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ค�ำน�ำ
การท�ำหน้าที่ตรวจราชการและสืบสวนสอบสวนของกรมจเรทหารบก เป็นการ
ช่วยเหลือผู้บัญชาการทหารบก ในการควบคุม ก�ำกับดูแลหน่วย ตลอดจนก�ำลังพล
ให้ ป ฏิ บั ติ ร าชการและปฏิ บั ติ ต นด้ ว ยความสุ จ ริ ต ถู ก ต้ อ ง และยุ ติ ธ รรม ส่ ง ผล
ต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยรวมของกองทัพบกทางตรง และ/หรือทางอ้อมต่อไป
อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ำกัดในเรื่องจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ งบประมาณ และเวลา ท�ำให้
การท�ำหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร กล่าวคือ การตรวจราชการกว่าจะ
ครบวงรอบตรวจหน่วยเดิมประมาณ ๓ ปีขึ้นไป ส่วนการสืบสวนสอบสวนก็มีความล่าช้า
เพราะต้องท�ำหลายกรณีพร้อมกัน
คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเรจัดท�ำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการตรวจราชการ
และการสืบสวนสอบสวนแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับเจ้าหน้าที่ ฝ่ายกิจการพิเศษ
ฝ่ายอ�ำนวยการ จนถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการท�ำงานหรือควบคุมก�ำกับดูแล ซึ่งจะ
ช่วยบรรเทาข้อจ�ำกัดของกรมจเรทหารบกได้ทางหนึ่ง โดยจัดท�ำเป็น ๔ เล่ม ได้แก่
เล่ม ๑ การตรวจกิจการทั่วไป ในเรื่องสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สายสื่อสาร
และสายพลาธิการ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ และสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
เล่ม ๒ การตรวจกิจการทัว่ ไป ในเรือ่ งการบริการก�ำลังพล การรักษาความปลอดภัย
และการเลี้ยงดูทหาร ยานพาหนะในและนอกอัตรา อาวุธประจ�ำกาย ประจ�ำหน่วย และ
เครื่องควบคุมการยิง และมาตรการประหยัดพลังงาน
เล่ม ๓ การตรวจการจัดหา หลักการจัดหาพัสดุ และ ขัน้ ตอนจัดหา พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วย การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายทีเ่ กีย่ วข้อง
เล่ม ๔ เกีย่ วกับการสืบสวนสอบสวน ในเรือ่ งกฎหมายทีค่ วรรู้ และการตรวจกิจการ
ทั่วไป ในเรื่องกิจการเรือนจ�ำทหาร กิจการสายงานสัสดี
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ทั้งนี้เนื้อหาทั้งการตรวจกิจการทั่วไปและการตรวจการจัดหา ประกอบด้วยเรื่อง
ที่ตรวจ หัวข้อและรายการที่ตรวจของเรื่องนั้น ๆ พร้อมกับอ้างอิงหลักฐานและเนื้อหา
ไว้ดว้ ยกัน เพิม่ เติมด้วยข้อบกพร่องทีพ่ บบ่อย เพือ่ ให้หน่วยเพิม่ ความระมัดระวัง ในรายการ
นั้น ๆ ยิ่งขึ้น
กรมจเรทหารบก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเรจะเป็น
ประโยชน์และอ�ำนวยความสะดวกทัง้ แก่ผบู้ งั คับบัญชา เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง และผูส้ นใจ
ทั่วไป ได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ และอ้างอิง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
เป็นไปด้วยความถูกต้องแม่นย�ำ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน หากมีข้อควรแก้ไข หรือ
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กรมจเรทหารบก ยินดีน้อมรับ
เพื่อน�ำไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป
กรมจเรทหารบก
พฤศจิกายน ๒๕๖๔
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สารบัญ
หน้า
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กล่าวทั่วไป
หลักการจัดหาพัสดุและขั้นตอนการจัดหาฯ		 ๓
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการตรวจการจัดหา		 ๒๕
ภาคผนวก
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ		๑๑๙
			 การบริหารพัสดุภาครัฐฯ
- ระเบียบกระทรวงการคลัง 		๑๗๗
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ
- ค�ำสั่งที่เกี่ยวข้อง		๒๗๑
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กล่าวทั่วไป
๑. ประวัติความเป็นมา
กิจการจเรทหารบก : เริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระองค์ได้ทรงจัดตัง้ “จเรทัพบก”
ขึน้ เป็นครัง้ แรก เมือ่ วันที่ ๖ พฤษภาคม ร.ศ.๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๔๖) และได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับต�ำแหน่ง “จเรทัพบก” มีหน้าทีต่ รวจราชการทหาร
ทัว่ ไป และพระองค์ ทรงด�ำรงต�ำแหน่งนีต้ ลอดมาจนเสด็จ เถลิงถวัลยราชสมบัติ
เฉลิ ม พระปรมาภิ ไ ธยว่ า พระบาทสมเด็ จ พระปรเมนทรมหาวชิ ร าวุ ธ
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี ร.ศ.๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓) ซึ่งนับได้วา่ ทรงเป็นจเร
ทัพบกเป็นพระองค์แรก และนับได้วา่ พระองค์ทา่ น เป็นต้นก�ำเนิดของกิจการจเร
และกรมจเรทหารบกสืบมาตราบจนทุกวันนี้
๒. วิสัยทัศน์
กรมจเรทหารบก เป็นหน่วยหลักของกองทัพบกมีความเป็นเลิศในการตรวจ
ราชการและสืบสวนสอบสวน สามารถรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ในยุ ค โลกาภิ วัฒ น์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิท ธิภาพในการปฏิ บัติร าชการให้ กั บ
หน่วยทหารและก�ำลังพลของกองทัพบก โดยยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ ดี มี ค วามโปร่ ง ใส สุ จ ริ ต ยุ ติ ธ รรม เป็ น ที่ ย อมรั บ ของผู ้ บั ง คั บ บั ญ ชา
หน่วยทหารและประชาชน
๓. ภารกิจ
๓.๑ ด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การตรวจราชการ สื บ สวนและสอบสวน
ในเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและราชการของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก
๓.๒ สื บ สวนสอบสวน และพิ จ ารณาเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ และการ
ร้องเรียนที่เกี่ยวกับราชการ หรือทหาร หรือข้าราชการกองทัพบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

๔. ภารกิจแถลงใหม่
๔.๑ ด�ำเนินการการตรวจราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานหน่วยเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง ประหยัด มีประสิทธิภาพ และสมประโยชน์ต่อทางราชการ
๔.๒ ด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ได้
ข้อเท็จจริง เสนอผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
๔.๓ พั ฒ นาบุ ค ลากรในสายงานจเร และผู ้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ มี ค วามรู ้
ความสามารถ
๕. การจัด ในหน้าที่ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีคุณธรรม
และอุดมการณ์
กรมจเรทหารบก
แผนกการเงิน
กองธุรการ

กองแผน

แผนกสารบรรณ

แผนกแผน

แผนกบริการ
แผนกธุรการและกำาลังพล

กองตรวจกิจการทัว่ ไป กองตรวจการจัดหา

กองสืบสวนสอบสวน

แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า

แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า

แผนกพิจารณารายงานและคำาร้อง

แผนกงบประมาณ

แผนกตรวจกิจการทั่วไป

แผนกตรวจการจัดซือ้

แผนกสืบสวนสอบสวน

แผนกวิชาการ

แผนกตรวจกิจการส่งกำาลังบำารุง

แผนกตรวจการจัดจ้าง

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

๕. การจัด
๖. นโยบายของผู้บังคับบัญชา : ยึดถือตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย
การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ และสนองตอบต่อเจตนารมณ์
๖. นโยบายของผู้บังคับบัญชา : ยึดถือตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจใน
และการสั
่งการของ ผบ.ทบ. ดังนี้
หน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ และสนองตอบต่อเจตนารมณ์ และการสั่งการของ
๖.๑
ผบ.ทบ.การปฏิ
ดังนี้ บัติงานในหน่วยทุกระดับของ ทบ. ต้องยึดถือ กฎ ระเบียบ
๖.๑ การปฏิบตั งิ านในหน่
กระดัาบงเคร่
ของ ทบ.
ข้อบังคับ และสายการบั
งคับบัญวยทุชาอย่
งครัต้ดองยึดถือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
และสายการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
๖.๒ การรักษาคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ หน่วยทีม่ คี ลังอาวุธให้ ผบ.หน่วย ตรวจตรา
ระมัดระวัง ดูแลคลังฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คลังกระสุน และวัตถุระเบิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการรักษาปรนนิบัติบำารุง
ยุทโธปกรณ์ภายในหน่วยให้มีสภาพที่ดี พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ และไม่มีการรั่วไหล
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๖.๒ การรักษาคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ หน่วยทีม่ คี ลังอาวุธให้ ผบ.หน่วย ตรวจตรา
ระมัดระวัง ดูแลคลังฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
คลังกระสุน และวัตถุระเบิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการปรนนิบัติ
บ�ำรุง ยุทโธปกรณ์ภายในหน่วยให้มสี ภาพทีด่ ี พร้อมทีจ่ ะปฏิบตั ภิ ารกิจ และไม่มี
การรั่วไหล ซึ่งจะต้องไม่เกิดขึ้นใน ทบ. หากมีขอ้ บกพร่องและมีการสูญหาย เจ้า
หน้าทีท่ รี่ บั ผิดชอบ รวมทัง้ ผูบ้ งั คับบัญชาตามล�ำดับชัน้ จะต้องรับผิดชอบทางวินยั
ทางคดีอาญา และทางคดีแพ่ง
๖.๓ ให้ ผู ้ บั ง คั บ หน่ ว ยกวดขั น ให้ ก� ำ ลั ง พลตรวจสอบสมุ ด ประวั ติ ข อง
ตนเอง ให้เรียบร้อย ทันสมัย เพื่อสิทธิของก�ำลังพล รวมทั้งดูแลสิทธิต่าง ๆ
ทีก่ ำ� ลังพลจะได้รบั กรณีทกี่ ารด�ำเนินการด้านสิทธิกำ� ลังพลล่าช้าให้แจ้งก�ำลังพล
ได้รับทราบโดยเร็ว เพื่อป้องกันการร้องเรียน
๖.๔ ให้ผบู้ งั คับหน่วยได้มกี ารพัฒนาปรับปรุงหน่วยของตนเอง ให้สมกับเป็น
หน่วยทหารที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี เพื่อให้เป็นที่ยอมรับจากส่วนราชการอื่น
และประชาชน
๖.๕ ให้หน่วยทีม่ คี ลังสิง่ อุปกรณ์อยูใ่ นความรับผิดชอบได้มกี ารบริหารจัดการ
ภายในคลังสิ่งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยโดยจัดท�ำรายการการส่งคืนสิ่งอุปกรณ์
รวมทั้งส�ำรวจ ตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ใดไม่ได้ใช้งาน หมดอายุ และไม่จ�ำเป็นต้อง
จัดหามาเพิ่มเติม ให้งดเว้นการจัดหา และสิ่งอุปกรณ์ใดที่ขาดแคลนก็ให้
ด�ำเนินการเข้าวงรอบการจัดหามาทดแทนใหม่
๖.๖ หน่วยที่ได้รับการประเมินผลการตรวจอยู่ในระดับตํ่าในปีที่ผ่านมา
จะต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง โดยด่ ว น การตรวจทุ ก หน่ ว ยจะต้ อ งมี ผ ล
การประเมินไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐
๖.๗ ให้หน่วยของ ทบ. น�ำมาตรการประหยัดใน ทบ. มาใช้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก
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๖.๘ การจั ด หาสิ่ ง อุ ป กรณ์ แ ละยุ ท โธปกรณ์ ให้ ค� ำ นึ ง ถึ ง ความต้ อ งการ
ในการใช้งานของหน่วยใช้ ทั้งด้านชนิดและจ�ำนวนที่สอดคล้องกับความจ�ำเป็น
และความสิน้ เปลืองในการใช้งาน การจัดซือ้ จัดจ้างต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบกอย่างแท้จริง
๖.๙ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ�ำการ และการ
ปลดทหารกองประจ� ำ การ ให้ ทุ ก หน่ ว ยที่ เ กี่ ย วข้ อ งด� ำ เนิ น การด้ ว ยความ
ถูกต้อง ยุติธรรม และ โปร่งใส
๖.๑๐ ให้ ผู ้ บั ง คั บ หน่ ว ยทุ ก ระดั บ ด� ำ เนิ น การช่ ว ยเหลื อ ดู แ ลสวั ส ดิ ก าร
ของก�ำลังพลชั้นผู้น้อยและด�ำเนินการด้านสิทธิก�ำลังพลอย่างจริงจัง เพื่อให้
คุณภาพชีวิตของก�ำลังพล และครอบครัวดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
๖.๑๑ การบริหารกองทุนชุมชนของ ทบ. เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเกิด
ประโยชน์ต่อก�ำลังพลอย่างแท้จริง
๖.๑๒ การบริ ห ารจั ด การ สป.๕ ต้ อ งมี ก ารหมุ น เวี ย นน� ำ มาใช้ แ ละ
ลดจ�ำนวนที่คงไว้ที่หน่วยลง เพื่อลดภาระการดูแลรักษาของหน่วยใช้และ
สามารถน�ำกระสุนมูลฐานส่วนทีม่ คี วามเร่งด่วนต�ำ่ ไปใช้ในการบริหารจัดการให้
เกิดประโยชน์ต่อไป
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หลักการจัดหาพัสดุและขั้นตอนการจัดหาฯ
ทุกหน่วยงานจะต้องดำ�เนินการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ าร
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ดังนี้
มาตรา ๘ การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี้
		
(๑) คุ้มค่าโดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะ
ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐมีราคาที่เหมาะสมและมี
แผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
		
(๒) โปร่งใสโดยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุตอ้ งกระทำ�โดย
เปิดเผยเปิดโอกาสให้มกี ารแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีการปฏิบตั ติ อ่ ผูป้ ระกอบการทุกรายโดย
เท่าเทียมกันมีระยะเวลาทีเ่ หมาะสมและเพียงพอต่อการยืน่ ข้อเสนอมีหลักฐานการดำ�เนิน
งานชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน
		
(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยต้องมีการวางแผนการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็น
ไปอย่างต่อเนื่องและมีกำ�หนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์
ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
		
(๔) ตรวจสอบได้โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตาม
วรรคหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าวแต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
มีนัยสำ�คัญหรือเกิดจากกรณีเร่งด่วนหรือมีเหตุผลหรือความจำ�เป็นอื่นการจัดซื้อจัดจ้าง
นัน้ ย่อมไม่เสียไปให้ใช้หลักการตามวรรคหนึง่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ ามอำ�นาจหน้าที่
ของคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการวินจิ ฉัยคณะกรรมการราคากลางคณะกรรมการ
ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม
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มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา๖๖ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอ
ของผูย้ นื่ ข้อเสนอในส่วนทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผูย้ นื่ ข้อเสนอซึง่
อาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อ
ผู้มีอำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือการดำ�เนินการตามกฎหมาย
มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำ�แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ�ปี และ
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่
(๑) กรณี ที่ มี ค วามจำ�เป็ น เร่ ง ด่ ว นหรื อ เป็ น พั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นราชการลั บ ทั้ ง นี้
ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)
(๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวงหรือมี
ความจำ�เป็นต้องใช้พสั ดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุทจี่ ะขายทอดตลาด ทัง้ นี้
ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)
(๓) กรณีทเี่ ป็นงานจ้างทีป่ รึกษาทีม่ วี งเงินค้าจ้างตามทีก่ ำ�หนดในกฎกระทรวง
หรือที่มีความจำ�เป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้
ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)
(๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำ�เป็นเร่ง
ด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดทำ�แผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม
วรรคหนึ่ง และการเปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา
รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ
การจัดทำ�บันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอน
การจัดซือ้ จัดจ้างและการร้องขอเพือ่ ตรวจดูบนั ทึกรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกำ�หนด
4
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มาตรา ๑๓ ในการจัดซือ้ จัดจ้างผูท้ มี่ หี น้าทีด่ ำ�เนินการต้องไม่เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสีย
กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น
ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าที่ดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างมีนัยสำ�คัญการจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป
มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามที่กำ�หนดไว้ในหมวดนี้
มาตรา ๖๑ ในการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุแต่ละครัง้ ให้ผมู้ อี ำ�นาจแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ
การจัดซือ้ จัดจ้างนัน้ ซึง่ จะกระทำ�โดยคณะกรรมการการจัดซือ้ จัดจ้างหรือเจ้าหน้าทีค่ นใด
คนหนึ่งก็ได้
องค์ประกอบและองค์ประชุมซึง่ กระทำ�โดยคณะกรรมการ และหน้าทีข่ องผูร้ บั
ผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกำ�หนด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ กำ�หนดไว้ว่า ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงิน
งบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำ�นาจในการ
พิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น
จัดทำ�แผนการจัดซือ้ จัดจ้างประจำ�ปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ ขอความเห็นชอบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ�ปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
กรมจเรทหารบก
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เมื่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจำ�ปี ต าม
วรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กำ�หนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้
ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ�ปีตาม
ข้อ ๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบดำ�เนินการจัดซือ้ จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขัน้ ตอน
ของระเบียบนี้ ในหมวด ๒ หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะทำ�
สัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว
ข้อ ๑๓ ในกรณีทมี่ คี วามจำ� เป็นต้องเปลีย่ นแปลงแผนการจัดซือ้ จัดจ้างประจำ�ปี
ให้เจ้าหน้าทีห่ รือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายในการปฏิบตั งิ านนัน้ จัดทำ� รายงานพร้อมระบุเหตุผล
ทีข่ อเปลีย่ นแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ ขอความเห็นชอบ และเมือ่ ได้รบั ความ
เห็นชอบแล้วให้ดำ�เนินการตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ต่อไป
การดำ�เนินการจัดหาพัสดุมีขั้นตอนกระบวนการจัดหา ดังนี้
		

๑. การเตรียมการจัดหาพัสดุและการจัดทำ�แผนและประกาศเผยแพร่

		

๒. การรายงานขอซื้อขอจ้าง

		

๓. การดำ�เนินการจัดหา

		

๔. การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

		

๕. การทำ�สัญญา/การดำ�เนินการตามสัญญา

		

๖. การตรวจรับพัสดุ

๑. การเตรียมการจัดหาพัสดุและการจัดทำ�แผนและประกาศเผยแพร่
การเตรียมการจัดหาพัสดุและการจัดทำ�แผน เป็นขั้นตอนแรกของการดำ�เนิน
การจัดหาพัสดุ ซึ่งมีขั้นตอนและวิธีดำ�เนินการ ดังนี้
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การพัสดุ

(๑) ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและ

๒) ตรวจสอบรายการรายจ่ายตามรายการที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
มติคณะรัฐมนตรี หรือกระทรวงการคลังอนุญาตให้จ่ายได้ หรือเป็นรายการที่ได้รับ
อนุญาตจากกระทรวงการคลังอนุญาตให้จ่ายได้ และผู้มีอำ�นาจได้อนุมัติให้เบิกจ่าย
ในรายการนั้นๆ แล้ว
๓) ประสานงานและตรวจสอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติการจัดสรร
ตามรายละเอียดประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีหรือพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำ�ปีเพิ่มเติม
๔) ตรวจสอบวงเงิ น เพื่ อ ที่ จ ะดำ�เนิ น การกำ�หนดวิ ธี ก ารจั ด หาพั ส ดุ ซึ่ ง ได้
รวมภาษีไว้ทุกประเภทแล้ว
๕) ตรวจสอบราคากลาง ราคามาตรฐานของพัสดุ (ถ้ามี)
๖) การจัดหาพัสดุ แยกประเภทในการจัดหา ดังนี้
(๑) การจัดหาพัสดุใหม่ เป็นการจัดหาพัสดุที่จำ�เป็นต้องจัดหาให้สำ�หรับ
หน่ ว ยงานที่ จั ด ตั้ ง ใหม่ หรื อ หน่ ว ยงานที่ ยั ง ไม่ เ คยได้ รั บ หรื อ มี พั ส ดุ ดั ง กล่ า วไว้ ใ ช้ ใ น
การปฏิบัติงาน
(๒) การจัดหาพัสดุทดแทน เป็นการจัดหาพัสดุเพื่อการทดแทนพัสดุ
เดิมที่สิ้นเปลืองหมดไป ชำ�รุดหรือเสื่อมสภาพจากการใช้งานตามปกติ พัสดุเดิมสูญหาย
ถูกทำ�ลาย
(๓) การจัดหาพัสดุสำ�รอง เป็นการจัดหาพัสดุเพือ่ สำ�รองไว้เพือ่ การทดแทน
พัสดุที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่ให้ขาดความต่อเนื่องของการใช้งาน
๗) ศึกษาตรวจสอบ วางแผนการจัดหาและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
ประกาศเผยแพร่
๘) ดำ�เนิ น การจั ด หาพั ส ดุ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามแผนการจั ด หา แผนปฏิ บั ติ ก าร
จัดซือ้ จัดจ้าง โดยให้มผี ลผูกพันกับส่วนราชการเมือ่ ได้รบั การจัดสรรงบประมาณจากสำ�นัก
งบประมาณ เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินทดรองราชการ
กรมจเรทหารบก
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๙) สำ�รวจความต้องการใช้พัสดุตลอดจนรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
ของหน่วยงานทีต่ อ้ งการใช้พสั ดุนนั้ จากการทำ�แผนปฏิบตั กิ ารจัดซือ้ จัดจ้าง ทีก่ ำ�หนดตาม
แผนงาน งานโครงการ
๑๐) แจ้งให้หน่วยงานผู้ต้องการใช้พัสดุเพื่อกำ�หนดความต้องการของรูปแบบ
รายการ รายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่ต้องการจัดหา หรือการจัดทำ�ขอบเขต
รายละเอียดการดำ�เนินโครงการต่างๆ (TOR) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำ�หนดไว้ว่า ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้าง
ที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำ�ร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำ�หนดหลักเกณฑ์
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วยเพื่อให้การกำ�หนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ
๑๑) จัดทำ�ร่างคำ�สั่งแต่งตั้งคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการดำ�เนินการจัดหา
พัสดุในแต่ละวิธี
๑๒) จัดทำ�ร่างรายงานขอรับความเห็นชอบในการดำ�เนินการจัดหาพัสดุ
๒. การรายงานขอซื้อขอจ้าง
การขอรับความเห็นชอบในการจัดหาพัสดุเป็นขัน้ ตอนทีส่ องของการดำ�เนินการ
จั ด หาพั ส ดุ ซึ่ ง เป็ น ขั้ น ตอนก่ อ นการดำ�เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง มี ขั้ น ตอนและวิ ธี ก าร
ดำ�เนินการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำ�หนดไว้ว่า
ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิด
ชอบในการจัดทำ�ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทจี่ ะซือ้
หรือจ้าง รวมทั้งกำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย
เพื่อให้การกำ�หนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
มีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศ
กำ�หนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้กำ�หนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการก่อสร้างตามมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
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หรือเพือ่ ความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้ หรือในกรณีพสั ดุทจี่ ะซือ้ หรือ
จ้างใดยังไม่มปี ระกาศกำ�หนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมแต่มผี ไู้ ด้รบั การจดทะเบียน
ผลิตภัณฑ์ไว้กบั กระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กำ�หนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุทจี่ ะซือ้ หรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำ�ขึ้น
ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำ�รูปรายการงานก่อสร้าง
หรือจะดำ�เนินการจ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างได้
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ
ตามวรรคหนึ่ ง และวรรคสองให้ เ ป็ น ไปตามที่ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ กำ�หนดตาม
ความจำ�เป็นและเหมาะสม
ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตาม
ข้อ ๒๓ และข้อ ๗๙ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ�รายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดัง
ต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจำ�เป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือ
แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(๔) วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณถ้าไม่มวี งเงิน
ดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
(๕) กำ�หนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(๘) ข้อเสนออื่น ๆ เช่นการขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่
จำ�เป็นในการซื้อหรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน
กรมจเรทหารบก
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การซื้อหรือจ้างกรณีจำ�เป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) หรือกรณีมีความจำ�เป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน
มาตรา ๕๖วรรคหนึ่ง (๒) (ง) หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำ�หนด
ในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง ซึ่งไม่อาจทำ�รายงานตามปกติ
ได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทำ�รายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะ
รายการที่เห็นว่าจำ�เป็นก็ได้
ข้อ ๒๓ ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ�รายงานเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจำ�เป็นที่ต้องซื้อ
(๒) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่
และท้องที่ที่ต้องการ
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
(๔) ราคาซือ้ ขายของทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณทีจ่ ะซือ้ ครัง้
หลังสุดประมาณ ๓ ราย
(๕) วงเงินทีจ่ ะซือ้ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มวี งเงินดังกล่าว
ให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ
ที่จำ�เป็นในการซื้อ
๓. การดำ�เนินการจัดหา
การดำ�เนินการจัดหา เป็นขั้นตอนที่สามของการดำ�เนินการจัดหาพัสดุซึ่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กำ�หนด
ไว้ว่าพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติ
ไว้ว่า มาตรา ๕๕ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทำ�ได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
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(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวน
ผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำ�หนดให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ
(๒) วิธคี ดั เลือกได้แก่ การทีห่ น่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผูป้ ระกอบ
การทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามเงือ่ นไขทีห่ น่วยงานของรัฐกำ�หนดซึง่ ต้องไม่นอ้ ยกว่าสามรายให้
เข้ายืน่ ข้อเสนอเว้นแต่ในงานนัน้ มีผปู้ ระกอบการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามทีก่ ำ�หนดน้อยกว่า
สามราย
(๓) วิธเี ฉพาะเจาะจงได้แก่ การทีห่ น่วยงานของรัฐเชิญชวนผูป้ ระกอบการ
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามเงือ่ นไขทีห่ น่วยงานของรัฐกำ�หนดรายใดรายหนึง่ ให้เข้ายืน่ ข้อเสนอ
หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้ง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรง
ในวงเงินเล็กน้อยตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง
มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปก่อนเว้นแต่
(๑) กรณีดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีคัดเลือก
		 (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
		 (ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ
หรือซับซ้อนหรือต้องผลิตจำ�หน่ายก่อสร้างหรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือ
โดยเฉพาะหรื อ มี ค วามชำ�นาญเป็ น พิ เ ศษหรื อ มี ทั ก ษะสู ง และผู้ ป ระกอบการนั้ น มี
จำ�นวนจำ�กัด
		 (ค) มีความจำ�เป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิด
เหตุการณ์ทไี่ ม่อาจคาดหมายได้ซงึ่ หากใช้วธิ ปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปจะทำ�ให้ไม่ทนั ต่อความ
ต้องการใช้พัสดุ
		 (ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำ�กัดทาง
เทคนิคที่จำ�เป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ
		 (จ) เป็ น พั ส ดุ ที่ จำ�เป็ น ต้ อ งซื้ อ โดยตรงจากต่ า งประเทศหรื อ
ดำ�เนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
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		 (ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับหรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็น
ความลับของหน่วยงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
		 (ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จำ�เป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความ
ชำ�รุดเสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้เช่นงานจ้างซ่อมเครื่องจักรเครื่องมือกล
เครื่องยนต์เครื่องไฟฟ้าหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
		

(ซ) กรณีอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

(๒) กรณีดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
		 (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกหรือใช้วิธี
คัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
		 (ข) การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ที่ มี ก ารผลิ ต จำ�หน่ า ยก่ อ สร้ า งหรื อ
ให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำ�หนด
ในกฎกระทรวง
		 (ค) การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ที่ มี ผู้ ป ระกอบการซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ
โดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทน
จำ�หน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทย
และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
		 (ง) มีความจำ�เป็นต้องใช้พสั ดุนนั้ โดยฉุกเฉินเนือ่ งจากเกิดอุบตั ภิ ยั
หรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและการจัดซือ้
จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจ
ทำ�ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
		 (จ) พัสดุที่จะทำ�การจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุ
ที่ได้ทำ�การจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและมีความจำ�เป็นต้องทำ�การจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม
เพือ่ ความสมบูรณ์หรือต่อเนือ่ งในการใช้พสั ดุนนั้ โดยมูลค่าของพัสดุทที่ ำ�การจัดซือ้ จัดจ้าง
เพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทำ�การจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
		 (ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐองค์การ
ระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ
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(ช) เป็นพัสดุทเ่ี ป็นทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างซึง่ จำ�เป็นต้องซือ้ เฉพาะแห่ง
(ซ) กรณีอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

ข้อ ๒๘ การซื้อหรือจ้าง กระทำ�ได้ ๓ วิธี ดังนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(๒) วิธีคัดเลือก
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือคณะกรรมการดำ�เนินการตามระเบียบ
และทำ�การคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ประกาศของส่วนราชการ
ซึง่ เสนอราคาทีเ่ หมาะสมยอมรับได้ให้จดั ทำ�รายงานเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ
โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
๔. การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
๔.๑ การขออนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นขั้นตอนที่สี่ของการดำ�เนินการจัดหา
พัสดุ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการได้ดำ�เนินการตามกระบวนการ
จัดหาพัสดุตามวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำ�นาจให้ความเห็นชอบ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนและวิธีการดำ�เนินการ ดังนี้
๔.๑.๑ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือคณะกรรมการตามระเบียบที่
เกีย่ วข้อง จัดทำ�รายงานเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
๔.๑.๒ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น
๔.๑.๓ นำ�รายงานผลการดำ�เนินการจัดหาพัสดุเสนอต่อผู้ที่มีอำ�นาจ
อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
๔.๒ การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง เมื่อเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการได้ดำ�เนินการ
ตามกระบวนการจัดหาพัสดุตามวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำ�นาจ
ให้ความเห็นชอบ และได้ผลการดำ�เนินการจัดหาพัสดุจนเป็นที่ยอมรับราคาที่เหมาะสม
เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนและวิธีการดำ�เนินการ ดังนี้
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๔.๒.๑ ผู้ มี อำ�นาจพิ จ ารณารายงานผลการดำ�เนิ น การจั ด หาพั ส ดุ ที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นตามกระบวนการจัดหา หากเห็นชอบตามรายงาน
๔.๒.๒ วงเงินอยูใ่ นอำ�นาจหัวหน้าส่วนราชการ เป็นดุลพินจิ ของหัวหน้า
ส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำ�นาจพิจารณาอนุมัติ
๔.๒.๓ หากวงเงินเกินอำ�นาจหัวหน้าส่วนราชการ ให้นำ�เสนอผู้อำ�นาจ
ในการสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๔.๒.๔ เมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี ำ�นาจให้ดำ�เนินการจัดซือ้ หรือจัดจ้างได้
แล้ว จึงดำ�เนินการจัดทำ�สัญญาต่อไป
๕. การทำ�สัญญา/การดำ�เนินการตามสัญญา
การจัดทำ�สัญญาและการดำ�เนินการตามสัญญาเป็นขัน้ ตอนทีห่ า้ ของการดำ�เนินการ
จัดหาพัสดุ ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อจากการที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการได้ดำ�เนินการจัดทำ�
รายงานเพื่อเสนอขอจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการและได้ดำ�เนินการตามขั้นตอนการจัดหาพัสดุจนได้ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกเพือ่ ให้ทำ�สัญญากับส่วนราชการแล้ว ซึง่ มีขนั้ ตอนและวิธกี ารดำ�เนินการ พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ว่า
มาตรา ๙๓ หน่วยงานของรัฐต้องทำ�สัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กำ�หนดโดยความเห็นชอบของสำ�นักงานอัยการสูงสุดทั้งนี้แบบสัญญานั้นให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาด้วย
การทำ�สัญญารายใดถ้าจำ�เป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจาก
แบบสัญญาตามวรรคหนึ่งโดยมีสาระสำ�คัญตามที่กำ�หนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ทำ�ให้
หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทำ�ได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สำ�นักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ในกรณีที่ไม่อาจทำ�สัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้และจำ�เป็นต้อง
ร่างสัญญาขึ้นใหม่ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สำ�นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็น
ชอบก่อนเว้นแต่การทำ�สัญญาตามแบบที่สำ�นักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบ
มาแล้วก็ให้กระทำ�ได้
14
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ในกรณีจำ�เป็นต้องทำ�สัญญาเป็นภาษาต่างประเทศให้ทำ�เป็นภาษาอังกฤษและ
ต้องจัดทำ�ข้อสรุปสาระสำ�คัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
นโยบายประกาศกำ�หนดในราชกิจจานุเบกษาเว้นแต่การทำ�สัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ
ตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายกำ�หนด
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทำ�สัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งหรือ
ไม่ได้สง่ ร่างสัญญาให้สำ�นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตามวรรคสอง
หรือวรรคสามหรือตามมาตรา๙๗วรรคหนึง่ แล้วแต่กรณีให้หน่วยงานของรัฐส่งสัญญานัน้
ให้สำ�นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบในภายหลังได้เมื่อสำ�นักงานอัยการ
สูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วหรือเมื่อสำ�นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบ
แต่ ใ ห้ แ ก้ ไ ขสั ญ ญาถ้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แก้ ไ ขสั ญ ญานั้ น ให้ เ ป็ น ไปตามความเห็ น ของ
สำ�นักงานอัยการสูงสุดแล้วให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์
ในกรณีทห่ี น่วยงานของรัฐไม่ได้ทำ�สัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึง่ หน่วยงาน
ของรัฐไม่แก้ไขสัญญาตามความเห็นของสำ�นักงานอัยการสูงสุดหรือคู่สัญญาไม่ตกลง
หรือยินยอมให้แก้ไขสัญญาตามความเห็นของสำ�นักงานอัยการสูงสุดหากข้อสัญญา
ที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่แก้ไขตามความเห็นของสำ�นักงานอัยการ
สูงสุดเป็นส่วนที่เป็นสาระสำ�คัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๐๔
ให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ
มาตรา ๙๖ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำ�ข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทำ�ตาม
แบบสัญญาตามมาตรา๙๓ก็ได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา๕๖ (๑) (ค) หรือ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้าง
ที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา๗๐ (๓) (ข)
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ
(๓) กรณีทคี่ สู่ ญ
ั ญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทำ�การ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำ�ข้อตกลงเป็นหนังสือ
(๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
(๕) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำ�หนดในราชกิจ
จานุเบกษา
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ในกรณี ที่ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งมี ว งเงิ น เล็ ก น้ อ ยตามที่ กำ�หนดในกฎกระทรวง
จะไม่ทำ�ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกำ�หนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกัน
ตามขนาดหรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้
การดำ�เนินการตามสัญญาเป็นขั้นตอนบริหารสัญญา และติดตามผลการ
ดำ�เนินการให้เป็นไปตามสัญญาที่ได้ลงนามไว้ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีขั้นตอนและวิธีการดำ�เนินการ ดังนี้
มาตรา ๑๐๐ ในการดำ�เนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอำ�นาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพือ่ รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับ
พัสดุองค์ประกอบองค์ประชุมและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
ในกรณี ที่ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งมี ว งเงิ น เล็ ก น้ อ ยตามที่ กำ�หนดในกฎกระทรวง
จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุน้ันโดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกไ็ ด้และให้นำ�บทบัญญัตมิ าตรา๙๖วรรคสามมาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
มาตรา ๑๐๑ งานจ้างก่อสร้างที่มีขั้นตอนการดำ�เนินการเป็นระยะๆ อันจำ�เป็น
ต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดหรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้า
ของงานให้มีผู้ควบคุมงานซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอำ�นาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงาน
ก่อสร้างนั้น
มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้เว้น
แต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำ�นาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้
(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า
(๒) ในกรณี ที่ มี ค วามจำ�เป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงหาก
การแก้ไขนั้นไม่ทำ�ให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์
(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์
สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
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ในกรณี ก ารแก้ ไ ขสั ญ ญาที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เห็ น ว่ า จะมี ปั ญ หาในทางเสี ย
ประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำ�นักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสอง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหากมี
ความจำ�เป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงินหรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาใน
การทำ�งานให้ตกลงพร้อมกันไป
มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำ�การ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำ�นาจที่จะพิจารณาได้ตามจำ�นวนวันที่
มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
(๒) เหตุสุดวิสัย
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตาม
กฎหมาย
(๔) เหตุอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลา
ทำ�การตามสัญญาหรือข้อตกลงให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มีอำ�นาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา
(๑) เหตุตามที่กฎหมายกำ�หนด
(๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือ
ทำ�งานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
(๓) เหตุอื่นตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือ
ข้อตกลง
(๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอำ�นาจพิจารณา
ได้เฉพาะในกรณีทเี่ ป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ
หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงนั้นต่อไป
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๖. การตรวจรับพัสดุ
การตรวจรับพัสดุเป็นขัน้ ตอนทีห่ กของการดำ�เนินการจัดหาพัสดุ ซึง่ เป็นขัน้ ตอน
ทีต่ อ่ จากการดำ�เนินการตามสัญญาครบถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายงานตามเงือ่ นไข
ที่ส่วนราชการกำ�หนด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีขั้นตอนและวิธีการดำ�เนินการ ดังนี้
ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำ�การของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้
สำ�หรับกรณีที่มีการทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้
ชำ�นาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้คำ�ปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลอง
หรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำ�นาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ ในกรณีจำ�เป็นที่
ไม่สามารถตรวจนับเป็นจำ�นวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันทีผ่ ขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างนำ�พัสดุมาส่งและ
ให้ดำ�เนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้
ขายหรือผูร้ บั จ้างได้สง่ มอบพัสดุถกู ต้องครบถ้วนตัง้ แต่วนั ทีผ่ ขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างนำ�พัสดุนนั้
มาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำ�ใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย
๒ ฉบับ มอบแก่ผขู้ ายหรือผูร้ บั จ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพือ่ ดำ�เนินการเบิกจ่าย
เงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพือ่ ทราบและสัง่ การ
(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบ
จำ�นวน หรือส่งมอบครบจำ�นวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำ�หนด
ไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำ�นวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และให้รีบ
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ทราบภายใน ๓ วันทำ�การ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่
จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจำ�นวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
18
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(๖) การตรวจรับพัสดุทปี่ ระกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วน
ประกอบอย่างใดอย่างหนึง่ ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถอื ว่าผูข้ ายหรือ
ผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อ
แจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทำ�การนับถัดจากวันที่ตรวจพบ
(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทำ�
ความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ พิจารณาสัง่ การ ถ้าหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดำ�เนินการตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้าง และเหตุการณ์
แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกำ�หนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณา
การสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
(๓) ให้ ค ณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ห รื อ กรรมการที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำ�หนดไว้
ในสัญญาหรือทีต่ กลงให้ทำ�งานจ้างนัน้ ๆ ตามเวลาทีเ่ หมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำ�
บันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
(๔) นอกจากการดำ�เนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อ
สงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า แบบรูปรายการละเอียดและข้อกำ�หนดในสัญญาหรือมีข้อ
ตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำ�นาจ
สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลัก
วิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด
(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วัน
ทำ�การ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำ�การตรวจรับ
ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
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(๖) เมือ่ ตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและข้อกำ�หนด ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงาน
ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทำ�ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด
หรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่
ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำ�การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ในกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น
ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำ�หนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
(๗) ในกรณี ที่ ก รรมการตรวจรั บ พั ส ดุ บ างคนไม่ ย อมรั บ งาน
โดยทำ�ความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดำ�เนินการตาม (๖)
ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดำ�เนินการเป็นระยะๆ
อันจำ�เป็นต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชดิ หรือมีเงือ่ นไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความ
ก้าวหน้าของงาน ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตัง้ ผูค้ วบคุมงานทีม่ คี วามรูค้ วามชำ�นาญ
ทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่อ
อื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนังงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
หน่วยงานของรัฐอื่น ตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัด
แล้ว ในกรณีที่ลักษณะงานก่อสร้างมีความจำ�เป็นต้องใช้ความรู้ความชำ�นาญหลายด้าน
จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้
ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดย
ปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำ�กว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณีจำ�เป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็น
ผู้ควบคุมงาน ให้ดำ�เนินการจ้างโดยถือปฏิบัติตามหมวด ๔
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ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำ�หนดไว้ในสัญญา หรือ
ที่ตกลงให้ทำ�งานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำ�หนด
ในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็น
สมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำ�หนด
ในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำ�สั่งและให้รายงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ�หน้าที่รับผิดชอบการบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที
(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำ�หนด
ในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตาม
แบบรูปรายการละเอียด และข้อกำ�หนดในสัญญาแต่เมื่อสำ�เร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ�หน้าที่รับผิดชอบการบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว
(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์
แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทัง้ ผลการปฏิบตั งิ าน หรือการหยุดงานและสาเหตุทมี่ กี ารหยุด
งานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพือ่ รายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
ให้ทำ�หน้าทีร่ บั ผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุทเี่ ป็นงานจ้าง
ก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพือ่ มอบให้แก่เจ้าหน้าทีเ่ มือ่ เสร็จงานแต่ละงวด
โดยถือว่าเป็นเอกสารสำ�คัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ
งานและวัสดุที่ใช้ด้วย
(๔) ในวัน กำ�หนดเริ่ม งานของผู้ รั บจ้ า งตามสั ญญาและในวั น
ถึงกำ�หนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไป
ตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ�หน้าที่
รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง
ทราบภายใน ๓ วันทำ�การ นับแต่วันถึงกำ�หนดนั้น ๆ
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ข้อสังเกต
๑. ในการรับมอบพัสดุหรืองานจ้างตามสัญญา ถ้าปรากฏว่าผูจ้ า้ ง หรือผูข้ าย
ผิดนัด และจะต้องถูกปรับตามสัญญา ส่วนราชการคู่สัญญาจะต้องบอกสงวนสิทธิเรียก
ค่าปรับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในขณะรับมอบพัสดุ
๒. ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างผิดสัญญา และจะต้องถูกปรับแต่ยังมี
ข้อโต้แย้ง หรือมีเหตุทจี่ ะขอต่ออายุสญ
ั ญา หรือลดเงินค่าปรับ และเรือ่ งกำ�ลังอยูใ่ นระหว่าง
การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ให้ส่วนราชการผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างดำ�เนินการขอเบิกจ่ายเงิน
ในส่วนที่ไม่มีปัญหาให้แก่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างไปก่อน เมื่อได้ข้อวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับ
การปรับหรืองดปรับแล้ว ก็ให้เบิกจ่ายเงินเพิ่มเติมต่อไป
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จการทัด่วหา
ไป

คู่มือการตรวจการจัดหา
ล�ำดับ หัวข้อการตรวจ
หลักฐานอ้างอิงและใจความ
๑ การเตรียมการรับ
ตรวจของหน่วย
๑.๑ การปฏิบัติ ● ผู้น�ำตรวจและผู้รับตรวจเตรียมเอกสารมอบให้ผู้ตรวจ ดังนี้
๑. หัวข้อการตรวจที่ จบ. ส่งให้ครัง้ หลังสุด จ�ำนวน ๒ ชุด พร้อมลง
ของหน่วยรับ
รายละเอียดตามที่ จบ. ก�ำหนด
ตรวจ
๒. ข้อมูลทีต่ อ้ งการทราบประกอบการรับตรวจตาม อนุผนวกที่
จบ. ก�ำหนด
♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๒, ๑๒.๑ และ ๑๒.๒
ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบก่อนออกท�ำการ
ตรวจให้กรมจเรทหารบก หรือ หน่วยที่สั่งการตรวจแจ้งเรือ่ งและ
ก�ำหนดเวลาในการตรวจ การเตรียมการรับตรวจ และค�ำขอต่าง ๆ
ทีจ่ ำ� เป็นต่อการ อ�ำนวยความสะดวกในการตรวจ หรือเรือ่ งอืน่ ๆ
ที่เห็นว่ามีความส�ำคัญให้หน่วยรับตรวจทราบ
		 ๑๒.๑ หนังสือแจ้งก�ำหนดเวลาในการตรวจทั่วไป ควร
ส่งให้หน่วยรับตรวจทราบล่วงหน้าเพือ่ เตรียมการก่อนการตรวจไม่นอ้ ย
กว่า ๓๐ วัน
		 ๑๒.๒ หนังสือแจ้งก�ำหนดเวลาในการตรวจพิเศษ จะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า หรือจะให้นายทหารจเรทีเ่ ป็นหัวหน้าชุดตรวจ
น�ำไปเสนอต่อผู้บังคับหน่วยที่รับตรวจก็ได้
● ตรวจดูส�ำเนาเอกสารบันทึกผลการตรวจครั้งหลังสุดของ
๑.๒ บันทึกผล
นายทหารจเร ทบ.๑๐๕-๐๐๙
การตรวจของ
จบ. ครั้งหลังสุด ● ตรวจดูรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วยให้ผู้บังคับ
บัญชาทราบและสั่งการของผู้บังคับบัญชา
♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๕.๒
ข้อ ๑๕.๒ ผู้รับตรวจเมื่อได้รับบันทึกผลการตรวจแล้วให้แก้ไข
ข้อบกพร่องที่อยู่ในอ�ำนาจของตนทันทีโดยไม่ต้องรอให้ผู้บังคับ
บัญชาสัง่ การ ส�ำหรับเรือ่ งทีเ่ กินขีดความสามารถและ/หรือนอก
เหนืออ�ำนาจของตนที่จะแก้ไขได้เอง ให้รายงานหน่วยเหนือเพือ่
กรมจเรทหารบก
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ด�ำเนินการต่อไป และให้เก็บบันทึกผลการตรวจและ การด�ำเนิน
การแก้ไขข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานในการรับตรวจครั้งต่อไป
■ สิง่ ทีห่ น่วยปฏิบตั ผิ ดิ ไม่สำ� เนาบันทึกผลการตรวจฯ ครัง้ หลัง
สุดและรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องแนบไว้กับข้อมูลรับตรวจ
๑.๓ การเตรียม       ● ตรวจดูแฟ้มเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และระเบียบค�ำสั่ง ที่
การเอกสารรับ เกี่ยวข้องตามที่ จบ. ก�ำหนดมีการแยกประเภทเป็นระเบียบ
ตรวจ
เรียบร้อยครบถ้วน
♦ ค�ำสั่งกองทัพบก เรื่อง การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร
ประจ�ำปีที่ท�ำการตรวจ
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. การจัดแฟ้มเอกสารรับตรวจไม่เป็น
ระเบียบเรียบร้อย
			
๒. ไม่จัดเตรียมแฟ้มเอกสารไว้ในห้อง
รับตรวจ
			
๓. น�ำใบสัง่ ซือ้ /สัง่ จ้างฉบับจริงมารับตรวจ
๑.๔ การจัดผู้รับ ● ตรวจดูเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ตรวจผูน้ ำ� ตรวจครบถ้วนเหมาะสมและ
ตรวจ และผู้น�ำ มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจ
● ตรวจดูการจัดยานพาหนะน�ำตรวจพร้อมพลขับเพียงพอและ
ตรวจ
เหมาะสม
♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๒
ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ
ก่อนออกท�ำการตรวจให้กรมจเรทหารบกหรือหน่วยทีส่ งั่ การ
ตรวจแจ้งเรื่องและก�ำหนดเวลาในการตรวจการเตรียมการรับ
ตรวจและค�ำขอต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อการอ�ำนวยความสะดวกในการ
ตรวจหรือเรือ่ งอืน่ ๆ ทีเ่ ห็นว่ามีความส�ำคัญให้หน่วยรับตรวจทราบ
♦ ค�ำสัง่ กองทัพบกเรือ่ งการตรวจในหน้าทีน่ ายทหารจเรประจ�ำ
ปีที่ท�ำการตรวจ
■ สิง่ ทีห่ น่วยปฏิบตั ผิ ดิ จัดผูร้ บั ตรวจไม่ครบถ้วนและไม่มคี วามรู้
ในเรื่องที่รับตรวจ
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๑.๕ การจัด
สถานที่รับตรวจ
และยานพาหนะ
น�ำตรวจ

๒

หลักฐานอ้างอิงและใจความ
● ตรวจดูสถานที่รับตรวจเหมาะสมแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีเสียง
รบกวนมากการถ่ายเทของอากาศดี
● ตรวจดูการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้กับชุดตรวจของ จบ.
เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง ส�ำหรับการชี้แจงก่อน การตรวจ
การด�ำเนินการตรวจและสรุปผลการตรวจ
♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๒
ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบก่อนออกท�ำการตรวจ
ให้ กรมจเรทหารบก หรือ หน่วยที่สั่งการตรวจ แจ้งเรื่องและ
ก�ำหนดเวลาในการตรวจ การเตรียมการรับตรวจ และค�ำขอต่าง ๆ
ที่จ�ำเป็นต่อการ อ�ำนวยความสะดวกในการตรวจ หรือเรือ่ งอืน่ ๆ
ที่เห็นว่ามีความส�ำคัญ ให้หน่วยรับตรวจทราบ
♦ ค�ำสัง่ กองทัพบก เรือ่ ง การตรวจในหน้าทีน่ ายทหารจเร ประจ�ำ
ปีที่ท�ำการตรวจ
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. สถานที่รับตรวจไม่เหมาะสม
			
๒. การจัดเตรียมสิง่ อ�ำนวยความสะดวก
ไม่เพียงพอ

การจั ด ท�ำแผน/
ราคากลางและ
การตรวจสอบงบ
ประมาณ
๒.๑ การจัดท�ำ
แผนก า ร จั ด ซื้ อ
จัดจ้าง
- การจั ด ท� ำ แผน - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
และการประกาศ พ.ศ. ๒๕๖๐  มาตรา ๑๑
มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�ำแผนการจัดซือ้ จัดจ้างประจ�ำ
เผยแพร่แผน
ปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธกี ารทีก่ รมบัญชีกลางก�ำหนด
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วย
งานของรัฐนั้น เว้นแต่
กรมจเรทหารบก
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		 (๑) กรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุท่ีใช้ใน
ราชการลับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)
(๒) กรณีทมี่ วี งเงินในการจัดซือ้ จัดจ้างตามทีก่ ำ� หนดในกฎ
กระทรวงหรือมีความจ�ำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่
จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)
		 (๓) กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)
(๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตาม
มาตรา ๘๒ (๓)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดท�ำแผนการ
จัดซือ้ จัดจ้างตามวรรคหนึง่ และการเปลีย่ นแปลงแผนให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนด
♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๑, ๑๒ และข้อ ๑๓
ข้อ ๑๑ เมือ่ หน่วยงานของรัฐได้รบั ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ
ทีจ่ ะใช้ในการจัดซือ้ จัดจ้างจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือผูม้ อี ำ� นาจ
ในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบ
หมายในการปฏิบตั งิ านนัน้ จัดท�ำแผนการจัดซือ้ จัดจ้างประจ�ำปีเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
แผนการจัดซือ้ จัดจ้างประจ�ำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย
ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด
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เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ�ำปีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศ
เผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธกี ารทีก่ รมบัญชีกลางก�ำหนด
และให้ ป ิ ด ประกาศโดยเปิ ด เผย ณ สถานที่ ป ิ ด ประกาศของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น เว้ น แต่ ก รณี ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ต ามความใน
มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง
หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด
จ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
จะไม่สามารถด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้
ข้อ ๑๒ หลังจากทีไ่ ด้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซือ้ จัดจ้างประจ�ำ
ปีตามข้อ ๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด ๒ หมวด
๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะท�ำสัญญาหรือข้อ
ตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว
ข้อ ๑๓ ในกรณีท่ีมีความจ�ำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ�ำปี ให้เจ้าหน้าทีห่ รือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายในการปฏิบตั ิ
งานนั้นจัดท�ำรายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ ขอความเห็นชอบ และเมือ่ ได้รบั ความ
เห็นชอบแล้วให้ด�ำเนินการตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ต่อไป
♦ ค�ำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๒๔๘/๖๐ ลง ๒๒ ก.ย. ๖๐ เรื่อง การ
ก�ำหนดเจ้าหน้าทีแ่ ละหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วย และการจัดท�ำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�ำปี ข้อ ๖
ข้อ ๖ ให้ผู้บังคับหน่วย มีอ�ำนาจให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างที่หน่วยจะท�ำการประกาศเผยแพร่ ตามที่กฏหมายก�ำหนด
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- การเสนอความ - พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ต ้ อ ง ก า ร แ ล ะ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ (๑)
มาตรา ๘ (๑) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือ
ประมาณการ
คุณลักษณะทีต่ อบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของรัฐ มีราคาที่
เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
การ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก�ำหนดราคากลางงานก่อสร้าง
ลง ๑๙ ต.ค. ๖๐ ข้อ ๒.๑.๑๖
ข้อ ๒.๑.๑๖ ในการออกแบบรายการงานก่อสร้าง หน่วยงานของ
รัฐ เจ้าของโครงการงานก่อสร้างจะด�ำเนินการเอง หรือขอความร่วม
มือหน่วยงานของรัฐอื่น หรือจะด�ำเนินการจัดจ้าง ออกแบบ รูป
รายการงานก่อสร้าง ก็ได้
ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างต้องออกแบบให้ถูกต้อง
เหมาะสมกับการใช้งานและเป็นไปตามหลักวิชาการ โดยผูอ้ อกแบบ
ต้องถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และจัดท�ำรายการ ปริมาณงาน
และราคา และประมาณการราคาในเบื้องต้นไว้ด้วย รวมทั้งต้อง
รับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และรายการปริมาณงาน ที่ได้
ถอดแบบฯ นั้น ไว้ด้วยทุกครั้ง
ในการถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การจัดท�ำรายงาน
ปริมาณงาน และราคา และการประมาณการราคาในเบื้องต้น
ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาจด�ำเนินการตามหลักเกณฑ์
การค�ำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ก็ได้
ทั้งนี้ การออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างดังกล่าว ให้รวม
ถึงการปรับปรุงเปลีย่ นแปลง และแก้ไขแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ด้วย
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- การก�ำหนดราคา - พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ก ล า ง แ ล ะ ก า ร ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔
  มาตรา ๔ “ราคากลาง”หมายความว่าราคาเพือ่ ใช้เป็นฐานส�ำหรับ
ทบทวนราคา
เปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัด
จ้างได้จริงตามล�ำดับดังต่อไปนี้
		 (๑) ราคาที่ ไ ด้ ม าจากการค� ำ นวณตามหลั ก เกณฑ์ ที่
คณะกรรมการราคากลางก�ำหนด
(๒) ราคาทีไ่ ด้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุทกี่ รม
บัญชีกลางจัดท�ำ
(๓) ราคามาตรฐานที่ส�ำนักงบประมาณหรือหน่วยงาน
กลางอื่นก�ำหนด
		 (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา
สองปีงบประมาณ
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ
ของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อนในกรณี
ที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒)
หรือ (๓) ก่อนโดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้ค�ำนึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส�ำคัญในกรณีที่ไม่มีราคาตาม
(๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคา
ใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ค�ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
เป็นส�ำคัญ
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
การ ลง ๑๙ ต.ค. ๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคา
กลางงานก่อสร้าง  ข้อ ๒.๑.๑๗ และข้อ ๒.๑.๑๘
ข้อ ๒.๑.๑๗ ให้มีคณะกรรมการก�ำหนดราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่
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และรับผิดชอบในการค�ำนวณ ราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลัก
เกณฑ์การค�ำนวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ดังต่อไปนี้
ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตัง้ คณะกรรมการก�ำหนดราคากลาง โดยให้มอี งค์ประกอบและ
อ�ำนาจหน้าที่ ดังนี้
		 (๑) องค์ประกอบ ประกอบด้วย ประธานซึง่ เป็นข้าราชการ
หรือเทียบเท่า โดยค�ำนึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบ
ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นส�ำคัญ ๑ คน และให้มีกรรมการอย่าง
น้อย ๒ คน กรรมการควรแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเทียบเท่า โดย
ค�ำนึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นส�ำคัญ และควรมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา
ร่วมเป็นกรรมการด้วย
กรณีจ�ำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะแต่งตั้ง
บุคคลภายนอก ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้างนั้น ร่วมเป็น
กรรมการด้วยก็ได้
องค์ประชุมของคณะกรรมการก�ำหนดราคากลาง ให้ถือ
ปฏิ บั ติ เ ช่ น เดี ย วกั บ คณะกรรมการซื้ อ หรื อ จ้ า ง ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาค
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
(๒) อ�ำนาจหน้าที่ ให้คณะกรรมการก�ำหนดราคากลางมี
อ�ำนาจหน้าที่ และรับผิดชอบค�ำนวณราคากลางงานก่อสร้างครัง้ นัน้
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การค�ำนวณราคากลาง งานก่อสร้าง แล้ว
น�ำเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาให้
ความเห็นชอบก่อนการจัดท�ำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างและหรือ
ก่อนการจัดท�ำเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสารประกาศ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือ
ตามทีก่ ำ� หนดส�ำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธกี ารอืน่ แล้วแต่กรณี
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กรณีที่มีความจ�ำเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และหรือ
เพื่อให้เกิด ความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และหน่วยงานของรัฐนั้นมี
งานก่อสร้างจ�ำนวนมาก หน่วยงานของรัฐนั้นอาจแต่งตั้ง คณะ
กรรมการก�ำหนดราคากลางเพื่อท�ำหน้าที่ค�ำนวณราคากลางงาน
ก่อสร้างหลายโครงการงานก่อสร้าง ก็สามารถกระท�ำได้ โดยองค์
ประกอบและอ�ำนาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการก�ำหนดราคากลางต้อง
เป็นไปตาม ข้อก�ำหนดดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งให้ระบุหรือก�ำหนด
ภารกิจและระยะเวลาในการด�ำเนินงาน ของคณะกรรมการก�ำหนด
ราคากลางที่แต่งตั้งตามกรณีดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนไว้ในค�ำสั่ง
แต่งตั้งด้วย
ข้อ ๒.๑.๑๘ กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบ
ราคากลางงานก่อสร้าง ที่คณะกรรมการก�ำหนดราคากลางได้
ค�ำนวณไว้แล้ว และยังไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่ก�ำหนด
ส�ำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธกี ารอืน่ ภายใน ๓๐ วัน นับถัดจาก
วันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงาน
ก่อสร้างนัน้ ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐมอบหมายให้คณะกรรมการ
ก�ำหนดราคากลางที่ค�ำนวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นพิจารณา
ทบทวนราคากลางให้มคี วามเป็นปัจจุบนั แล้วน�ำเสนอหัวหน้าหน่วย
งานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการประกาศสอบราคา
ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน
หรือตามที่ก�ำหนดส�ำหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น
- การเปิ ด เผย - หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค.๐๔๓๓.๒/ว ๒๐๖ ลง
๑ พ.ค. ๖๒ เรื่อง คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลาง
ราคากลางและการค�ำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ ก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศราย
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ละเอียดข้อมูลราคากลางและการค�ำนวณราคากลางส�ำหรับการจัด
ซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว๊บไซต์ของหน่วย
งานของรัฐและเว๊บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดจ้างภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคา
กลางทีห่ น่วยงานของรัฐต้องประกาศ ให้ถอื ปฏิบตั ติ ามคูม่ อื แนวทาง
การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค�ำนวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

