรง โดยไมร่ะบตุวับคุคลแตอ่าจระบเุหลา่สาย
วิทยาการได้ถ้าจ�าเป็น

  ๓.๘ กรณีมีความจ�าเป็นต้องแต่งต้ังบุคคลอ่ืนท่ีมิใช่ข้าราชการในสังกัดกองทัพบก 
ร่วมเป็นกรรมการ ให้ผู้มีอ�านาจแต่งตั้งกรรมการ ตามข้อ ๒ ขอกรรมการจากหน่วยงาน
นั้น โดยลงนาม “ท�าการแทน ผู้บัญชาการทหารบก”

 ๔. ให้หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการร้องขอจากผู้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตามข้อ ๒ ให้ความร่วมมือในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยของตน เข้าร่วมเป็นกรรมการ 
ตามที่ได้รับการร้องขอ

 ๕. การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานกรณีมีความจ�าเป็นต้องขอผู้ควบคุมงานจากหน่วยงาน
ของรัฐอื่น ให้ขอความเห็นชอบจาก กรมยุทธโยธาทหารบก และให้เจ้ากรมยุทธโยธา
ทหารบก ลงนาม“ท�าการแทน ผู้บัญชาการทหารบก” ในการขอผู้มีความรู้ความช�านาญ
จากหน่วยงานของรัฐอื่นนอกกองทัพบก มาร่วมเป็นผู้ควบคุมงาน

 ๖. การตรวจสอบคุณภาพหรือคุณสมบัติสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ
ตามที่กองทัพบก ก�าหนด กรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการตรวจสอบ
คุณสมบัติสิ่งอุปกรณ์ตามคุณลักษณะเฉพาะ หรือตามคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์
ก�าหนดใหต้อ้งใช้เครือ่งมอืหรอืตอ้งใช้ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางในการตรวจสอบคณุลักษณะ
เฉพาะ ให้คณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับพัสดุมีหนังสือแจ้งขอให้กรมฝ่ายยุทธบริการที่รับ
ผิดชอบก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ หรือหน่วยงานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ 
สิ่งอุปกรณ์ตรวจสอบและยืนยันว่าคุณสมบัติของส่ิงของที่เสนอราคาหรือสิ่งของตาม
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะส่ิงอุปกรณ์หรือไม่ก่อน หลังจากน้ัน
จึงให้คณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับพัสดุพิจารณาด�าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
ต่อไป โดยทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับ
พัสดุ ที่จะต้องด�าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามข้อก�าหนดในสัญญาหรือ 
ขอ้ตกลง  ส�าหรับการลงนามในหนงัสือถงึหนว่ยงานทางเทคนิคทีเ่กีย่วขอ้งกบัสิ่งอปุกรณ์
ทีห่นว่ยตอ้งการใหต้รวจสอบและยนืยนั ใหผู้บ้งัคบัหนว่ยทีด่�าเนนิการจดัซือ้จดัจา้งลงนาม 
“ท�าการแทน ผู้บัญชาการทหารบก”
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 ๗. ให้คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติตามกฎหมายว่าการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ และเป็นไปตามระเบียบแบบธรรมเนียมที่หน่วยเหนือและที่
กองทัพบกก�าหนดไว้ โดยจะต้องด�าเนินการให้ถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อกองทัพบก

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

    (ลงชื่อ) พล.อ. เฉลิมชัย   สิทธิสาท

    ( เฉลิมชัย   สิทธิสาท )

    ผบ.ทบ.

กบ.ทบ.
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๑. ขอบเขตการใช้บังคับ 
ใช้บังคับแก่หน่วยงานของ
รัฐทุกแห่ง ได้แก่ ราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วน
ภู มิ ภ า ค  ร า ชก า ร ส่ ว น
ท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณ องค์การมหาชน 
อ ง ค์ ก ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ใช้อ�านาจรัฐ องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการ
ของศาล มหาวิทยาลัย 
ในการก�ากับของรัฐ หน่วยงาน
สังกัดรัฐสภาหรือในก�ากับ
ของรัฐสภา หน่วยงานอิสระ
ของรัฐ และหน่วยงานอื่นที่
ก�าหนดในกฎกระทรวง ม.๖ 
วรรคหนึ่ง 

๒.หลักการจัดซื้อ/จัดจ้าง	

๑.คุ้มค่า 

๒.โปร่งใส (ต้องกระท�าโดย
เปดิเผย เปดิโอกาส ให้มกีาร
แข่งขันอย่างเป็นธรรม) 

ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ซึ่ง
ด�าเนนิการเก่ียวกบัการพสัดุโดย
ใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ และ
เงินช่วยเหลือ 

(ข้อ ๖)

 

ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงาน
อ่ืนของรัฐท่ีอยู่ในสังกัด การบังคับ
บัญชาหรือการก�ากับดูแลของ
ฝ่ายบริหาร 

(ข้อ ๔) 

 

พรบ.การจัดซื้อ/
จ้างฯ...พ.ศ.๒๕๖๐ 

ระเบียบการพัสดุ	ฯ...	
พ.ศ.๒๕๓๕	

ระเบียบฯพัสดุว่าด้วย
อิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.๒๕๔๙	

เปิดเผย โปร่งใสและเปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็น
ธรรม (ข้อ ๑๕ ทวิ) 

เปิดเผย โปร่งใสและเปิดโอกาส
ให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม 
(ระเบียบฯ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕ ทวิ) 
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พรบ.การจัดซื้อ/
จ้างฯ...พ.ศ.๒๕๖๐ 

ระเบียบการพัสดุ	ฯ...	
พ.ศ.๒๕๓๕	

ระเบียบฯพัสดุว่าด้วย
อิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.๒๕๔๙	

๓.ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล    
(มีการวางแผนการจัดซื้อ/
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้า) 

๔.ตรวจสอบได้ 

มาตรา ๘ 

๓. 	 การจั ดทาแผนการ 
จัดซื้อ/จัดจ้าง	

เม่ือทราบยอดเงิน ให้หน่วยงาน
ของรฐั จดัท�าแผนการจดัซือ้/
จดัจา้งประจ�าป ีและประกาศ
เผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชี
กลางและหน่วยงานของรัฐ 

มาตรา ๑๑ 

เ ม่ือทราบยอดเงิน ใ ห้ส่ วน
ราชการรับดาเนินการให้เป็น
ไปตามแผน.....(ข้อ ๑๓) ท้ังนี้
ไม่ได้ก�าหนดรูปแบบของการ
จัดท�าแผนไว้ 

เช่น เดียวกับระเบียบฯพ.ศ.
๒๕๓๕ 



คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

กรมจเรทหารบก 239

๔.การมีส่วนร่วมของภาค
ประชาชน	

การมี ส่ วน ร่วมของภาค
ประชาชน การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชนและผู้
ประกอบการ ในการปอ้งกัน
การทุจริต 

หมวด ๒ มาตรา ๑๕-๑๘ 

๕ . ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล
การจัดซื้ อ /จัดจ้ างทาง
อิเล็กทรอนิกส์	

เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อ/
จัดจ้าง ในระบบในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางในทุกขั้น
ตอน ต้ังแต่ขั้นตอนการจัด
ทาแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
การประกาศเชิญชวน ราคา
กลาง เกณฑ์การพิจารณา 
ข้อเสนอการประกาศผลผู้
ชนะ การยกเลิกการจัดซื้อ/
จัดจ้าง การทาสัญญาและ
การบริหารสัญญา 

มาตรา ๖๑,๖๒,๖๓ 

ไม่มี องค์ประกอบคณะกรรมการ 
ประกวดราคาตามโครงการ ให้มี
กรรมการซ่ึงเป็นบุคคลท่ีมิได้เป็น
ข้าราชการซ่ึงมีต�าแหน่งหรือเงิน
เดือนประจาอย่างน้อยหน่ึงคน 

(ข้อ ๘ (๓)) 

พรบ.การจัดซื้อ/
จ้างฯ...พ.ศ.๒๕๖๐	

ระเบียบการพัสดุ	ฯ...	
พ.ศ.๒๕๓๕	

ระเบียบฯพัสดุว่าด้วย
อิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.๒๕๔๙	

ให้คณะกรรมการประกวดราคา
นาสาระส� า คัญของ เอกสาร
ประกวดราคา เชิญชวน เอกสาร
ประกวดราคาท่ีสามารถเปิดเผย
ได้ ลงประกาศในเว็บไซด์ของ  
๒ หน่วยงาน (ข้อ ๘) 

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี ๒๗ 
เมษายน ๕๓ ก�าหนดให้หน่วยงาน 
ต่างๆลงประกาศ จัดซ้ือ/จัดจ้าง  
วิธีสอบราคา ประกวดราคา      
e-auction เผยแพร่ในเว็บไซด์ 
ของ ๒ หน่วยงานปัจจุบัน วิธี 
e-market,e-bidding มีการ
ก�าหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติต้อง
ลงประกาศเผยแพร่ในเว็บไซด์ของ 
๒ หน่วยงาน 

