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ค�ำน�ำ

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

 คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเรจัดท�าขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการตรวจราชการ 
และการสบืสวนสอบสวนแก่ผูป้ฏบิตังิานทุกระดบั ตัง้แต่ระดบัเจ้าหน้าที ่ฝ่ายกจิการพเิศษ
ฝ่ายอ�านวยการ จนถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการท�างานหรือควบคุมก�ากับดูแล ซึ่งจะ
ช่วยบรรเทาข้อจ�ากัดของกรมจเรทหารบกได้ทางหนึ่ง โดยจัดท�าเป็น ๔ เล่ม ได้แก่

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

 เล่ม ๒ การตรวจกจิการทัว่ไป ในเรือ่งการบรกิารก�าลังพล การรกัษาความปลอดภัย 
และการเลี้ยงดูทหาร ยานพาหนะในและนอกอัตรา อาวุธประจ�ากาย ประจ�าหน่วย และ
เครื่องควบคุมการยิง และมาตรการประหยัดพลังงาน

 เล่ม ๓ การตรวจการจดัหา หลกัการจดัหาพสัด ุและ ขัน้ตอนจดัหา พระราชบญัญตัิ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง  
ว่าด้วย การจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ.๒๕๖๐ และกฎหมายทีเ่ก่ียวข้อง

 เล่ม ๔ เกีย่วกบัการสบืสวนสอบสวน ในเรือ่งกฎหมายทีค่วรรู ้และการตรวจกจิการ
ทั่วไป ในเรื่องกิจการเรือนจ�าทหาร กิจการสายงานสัสดี 
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 ทั้งนี้เนื้อหาทั้งการตรวจกิจการทั่วไปและการตรวจการจัดหา ประกอบด้วยเรื่อง 
ที่ตรวจ หัวข้อและรายการท่ีตรวจของเรื่องนั้น ๆ พร้อมกับอ้างอิงหลักฐานและเนื้อหา  
ไว้ด้วยกัน เพ่ิมเตมิด้วยข้อบกพร่องทีพ่บบ่อย เพือ่ให้หน่วยเพิม่ความระมดัระวงั ในรายการ  
นั้น ๆ ยิ่งขึ้น

 กรมจเรทหารบก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเรจะเป็น 
ประโยชน์และอ�านวยความสะดวกทัง้แก่ผูบ้งัคบับญัชา เจ้าหน้าทีท่ีเ่กีย่วข้อง และผูส้นใจ
ทั่วไป ได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ และอ้างอิง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ  
เป็นไปด้วยความถูกต้องแม่นย�า และเป็นมาตรฐานเดียวกัน หากมีข้อควรแก้ไข หรือ 
ข้อเสนอแนะ เพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กรมจเรทหารบก ยินดีน้อมรับ  
เพื่อน�าไปปรับปรุงในโอกาสต่อไป

กรมจเรทหารบก  
พฤศจิกายน ๒๕๖๔
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สำรบัญ

	 	 	 	 หน้า
ค�าน�า
กล่าวทั่วไป
หลักการจัดหาพัสดุและขั้นตอนการจัดหาฯ  ๓
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
คู่มือการตรวจการจัดหา  ๒๕
ภาคผนวก
 -  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ  ๑๑๙
   การบริหารพัสดุภาครัฐฯ
 - ระเบียบกระทรวงการคลัง   ๑๗๗
           ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐฯ
 - ค�าสั่งที่เกี่ยวข้อง  ๒๗๑
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กล่ำวทั่วไป

๑.	ประวัติความเป็นมา
 กิจการจเรทหารบก : เริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร 
มหาจฬุาลงกรณ์ พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูหั่ว พระองค์ได้ทรงจดัต้ัง “จเรทพับก”  
ขึน้เป็นครัง้แรก เมือ่วนัที ่๖ พฤษภาคม ร.ศ.๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๔๖) และได้ทรงพระ
กรุณาโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราวุธ 
สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรบัต�าแหน่ง “จเรทัพบก” มหีน้าทีต่รวจราชการทหาร
ทัว่ไป และพระองค์ ทรงด�ารงต�าแหน่งนีต้ลอดมาจนเสดจ็ เถลงิถวลัยราชสมบติั
เฉลิมพระปรมาภิไธยว ่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหาวชิราวุธ 
พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี ร.ศ.๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓) ซึ่งนับได้ว่าทรงเป็นจเร
ทพับกเป็นพระองค์แรก และนบัได้ว่าพระองค์ท่าน เป็นต้นก�าเนดิของกิจการจเร
และกรมจเรทหารบกสืบมาตราบจนทุกวันนี้ 
๒.	วิสัยทัศน์
 กรมจเรทหารบก เป็นหน่วยหลกัของกองทัพบกมคีวามเป็นเลศิในการตรวจ
ราชการและสืบสวนสอบสวน สามารถรองรับการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลง
ในยุคโลกาภิวัฒน์ เพื่อช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการให้กับ 
หน่วยทหารและก�าลงัพลของกองทัพบก โดยยดึหลกัการบรหิารกจิการบ้านเมอืง
ที่ดี มีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู ้บังคับบัญชา  
หน่วยทหารและประชาชน
๓.	ภารกิจ
 ๓.๑ ด�าเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ สืบสวนและสอบสวน  
ในเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและราชการของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก
 ๓.๒  สืบสวนสอบสวน และพิจารณาเรื่องราวร ้องทุกข ์  และการ 
ร้องเรียนที่เกี่ยวกับราชการ หรือทหาร หรือข้าราชการกองทัพบก 
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๔.	ภารกิจแถลงใหม่
 ๔.๑ ด�าเนินการการตรวจราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานหน่วยเป็นไปด้วย
ความถูกต้อง ประหยัด มีประสิทธิภาพ และสมประโยชน์ต่อทางราชการ
 ๔.๒ ด�าเนินการสืบสวนสอบสวนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้ได ้
ข้อเท็จจริง เสนอผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องและทันเวลา
 ๔.๓ พัฒนาบุคลากรในสายงานจเร และผู ้ ท่ีเกี่ยวข้อง ให้มีความรู ้ 
ความสามารถ ในหน้าที่ที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน มีคุณธรรม 
และอุดมการณ์ 

๕.	การจัด
๖.	 นโยบายของผู้บังคับบัญชา	 :	 ยึดถือตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย 
การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ และสนองตอบต่อเจตนารมณ์ 
และการสั่งการของ ผบ.ทบ. ดังนี้
 ๖.๑ การปฏิบัติงานในหน่วยทุกระดับของ ทบ. ต้องยึดถือ กฎ ระเบียบ  
ข้อบังคับ และสายการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

๕. การจัด

กรมจเรทหารบก
      
   
       แผนกการเงิน

กองธุรการ        กองแผน            กองตรวจกิจการท่ัวไป    กองตรวจการจัดหา     กองสืบสวนสอบสวน

แผนกสารบรรณ

แผนกบริการ

แผนกธรุการและกำาลงัพล

แผนกแผน

แผนกงบประมาณ

แผนกวิชาการ

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า แผนกพิจารณารายงานและคำาร้อง

แผนกสืบสวนสอบสวนแผนกตรวจการจัดซ้ือ

แผนกตรวจการจัดจ้าง

แผนกตรวจกิจการทั่วไป

แผนกตรวจกิจการส่งกำาลังบำารุง

๖. นโยบายของผู้บังคับบัญชา : ยึดถือตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจใน
หน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ และสนองตอบต่อเจตนารมณ์ และการสั่งการของ 
ผบ.ทบ. ดังนี้
 ๖.๑ การปฏิบัติงานในหน่วยทุกระดับของ ทบ. ต้องยึดถือ กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ 
และสายการบังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด 
 ๖.๒ การรักษาคลังอาวุธยุทโธปกรณ์ หน่วยท่ีมีคลังอาวุธให้ ผบ.หน่วย ตรวจตรา 
ระมัดระวัง ดูแลคลังฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
คลังกระสุน และวัตถุระเบิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการรักษาปรนนิบัติบำารุง
ยุทโธปกรณ์ภายในหน่วยให้มีสภาพที่ดี พร้อมที่จะปฏิบัติภารกิจ และไม่มีการรั่วไหล 
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 ๖.๒ การรกัษาคลงัอาวธุยทุโธปกรณ์ หน่วยทีม่คีลงัอาวธุให้ ผบ.หน่วย ตรวจตรา 
ระมัดระวัง ดูแลคลังฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง 
คลังกระสุน และวัตถุระเบิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการปรนนิบัติ
บ�ารงุ ยทุโธปกรณ์ภายในหน่วยให้มสีภาพทีดี่ พร้อมทีจ่ะปฏบิตัภิารกจิ และไม่มี
การรั่วไหล ซึ่งจะต้องไม่เกิดขึ้นใน ทบ. หากมข้ีอบกพร่องและมกีารสญูหาย เจ้า
หน้าทีท่ีร่บัผดิชอบ รวมทัง้ผูบั้งคบับัญชาตามล�าดบัชัน้ จะต้องรบัผดิชอบทางวนิยั  
ทางคดีอาญา และทางคดีแพ่ง 
 ๖.๓ ให้ผู ้บังคับหน่วยกวดขันให้ก�าลังพลตรวจสอบสมุดประวัติของ 
ตนเอง ให้เรียบร้อย ทันสมัย เพ่ือสิทธิของก�าลังพล รวมท้ังดูแลสิทธิต่าง ๆ  
ท่ีก�าลงัพลจะได้รบั กรณทีีก่ารด�าเนนิการด้านสทิธกิ�าลังพลล่าช้าให้แจ้งก�าลังพล 
ได้รับทราบโดยเร็ว เพื่อป้องกันการร้องเรียน
 ๖.๔  ให้ผูบ้งัคบัหน่วยได้มกีารพฒันาปรบัปรงุหน่วยของตนเอง ให้สมกบัเป็น
หน่วยทหารที่มีเกียรติและศักดิ์ศรี เพื่อให้เป็นท่ียอมรับจากส่วนราชการอื่น 
และประชาชน 
 ๖.๕ ให้หน่วยทีม่คีลังสิง่อปุกรณ์อยูใ่นความรบัผดิชอบได้มกีารบรหิารจดัการ 
ภายในคลังสิ่งอุปกรณ์ให้เรียบร้อยโดยจัดท�ารายการการส่งคืนสิ่งอุปกรณ์  
รวมทั้งส�ารวจ ตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ใดไม่ได้ใช้งาน หมดอายุ และไม่จ�าเป็นต้อง
จัดหามาเพิ่มเติม ให้งดเว้นการจัดหา และสิ่งอุปกรณ์ใดที่ขาดแคลนก็ให้ 
ด�าเนินการเข้าวงรอบการจัดหามาทดแทนใหม่
 ๖.๖ หน่วยที่ได้รับการประเมินผลการตรวจอยู่ในระดับต�่าในปีที่ผ่านมา  
จะต้องมีการแก้ไขปรับปรุงโดยด่วน การตรวจทุกหน่วยจะต้องมีผล 
การประเมินไม่ต�่ากว่าร้อยละ ๘๐
 ๖.๗ ให้หน่วยของ ทบ. น�ามาตรการประหยัดใน ทบ. มาใช้อย่างเป็น 
รูปธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา



 ๖.๘  การจัดหาส่ิงอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ ให้ค�านึงถึงความต้องการ 
ในการใช้งานของหน่วยใช้ ทั้งด้านชนิดและจ�านวนที่สอดคล้องกับความจ�าเป็น
และความสิน้เปลอืงในการใช้งาน การจดัซือ้จดัจ้างต้องเป็นไปอย่างโปร่งใสและ
เป็นธรรม เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบกอย่างแท้จริง
 ๖.๙  การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ�าการ และการ
ปลดทหารกองประจ�าการ ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องด�าเนินการด้วยความ 
ถูกต้อง ยุติธรรม และ โปร่งใส
 ๖.๑๐ ให้ผู ้บังคับหน่วยทุกระดับด�าเนินการช่วยเหลือดูแลสวัสดิการ 
ของก�าลังพลชั้นผู้น้อยและด�าเนินการด้านสิทธิก�าลังพลอย่างจริงจัง เพ่ือให้
คุณภาพชีวิตของก�าลังพล และครอบครัวดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน
 ๖.๑๑ การบรหิารกองทนุชมุชนของ ทบ. เป็นไปด้วยความโปร่งใส และเกดิ
ประโยชน์ต่อก�าลังพลอย่างแท้จริง
 ๖.๑๒ การบริหารจัดการ สป.๕ ต้องมีการหมุนเวียนน�ามาใช้และ 
ลดจ�านวนที่คงไว้ที่หน่วยลง เพื่อลดภาระการดูแลรักษาของหน่วยใช้และ
สามารถน�ากระสนุมลูฐานส่วนทีม่คีวามเร่งด่วนต�า่ไปใช้ในการบรหิารจดัการให้
เกิดประโยชน์ต่อไป

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป



หลักการจัดหาพัสดุและขั้นตอนการจัดหาฯ

กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
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หลักการจัดหาพัสดุและขั้นตอนการจัดหาฯ

ทกุหนว่ยงานจะตอ้งด�าเนนิการจดัหาพสัดใุหส้อดคล้องกบัพระราชบญัญตักิาร
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ดังนี้

มาตรา ๘ การจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดขุองหนว่ยงานของรฐัตอ้งกอ่ให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี้

             (๑) คุ้มค่าโดยพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะ
ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐมีราคาที่เหมาะสมและมี
แผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน

             (๒) โปรง่ใสโดยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดตุอ้งกระท�าโดย
เปดิเผยเปดิโอกาสใหม้กีารแขง่ขันอยา่งเปน็ธรรมมกีารปฏิบตัติอ่ผูป้ระกอบการทุกรายโดย
เทา่เทยีมกนัมรีะยะเวลาทีเ่หมาะสมและเพยีงพอตอ่การยืน่ขอ้เสนอมหีลกัฐานการด�าเนนิ
งานชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน

             (๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยต้องมีการวางแผนการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็น
ไปอย่างต่อเนื่องและมีก�าหนดเวลาท่ีเหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์
ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

             (๔) ตรวจสอบไดโ้ดยมกีารเกบ็ขอ้มลูการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิาร
พัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตาม
วรรคหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าวแต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
มีนัยส�าคัญหรือเกิดจากกรณีเร่งด่วนหรือมีเหตุผลหรือความจ�าเป็นอื่นการจัดซื้อจัดจ้าง
นัน้ยอ่มไมเ่สยีไปใหใ้ชห้ลกัการตามวรรคหน่ึงเปน็แนวทางในการปฏิบติัตามอ�านาจหนา้ที่
ของคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการวินจิฉยัคณะกรรมการราคากลางคณะกรรมการ 
ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม
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 มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา๖๖ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอ
ของผูย้ืน่ขอ้เสนอในสว่นทีเ่ปน็สาระส�าคญัและเปน็ขอ้มลูทางเทคนคิของผูย้ืน่ขอ้เสนอซึง่
อาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซ่ึงมิได้เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อ
ผู้มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือการด�าเนินการตามกฎหมาย

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

(๑) กรณีท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ทั้งนี้  
ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)

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

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

(๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจ�าเป็นเร่ง
ด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)

       หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดท�าแผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม 
วรรคหนึ่ง และการเปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

         มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา 
รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ

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

  ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าท่ีด�าเนินการตามวรรคหน่ึงเป็นผู้มี 
ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในข้ันตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซ้ือจัดจ้าง
หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่มีผลต่อการจัดซ้ือจัดจ้าง 
อย่างมีนัยส�าคัญการจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป

    มาตรา ๑๖ เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามที่ก�าหนดไว้ในหมวดนี้

    มาตรา ๖๑ ในการจดัซือ้จดัจา้งพสัดแุตล่ะครัง้ใหผู้ม้อี�านาจแตง่ตัง้ผูร้บัผดิชอบ
การจดัซือ้จดัจา้งนัน้ ซึง่จะกระท�าโดยคณะกรรมการการจดัซือ้จดัจา้งหรอืเจา้หนา้ทีค่นใด
คนหนึ่งก็ได้

    องคป์ระกอบและองคป์ระชมุซึง่กระท�าโดยคณะกรรมการ และหนา้ทีข่องผูร้บั
ผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

 ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังก�าหนด            

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

(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ

(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

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

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

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

การดำาเนินการจัดหาพัสดุมีขั้นตอนกระบวนการจัดหา	ดังนี้

           ๑. การเตรยีมการจดัหาพสัดแุละการจดัท�าแผนและประกาศเผยแพร่

           ๒. การรายงานขอซื้อขอจ้าง

           ๓. การด�าเนินการจัดหา

           ๔. การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

           ๕. การท�าสัญญา/การด�าเนินการตามสัญญา

           ๖. การตรวจรับพัสดุ

๑.	การเตรียมการจัดหาพัสดุและการจัดทำาแผนและประกาศเผยแพร่

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

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

       ๓) ประสานงานและตรวจสอบวงเงินงบประมาณที่ได้รับอนุมัติการจัดสรร 
ตามรายละเอียดประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีหรือพระราช
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ�าปีเพิ่มเติม

       ๔)  ตรวจสอบวงเงินเพื่อท่ีจะด�าเนินการก�าหนดวิธีการจัดหาพัสดุซึ่งได้ 
รวมภาษีไว้ทุกประเภทแล้ว

 ๕)  ตรวจสอบราคากลาง ราคามาตรฐานของพัสดุ (ถ้ามี)

          ๖)  การจัดหาพัสดุ แยกประเภทในการจัดหา ดังนี้

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

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

          (๓) การจดัหาพสัดสุ�ารอง เปน็การจดัหาพสัดเุพือ่ส�ารองไวเ้พ่ือการทดแทน
พัสดุที่ใช้อยู่ปัจจุบันไม่ให้ขาดความต่อเนื่องของการใช้งาน

         ๗) ศึกษาตรวจสอบ วางแผนการจัดหาและแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
ประกาศเผยแพร่

          ๘) ด�าเนินการจัดหาพัสดุให้เป็นไปตามแผนการจัดหา แผนปฏิบัติการ 
จดัซือ้จดัจา้ง โดยใหม้ผีลผกูพนักบัสว่นราชการเมือ่ไดร้บัการจดัสรรงบประมาณจากส�านกั 
งบประมาณ เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างจากเงินทดรองราชการ
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 ๙)  ส�ารวจความต้องการใช้พัสดุตลอดจนรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุ
ของหนว่ยงานทีต่อ้งการใชพ้สัดนุัน้จากการท�าแผนปฏบิตักิารจดัซือ้จดัจา้ง ทีก่�าหนดตาม 
แผนงาน งานโครงการ 

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

          ๑๑) จัดท�าร่างค�าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการท่ีเก่ียวข้องกับการด�าเนินการจัดหา
พัสดุในแต่ละวิธี

          ๑๒) จัดท�าร่างรายงานขอรับความเห็นชอบในการด�าเนินการจัดหาพัสดุ 

๒.	การรายงานขอซื้อขอจ้าง

 การขอรบัความเหน็ชอบในการจดัหาพสัดเุปน็ขัน้ตอนทีส่องของการด�าเนนิการ 
จัดหาพัสดุ ซ่ึงเป็นข้ันตอนก่อนการด�าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง มีข้ันตอนและวิธีการ 
ด�าเนินการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก�าหนดไว้ว่า

 ข้อ ๒๑ ในการซ้ือหรือจ้างท่ีมิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิด
ชอบในการจดัท�าร่างขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะซือ้
หรือจ้าง รวมทั้งก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย

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

 ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา 
คณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจัดท�ารูปรายการงานก่อสร้าง  
หรอืจะด�าเนนิการจา้งตามความในหมวด ๔ งานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สร้างได้

 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการ 
ตามวรรคหนึ่งและวรรคสองให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก�าหนดตาม 
ความจ�าเป็นและเหมาะสม

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

 (๑)  เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง

 (๒)  ขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดหุรอื
แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี

 (๓)  ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

 (๔)  วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจา้ง โดยใหร้ะบวุงเงนิงบประมาณถา้ไมม่วีงเงนิ
ดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น

 (๕)  ก�าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

 (๖)  วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

 (๗)  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

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

 ข้อ ๒๓ ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท�ารายงานเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้

 (๑)  เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องซื้อ

 (๒)  รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่
และท้องที่ที่ต้องการ

 (๓)  ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น

 (๔)  ราคาซือ้ขายของทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้างใกลเ้คยีงบรเิวณท่ีจะซือ้ครัง้
หลังสุดประมาณ ๓ ราย

 (๕)  วงเงนิทีจ่ะซ้ือ โดยให้ระบวุงเงนิงบประมาณ ถ้าไมมี่วงเงินดงักล่าว
ให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น

 (๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น

 (๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ  
ที่จ�าเป็นในการซื้อ

๓.	การดำาเนินการจัดหา

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

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

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

 มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปก่อนเว้นแต่

            (๑) กรณีดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีคัดเลือก

                     (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือ 
ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

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

                     (ค) มีความจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิด
เหตกุารณท์ีไ่มอ่าจคาดหมายไดซ้ึง่หากใชว้ธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปจะท�าใหไ้มท่นัตอ่ความ
ต้องการใช้พัสดุ

                     (ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจ�ากัดทาง
เทคนิคที่จ�าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ

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

                     (ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ�าเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความ
ช�ารุดเสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้เช่นงานจ้างซ่อมเครื่องจักรเครื่องมือกล
เครื่องยนต์เครื่องไฟฟ้าหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

                     (ซ) กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

            (๒)  กรณีดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

                     (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกหรือใช้วิธี 
คัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

                     (ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิตจ�าหน่ายก่อสร้างหรือ
ให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก�าหนด 
ในกฎกระทรวง

                     (ค)  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติ 
โดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซ่ึงเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทย 
และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้

                     (ง)  มคีวามจ�าเปน็ตอ้งใชพ้สัดนุัน้โดยฉกุเฉนิเนือ่งจากเกดิอบุตัภัิย
หรอืภยัธรรมชาตหิรือเกดิโรคตดิตอ่อันตรายตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคตดิต่อและการจดัซือ้ 
จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจ
ท�าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

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

                     (ฉ)  เป็นพัสดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐองค์การ
ระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ
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                     (ช)  เป็นพัสดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างซ่ึงจ�าเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง

                     (ซ) กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

ข้อ ๒๘ การซื้อหรือจ้าง กระท�าได้ ๓ วิธี ดังนี้

 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 (๒)  วิธีคัดเลือก

 (๓)  วิธีเฉพาะเจาะจง

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

๔.	การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

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

 ๔.๑.๑ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือคณะกรรมการตามระเบียบที่
เกีย่วขอ้ง จดัท�ารายงานเสนอความเหน็ตอ่หวัหนา้สว่นราชการโดยผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ที่

 ๔.๑.๒ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น

 ๔.๑.๓  น�ารายงานผลการด�าเนินการจัดหาพัสดุเสนอต่อผู้ท่ีมีอ�านาจ
อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

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

 ๔.๒.๒  วงเงนิอยูใ่นอ�านาจหวัหนา้สว่นราชการ เปน็ดลุพนิจิของหวัหนา้
ส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจพิจารณาอนุมัติ

 ๔.๒.๓  หากวงเงินเกินอ�านาจหัวหน้าส่วนราชการ ให้น�าเสนอผู้อ�านาจ
ในการสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อพิจารณาอนุมัติ

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

๕.	การทำาสัญญา/การดำาเนินการตามสัญญา

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

 มาตรา ๙๓ หน่วยงานของรัฐต้องท�าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก�าหนดโดยความเห็นชอบของส�านักงานอัยการสูงสุดทั้งนี้แบบสัญญานั้นให้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาด้วย

   การท�าสัญญารายใดถ้าจ�าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจาก 
แบบสัญญาตามวรรคหน่ึงโดยมีสาระส�าคัญตามท่ีก�าหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ท�าให้
หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท�าได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา 
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้ส�านักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน

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

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

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

 มาตรา ๙๖ หน่วยงานของรัฐอาจจัดท�าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท�าตาม 
แบบสัญญาตามมาตรา๙๓ก็ได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

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

            (๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ

            (๓)  กรณทีีคู่ส่ญัญาสามารถสง่มอบพสัดไุดค้รบถว้นภายในหา้วนัท�าการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันท�าข้อตกลงเป็นหนังสือ

            (๔)  การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า

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

 ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะก�าหนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกัน
ตามขนาดหรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้

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

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

 ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 
จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้นโดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ 
คณะกรรมการตรวจรบัพสัดก็ุไดแ้ละใหน้�าบทบญัญติัมาตรา๙๖วรรคสามมาใชบ้งัคบัโดย
อนุโลม

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

         มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือท่ีได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้เว้น
แต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ�านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

            (๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

            (๒)  ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงหาก 
การแก้ไขนั้นไม่ท�าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

           (๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์
สาธารณะ

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

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาท�าการ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ�านาจท่ีจะพิจารณาได้ตามจ�านวนวันที่
มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

    (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

            (๒) เหตุสุดวิสัย

           (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตาม
กฎหมาย

            (๔)  เหตุอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

      หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลา
ท�าการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

   มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มีอ�านาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา

 (๑) เหตุตามที่กฎหมายก�าหนด

            (๒)  เหตุอันเช่ือได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือ
ท�างานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

            (๓) เหตุอื่นตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือ 
ข้อตกลง

            (๔)  เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

 การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอ�านาจพิจารณา
ไดเ้ฉพาะในกรณทีีเ่ปน็ประโยชนแ์กห่นว่ยงานของรฐัโดยตรงหรอืเพือ่ประโยชนส์าธารณะ
หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือ 
ข้อตกลงนั้นต่อไป         
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๖.	การตรวจรับพัสดุ

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

ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้

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

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

 (๓) ใหต้รวจรับพสัดใุนวนัทีผู่ข้ายหรอืผูร้บัจา้งน�าพสัดมุาสง่และ
ให้ด�าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

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

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

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

ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

 (๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

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

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

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

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

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

ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งท่ีมีข้ันตอนการด�าเนินการเป็นระยะๆ 
อนัจ�าเป็นตอ้งมกีารควบคมุงานอยา่งใกลช้ดิ หรอืมเีงือ่นไขการจา่ยเงินเปน็งวดตามความ
กา้วหนา้ของงาน ใหห้วัหนา้หนว่ยงานของรฐัแตง่ตัง้ผูค้วบคุมงานทีม่คีวามรูค้วามช�านาญ
ทางดา้นชา่งตามลกัษณะของงานกอ่สรา้งจากขา้ราชการ ลกูจา้งประจ�า พนกังานราชการ 
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่อ
อื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนังงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
หน่วยงานของรัฐอ่ืน ตามท่ีได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัด
แล้ว ในกรณีที่ลักษณะงานก่อสร้างมีความจ�าเป็นต้องใช้ความรู้ความช�านาญหลายด้าน 
จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้

 ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดย
ปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่�ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ

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

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

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

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

การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ
งานและวัสดุที่ใช้ด้วย

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

          ๑. ในการรบัมอบพสัดหุรอืงานจา้งตามสญัญา ถา้ปรากฏวา่ผู้จา้ง หรอืผู้ขาย
ผิดนัด และจะต้องถูกปรับตามสัญญา ส่วนราชการคู่สัญญาจะต้องบอกสงวนสิทธิเรียก 
ค่าปรับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในขณะรับมอบพัสดุ

          ๒. ในกรณีท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างผิดสัญญา และจะต้องถูกปรับแต่ยังมี 
ขอ้โตแ้ยง้ หรอืมเีหตทุีจ่ะขอตอ่อายสุญัญา หรอืลดเงนิคา่ปรบั และเรือ่งก�าลงัอยูใ่นระหวา่ง
การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ให้ส่วนราชการผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างด�าเนินการขอเบิกจ่ายเงิน 
ในส่วนที่ไม่มีปัญหาให้แก่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างไปก่อน เมื่อได้ข้อวินิจฉัยช้ีขาดเกี่ยวกับ 
การปรับหรืองดปรับแล้ว ก็ให้เบิกจ่ายเงินเพิ่มเติมต่อไป
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	ล�ำดับ	 หัวข้อกำรตรวจ	 หลักฐำนอ้ำงอิงและใจควำม