๒.๒ การเสนอ
รายงานต่อ
หน.ส่วนราชการ/
การให้ ค วามเห็ น
ชอบ
*- การแบ่งซื้อแบ่ง ♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๐
จ้าง
ข้อ ๒๐ การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง โดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างใน
ครั้งเดียวกัน เพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้าง หรืออ�ำนาจในการสั่งซื้อสั่ง
จ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระท�ำมิได้
- การระบุรายการ ♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓, ๒๔
ซื้อหรือจ้าง
ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือ
สิ่งปลูกสร้างตามข้อ ๒๓ และข้อ ๗๙ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดท�ำ
รายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอ
ความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อ
ไปนี้
		 (๑) เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
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ของพัสดุหรือแบบรูปรายการ งานก่อสร้างทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง แล้วแต่
กรณี
(๓ ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
		 (๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ
ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างใน
ครั้งนั้น
(๕) ก�ำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้ว
เสร็จ
(๖) วิธีจะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธี
นั้น
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(๘) ข้อเสนออืน่ ๆ เช่น การขออนุมตั แิ ต่งตัง้ คณะกรรมการ
ต่างๆ ทีจ่ ำ� เป็นในการซือ้ หรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญ
ชวนและหนังสือเชิญชวน การซื้อหรือจ้างกรณีจ�ำเป็นเร่งด่วนอัน
เนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ตามมาตรา ๕๖
วรรคหนึง่ (๑) (ค) หรือกรณีมคี วามจ�ำเป็นต้องใช้พสั ดุนนั้ โดยฉุกเฉิน
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ง) หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงิน
เล็กน้อยตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวงทีอ่ อกตามความในมาตรา ๙๖
วรรคสอง ซึง่ ไม่อาจท�ำรายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าทีห่ รือผูท้ รี่ บั ผิด
ชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะท�ำรายงาน ตามวรรคหนึ่ง เฉพาะ
รายการที่เห็นว่าจ�ำเป็นก็ได้
ข้อ ๒๓ ในการซือ้ ทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั ท�ำรายงาน
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการ
ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ต้องซื้อ
(๒) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ รวม
ทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
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(๔) ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่
จะซื้อครั้งสุดท้ายประมาณ ๓ ราย
(๕) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงิน
ดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
(๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ
ต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นในการซื้อ
ข้อ ๒๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงาน
ทีเ่ สนอตามข้อ ๒๒ หรือข้อ ๒๓ แล้วให้เจ้าหน้าทีด่ ำ� เนินการตามวิธี
ซื้อหรือจ้างนั้น
- การใช้คณ
ุ ลักษณะ - พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
เฉพาะสิ่งอุปกรณ์/ ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๙
แบบรูปรายการ มาตรา ๙ การก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท�ำการจัด
ซื้ อ จั ด จ้ า งให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ค� ำ นึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพเทคนิ ค และ
งานก่อสร้าง
วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นและห้ามมิให้ก�ำหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยีห่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึง่ หรือของ
ผูข้ ายรายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะเว้นแต่พสั ดุทจี่ ะท�ำการจัดซือ้ จัดจ้าง
ตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็
ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
♦ ค�ำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๓๘๐/๖๓ ลง ๒๗ ต.ค. ๖๓ เรื่อง การ
ก�ำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ข้อ ๕.๑, ๕.๒,
๕.๒.๑ และ ๕.๒.๒ ข้อ ๕.๑ สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องก�ำหนดคุณลักษณะ
เฉพาะสิง่ อุปกรณ์ได้แก่ วัสดุและครุภณ
ั ฑ์ทด่ี ำ� เนินการจัดหาด้วยเงิน
งบประมาณตาม พ.ร.บ. การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕.๒ การจัดซื้อหรือจ้าง ตามข้อ ๕.๑ ทุกวิธี ต้อง
ใช้คณ
ุ ลักษณะเฉพาะสิง่ อุปกรณ์ ทีไ่ ด้ดำ� เนินกรรมวิธตี ามหลักเกณฑ์
และขัน้ ตอนทีก่ ำ� หนดไว้ในค�ำสัง่ นี้ เป็นหลักในการจัดหาทุกครัง้ เว้น
การจัดหาพัสดุดงั นี้ ๕.๒.๑ วิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ซึง่ ได้
มีการก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ไว้ในระบบข้อมูลสินค้า
(e-catalog) แล้ว ให้ใช้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าและงานบริการที่มี
ในระบบดังกล่าวเป็นหลักในการจัดหาได้ ๕.๒.๒ การจัดหาสิ่ง
อุปกรณ์ที่ได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มาตรฐาน
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บังคับ) ซึ่งเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐให้การรับรอง ให้ใช้
รายละเอียดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมนัน้ ๆ เป็นคุณลักษณะ
เฉพาะสิง่ อุปกรณ์ได้ โดยใช้หมายเลขมาตรฐานดังกล่าว อ้างอิง ทัง้ นี้
การน� ำ มาตรฐานอุ ต สาหกรรมมาใช้ เ ป็ น คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
สิ่งอุปกรณ์ให้กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่
รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ รายงานขอความเห็นชอบในเรื่องความ
รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ มายังกรมส่งก�ำลังบ�ำรุงทหารบกก่อน
น�ำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้เป็นหลักในการจัดหา
♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๕, ๒๖ และข้อ ๒๗
ข้อ ๒๕ ในการด�ำเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตัง้ คณะกรรมการซือ้ หรือจ้างขึน้ เพือ่ ปฏิบตั ิ
การตามระเบียบนีพ้ ร้อมกับก�ำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
(๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
(๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ให้คณะกรรมการซือ้ หรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณา
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด ถ้ามีเหตุที่
ท�ำให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาให้ตามความจ�ำเป็น
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ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๕ แต่ละคณะประกอบ
ด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่ง
แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่
เรียกชือ่ อย่างอืน่ โดยให้คำ� นึงถึงลักษณะหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบ
ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส�ำคัญ
		 ในกรณีจ�ำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะ
แต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จ�ำนวนกรรมการที่
เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจ�ำนวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
		 ในการซือ้ หรือจ้างครัง้ เดียวกัน ห้ามแต่งตัง้ ผูท้ เี่ ป็นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผล
การสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก เป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ
		 คณะกรรมการซือ้ หรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตัง้ ผูช้ ำ� นาญการ
หรื อ ผู ้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ เ กี่ ย วกั บ งานซื้ อ หรื อ จ้ า งนั้ น ๆ เข้ า ร่ ว มเป็ น
กรรมการด้วย
ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�ำนวนกรรมการทั้งหมด ให้
ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ
โดยประธานกรรมการต้องอยู่ทุกครั้งในการประชุม หากประธาน
กรรมการไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐแต่ง
ตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน
		 มติของคณะกรรมการให้ถอื เสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเท่ากัน
ให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์
กรรมการคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้
ท�ำบันทึกความเห็นแย้งไว้
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ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้
เสียกับผูย้ นื่ ข้อเสนอหรือคูส่ ญ
ั ญาในการซือ้ หรือจ้างครัง้ นัน้ ทัง้ นี้ การ
มีสว่ นได้เสียในเรือ่ งซึง่ ทีป่ ระชุมพิจารณาของประธานกรรมการและ
กรรมการให้เป็น ไปตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ปฏิ บัติ ร าชการทาง
ปกครอง
หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธาน
หรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการใน
คณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น และให้รายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
♦ ค�ำสั่ง กห (เฉพาะ) ที่ ๖๒/๖๒ ลง ๓๐ก.ย. ๖๒ เรื่อง การจัด
ซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม ข้อ ๕
ข้อ ๕ การแต่งตัง้ คณะกรรมการ ประธานกรรมการ และผูค้ วบคุมงาน
ให้แต่งตั้งดังนี้
๕.๑ คณะกรรมการตามพระราชบัญญัตแิ ละระเบียบให้แต่ง
ตั้งจากข้าราชการชั้นสัญญาบัตรหรือผู้ที่ทางราชการสัง่ ให้ทำ� หน้าที่
ในต�ำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรเป็นล�ำดับแรก
๕.๒ ประธานกรรมการตามข้ อ ๕.๑ ให้ แ ต่ ง ตั้ ง จาก
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ที่มีชั้นยศตั้งแต่ พันตรี นาวาตรี นาวา
อากาศตรี ขึ้นไปเป็นล�ำดับแรก
๕.๓ ผู้ควบคุมงานตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ให้
พิ จ ารณาแต่ ง ตั้ ง ผู ้ มี ค วามรู ้ ค วามช� ำ นาญตามลั ก ษณะของงาน
ก่อสร้างจากข้าราชการชั้นสัญญาบัตรหรือผู้ที่ทางราชการสั่งให้ท�ำ
หน้าที่ในต�ำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรเป็นล�ำดับแรกก่อน
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♦ ค�ำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๒๕๕/๖๐ ลง ๒๕ ก.ย. ๖๐ เรื่อง การ
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ข้อ
๓, ๔ และข้อ ๕
ข้อ ๓ การด�ำเนินการจัดซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้ด�ำเนินการแต่ง
ตั้งคณะกรรมการ คณะต่าง ๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๓.๑ การจัดซือ้ หรือจ้างทีม่ วี งเงินอยูใ่ นอ�ำนาจอนุมตั สิ งั่ ซือ้
หรือจ้าง ของผูบ้ งั คับการกรมหรือเทียบเท่า ผูบ้ ญ
ั ชาการกองพลหรือ
เทียบเท่า หรือผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ แม่ทพั หรือเทียบเท่าให้ผมู้ อี ำ� นาจแต่ง
ตัง้ คณะกรรมการ แต่งตัง้ จากผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วยขึ้นตรงของผู้มี
อ�ำนาจอนุมตั สิ งั่ ซือ้ สัง่ จ้าง หรืออาจแต่งตัง้ จากผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วย
อื่นซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก
๓.๒ การจัดซือ้ หรือจ้างทีม่ วี งเงินอยูใ่ นอ�ำนาจอนุมตั สิ งั่ ซือ้
สั่งจ้าง ของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการทหารบกขึ้นไป
ให้ผมู้ อี ำ� นาจแต่งตัง้ คณะกรรมการ ตามข้อ ๑ แต่งตัง้ คณะกรรมการ
จากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยขึ้นตรงของตน จ�ำนวนอย่างน้อย ๑ นาย
ส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยอื่น ๆ ซึ่งเป็นหน่วย
ขึ้นตรงกองทัพบกอีกอย่างน้อย ๒ หน่วย หรือขอผู้แทนจากหน่วย
เหนือของตน จ�ำนวนอย่างน้อย ๑ นาย และจากหน่วยอื่นซึ่งเป็น
หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จ�ำนวนอย่างน้อย ๑ นาย
๓.๓ คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าทีห่ รือบุคคลใดบุคคลหนึง่
ทีร่ บั ผิดชอบจัดท�ำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างผูร้ บั ผิดชอบจัดท�ำ
ร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบจัดท�ำร่างขอบเขต
ของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้สามารถแต่งตั้ง
จากผู ้ ป ฏิ บั ติ ง านในหน่ ว ยขึ้ น ตรงของผู ้ มี อ� ำ นาจแต่ ง ตั้ ง คณะ
กรรมการ ตามข้อ ๑ หรือจะขอรายชือ่ กรรมการจากหน่วยอืน่ โดย
ให้พิจารณาความรู้ความสามารถของกรรมการเป็นส�ำคัญในทุก
วงเงินที่ด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
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๓.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ ๓.๑-๓.๒ ห้ามตั้ง
เจ้าหน้าที่กฎหมาย เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่งบประมาณ
เจ้ า หน้ า ที่ พั ส ดุ ข องหน่ ว ยที่ ด� ำ เนิ น กรรมวิ ธี จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง และ
เจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยอ�ำนวนการด้านส่งก�ำลังบ�ำรุงทีม่ ไิ ด้เป็นหน่วยใช้หรือ
หน่วยรับ ประโยชน์พสั ดุนนั้ โดยตรงเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย และ
ห้ามขอกรรมการจากกรมฝ่ายเสนาธิการ กรมจเรทหารบก และ
ส�ำนักงาน ตรวจสอบภายในทหารบกไปเป็นกรรมการจัดซื้อหรือ
จ้างของหน่วยอืน่ หากสามารถกระท�ำได้กรรมการทีแ่ ต่งตัง้ ควรเป็น
เจ้าหน้าที่เหล่าสายวิทยาการ และ/หรือ ผู้แทนหน่วยใช้
๓.๕ ส�ำหรับส่วนราชการทีม่ หี น่วยงานในต่างประเทศ หรือ
มีกจิ กรรมทีต่ อ้ งปฏิบตั ใิ นต่างประเทศให้ผมู้ อี ำ� นาจแต่งตัง้ กรรมการ
ตามข้อ ๑ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร หรือผู้ที่ทางราชการสั่งให้
ท�ำหน้าทีใ่ นต�ำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ซึง่ ประจ�ำอยู่ ณ หน่วยงาน
นั้นเป็นกรรมการเป็นล�ำดับแรก
		 ๓.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีผู้แทน
หน่วยใช้ร่วมด้วยอย่างน้อย ๑ นาย (กรณีมีหน่วยใช้หลายหน่วยให้
พิจารณาจากหน่วยหลัก) ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตาม
สัญญาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
ข้อ ๔ ให้หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการร้องขอจากผู้มีอ�ำนาจแต่ง
ตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ ๑ ให้ความร่วมมือในการจัดส่งเจ้าหน้าที่
ในหน่วยของตน เข้าร่วมเป็นกรรมการตามที่ได้รับการร้องขอ
ข้อ ๕ การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานกรณีมีความจ�ำเป็นต้องขอผู้ควบคุม
งานจากหน่วยงานของรัฐอืน่ ให้ขอความเห็นชอบจาก กรมยุทธโยธา
ทหารบก และให้เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก ลงนาม “ท�ำการแทน
ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก” ในการขอผูม้ คี วามรูค้ วามช�ำนาญจากหน่วย
งานของรัฐอื่นนอกกองทัพบก มาร่วมเป็นผู้ควบคุมงาน
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- การอนุมัติหลัก
การซื้อหรือจ้าง
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- กฎกระทรวง ก�ำหนดวงเงินการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุโดยวิธเี ฉพาะ
เจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างทื่ไม่ท�ำข้อตกลงเป็นหนังสือ และ
วงเงินการจัดซือ้ จัดจ้างในการแต่งตัง้ ผูต้ รวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลง ๒๓ ส.ค. ๖๐ ข้อ ๕
ข้อ ๕ ในกรณีทกี่ ารจัดซือ้ จัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
♦ ค�ำสั่ง ทบ. ที่ ๓๘๓/๒๕๒๕ ลง ๘ ก.ค. ๒๕ เรื่อง คุณสมบัติ
และหน้าที่ผู้มีสิทธิรับมอบงานก่อสร้าง ข้อ ๑
ข้อ ๑ คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับมอบงานก่อสร้าง
๑.๑ เป็นนายทหารสัญญาบัตร สายงาน ยย.
๑.๒ การก่อสร้างในพืน้ ทีข่ อง มทบ. หรือ จทบ. ใด ให้ มทบ.
หรือ จทบ.นัน้ ตัง้ นายทหารสายงาน ยย.ของหน่วย เป็นผูต้ งั้ ผูม้ สี ทิ ธิ
รับมอบงานก่อสร้างทีค่ ณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานจ้าง
จากผู้รับจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว
๑.๓ การก่อสร้างในเขต กทม. ให้ ยย.ทบ. เป็นผู้ตั้งผู้มีสิทธิ
รับคนงานจากเจ้าหน้าที่ ยย.ทบ. ตามความเหมาะสม
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๑
มาตรา ๑๐๑ งานจ้างก่อสร้างทีม่ ขี นั้ ตอนการด�ำเนินการเป็นระยะๆ
อันจ�ำเป็นต้องมีการควบคุมงานอย่างมใกล้ชดิ หรือมีเงือ่ นไขการจ่าย
เงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้มผี คู้ วบคุมงาน ซึง่ แต่งตัง้
โดยผู้มีอ�ำนาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนั้น
การแต่งตั้ง คุณสมบัติ และหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ให้เป็น
ไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนด
		 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังก�ำหนด
♦ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้อ ๒๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตาม
รายงานที่เสนอตามข้อ ๒๒ หรือ ข้อ ๒๓ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด�ำเนิน
การตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้
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๓. การด�ำเนินการ
จัดหาพัสดุ
๓.๑ การจัดหา
พัสดุ
- การแต่ ง ตั้ ง เจ้ า
หน้ า ที่ ใ นการซื้ อ
หรือจ้างเพื่อจัดท�ำ
พัสดุเอง และการใช้
พั ส ดุ ที่ รั ฐ ต้ อ งส่ ง
เสริมหรือสนับสนุน
- การจั ด ท� ำ ร่ า ง
ขอบเขตของงาน
หรื อ รายละเอี ย ด
คุณลักษณะเฉพาะ
และการรับฟังความ
คิดเห็น
(ถ้ามี)

หลักฐานอ้างอิงและใจความ

♦ ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘
ข้อ ๑๘ ในกรณีที่มีการซื้อหรือจ้างเพื่อจัดท�ำพัสดุเอง ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดท�ำเองนั้น
และแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจการปฏิบตั งิ านโดยมีคณ
ุ สมบัตแิ ละ
หน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เว้นแต่หน่วยงาน
ของรัฐที่ก�ำหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว
♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๑, ๔๕, ๔๖ และข้อ ๔๗  
ข้อ ๒๑ ในการซือ้ หรือจ้างทีม่ ใิ ช่การจ้างก่อสร้าง ให้หวั หน้าหน่วยงาน
ของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่
หรือบุคคลใดบุคคลหนึง่ รับผิดชอบในการจัดท�ำร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวม
ทั้งก�ำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย
เพื่อให้การก�ำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ทีจ่ ะซือ้ หรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็นประโยชน์ตอ่ ทางราชการ หาก
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศก�ำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมแล้ว ให้ก�ำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐาน
ผลิ ต ภั ณ ฑ์ อุ ต สาหกรรม หรื อ เพื่ อ ความสะดวกจะระบุ เ ฉพาะ
หมายเลขมาตรฐานก็ได้หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มี
ประกาศก�ำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการ
จดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว

กรมจเรทหารบก

43

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

ล�ำดับ หัวข้อการตรวจ
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ให้ก�ำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
หรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวง
อุตสาหกรรมจัดท�ำขึ้น
ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะ
กรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคล
หนึ่งจัดท�ำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะด�ำเนินการจ้างตาม
ความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึง่ และวรรคสอง ให้เป็นไปตามทีห่ วั หน้า
หน่วยงานของรัฐก�ำหนดตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
ข้อ ๔๕ เมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๒๑ ได้จัดท�ำร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่จัดท�ำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ พร้อมน�ำ
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อ
หรือจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ หาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพื่อให้การก�ำหนดขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทจี่ ะซือ้ หรือจ้างเป็นไป
ด้วยความรอบคอบเหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ
และไม่มกี ารก�ำหนดเงือ่ นไขทีเ่ ป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่าง
เป็นธรรม อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุทจี่ ะซือ้ หรือจ้างพร้อมกับร่าง
ประกาศและร่ า งเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์
ดังนี้
		 (๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐
บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงาน
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ของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบ
การหรือไม่ก็ได้
(๒) การซือ้ หรือจ้างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐
บาท ให้หน่วยงานของรัฐน�ำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือ
จ้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพือ่ รับฟังความคิด
เห็นจากผูป้ ระกอบการรัฐวิสาหกิจใดมีความจ�ำเป็นจะก�ำหนดวงเงิน
ตามวรรคหนึง่ แตกต่างไปจากทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความ
เห็นชอบแล้วให้รายงานส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ ๔๖ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐน�ำร่างประกาศและร่างเอกสาร
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ ๔๕ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ด� ำ เนิ น การน� ำ ร่ า งเอกสารดั ง กล่ า วเผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลา
ติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า ๓ วันท�ำการ เพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการมีความคิด
เห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว
ข้อ ๔๗ กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้
มีหน้าที่รับผิดชอบจัดท�ำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๑ พิจารณา
ว่าสมควรด�ำเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ โดยให้ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศ
และร่างเอกสารซือ้ หรือจ้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท�ำรายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศ
และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่
ได้ปรับปรุงแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ ขอความเห็นชอบ
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้น�ำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
กรมจเรทหารบก
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หลักฐานอ้างอิงและใจความ
ของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันท�ำการ และ
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
(๒) กรณีพจิ ารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศ
และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท�ำรายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพือ่ ขอความเห็นชอบ เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบแล้ว
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ (วิธีคัดเลือก ข้อ ๗๔ (๑) ) และ
(วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ ๗๘ (๑) )
ข้อ ๗๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอ
ซือ้ หรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้คณะกรรมการซือ้ หรือจ้างโดยวิธี
คัดเลือก ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดท�ำหนังสือเชิญชวนผูป้ ระกอบการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนด ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
ก�ำหนดน้อยกว่า ๓ ราย โดยให้คำ� นึงถึงการไม่มผี ลประโยชน์รว่ มกัน
ของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่
คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน
ข้อ ๗๘ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอ
ซื้อขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(๑) จัดท�ำหนังสือเชิญชวนผูป้ ระกอบการทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รง
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อ
เสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
(ก) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้เชิญผู้
ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อ
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เสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัด
เลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้
ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคา
ในท้องตลาด หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท�ำได้
(ข) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) (ง) ให้เชิญผู้
ประกอบการทีม่ อี าชีพขายหรือรับจ้างนัน้ โดยตรงมายืน่ เสนอราคา
หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่
ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคา
ลงเท่าที่จะท�ำได้
(ค) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) ให้เจรจากับ
ผูป้ ระกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึง่ ยังไม่สนิ้ สุดระยะ
เวลาส่งมอบ เพือ่ ขอให้มกี ารซือ้ หรือจ้างตามรายละเอียด และราคา
ที่ต�่ำกว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดย
ค�ำนึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ
(ง) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึง่ (๒) (ฉ) ให้ดำ� เนินการ
โดยวิธีเจรจาตกลงราคา
(จ) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึง่ (๒) (ช) ให้เชิญเจ้าของ
ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่
เสนอนัน้ ยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาทีค่ ณะกรรมการเห็น
สมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท�ำได้
♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
- การจัดท�ำ
บริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้ อ ๓๔ (วิ ธี ต ลาด
ประกาศและ
เอกสารการซื้อหรือ อิเล็กทรอนิกส์),และข้อ ๔๓ (วิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์)
จ้างและเอกสาร ข้อ ๓๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดท�ำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาด
ประกวดราคา
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๓.๒ การเผย
แพร่ประกาศและ
เอกสารซื้อหรือจ้าง
- การเผยแพร่
ประกาศทาง
เว็บไซต์ และปิด
ประกาศ
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หลักฐานอ้างอิงและใจความ
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายก�ำหนด
การจัดท�ำเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตาม
วรรคหนึง่ ถ้าจ�ำเป็นต้องมีขอ้ ความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบ
ทีค่ ณะกรรมการนโยบายก�ำหนด โดยมีสาระส�ำคัญตามทีก่ ำ� หนดไว้
ในแบบและไม่ท�ำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท�ำได้ เว้น
แต่หวั หน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปญ
ั หาในทางเสียเปรียบหรือ
ไม่รดั กุมพอ ก็ให้สง่ ร่างเอกสารซือ้ หรือจ้างและประกาศเชิญชวนดัง
กล่าวไปให้ส�ำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การก�ำหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้าง
และประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ให้ก�ำหนดเป็นวันถัดจากวัน
สุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซือ้ หรือจ้าง
โดยก�ำหนดเป็นวัน เวลา ท�ำการเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เป็นเกณฑ์
ข้อ ๔๓ ให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั ท�ำเอกสารซือ้ หรือจ้างด้วยวิธปี ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายก�ำหนด

♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๓๕ (วิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์)
ข้อ ๔๘, ๕๑, ๕๒ และ ๕๓ (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์),
ข้อ ๖๓ (วิธีสอบราคา)
ข้อ ๓๕ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอ
ซือ้ หรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้วให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีเ่ ผยแพร่ประกาศ
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หลักฐานอ้างอิงและใจความ
และเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือ
ข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็น
เวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า ๓ วันท�ำการ และให้ปดิ ประกาศโดยเปิด
เผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
ข้อ ๔๘ ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ด�ำเนินการตามข้อ ๔๕
หรือข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้าเจ้า
หน้าที่ด�ำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรม
บัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
ข้อ ๕๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๔๘ ให้ค�ำนึงถึงระยะเวลาใน
การให้ผปู้ ระกอบการเตรียมการจัดท�ำเอกสารเพือ่ ยืน่ ข้อเสนอด้วย
ดังนี้
(๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ก�ำหนดไม่น้อยกว่า ๕ วันท�ำการ
(๒) การซือ้ หรือจ้างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กำ� หนดไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ วันท�ำการ
(๓) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐
บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กำ� หนดไม่นอ้ ยกว่า ๑๒ วัน
ท�ำการ
(๔) การซือ้ หรือจ้างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขึ้นไป ให้ก�ำหนดไม่น้อยกว่า ๒๐ วันท�ำการ
รัฐวิสาหกิจใดมีความจ�ำเป็นจะก�ำหนดวงเงินและระยะ
เวลาในการเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง แตกต่างไปจากที่ก�ำหนดไว้
ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินจิ ฉัยเพือ่ ขอความเห็นชอบ
และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส�ำนักงานตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย
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- การคัดเลือกผู้
เสนอราคา และ
การแจ้งผู้เสนอ
ราคาทุกราย
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หลักฐานอ้างอิงและใจความ
ข้อ ๕๒ ในกรณีที่โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างนั้นมีความ
จ�ำเป็นจะต้องมีการสอบถามรายละเอียดเพือ่ ให้เกิดความชัดเจน ให้
อยูใ่ นดุลพินจิ ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทีจ่ ะก�ำหนดให้ผปู้ ระกอบ
การที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามผ่านทาง
จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของหน่วยงานของรัฐหรือช่องทาง
อืน่ ตามทีก่ รมบัญชีกลางก�ำหนด โดยให้กำ� หนดระยะเวลาตามความ
เหมาะสม และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐก่อนถึงก�ำหนดวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๓ วันท�ำการ
ข้ อ ๕๓ การเผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งใด หากหน่วยงานของรัฐได้ก�ำหนดรายละเอียด
ของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอบเขต
ของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือ
จ้างไม่ถกู ต้อง หรือไม่ครบถ้วนในส่วนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญไม่วา่ ทัง้ หมด
หรือแต่บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการด�ำเนินการซื้อหรือ
จ้างในครั้งนั้น แล้วด�ำเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป
ข้อ ๖๓ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอ
ซื้อขอจ้างตามข้อ ๒๒ และร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีสอบราคาแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ด�ำเนินการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ย
กว่า ๕ วันท�ำการ โดยให้ค�ำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบ
การเตรียมการจัดท�ำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย
♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ
๔๐), (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๕๕ (๒), (๓), (วิธีคัด
เลือก ข้อ ๗๔ (๔))
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ข้อ ๔๐ ภายหลังจากทีไ่ ด้ผชู้ นะการเสนอราคาตามข้อ ๓๘ หรือข้อ
๓๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอ
ราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน้ จากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์จำ� นวน
๑ ชุด และลงลายมือชื่อก�ำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการ
เสนอราคาทุกแผ่น
		 ในกรณีทผี่ เู้ สนอราคาตามวรรคหนึง่ เสนอราคาผิดเงือ่ นไข
ตามที่ก�ำหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
หรือเสนอแค็ตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุไม่ถกู ต้องตรงตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ในเอกสารซือ้
หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้น
ไม่ผา่ นคุณสมบัตติ ามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ในเอกสารซือ้ หรือจ้างด้วย
วิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้เจ้าหน้าทีเ่ สนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้ง
นั้น หรือพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต�่ำในล�ำดับถัดไปเป็นผู้ชนะการ
เสนอราคาก็ได้ ทัง้ นี้ ให้คำ� นึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐเป็นส�ำคัญ
ข้อ ๕๕ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด�ำเนินการดังนี้
(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลัก
ฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณา
การน�ำเสนองานของผูย้ นื่ ข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารทีก่ ำ� หนดให้
จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อ
เสนอทีไ่ ม่มผี ลประโยชน์รว่ มกันและยืน่ เอกสารการเสนอราคาครบ
ถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอ
พัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตาม
เงื่ อ นไขที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ก� ำ หนดไว้ ใ นประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
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หลักฐานอ้างอิงและใจความ
		 ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถาม
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดเปลีย่ นแปลงสาระส�ำคัญทีเ่ สนอไว้แล้วมิได้ และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนัน้ ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครัง้ นัน้
		 ในกรณีทผี่ ยู้ นื่ ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทจี่ ะซือ้ หรือจ้างไม่ครบถ้วน
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก�ำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มิใช่สาระส�ำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท�ำให้เกิด
การได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิด
พลาดเล็กน้อยให้พจิ ารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผ์ ยู้ นื่ ข้อเสนอรายนัน้
		 (๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัตขิ องผูย้ นื่ ข้อเสนอ
ที่ถูกต้องตาม (๒) และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้
จัดเรียงล�ำดับผู้ที่เสนอราคาต�่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน
๓ ราย
		 ในกรณีทผี่ ยู้ นื่ ข้อเสนอรายทีค่ ดั เลือกไว้ไม่ยอมเข้าท�ำสัญญา
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก�ำหนดตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอ
ราคาต�ำ่ รายถัดไปหรือผูท้ ไี่ ด้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามล�ำดับ แล้ว
แต่กรณี
ข้อ ๗๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอ
ซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดย
วิธีคัดเลือก ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
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		 (๔) เมื่อถึงก�ำหนด วัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้
คณะกรรมการด�ำเนินการเปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคน
ลงลายมือชื่อก�ำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการ
เสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้น�ำความในข้อ ๕๕
(๒) - (๔) มาใช้บังคับกับการด�ำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ
การซื้ อ หรื อ จ้ า งหรื อ ผู ้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กของคณะกรรมการ
โดยอนุโลม
*- การตรวจสอบ ♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
การมีผลประโยชน์ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (วิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๕๕ (๒)),  (วิธีคัดเลือก ข้อ ๗๔ (๔))
ร่วมกัน
ข้อ ๕๕ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด�ำเนินการดังนี้
		 (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสาร
หลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือ
พิจารณาการน�ำเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสาร
ที่ก�ำหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้ว
คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสาร
การเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน
ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
		 ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถาม
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดเปลีย่ นแปลงสาระส�ำคัญทีเ่ สนอไว้แล้วมิได้ และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
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ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนัน้ ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครัง้ นัน้
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทจี่ ะซือ้ หรือจ้างไม่ครบถ้วน
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก�ำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนทีม่ ใิ ช่สาระส�ำคัญและความแตกต่างนัน้ ไม่มผี ลท�ำให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ข้อ ๗๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงาน
ขอซือ้ หรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้คณะกรรมการซือ้ หรือจ้างโดย
วิธีคัดเลือก ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
		 (๔) เมื่อถึงก�ำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะ
กรรมการด�ำเนินการเปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลัก
ฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคน
ลงลายมือชื่อก�ำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการ
เสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้น�ำความในข้อ ๕๕
(๒) - (๔) มาใช้บังคับกับการด�ำเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ
การซื้ อ หรื อ จ้ า งหรื อ ผู ้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กของคณะกรรมการ
โดยอนุโลม
- การรับข้อเสนอ ♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การ
ด้านเทคนิคและ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  (วิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ด้านราคา
ข้อ ๕๕ (๑), (๒), (วิธีสอบราคา ข้อ ๗๐), (วิธีคัดเลือก ข้อ ๗๔
(๒) (๓)), ข้อ ๘๓ (๓)                    
ข้อ ๕๕ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด�ำเนินการดังนี้
(๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของ
ผูย้ นื่ ข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวน
๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก�ำกับไว้ในใบเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
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		 ทั้งนี้ การซื้อหรือจ้างที่มีการก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่
จะต้องค�ำนึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัตขิ องผูย้ นื่ ข้อเสนอ
ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาใน
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐก�ำหนดเป็น
เงือ่ นไขให้มกี ารยืน่ ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออืน่ แยกมาต่าง
หาก ในกรณีเช่นว่านี้ คณะกรรมการยังไม่ตอ้ งจัดพิมพ์ใบเสนอราคา
จนกว่าจะด�ำเนินการตามข้อ ๘๓ (๓) แล้วเสร็จ
		 (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์รว่ มกัน และเอกสารหลัก
ฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณา
การน�ำเสนองานของผูย้ นื่ ข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารทีก่ ำ� หนดให้
จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อ
เสนอทีไ่ ม่มผี ลประโยชน์รว่ มกันและยืน่ เอกสารการเสนอราคาครบ
ถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอ
พัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตาม
เงื่ อ นไขที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ก� ำ หนดไว้ ใ นประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
		 ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถาม
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายใดเปลีย่ นแปลงสาระส�ำคัญทีเ่ สนอไว้แล้วมิได้ และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนัน้ ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครัง้ นัน้
		 ในกรณีทผี่ ยู้ นื่ ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทจี่ ะซือ้ หรือจ้างไม่ครบถ้วน
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก�ำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนทีม่ ใิ ช่สาระส�ำคัญและความแตกต่างนัน้ ไม่มผี ลท�ำให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
กรมจเรทหารบก

55

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

ล�ำดับ หัวข้อการตรวจ

หลักฐานอ้างอิงและใจความ
ข้อ ๗๐ เมื่อถึงก�ำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะ
กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ด�ำเนินการเปิดซองข้อเสนอ
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผูย้ นื่ ข้อเสนอทุกรายแล้ว
ให้ ก รรมการทุ ก คนลงลายมื อ ชื่ อ ก� ำ กั บ ไว้ ใ นใบเสนอราคาและ
เอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น และให้
น�ำความในข้อ ๕๕ (๒) – (๔) มาใช้บังคับการด�ำเนินกดารพิจารณา
คักเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
สอบราคา โดยอนุโลม
ข้อ ๗๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอ
ซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดย
วิธีคัดเลือก ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
		 (๒) การยืน่ ซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดำ� เนิน
การตามข้อ ๖๘ โดยอนุโลม
(๓) เมือ่ ถึงก�ำหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รบั ซอง
ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือ
เชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ
เมื่อพ้นก�ำหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลัก
ฐานต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่างตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในหนังสือเชิญ
ชวนเพิม่ เติมจากผูย้ นื่ ข้อเสนอ เว้นแต่ กรณีการซือ้ หรือจ้างใดมีราย
ละเอียดทีม่ คี วามจ�ำเป็นโดยสภาพของการซือ้ หรือจ้างทีจ่ ะต้องให้ผู้
ยื่นข้อเสนอน�ำตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือ
น�ำเสนองาน หรือให้ผยู้ นื่ ข้อเสนอน�ำเอกสารหรือรายละเอียดมาส่ง
ภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ
ข้อ ๘๓  ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก ให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการโดยพิจารณา
ถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็นส�ำคัญตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (๓) การซื้อหรือจ้างที่มีการก�ำหนด
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะที่ จ ะต้ อ งค� ำ นึ ง ถึ ง เทคโนโลยี ข องพั ส ดุ ห รื อ

56

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

ล�ำดับ หัวข้อการตรวจ

หลักฐานอ้างอิงและใจความ

คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐาน
เดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้
หน่วยงานของรัฐก�ำหนดเป็นเงือ่ นไขให้มกี ารยืน่ ข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหากและให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
คั ด เลื อ กผู ้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นและเป็ น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออื่น ผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำตามที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนด
แล้วให้ด�ำเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต่อไป
ข้อ ๘๓ (๓) การซื้อหรือจ้างที่มีการก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะ
ต้องค�ำนึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัตขิ องผูย้ นื่ ข้อเสนอซึง่
อาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐก�ำหนดเป็นเงื่อนไข
ให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก
และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผูย้ นื่ ข้อเสนอทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้
คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอแนะอื่นผ่านเกณฑ์ขั้นต�่ำ
ตามทีห่ น่วยงานของรัฐก�ำหนด แล้วให้ดำ� เนินการตาม (๑) หรือ (๒)
ต่อไป
		 ในกรณี ที่ เ ห็ น สมควร คณะกรรมการนโยบายก� ำ หนด
แนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอเพิม่ เติมตามความจ�ำเป็น
และเหมาะสมก็ได้
- ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศ
- การตรวจสอบ ♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
เอกสารการเสนอ บริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๕ (๒), ๗๐ และข้อ ๗๔ (๔)
ราคา/ใบเสนอราคา ข้อ ๕๕ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ดําเนินการดังนี้
(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์รว่ มกัน และเอกสารหลัก
ฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณา
การนําเสนองานของผูย้ นื่ ข้อเสนอทุกราย หรือเอกสาร ทีก่ าํ หนดให้
กรมจเรทหารบก
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จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อ
เสนอทีไ่ ม่มผี ลประโยชน์รว่ มกัน และยืน่ เอกสารการเสนอราคาครบ
ถ้วน ถูกต้อง มีคณ
ุ สมบัตแิ ละข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุ
ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
ข้อ ๗๐ เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะ
กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
แล้วให้ กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและ
เอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่น ข้อเสนอทุกแผ่น และให้
นาํ ความในข้อ ๕๕ (๒) - (๔) มาใช้บงั คับกับการดําเนินการพิจารณา
คัดเลือก ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
สอบราคา โดยอนุโลม
ข้อ ๗๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอ
ซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดย
วิธีคัดเลือก ดําเนินการดังต่อไปนี
(๔) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะ
กรรมการดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลัก
ฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลาย
มือชือ่ กาํ กับ ไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคา
ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้นําความในข้อ ๕๕ (๒) - (๔) มาใช้
บังคับกับการดาํ เนินการพิจารณาคัดเลือกผูช้ นะการซือ้ หรือจ้างหรือ
ผู้ได้รับการคัดเลือกของคณะกรรม การ โดยอนุโลม

- การตรวจสอบ
หลักประกันการ
เสนอราคา
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ข้อ ๑๖๖ เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ยื่น
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ข้อเสนอ ผูเ้ สนอราคาหรือผูใ้ ห้บริการไม่ปฏิบตั ติ ามกระบวนการซือ้
หรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้หน่วย
งานของรัฐก�ำหนดหลักประกันการเสนอราคา ส�ำหรับการซื้อหรือ
จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงินซื้อ
หรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐
บาท ดังนี้
การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มี
การวางหลักประกันการเสนอราคา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึง่
อย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เช็คหรือดราฟท์ทธี่ นาคารเซ็นสัง่ จ่าย ซึง่ เป็นเช็คหรือ
ดราฟท์ลงวันทีท่ ใี่ ช้เช็คหรือดราฟท์นนั้ ช�ำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อน
วันนั้นไม่เกิน ๓ วันท�ำการ
(๒) หนังสือคาํ้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใน
ประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด
(๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๔) หนังสือค�ำ้ ประกันของบริษทั เงินทุนหรือบริษทั เงินทุน
หลั ก ทรั พ ย์ ที่ ไ ด้ รั บ อนุ ญ าตให้ ป ระกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค�้ำประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย ตามรายชื่ อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น ที่ ธ นาคารแห่ ง
ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือค�้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด
ส�ำหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา
โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ทธี่ นาคารเซ็นสัง่ จ่าย ซึง่ เป็นเช็คหรือ
ดราฟท์ลงวันทีท่ ใี่ ช้เช็คหรือดราฟท์นนั้ ช�ำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อน
วันนั้นไม่เกิน ๓ วันท�ำการ
กรมจเรทหารบก

59

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

ล�ำดับ หัวข้อการตรวจ

หลักฐานอ้างอิงและใจความ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม
แบบที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด
(๔) หนังสือค�ำ้ ประกันของบริษทั เงินทุนหรือบริษทั เงินทุน
หลักทรัพย์ทไี่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย์
และประกอบธุ ร กิ จ ค�้ ำ ประกั น ตามประกาศของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค�้ำประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
		 กรณีเป็นการยื่นข้อเสนอจากต่างประเทศ ส�ำหรับการ
ประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือค�้ำประกันของธนาคารใน
ต่างประเทศทีม่ หี ลักฐานดี และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชือ่ ถือเป็น
หลักประกันการเสนอราคาได้อีกประเภทหนึ่ง
ในกรณีทผี่ ยู้ นื่ ข้อเสนอหรือผูเ้ สนอราคาน�ำหลักประกันการ
เสนอราคาตามวรรคสอง (๑) (๓) หรือ (๔) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
ผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ PDF File
(Portable Document Format) ในวันเสนอราคา และให้
หน่วยงานของรัฐก�ำหนดให้ผยู้ นื่ ข้อเสนอหรือผูเ้ สนอราคาส่งต้นฉบับ
เอกสารดังกล่าวมาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง
ตามวันและเวลาที่ก�ำหนด โดยจะต้องด�ำเนินการวันใดวันหนึ่ง
ภายใน ๕ วันท�ำการ นับถัดจากวันเสนอราคา เว้นแต่ไม่อาจด�ำเนิน
การวันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาก�ำหนดมากกว่า
๑ วันได้ แต่จ�ำนวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน ๕ วันท�ำการ นับถัดจาก
วันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้
ชัดเจนด้วย
ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นขัอเสนอ
คู่สัญญา หรือผู้ค�้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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		 (๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือผู้ค�้ำประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการซื้อ
หรือจ้างเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผยู้ นื่ ข้อเสนอรายทีค่ ดั เลือกไว้ซงึ่ เสนอ
ราค่าต�่ำสุดไม่เกิน ๓ รายให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท�ำสัญญาหรือข้อตกลง
หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
- การแจ้งผลการ ♦ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พิจารณา และผล พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๑๖, ๑๑๗ และมาตรา ๑๑๘
การอุทธรณ์ (ถ้ามี) มาตรา ๑๑๖ การอุทธรณ์ตอ้ งท�ำเป็นหนังสือลงลายมือชือ่ ผูอ้ ทุ ธรณ์
ในหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งต้องใช้ถ้อยค�ำสุภาพและ
ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบก�ำหนดวิธี
การอุทธรณ์เป็นอย่างอื่นหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทธรณ์อื่น
ด้วยก็ได้
มาตรา ๑๑๗ ให้ผมู้ สี ทิ ธิอทุ ธรณ์ยนื่ อุทธรณ์ตอ่ หน่วยงานของรัฐนัน้
ภายในเจ็ดวันท�ำการนับแต่วนั ประกาศผลการจัดซือ้ จัดจ้างในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
มาตรา ๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้
แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันท�ำการนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั อุทธรณ์ในกรณีทเี่ ห็น
ด้วยกับอุทธรณ์กใ็ ห้ดำ� เนินการตามความเห็นนัน้ ภายในก�ำหนดเวลา
ดังกล่าว
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ไม่ว่า
ทัง้ หมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา๑๑๙ภายในสามวันท�ำการ
นับแต่วันที่ครบก�ำหนดตามวรรคหนึ่ง
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♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ
๔๒) , (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ ๕๙) , (วิธีสอบราคา
ข้อ ๗๒) , (วิธีคัดเลือก ข้อ ๗๗) , (วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ ๘๑)
ข้อ ๔๒ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผล
การพิจารณาและผูม้ อี ำ� นาจอนุมตั สิ งั่ ซือ้ หรือสัง่ จ้างแล้ว ให้หวั หน้า
เจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธกี าร
ที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถาน
ที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคา
ทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบ
ที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด
ข้อ ๕๙ ให้นำ� ความในข้อ ๔๒ มาใช้บงั คับกับการประกาศผลผูช้ นะ
การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุโลม
ข้อ ๗๒ ให้นำ� ความในข้อ ๔๒ มาใช้บงั คับกับการประกาศผลผูช้ นะ
การซื้อหรือจ้างโดยวิธีสอบราคา โดยอนุโลม
ข้อ ๗๗ ให้นำ� ความในข้อ ๔๒ มาใช้บงั คับกับการประกาศผลผูช้ นะ
การซือ้ หรือจ้างหรือผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกโดยวิธคี ดั เลือก โดยอนุโลม
ข้อ ๘๑ ให้น�ำความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผล
ผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม

- การปฏิบัติของ
คณะกรรมการฯ/
เจ้าหน้าที่
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♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ข้อ
๓๘, ๓๙, ๔๐, ๔๑), (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ข้อ ๕๕,
๕๖, ๕๗, ๕๘), (วิธสี อบราคา ข้อ ๗๑), (วิธคี ดั เลือก ข้อ ๗๕, ๗๖),
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หลักฐานอ้างอิงและใจความ
(วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ ๗๙,๘๐)
ข้อ ๓๘ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๓๗ แล้ว หากปรากฏว่า
มีผเู้ สนอราคาต�ำ่ สุดเท่ากันหลายราย ให้เจ้าหน้าทีพ่ จิ ารณาราคาต�ำ่
สุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในล�ำดับแรก
เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น
ในกรณีทมี่ ผี เู้ ข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว หากเห็นว่าราคา
ที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ
ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้
ถ้าไม่มผี เู้ ข้าเสนอราคา ให้เจ้าหน้าทีเ่ สนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ พิจารณายกเลิกการซือ้ หรือจ้างใน
ครั้งนั้นและด�ำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
หรือจะด�ำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรค
หนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒)
(ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด�ำเนินการซื้อหรือ
จ้ า งโดยวิ ธี คั ด เลื อ กหรื อ วิ ธี เ ฉพาะเจาะจงด้ ว ยเหตุ อื่ น ให้ เ ริ่ ม
กระบวนการซือ้ หรือจ้างใหม่โดยการจัดท�ำรายงานขอซือ้ หรือขอจ้าง
ตามข้อ ๒๒
ข้อ ๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต�่ำสุดที่ชนะ
การเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๒ ให้เจ้า
หน้าที่ด�ำเนินการ ดังนี้
(๑) ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายดังกล่าวผ่านทาง
ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ต�่ำสุดเท่าที่จะท�ำได้ หากผู้เสนอราคา
รายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว หากราคาทีเ่ สนอใหม่ไม่สงู กว่าวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือ
จ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง หรือ
ต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคา
กรมจเรทหารบก
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ดังกล่าวเป็นราคาทีเ่ หมาะสมก็ให้เสนอซือ้ หรือจ้างจากผูเ้ สนอราคา
รายนั้น
(๒) ถ้าด�ำเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอ
ราคาทีเ่ สนอราคาถูกต้องตรงตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ในเอกสารซือ้
หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายผ่านทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยให้ยื่นใบเสนอ
ราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลาที่หน่วยงาน
ของรัฐก�ำหนด หากผู้เสนอราคารายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาใหม่ ให้
ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากปรากฏ
ว่าผูเ้ สนอราคาต�ำ่ สุดในการเสนอราคาครัง้ ใหม่เสนอราคาไม่สงู กว่า
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อย
ละสิบของวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคา
ที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(๓) ถ้าด�ำเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ พิจารณายกเลิกการซือ้
หรือจ้างในครั้งนั้น ทั้งนี้ การด�ำเนินการซื้อหรือจ้างครั้งใหม่ให้น�ำ
ความในข้อ ๓๘ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๔๐ ภายหลังจากทีไ่ ด้ผชู้ นะการเสนอราคาตามข้อ ๓๘ หรือข้อ
๓๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอ
ราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน้ จากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์จำ� นวน
๑ ชุด และลงลายมือชื่อก�ำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการ
เสนอราคาทุกแผ่น
		 ในกรณีทผี่ เู้ สนอราคาตามวรรคหนึง่ เสนอราคาผิดเงือ่ นไข
ตามที่ก�ำหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
หรือเสนอแค็ตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุไม่ถกู ต้องตรงตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ในเอกสารซือ้
หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้น
ไม่ผา่ นคุณสมบัตติ ามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ในเอกสารซือ้ หรือจ้างด้วย
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หลักฐานอ้างอิงและใจความ
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ พิจารณายกเลิกการซือ้ หรือจ้างในครัง้ นัน้
หรือพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต�่ำในล�ำดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอ
ราคาก็ได้ ทั้งนี้ ให้ค�ำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐเป็นส�ำคัญ
ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อม
ด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ ๕๕ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด�ำเนินการดังนี้
		 (๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของ
ผูย้ นื่ ข้อเสนอทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ�ำนวน
๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชือ่ ก�ำกับไว้ในใบเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
		 ทั้งนี้ การซื้อหรือจ้างที่มีการก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่
จะต้องค�ำนึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัตขิ องผูย้ นื่ ข้อเสนอ
ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาใน
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐก�ำหนดเป็น
เงือ่ นไขให้มกี ารยืน่ ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออืน่ แยกมาต่าง
หาก ในกรณีเช่นว่านี้ คณะกรรมการยังไม่ตอ้ งจัดพิมพ์ใบเสนอราคา
จนกว่าจะด�ำเนินการตามข้อ ๘๓ (๓) แล้วเสร็จ
(๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์รว่ มกัน และเอกสารหลัก
ฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณา
การน�ำเสนองานของผูย้ นื่ ข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารทีก่ ำ� หนดให้
จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อ
เสนอทีไ่ ม่มผี ลประโยชน์รว่ มกันและยืน่ เอกสารการเสนอราคาครบ
ถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอ
พัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตาม
กรมจเรทหารบก
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เงือ่ นไขทีห่ น่วยงานของรัฐก�ำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จ
จริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดเปลี่ ย นแปลงสาระส� ำ คั ญ ที่ เ สนอไว้ แ ล้ ว มิ ไ ด้ และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนัน้ ออกจากการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครัง้ นัน้
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทจี่ ะซือ้ หรือจ้างไม่ครบถ้วน
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก�ำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนทีม่ ใิ ช่สาระส�ำคัญและความแตกต่างนัน้ ไม่มผี ลท�ำให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัตขิ องผูย้ นื่ ข้อเสนอ
ที่ถูกต้องตาม (๒) และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่
ก�ำหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้
จัดเรียงล�ำดับผู้ที่เสนอราคาต�่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน
๓ ราย
ในกรณีทผี่ ยู้ นื่ ข้อเสนอรายทีค่ ดั เลือกไว้ไม่ยอมเข้าท�ำสัญญา
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก�ำหนดตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอ
ราคาต�ำ่ รายถัดไปหรือผูท้ ไี่ ด้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามล�ำดับ แล้ว
แต่กรณี
(๔) จัดท�ำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วย
เอกสารทีไ่ ด้รบั ไว้ทงั้ หมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
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เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(ค) รายชือ่ ผูย้ นื่ ข้อเสนอทีผ่ า่ นการคัดเลือกว่าไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อม
เกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้
คะแนนข้อเสนอของผูย้ นื่ ข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนใน
การพิจารณา
ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้
ยืน่ ข้อเสนอหลายรายแต่ถกู ต้องตรงตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดในเอกสาร
ประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พี ย งรายเดี ย วให้ ค ณะกรรมการ
พิ จ ารณาผลการประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ สนอหั ว หน้ า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นัน้ แต่ถา้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็น
ว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด�ำเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการตาม
ข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไขที่ก�ำหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นและด�ำเนินการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้ว
เห็นว่าการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสัง่ ให้
ด�ำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
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(๑) (ก) หรือวิธเี ฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึง่ (๒) (ก) แล้ว
แต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด�ำเนินการซื้อหรือจ้างโดย
วิธคี ดั เลือกหรือวิธเี ฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอนื่ ให้เริม่ กระบวนการซือ้
หรือจ้างใหม่โดยการจัดท�ำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
ข้อ ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณี
ทีห่ น่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่ามีผเู้ สนอราคา
ต�่ำสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต�่ำสุดของ
ผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในล�ำดับแรก
เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น
ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูง
กว่าวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้างตามข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ
ดังนี้
(๑) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรอง
ราคาให้ตำ�่ สุดเท่าทีจ่ ะท�ำได้ หากผูท้ เี่ สนอราคารายนัน้ ยอมลดราคา
และยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว
ราคาทีเ่ สนอใหม่ไม่สงู กว่าวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้างหรือสูงกว่าแต่สว่ น
ทีส่ งู กว่านัน้ ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง หรือต่อรอง
ราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีกแต่สว่ นทีส่ งู กว่านัน้ ไม่เกินร้อยละสิบ
ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่
เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
(๒) ถ้าด�ำเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอ
ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายผ่านระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพือ่ มาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยืน่
ใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในก�ำหนด
ระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยนื่ ใบเสนอราคาให้ถอื ว่ารายนัน้
ยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต�่ำสุดในการเสนอ
ราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่า
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แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างถ้า
เห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาทีเ่ หมาะสม ก็ให้เสนอซือ้ หรือจ้างจาก
ผู้ที่เสนอราคารายนั้น
(๓) ถ้าด�ำเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ประกอบการ
ใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพิ่มเติมหรือลด
รายการ ลดจ�ำนวน หรือลดเนื้องาน หากการด�ำเนินการดังกล่าว
ท�ำให้ลำ� ดับของผูช้ นะการเสนอราคาเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ถือว่า
ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิก
การซือ้ หรือจ้างในครัง้ นัน้ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
แล้วเห็นว่า การด�ำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่
ได้ผลดี จะสั่งให้ด�ำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา
๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรค
หนึง่ (๒) (ก) แล้วแต่กรณีกไ็ ด้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด�ำเนินการ
ซือ้ หรือจ้างโดยวิธคี ดั เลือกหรือวิธเี ฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอนื่ ให้เริม่
กระบวนการซือ้ หรือจ้างใหม่โดยการจัดท�ำรายงานขอซือ้ หรือขอจ้าง
ตามข้อ ๒๒
ข้อ ๕๘ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณี
ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เลื อ กใช้ เ กณฑ์ ร าคาประกอบเกณฑ์ อื่ น
หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการแจ้งผู้ที่เสนอ
ราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพือ่ ต่อรองราคาให้ตำ�่ สุดเท่าทีจ่ ะท�ำได้
หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่าน
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่า
วงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่สว่ นทีส่ งู กว่านัน้ ไม่เกินร้อยละ
สิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคา
ลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือ
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จ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาทีเ่ หมาะสม ก็ให้เสนอซือ้ หรือ
จ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
		 หากด�ำเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความ
เห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ประกอบ
การใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างใน
ครั้งนั้นและด�ำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หาก
หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ พิ จ ารณาแล้ ว เห็ น ว่ า การด� ำ เนิ น การ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสัง่ ให้ดำ� เนินการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือ
วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณี
ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด�ำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัด
เลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือ
จ้างใหม่โดยการจัดท�ำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
ข้อ ๗๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้
ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดใน
เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว หรือไม่มผี ยู้ นื่ ข้อเสนอหรือมีแต่ไม่
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในเอกสารสอบราคา ให้คณะ
กรรมการพิจารณาผลการสอบราคาด�ำเนินการตามข้อ ๕๖ โดย
อนุโลม
		 ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็น
สมควรซือ้ หรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง ให้คณะกรรมการ
เรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ด�ำเนินการตาม
ข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ข้อ ๗๕ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อ
เสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในหนังสือเชิญ
ชวนเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการด�ำเนินการตามข้อ ๕๖ โดย
อนุโลม
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		 ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไขที่ก�ำหนดในหนังสือเชิญชวนให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น และ
จะด�ำเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
(๒) (ก) ก็ได้
		 ถ้ า ปรากฏว่ า ราคาของผู ้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ค ณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะ
กรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ด�ำเนิน
การตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ข้อ ๗๖ ในกรณีการจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ช) หากไม่
สามารถด�ำเนินการตามปกติได้ ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผปู้ ระกอบ
การยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามความ
ต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัด
เลือกข้อเสนอด้านเทคนิคทีด่ ที สี่ ดุ แล้วจัดล�ำดับ หลังจากนัน้ ให้เชิญ
ผู้ที่ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นข้อเสนอด้านราคาและ
เจรจาต่อรองราคาทีเ่ หมาะสม หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เจรจากับผูย้ นื่
ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป
		 หากด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความ
เห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ พิจารณา
ยกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะสั่งให้ด�ำเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ก็ได้
ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจา
ตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔
		 การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่ง
ด่วนทีเ่ กิดขึน้ โดยไม่ได้คาดหมายไว้กอ่ น และไม่อาจด�ำเนินการตาม
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ปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
ด�ำเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วย
งานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก�ำหนดในกฎ
กระทรวงตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง หน่วยงานของรัฐอาจ
ด�ำเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรม
บัญชีกลางก�ำหนดก็ได้
- ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
- กรณีราคาสูง
หรือต�่ำกว่าราคาที่ การ ลง ๑๙ ต.ค. ๖๐ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการก�ำหนดราคา
ได้เกินร้อยละ ๑๕ กลางงานก่อสร้าง  ข้อ ๒.๑.๑๗ (๒) วรรคสอง
ข้อ ๒.๑.๑๗ (๒) วรรคสอง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่
ส่วนราชการเห็นสมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางทีค่ ณะกรรมการ
ก�ำหนดราคากลางค�ำนวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคา
ของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานใน
การค�ำนวณ ให้คณะกรรมการก�ำหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
แจ้งรายละเอียดการค�ำนวณราคากลางงานก่อสร้างนัน้ ให้สำ� นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
- การตรวจสอบงบ ♦ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๖.๑
และ ๒๖.๒
ประมาณ
๒๖.๑ การอนุมัติงบประมาณหรือเบิกจ่ายเงิน ต้องให้นายทหารงบ
ประมาณหรือเจ้าหน้าที่งบประมาณพิจารณาเสนอความเห็นและ
รับรองว่าการใช้จา่ ยงบประมาณชอบด้วยกฎหมาย ระเบียบแบบแผน
ของทางราชการ กับทั้งมีงบประมาณประเภทนั้น ๆ พอจ่ายทุก
รายการ
๒๖.๒ หน่วยเจ้าของงบประมาณจะก่อหนี้ผูกพันหรือเบิกจ่ายเงิน
ได้เมื่อได้รับอนุมัติ เงินประจ�ำงวด หรือการสั่งจ่ายงบประมาณแล้ว
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- การอนุมัติสั่งซื้อ - ผนวก ก อ�ำนาจการสั่งซื้อและสั่งจ้างครั้งหนึ่งส�ำหรับส่วน
ราชการกระทรวงกลาโหม ประกอบค�ำสัง่ กห  (เฉพาะ) ที่ ๖๒/๖๒
สั่งจ้าง
ลง ๓๐ ก.ย.  ๖๒  เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ของกระทรวงกลาโหม
ล�ำดับ ๑ ผบ.กรม มีอ�ำนาจในวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่เกิน ๔
ล้านบาท, วิธีคัดเลือก ไม่เกิน ๒ ล้านบาท, วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน
๑ ล้านบาท
ล�ำดับ ๒ ผบ.พล มีอ�ำนาจในวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่เกิน ๒๐
ล้านบาท, วิธีคัดเลือก ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท, วิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่เกิน ๕ ล้านบาท
ล�ำดับ ๓ มทภ. มีอ�ำนาจในวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่เกิน ๔๐
ล้านบาท, วิธีคัดเลือก ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท, วิธีเฉพาะเจาะจง
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท
ล�ำดับ ๔ หน่วยที่มีผู้บังคับบัญชาชั้นยศ พล.อ. มีอ�ำนาจในวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท, วิธีคัดเลือก ไม่เกิน
๓๐ ล้านบาท, วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน ๑๕ ล้านบาท
ล�ำดับ ๕ ผบ.ทบ. มีอ�ำนาจในวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่เกิน
๒๐๐ ล้านบาท, วิธคี ดั เลือก ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท, วิธเี ฉพาะเจาะจง
ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท
- หนังสือ กบ.ทบ.ด่วนมาก ที่ กห ๐๔๐๔/๒๖๙๔ ลง ๔ ก.ย. ๖๐
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ และการมอบอ�ำนาจ
ให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่าง ๆ ของ ทบ. ข้อ ๓.๒
ข้อ ๓.๒ มอบอ�ำนาจในการสัง่ ซือ้ สัง่ จ้าง ให้กบั นขต.ทบ. ทีเ่ กีย่ วข้อง
ดังนี้
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๓.๒.๑ มอบอ�ำนาจให้ จก.ฝ่ายยุทธบริการ ที่มียศ พล.ต.
และ จก.ฝ่ายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบ สป. ที่มียศ พล.ต. มีอ�ำนาจ
สั่งซื้อสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปไม่เกิน ๔๐ ล้านบาท, วิธี
คัดเลือกไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท และวิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกิน ๑๐ ล้าน
บาท โดยลงนามอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างนั้น ให้ จก. ที่ได้รับมอบ
อ�ำนาจอนุมัติลงนาม “รับค�ำสั่ง ผบ.ทบ.”
		 ๓.๒.๓ มอบอ�ำนาจให้ จก.กช. และ มทภ. มีอ�ำนาจในการ
สัง่ ซือ้ หรือสัง่ จ้างส�ำหรับงานก่อสร้าง ซ่อมแซมสิง่ ปลูกสร้างทีด่ ำ� เนิน
การโดยหน่วย ช. ในอ�ำนาจอนุมัติของ ผบ.ทบ. โดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท วิธีคัดเลือกไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท
และวิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกิน ๒๕ ล้านบาท โดยลงนามอนุมัติสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้างนั้น ให้ จก. ที่ได้รับมอบอ�ำนาจอนุมัติลงนาม “รับค�ำสั่ง
ผบ.ทบ.”
๓.๒.๔ มอบอ�ำนาจให้ จก.ฝ่ายยุทธบริการ มีอ�ำนาจในการ
สั่งซื้อสั่งจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนวงเงินเกิน ๕๐
ล้านบาท โดยการลงนามอนุมตั สิ งั่ ซือ้ หรือสัง่ จ้างนัน้ ให้ จก.ฝ่ายยุทธ
บริการ ที่ได้รับมอบอ�ำนาจอนุมัติลงนาม “รับค�ำสั่ง ผบ.ทบ.”

๔

การจัดท�ำข้อผูกพัน
๔.๑ การจัดท�ำ
สัญญา
- การจัดท�ำสัญญา - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ต า ม ตั ว อ ย ่ า ง ที่ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๓
ก�ำหนด
มาตรา ๙๓ หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งท� ำ สั ญ ญาตามแบบที่ ค ณะ
กรรมการนโยบายก�ำหนดโดยความเห็นชอบของส�ำนักงานอัยการ
สูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย
		 การท�ำสัญญารายใดถ้าจ�ำเป็นต้องมีข้อความหรือรายการ
แตกต่างไปจากแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งโดยมีสาระส�ำคัญตามที่
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ก�ำหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ท�ำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ
ก็ให้กระท�ำได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสีย
เปรียบหรือไม่รดั กุมพอ ก็ให้สง่ ร่างสัญญานัน้ ไปให้สำ� นักงานอัยการ
สูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
		 ในกรณีทไี่ ม่อาจท�ำสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึง่ ได้
และจ�ำเป็นต้องร่างสัญญาขึน้ ใหม่ให้สง่ ร่างสัญญานัน้ ไปให้สำ� นักงาน
อัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เว้นแต่การท�ำสัญญา
ตามแบบที่ส�ำนักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว
ก็ให้กระท�ำได้
		 ในกรณีจ�ำเป็นต้องท�ำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ท�ำ
เป็นภาษาอังกฤษและต้องจัดท�ำข้อสรุปสาระส�ำคัญแห่งสัญญาเป็น
ภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการนโยบายประกาศก�ำหนด
ในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่การท�ำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ
ตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด
		 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ท�ำสัญญาตามแบบสัญญา
ตามวรรคหนึ่งหรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้ส�ำนักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือ
ตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึง่ แล้วแต่กรณี ให้หน่วยงานของรัฐส่งสัญญา
นั้นให้ส�ำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบในภายหลัง
ได้ เมื่อส�ำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว หรือ
เมื่อส�ำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา ถ้า
หน่ ว ยงานของรั ฐ แก้ ไ ขสั ญ ญานั้ น ให้ เ ป็ น ไปตามความเห็ น ของ
ส�ำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว ให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์
		 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ท�ำสัญญาตามแบบสัญญา
ตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขสัญญาตามความเห็นของ
ส�ำนักงานอัยการสูงสุด หรือคู่สัญญาไม่ตกลงหรือยินยอมให้แก้ไข
สัญญาตามความเห็นของส�ำนักงานอัยการสูงสุด หากข้อสัญญา
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ที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่แก้ไขตามความเห็น
ของส�ำนักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนทีเ่ ป็นสาระส�ำคัญหรือเป็นกรณี
ผิดพลาดอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๐๔ ให้ถอื ว่าสัญญานัน้ เป็นโมฆะ
♦ ค�ำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ ๖๒/๖๒ ลง ๓๐ ก.ย. ๖๒ เรื่อง การจัด
ซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม ข้อ ๗
ข้อ ๗ การท�ำสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงาน หรือสัญญาอื่นใดซึ่งเป็นการด�ำเนินการ
ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ส�ำหรับหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็น
นิตบิ คุ คลต้องท�ำสัญญาในนามของหน่วยงานของรัฐทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล
♦ ค�ำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๕๙๒/๖๒ ลง ๒๙ พ.ย. ๖๒ เรื่อง การ
ท�ำสัญญาและการบริหารสัญญาของกองทัพบก ข้อ ๓
ข้อ ๓ การท�ำสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อ สัญญาจ้างที่ปรึกษา
สัญญาจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือสัญญาอื่นใด
ของกองทัพบก หรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั จัดสรรงบประมาณรายจ่ายซึง่
เป็นการด�ำเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ต้องท�ำสัญญาในนามกองทัพบก
- การจั ด ท� ำ ข้ อ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ตกลงเป็นหนังสือฯ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๖ หน่วยงานของรัฐอาจจัดท�ำข้อตกลงเป็น
หนังสือโดยไม่ท�ำตามแบบสัญญาตามมาตรา ๙๓ ก็ได้ เฉพาะใน
กรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดซือ้ จัดจ้างโดยวิธคี ดั เลือกตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง)
หรือ (ฉ) หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐
(๓) (ข)
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(๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ
(๓) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้า
วันท�ำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท�ำข้อตกลงเป็นหนังสือ
(๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
(๕) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก�ำหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
		 ในกรณีทกี่ ารจัดซือ้ จัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามทีก่ ำ� หนดใน
กฎกระทรวง จะไม่ท�ำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมี
หลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
		 ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะก�ำหนดวงเงินเล็ก
น้อยให้แตกต่างกันตามขนาดหรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้
- กฎกระทรวง ก�ำหนดวงเงินการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุโดยวิธเี ฉพาะ
เจาะจง วงเงินการจัดซือ้ จัดจ้างทีไ่ ม่ท�ำข้อตกลงเป็นหนังสือ และ
วงเงินการจัดซือ้ จัดจ้างในการแต่งตัง้ ผูต้ รวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐
ลง ๒๓ ส.ค. ๖๐ ข้อ ๔
ข้อ ๔ ในกรณีทกี่ ารจัดซือ้ จัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท จะไม่ท�ำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐาน
ในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
- ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ลง ๒๒ มิ.ย. ๖๑ เรื่อง การจัดท�ำข้อตกลง
เป็นหนังสือในกรณีอนื่ ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ (ฉบับที่ ๓) ข้อ ๓
ข้อ ๓ ให้การจัดซือ้ จัดจ้างดังต่อไปนี้ อาจจัดท�ำข้อตกลงเป็นหนังสือ
โดยไม่ท�ำตามแบบสัญญาตามมาตรา ๙๓ ก็ได้
(๑) วิธีคัดเลือก มาตรา ๕๖ (๑) (ข) (ฉ) และ (ช)
(๒) วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา ๕๖(๒) (ค) และ (จ)
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(๓) กฎกระทรวงก�ำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒ (๕)
♦ ค�ำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๒๔๘/๖๐ ลง ๒๒ ก.ย. ๖๐ เรื่อง การ
ก�ำหนดเจ้าหน้าทีแ่ ละหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วย และการจัดท�ำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�ำปี ข้อ ๕ และข้อ ๕.๘
ข้อ ๕ ให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่
ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ ดังต่อไปนี้
		 ๕.๘ ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดท�ำข้อตกลงเป็นหนังสือ
- การใช้ใบสั่งให้ส่ง ♦ ค�ำสั่ง ทบ. ที่ ๒๓/๑๙๔๒ ลง ๒๗ ม.ค. ๙๘ เรื่อง การใช้แบบ
ของตามหนั ง สื อ ใบสั่งซื้อและแบบใบสั่งให้ส่งของตามหนังสือสัญญา ข้อ ๒, ๓
และ ข้อ ๔
สัญญา
ข้อ ๒ ในกรณีที่ซื้อสิ่งของใช้ราชการด้วยเงินสด เมื่อได้ท�ำการจัด
ซื้อสิ่งของมาแล้ว ให้ออกใบสั่งซื้อ (ย.๓๗) โดยขีดฆ่าข้อความในข้อ
ตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายหลังใบสั่งซื้อออกเสีย เพราะมิได้มีข้อ
ผูกพันกับผู้ขายและผู้ขายก็ไม่ได้รับใบสั่งซื้อไป
ข้อ ๓ ในกรณีที่มีการออกใบสั่งแทนการท�ำสัญญา คือ ใบสั่งที่ออก
ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการท�ำสัญญาซื้อขายและจ้างเหมา
พ.ศ.๒๔๙๖ ข้อ ๑๐ ดังกล่าวนั้นให้ใช้ใบสั่งซื้อ (ย.๓๗) ซึ่งระบุข้อ
ตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้ปฏิบัติไว้ด้านหลัง ทั้งผู้ซื้อผู้ขายกับ
พยานต้องลงลายมือชือ่ ตลอดจน ให้ผขู้ ายวางเงินมัดจ�ำเช่นเดียวกับ
สัญญา
ข้อ ๔ ในกรณีที่มีการท�ำสัญญาให้ใช้เฉพาะใบสั่งให้ส่งของตาม
หนังสือสัญญา ย.๓๗ ก. (ทบ. ๑๐๑ – ๐๔๙)
♦ ค�ำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๕๙๒/๖๒ ลง ๒๙ พ.ย. ๖๒  เรื่อง
การท�ำสัญญาและการบริหารสัญญาของกองทัพบก ข้อ ๕  
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ข้อ ๕ ให้ผู้บังคับหน่วยที่ด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีอ�ำนาจลงนาม
ในสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อหรือจ้างไม่จ�ำกัดวงเงินหลังจากได้รับ
อนุมัติให้จัดซื้อหรือจ้างจากผู้มีอ�ำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว
เว้นแต่การด�ำเนินการจัดซือ้ หรือจัดจ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงในกรณี
วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้า
เจ้าหน้าทีข่ องหน่วยหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้ปฏิบตั หิ น้าที่ ลงนาม
ในใบสั่งซื้อ (ทบ. ๑๐๑ – ๐๔๘) และใบสั่งจ้าง (ทบ. ๑๐๑ – ๐๕๐)
ในฐานะผู ้ ซื้ อ หรื อ ผู ้ จ ้ า งได้ เ มื่ อ ผู ้ มี อ� ำ นาจสั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้ า งได้ ใ ห้
ความเห็นชอบแล้ว
๔.๒ การปฏิบัติต่อ - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๙๓ วรรคสอง และ มาตรา ๙๓ วรรคสาม
สัญญา
มาตรา ๙๓ วรรคสอง การท�ำสัญญารายใดถ้าจ�ำเป็นต้องมีขอ้ ความ
- การให้ นธน./
สธน.ทบ. ตรวจร่าง หรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งโดยมีสาระ
ส�ำคัญตามทีก่ ำ� หนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ทำ� ให้หน่วยงานของรัฐ
สัญญา
เสียเปรียบ ก็ให้กระท�ำได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปญ
ั หา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้
ส�ำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
มาตรา ๙๓ วรรคสาม ในกรณีที่ไม่อาจท�ำสัญญาตามแบบสัญญา
ตามวรรคหนึง่ ได้ และจ�ำเป็นต้องร่างสัญญาขึน้ ใหม่ให้สง่ ร่างสัญญา
นั้นไปให้ส�ำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
เว้นแต่การท�ำสัญญาตามแบบที่ส�ำนักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้
ความเห็นชอบมาแล้ว ก็ให้กระท�ำได้
♦ ค�ำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๕๙๒/๖๒ ลง ๑๙ พ.ย.๖๒ เรื่อง
การท�ำสัญญาและการบริหารสัญญาของกองทัพบก ข้อ ๖
ข้อ ๖ ก่อนทีผ่ บู้ งั คับหน่วยทีด่ ำ� เนินการจัดซือ้ จัดจ้างตามข้อ ๔ และ
ข้อ ๕ จะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง ให้นายทหารพระธรรมนูญ
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หน่วยเป็นผูต้ รวจร่างสัญญาหรือข้อตกลง หากหน่วยงานใดไม่มนี าย
ทหารพระธรรมนูญหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ดว้ ยเหตุใดๆ
ก็ตาม ให้สง่ ร่างสัญญาหรือข้อตกลงให้นายทหารพระธรรมนูญหน้า
วยเหนือขึ้นไปเป็นผู้ตรวจร่างสัญญาหรือข้อตกลง หากไม่สามารถ
ด� ำ เนิ น การดั ง กล่ า วได้ ให้ ข อรั บ การสนั บ สนุ น นายทหารพระ
ธรรมนูญจากหน่วยข้างเคียงในเขตพืน้ ทีก่ องทัพบกภาคเดียวกันเป็น
ผู้ตรวจร่างสัญญาหรือข้อตกลงได้ ทั้งนี้ นายทหารพระธรรมนูญที่
ให้การสนับสนุนในการตรวจร่างสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าวจะต้อง
สังกัดในหน่วยที่ผู้บังคับหน่วยมีอ�ำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างภายใน
วงเงินเท่ากันหรือมากกว่าผูบ้ งั คับหน่วยทีข่ อรับการสนับสนุนในการ
ตรวจร่ า งสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงนั้ น เว้ น หน่ ว ยงานภายในกอง
บัญชาการกองทัพบกทีไ่ ม่มนี ายทหารพระธรรมนูญ ให้สง่ ร่างสัญญา
หรือข้อตกลงให้ส�ำนักงานพระธรรมนูญทหารบกเป็นผู้ตรวจร่าง
สัญญาหรือข้อตกลงให้
- การก�ำหนดราย - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ละเอียดในสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๘ (๔)
หรือข้อตกลง
มาตรา ๘ (๔) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ เพือ่ ประโยชน์ในการตรวจสอบ
		 ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว แต่ไม่มีผลต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส�ำคัญ หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมี
เหตุผลหรือความจ�ำเป็นอื่น การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป
		 ให้ใช้มาตรการตามวรรคหนึง่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ าม
อ�ำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัย
คณะกรรมการราคากลาง ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์โดยอนุโลม
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♦ ค�ำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๒๔๘/๖๐ ลง ๒๒ ก.ย. ๖๐ เรื่อง
การก�ำหนดเจ้าหน้าทีแ่ ละหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วย และการจัดท�ำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�ำปี ข้อ ๕, ๕.๗ และ ๕.๘
ข้อ ๕ ให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่
ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ ดังต่อไปนี้
๕.๗ จัดเตรียมและด�ำเนินการเกี่ยวกับการท�ำสัญญา และ
เสนอแนะผู้บังคับหน่วยเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาและ
การปฏิบัติตามสัญญา
๕.๘ ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดท�ำข้อตกลงเป็นหนังสือ
- ให้เป็นไปตามที่ส่วนราชการก�ำหนดไว้ในการเสนอราคา/
ประกาศ
- การก� ำ หนดราย ♦ ค�ำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๒๔๘/๖๐ ลง ๒๒ ก.ย. ๖๐ เรื่อง การ
ละเอี ย ดของพั ส ดุ ก�ำหนดเจ้าหน้าทีแ่ ละหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการ
กับการอนุมัติสั่งซื้อ จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วย และการจัดท�ำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�ำปี ข้อ ๕ และ ๕.๗
สั่งจ้าง
ข้อ ๕ ให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่มีอ�ำนาจหน้าที่ตามที่
ก�ำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุดังต่อไปนี้
  ๕.๗ จัดเตรียมและด�ำเนินการเกี่ยวกับการท�ำสัญญา และ
เสนอแนะผู้บังคับหน่วยเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาและ
การปฏิบัติตามสัญญา
- การก�ำหนดค่า
ปรับ

♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒, ๑๖๓,๑๖๗, ๑๖๘,
๑๖๙ และข้อ ๑๗๑
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ข้อ ๑๖๒ การท�ำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้าง
ที่ปรึกษาให้ก�ำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่าง
ร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การ
จ้างซึง่ ต้องการผลส�ำเร็จของงานทัง้ หมดพร้อมกัน ให้กำ� หนดค่าปรับ
เป็นรายวันเป็นจ�ำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐
ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต�่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท ส�ำหรับ
งานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้ก�ำหนด
ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ของราคางานจ้างนั้น
แต่อาจจะก�ำหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด
		 ในการท�ำสัญญาจ้างทีป่ รึกษา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า
ถ้าไม่ก�ำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน
ของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดท�ำสัญญาก�ำหนดค่าปรับไว้ใน
สัญญาเป็นรายวันในอัตราหรือจ�ำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ
๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น
		 การก�ำหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตรา
หรือเป็นจ�ำนวนเงินเท่าใด ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐ ค�ำนึงถึงราคา
ก�ำหนดระยะเวลาของการใช้งาน และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมี
ผลกระทบต่อการที่คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐจะหลีกเลี่ยงไม่
ปฏิบตั ติ ามสัญญา หรือกระทบต่อการจราจร หรือความเสียหายแก่
ประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี
		 ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วน
ประกอบส่วนหนึง่ ส่วนใดไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์
แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในก�ำหนดตามสัญญา แต่ยังขาด
ส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้น
เกินก�ำหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย ให้ปรับเต็ม
ราคาของทั้งชุด
		 ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือ
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ทดลองด้วย ถ้าติดตั้งหรือทดลองเกินกว่าก�ำหนดตามสัญญาเป็น
จ�ำนวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่ก�ำหนดของราคา
ทั้งหมด
		 ทัง้ นี้ ให้กำ� หนดเรือ่ งค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชดั เจนด้วย
ข้อ ๑๖๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ�ำเป็นจะต้อง
ก�ำหนดค่าปรับนอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๑๖๒ เนื่องจากถ้า
ไม่กำ� หนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของ
รัฐเช่น งานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่อยู่ระหว่าง
การรับประกันความช�ำรุดบกพร่องจากการซือ้ ขายคอมพิวเตอร์ ให้
พิจารณาก�ำหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว โดยค�ำนึงถึงความ
ส�ำคัญและลักษณะของงานที่จะก�ำหนด และความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐเป็นส�ำคัญ
ข้อ ๑๖๗ หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
- การใช้หลัก
ประกันสัญญาและ ดังต่อไปนี้
การรับรองสภาพ 		 (๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ทธี่ นาคารเซ็นต์สงั่ จ่าย ซึง่ เป็นเช็คหรือ
งาน
ดราฟท์ลงวันทีท่ ใี่ ช้เช็คหรือดราฟท์นนั้ ช�ำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อน
วัน นั้นไม่เกิน ๓ วันท�ำการ
		 (๓) หนังสือค�้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตาม
ตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค�้ำ
ประกัน อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�ำหนดก็ได้
		 (๔) หนังสือค�ำ้ ประกันของบริษทั เงินทุนหรือบริษทั เงินทุน
หลักทรัพย์ทไี่ ด้รบั อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพือ่ การพาณิชย์
และประกอบธุ ร กิ จ ค�้ ำ ประกั น ตามประกาศของธนาคารแห่ ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค�้ำประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด
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		 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย กรณีเป็นการยื่นข้อเสนอจาก
ต่างประเทศ ส�ำหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือค�้ำ
ประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกันสัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง
ข้อ ๑๖๘ หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา
ให้ก�ำหนดมูลค่าเป็นจ�ำนวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบ
ประมาณหรือราคาพัสดุทจี่ ดั ซือ้ จัดจ้างครัง้ นัน้ แล้วแต่กรณี เว้นแต่
การจัดซือ้ จัดจ้างทีห่ วั หน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความส�ำคัญเป็น
พิเศษ จะก�ำหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้
		 ในการท�ำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตาม
สัญญาเกิน ๑ ปี และพัสดุนั้นไม่ต้องมีการประกันเพื่อความช�ำรุด
บกพร่อง เช่น พัสดุใช้สนิ้ เปลือง ให้กำ� หนดหลักประกันในอัตราร้อย
ละห้าของราคาพัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่า
หลักประกันนีเ้ ป็นการค�ำ้ ประกันตลอดอายุสญ
ั ญาและหากในปีตอ่
ไปราคาพัสดุทสี่ ง่ มอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีกอ่ นให้ปรับปรุง
หลักประกันตามอัตราส่วนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปนัน้ ก่อนครบรอบปี ใน
กรณีทหี่ ลักประกันต้องปรับปรุงในทางทีเ่ พิม่ ขึน้ และคูส่ ญ
ั ญาไม่นำ�
หลักประกันมาเพิ่มให้ครบจ�ำนวนภายใน ๑๕ วัน ก่อนการส่งมอบ
พัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวด
สุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกัน
ในส่วนที่เพิ่มขึ้น
การก�ำหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง จะต้องระบุไว้เป็น
เงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือในสัญญาด้วย
		 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มี
มูลค่าสูงกว่าที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบเอกสารเชิญชวน หรือสัญญา
ให้อนุโลมรับได้
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ข้อ ๑๖๙ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่
สัญญาไม่ต้องวางหลักประกัน
ข้อ ๑๗๑ ในการท�ำสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลท�ำให้
วงเงินตามสัญานั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มขึ้น คู่สัญญา
ต้องน�ำหลักประกันมาวางเท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญาที่ได้
เพิ่มนั้น
ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญาน�ำมามอบไว้เพื่อเป็นหกลัก
ประกันการปฏืบัติตามสัญญาลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุไม่
ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามรวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลา
แล้วเสร็จหรือวันครบก�ำหนดความรับผิดในความช�ำรุดบกพร่องตาม
สัญญาเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลัก
ประกันเพิ่มเติมให้มีจ�ำนวนครบถ้วนตามมูลค่าที่ก�ำหนดในสัญญา
มามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนด
- ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ ลง
๑๘ ส.ค. ๒๕๕๔ ข้อ ๔๐
ข้อ ๔๐ การรับช�ำระเงิน ให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับ
ช�ำระเงินนัน้ ออกใบเสร็จรับเงินให้แก่ผชู้ ำ� ระเงินทุกครัง้ ในวันทีร่ บั เงิน
เว้นแต่การรับช�ำระเงินที่มีเอกสารประกอบการลงบัญชีอย่างอื่น
♦ ค�ำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๒๔๘/๖๐ ลง ๒๒ ก.ย. ๖๐ เรื่อง การ
ก�ำหนดเจ้าหน้าทีแ่ ละหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วย และการจัดท�ำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�ำปี ข้อ ๕.๔
ข้อ ๕.๔ ด�ำเนินการและรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักประกันการเสนอ
ราคา และหลักประกันสัญญาโดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับ
กลาโหมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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- หนังสือส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๒/ว.๑๐๒ ลง ๓๐ มิ.ย.
๓๗ ก�ำหนดให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความช�ำรุดบกพร่อง
ของงานจ้างไว้ในสัญญาจ้างงานก่อสร้างอย่างน้อย ๒ ปี
- การปิดอากร
- หนังสือกรมสรรพากร ที่ กค ๐๘๑๑/๑๖๑๐๗ ลง ๒๕ พ.ย. ๔๐
แสตมป์/การสลัก เรือ่ ง อากรแสตมป์ กรณีจำ� นวนแห่งสินจ้างทีน่ ำ� มาค�ำนวณค่าอากร
หลังตราสาร
แสตมป์ ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปิดแสตมป์บริบูรณ์ในสัญญา
(ใบสั่ง) จ้างท�ำของ ซึ่งเป็นตราสารที่ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ตาม
ลักษณะแห่งตราสาร ๔ จ้างท�ำของแห่งบัญชีอากรแสตมป์ทุก
จ�ำนวน ๑,๐๐๐ บาทหรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาทแห่งสินจ้างที่
ก�ำหนดไว้ตอ่ ค่าอากรแสตมป์ ๑ บาท โดยให้คำ� นวณเฉพาะสินจ้าง
ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๗๒๗/ว ๙๕ ลง ๓ พ.ย. ๔๙
เรื่อง ขอความร่วมมือในการตรวจสอบการปิดอากรแสตมป์หรือ
ช�ำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินก่อนลงนามในสัญญาจ้าง เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการโดยรวม จึงขอความร่วมมือจากหน่วย
ราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานของรัฐทุกแห่งในการก�ำหนดให้
คู่สัญญารับท�ำงานให้ ต้องปิดอากรแสตมป์กรณีวงเงินตามสัญญา
จ้างต�ำ่ กว่า๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือต้องช�ำระอากรแสตมป์เป็นตัวเงิน
ต่อพนักงานเจ้าหน้าทีอ่ ากรแสตมป์โดยต้องน�ำตราสารมาสลักหลัง
กรณีวงเงินตามสัญญาจ้างตัง้ แต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้ ไป ให้ถกู ต้อง
ครบถ้วนก่อนลงนามในสัญญาจ้างทุกครั้ง
- การตรวจสอบ ♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
อ�ำนาจการลงนาม บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๑
ของคู่สัญญา และ ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้
การลงนามของ
พยาน
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เป็นอ�ำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐการลงนามในสัญญาตาม
วรรคหนึ่ง จะกระท�ำได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา
๖๖ วรรคสอง ข้อ ๑๖๕ วรรคสาม เมื่อผู้มีอ�ำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
แล้วแต่กรณี ได้อนุมตั กิ ารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หวั หน้า
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๖๖ วรรคสอง
มาตรา ๖๖ วรรคสอง การลงนามในสัญญาจัดซือ้ จัดจ้างจะกระท�ำ
ได้ตอ่ เมือ่ ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มผี ใู้ ดอุทธรณ์ตามมาตรา
๑๑๗ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ทำ� การจัดซือ้ จัดจ้างต่อไปได้
เว้นแต่การจัดซือ้ จัดจ้างทีม่ คี วามจ�ำเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๕๖ (๑)
(ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจัดซื้อจัด
จ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๙๖ วรรคสอง
- หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนทีส่ ดุ ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว  ๓๕๖
ลง ๑๓ ก.ย. ๖๐ เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการด�ำเนินการจัดซื้อจัด
จ้างเพือ่ เพิม่ ประสิทธิภาพการใช้จา่ ยงบประมาณรายจ่ายประจ�ำ
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม
ประจ�ำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๐ ข้อ ๔
ข้อ ๔ กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกกรณีมีความจ�ำเป็นเร่ง
ด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้น อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาด
หมายได้ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) หรือวิธเี ฉพาะเจาะจงกรณี
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มีความจ�ำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัติหรือ
ภัติธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรค
ติดต่อตามมาตรา ๕๖ (๒) (ง) ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องประกาศเผย
แพร่การจัดซือ้ จัดจ้างตามความในพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ประกอบกับ
ในขัน้ ตอนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง กรณีการจัดซือ้ จัดจ้าง
ที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือการจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) และตามมาตรา
๕๖ (๒) (ง) ก็ได้รับการยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐสามารถลงนาม
ในสัญญาหรือข้อตกลงได้โดยไม่ตอ้ งรอให้ลว่ งพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง
♦ ค�ำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๑๕๙๒/๖๒ ลง ๒๙ พ.ย.๖๒ เรื่องการ
ท�ำสัญญาและการบริหารสัญญาของกองทัพบก ข้อ ๔, ๕, ๙, ๑๐
และ ข้อ ๑๒
ข้อ ๔ การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง หรือการพัสดุอื่นใดที่อยู่ในอ�ำนาจอนุมัติสั่งซื้อ
สั่งจ้างของผู้บังคับหน่วย หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบ
ประมาณรายจ่ายให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่งดังกล่าวเป็นผูล้ งนามให้สญ
ั ญา
หรือข้อตกลง
		 การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง หรือการพัสดุอื่นใดที่อยู่ในอ�ำนาจอนุมัติของผู้
บั ญ ชาการทหารบก หรื อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการที่ ผู ้ บั ญ ชาการ
ทหารบก มอบหมายเฉพาะกรณีที่ผู้มีอ�ำนาจอนุมัติหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายนั้นเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
		 การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งและวรรค
สอง ให้ถอื ว่า ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบกได้มอบอ�ำนาจให้ผดู้ ำ� รงต�ำแหน่ง
ดังกล่าวลงนามในฐานะตัวแทนของกองทัพบก กระท�ำการตาม
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ค�ำสั่งผู้บัญชาการทหารบก
ข้อ ๕ ให้ผู้บังคับหน่วยที่ด�ำเนินการจัดซื้อหรือจ้าง มีอ�ำนาจลงนาม
ในสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อหรือจ้างไม่จ�ำกัดวงเงิน หลังจากได้รับ
อนุมตั ใิ ห้จดั ซือ้ หรือจ้างผูม้ อี ำ� นาจอนุมตั สิ งั่ ซือ้ สัง่ จ้างแล้ว เว้นแต่การ
ด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงในกรณีวงเงินครัง้ หนึง่
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ลงนามในใบสัง่ ซือ้ (ทบ. ๑๐๑ - ๐๔๘) และใบสัง่ จ้าง (ทบ. ๑๐๑ - ๐๕๐)
ในฐานะผู้ซื้อหรือผู้จ้างได้เมื่อผู้มีอ�ำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างได้ให้ความ
เห็นชอบแล้ว
ข้อ ๙ ในการท�ำสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้บังคับหน่วยที่มีอ�ำนาจลง
นามในสัญญาหรือข้อตกลงจามข้อ ๔ และข้อ ๕ ระบุในสัญญาหรือ
ข้อตกลงว่าเป็นสัญญาหรือข้อตกลงที่ท�ำขึ้นระหว่าง “กองทัพบก
โดย (ยศ ชื่อ - นามสกุล ต�ำแหน่ง) ท�ำการโดยได้รับมอบหมายจาก
ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก” ส่วนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเฉพาะ
ยศ ชื่อ - นามสกุล ของผู้มีอ�ำนาจลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อ ๑๐ ถ้าต�ำแหน่งผู้บังคับหน่วยที่มีอ�ำนาจลงนามในสัญญาหรือ
ข้อตกลงตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ว่างลงหรือผู้ด�ำรงต�ำแหน่งผู้บังคับ
หน่วยดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เป็นครัง้ คราว และยังมิได้
แต่ ง ตั้ ง ข้ า ราชการผู ้ ใ ดรั ก ษาราชการ หรื อ รั ก ษาราชการแทน
ให้ผู้สั่งการแทนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการ
และประชาสัมพันธ์ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ โดยระบุ
ในสัญญาหรือข้อตกลงว่าเป็นสัญญาหรือข้อตกลงที่ท�ำขึ้นระหว่าง
“กองทัพบก โดย (ยศ ชือ่ - สกุล ต�ำแหน่ง ผูส้ งั่ การแทน) ท�ำการแทน
(ต�ำแหน่งผูบ้ งั คับหน่วย)ท�ำการโดยได้รบั มอบหมายจาก ผูบ้ ญ
ั ชาการ
ทหารบก” ส่วนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเฉพาะ ยศ
ชื่อ - นามสกุลของผู้สั่งการแทน
ข้อ ๑๒ ให้ผู้บังคับหน่วยที่ด�ำเนินการแลกเปลี่ยน เมื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้บัญชาการทหารบกหรือผู้ได้รับมอบหมายให้สั่งการแทน
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ผูบ้ ญ
ั ชาการมหารบกแล้ว มีอำ� นาจลงนามในสัญญาแลกเปลีย่ นพัสดุ
ได้เช่นเดียวกับการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงตามข้อ ๙
♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๔
ข้อ ๑๖๔ ให้หน่วยงานของรัฐส่งส�ำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนังสือ ซึง่ มีมลู ค่าตัง้ แต่หนึง่ ล้านบาทขึน้ ไป ให้สำ� นักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท�ำสัญญา
หรือข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด
- หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๔/๒๑๙๕ ลง ๑๖ ก.ค. ๖๑ เรื่อง
รายงานผลการประชุมและขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติในการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ข้อ ๒.๒
ข้อ ๒.๒ ให้หน่วยด�ำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างส่งส�ำเนาหรือข้อ
ตกลงซึ่ ง มี มู ล ค่ า ตั้ ง แต่ ห นี่ ง ล้ า นบาทขึ้ น ไปให้ สตง. และกรม
สรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท�ำสัญญาหรือข้อตกลงตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๔ และเพือ่ การตรวจสอบของ ทบ.
ให้หน่วย ด�ำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างส่งส�ำเนา หรือข้อตกลงเป็น
หนังสือให้ จบ., สตน.ทบ. และ สปช.ทบ. ภายในก�ำหนดเวลาดัง
กล่าวด้วย
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การด�ำเนินการตาม
สั ญ ญา/การบอก
เลิกสัญญา
๕.๑ การปฏิ บั ติ
หน้าที่ของ
คณะกรรมการ
- คณะกรรมการ ♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ตรวจรับพัสดุ/ คณะ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ และข้อ ๑๗๖
กรรมการ ตรวจสอบ ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือ
การปฏิบัติงาน
งานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท�ำการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่ง
ก�ำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
		 การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือ
ข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐก่อน
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถกู ต้องครบถ้วนตามหลักฐานทีต่ กลงกันไว้
ส�ำหรับกรณี ที่มีการทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทาง
วิทยาศาสตร์จะเชิญผู้ช�ำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เกี่ยวกับพัสดุ
นั้ น มาให้ ค� ำ ปรึ ก ษาหรื อ ส่ ง พั ส ดุ น� ำ ไปทดลองหรื อ ตรวจสอบ
ณ สถานที่ของผู้ช�ำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้
		 ในกรณีจ�ำเป็น ที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ�ำนวนหน่วย
ทั้งหมดได้ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(๓) ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน�ำพัสดุมาส่งและ
ให้ด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
(๔) เมือ่ ตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รบั พัสดุไว้และถือว่าผูข้ าย
หรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือ
ผูร้ บั จ้างน�ำพัสดุนนั้ มาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าทีพ่ ร้อมกับท�ำใบตรวจ
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รับโดย ลงชื่อ ไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับเพื่อด�ำเนินการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หวั หน้าหน่วยงาน
ของรัฐทราบ
		 ในกรณีทเี่ ห็นว่าพัสดุทสี่ ง่ มอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบและสั่งการ
(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบ
จ�ำนวนหรือส่งมอบครบจ�ำนวนแต่ไม่ถกู ต้องทัง้ หมด ถ้าสัญญาหรือ
ข้อตกลง มิได้ก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ�ำนวนที่
ถูกต้องโดยถือปฏิบัติตาม (๔) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ
ภายใน ๓ วันท�ำการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์
หน่วยงานของรัฐที่จะปรับ ผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ�ำนวนที่ส่งมอบ
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
(๖) การตรวจรับพัสดุที่ ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาด
ส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดย
สมบูรณ์ ให้ถอื ว่าผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้างยังมิได้สง่ มอบพัสดุนน้ั และโดย
ปกติ ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วัน ท�ำการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ
(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยธรรม
ความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่ง
การ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้จึงด�ำเนิน
การตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง
มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้รับจ้าง
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
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(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิ บั ติ ง านของผู ้ รั บ จ้ า ง และ
เหตุการณ์แวดล้อมที่ ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของภาครัฐ
รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อ
ก�ำหนดในสัญญา หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือ
พิจารณาการสัง่ หยุดงาน หรือพักงานของผูค้ วบคุมงานแล้วรายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
(๓) ให้ ค ณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ห รื อ กรรมการที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงานจ้าง
ณ สถานที่ที่ก�ำหนด ไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ท�ำงานจ้างนั้น ๆ
ตามเวลาทีเ่ หมาะสมและเห็นสมควร และจัดท�ำบันทึกผลการออก
ตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
(๔) นอกจากการด�ำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อ
สงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อก�ำหนด
ในสัญญาหรือ มีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่
เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอ�ำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่ม
เติมหรือตัดทอนงานจ้างไว้ตามทีเ่ ห็นสมควรและตามหลักวิชาการ
ช่างเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการละเอียด
(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วัน
ท�ำการนับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน
และให้ท�ำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบ
รูปรายการละเอียด และข้อก�ำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้
ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้าง
นั้นและให้ท�ำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด
แล้วแต่กรณีโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้
แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อท�ำการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และ
รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
กรมจเรทหารบก

93

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

ล�ำดับ หัวข้อการตรวจ

หลักฐานอ้างอิงและใจความ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่ง
มอบทัง้ หมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อก�ำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้รายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี
(๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดย
ท�ำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณา
สั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้
จึงด�ำเนินการตาม (๖)
♦ ค�ำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ ๑๒๕๕/๒๕๖๐ ลง ๒๕ ก.ย.๖๐ เรื่อง
การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ข้อ ๖ และข้อ ๗
ข้อ ๖ การตรวจสอบคุณภาพหรือคุณสมบัติสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงตาม
คุณลักษณะเฉพาะตามที่กองทัพบก ก�ำหนด กรณีที่คณะกรรมการ
มีข้อสงสัยหรือปัญหาในการตรวจสอบคุณสมบัติสิ่งอุปกรณ์ตาม
คุณลักษณะเฉพาะ หรือตามคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์
ก�ำหนดให้ตอ้ งใช้เครือ่ งมือหรือต้องใช้ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางในการ
ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ ให้คณะกรรมการหรือผูต้ รวจรับพัสดุ
มี ห นั ง สื อ แจ้ ง ขอให้ ก รมฝ่ า ยยุ ท ธบริ ก ารที่ รั บ ผิ ด ชอบก� ำ หนด
คุณลักษณะเฉพาะสิง่ อุปกรณ์ หรือหน่วยงานทางเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้อง
กับสิ่งอุปกรณ์ตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติของสิ่งของที่เสนอ
ราคาหรือสิ่งของตามสัญญาหรือข้อตกลง เป็นไปตามคุณลักษณะ
เฉพาะสิง่ อุปกรณ์หรือไม่กอ่ น หลังจากนัน้ จึงให้คณะกรรมการหรือ
ผู้ตรวจรับพัสดุพิจารณาด�ำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป
โดยทั้งนี้ให้อยู่ในดุลยพินิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หรือผูต้ รวจรับพัสดุ ทีจ่ ะต้องด�ำเนินการให้ถกู ต้องครบถ้วนและเป็น
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ไปตามข้อก�ำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ส�ำหรับการลงนามใน
หนังสือถึงหน่วยงานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วย
ต้องการให้ตรวจสอบและยืนยัน ให้ผู้บังคับหน่วยที่ด�ำเนินการจัด
ซื้อจัดจ้างลงนาม “ท�ำการแทน ผู้บัญชาการทหารบก”
ข้อ ๗ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และเป็นไปตาม
ระเบียบแบบธรรมเนียมที่หน่วยเหนือและที่กองทัพบกก�ำหนดไว้
โดยจะต้องด�ำเนินการให้ถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อกองทัพบก
- ผู้ควบคุมงาน/ ♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
ผูค้ วบคุมรับผิดชอบ บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๘
ในการจัดท�ำเอง ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานทีท่ กี่ ำ� หนดไว้ในสัญญาหรือ
ที่ตกลงให้ท�ำงานจ้างนั้นๆทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียด และข้อ ก�ำหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลง
แก้ไขเพิม่ เติมหรือตัดทอนงานจ้างได้ตามทีเ่ ห็นสมควร และตามหลัก
วิชาช่าง เพือ่ ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อ ก�ำหนด
ในสัญญาถ้าผูร้ บั จ้างขัดขืนไม่ปฏิบตั ติ ามข้อสัง่ ให้หยุดงานนัน้ เฉพาะ
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อนจนกว่าผู้รับจ้างจะ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามค�ำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบการบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง
ทันที
(๒) ในกรณีทปี่ รากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อก�ำหนด
ในสัญญามีความขัดกันหรือเป็นทีค่ าดหมายไว้วา่ ถึงแม้นว่างานจ้าง
นั้นจะได้เป็นไปตาม แบบรูปรายการละเอียดและข้อก�ำหนดใน
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- การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
สัญญา/ข้อตกลง
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สัญญาแต่เมือ่ ส�ำเร็จแล้วจะไม่มนั่ คงแข็งแรงหรือไม่เป็นไปตามหลัก
วิชาช่างที่ดีหรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพนักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมาย ให้ทำ� หน้าทีร่ บั
ผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุทเี่ ป็น
งานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว
(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์
แวดล้อมเป็นรายวันพร้อมทัง้ ผลการปฏิบตั งิ านหรือการหยุดงานและ
สาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่รับผิด
ชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุทเ่ี ป็นงาน
จ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้า
หน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวดโดยถือว่าเป็นเอกสารส�ำคัญของทาง
ราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
		 การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย
(๔) ในวันก�ำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึง
ก�ำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับ
จ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือ
ผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้ทำ� หน้าทีร่ บั ผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อ
ตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓
วันท�ำการนับแต่วันถึงก�ำหนดนั้นๆ
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๕ วรรคท้าย และข้อ
๑๗๑
ข้อ ๑๖๕ วรรคท้าย เมื่อผู้มีอ�ำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วแต่กรณี
ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
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♦ ค�ำสั่ง ทบ. (เฉพาะ)ที่ ๑๕๙๒/๖๒ ลง ๒๙ พ.ย. ๖๒ เรื่อง การ
ท�ำสัญญา และการบริหารสัญญาของกองทัพบก ข้อ ๘ และ ข้อ ๑๑
ข้อ ๘ ให้ผู้บังคับหน่วยที่ด�ำเนินการจัดซื้อหรือจ้าง เป็นผู้มีอ�ำนาจ
และลงนามบอกเลิกสัญญาและรายงานการบอกเลิกสัญญาให้
กองทัพบกทราบโดยด่วน สัญญาใดที่ผู้บัญชาการทหารบก หรือผู้
ได้รบั มอบหมายให้สงั่ การแทนผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบกเป็นผูล้ งนาม ใน
การบอกเลิกสัญญาให้หน่วย รายงานกองทัพบกเพื่อทราบด้วย
		 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ทีม่ วี งเงินเท่าเดิมหรือเพือ่ ลด
วงเงินหรือเพื่อเพิ่มวงเงินซึ่งอยู่ซึ่งเดิมอยู่ในอ�ำนาจอนุมัติสั่งซื้อ
สัง่ จ้างของปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผูบ้ ญ
ั ชาการทหารสูงสุด หรือ
ผู้บัญชาการทหารบก แล้วแต่กรณี การอนุมัติแก้ไขสัญญาหรือข้อ
ตกลงดังกล่าว กรณีใดเป็นอ�ำนาจของปลัดกระทรวงกลาโหมหรือ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดตาม
ค�ำสัง่ กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๖๒/๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน
พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่ อ ง การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ข อง
กระทรวงกลาโหม
- การยกเลิก/ขยาย - พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ระยะเวลาตาม
พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๐๒ และมาตรา ๑๐๓
สัญญา/ข้อตกลง มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยาย
เวลาท�ำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของผูม้ อี ำ� นาจ
ที่จะพิจารณาได้ตามจ�ำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณีดัง
ต่อไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
(๒) เหตุสุดวิสัย
(๓) เหตุเกิด จากพฤติก ารณ์ อั น หนึ่ ง อั น ใดที่ คู ่ สั ญญาไม่ ต ้ อ ง
รับผิดชอบตามกฎหมาย
(๔) เหตุอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
		 หลักเกณฑ์และวิธีการขอ งดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา
หรือการขยายเวลาท�ำการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนด
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มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้
ให้อยูใ่ นดุลพินจิ ของผูม้ อี ำ� นาจทีจ่ ะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับ
คู่สัญญา
(๑) เหตุตามที่กฎหมายก�ำหนด
(๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงาน
หรือท�ำงานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก�ำหนด
(๓) เหตุอื่นตามที่ก�ำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญา
หรือข้อตกลง
(๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนด
		 การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้
ผู้มีอ�ำนาจพิจารณา ได้เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
ของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อแก้ไขข้อเสีย
เปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อ
ตกลงนั้นต่อไป
		 ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลง หรือการบอกเลิกสัญญา หรือข้อตกลงนัน้ เป็นกรณีทหี่ น่วย
งานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่กรณี หากคูส่ ญ
ั ญาเห็นว่าหน่วย
งานของรัฐ ต้องรับ ผิดชดใช้คา่ เสียหายคูส่ ญ
ั ญาจะยืน่ ค�ำร้องขอต่อ
หน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้ในการนี้ หน่วย
งานของรัฐต้องออกใบรับค�ำขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณา
ค�ำขอนั้นโดยไม่ชักช้าเมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการ
พิจารณาเป็นเช่นใดแล้วหากคูส่ ญ
ั ญายังไม่พอใจในผลการพิจารณา
ก็ให้มีสิทธิ์ ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญา
ต่อไป ทัง้ นี้ หลักเกณฑ์วธิ กี ารและระยะเวลา ในการพิจารณาค�ำขอ
ของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�ำหนดซึ่ง
อย่างน้อยต้องก�ำหนดให้หน่วยงานของรัฐแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้
เพื่ อ พิ จ ารณาค่ า เสี ย หายและก� ำ หนดวงเงิ น ค่ า เสี ย หายที่ ต ้ อ ง
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รายงานต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๓
ข้อ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา
๑๐๓ หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อ
ตกลงได้และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หาก
จ�ำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด�ำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อ
ตกลง เว้นแต่คสู่ ญ
ั ญาจ้างได้ยนิ ยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของ
รัฐโดยไม่มเี งือ่ นไขใด ๆ ทัง้ สิน้ ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จ�ำเป็น