สรุปความแตกต่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.๒๕๖๐						
กับ	ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	พ.ศ.๒๕๓๕	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	และระเบียบ

สำานักนายกว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.๒๕๔๙

ไม่มี 
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พรบ.การจัดซื้อ/
จ้างฯ...พ.ศ.๒๕๖๐	

ระเบียบการพัสดุ	ฯ...	
พ.ศ.๒๕๓๕	

ระเบียบฯพัสดุว่าด้วย
อิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.๒๕๔๙	

๖.	คณะกรรมการ	

-  คณะกรรมการนโยบาย
การจัดซ้ือ/จัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ (มาตรา 
๑๙) 

- คณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(มาตรา ๒๖) 

- คณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผู้กอบการ 
(มาตรา ๓๑) 

- คณะกรรมการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริต (มาตรา 
๓๗) 

- คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และข้อร้องเรียน
(มาตรา๒๐,๒๗,๓๒,๓๗)

๗.ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) 
ราคากลาง 

๑. ราคาทีไ่ดจ้ากการค�านวณ
ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ค ณ ะ
กรรมการราคากลางก�าหนด 

๒. ราคาอ้างอิงของพัสดุ 

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
(กวพ) (ข้อ ๑๑) 

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(กพว.อ) (ข้อ ๖) 

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
(กวพ.) (ข้อ ๑๑) 

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

(กพว.อ)(ข้อ ๖) 
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พรบ.การจัดซื้อ/
จ้างฯ...พ.ศ.๒๕๖๐	

ระเบียบการพัสดุ	ฯ...	
พ.ศ.๒๕๓๕	

ระเบียบฯพัสดุว่าด้วย
อิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.๒๕๔๙	

๓.ราคามาตรฐาน (สงป./ICT ) 

๔.สืบราคาจากท้องตลาด 

๕.ราคาทีเ่คยซือ้หรอืจา้งครัง้
หลังสุด ภายในระยะเวลา ๒ 
ปีงบประมาณ 

๖.ราคาอืน่ใดตามหลกัเกณฑ์
วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น 

๘.การกำาหนดราคากลาง
งานก่อสร้าง	

ค�านวณตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่คณะกรรมการ
ราคากลางก� าหนดและ
ประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชี
กลางและในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๓๔ 

๙ . ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ผู้
ประกอบการ	

ก�าหนดให้กรมบัญชีกลาง 
เป็นผู้ประกาศและให้ขึ้น
ทะเบยีนตามหลกัเกณฑแ์ละ
วธีิการทีค่ณะกรรมการราคา
กลางก�าหนด 

หมวด ๕ มาตรา ๕๑-๕๓ 

ไม่มี 

การก�าหนดคุณสมบัติเบื้องต้น
ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง แต่ละส่วน
ราชการก�าหนดหลักเกณฑ์ การ
คัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น 
แตกต่างกัน 

(ข้อ๓๐) 

ไม่มี 

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓ 
เมษายน ๒๕๕๕ ก�าหนดใหห้นว่ย
งานภาครัฐ ใช้หลักเกณฑ์การ
ค�านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการที่ทบทวงที่
ทบทวนและปรับปรุงใหม่ 

-ระบบค�านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ 

เช่น เดียวกับระเบียบฯพ.ศ.
๒๕๓๕ 
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พรบ.การจัดซื้อ/
จ้างฯ...พ.ศ.๒๕๖๐	

ระเบียบการพัสดุ	ฯ...	
พ.ศ.๒๕๓๕	

ระเบียบฯพัสดุว่าด้วย
อิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.๒๕๔๙	

๑๐.	 การมีส่วนได้เสียกับผู้
อื่นข้อเสนอ	หรือคู่สัญญา	

ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง ผู้ ท่ี
มีหน้าที่ดาเนินการ เช่น  
เ จ้ า ห น้ า ที่ พั ส ดุ  ค ณ ะ
กรรมการต่างๆผู้มีอ�านาจ
อนุมัติ ต้องไม่เป็นผู้มีส่วน
ได้เสียกับผู้อื่น ข้อเสนอหรือ 
คู่สัญญาในงานนั้น 

(มาตรา ๑๓ ) 