● ผู้น�าตรวจและผู้รับตรวจเตรียมเอกสารมอบให้ผู้ตรวจ ดังนี้
๑. หวัข้อการตรวจที ่จบ. ส่งให้ครัง้หลังสุด จ�านวน ๒ ชดุ พร้อมลง
รายละเอียดตามที่ จบ. ก�าหนด
๒. ข้อมลูทีต้่องการทราบประกอบการรบัตรวจตาม อนผุนวกที่ 
จบ. ก�าหนด
♦	 ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๒, ๑๒.๑ และ ๑๒.๒
ข้อ	๑๒  การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบก่อนออกท�าการ
ตรวจให้กรมจเรทหารบก หรือ หน่วยที่สั่งการตรวจแจ้งเรือ่งและ
ก�าหนดเวลาในการตรวจ การเตรยีมการรบัตรวจ และค�าขอต่าง ๆ  
ทีจ่�าเป็นต่อการ อ�านวยความสะดวกในการตรวจ หรอืเรือ่งอืน่ ๆ  
ที่เห็นว่ามีความส�าคัญให้หน่วยรับตรวจทราบ
  ๑๒.๑ หนังสือแจ้งก�าหนดเวลาในการตรวจทั่วไป ควร
ส่งให้หน่วยรบัตรวจทราบล่วงหน้าเพือ่เตรยีมการก่อนการตรวจไม่น้อย
กว่า ๓๐ วนั
  ๑๒.๒ หนงัสอืแจ้งก�าหนดเวลาในการตรวจพิเศษ จะแจ้ง
ให้ทราบล่วงหน้า หรอืจะให้นายทหารจเรทีเ่ป็นหวัหน้าชดุตรวจ
น�าไปเสนอต่อผู้บังคับหน่วยที่รับตรวจก็ได้
● ตรวจดูส�าเนาเอกสารบันทึกผลการตรวจครั้งหลังสุดของ 
นายทหารจเร ทบ.๑๐๕-๐๐๙
● ตรวจดูรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วยให้ผู้บังคับ 
บัญชาทราบและสั่งการของผู้บังคับบัญชา
♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๕.๒

๑.๑	การปฏิบัติ
ของหน่วยรับ
ตรวจ

การเตรียมการรบั
ตรวจของหน่วย

๑.๒	บันทึกผล
การตรวจของ	
จบ.	ครั้งหลังสุด

๑

ข้อ	 ๑๕.๒ ผู้รับตรวจเมื่อได้รับบันทึกผลการตรวจแล้วให้แก้ไข 
ข้อบกพร่องที่อยู่ในอ�านาจของตนทันทีโดยไม่ต้องรอให้ผู้บังคับ
บญัชาสัง่การ ส�าหรบัเรือ่งทีเ่กนิขีดความสามารถและ/หรอืนอก
เหนืออ�านาจของตนที่จะแก้ไขได้เอง ให้รายงานหน่วยเหนอืเพือ่

คู่มือการตรวจการจัดหา

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจกิจการทั่วไป
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ด�าเนินการต่อไป และให้เก็บบันทึกผลการตรวจและ การด�าเนิน
การแก้ไขข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานในการรับตรวจครั้งต่อไป 
■	 สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิ	ไม่ส�าเนาบนัทกึผลการตรวจฯ ครัง้หลัง
สุดและรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องแนบไว้กับข้อมูลรับตรวจ
● ตรวจดูแฟ้มเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และระเบียบค�าสั่ง ที่
เกี่ยวข้องตามที่ จบ. ก�าหนดมีการแยกประเภทเป็นระเบียบ 
เรียบร้อยครบถ้วน
♦ ค�าสั่งกองทัพบก เรื่อง การตรวจในหน้าท่ีนายทหารจเร 
ประจ�าปีที่ท�าการตรวจ
■	 สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด	 ๑. การจัดแฟ้มเอกสารรับตรวจไม่เป็น
ระเบยีบเรยีบร้อย
   ๒. ไม่จัดเตรียมแฟ้มเอกสารไว้ในห้อง
รับตรวจ
   ๓. น�าใบส่ังซือ้/ส่ังจ้างฉบับจรงิมารบัตรวจ
● ตรวจดเูจ้าหน้าทีผู่ร้บัตรวจผูน้�าตรวจครบถ้วนเหมาะสมและ
มีความรู้ในเรื่องที่ตรวจ
● ตรวจดกูารจดัยานพาหนะน�าตรวจพร้อมพลขบัเพยีงพอและ
เหมาะสม
♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๒
ข้อ	๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ
 ก่อนออกท�าการตรวจให้กรมจเรทหารบกหรอืหน่วยทีส่ั่งการ
ตรวจแจ้งเรื่องและก�าหนดเวลาในการตรวจการเตรียมการรับ
ตรวจและค�าขอต่างๆ ทีจ่�าเป็นต่อการอ�านวยความสะดวกในการ
ตรวจหรอืเรือ่งอืน่ๆ ทีเ่หน็ว่ามคีวามส�าคัญให้หน่วยรบัตรวจทราบ
♦ ค�าสัง่กองทพับกเรือ่งการตรวจในหน้าทีน่ายทหารจเรประจ�า
ปีที่ท�าการตรวจ
■	 สิง่ทีห่น่วยปฏบิตัผิดิ จดัผูร้บัตรวจไม่ครบถ้วนและไม่มคีวามรู้ 
ในเรื่องที่รับตรวจ

๑.๓	การเตรียม						
การเอกสารรับ
ตรวจ

๑.๔	การจัดผู้รับ
ตรวจ	และผู้นำา
ตรวจ



กรมจเรทหารบก 27

	ล�ำดับ	 หัวข้อกำรตรวจ	 หลักฐำนอ้ำงอิงและใจควำม	ล�ำดับ	 หัวข้อกำรตรวจ	 หลักฐำนอ้ำงอิงและใจควำม

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

● ตรวจดูสถานที่รับตรวจเหมาะสมแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีเสียง
รบกวนมากการถ่ายเทของอากาศดี 
● ตรวจดูการจัดสิ่งอ�านวยความสะดวกให้กับชุดตรวจของ จบ. 
เช่น โต๊ะ เก้าอี้ เครื่องขยายเสียง ส�าหรับการชี้แจงก่อน การตรวจ 
การด�าเนินการตรวจและสรุปผลการตรวจ
♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร 
พ.ศ. ๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๒
ข้อ	๑๒	การแจ้งให้หน่วยรบัการตรวจทราบก่อนออกท�าการตรวจ
ให้ กรมจเรทหารบก หรือ หน่วยที่สั่งการตรวจ แจ้งเรื่องและ
ก�าหนดเวลาในการตรวจ การเตรยีมการรบัตรวจ และค�าขอต่าง ๆ  
ที่จ�าเป็นต่อการ อ�านวยความสะดวกในการตรวจ หรอืเรือ่งอืน่ ๆ  
ที่เห็นว่ามีความส�าคัญ ให้หน่วยรับตรวจทราบ
♦ ค�าสัง่กองทพับก เรือ่ง การตรวจในหน้าทีน่ายทหารจเร ประจ�า
ปีที่ท�าการตรวจ
■	 สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ๑. สถานที่รับตรวจไม่เหมาะสม
   ๒. การจดัเตรยีมส่ิงอ�านวยความสะดวก
ไม่เพียงพอ

๑.๕	การจัด
สถานที่รับตรวจ	
และยานพาหนะ
นำาตรวจ

การจัดทำาแผน/
ราคากลางและ
การตรวจสอบงบ
ประมาณ
   ๒.๑ การจดัท�า
แผนก า ร จั ด ซื้ อ 
จัดจ้าง
- การจัดท�าแผน 
และการประกาศ
เผยแพร่แผน 

๒

-	 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	
พ.ศ.	๒๕๖๐		มาตรา	๑๑	
มาตรา	๑๑	ให้หน่วยงานของรฐัจดัท�าแผนการจดัซือ้จดัจ้างประจ�า
ปีและประกาศเผยแพร่ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชี
กลางและของหน่วยงานของรฐัตามวธิกีารทีก่รมบญัชีกลางก�าหนด
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วย
งานของรัฐนั้น เว้นแต่
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    (๑) กรณีท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ใน
ราชการลับ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)
     (๒) กรณทีีม่วีงเงนิในการจดัซือ้จดัจ้างตามทีก่�าหนดในกฎ
กระทรวงหรือมีความจ�าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่
จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)
    (๓) กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่
ก�าหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)
       (๔) กรณีท่ีเป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความม่ันคงของชาติตาม
มาตรา ๘๒ (๓)
      หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดท�าแผนการ 
จดัซือ้จดัจ้างตามวรรคหนึง่และการเปล่ียนแปลงแผนให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด
 ♦	ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ข้อ	๑๑,	๑๒	และข้อ	๑๓	
ข้อ	๑๑ เมือ่หน่วยงานของรฐัได้รับความเหน็ชอบวงเงนิงบประมาณ
ทีจ่ะใช้ในการจดัซือ้จดัจ้างจากหน่วยงานทีเ่กีย่วข้องหรอืผูม้อี�านาจ
ในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบ
หมายในการปฏบิตังิานนัน้จดัท�าแผนการจดัซือ้จดัจ้างประจ�าปีเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
 แผนการจดัซ้ือจดัจ้างประจ�าปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย 
ดังต่อไปนี้  
 (๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
 (๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
 (๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
 (๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางก�าหนด
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    เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ�าปีตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศ
เผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลางและของหน่วยงานของรฐัตามวธิกีารทีก่รมบญัชกีลางก�าหนด 
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ 
หน่วยงานของรัฐนั้น เว ้นแต่กรณีที่บัญญัติไว ้ตามความใน 
มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง 
     หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด
จ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
จะไม่สามารถด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้
ข้อ	๑๒	หลงัจากท่ีได้ประกาศเผยแพร่แผนการจดัซือ้จดัจ้างประจ�า
ปีตามข้อ ๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด ๒ หมวด 
๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะท�าสัญญาหรือข้อ
ตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว
ข้อ	 ๑๓	 ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อ
จดัจ้างประจ�าปี ให้เจ้าหน้าทีห่รอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายในการปฏิบติั 
งานน้ันจัดท�ารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอ 
หวัหน้าหน่วยงานของรฐัเพือ่ขอความเหน็ชอบ และเมือ่ได้รบัความ
เห็นชอบแล้วให้ด�าเนินการตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ต่อไป
♦	คำาสั่ง	ทบ.	(เฉพาะ)	ที่	๑๒๔๘/๖๐	ลง	๒๒	ก.ย.	๖๐	เรื่อง	การ
กำาหนดเจ้าหน้าทีแ่ละหวัหน้าเจ้าหน้าที	่ทีป่ฏบิตังิานเกีย่วกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วย	 และการจัดทำา
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำาปี	ข้อ	๖	
ข้อ	๖ ให้ผู้บังคับหน่วย มีอ�านาจให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างที่หน่วยจะท�าการประกาศเผยแพร่ ตามที่กฏหมายก�าหนด
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-	 พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๐	มาตรา	๘	(๑)
มาตรา	 ๘	 (๑) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือ
คณุลกัษณะทีต่อบสนองวตัถปุระสงค์ในการใช้งานของรฐั มรีาคาที่
เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
-	 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
การ	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการกำาหนดราคากลางงานก่อสร้าง	
ลง	๑๙	ต.ค.	๖๐	ข้อ	๒.๑.๑๖
ข้อ	๒.๑.๑๖	 ในการออกแบบรายการงานก่อสร้าง หน่วยงานของ
รฐั เจ้าของโครงการงานก่อสร้างจะด�าเนนิการเอง หรอืขอความร่วม
มือหน่วยงานของรัฐอื่น หรือจะด�าเนินการจัดจ้าง ออกแบบ รูป
รายการงานก่อสร้าง ก็ได้
        ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างต้องออกแบบให้ถูกต้อง
เหมาะสมกบัการใช้งานและเป็นไปตามหลักวชิาการ โดยผู้ออกแบบ
ต้องถอดแบบรปูรายการงานก่อสร้าง และจดัท�ารายการ ปรมิาณงาน
และราคา และประมาณการราคาในเบ้ืองต้นไว้ด้วย รวมทั้งต้อง
รับรองแบบรูปรายการงานก่อสร้าง และรายการปริมาณงาน ที่ได้
ถอดแบบฯ นั้น ไว้ด้วยทุกครั้ง
        ในการถอดแบบรูปรายการงานก่อสร้าง การจัดท�ารายงาน 
ปริมาณงาน และราคา และการประมาณการราคาในเบ้ืองต้น  
ผู้ออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างอาจด�าเนินการตามหลักเกณฑ์
การค�านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ก็ได้
        ทั้งนี้ การออกแบบรูปรายการงานก่อสร้างดังกล่าว ให้รวม
ถงึการปรบัปรงุเปลีย่นแปลง และแก้ไขแบบรปูรายการงานก่อสร้าง
ด้วย
 

- การเสนอความ
ต ้ อ ง ก า ร  แ ล ะ
ประมาณการ
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-	 พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๐	มาตรา	๔	
		มาตรา	๔	“ราคากลาง”หมายความว่าราคาเพือ่ใช้เป็นฐานส�าหรบั
เปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ย่ืนเสนอไว้ซ่ึงสามารถจัดซ้ือจัด
จ้างได้จริงตามล�าดับดังต่อไปนี้
  (๑) ราคาท่ีได ้มาจากการค�านวณตามหลักเกณฑ์ที ่
คณะกรรมการราคากลางก�าหนด
       (๒) ราคาทีไ่ด้มาจากฐานข้อมลูราคาอ้างองิของพสัดทุีก่รม
บัญชีกลางจัดท�า
     (๓) ราคามาตรฐานที่ส�านักงบประมาณหรือหน่วยงาน
กลางอื่นก�าหนด
    (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
       (๕) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา
สองปีงบประมาณ
     (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ
ของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
           ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อนในกรณี
ที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) 
หรือ (๓) ก่อนโดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้ค�านึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส�าคัญในกรณีที่ไม่มีราคาตาม 
(๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคา
ใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ค�านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
เป็นส�าคัญ
-	 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
การ	ลง	๑๙	ต.ค.	๖๐	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการกำาหนดราคา
กลางงานก่อสร้าง		ข้อ	๒.๑.๑๗	และข้อ	๒.๑.๑๘
ข้อ	 ๒.๑.๑๗ ให้มีคณะกรรมการก�าหนดราคากลาง เป็นผู้มีหน้าที่

- การก�าหนดราคา
กล า ง  แ ล ะก า ร
ทบทวนราคา 
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และรับผิดชอบในการค�านวณ ราคากลางงานก่อสร้างภายใต้หลัก
เกณฑ์การค�านวณราคากลางงานก่อสร้างนี้ ดังต่อไปนี้
        ในการจ้างก่อสร้างแต่ละคร้ัง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตัง้คณะกรรมการก�าหนดราคากลาง โดยให้มอีงค์ประกอบและ
อ�านาจหน้าที่ ดังนี้
    (๑) องค์ประกอบ ประกอบด้วย ประธานซึง่เป็นข้าราชการ
หรือเทยีบเท่า โดยค�านงึถงึลกัษณะงาน หน้าที ่และความรบัผิดชอบ
ของผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นส�าคัญ ๑ คน และให้มีกรรมการอย่าง
น้อย ๒ คน กรรมการควรแต่งตั้งจากข้าราชการหรือเทียบเท่า โดย
ค�านึงถึงลักษณะงาน หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับการ
แต่งตั้งเป็นส�าคัญ และควรมีผู้มีความรู้เกี่ยวกับการประมาณราคา 
ร่วมเป็นกรรมการด้วย
       กรณีจ�าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ จะแต่งต้ัง
บุคคลภายนอก ซึ่งไม่มีส่วนได้ส่วนเสียกับการก่อสร้างนั้น ร่วมเป็น
กรรมการด้วยก็ได้ 
       องค์ประชุมของคณะกรรมการก�าหนดราคากลาง ให้ถือ
ปฏิบัติเช่นเดียวกับ คณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลงัว่าด้วยการจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาค
รัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
       (๒) อ�านาจหน้าท่ี ให้คณะกรรมการก�าหนดราคากลางมี
อ�านาจหน้าที ่และรบัผดิชอบค�านวณราคากลางงานก่อสร้างครัง้นัน้ 
ให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์การค�านวณราคากลาง งานก่อสร้าง แล้ว
น�าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าทีพิ่จารณาให้
ความเห็นชอบก่อนการจัดท�ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างและหรือ
ก่อนการจัดท�าเอกสารประกาศสอบราคา หรือเอกสารประกาศ
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ หรอืประกาศร่างขอบเขตของงาน หรอื
ตามทีก่�าหนดส�าหรบัการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวธิกีารอืน่ แล้วแต่กรณี
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    กรณีที่มีความจ�าเป็น เพื่อประโยชน์ของทางราชการ และหรือ
เพื่อให้เกิด ความคล่องตัวในทางปฏิบัติ และหน่วยงานของรัฐนั้นมี
งานก่อสร้างจ�านวนมาก หน่วยงานของรัฐนั้นอาจแต่งตั้ง คณะ
กรรมการก�าหนดราคากลางเพื่อท�าหน้าที่ค�านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างหลายโครงการงานก่อสร้าง ก็สามารถกระท�าได้ โดยองค์
ประกอบและอ�านาจหน้าทีข่องคณะกรรมการก�าหนดราคากลางต้อง
เป็นไปตาม ข้อก�าหนดดังกล่าวข้างต้น รวมทั้งให้ระบุหรือก�าหนด
ภารกจิและระยะเวลาในการด�าเนนิงาน ของคณะกรรมการก�าหนด
ราคากลางที่แต่งตั้งตามกรณีดังกล่าวให้เกิดความชัดเจนไว้ในค�าสั่ง
แต่งตั้งด้วย
ข้อ	 ๒.๑.๑๘ กรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบ
ราคากลางงานก่อสร้าง ท่ีคณะกรรมการก�าหนดราคากลางได้
ค�านวณไว้แล้ว และยงัไม่ประกาศสอบราคา ประกาศประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน หรือตามที่ก�าหนด
ส�าหรบัการจดัจ้างก่อสร้างด้วยวธิกีารอืน่ ภายใน ๓๐ วนั นบัถดัจาก
วันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ให้ความเห็นชอบราคากลางงาน
ก่อสร้างนัน้ ให้หวัหน้าหน่วยงานของรฐัมอบหมายให้คณะกรรมการ
ก�าหนดราคากลางท่ีค�านวณราคากลางงานก่อสร้างนั้นพิจารณา
ทบทวนราคากลางให้มคีวามเป็นปัจจบุนั แล้วน�าเสนอหวัหน้าหน่วย
งานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ ก่อนการประกาศสอบราคา 
ประกาศประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ ประกาศร่างขอบเขตของงาน 
หรือตามที่ก�าหนดส�าหรับการจัดจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการอื่น
-	หนังสือกรมบัญชีกลาง	ด่วนที่สุด	ที่	กค.๐๔๓๓.๒/ว	๒๐๖	ลง	
๑	พ.ค.	 ๖๒	 เร่ือง	 คู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและการคำานวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐ ก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศราย

-  การ เป ิด เผย
ราคากลาง
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ละเอยีดข้อมลูราคากลางและการค�านวณราคากลางส�าหรบัการจดั
ซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ไว้ในเว๊บไซต์ของหน่วย
งานของรัฐและเว๊บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดจ้างภาครัฐ (www.gpro-
curement.go.th) ของกรมบญัชกีลาง โดยรายละเอยีดข้อมลูราคา
กลางทีห่น่วยงานของรฐัต้องประกาศ ให้ถอืปฏิบตัติามคู่มอืแนวทาง
การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค�านวณราคา
กลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.๒๕๖๐	ข้อ	๒๐
ข้อ	๒๐ การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง โดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างใน
ครั้งเดียวกัน เพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้าง หรืออ�านาจในการสั่งซื้อสั่ง
จ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระท�ามิได้
♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ข้อ	๒๒	และข้อ	๒๓,	๒๔
ข้อ	๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือ
สิ่งปลูกสร้างตามข้อ ๒๓ และข้อ ๗๙ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดท�า
รายงานขอซ้ือหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอ
ความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อ
ไปนี้
    (๑) เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง 
          (๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

   ๒.๒ การเสนอ
ร า ย ง า น ต ่ อ 
หน.ส่วนราชการ/
การให้ความเห็น
ชอบ
*- การแบ่งซื้อแบ่ง
จ้าง

- การระบุรายการ
ซื้อหรือจ้าง 
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ของพสัดหุรอืแบบรูปรายการ งานก่อสร้างทีจ่ะซือ้หรอืจ้าง แล้วแต่
กรณี
      (๓ ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
     (๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ 
ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างใน
ครั้งนั้น
       (๕) ก�าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุน้ันหรือให้งานน้ันแล้ว
เสร็จ
          (๖) วิธีจะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธี
นั้น
        (๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
        (๘) ข้อเสนออืน่ๆ เช่น การขออนมุตัแิต่งตัง้คณะกรรมการ
ต่างๆ ทีจ่�าเป็นในการซือ้หรอืจ้าง การออกประกาศและเอกสารเชญิ
ชวนและหนังสือเชิญชวน การซ้ือหรือจ้างกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนอัน
เนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ตามมาตรา ๕๖ 
วรรคหนึง่ (๑) (ค) หรือกรณมีคีวามจ�าเป็นต้องใช้พสัดน้ัุนโดยฉกุเฉนิ 
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ง) หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงิน
เล็กน้อยตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามความในมาตรา ๙๖ 
วรรคสอง ซึง่ไม่อาจท�ารายงานตามปกตไิด้ เจ้าหน้าทีห่รอืผู้ทีร่บัผิด
ชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะท�ารายงาน ตามวรรคหน่ึง เฉพาะ
รายการที่เห็นว่าจ�าเป็นก็ได้
ข้อ	๒๓ ในการซือ้ทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสร้าง ให้เจ้าหน้าทีจ่ดัท�ารายงาน
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการ
ดังต่อไปนี้
 (๑) เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องซื้อ
 (๒) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ รวม
ทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ
 (๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
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 (๔) ราคาซ้ือขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่
จะซื้อครั้งสุดท้ายประมาณ ๓ ราย
 (๕) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงิน
ดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น
 (๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
 (๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ต่าง ๆ ที่จ�าเป็นในการซื้อ
ข้อ	๒๔	เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงาน
ทีเ่สนอตามข้อ ๒๒ หรือข้อ ๒๓ แล้วให้เจ้าหน้าทีด่�าเนนิการตามวธิี
ซื้อหรือจ้างนั้น
-	 พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๐	มาตรา	๙	
มาตรา	 ๙	 การก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท�าการจัด
ซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐค�านึงถึงคุณภาพเทคนิคและ
วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุน้ันและห้ามมิให้ก�าหนด
คณุลกัษณะเฉพาะของพสัดใุห้ใกล้เคียงกบัยีห้่อใดยีห้่อหนึง่หรอืของ
ผูข้ายรายใดรายหนึง่โดยเฉพาะเว้นแต่พสัดุทีจ่ะท�าการจดัซือ้จดัจ้าง
ตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็
ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
♦	คำาสั่ง	ทบ.	(เฉพาะ)	ที่	๑๓๘๐/๖๓	ลง	๒๗	ต.ค.	๖๓	เรื่อง	การ
กำาหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์	ข้อ	๕.๑,	๕.๒,	
๕.๒.๑	และ	๕.๒.๒	ข้อ	๕.๑	สิ่งอุปกรณ์ที่ต้องก�าหนดคุณลักษณะ
เฉพาะสิง่อปุกรณ์ได้แก่ วสัดแุละครุภณัฑ์ทีด่�าเนนิการจดัหาด้วยเงนิ
งบประมาณตาม พ.ร.บ. การจดัซือ้จดัจ้างและการบรหิารวสัดภุาครฐั 
พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ	๕.๒ การจัดซื้อหรือจ้าง ตามข้อ ๕.๑ ทุกวิธี ต้อง
ใช้คณุลกัษณะเฉพาะสิง่อปุกรณ์ ทีไ่ด้ด�าเนนิกรรมวธิตีามหลกัเกณฑ์
และข้ันตอนทีก่�าหนดไว้ในค�าสัง่นี ้เป็นหลกัในการจดัหาทุกครัง้ เว้น
การจดัหาพสัดดุงันี ้๕.๒.๑ วธิตีลาดอเิล็กทรอนกิส์ (e-market) ซึง่ได้ 
มีการก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะส่ิงอุปกรณ์ไว้ในระบบข้อมูลสินค้า 
(e-catalog) แล้ว ให้ใช้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าและงานบริการที่มี
ในระบบดังกล่าวเป็นหลักในการจัดหาได้ ๕.๒.๒ การจัดหาสิ่ง
อุปกรณ์ท่ีได้รับรองมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มาตรฐาน

- การใช้คณุลกัษณะ
เฉพาะสิ่งอุปกรณ์/
แบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง
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บังคับ) ซึ่งเป็นมาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐให้การรับรอง ให้ใช้
รายละเอยีดมาตรฐานผลติภณัฑ์อตุสาหกรรมนัน้ๆ เป็นคณุลกัษณะ
เฉพาะสิง่อปุกรณ์ได้ โดยใช้หมายเลขมาตรฐานดงักล่าว อ้างองิ ทัง้นี้ 
การน�ามาตรฐานอุตสาหกรรมมาใช้เป ็นคุณลักษณะเฉพาะ 
สิ่งอุปกรณ์ให้กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่ 
รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ รายงานขอความเห็นชอบในเร่ืองความ 
รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ มายังกรมส่งก�าลังบ�ารุงทหารบกก่อน 
น�ามาตรฐานดังกล่าวไปใช้เป็นหลักในการจัดหา 
♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ข้อ	๒๕,	๒๖	และข้อ	๒๗
ข้อ	 ๒๕	 ในการดำาเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง	 ให้หัวหน้า 
หน่วยงานของรฐัแต่งตัง้คณะกรรมการซือ้หรอืจ้างขึน้	เพือ่ปฏิบัติ
การตามระเบยีบนีพ้ร้อมกบัก�าหนดระยะเวลาในการพจิารณาของ
คณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
   (๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
   (๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
   (๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
   (๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
   (๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
   ให้คณะกรรมการซือ้หรอืจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพจิารณา
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่ก�าหนด ถ้ามีเหตุที่
ท�าให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ขยายเวลาให้ตามความจ�าเป็น

- การแต่งตั้ง
กรรมการ/
เจ้าหน้าที่ที่
เกี่ยวข้อง
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ข้อ	๒๖ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๕ แต่ละคณะประกอบ
ด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่ง
แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวทิยาลยั พนกังานของรฐั หรอืพนกังานของหน่วยงานของรฐัที่
เรยีกชือ่อย่างอืน่ โดยให้ค�านงึถงึลกัษณะหน้าทีแ่ละความรบัผดิชอบ
ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส�าคัญ
  ในกรณีจ�าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะ
แต่งตั้งบุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จ�านวนกรรมการที่
เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจ�านวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
     ในการซือ้หรอืจ้างครัง้เดยีวกนั ห้ามแต่งตัง้ผูท้ีเ่ป็นกรรมการ
พจิารณาผลการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ กรรมการพจิารณาผล
การสอบราคา หรือกรรมการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก เป็น
กรรมการตรวจรับพัสดุ
     คณะกรรมการซือ้หรอืจ้างทกุคณะ ควรแต่งต้ังผูช้�านาญการ
หรือผู ้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซ้ือหรือจ้างน้ัน ๆ เข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วย
ข้อ	๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการ
มาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ให้
ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ 
โดยประธานกรรมการต้องอยู่ทุกครั้งในการประชุม หากประธาน
กรรมการไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ให้หวัหน้าหน่วยงานของรฐัแต่ง
ตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน
     มตขิองคณะกรรมการให้ถอืเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเท่ากนั
ให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์
     กรรมการคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้
ท�าบันทึกความเห็นแย้งไว้



กรมจเรทหารบก 39

	ล�ำดับ	 หัวข้อกำรตรวจ	 หลักฐำนอ้ำงอิงและใจควำม	ล�ำดับ	 หัวข้อกำรตรวจ	 หลักฐำนอ้ำงอิงและใจควำม