๕.๒ กรณีที่ผิด
สัญญา/ข้อตกลง
- การแจ้งเรียกค่า
ปรับ
- การบอกสงวน
สิทธิการเรียกค่า
ปรับ
*- การปรับ, การงด
หรือลดค่าปรับ

♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๑ และข้อ ๑๘๒
ข้อ ๑๘๑ กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบก�ำหนดส่งมอบแล้ว
และมีค่าปรับเกิดขึ้นให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตาม
สัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันท�ำการ นับถัดจาก
วันครบก�ำหนดส่งมอบ และเมือ่ คูส่ ญ
ั ญาได้สง่ มอบพัสดุ ให้หน่วยงาน
ของรั ฐ บอกสงวนสิ ท ธิ์ ก ารเรี ย กค่ า ปรั บ ในขณะที่ รั บ มอบพั ส ดุ
นั้นด้วย
ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลา
ท�ำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุ
เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือ
เหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้อง
รับผิดตามกฎหมายหรือเหตุอนื่ ตามทีก่ ำ� หนดในกฏกระทรวง ท�ำให้
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คูส่ ญ
ั ญาไม่สามารถส่งมอบสิง่ ของหรืองานตามเงือ่ นไขและก�ำหนด
เวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อ
ตกลงก�ำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐ
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตาม
ที่ ก� ำ หนดในกฎกระทรวง หากมิ ไ ด้ แ จ้ ง ภายในเวลาที่ ก� ำ หนด
คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยาย
เวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือข้อ
บกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงาน
ของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
♦ ค�ำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ ๑๕๙๒/๖๒ ลง ๒๙ พ.ย.๖๒ เรื่อง การ
ท�ำสัญญาและการบริหารสัญญา ของกองทัพบก ข้อ ๗ และข้อ ๘
ข้อ ๗ ให้ผู้บังคับหน่วยที่ด�ำเนินการจัดซื้อหรือจ้าง เป็นผู้มีอ�ำนาจ
และลงนามในหนังสือการออกหนังสือรับรอง การแจ้งการปรับ การ
ริบหลักประกันสัญญา การสงวนสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อัน
พึงมีการคืนเงินค่าปรับหรือการโอนสิทธิเรียกร้อง โดยลงนาม
“ท�ำการแทน ผู้บัญชาการทหารบก”
- หนังสือ กบ.ทบ. ที่ ต่อ กห ๐๔๐๔/๑๔๕๗๔/๔๒ ลง ๒๙ ก.พ.
๔๓ ข้อ ๓.๑.๑ และข้อ ๓.๑.๒
ข้อ ๓.๑.๑ การแจ้งการปรับ
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๓.๑.๑.๑ กรณีคู่สัญญา ส่งมอบภายในก�ำหนดสัญญาแต่การ
ตรวจรับของหรือตรวจรับงานกระท�ำภายหลังวันครบก�ำหนดส่งมอบ
และไม่ผ่านการตรวจรับส่วนราชการจะต้องรีบด�ำเนินการแจ้งการ
ปรับไปยังคูส่ ญ
ั ญาโดยเร็วพร้อมทัง้ แจ้งให้คสู่ ญ
ั ญาท�ำการแก้ไขให้ถกู
ต้องตามสัญญาต่อไป
๓.๑.๑.๒ กรณีเมือ่ ครบก�ำหนดสัญญาแล้วแต่ผขู้ ายหรือผูร้ บั จ้าง
ยังไม่ส่งมอบงานส่วนราชการจะต้องรีบด�ำเนินการแจ้งการปรับไป
ยังคูส่ ญ
ั ญาหลังจากครบก�ำหนดสัญญาไว้โดยเร็วขัน้ หนึง่ ก่อนพร้อม
ทั้งแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเร่งรัดการส่งมอบของหรือส่งมอบงาน
ต่อไป
ข้อ ๓.๑.๒ การแจ้งสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่าปรับ จะท�ำหลังจาก
ทีไ่ ด้ มีการแจ้ง การปรับไว้แล้วโดยหลังจากคูส่ ญ
ั ญาแจ้งการส่งมอบ
ทางราชการสามารถแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับจากคู่สัญญาได้ตั้งแต่
วันที่คู่สัญญาส่งมอบในกรณีส่งมอบแล้วผ่านการตรวจรับหรือวันที่
คู่สัญญาส่งมอบของที่น�ำมาเปลี่ยนให้ไหมหรือส่งมอบงานที่แก้ไข
ใหม่แล้วผ่านการตรวจรับจนถึงวันทีท่ างราชการออกไปตรวจรับหรือ
ใบรับรอง ผลการปฏิบัติงานให้กับคู่สัญญาโดยการแจ้งสงวนสิทธิ
การเรียกค่าปรับสามารถแจ้งได้ทุกครั้งที่มีการส่งมอบ
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๖. การตรวจรับพัสดุ
และหลักประกัน
๖.๑ ผลการจัดหา
- การส่งมอบพัสดุ/ ♦ ค�ำสั่ง ทบ. ที่ ๒๓/๑๙๔๒ ลง ๒๗ ม.ค. ๙๘ เรื่อง การใช้แบบ
การส่งมอบงานจ้าง ใบสัง่ ซือ้ และแบบใบสัง่ ให้สง่ ของตามหนังสือสัญญา ข้อ ๖ กล่าว
คือ ผูล้ งลายมือชือ่ รับของในใบสัง่ ซือ้ และใบสัง่ ให้สง่ ของตามหนังสือ
สัญญาต้องเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบใน
การเก็บรักษาสิ่งของ
♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ (๓)
ข้อ ๑๗๕ (๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันทีผ่ ขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างน�ำพัสดุมา
ส่ง และให้ด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
- หนังสือที่ กบ.ทบ. ที่ กหก ๐๔๐๔/๒๑๙๕ ลง ๑๖ ก.ค. ๖๑
เรือ่ ง รายงานผลการประชุมและขออนุมตั แิ นวทางการปฏิบตั ใิ น
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ข้อ ๒.๓
ข้อ ๒.๓ ให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีข่ องหน่วยด�ำเนินกรรมวิธจี ดั ซือ้ จัดจ้าง
แจ้ง สตง. และ จบ. ก่อนการตรวจรับพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลง
ที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๓ วันท�ำการ
- หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๔/๑๑๔๙๘ ลง ๒๔ ส.ค. ๔๔ เรื่อง
ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและการตรวจรับพัสดุ
ข้อ ๑.๒
ข้อ ๑.๒ ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุในการตรวจรับพัสดุ ให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ด�ำเนินการตรวจรับ ในวันที่คู่สัญญา
น�ำพัสดุมาส่งมอบ และให้ดำ� เนินการให้เสร็จสิน้ ไปโดยเร็วทีส่ ดุ แต่
อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันท�ำการ นับแต่วันที่คู่สัญญาน�ำพัสดุมาส่งมอบ
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**- พัสดุหรืองาน - ให้ปฏิบัติตามข้อตกลง สัญญา หรือแบบรูปรายการ ที่ก�ำหนด
- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
จ้าง
พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๑๒๐
มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ�ำนาจหน้าที่ในการ
ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่
ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสีย
หายแก่ผหู้ นึง่ ผูใ้ ด หรือปฏิบตั หิ รือละเว้นการปฏิบตั หิ น้าทีใ่ นการจัด
ซือ้ จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตนิ ี้ กฎกระเทรวง
ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดย
ทุจริต ต้องระวางโทษจ�ำคุกตัง้ แต่หนึง่ ปีถงึ สิบปี หรือปรับตัง้ แต่สอง
หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ�ำทั้งปรับ
		 ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท�ำความผิดตาม
วรรคหนึง่ ผูน้ นั้ ต้องระวางโทษตามทีก่ ำ� หนดไว้สำ� หรับความผิดตาม
วรรคหนึ่ง
*- การควบคุมทาง ♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๒๐๓, ๒๐๔, ๒๐๕, ๒๐๖,
บัญชี
๒๑๒, ๒๑๓ และ ข้อ ๒๑๔
ข้อ ๒๐๓ เมือ่ เจ้าหน้าทีไ่ ด้รบั มอบพัสดุแล้ว ให้ดำ� เนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยก
เป็นชนิด และแสดงรายการ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก�ำหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ
รายการด้วย
		 ส�ำหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุก
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ชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้
(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้
ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี หรือทะเบียน
- การเบิกจ่ายพัสดุ ข้ อ ๒๐๔ การเบิ ก พั ส ดุ จ ากหน่ ว ยพั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ
ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้น เป็นผู้เบิก
ข้อ ๒๐๕ การจ่ายพัสดุ ให้หวั หน้าหน่วยพัสดุทมี่ หี น้าทีเ่ กีย่ วกับการ
ควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ
		 ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและ
เอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชี หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการ
จ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย
ข้อ ๒๐๖ หน่วยงานของรัฐใดมีความจ�ำเป็นจะก�ำหนดวิธีการเบิก
จ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นให้อยู่ ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐนัน้ โดยให้รายงานคณะกรรมการวินจิ ฉัยและส�ำนักงานการตรวจ
เงิน แผ่นดินทราบด้วย
ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ใน
ความครอบครองให้อยู่ในสภาพ ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดย
ให้มกี ารจัดท�ำแผนการซ่อมบ�ำรุงทีเ่ หมาะสมและระยะเวลาในการ
ซ่อมบ�ำรุงด้วย ในกรณีที่พัสดุเกิดการช�ำรุด ให้หน่วยงานของรัฐ
ด�ำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว
ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๐๕ แต่ง
ตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ ตาม
ความจ�ำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา
และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ เพียงวันสิ้นงวดนั้น
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		 ในการตรวจสอบตามวรรคหนึง่ ให้เริม่ ด�ำเนินการตรวจสอบ
พัสดุในวันเปิดท�ำการวันแรก ของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการ
รับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี หรือ
ทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดช�ำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะ
เหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำ� เป็น ต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้ว
ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐
วันท�ำการ นับแต่วันเริ่มด�ำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
		 เมือ่ ผูแ้ ต่งตัง้ ได้รบั รายงานจากผูร้ บั ผิดชอบในการตรวจสอบ
พัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ๑ ชุด และส่งส�ำเนา
รายงานไปยังส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุด พร้อมทั้งส่ง
ส�ำเนารายงาน ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุด ด้วย
ข้อ ๒๑๔ เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจ
สอบพัสดุตามข้อ ๒๑๓ และปรากฏว่ามีพสั ดุชำ� รุด เสือ่ มสภาพ หรือ
สูญไปหรือไม่จ�ำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้น�ำความใน
ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้
อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสือ่ มสภาพเนือ่ งมาจากการใช้งานตามปกติ
หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่ง
การให้ด�ำเนินการจ�ำหน่ายต่อไปได้
		 ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด�ำเนินการ ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป
♦ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สาย
พธ. พ.ศ.๒๕๕๑ ลง ๒๙ ม.ค. ๕๑ ข้อ ๔๙
ข้อ ๔๙ การควบคุมทางบัญชีของหน่วยใช้ และ ข้อ ๔๙.๑.๒ ท�ำ
บัญชีแสดงยอด รับ-จ่าย และคงเหลือของน�้ำมันในครอบครองซึ่ง
เป็นบัญชีแยกประเภทตามชนิดน�ำ้ มันและประเภทของงาน โดยใช้
ทบ. ๔๖๕-๓๐๕ ผนวก ด
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♦ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการส่งก�ำลังสิ่งอุปกรณ์ ประเภท ๒ และ
๔ พ.ศ.๒๕๓๔ ข้อ ๓๙.๒ และข้อ ๔๐
ข้อ ๓๙.๒ การควบคุมทางบัญชี ผูบ้ งั คับหน่วยสนับสนุนทางการส่ง
ก�ำลังและหน่วยใช้ จะต้องรับผิดชอบด�ำเนินการควบคุมทางบัญชี
ต่อสิง่ อุปกรณ์ ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เหมาะสม เพือ่ ให้ทราบ
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา โดยถือมูลฐานภารกิจและ
ความรับผิดชอบในการควบคุม
๓๙.๒.๓ ความรับผิดชอบการควบคุมทางบัญชี
๓๙.๒.๓.๑ หน่วยสนับสนุนทางการส่งก�ำลัง
๓๙.๒.๓.๑.๒ จัดท�ำบัญชีคมุ สิง่ อุปกรณ์
โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐ - ๐๐๓ และแบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐ –
๐๐๓ - ๒
๓๙.๒.๓.๑.๓ จัดท�ำบัญชีคมุ สิง่ อุปกรณ์
ถาวรที่อยู่ในความครอบครองของหน่วยใช้ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ.
๔๐๐ – ๐๐๓ - ๓ และ ทบ. ๔๐๐ – ๐๐๓ – ๔
๓๙.๒.๓.๒ หน่วยใช้
๓๙.๒.๓.๒.๒ จัดท�ำบัญชีคมุ สิง่ อุปกรณ์
ถาวร โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐ – ๐๐๕ ส�ำหรับบัญชีคุมชิ้นส่วน
ซ่อมและสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองนั้น ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐ –
๐๖๘
ข้อ ๔๐ ความรับผิดชอบ ผูบ้ งั คับบัญชาทุกระดับชัน้ ต้องรับผิดชอบ
ในการควบคุมสิง่ อุปกรณ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย เหมาะสม ถูกต้อง
ตามความมุ่งหมายของทางราชการ
♦ ค�ำสั่ง ทบ. ที่ ๑๕๖/๒๕๕๗ ลง ๒๖ พ.ค. ๕๗ เรื่อง การขึ้น
บัญชีคุม สป. ของ ทบ. ข้อ ๓, ๓.๑, ๔, และข้อ ๔.๒ ถึง ๔.๘
ข้อ ๓ การขึ้นบัญชีคุม สป. ที่ได้จากการจัดซื้อจัดจ้างโดยเงิน
ราชการใด ๆ การแลกเปลี่ยน การรับโอนจากส่วนราชการอื่น การ

106

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

ล�ำดับ หัวข้อการตรวจ

หลักฐานอ้างอิงและใจความ
รับบริจาค หรือการด�ำเนินการอื่นใด ยกเว้น สป. ที่ได้รับจากการ
ก่อสร้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ให้ด�ำเนินการดังนี้
๓.๑ เมื่อหน่วยที่ด�ำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง แลกเปลี่ยน
รั บ โอน หรื อ รั บ บริ จ าค ได้ ด� ำ เนิ น การจนถึ ง ขั้ น ตรวจรั บ สป.
เรียบร้อยพร้อมที่จะใช้ในราชการแล้ว ให้รายงานรายละเอียดของ
สป. ทีไ่ ด้รบั แยกตามสายงานทีร่ บั ผิดชอบ สป. ไปตามสายการบังคับ
บัญชาจนถึง นขต.ทบ. ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ตรวจรับ สป.
เรียบร้อย
ข้อ ๔ การขึ้นบัญชีคุม สป. ที่ได้รับการก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร
และสิ่งปลูกสร้าง ให้ด�ำเนินการดังนี้
		 ๔.๒ เมื่องานก่อสร้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างได้
ด�ำเนินการแล้วเสร็จโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ด�ำเนินการ
ตรวจรับงานเรียบร้อย ให้ผู้ควบคุมงานของหน่วยด�ำเนินกรรมวิธี
จัดซื้อจัดจ้าง รวบรวมหลักฐานประกอบการขออนุมัติขึ้นบัญชีคุม
สป. ทีไ่ ด้รบั จากการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารและสิง่ ปลูกสร้างแต่ละ
สายงาน พร้อมทั้งจัดท�ำประวัติ สป. แต่ละสายงานในกรณีที่ติดตั้ง
ใหม่หรือติดตั้งทดแทน ส่งให้ฝ่ายยุทธโยธา หรือผู้ที่ท�ำหน้าที่ฝ่าย
ยุทธโยธาของหน่วยด�ำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง หรือฝ่ายส่งก�ำลัง
บ�ำรุงของหน่วยด�ำเนินกรรมวิธจี ดั ซือ้ จัดจ้างในกรณีทหี่ น่วยไม่มฝี า่ ย
ยุทธโยธา
		 ๔.๓ ให้หน่วยทีด่ ำ� เนินกรรมวิธจี ดั ซือ้ จัดจ้าง เป็นหน่วยรับ
ผิดชอบในการรายงานขออนุมัติขึ้นบัญชีคุม สป. ที่ได้รับจากการ
ก่อสร้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง โดยแยกรายงานตาม
สายงานที่รับผิดชอบ สป. ไปตามสายการบังคับบัญชาจนถึง นขต.
ทบ. ภายใน ๓๐ วัน นับจากวันที่ได้รับรายงาน
๔.๔ นขต.ทบ. รายงายผ่านกรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรม
ฝ่ายกิจการพิเศษ ที่รับผปิดชอบใน สป. ภายใน ๓๐ วัน นับจากวัน
ที่ได้รับรายงาน
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๔.๕ กรมฝ่ า ยยุ ท ธบริ ก ารหรื อ กรมฝ่ า ยกิ จ การพิ เ ศษที่
รับผิดชอบใน สป. ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
และบันทึกในบัญชีคุมของ ทบ. โดยให้เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการหรือ
เจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผืดชอบใน สป. เป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติ
ให้ขึ้นบัญชีคุม จากนั้นให้กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการ
พิเศษที่รับผิดชอบใน สป. แจ้ง นขต.ทบ. ที่รายงานขออนุมัติขึ้น
บัญชีคุมทราบผล
๔.๖ นขต.ทบ. เมือ่ ได้รบั ทราบผลการอนุมตั ขิ นึ้ บัญชีคมุ แล้ว
ให้แจ้งหน่วยทีร่ ายงานหน่วยทีไ่ ด้รบั การแจกจ่าย สป. และหน่วยใน
สายส่งก�ำลังที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน ๓๐ วัน เพื่อบันทึกบัญชีคุม
ให้ถูกต้องตรงกัน
๔.๗ กรณี ป รากฏ สป. ที่ ห น่ ว ยด� ำ เนิ น กรรมวิ ธี จั ด ซื้ อ
จัดจ้างไม่อาจพิจารณาสายงานที่รับผิดชอบได้ ให้หน่วยด�ำเนิน
กรรมวิ ธี จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งรายงานขออนุ มั ติ ขึ้ น บั ญ ชี คุ ม เป็ น สป.
สาย ยย. ไว้ก่อน ทั้งนี้หาก ยย.ทบ. ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น สป.
ในความรับผิดชอบของสายงานอื่น ให้เสนอขอรับความเห็นชอบ
จาก กบ.ทบ. ก่อนที่จะด�ำเนินการปรับโอนความรับผิดชอบให้กับ
สายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
๔.๘ ส�ำหรับ สป. ใช้สิ้นเปลือง ให้หน่วยด�ำเนินกรรมวิธีจัด
ซื้อจัดจ้าง บันทึกขึ้นบัญชีคุมในบัญชีคุมของหน่วย ทั้งนี้ให้อยู่ใน
อ�ำนาจอนุมัติของผู้บังคับหน่วยที่ด�ำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
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- การบันทึกประวัติ - ข้อบังคับทหารว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร พ.ศ.๒๔๘๐ ลง ๑
มี.ค.๒๔๘๐ มาตรา ๒ (ประวัติใบทะเบียนและสมุดใช้รถ) ข้อ ๖
ข้อ ๖ เอกสารการส่งซ่อมประวัติยุทโธปกรณ์ เป็นเอกสารส�ำคัญ
เกี่ยวกับการซ่อมบ�ำรุง จะบันทึกรายการละเอียดของยุทโธปกรณ์
บันทึกรายการซ่อมบ�ำรุงโดยละเอียดทุกครั้ง เมื่อท�ำการซ่อมเสร็จ
แล้ว (ข้อแนะน�ำท้ายสมุดประวัตริ ถยนต์ทหารบก (ทบ. ๔๖๑-๓๐๕)
ข้อ ๓ ผู้ที่บันทึกคือนายทหารซ่อมบ�ำรุง หรือ นยน. เมื่อบันทึกแล้ว
เซ็นชื่อ, ยศ, ต�ำแหน่งไว้ในช่องผู้บันทึกการซ่อมด้วย)
♦ ค�ำสั่ง ทบ. ที่ ๒๘๒/๒๕๕๖ ลง ๒๐ ก.ย. ๕๖ เรื่อง การจัดท�ำ
และการบริ ห ารงบประมาณกลุ ่ ม งบงานการบริ ห ารงานและ
บริหารหน่วย งบงานบริหารหน่วย ข้อ ๔.๒.๒
ข้อ ๔.๒.๒ การซ่อมบ�ำรุงให้ดำ� เนินซ่อมบ�ำรุงขัน้ หน่วย เพือ่ ให้หน่วย
สามารถใช้ครุภณ
ั ฑ์ สิง่ ก่อสร้างและสาธารณูปโภค ได้อย่างต่อเนือ่ ง
โดยห้ามท�ำการดัดแปลงต่อเติมและ เปลี่ยนประโยชน์ใช้สอยเดิม
และหน่วย เจ้าของงบประมาณบันทึกรายการทีซ่ อ่ มและจ�ำนวนเงิน
ลงในทะเบียนประวัติ ส�ำหรับอาคารและสิง่ ก่อสร้างเมือ่ ซ่อมแล้วให้
แจ้งรายละเอียดให้ ยย.ทบ. ทราบ เพื่อบันทึกลงประวัติอาคาร
- หนังสือ กบ.ทบ. ที่ต่อ กห ๐๔๐๔/๑๒๓๗/๓๐ ลง ๑๓ ก.พ. ๓๐
เรื่องการจัดท�ำทะเบียนประวัติอาคาร ข้อ ๑
ข้อ ๑ หน่วยต่าง ๆ ทีร่ บั งานก่อสร้างไปด�ำเนินการเองท�ำงบประมาณ
ปกติประจ�ำปี งบเพิ่มเติมประจ�ำปี งบโครงการปกติ งบโครงการ
เสริมสร้างก�ำลังกองทัพ และงบโครงการอืน่ ๆ เมือ่ งานก่อสร้างแล้ว
เสร็จให้รีบส่งส�ำเนาหลักฐานให้ ยย.ทบ. ด�ำเนินการน�ำขึ้นทะเบียน
และให้หมายเลขอาคารที่สร้างใหม่ เมื่อ ยย.ทบ. ด�ำเนินการจัดท�ำ
ทะเบียนประวัตแิ ละก�ำหนดหมายเลขอาคารให้แล้ว จะส่งคืนให้แก่
หน่วย ๑ ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานร่วมกัน ส�ำหรับงานซ่อมแซมที่
หน่วยต่าง ๆ ได้ด�ำเนินการเองก็จะต้องด�ำเนินการกรอกบันทึกลง
แบบฟอร์มประวัติเช่นเดียวกันกับงานสร้างใหม่
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- การจั ด ท� ำ ป้ า ย ♦ ระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุ พ.ศ.
ทะเบียนสินทรัพย์ ๒๕๕๗ ลง ๓๑ ก.ค. ๕๗ ข้อ ๓๐
ข้ อ ๓๐ การจั ด ท� ำ แผ่ น ป้ า ยทะเบี ย นสิ น ทรั พ ย์ เพื่ อ ติ ด ตั้ ง กั บ
สิง่ อุปกรณ์ถาวรและอาคารสิง่ ปลูกสร้างแต่ละรายการ ให้ดำ� เนินการ
ดังนี้
๓๐.๑ ให้ใช้แผ่นป้ายทะเบียนทรัพย์สนิ ตาม ผนวก ช แนบ
ท้ายระเบียบนี้
๓๐.๒ ให้กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่
รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์มีอ�ำนาจหน้าที่ในการก�ำหนดต�ำแหน่งติด
ตัง้ แผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์สำ� หรับสิง่ อุปกรณ์ถาวรและอาคารสิง่
ปลูกสร้างในความรับผิดชอบแต่ละรายการ รวมทั้งมีอ�ำนาจหน้าที่
ในการปรับปรุงเปลีย่ นแปลงรูปแบบของแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์
ให้เหมาะสมกับรูปร่างลักษณะของสิ่งอุปกรณ์ถาวรและอาคารสิ่ง
ปลูกสร้างแต่ละรายการ
		 ๓๐.๓ ให้หน่วยทีจ่ ดั หาสิง่ อุปกรณ์ถาวรและอาคารสิง่ ปลูก
สร้าง มีหน้าที่ในการจัดท�ำและติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ให้
กับสิ่งอุปกรณ์ถาวรและอาคารสิ่งปลูกสร้างที่จัดหาใหม่
๓๐.๔ สิ่งอุปกรณ์ถาวร และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ได้แจก
จ่ายให้กบั หน่วยต่าง ๆ ไปแล้วก่อนหน้าทีร่ ะเบียบนีจ้ ะมีผลบังคับใช้
ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยที่ครอบครองสิ่งอุปกรณ์และอาคารสิ่งปลูก
สร้างในการจัดท�ำและติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์
๓๐.๕ ให้หน่วยงานที่ครอบครองสิ่งอุปกรณ์ถาวร และ
อาคารสิ่งปลูกสร้างมีหน้าที่ความรับผิดชอบในการด�ำรงสภาพแผ่น
ป้ายทะเบียนสินทรัพย์ให้ใช้การได้ในระหว่างทีส่ งิ่ อุปกรณ์ถาวรและ
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อาคารสิ่งปลูกสร้างอยู่ในความครอบครองของหน่วย

๖.๒ หลัก
ประกันสัญญา
- การตรวจสอบการ
ช�ำรุดบกพร่อง

♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๘๔, ๑๘๕ และ ๑๘๖
ข้อ ๑๘๔ ภายหลังจากสิน้ สุดสัญญา ระหว่างทีอ่ ยูใ่ นระหว่างระยะ
เวลารับประกันความช�ำรุด บกพร่อง ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบ
ครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล บ�ำรุง
รักษาและตรวจสอบความช�ำรุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่
ไม่มผี คู้ รอบครองพัสดุหรือมี หลายหน่วยงานครอบครอง ให้หวั หน้า
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ�ำรุงรักษาและตรวจสอบ ความ
ช�ำรุดบกพร่องของพัสดุนั้น
ข้อ ๑๘๕ ในกรณีที่ปรากฏความช�ำรุดบกพร่องของพัสดุภายใน
ระยะเวลาของการประกัน ความช�ำรุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้
มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๑๘๔ รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เพือ่ แจ้งให้ผขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างด�ำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซม
ทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค�้ำประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย
ข้อ ๑๘๖ เมื่อได้ด�ำเนินการตาม ข้อ ๑๘๕ แล้ว กรณีที่สัญญาจะ
ครบก�ำหนดรับประกัน ความช�ำรุดบกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาถึงความช�ำรุดบกพร่องของพัสดุ เพือ่ ป้องกันความเสียหาย
จากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป
- หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห ๐๔๐๔/๒๑๙๕ ลง ๑๖ ก.ค. ๖๑ เรื่อง
รายงานผลการประชุมและขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติในการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ข้อ ๒.๔
ข้อ ๒.๔ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความช�ำรุด
บกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญาโดยพัสดุทรี่ บั ประกันไม่เกิน ๖
เดือน ให้ตรวจสอบความช�ำรุดบกพร่องก่อนพ้นก�ำหนดรับประกัน
กรมจเรทหารบก
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หลักฐานอ้างอิงและใจความ
๑๕ วัน และพัสดุทรี่ บั ประกันเกิน ๖ เดือน ให้ตรวจสอบความช�ำรุด
บกพร่องก่อนพ้นก�ำหนดรับประกัน ๓๐ วัน
- หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว
๑๑๗ ลง ๑๒ มี.ค. ๖๒ เรื่อง การก�ำหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการตรวจสอบความช�ำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกัน
สัญญา ข้อ ๑, ๒ และข้อ ๓
ข้อ ๑ ให้หวั หน้าหน่วยงานผูค้ รอบครองพัสดุ หรือผูท้ ไี่ ด้รบั การมอบ
หมายมีหน้าทีร่ ับผิดชอบดูแลบ�ำรุงรักษาและตรวจสอบความช�ำรุด
บกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมีหลาย
หน่วยงานครอบครอง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
บ�ำรุงรักษาและตรวจสอบความช�ำรุดบกพร่องของพัสดุนั้น
ข้อ ๒ ในกรณีที่ปรากฏความช�ำรุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะ
เวลาของการประกันความช�ำรุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบตามข้อ ๑ รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้ง
ให้ผขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างด�ำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมกับ
แจ้งให้ผู้ค�้ำประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย
ข้อ ๓ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความช�ำรุดบกพร่อง
ภายใน ๑๕ วัน ส�ำหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการ
ประกันไม่เกิน ๖ เดือน หรือภายใน ๓๐ วัน ส�ำหรับหลักประกัน
สัญญาทีม่ รี ะยะเวลาของการประกันตัง้ แต่ ๖ เดือนขึน้ ไป ให้ผมู้ หี น้า
ทีร่ บั ผิดชอบตรวจสอบความช�ำรุดบกพร่องของพัสดุและรายงานให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบอีกครั้งหนึ่ง หากปรากฏว่ามีความ
ช�ำรุด ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐรีบแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างมา
ด�ำเนินการแก้ไข หรือซ่อมแซมก่อนสิน้ สุดระยะเวลาของการประกัน
ความช�ำรุดบกพร่อง ตามหลักประกันสัญญา พร้อมกับแจ้งให้ผู้ค�้ำ
ประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย
ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งก�ำหนดระยะเวลาการประกันความช�ำรุด
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- การคืนหลัก
ประกันสัญญา

หลักฐานอ้างอิงและใจความ
บกพร่องตามหลักประกันสัญญาให้หวั หน้าหน่วยงานผูค้ รอบครอง
พัสดุหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทราบพร้อมกับส่งมอบพัสดุทุกครั้ง
- คูม่ อื การปฏิบตั งิ านก่อสร้างของกองทัพบก พ.ศ. ......................
เรือ่ ง การปฏิบตั ใิ นการส่งมอบงาน ข้อ ๔.๑, ๔.๑.๑.๑, ๔.๑.๑.๒,
๔.๑.๑.๓, ๔.๑.๑.๔ และข้อ ๔.๑.๒
ข้อ ๔.๑ การรับรองสภาพงานทั่วไปเป็นไปตามที่สัญญาก�ำหนด
ข้อ ๔.๑.๑ การตรวจรับรองสภาพงาน โดยปกติงานก่อสร้าง และ
ซ่อมแซมอาคารจะรับรองสภาพงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี ยกเว้นงาน
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องสูบน�้ำ จะรับรอง
สภาพงาน ๑ ปี โดยก่อนครบก�ำหนดการรับรองสภาพงานอย่าง
น้อย ๔๕ วัน จะต้องมีการตรวจสภาพความช�ำรุดเสียหายว่ามีหรือ
ไม่ แล้วจึงคืนหลักประกันสัญญา โดยเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยจะ
ต้องรายงานขออนุมัติผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการดังนี้
๔.๑.๑.๑ แต่งตัง้ กรรมการตรวจสภาพงาน จ�ำนวน ๑ นาย
คัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๔.๑.๑.๒ แจ้งผูค้ วบคุมงานตรวจสภาพงานและรายงานผล
ถึงเจ้าหน้าที่พัสดุ ก่อนหมดวันรับรองสภาพงานอย่างน้อย ๓๐ วัน
๔.๑.๑.๓ มีหนังสือแจ้งหน่วยรับประโยชน์จดั เจ้าหน้าทีร่ ว่ ม
ตรวจสภาพงาน
๔.๑.๑.๔ มีหนังสือแจ้งผูร้ บั จ้างจัดผูแ้ ทนร่วมตรวจสภาพงาน
ข้อ ๔.๑.๒ กรณีไม่เกิดความช�ำรุดเสียหายหลังจากตรวจรับรอง
สภาพงานแล้วไม่ปรากฏความช�ำรุดบกพร่องให้รายงานผูว้ า่ จ้างเพือ่
อนุมัติถอนหลักประกันสัญญาให้กับผู้รับจ้างต่อไป
♦ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๐ (๒)
ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ
คู่สัญญา หรือผู้ค�้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค�้ำประกัน
กรมจเรทหารบก
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โดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันทีค่ สู่ ญ
ั ญาพ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความช�ำรุดบกพร่อง
ให้คนื หลักประกันให้แก่คสู่ ญ
ั ญาหรือผูค้ ำ�้ ประกันตามอัตราส่วนของ
พัสดุซงึ่ หน่วยงานของรัฐได้รบั มอบไว้แล้ว แต่ทงั้ นีจ้ ะต้องระบุไว้เป็น
เงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย
การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค�้ำประกันของธนาคาร บริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่
สัญญาไม่มารับภายในก�ำหนดเวลาข้างต้น ให้รบี ส่งต้นฉบับหนังสือ
ค�้ำประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงินทุนหลักทรัพย์ ผูค้ ำ�้ ประกันทราบด้วย ส�ำหรับหนังสือค�ำ้ ประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้คนื แก่ธนาคารผูอ้ อกหนังสือค�ำ้ ประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ผา่ นทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- หนังสือส�ำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร (กวพ) ๑๒๐๔/๔๕๐๙
ลง ๑๘ พ.ค. ๓๘ การแจ้งคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดให้คู่สัญญา
ควรมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ผู้วางหลักประกัน
สัญญาทราบ โดยก�ำหนดระยะเวลาให้มารับเงินประกันสัญญาคืน
และมีเงือนไขผนวกไปด้วยว่า
หากพ้นก�ำหนดเวลาดังกล่าวจะน�ำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
และเมื่อพ้นก�ำหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้วางหลักประกันไม่มา
รับเงินประกันคืน ให้น�ำเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป
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พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ
โปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า
โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำ�แนะนำ�และ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุในกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติและข้อกำ�หนดใดๆ ของหน่วยงาน
ของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การจัดซื้อจัดจ้าง”หมายความว่าการดำ�เนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ
จ้างเช่าแลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ”หมายความว่าสินค้างานบริการงานก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษาและ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างรวมทั้งการดำ�เนินการอื่นตามที่กำ�หนดใน
กฎกระทรวง
“สินค้า”หมายความว่าวัสดุครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นใด
รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วยแต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่า
ของสินค้านั้น
กรมจเรทหารบก
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“งานบริการ”หมายความว่างานจ้างบริการงานจ้างเหมาบริการงานจ้างท�ำของ
และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐการรับขนในการเดินทางไป
ราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่ปรึกษางานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างและการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“งานก่อสร้าง”หมายความว่างานก่อสร้างอาคารงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดและการซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงรื้อถอนหรือการกระท�ำอื่นที่มี
ลักษณะท�ำนองเดียวกันต่ออาคารสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวรวมทั้งงาน
บริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วยแต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่า
ของงานก่อสร้างนั้น
“อาคาร”หมายความว่าสิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอย
ได้เช่นอาคารที่ท�ำการโรงพยาบาลโรงเรียนสนามกีฬาหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มี
ลักษณะท�ำนองเดียวกันรวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยส�ำหรับ
อาคารนัน้ ๆ เช่นเสาธงรัว้ ท่อระบายน�ำ้ หอถังน�ำ้ ถนนประปาไฟฟ้าหรือสิง่ อืน่ ๆ ซึง่ เป็นส่วน
ประกอบของตัวอาคารเช่นเครื่องปรับอากาศลิฟท์หรือเครื่องเรือน
“สาธารณูปโภค”หมายความว่างานอันเกีย่ วกับการประปาการไฟฟ้าการสือ่ สาร
การโทรคมนาคมการระบายน�้ำการขนส่งทางท่อทางน�้ำทางบกทางอากาศหรือทางราง
หรือการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งด�ำเนินการในระดับพื้นดินใต้พื้นดินหรือเหนือพื้นดิน
“งานจ้างที่ปรึกษา”หมายความว่างานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้ค�ำปรึกษาหรือแนะน�ำแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม
สถาปัตยกรรมผังเมืองกฎหมาย เศรษฐศาสตร์การเงินการคลังสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสาธารณสุขศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัยหรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐ
หรือของหน่วยงานของรัฐ
“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง”หมายความว่างานจ้างบริการจาก
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
“การบริหารพัสดุ”หมายความว่าการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายการยืมการ
ตรวจสอบการบ�ำรุงรักษาและการจ�ำหน่ายพัสดุ
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“ราคากลาง”หมายความว่าราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำ�หรับเปรียบเทียบราคา
ที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำ�ดับดังต่อไปนี้
กลางกำ�หนด
จัดทำ�

(๑) ราคาทีไ่ ด้มาจากการคำ�นวณตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการราคา
(๒) ราคาทีไ่ ด้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุทกี่ รมบัญชีกลาง
(๓) ราคามาตรฐานทีส่ ำ�นักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอืน่ กำ�หนด
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(๕) ราคาทีเ่ คยซือ้ หรือจ้างครัง้ หลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

งานของรัฐนั้นๆ

(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วย

ในกรณีท่ีมีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อนในกรณีที่ไม่มีราคาตาม
(๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อนโดยจะใช้ราคาใดตาม
(๒) หรือ (๓) ให้คำ�นึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำ�คัญในกรณีทไี่ ม่มรี าคาตาม
(๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ
(๖) ให้คำ�นึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำ�คัญ
“เงิ น งบประมาณ”หมายความว่ า เงิ น งบประมาณตามกฎหมายว่ า ด้ ว ย
งบประมาณรายจ่ายกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอน
งบประมาณเงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนำ�
ส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลังเงินซึ่ง
หน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนำ�ส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมายและ
เงินภาษีอากรค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์อนื่ ใดทีต่ กเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิน่
ตามกฎหมายหรือทีร่ าชการส่วนท้องถิน่ มีอำ�นาจเรียกเก็บตามกฎหมายและให้หมายความ
รวมถึงเงินกู้เงินช่วยเหลือและเงินอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
“หน่วยงานของรัฐ”หมายความว่าราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาค
ราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณองค์การมหาชน
องค์กรอิสระองค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยธุรการของศาลมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ
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หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำ�กับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอืน่
ตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
“เจ้าหน้าที่”หมายความว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากผูม้ อี ำ�นาจให้ปฏิบตั หิ น้าทีเ่ กีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างหรือ
การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
“คณะกรรมการนโยบาย”หมายความว่าคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
“คณะกรรมการวินจิ ฉัย”หมายความว่าคณะกรรมการวินจิ ฉัยปัญหาการจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
“คณะกรรมการราคากลาง”หมายความว่าคณะกรรมการราคากลางและ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
การทุจริต

“คณะกรรมการ ค.ป.ท.”หมายความว่าคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน

“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์”หมายความว่าคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และข้อร้องเรียน
“รัฐมนตรี”หมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอำ�นาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
บังคับได้
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หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา๖ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
โดยใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐและ
ป้องกันปัญหาการทุจริตให้หน่วยงานของรัฐปฏิบตั ติ ามแนวทางของพระราชบัญญัตนิ แี้ ละ
กฎกระทรวงระเบียบและประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
เพื่อให้การดำ�เนินงานของรัฐวิสาหกิจมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐหน่วยงาน
ของรัฐในต่างประเทศหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศหรือ
หน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวงเกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว
หากรัฐวิสาหกิจมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะจัด
ให้มีระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้
เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ให้กระทำ�ได้โดยต้องดำ�เนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่ในต่าง
ประเทศทีห่ น่วยงานของรัฐหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตัง้ อยูม่ กี ฎหมายธรรมเนียม
ปฏิบัติหรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นเป็นการเฉพาะหรือกำ�หนดไว้
เป็นอย่างอื่น
ระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญัติตามวรรคสองจะกำ�หนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ เป็นอย่างอื่นก็ได้
ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ หรื อ ข้ อ บั ญ ญั ติ ต ามวรรคสองและวรรคสามต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
(๒) การจัดซือ้ จัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คง
ของชาติโดยวิธรี ฐั บาลต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซือ้ จัดจ้างจากต่างประเทศทีก่ ฎหมายของ
ประเทศนั้นกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น
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(๓) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อการให้บริการทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษาทั้งนี้ที่ไม่สามารถดำ�เนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้
(๔) การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยใช้ เ งิ น กู้ ห รื อ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล
ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศสถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ
ทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ ที่สัญญาหรือ
ข้อกำ�หนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๕) การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยใช้ เ งิ น กู้ ห รื อ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล
ต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศสถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศ
ทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ ที่สัญญาหรือ
ข้อกำ�หนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยใช้เงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ ซึ่งจำ�นวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้นเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำ�หนดในราชกิจจานุเบกษา
(๖) การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหรื อ สถานพยาบาล
ทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐโดยใช้เงินบริจาครวมทัง้ ดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใช้เงินบริจาค
นั้นร่วมกับเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่ได้รับยกเว้นมิให้นำ�พระราช
บัญญัตนิ มี้ าใช้บงั คับต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการนโยบายประกาศกำ�หนด
ในราชกิจจานุเบกษาโดยประกาศดังกล่าวจะกำ�หนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเรือ่ งการจัด
ซื้อจัดจ้างใดตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้รับยกเว้น
เป็นรายกรณีไปก็ได้
การยกเว้นมิให้นำ�บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การ
จัดซื้อจัดจ้างใดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ให้ตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบาย
กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ของพระราชบัญญัตินี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง
การจัดซือ้ จัดจ้างตาม (๖) นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาล
ที่เป็นหน่วยงานของรัฐต้องดำ�เนินการตามวรรคสี่แล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาน
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พยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐนั้นรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบาย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกำ�หนด
มาตรา ๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี้
(๑) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะ
ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐมีราคาที่เหมาะสมและมี
แผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
(๒) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทำ�
โดยเปิดเผยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ
ทุ ก รายโดยเท่ า เที ย มกั น มี ร ะยะเวลาที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอต่ อ การยื่ น ข้ อ เสนอมี
หลักฐานการดำ�เนินงานชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุในทุกขั้นตอน
(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีกำ�หนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์
ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
(๔) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุหากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
หลักการดังกล่าวแต่ไม่มผี ลต่อการจัดซือ้ จัดจ้างอย่างมีนยั สำ�คัญหรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน
หรือมีเหตุผลหรือความจำ�เป็นอื่นการจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป
ให้ใช้หลักการตามวรรคหนึง่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ ามอำ�นาจหน้าที่
ของคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการวินจิ ฉัยคณะกรรมการราคากลางคณะกรรมการ
ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม
มาตรา ๙ การกำ�หนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำ�การจัดซื้อ
จัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐคำ�นึงถึงคุณภาพเทคนิคและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุนั้นและห้ามมิให้กำ�หนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อ
กรมจเรทหารบก
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หนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเว้นแต่พัสดุที่จะทำ�การจัดซื้อจัดจ้างตาม
วัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
มาตรา ๑๐ ภายใต้บงั คับมาตรา ๖๖ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอในส่วนที่เป็นสาระสำ�คัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ
ซึง่ อาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผูย้ นื่ ข้อเสนอด้วยกันต่อผูซ้ งึ่ มิได้เกีย่ วข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นเว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูล
ต่อผู้มีอำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือการดำ�เนินการตามกฎหมาย
มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำ�แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ�ปีและ
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่
(๑) กรณีที่มีความจำ�เป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับทั้งนี้
ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)
(๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
หรื อ มี ค วามจำ�เป็ น ต้ อ งใช้ พั ส ดุ โ ดยฉุ ก เฉิ น หรื อ เป็ น พั ส ดุ ที่ จ ะขายทอดตลาดทั้ ง นี้
ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)
(๓) กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำ�หนดในกฎ
กระทรวงหรือทีม่ คี วามจำ�เป็นเร่งด่วนหรือทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คงของชาติทงั้ นีต้ ามมาตรา
๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)
(๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความ
จำ�เป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดทำ�แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรค
หนึ่งและการเปลี่ยนแปลงแผนให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา
รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ
การจัดทำ�บันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอน
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การจัดซือ้ จัดจ้างและการร้องขอเพือ่ ตรวจดูบนั ทึกรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๑๓ ในการจัดซือ้ จัดจ้างผูท้ มี่ หี น้าทีด่ ำ�เนินการต้องไม่เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสีย
กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น
ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าที่ดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการการจัดซือ้ จัดจ้างแต่ไม่มผี ลต่อการจัดซือ้ จัดจ้างอย่าง
มีนัยสำ�คัญการจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป
มาตรา ๑๔ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ทำ�การจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยและไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างมีนัยสำ�คัญการจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป
มาตรา ๑๕ ผูม้ อี ำ�นาจอนุมตั สิ ง่ั ซือ้ หรือสัง่ จ้างพัสดุโดยวิธใี ดตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
จะเป็นผูด้ ำ�รงตำ�แหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใดให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีกำ�หนด
หมวด ๒
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามที่กำ�หนดไว้ในหมวดนี้
มาตรา ๑๗ ในการดำ�เนินการตามมาตรา ๑๖ คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจ
กำ�หนดให้มกี ารจัดทำ�ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามมาตรา ๑๘ ก็ได้ทั้งนี้การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องจัดทำ�ข้อตกลง
คุ ณ ธรรมดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำ�หนดใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยอย่างน้อยให้คำ�นึงถึงวงเงินของการจัดซื้อจัดจ้างมาตรการป้องกัน
การทุ จ ริ ต การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต และความคล่ อ งตั ว ในการ
ดำ�เนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจก�ำหนดวิธีการนอกเหนือจากวรรคหนึ่งเพื่ออ�ำนวย
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ความสะดวกให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็ได้ทั้งนี้ตามที่
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก�ำหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้จัดท�ำเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ
เจ้าของโครงการและผูป้ ระกอบการทีจ่ ะเข้ายืน่ ข้อเสนอโดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของ
โครงการและฝ่ายผูป้ ระกอบการทีจ่ ะเข้ายืน่ ข้อเสนอต้องตกลงกันว่าจะไม่กระท�ำการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างและให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์
ที่จ�ำเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่
ขัน้ ตอนการจัดท�ำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุทจี่ ะท�ำการจัดซือ้ จัดจ้าง
และร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการโดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความ
เป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้วให้รายงาน
ความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. ทราบด้วย
แนวทางและวิธีการในการด�ำเนินงานโครงการแบบของข้อตกลงคุณธรรม
การคั ด เลื อ กผู ้ สั ง เกตการณ์ แ ละการจั ด ท� ำ รายงานตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก�ำหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๙ ผู้ประกอบการที่อยู่ในประเภทหรือมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามทีค่ ณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก�ำหนดในราชกิจจานุเบกษาหากประสงค์จะเข้ายืน่
ข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐในการจัดซือ้ จัดจ้างตามพระราชบัญญัตนิ ตี้ อ้ งจัดให้มนี โยบาย
ในการป้องกันการทุจริตและมีแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม
มาตรฐานขั้นต�่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้
ประกอบการต้องจัดให้มีตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศ
ก�ำหนดในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด ๓
คณะกรรมการ
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
การคลังซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตำ�แหน่ง ได้แก่ ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี ปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม เลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณ อัยการสูงสุด อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่น ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งละหนึ่งคน ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจาก
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรม การเงิน
การคลัง การบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ
เป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของคณะกรรมการนโยบาย
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการและให้ข้าราชการของ
กรมบัญชีกลาง ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจำ�นวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ดังต่อไปนี้

มาตรา ๒๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำ�กว่าสามสิบห้าปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
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(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุกเว้นแต่
เป็นโทษสำ�หรับความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมืองสมาชิก
สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการหรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
(๗) ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งโดยตรงกับการปฏิบัติ
หน้าที่ในตำ�แหน่งกรรมการ
มาตรา ๒๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำ�แหน่งคราวละสามปีและ
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกำ�หนดตามวาระในวรรคหนึ่งให้ดำ�เนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิใหม่ภายในหกสิบวันในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำ�แหน่งเพื่อดำ�เนินงาน
ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑
(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะหย่อนความสามารถบกพร่องหรือ
ทุจริตต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำ�แหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ตำ�แหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งแทนตำ�แหน่งที่ว่างให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
นั้นดำ�รงตำ�แหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วนั้น
ทั้งนี้ในกรณีการแต่งตั้งแทนตำ�แหน่งที่ว่างหากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่ง
ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
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ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำ�แหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
นโยบายประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิตามวรรคสอง
มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
ต่อคณะรัฐมนตรี

(๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

(๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) กำ�กั บ ดู แ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ ของ
หน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
(๔) วินิจฉัยความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๔
รวมทัง้ ตีความและวินจิ ฉัยปัญหาข้อหารือเกีย่ วกับประกาศทีค่ ณะกรรมการนโยบายออก
ตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๕) กำ�หนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
(๖) กำ�หนดแนวทางวิธีปฏิบัติแบบหรือตัวอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ออกความในพระราชบัญญัตินี้
(๗) จัดทำ�รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอ
คณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำ�หนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในการปฏิบัติตามอำ�นาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการนโยบายอาจเชิญ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใดมาแสดงความคิดเห็นชี้แจงหรือให้ส่งเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้
ผลการดำ�เนินการตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้ประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
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มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในทีป่ ระชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
ในเรื่ อ งซึ่ ง ที่ ป ระชุ ม พิ จ ารณา ห้ า มมิ ใ ห้ เ ข้ า ร่ ว มประชุ ม หรื อ มี ม ติ ใ นเรื่ อ งนั้ น ในกรณี
ที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า ประธานกรรมการหรื อ กรรมการผู้ นั้ น มี ส่ ว นได้ เ สี ย โดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกำ�หนด ซึ่งในระหว่างที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นเมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุมและ
ให้ ถื อ ว่ า คณะกรรมการนโยบายประกอบไปด้ ว ยประธานกรรมการและกรรมการ
ทุกคน แล้วแต่กรณีที่ไม่ใช่ผู้ต้องออกจากที่ประชุมเพราะเหตุดังกล่าว
มาตรา ๒๖ คณะกรรมการนโยบายมีอำ�นาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
ทำ�การใดๆ แทนได้และให้นำ�บทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
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ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตำ�แหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแ้ ทนสำ�นักงาน
ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสำ�นักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผูแ้ ทนสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแ้ ทนสำ�นักงบประมาณ ผูแ้ ทนสำ�นักงานอัยการ
สูงสุด ผูแ้ ทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และผูแ้ ทนสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์
ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของ
คณะกรรมการวินิจฉัย
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็น
กรรมการและเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๘ ให้นำ�บทบัญญัตมิ าตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บงั คับ
กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๒ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุต่อคณะกรรมการนโยบาย
(๒) ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ตีความและวินจิ ฉัยปัญหาข้อหารือเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามพระราช
บัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
กรมจเรทหารบก
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(๔) ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่
ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๕) เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานรวมทั้งเสนอ
ความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีในการพิจารณาอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษ
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน
(๖) จัดทำ�รายงานเกีย่ วกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดซือ้ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำ�หนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่
คณะกรรมการนโยบายรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดำ�เนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๖) ให้ประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
การตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือตาม (๓) ถ้าหน่วยงานของรัฐมีข้อหา
รือตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับข้อหารือและให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำ�นาจ
สั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้หากเห็นสมควรเว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนาม
ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยได้มีคำ�วินิจฉัยตามวรรคสามว่าการไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำ�คัญ
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำ�นาจสั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเว้นแต่หน่วยงานของรัฐ
จะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
มาตรา ๓๐ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำ�นาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
ทำ�การใดๆ แทนได้ ให้นำ�บทบัญญัตมิ าตรา ๒๕ มาใช้บงั คับกับการประชุมของคณะกรรมการ
วินิจฉัยและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำ�นาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำ�หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาได้
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ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
ประกอบด้วย
(๑) อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตำ�แหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทน
กระทรวงการคลัง ผูแ้ ทนกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคม ผูแ้ ทนกระทรวงพาณิชย์
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำ�นักงบประมาณ ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมทางหลวงผู้แทนกรมทางหลวง
ชนบท ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้แทนสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๓) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จำ�นวนไม่ น้ อ ยกว่ า เจ็ ด คนแต่ ไ ม่ เ กิ น
สิบเอ็ดคน ซึง่ ปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งละหนึ่งคน ในส่วนที่เหลือ
ให้แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรู้ ความเชีย่ วชาญ หรือประสบการณ์ในด้านพัสดุหรือด้านอืน่ อันเป็น
ประโยชน์ต่องานของคณะกรรมการราคากลาง
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็น
กรรมการและเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๓๓ ให้นำ�บทบัญญัตมิ าตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บงั คับ
กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๓ ของหมวด ๓ คณะกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกประกาศกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำ�หนดราคากลาง
ราชบัญญัตินี้