๑๑.วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง	

๑.วิธีประกาศเชญิชวนทั่วไป 

๒.วิธีคัดเลือก 

๓.วิธีเฉพาะเจาะจง 

๑๒.เกณฑ์การพิจารณาคัด
เลือกข้อเสนอการพิจารณา
คดัเลอืก ข้อเสนอ ให้พจิารณา
ประโยชน์และวัตถุประสงค์
ของการใช้งานเป็นส�าคัญ 
โดยค�านึงถึงเกณฑ์ต ่างๆ 
ค้านคุณภาพประกอบโดย
ไม่จาเป็นต้องใช้ราคาต�่า 

มาตรา ๖๕ 

ไม่มี ไม่มี 

๑.วิธีตกลงราคา 

๒.วิธีสอบราคา 

๓.วิธีประกวดราคา 

๔.วิธีพอเศษ 

๕.วิธีกรณีพิเศษ 

ใช้เกณฑ์ราคาต�่าสุด 

วิ ธีประมูลด้วยอิ เล็กทรอนิกส์  
แนวทางการปฏิบัติในการจัดหา
พัสดุด้วยวิธี 

e-market,e-bidding 

ใช้เกณฑ์ราคาต�่าสุด 
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พรบ.การจัดซื้อ/
จ้างฯ...พ.ศ.๒๕๖๐	

ระเบียบการพัสดุ	ฯ...	
พ.ศ.๒๕๓๕	

ระเบียบฯพัสดุว่าด้วย
อิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.๒๕๔๙	

๑๓.การประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

เพือ่ใชป้ระกอบการพจิารณา
คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ายื่น
ข้อเสนอ หรือเข้าทาสัญญา
กับหน่วยงานภาครัฐ 

ผูท้ีไ่มผ่า่นเกณฑ์ทีก่�าหนดจะ
ถูกพัก การเสนอราคาหรือ
ทาสัญญากับหน่วยงานภาค
รฐัไวช้ัว่คราว จนกวา่จะมผีล
ประเมนิผา่นเกณฑท์ีก่�าหนด 

มาตรา ๑๐๔- ๑๐๖ 

๑๔.การพัฒนาบุคคลากร
ด้านการพัสดุภาครัฐ	

การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
และพัฒนาเจ้าหน้าท่ีให้มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ตามหลักวิชาชีพและตามพ
ระราชบัญญัตินี้ 

เจ้าหน้าที่ ซึ่งผ่านการฝึก
อบรมและได้รับแต่งต้ังให้
ปฏิบัติงานจะได้รับเงินเพิ่ม 
หรือเงินอื่นทานองเดียวกัน

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี

ไม่มี
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พรบ.การจัดซื้อ/
จ้างฯ...พ.ศ.๒๕๖๐ 

ระเบียบการพัสดุ	ฯ...	
พ.ศ.๒๕๓๕	

ระเบียบฯพัสดุว่าด้วย
อิเล็กทรอนิกส์	พ.ศ.๒๕๔๙	

๑๕.	การอุทธรณ์	

หมวด ๑๔ การอุทธรณ์  
พิจารณาโดยคณะกรรมการ 
พิจารณาอุทธรณ์ 

(มาตรา ๑๑๒-๑๑๗) 

๑๖.	บทกำาหนดโทษ	

- เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอ�านาจ 
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ โดยมิชอบหรือโดย
ทุจริต ต้องระวางโทษ จาคุก 
ตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปีและ
ปรับตั้งแต่ สี่หมื่นบาทถึง  
สี่ แ ส น บ า ท  ผู้ ใ ช้ ห รื อ 
ผู้สนับสนุนรับโทษตามที่  
ก�าหนด 

มาตรา ๑๑๘ 

ไม่มี อุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้น 
(ข้อ ๙ (๓)) 

อุทธรณ์ผลการพิจารณา 

(ข้อ ๑๐(๕)) 

หมวด ๑ ส่วนที่ ๓ บทก�าหนด
โทษ ผู้ด�าเนินการรับโทษทาง
วินัย และไม่เป็นเหตุหลุดพ้น 
จ า ก ค ว า ม รั บ ผิ ด ท า ง แ พ่ ง  
ทางอาญา 

(ข้อ ๑๐) 

เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.
๒๕๓๕ 



เลม ๓ 

กรมจเรทหารบก

๗๘ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค)

ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐

โทร ๐ ๒๒๙๗ ๘๘๐๐

เว็บไซต  www.inspectorrta.org
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