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

     ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ 
เสยีกบัผู้ยืน่ข้อเสนอหรอืคูสั่ญญาในการซือ้หรอืจ้างครัง้นัน้ ท้ังนี ้การ 
มส่ีวนได้เสยีในเรือ่งซึง่ทีป่ระชมุพจิารณาของประธานกรรมการและ 
กรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง 
ปกครอง
     หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธาน
หรือกรรมการผู้น้ันลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการใน
คณะกรรมการท่ีตนได้รับการแต่งตั้งนั้น และให้รายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป  
♦	คำาสั่ง	กห	(เฉพาะ)	ที่	๖๒/๖๒	ลง	๓๐ก.ย.	๖๒	เรื่อง	การจัด
ซื้อจัดจ้าง	และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม	ข้อ	๕
ข้อ	๕	การแต่งตัง้คณะกรรมการ ประธานกรรมการ และผู้ควบคุมงาน 
ให้แต่งตั้งดังนี้
       ๕.๑  คณะกรรมการตามพระราชบัญญตัแิละระเบยีบให้แต่ง
ตั้งจากขา้ราชการชั้นสัญญาบตัรหรือผู้ที่ทางราชการสัง่ให้ท�าหน้าที่
ในต�าแหน่งนายทหารสัญญาบัตรเป็นล�าดับแรก
       ๕.๒  ประธานกรรมการตามข้อ ๕.๑ ให้แต่งตั้งจาก
ข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ท่ีมีชั้นยศตั้งแต่ พันตรี นาวาตรี นาวา
อากาศตรี ขึ้นไปเป็นล�าดับแรก
       ๕.๓  ผู้ควบคุมงานตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ให้
พิจารณาแต่งตั้งผู ้มีความรู ้ความช�านาญตามลักษณะของงาน
ก่อสร้างจากข้าราชการช้ันสัญญาบัตรหรือผู้ที่ทางราชการสั่งให้ท�า
หน้าที่ในต�าแหน่งนายทหารสัญญาบัตรเป็นล�าดับแรกก่อน  
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♦	คำาสั่ง	ทบ.	(เฉพาะ)	ที่	๑๒๕๕/๖๐	ลง	๒๕	ก.ย.	๖๐	เรื่อง	การ
แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ข้อ	
๓,	๔	และข้อ	๕
ข้อ	๓	การด�าเนินการจัดซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้ด�าเนินการแต่ง
ตั้งคณะกรรมการ คณะต่าง ๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
        ๓.๑ การจดัซือ้หรอืจ้างทีม่วีงเงนิอยูใ่นอ�านาจอนมุตัสิัง่ซือ้
หรอืจ้าง ของผูบ้งัคบัการกรมหรอืเทยีบเท่า ผูบ้ญัชาการกองพลหรอื
เทยีบเท่า หรือผูบ้งัคับบัญชาชัน้แม่ทพัหรอืเทยีบเท่าให้ผู้มอี�านาจแต่ง
ตัง้คณะกรรมการ แต่งตัง้จากผูป้ฏบิตังิานในหน่วยขึ้นตรงของผู้มี
อ�านาจอนมุตัสิัง่ซือ้สัง่จ้าง หรอือาจแต่งตัง้จากผูป้ฏบิตังิานในหน่วย
อื่นซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก
        ๓.๒ การจดัซือ้หรอืจ้างทีม่วีงเงนิอยูใ่นอ�านาจอนมุตัสิัง่ซือ้
สั่งจ้าง ของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้บัญชาการทหารบกขึ้นไป 
ให้ผูม้อี�านาจแต่งต้ังคณะกรรมการ ตามข้อ ๑ แต่งตัง้คณะกรรมการ
จากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยขึ้นตรงของตน จ�านวนอย่างน้อย ๑ นาย 
ส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยอื่น ๆ  ซึ่งเป็นหน่วย
ขึ้นตรงกองทัพบกอีกอย่างน้อย ๒ หน่วย หรือขอผู้แทนจากหน่วย
เหนือของตน จ�านวนอย่างน้อย ๑ นาย และจากหน่วยอื่นซึ่งเป็น
หน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จ�านวนอย่างน้อย ๑ นาย
        ๓.๓ คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าทีห่รอืบคุคลใดบคุคลหนึง่
ทีร่บัผิดชอบจดัท�าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอยีดคณุลักษณะ
เฉพาะของพสัดหุรอืแบบรปูรายการงานก่อสร้างผูรั้บผดิชอบจดัท�า
ร่างขอบเขตของงานจ้างท่ีปรึกษา ผู้รับผิดชอบจัดท�าร่างขอบเขต
ของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้สามารถแต่งตั้ง
จากผู ้ปฏิบัติงานในหน่วยข้ึนตรงของผู ้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะ
กรรมการ ตามข้อ ๑ หรือจะขอรายชือ่กรรมการจากหน่วยอืน่ โดย
ให้พิจารณาความรู้ความสามารถของกรรมการเป็นส�าคัญในทุก
วงเงินที่ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
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        ๓.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ ๓.๑-๓.๒  ห้ามตั้ง
เจ้าหน้าท่ีกฎหมาย เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่งบประมาณ  
เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยที่ด�าเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง และ 
เจ้าหน้าทีฝ่่ายอ�านวนการด้านส่งก�าลงับ�ารงุทีม่ไิด้เป็นหน่วยใช้หรอื
หน่วยรบั ประโยชน์พสัดนุัน้โดยตรงเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย และ
ห้ามขอกรรมการจากกรมฝ่ายเสนาธิการ กรมจเรทหารบก และ
ส�านักงาน ตรวจสอบภายในทหารบกไปเป็นกรรมการจัดซื้อหรือ
จ้างของหน่วยอืน่ หากสามารถกระท�าได้กรรมการทีแ่ต่งตัง้ควรเป็น
เจ้าหน้าที่เหล่าสายวิทยาการ และ/หรือ ผู้แทนหน่วยใช้
        ๓.๕ ส�าหรบัส่วนราชการทีม่หีน่วยงานในต่างประเทศ หรอื
มกีจิกรรมทีต้่องปฏบิตัใินต่างประเทศให้ผูม้อี�านาจแต่งตัง้กรรมการ 
ตามข้อ ๑ แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร หรือผู้ที่ทางราชการสั่งให้
ท�าหน้าทีใ่นต�าแหน่งนายทหารสญัญาบตัร ซึง่ประจ�าอยู ่ณ หน่วยงาน
นั้นเป็นกรรมการเป็นล�าดับแรก
    ๓.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีผู้แทน
หน่วยใช้ร่วมด้วยอย่างน้อย ๑ นาย (กรณีมีหน่วยใช้หลายหน่วยให้
พิจารณาจากหน่วยหลัก) ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินตาม
สัญญาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท
ข้อ	๔	ให้หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการร้องขอจากผู้มีอ�านาจแต่ง
ตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ ๑ ให้ความร่วมมือในการจัดส่งเจ้าหน้าที่
ในหน่วยของตน เข้าร่วมเป็นกรรมการตามที่ได้รับการร้องขอ
ข้อ	๕ การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานกรณีมีความจ�าเป็นต้องขอผู้ควบคุม
งานจากหน่วยงานของรฐัอืน่ ให้ขอความเหน็ชอบจาก กรมยทุธโยธา
ทหารบก และให้เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก ลงนาม “ท�าการแทน 
ผูบ้ญัชาการทหารบก” ในการขอผู้มคีวามรูค้วามช�านาญจากหน่วย
งานของรัฐอื่นนอกกองทัพบก มาร่วมเป็นผู้ควบคุมงาน
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-	กฎกระทรวง	กำาหนดวงเงนิการจดัซือ้จดัจ้างพสัดโุดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง	วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างทื่ไม่ทำาข้อตกลงเป็นหนังสือ	และ
วงเงนิการจดัซือ้จดัจ้างในการแต่งตัง้ผูต้รวจรบัพสัด	ุพ.ศ.	๒๕๖๐	
ลง	๒๓	ส.ค.	๖๐	ข้อ	๕
ข้อ	๕ ในกรณทีีก่ารจดัซ้ือจดัจ้างมีวงเงนิเลก็น้อยไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
♦	คำาสั่ง	ทบ.	ที่	๓๘๓/๒๕๒๕	ลง	๘	ก.ค.	๒๕	เรื่อง	คุณสมบัติ
และหน้าที่ผู้มีสิทธิรับมอบงานก่อสร้าง	ข้อ	๑
ข้อ	๑	คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับมอบงานก่อสร้าง
       ๑.๑  เป็นนายทหารสัญญาบัตร สายงาน ยย.
       ๑.๒  การก่อสร้างในพืน้ทีข่อง มทบ. หรอื จทบ. ใด ให้ มทบ. 
หรอื จทบ.นัน้ ตัง้นายทหารสายงาน ยย.ของหน่วย เป็นผูต้ัง้ผูม้สีทิธิ
รบัมอบงานก่อสร้างทีค่ณะกรรมการตรวจการจ้าง ตรวจรับงานจ้าง
จากผู้รับจ้างไว้เรียบร้อยแล้ว
       ๑.๓  การก่อสร้างในเขต กทม. ให้ ยย.ทบ. เป็นผู้ตั้งผู้มีสิทธิ
รับคนงานจากเจ้าหน้าที่ ยย.ทบ. ตามความเหมาะสม
-	 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	
พ.ศ.	๒๕๖๐	มาตรา	๑๐๑
มาตรา	๑๐๑ งานจ้างก่อสร้างทีม่ข้ัีนตอนการด�าเนนิการเป็นระยะๆ 
อนัจ�าเป็นต้องมีการควบคมุงานอย่างมใกล้ชดิ หรอืมเีง่ือนไขการจ่าย
เงนิเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้มผีูค้วบคมุงาน ซึง่แต่งตัง้
โดยผู้มีอ�านาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนั้น
        การแต่งตั้ง คุณสมบัติ และหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ให้เป็น
ไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด
  ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังก�าหนด
♦	 ระเบียบกระทรวงการคลัง	 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๐
 ข้อ ๒๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตาม
รายงานที่เสนอตามข้อ ๒๒ หรือ ข้อ ๒๓ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด�าเนิน
การตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้

- การอนุมัติหลัก
การซื้อหรือจ้าง
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♦	 ระเบียบกระทรวงการคลัง	 ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ข้อ	๑๘
ข้อ	 ๑๘	 ในกรณีท่ีมีการซ้ือหรือจ้างเพื่อจัดท�าพัสดุเอง ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้ควบคุมรับผิดชอบในการจัดท�าเองนั้น 
และแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจการปฏิบตังิานโดยมคีณุสมบตัแิละ
หน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เว้นแต่หน่วยงาน
ของรัฐที่ก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว
♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.๒๕๖๐	ข้อ	๒๑,	๔๕,	๔๖	และข้อ	๔๗		
ข้อ	๒๑  ในการซ้ือหรอืจ้างทีม่ใิช่การจ้างก่อสร้าง ให้หวัหน้าหน่วยงาน
ของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่
หรอืบคุคลใดบคุคลหนึง่รบัผดิชอบในการจดัท�าร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง รวม
ทั้งก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย
          เพื่อให้การก�าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ทีจ่ะซือ้หรอืจ้างมมีาตรฐาน และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ หาก
พัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ้างใดมีประกาศก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์
อุตสาหกรรมแล้ว ให้ก�าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะ
หมายเลขมาตรฐานก็ได้หรือในกรณีพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้างใดยังไม่มี
ประกาศก�าหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการ
จดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว 

การด�าเนินการ
จัดหาพัสดุ
   ๓.๑ การจัดหา
พัสดุ
- การแต ่งตั้ งเจ ้า
หน ้ าที่ ในการซื้ อ
หรือจ้างเพื่อจัดท�า
พัสดุเอง และการใช้
พัสดุที่ รั ฐต ้องส ่ ง
เสริมหรือสนับสนุน

-  การจัดท� าร ่ า ง
ขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
และการรับฟังความ
คิดเห็น 
(ถ้ามี)

๓.



กรมจเรทหารบก44

	ล�ำดับ	 หัวข้อกำรตรวจ	 หลักฐำนอ้ำงอิงและใจควำม	ล�ำดับ	 หัวข้อกำรตรวจ	 หลักฐำนอ้ำงอิงและใจควำม

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

ให้ก�าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้าง
หรอืรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอยีดคุณลักษณะ
เฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซ้ือที่กระทรวง
อุตสาหกรรมจัดท�าขึ้น
          ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะ
กรรมการข้ึนมาคณะหน่ึงหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคล
หน่ึงจัดท�าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะด�าเนินการจ้างตาม
ความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้
          องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของ
คณะกรรมการตามวรรคหนึง่และวรรคสอง ให้เป็นไปตามทีห่วัหน้า
หน่วยงานของรัฐก�าหนดตามความจ�าเป็นและเหมาะสม
ข้อ	๔๕ เมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๒๑ ได้จัดท�าร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้างแล้ว 
ให้เจ้าหน้าท่ีจัดท�ารายงานขอซ้ือหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ พร้อมน�า
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อ
หรือจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ หาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพื่อให้การก�าหนดขอบเขตของงาน
หรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะซือ้หรอืจ้างเป็นไป
ด้วยความรอบคอบเหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ 
และไม่มกีารก�าหนดเงือ่นไขทีเ่ป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่าง
เป็นธรรม อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน
หรอืรายละเอยีดคณุลกัษณะของพสัดทุีจ่ะซือ้หรอืจ้างพร้อมกบัร่าง
ประกาศและร ่างเอกสารซื้อหรือจ ้างด ้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์
ดังนี้
     (๑) การซื้อหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ 
บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงาน
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ของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบ
การหรือไม่ก็ได้
     (๒) การซือ้หรอืจ้างครัง้หนึง่ ซึง่มวีงเงนิเกนิ ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ให้หน่วยงานของรัฐน�าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือ
จ้างด้วยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์เผยแพร่เพือ่รบัฟังความคดิ
เหน็จากผูป้ระกอบการรัฐวสิาหกจิใดมคีวามจ�าเป็นจะก�าหนดวงเงนิ
ตามวรรคหนึง่ แตกต่างไปจากทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบนี ้ให้เสนอต่อ
คณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือได้รับความ
เห็นชอบแล้วให้รายงานส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ	๔๖	ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐน�าร่างประกาศและร่างเอกสาร
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ ๔๕ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ด�าเนินการน�าร่างเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลา
ตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า ๓ วนัท�าการ เพือ่ให้ผูป้ระกอบการมคีวามคดิ
เห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว
ข้อ	 ๔๗	  กรณีท่ีมีผู้มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้
มีหน้าท่ีรับผิดชอบจัดท�าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๑ พิจารณา
ว่าสมควรด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ โดยให้ด�าเนินการ ดังนี้
          (๑) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศ
และร่างเอกสารซ้ือหรอืจ้างด้วยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ ให้
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีจัดท�ารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศ
และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ท่ี
ได้ปรบัปรงุแล้ว เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรฐัเพือ่ขอความเหน็ชอบ 
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้น�าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
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ของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันท�าการ และ
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ 
           (๒) กรณพีจิารณาแล้วเหน็ว่า ไม่ควรปรบัปรงุร่างประกาศ
และร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดท�ารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรฐัเพือ่ขอความเหน็ชอบ เมือ่ได้รบัความเหน็ชอบแล้ว 
ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.๒๕๖๐	(วิธีคัดเลือก	ข้อ	๗๔	(๑)	)	และ	
(วิธีเฉพาะเจาะจง	ข้อ	๗๘	(๑)	)
ข้อ	 ๗๔	 เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอ
ซือ้หรอืขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้คณะกรรมการซือ้หรอืจ้างโดยวิธี
คัดเลือก ด�าเนินการดังต่อไปนี้
 (๑) จดัท�าหนงัสอืเชญิชวนผูป้ระกอบการทีม่คีณุสมบตัติรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนด ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
ก�าหนดน้อยกว่า ๓ ราย โดยให้ค�านงึถงึการไม่มผีลประโยชน์ร่วมกัน
ของผู้ท่ีเข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่
คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน
ข้อ	 ๗๘ เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอ
ซ้ือขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ด�าเนินการดังต่อไปนี้
        (๑) จดัท�าหนงัสอืเชญิชวนผู้ประกอบการทีม่คีณุสมบตัติรง
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อ
เสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ด�าเนินการดังต่อไปนี้
     (ก) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒) (ก) ให้เชิญผู้
ประกอบการท่ีมีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อ

- การเชิญชวนผู ้
ประกอบการ ผูข้าย 
ผู ้ให้บริการ และ
การจัดท�าหนังสือ
เสนอส่วนราชการ/
รัฐวิสาหกิจ
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เสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัด
เลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้
ประกอบการรายท่ีเห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคา
ในท้องตลาด หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท�าได้
          (ข) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) (ง) ให้เชิญผู้
ประกอบการทีม่อีาชพีขายหรอืรบัจ้างนัน้โดยตรงมายืน่เสนอราคา 
หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่
ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคา
ลงเท่าที่จะท�าได้
          (ค) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) ให้เจรจากับ
ผูป้ระกอบการรายเดมิตามสญัญาหรอืข้อตกลงซึง่ยงัไม่สิน้สดุระยะ
เวลาส่งมอบ เพือ่ขอให้มกีารซ้ือหรอืจ้างตามรายละเอียด และราคา
ที่ต�่ากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดย
ค�านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ
          (ง) กรณตีามมาตรา ๕๖ วรรคหนึง่ (๒) (ฉ) ให้ด�าเนนิการ
โดยวิธีเจรจาตกลงราคา
       (จ) กรณตีามมาตรา ๕๖ วรรคหนึง่ (๒) (ช) ให้เชญิเจ้าของ
ท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่
เสนอนัน้ยงัสงูกว่าราคาในท้องตลาด หรอืราคาทีค่ณะกรรมการเหน็
สมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท�าได้
♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ	 พ.ศ .๒๕๖๐	 ข ้อ 	 ๓๔	 (วิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์),และข้อ	๔๓	(วิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์)
ข้อ	 ๓๔  ให้เจ้าหน้าที่จัดท�าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาด

- การจัดท�า
ประกาศและ
เอกสารการซื้อหรือ
จ้างและเอกสาร
ประกวดราคา



กรมจเรทหารบก48

	ล�ำดับ	 หัวข้อกำรตรวจ	 หลักฐำนอ้ำงอิงและใจควำม	ล�ำดับ	 หัวข้อกำรตรวจ	 หลักฐำนอ้ำงอิงและใจควำม

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

อิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายก�าหนด
          การจัดท�าเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตาม
วรรคหนึง่ ถ้าจ�าเป็นต้องมข้ีอความหรอืรายการแตกต่างไปจากแบบ
ทีค่ณะกรรมการนโยบายก�าหนด โดยมสีาระส�าคญัตามทีก่�าหนดไว้
ในแบบและไม่ท�าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท�าได้ เว้น
แต่หวัหน้าหน่วยงานของรฐัเห็นว่าจะมปัีญหาในทางเสยีเปรยีบหรอื
ไม่รดักมุพอ กใ็ห้ส่งร่างเอกสารซือ้หรอืจ้างและประกาศเชญิชวนดงั
กล่าวไปให้ส�านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
          การก�าหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้าง
และประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ให้ก�าหนดเป็นวันถัดจากวัน
สดุท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซือ้หรอืจ้าง
โดยก�าหนดเป็นวัน เวลา ท�าการเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เป็นเกณฑ์
ข้อ	๔๓ ให้เจ้าหน้าทีจ่ดัท�าเอกสารซ้ือหรอืจ้างด้วยวธิปีระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการ
นโยบายก�าหนด

♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บรหิารพสัดภุาครฐั	พ.ศ.๒๕๖๐	ข้อ	๓๕	(วธิตีลาดอเิลก็ทรอนกิส์)	
ข้อ	๔๘,	๕๑,	๕๒	และ	๕๓	 (วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์),	 
ข้อ	๖๓	(วิธีสอบราคา)
ข้อ	๓๕ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอ
ซือ้หรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้วให้หวัหน้าเจ้าหน้าทีเ่ผยแพร่ประกาศ

   ๓.๒ การเผย
แพร่ประกาศและ
เอกสารซื้อหรือจ้าง
- การเผยแพร่
ประกาศทาง
เว็บไซต์ และปิด
ประกาศ
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และเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือ
ข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็น
เวลาตดิต่อกนัไม่น้อยกว่า ๓ วนัท�าการ และให้ปิดประกาศโดยเปิด
เผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
ข้อ	๔๘	 ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ด�าเนินการตามข้อ ๔๕ 
หรือข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้าเจ้า
หน้าที่ด�าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรม
บัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่ก�าหนด
ข้อ	 ๕๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๔๘ ให้ค�านึงถึงระยะเวลาใน
การให้ผูป้ระกอบการเตรยีมการจดัท�าเอกสารเพือ่ยืน่ข้อเสนอด้วย 
ดังนี้
 (๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ก�าหนดไม่น้อยกว่า ๕ วันท�าการ
 (๒) การซือ้หรอืจ้างครัง้หนึง่ ซึง่มวีงเงนิเกนิ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
แต่ไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ก�าหนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วนัท�าการ
 (๓) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท แต่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ก�าหนดไม่น้อยกว่า ๑๒ วนั
ท�าการ
 (๔) การซ้ือหรอืจ้างครัง้หนึง่ ซึง่มีวงเงนิเกนิ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ขึ้นไป ให้ก�าหนดไม่น้อยกว่า ๒๐ วันท�าการ
 	 รัฐวิสาหกิจใดมีความจำาเป็นจะกำาหนดวงเงินและระยะ
เวลาในการเผยแพร่ตามวรรคหน่ึง	 แตกต่างไปจากที่กำาหนดไว้
ในระเบยีบนี	้ให้เสนอต่อคณะกรรมการวนิิจฉัยเพือ่ขอความเหน็ชอบ	
และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสำานักงานตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย
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ข้อ	 ๕๒ ในกรณีที่โดยสภาพของการซ้ือหรือการจ้างน้ันมีความ
จ�าเป็นจะต้องมกีารสอบถามรายละเอยีดเพือ่ให้เกดิความชดัเจน ให้
อยูใ่นดลุพินจิของหวัหน้าหน่วยงานของรฐัทีจ่ะก�าหนดให้ผูป้ระกอบ
การที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามผ่านทาง
จดหมายอเิลก็ทรอนกิส์ (e-mail) ของหน่วยงานของรฐัหรอืช่องทาง
อืน่ตามท่ีกรมบญัชกีลางก�าหนด โดยให้ก�าหนดระยะเวลาตามความ
เหมาะสม และให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐก่อนถึงก�าหนดวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๓ วันท�าการ
ข้อ	 ๕๓ การเผยแพร ่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งใด หากหน่วยงานของรัฐได้ก�าหนดรายละเอียด
ของประกาศหรอืเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ หรอืขอบเขต
ของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือ
จ้างไม่ถกูต้อง หรอืไม่ครบถ้วนในส่วนท่ีเป็นสาระส�าคัญไม่ว่าทัง้หมด
หรือแต่บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการด�าเนินการซื้อหรือ
จ้างในครั้งนั้น แล้วด�าเนินการใหม่ให้ถูกต้องต่อไป
ข้อ	๖๓ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอ
ซื้อขอจ้างตามข้อ ๒๒ และร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีสอบราคาแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีด�าเนินการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรฐั เป็นเวลาตดิต่อกนัไม่น้อย
กว่า ๕ วันท�าการ โดยให้ค�านึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบ
การเตรียมการจัดท�าเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย
♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์	 ข้อ	
๔๐),	(วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์	ข้อ	๕๕	(๒),	(๓),	(วิธีคัด
เลือก	ข้อ	๗๔	(๔))

- การคัดเลือกผู้
เสนอราคา และ
การแจ้งผู้เสนอ
ราคาทุกราย
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ข้อ	๔๐	ภายหลงัจากทีไ่ด้ผูช้นะการเสนอราคาตามข้อ ๓๘ หรือข้อ 
๓๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอ
ราคาของผูเ้สนอราคารายนัน้จากระบบตลาดอเิลก็ทรอนกิส์จ�านวน 
๑ ชุด และลงลายมือชื่อก�ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการ
เสนอราคาทุกแผ่น
  ในกรณทีีผู่เ้สนอราคาตามวรรคหนึง่ เสนอราคาผิดเงือ่นไข
ตามท่ีก�าหนดไว้ในเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเสนอแค็ตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพสัดไุม่ถกูต้องตรงตามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในเอกสารซือ้
หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้น
ไม่ผ่านคณุสมบตัติามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วย
วธิตีลาดอเิลก็ทรอนกิส์ให้เจ้าหน้าทีเ่สนอหัวหน้าหน่วยงานของรฐั
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้ง
นั้น หรือพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต�่าในล�าดับถัดไปเป็นผู้ชนะการ
เสนอราคากไ็ด้ ทัง้นี ้ให้ค�านงึถงึความเหมาะสมและประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐเป็นส�าคัญ
ข้อ	 ๕๕ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด�าเนินการดังนี้
         (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลัก
ฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณา
การน�าเสนองานของผูย้ืน่ข้อเสนอทกุราย หรอืเอกสารทีก่�าหนดให้
จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อ
เสนอทีไ่ม่มผีลประโยชน์ร่วมกนัและยืน่เอกสารการเสนอราคาครบ
ถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอ
พัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
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  ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถาม 
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่น 
ข้อเสนอรายใดเปลีย่นแปลงสาระส�าคญัทีเ่สนอไว้แล้วมไิด้ และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนัน้ออกจากการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ในครัง้นัน้
  ในกรณทีีผู่ย้ืน่ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนคิหรอื
รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะซ้ือหรอืจ้างไม่ครบถ้วน 
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก�าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ในส่วนที่มิใช่สาระส�าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท�าให้เกิด 
การได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนหรือเป็นการผิด
พลาดเลก็น้อยให้พจิารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิผ์ูย้ืน่ข้อเสนอรายนัน้
    (๓) พจิารณาคดัเลอืกพสัดหุรอืคุณสมบติัของผู้ยืน่ข้อเสนอ
ที่ถูกต้องตาม (๒) และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่
ก�าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ โดยให้
จัดเรียงล�าดับผู้ท่ีเสนอราคาต�่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 
๓ ราย
   ในกรณทีีผู่ย้ืน่ข้อเสนอรายทีคั่ดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท�าสัญญา
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก�าหนดตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอ
ราคาต�า่รายถดัไปหรอืผู้ทีไ่ด้คะแนนรวมสูงรายถดัไปตามล�าดบั แล้ว
แต่กรณี
ข้อ	๗๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอ
ซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดย
วิธีคัดเลือก ด�าเนินการดังต่อไปนี้
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  (๔) เมื่อถึงก�าหนด วัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให ้
คณะกรรมการด�าเนินการเปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานต่าง ๆ ของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคน 
ลงลายมือชื่อก�ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการ
เสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้น�าความในข้อ ๕๕  
(๒) - (๔) มาใช้บังคับกับการด�าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ 
การซื้อหรือจ้างหรือผู ้ได ้รับการคัดเลือกของคณะกรรมการ  
โดยอนุโลม
♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บรหิารพสัดภุาครฐั	พ.ศ.	๒๕๖๐	(วธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์	
ข้อ	๕๕	(๒)),		(วิธีคัดเลือก	ข้อ	๗๔	(๔))
ข้อ	 ๕๕ เม่ือสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด�าเนินการดังนี้
  (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสาร 
หลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือ
พิจารณาการน�าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสาร 
ที่ก�าหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้ว 
คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสาร 
การเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้าน
เทคนิคหรือเสนอพัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน 
ถูกต้อง ตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก�าหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
     ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถาม 
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่น 
ข้อเสนอรายใดเปลีย่นแปลงสาระส�าคญัทีเ่สนอไว้แล้วมไิด้ และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดไว้ในประกาศและเอกสาร

*- การตรวจสอบ
การมีผลประโยชน์
ร่วมกัน
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ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนัน้ออกจากการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ในครัง้นัน้
          ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะซ้ือหรอืจ้างไม่ครบถ้วน 
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก�าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ในส่วนทีม่ใิช่สาระส�าคญัและความแตกต่างนัน้ไม่มผีลท�าให้เกดิการ
ได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น  
ข้อ	 ๗๔	  เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงาน 
ขอซือ้หรอืขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้คณะกรรมการซือ้หรอืจ้างโดย
วิธีคัดเลือก ด�าเนินการดังต่อไปนี้
  (๔) เมื่อถึงก�าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะ
กรรมการด�าเนินการเปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลัก
ฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคน 
ลงลายมือชื่อก�ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการ
เสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้น�าความในข้อ ๕๕  
(๒) - (๔) มาใช้บังคับกับการด�าเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ 
การซื้อหรือจ้างหรือผู ้ได ้รับการคัดเลือกของคณะกรรมการ  
โดยอนุโลม
♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ	การ
บรหิารพสัดภุาครฐั	พ.ศ.	๒๕๖๐		(วธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์	
ข้อ	๕๕	(๑),	(๒),	(วิธีสอบราคา	ข้อ	๗๐),	(วิธีคัดเลือก	ข้อ	๗๔	
(๒)	(๓)),	ข้อ	๘๓	(๓)																				
ข้อ	 ๕๕	 เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด�าเนินการดังนี้
      (๑) จดัพมิพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของ
ผูย้ืน่ข้อเสนอทกุรายจากระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ จ�านวน 
๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก�ากับไว้ในใบเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