(๒) กำ�กับดูแลการกำ�หนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระ

(๓) ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับ
การดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำ�หนดราคากลาง
(๔) ตีความและวินจิ ฉัยปัญหาข้อหารือเกีย่ วกับหลักเกณฑ์และวิธกี าร
กำ�หนดราคากลาง
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(๕) ยกเว้ น หรื อ ผ่ อ นผั น กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามรายละเอี ย ด
ของหลักเกณฑ์และวิธีการกำ�หนดราคากลางตาม (๑)
(๖) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีทเี่ ห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบตั ใิ ห้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำ�หนดราคากลาง
(๗) ออกประกาศกำ�หนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
(๘) จัด ทำ�รายงานเกี่ยวกับ ปัญ หาและอุ ปสรรคในการดำ�เนิ น การ
กำ�หนดราคากลางของหน่วยงานของรัฐและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ
เป็นผูย้ นื่ ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้
(๙) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีก่ ำ�หนดในพระราชบัญญัตนิ หี้ รือตามทีค่ ณะ
กรรมการนโยบายรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดำ�เนินการตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้ประกาศในระบบเครือ
ข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนดประกาศตาม (๑)
และ (๗) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการราคากลางต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธี
การกำ�หนดราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
เมื่อได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกำ�หนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาด้วย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการราคากลางมีอำ�นาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อทำ�การใดๆ แทนได้ ทั้งนี้ให้แต่งตั้งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทของพัสดุเช่น
งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์หรือพัสดุที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้นำ�บทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ
ราคากลางและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
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ส่วนที่ ๔
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
มาตรา ๓๗ ให้มีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตำ�แหน่ ง ได้ แ ก่ อธิ บ ดี ก รมบั ญ ชี ก ลาง ผู้ แ ทน
สำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ ผูแ้ ทนสำ�นักงบประมาณ ผูแ้ ทนสำ�นักงานอัยการสูงสุด ผูแ้ ทนสำ�นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ต่อต้านการทุจริตหรือส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ องค์กรเอกชนดังกล่าว
ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและได้ดำ�เนินงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่ง
เป็นกรรมการและเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๓๘ ให้นำ�บทบัญญัตมิ าตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บงั คับ
กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๔ ของหมวด ๓ คณะกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๓๙ ให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กำ�หนดแนวทางและวิธกี ารในการดำ�เนินงานโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผู้สังเกตการณ์

(๒) กำ�หนดแบบของข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรมและแบบรายงานของ

(๓) คัดเลือกโครงการการจัดซือ้ จัดจ้างเพือ่ เข้าร่วมโครงการความร่วม
มือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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(๔) คัดเลือกผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๕) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการ
ในการดำ�เนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตาม (๑)
(๖) ยกเว้ น หรื อ ผ่ อ นผั น กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามรายละเอี ย ด
ของแนวทางและวิธีการในการดำ�เนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑)
(๗) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ
ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางและวิ ธี ก ารในการดำ�เนิ น งานโครงการความร่ ว มมื อ ป้ อ งกั น
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑)
(๘) จัดทำ�รายงานผลการประเมินโครงการการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วม
โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเสนอคณะกรรมการ
นโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำ�หนดในพระราชบัญญัตินี้
ผลการดำ�เนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
มาตรา ๔๐ คณะกรรมการ ค.ป.ท. มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำ�
การใด ๆ แทนได้ ให้นำ�บทบัญญัตมิ าตรา ๒๕ มาใช้บงั คับกับการประชุมของคณะกรรมการ
ค.ป.ท. และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
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ส่วนที่ ๕
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
มาตรา ๔๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตำ�แหน่ ง ได้ แ ก่ อธิ บ ดี ก รมบั ญ ชี ก ลาง ผู้ แ ทน
สำ�นักงานปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรี ผูแ้ ทนสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแ้ ทนสำ�นัก
งบประมาณ ผูแ้ ทนสำ�นักงานอัยการสูงสุด ผูแ้ ทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ ผูแ้ ทน
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ซึ่ ง ปลั ด กระทรวงการคลั ง แต่ ง ตั้ ง จากสภาวิ ศ วกร สภาสถาปนิ ก สภาหอการค้ า
แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งละหนึ่งคน ในส่วนที่เหลือ
ให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือด้านอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็น
กรรมการและเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๔๒ ให้นำ�บทบัญญัตมิ าตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บงั คับ
กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๕ ของหมวด ๓ คณะกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำ�นาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙
(๒) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้
(๓) จัด ทำ�รายงานเกี่ยวกับ ปัญ หาและอุ ปสรรคในการดำ�เนิ น การ
พิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำ�หนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่
คณะกรรมการนโยบายรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ผลการดำ�เนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
การยื่นข้อร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม (๒) ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
ในกรณีที่พิจารณาข้อร้องเรียนตาม (๒) แล้วรับฟังได้ว่าหน่วยงานของรัฐ
มิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำ�นาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้าง
ไว้ก่อนได้ เว้นแต่จะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระทำ�การตามหน้าที่โดยสุจริต
ย่อมได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง
มาตรา ๔๔ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อทำ�การใดๆ แทนได้
ให้นำ�บทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ให้นำ�บทบัญญัติมาตรา ๔๓ วรรคห้ามาใช้บังคับกับการกระทำ�การตามหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ มี อำ�นาจเรี ย กให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำ� หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้
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หมวด ๔
องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มาตรา ๔๖ ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางมี ห น้ า ที่ ใ นการดู แ ลและพั ฒ นาระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
ซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนสามารถ
เข้าตรวจดูได้
มาตรา ๔๗ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่จัดทำ�ฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุ
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นและให้เผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
การกำ�หนดราคาอ้างอิงของพัสดุต้องคำ�นึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้นและ
การกำ�หนดราคาอ้างอิงของพัสดุอย่างเดียวกันจะไม่ใช้ราคาเดียวกันทั่วประเทศก็ได้
กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยปีละสองครั้ง
มาตรา ๔๘ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่รวบรวมวิเคราะห์ และประเมินผล
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ และจัดทำ�รายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค
ในการดำ�เนินการพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
เพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งให้หน่วยงานของรัฐส่งรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ต่อกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
รายงานตามวรรคหนึ่งเมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้วให้
ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
มาตรา ๔๙ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการกำ�หนดและจัดให้มีหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัตินี้
ทั้งนี้กรมบัญชีกลางจะดำ�เนินการเองหรือจะดำ�เนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเอกชน
ที่เกี่ยวข้องก็ได้
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ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง ผ่ า นการฝึ ก อบรมตามวรรคหนึ่ ง และได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดำ�รง
ตำ�แหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงิน
เพิ่มหรือเงินอื่นทำ�นองเดียวกันดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือนให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตำ�แหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและในการกำ�หนดให้ได้
รับเงินเพิ่มสำ�หรับตำ�แหน่งที่มีเหตุพิเศษให้คำ�นึงถึงภาระหน้าที่และคุณภาพของงาน
โดยเปรียบเทียบกับผูป้ ฏิบตั งิ านอืน่ ทีไ่ ด้รบั เงินเพิม่ สำ�หรับตำ�แหน่งทีม่ เี หตุพเิ ศษด้วยทัง้ นี้
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
(๒) ในกรณีที่ไม่เป็นข้าราชการพลเรือนให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตำ�แหน่ง
ทีม่ เี หตุพเิ ศษตามกฎหมายเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐทีเ่ จ้าหน้าที่
นัน้ สังกัดอยูแ่ ละมีสทิ ธิได้รบั เงินเพิม่ สำ�หรับตำ�แหน่งทีม่ เี หตุพเิ ศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
นัน้ หรือเป็นตำ�แหน่งทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินอืน่ ทำ�นองเดียวกันตามกฎหมายเกีย่ วกับการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่แล้วแต่กรณีทั้งนี้ในการกำ�หนดให้ได้
รับเงินเพิ่มสำ�หรับตำ�แหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทำ�นองเดียวกันให้เปรียบเทียบกับ
เงินเพิ่มสำ�หรับตำ�แหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทำ�นองเดียวกันของหน่วยงานของรัฐ
ประเภทเดียวกัน
มาตรา ๕๐ ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางมี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านธุ ร การงานประชุ ม งาน
วิชาการการศึกษาหาข้อมูลและกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการดังกล่าวรวมทั้งให้มี
อำ�นาจหน้าที่อื่นตามที่กำ�หนดในพระราชบัญญัตินี้
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หมวด ๕
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
มาตรา ๕๑ ให้ ค ณะกรรมการราคากลางมี อำ�นาจประกาศกำ�หนดใน
ราชกิ จ จานุ เ บกษาให้ ง านก่ อ สร้ า งในสาขาใดเป็ น งานก่ อ สร้ า งที่ ผู้ ป ระกอบการงาน
ก่อสร้างในสาขานัน้ จะเข้าร่วมเป็นผูย้ นื่ ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ผูป้ ระกอบการงาน
ก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง
คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกำ�หนดในราชกิจจานุเบกษาให้งาน
ก่ อ สร้ า งในสาขาใดที่ ผู้ ป ระกอบการงานก่ อ สร้ า งในสาขานั้ น ต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นไว้ กั บ
กรมบัญชีกลางตามวรรคหนึง่ ต้องใช้เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใดหรือต้องใช้ผปู้ ระกอบ
วิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ที่ จ ะเข้ า ร่ ว มเป็ น ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการราคากลางประกาศกำ�หนดในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้จะต้องเปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา
มาตรา ๕๒ ในกรณีทเี่ ห็นสมควรคณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกำ�หนด
ในราชกิจจานุเบกษาให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
เป็นผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ผู้ประกอบการ
นั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางก็ได้
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นที่จะ
เข้าร่วมเป็นผูย้ นื่ ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการ
ราคากลางประกาศกำ�หนดในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา
มาตรา ๕๓ ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ตามมาตรา ๕๑ และผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา ๕๒ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและให้ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
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ในกรณี ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางได้ ขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการงานก่ อ สร้ า งและ
ผูป้ ระกอบการพัสดุอนื่ ตามวรรคหนึง่ ไว้แล้วหน่วยงานของรัฐไม่ตอ้ งจัดให้มกี ารขึน้ ทะเบียน
ผู้ประกอบการประเภทนั้นอีกและให้หน่วยงานของรัฐกำ�หนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่น
ข้อเสนอตามมาตรา ๕๑ หรือมาตรา ๕๒ ในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซือ้ จัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตามการเพิกถอนรายชื่อออก
จากทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนรวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการ
อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบ
การให้เป็นไปตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
หมวด ๖
การจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรา ๕๔ บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ยกเว้น
งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
มาตรา ๕๕ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทำ�ได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวน
ผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำ�หนดให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ
(๒) วิ ธี คั ด เลื อ ก ได้ แ ก่ การที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เชิ ญ ชวนเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำ�หนดซึ่งต้องไม่น้อย
กว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
กำ�หนดน้อยกว่าสามราย
(๓) วิธเี ฉพาะเจาะจง ได้แก่ การทีห่ น่วยงานของรัฐเชิญชวนผูป้ ระกอบการ
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามเงือ่ นไขทีห่ น่วยงานของรัฐกำ�หนดรายใดรายหนึง่ ให้เข้ายืน่ ข้อเสนอ
หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรง
ในวงเงินเล็กน้อยตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง
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มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปก่อนเว้นแต่
(๑) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก
		 (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
		 (ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ
หรือซับซ้อนหรือต้องผลิตจำ�หน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือ
โดยเฉพาะ หรือมีความชำ�นาญเป็นพิเศษ หรือมีทกั ษะสูง และผูป้ ระกอบการนัน้ มีจำ�นวน
จำ�กัด
(ค) มีความจำ�เป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิด
เหตุการณ์ทไี่ ม่อาจคาดหมายได้ซงึ่ หากใช้วธิ ปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปจะทำ�ให้ไม่ทนั ต่อความ
ต้องการใช้พัสดุ
		 (ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำ�กัดทาง
เทคนิคที่จำ�เป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ
		 (จ) เป็นพัสดุทจ่ี ำ�เป็นต้องซือ้ โดยตรงจากต่างประเทศหรือดำ�เนินการ
โดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
		 (ฉ) เป็ น พั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นราชการลั บ หรื อ เป็ น งานที่ ต้ อ งปกปิ ด
เป็นความลับของหน่วยงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
		 (ช) เป็ น งานจ้ า งซ่ อ มพั ส ดุ ที่ จำ�เป็ น ต้ อ งถอดตรวจ ให้ ท ราบ
ความชำ�รุดเสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร
เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
		

(ซ) กรณีอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

(๒) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
		 (ก) ใช้ทงั้ วิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปและวิธคี ดั เลือกหรือใช้วธิ คี ดั
เลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
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		 (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำ�หน่าย ก่อสร้างหรือ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำ�หนด
ในกฎกระทรวง
		 (ค) การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ที่ มี ผู้ ป ระกอบการซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ
โดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทน
จำ�หน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทย
และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
		 (ง) มีความจำ�เป็นต้องใช้พสั ดุนนั้ โดยฉุกเฉินเนือ่ งจากเกิดอุบตั ภิ ยั
หรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้า
และอาจทำ�ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
		 (จ) พัสดุที่จะทำ�การจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุ
ที่ได้ทำ�การจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและมีความจำ�เป็นต้องทำ�การจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม
เพือ่ ความสมบูรณ์หรือต่อเนือ่ งในการใช้พสั ดุนนั้ โดยมูลค่าของพัสดุทที่ ำ�การจัดซือ้ จัดจ้าง
เพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทำ�การจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
		 (ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐองค์การ
ระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ
		 (ช) เป็ น พั ส ดุ ท่ี เ ป็ น ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งซึ่ ง จำ�เป็ น ต้ อ งซื้ อ
เฉพาะแห่ง
		 (ซ) กรณีอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (๑) (ซ) หรือ (๒) (ซ) ให้เป็นพัสดุทรี่ ฐั ต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) ก็ได้ หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (๒)
(ซ) เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) แล้ว เมื่อหน่วยงาน
ของรัฐจะทำ�การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตาม (๒) (ซ) ก่อน
ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่าง
ประเทศจะทำ�การจัดซือ้ จัดจ้างโดยใช้วธิ คี ดั เลือกหรือวิธเี ฉพาะเจาะจงโดยไม่ใช้วธิ ปี ระกาศ
เชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้
รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกำ�หนดรายละเอียดอื่นของการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้ตามความจำ�เป็นเพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินการ
146

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

มาตรา ๕๗ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวมหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง
แห่งใดอาจทำ�การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นๆ ก็ได้ตามกรอบ
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐผู้ทำ�การจัดซื้อจัดจ้างกับคู่สัญญา
การดำ�เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งคำ�นึ ง ถึ ง ความคุ้ ม ค่ า และวั ต ถุ ป ระสงค์
ในการใช้งานเป็นสำ�คัญทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๕๙ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำ�ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
ของพัสดุที่จะทำ�การจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนก่อนทำ�การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทำ�การจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญ
ชวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้
หลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทำ�การจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนเพื่อนำ�ไปใช้
เป็นเอกสารเชิญชวนให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๖๐ ก่อนดำ�เนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา ๕๕
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐจะดำ�เนิน
การจัดทำ�เองหรือดำ�เนินการจัดจ้างตามหมวด ๘ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างก็ได้
ในกรณีที่ต้องมีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างซึ่งไม่อาจจัดให้มีแบบรูปรายการ
งานก่อสร้างตามวรรคหนึ่งได้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งโดยกรณี
ใดที่จะจ้างออกแบบรวมก่อสร้างต้องพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงิน
ด้วยทัง้ นีห้ ลักเกณฑ์และวิธกี ารจ้างออกแบบรวมก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรี
กำ�หนด
มาตรา ๖๑ ในการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุแต่ละครัง้ ให้ผมู้ อี ำ�นาจแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ
การจัดซือ้ จัดจ้างนัน้ ซึง่ จะกระทำ�โดยคณะกรรมการการจัดซือ้ จัดจ้างหรือเจ้าหน้าทีค่ นใด
คนหนึ่งก็ได้
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องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระทำ�โดยคณะกรรมการและหน้าที่ของผู้รับ
ผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
ค่ า ตอบแทนผู้ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่
กระทรวงการคลังกำ�หนด
มาตรา ๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ (๑) ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำ�ประกาศและเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปว่าหน่วยงานของรัฐ
จะดำ�เนินการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใดวันเวลาสถานที่ยื่นข้อเสนอและเงื่อนไขอื่นๆ
ประกาศและเอกสารเชิญชวนตามวรรคหนึ่งให้ประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชี
กลางกำ�หนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยณสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
นั้นในการนี้หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนดังกล่าวโดยวิธี
การอื่นด้วยก็ได้
หลักเกณฑ์วธิ กี ารและรายละเอียดการจัดทำ�ประกาศและเอกสารเชิญชวนรวม
ทั้งระยะเวลาการประกาศเชิญชวนให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ (๒) หรือ (๓) ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดทำ�หนังสือเชิญชวนให้ผปู้ ระกอบการเข้ายืน่ ข้อเสนอทัง้ นีต้ ามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีกำ�หนด
มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการคำ�นวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
มาตรา ๖๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ
ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง
ห้ามดังต่อไปนี้
(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
(๔) ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรือทำ�สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม
148

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

(๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐตามมาตรา ๑๐๙
(๖) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบาย
ประกาศกำ�หนดในราชกิจจานุเบกษา
ให้หน่วยงานของรัฐกำ�หนดเป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่า
ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมี
อยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้วย
มาตรา ๖๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธตี ามมาตรา ๕๕ (๑) หรือ (๒)
ให้หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำ�คัญโดยให้คำ�นึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์
อื่นประกอบด้วยดังต่อไปนี้
(๑) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
(๓) บริการหลังการขาย
(๔) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๕) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
(๖) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นในกรณีที่กำ�หนดให้มีการยื่น
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก
(๗) เกณฑ์อื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่ก�ำหนดใน
กฎกระทรวงซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุ
ที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อมให้รัฐมนตรีออกระเบียบก�ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่งซึ่งอย่างน้อยต้องก�ำหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ประกอบกับเกณฑ์ราคาและ
ต้องก�ำหนดน�้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจนแต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้
เกณฑ์อื่นประกอบและจ�ำเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือกให้ใช้เกณฑ์
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ราคารวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ทั้งนี้
ในกรณีทไี่ ม่สามารถออกระเบียบก�ำหนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ของพัสดุทกุ ประเภทได้จะก�ำหนดกรณีตวั อย่างของพัสดุประเภทหนึง่ ประเภทใดเพือ่ เป็น
แนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุอื่นๆ ก็ได้
เมื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณา
แล้วการพิจารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลำ�ดับตามคะแนนข้อเสนอใดที่มีคะแนนสูงสุด
ให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนัน้ และให้บนั ทึกผลการพิจารณา
ดังกล่าวด้วย
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ทใี่ ช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน�ำ้ หนักของ
แต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนแล้วแต่กรณีด้วย
ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องคำ�นึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ
หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอหรือกรณีอื่นที่ทำ�ให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอตามวรรคหนึ่งหน่วยงานของรัฐอาจกำ�หนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือ
ข้อเสนออื่นก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
การลงนามในสัญญาจัดซือ้ จัดจ้างจะกระทำ�ได้ตอ่ เมือ่ ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๗ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์เมื่อหน่วยงานของรัฐ
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ทำ�การจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้เว้นแต
่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจำ�เป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธเี ฉพาะเจาะจงหรือการจัดซือ้ จัดจ้างทีม่ วี งเงินเล็กน้อยตามทีก่ ำ�หนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง
มาตรา ๖๗ ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำ�เนินการไปแล้วได้ในกรณีดังต่อไปนี้
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(๑) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทำ�การจัดซื้อ
จัดจ้างนั้นต่อไป
(๒) มีการกระทำ�ที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่นื ข้อเสนอรายอื่น
หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือ
เจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือส่อว่ากระทำ�การทุจริตอื่นใดในการเสนอราคาทั้งนี้
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
(๓) การทำ�การจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ในกฎกระทรวง

(๔) กรณีอื่นในทำ�นองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ทั้งนี้ตามที่กำ�หนด

การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ
ผูย้ น่ื ข้อเสนอในการจัดซือ้ จัดจ้างทีถ่ กู ยกเลิกนัน้ จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงาน
ของรัฐไม่ได้
เมื่อมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการ
ซึ่งมารับหรือซื้อเอกสารเชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งนั้น
ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไปมิให้ถือว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่น
ตาม (๒)
ประกาศตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนดและให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นในการนี้หน่วยงานของรัฐจะ
เผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้
มาตรา ๖๘ รายละเอียดวิธกี ารและขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุทไี่ ม่ได้บญ
ั ญัติ
ไว้ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
กรมจเรทหารบก
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หมวด ๗
งานจ้างที่ปรึกษา
มาตรา ๖๙ งานจ้างที่ปรึกษาอาจกระทำ�ได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้แก่การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวน
ทีป่ รึกษาทัว่ ไปทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามเงือ่ นไขทีห่ น่วยงานของรัฐกำ�หนดให้เข้ายืน่ ข้อเสนอ
(๒) วิธีคัดเลือกได้แก่การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษา
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำ�หนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้
เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำ�หนดน้อยกว่า
สามราย
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจงได้แก่การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษา
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามเงือ่ นไขทีห่ น่วยงานของรัฐกำ�หนดรายใดรายหนึง่ ให้เข้ายืน่ ข้อเสนอ
หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
มาตรา ๗๐ งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เลื อ กใช้ วิ ธี ใ ดวิ ธี ห นึ่ ง
ตามมาตรา ๖๙ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปให้ใช้กับงานที่ไม่
ซับซ้อนงานที่มีลักษณะเป็นงานประจำ�ของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่มีมาตรฐานตาม
หลักวิชาชีพและมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถทำ�งานนั้นได้เป็นการทั่วไป
(๒) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกให้กระทำ�ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
		 (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
		 (ข) เป็นงานทีซ่ บั ซ้อนซับซ้อนมากหรือทีม่ เี ทคนิคเฉพาะไม่เหมาะ
ที่จะดำ�เนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
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(ง) กรณีอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
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(๓) งานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงให้กระทำ�ได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
		 (ก) ใช้ทงั้ วิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปและวิธคี ดั เลือกหรือใช้วธิ คี ดั
เลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
		
กฎกระทรวง

(ข) งานจ้างทีม่ วี งเงินค่าจ้างครัง้ หนึง่ ไม่เกินวงเงินตามทีก่ ำ�หนดใน

		 (ค) เป็นงานทีจ่ ำ�เป็นต้องให้ทปี่ รึกษารายเดิมทำ�ต่อจากงานทีไ่ ด้
ทำ�ไว้แล้วเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค
		 (ง) เป็นงานจ้างทีม่ ที ปี่ รึกษาในงานทีจ่ ะจ้างนัน้ จำ�นวนจำ�กัดและ
มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
		

(จ) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว

		 (ฉ) เป็นงานที่มีความจำ�เป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ของชาติหากล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ
		

(ช) กรณีอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

ให้คณะกรรมการนโยบายมีอำ�นาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางกำ�หนดกรณีตัวอย่างของงานที่ไม่ซับซ้อนตาม (๑) หรืองานที่ซับซ้อนซับ
ซ้อนมากหรือที่มีเทคนิคเฉพาะตาม (๒) (ข)
รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพือ่ กำ�หนดรายละเอียดอืน่ ของงานจ้างทีป่ รึกษาตาม
วรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้ตามความจำ�เป็นเพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินการ
มาตรา ๗๑ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสำ�หรับงานจ้างที่ปรึกษาใน
หมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๗๒ ให้นำ�บทบัญญัติมาตรา ๕๘ มาใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาตาม
หมวดนี้โดยอนุโลม
มาตรา ๗๓ ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐต้องเป็น
ที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังเว้นแต่จะมีหนังสือ
รับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงาน
ที่จ้างนั้นหรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
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วิธกี ารยืน่ ขอขึน้ ทะเบียนทีป่ รึกษาคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามการเพิกถอน
รายชื่อออกจากทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนรวมทั้งหลักเกณฑ์
และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวง
การคลังไม่ขนึ้ ทะเบียนให้เป็นทีป่ รึกษาให้เป็นไปตามทีก่ ำ�หนดในกฎกระทรวงทัง้ นีใ้ นการ
ออกกฎกระทรวงทีเ่ กีย่ วกับคุณสมบัตหิ รือลักษณะต้องห้ามของทีป่ รึกษาให้คำ�นึงถึงความ
สอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพของที่ปรึกษาด้วย
ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบกำ�หนดหลักเกณฑ์การขึ้น
ทะเบียนที่ปรึกษาไว้เป็นอย่างอื่นก็ได้
มาตรา ๗๔ ในการดำ�เนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้งให้ผู้มีอำ�นาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อรับผิดชอบในการดำ�เนินงานจ้างที่ปรึกษานั้น
องค์ประกอบองค์ประชุมและหน้าทีข่ องคณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างทีป่ รึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างทีป่ รึกษาตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตาม
ที่กระทรวงการคลังกำ�หนด
มาตรา ๗๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการ
โดยคำ�นึงถึงความคุม้ ค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างทีป่ รึกษาเป็นสำ�คัญโดยให้พจิ ารณา
เกณฑ์ด้านคุณภาพดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา
(๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน
(๓) จำ�นวนบุคลากรที่ร่วมงาน
(๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน
(๖) เกณฑ์อื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (๔) ให้เป็นไป
ตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
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มาตรา ๗๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา ๖๙ (๑) หรือ
(๒) นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพตามมาตรา ๗๕ แล้วให้เป็นไปตามเกณฑ์
ในการพิจารณาและการให้น�้ำหนักดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อด�ำเนินงานประจ�ำงานที่มีมาตรฐาน
เชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพอยูแ่ ล้วหรืองานทีไ่ ม่ซบั ซ้อนให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผูย้ นื่
ข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต�่ำสุด
(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของ
รัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ
แล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด
(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมากให้หน่วยงานของรัฐ
คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนน
ด้านคุณภาพมากที่สุด
รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อ
เสนอของงานจ้างที่ปรึกษาประเภทใดหรือกำ�หนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษา
ตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้ตามความจำ�เป็นเพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินการ
มาตรา ๗๗ การจัดทำ�ประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้
เข้าร่วมการยืน่ ข้อเสนอและการประกาศผลผูช้ นะหรือผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกให้นำ�บทบัญญัติ
มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างที่ปรึกษาที่ไม่ได้บัญญัติไว้
ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
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หมวด ๘
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ดังต่อไปนี้

มาตรา ๗๙ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระทำ�ได้โดยวิธี
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(๒) วิธีคัดเลือก
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง
(๔) วิธีประกวดแบบ

มาตรา ๘๐ วิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปให้ใช้กบั งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน
มาตรา ๘๑ วิ ธี คั ด เลื อ กเป็ น งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งที่
หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กำ�หนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนัน้ มีผใู้ ห้บริการทีม่ ีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กำ�หนดน้อยกว่าสามรายทั้งนี้ให้กระทำ�ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ใช้วธิ ปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปแล้วแต่ไม่มผี ยู้ นื่ ข้อเสนอหรือข้อเสนอ
นั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(๒) เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก
(๓) เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิดเช่นรูปแบบสิ่ง
ก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะกำ�หนดรายละเอียดเบื้องต้นได้
(๔) กรณีอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๒ วิธีเฉพาะเจาะจงเป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ที่หน่วยงานของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความ
สามารถแล้วตามที่คณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาเสนอแนะทั้งนี้ให้กระทำ�ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกหรือใช้วิธีคัดเลือก
แล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
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(๒) ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงิน
ตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
(๓) เป็นงานทีม่ คี วามจำ�เป็นเร่งด่วนหรือทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คงของชาติ
หากล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ
(๔) เป็นงานที่จำ�เป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมทำ�ต่อจากงานที่ได้ทำ�
ไว้แล้วเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค
(๕) กรณีอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๓ วิธีประกวดแบบเป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กำ�หนดให้เข้ายื่นข้อเสนอเพื่อออกแบบงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษเป็นที่เชิดชูคุณค่า
ทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติหรืองานอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๔ เพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ รัฐมนตรีอาจออก
ระเบียบเพือ่ กำ�หนดรายละเอียดอืน่ ของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพิม่ เติม
ได้ตามความจำ�เป็นเพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินการ
มาตรา ๘๕ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสำ�หรับงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๘๖ ให้นำ�บทบัญญัติมาตรา ๕๘ มาใช้บังคับกับงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างตามหมวดนี้โดยอนุโลม
มาตรา ๘๗ ในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้ให้บริการต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมแล้วแต่กรณี
ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่งที่เป็นนิติบุคคลต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
สภาวิชาชีพนั้นๆ ด้วยมาตรา ๘๘ ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่
เป็นคูส่ ญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐต้องไม่มสี ว่ นได้เสียกับผูป้ ระกอบการงานก่อสร้างในงาน
นั้นทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
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มาตรา ๘๙ ในการดำ�เนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง
ให้ผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพื่อ
รับผิดชอบในการดำ�เนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนั้น
องค์ประกอบองค์ประชุมและหน้าทีข่ องคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามทีก่ ระทรวงการคลังกำ�หนด
มาตรา ๙๐ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดของงานจ้าง
ที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด
อัตราค่าจ้างผูใ้ ห้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม
ที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๑ การจัดทำ�ประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนผูใ้ ห้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอและการประกาศผลผู้ชนะ
หรือผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกให้นำ�บทบัญญัตมิ าตรา ๖๒ และมาตรา ๖๖ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๒ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
หมวด ๙
การทำ�สัญญา
มาตรา ๙๓ หน่วยงานของรัฐต้องทำ�สัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กำ�หนดโดยความเห็นชอบของสำ�นักงานอัยการสูงสุดทั้งนี้แบบสัญญานั้นให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาด้วย
การทำ�สัญญารายใดถ้าจำ�เป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบ
สั ญ ญาตามวรรคหนึ่ ง โดยมี ส าระสำ�คั ญ ตามที่ กำ�หนดไว้ ใ นแบบสั ญ ญาและไม่ ทำ�ให้
หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทำ�ได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สำ�นักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
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ในกรณี ที่ ไ ม่ อ าจทำ�สั ญ ญาตามแบบสั ญ ญาตามวรรคหนึ่ ง ได้ แ ละจำ�เป็ น
ต้ อ งร่ า งสั ญ ญาขึ้ น ใหม่ ใ ห้ ส่ ง ร่ า งสั ญ ญานั้ น ไปให้ สำ�นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนเว้นแต่การทำ�สัญญาตามแบบที่สำ�นักงานอัยการสูงสุดได้เคย
ให้ความเห็นชอบมาแล้วก็ให้กระทำ�ได้
ในกรณีจำ�เป็นต้องทำ�สัญญาเป็นภาษาต่างประเทศให้ทำ�เป็นภาษาอังกฤษและ
ต้องจัดทำ�ข้อสรุปสาระสำ�คัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
นโยบายประกาศกำ�หนดในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่การทำ�สัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ
ตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายกำ�หนด
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทำ�สัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งหรือ
ไม่ได้สง่ ร่างสัญญาให้สำ�นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตามวรรคสอง
หรือวรรคสามหรือตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึง่ แล้วแต่กรณีให้หน่วยงานของรัฐส่งสัญญานัน้
ให้สำ�นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบในภายหลังได้เมื่อสำ�นักงานอัยการ
สูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วหรือเมื่อสำ�นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบ
แต่ ใ ห้ แ ก้ ไ ขสั ญ ญาถ้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แก้ ไ ขสั ญ ญานั้ น ให้ เ ป็ น ไปตามความเห็ น ของ
สำ�นักงานอัยการสูงสุดแล้วให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์
ในกรณีทห่ี น่วยงานของรัฐไม่ได้ทำ�สัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึง่ หน่วยงาน
ของรัฐไม่แก้ไขสัญญาตามความเห็นของสำ�นักงานอัยการสูงสุดหรือคู่สัญญาไม่ตกลง
หรือยินยอมให้แก้ไขสัญญาตามความเห็นของสำ�นักงานอัยการสูงสุดหากข้อสัญญา
ที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่แก้ไขตามความเห็นของสำ�นักงานอัยการ
สูงสุดเป็นส่วนที่เป็นสาระสำ�คัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๐๔
ให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ
มาตรา ๙๔ การทำ�สัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศจะทำ�สัญญา
เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศทีห่ น่วยงานของรัฐนัน้ ตัง้ อยูโ่ ดยผ่านการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานของรัฐก็ได้
มาตรา ๙๕ สัญญาที่ทำ�ในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญา
ไปจ้ า งช่ ว งให้ ผู้ อื่ น ทำ�อี ก ทอดหนึ่ ง ไม่ ว่ า ทั้ ง หมดหรื อ แต่ บ างส่ ว นเว้ น แต่ ก ารจ้ า งช่ ว ง
แต่บางส่วนทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากหน่วยงานของรัฐทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญาแล้วถ้าคูส่ ญ
ั ญาไปจ้างช่วง
โดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าวต้องกำ�หนดให้มีค่าปรับสำ�หรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อย
กว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา
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มาตรา ๙๖ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำ�ข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทำ�ตาม
แบบสัญญาตามมาตรา ๙๓ ก็ได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้าง
ที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข)
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ
(๓) กรณีทคี่ สู่ ญ
ั ญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทำ�การ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำ�ข้อตกลงเป็นหนังสือ
(๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
(๕) กรณี อ่ื น ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายประกาศกำ�หนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวงจะ
ไม่ทำ�ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกำ�หนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกัน
ตามขนาดหรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้
มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือทีไ่ ด้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้เว้นแต่
ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำ�นาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้
(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า
(๒) ในกรณีที่มีความจำ�เป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงหากการ
แก้ไขนั้นไม่ทำ�ให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์
(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์
สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ก ารแก้ ไ ขสั ญ ญาที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เห็ น ว่ า จะมี ปั ญ หาในทางเสี ย
ประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำ�นักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
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การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณหรือกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้องหากมีความจำ�เป็นต้องเพิม่
หรือลดวงเงินหรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำ�งานให้ตกลง
พร้อมกันไป
ในกรณีท่ีมีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงินเมื่อรวมวงเงินตาม
สัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้วหากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำ�ให้
ผู้มีอำ�นาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำ�เนินการให้ผู้มีอำ�นาจอนุมัติ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย
ในกรณีทมี่ กี ารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพือ่ ลดวงเงินให้ผมู้ อี ำ�นาจอนุมตั สิ งั่ ซือ้
หรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำ�คัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
มาตรา ๙๙ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการทำ�สัญญาที่ไม่ได้บัญญัติ
ไว้ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
หมวด ๑๐
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
มาตรา ๑๐๐ ในการดำ�เนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอำ�นาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการ
ตรวจรับพัสดุ
องค์ประกอบองค์ประชุมและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
ในกรณี ที่ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งมี ว งเงิ น เล็ ก น้ อ ยตามที่ กำ�หนดในกฎกระทรวง
จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุน้ันโดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้และให้นำ�บทบัญญัติมาตรา ๙๖ วรรคสามมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
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ผูร้ บั ผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุตามวรรคหนึง่
และวรรคสามซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำ�หนด
มาตรา ๑๐๑ งานจ้างก่อสร้างที่มีขั้นตอนการดำ�เนินการเป็นระยะๆ อันจำ�เป็น
ต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดหรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้า
ของงานให้มีผู้ควบคุมงานซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอำ�นาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงาน
ก่อสร้างนั้น
การแต่ ง ตั้ ง คุ ณ สมบั ติ แ ละหน้ า ที่ ข องผู้ ค วบคุ ม งานให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
ที่รัฐมนตรีกำ�หนด
ค่าตอบแทนผูค้ วบคุมงานตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามทีก่ ระทรวงการคลังกำ�หนด
มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำ�การ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำ�นาจที่จะพิจารณาได้ตามจำ�นวน
วันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
(๒) เหตุสุดวิสัย
กฎหมาย

(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ค่สู ัญญาไม่ต้องรับผิดตาม
(๔) เหตุอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลา
ทำ�การตามสัญญาหรือข้อตกลงให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มีอำ�นาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา
(๑) เหตุตามที่กฎหมายกำ�หนด
(๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือ
ทำ�งานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
(๓) เหตุอน่ื ตามทีก่ ำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัตนิ ห้ี รือในสัญญาหรือข้อตกลง
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(๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด

การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอำ�นาจพิจารณา
ได้เฉพาะในกรณีทเี่ ป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ
หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงนั้นต่อไป
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ มิ ไ ด้ เ ป็ น ฝ่ า ยบอกเลิ ก สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงหรื อ
การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่
กรณีหากคูส่ ญ
ั ญาเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้คา่ เสียหายคูส่ ญ
ั ญาจะยืน่ คำ�ขอ
ต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้ ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้องออก
ใบรับคำ�ขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคำ�ขอนั้นโดยไม่ชักช้าเมื่อหน่วยงานของรัฐ
มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้วหากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณา
ก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไปทั้งนี้หลักเกณฑ์
วิธีการและระยะเวลาในการพิจารณาคำ�ขอของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกำ�หนดซึ่งอย่างน้อยต้องกำ�หนดให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
เพื่อพิจารณาค่าเสียหายและการกำ�หนดวงเงินค่าเสียหายที่ต้องรายงานต่อกระทรวง
การคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิด
จากกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบหรือ
ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่ไม่เป็นสาระสำ�คัญหรือผิดพลาด
ไม่ร้ายแรงหาทำ�ให้สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นโมฆะไม่ให้
คณะกรรมการนโยบายมีอำ�นาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
กำ�หนดกรณีตัวอย่างที่ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระสำ�คัญหรือเป็นกรณีผิดพลาด
อย่างร้ายแรงหรือที่ไม่เป็นสาระสำ�คัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรงตามวรรคหนึ่ง
ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความเป็ น โมฆะของสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงตาม
วรรคหนึ่งให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาด
มาตรา ๑๐๕ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการบริหารสัญญาและการ
ตรวจรับพัสดุที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
กรมจเรทหารบก
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หมวด ๑๑
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
มาตรา ๑๐๖ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐในการพิจารณาคัดเลือก
ผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดซื้อ
จัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามวรรคหนึง่ ให้พจิ ารณาถึงความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาเป็นสำ�คัญ
ผูป้ ระกอบการรายใดทีม่ ผี ลการประเมินไม่ผา่ นเกณฑ์ทกี่ ำ�หนดจะถูกระงับการ
ยื่นข้อเสนอหรือทำ�สัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตาม
วรรคหนึ่งวรรคสองและวรรคสามให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๑๐๗ ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตาม
มาตรา ๑๐๖ ให้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอกับ
หน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบกำ�หนดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญาก็ได้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและให้นำ�บทบัญญัติมาตรา ๑๐๖
วรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่นโดยอนุโลม
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หมวด ๑๒
การทิ้งงาน
มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงาน
ของรัฐกระทำ�การดังต่อไปนี้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
นั้นกระทำ�การอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน
(๑) เป็นผูย้ นื่ ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำ�สัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือกับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กำ�หนด
(๒) คูส่ ญ
ั ญาของหน่วยงานของรัฐหรือผูร้ บั จ้างช่วงทีห่ น่วยงานของรัฐ
อนุญาตให้รับช่วงงานได้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น
(๓) เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ
กระทำ�การอันมีลกั ษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทำ�การ
โดยไม่สุจริต
(๔) เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้
บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่องผิดพลาดหรือก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง
(๕) เมือ่ ปรากฏว่าผูใ้ ห้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
หรือผู้ประกอบการงานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๘
(๖) การกระทำ�อื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอำ�นาจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็น
ผู้ทิ้งงานและให้แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางรวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วย
ในกรณีทนี่ ติ บิ คุ คลเป็นผูท้ งิ้ งานถ้าการกระทำ�ดังกล่าวเกิดจากหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
กรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจในการดำ�เนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น
ให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน
และการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
กรมจเรทหารบก
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มาตรา ๑๑๐ ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๐๙ อาจร้องขอให้ได้รับ
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง
(๒) มีการชำ�ระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมายและ
(๓) ได้พ้นกำ�หนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและ
การพิจารณาเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๑๑๑ เมื่อได้มีการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๐๙ แล้ว
ห้ามหน่วยงานของรัฐทำ�การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงานซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การกรรมการผูจ้ ดั การผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำ�นาจในการดำ�เนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นด้วยเว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๑๐ แล้ว
หมวด ๑๓
การบริหารพัสดุ
มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ใน
ความครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสมคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด
มาตรา ๑๑๓ การดำ�เนินการตามมาตรา ๑๑๒ ซึ่งรวมถึงการเก็บการบันทึก
การเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำ�รุงรักษาและการจำ�หน่ายพัสดุให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
หมวด ๑๔
การอุทธรณ์
มาตรา ๑๑๔ ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทำ�การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงาน
ของรัฐมีสทิ ธิอทุ ธรณ์เกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุในกรณีทเี่ ห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดในพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง
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ระเบี ย บหรื อ ประกาศที่ อ อกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ต นไม่ ไ ด้ รั บ
การประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๑๑๕ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้
(๑) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ
(๒) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๖๗
(๓) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบ
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ในประกาศเอกสารหรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ
(๔) กรณีอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑๖ การอุทธรณ์ต้องทำ�เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์
ในหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งต้องใช้ถ้อยคำ�สุภาพและระบุข้อเท็จจริงและ
เหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชดั เจนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องไปด้วย
ในกรณีทเี่ ห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบกำ�หนดวิธกี ารอุทธรณ์เป็นอย่าง
อื่นหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทธรณ์อื่นด้วยก็ได้
มาตรา ๑๑๗ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายใน
เจ็ ด วั น ทำ�การนั บ แต่ วั น ประกาศผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง
มาตรา ๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในเจ็ดวันทำ�การนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั อุทธรณ์ในกรณีทเี่ ห็นด้วยกับอุทธรณ์กใ็ ห้ดำ�เนินการ
ตามความเห็นนั้นภายในกำ�หนดเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้
เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙
ภายในสามวันทำ�การนับแต่วันที่ครบกำ�หนดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๑๙ เมื่ อ ได้ รั บ รายงานจากหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามมาตรา ๑๑๘
ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในสามสิ บ วั น
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นับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวหากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกำ�หนดนั้นให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกำ�หนดเวลาดังกล่าวและแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำ�คัญให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงาน
ของรัฐดำ�เนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟงั ไม่ขนึ้ หรือไม่มผี ลต่อการจัดซือ้
จัดจ้างอย่างมีนัยสำ�คัญให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทำ�การจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
ในกรณีทพ่ี น้ กำ�หนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึง่ แล้วคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ยงั พิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ยตุ เิ รือ่ งและให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบพร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของ
รัฐทำ�การจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคำ�วินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือการ
ยุติเรื่องตามวรรคสี่และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายผู้นั้นมีสิทธิ
ฟ้องคดีตอ่ ศาลเพือ่ เรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้คา่ เสียหายได้แต่การฟ้องคดีดงั กล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการจัดซือ้ จัดจ้างทีห่ น่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซือ้ จัดจ้างนัน้ แล้ว
หมวด ๑๕
บทกำ�หนดโทษ
มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำ�นาจหน้าที่ในการดำ�เนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดซือ้ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตนิ กี้ ฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศ
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
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หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตาม
พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
นี้โดยทุจริตต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง
สองแสนบาทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำ�ความผิดตามวรรคหนึ่งผู้นั้นต้อง
ระวางโทษตามที่กำ�หนดไว้สำ�หรับความผิดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๒๑ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคำ�สั่ ง ของคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ตาม
มาตรา ๓๑ หรือคำ�สั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ และคณะ
กรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วแต่กรณีพิจารณาแล้วเห็น
ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรผู้นั้นมีความผิดฐานขัดคำ�สั่ง
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาให้ดำ�เนินคดีแก่ผู้นั้นต่อไป
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๒๒ ให้ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบข้อบังคับหน่วยงานของรัฐอืน่ ทีไ่ ม่อยูภ่ ายใต้บงั คับของระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศข้อบัญญัตแิ ละข้อกำ�หนดใดๆ
เกีย่ วกับพัสดุการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหรือระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง
ระเบียบหรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดำ�เนินการออกกฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึง่ ให้ดำ�เนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึง่ ปีนบั แต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับหากไม่สามารถดำ�เนินการ
ได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำ�เนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๑๒๓ ในกรณี ที่ ไ ม่ อ าจนำ�ระเบี ย บสำ�นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย
การพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือบรรดาระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติและ
ข้อกำ�หนดใดๆ เกีย่ วกับพัสดุการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอืน่
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ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
หรื อ ระเบี ย บสำ�นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณีรวมทัง้ มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วกับพัสดุการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐมาใช้บังคับในเรื่องใดได้ตามมาตรา ๑๒๒ การดำ�เนิน
การของหน่วยงานของรัฐในเรื่องนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกำ�หนดทั้งนี้
ในกรณีทยี่ งั ไม่มกี ารแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๑๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายยังมิได้ออกประกาศตามความ
ในมาตรา ๗ วรรคสองหรื อ คณะกรรมการนโยบายได้ อ อกประกาศตามความ
ในมาตรา ๗ วรรคสองแล้วแต่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความ
ในมาตรา ๗ วรรคสีก่ ารจัดซือ้ จัดจ้างตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสด พุ .ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
การพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบข้อบังคับประกาศ
ข้อบัญญัติหรือข้อกำ�หนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น ที่ ไ ม่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของระเบี ย บสำ�นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐจนกว่าจะมีประกาศที่ออก
ตามความในมาตรา ๗ วรรคสองหรือกฎหรือระเบียบทีอ่ อกตามความในมาตรา ๗ วรรคสี่
แล้วแต่กรณีใช้บังคับ
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการนโยบายได้ อ อกประกาศตามความในมาตรา ๗
วรรคสองแล้ ว แต่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ใดยั ง มิ ไ ด้ อ อกกฎหรื อ ระเบี ย บตามความ
ในมาตรา ๗ วรรคสี่ ห ากหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น มิ ไ ด้ อ อกกฎหรื อ ระเบี ย บตามความ
ในมาตรา ๗ วรรคสี่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของคณะกรรมการ
นโยบายที่ออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสองใช้บังคับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๗
(๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณีของหน่วยงานของรัฐนัน้ ให้ดำ�เนินการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๑๒๕ ในวาระเริม่ แรกให้คณะกรรมการราคากลางออกประกาศกำ�หนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกำ�หนดราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๗ ) ให้แล้วเสร็จภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศตามวรรคหนึ่งให้นำ�หลักเกณฑ์และรายละเอียด
ประกอบการคำ�นวณราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำ�กับหลักเกณฑ์และตรวจ
สอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือหลักเกณฑ์อื่นของหน่วยงาน
ของรั ฐ ได้ กำ�หนดไว้ ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ มาใช้ บั ง คั บ โดยให้ ถื อ เป็ น
หลักเกณฑ์และวิธีการกำ�หนดราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศตาม
วรรคหนึ่งและให้คณะกรรมการกำ�กับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการราคากลางตาม
พระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๒๖ ในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำ�หนด
แนวทางและวิธีการในการดำ�เนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์
การคัดเลือกโครงการการจัดซือ้ จัดจ้างและการคัดเลือกผูส้ งั เกตการณ์ตามมาตรา ๓๙ (๑)
(๒) (๓) และ (๔) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ในระหว่างการดำ�เนินการตามวรรคหนึง่ ให้นำ�แนวทางการดำ�เนินงานโครงการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรมและ
แบบรายงานของผู้สังเกตการณ์การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้างและการคัดเลือก
ผู้สังเกตการณ์ท่ีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
ได้กำ�หนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยให้ถือเป็นแนวทางและ
วิธีการในการดำ�เนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาค
รัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์การคัดเลือกโครงการ
การจัดซื้อจัดจ้างและการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔)
และให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ ค.ป.ท. ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๒๗ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบสำ�นักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทัง้ คณะกรรมการตามระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติ
หรือข้อกำ�หนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐอืน่ ทีไ่ ม่อยูภ่ ายใต้บงั คับของระเบียบสำ�นักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณียังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
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คณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการวินจิ ฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วแต่
กรณีตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ ข้ า รั บ หน้ า ที่ แ ล้ ว
แต่ ยั ง ไม่ มี ก ฎกระทรวงระเบี ย บหรื อ ประกาศที่ อ อกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ นี้
ใช้บังคับให้หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบี ย บ
ข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติและข้อกำ�หนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การบริ ห ารพั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น ที่ ไ ม่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของระเบี ย บสำ�นั ก
นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรื อ ระเบี ย บสำ�นั ก นายกรั ฐ มนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ยังคงเป็นของคณะกรรมการ
ว่าด้วยการพัสดุและคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์รวม
ทั้งคณะกรรมการตามระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติหรือข้อกำ�หนดใดๆ ของ
หน่วยงานของรัฐนั้นเว้นแต่หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาว่าบรรดาระเบียบ
ข้อบังคับประกาศหรือข้อกำ�หนดดังกล่าวขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือเป็นไป
ตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยตาม
พระราชบัญญัตินี้
ให้นำ�ความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีที่คณะกรรมการราคากลางและ
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่แล้วแต่ยังมิได้ออกประกาศ
ตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๘ การจัดซือ้ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุทไี่ ด้ดำ�เนินการตามระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบข้อบังคับ
ประกาศข้อบัญญัตหิ รือข้อกำ�หนดใดๆ เกีย่ วกับพัสดุการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บงั คับและการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จให้ดำ�เนินการตามระเบียบสำ�นักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
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ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัตหิ รือ
ข้อกำ�หนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐต่อไปเว้นแต่ในกรณีทกี่ ารจัดซือ้ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดงั กล่าว
ยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางหรือของหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรือในกรณีที่มีการ
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุนนั้ หรือการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุครัง้ ใหม่แล้วแต่กรณีให้ดำ�เนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๙ ในวาระเริ่ ม แรกให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางจั ด ให้ มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย น
ผู้ ป ระกอบการที่ มี คุณสมบัติเป็น ผู้ยื่น ข้อเสนอในงานก่ อ สร้ า งของหน่ ว ยงานของรั ฐ
ตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึง่ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วนับแต่วนั ทีค่ ณะกรรมการราคากลางกำ�หนด
สาขาของงานก่อสร้างตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึง่ หรือนับแต่วนั ทีค่ ณะกรรมการราคากลาง
กำ�หนดวงเงินของสาขาของงานก่อสร้างหรือกำ�หนดให้ต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขา
ใดตามมาตรา ๕๑ วรรคสองแล้วแต่กรณี
ในระหว่างที่การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จให้หน่วยงานของรัฐ
ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วแต่กรณีเว้นแต่
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดมีการจัดทำ�บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติ
เบื้ อ งต้ น ไว้ แ ล้ ว ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น ใช้ บั ญ ชี
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทำ�ไว้แล้ว
ต่อไปโดยให้ถือเป็นการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงาน
ก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่งจนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๓๐ รายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
กระทรวงการคลังตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อน
วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น รายชื่ อ ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ กั บ
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๑๓๑ รายชื่อผู้ทิ้งงานตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้
การดำ�เนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทำ�อันมีลักษณะ
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ดำ�เนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทำ�
อันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๓๒ ให้กระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางสำ�นักงาน ก.พ.ร. สำ�นักงาน
ก.พ. สำ�นักงบประมาณและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำ�โครงสร้างกรมบัญชี
กลางกรอบอัตรากำ�ลังข้าราชการและพนักงานราชการและกำ�หนดงบประมาณรวมทัง้ การ
ดำ�เนินการอืน่ ใดอันจำ�เป็นเพือ่ รองรับการดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าทีข่ องกรมบัญชีกลาง
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือเพื่อให้การ
ดำ�เนินการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นมาตรฐาน
เดี ย วกั น โดยการกำ�หนดเกณฑ์ ม าตรฐานกลางเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ทุ ก แห่ ง นำ�
ไปใช้เป็นหลักปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มกี ารแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีการดำ�เนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ทีค่ ำ�นึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำ�คัญซึง่ จะก่อให้เกิดความคุม้ ค่าในการใช้จา่ ย
เงินมีการวางแผนการดำ�เนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทำ�ให้การ
จัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐซึง่ เป็น
มาตรการหนึง่ เพือ่ ป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
ประกอบกับมาตรการอืน่ ๆ เช่นการจัดซือ้ จัดจ้างด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ จะทำ�ให้
เกิดความโปร่งใสในการดำ�เนินการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐอันจะเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้
กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกบั การจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐให้เป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไปจึง
จำ�เป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
		 โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ เพื่อกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา 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 วรรคหนึ่ง (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 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”
		 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
		 ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
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หมวด ๑
ข้อความทั่วไป
ส่วนที่ ๑
นิยาม
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผูด้ ำ�รงตำ�แหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้
(๑) ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล
(๒) ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๓) ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายกเมืองพัทยา หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
(๔) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อำ�นวยการ กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
(๕) องค์การมหาชน หมายถึง ผู้อำ�นวยการ หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
(๖) องค์กรอิสระ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เลขาธิการสำ�นักงานผูต้ รวจการ แผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
(๗) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อัยการสูงสุด
(๘) หน่วยธุรการของศาล หมายถึง เลขาธิการสำ�นักงานศาลยุตธิ รรม
เลขาธิการสำ�นักงานศาลปกครอง เลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๙) มหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ หมายถึง อธิการบดี
(๑๐) หน่ ว ยงานสั ง กั ด รั ฐ สภาหรื อ ในกำ�กั บ ของรั ฐ สภา หมายถึ ง
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เลขาธิการวุฒสิ ภา เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เลขาธิการ
สำ�นักงานสภาพัฒนาการเมือง
(๑๑) หน่วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง เลขาธิการ หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
(๑๒) หน่วยงานอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น
		 “หัวหน้าเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผูด้ ำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าสายงานซึง่ ปฏิบตั งิ าน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นกำ�หนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
		 “ผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลทีเ่ ข้าเสนอ
ราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอ
ราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน
		 การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันใน
ลักษณะ ดังต่อไปนี้
		