- การรับข้อเสนอ
ด้านเทคนิคและ
ด้านราคา
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  ทั้งนี้ การซื้อหรือจ้างท่ีมีการก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่
จะต้องค�านงึถงึเทคโนโลยขีองพสัดหุรอืคณุสมบตัขิองผูย้ืน่ข้อเสนอ 
ซ่ึงอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาใน
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดเป็น
เงือ่นไขให้มกีารยืน่ข้อเสนอด้านเทคนคิหรอืข้อเสนออืน่แยกมาต่าง
หาก ในกรณเีช่นว่านี ้คณะกรรมการยงัไม่ต้องจดัพมิพ์ใบเสนอราคา
จนกว่าจะด�าเนินการตามข้อ ๘๓ (๓) แล้วเสร็จ
    (๒) ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกั
ฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณา
การน�าเสนองานของผูย้ืน่ข้อเสนอทกุราย หรือเอกสารทีก่�าหนดให้
จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อ
เสนอทีไ่ม่มผีลประโยชน์ร่วมกนัและยืน่เอกสารการเสนอราคาครบ
ถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอ
พัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
  ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถาม 
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู ้ยื่น 
ข้อเสนอรายใดเปลีย่นแปลงสาระส�าคัญทีเ่สนอไว้แล้วมไิด้ และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนัน้ออกจากการประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ในครัง้นัน้
     ในกรณทีีผู่ย้ืน่ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนคิหรอื
รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะซือ้หรอืจ้างไม่ครบถ้วน 
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก�าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ในส่วนทีม่ใิช่สาระส�าคญัและความแตกต่างนัน้ไม่มผีลท�าให้เกดิการ
ได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
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ข้อ	 ๗๐ เม่ือถึงก�าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะ
กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ด�าเนินการเปิดซองข้อเสนอ 
และตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ของผูย้ืน่ข้อเสนอทุกรายแล้ว
ให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก�ากับไว้ในใบเสนอราคาและ
เอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น และให้
น�าความในข้อ ๕๕ (๒) – (๔) มาใช้บังคับการด�าเนินกดารพิจารณา
คักเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
สอบราคา โดยอนุโลม
ข้อ	๗๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอ
ซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดย
วิธีคัดเลือก ด�าเนินการดังต่อไปนี้
    (๒) การยืน่ซองข้อเสนอและการรบัซองข้อเสนอ ให้ด�าเนิน
การตามข้อ ๖๘ โดยอนุโลม
        (๓) เมือ่ถงึก�าหนดวนั เวลาการรบัซองข้อเสนอ ให้รบัซอง
ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือ
เชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดท�าบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ
          เม่ือพ้นก�าหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลัก
ฐานต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่างตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในหนังสือเชิญ
ชวนเพิม่เตมิจากผูย้ืน่ข้อเสนอ เว้นแต่ กรณกีารซือ้หรอืจ้างใดมรีาย
ละเอยีดทีม่คีวามจ�าเป็นโดยสภาพของการซือ้หรอืจ้างทีจ่ะต้องให้ผู้
ยื่นข้อเสนอน�าตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือ
น�าเสนองาน หรอืให้ผู้ยืน่ข้อเสนอน�าเอกสารหรอืรายละเอยีดมาส่ง
ภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ
ข้อ	๘๓		ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก ให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการโดยพิจารณา
ถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็นส�าคัญตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ (๓) การซื้อหรือจ้างที่มีการก�าหนด
คุณลักษณะเฉพาะท่ีจะต้องค�านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุหรือ
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คุณสมบัติของผู ้ยื่นข้อเสนอซ่ึงอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู ่ในฐาน
เดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้
หน่วยงานของรฐัก�าหนดเป็นเงือ่นไขให้มกีารยืน่ข้อเสนอด้านเทคนคิ 
หรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหากและให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
คัดเลือกผู ้ยื่นข้อเสนอท่ีมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วนและเป็น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออื่น ผ่านเกณฑ์ข้ันต�่าตามที่หน่วยงานของรัฐก�าหนด
แล้วให้ด�าเนินการตาม (๑) หรือ (๒) ต่อไป 
ข้อ	๘๓	(๓) การซื้อหรือจ้างที่มีการก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะ
ต้องค�านงึถึงเทคโนโลยขีองพสัดหุรอืคณุสมบติัของผูย้ืน่ข้อเสนอซึง่
อาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดเป็นเง่ือนไข
ให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก 
และให้หน่วยงานของรฐัพจิารณาคดัเลอืกผูย้ืน่ข้อเสนอทีม่คีณุสมบัติ
ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้
คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอแนะอื่นผ่านเกณฑ์ขั้นต�่า
ตามทีห่น่วยงานของรฐัก�าหนด แล้วให้ด�าเนนิการตาม (๑) หรอื (๒)
ต่อไป
  ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายก�าหนด
แนวทางในการพจิารณาคัดเลอืกข้อเสนอเพิม่เตมิตามความจ�าเป็น
และเหมาะสมก็ได้
- ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขในประกาศ
♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ข้อ	๕๕	(๒),	๗๐	และข้อ	๗๔	(๔)
ข้อ	 ๕๕	 เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์ ด�าเนินการดังนี้ 
       (๒) ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกั
ฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณา
การน�าเสนองานของผู้ยืน่ข้อเสนอทุกราย หรอืเอกสาร ทีก่�าหนดให้

- การตรวจสอบ
เอกสารการเสนอ
ราคา/ใบเสนอราคา
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จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อ
เสนอทีไ่ม่มผีลประโยชน์ร่วมกนั และยืน่เอกสารการเสนอราคาครบ
ถ้วน ถกูต้อง มคีณุสมบตัแิละข้อเสนอทางด้านเทคนคิหรอืเสนอพสัดุ 
ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐก�าหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์
ข้อ	 ๗๐ เม่ือถึงก�าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะ
กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา ด�าเนินการเปิดซองข้อเสนอ 
และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย 
แล้วให้ กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก�ากับไว้ในใบเสนอราคาและ
เอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่น ข้อเสนอทุกแผ่น และให้
น�าความในข้อ ๕๕ (๒) - (๔) มาใช้บงัคับกบัการด�าเนนิการพจิารณา
คัดเลือก ผู้ชนะการซื้อหรือจ้างของคณะกรรมการพิจารณาผลการ
สอบราคา โดยอนุโลม
ข้อ	๗๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอ
ซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดย
วิธีคัดเลือก ด�าเนินการดังต่อไปนี
     (๔) เมื่อถึงก�าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะ
กรรมการด�าเนินการเปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลัก
ฐานต่าง ๆ  ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลาย
มอืช่ือก�ากับ ไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคา
ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้น�าความในข้อ ๕๕ (๒) - (๔) มาใช้
บงัคบักับการด�าเนนิการพจิารณาคดัเลือกผูช้นะการซือ้หรอืจ้างหรอื
ผู้ได้รับการคัดเลือกของคณะกรรม การ โดยอนุโลม

♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ข้อ	๑๖๖	และข้อ	๑๗๐	(๑)
ข้อ	๑๖๖  เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ยื่น

- การตรวจสอบ
หลักประกันการ
เสนอราคา
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ข้อเสนอ ผูเ้สนอราคาหรอืผูใ้ห้บรกิารไม่ปฏบิตัติามกระบวนการซือ้
หรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้หน่วย
งานของรัฐก�าหนดหลักประกันการเสนอราคา ส�าหรับการซื้อหรือ
จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงินซ้ือ
หรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท ดังนี้
      การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มี
การวางหลกัประกนัการเสนอราคา โดยให้ใช้หลักประกนัอย่างหนึง่
อย่างใด ดังต่อไปนี้
       (๑) เชค็หรือดราฟท์ทีธ่นาคารเซน็สัง่จ่าย ซึง่เป็นเชค็หรอื
ดราฟท์ลงวนัทีท่ีใ่ช้เชค็หรอืดราฟท์นัน้ช�าระต่อเจ้าหน้าที ่หรอืก่อน
วันนั้นไม่เกิน ๓ วันท�าการ
         (๒) หนงัสอืค�า้ประกนัอเิลก็ทรอนกิส์ของธนาคารภายใน
ประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด
         (๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย
          (๔)  หนงัสอืค�า้ประกนัของบรษิทัเงนิทนุหรอืบรษิทัเงนิทนุ
หลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการ
พาณิชย์และประกอบธุรกิจค�้าประกันตามประกาศของธนาคาร
แห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่าง
หนังสือค�้าประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด
           ส�าหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา 
โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
       (๑) เงินสด
     (๒) เชค็หรือดราฟท์ทีธ่นาคารเซน็สัง่จ่าย ซึง่เป็นเชค็หรอื
ดราฟท์ลงวนัทีท่ีใ่ช้เชค็หรอืดราฟท์นัน้ช�าระต่อเจ้าหน้าที ่หรอืก่อน
วันนั้นไม่เกิน ๓ วันท�าการ
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        (๓) หนังสือค�้าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม
แบบที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด
     (๔) หนงัสอืค�า้ ประกนัของบรษิทัเงนิทนุหรอืบรษิทัเงนิทนุ
หลกัทรพัย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงนิทนุเพ่ือการพาณิชย์
และประกอบธุรกิจค�้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลม ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค�้าประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด
       (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
  กรณีเป็นการยื่นข้อเสนอจากต่างประเทศ ส�าหรับการ
ประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือค�้าประกันของธนาคารใน 
ต่างประเทศทีม่หีลกัฐานด ีและหัวหน้าหน่วยงานของรฐัเชือ่ถอืเป็น
หลักประกันการเสนอราคาได้อีกประเภทหนึ่ง
     ในกรณทีีผู่ย้ืน่ข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาน�าหลักประกนัการ
เสนอราคาตามวรรคสอง (๑) (๓) หรือ (๔) ให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือ 
ผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ PDF File 
(Portable Document Format) ในวันเสนอราคา และให ้
หน่วยงานของรฐัก�าหนดให้ผูย้ืน่ข้อเสนอหรอืผูเ้สนอราคาส่งต้นฉบบั
เอกสารดังกล่าวมาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง  
ตามวันและเวลาท่ีก�าหนด โดยจะต้องด�าเนินการวันใดวันหนึ่ง
ภายใน ๕ วันท�าการ นับถัดจากวันเสนอราคา เว้นแต่ไม่อาจด�าเนิน
การวันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาก�าหนดมากกว่า 
๑ วันได้ แต่จ�านวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน ๕ วันท�าการ นับถัดจาก
วันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้
ชัดเจนด้วย
ข้อ	 ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นขัอเสนอ  
คู่สัญญา หรือผู้ค�้าประกัน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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  (๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
หรือผู้ค�้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลการคัดเลือกผู้ชนะการซื้อ
หรอืจ้างเรยีบร้อยแล้ว เว้นแต่ผูย้ืน่ข้อเสนอรายทีค่ดัเลอืกไว้ซึง่เสนอ
ราค่าต�่าสุดไม่เกิน ๓ รายให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท�าสัญญาหรือข้อตกลง 
หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
♦	พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	
พ.ศ.	๒๕๖๐	มาตรา	๑๑๖,	๑๑๗	และมาตรา	๑๑๘
มาตรา	๑๑๖	การอทุธรณ์ต้องท�าเป็นหนงัสอืลงลายมอืชือ่ผูอ้ทุธรณ์
           ในหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งต้องใช้ถ้อยค�าสุภาพและ
ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
           ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบก�าหนดวิธี
การอุทธรณ์เป็นอย่างอื่นหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทธรณ์อื่น
ด้วยก็ได้
มาตรา	๑๑๗	ให้ผูมี้สทิธอิทุธรณ์ยืน่อทุธรณ์ต่อหน่วยงานของรฐันัน้
ภายในเจด็วนัท�าการนบัแต่วนัประกาศผลการจดัซ้ือจดัจ้างในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
มาตรา	๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้
แล้วเสรจ็ภายในเจด็วนัท�าการนบัแต่วันทีไ่ด้รบัอทุธรณ์ในกรณทีีเ่หน็
ด้วยกบัอทุธรณ์ก็ให้ด�าเนนิการตามความเหน็นัน้ภายในก�าหนดเวลา
ดังกล่าว
           ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ไม่ว่า
ทัง้หมดหรอืบางส่วนให้เร่งรายงานความเหน็พร้อมเหตผุลไปยงัคณะ
กรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา๑๑๙ภายในสามวันท�าการ
นับแต่วันที่ครบก�าหนดตามวรรคหนึ่ง

- การแจ้งผลการ
พิจารณา และผล
การอุทธรณ์ (ถ้ามี)
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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
การพจิารณาและผูม้อี�านาจอนมุติัสัง่ซือ้หรอืสัง่จ้างแล้ว ให้หวัหน้า
เจ้าหน้าท่ีประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรฐัตามวธิกีาร
ที่กรมบัญชีกลางก�าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถาน
ท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคา 
ทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบ
ที่กรมบัญชีกลางก�าหนด
ข้อ	๕๙	ให้น�าความในข้อ ๔๒ มาใช้บงัคบักบัการประกาศผลผูช้นะ
การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุโลม
ข้อ	๗๒ ให้น�าความในข้อ ๔๒ มาใช้บงัคบักบัการประกาศผลผูช้นะ
การซื้อหรือจ้างโดยวิธีสอบราคา โดยอนุโลม
ข้อ	๗๗ ให้น�าความในข้อ ๔๒ มาใช้บงัคบักบัการประกาศผลผูช้นะ
การซือ้หรอืจ้างหรอืผู้ได้รบัการคดัเลอืกโดยวธิคีดัเลอืก โดยอนโุลม
ข้อ	 ๘๑ ให้น�าความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผล 
ผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม

♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 (วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์	 ข้อ	
๓๘,	๓๙,	๔๐,	๔๑),	(วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์		ข้อ	๕๕,	
๕๖,	๕๗,	๕๘),	(วธิสีอบราคา	ข้อ	๗๑),	(วธิคีดัเลอืก	ข้อ	๗๕,	๗๖),	 

- การปฏิบัติของ
คณะกรรมการฯ/ 
เจ้าหน้าที่
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(วิธีเฉพาะเจาะจง	ข้อ	๗๙,๘๐)
ข้อ	๓๘	เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๓๗ แล้ว หากปรากฏว่า
มผีูเ้สนอราคาต�า่สดุเท่ากนัหลายราย ให้เจ้าหน้าทีพ่จิารณาราคาต�า่
สุดของผู้ท่ีเสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในล�าดับแรก
เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น
     ในกรณทีีม่ผีูเ้ข้าเสนอราคาเพยีงรายเดยีว หากเหน็ว่าราคา
ที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ  
ให้เจ้าหน้าท่ีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพื่อพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้
        ถ้าไม่มผีูเ้ข้าเสนอราคา ให้เจ้าหน้าทีเ่สนอหวัหน้าหน่วยงาน
ของรฐัผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่พจิารณายกเลิกการซือ้หรอืจ้างใน
ครั้งน้ันและด�าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
หรือจะด�าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรค
หนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด�าเนินการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่ม
กระบวนการซือ้หรอืจ้างใหม่โดยการจดัท�ารายงานขอซือ้หรอืขอจ้าง
ตามข้อ ๒๒
ข้อ	๓๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต�่าสุดที่ชนะ
การเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๒ ให้เจ้า
หน้าที่ด�าเนินการ ดังนี้
       (๑) ต่อรองราคากับผู ้เสนอราคารายดังกล่าวผ่านทาง
ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ต�่าสุดเท่าที่จะท�าได้ หากผู้เสนอราคา
รายน้ันยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาด
อเิลก็ทรอนกิส์แล้ว หากราคาท่ีเสนอใหม่ไม่สงูกว่าวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอื
จ้าง หรอืสงูกว่าแต่ไม่เกนิร้อยละสิบของวงเงนิทีจ่ะซ้ือหรอืจ้าง หรอื
ต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคา



กรมจเรทหารบก64

	ล�ำดับ	 หัวข้อกำรตรวจ	 หลักฐำนอ้ำงอิงและใจควำม	ล�ำดับ	 หัวข้อกำรตรวจ	 หลักฐำนอ้ำงอิงและใจควำม

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

ดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสมกใ็ห้เสนอซ้ือหรอืจ้างจากผู้เสนอราคา
รายนั้น
       (๒) ถ้าด�าเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอ
ราคาทีเ่สนอราคาถกูต้องตรงตามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในเอกสารซือ้
หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายผ่านทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยให้ยื่นใบเสนอ
ราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลาที่หน่วยงาน
ของรัฐก�าหนด หากผู้เสนอราคารายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาใหม่ ให้
ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากปรากฏ
ว่าผูเ้สนอราคาต�า่สดุในการเสนอราคาครัง้ใหม่เสนอราคาไม่สงูกว่า
วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อย
ละสบิของวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจ้าง ถ้าเหน็ว่าราคาดงักล่าวเป็นราคา
ที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
        (๓) ถ้าด�าเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรฐัผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่พจิารณายกเลิกการซือ้
หรือจ้างในครั้งนั้น ทั้งนี้ การด�าเนินการซื้อหรือจ้างครั้งใหม่ให้น�า
ความในข้อ ๓๘ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ	๔๐	ภายหลงัจากทีไ่ด้ผูช้นะการเสนอราคาตามข้อ ๓๘ หรอืข้อ 
๓๙ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอ
ราคาของผูเ้สนอราคารายนัน้จากระบบตลาดอเิลก็ทรอนกิส์จ�านวน 
๑ ชุด และลงลายมือชื่อก�ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการ
เสนอราคาทุกแผ่น
  ในกรณทีีผู่เ้สนอราคาตามวรรคหนึง่ เสนอราคาผิดเงือ่นไข
ตามท่ีก�าหนดไว้ในเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
หรือเสนอแค็ตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพสัดไุม่ถูกต้องตรงตามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในเอกสารซือ้
หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้น
ไม่ผ่านคณุสมบตัติามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ในเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วย
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วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้เจ้าหน้าท่ีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่พจิารณายกเลิกการซือ้หรอืจ้างในครัง้นัน้ 
หรือพิจารณาผู้ท่ีเสนอราคาต�่าในล�าดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอ
ราคาก็ได้ ทั้งนี้ ให้ค�านึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของ 
หน่วยงานของรัฐเป็นส�าคัญ
ข้อ	๔๑ ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อม
ด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ	 ๕๕ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด�าเนินการดังนี้
  (๑) จดัพมิพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของ
ผูย้ืน่ข้อเสนอทกุรายจากระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ จ�านวน 
๑ ชดุ โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมอืชือ่ก�ากบัไว้ในใบเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น 
  ทั้งนี้ การซื้อหรือจ้างท่ีมีการก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่
จะต้องค�านงึถงึเทคโนโลยขีองพสัดหุรอืคณุสมบตัขิองผูย้ืน่ข้อเสนอ 
ซ่ึงอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาใน
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดเป็น
เงือ่นไขให้มกีารยืน่ข้อเสนอด้านเทคนคิหรอืข้อเสนออืน่แยกมาต่าง
หาก ในกรณเีช่นว่านี ้คณะกรรมการยงัไม่ต้องจดัพมิพ์ใบเสนอราคา
จนกว่าจะด�าเนินการตามข้อ ๘๓ (๓) แล้วเสร็จ
      (๒) ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนั และเอกสารหลกั
ฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และพัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณา
การน�าเสนองานของผูย้ืน่ข้อเสนอทกุราย หรือเอกสารทีก่�าหนดให้
จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อ
เสนอทีไ่ม่มผีลประโยชน์ร่วมกนัและยืน่เอกสารการเสนอราคาครบ
ถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอ
พัสดุท่ีมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตาม
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เงือ่นไขทีห่น่วยงานของรฐัก�าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์
        ในกระบวนการพจิารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเทจ็
จริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายใดเปลี่ยนแปลงสาระส�าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหาก 
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน 
ตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก�าหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนัน้ออกจากการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ในครัง้นัน้
      ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะซือ้หรอืจ้างไม่ครบถ้วน 
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก�าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ในส่วนทีม่ใิช่สาระส�าคญัและความแตกต่างนัน้ไม่มีผลท�าให้เกดิการ
ได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
           (๓) พจิารณาคดัเลอืกพสัดหุรอืคณุสมบตัขิองผูย้ืน่ข้อเสนอ
ท่ีถูกต้องตาม (๒) และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่
ก�าหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ โดยให้
จัดเรียงล�าดับผู้ท่ีเสนอราคาต�่าสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน  
๓ ราย
         ในกรณทีีผู่ย้ืน่ข้อเสนอรายทีคั่ดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท�าสัญญา
หรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก�าหนดตามเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอ
ราคาต�า่รายถดัไปหรอืผูท้ีไ่ด้คะแนนรวมสูงรายถดัไปตามล�าดบั แล้ว
แต่กรณี
      (๔)  จดัท�ารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วย
เอกสารทีไ่ด้รบัไว้ทัง้หมดเสนอหวัหน้าหน่วยงานของรฐัผ่านหวัหน้า
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เจ้าหน้าท่ีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการ
พจิารณาดงักล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดงัต่อไปนี้
               (ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
               (ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
              (ค) รายชือ่ผูย้ืน่ข้อเสนอท่ีผ่านการคดัเลอืกว่าไม่เป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
             (ง) หลกัเกณฑ์การพจิารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อม
เกณฑ์การให้คะแนน
              (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้
คะแนนข้อเสนอของผูย้ืน่ข้อเสนอทกุรายพร้อมเหตผุลสนบัสนนุใน
การพิจารณา
ข้อ	๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้
ยืน่ข้อเสนอหลายรายแต่ถกูต้องตรงตามเงือ่นไขทีก่�าหนดในเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียวให้คณะกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวด
ราคาอเิลก็ทรอนกิส์ครัง้นัน้ แต่ถ้าคณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็
ว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด�าเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการด�าเนินการตาม 
ข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
      ในกรณีท่ีไม่มีผู ้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไขท่ีก�าหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์คร้ังน้ันและด�าเนินการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้ว
เหน็ว่าการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ีจะสัง่ให้
ด�าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง 
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(๑) (ก) หรอืวธิเีฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึง่ (๒) (ก) แล้ว
แต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด�าเนินการซื้อหรือจ้างโดย
วธิคีดัเลอืกหรอืวธีิเฉพาะเจาะจงด้วยเหตอุืน่ ให้เริม่กระบวนการซือ้
หรือจ้างใหม่โดยการจัดท�ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
ข้อ	๕๗	ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณี
ทีห่น่วยงานของรฐัเลอืกใช้เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่ามีผูเ้สนอราคา
ต�่าสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต�่าสุดของ 
ผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในล�าดับแรก
เป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น
       ในกรณีท่ีปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูง
กว่าวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจ้างตามข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการด�าเนนิการ 
ดังนี้
         (๑) ให้แจ้งผู้ท่ีเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซ้ือหรือจ้างน้ันผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรอง
ราคาให้ต�า่สดุเท่าทีจ่ะท�าได้ หากผูท้ีเ่สนอราคารายนัน้ยอมลดราคา
และยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว 
ราคาทีเ่สนอใหม่ไม่สงูกว่าวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจ้างหรอืสงูกว่าแต่ส่วน
ทีส่งูกว่าน้ันไม่เกนิร้อยละสบิของวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจ้าง หรอืต่อรอง
ราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอกีแต่ส่วนทีส่งูกว่านัน้ไม่เกนิร้อยละสบิ
ของวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที ่
เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
     (๒) ถ้าด�าเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอ
ราคาท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายผ่านระบบ
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ เพือ่มาเสนอราคาใหม่พร้อมกนัโดยยืน่
ใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ภายในก�าหนด
ระยะเวลาอนัสมควร หากรายใดไม่ยืน่ใบเสนอราคาให้ถอืว่ารายนัน้
ยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ท่ีเสนอราคาต�่าสุดในการเสนอ
ราคาคร้ังน้ีเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่า
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แต่ส่วนท่ีสูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างถ้า
เหน็ว่าราคาดงักล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสม กใ็ห้เสนอซือ้หรอืจ้างจาก
ผู้ที่เสนอราคารายนั้น
     (๓) ถ้าด�าเนนิการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเหน็
ต่อหวัหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่ประกอบการ
ใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพิ่มเติมหรือลด
รายการ ลดจ�านวน หรือลดเน้ืองาน หากการด�าเนินการดังกล่าว
ท�าให้ล�าดบัของผูช้นะการเสนอราคาเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ถอืว่า
ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิก
การซือ้หรอืจ้างในครัง้นัน้ แต่หากหวัหน้าหน่วยงานของรฐัพจิารณา
แล้วเห็นว่า การด�าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่
ได้ผลดี จะสั่งให้ด�าเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 
๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรค
หนึง่ (๒) (ก) แล้วแต่กรณก็ีได้เว้นแต่หน่วยงานของรฐัจะด�าเนนิการ
ซือ้หรอืจ้างโดยวธิคีดัเลอืกหรอืวธิเีฉพาะเจาะจงด้วยเหตอุืน่ ให้เริม่
กระบวนการซือ้หรอืจ้างใหม่โดยการจดัท�ารายงานขอซือ้หรอืขอจ้าง
ตามข้อ ๒๒
ข้อ	๕๘ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณี
ท่ีหน ่วยงานของรัฐเลือกใช ้ เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น  
หากปรากฏว่าราคาของผู้ท่ีได้คะแนนรวมสูงสุด สูงกว่าวงเงินที่จะ
ซ้ือหรือจ้างตามข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการด�าเนินการแจ้งผู้ที่เสนอ
ราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจ้างน้ันผ่านระบบ
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์เพ่ือต่อรองราคาให้ต�า่สดุเท่าท่ีจะท�าได้ 
หากผู้ท่ีเสนอราคารายน้ันยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่าน
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่า
วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจ้าง หรอืสงูกว่าแต่ส่วนทีสู่งกว่านัน้ไม่เกนิร้อยละ
สิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคา
ลงอีก แต่ส่วนท่ีสูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือ
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จ้าง ถ้าเหน็ว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาทีเ่หมาะสม กใ็ห้เสนอซือ้หรอื
จ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
     หากด�าเนินการตามวรรคหน่ึงแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความ
เหน็ต่อหวัหน้าหน่วยงานของรฐัผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่ประกอบ
การใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างใน
ครั้งนั้นและด�าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการด�าเนินการ
ประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ใหม่อาจไม่ได้ผลด ีจะส่ังให้ด�าเนนิการ
ซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือ
วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณี
ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด�าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัด
เลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือ
จ้างใหม่โดยการจัดท�ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
ข้อ	๗๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้
ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก�าหนดใน
เอกสารสอบราคาเพยีงรายเดยีว หรอืไม่มผีูย้ืน่ข้อเสนอหรอืมแีต่ไม่
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดในเอกสารสอบราคา ให้คณะ
กรรมการพิจารณาผลการสอบราคาด�าเนินการตามข้อ ๕๖ โดย
อนุโลม
     ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็น
สมควรซือ้หรอืจ้างยงัสงูกว่าวงเงนิท่ีจะซือ้หรอืจ้าง ให้คณะกรรมการ
เรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายน้ันมาต่อรองราคา โดยให้ด�าเนินการตาม 
ข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ข้อ	๗๕ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อ
เสนอหลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในหนังสือเชิญ
ชวนเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการด�าเนินการตามข้อ ๕๖ โดย
อนุโลม
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  ในกรณีท่ีไม่มีผู ้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนดในหนังสือเชิญชวนให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น และ
จะด�าเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง 
(๒) (ก) ก็ได้
  ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการ 
เห็นสมควรซ้ือหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ให้คณะ
กรรมการเรียกผู้ย่ืนข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ด�าเนิน
การตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
ข้อ	๗๖ ในกรณีการจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ช) หากไม่
สามารถด�าเนนิการตามปกตไิด้ ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบ
การยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามความ
ต้องการก่อนพจิารณาด้านราคา แล้วให้คณะกรรมการพจิารณาคัด
เลอืกข้อเสนอด้านเทคนคิทีด่ทีีส่ดุแล้วจดัล�าดบั หลังจากนัน้ให้เชิญ
ผู้ท่ียื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมาย่ืนข้อเสนอด้านราคาและ
เจรจาต่อรองราคาทีเ่หมาะสม หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เจรจากบัผู้ยืน่
ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป 
    หากด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความ
เหน็ต่อหวัหน้าหน่วยงานของรฐัผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่พจิารณา
ยกเลิกการจ้างในครั้งนั้นและจะสั่งให้ด�าเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ก็ได้
ข้อ	๗๙ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจา
ตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง 
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีซ้ือหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔
     การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจ�าเป็นเร่ง
ด่วนทีเ่กดิข้ึนโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจด�าเนนิการตาม
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ปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
ด�าเนนิการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเหน็ชอบต่อหวัหน้าหน่วย
งานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว 
ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
ข้อ	 ๘๐	 การซ้ือหรือจ้างท่ีมีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก�าหนดในกฎ
กระทรวงตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง หน่วยงานของรัฐอาจ
ด�าเนินการซ้ือหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรม
บัญชีกลางก�าหนดก็ได้
-	 ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบ
การ	ลง	๑๙	ต.ค.	๖๐	เรื่อง	หลักเกณฑ์และวิธีการกำาหนดราคา
กลางงานก่อสร้าง		ข้อ	๒.๑.๑๗	(๒)	วรรคสอง
ข้อ	๒.๑.๑๗	(๒) วรรคสอง ในกรณีที่ราคาของผู้เสนอราคารายที่
ส่วนราชการเหน็สมควรจ้างแตกต่างจากราคากลางทีค่ณะกรรมการ
ก�าหนดราคากลางค�านวณไว้ ตั้งแต่ร้อยละ ๑๕ ขึ้นไป โดยใช้ราคา
ของผู้เสนอราคารายที่หน่วยงานของรัฐเห็นสมควรจ้างเป็นฐานใน
การค�านวณ ให้คณะกรรมการก�าหนดราคากลางหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
แจ้งรายละเอยีดการค�านวณราคากลางงานก่อสร้างนัน้ให้ส�านกังาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบโดยเร็ว
♦	ระเบียบ	ทบ.	ว่าด้วยการงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๓	ข้อ	๒๖.๑	
และ	๒๖.๒
๒๖.๑	การอนุมัติงบประมาณหรือเบิกจ่ายเงิน ต้องให้นายทหารงบ
ประมาณหรือเจ้าหน้าที่งบประมาณพิจารณาเสนอความเห็นและ
รบัรองว่าการใช้จ่ายงบประมาณชอบด้วยกฎหมาย ระเบยีบแบบแผน
ของทางราชการ กับทั้งมีงบประมาณประเภทนั้น ๆ พอจ่ายทุก
รายการ
๒๖.๒ หน่วยเจ้าของงบประมาณจะก่อหนี้ผูกพันหรือเบิกจ่ายเงิน
ได้เมื่อได้รับอนุมัติ เงินประจ�างวด หรือการสั่งจ่ายงบประมาณแล้ว

- กรณีราคาสูง
หรือต�่ากว่าราคาที่
ได้เกินร้อยละ ๑๕

- การตรวจสอบงบ
ประมาณ
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-	 ผนวก	 ก	 อำานาจการสั่งซื้อและสั่งจ้างครั้งหนึ่งสำาหรับส่วน
ราชการกระทรวงกลาโหม	ประกอบคำาสัง่	กห		(เฉพาะ)	ที	่๖๒/๖๒	
ลง	๓๐	ก.ย.	 	๖๒		เรื่อง	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ของกระทรวงกลาโหม
ล�าดับ ๑ ผบ.กรม มีอ�านาจในวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่เกิน ๔ 
ล้านบาท, วิธีคัดเลือก ไม่เกิน ๒ ล้านบาท, วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 
๑ ล้านบาท  
ล�าดับ ๒  ผบ.พล มีอ�านาจในวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่เกิน ๒๐ 
ล้านบาท, วิธีคัดเลือก ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท, วิธีเฉพาะเจาะจง  
ไม่เกิน ๕ ล้านบาท  
ล�าดับ ๓  มทภ. มีอ�านาจในวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่เกิน ๔๐ 
ล้านบาท, วิธีคัดเลือก ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท, วิธีเฉพาะเจาะจง  
ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท  
ล�าดับ ๔ หน่วยท่ีมีผู ้บังคับบัญชาชั้นยศ พล.อ. มีอ�านาจในวิธ ี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่เกิน ๖๐ ล้านบาท, วิธีคัดเลือก ไม่เกิน 
๓๐ ล้านบาท, วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน ๑๕ ล้านบาท  
ล�าดับ ๕  ผบ.ทบ. มีอ�านาจในวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่เกิน 
๒๐๐ ล้านบาท, วธิคีดัเลอืก ไม่เกนิ ๑๐๐ ล้านบาท, วธิเีฉพาะเจาะจง 
ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท  

-	หนังสือ	กบ.ทบ.ด่วนมาก	ที่	กห	๐๔๐๔/๒๖๙๔	ลง	๔	ก.ย.	๖๐	
เรื่อง	การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	และการมอบอำานาจ
ให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่าง	ๆ	ของ	ทบ.	ข้อ	๓.๒
	ข้อ	๓.๒	มอบอ�านาจในการสัง่ซือ้ส่ังจ้าง ให้กบั นขต.ทบ. ทีเ่กีย่วข้อง 
ดังนี้

- การอนุมัติสั่งซื้อ
สั่งจ้าง
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         ๓.๒.๑ มอบอ�านาจให้ จก.ฝ่ายยุทธบริการ ที่มียศ พล.ต. 
และ จก.ฝ่ายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบ สป. ที่มียศ พล.ต. มีอ�านาจ
สั่งซื้อสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปไม่เกิน ๔๐ ล้านบาท, วิธี
คัดเลือกไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท และวิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกิน ๑๐ ล้าน
บาท โดยลงนามอนุมัติสั่งซ้ือหรือส่ังจ้างน้ัน ให้ จก. ที่ได้รับมอบ
อ�านาจอนุมัติลงนาม “รับค�าสั่ง ผบ.ทบ.”
    ๓.๒.๓ มอบอ�านาจให้ จก.กช. และ มทภ. มีอ�านาจในการ
สัง่ซ้ือหรอืสัง่จ้างส�าหรบังานก่อสร้าง ซ่อมแซมสิง่ปลูกสร้างทีด่�าเนนิ
การโดยหน่วย ช. ในอ�านาจอนุมัติของ ผบ.ทบ. โดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปไม่เกิน  ๑๐๐  ล้านบาท  วิธีคัดเลือกไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท 
และวิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกิน ๒๕ ล้านบาท โดยลงนามอนุมัติสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้างนั้น ให้ จก. ที่ได้รับมอบอ�านาจอนุมัติลงนาม  “รับค�าสั่ง 
ผบ.ทบ.”
          ๓.๒.๔ มอบอ�านาจให้ จก.ฝ่ายยุทธบริการ มีอ�านาจในการ
สั่งซื้อสั่งจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนวงเงินเกิน ๕๐ 
ล้านบาท โดยการลงนามอนมุตัสิัง่ซือ้หรือส่ังจ้างนัน้ ให้ จก.ฝ่ายยทุธ
บริการ ที่ได้รับมอบอ�านาจอนุมัติลงนาม “รับค�าสั่ง ผบ.ทบ.”
     

-	 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	
พ.ศ.๒๕๖๐	มาตรา	๙๓	
มาตรา	 ๙๓	 หน่วยงานของรัฐต้องท�าสัญญาตามแบบที่คณะ
กรรมการนโยบายก�าหนดโดยความเห็นชอบของส�านักงานอัยการ
สูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย
  การท�าสัญญารายใดถ้าจ�าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการ
แตกต่างไปจากแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งโดยมีสาระส�าคัญตามที่

การจดัทำาข้อผูกพนั
   ๔.๑ การจดัท�า
สัญญา
- การจัดท�าสัญญา
ต า ม ตั ว อ ย ่ า ง ที่
ก�าหนด 

๔
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ก�าหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ท�าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ  
ก็ให้กระท�าได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสีย
เปรยีบหรอืไม่รดักมุพอ กใ็ห้ส่งร่างสญัญานัน้ไปให้ส�านกังานอยัการ
สูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
  ในกรณทีีไ่ม่อาจท�าสญัญาตามแบบสญัญาตามวรรคหนึง่ได้ 
และจ�าเป็นต้องร่างสญัญาขึน้ใหม่ให้ส่งร่างสญัญานัน้ไปให้ส�านกังาน
อัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เว้นแต่การท�าสัญญา
ตามแบบท่ีส�านักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว  
ก็ให้กระท�าได้
  ในกรณีจ�าเป็นต้องท�าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ท�า
เป็นภาษาองักฤษและต้องจดัท�าข้อสรปุสาระส�าคญัแห่งสญัญาเป็น
ภาษาไทยตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนด
ในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่การท�าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ
ตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด
  ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ได้ท�าสัญญาตามแบบสัญญา
ตามวรรคหนึ่งหรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้ส�านักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือ
ตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึง่ แล้วแต่กรณ ีให้หน่วยงานของรฐัส่งสญัญา
น้ันให้ส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบในภายหลัง
ได้ เมื่อส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว หรือ
เมื่อส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา ถ้า
หน่วยงานของรัฐแก้ไขสัญญาน้ันให้เป็นไปตามความเห็นของ
ส�านักงานอัยการสูงสุดแล้ว ให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์
  ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ได้ท�าสัญญาตามแบบสัญญา
ตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไขสัญญาตามความเห็นของ
ส�านักงานอัยการสูงสุด หรือคู่สัญญาไม่ตกลงหรือยินยอมให้แก้ไข
สัญญาตามความเห็นของส�านักงานอัยการสูงสุด หากข้อสัญญา 
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ที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่แก้ไขตามความเห็น
ของส�านกังานอยัการสงูสดุเป็นส่วนทีเ่ป็นสาระส�าคญัหรอืเป็นกรณี
ผดิพลาดอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๐๔ ให้ถอืว่าสัญญานัน้เป็นโมฆะ
♦	คำาสั่ง	กห.	(เฉพาะ)	ที่	๖๒/๖๒	ลง	๓๐	ก.ย.	๖๒	เรื่อง	การจัด
ซื้อจัดจ้าง	และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม	ข้อ	๗
ข้อ	๗	การท�าสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงาน หรือสัญญาอื่นใดซึ่งเป็นการด�าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ส�าหรับหน่วยงานของรัฐที่ไม่เป็น 
นติบิคุคลต้องท�าสญัญาในนามของหน่วยงานของรฐัทีเ่ป็นนติบิคุคล
♦	คำาสั่ง	ทบ.	(เฉพาะ)	ที่	๑๕๙๒/๖๒	ลง	๒๙	พ.ย.	๖๒	เรื่อง	การ
ทำาสัญญาและการบริหารสัญญาของกองทัพบก	ข้อ	๓
ข้อ	๓	การท�าสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อ สัญญาจ้างที่ปรึกษา 
สัญญาจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือสัญญาอื่นใด
ของกองทพับก หรอืหน่วยงานทีไ่ด้รบัจดัสรรงบประมาณรายจ่ายซึง่
เป็นการด�าเนินการตามกฏหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ต้องท�าสัญญาในนามกองทัพบก 
-	 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	
พ.ศ.๒๕๖๐	มาตรา	๙๖	หน่วยงานของรฐัอาจจดัทำาข้อตกลงเป็น
หนังสือโดยไม่ทำาตามแบบสัญญาตามมาตรา	๙๓	ก็ได้	เฉพาะใน
กรณี	ดังต่อไปนี้
 (๑) การจดัซือ้จดัจ้างโดยวธิคีดัเลอืกตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรอื
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) 
หรือ (ฉ) หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ 
(๓) (ข)

-  การจัดท� าข ้ อ
ตกลงเป็นหนังสือฯ
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 (๒)  การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ
 (๓) กรณีท่ีคู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้า
วันท�าการนับตั้งแต่วันถัดจากวันท�าข้อตกลงเป็นหนังสือ
 (๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
 (๕) กรณีอื่นตามท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
  ในกรณทีีก่ารจดัซือ้จดัจ้างมวีงเงนิเล็กน้อยตามทีก่�าหนดใน
กฎกระทรวง จะไม่ท�าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมี
หลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
     ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะก�าหนดวงเงนิเล็ก
น้อยให้แตกต่างกนัตามขนาดหรือประเภทของหน่วยงานของรฐักไ็ด้
-	กฎกระทรวง	กำาหนดวงเงนิการจดัซือ้จดัจ้างพสัดุโดยวธิเีฉพาะ
เจาะจง	วงเงนิการจดัซือ้จดัจ้างทีไ่ม่ทำาข้อตกลงเป็นหนงัสอื	และ
วงเงนิการจดัซือ้จดัจ้างในการแต่งต้ังผูต้รวจรบัพสัดุ	พ.ศ.	๒๕๖๐	
ลง	๒๓	ส.ค.	๖๐	ข้อ	๔
ข้อ	๔ ในกรณทีีก่ารจดัซ้ือจดัจ้างมวีงเงนิเลก็น้อยไม่เกนิ ๑๐๐,๐๐๐ 
บาท จะไม่ท�าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐาน
ในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
-	 ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ	ลง	๒๒	มิ.ย.	๖๑	 เรื่อง	การจัดทำาข้อตกลง
เป็นหนงัสอืในกรณอีืน่ตามพระราชบัญญติัการจดัซือ้จดัจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๐	(ฉบับที่	๓)	ข้อ	๓
ข้อ	๓	ให้การจดัซ้ือจดัจ้างดงัต่อไปนี ้อาจจดัท�าข้อตกลงเป็นหนงัสือ
โดยไม่ท�าตามแบบสัญญาตามมาตรา 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�าหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๒ (๕)
♦	คำาสั่ง	ทบ.	(เฉพาะ)	ที่	๑๒๔๘/๖๐	ลง	๒๒	ก.ย.	๖๐	เรื่อง	การ
กำาหนดเจ้าหน้าท่ีและหวัหน้าเจ้าหน้าที	่ทีป่ฏบิตังิานเกีย่วกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วย	 และการจัดทำา
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำาปี	ข้อ	๕	และข้อ	๕.๘	
ข้อ	 ๕	 ให้เจ้าหน้าท่ีและหัวหน้าเจ้าหน้าที่มีอ�านาจหน้าที่ตามที่ 
ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ ดังต่อไปนี้
     ๕.๘ ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดท�าข้อตกลงเป็นหนังสือ
♦	คำาสั่ง	ทบ.	ที่	๒๓/๑๙๔๒	ลง	๒๗	ม.ค.	๙๘	เรื่อง	การใช้แบบ
ใบสั่งซื้อและแบบใบสั่งให้ส่งของตามหนังสือสัญญา	 ข้อ	 ๒,	 ๓	
และ	ข้อ	๔
ข้อ	 ๒ ในกรณีท่ีซ้ือสิ่งของใช้ราชการด้วยเงินสด เม่ือได้ท�าการจัด
ซื้อสิ่งของมาแล้ว ให้ออกใบสั่งซื้อ (ย.๓๗) โดยขีดฆ่าข้อความในข้อ
ตกลงระหว่างผู้ซ้ือและผู้ขายหลังใบส่ังซ้ือออกเสีย เพราะมิได้มีข้อ
ผูกพันกับผู้ขายและผู้ขายก็ไม่ได้รับใบสั่งซื้อไป
ข้อ	๓ ในกรณีที่มีการออกใบสั่งแทนการท�าสัญญา คือ ใบสั่งที่ออก
ตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการท�าสัญญาซื้อขายและจ้างเหมา 
พ.ศ.๒๔๙๖ ข้อ ๑๐ ดังกล่าวนั้นให้ใช้ใบสั่งซื้อ (ย.๓๗) ซึ่งระบุข้อ
ตกลงระหว่างผู้ซื้อและผู้ขายให้ปฏิบัติไว้ด้านหลัง ทั้งผู้ซื้อผู้ขายกับ
พยานต้องลงลายมอืชือ่ตลอดจน ให้ผูข้ายวางเงนิมดัจ�าเช่นเดยีวกบั
สัญญา
ข้อ	 ๔	 ในกรณีท่ีมีการท�าสัญญาให้ใช้เฉพาะใบสั่งให้ส่งของตาม
หนังสือสัญญา ย.๓๗ ก. (ทบ. ๑๐๑ – ๐๔๙) 
♦	คำาสั่ง	ทบ.	(เฉพาะ)	ที่	๑๕๙๒/๖๒	ลง	๒๙	พ.ย.	๖๒		เรื่อง	
การทำาสัญญาและการบริหารสัญญาของกองทัพบก	ข้อ	๕		

- การใช้ใบสั่งให้ส่ง
ของตามหนังสือ
สัญญา
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ข้อ	๕ ให้ผู้บังคับหน่วยที่ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มีอ�านาจลงนาม
ในสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อหรือจ้างไม่จ�ากัดวงเงินหลังจากได้รับ
อนุมัติให้จัดซื้อหรือจ้างจากผู ้มีอ�านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว  
เว้นแต่การด�าเนนิการจดัซือ้หรอืจดัจ้างโดยวธิเีฉพาะเจาะจงในกรณี
วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้า
เจ้าหน้าทีข่องหน่วยหรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้ปฏบิตัหิน้าที ่ลงนาม
ในใบสั่งซื้อ (ทบ. ๑๐๑ – ๐๔๘) และใบสั่งจ้าง (ทบ. ๑๐๑ – ๐๕๐) 
ในฐานะผู ้ซื้อหรือผู ้จ ้างได้เมื่อผู ้ มีอ�านาจสั่งซื้อสั่งจ ้างได้ให  ้
ความเห็นชอบแล้ว 
-	 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	
พ.ศ.๒๕๖๐	มาตรา	๙๓	วรรคสอง	และ	มาตรา	๙๓	วรรคสาม
มาตรา	๙๓ วรรคสอง การท�าสญัญารายใดถ้าจ�าเป็นต้องมข้ีอความ
หรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งโดยมีสาระ
ส�าคญัตามทีก่�าหนดไว้ในแบบสญัญาและไม่ท�าให้หน่วยงานของรฐั
เสยีเปรยีบ ก็ให้กระท�าได้ เว้นแต่หน่วยงานของรฐัเหน็ว่าจะมปัีญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาน้ันไปให้
ส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
มาตรา	๙๓ วรรคสาม ในกรณีที่ไม่อาจท�าสัญญาตามแบบสัญญา
ตามวรรคหนึง่ได้ และจ�าเป็นต้องร่างสัญญาขึน้ใหม่ให้ส่งร่างสญัญา
น้ันไปให้ส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  
เว้นแต่การท�าสัญญาตามแบบที่ส�านักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้
ความเห็นชอบมาแล้ว ก็ให้กระท�าได้

♦	 คำาสั่ง	 ทบ.	 (เฉพาะ)	ที่	 ๑๕๙๒/๖๒	ลง	๑๙	พ.ย.๖๒	 เรื่อง	 
การทำาสัญญาและการบริหารสัญญาของกองทัพบก	ข้อ	๖
ข้อ	๖ ก่อนทีผู่บ้งัคับหน่วยทีด่�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างตามข้อ ๔ และ
ข้อ ๕ จะลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง ให้นายทหารพระธรรมนูญ

๔.๒ การปฏิบัติต่อ
สัญญา
- การให้ นธน./
สธน.ทบ. ตรวจร่าง
สัญญา
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หน่วยเป็นผูต้รวจร่างสญัญาหรอืข้อตกลง หากหน่วยงานใดไม่มนีาย
ทหารพระธรรมนญูหรอืมแีต่ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้ด้วยเหตใุดๆ 
กต็าม ให้ส่งร่างสญัญาหรอืข้อตกลงให้นายทหารพระธรรมนญูหน้า
วยเหนือขึ้นไปเป็นผู้ตรวจร่างสัญญาหรือข้อตกลง หากไม่สามารถ
ด�าเนินการดังกล่าวได้ ให้ขอรับการสนับสนุนนายทหารพระ
ธรรมนญูจากหน่วยข้างเคยีงในเขตพืน้ทีก่องทพับกภาคเดยีวกนัเป็น
ผู้ตรวจร่างสัญญาหรือข้อตกลงได้ ทั้งนี้ นายทหารพระธรรมนูญที่
ให้การสนบัสนนุในการตรวจร่างสญัญาหรอืข้อตกลงดงักล่าวจะต้อง
สังกัดในหน่วยท่ีผู้บังคับหน่วยมีอ�านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างภายใน
วงเงนิเท่ากนัหรอืมากกว่าผูบ้งัคบัหน่วยทีข่อรบัการสนบัสนนุในการ
ตรวจร่างสัญญาหรือข้อตกลงนั้น เว้นหน่วยงานภายในกอง
บญัชาการกองทพับกทีไ่ม่มนีายทหารพระธรรมนญู ให้ส่งร่างสัญญา
หรือข้อตกลงให้ส�านักงานพระธรรมนูญทหารบกเป็นผู้ตรวจร่าง
สัญญาหรือข้อตกลงให้
-	 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	
พ.ศ.	๒๕๖๐	มาตรา	๘	(๔)
มาตรา	๘	(๔) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบรหิารพสัดอุย่างเป็นระบบ เพือ่ประโยชน์ในการตรวจสอบ
   ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็น
แนวทางในการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ 
หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว แต่ไม่มีผลต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส�าคัญ หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมี
เหตุผลหรือความจ�าเป็นอื่น การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป
   ให้ใช้มาตรการตามวรรคหนึง่เป็นแนวทางในการปฏบิตัติาม
อ�านาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัย 
คณะกรรมการราคากลาง ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์โดยอนุโลม

- การก�าหนดราย
ละเอียดในสัญญา
หรือข้อตกลง



กรมจเรทหารบก 81

	ล�ำดับ	 หัวข้อกำรตรวจ	 หลักฐำนอ้ำงอิงและใจควำม	ล�ำดับ	 หัวข้อกำรตรวจ	 หลักฐำนอ้ำงอิงและใจควำม

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

♦	คำาสั่ง	ทบ.	 (เฉพาะ)	ที่	๑๒๔๘/๖๐	ลง	๒๒	ก.ย.	๖๐	เรื่อง	 
การกำาหนดเจ้าหน้าทีแ่ละหวัหน้าเจ้าหน้าที	่ทีป่ฏิบัติงานเกีย่วกบั
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วย	และการจัดทำา
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำาปี	ข้อ	๕,	๕.๗	และ	๕.๘
ข้อ	 ๕ ให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่มีอ�านาจหน้าที่ตามที่
ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ ดังต่อไปนี้ 
      ๕.๗ จัดเตรียมและด�าเนินการเกี่ยวกับการท�าสัญญา และ
เสนอแนะผู้บังคับหน่วยเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาและ
การปฏิบัติตามสัญญา
       ๕.๘ ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดท�าข้อตกลงเป็นหนังสือ
-	 ให้เป็นไปตามท่ีส่วนราชการกำาหนดไว้ในการเสนอราคา/
ประกาศ
♦	คำาสั่ง	ทบ.	(เฉพาะ)	ที่	๑๒๔๘/๖๐	ลง	๒๒	ก.ย.	๖๐	เรื่อง	การ
กำาหนดเจ้าหน้าทีแ่ละหวัหน้าเจ้าหน้าที	่ทีป่ฏิบัติงานเกีย่วกบัการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วย	 และการจัดทำา
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำาปี	ข้อ	๕	และ	๕.๗
ข้อ	 ๕ ให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่มีอ�านาจหน้าที่ตามที่
ก�าหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุดังต่อไปนี้      
     		๕.๗ จัดเตรียมและด�าเนินการเกี่ยวกับการท�าสัญญา และ
เสนอแนะผู้บังคับหน่วยเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ในสัญญาและ
การปฏิบัติตามสัญญา

♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.๒๕๖๐	ข้อ	๑๖๒,	๑๖๓,๑๖๗,	๑๖๘,	
๑๖๙	และข้อ	๑๗๑

- การก�าหนดราย
ละเอียดของพัสดุ 
กับการอนุมัติสั่งซ้ือ
สั่งจ้าง

- การก�าหนดค่า
ปรับ
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ข้อ	๑๖๒ การท�าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้าง
ที่ปรึกษาให้ก�าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่าง 
ร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การ
จ้างซึง่ต้องการผลส�าเรจ็ของงานทัง้หมดพร้อมกัน ให้ก�าหนดค่าปรบั
เป็นรายวันเป็นจ�านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ 
ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต�่ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท ส�าหรับ
งานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้ก�าหนด
ค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕ของราคางานจ้างนั้น  
แต่อาจจะก�าหนดข้ันสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ ์
ที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด
  ในการท�าสญัญาจ้างทีป่รกึษา หากหน่วยงานของรฐัเหน็ว่า 
ถ้าไม่ก�าหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน
ของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดท�าสัญญาก�าหนดค่าปรับไว้ใน
สัญญาเป็นรายวันในอัตราหรือจ�านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 
๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น
  การก�าหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตรา
หรอืเป็นจ�านวนเงนิเท่าใด ให้หวัหน้าหน่วยงานของรฐั ค�านงึถึงราคา 
ก�าหนดระยะเวลาของการใช้งาน และลักษณะของพัสดุซ่ึงอาจมี
ผลกระทบต่อการท่ีคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐจะหลีกเล่ียงไม่
ปฏบิตัติามสญัญา หรอืกระทบต่อการจราจร หรอืความเสยีหายแก่
ประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี
  ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วน
ประกอบส่วนหนึง่ส่วนใดไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบรูณ์ 
แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในก�าหนดตามสัญญา แต่ยังขาด
ส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้น
เกินก�าหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย ให้ปรับเต็ม
ราคาของทั้งชุด
  ในกรณีท่ีการจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือ
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ทดลองด้วย ถ้าติดตั้งหรือทดลองเกินกว่าก�าหนดตามสัญญาเป็น
จ�านวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่ก�าหนดของราคา
ทั้งหมด
  ทัง้นี ้ให้ก�าหนดเรือ่งค่าปรบัไว้ในเอกสารเชญิชวนให้ชัดเจนด้วย
ข้อ	 ๑๖๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ�าเป็นจะต้อง
ก�าหนดค่าปรับนอกเหนือจากที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๑๖๒ เนื่องจากถ้า
ไม่ก�าหนดค่าปรบัไว้ในสญัญาจะเกดิความเสยีหายแก่หน่วยงานของ
รัฐเช่น งานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่อยู่ระหว่าง
การรบัประกนัความช�ารดุบกพร่องจากการซือ้ขายคอมพวิเตอร์ ให้
พิจารณาก�าหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว โดยค�านึงถึงความ
ส�าคัญและลักษณะของงานท่ีจะก�าหนด และความเสียหายที่อาจ
เกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐเป็นส�าคัญ
ข้อ	 ๑๖๗	หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้
  (๑) เงินสด
       (๒) เชค็หรอืดราฟท์ทีธ่นาคารเซน็ต์สัง่จ่าย ซึง่เป็นเช็คหรอื
ดราฟท์ลงวนัทีท่ีใ่ช้เชค็หรอืดราฟท์นัน้ช�าระต่อเจ้าหน้าที ่หรอืก่อน
วัน นั้นไม่เกิน ๓ วันท�าการ
   (๓) หนังสือค�้าประกันของธนาคารภายในประเทศตาม
ตัวอย่างท่ีคณะกรรมการนโยบายก�าหนด โดยอาจเป็นหนังสือค�้า
ประกัน   อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนดก็ได้
  (๔) หนงัสอืค�า้ประกนัของบรษิทัเงนิทุนหรอืบรษิทัเงนิทนุ
หลกัทรพัย์ท่ีได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงนิทนุเพ่ือการพาณชิย์
และประกอบธุรกิจค�้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่ง
ประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค�้าประกัน
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

- การใช้หลัก
ประกันสัญญาและ
การรับรองสภาพ
งาน 
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  (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย กรณีเป็นการยื่นข้อเสนอจาก
ต่างประเทศ ส�าหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือค�้า
ประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกันสัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง
ข้อ	 ๑๖๘	 หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา  
ให้ก�าหนดมูลค่าเป็นจ�านวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบ
ประมาณหรอืราคาพสัดทุีจ่ดัซือ้จดัจ้างครัง้นัน้ แล้วแต่กรณ ีเว้นแต่
การจดัซือ้จดัจ้างทีห่วัหน้าหน่วยงานของรฐัเห็นว่ามคีวามส�าคัญเป็น
พิเศษ จะก�าหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้
  ในการท�าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตาม
สัญญาเกิน ๑ ปี และพัสดุนั้นไม่ต้องมีการประกันเพื่อความช�ารุด
บกพร่อง เช่น พสัดใุช้สิน้เปลอืง ให้ก�าหนดหลกัประกันในอตัราร้อย
ละห้าของราคาพัสดุท่ีส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่า
หลกัประกนันีเ้ป็นการค�า้ประกนัตลอดอายสุญัญาและหากในปีต่อ
ไปราคาพสัดทุีส่่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรบัปรงุ
หลักประกนัตามอตัราส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปนัน้ก่อนครบรอบปี ใน
กรณทีีห่ลกัประกนัต้องปรบัปรงุในทางทีเ่พิม่ขึน้และคูส่ญัญาไม่น�า
หลักประกันมาเพิ่มให้ครบจ�านวนภายใน ๑๕ วัน ก่อนการส่งมอบ
พัสดุงวดสุดท้ายของปีน้ันให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวด
สุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกัน
ในส่วนที่เพิ่มขึ้น
           การก�าหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง จะต้องระบุไว้เป็น
เงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือในสัญญาด้วย
  ในกรณีที่ผู ้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มี
มูลค่าสูงกว่าที่ก�าหนดไว้ในระเบียบเอกสารเชิญชวน หรือสัญญา 
ให้อนุโลมรับได้
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ข้อ	 ๑๖๙ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่
สัญญาไม่ต้องวางหลักประกัน
ข้อ	 ๑๗๑ ในการท�าสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลท�าให้ 
วงเงินตามสัญานั้นเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มขึ้น คู่สัญญา
ต้องน�าหลักประกันมาวางเท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญาที่ได้ 
เพิ่มนั้น
       ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญาน�ามามอบไว้เพื่อเป็นหกลัก
ประกันการปฏืบัติตามสัญญาลดลงหรือเส่ือมค่าลง หรือมีอายุไม่
ครอบคลุมถึงความรับผิดชอบของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่า
ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามรวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลา
แล้วเสร็จหรอืวนัครบก�าหนดความรับผดิในความช�ารดุบกพร่องตาม
สัญญาเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลัก
ประกันเพิ่มเติมให้มีจ�านวนครบถ้วนตามมูลค่าที่ก�าหนดในสัญญา
มามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐก�าหนด
-	 ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม	 ว่าด้วยการเงิน	พ.ศ.	 ๒๕๕๔	 ลง	
๑๘	ส.ค.	๒๕๕๔	ข้อ	๔๐
ข้อ	 ๔๐ การรับช�าระเงิน ให้ส่วนราชการที่มีหน้าที่จัดเก็บหรือรับ
ช�าระเงนินัน้ ออกใบเสรจ็รบัเงนิให้แก่ผูช้�าระเงนิทกุครัง้ในวนัทีร่บัเงนิ 
เว้นแต่การรับช�าระเงินที่มีเอกสารประกอบการลงบัญชีอย่างอื่น 
♦	คำาสั่ง	ทบ.	(เฉพาะ)	ที่	๑๒๔๘/๖๐	ลง	๒๒	ก.ย.	๖๐	เรื่อง	การ
กำาหนดเจ้าหน้าทีแ่ละหวัหน้าเจ้าหน้าที	่ทีป่ฏบิตังิานเกีย่วกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วย	 และการจัดทำา
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำาปี	ข้อ	๕.๔
ข้อ	๕.๔	ด�าเนินการและรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักประกันการเสนอ
ราคา และหลักประกันสัญญาโดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับ
กลาโหมว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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-	หนงัสอืสำานกันายกรฐัมนตร	ีที	่นร	๐๒๐๒/ว.๑๐๒	ลง	๓๐	ม.ิย.	
๓๗	 กำาหนดให้ผู้รับจ้างต้องรับผิดชอบต่อความชำารุดบกพร่อง
ของงานจ้างไว้ในสัญญาจ้างงานก่อสร้างอย่างน้อย	๒	ปี
-	หนังสือกรมสรรพากร	ที่	กค	๐๘๑๑/๑๖๑๐๗	ลง	๒๕	พ.ย.	๔๐	
เรือ่ง อากรแสตมป์ กรณจี�านวนแห่งสนิจ้างทีน่�ามาค�านวณค่าอากร
แสตมป์  ทางปฏิบัติเกี่ยวกับการปิดแสตมป์บริบูรณ์ในสัญญา 
(ใบส่ัง) จ้างท�าของ ซ่ึงเป็นตราสารที่ต้องปิดแสตมป์บริบูรณ์ตาม
ลักษณะแห่งตราสาร ๔ จ้างท�าของแห่งบัญชีอากรแสตมป์ทุก
จ�านวน ๑,๐๐๐ บาทหรือเศษของ ๑,๐๐๐ บาทแห่งสินจ้างที่
ก�าหนดไว้ต่อค่าอากรแสตมป์ ๑  บาท โดยให้ค�านวณเฉพาะสนิจ้าง
ที่ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
-	หนังสือกระทรวงการคลัง	ที่	กค	๐๗๒๗/ว	๙๕	ลง	๓	พ.ย.	๔๙	
เร่ือง ขอความร่วมมือในการตรวจสอบการปิดอากรแสตมป์หรือ
ช�าระอากรแสตมป์เป็นตัวเงินก่อนลงนามในสัญญาจ้าง  เพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการโดยรวม จึงขอความร่วมมือจากหน่วย
ราชการ รฐัวสิาหกิจ และหน่วยงานของรฐัทกุแห่งในการก�าหนดให้
คู่สัญญารับท�างานให้ ต้องปิดอากรแสตมป์กรณีวงเงินตามสัญญา
จ้างต�า่กว่า๒๐๐,๐๐๐ บาท หรอืต้องช�าระอากรแสตมป์เป็นตวัเงนิ
ต่อพนกังานเจ้าหน้าทีอ่ากรแสตมป์โดยต้องน�าตราสารมาสลกัหลงั
กรณีวงเงนิตามสัญญาจา้งตัง้แต่ ๒๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้ไป ให้ถกูต้อง
ครบถ้วนก่อนลงนามในสัญญาจ้างทุกครั้ง
♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.๒๕๖๐	ข้อ	๑๖๑	
ข้อ	๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ 