(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผูจ้ ดั การผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ำ�นาจในการดำ�เนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอำ�นาจหรือสามารถใช้อำ�นาจในการบริหารจัดการกิจการ
ของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคา
หรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน
		
(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
สามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในบริษทั จำ�กัดหรือบริษทั มหาชนจำ�กัดเป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วน
จำ�กัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำ�กัดหรือบริษัทมหาชนจำ�กัดอีกรายหนึ่ง
หรือหลายราย ทีเ่ ข้าเสนอราคาหรือเข้ายืน่ ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนัน้ ในคราวเดียวกัน
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คำ�ว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่า
ร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควร
ประกาศกำ�หนดสำ�หรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
		
(๓) มีความสัม พัน ธ์กัน ในลัก ษณะไขว้ กั น ระหว่ า ง (๑) และ (๒)
โดยผู้ จั ด การ หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การกรรมการผู้ จั ด การ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ มี อำ�นาจในการ
ดำ�เนิ น งานในกิ จ การของบุ ค คลธรรมดาหรื อ ของนิ ติ บุ ค คลรายหนึ่ ง เป็ น หุ้ น ส่ ว น
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำ�กัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำ�กัด
หรือบริษัทมหาชนจำ�กัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน
		
การดำ�รงตำ�แหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น
ของคูส่ มรสหรือบุตรทีย่ งั ไม่บรรลุนติ ภิ าวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถอื ว่าเป็นการ
ดำ�รงตำ�แหน่ง การเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
		
ในกรณีบคุ คลใดใช้ชอื่ บุคคลอืน่ เป็นผูจ้ ดั การ หุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหารผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำ�นาจในการบริหาร
ที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำ�กัด หรือ
บริษัทมหาชนจำ�กัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำ�กัด หรือบริษัทมหาชน
จำ�กัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น ในคราว
เดียวกัน ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
		 “การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายหนึง่ หรือหลายรายกระทำ�การอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่
เปิดโอกาสให้มกี ารแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือยืน่ ข้อเสนอต่อหน่วยงาน
ของรัฐ ไม่ว่าจะกระทำ�โดยการสมยอมกันหรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก
รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดหรือใช้กำ�ลังประทุษร้าย
หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำ�ลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือส่อว่ากระทำ�การ
ทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง
ผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิ
ทำ�สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น หรื อ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการแข่ ง ขั น อย่ า งเป็ น ธรรม
หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบหน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจ
ปกติ
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		 “ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๕๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
ตามข้อ ๗๐ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๗๔ คณะกรรมการ
ดำ�เนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ ๑๑๔ คณะกรรมการ
ดำ�เนิ น งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาโดยวิ ธี คั ด เลื อ กตามข้ อ ๑๒๐ คณะกรรมการดำ�เนิ น งาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ ๑๔๖
คณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกตาม
ข้อ ๑๔๙ และคณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวด
แบบตามข้อ ๑๕๕
		 “ระบบข้อมูลสินค้า” (Electronic Catalog : e - catalog) หมายความว่า ข้อมูล
รายละเอียดของสินค้าทีผ่ ู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
โดยแสดงรายละเอี ย ดของสิ น ค้ า ภาพสิ น ค้ า พร้ อ มคำ�บรรยายประกอบตาม
ทีก่ รมบัญชีกลางกำ�หนด และให้หมายความรวมถึงงานบริการหรืองานจ้างตามประเภทที่
กรมบัญชีกลางกำ�หนด
ส่วนที่ ๒
การมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ประชุมพิจารณา
		 ข้ อ ๕ ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า ประธานกรรมการหรื อ กรรมการใน
คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ
ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ส่วนที่ ๓
ผู้มีอำ�นาจและการมอบอำ�นาจ
		 ข้ อ ๖ ผู้ มี อำ�นาจดำ�เนิน การตามระเบียบนี้ ได้ แก่ ผู้ ซึ่ ง ดำ�รงตำ�แหน่ ง เป็ น
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้รักษาการ
ตามระเบียบประกาศกำ�หนดให้หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกำ�หนดหน่วยงานระดับใด
ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ตำ�แหน่งใด มีอำ�นาจดำ�เนินการตามระเบียบนี้ก็ให้กระทำ�ได้
และเมื่อได้กำ�หนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบและสำ�นักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
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		 ข้อ ๗ ผูม้ อี ำ�นาจดำ�เนินการตามข้อ ๖ หรือผูม้ อี ำ�นาจสัง่ ซือ้ หรือสัง่ จ้างตามระเบียบ
นีจ้ ะมอบอำ�นาจเป็นหนังสือให้แก่ผดู้ ำ�รงตำ�แหน่งใดก็ได้ซงึ่ สังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน
โดยให้คำ�นึงถึงระดับตำ�แหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอำ�นาจ
เป็นสำ�คัญเมื่อมีการมอบอำ�นาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอำ�นาจมีหน้าที่ต้องรับมอบ
อำ�นาจนั้นและจะมอบอำ�นาจนั้นให้แก่ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่
			 (๑) การมอบอำ�นาจให้แก่ ผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผูว้ า่ ราชการจังหวัดอาจมอบ
อำ�นาจนั้นต่อไปได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
				 (ก) กรณีมอบอำ�นาจให้แก่ รองผูว้ า่ ราชการจังหวัด ผูช้ ว่ ยผูว้ า่ ราชการ
จังหวัด ปลัดจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำ�จังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้ง
ให้ผู้มอบอำ�นาจชั้นต้นทราบด้วย
				 (ข) กรณีมอบอำ�นาจให้แก่บคุ คลอืน่ นอกจากทีก่ ล่าวใน (ก) จะกระทำ�
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอำ�นาจชั้นต้นแล้ว
			 (๒) การมอบอำ�นาจและการมอบอำ�นาจต่อตามระเบียบหรือคำ�สั่งของ
กระทรวงกลาโหมหรือของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำ�หนดตามข้อ ๖
				 ในกรณีที่มีกฎหมายกำ�หนดเรื่องการมอบอำ�นาจและการมอบอำ�นาจ
ต่อไว้เป็นการเฉพาะก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
				 เพือ่ ความคล่องตัวในการจัดซือ้ จัดจ้างให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐมอบ
อำ�นาจในการสัง่ การและดำ�เนินการจัดซือ้ จัดจ้าง ให้แก่ผดู้ ำ�รงตำ�แหน่งรองลงไปเป็นลำ�ดับ
				 ให้ผมู้ อบอำ�นาจส่งสำ�เนาหลักฐานการมอบอำ�นาจให้สำ�นักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง
		 ข้อ ๘ ในกรณีที่มีความจำ�เป็นเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงาน
ของรั ฐ ใดจะมอบอำ�นาจให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง อื่ น ดำ�เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแทน
ก็ให้กระทำ�ได้ โดยให้ผู้มอบอำ�นาจส่งสำ�เนาหลักฐานการมอบอำ�นาจให้สำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
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ส่วนที่ ๔
การดำ�เนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
		 ข้อ ๙ การดำ�เนินการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนีด้ ว้ ยวิธกี าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
		 ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กำ�หนด
ในระเบียบนี้
		 ข้อ ๑๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดทำ�แนวทางปฏิบัติในการดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและ
ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำ�เนินการ
ส่วนที่ ๕
การจัดทำ�แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
		 ข้อ ๑๑ เมือ่ หน่วยงานของรัฐได้รบั ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณทีจ่ ะใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำ�นาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำ�แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำ�ปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำ�ปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
			 (๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
			 (๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
			 (๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
			 (๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
		 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ�ปี
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่าย
กรมจเรทหารบก
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สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กำ�หนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง
		 หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใด
ในระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในโครงการนั้นได้
		 ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ�ปีตามข้อ
๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอน
ของระเบียบนี้ ในหมวด ๒ หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะทำ�
สัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว
		 ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีความจำ�เป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ�ปี
ให้เจ้าหน้าทีห่ รือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายในการปฏิบตั งิ านนัน้ จัดทำ� รายงานพร้อมระบุเหตุผล
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้ดำ�เนินการตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ต่อไป
ส่วนที่ ๖
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
		 ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติดำ�เนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น
		 ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ ๑๔
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ กำ�หนดให้ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอยื่ น เอกสารแสดงคุ ณ สมบั ติ แ ยกมาต่ า งหาก
โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
			 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
				 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ให้ยื่นสำ�เนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำ�นาจควบคุม (ถ้ามี)
พร้อมทั้งรับรองสำ�เนาถูกต้อง
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				 (ข) บริษัทจำ�กัดหรือบริษัทมหาชนจำ�กัด ให้ยื่นสำ�เนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิตบิ คุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือ่ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ำ�นาจ
ควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำ�เนาถูกต้อง
			 (๒) ในกรณีผยู้ นื่ ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล
ให้ยื่นสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้น้ัน สำ�เนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็น
หุ้นส่วน (ถ้ามี) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำ�เนา
ถูกต้อง
			 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
ให้ยื่นสำ�เนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า
และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำ�เนา
หนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
			 (๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกำ�หนด เช่น สำ�เนาใบทะเบียน
พาณิชย์ สำ�เนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม
			 การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อ
เสนอตามวิธีการที่กำ�หนดในระเบียบนี้
ส่วนที่ ๗
การจัดทำ�บันทึกรายงานผลการพิจารณา
		 ข้อ ๑๖ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ ตามรายการดังต่อไปนี้
			 (๑) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามความในหมวด ๒ ส่วนที่ ๒ หมวด ๓
ส่วนที่ ๒ และหมวด ๔ ส่วนที่ ๒ แล้วแต่กรณี
			 (๒) เอกสารเกี่ ย วกั บ การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ร่ า งขอบเขตของงานหรื อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น
(ถ้ามี)
			 (๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้อง
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			 (๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
			 (๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
			 (๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผูช้ นะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผูไ้ ด้รบั การ
คัดเลือก
			 (๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ (ถ้ามี)
			 (๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
		 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างนั้น ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำ�เนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เอกสารที่จัดทำ�ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึกรายงานผลการพิจารณาตามวรรค
หนึ่งได้
หมวด ๒
การซื้อหรือจ้าง
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
		 ข้อ ๑๗ การดำ�เนินการในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
		 ข้อ ๑๘ ในกรณีทมี่ กี ารซือ้ หรือจ้างเพือ่ จัดทำ�พัสดุเอง ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตัง้ ผูค้ วบคุมรับผิดชอบในการจัดทำ�เองนัน้ และแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจการปฏิบตั ิ
งานโดยมีคณ
ุ สมบัตแิ ละหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เว้นแต่หน่วยงาน
ของรัฐที่กำ�หนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว
		 ข้อ ๑๙ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะซื้อหรือจ้างให้กับหน่วยงานของรัฐ
แห่งอืน่ ให้กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และรายละเอียดการดำ�เนินการซือ้ หรือจ้าง ซึง่ อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยประเภทหรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง วิธีการซื้อหรือ
จ้าง และการทำ�สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอ
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ความเห็นชอบ และเมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการตามวิธกี าร
ที่กำ�หนดต่อไป
		 ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกำ�หนดหลักเกณฑ์
วิธีการและรายละเอียดการดำ�เนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้หน่วยงานของ
รัฐปฏิบัติก็ได้
		 ข้อ ๒๐ การแบ่งซือ้ หรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้างในครัง้ เดียวกันเพือ่
ให้วธิ กี ารซือ้ หรือจ้างหรืออำ�นาจในการสัง่ ซือ้ สัง่ จ้างเปลีย่ นแปลงไป จะกระทำ�มิได้กรณีใด
จะเป็นการแบ่งซือ้ หรือแบ่งจ้างให้พจิ ารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซือ้ หรือจ้างครัง้ นัน้ และ
ความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสำ�คัญ
ส่วนที่ ๒
กระบวนการซื้อหรือจ้าง
การจัดทำ�ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานก่อสร้าง
		 ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทำ�ร่ า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย
เพื่อให้การกำ�หนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน
และเป็นประโยชน์ตอ่ ทางราชการ หากพัสดุทจี่ ะซือ้ หรือจ้างใดมีประกาศกำ�หนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมแล้วให้กำ�หนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทจี่ ะซือ้ หรือ
จ้าง หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความ
สะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มี
ประกาศกำ�หนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมแต่มผี ไู้ ด้รบั การจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้
กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กำ�หนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทจี่ ะซือ้
หรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่
ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำ�ขึ้น
		 ในการจ้างก่อสร้าง ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ มาคณะหนึง่
หรือจะให้เจ้าหน้าทีห่ รือบุคคลใดบุคคลหนึง่ จัดทำ�แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดำ�เนิน
การจ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้
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		 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตาม
วรรคหนึง่ และวรรคสอง ให้เป็นไปตามทีห่ วั หน้าหน่วยงานของรัฐกำ�หนดตามความจำ�เป็น
และเหมาะสม
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
		 ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตาม
ข้อ ๒๓ และข้อ ๗๙ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ�รายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการ
ดังต่อไปนี้
			 (๑) เหตุผลและความจำ�เป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
			 (๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
			 (๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
			 (๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงิน
ดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
			 (๕) กำ�หนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
			 (๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
			 (๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
			 (๘) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำ�เป็น
ในการซื้อหรือจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน
			 การซื้อหรือจ้างกรณีจำ�เป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจ
คาดหมายได้ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) หรือกรณีมีความจำ�เป็นต้องใช้พัสดุนั้น
โดยฉุกเฉิน มาตรา ๕๖วรรคหนึ่ง (๒) (ง) หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อย
ตามทีก่ ำ�หนดในกฎกระทรวงทีอ่ อกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง ซึง่ ไม่อาจทำ�รายงาน
ตามปกติได้ เจ้าหน้าทีห่ รือผูท้ รี่ บั ผิดชอบในการปฏิบตั งิ านนัน้ จะทำ�รายงานตามวรรคหนึง่
เฉพาะรายการที่เห็นว่าจำ�เป็นก็ได้
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ข้อ ๒๓ ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ�รายงานเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
			 (๑) เหตุผลและความจำ�เป็นที่ต้องซื้อ
			 (๒) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และ
ท้องที่ที่ต้องการ
			 (๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
			 (๔) ราคาซือ้ ขายของทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณทีจ่ ะซือ้ ครัง้ หลัง
สุดประมาณ ๓ ราย
			 (๕) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้
ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น
			 (๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
			 (๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำ�เป็น
ในการซื้อ
		 ข้อ ๒๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตาม
ข้อ ๒๒ หรือข้อ ๒๓ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
		 ข้อ ๒๕ ในการดำ�เนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่ง
ตัง้ คณะกรรมการซือ้ หรือจ้างขึน้ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามระเบียบนี้ พร้อมกับกำ�หนดระยะเวลา
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
			 (๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
			 (๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
			 (๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
			 (๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
			 (๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
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		 ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำ�หนด ถ้ามีเหตุที่ทำ�ให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำ�เป็น
		 ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซือ้ หรือจ้างตามข้อ ๒๕ แต่ละคณะประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ�
พนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงาน
ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คำ�นึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ท่ีได้
รับแต่งตั้งเป็นสำ�คัญ
		 ในกรณีจำ�เป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วม
เป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จำ�นวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจำ�นวน
กรรมการตามวรรคหนึ่ง ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือ
กรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
		 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชำ�นาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
		 ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการ
แต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติโดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม
หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
ประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน
		 มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
กรรมการออกเสียงเพิม่ ขึน้ อีกเสียงหนึง่ เป็นเสียงชีข้ าด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ให้ถือมติเอกฉันท์
		 กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทำ�บันทึกความเห็น
แย้งไว้ด้วย
		 ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือคูส่ ญ
ั ญา ในการซือ้ หรือจ้างครัง้ นัน้ ทัง้ นี้ การมีสว่ นได้เสียในเรือ่ งซึง่ ทีป่ ระชุมพิจารณา
ของประธานกรรมการและกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง
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		 หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็น
ประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการทีต่ นได้รบั การแต่งตัง้ นัน้ และให้รายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
วิธีการซื้อหรือจ้าง
		 ข้อ ๒๘ การซื้อหรือจ้าง กระทำ�ได้ ๓ วิธี ดังนี้
		 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
		 (๒) วิธีคัดเลือก
		 (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
		 ข้อ ๒๙ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระทำ�ได้ ๓ วิธี ดังนี้
		 (๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
		 (๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
		 (๓) วิธีสอบราคา
		 ข้อ ๓๐ วิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) คือ การซือ้ หรือจ้างทีม่ รี ายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน
และได้กำ�หนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ดำ�เนินการในระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
ซึ่งสามารถกระทำ�ได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้
		 (๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซือ้ หรือจ้างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีวงเงินเกิน
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 และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำ�หนด
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รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้
ดำ�เนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
		 ข้อ ๓๒ วิธสี อบราคา คือ การซือ้ หรือจ้างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทำ�ได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่
ที่มีข้อจำ�กัด ในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ทำ�ให้ไม่สามารถดำ�เนินการผ่านระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผล
ความจำ�เป็นที่ไม่อาจดำ�เนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ ด้วย
		 ข้อ ๓๓ รัฐวิสาหกิจใดมีความจำ�เป็นจะกำ�หนดวงเงินการซื้อหรือจ้างตามข้อ ๓๐
ข้อ ๓๑ หรือข้อ ๓๒ แตกต่างไปจากที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสำ�นักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
		 ข้อ ๓๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ�เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำ�หนด
		 การจัดทำ�เอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจำ�เป็น
ต้ อ งมี ข้อ ความหรื อ รายการแตกต่ า งไปจากแบบที่ค ณะกรรมการนโยบายกำ�หนด
โดยมี ส าระสำ�คั ญ ตามที่กำ�หนดไว้ ใ นแบบและไม่ ทำ�ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เสี ย เปรี ย บ
ก็ให้กระทำ�ได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือ
ไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้สำ�นักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
		 การกำ�หนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวน
ตามวรรคหนึง่ ให้กำ�หนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารซือ้ หรือจ้างโดยกำ�หนดเป็นวัน เวลา ทำ�การเท่านัน้ และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
		 ข้ อ ๓๕ เมื่อหัว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ ให้ความเห็ น ชอบรายงานขอซื้ อ หรื อ
ขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง
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ด้ ว ยวิ ธี ต ลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลางและ
ของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำ�การและให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
		 ข้อ ๓๖ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ไปยังผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้นำ�รายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าตรงตามประกาศ
และเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ และจัดส่งให้
สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
		 ในกรณีที่ผู้ประกอบการรายใดมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือ
จ้างดังกล่าว และยังไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หาก
ประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคาในครั้งนั้น จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์และจะต้องนำ�รายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าก่อนการ
เสนอราคา
		 ข้อ ๓๗ เมื่อถึงกำ�หนดวันเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำ�เนินการ
ดังนี้
		 (๑) กรณีเป็นการซือ้ หรือจ้าง ตามข้อ ๓๐ (๑) ให้ผปู้ ระกอบการเข้าสูร่ ะบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กำ�หนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียง
ครั้งเดียว
		 (๒) กรณีเป็นการซือ้ หรือจ้าง ตามข้อ ๓๐ (๒) ให้ผปู้ ระกอบการเข้าสูร่ ะบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
		 โดยต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา ภายในเวลา ๑๕ นาที
พร้อมทั้งให้ทำ�การทดสอบระบบ เป็นเวลา ๑๕ นาที และให้เสนอราคาภายในเวลา
๓๐ นาที โดยจะเสนอราคากี่ครั้งก็ได้
		 กำ�หนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลง
กำ�หนดวันเสนอราคา เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกำ�หนดวัน เวลาการ
เสนอราคา เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง เกี่ยวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อได้ดำ�เนินการเป็นประการใดแล้วให้กรมบัญชีกลาง
รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย
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		 ข้อ ๓๘ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๓๗ แล้ว หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคา
ต�่ำสุด เท่ากันหลายราย ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาต�่ำสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในล�ำดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น
		 ในกรณีทมี่ ผี เู้ ข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว หากเห็นว่าราคาทีเ่ สนอมีความเหมาะสม
และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้
		 ถ้าไม่มีผู้เข้าเสนอราคา ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ พิจารณายกเลิกการซือ้ หรือจ้างในครัง้ นัน้ และด�ำเนินการซือ้ หรือจ้างโดยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่หรือจะด�ำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖
วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณี
ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด�ำเนินการซือ้ หรือจ้างโดยวิธคี ดั เลือกหรือวิธเี ฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดท�ำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ตามข้อ ๒๒
		 ข้อ ๓๙ ในกรณีทปี่ รากฏว่าราคาของผูเ้ สนอราคารายต�ำ่ สุดทีช่ นะการเสนอราคา
ยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๒ ให้เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการ ดังนี้
			 (๑) ต่ อ รองราคากั บ ผู ้ เ สนอราคารายดั ง กล่ า วผ่ า นทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ให้ต�่ำสุดเท่าที่ จะท�ำได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบ
เสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์แล้ว หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อ
รองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบ
ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อ
หรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
			 (๒) ถ้าด�ำเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ทุกรายผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยให้ยื่น
ใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนด
หากผู้เสนอราคารายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาใหม่ ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นยืนราคา
ตามที่เสนอไว้เดิม หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาต�่ำสุดในการเสนอราคาครั้งใหม่เสนอราคา
194

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

ไม่สงู กว่าวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่สว่ นทีส่ งู กว่านัน้ ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจาก
ผู้เสนอราคารายนั้น
			 (๓) ถ้าด�ำเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น ทั้งนี้ การด�ำเนินการ
ซื้อหรือจ้างครั้งใหม่ให้น�ำความในข้อ ๓๘ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
		 ข้อ ๔๐ ภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเสนอราคาตามข้อ ๓๘ หรือข้อ ๓๙ แล้ว
ให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั พิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน้ จาก
ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน ๑ ชุด และลงลายมือชื่อกำ�กับไว้ในใบเสนอราคาและ
เอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น
		 ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตามวรรคหนึ่ง เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามที่ก�ำหนดไว้ใน
เอกสารซือ้ หรือจ้างด้วยวิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือเสนอแค็ตตาล็อก (catalog) หรือราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นไม่ผ่านคุณสมบัติตาม
เงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้เจ้าหน้าที่เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ พิจารณายกเลิกการซือ้ หรือจ้างในครัง้
นัน้ หรือพิจารณาผูท้ เี่ สนอราคาต�ำ่ ในล�ำดับถัดไปเป็นผูช้ นะการเสนอราคาก็ได้ ทัง้ นี้ ให้คำ� นึง
ถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส�ำคัญ
		 ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ ง หมดต่อหัว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้ า เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบ
		 ข้อ ๔๒ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา
และผู้มีอำ�นาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ
หรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด และให้ ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น และแจ้ ง ให้ ผู้ เ สนอราคาทุ ก รายทราบผ่ า นทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
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วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
		 ข้อ ๔๓ ให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั ทำ� เอกสารซือ้ หรือจ้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำ�หนด
		 การจัดทำ�เอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจำ�เป็น
ต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำ�หนด โดยมี
สาระสำ�คัญตามที่กำ�หนดไว้ในแบบและไม่ทำ�ให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทำ�
ได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ
ก็ให้สง่ ร่างเอกสารซือ้ หรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าว ไปให้สำ�นักงานอัยการสูงสุด
ตรวจพิจารณาก่อน
		 การกำ�หนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวน
ตามวรรคหนึง่ ให้กำ�หนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารซื้อหรือจ้างโดยกำ�หนดเป็นวัน เวลา ทำ�การเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
		 ข้อ ๔๔ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจำ�เป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้าง
จะต้องกำ�หนด เงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ให้ผยู้ นื่ ข้อเสนอนำ�ตัวอย่างพัสดุทเี่ สนอมาแสดงเพือ่ ทดลอง หรือทดสอบ หรือนำ�เสนองาน
ให้หน่วยงานของรัฐกำ�หนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำ�ตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง
หรือทดสอบ หรือนำ�เสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกำ�หนด
		 กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใดที่กำ�หนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่
เป็นสาระสำ�คัญประกอบการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นผ่านทางระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและ
เป็ น อุ ป สรรคของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอในการนำ�เข้ า ระบบประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ให้หน่วยงานของรัฐกำ�หนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำ�เอกสารนั้นพร้อมสรุปจำ�นวนเอกสารดัง
กล่าวมาส่ง ณ ที่ทำ�การของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง โดยให้ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อ
เสนอ พร้อมประทับตราสำ�คัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กำ�กับในเอกสารนั้นด้วย
		 การกำ�หนดวั น ให้ ผู้ย่ืน ข้ อ เสนอนำ�ตั ว อย่ า งพั ส ดุ ท่ีเ สนอมาแสดงเพื่อ ทดลอง
หรื อ ทดสอบหรื อ นำ�เสนองานตามวรรคหนึ่ ง หรื อ นำ�เอกสารหรื อ รายละเอี ย ด
มาส่ ง ตามวรรคสอง ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ กำ�หนดเป็ น วั น ใดวั น หนึ่ ง ภายใน ๕ วั น
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ทำ�การ นั บ ถั ด จากวั น เสนอราคา เว้ น แต่ ก ารดำ�เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ที่ ไ ม่ อ าจ
ดำ�เนิ น การวั น ใดวั น หนึ่ ง ได้ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ พิ จ ารณากำ�หนดมากกว่ า ๑ วั น
ได้ แ ต่ จำ�นวนวั น ดั ง กล่ า วต้ อ งไม่ เ กิ น ๕ วั น ทำ�การ นั บ ถั ด จากวั น เสนอราคา ทั้ ง นี้
ให้ระบุไว้เป็นเงือ่ นไขในเอกสารซือ้ หรือจ้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชดั เจน
		 ข้อ ๔๕ เมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๒๑ ได้จัดทำ�ร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ�รายงาน
ขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ พร้อมนำ�ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพัสดุทจี่ ะซือ้ หรือจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ ขอความเห็นชอบ หากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพื่อให้การกำ�หนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบเหมาะสม เป็นประโยชน์
แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการกำ�หนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากผูป้ ระกอบการก่อนก็ได้ ทัง้ นี้ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้
			 (๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้
			 (๒) การซือ้ หรือจ้างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงาน
ของรัฐนำ�ร่างประกาศและร่างเอกสารซือ้ หรือจ้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผย
แพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
		 รัฐวิสาหกิจใดมีความจำ�เป็นจะกำ�หนดวงเงินตามวรรคหนึ่ง แตกต่างไปจากที่
กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
		 ข้อ ๔๖ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนำ�ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
ตามข้อ ๔๕ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำ�เนินการนำ�ร่างเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำ�การ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐ
ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว
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		 ข้อ ๔๗ กรณีทมี่ ผี มู้ คี วามคิดเห็น ให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีร่ ว่ มกับผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
จัดทำ�ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ตามข้อ ๒๑ พิจารณาว่าสมควรดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ โดยให้ดำ�เนินการ ดังนี้
				 (๑) กรณีพจิ ารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำ�รายงาน
พร้ อ มความเห็ น และร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบแล้ว ให้นำ�ร่างประกาศและร่างเอกสารซือ้ หรือจ้างด้วยวิธปี ระกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำ�การ
และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
				 (๒) กรณีพจิ ารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำ�รายงาน
พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ ขอความเห็นชอบ เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบ
แล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
		 ข้อ ๔๘ ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ดำ�เนินการตามข้อ ๔๕ หรือข้อ ๔๖
และข้อ ๔๗ แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำ�เนินการเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารซือ้ หรือจ้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
		 ข้อ ๔๙ การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสาร
ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทำ�ไปพร้อมกันกับการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์
จะเข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอสามารถขอรั บ หรื อ ขอซื้ อ เอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
		 ในกรณีที่มีการขาย ให้กำ�หนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของ
รั ฐ ต้ อ งเสี ย ไปในการจั ด ทำ�เอกสารนั้ น แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง ค่ า ใช้ จ่ า ยส่ ว นอื่ น ที่ ห น่ ว ยงาน
ของรัฐได้ใช้จา่ ยจากเงินงบประมาณเพือ่ ดำ�เนินการดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จา่ ยในการจ้าง
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สำ�รวจออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษาถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ครัง้ นัน้ และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ให้ผรู้ บั หรือผูซ้ อื้ เอกสารประกวดราคา
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ ก่อนมีสทิ ธิขอรับเอกสารประกวดราคาใหม่ โดยไม่
ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
		 ข้อ ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐให้สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
		 ข้อ ๕๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๔๘ ให้คำ�นึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการ
จัดทำ�เอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วยโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
			 (๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กำ�หนดไม่น้อยกว่า ๕ วันทำ�การ
			 (๒) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กำ�หนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำ�การ
			 (๓) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กำ�หนดไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำ�การ
			 (๔) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
ให้กำ�หนดไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำ�การ
		 รัฐวิสาหกิจใดมีความจำ�เป็นจะกำ�หนดวงเงินและระยะเวลาในการเผยแพร่ตาม
วรรคหนึ่งแตกต่างไปจากที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อ
ขอความเห็นชอบและเมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบแล้วให้รายงานสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่น
ดินทราบด้วย
		 ข้อ ๕๒ ในกรณีที่โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างนั้นมีความจำ�เป็นจะต้องมี
การสอบถามรายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐที่จะกำ�หนดให้ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถาม
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ของหน่วยงานของรัฐหรือช่องทางอื่นตามที่
กรมบัญชีกลางกำ�หนด โดยให้กำ�หนดระยะเวลาตามความเหมาะสม และให้หน่วยงาน
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ของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงกำ�หนดวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำ�การ
		 ข้ อ ๕๓ การเผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ครั้งใด หากหน่วยงานของรัฐได้กำ�หนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดำ�เนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แล้วดำ�เนินการ
ใหม่ให้ถูกต้องต่อไป
		 ข้ อ ๕๔ เมื่ อ ถึ ง กำ�หนดวั น เสนอราคาด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลา
ที่กำ�หนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว กำ�หนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำ�หนดวันเสนอราคา เว้นแต่เป็นกรณีที่กรม
บัญชีกลางแจ้งเลือ่ นกำ�หนดวัน เวลาการเสนอราคา เนือ่ งจากมีปญ
ั หาข้อขัดข้องเกีย่ วกับ
การเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อได้ดำ�เนินการ
เป็นประการใดแล้ว ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย
		 ข้อ ๕๕ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำ�เนินการดังนี้
			 (๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอ
ทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน ๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคน
ลงลายมือชื่อกำ�กับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ
ทุกแผ่น
			 ทั้งนี้ การซื้อหรือจ้างที่มีการกำ�หนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคำ�นึงถึง
เทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐาน
เดียวกันเป็นเหตุให้มปี ญ
ั หาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐกำ�หนด
เป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก ในกรณี
เช่นว่านี้ คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่าจะดำ�เนินการตามข้อ ๘๓
(๓) แล้วเสร็จ
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			 (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอ
ราคาต่าง ๆ และพัสดุ ตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการนำ�เสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอ
ทุกราย หรือเอกสารที่กำ�หนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้ว
คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน
ถูกต้อง มีคณ
ุ สมบัตแิ ละข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุทมี่ รี ายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงือ่ นไขทีห่ น่วยงานของรัฐกำ�หนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
			 ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
จากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำ�คัญที่
เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบ
ถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำ�หนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชือ่ ของผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนัน้ ออกจากการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น
			 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทจี่ ะซือ้ หรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไป
จากเงือ่ นไขทีห่ น่วยงานของรัฐ ก�ำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในส่วนที่มิใช่สาระส�ำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท�ำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
			 (๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม
(๒) และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้จดั เรียงล�ำดับผูท้ เี่ สนอราคาต�ำ่ สุดหรือได้คะแนนรวม
สูงสุด ไม่เกิน ๓ ราย
			 ในกรณีทผี่ ยู้ น่ื ข้อเสนอรายทีค่ ดั เลือกไว้ไม่ยอมเข้าท�ำสัญญาหรือข้อตกลงกับ
หน่วยงานของรัฐ ในเวลาทีก่ ำ� หนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผูท้ เี่ สนอราคาต�ำ่ รายถัดไปหรือผูท้ ไี่ ด้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามล�ำดับ แล้วแต่
กรณี
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			 (๔) จัดท�ำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีไ่ ด้รบั
ไว้ทงั้ หมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(ข) รายชือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอ ราคาทีเ่ สนอ และข้อเสนอของผูย้ น่ ื ข้อเสนอทุกราย
(ค) รายชือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอทีผ่ า่ นการคัดเลือกว่าไม่เป็นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของ
ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
		 ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอ
หลายรายแต่ถกู ต้องตรงตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียง
รายเดียวให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้ง
นัน้ แต่ถา้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรทีจ่ ะด�ำเนินการต่อไปโดยไม่
ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการตามข้อ ๕๗ หรือ
ข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
		 ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู ้ ยื่ น ข้ อ เสนอหรื อ มี แ ต่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตรงตามเงื่ อ นไขที่ ก� ำ หนด
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นและด�ำเนินการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด�ำเนินการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒)
(ก) แล้วแต่กรณีกไ็ ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด�ำเนินการซือ้ หรือจ้างโดยวิธคี ดั เลือกหรือ
วิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดท�ำรายงาน
ขอซื้อหรือขอจ้าง ตามข้อ ๒๒
		 ข้อ ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต�่ำสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะ
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กรรมการพิจารณาราคาต�่ำสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในล�ำดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น
		 ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้างตามข้อ ๒๒ให้คณะกรรมการด�ำเนินการ ดังนี้
			 (๑) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้น
ผ่ า นระบบประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ ต่ อ รองราคาให้ ต�่ ำ สุ ด เท่ า ที่ จ ะท� ำ ได้
หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาทีเ่ สนอใหม่ไม่สงู กว่าวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้างหรือสูงกว่าแต่สว่ นที่
สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด
ราคาลงอีกแต่สว่ นทีส่ งู กว่านัน้ ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคา
ดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
			 (๒) ถ้าด�ำเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผูท้ เี่ สนอราคาทีค่ ณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมาเสนอราคา
ใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในก�ำหนด
ระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอ
ไว้เดิม หากผูท้ เี่ สนอราคาต�ำ่ สุดในการเสนอราคาครัง้ นีเ้ สนอราคาไม่สงู กว่าวงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่สว่ นทีส่ งู กว่านัน้ ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้างถ้าเห็น
ว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
			 (๓) ถ้าด�ำเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ประกอบการใช้ดลุ พินจิ ว่าจะยกเลิกการซือ้ หรือจ้าง หรือ
ขอเงินเพิ่มเติมหรือลดรายการ ลดจ�ำนวน หรือลดเนื้องาน หากการด�ำเนินการดังกล่าว
ท�ำให้ลำ� ดับของผูช้ นะการเสนอราคาเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การด�ำเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด�ำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
(๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะด�ำเนินการซือ้ หรือจ้างโดยวิธคี ดั เลือกหรือวิธเี ฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอน่ื
ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดท�ำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
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		 ข้อ ๕๘ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีทหี่ น่วยงานของรัฐ
เลือกใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด
สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการด�ำเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคา
รายทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรซือ้ หรือจ้างนัน้ ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพือ่
ต่อรองราคาให้ตำ�่ สุดเท่าทีจ่ ะท�ำได้ หากผูท้ เี่ สนอราคารายนัน้ ยอมลดราคาและยืน่ ใบเสนอ
ราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาทีเ่ สนอใหม่ไม่สงู กว่าวงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือ
ต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจาก
ผู้ที่เสนอราคารายนั้น
		 หากดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วย
งานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มเติม หรือ
ยกเลิกการซือ้ หรือจ้างในครัง้ นัน้ และดำ�เนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำ�เนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสัง่ ให้ดำ�เนินการซือ้ หรือจ้างโดยวิธคี ดั เลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึง่
(๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะดำ�เนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเหตุ
อืน่ ให้เริม่ กระบวนการซือ้ หรือจ้างใหม่โดยการจัดทำ�รายงานขอซือ้ หรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
		 ข้อ ๕๙ ให้นำ�ความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุโลม
		 ข้อ ๖๐ การซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติ ให้ดำ�เนินการดังนี้
			 (๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำ�ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง แล้วแต่กรณี ตามข้อ ๒๑
			 (๒) การจัดทำ�เอกสารซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติพร้อม
ประกาศเชิญชวนให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาว่าจะจัดทำ�
เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
			 (๓) ให้นำ� ความในข้อ ๔๔ ถึงข้อ ๕๙ มาใช้บังคับกับการประกวดราคา
นานาชาติโดยอนุโลม เว้นแต่การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างให้เผยแพร่
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วันทำ�การ
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วิธีสอบราคา
		 ข้อ ๖๑ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ�เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศ
เชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำ�หนด
		 การจัดทำ�เอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจำ�เป็น
ต้ อ งมี ข้ อ ความหรื อ รายการแตกต่ า งไปจากแบบที่ ค ณะกรรมการนโยบายกำ�หนด
โดยมี ส าระสำ�คั ญ ตามที่ กำ�หนดไว้ ใ นแบบและไม่ ทำ�ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เสี ย เปรี ย บ
ก็ให้กระทำ�ได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบ
หรื อ ไม่ รั ด กุ ม พอ ก็ ใ ห้ ส่ ง ร่ า งเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งและประกาศเชิ ญ ชวนดั ง กล่ า วไป
ให้สำ�นักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
		 การกำ�หนดวัน เวลาการยืน่ ข้อเสนอในเอกสารซือ้ หรือจ้างและประกาศเชิญชวน
ตามวรรคหนึง่ ให้กำ�หนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารซือ้ หรือจ้างโดยกำ�หนดเป็นวัน เวลา ทำ�การ เพียงวันเดียวการกำ�หนดวัน เวลาการ
เปิดซองข้อเสนอ ให้กำ�หนดเป็นวัน เวลา ทำ�การ ถัดจากยื่นข้อเสนอตามวรรคสาม
		 ข้อ ๖๒ หน่วยงานของรัฐอาจนำ�ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
สอบราคา เผยแพร่เพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากผูป้ ระกอบการก่อนก็ได้ในกรณีทหี่ น่วยงาน
ของรัฐนำ�ร่างประกาศและร่างเอกสารซือ้ หรือจ้างด้วยวิธสี อบราคาเผยแพร่เพือ่ รับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ประกอบการ ให้นำ�ความในข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
		 ข้อ ๖๓ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ตามข้อ ๒๒ และร่างประกาศและร่างเอกสารซือ้ หรือจ้างด้วยวิธสี อบราคาแล้ว ให้หวั หน้า
เจ้าหน้าทีด่ ำ�เนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า ๕ วันทำ�การ
โดยให้คำ�นึงถึงระยะเวลาในการให้ผปู้ ระกอบการเตรียมการจัดทำ�เอกสารเพือ่ ยืน่ ข้อเสนอ
ด้วย
		 ข้อ ๖๔ ให้นำ�ความในข้อ ๔๙ มาใช้บังคับกับการให้หรือขายเอกสารสอบราคา
โดยอนุโลม
		 ข้อ ๖๕ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารสอบราคาของหน่วยงาน
ของรัฐให้สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
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		 ข้อ ๖๖ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจำ�เป็นโดยสภาพของการซื้อหรือ
จ้างจะต้องกำ�หนดเงือ่ นไขไว้ในเอกสารสอบราคาทีจ่ ะต้องมีการชีแ้ จงรายละเอียดหรือการ
ชี้สถานที่ ให้หน่วยงานของรัฐกำ�หนด วัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียด
หรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย
		 ก่อนถึงกำ�หนดวันยื่นข้อเสนอ หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจำ�เป็นที่จะ
ต้ อ งกำ�หนดรายละเอี ย ดเพิ่ ม เติ ม หรื อ มี ก ารชี้ ส ถานที่ อั น เป็ น การแก้ ไ ขคุ ณ ลั ก ษณะ
เฉพาะที่ เ ป็ น สาระสำ�คั ญ ซึ่ ง มิ ไ ด้ กำ�หนดไว้ ใ นเอกสารสอบราคาตั้ ง แต่ ต้ น ให้ ห น่ ว ย
งานของรั ฐ จั ด ทำ�เป็ น เอกสารสอบราคาเพิ่ ม เติ ม และให้ ระบุ วั น เวลา และสถาน
ที่ ใ นการชี้ แ จงรายละเอี ย ดหรื อ การชี้ ส ถานที่ ไ ว้ ด้ ว ย โดยให้ ดำ�เนิ น การเผยแพร่ ใ น
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้แจ้ง
ผูท้ ไี่ ด้รบั หรือได้ซอ้ื เอกสารสอบราคาไปแล้วทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
		 การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคสองให้ผู้ที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบตั งิ านนัน้ จัดทำ�บันทึกการชีแ้ จงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่เป็นลายลักษณ์อกั ษร
ไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง ถ้ามีการดำ�เนินการตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
เลื่อนวัน เวลาการยื่นข้อเสนอ และการเปิดซองสอบราคา ตามความจำ�เป็นแก่กรณีด้วย
		 ข้อ ๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐกำ�หนดวัน เวลา และสถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อ
เอกสารสอบราคา ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกำ�หนด โดยให้ขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
สอบราคาได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
สอบราคา ตามข้อ ๖๓
		 ข้ อ ๖๘ ในการยื่ น ซองข้ อ เสนอ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งผนึ ก ซองจ่ า หน้ า ถึ ง
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐ
ผูด้ ำ�เนินการสอบราคาโดยยืน่ โดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐาน
ทีย่ น่ื มาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
		 ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู้ยื่น
ข้อเสนอมายืน่ ซองโดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผยู้ นื่ ข้อเสนอ และให้สง่ มอบซองเสนอราคา
ทัง้ หมด และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั ไว้ตอ่ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
ครั้งนั้น เพื่อดำ�เนินการต่อไป
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		 ข้อ ๖๙ นอกเหนือจากกรณีที่กำ�หนดไว้ในข้อ ๖๖ เมื่อถึงกำ�หนดวันยื่นซอง
ข้อเสนอ ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำ�หนดวันยื่นซองข้อเสนอ
		 ข้อ ๗๐ เมื่อถึงกำ�หนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณา
ผลการสอบราคา ดำ�เนินการเปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำ�กับไว้ในใบเสนอราคา
และเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น และให้นำ�ความในข้อ ๕๕
(๒) - (๔) มาใช้บังคับกับการดำ�เนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างของคณะ
กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา โดยอนุโลม
		 ข้อ ๗๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอ
หลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว หรือ
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในเอกสารสอบราคา
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาดำ�เนินการตามข้อ ๕๖ โดยอนุโลม
		 ถ้าปรากฏว่าราคาของผูย้ น่ื ข้อเสนอทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรซือ้ หรือจ้างยังสูง
กว่าวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนัน้ มาต่อรองราคา โดย
ให้ดำ�เนินการตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
		 ข้อ ๗๒ ให้นำ�ความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีสอบราคา โดยอนุโลม
		 ข้อ ๗๓ ให้นำ�ความในข้อ ๖๐ มาใช้บงั คับกับการสอบราคานานาชาติ โดยอนุโลม
วิธีคัดเลือก
		 ข้อ ๗๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ตามข้อ ๒๒ แล้วให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
			 (๑) จัดทำ�หนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐกำ�หนด ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้น
มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำ�หนดน้อยกว่า ๓ ราย โดยให้คำ�นึงถึงการไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดทำ�บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่
คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน
			 (๒) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดำ�เนินการตามข้อ ๖๘
โดยอนุโลม
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			 (๓) เมื่อถึงกำ�หนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอเฉพาะรายทีค่ ณะกรรมการได้มหี นังสือเชิญชวนเท่านัน้ พร้อมจัดทำ�บัญชีรายชือ่
ผู้มายื่นข้อเสนอ
			 เมือ่ พ้นกำ�หนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุ
ตัวอย่างตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ กรณี
การซือ้ หรือจ้างใดมีรายละเอียดทีม่ คี วามจำ�เป็นโดยสภาพของการซือ้ หรือจ้างทีจ่ ะต้องให้
ผู้ยื่นข้อเสนอนำ�ตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนำ�เสนองาน หรือให้
ผู้ยื่นข้อเสนอนำ�เอกสารหรือรายละเอียดมาส่งภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ
			 (๔) เมื่อถึงกำ�หนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดำ�เนิน
การเปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำ�กับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการ
เสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้นำ�ความในข้อ ๕๕(๒) - (๔) มาใช้บังคับ
กับการดำ�เนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกของ
คณะกรรมการ โดยอนุโลม
		 ข้อ ๗๕ หากปรากฏว่ามีผยู้ นื่ ข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผยู้ นื่ ข้อเสนอหลายราย
แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการ
ดำ�เนินการตามข้อ ๕๖ โดยอนุโลม
		 ในกรณีทไี่ ม่มผี ยู้ นื่ ข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถกู ต้องตรงตามเงือ่ นไขทีก่ ำ�หนดในหนังสือ
เชิญชวนให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือก
ครั้งนั้น และจะดำ�เนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒)
(ก) ก็ได้
		 ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
ยังสูงกว่าวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนัน้ มาต่อรองราคา
โดยให้ดำ�เนินการตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
		 ข้อ ๗๖ ในกรณีการจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ช) หากไม่สามารถดำ�เนิน
การตามปกติได้ ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา แล้วให้คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดแล้วจัดลำ�ดับ หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ยื่น
ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม
หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เจรจากับผู้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป
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		 หากดำ�เนิ น การตามวรรคหนึ่ง แล้ว ไม่ไ ด้ผล ให้ เ สนอความเห็ น ต่ อ หั ว หน้ า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ พิจารณายกเลิกการจ้างในครัง้ นัน้ และจะสัง่ ให้
ดำ�เนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ก็ได้
		 ข้อ ๗๗ ให้นำ�ความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือ
จ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม
วิธีเฉพาะเจาะจง
		 ข้อ ๗๘ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตาม
ข้อ ๒๒ แล้วให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
			 (๑) จัดทำ�หนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐ กำ�หนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรอง
ราคา โดยให้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
				 (ก) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มี
อาชีพขายหรือรับจ้างนัน้ โดยตรงหรือจากผูย้ นื่ ข้อเสนอในการซือ้ หรือจ้างโดยวิธปี ระกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็น
ว่าผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือ
ราคาทีป่ ระมาณได้ หรือราคาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรให้ตอ่ รองราคาลงเท่าทีจ่ ะทำ�ได้
				 (ข) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการ
ที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยัง
สูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำ�ได้
				 (ค) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึง่ (๒) (จ) ให้เจรจากับผูป้ ระกอบการ
รายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อ
หรือจ้างตามรายละเอียดและราคาที่ต�่ำกว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือ
เงื่อนไขเดิม โดยค�ำนึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อหน่วยงานของรัฐ
				
ตกลงราคา

(ง) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึง่ (๒) (ฉ) ให้ดำ� เนินการโดยวิธเี จรจา
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				 (จ) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือ
สิง่ ปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาทีเ่ สนอนัน้ ยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด
หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท�ำได้
		 (๒) จัดท�ำรายงานผลการพิจารณา โดยให้นำ� ความในข้อ ๕๕ (๔) มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้าง
ได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔
การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจด�ำเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบ
ในการปฏิบัติงานนั้นด�ำเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ และเมือ่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถอื ว่ารายงาน
ดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงตามความ
ในมาตรา ๙๖ วรรคสอง หน่ ว ยงานของรั ฐ อาจด� ำ เนิ น การซื้ อ หรื อ จ้ า งผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�ำหนดก็ได้
ข้อ ๘๑ ให้น�ำความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ข้อ ๘๒ หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดท�ำโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ทีม่ รี ปู แบบและขอบเขตการด�ำเนินงานครอบคลุมการส�ำรวจ ออกแบบ ตลอดจนก่อสร้าง
จนแล้วเสร็จสมบูรณ์รวมทัง้ การบ�ำรุงรักษาในช่วงเริม่ ต้นของโครงการโดยผูป้ ระกอบการ
เพียงรายเดียว ให้เสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้น
ด�ำเนินโครงการ การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถด�ำเนินการได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้
			 (๑) จ้างออกแบบควบคูก่ ารก่อสร้าง (Design & Build Project) คือ โครงการ
ที่มีวงเงินลงทุนและเทคโนโลยีด�ำเนินการสูง รวมทั้งสามารถจัดท�ำโครงการได้หลาย
รูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยมีการด�ำเนินการมาก่อนในประเทศ
ดังนั้น จึงมีความจ�ำเป็นต้องใช้ผู้รับเหมาด�ำเนินโครงการที่มีความรู้ ความสามารถ
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และเทคนิคในการด�ำเนินการพิเศษ โดยเฉพาะการช�ำระเงินค่าด�ำเนินโครงการจะมีรูป
แบบการจ่ายช�ำระเงินตามความก้าวหน้าของงานเป็นงวด ๆ (installment)
			 (๒) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (Turnkey Project) คือ โครงการ
ที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหาผู้รับจ้างด�ำเนินโครงการจนแล้วเสร็จ จึงจะมีการช�ำระเงินค่าด�ำเนิน
โครงการ ซึ่งผู้รับจ้างอาจต้องมีหน้าที่ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อด�ำเนินโครงการ
ด้วย รวมทัง้ ผูว้ า่ จ้างต้องมีวงเงินด�ำเนินโครงการอ้างอิงได้ประกอบการพิจารณาโครงการ
(Reference Based Price)
			 (๓) จ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (หรือจ้างเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ) คือ โครงการที่ใช้รูปแบบด�ำเนินโครงการทั้ง ๒ รูปแบบ โดยผู้รับ
จ้างเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างควบคู่กัน (Design & Build) รวมทั้งท�ำหน้าที่จัดหาเงิน
ทุนด�ำเนินโครงการ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะช�ำระเงินค่าด�ำเนินโครงการเมื่อแล้วเสร็จ หลักเกณฑ์
วิธีการ และรายละเอียดกระบวนและขั้นตอนการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างให้เป็นไป
ตามที่กรมบัญชีกลางก�ำหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ข้ อ ๘๓ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอโดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไปหรื อ
วิธคี ดั เลือกให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส�ำคัญ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
			 (๑) การซื้ อ หรื อ จ้ า งที่ มี ก ารก� ำ หนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ เ ป็ น
มาตรฐาน และมีคุณภาพดี เพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อ
หน่วยงานของรัฐแล้ว กรณีนี้หน่วยงานของรัฐ สามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้
ที่เสนอราคาต�่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
			 (๒) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ
จ�ำเป็นต้องคัดเลือกพัสดุ มีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น
และเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานของรัฐมากทีส่ ดุ กรณีนหี้ น่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์
ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะ
การซือ้ หรือจ้างหรือเป็นผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์
อื่นประกอบและจ�ำเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา ให้ใช้เกณฑ์ราคา
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			 (๓) การซื้อหรือจ้างที่มีการก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค�ำนึงถึง
เทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐาน
เดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐก�ำหนด
เป็นเงือ่ นไขให้มกี ารยืน่ ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออืน่ แยกมาต่างหาก และให้หน่วย
งานของรั ฐ พิ จ ารณาคั ด เลื อ กผู ้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ มี คุ ณ สมบั ติ ถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว น และ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น
ผ่านเกณฑ์ขนั้ ต�ำ่ ตามทีห่ น่วยงานของรัฐก�ำหนด แล้วให้ดำ� เนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต่อไป
		 ในกรณีทเี่ ห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจก�ำหนดแนวทางในการพิจารณา
คัดเลือก ข้อเสนอเพิ่มเติมตามความจ�ำเป็นและเหมาะสมก็ได้
อ�ำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
		 ข้อ ๘๔ การสัง่ ซือ้ หรือสัง่ จ้างโดยวิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปครัง้ หนึง่ ให้เป็นอ�ำนาจ
ของผู้ด�ำรงต�ำแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
			 (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
			 (๒) ผู้มีอ�ำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
		 ข้อ ๘๕ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ให้เป็นอ�ำนาจของผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
			 (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
			 (๒) ผู้มีอ�ำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
		 ข้อ ๘๖ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ให้เป็นอ�ำนาจของผู้
ด�ำรงต�ำแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
			 (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
			 (๒) ผู้มีอ�ำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
		 ข้อ ๘๗ ผู้มีอ�ำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามข้อ ๘๔ ข้อ ๘๕ และข้อ ๘๖ ให้เป็นไป
ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
		 ข้อ ๘๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจ�ำเป็นจะก�ำหนดผู้มีอ�ำนาจและวงเงินในการ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ตามข้อ ๘๔ ข้อ ๘๕ ข้อ ๘๖ และข้อ ๘๗ แตกต่างไปจากที่ก�ำหนดไว้
ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้รายงานส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
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การจ่ายเงินล่วงหน้า
		 ข้อ ๘๙ การจ่ายเงินค่าพัสดุลว่ งหน้าให้แก่ผปู้ ระกอบการทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญาจะกระท�ำ
มิได้เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ�ำเป็นจะต้องจ่าย และมีการก�ำหนด
เงื่อนไขไว้ก่อนการท�ำสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระท�ำได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
			 (๑) การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบ
ของราคาซื้อหรือราคาจ้าง
			 (๒) การซือ้ พัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอืน่ ใน
ต่างประเทศ ซึ่งต้องด�ำเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ หรือพัสดุอื่น ที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศก�ำหนด ซึ่งจ�ำเป็นต้องซื้อ
จากผูผ้ ลิตหรือผูแ้ ทนจ�ำหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ ให้จา่ ยได้ตามทีต่ กลงกับสถาบันของ
รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามเงื่อนไขที่ผู้ขายก�ำหนด แล้วแต่กรณี
			 (๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานข้อมูล
ส�ำเร็จรูปที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีก�ำหนดการออกเป็นวาระ
ดังเช่นวารสาร หรือการบอกรับเป็นสมาชิกเพือ่ การใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสาร
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยอาศัยระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
			 (๔) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธี
เฉพาะเจาะจงนอกจากกรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ
สิบห้าของราคาซือ้ หรือราคาจ้างแต่ทงั้ นี้ จะต้องก�ำหนดอัตราค่าพัสดุทจี่ ะจ่ายล่วงหน้าไว้
เป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย
		 ข้อ ๙๐ การจ่ายเงินตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ โดยเปิดเลตเตอร์
ออฟเครดิตหรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีที่วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือการจ่ายเงิน
ตามความก้าวหน้าในการสั่งซื้อพัสดุ ให้กระท�ำได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า
		 ข้อ ๙๑ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ ๘๙ (๑) (๒) และ (๓) ไม่ต้องเรียก
หลักประกัน
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		 ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ ๘๙ (๔) ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญา
จะต้องน�ำพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค�ำ้ ประกันหรือหนังสือค�ำ้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารในประเทศมาค�้ำประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐคืน
หนังสือค�้ำประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้า
จากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ให้ก�ำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ใน
สัญญาด้วย
ส่วนที่ ๓
การเช่า
		 ข้อ ๙๒ การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์
ที่กำ�หนดไว้ในหมวดนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาดำ�เนินการได้ตามความ
เหมาะสมและจำ�เป็น โดยสำ�หรับการเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นำ�ข้อกำ�หนดเกีย่ วกับการซือ้ มา
ใช้โดยอนุโลมในกรณีทม่ี คี วามจำ�เป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์
และสังหาริมทรัพย์ให้กระทำ�ได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ตามหลัก
เกณฑ์ ดังต่อไปนี้
			 (๑) การเช่าจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่า
ทั้งสัญญา
			 (๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าเช่าทั้งสัญญา
การเช่าอสังหาริมทรัพย์
		 ข้อ ๙๓ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทำ�ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
			 (๑) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ
			 (๒) เช่าสถานทีเ่ พือ่ ใช้เป็นทีท่ ำ�การในกรณีทไี่ ม่มสี ถานทีข่ องหน่วยงานของ
รัฐ หรือมีแต่ไม่เพียงพอและถ้าสถานทีเ่ ช่านัน้ กว้างขวางพอ จะใช้เป็นทีพ่ กั ของผูซ้ งึ่ มีสทิ ธิ
เบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐด้วยก็ได้
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			 (๔) เช่าสถานทีเ่ พือ่ ใช้เป็นทีพ่ กั สำ�หรับผูม้ สี ทิ ธิเบิกค่าเช่าทีพ่ กั ตามระเบียบ
ของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ
			 (๕) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ไม่มี
สถานที่เก็บเพียงพอการเช่าให้ดำ�เนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ให้เช่าโดยตรง
		 ข้อ ๙๔ ก่อนดำ�เนินการเช่า ให้เจ้าหน้าที่ทำ�รายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการ ดังต่อไปนี้
			 (๑) เหตุผลและความจำ�เป็นที่จะต้องเช่า
			 (๒) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ
			 (๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ะเช่า เช่น สภาพของสถานทีบ่ ริเวณ
ที่ต้องการใช้พร้อมทั้งภาพถ่าย (ถ้ามี) และราคาค่าเช่าครั้งหลังสุด เป็นต้น
			 ๔)
จะเช่า (ถ้ามี)

อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่

		 ข้อ ๙๕ อสังหาริมทรัพย์ซงึ่ มีอตั ราค่าเช่ารวมทัง้ ค่าบริการอืน่ เกีย่ วกับการเช่าตาม
ที่จะกำ�หนดไว้ในสัญญา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
			 (๑) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่กระทรวงการคลังกำ�หนด
			 (๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวง
มหาดไทย กรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี กำ�หนด
			 (๓) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่หน่วยงาน
ของรัฐนั้นกำ�หนด
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ส่วนที่ ๔
การแลกเปลี่ยน
		 ข้อ ๙๖ การแลกเปลีย่ นพัสดุจะกระทำ�มิได้ เว้นแต่ในกรณีทหี่ วั หน้าหน่วยงานของ
รัฐเห็นว่ามีความจำ�เป็นจะต้องแลกเปลี่ยน ให้กระทำ�ได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์
กับครุภัณฑ์และการแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
			 (๑) การแลกเปลี่ ย นครุ ภั ณ ฑ์ กั บ ครุ ภั ณ ฑ์ ป ระเภทและชนิ ด เดี ย วกั น
ให้แลกเปลี่ยนได้ เว้นแต่ การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งสำ�นักงบประมาณหรือ
หน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีค่ วบคุมพัสดุนนั้ กำ�หนด หรือการแลกเปลีย่ นทีต่ อ้ งจ่ายเงินเพิม่
ให้ขอทำ�ความตกลงกับสำ�นักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน
			 (๒) การแลกเปลีย่ นครุภณ
ั ฑ์กบั ครุภณ
ั ฑ์ตา่ งประเภทหรือต่างชนิดกัน ให้ขอ
ทำ�ความตกลงกับสำ�นักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อนทุกกรณี
			 (๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้แลกเปลี่ยนได้
		 ข้อ ๙๗ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาสั่งการ โดยให้รายงานตามรายการ
ดังต่อไปนี้
			 (๑) เหตุผลและความจำ�เป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน
			 (๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนำ�ไปแลกเปลี่ยน
			 (๓) ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะนำ�ไปแลกเปลี่ยน และราคาที่จะ
แลกเปลี่ยนได้โดยประมาณ
			 (๔) พัสดุทจี่ ะรับแลกเปลีย่ น และให้ระบุวา่ จะแลกเปลีย่ นกับหน่วยงานของ
รัฐหรือเอกชน
			 (๕) ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี)
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		 ในกรณีทจี่ ะแลกเปลีย่ นกับเอกชน ให้ระบุวธิ ที จี่ ะแลกเปลีย่ นพร้อมทัง้ เหตุผล โดย
เสนอให้นำ�วิธกี ารซือ้ มาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การแลกเปลีย่ นพัสดุทจี่ ะนำ�ไปแลกครัง้ หนึง่
ซึง่ มีราคาซือ้ หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอให้ใช้วธิ เี ฉพาะเจาะจงโดย
การเจรจาตกลงแลกเปลี่ยนกันก็ได้
		 ข้อ ๙๘ การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจำ�เป็น โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๒๖
หรือข้อ ๒๗ แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
			 (๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพ
ปัจจุบันของพัสดุนั้น
			 (๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของ
ใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็น
ความจำ�เป็นไม่ทำ�ให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์หรือเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงาน
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 ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของ
หน่วยงานของรัฐนัน้ แล้ว ให้แจ้งสำ�นักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีค่ วบคุม
พัสดุนั้น และสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับ
แต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ให้ส่งสำ�เนาหลักฐานการดำ�เนินการตามข้อ ๙๗ หรือข้อ ๙๘ ไปด้วย
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หมวด ๓
งานจ้างที่ปรึกษา
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
		 ข้อ ๑๐๑ การจ้างทีป่ รึกษา เป็นงานให้บริการเพือ่ เป็นผูใ้ ห้คำ�ปรึกษาหรือแนะนำ�
แก่หน่วยงานของรัฐ โดยที่ปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูล
ทีป่ รึกษา กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ขอ้ มูลทีป่ รึกษา กระทรวง
การคลัง ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้นหรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษา
ของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
		 ในกรณีที่มีความจำ�เป็นต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐแสดง
เหตุผลและความจำ�เป็นในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้าง โดยการ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศในครั้งนั้นจะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรไทย เว้นแต่สาขาบริการหรืองาน
จ้างที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได้
		 ข้อ ๑๐๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาให้กับหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอืน่ ให้กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และรายละเอียดการดำ�เนินการจ้างทีป่ รึกษา
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพือ่ ขอความเห็นชอบ และเมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบแล้วให้
หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการตามวิธกี ารทีก่ ำ�หนดต่อไปในกรณีทเี่ ห็นสมควร คณะกรรมการ
นโยบายอาจประกาศกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดการดำ�เนินการจ้างที่
ปรึกษา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้
ส่วนที่ ๒
กระบวนการจ้างที่ปรึกษา
การจัดทำ�ร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา
		 ข้อ ๑๐๓ ในงานจ้างที่ปรึกษา ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำ�ร่างขอบเขตของงาน
จ้างที่ปรึกษา รวมทั้งกำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ องค์ประกอบ
ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำ�หนดตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
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รายงานขอจ้างที่ปรึกษา
		 ข้อ ๑๐๔ ในการจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จัดทำ�รายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตาม
รายการดังต่อไปนี้
			 (๑) เหตุผลและความจำ�เป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา
			 (๒) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา
			 (๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง
			 (๔) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา
			 (๕) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงิน
ดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น
			 (๖) กำ�หนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา
			 (๗) วิธีจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
			 (๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
			 (๙) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำ�เป็น
ในการจ้างที่ปรึกษา การออกเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่เมื่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึง่ แล้ว ให้เจ้าหน้าทีด่ ำ�เนินการจ้าง
ตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้
คณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างที่ปรึกษา
		 ข้อ ๑๐๕ ในการดำ�เนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตัง้ คณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างทีป่ รึกษาขึน้ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามระเบียบนี้ พร้อมกับ
กำ�หนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
			 (๑) คณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
			 (๒) คณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
			 (๓) คณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
			 (๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา
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		 ให้คณะกรรมการการดำ�เนินงานจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด ถ้ามีเหตุที่ทำ�ให้การรายงานล่าช้า
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจำ�เป็น
		 ข้อ ๑๐๖ คณะกรรมการตามข้อ ๑๐๕ แต่ละคณะให้ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๔ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ�
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงาน
ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คำ�นึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ท่ีได้
รับแต่งตั้งเป็นสำ�คัญ และในกรณีการจ้างที่ปรึกษาที่ดำ�เนินการด้วยเงินกู้ที่กระทรวงการ
คลังได้กู้เงินจากต่างประเทศ ให้มีผู้แทนจากสำ�นักงานบริหารหนี้สาธารณะเข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วย
		 ในกรณีจำ�เป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วม
เป็นกรรมการด้วยก็ได้แต่จำ�นวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจำ�นวน
กรรมการตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการดำ�เนินการจ้างที่ปรึกษาทุกคณะ ควรแต่งตั้ง
ผู้ชำ�นาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
		 ข้อ ๑๐๗ องค์ประชุมของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีส่วน
ได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณา ให้นำ�ความตามข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วิธีการจ้างที่ปรึกษา
		 ข้อ ๑๐๘ การจ้างที่ปรึกษา กระทำ�ได้ ๓ วิธี ดังนี้
		 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
		 (๒) วิธีคัดเลือก
		 (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
		 ข้อ ๑๐๙ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ�เอกสารจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำ�หนด
		 การทำ�เอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจำ�เป็น
ต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำ�หนด โดยมี
สาระสำ�คัญตามที่กำ�หนดไว้ในแบบและไม่ทำ�ให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทำ�
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ได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ
ก็ให้สง่ ร่างเอกสารจ้างทีป่ รึกษาและประกาศเชิญชวนดังกล่าว ไปให้สำ�นักงานอัยการสูงสุด
ตรวจพิจารณาก่อนการกำ�หนดวัน
		 เวลาการยืน่ ข้อเสนอในเอกสารจ้างทีป่ รึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึง่
ให้กำ�หนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้าง
ที่ปรึกษาโดยกำ�หนดเป็นวัน เวลา ทำ�การ เพียงวันเดียว
		 ข้อ ๑๑๐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา
ตามข้อ ๑๐๔ แล้วให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีเ่ ผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างทีป่ รึกษาในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า ๕ วันทำ�การ โดยให้คำ�นึงถึงระยะเวลาในการให้ที่ปรึกษาเตรียมการจัดทำ�เอกสาร
เพื่อยื่นข้อเสนอด้วย
		 การให้เอกสารจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รวมทั้งเอกสารที่
เกี่ยวข้องให้กระทำ�ไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาตาม
วรรคหนึง่ เพือ่ ให้ทป่ี รึกษาทีป่ ระสงค์จะเข้ายืน่ ข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างทีป่ รึกษา
ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา
		 ข้อ ๑๑๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารจ้างทีป่ รึกษาให้สำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
		 ข้อ ๑๑๒ เมื่อถึงกำ�หนดวันยื่นซองข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำ�หนดวันยื่นซองข้อเสนอ
		 ข้อ ๑๑๓ ในการยื่นซองข้อเสนอ ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องผนึก
ซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดำ�เนินการจ้างโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการ
		 ให้ เ จ้ าหน้ าที่ลงรับ โดยไม่เปิด ซองพร้อมระบุวัน และเวลาที่ รั บซอง ในกรณี
ที่ปรึกษามายื่นซองให้ออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษา และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั ไว้ตอ่ คณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธปี ระกาศ
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เชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น เพื่อดำ�เนินการต่อไป การยื่นซองผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
		 ข้อ ๑๑๔ เมือ่ ถึงกำ�หนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดำ�เนินงาน
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดำ�เนินการดังนี้
			 (๑) เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของที่ปรึกษา
ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำ�กับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ
ทุกแผ่น
			 (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของที่ปรึกษาแล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง มีคณ
ุ สมบัตแิ ละข้อเสนอเป็นไปตามเงือ่ นไขทีห่ น่วยงานของรัฐกำ�หนดไว้ในเอกสาร
จ้างที่ปรึกษา
			 ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา
รายใดก็ได้ แต่จะให้ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำ�คัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และ
หากคณะกรรมการเห็นว่า ทีป่ รึกษารายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามเงือ่ นไขทีห่ น่วยงาน
ของรัฐได้กำ�หนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาให้คณะกรรมการตัดรายชื่อ
ของที่ปรึกษารายนั้น
			 ในกรณี ที่ ที่ ป รึ ก ษารายใดเสนอเอกสารด้ า นคุ ณ ภาพไม่ ค รบถ้ ว น หรื อ
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำ�หนดไว้ในประกาศและ
เอกสารจ้างที่ปรึกษา ในส่วนที่มิใช่สาระสำ�คัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำ�ให้เกิด
การได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
			 (๓) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม (๒) และ
พิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต�่ำสุด และจัดล�ำดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย
			 กรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต�่ำสุด ไม่เข้าท�ำสัญญาหรือ
ข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ ในเวลาทีก่ ำ� หนดตามเอกสารจ้างทีป่ รึกษา ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต�่ำสุดรายถัดไป
			 กรณีทมี่ ที ปี่ รึกษาเสนอราคาต�ำ่ สุดเท่ากันหลายราย ให้เรียกทีป่ รึกษาดังกล่าว
มาเสนอราคาใหม่ ด้วยวิธกี ารยืน่ ซองข้อเสนอด้านราคาและพิจารณาเลือกรายทีเ่ สนอราคา
ต�่ำสุด
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			 (๔) จัดทำ�รายงานผลการพิจารณา โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
				

(ก) รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา

				

(ข) รายชื่อที่ปรึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย

				

(ค) รายชือ่ ทีป่ รึกษาทีผ่ า่ นการคัดเลือกว่าไม่เป็นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกัน

				 (ง) หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอ พร้ อ มเกณฑ์ ก าร
					 ให้คะแนน
				 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของ
					 ที่ปรึกษาทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
		 ข้อ ๑๑๕ เมื่อคณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปได้พิจารณาตามข้อ ๑๑๔ แล้ว ปรากฏว่า มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว
หรือมีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป
ครัง้ นัน้ แต่ถา้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรทีจ่ ะด�ำเนินการต่อไปโดย
ไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษา
รายนั้น
		 ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้าง
ในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า หากด�ำเนินการจ้างด้วย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด�ำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตาม
มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก)
แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด�ำเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะ
เจาะจงด้วยเหตุอนื่ ให้เริม่ กระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท�ำรายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔
		 ข้อ ๑๑๖ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่ปรากฏว่าราคาของ
ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามข้อ ๑๐๔ ให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินการดังนี้
			 (๑) ให้แจ้งทีป่ รึกษารายทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนัน้ เพือ่ ต่อรองราคา
ให้ต�่ำสุดเท่าที่จะท�ำได้หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูง
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กว่าวงเงินที่จะจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง
หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างนั้นไม่เกินร้อย
ละสิบของวงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอจ้างจาก
ที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้น
			 (๒) ถ้าด�ำเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์
ด้านคุณภาพทุกราย เพื่อเสนอราคาใหม่พร้อมกันยื่นซองข้อเสนอด้านราคาภายในระยะ
เวลาทีห่ น่วยงานของรัฐก�ำหนด หากทีป่ รึกษารายใดไม่ยนื่ ซองข้อเสนอด้านราคาให้ถอื ว่า
ที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากที่ปรึกษาที่เสนอราคาต�่ำสุด
ในการเสนอราคาครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่า
นั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้
เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น
			 (๓) ถ้าด�ำเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม หรือ
ยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น และด�ำเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่ แต่หากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการด�ำเนินการประกาศเชิญชวนทัว่ ไปใหม่อาจไม่ได้
ผลดี จะสั่งให้ด�ำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๗๐
วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้เว้นแต่หน่วยงาน
ของรัฐจะด�ำเนินการโดยวิธคี ดั เลือกหรือวิธเี ฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอนื่ ให้เริม่ กระบวนการ
จ้างใหม่โดยการจัดท�ำรายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔
		 ข้อ ๑๑๗ ภายหลังจากที่ได้ด�ำเนินการตามข้อ ๑๑๔ ข้อ ๑๑๕ หรือข้อ ๑๑๖ แล้ว
แต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
		 ข้อ ๑๑๘ เมือ่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา
ตามข้อ ๑๑๗ และผู้มีอ�ำนาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะ
งานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นและแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่น
ข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชี
กลางก�ำหนด
224 กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

วิธีคัดเลือก
		 ข้อ ๑๑๙ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา
ตามข้อ ๑๐๔ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษา กระทรวงการคลังแล้วมอบให้คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดย
วิธีคัดเลือก เพื่อด�ำเนินการต่อไป
		 ข้อ ๑๒๐ ให้คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ด�ำเนินการ
ดังนี้
			 (๑) จัดท�ำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดให้เข้ายื่น
ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐไม่นอ้ ยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนัน้ มีทปี่ รึกษาทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตรงตามทีก่ ำ� หนดน้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายืน่ ข้อเสนอ โดยให้คำ� นึงถึงการไม่มผี ลประโยชน์
ร่วมกันของผูท้ เี่ ข้ายืน่ ข้อเสนอ พร้อมจัดท�ำบัญชีรายชือ่ ทีป่ รึกษาทีค่ ณะกรรมการมีหนังสือ
เชิญชวนไปด้วย
			 (๒) การยืน่ ซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดำ� เนินการตามข้อ ๑๑๓
โดยอนุโลม
			 (๓) เมื่อถึงก�ำหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของที่
ปรึกษาเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดท�ำบัญชีรายชื่อ
ที่ปรึกษาที่มายื่นข้อเสนอ
			 เมื่อพ้นก�ำหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตาม
เงื่อนไขที่ก�ำหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา
			 (๔) เมื่อถึงก�ำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอและ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของที่ปรึกษาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก�ำกับ
ไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
			 (๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของที่ปรึกษาแล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนดไว้ใน
หนังสือเชิญชวน
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			 ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา
รายใดก็ได้ แต่จะให้ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระส�ำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหาก
คณะกรรมการเห็ น ว่ า ที่ ป รึ ก ษารายใดมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ค รบถ้ ว นตามเงื่ อ นไขที่
หน่วยงานของรัฐก�ำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษา
รายนั้นออกจากการคัดเลือกในครั้งนั้น
			 ในกรณีที่ที่ปรึกษารายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงือ่ นไขทีห่ น่วยงานของรัฐก�ำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนทีม่ ใิ ช่สาระ
ส�ำคัญ และความแตกต่างนัน้ ไม่มผี ลท�ำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อทีป่ รึกษารายอืน่
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและ
พิจารณาในขั้นตอนต่อไป
			 (๖) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของทีป่ รึกษารายทีถ่ กู ต้องตาม (๕) และผ่าน
เกณฑ์ด้านคุณภาพที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนดและจัดล�ำดับ และให้พิจารณาคัดเลือกผู้
ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
				 ก) กรณี ง านจ้ า งที่ ป รึ ก ษาที่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานของหน่ ว ยงาน
ของรัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคา
มากที่สุด
				 ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกรายที่ได้
คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุดในกรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท�ำสัญญาหรือ
ข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก�ำหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาที่ปรึกษาที่ได้
คะแนนมากที่สุดล�ำดับถัดไป ตาม (ก)หรือ (ข) แล้วแต่กรณี
			 (๗) ในกรณีที่มีที่ปรึกษาได้คะแนนเท่ากันหลายราย ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
				

(ก) กรณีตาม (๖) (ก) ให้พจิ ารณาผูท้ ไี่ ด้รบั คะแนนด้านคุณภาพมากทีส่ ดุ

				

(ข) กรณีตาม (๖) (ข) ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต�่ำสุด

			 (๘) จัดท�ำรายงานผลการพิจารณา โดยให้น�ำความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
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		 ข้อ ๑๒๑ เมือ่ คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธคี ดั เลือกได้พจิ ารณาตาม
ข้อ ๑๒๐ แล้ว ปรากฏว่า มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีที่ปรึกษา
เข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอหลายรายแต่ ผ ่ า นการคั ด เลื อ กเพี ย งรายเดี ย ว ให้ เ สนอหั ว หน้ า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ยกเลิกการคัดเลือกครัง้ นัน้ แต่ถา้ คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด�ำเนินการต่อไปโดย ไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก
ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น
		 ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้าง
ในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการด�ำเนินการคัดเลือก
ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด�ำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึง่
(๓) (ก) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด�ำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่ม
กระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท�ำรายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔
ข้อ ๑๒๒ ในกรณีที่ปรากฏว่า ราคาของที่ปรึกษาที่เป็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกยังสูง
กว่าวงเงินทีจ่ ะจ้างตามข้อ ๑๐๔ ให้คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธคี ดั เลือก
ด�ำเนินการ ดังนี้
			 (๑) ต่ อ รองราคากั บ ที่ ป รึ ก ษารายที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควรจ้ า งนั้ น
ให้ต�่ำสุดเท่าที่จะท�ำได้หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่า
วงเงินที่จะจ้าง หรือสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง หรือต่อรองราคาแล้ว
ไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่า
ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น
			 (๒) หากด�ำเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม หรือ
ยกเลิกการจ้างในครัง้ นัน้ และด�ำเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือกใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการด�ำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้
ด�ำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) ก็ได้ เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะด�ำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการจ้าง
ใหม่โดยการจัดท�ำรายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔
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		 ข้อ ๑๒๓ ให้น�ำความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการ
คัดเลือกในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม
วิธีเฉพาะเจาะจง
		 ข้อ ๑๒๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา
ตามข้อ ๑๐๔ แล้ว ให้คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
			 (๑) จัดท�ำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วย
งานของรัฐก�ำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา
			 (๒) จั ด ท� ำ หนั ง สื อ เชิ ญ ชวนที่ ป รึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามเงื่ อ นไขที่
หน่วยงานของรัฐก�ำหนดรายใดรายหนึง่ ให้เข้ายืน่ ข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคาพิจารณา
ข้อเสนอของที่ปรึกษาและเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่
เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจ้างครั้งนั้น
			 (๓) จัดท�ำรายงานผลการพิจารณา โดยให้น�ำความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้
บังคับโดยอนุโลมข้อ ๑๒๕ ให้น�ำความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับ
การคัดเลือกในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
		 ข้อ ๑๒๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไป หรือวิธี
คัดเลือก นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ประกอบด้วย (๑) ผลงานและ
ประสบการณ์ของที่ปรึกษา (๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน (๓) จ�ำนวนบุคลากร
ที่ร่วมงาน (๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (๕) ข้อเสนอ
ทางด้านการเงิน และ (๖) เกณฑ์อนื่ ตามทีก่ ำ� หนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ในการพิจารณาและการให้น�้ำหนัก ตามความในมาตรา ๗๖วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้
			 (๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อด�ำเนินงานประจ�ำ งานที่มีมาตรฐานเชิง
คุณภาพตามหลักวิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต�่ำสุด
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			 (๒) กรณีงานจ้างทีป่ รึกษาทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรือ
งานทีซ่ บั ซ้อนให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผูย้ นื่ ข้อเสนอทีผ่ า่ นเกณฑ์ดา้ นคุณภาพแล้วและ
ให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด
			 (๓) กรณีงานจ้างทีป่ รึกษาทีม่ คี วามซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือก
ผู ้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ผ ่ า นเกณฑ์ ด ้ า นคุ ณ ภาพแล้ ว และให้ คั ด เลื อ กจากรายที่ ไ ด้ ค ะแนน
ด้านคุณภาพมากที่สุด
อ�ำนาจในการสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา
		 ข้อ ๑๒๗ การสัง่ จ้างงานจ้างทีป่ รึกษาครัง้ หนึง่ ให้เป็นอ�ำนาจของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
และภายในวงเงินดังต่อไปนี้
			 (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
			 (๒) ผู้มีอ�ำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
		 ผูม้ อี ำ� นาจเหนือขึน้ ไปหนึง่ ชัน้ ตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
		 ข้อ ๑๒๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจ�ำเป็นจะก�ำหนดผู้มีอ�ำนาจและวงเงินในการสั่ง
จ้างที่ปรึกษาตามข้อ ๑๒๗ แตกต่างไปจากที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะ
กรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงาน
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ค่าจ้างที่ปรึกษา
		 ข้อ ๑๒๙ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัด
โดยค�ำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ลักษณะของงานที่จะจ้าง อัตราค่าจ้างของงาน
ในลักษณะเดียวกันที่หน่วยงานของรัฐอื่นเคยจ้าง จ�ำนวนคน - เดือน (man-months)
เท่าที่จ�ำเป็น ดัชนีค่าครองชีพ เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา
ตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศก�ำหนด (ถ้ามี) ด้วย
ค่าจ้างล่วงหน้า
		 ข้อ ๑๓๐ ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกิน
ร้อยละสิบห้าของค่าจ้างตามสัญญา และที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องน�ำหนังสือ
ค�้ำประกันหรือหนังสือค�้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค�้ำประกันเงิน
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ที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐคืนหนังสือค�้ำประกันดังกล่าวให้แก่
คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงาน
แต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้ก�ำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน
หรือหนังสือเชิญชวน และในสัญญาด้วย
		 ส�ำหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละ
ห้าสิบของค่าจ้าง ตามสัญญา และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้
หมวด ๔
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
		 ข้อ ๑๓๑ ในกรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วน
ท้องถิน่ ใดไม่มี หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ก่อนก็ได้
		 ข้อ ๑๓๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดที่ประสงค์จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ให้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียด
การด�ำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพือ่
ขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการ
ตามวิธีการที่ก�ำหนดต่อไป
		 ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศก�ำหนดหลักเกณฑ์
วิธีการและรายละเอียดการด�ำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้
		 ข้อ ๑๓๓ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ ต้องไม่มสี ว่ นได้เสียกับผูป้ ระกอบการงานก่อสร้างในงานนัน้ ในลักษณะ
ดังต่อไปนี้
			 (๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงาน
ก่อสร้างในงานที่ตนเอง เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น
230

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

			 (๒) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับคู่
สัญญา ของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ
		 ข้อ ๑๓๔ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นบุคคลธรรมดา
จะต้องมี สัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือ
วิศวกรรมส�ำหรับงานว่าจ้างตามทีก่ ำ� หนด โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือ
วิศวกรรม แล้วแต่กรณี
		 ผูใ้ ห้บริการทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล กรรมการผูจ้ ดั การหรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การของนิตบิ คุ คล
นัน้ จะต้องเป็นคนไทย และเป็นนิตบิ คุ คลทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ เป็นคนไทยเกินร้อยละห้าสิบของทุน
การจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
		 ข้อ ๑๓๕ ในกรณีทผี่ วู้ า่ จ้างหรือหน่วยงานของรัฐอืน่ จะน�ำแบบแปลนรายละเอียด
งานจ้างไปด�ำเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างหรือ
หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ตามอัตรา
ที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศก�ำหนด
		 ข้อ ๑๓๖ ห้ามผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างน�ำแบบแปลนรายละเอียด
งานจ้างที่ได้ท�ำ สัญญากับผู้ว่าจ้างแล้วไปให้ผู้อื่นด�ำเนินการก่อสร้างอีก เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน
		 ข้อ ๑๓๗ ระหว่างด�ำเนินการตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในส่วนที่ไม่กระทบ
ต่อโครงสร้างที่ส�ำคัญและเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก
		 ข้อ ๑๓๘ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และ
มีความช�ำนาญงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานก่อสร้างนั้น ๆ
		 ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจการหรือ
ผู้แทนให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ และในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงาน
ตามความในวรรคหนึ่งผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงาน
ปฏิบตั งิ านแทน ผูท้ ปี่ ฏิบตั งิ านแทนในกรณีดงั กล่าวจะต้องได้รบั ความยินยอมจากผูว้ า่ จ้าง
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ส่วนที่ ๒
กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
การจัดท�ำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
		 ข้อ ๑๓๙ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับ
ผิดชอบจัดท�ำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งก�ำหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
		 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ก� ำ หนดตามความจ� ำ เป็ น และ
เหมาะสม
รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
		 ข้อ ๑๔๐ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั ท�ำรายงาน
ขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ ขอความเห็นชอบ
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามรายการดังต่อไปนี้
			 (๑) เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
			 (๒) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
			 (๓) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
			 (๔) วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ
			 (๕) ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ
			 (๖) ก�ำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
			 (๗) วิธีที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง
โดยวิธีนั้น
			 (๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
			 (๙) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ�ำเป็น
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ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือ
หนังสือเชิญชวนเมือ่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึง่ แล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการจ้างตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้
คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
		 ข้อ ๑๔๑ ในการด�ำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างขึน้ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามระเบียบนี้ พร้อมกับก�ำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ แล้วแต่กรณีดังนี้
			 (๑) คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป
			 (๒) คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
คัดเลือก
			 (๓) คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
			 (๔) คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธปี ระกวดแบบ
			 (๕) คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ใ นงานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งาน
ก่อสร้าง
		 ให้คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคณะ
รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ถ้ามีเหตุทที่ ำ� ให้
การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจ�ำเป็น
		 ข้อ ๑๔๒ คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตาม
ข้อ ๑๔๑ แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย
๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้ค�ำนึงถึง
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส�ำคัญ
		 นอกเหนือจากกรณีตามวรรคหนึง่ จะแต่งตัง้ ผูช้ ำ� นาญการหรือผูท้ รงคุณวุฒทิ เี่ ป็น
บุคคลภายนอกในงานที่จ้างนั้นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ข้อ ๑๔๓ องค์ประชุมของ
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คณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณา
ให้น�ำความตามข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
		 ข้อ ๑๔๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระท�ำได้ ๔ วิธี ดังนี้
			 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
			 (๒) วิธีคัดเลือก
			 (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง
			 (๔) วิธีประกวดแบบ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
		 ข้อ ๑๔๕ ให้น�ำความในข้อ ๑๐๙ ข้อ ๑๑๐ ข้อ ๑๑๑ ข้อ ๑๑๒ และข้อ ๑๑๓
มาใช้บังคับกับการด�ำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปในส่วนนี้ โดยอนุโลม
		 ข้อ ๑๔๖ เมื่อถึงก�ำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการ
ด� ำ เนิ น งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งโดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป
ด�ำเนินการดังนี้
			 (๑) เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผูใ้ ห้บริการ
ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก�ำกับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ
ทุกแผ่น
			 (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ
ผู้ให้บริการแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนดไว้ใน
เอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
			 ในกระบวนการพิจารณาอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ
รายใดก็ได้ แต่จะให้ผใู้ ห้บริการรายใดเปลีย่ นแปลงสาระส�ำคัญทีเ่ สนอไว้แล้วมิได้ และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ให้บริการรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงาน
ของรัฐได้ก�ำหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้น
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			 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ในส่วนที่มิใช่สาระส�ำคัญ และความแตกต่าง
นั้นไม่มีผลท�ำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้นและพิจารณาในขั้นตอน
ต่อไป
			 (๓) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม (๒) ซึ่งมี
คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากราย
ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดและจัดล�ำดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย
			 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอม
เข้าท�ำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก�ำหนดตามเอกสารงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพ
มากที่สุดในล�ำดับถัดไป
			 (๔) จัดท�ำรายงานผลการพิจารณา โดยให้น�ำความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
		 ข้อ ๑๔๗ เมื่อคณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้พิจารณาตามข้อ ๑๔๖ แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการยื่น
ข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ให้บริการหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ยกเลิกการประกาศเชิญชวนทัว่ ไป
ครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด�ำเนินการต่อไป
โดยไม่ ต ้ อ งยกเลิ ก การประกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป ให้ ค ณะกรรมการเจรจาต่ อ รองกั บ
ผู้ให้บริการรายนั้น
		 ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ พิจารณายกเลิกการจ้างในครัง้
นัน้ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการด�ำเนินการประกาศเชิญชวน
ทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด�ำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๘๑ (๑) หรือ
วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒ (๑) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะ
ด�ำเนินการโดยวิธคี ดั เลือกหรือวิธเี ฉพาะเจาะจงเป็นอย่างอืน่ ให้เริม่ กระบวนการจ้างใหม่
โดยการจัดท�ำรายงานขอจ้างตามข้อ ๑๔๐
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		 ข้อ ๑๔๘ ให้นำ� ความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บงั คับกับการประกาศผลผูช้ นะในงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยอนุโลม
วิธีคัดเลือก
		 ข้อ ๑๔๙ เมือ่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
			 (๑) จัดท�ำหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดให้เข้ายื่น
ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ให้บริการที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก�ำหนดน้อยกว่า ๓ รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยให้ค�ำนึงถึงการไม่มีผล
ประโยชน์ ร ่ ว มกั น ของผู ้ ที่ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอและให้ จั ด ท� ำ บั ญ ชี ร ายชื่ อ ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารที่
คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย
			 (๒) การยืน่ ซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดำ� เนินการตามข้อ ๑๑๓
โดยอนุโลม
			 (๓) เมื่อถึงก�ำหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของ
ผูใ้ ห้บริการเฉพาะรายทีค่ ณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนเท่านัน้ พร้อมจัดท�ำบัญชีรายชือ่
ผู้ให้บริการที่มายื่นข้อเสนอ
			 เมื่อพ้นก�ำหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตาม
เงื่อนไขที่ก�ำหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ
			 (๔) เมื่อถึงก�ำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอและ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผูใ้ ห้บริการทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชือ่ ก�ำกับ
ไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
			 (๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ
ผู้ให้บริการแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง มีคณ
ุ สมบัตแิ ละข้อเสนอเป็นไปตามเงือ่ นไขทีห่ น่วยงานของรัฐก�ำหนดไว้ในหนังสือ
เชิญชวน
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			 ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ
รายใดก็ได้แต่จะให้ผใู้ ห้บริการรายใดเปลีย่ นแปลงสาระส�ำคัญทีเ่ สนอไว้แล้วมิได้ และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ให้บริการรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงาน
ของรัฐก�ำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้น
ออกจากการคัดเลือกในครั้งนั้น
			 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงือ่ นไขทีห่ น่วยงานของรัฐก�ำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนในส่วนทีม่ ใิ ช่สาระ
ส�ำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท�ำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการ
รายอืน่ หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พจิ ารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิผ์ ใู้ ห้บริการรายนัน้
และพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
			 (๖) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม (๕) ซึ่งมี
คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้
คะแนนคุณภาพมากที่สุดและจัดล�ำดับ
			 ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอม
เข้าท�ำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก�ำหนด ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผู้ให้บริการที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดล�ำดับถัดไป
			 (๗) จัดท�ำรายงานผลการพิจารณา โดยให้น�ำความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
		 ข้อ ๑๕๐ เมื่อคณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีคัดเลือกได้พิจารณาตามข้อ ๑๔๙ แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการเข้ายื่นข้อเสนอ
เพี ย งรายเดี ย วหรื อ มี ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารเข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอหลายรายแต่ ผ ่ า นการคั ด เลื อ ก
เพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการ
คัดเลือกครัง้ นัน้ แต่ถา้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรทีจ่ ะด�ำเนินการ
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการ
รายนั้น
		 ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ พิจารณายกเลิกการจ้างในครัง้
นัน้ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการด�ำเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือก
ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด�ำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒ (๑) ก็ได้
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เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด�ำเนินการโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอนื่ ให้เริม่ กระบวนการ
จ้างใหม่โดยการจัดท�ำรายงานขอจ้างตามข้อ ๑๔๐
		 ข้อ ๑๕๑ ให้น�ำความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการ
คัดเลือกในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม
วิธีเฉพาะเจาะจง
		 ข้อ ๑๕๒ เมือ่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
			 (๑) จัดท�ำหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคย
เห็นความสามารถแล้ว และมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะท�ำงานทีว่ า่ จ้างนัน้ ให้เข้ายืน่ ข้อเสนอ
			 (๒) พิจารณาข้อเสนอของผูใ้ ห้บริการ เพือ่ ให้ได้ขอ้ เสนอทีเ่ หมาะสม ถูกต้อง
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้าง
ครั้งนั้น
			 (๓) จัดท�ำรายงานผลการพิจารณา โดยให้น�ำความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
		 ข้อ ๑๕๓ ให้น�ำความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการ
คัดเลือกในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
วิธีประกวดแบบ
		 ข้อ ๑๕๔ ให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั ท�ำเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธปี ระกวดแบบ
พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด
		 การท�ำเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบและประกาศ
เชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจ�ำเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่
คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด โดยมีสาระส�ำคัญตามที่ก�ำหนดไว้ในแบบและไม่ท�ำให้
หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท�ำได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมี
ปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รดั กุมพอ ก็ให้สง่ ร่างเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
และประกาศดังกล่าวไปให้ส�ำนักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
238

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

		 ข้อ ๑๕๕ เมือ่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบ
งานก่อสร้าง ตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
			 (๑) ขั้นตอนที่ ๑ การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ
				 (ก) ให้เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธปี ระกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ และให้ปดิ ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีป่ ดิ ประกาศของหน่วย
งานของรั ฐ นั้ น เป็ น เวลาติ ด ต่ อ กั น ไม่ น ้ อ ยกว่ า ๑๕ วั น ท� ำ การ โดยให้ ค� ำ นึ ง
ถึงระยะเวลาในการชีแ้ จงรายละเอียด (ถ้ามี) และระยะเวลาทีใ่ ห้ผใู้ ห้บริการเตรียมการจัด
ท�ำเอกสารเพือ่ ยืน่ ข้อเสนอด้วย และให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารงานจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์
			 การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ รวมทั้ง
เอกสารที่ เ กี่ ย วข้ อ งให้ ก ระท� ำ ไปพร้ อ มกั น กั บ การเผยแพร่ ป ระกาศและเอกสาร
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่น
ข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึง
วันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
			 ในกรณีทมี่ คี วามจ�ำเป็นต้องชีแ้ จงรายละเอียดเกีย่ วกับการประกวดแนวความ
คิดให้ก�ำหนดเป็นวันท�ำการวันใดวันหนึ่งก่อนวันยื่นข้อเสนอ
			 การก�ำหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอให้ก�ำหนดเป็นวัน เวลา ท�ำการเพียง
วันเดียวหลังจากสิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหนึ่งให้น�ำความในข้อ
๑๑๓ มาใช้บังคับกับการยื่นข้อเสนอโดยวิธีประกวดแบบ โดยอนุโลม
				 (ข) เมื่อถึงก�ำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธปี ระกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ ของ
ผู้ให้บริการทุกรายแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง
และเสนอแนวความคิ ด ในการออกแบบเป็ น ไปตามเงื่ อ นไขที่ ก� ำหนดไว้ ใ นเอกสาร
งานจ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ แล้วให้คัดเลือกผู้ให้บริการที่เสนอแนว
ความคิดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐและ
จัดล�ำดับ
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				 (ค) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์รว่ มกันของผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบั คัดเลือก
ตาม (ข) แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อไปด�ำเนินการขั้นตอนที่
๒ ต่อไป
(ง) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อม
ด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ
(จ) เมื่อหัว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ ให้ค วามเห็น ชอบตาม (ง) แล้ว
ให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีป่ ระกาศผลผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกแนวความคิดในขัน้ ตอนที่ ๑ ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีป่ ดิ ประกาศของหน่วยงานของรัฐนัน้ และแจ้งให้ผใู้ ห้บริการ
ที่เสนอแนวคิดทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่
กรมบัญชีกลางก�ำหนด
๒) ขั้นตอนที่ ๒ การประกวดแบบ
(ก) ให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่ ๑
ทุกรายพัฒนาแนวความคิดที่ได้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้างตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐก�ำหนด และจัดส่งแบบงานก่อสร้างดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด พร้อมเสนอรายชื่อผู้ให้บริการที่จะเข้าท�ำสัญญาร่วมงานกัน (ถ้ามี)
และรายชื่อสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม
ในกรณีทม่ี คี วามจ�ำเป็นต้องชีแ้ จงรายละเอียดเกีย่ วกับการประกวดแบบ
ให้ก�ำหนดเป็นวันท�ำการวันใดวันหนึ่ง โดยให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ให้
บริการทุกรายทราบไม่น้อยกว่า ๗ วันท�ำการ ก่อนถึงก�ำหนดวันยื่นข้อเสนอ
การก�ำหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอให้ก�ำหนดเป็นวันท�ำการวันใด
วันหนึ่ง โดยให้ค�ำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ให้บริการจัดท�ำแบบงานก่อสร้าง
(ข) เมื่อถึงก�ำหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการด�ำเนิน
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของผู้ให้บริการทุกรายและการมีผลประโยชน์ร่วมกัน แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการ
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ที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอแบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ แล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด
และจัดล�ำดับ
ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด
ไม่ยอมเข้าท�ำ สัญญากับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก�ำหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในล�ำดับถัดไป
(ค) จัดท�ำรายงานผลการพิจารณา โดยให้น�ำความในข้อ ๑๑๔ (๔)
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๖ ให้น�ำความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๗ หน่วยงานของรัฐอาจก�ำหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบ
ในขัน้ ตอนที่ ๒ ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกตามข้อ ๑๕๕ (๒) (ข) โดยให้คำ� นึงความเหมาะสมและ
ประโยชน์ตอ่ ทางราชการเป็นส�ำคัญ ทัง้ นี้ ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการจ่ายเงินค่าตอบแทน
ดังกล่าวไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธปี ระกวดแบบด้วย
อ�ำนาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๕๘ การสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างครั้งหนึ่ง ให้เป็น
อ�ำนาจของ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
		

๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

		

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

ผูม้ อี ำ� นาจเหนือขึน้ ไปหนึง่ ชัน้ ตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๕๙ รัฐวิสาหกิจใดมีความจ�ำเป็นจะก�ำหนดผูม้ อี ำ� นาจและวงเงินในการสัง่ จ้าง
ตามข้อ ๑๕๘ แตกต่างไปจากที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัย
เพือ่ ขอความเห็นชอบและเมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบแล้วให้รายงานส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย
ข้อ ๑๖๐ อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามอัตราที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๐ วรรคสอง
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หมวด ๕
การทำ�สัญญาและหลักประกัน
ส่วนที่ ๑
สัญญา
		 ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอ�ำนาจ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
		 การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระท�ำได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์
ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง
		 ข้อ ๑๖๒ การท�ำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษา
ให้กำ� หนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุ
ทีย่ งั ไม่ได้รบั มอบ เว้นแต่การจ้างซึง่ ต้องการผลส�ำเร็จของงานทัง้ หมดพร้อมกัน ให้กำ� หนด
ค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ�ำนวนเงินตายตัวในอัตรา ร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางาน
จ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต�่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท ส�ำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การจราจร ให้ ก� ำ หนดค่ า ปรั บ เป็ น รายวั น ในอั ต ราร้ อ ยละ ๐.๒๕
ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะก�ำหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด
		 ในการท�ำสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า ถ้าไม่ก�ำหนดค่าปรับ
ไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดท�ำสัญญา
ก�ำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาเป็นรายวันในอัตราหรือจ�ำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ
๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น
		 การก�ำหนดค่าปรับตามวรรคหนึง่ และวรรคสองในอัตราหรือเป็นจ�ำนวนเงินเท่าใด
ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐ ค�ำนึงถึงราคา ก�ำหนดระยะเวลาของการใช้งาน และลักษณะ
ของพัสดุซงึ่ อาจมีผลกระทบต่อการทีค่ สู่ ญ
ั ญาของหน่วยงานของรัฐจะหลีกเลีย่ งไม่ปฏิบตั ิ
ตามสัญญา หรือกระทบต่อการจราจร หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่
กรณี
		 ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่ง
ส่วนใดไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายใน
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ก�ำหนดตามสัญญา แต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยัง
ขาดนัน้ เกินก�ำหนดสัญญา ให้ถอื ว่าไม่ได้สง่ มอบสิง่ ของนัน้ เลย ให้ปรับเต็มราคาของทัง้ ชุด
		 ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย ถ้าติดตั้ง
หรือทดลองเกินกว่าก�ำหนดตามสัญญาเป็นจ�ำนวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตรา
ทีก่ ำ� หนดของราคาทัง้ หมด ทัง้ นี้ ให้กำ� หนดเรือ่ งค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชดั เจนด้วย
		 ข้อ ๑๖๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ�ำเป็นจะต้องก�ำหนดค่าปรับ
นอกเหนือจาก ที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๑๖๒ เนื่องจากถ้าไม่ก�ำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ เช่น งานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองาน
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการรับประกันความช�ำรุดบกพร่องจากการซือ้ ขายคอมพิวเตอร์ ให้พจิ ารณา
ก�ำหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว โดยค�ำนึงถึงความส�ำคัญและลักษณะของงาน
ที่จะก�ำหนด และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐเป็นส�ำคัญ
		 ข้อ ๑๖๔ ให้หน่วยงานของรัฐส่งส�ำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึง่ มีมลู ค่า
ตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันท�ำสัญญาหรือข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด
		 ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่าย
แห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา
เปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรือ
งานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะท�ำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อ
ตกลงด้วย
		 ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิค
เฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ช�ำนาญการ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของ
งานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย
		 เมือ่ ผูม้ อี ำ� นาจอนุมตั สิ งั่ ซือ้ หรือสัง่ จ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมตั กิ ารแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงแล้วให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผูล้ งนามในสัญญาหรือข้อตกลงทีไ่ ด้แก้ไขนัน้

กรมจเรทหารบก

243

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

ส่วนที่ ๒
หลักประกัน
หลักประกันการเสนอราคา
ข้อ ๑๖๖ เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เสนอ
ราคาหรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐก�ำหนดหลักประกันการเสนอราคา ส�ำหรับการ
ซือ้ หรือจ้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงินซื้อหรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
การซือ้ หรือจ้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มกี ารวางหลักประกันการเสนอ
ราคาโดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
			 (๑) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่
ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ช�ำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท�ำการ
			 (๒) หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบ
ที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด
			 (๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย
			 (๔) หนังสือค�้ำ ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค�้ำประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค�้ำประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด
			 ส�ำหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด
ดังต่อไปนี้
			 (๑) เงินสด
			 (๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่
ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช�ำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท�ำการ
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			 (๓) หนังสือคาํ้ ประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบทีค่ ณะกรรมการ
นโยบายก�ำหนด
			 (๔) หนังสือค�้ำ ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค�้ำประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ตามรายชื่ อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น ที่ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค�้ำประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด
			 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
		 กรณีเป็นการยื่นข้อเสนอจากต่างประเทศ ส�ำหรับการประกวดราคานานาชาติ
ให้ใช้หนังสือค�้ำประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกันการเสนอราคาได้อีกประเภทหนึ่งในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือผู้เสนอราคาน�ำหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง (๑) (๓) หรือ (๔) ให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format) ในวันเสนอราคา และให้หน่วยงานของรัฐก�ำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือผูเ้ สนอราคาส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง
ตามวันและเวลาทีก่ ำ� หนด โดยจะต้องด�ำเนินการวันใดวันหนึง่ ภายใน ๕ วันท�ำการ นับถัด
จากวันเสนอราคา เว้นแต่ไม่อาจด�ำเนินการวันใดวันหนึง่ ได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
ก�ำหนดมากกว่า ๑ วันได้แต่จำ� นวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน ๕ วันท�ำการ นับถัดจากวันเสนอ
ราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย
หลักประกันสัญญา
		 ข้อ ๑๖๗ หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
			 (๑) เงินสด
			 (๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่
ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช�ำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท�ำการ
			 (๓) หนั ง สื อ คํ้ า ประกั น ของธนาคารภายในประเทศตามตั ว อย่ า งที่
คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค�้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางก�ำหนดก็ได้
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			 (๔) หนั ง สื อ ค�้ ำ ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค�้ำประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค�ำ้ ประกันของธนาคาร
ที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด
			 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
		 กรณีเป็นการยืน่ ข้อเสนอจากต่างประเทศ ส�ำหรับการประกวดราคานานาชาติให้
ใช้หนังสือค�ำ้ ประกันของธนาคารในต่างประเทศทีม่ หี ลักฐานดี และหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเชื่อถือเป็นหลักประกันสัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง
		 ข้อ ๑๖๘ หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ให้กำ� หนดมูลค่าเป็น
จ�ำนวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุทจี่ ดั ซือ้ จัดจ้างครัง้ นัน้
แล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความส�ำคัญเป็น
พิเศษ จะก�ำหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้
		 ในการท�ำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ปี และพัสดุ
นั้นไม่ต้องมีการประกันเพื่อความช�ำรุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้ก�ำหนดหลัก
ประกันในอัตราร้อยละห้าของราคาพัสดุทสี่ ง่ มอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถอื ว่าหลัก
ประกันนี้เป็นการค�้ำประกันตลอดอายุสัญญาและหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตก
ต่างไปจากราคาในรอบปีกอ่ นให้ปรับปรุงหลักประกันตามอัตราส่วนทีเ่ ปลีย่ นแปลงไปนัน้
ก่อนครบรอบปี ในกรณีทหี่ ลักประกันต้องปรับปรุงในทางทีเ่ พิม่ ขึน้ และคูส่ ญ
ั ญาไม่นำ� หลัก
ประกันมาเพิ่มให้ครบจ�ำนวนภายใน ๑๕ วัน ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น
ให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้
เป็นหลักประกันในส่วนที่เพิ่มขึ้น
		 การก�ำหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญ
ชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือในสัญญาด้วยในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลัก
ประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบเอกสารเชิญชวน หรือสัญญา ให้อนุโลม
รับได้
		 ข้อ ๑๖๙ ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐเป็นผูย้ นื่ ข้อเสนอหรือเป็นคูส่ ญ
ั ญาไม่ตอ้ งวาง
หลักประกัน
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		 ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้
ค�้ำประกันตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
			 (๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค�้ำประกัน
ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผล
คัดเลือกผูช้ นะการซือ้ หรือจ้างเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผยู้ นื่ ข้อเสนอรายทีค่ ดั เลือกไว้ซงึ่ เสนอ
ราคาตํ่าสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท�ำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้
พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
			 (๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค�้ำประกันโดยเร็ว และ
อย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
			 การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความช�ำรุดบกพร่องให้คืนหลัก
ประกันให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค�้ำประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับ
มอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย
			 การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค�้ำประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในก�ำหนดเวลา
ข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค�้ำประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทาง
ไปรษณียล์ งทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษทั เงินทุนหรือบริษทั เงินทุนหลัก
ทรัพย์ ผู้ค�้ำประกันทราบด้วย ส�ำหรับหนังสือค�้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้คืน
แก่ธนาคารผูอ้ อกหนังสือค�ำ้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ผา่ นทางระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์
		 ข้อ ๑๗๑ ในการท�ำสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลท�ำให้วงเงินตาม
สัญญานั้น เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มขึ้น คู่สัญญาต้องน�ำหลักประกันสัญญา
มาวางเท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญาที่ได้เพิ่มนั้น ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญา
น�ำมามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
รวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก�ำหนดความรับผิด
ในความช�ำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือ
หลักประกันเพิ่มเติมให้มีจ�ำนวนครบถ้วนตามมูลค่าที่ก�ำหนดในสัญญามามอบให้ภายใน
ระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนด
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หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า
		 ข้อ ๑๗๒ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ ๙๑ วรรคสอง หรือข้อ ๑๓๐
วรรคหนึง่ แล้วแต่กรณี เมือ่ หน่วยงานของรัฐได้หกั เงินทีจ่ ะจ่ายแต่ละครัง้ ทีจ่ ะใช้คนื เงินล่วง
หน้าทีค่ สู่ ญ
ั ญาได้รบั ไปเป็นจ�ำนวนเท่าใดแล้ว หรือน�ำหลักประกันมาวางเท่ากับมูลค่าของ
เงินที่ต้องหัก คู่สัญญาสามารถขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วนได้ ทั้งนี้
จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย
หลักประกันผลงาน
		 ข้อ ๑๗๓ ในการจ้างงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนดแบ่งการช�ำระเงิน
ค่าจ้างออกเป็นงวดและมีความประสงค์ให้มีการหักเงินประกันผลงานในแต่ละงวด
ให้ก�ำหนดการหักเงินตามอัตราที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนดของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น
เพื่อเป็นหลักประกัน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่าอัตรา
ที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนด คู่สัญญามีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยคู่สัญญา
จะต้องน�ำหนังสือค�ำ้ ประกันของธนาคารหรือหนังสือค�ำ้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศมาค�้ำประกันแทนการหักเงิน โดยมีอายุการค�้ำประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง
จะก�ำหนดก็ได้
		 ข้อ ๑๗๔ ในการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการช�ำระเงินออกเป็น
งวด ให้ผวู้ า่ จ้างหักเงินทีจ่ ะจ่ายแต่ละครัง้ ในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบ
ของเงินค่าจ้าง เพื่อเป็นการประกันผลงาน หรือจะให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นที่ปรึกษาใช้
หนังสือค�้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค�้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใน
ประเทศที่มีอายุการค�้ำประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะก�ำหนดมาวางค�้ำประกันแทนเงินที่หักไว้
ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ก�ำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
หมวด ๖
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
		 ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้
			 (๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท�ำการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก�ำหนดไว้ใน
สัญญาหรือข้อตกลง การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
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(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถกู ต้องครบถ้วนตามหลักฐานทีต่ กลงกันไว้ ส�ำหรับกรณี
ที่มีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช�ำนาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้ค�ำปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจ
สอบ ณ สถานที่ของผู้ช�ำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้
			 ในกรณีจำ� เป็นทีไ่ ม่สามารถตรวจนับเป็นจ�ำนวนหน่วยทัง้ หมดได้ ให้ตรวจรับ
ตามหลักวิชาการสถิติ
			 (๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันทีผ่ ขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างน�ำพัสดุมาส่งและให้ดำ� เนินการ
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
			 (๔) เมือ่ ตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รบั พัสดุไว้และถือว่าผูข้ ายหรือผูร้ บั จ้าง
ได้สง่ มอบพัสดุถกู ต้องครบถ้วนตัง้ แต่วนั ทีผ่ ขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างน�ำพัสดุนนั้ มาส่ง แล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พร้อมกับท�ำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้
ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อด�ำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ
ของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
			 ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดใน
สัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพือ่ ทราบ
และสั่งการ
			 (๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ�ำนวน หรือ
ส่งมอบครบจ�ำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก�ำหนดไว้เป็นอย่าง
อืน่ ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ�ำนวนทีถ่ กู ต้อง โดยถือปฏิบตั ติ าม (๔) และให้รบี รายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วัน
ท�ำการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้างในจ�ำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
			 (๖) การตรวจรับพัสดุทปี่ ระกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับ
จ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้ง
ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันท�ำการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ
			 (๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท�ำความเห็นแย้ง
ไว้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
สั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงด�ำเนินการตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี
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		 ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้
			 (๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
			 (๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อม
ที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด
และข้อก�ำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่ง
หยุดงาน หรือพักงานของผูค้ วบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ พิจารณา
สั่งการต่อไป
			 (๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาหรือ
ทีต่ กลงให้ทำ� งานจ้างนัน้ ๆ ตามเวลาทีเ่ หมาะสมและเห็นสมควร และจัดท�ำบันทึกผลการ
ออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
			 (๔) นอกจากการด�ำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมขี อ้ สงสัยหรือมีกรณี
ทีเ่ ห็นว่า แบบรูปรายการละเอียดและข้อก�ำหนดในสัญญาหรือมีขอ้ ตกลงมีขอ้ ความคลาด
เคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอ�ำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่ม
เติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไป
ตามแบบรูปรายการละเอียด
			 (๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันท�ำการ นับแต่
วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ท�ำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไป
โดยเร็วที่สุด
			 (๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อก�ำหนด ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงาน
ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ท�ำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด
หรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่
ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อท�ำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
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			 ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรือ
งวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก�ำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่
กรณี
			 (๗) ในกรณีทกี่ รรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยท�ำความเห็น
แย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
สั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงด�ำเนินการตาม (๖)
		 ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีข้ันตอนการด�ำเนินการเป็นระยะ ๆ
อันจ�ำเป็นต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชดิ หรือมีเงือ่ นไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความ
ก้าวหน้าของงาน ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตัง้ ผูค้ วบคุมงานทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญ
ทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐทีเ่ รียกชือ่ อย่าง
อื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำพนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
หน่วยงานของรัฐอื่น ตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัด
แล้วในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจ�ำเป็นต้องใช้ความรู้ความช�ำนาญหลาย
ด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้
		 ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมี
คุณวุฒิไม่ต�่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
		 ในกรณีจ�ำเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน ให้
ด�ำเนินการจ้างโดยถือปฏิบัติตามหมวด ๔
		 ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้
			 (๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้
ท�ำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก�ำหนดในสัญญา
ทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร
และตามหลักวิชาช่างเพือ่ ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก�ำหนดในสัญญา
ถ้าผูร้ บั จ้างขัดขืนไม่ปฏิบตั ติ ามก็สงั่ ให้หยุดงานนัน้ เฉพาะส่วนหนึง่ ส่วนใดหรือทัง้ หมดแล้ว
แต่กรณีไว้กอ่ น จนกว่าผูร้ บั จ้างจะปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามค�ำสัง่ และให้รายงานคณะกรรมการ
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ตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อ
ตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที
			 (๒) ในกรณีทปี่ รากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อก�ำหนดในสัญญามี
ข้อความขัดกันหรือเป็นทีค่ าดหมายได้วา่ ถึงแม้วา่ งานนัน้ จะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียด และข้อก�ำหนดในสัญญาแต่เมื่อส�ำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไป
ตามหลักวิชาช่างทีด่ ี หรือไม่ปลอดภัยให้สงั่ พักงานนัน้ ไว้กอ่ น แล้วรายงานคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อ
ตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว
			 (๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็น
รายวัน พร้อมทัง้ ผลการปฏิบตั งิ าน หรือการหยุดงานและสาเหตุทมี่ กี ารหยุดงานอย่างน้อย
๒ ฉบับ เพือ่ รายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้ทำ� หน้าทีร่ บั
ผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุทเี่ ป็นงานจ้างก่อสร้างทราบ
ทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่า
เป็นเอกสารส�ำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึก
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย
			 (๔) ในวันก�ำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงก�ำหนด
ส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือ
ไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบการ
บริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน
๓ วันท�ำการ นับแต่วันถึงก�ำหนดนั้น ๆ
ข้อ ๑๗๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้
			 (๑) ก�ำกับและติดตามงานจ้างทีป่ รึกษาให้เป็นไปตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ใน
สัญญาหรือข้อตกลง
			 (๒) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ท�ำการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่ง
ก�ำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
			 (๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษาน�ำผลงานมาส่ง
และให้ด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
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			 (๔) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
แล้ว ให้รับงานจ้างที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่
วันที่ที่ปรึกษาน�ำผลงานมาส่งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท�ำใบตรวจรับ โดยลงชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ที่ปรึกษา๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ
เพื่อท�ำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และ
รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
			 ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อ
ก�ำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง มีอ�ำนาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน
ซึง่ งานตามสัญญา แล้วให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ทราบ
หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
			 (๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการ
ดังกล่าวท�ำความเห็นแย้งไว้ แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ
ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้ จึงด�ำเนินการตาม (๔)
		 ข้อ ๑๘๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างมีหน้าที่ดังนี้
			 (๑) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
			 (๒) ตรวจรับงาน ณ ทีท่ ำ� การของผูว้ า่ จ้าง หรือสถานทีซ่ งึ่ ก�ำหนดไว้ในสัญญา
หรือข้อตกลง
			 (๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันทีผ่ ใู้ ห้บริการน�ำผลงานมาส่ง และให้ดำ� เนิน
การให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
			 (๕) ในกรณีทผี่ ลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐอันเนือ่ งมาจากไม่ได้ดำ� เนินการให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม และ
หรือวิศวกรรม ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการด�ำเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว
			 (๖) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
แล้ว ให้รบั งานไว้และถือว่าผูใ้ ห้บริการได้สง่ มอบงานถูกต้องครบถ้วนตัง้ แต่วนั ทีผ่ ใู้ ห้บริการ
น�ำผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท�ำใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ให้บริการ ๑ ฉบับและเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อท�ำการเบิกจ่าย
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เงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐทราบ
			 ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตาม
ข้อก�ำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง มีอ�ำนาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน
ซึง่ งานตามสัญญา หากคูส่ ญั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามมีอำ� นาจทีจ่ ะสัง่ ให้หยุดงานนัน้ ชัว่ คราวได้ หรือให้
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ทราบ หรือสัง่ การ แล้วแต่กรณี
			 (๗) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการ
ดังกล่าวท�ำความเห็นแย้งไว้แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ
ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้ จึงด�ำเนินการตาม (๕)
		 ข้อ ๑๘๑ กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบก�ำหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับ
เกิดขึ้น ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา
ภายใน ๗ วันท�ำการนับถัดจากวันครบก�ำหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ
ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย
		 ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท�ำการ
ตามสั ญ ญา หรื อ ข้ อ ตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณี ที่ มี เ หตุ เ กิ ด จากความผิ ด หรื อ
ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่ง
อันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ท�ำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและก�ำหนดเวลาแห่ง
สัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงก�ำหนดให้คู่สัญญาต้อง
แจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้น
สุดลงหรือตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก�ำหนด คู่สัญญาจะ
ยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณี
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือ
หน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
		 ข้อ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏ
ว่าคูส่ ญ
ั ญา ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญา
หรือข้อตกลงนั้น หากจ�ำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด�ำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญา
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จะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จ�ำเป็น
		 ข้อ ๑๘๔ ภายหลังจากสิน้ สุดสัญญา ระหว่างทีอ่ ยูใ่ นระหว่างระยะเวลารับประกัน
ความช�ำรุดบกพร่อง ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ�ำรุงรักษาและตรวจสอบความช�ำรุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่
กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมีหลายหน่วยงานครอบครอง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มี
หน้าที่รับผิดชอบดูแลบ�ำรุงรักษาและตรวจสอบความช�ำรุดบกพร่องของพัสดุนั้น
		 ข้อ ๑๘๕ ในกรณีทปี่ รากฏความช�ำรุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการ
ประกันความช�ำรุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๑๘๔ รีบรายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ แจ้งให้ผขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างด�ำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค�้ำประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย
		 ข้อ ๑๘๖ เมื่อได้ด�ำเนินการตามข้อ ๑๘๕ แล้ว กรณีที่สัญญาจะครบก�ำหนด
รับประกัน ความช�ำรุดบกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความช�ำรุดบกพร่อง
ของพัสดุ เพื่อป้องกันความเสียหายจากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป
ค่าเสียหาย
		 ข้อ ๑๘๗ กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
หรือการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับ
แล้วแต่กรณี หากคู่สัญญาเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญา
จะยื่นค�ำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้ ตามความในมาตรา
๑๐๓ วรรคสาม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
			 (๑) ให้คู่สัญญายื่นค�ำขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ได้มีการบอกเลิกสัญญา
			 (๒) ค�ำขอต้องท�ำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง และระบุข้อเท็จจริงและ
เหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ไปด้วย
			 (๓) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค�ำขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณา
ค�ำขอนั้นให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับค�ำขอ หากไม่อาจพิจารณา
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ได้ทันในก�ำหนดนั้น ให้ขอขยายระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน
๑๕ วันนับถัดจากวันครบก�ำหนดเวลาดังกล่าว
			 (๔) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
และให้ท�ำหน้าที่ตามข้อ๑๘๙
			 (๕) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเมื่อ
พิจารณาค�ำร้อง แล้วเสร็จภายใน ๗ วันท�ำการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา เมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็น
เช่นใดแล้ว หากคูส่ ญ
ั ญายังไม่พอใจในผลการพิจารณาก็ให้มสี ทิ ธิฟอ้ งคดีตอ่ ศาลเพือ่ เรียก
ให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป
		 ข้ อ ๑๘๘ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า
“คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และ
กรรมการอย่างน้อย ๒ คนโดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐทีเ่ รียกชือ่ อย่าง
อื่น ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น ในกรณีจ�ำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
วินิจฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน ๒ คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
		 ข้อ ๑๘๙ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหน้าที่ดังนี้
			 (๑) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามค�ำร้องของคู่สัญญา
			 (๒) ในกรณี จ� ำ เป็ น จะเชิ ญ คู ่ สั ญ ญา หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งนั้ น
มาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
			 (๓) พิจารณาค่าเสียหายและก�ำหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
			 (๔) จัดท�ำรายงานผลการพิจารณา ตาม (๑) ถึง (๓) พร้อมความเห็นเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐการพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหนึง่ ให้คณะกรรมการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการวินจิ ฉัยก�ำหนด และในกรณีทคี่ ณะกรรมการมีความเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายและมีวงเงินค่าเสียหายครั้งละเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�ำรายงานความเห็นเสนอกระทรวงการคลังเพือ่ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการรายงาน ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
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หมวด ๗
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
		 ข้อ ๑๙๐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามที่ก�ำหนดในหมวดนี้
		 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณา
ถึงความสามารถในการปฏิบตั งิ านให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคูส่ ญ
ั ญาทีท่ ำ� ไว้กบั หน่วยงาน
ของรัฐเป็นส�ำคัญ โดยให้ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของคู่สัญญาที่ผ่านมาตั้งแต่
วั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ทั้ ง นี้ หน่ ว ยงานของรั ฐ จะต้ อ งก� ำ หนดไว้ ใ นประกาศ
และเอกสารเชิญชวนเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการทีจ่ ะเข้ายืน่ ข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐทราบ
เงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการให้ด�ำเนินการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�ำหนดในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อ
ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาไว้เป็นการเฉพาะก็ได้
		 ข้อ ๑๙๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามข้อ ๑๙๐
นอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา อาจก�ำหนดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ ด้วยก็ได้ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด
โดยให้ค�ำนึงถึงคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หมวด ๘
การทิ้งงาน
ส่วนที่ ๑
การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน
		 ข้อ ๑๙๒ ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการ
คลังได้ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่จะได้มีการเพิก
ถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
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		 การห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิตสิ มั พันธ์กบั ผูท้ งิ้ งานตามวรรคหนึง่ ให้ใช้บงั คับกับ
บุคคลตามข้อ ๑๙๖ วรรคสอง และวรรคสาม ด้วย
		 บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามข้ อ ก� ำ หนดในส่ ว นนี้ ให้ บุ ค คลดั ง กล่ า วมี สิ ท ธิ ยื่ น ข้ อ เสนอให้ แ ก่ ห น่ ว ยงานของ
รั ฐ ได้ แต่ ถ ้ า ผลการพิ จ ารณาต่ อ มาปลั ด กระทรวงการคลั ง ได้ สั่ ง ให้ บุ ค คลธรรมดา
หรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ให้หน่วยงานของรัฐ ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออก
จากรายชื่ อ ผู ้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กหรื อ ยกเลิ ก การซื้ อ หรื อ จ้ า ง หรื อ ยกเลิ ก การ
ลงนามในสั ญ ญาซื้ อ หรื อ จ้ า งที่ ไ ด้ ก ระท� ำ ก่ อ นการสั่ ง การของปลั ด กระทรวงการ
คลั ง เว้ น แต่ ใ นกรณี ที่ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ พิ จ ารณาเห็ น ว่ า จะเป็ น ประโยชน์
แก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ อย่ า งยิ่ ง หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ จะไม่ ตั ด รายชื่ อ บุ ค คล
ดั ง กล่ า วออกจากรายชื่ อ ผู ้ มี สิ ท ธิ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ ก หรื อ จะไม่ ย กเลิ ก การจั ด ซื้ อ
จัดจ้าง หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระท�ำก่อนการสั่งการ
ของปลัดกระทรวงการคลังก็ได้
		 ข้อ ๑๙๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ
กระท�ำการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน ตามความในมาตรา ๑๐๙ ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอคู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาต
ให้รับช่วงงานได้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการออกแบบหรือควบคุมงาน เป็นผู้ทิ้งงาน
แล้วแต่กรณี พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา
สั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว
		 เมื่ อ ปลั ด กระทรวงการคลั ง ได้ พิ จ ารณาหลั ง จากที่ ไ ด้ ฟ ั ง ความเห็ น ของ
คณะกรรมการวินิจฉัย ตามมาตรา ๒๙ (๕) แล้ว และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควร
เป็นผู้ทิ้งงาน ก็ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน โดยระบุชื่อ
ผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐ
ต่าง ๆ ทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วยในกรณี
ปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผูท้ งิ้ งาน ให้แจ้งผลการพิจารณา
ไปให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบด้วย
		 ข้อ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่ง
หรือหลายราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระท�ำการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต เช่น การเสนอ
เอกสารอั น เป็ น เท็ จ หรื อ ใช้ ชื่ อ บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น มาเสนอราคาแทน
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ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวสมควร
เป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่หน่วยงานของรัฐสงสัยไปยังผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่ถูกสงสัยทราบ พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของ
รัฐก�ำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ
		 เมือ่ หน่วยงานของรัฐได้รบั ค�ำชีแ้ จงจากผูย้ นื่ ข้อเสนอทีถ่ กู สงสัยตามวรรคหนึง่ แล้ว
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่
		 หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท�ำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
มีการกระท�ำโดยไม่สุจริตให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวง
การคลังเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
		 ข้อ ๑๙๕ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกระท�ำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระท�ำการโดยไม่สจุ ริตรายใด ซึง่ มิใช่เป็นผูร้ เิ ริม่ ให้มกี ารกระท�ำ
ดังกล่าว ได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ ให้หวั หน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผยู้ นื่ ข้อเสนอรายนัน้ ได้รบั การยกเว้นทีจ่ ะไม่เป็นผูท้ งิ้ งานได้
โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็นหรือในการสั่งการ แล้วแต่กรณี
		 ข้อ ๑๙๖ ในกรณีทนี่ ติ บิ คุ คลใดถูกสัง่ ให้เป็นผูท้ งิ้ งานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือ
ข้อ ๑๙๕ ถ้าการกระท�ำดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอ�ำนาจในการด�ำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่ง
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
		 ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือ
ข้อ ๑๙๕ ให้ค�ำสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ด�ำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมี
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจในการด�ำเนินงานในกิจการ
ของนิตบิ คุ คลนัน้ เป็นบุคคลเดียวกันกับหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหาร หรือ
ผู้มีอ�ำนาจในการด�ำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย
		 ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือ
ข้อ ๑๙๕ ให้ค�ำสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ซึ่งมีบุคคลดังกล่าว
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจในการด�ำเนินงาน
ในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
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		 ข้อ ๑๙๗ เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่า มีการกระท�ำตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือข้อ ๑๙๕ และ
หน่วยงานของรัฐนั้นยังไม่ได้รายงานไปยังปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง
อาจเรียกให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระท�ำอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือกระท�ำการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จ
จริงต่อปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่ปลัดกระทรวงการคลังสงสัย
ไปยังบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลา
ที่ปลัดกระทรวงการคลังก�ำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากปลัดกระทรวงการคลัง
		 เมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้รับค�ำชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือคู่สัญญาที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาค�ำชี้แจง
ดังกล่าว หากค�ำชี้แจงไม่มีเหตุผลรับฟังได้ ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย
		 หากผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา ที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง ไม่ชี้แจงภายใน
ก�ำหนดเวลาทีป่ ลัดกระทรวงการคลังจะได้กำ� หนดไว้ ให้ถอื ว่ามีเหตุอนั ควรเชือ่ ได้วา่ มีการ
กระท�ำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระท�ำโดยไม่สุจริต
ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการ
พิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย
ส่วนที่ ๒
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
		 ข้อ ๑๙๘ ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานสามารถยื่นค�ำ ร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้ง
งานได้โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
			 (๑) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องไม่ได้ถูก
สัง่ ให้เป็นผูท้ งิ้ งานเนือ่ งจากมีการกระท�ำการอันมีลกั ษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม หรือกระท�ำการโดยไม่สุจริต ทั้งนี้ ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอน
ในข้อนี้ ต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด ๗ เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดและ
ถูกระงับไม่ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือท�ำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
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			 (๒) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป และจะต้องไม่ได้ถูก
สัง่ หรือแจ้งเวียนให้เป็นผูท้ งิ้ งาน เนือ่ งจากมีการกระท�ำการอันมีลกั ษณะเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระท�ำการโดยไม่สุจริต
		 ข้อ ๑๙๙ คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อให้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ส�ำหรับผู้ทิ้งงานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑๐ ปี ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานก็ได้
		 ข้อ ๒๐๐ ผู้ทิ้งงานรายใดที่ถูกเพิกถอนชื่อจากการเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้ว หากผู้ทิ้ง
งานรายนั้น ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานซ�้ำอีก ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับการ
เพิกถอนชื่อออกจากการเป็นผู้ทิ้งงานแล้ว การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลัง ผู้ทิ้ง
งานจะไม่มีสิทธิได้เพิกถอน
		 ตามข้อ ๑๙๘ (๑) แต่จะมีสิทธิได้เพิกถอนตามข้อ ๑๙๘ (๒) ได้ เมื่อครบก�ำหนด
ระยะเวลา ๘ ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งและแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลัง
		 ข้อ ๒๐๑ ผูท้ งิ้ งานทีป่ ระสงค์จะขอใช้สทิ ธิเพิกถอนการเป็นผูท้ งิ้ งานตามข้อ ๑๙๘
(๑) และข้อ ๑๙๘ (๒) ต้องยืน่ ค�ำขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมทัง้ เอกสาร
หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องมาเพือ่ ประกอบการพิจารณาด้วย ทัง้ นี้ การเพิกถอนการเป็นผูท้ งิ้ งาน
จะมีผลต่อเมือ่ ปลัดกระทรวงการคลังได้สงั่ เพิกถอนการเป็นผูท้ งิ้ งานและได้แจ้งเวียนการ
เพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานแล้ว
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หมวด ๙
การบริหารพัสดุ
ส่วนที่ ๑
การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย
		 ข้อ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดำ� เนินการตามหมวดนี้ เว้นแต่
มีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายก�ำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
		 การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่
ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
การเก็บและการบันทึก
		 ข้อ ๒๐๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
			 (๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และ
แสดงรายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้า
บัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
			 ส�ำหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชี
เดียวกันก็ได้
			 (๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
การเบิกจ่ายพัสดุ
		 ข้อ ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หวั หน้างานทีต่ อ้ ง
ใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก
		 ข้อ ๒๐๕ การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ
หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผูส้ งั่ จ่าย
พัสดุผจู้ า่ ยพัสดุตอ้ งตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลง
บัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย
		 ข้อ ๒๐๖ หน่วยงานของรัฐใดมีความจ�ำเป็นจะก�ำหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็น
อย่างอื่นให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการ
วินิจฉัยและส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
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ส่วนที่ ๒
การยืม
		 ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม หรือน�ำพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการจะกระท�ำมิได้
		 ข้อ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผยู้ มื ท�ำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์
อักษรแสดงเหตุผลและก�ำหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
			 (๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
			 (๒) การให้บคุ คลยืมใช้ภายในสถานทีข่ องหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของ
หน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
		 ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน�ำพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพ
ทีใ่ ช้การได้เรียบร้อย หากเกิดช�ำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผยู้ มื จัดการ
แก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท
ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ใน
ขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
			 (๑) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
			 (๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ก�ำหนด
			 (๓) หน่วยงานของรัฐอืน่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทหี่ น่วยงานของรัฐนัน้ ก�ำหนด
		 ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระท�ำ
ได้เฉพาะเมือ่ หน่วยงานของรัฐผูย้ มื มีความจ�ำเป็นต้องใช้พสั ดุนนั้ เป็นการรีบด่วน จะด�ำเนิน
การจัดหาได้ไม่ทันการและหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่
เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และให้มหี ลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ทัง้ นี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผูย้ มื จะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่น
เดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
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		 ข้อ ๒๑๑ เมื่อครบก�ำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวง
พัสดุที่ให้ยืมไป คืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบก�ำหนด
ส่วนที่ ๓
การบำ�รุงรักษา การตรวจสอบ
การบำ�รุงรักษา
		 ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มผี คู้ วบคุมดูแลพัสดุทอี่ ยูใ่ นความครอบครอง
ให้อยูใ่ นสภาพทีพ่ ร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มกี ารจัดท�ำแผนการซ่อมบ�ำรุงทีเ่ หมาะ
สมและระยะเวลาในการซ่อมบ�ำรุงด้วย
		 ในกรณีที่พัสดุเกิดการช�ำรุด ให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการซ่อมแซมให้กลับมา
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว
การตรวจสอบพัสดุประจำ�ปี
		 ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๐๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจ
สอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจ�ำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด
๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น
		 ในการตรวจสอบตามวรรคหนึง่ ให้เริม่ ด�ำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท�ำการ
วันแรก ของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตวั อยูต่ รง
ตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพสั ดุใดช�ำรุด เสือ่ มคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือ
พัสดุใดไม่จ�ำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันท�ำการ นับแต่วันเริ่มด�ำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
		 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ๑ ชุด และส่งส�ำเนารายงานไปยังส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
๑ ชุด พร้อมทั้งส่งส�ำเนารายงาน ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุด ด้วย
		 ข้อ ๒๑๔ เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตาม
ข้อ ๒๑๓ และปรากฏว่ามีพัสดุช�ำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ�ำเป็นต้องใช้ใน
หน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้
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น�ำความในข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจน
ว่า เป็นการเสือ่ มสภาพเนือ่ งมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติให้หวั หน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ด�ำเนินการจ�ำหน่ายต่อไปได้
		 ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐด�ำเนินการตามกฎหมายและระเบียบทีเ่ กีย่ วข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของ
รัฐนั้นต่อไป
ส่วนที่ ๔
การจ�ำหน่ายพัสดุ
		 ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ�ำเป็นหรือหากใช้ใน
หน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้ด�ำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
			 (๑) ขาย ให้ดำ� เนินการขายโดยวิธที อดตลาดก่อน แต่ถา้ ขายโดยวิธที อดตลาด
แล้วไม่ได้ผลดีให้น�ำวิธีที่ก�ำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
				 (ก) การขายพั ส ดุ ค รั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ร าคาซื้ อ หรื อ ได้ ม ารวมกั น ไม่ เ กิ น
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
			 การขายโดยวิ ธี ท อดตลาดให้ ถื อ ปฏิ บั ติ ต ามประมวลกฎหมายแพ่ ง
และพาณิ ช ย์ โดยให้ ผู ้ ที่ ไ ด้ รั บ มอบหมายท� ำ การประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น ก่ อ นการ
ประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจ�ำหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณา
ราคาที่ ซื้ อ ขายกั น ตามปกติ ใ นท้ อ งตลาด หรื อ ราคาท้ อ งถิ่ น ของสภาพปั จ จุ บั น ของ
พั ส ดุ นั้ น ณ เวลาที่ จ ะท� ำ การขาย และควรมี ก ารเปรี ย บเที ย บราคาตามความ
เหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจ�ำหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ
กรมจเรทหารบก 265

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

ประเภท ชนิ ด ของพั ส ดุ และอายุ ก ารใช้ ง านรวมทั้ ง สภาพและสถานที่ ตั้ ง ของ
พัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมิน
ดังกล่าวโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย
			 หน่ ว ยงานของรั ฐ จะจ้ า งผู ้ ป ระกอบการที่ ใ ห้ บ ริ ก ารขายทอดตลาดเป็ น
ผู้ด�ำเนินการก็ได้
			 (๒) แลกเปลีย่ น ให้ดำ� เนินการตามวิธกี ารแลกเปลีย่ นทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบนี้
			 (๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตาม
มาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
			 (๔) แปรสภาพหรือท�ำลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐ
ก�ำหนด การด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจาก
วันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ
		 ข้อ ๒๑๖ เงินที่ได้จากการจ�ำหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลง
ในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี
การจำ�หน่ายเป็นสูญ
		 ข้ อ ๒๑๗ ในกรณี ที่ พั ส ดุ สู ญ ไปโดยไม่ ป รากฏตั ว ผู ้ รั บ ผิ ด หรื อ มี ตั ว ผู ้ รั บ ผิ ด
แต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีตวั พัสดุอยูแ่ ต่ไม่สมควรด�ำเนินการตามข้อ ๒๑๕ ให้จำ� หน่าย
พัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
			 (๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
			 (๒) ถ้าพัสดุนนั้ มีราคาซือ้ หรือได้มารวมกันเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดำ� เนิน
การดังนี้
				 (ก) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอ�ำนาจของ
กระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ
				 (ข) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอ�ำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ
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				 (ค) หน่วยงานของรัฐอื่น ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติให้เป็นไปตาม
ที่หน่วยงานของรัฐนั้นก�ำหนด
		 รัฐวิสาหกิจใดมีความจ�ำเป็นจะก�ำหนดวงเงินการจ�ำหน่ายพัสดุเป็นสูญตาม
วรรคหนึ่งแตกต่างไปจากที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อ
ขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
		 ข้อ ๒๑๘ เมื่อได้ด�ำเนินการตามข้อ ๒๑๕ และข้อ ๒๑๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลง
จ่ายพัสดุนั้น ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
		 ส�ำหรับพัสดุซงึ่ ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะ
เวลาที่กฎหมายก�ำหนดด้วย
		 ข้อ ๒๑๙ ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการช�ำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือ
สูญไปหรือไม่จ�ำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ ๒๑๓ และได้
ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือระเบียบนี้โดย
อนุโลม แล้วแต่กรณีเสร็จสิน้ แล้ว ถ้าไม่มรี ะเบียบอืน่ ใดก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ดำ� เนิน
การตามข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ข้อ ๒๑๗ และข้อ ๒๑๘ โดยอนุโลม
หมวด ๑๐
การร้องเรียน
		 ข้อ ๒๒๐ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารที่ ก� ำ หนดในกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ มีสทิ ธิรอ้ งเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐนัน้ หรือคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณีก็ได้
		 การยื่นข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องด�ำเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วั น ที่ รู ้ ห รื อ ควรรู ้ ว ่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ แ ละ
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วิ ธี ก ารที่ ก� ำ หนดในกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
		 ข้อ ๒๒๑ การร้องเรียนต้องท�ำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ในกรณี
ผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล ต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการ
แทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล(ถ้ามี)
		 หนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยค�ำสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและ
เหตุผลอันเป็นเหตุ แห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ไปด้วย
		 ข้อ ๒๒๒ ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐได้รบั เรือ่ งร้องเรียนตามข้อ ๒๒๐ ให้หน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดย
ไม่ชักช้า พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย
		 ข้อ ๒๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับเรื่องร้องเรียนตาม
ข้อ ๒๒๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
โดยให้ด�ำเนินการตามมาตรา ๔๓ วรรคสี่ แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐ
ทราบด้วย ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด
		 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจก�ำหนดรายละเอียดอืน่ เพิม่ เติมได้ตามความ
จ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
บัญชีเอกสารแนบท้ายกำ�หนดประเภทของผู้มีอำ�นาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามความ
ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
			 (๑) ราชการส่วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ากรม
				
แล้วแต่กรณี
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			 (๒) ราชการส่วนภูมภิ าคผูม้ อี ำ� นาจเหนือขึน้ ไปหนึง่ ชัน้ ได้แก่ ปลัดกระทรวง
ต้นสังกัดของหน่วยงานของรัฐเจ้าของเงินงบประมาณ
			 (๓) ราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีอ�ำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด
			 (๔) รัฐวิสาหกิจ ผู้มีอ�ำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ คณะกรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจ
			 (๕) มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ ผู้มีอ�ำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่
สภามหาวิทยาลัย
			 (๖) ส่ ว นราชการที่ ขึ้ น ตรงต่ อ นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี ส� ำ นั ก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือกรุงเทพมหานคร
			 ผู้มีอ�ำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ใช้
อ�ำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเอง
			 (๗) ในกรณีนอกเหนือจากทีก่ ำ� หนดไว้ตาม (๑) – (๖) ผูม้ อี ำ� นาจเหนือขึน้ ไป
หนึง่ ชัน้ ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชา ผูก้ ำ� กับดูแล หรือผูค้ วบคุมชัน้ เหนือขึน้ ไปชัน้ หนึง่ แล้วแต่กรณี
			 (๘) ในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้ก�ำกับดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ใช้อ�ำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเอง
			 (๙) ให้ผู้รักษาการตามระเบียบมีอ�ำนาจออกประกาศก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติม
ประเภทของผู้มีอ�ำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
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ต�ำแหน่ง

กรมจเรทหารบก

๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน
ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน
ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน

การสั่งซื้อสั่งจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้ล�ำดับที่ ๕ ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหาร อากาศ
ล�ำดับที่ ๖ ผู้บัญชาการ ทหารสูงสุด และล�ำดับที่ ๗ ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอ�ำนาจอนุมัติฯวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนล�ำดับอื่นที่มีวงเงินเกินอ�ำนาจของตน
และหรือเกินอ�ำนาจตามล�ำดับชั้น ให้ล�ำดับที่ ๕ - ๗ มีอ�ำนาจอนุมัติ ฯ ตามสายการบังคับบัญชา
กรณีการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างของหน่วยขึ้นตรงส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่มีวงเงินเกินอ�ำนาจของตนและหรือเกินอ�ำนาจตามล�ำดับชั้น ให้ล�ำดับที่ ๗ ปลัดกระทรวงกลาโหม
มีอ�ำนาจอนุมัติ ฯ
กรณีการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างของส�ำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ที่มีวงเงินเกินอ�ำนาจของตน ให้ล�ำดับที่ ๗ ปลัดกระทรวงกลาโหม มีอ�ำนาจอนุมัติ ฯ

ไม่เกิน ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
เกิน ๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท เกิน ๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน

โดยวิธีคัดเลือก
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน

ไม่เกิน

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
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พันเอก
		
( วุฒิไกร พิบ�ำรุง )
		
ผู้อ�ำนวยการกองการพัสดุ ส�ำนักงบประมาณกลาโหม
			
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

						
				
ตรวจถูกต้อง

หมายเหตุ 		
		
		
-

๑. ผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ผูบ้ งั คับการกรม ผูบ้ งั คับหมวดเรือ
ผูบ้ งั คับการกองบิน หรือเทียบเท่าทีไ่ ด้รบั งบประมาณ
๒. ผูบ้ งั คับบัญชาชัน้ ผูบ้ ญั ชาการกองพล ผูบ้ งั คับการกองเรือ
ผูบ้ ญั ชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าทีไ่ ด้รบั งบประมาณ
๓. ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพ หรือเทียบเท่า
๔. ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีอัตราชั้นยศพลเอก
พลเรือเอก พลอากาศเอก
๕. ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ
และผู้บัญชาการทหารอากาศ
๖. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๗. ปลัดกระทรวงกลาโหม

ล�ำดับ

ผนวก ก อ�ำนาจการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างครั้งหนึ่ง ส�ำหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ประกอบค�ำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๖๒/๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา
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๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
เกิน

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐,๐๐๐

		
พันเอก
		
( วุฒิไกร พิบ�ำรุง )
		
ผู้อ�ำนวยการกองการพัสดุ ส�ำนักงบประมาณกลาโหม
			
๓๐ กันยายน ๒๕๖๒

						
			
ตรวจถูกต้อง

หมายเหตุ 		
		

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
เกิน

บาท
บาท
บาท
บาท

๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน

การจ้างที่ปรึกษา

กรณีการสั่งจ้างที่ปรึกษาและการสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงานของหน่วยขึ้นตรงกองบัญชากองทัพไทย และหน่วยขึ้นตรงส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่มีวงเงินเกินอ�ำนาจของตนและหรือเกินอ�ำนาจตามล�ำดับชั้น ให้ล�ำดับที่ ๕ ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุด แล้วแต่กรณีมีอ�ำนาจอนุมัติฯ
กรณีการสั่งจ้างที่ปรึกษาและการสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงานของส�ำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ที่มีวงเงินเกินอ�ำนาจของตน ให้ล�ำดับที่ ๕
ปลัดกระทรวงกลาโหม มีอ�ำนาจอนุมัติฯ

ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน
หรือเทียบเท่าที่ได้รับงบประมาณ
ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพ หรือเทียบเท่า
ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีอัตราชั้นยศพลเอก พลเรือเอก พลอากาศเอก
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ
ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุด

๑.

๒.
๓.
๔.
๕.

ต�ำแหน่ง

ล�ำดับ

ผนวก ข อ�ำนาจการสั่งจ้างที่ปรึกษาและการสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน ส�ำหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ประกอบค�ำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๖๒/๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ
และผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่า
ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพ หรือเทียบเท่า
ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีอัตราชั้นยศพลเอก พลเรือเอก
พลอากาศเอก
ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ

ต�ำแหน่ง

บาท
บาท

บาท

ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐

ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐

พัสดุหรือยุทธภัณฑ์ประเภทที่
ได้รับ การยกเว้นภาษีศุลกากร

เกิน

ไม่เกิน
ไม่เกิน

ไม่เกิน

		
		
		

๒๐๐,๐๐๐ บาท

พันเอก

ตรวจถูกต้อง
( วุฒิไกร พิบ�ำรุง )
ผู้อ�ำนวยการกองการพัสดุ ส�ำนักงบประมาณกลาโหม

			

บาท
๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐๐,๐๐๐ บาท

๕๐,๐๐๐

พัสดุหรือยุทธภัณฑ์ที่จัดหาด้วย
เงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๒
และยุทธภัณฑ์
ที่ได้รับการช่วยเหลือทางการทหาร

หมายเหตุ - อ�ำนาจอนุมัติการจ�ำหน่ายพัสดุหรือยุทธภัณฑ์เป็นสูญประเภทที่ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร วงเงินเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง

๔.

๒.
๓.

๑.

ล�ำดับ

ผนวก ค อ�ำนาจอนุมัติการจ�ำหน่ายพัสดุและยุทธภัณฑ์เป็นสูญ ส�ำหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ประกอบค�ำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๖๒/๖๒ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๖๒

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

ค�ำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๒๔๘ /๖๐
เรื่อง การก�ำหนดเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของหน่วย และการจัดท�ำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�ำปี
--------------------------------เพื่อให้การก�ำหนดผู้เป็นเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก และการจัดท�ำแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ�ำปีสอดคล้องกับหลักการของกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ปฏิบัติดังนี้
๑. ในค�ำสั่งนี้
		 ๑.๑ “หน่วย” หมายความว่า หน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเป็นหน่วย
ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
		 ๑.๒ “ผูบ้ งั คับหน่วย” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยทีไ่ ด้รบั จัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ซึ่งเป็นหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
๒. เจ้าหน้าที่ ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐของหน่วย ได้แก่
		 ๒.๑ เจ้าหน้าที่ซึ่งด�ำรงต�ำแหน่งหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุของหน่วยโดยตรง เช่น พลาธิการ เจ้าหน้าที่สายพลาธิการ เจ้าหน้าที่
สายส่งก�ำลังบ�ำรุง เป็นต้น
		 ๒.๒ ผู้ซึ่งผู้บังคับหน่วยมีค�ำสั่งให้มีหรือปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วย นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๒.๑
๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามความหมายของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่
278
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

		 ๓.๑ กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่มีความรับผิดชอบ
ในสิ่งอุปกรณ์ให้หมายถึง
			 ๓.๑.๑ กรณีเป็นการด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างเป็นส่วนรวมของกองทัพบกตาม
ความรั บ ผิ ด ชอบในสิ่ ง อุ ป กรณ์ ตามระเบี ย บกองทั พ บกว่ า ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ
ในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งด�ำเนินการ โดยฝ่ายจัดหาหรือกองจัดหาหรือแผนกจัดหา
ของหน่วยให้หวั หน้าฝ่ายจัดหาหรือหัวหน้ากองจัดหา ผูอ้ ำ� นวยการกองจัดหา หรือหัวหน้า
แผนกจัดหาแล้วแต่กรณีเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
			 ๓.๑.๒ ส�ำหรับการด�ำเนินการจัดซือ้ จัดจ้างเพือ่ กิจการภายในของหน่วย
เอง ซึ่งแผนกพลาธิการของหน่วยหรือที่มีชื่อเรียกอื่นในฐานะเดียวกันเป็นผู้ด�ำเนินการ
ให้พลาธิการของหน่วยนั้น เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
		

๓.๒ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยต่าง ๆ นอกจากหน่วยตามข้อ ๓.๑ ได้แก่

			 ๓.๒.๑ อัตราเฉพาะกิจหรืออัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ ได้ระบุฝ่าย
จัดหาหรือกองจัดหา หรือแผนกจัดหาไว้ให้หัวหน้าฝ่ายจัดหาหรือหัวหน้ากองจัดหาหรือ
หัวหน้าแผนกจัดหา แล้วแต่กรณีเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
			 ๓.๒.๒ อัตราเฉพาะกิจหรืออัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ ไม่ได้ระบุอตั รา
ตามข้อ ๓.๒.๑แต่ระบุแผนกพลาธิการไว้ ให้พลาธิการของหน่วย เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
			 ๓.๒.๓ หน่วยทีไ่ ม่มอี ตั ราตามข้อ ๓.๒.๑ และ ๓.๒.๒ ก�ำหนดไว้ในอัตรา
เฉพาะกิจหรืออัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ ให้ผู้บังคับหน่วยออกค�ำสั่งแต่งตั้งหัวหน้า
สายส่งก�ำลังบ�ำรุง หรือนายทหารสัญญาบัตรคนใดคนหนึ่งภายในหน่วยซึ่งผู้บังคับ
หน่วยเห็นว่าเหมาะสมเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
			 ๓.๒.๔ ส�ำหรับโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ให้ผู้อ�ำนวยการกอง
หรือหัวหน้ากองเภสัชกรรม หรือหัวหน้าหน่วยงานอืน่ ๆ ซึง่ ตามอัตราเฉพาะกิจหรืออัตรา
การจัดและยุทโธปกรณ์ของโรงพยาบาล ก�ำหนดให้มหี น้าทีใ่ นการจัดหายาและสิง่ อุปกรณ์
สายแพทย์เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
๔. ในกรณีหวั หน้าเจ้าหน้าที่ ทีก่ ำ� หนดไว้ในข้อ ๓ ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ชวั่ คราว
ให้ผบู้ งั คับหน่วยออกค�ำสัง่ แต่งตัง้ นายทหารสัญญาบัตรภายในหน่วยเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ได้เป็นการชั่วคราวจนกว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๓ จะกลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ได้
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๕. ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละหัวหน้าเจ้าหน้าทีม่ อี ำ� นาจหน้าทีต่ ามทีก่ ำ� หนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ดังต่อไปนี้
		 ๕.๑ เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ�ำนวยการ
ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
		 ๕.๒ ด�ำเนินการจัดท�ำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับหน่วยตามแนวทางที่กฎหมาย
ก�ำหนด
		 ๕.๓ เก็บรักษาของตัวอย่างซึ่งผู้เสนอราคาหรือผู้ขาย/ผู้รับจ้างน�ำมามอบ
ให้ตามเงื่อนไขที่ราชการก�ำหนด โดยมีแผ่นป้ายก�ำกับให้ชัดเจนว่าเป็นของตัวอย่างของ
การจัดซื้อจัดจ้างเรื่องใดและให้กรรมการซื้อหรือจ้างในเรื่องนั้นๆ ลงลายมือชื่อก�ำกับ
ที่แผ่นป้ายและจัดท�ำทะเบียนคุมของตัวอย่างไว้ด้วย
		 ๕.๔ ด�ำเนินการและรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักประกันการเสนอราคา และ
หลักประกันสัญญา โดยปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามข้อบังคับกลาโหม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 ๕.๕ เก็บรักษาหลักฐานและสถิติการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปวง จัดท�ำเอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามทีก่ รมการเงินทหารบก หรือฝ่ายการเงินของหน่วยส่วน
ภูมิภาคก�ำหนด
		 ๕.๖ ประสานการติดต่อระหว่างผู้ขายหรือผู้รับจ้าง, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน,
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง, คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
ด�ำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
		 ๕.๗ จัดเตรียมและด�ำเนินการเกี่ยวกับการท�ำสัญญา และเสนอแนะผู้บังคับ
หน่วยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ในสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญา
		

๕.๘ ด�ำเนินการเกี่ยวกับการจัดท�ำข้อตกลงเป็นหนังสือ

		 ๕.๙ เสนอแนะต่อฝ่ายอ�ำนวยการในการจัดท�ำระเบียบ ค�ำสั่ง หรือค�ำชี้แจง
เพิม่ เติมทีเ่ กีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ โดยไม่ขดั หรือแย้งกับกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
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๖. ให้ผู้บังคับหน่วย มีอ�ำนาจให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วย
จะท�ำการประกาศเผยแพร่ ตามที่กฎหมายก�ำหนด
๗. หน่วยต่างๆ ต้องกวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ตามค�ำสั่งนี้ เพื่อถือปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายและแบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้องอย่าง
เคร่งครัด
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�ำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๒๕๕ / ๖๐
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
--------------------------------เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของหน่วย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับค�ำสัง่ กระทรวงกลาโหม
(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค. ๖๐ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ของกระทรวงกลาโหม จึงให้ปฏิบัติดังนี้
๑. คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการ
ที่ก�ำหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามค�ำสั่งนี้ จะต้องเป็นผู้บังคับหน่วยที่ได้รับ
งบประมาณรายจ่ายซึง่ ด�ำเนินการจัดซือ้ หรือจ้าง หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบอ�ำนาจหรือมอบหมาย
จากผู้บังคับหน่วยดังกล่าวให้ท�ำการแทนหรือรักษาการแทน ตามข้อบังคับกระทรวง
กลาโหมว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗
๓. การด�ำเนินการจัดซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้ด�ำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะต่างๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
		 ๓.๑ การจั ด ซื้ อ หรื อ จ้ า งที่ มี ว งเงิ น อยู ่ ใ นอ� ำ นาจอนุ มั ติ สั่ ง ซื้ อ หรื อ จ้ า ง ของ
ผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่า ผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่า หรือผู้บังคับบัญชาชั้น
แม่ทพั หรือเทียบเท่า ให้ผมู้ อี ำ� นาจแต่งตัง้ คณะกรรมการ แต่งตัง้ จากผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วย
ขึ้นตรงของผู้มีอ�ำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง หรืออาจแต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยอื่น
ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก
		 ๓.๒ การจัดซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินอยู่ในอ�ำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ของผู้บังคับ
บั ญ ชาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ผู้บัญ ชาการทหารบกขึ้น ไป ให้ผู้มีอ� ำ นาจแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
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ตามข้อ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยขึ้นตรงของตน จ�ำนวน
อย่างน้อย ๑ นาย ส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยอื่นๆ ซึ่งเป็นหน่วยขึ้น
ตรงกองทัพบกอีกอย่างน้อย ๒ หน่วย หรือขอผูแ้ ทนจากหน่วยเหนือของตน จ�ำนวนอย่าง
น้อย ๑ นาย และจากหน่วยอื่นซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จ�ำนวนอย่างน้อย ๑ นาย
		 ๓.๓ คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าทีห่ รือบุคคลใดบุคคลหนึง่ ทีร่ บั ผิดชอบจัดท�ำร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบจัดท�ำร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบจัดท�ำร่าง
ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้สามารถแต่งตัง้ จากผูป้ ฏิบตั งิ าน
ในหน่วยขึน้ ตรงของผูม้ อี ำ� นาจแต่งตัง้ คณะกรรมการ ตามข้อ ๒ หรือจะขอรายชือ่ กรรมการ
จากหน่ ว ยอื่ น โดยให้ พิ จ ารณาความรู ้ ค วามสามารถของกรรมการเป็ น ส� ำ คั ญ
ในทุกวงเงินที่ด�ำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
		 ๓.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ ๓.๑ – ๓.๒ ห้ามตั้งเจ้าหน้าที่กฎหมาย
เจ้าหน้าทีก่ ารเงิน เจ้าหน้าทีง่ บประมาณ เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุของหน่วยทีด่ ำ� เนินกรรมวิธจี ดั ซือ้
จั ด จ้ า ง และเจ้ า หน้ า ที่ ฝ ่ า ยอ� ำ นวยการด้ า นส่ ง ก� ำ ลั ง บ� ำ รุ ง ที่ มิ ไ ด้ เ ป็ น หน่ ว ยใช้ ห รื อ
หน่วยรับประโยชน์พัสดุนั้นโดยตรง เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย และห้ามขอกรรมการ
จากกรมฝ่ายเสนาธิการ กรมจเรทหารบก และส�ำนักงานตรวจสอบภายในทหารบก
ไปเป็นกรรมการจัดซื้อหรือจ้างของหน่วยอื่น หากสามารถกระท�ำได้กรรมการที่แต่งตั้ง
ควรเป็นเจ้าหน้าที่เหล่าสายวิทยาการ และ/หรือ ผู้แทนหน่วยใช้
		 ๓.๕ ส�ำหรับส่วนราชการที่มีหน่วยงานในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้อง
ปฏิบัติในต่างประเทศ ให้ผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งกรรมการ ตามข้อ ๒ แต่งตั้งนายทหารสัญญา
บัตร หรือผู้ที่ทางราชการสั่งให้ท�ำหน้าที่ในต�ำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งประจ�ำอยู่
ณ หน่วยงานนั้นเป็นกรรมการเป็นล�ำดับแรก
		 ๓.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีผู้แทนหน่วยใช้ร่วมด้วย
อย่างน้อย ๑ นาย (กรณีมีหน่วยใช้หลายหน่วย ให้พิจารณาจากหน่วยหลัก) ยกเว้น
การจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินตามสัญญาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐. -บาท
		 ๓.๗ กรณีที่ต้องมีการขอตัวบุคคลจากหน่วยที่มิใช่หน่วยขึ้นตรงของผู้มีอ�ำนาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการมาร่วมเป็นคณะกรรมการ ให้ผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
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ขอความร่วมมือจากผูบ้ งั คับหน่วยนัน้ ๆโดยตรง โดยไม่ระบุตวั บุคคลแต่อาจระบุเหล่าสาย
วิทยาการได้ถ้าจ�ำเป็น
		 ๓.๘ กรณีมคี วามจ�ำเป็นต้องแต่งตัง้ บุคคลอืน่ ทีม่ ใิ ช่ขา้ ราชการในสังกัดกองทัพบก
ร่วมเป็นกรรมการ ให้ผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งกรรมการ ตามข้อ ๒ ขอกรรมการจากหน่วยงาน
นั้น โดยลงนาม “ท�ำการแทน ผู้บัญชาการทหารบก”
๔. ให้หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการร้องขอจากผู้มีอ�ำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามข้อ ๒ ให้ความร่วมมือในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยของตน เข้าร่วมเป็นกรรมการ
ตามที่ได้รับการร้องขอ
๕. การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานกรณีมีความจ�ำเป็นต้องขอผู้ควบคุมงานจากหน่วยงาน
ของรัฐอืน่ ให้ขอความเห็นชอบจาก กรมยุทธโยธาทหารบก และให้เจ้ากรมยุทธโยธาทหาร
บก ลงนาม“ท�ำการแทน ผู้บัญชาการทหารบก” ในการขอผู้มีความรู้ความช�ำนาญจาก
หน่วยงานของรัฐอื่นนอกกองทัพบก มาร่วมเป็นผู้ควบคุมงาน
๖. การตรวจสอบคุณภาพหรือคุณสมบัติสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ
ตามที่กองทัพบก ก�ำหนด กรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการตรวจสอบ
คุณสมบัติสิ่งอุปกรณ์ตามคุณลักษณะเฉพาะ หรือตามคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์
ก�ำหนดให้ตอ้ งใช้เครือ่ งมือหรือต้องใช้ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางในการตรวจสอบคุณลักษณะ
เฉพาะ ให้คณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับพัสดุมีหนังสือแจ้งขอให้กรมฝ่ายยุทธบริการที่รับ
ผิดชอบก�ำหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ หรือหน่วยงานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ
สิง่ อุปกรณ์ตรวจสอบและยืนยันว่าคุณสมบัตขิ องสิง่ ของทีเ่ สนอราคาหรือสิง่ ของตามสัญญา
หรือข้อตกลงเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะสิง่ อุปกรณ์หรือไม่กอ่ น หลังจากนัน้ จึงให้คณะ
กรรมการหรื อ ผู ้ ต รวจรั บ พั ส ดุ พิ จ ารณาด� ำ เนิ น การตามระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ต่อไป โดยทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับ
พัสดุ ที่จะต้องด�ำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามข้อก�ำหนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลง ส�ำหรับการลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอุปกรณ์
ทีห่ น่วยต้องการให้ตรวจสอบและยืนยัน ให้ผบู้ งั คับหน่วยทีด่ ำ� เนินการจัดซือ้ จัดจ้างลงนาม
“ท�ำการแทน ผู้บัญชาการทหารบก”
๗. ให้คณะกรรมการทีไ่ ด้รบั การแต่งตัง้ ปฏิบตั ติ ามกฎหมายว่าการจัดซือ้ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ และเป็นไปตามระเบียบแบบธรรมเนียมที่หน่วยเหนือและที่
กรมจเรทหารบก
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กองทัพบกก�ำหนดไว้ โดยจะต้องด�ำเนินการให้ถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อกองทัพบก
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

				

(ลงชื่อ) พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท

				

( เฉลิมชัย สิทธิสาท )

				

ผบ.ทบ.
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