- การปิดอากร
แสตมป์/การสลัก
หลังตราสาร

- การตรวจสอบ
อ�านาจการลงนาม
ของคู่สัญญา และ
การลงนามของ
พยาน
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เป็นอ�านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐการลงนามในสัญญาตาม
วรรคหนึ่ง จะกระท�าได้เม่ือพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา 
๖๖ วรรคสอง  ข้อ ๑๖๕ วรรคสาม เมื่อผู้มีอ�านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
แล้วแต่กรณ ีได้อนมุตักิารแก้ไขสญัญาหรอืข้อตกลงแล้ว ให้หวัหน้า
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น
-พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	
พ.ศ.๒๕๖๐	มาตรา	๖๖	วรรคสอง	
มาตรา	๖๖	วรรคสอง การลงนามในสญัญาจดัซือ้จดัจ้างจะกระท�า
ได้ต่อเมือ่ล่วงพ้นระยะเวลาอทุธรณ์และไม่มผีูใ้ดอทุธรณ์ตามมาตรา 
๑๑๗ หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้ง
จากคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์ให้ท�าการจดัซือ้จดัจ้างต่อไปได้ 
เว้นแต่การจดัซือ้จดัจ้างทีม่คีวามจ�าเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๕๖ (๑) 
(ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจัดซื้อจัด
จ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตาม
มาตรา ๙๖ วรรคสอง
-	หนงัสอืกรมบญัชกีลางด่วนทีส่ดุ	ที	่กค	(กวจ)	๐๔๐๕.๒/ว		๓๕๖	
ลง	๑๓	ก.ย.	๖๐	เรื่อง	แนวทางปฏิบัติในการดำาเนินการจัดซื้อจัด
จ้างเพือ่เพิม่ประสทิธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำา
ปีงบประมาณ	 พ.ศ.๒๕๖๐	 และงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม	
ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.๒๕๖๐	ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	
๒๒	สิงหาคม	๒๕๖๐	ข้อ	๔
ข้อ	๔	กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกกรณีมีความจ�าเป็นเร่ง
ด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้น อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาด
หมายได้ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) หรอืวธีิเฉพาะเจาะจงกรณี
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มีความจ�าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัติหรือ
ภัติธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฏหมายว่าด้วยโรค
ติดต่อตามมาตรา ๕๖ (๒) (ง) ได้รับยกเว้นให้ไม่ต้องประกาศเผย
แพร่การจดัซ้ือจดัจ้างตามความในพระราชบญัญตักิารจดัซือ้จดัจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา ๑๑ ประกอบกับ
ในข้ันตอนการลงนามในสญัญาหรอืข้อตกลง กรณกีารจดัซือ้จดัจ้าง
ที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือการจัดซื้อจัด
จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) และตามมาตรา 
๕๖ (๒) (ง) ก็ได้รับการยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐสามารถลงนาม
ในสญัญาหรอืข้อตกลงได้โดยไม่ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอทุธรณ์ 
ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง
♦	คำาสั่ง	ทบ.(เฉพาะ)	ที่	๑๕๙๒/๖๒	ลง	๒๙	พ.ย.๖๒	เรื่องการ
ทำาสัญญาและการบรหิารสญัญาของกองทพับก	ข้อ	๔,	๕,	๙,	๑๐	
และ	ข้อ	๑๒
ข้อ	 ๔	 การซื้อ การจ้าง การจ้างท่ีปรึกษา การจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง หรือการพัสดุอื่นใดที่อยู่ในอ�านาจอนุมัติสั่งซื้อ
สั่งจ้างของผู้บังคับหน่วย หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบ
ประมาณรายจ่ายให้ผูด้�ารงต�าแหน่งดงักล่าวเป็นผูล้งนามให้สญัญา
หรือข้อตกลง
  การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง หรือการพัสดุอื่นใดที่อยู่ในอ�านาจอนุมัติของผู้
บัญชาการทหารบก หรือหัวหน้าส่วนราชการที่ ผู ้บัญชาการ 
ทหารบก มอบหมายเฉพาะกรณีที่ผู้มีอ�านาจอนุมัติหรือผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายนั้นเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
  การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งและวรรค
สอง ให้ถอืว่า ผูบ้ญัชาการทหารบกได้มอบอ�านาจให้ผูด้�ารงต�าแหน่ง
ดังกล่าวลงนามในฐานะตัวแทนของกองทัพบก กระท�าการตาม 
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ค�าสั่งผู้บัญชาการทหารบก
ข้อ	๕ ให้ผู้บังคับหน่วยที่ด�าเนินการจัดซื้อหรือจ้าง มีอ�านาจลงนาม
ในสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อหรือจ้างไม่จ�ากัดวงเงิน หลังจากได้รับ
อนมุตัใิห้จดัซือ้หรอืจ้างผูม้อี�านาจอนมุตัส่ัิงซือ้สัง่จ้างแล้ว เว้นแต่การ
ด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างโดยวธิเีฉพาะเจาะจงในกรณวีงเงนิครัง้หนึง่
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ผู้ด�ารงต�าแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของ
หน่วยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่  
ลงนามในใบสัง่ซ้ือ (ทบ. ๑๐๑ - ๐๔๘) และใบสัง่จ้าง (ทบ. ๑๐๑ - ๐๕๐) 
ในฐานะผู้ซ้ือหรือผู้จ้างได้เม่ือผู้มีอ�านาจส่ังซ้ือส่ังจ้างได้ให้ความ 
เห็นชอบแล้ว
ข้อ	๙	ในการท�าสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้บังคับหน่วยที่มีอ�านาจลง
นามในสัญญาหรือข้อตกลงจามข้อ ๔ และข้อ ๕ ระบุในสัญญาหรือ
ข้อตกลงว่าเป็นสัญญาหรือข้อตกลงที่ท�าขึ้นระหว่าง “กองทัพบก 
โดย (ยศ ชื่อ - นามสกุล ต�าแหน่ง) ท�าการโดยได้รับมอบหมายจาก
ผูบ้ญัชาการทหารบก” ส่วนการลงนามในสัญญาหรอืข้อตกลงเฉพาะ 
ยศ ชื่อ - นามสกุล ของผู้มีอ�านาจลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
ข้อ	 ๑๐ ถ้าต�าแหน่งผู้บังคับหน่วยที่มีอ�านาจลงนามในสัญญาหรือ
ข้อตกลงตามข้อ ๔ และข้อ ๕ ว่างลงหรือผู้ด�ารงต�าแหน่งผู้บังคับ
หน่วยดงักล่าว ไม่สามารถปฏบิตัหิน้าทีไ่ด้เป็นครัง้คราว และยงัมไิด้
แต่งตั้งข้าราชการผู ้ใดรักษาราชการ หรือรักษาราชการแทน  
ให้ผู้สั่งการแทนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการส่ังการ
และประชาสัมพันธ์ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ โดยระบ ุ
ในสัญญาหรือข้อตกลงว่าเป็นสัญญาหรือข้อตกลงที่ท�าขึ้นระหว่าง 
“กองทพับก โดย (ยศ ชือ่ - สกุล ต�าแหน่ง ผู้ส่ังการแทน) ท�าการแทน 
(ต�าแหน่งผูบ้งัคบัหน่วย)ท�าการโดยได้รบัมอบหมายจาก ผูบ้ญัชาการ
ทหารบก” ส่วนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงเฉพาะ ยศ  
ชื่อ - นามสกุลของผู้สั่งการแทน
ข้อ	๑๒ ให้ผู้บังคับหน่วยที่ด�าเนินการแลกเปลี่ยน เมื่อได้รับอนุมัติ
จากผู้บัญชาการทหารบกหรือผู้ได้รับมอบหมายให้ส่ังการแทน 
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ผูบ้ญัชาการมหารบกแล้ว มอี�านาจลงนามในสัญญาแลกเปลีย่นพสัดุ
ได้เช่นเดียวกับการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงตามข้อ ๙
♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.๒๕๖๐	ข้อ	๑๖๔
ข้อ	 ๑๖๔ ให้หน่วยงานของรัฐส่งส�าเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็น
หนงัสอื ซึง่มมีลูค่าตัง้แต่หน่ึงล้านบาทขึน้ไป ให้ส�านกังานการตรวจ
เงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท�าสัญญา
หรือข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด
-	หนังสือ	กบ.ทบ.	ที่	กห	๐๔๐๔/๒๑๙๕	ลง	๑๖	ก.ค.	๖๑	เรื่อง	
รายงานผลการประชุมและขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติในการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ข้อ	๒.๒	
ข้อ	 ๒.๒	 ให้หน่วยด�าเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างส่งส�าเนาหรือข้อ 
ตกลงซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่หนี่งล้านบาทขึ้นไปให้ สตง. และกรม
สรรพากร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันท�าสัญญาหรือข้อตกลงตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๔ และเพือ่การตรวจสอบของ ทบ. 
ให้หน่วย ด�าเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างส่งส�าเนา หรือข้อตกลงเป็น
หนังสือให้ จบ., สตน.ทบ. และ สปช.ทบ. ภายในก�าหนดเวลาดัง
กล่าวด้วย

- การส่งส�าเนา
สัญญาหรือข้อ
ตกลงเป็น
หนังสือให้
ส่วนราชการที่
เกี่ยวข้อง
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♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.๒๕๖๐	ข้อ	๑๗๕	และข้อ	๑๗๖	
	 ข้อ	 ๑๗๕	 คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือ 
งานจ้าง	มีหน้าที่ดังนี้
   (๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท�าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่ง
ก�าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
   การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือ
ข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากหน่วยงานของรัฐก่อน 
 (๒) ตรวจรบัพสัดใุห้ถกูต้องครบถ้วนตามหลักฐานทีต่กลงกนัไว้ 
ส�าหรับกรณี ที่มีการทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทาง
วิทยาศาสตร์จะเชิญผู้ช�านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ เก่ียวกับพัสดุ
น้ันมาให้ค�าปรึกษาหรือส่งพัสดุ น�าไปทดลองหรือตรวจสอบ  
ณ สถานที่ของผู้ช�านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ 
  ในกรณีจ�าเป็น ท่ีไม่สามารถตรวจนับเป็นจ�านวนหน่วย
ทั้งหมดได้ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
 (๓)  ตรวจรับพัสดุในวันท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างน�าพัสดุมาส่งและ
ให้ด�าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
 (๔) เมือ่ตรวจถกูต้องครบถ้วนแล้ว ให้รบัพสัดไุว้และถอืว่าผูข้าย
หรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือ
ผูร้บัจ้างน�าพสัดนุัน้มาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าทีพ่ร้อมกบัท�าใบตรวจ

การดำาเนนิการตาม
สัญญา/การบอก
เลิกสัญญา
๕.๑ การปฏิบั ติ
หน้าที่ของ
คณะกรรมการ
- คณะกรรมการ
ตรวจรบัพสัด/ุ คณะ
กรรมการ ตรวจสอบ
การปฏิบัติงาน

๕
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รับโดย ลงชื่อ ไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับเพื่อด�าเนินการเบิกจ่ายเงิน 
ตามระเบยีบของหน่วยงานของรฐัและรายงานให้หวัหน้าหน่วยงาน
ของรัฐทราบ
  ในกรณท่ีีเหน็ว่าพสัดทุีส่่งมอบ มรีายละเอยีดไม่เป็นไปตาม
ข้อก�าหนดในสญัญาหรอืข้อตกลงให้รายงานหวัหน้าหน่วยงานของ
รัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบและสั่งการ 
  (๕) ในกรณีท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบ
จ�านวนหรอืส่งมอบครบจ�านวนแต่ไม่ถกูต้องทัง้หมด ถ้าสัญญาหรอื
ข้อตกลง มิได้ก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ�านวนที่
ถูกต้องโดยถือปฏิบัติตาม (๔) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ
ภายใน ๓ วันท�าการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ท้ังน้ี ไม่ตัดสิทธ์ิ 
หน่วยงานของรัฐท่ีจะปรับ ผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ�านวนที่ส่งมอบ
ไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 
 (๖) การตรวจรับพัสดุที่ ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาด
ส่วนประกอบอย่างใดอย่างหน่ึงไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดย
สมบูรณ์ ให้ถอืว่าผูข้ายหรอืผูร้บัจ้างยงัมิได้ส่งมอบพสัดนุัน้ และโดย
ปกติ ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วัน ท�าการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ
 (๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยธรรม
ความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่ง
การ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้จึงด�าเนิน
การตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี
ข้อ	 ๑๗๖	 คณะกรรมการการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง	
มีหน้าที่ดังนี้
   (๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้าง ของผู้รับจ้าง
ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร 
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   (๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู ้รับจ้าง และ
เหตุการณ์แวดล้อมท่ี ผู ้ควบคุมงานของหน่วยงานของภาครัฐ
รายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการรายละเอียดและข้อ
ก�าหนดในสัญญา หรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมท้ังรับทราบหรือ
พจิารณาการสัง่หยดุงาน หรือพกังานของผู้ควบคมุงานแล้วรายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป 
   (๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการท่ีได้รับ 
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ออกตรวจงานจ้าง  
ณ สถานที่ที่ก�าหนด ไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ท�างานจ้างนั้น ๆ 
ตามเวลาทีเ่หมาะสมและเหน็สมควร และจดัท�าบนัทกึผลการออก
ตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย 
   (๔) นอกจากการด�าเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อ
สงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อก�าหนด
ในสัญญาหรือ มีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่
เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอ�านาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่ม
เตมิหรอืตดัทอนงานจ้างไว้ตามทีเ่หน็สมควรและตามหลกัวชิาการ
ช่างเพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบรายการละเอียด 
 (๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วัน
ท�าการนับแต่วันท่ีประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน
และให้ท�าการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
   (๖) เม่ือตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบ
รปูรายการละเอยีด  และข้อก�าหนดในสญัญาหรอืข้อตกลงแล้ว ให้
ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้าง
น้ันและให้ท�าใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด
แล้วแต่กรณีโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้
แก่ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อท�าการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และ
รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 
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       ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่ง
มอบทัง้หมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามแบบรปูรายการละเอยีด
และข้อก�าหนดในสญัญาหรอืข้อตกลงให้รายงานหวัหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี
 (๗) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดย
ท�าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณา
สั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้
จึงด�าเนินการตาม (๖)
♦	คำาสั่ง	ทบ.(เฉพาะ)	ที่	๑๒๕๕/๒๕๖๐	ลง	๒๕	ก.ย.๖๐	เรื่อง	
การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	
ข้อ	๖	และข้อ	๗
ข้อ	๖	การตรวจสอบคุณภาพหรือคุณสมบัติสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงตาม
คุณลักษณะเฉพาะตามที่กองทัพบก ก�าหนด กรณีที่คณะกรรมการ
มีข้อสงสัยหรือปัญหาในการตรวจสอบคุณสมบัติสิ่งอุปกรณ์ตาม
คุณลักษณะเฉพาะ หรือตามคุณลักษณะเฉพาะของส่ิงอุปกรณ์
ก�าหนดให้ต้องใช้เครือ่งมอืหรอืต้องใช้ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางในการ
ตรวจสอบคณุลกัษณะเฉพาะ ให้คณะกรรมการหรอืผูต้รวจรบัพสัดุ
มีหนังสือแจ้งขอให้กรมฝ่ายยุทธบริการที่ รับผิดชอบก�าหนด
คณุลกัษณะเฉพาะสิง่อปุกรณ์ หรอืหน่วยงานทางเทคนคิทีเ่กีย่วข้อง
กับสิ่งอุปกรณ์ตรวจสอบและยืนยันคุณสมบัติของส่ิงของที่เสนอ
ราคาหรือสิ่งของตามสัญญาหรือข้อตกลง เป็นไปตามคุณลักษณะ
เฉพาะสิง่อปุกรณ์หรอืไม่ก่อน หลงัจากนัน้จงึให้คณะกรรมการหรอื
ผู้ตรวจรับพัสดุพิจารณาด�าเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 
โดยท้ังน้ีให้อยู่ในดุลยพินิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
หรอืผูต้รวจรบัพสัด ุทีจ่ะต้องด�าเนนิการให้ถกูต้องครบถ้วนและเป็น
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ไปตามข้อก�าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ส�าหรับการลงนามใน
หนังสือถึงหน่วยงานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วย
ต้องการให้ตรวจสอบและยืนยัน ให้ผู้บังคับหน่วยที่ด�าเนินการจัด
ซื้อจัดจ้างลงนาม “ท�าการแทน ผู้บัญชาการทหารบก”
ข้อ	 ๗ ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และเป็นไปตาม
ระเบียบแบบธรรมเนียมท่ีหน่วยเหนือและที่กองทัพบกก�าหนดไว้ 
โดยจะต้องด�าเนินการให้ถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อกองทัพบก
♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.๒๕๖๐	ข้อ	๑๗๘	
ข้อ	๑๗๘	ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้
 (๑) ตรวจและควบคมุงาน ณ สถานทีท่ี่ก�าหนดไว้ในสญัญาหรอื
ที่ตกลงให้ท�างานจ้างนั้นๆทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียด และข้อ ก�าหนดในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลง 
แก้ไขเพิม่เตมิหรอืตดัทอนงานจ้างได้ตามทีเ่หน็สมควร และตามหลกั
วชิาช่าง เพือ่ให้เป็นไปตามแบบรปูรายการละเอยีด และข้อ ก�าหนด
ในสญัญาถ้าผูร้บัจ้างขัดขืนไม่ปฏบิตัติามข้อสัง่ให้หยดุงานนัน้เฉพาะ
ส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อนจนกว่าผู้รับจ้างจะ
ปฏิบัติให้ถูกต้องตามค�าสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าท่ีรับผิดชอบการบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง
ทันที
 (๒) ในกรณทีีป่รากฏว่าแบบรปูรายการละเอยีด หรอืข้อก�าหนด
ในสญัญามคีวามขดักนัหรอืเป็นทีค่าดหมายไว้ว่าถึงแม้นว่างานจ้าง
นั้นจะได้เป็นไปตาม แบบรูปรายการละเอียดและข้อก�าหนดใน

- ผู้ควบคุมงาน/
ผูค้วบคมุรบัผดิชอบ
ในการจัดท�าเอง
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สญัญาแต่เมือ่ส�าเรจ็แล้วจะไม่มัน่คงแขง็แรงหรอืไม่เป็นไปตามหลกั
วิชาช่างที่ดีหรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพนักงานนั้นไว้ก่อนแล้วรายงาน
คณะกรรมการตรวจรบัพสัดหุรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมาย ให้ท�าหน้าทีร่บั
ผดิชอบการบรหิารสญัญาหรอืข้อตกลงและการตรวจรบัพสัดทุีเ่ป็น
งานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว 
 (๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์
แวดล้อมเป็นรายวนัพร้อมทัง้ผลการปฏบิตังิานหรอืการหยดุงานและ
สาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย  ๒ ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะ
กรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ท�าหน้าที่รับผิด
ชอบการบรหิารสญัญาหรอืข้อตกลงและการตรวจรับพสัดทุีเ่ป็นงาน
จ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้า
หน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวดโดยถือว่าเป็นเอกสารส�าคัญของทาง
ราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
  การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย 
 (๔) ในวันก�าหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึง
ก�าหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับ
จ้างว่าเป็นไปตามสญัญาหรอืไม่ให้คณะกรรมการตรวจรบัพัสดหุรอื
ผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายให้ท�าหน้าทีร่บัผดิชอบการบรหิารสญัญาหรอืข้อ
ตกลงและการตรวจรับพัสดุ ที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน ๓ 
วันท�าการนับแต่วันถึงก�าหนดนั้นๆ
-	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 ข้อ	 ๑๖๕	 วรรคท้าย	 และข้อ	
๑๗๑
ข้อ	๑๖๕	วรรคท้าย เมื่อผู้มีอ�านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้วแต่กรณี 
ได้อนุมัติแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

- การแก้ไข
เปลี่ยนแปลง
สัญญา/ข้อตกลง
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♦	คำาสั่ง	ทบ.	(เฉพาะ)ที่	๑๕๙๒/๖๒	ลง	๒๙	พ.ย.	๖๒	เรื่อง	การ
ทำาสญัญา	และการบรหิารสญัญาของกองทัพบก	ข้อ	๘	และ	ข้อ	๑๑
ข้อ	๘ ให้ผู้บังคับหน่วยที่ด�าเนินการจัดซื้อหรือจ้าง เป็นผู้มีอ�านาจ 
และลงนามบอกเลิกสัญญาและรายงานการบอกเลิกสัญญาให้
กองทัพบกทราบโดยด่วน สัญญาใดที่ผู้บัญชาการทหารบก หรือผู้
ได้รบัมอบหมายให้สัง่การแทนผูบ้ญัชาการทหารบกเป็นผู้ลงนาม ใน
การบอกเลิกสัญญาให้หน่วย รายงานกองทัพบกเพื่อทราบด้วย
  การแก้ไขสญัญาหรอืข้อตกลง ทีม่วีงเงนิเท่าเดมิหรอืเพือ่ลด
วงเงินหรือเพื่อเพิ่มวงเงินซ่ึงอยู่ซึ่งเดิมอยู่ในอ�านาจอนุมัติสั่งซื้อ 
สัง่จ้างของปลดักระทรวงกลาโหม หรอืผูบ้ญัชาการทหารสงูสดุ หรอื
ผู้บัญชาการทหารบก แล้วแต่กรณี การอนุมัติแก้ไขสัญญาหรือข้อ
ตกลงดังกล่าว กรณีใดเป็นอ�านาจของปลัดกระทรวงกลาโหมหรือ 
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�าหนดตาม 
ค�าสัง่กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที ่ ๖๒/๖๒ ลงวนัที ่ ๓๐ กนัยายน 
พ.ศ.๒๕๖๒ เรื่อง การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
กระทรวงกลาโหม
-	 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	
พ.ศ.๒๕๖๐	มาตรา	๑๐๒	และมาตรา	๑๐๓
มาตรา	 ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยาย
เวลาท�าการตามสญัญาหรอืข้อตกลงให้อยูใ่นดลุพนิจิของผูมี้อ�านาจ
ท่ีจะพิจารณาได้ตามจ�านวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณีดัง
ต่อไปนี้ 
 (๑) เหตเุกิดจากความผดิหรอืความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
  (๒) เหตุสุดวิสัย
  (๓)  เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที่คู ่สัญญาไม่ต้อง 
รับผิดชอบตามกฎหมาย  
   (๔) เหตุอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 
  หลักเกณฑ์และวิธีการขอ งดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา
หรือการขยายเวลาท�าการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด 

- การยกเลิก/ขยาย
ระยะเวลาตาม
สัญญา/ข้อตกลง
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มาตรา	๑๐๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ 
ให้อยูใ่นดลุพนิจิของผูม้อี�านาจทีจ่ะบอกเลิกสัญญาหรอืข้อตกลงกบั
คู่สัญญา 
   (๑) เหตุตามที่กฎหมายก�าหนด 
   (๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงาน
หรือท�างานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด 
   (๓) เหตุอื่นตามที่ก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือในสัญญา
หรือข้อตกลง 
   (๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด 
    การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้
ผู้มีอ�านาจพิจารณา ได้เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงาน
ของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือเพื่อแก้ไขข้อเสีย
เปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อ
ตกลงนั้นต่อไป
     ในกรณทีีห่น่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสญัญาหรอื
ข้อตกลง หรอืการบอกเลิกสญัญา หรือข้อตกลงนัน้เป็นกรณทีีห่น่วย
งานของรฐัมิได้เรยีกค่าปรบัแล้วแต่กรณ ีหากคูส่ญัญาเหน็ว่าหน่วย
งานของรฐั ต้องรับ ผดิชดใช้ค่าเสยีหายคูส่ญัญาจะยืน่ค�าร้องขอต่อ
หน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้ในการนี้ หน่วย
งานของรัฐต้องออกใบรับค�าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณา
ค�าขอน้ันโดยไม่ชักช้าเม่ือหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการ
พจิารณาเป็นเช่นใดแล้วหากคูส่ญัญายงัไม่พอใจในผลการพจิารณา
ก็ให้มีสิทธิ์ ฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญา
ต่อไป ทัง้นี ้หลกัเกณฑ์วธิกีารและระยะเวลา ในการพจิารณาค�าขอ
ของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก�าหนดซ่ึง
อย่างน้อยต้องก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐแต่งตัง้คณะกรรมการขึน้
เพื่อพิจารณาค่าเสียหายและก�าหนดวงเงินค่าเสียหายที่ต ้อง 
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รายงานต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ข้อ	๑๘๓
ข้อ	 ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 
๑๐๓ หากปรากฏว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อ
ตกลงได้และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หาก 
จ�านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด�าเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อ
ตกลง เว้นแต่คูส่ญัญาจ้างได้ยนิยอมเสยีค่าปรบัให้แก่หน่วยงานของ 
รฐัโดยไม่มเีงือ่นไขใด ๆ  ทัง้สิน้ ให้หวัหน้าหน่วยงานของรฐัพจิารณา 
ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จ�าเป็น

 
♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.๒๕๖๐	ข้อ	๑๘๑	และข้อ	๑๘๒
ข้อ	 ๑๘๑ กรณีท่ีสัญญาหรือข้อตกลงได้ครบก�าหนดส่งมอบแล้ว 
และมีค่าปรับเกิดข้ึนให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตาม
สัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗ วันท�าการ นับถัดจาก
วนัครบก�าหนดส่งมอบ และเมือ่คูส่ญัญาได้ส่งมอบพสัด ุ ให้หน่วยงาน
ของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุ  
นั้นด้วย
ข้อ	๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลา
ท�าการตามสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณีที่มีเหตุ
เกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือ
เหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้อง
รบัผดิตามกฎหมายหรอืเหตอุืน่ตามทีก่�าหนดในกฏกระทรวง ท�าให้

  ๕.๒ กรณีที่ผิด
สัญญา/ข้อตกลง
 - การแจ้งเรียกค่า
ปรับ
 - การบอกสงวน
สิทธิการเรียกค่า
ปรับ
*- การปรับ, การงด 
หรือลดค่าปรับ
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คูส่ญัญาไม่สามารถส่งมอบสิง่ของหรืองานตามเงือ่นไขและก�าหนด
เวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อ
ตกลงก�าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐ
ทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลง หรือตาม
ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก�าหนด  
คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยาย
เวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือข้อ
บกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงาน
ของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
♦	คำาสั่ง	ทบ.	(เฉพาะ)	ที่	๑๕๙๒/๖๒	ลง	๒๙	พ.ย.๖๒	เรื่อง	การ
ทำาสญัญาและการบรหิารสญัญา	ของกองทพับก	ข้อ	๗	และข้อ	๘
ข้อ	๗ ให้ผู้บังคับหน่วยที่ด�าเนินการจัดซื้อหรือจ้าง เป็นผู้มีอ�านาจ
และลงนามในหนงัสอืการออกหนงัสือรบัรอง การแจ้งการปรบั การ
ริบหลักประกันสัญญา การสงวนสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อัน
พึงมีการคืนเงินค่าปรับหรือการโอนสิทธิเรียกร้อง โดยลงนาม 
“ท�าการแทน 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�าหนดสัญญาแต่การ

ตรวจรบัของหรอืตรวจรบังานกระท�าภายหลงัวนัครบก�าหนดส่งมอบ

และไม่ผ่านการตรวจรับส่วนราชการจะต้องรีบด�าเนินการแจ้งการ

ปรบัไปยงัคู่สญัญาโดยเรว็พร้อมทัง้แจ้งให้คู่สัญญาท�าการแก้ไขให้ถกู

ต้องตามสัญญาต่อไป

 ๓.๑.๑.๒ กรณเีมือ่ครบก�าหนดสญัญาแล้วแต่ผูข้ายหรอืผูร้บัจ้าง

ยังไม่ส่งมอบงานส่วนราชการจะต้องรีบด�าเนินการแจ้งการปรับไป

ยงัคูส่ญัญาหลงัจากครบก�าหนดสญัญาไว้โดยเร็วขัน้หนึง่ก่อนพร้อม

ท้ังแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างเร่งรัดการส่งมอบของหรือส่งมอบงาน

ต่อไป 

ข้อ	๓.๑.๒ การแจ้งสงวนสิทธิการเรียกเก็บค่าปรับ จะท�าหลังจาก

ทีไ่ด้ มกีารแจ้ง การปรบัไว้แล้วโดยหลงัจากคูส่ญัญาแจ้งการส่งมอบ 

ทางราชการสามารถแจ้งสิทธิการเรียกค่าปรับจากคู่สัญญาได้ตั้งแต่

วันท่ีคู่สัญญาส่งมอบในกรณีส่งมอบแล้วผ่านการตรวจรับหรือวันที่

คู่สัญญาส่งมอบของที่น�ามาเปล่ียนให้ไหมหรือส่งมอบงานที่แก้ไข

ใหม่แล้วผ่านการตรวจรบัจนถงึวนัทีท่างราชการออกไปตรวจรับหรอื

ใบรับรอง ผลการปฏิบัติงานให้กับคู่สัญญาโดยการแจ้งสงวนสิทธิ

การเรียกค่าปรับสามารถแจ้งได้ทุกครั้งที่มีการส่งมอบ
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♦	คำาสั่ง	ทบ.	ที่	๒๓/๑๙๔๒	ลง	๒๗	ม.ค.	๙๘ เรื่อง	การใช้แบบ

ใบสัง่ซือ้และแบบใบสัง่ให้ส่งของตามหนังสอืสญัญา	ข้อ	๖ กล่าว

คอื ผูล้งลายมอืชือ่รบัของในใบสัง่ซือ้และใบส่ังให้ส่งของตามหนงัสอื

สัญญาต้องเป็นข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบใน

การเก็บรักษาสิ่งของ

♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ข้อ	๑๗๕	(๓)

ข้อ	๑๗๕ (๓) ให้ตรวจรบัพสัดใุนวนัทีผู่ข้ายหรอืผูร้บัจ้างน�าพสัดมุา

ส่ง และให้ด�าเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

-	หนังสือที่	กบ.ทบ.	ที่	กหก	๐๔๐๔/๒๑๙๕	ลง	๑๖	ก.ค.	๖๑	

เรือ่ง	รายงานผลการประชมุและขออนมุตัแินวทางการปฏบิตัใิน

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ข้อ	๒.๓

ข้อ	๒.๓ ให้หวัหน้าเจ้าหน้าทีข่องหน่วยด�าเนนิกรรมวธิจีดัซือ้จดัจ้าง

แจ้ง สตง. และ จบ. ก่อนการตรวจรบัพสัดตุามสญัญาหรือข้อตกลง

ที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า ๓ วันท�าการ

-	หนังสือ	กบ.ทบ.	ที่	กห	๐๔๐๔/๑๑๔๙๘	ลง	๒๔	ส.ค.	๔๔	เรื่อง	

ระยะเวลาในการตรวจการจ้างงานก่อสร้างและการตรวจรบัพสัดุ

ข้อ	๑.๒

ข้อ	 ๑.๒	 ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุในการตรวจรับพัสดุ ให้

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ด�าเนินการตรวจรับ ในวันที่คู่สัญญา

น�าพสัดมุาส่งมอบ และให้ด�าเนนิการให้เสรจ็ส้ินไปโดยเรว็ทีสุ่ด  แต่

อย่างช้าไม่เกิน ๕ วันท�าการ นับแต่วันที่คู่สัญญาน�าพัสดุมาส่งมอบ

การตรวจรับพัสดุ

และหลักประกัน

๖.๑ ผลการจัดหา

- การส่งมอบพัสดุ/

การส่งมอบงานจ้าง

๖.
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-	ให้ปฏิบัติตามข้อตกลง	สัญญา	หรือแบบรูปรายการ	ที่กำาหนด
-	 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	
พ.ศ.	๒๕๖๐	มาตรา	๑๒๐
มาตรา	 ๑๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ�านาจหน้าที่ในการ
ด�าเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่
ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสีย
หายแก่ผูห้นึง่ผูใ้ด หรอืปฏบิตัหิรอืละเว้นการปฏบิตัหิน้าทีใ่นการจดั
ซือ้จดัจ้าง หรอืการบรหิารพสัดตุามพระราชบญัญตันิี ้กฎกระเทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ีโดย
ทจุรติ ต้องระวางโทษจ�าคกุตัง้แต่หนึง่ปีถงึสบิปี หรอืปรบัตัง้แต่สอง
หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ�าทั้งปรับ
  ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท�าความผิดตาม
วรรคหนึง่ ผูน้ัน้ต้องระวางโทษตามท่ีก�าหนดไว้ส�าหรับความผดิตาม
วรรคหนึ่ง
♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.๒๕๖๐	ข้อ	๒๐๓,	๒๐๔,	๒๐๕,	๒๐๖,	
๒๑๒,	๒๑๓	และ	ข้อ	๒๑๔
ข้อ	๒๐๓ เมือ่เจ้าหน้าทีไ่ด้รบัมอบพสัดแุล้ว ให้ด�าเนนิการ ดงัต่อไปนี้ 
   (๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยก
เป็นชนิด และแสดงรายการ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
ก�าหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ
รายการด้วย 
  ส�าหรบัพสัดปุระเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทกุ

**- พัสดุหรืองาน

จ้าง

*- การควบคุมทาง
บัญชี
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ชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 
  (๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้
ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี หรือทะเบียน
ข้อ	 ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ  
ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้น เป็นผู้เบิก 
ข้อ	๒๐๕	การจ่ายพสัด ุให้หวัหน้าหน่วยพสัดทุีม่หีน้าทีเ่กีย่วกบัการ
ควบคุมพัสดุหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ 
  ผู ้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและ
เอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชี หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการ
จ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
ข้อ	๒๐๖ หน่วยงานของรัฐใดมีความจ�าเป็นจะก�าหนดวิธีการเบิก
จ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นให้อยู่ ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของ
รฐันัน้ โดยให้รายงานคณะกรรมการวนิจิฉยัและส�านกังานการตรวจ
เงิน แผ่นดินทราบด้วย
ข้อ	 ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ใน
ความครอบครองให้อยู่ในสภาพ ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดย
ให้มกีารจดัท�าแผนการซ่อมบ�ารงุทีเ่หมาะสมและระยะเวลาในการ 
ซ่อมบ�ารุงด้วย ในกรณีท่ีพัสดุเกิดการช�ารุด ให้หน่วยงานของรัฐ
ด�าเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว
ข้อ	๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้
หวัหน้าหน่วยงานของรฐั หรอืหวัหน้าหน่วยพสัดตุามข้อ ๒๐๕ แต่ง
ตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ ตาม
ความจ�าเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา 
และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ เพียงวันสิ้นงวดนั้น

- การเบิกจ่ายพัสดุ
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  ในการตรวจสอบตามวรรคหนึง่ ให้เริม่ด�าเนนิการตรวจสอบ
พัสดุในวันเปิดท�าการวันแรก ของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการ
รับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี หรือ
ทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดช�ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะ
เหตใุด หรอืพสัดใุดไม่จ�าเป็น ต้องใช้ในหน่วยงานของรฐัต่อไป แล้ว
ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ 
วันท�าการ นับแต่วันเริ่มด�าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 
  เมือ่ผูแ้ต่งตัง้ได้รบัรายงานจากผูร้บัผดิชอบในการตรวจสอบ
พัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ๑ ชุด และส่งส�าเนา
รายงานไปยังส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุด พร้อมทั้งส่ง
ส�าเนารายงาน ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุด ด้วย 
ข้อ	๒๑๔	 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจ
สอบพสัดตุามข้อ ๒๑๓ และปรากฏว่ามพีสัดชุ�ารดุ เส่ือมสภาพ หรอื
สูญไปหรือไม่จ�าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้น�าความใน
ข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใช้บังคับ โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้
อย่างชดัเจนว่า เป็นการเสือ่มสภาพเนือ่งมาจากการใช้งานตามปกติ 
หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่ง
การให้ด�าเนินการจ�าหน่ายต่อไปได้ 
  ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด�าเนินการ ตามกฎหมายและระเบียบที่
เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป
♦	ระเบียบ	ทบ.	ว่าด้วยการส่งกำาลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท	๓	สาย	
พธ.	พ.ศ.๒๕๕๑	ลง	๒๙	ม.ค.	๕๑	ข้อ	๔๙
ข้อ	๔๙ การควบคุมทางบัญชีของหน่วยใช้ และ ข้อ ๔๙.๑.๒ ท�า
บัญชีแสดงยอด รับ-จ่าย และคงเหลือของน�้ามันในครอบครองซึ่ง
เป็นบญัชแียกประเภทตามชนดิน�า้มนัและประเภทของงาน โดยใช้ 
ทบ. ๔๖๕-๓๐๕ ผนวก ด
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♦	ระเบียบ	ทบ.	ว่าด้วยการส่งกำาลังสิ่งอุปกรณ์	ประเภท	๒	และ	
๔	พ.ศ.๒๕๓๔	ข้อ	๓๙.๒	และข้อ	๔๐
ข้อ	๓๙.๒	การควบคมุทางบญัช ีผูบ้งัคบัหน่วยสนบัสนนุทางการส่ง
ก�าลังและหน่วยใช้ จะต้องรับผิดชอบด�าเนินการควบคุมทางบัญชี
ต่อสิง่อปุกรณ์ ให้เป็นไปด้วยความเรยีบร้อย เหมาะสม เพือ่ให้ทราบ
สถานภาพสิ่งอุปกรณ์ได้ตลอดเวลา โดยถือมูลฐานภารกิจและ 
ความรับผิดชอบในการควบคุม
      ๓๙.๒.๓ ความรับผิดชอบการควบคุมทางบัญชี
             ๓๙.๒.๓.๑ หน่วยสนับสนุนทางการส่งก�าลัง
                               ๓๙.๒.๓.๑.๒ จดัท�าบญัชคีมุสิง่อปุกรณ์
โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐ - ๐๐๓  และแบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐ – 
๐๐๓ - ๒
                                ๓๙.๒.๓.๑.๓ จดัท�าบญัชคีมุสิง่อปุกรณ์
ถาวรท่ีอยู่ในความครอบครองของหน่วยใช้ โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ. 
๔๐๐ – ๐๐๓ - ๓ และ ทบ. ๔๐๐ – ๐๐๓ – ๔
                ๓๙.๒.๓.๒ หน่วยใช้
                                  ๓๙.๒.๓.๒.๒ จดัท�าบญัชคีมุสิง่อปุกรณ์
ถาวร โดยใช้แบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐ – ๐๐๕  ส�าหรับบัญชีคุมชิ้นส่วน
ซ่อมและสิ่งอุปกรณ์ใช้สิ้นเปลืองนั้น ให้ใช้แบบพิมพ์ ทบ. ๔๐๐ – 
๐๖๘
ข้อ	๔๐ ความรบัผดิชอบ ผูบ้งัคบับญัชาทกุระดับชัน้ ต้องรบัผดิชอบ
ในการควบคมุสิง่อปุกรณ์ให้เป็นไปโดยเรียบร้อย เหมาะสม ถกูต้อง
ตามความมุ่งหมายของทางราชการ

♦	คำาสั่ง	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
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รับบริจาค หรือการด�าเนินการอื่นใด ยกเว้น สป. ที่ได้รับจากการ
ก่อสร้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ให้ด�าเนินการดังนี้
     ๓.๑ เมื่อหน่วยที่ด�าเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง แลกเปลี่ยน 
รับโอน หรือรับบริจาค ได้ด�าเนินการจนถึงขั้นตรวจรับ สป. 
เรียบร้อยพร้อมที่จะใช้ในราชการแล้ว ให้รายงานรายละเอียดของ 
สป. ทีไ่ด้รบัแยกตามสายงานทีร่บัผดิชอบ สป. ไปตามสายการบงัคบั
บัญชาจนถึง นขต.ทบ. ภายใน ๓๐ วันนับจากวันที่ตรวจรับ สป. 
เรียบร้อย
ข้อ	๔	 การข้ึนบัญชีคุม สป. ที่ได้รับการก่อสร้างซ่อมแซมอาคาร
และสิ่งปลูกสร้าง ให้ด�าเนินการดังนี้
     ๔.๒ เม่ืองานก่อสร้างซ่อมแซมอาคารและสิ่งปลูกสร้างได้
ด�าเนินการแล้วเสร็จโดยคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องได้ด�าเนินการ
ตรวจรับงานเรียบร้อย ให้ผู้ควบคุมงานของหน่วยด�าเนินกรรมวิธี
จัดซ้ือจัดจ้าง รวบรวมหลักฐานประกอบการขออนุมัติขึ้นบัญชีคุม 
สป. ทีไ่ด้รบัจากการก่อสร้างซ่อมแซมอาคารและสิง่ปลกูสร้างแต่ละ
สายงาน พร้อมทั้งจัดท�าประวัติ สป. แต่ละสายงานในกรณีที่ติดตั้ง
ใหม่หรือติดตั้งทดแทน ส่งให้ฝ่ายยุทธโยธา หรือผู้ที่ท�าหน้าที่ฝ่าย
ยุทธโยธาของหน่วยด�าเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง หรือฝ่ายส่งก�าลัง
บ�ารงุของหน่วยด�าเนนิกรรมวธิจีดัซือ้จดัจ้างในกรณทีีห่น่วยไม่มฝ่ีาย
ยุทธโยธา
    ๔.๓ ให้หน่วยท่ีด�าเนนิกรรมวธิจีดัซือ้จัดจ้าง เป็นหน่วยรบั
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  กรมฝ่ายยุทธบริการหรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่ 
รับผิดชอบใน สป. ให้ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล
และบันทึกในบัญชีคุมของ ทบ. โดยให้เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการหรือ
เจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผืดชอบใน สป. เป็นผู้มีอ�านาจอนุมัติ
ให้ขึ้นบัญชีคุม จากนั้นให้กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการ
พิเศษท่ีรับผิดชอบใน สป. แจ้ง นขต.ทบ. ที่รายงานขออนุมัติขึ้น
บัญชีคุมทราบผล
       ๔.๖ นขต.ทบ. เมือ่ได้รบัทราบผลการอนมัุติขึน้บญัชคีมุแล้ว 
ให้แจ้งหน่วยทีร่ายงานหน่วยทีไ่ด้รบัการแจกจ่าย สป. และหน่วยใน
สายส่งก�าลังที่เกี่ยวข้องทราบ ภายใน ๓๐ วัน  เพื่อบันทึกบัญชีคุม
ให้ถูกต้องตรงกัน
      ๔.๗ กรณีปรากฏ สป. ที่หน่วยด�าเนินกรรมวิธีจัดซื้อ 
จัดจ้างไม่อาจพิจารณาสายงานที่รับผิดชอบได้ ให้หน่วยด�าเนิน
กรรมวิธีจัดซ้ือจัดจ้างรายงานขออนุมัติขึ้นบัญชีคุมเป็น สป.  
สาย ยย. ไว้ก่อน ทั้งนี้หาก ยย.ทบ. ตรวจสอบแล้วพบว่าเป็น สป. 
ในความรับผิดชอบของสายงานอื่น ให้เสนอขอรับความเห็นชอบ
จาก กบ.ทบ. ก่อนท่ีจะด�าเนินการปรับโอนความรับผิดชอบให้กับ
สายงานที่เกี่ยวข้องต่อไป
      ๔.๘ ส�าหรับ สป. ใช้สิ้นเปลือง ให้หน่วยด�าเนินกรรมวิธีจัด
ซื้อจัดจ้าง บันทึกขึ้นบัญชีคุมในบัญชีคุมของหน่วย ทั้งนี้ให้อยู่ใน
อ�านาจอนุมัติของผู้บังคับหน่วยที่ด�าเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง 
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-	ข้อบังคับทหารว่าด้วยการใช้รถยนต์ทหาร	พ.ศ.๒๔๘๐	ลง	๑	
มี.ค.๒๔๘๐	มาตรา	๒	(ประวัติใบทะเบียนและสมุดใช้รถ)	ข้อ	๖	
ข้อ	 ๖ เอกสารการส่งซ่อมประวัติยุทโธปกรณ์ เป็นเอกสารส�าคัญ
เก่ียวกับการซ่อมบ�ารุง จะบันทึกรายการละเอียดของยุทโธปกรณ์  
บันทึกรายการซ่อมบ�ารุงโดยละเอียดทุกคร้ัง เม่ือท�าการซ่อมเสร็จ
แล้ว (ข้อแนะน�าท้ายสมดุประวตัริถยนต์ทหารบก (ทบ. ๔๖๑-๓๐๕) 
ข้อ ๓ ผู้ที่บันทึกคือนายทหารซ่อมบ�ารุง หรือ นยน. เมื่อบันทึกแล้ว
เซ็นชื่อ, ยศ, ต�าแหน่งไว้ในช่องผู้บันทึกการซ่อมด้วย)
♦	คำาสั่ง	ทบ.	ที่	๒๘๒/๒๕๕๖	ลง	๒๐	ก.ย.	๕๖	เรื่อง	การจัดทำา
และการบริหารงบประมาณกลุ่มงบงานการบริหารงานและ
บริหารหน่วย	งบงานบริหารหน่วย	ข้อ	๔.๒.๒	
ข้อ	๔.๒.๒ การซ่อมบ�ารงุให้ด�าเนนิซ่อมบ�ารงุขัน้หน่วย เพือ่ให้หน่วย
สามารถใช้ครภัุณฑ์  สิง่ก่อสร้างและสาธารณปูโภค ได้อย่างต่อเนือ่ง     
โดยห้ามท�าการดัดแปลงต่อเติมและ เปล่ียนประโยชน์ใช้สอยเดิม
และหน่วย เจ้าของงบประมาณบนัทกึรายการทีซ่่อมและจ�านวนเงนิ 
ลงในทะเบยีนประวตั ิส�าหรบัอาคารและส่ิงก่อสร้างเมือ่ซ่อมแล้วให้
แจ้งรายละเอียดให้ ยย.ทบ. ทราบ เพื่อบันทึกลงประวัติอาคาร
-	หนังสือ	กบ.ทบ.	ที่ต่อ	กห	๐๔๐๔/๑๒๓๗/๓๐	ลง	๑๓	ก.พ.	๓๐	
เรื่องการจัดทำาทะเบียนประวัติอาคาร	ข้อ	๑
ข้อ ๑ หน่วยต่าง ๆ  ทีร่บังานก่อสร้างไปด�าเนนิการเองท�างบประมาณ
ปกติประจ�าปี งบเพิ่มเติมประจ�าปี งบโครงการปกติ งบโครงการ
เสรมิสร้างก�าลงักองทพั และงบโครงการอืน่ ๆ  เมือ่งานก่อสร้างแล้ว
เสร็จให้รีบส่งส�าเนาหลักฐานให้ ยย.ทบ. ด�าเนินการน�าขึ้นทะเบียน 
และให้หมายเลขอาคารที่สร้างใหม่ เมื่อ ยย.ทบ. ด�าเนินการจัดท�า
ทะเบยีนประวตัแิละก�าหนดหมายเลขอาคารให้แล้ว จะส่งคนืให้แก่
หน่วย ๑ ชุด เพื่อใช้เป็นหลักฐานร่วมกัน ส�าหรับงานซ่อมแซมที่
หน่วยต่าง ๆ ได้ด�าเนินการเองก็จะต้องด�าเนินการกรอกบันทึกลง
แบบฟอร์มประวัติเช่นเดียวกันกับงานสร้างใหม่ 

- การบันทึกประวัติ
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♦	ระเบียบ	ทบ.	ว่าด้วยการควบคุมสินทรัพย์จากการพัสดุ	พ.ศ.
๒๕๕๗	ลง	๓๑	ก.ค.	๕๗	ข้อ	๓๐	
ข้อ	 ๓๐ การจัดท�าแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ เพื่อติดตั้งกับ 
สิง่อปุกรณ์ถาวรและอาคารสิง่ปลูกสร้างแต่ละรายการ ให้ด�าเนินการ
ดังนี้
        ๓๐.๑ ให้ใช้แผ่นป้ายทะเบยีนทรพัย์สนิตาม ผนวก ช แนบ
ท้ายระเบียบนี้
       ๓๐.๒ ให้กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่
รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์มีอ�านาจหน้าที่ในการก�าหนดต�าแหน่งติด
ตัง้แผ่นป้ายทะเบยีนสนิทรพัย์ส�าหรบัสิง่อุปกรณ์ถาวรและอาคารส่ิง
ปลูกสร้างในความรับผิดชอบแต่ละรายการ รวมทั้งมีอ�านาจหน้าที่
ในการปรบัปรงุเปลีย่นแปลงรปูแบบของแผ่นป้ายทะเบยีนสนิทรพัย์
ให้เหมาะสมกับรูปร่างลักษณะของส่ิงอุปกรณ์ถาวรและอาคารส่ิง
ปลูกสร้างแต่ละรายการ    
    ๓๐.๓ ให้หน่วยทีจ่ดัหาสิง่อปุกรณ์ถาวรและอาคารสิง่ปลกู
สร้าง มีหน้าที่ในการจัดท�าและติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์ให้
กับสิ่งอุปกรณ์ถาวรและอาคารสิ่งปลูกสร้างที่จัดหาใหม่
     ๓๐.๔ สิ่งอุปกรณ์ถาวร และอาคารสิ่งปลูกสร้างที่ได้แจก
จ่ายให้กบัหน่วยต่าง ๆ  ไปแล้วก่อนหน้าทีร่ะเบยีบนีจ้ะมผีลบงัคบัใช้ 
ให้เป็นหน้าที่ของหน่วยที่ครอบครองส่ิงอุปกรณ์และอาคารส่ิงปลูก
สร้างในการจัดท�าและติดตั้งแผ่นป้ายทะเบียนสินทรัพย์
       ๓๐.๕ ให้หน่วยงานที่ครอบครองส่ิงอุปกรณ์ถาวร และ
อาคารสิ่งปลูกสร้างมีหน้าท่ีความรับผิดชอบในการด�ารงสภาพแผ่น
ป้ายทะเบยีนสินทรพัย์ให้ใช้การได้ในระหว่างท่ีส่ิงอปุกรณ์ถาวรและ

- การจัดท�าป ้าย
ทะเบียนสินทรัพย์
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อาคารสิ่งปลูกสร้างอยู่ในความครอบครองของหน่วย

♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.๒๕๖๐	ข้อ	๑๘๔,	๑๘๕	และ	๑๘๖
ข้อ	๑๘๔ ภายหลงัจากสิน้สดุสญัญา ระหว่างทีอ่ยูใ่นระหว่างระยะ
เวลารับประกันความช�ารุด บกพร่อง ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบ
ครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแล บ�ารุง
รักษาและตรวจสอบความช�ารุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่
ไม่มผีูค้รอบครองพสัดหุรอืม ีหลายหน่วยงานครอบครอง ให้หวัหน้า
เจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ�ารุงรักษาและตรวจสอบ ความ
ช�ารุดบกพร่องของพัสดุนั้น 
ข้อ	 ๑๘๕ ในกรณีท่ีปรากฏความช�ารุดบกพร่องของพัสดุภายใน
ระยะเวลาของการประกัน ความช�ารุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้
มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามข้อ ๑๘๔ รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรฐั เพือ่แจ้งให้ผูข้ายหรอืผูร้บัจ้างด�าเนนิการแก้ไขหรอืซ่อมแซม
ทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค�้าประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย 
ข้อ	๑๘๖ เมื่อได้ด�าเนินการตาม ข้อ ๑๘๕ แล้ว กรณีที่สัญญาจะ
ครบก�าหนดรับประกัน ความช�ารุดบกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐ
พจิารณาถงึความช�ารดุบกพร่องของพสัด ุเพือ่ป้องกนัความเสยีหาย 
จากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป
-	หนังสือ	กบ.ทบ.	ที่	กห	๐๔๐๔/๒๑๙๕	ลง	๑๖	ก.ค.	๖๑	เรื่อง	
รายงานผลการประชุมและขออนุมัติแนวทางการปฏิบัติในการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ	ข้อ	๒.๔	
ข้อ	๒.๔ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความช�ารุด
บกพร่องก่อนคนืหลกัประกนัสัญญาโดยพสัดทุีร่บัประกนัไม่เกนิ ๖ 
เดอืน ให้ตรวจสอบความช�ารดุบกพร่องก่อนพ้นก�าหนดรบัประกนั 

 ๖.๒ หลัก
ประกันสัญญา
- การตรวจสอบการ
ช�ารุดบกพร่อง
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๑๕ วนั และพสัดท่ีุรบัประกนัเกิน ๖ เดอืน ให้ตรวจสอบความช�ารดุ
บกพร่องก่อนพ้นก�าหนดรับประกัน ๓๐ วัน
-	หนังสือกระทรวงการคลัง	ด่วนที่สุด	ที่	กค	(กวจ)	๐๔๐๕.๒/ว	
๑๑๗	ลง	๑๒	มี.ค.	๖๒	เรื่อง	การกำาหนดวิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยว
กับการตรวจสอบความชำารุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกัน
สัญญา	ข้อ	๑,	๒	และข้อ	๓
ข้อ	๑	ให้หวัหน้าหน่วยงานผูค้รอบครองพสัด ุหรอืผูท้ีไ่ด้รบัการมอบ
หมายมหีน้าทีร่ับผดิชอบดูแลบ�ารงุรกัษาและตรวจสอบความช�ารดุ
บกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมีหลาย
หน่วยงานครอบครอง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแล
บ�ารุงรักษาและตรวจสอบความช�ารุดบกพร่องของพัสดุนั้น
ข้อ	 ๒	 ในกรณีที่ปรากฏความช�ารุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะ
เวลาของการประกันความช�ารุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่
รับผิดชอบตามข้อ ๑ รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้ง
ให้ผูข้ายหรอืผูร้บัจ้างด�าเนนิการแก้ไขหรอืซ่อมแซมทนัท ีพร้อมกบั
แจ้งให้ผู้ค�้าประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย
ข้อ	 ๓	 ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความช�ารุดบกพร่อง
ภายใน ๑๕ วัน ส�าหรับหลักประกันสัญญาที่มีระยะเวลาของการ
ประกันไม่เกิน ๖ เดือน หรือภายใน ๓๐ วัน ส�าหรับหลักประกัน
สญัญาทีม่รีะยะเวลาของการประกนัตัง้แต่ ๖ เดอืนขึน้ไป ให้ผูม้หีน้า
ทีรั่บผดิชอบตรวจสอบความช�ารดุบกพร่องของพสัดแุละรายงานให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบอีกคร้ังหน่ึง หากปรากฏว่ามีความ
ช�ารุด ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐรีบแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างมา
ด�าเนนิการแก้ไข หรอืซ่อมแซมก่อนสิน้สดุระยะเวลาของการประกัน
ความช�ารุดบกพร่อง ตามหลักประกันสัญญา พร้อมกับแจ้งให้ผู้ค�้า
ประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย
      ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่แจ้งก�าหนดระยะเวลาการประกันความช�ารุด
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บกพร่องตามหลกัประกนัสญัญาให้หวัหน้าหน่วยงานผูค้รอบครอง
พัสดุหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ทราบพร้อมกับส่งมอบพัสดุทุกครั้ง
-	คูม่อืการปฏบิตังิานก่อสร้างของกองทพับก	พ.ศ.	......................
เรือ่ง	การปฏบิตัใินการส่งมอบงาน	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�าหนด
ข้อ	๔.๑.๑ การตรวจรับรองสภาพงาน โดยปกติงานก่อสร้าง และ
ซ่อมแซมอาคารจะรับรองสภาพงานไม่น้อยกว่า ๒ ปี ยกเว้นงาน
ซ่อมแซมครุภัณฑ์ เช่น เครื่องปรับอากาศ เครื่องสูบน�้า จะรับรอง
สภาพงาน ๑ ปี โดยก่อนครบก�าหนดการรับรองสภาพงานอย่าง
น้อย ๔๕ วัน จะต้องมีการตรวจสภาพความช�ารุดเสียหายว่ามีหรือ
ไม่ แล้วจึงคืนหลักประกันสัญญา โดยเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยจะ
ต้องรายงานขออนุมัติผู้ว่าจ้าง หรือผู้ที่เกี่ยวข้องด�าเนินการดังนี้
     ๔.๑.๑.๑ แต่งตัง้กรรมการตรวจสภาพงาน จ�านวน ๑ นาย 
คัดเลือกจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
        ๔.๑.๑.๒  แจ้งผูค้วบคมุงานตรวจสภาพงานและรายงานผล
ถึงเจ้าหน้าที่พัสดุ ก่อนหมดวันรับรองสภาพงานอย่างน้อย ๓๐ วัน
        ๔.๑.๑.๓ มหีนงัสอืแจ้งหน่วยรบัประโยชน์จัดเจ้าหน้าทีร่่วม
ตรวจสภาพงาน
        ๔.๑.๑.๔ มหีนงัสอืแจ้งผู้รับจ้างจดัผู้แทนร่วมตรวจสภาพงาน
ข้อ	 ๔.๑.๒ กรณีไม่เกิดความช�ารุดเสียหายหลังจากตรวจรับรอง
สภาพงานแล้วไม่ปรากฏความช�ารุดบกพร่องให้รายงานผู้ว่าจ้างเพือ่
อนุมัติถอนหลักประกันสัญญาให้กับผู้รับจ้างต่อไป
♦	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.๒๕๖๐	ข้อ	๑๗๐	(๒)	
ข้อ	 ๑๗๐	 ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ  
คู่สัญญา หรือผู้ค�้าประกัน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
     (๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค�้าประกัน

- การคืนหลัก
ประกันสัญญา
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โดยเรว็ และอย่างช้าต้องไม่เกนิ ๑๕ วนั นบัถดัจากวนัทีคู่่สัญญาพ้น
จากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว    
 การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีไม่ต้องมีการประกันเพ่ือความช�ารุดบกพร่อง
ให้คนืหลกัประกนัให้แก่คูส่ญัญาหรอืผูค้�า้ประกนัตามอตัราส่วนของ
พสัดซ่ึุงหน่วยงานของรฐัได้รบัมอบไว้แล้ว แต่ทัง้นีจ้ะต้องระบไุว้เป็น
เงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย
 การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค�้าประกันของธนาคาร บริษัท
เงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในกรณีท่ีผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่
สญัญาไม่มารบัภายในก�าหนดเวลาข้างต้น ให้รบีส่งต้นฉบับหนงัสอื
ค�้าประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลง
ทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัท
เงนิทนุหลกัทรพัย์ ผูค้�า้ประกนัทราบด้วย ส�าหรบัหนงัสอืค�า้ประกนั
อเิลก็ทรอนกิส์ของธนาคารให้คนืแก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสือค�า้ประกนั
อเิลก็ทรอนกิส์ผ่านทางระบบจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐัด้วยอเิลก็ทรอนกิส์
-	 หนังสือสำานักนายกรัฐมนตรี	 ที่	 นร	 (กวพ)	 ๑๒๐๔/๔๕๐๙	 
ลง	๑๘	พ.ค.	๓๘ การแจ้งคืนหลักประกันที่เป็นเงินสดให้คู่สัญญา 
ควรมีหนังสือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนแจ้งให้ผู้วางหลักประกัน
สัญญาทราบ โดยก�าหนดระยะเวลาให้มารับเงินประกันสัญญาคืน 
และมีเงือนไขผนวกไปด้วยว่า
      หากพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าวจะน�าเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
และเม่ือพ้นก�าหนดเวลาดังกล่าวแล้ว หากผู้วางหลักประกันไม่มา
รับเงินประกันคืน ให้น�าเงินดังกล่าวส่งเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป



ภาคผนวก





พระราชบัญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.	๒๕๖๐
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พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	พ.ศ.	๒๕๖๐
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

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

           สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ
โปรดเกล้าฯให้ประกาศว่า

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยค�าแนะน�าและ
ยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังต่อไปนี้

       มาตรา  ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”

           มาตรา  ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก�าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

           มาตรา  ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุในกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติและข้อก�าหนดใดๆ ของหน่วยงาน
ของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

           มาตรา  ๔ ในพระราชบัญญัตินี้

           “การจัดซื้อจัดจ้าง”หมายความว่าการด�าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ
จ้างเช่าแลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

        “พัสดุ”หมายความว่าสินค้างานบริการงานก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษาและ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างรวมทั้งการด�าเนินการอื่นตามที่ก�าหนดใน 
กฎกระทรวง

       “สินค้า”หมายความว่าวัสดุครุภัณฑ์ท่ีดินสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นใด 
รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วยแต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่า
ของสินค้านั้น
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   “งานบรกิาร”หมายความว่างานจ้างบรกิารงานจ้างเหมาบรกิารงานจ้างท�าของ
และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐการรับขนในการเดินทางไป
ราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างท่ีปรึกษางานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างและการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์

    “งานก่อสร้าง”หมายความว่างานก่อสร้างอาคารงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดและการซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงรื้อถอนหรือการกระท�าอื่นท่ีมี
ลักษณะท�านองเดียวกันต่ออาคารสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวรวมทั้งงาน
บริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วยแต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่า 
ของงานก่อสร้างนั้น

    “อาคาร”หมายความว่าสิ่งปลูกสร้างถาวรท่ีบุคคลอาจเข้าอยู ่หรือใช้สอย 
ได้เช่นอาคารที่ท�าการโรงพยาบาลโรงเรียนสนามกีฬาหรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอื่นที่มี
ลักษณะท�านองเดียวกันรวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ใช้สอยส�าหรับ
อาคารนัน้ๆ เช่นเสาธงร้ัวท่อระบายน�า้หอถงัน�า้ถนนประปาไฟฟ้าหรอืส่ิงอืน่ๆ ซึง่เป็นส่วน
ประกอบของตัวอาคารเช่นเครื่องปรับอากาศลิฟท์หรือเครื่องเรือน

    “สาธารณปูโภค”หมายความว่างานอนัเกีย่วกบัการประปาการไฟฟ้าการส่ือสาร
การโทรคมนาคมการระบายน�้าการขนส่งทางท่อทางน�้าทางบกทางอากาศหรือทางราง
หรือการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งด�าเนินการในระดับพื้นดินใต้พื้นดินหรือเหนือพื้นดิน

       “งานจ้างท่ีปรึกษา”หมายความว่างานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลเพื่อเป็นผู ้ให้ค�าปรึกษาหรือแนะน�าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม
สถาปัตยกรรมผังเมืองกฎหมาย เศรษฐศาสตร์การเงินการคลังสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสาธารณสุขศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัยหรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐ
หรือของหน่วยงานของรัฐ

     “งานจ้างออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสร้าง”หมายความว่างานจ้างบรกิารจาก
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

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

 (๑) ราคาทีไ่ดม้าจากการค�านวณตามหลักเกณฑท์ีค่ณะกรรมการราคา
กลางก�าหนด

   (๒) ราคาทีไ่ด้มาจากฐานขอ้มลูราคาอา้งอิงของพัสดทุีก่รมบัญชกีลาง
จัดท�า

 (๓) ราคามาตรฐานทีส่�านกังบประมาณหรือหนว่ยงานกลางอืน่ก�าหนด

 (๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

    (๕) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

   (๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วย
งานของรัฐนั้นๆ

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

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

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

 “เจ้าหน้าที่”หมายความว่าผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหาร
พสัดหุรือผูท้ีไ่ดร้บัมอบหมายจากผูม้อี�านาจใหป้ฏบิตัหินา้ทีเ่กีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งหรอื
การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ

      “คณะกรรมการนโยบาย”หมายความว่าคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

        “คณะกรรมการวนิจิฉยั”หมายความวา่คณะกรรมการวนิจิฉยัปญัหาการจดัซือ้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

        “คณะกรรมการราคากลาง”หมายความว่าคณะกรรมการราคากลางและ 
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

    “คณะกรรมการ ค.ป.ท.”หมายความว่าคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน 
การทุจริต

 “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์”หมายความว่าคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และข้อร้องเรียน

     “รัฐมนตรี”หมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้

 มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอ�านาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

  กฎกระทรวงและระเบียบนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้
บังคับได้ 
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หมวด	๑

บททั่วไป

 มาตรา๖ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
โดยใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐและ
ปอ้งกนัปญัหาการทจุริตให้หนว่ยงานของรฐัปฏบิตัติามแนวทางของพระราชบญัญตันิีแ้ละ
กฎกระทรวงระเบียบและประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

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

   ระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญัติตามวรรคสองจะก�าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ เป็นอย่างอื่นก็ได้

        ระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสามต้องได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

       มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่

 (๑) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง

 (๒) การจดัซือ้จัดจา้งยทุโธปกรณแ์ละการบริการทีเ่กีย่วกับความมัน่คง
ของชาตโิดยวธิรีฐับาลตอ่รฐับาลหรอืโดยการจดัซือ้จดัจา้งจากตา่งประเทศทีก่ฎหมายของ
ประเทศนั้นก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น
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 (๓) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อการให้บริการทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษาทั้งน้ีที่ไม่สามารถด�าเนินการตาม 
พระราชบัญญัตินี้ได้

 (๔) การจัดซ้ือจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ตา่งประเทศ องคก์ารระหวา่งประเทศสถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ องค์การตา่งประเทศ
ทั้งในระดับรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ ที่สัญญาหรือ 
ข้อก�าหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

 (๕) การจัดซ้ือจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาล 
ตา่งประเทศ องคก์ารระหวา่งประเทศสถาบนัการเงนิระหวา่งประเทศ องค์การตา่งประเทศ
ทั้งในระดับรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ ที่สัญญาหรือ 
ข้อก�าหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยใช้เงินกู้หรือเงิน 
ช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ ซึ่งจ�านวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้นเป็นไป 
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา

 (๖)  การจัดซ้ือจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาล 
ทีเ่ปน็หนว่ยงานของรฐัโดยใชเ้งนิบรจิาครวมทัง้ดอกผลของเงนิบรจิาค โดยไมใ่ชเ้งนิบรจิาค
นั้นร่วมกับเงินงบประมาณ

 การจัดซื้อจัดจ้างตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่ได้รับยกเว้นมิให้น�าพระราช
บญัญตันิีม้าใชบ้งัคบัตอ้งเปน็ไปตามหลกัเกณฑท์ีค่ณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนด
ในราชกจิจานเุบกษาโดยประกาศดงักลา่วจะก�าหนดใหห้นว่ยงานของรฐัเสนอเรือ่งการจดั
ซื้อจัดจ้างใดตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้รับยกเว้น
เป็นรายกรณีไปก็ได้

 การยกเว้นมิให้น�าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การ
จัดซื้อจัดจ้างใดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ให้ตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบาย

       กรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
ของพระราชบัญญัตินี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง

        การจดัซือ้จดัจา้งตาม (๖) นอกจากสถาบนัอดุมศกึษาหรอืสถานพยาบาล
ที่เป็นหน่วยงานของรัฐต้องด�าเนินการตามวรรคสี่แล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาน
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พยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐน้ันรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบาย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

   มาตรา ๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
ตอ้งกอ่ให้เกดิประโยชนส์งูสดุแกห่นว่ยงานของรฐัและตอ้งสอดคล้องกบัหลักการดงัตอ่ไปนี้

 (๑) คุ้มค่า โดยพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะ 
ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐมีราคาที่เหมาะสมและมี
แผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน

  (๒) โปร่งใส โดยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท�า 
โดยเปิดเผยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ 
ทุกรายโดยเท่าเทียมกันมีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอมี 
หลักฐานการด�าเนินงานชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุในทุกขั้นตอน

 (๓)  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีก�าหนดเวลาท่ีเหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ 
ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

 (๔) ตรวจสอบได ้โดยมีการเกบ็ขอ้มลูการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิาร
พัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ

 ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุหากการจัดซ้ือจัดจ้างไม่เป็นไปตาม
หลกัการดงักลา่วแตไ่มม่ผีลตอ่การจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งมนียัส�าคญัหรอืเกิดจากกรณเีรง่ดว่น
หรือมีเหตุผลหรือความจ�าเป็นอื่นการจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป

 ใหใ้ชห้ลกัการตามวรรคหนึง่เปน็แนวทางในการปฏิบัตติามอ�านาจหน้าที่
ของคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการวนิจิฉยัคณะกรรมการราคากลางคณะกรรมการ 
ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม

 มาตรา ๙ การก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท�าการจัดซื้อ
จัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐค�านึงถึงคุณภาพเทคนิคและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุนั้นและห้ามมิให้ก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อ
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หนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเว้นแต่พัสดุที่จะท�าการจัดซื้อจัดจ้างตาม
วัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้

 มาตรา ๑๐ ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๖๖ หา้มมใิหห้นว่ยงานของรฐัเปดิเผยขอ้เสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอในส่วนท่ีเป็นสาระส�าคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ 
ซึง่อาจกอ่ใหเ้กดิการไดเ้ปรยีบเสยีเปรยีบระหวา่งผูย้ืน่ขอ้เสนอดว้ยกนัตอ่ผูซ้ึง่มไิดเ้กีย่วขอ้ง
กับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูล 
ต่อผู้มีอ�านาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือการด�าเนินการตามกฎหมาย

มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ�าปีและ
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ 
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่

 (๑) กรณีที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับท้ังนี้
ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)

 (๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง
หรือมีความจ�าเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดทั้งนี้ 
ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)

       (๓) กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่ก�าหนดในกฎ
กระทรวงหรอืทีม่คีวามจ�าเปน็เรง่ดว่นหรือทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงของชาตทิัง้นีต้ามมาตรา 
๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)

 (๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความ
จ�าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดท�าแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรค
หนึ่งและการเปลี่ยนแปลงแผนให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา 
รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ

การจัดท�าบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอน 
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การจดัซ้ือจดัจา้งและการรอ้งขอเพือ่ตรวจดบูนัทกึรายงานดงักล่าวใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบ
ที่รัฐมนตรีก�าหนด

มาตรา ๑๓ ในการจดัซือ้จดัจา้งผูท้ีม่หีนา้ทีด่�าเนนิการตอ้งไมเ่ปน็ผูม้สีว่นไดเ้สยี
กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าท่ีด�าเนินการตามวรรคหน่ึงเป็นผู้มี 
ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในข้ันตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซ้ือจัดจ้าง
หรอืเป็นกรรมการในคณะกรรมการการจดัซือ้จดัจา้งแตไ่มมี่ผลตอ่การจดัซือ้จัดจา้งอยา่ง
มีนัยส�าคัญการจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป

มาตรา ๑๔ เพื่อให้การจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิด 
ความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ท�าการจัดซื้อจัดจ้าง 
ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยและไม่มีผลต่อการจัดซ้ือจัดจ้าง 
อย่างมีนัยส�าคัญการจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป

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

หมวด	๒

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต

 มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหน่ึงข้ันตอนใดของ 
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามที่ก�าหนดไว้ในหมวดนี้

     มาตรา ๑๗ ในการด�าเนินการตามมาตรา ๑๖ คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจ
ก�าหนดให้มกีารจัดท�าขอ้ตกลงคณุธรรมตามโครงการความรว่มมอืปอ้งกนัการทจุรติในการ 
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามมาตรา ๑๘ ก็ได้ทั้งนี้การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องจัดท�าข้อตกลง 
คุณธรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก�าหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษาโดยอย่างน้อยให้ค�านึงถึงวงเงินของการจัดซื้อจัดจ้างมาตรการป้องกัน 
การทุจริตการจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีความเสี่ยงต่อการทุจริตและความคล่องตัวในการ 
ด�าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย

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

 มาตรา ๑๘ ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้จัดท�าเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐ 
เจ้าของโครงการและผู้ประกอบการทีจ่ะเข้ายืน่ข้อเสนอโดยฝ่ายหน่วยงานของรฐัเจ้าของ
โครงการและฝ่ายผูป้ระกอบการทีจ่ะเข้ายืน่ข้อเสนอต้องตกลงกนัว่าจะไม่กระท�าการทจุริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างและให้มีผู้สังเกตการณ์ซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญหรือประสบการณ ์
ที่จ�าเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซ้ือจัดจ้างตั้งแต่ 
ขัน้ตอนการจัดท�าร่างขอบเขตของงานหรอืรายละเอยีดของพสัดทุีจ่ะท�าการจดัซือ้จดัจ้าง 
และร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงข้ันตอนสิ้นสุดโครงการโดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความ 
เป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้วให้รายงาน 
ความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. ทราบด้วย

 แนวทางและวิธีการในการด�าเนินงานโครงการแบบของข้อตกลงคุณธรรม  
การคัดเลือกผู ้สังเกตการณ์และการจัดท�ารายงานตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามที่ 
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา

 มาตรา ๑๙ ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในประเภทหรือมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง 
ตามทีค่ณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก�าหนดในราชกจิจานเุบกษาหากประสงค์จะเข้ายืน่
ข้อเสนอกบัหน่วยงานของรฐัในการจดัซือ้จดัจ้างตามพระราชบญัญตันิีต้้องจดัให้มนีโยบาย
ในการป้องกันการทุจริตและมีแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างที่เหมาะสม 
มาตรฐานข้ันต�่าของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างที่ผู ้
ประกอบการต้องจัดให้มีตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศ
ก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา
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หมวด	๓

คณะกรรมการ

ส่วนที่	๑

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐประกอบด้วย

 (๑) รฐัมนตรวีา่การกระทรวงการคลงัหรอืรฐัมนตรชีว่ยวา่การกระทรวง
การคลังซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ

 (๒)  กรรมการโดยต�าแหน่ง ได้แก่ ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ปลัด
กระทรวงการคลงั ปลดักระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม เลขาธกิารคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ผู้อ�านวยการส�านักงบประมาณ อัยการสูงสุด อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง 
ท้องถิ่น ผู้อ�านวยการส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าการตรวจเงิน 
แผ่นดินและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย 
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งละหน่ึงคน ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจาก 
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรม การเงิน  
การคลัง การบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและ 
เป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการและให้ข้าราชการของ
กรมบัญชีกลาง  ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจ�านวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา ๒๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้

 (๑)  มีสัญชาติไทย

     (๒)  มีอายุไม่ต่�ากว่าสามสิบห้าปี

 (๓)  ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต



กรมจเรทหารบก130

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

 (๔)  ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

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

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

 (๗) ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งโดยตรงกับการปฏิบัติ
หน้าที่ในต�าแหน่งกรรมการ

มาตรา ๒๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต�าแหน่งคราวละสามปีและ 
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะด�ารงต�าแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

เมื่อครบก�าหนดตามวาระในวรรคหนึ่งให้ด�าเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิใหม่ภายในหกสิบวันในระหว่างท่ียังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ 
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงพ้นจากต�าแหน่งตามวาระน้ันอยู่ในต�าแหน่งเพื่อด�าเนินงาน
ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่

มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
พ้นจากต�าแหน่งเมื่อ

 (๑)  ตาย

 (๒) ลาออก

 (๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑

 (๔)  คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะหย่อนความสามารถบกพร่องหรือ
ทุจริตต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย

ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้ง 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ต�าแหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งแทนต�าแหน่งที่ว่างให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
นั้นด�ารงต�าแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วน้ัน
ทั้งนี้ในกรณีการแต่งตั้งแทนต�าแหน่งที่ว่างหากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่ง
ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
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ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการ
นโยบายประกอบด้วยกรรมการท้ังหมดเท่าท่ีมีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิตามวรรคสอง

มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอ�านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้

 (๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ต่อคณะรัฐมนตรี

 (๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม 
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

 (๓) ก�ากับดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของ 
หน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้

 (๔)  วินิจฉัยความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๔ 
รวมทัง้ตคีวามและวนิจิฉยัปญัหาขอ้หารอืเกีย่วกบัประกาศทีค่ณะกรรมการนโยบายออก
ตามความในพระราชบัญญัตินี้

 (๕) ก�าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่

 (๖) ก�าหนดแนวทางวิธีปฏิบัติแบบหรือตัวอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติ 
ตามระเบียบที่ออกความในพระราชบัญญัตินี้

 (๗) จัดท�ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอ 
คณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 (๘) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

ในการปฏิบัติตามอ�านาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการนโยบายอาจเชิญ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใดมาแสดงความคิดเห็นช้ีแจงหรือให้ส่งเอกสาร 
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้

ผลการด�าเนินการตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้ประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด
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มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ใหป้ระธานกรรมการเปน็ประธานในทีป่ระชมุ ถา้ประธานกรรมการไมม่าประชมุ
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธาน
ในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียง
หนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม 
ในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณา ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเร่ืองนั้นในกรณี
ที่มีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้น้ันมีส่วนได้เสียโดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ให้ท่ีประชุมพิจารณาตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีก�าหนด ซึ่งในระหว่างท่ีประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผู้นั้นเมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุมและ
ให้ถือว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบไปด้วยประธานกรรมการและกรรมการ 
ทุกคน แล้วแต่กรณีที่ไม่ใช่ผู้ต้องออกจากที่ประชุมเพราะเหตุดังกล่าว

มาตรา ๒๖ คณะกรรมการนโยบายมีอ�านาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพ่ือ 
ท�าการใดๆ แทนได้และให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของ 
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
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ส่วนที่	๒

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

 มาตรา ๒๗ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐประกอบด้วย

 (๑) ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ

 (๒) กรรมการโดยต�าแหนง่ ไดแ้ก ่อธบิดีกรมบญัชกีลาง ผูแ้ทนส�านกังาน
ปลัดส�านักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนส�านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 
ผูแ้ทนส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ผูแ้ทนส�านกังบประมาณ ผู้แทนส�านกังานอยัการ
สงูสดุ ผูแ้ทนกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถ่ินและผูแ้ทนส�านักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ

 (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ 
ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีหรือด้านอื่นๆ ท่ีเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของ 
คณะกรรมการวินิจฉัย

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็น
กรรมการและเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

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

มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุต่อคณะกรรมการนโยบาย

 (๒)  ให้ค�าปรึกษาแนะน�าแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้

 (๓) ตคีวามและวนิจิฉยัปญัหาขอ้หารอืเกีย่วกบัการปฏบิตัติามพระราช
บัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
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 (๔)  ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่
ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

 (๕)  เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานรวมทั้งเสนอ 
ความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีในการพิจารณาอุทธรณ์ค�าส่ังลงโทษ 
ให้เป็นผู้ทิ้งงาน

 (๖) จดัท�ารายงานเกีย่วกับปญัหาและอปุสรรคในการจัดซ้ือจดัจา้งและ
การบริหารพัสดุเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 (๗)  ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ 
คณะกรรมการนโยบายรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

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

การตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือตาม (๓) ถ้าหน่วยงานของรัฐมีข้อหา
รือตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาให้แล้ว
เสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับข้อหารือและให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอ�านาจ
สั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้หากเห็นสมควรเว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนาม
ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยได้มีค�าวินิจฉัยตามวรรคสามว่าการไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๓ หรือมาตรา ๑๔ มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส�าคัญ 
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอ�านาจสั่งยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างนั้นเว้นแต่หน่วยงานของรัฐ
จะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

มาตรา ๓๐ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ 
ท�าการใดๆ แทนได้ ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ
วินิจฉัยและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๓๑ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอ�านาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
หรือบุคคลอ่ืนใดมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยค�าหรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เก่ียวข้อง 
เพื่อประกอบการพิจารณาได้
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ส่วนที่	๓

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
ประกอบด้วย

 (๑) อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานกรรมการ

 (๒) กรรมการโดยต�าแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทน
กระทรวงการคลัง ผูแ้ทนกระทรวงดจิทิลัเพือ่เศรษฐกิจและสงัคม ผู้แทนกระทรวงพาณชิย์
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนส�านักงบประมาณ ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมทางหลวงผู้แทนกรมทางหลวง
ชนบท ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้แทนส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

     (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกิน 
สบิเอด็คน ซึง่ปลดักระทรวงการคลังแตง่ตั้งจากสภาวศิวกร สภาสถาปนกิ สภาหอการค้า
แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งละหนึ่งคน ในส่วนที่เหลือ 
ให้แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ในด้านพัสดุหรือด้านอ่ืนอันเป็น
ประโยชน์ต่องานของคณะกรรมการราคากลาง

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็น
กรรมการและเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา ๓๓ ใหน้�าบทบญัญตัมิาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใชบ้งัคับ
กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๓ ของหมวด ๓ คณะกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

 (๑) ออกประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดราคากลาง

 (๒) ก�ากับดูแลการก�าหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระ
ราชบัญญัตินี้

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

 (๔) ตคีวามและวนิจิฉยัปญัหาขอ้หารือเกีย่วกบัหลกัเกณฑแ์ละวธิกีาร
ก�าหนดราคากลาง
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 (๕) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียด 
ของหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดราคากลางตาม (๑)

 (๖)  พจิารณาขอ้รอ้งเรยีนกรณทีีเ่หน็วา่หนว่ยงานของรฐัมไิดป้ฏบิตัใิห้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดราคากลาง

 (๗) ออกประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ

 (๘)  จัดท�ารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการ
ก�าหนดราคากลางของหน่วยงานของรัฐและการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ 
เปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ่หนว่ยงานของรฐัเสนอคณะกรรมการนโยบายอยา่งนอ้ยปลีะหนึง่คร้ัง

 (๙) ปฏบิตัหินา้ทีอ่ืน่ตามทีก่�าหนดในพระราชบญัญตันิีห้รอืตามทีค่ณะ
กรรมการนโยบายรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

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

มาตรา ๓๕ คณะกรรมการราคากลางต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธี
การก�าหนดราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

เมื่อได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาด้วย

มาตรา ๓๖ คณะกรรมการราคากลางมีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ 
เพื่อท�าการใดๆ แทนได้ ทั้งนี้ให้แต่งตั้งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทของพัสดุเช่น
งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์หรือพัสดุที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ 
ราคากลางและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
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ส่วนที่	๔

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

มาตรา ๓๗ ให้มีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตประกอบด้วย

 (๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ

 (๒)  กรรมการโดยต�าแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทน
ส�านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจ
และสงัคมแหง่ชาต ิผูแ้ทนส�านกังบประมาณ ผูแ้ทนส�านกังานอยัการสูงสุด ผู้แทนส�านกังาน 
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

  (๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากองค์กรเอกชนท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ต่อต้านการทุจริตหรือส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม ทั้งนี้ องค์กรเอกชนดังกล่าว 
ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและได้ด�าเนินงานมาแล้ว 
ไม่น้อยกว่าสองปี

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่ง 
เป็นกรรมการและเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา ๓๘ ใหน้�าบทบญัญตัมิาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใชบ้งัคับ
กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๔ ของหมวด ๓ คณะกรรมการโดยอนุโลม

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

 (๑) ก�าหนดแนวทางและวิธีการในการด�าเนินงานโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 (๒) ก�าหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของ 
ผู้สังเกตการณ์

 (๓) คดัเลอืกโครงการการจดัซือ้จดัจา้งเพือ่เขา้รว่มโครงการความร่วม
มือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
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 (๔) คัดเลือกผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

 (๕) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับแนวทางและวิธีการ 
ในการด�าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 
ตาม (๑)

 (๖) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีท่ีไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียด 
ของแนวทางและวิธีการในการด�าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑)

 (๗) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีการในการด�าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกัน 
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑)

 (๘) จัดท�ารายงานผลการประเมินโครงการการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วม
โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเสนอคณะกรรมการ
นโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 (๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้

ผลการด�าเนินการตามวรรคหน่ึง ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

มาตรา ๔๐ คณะกรรมการ ค.ป.ท. มีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท�า 
การใด ๆ  แทนได ้ใหน้�าบทบญัญตัมิาตรา ๒๕ มาใช้บงัคบักบัการประชมุของคณะกรรมการ 
ค.ป.ท. และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
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ส่วนที่	๕

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

มาตรา ๔๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนประกอบด้วย

 (๑)  ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ

 (๒) กรรมการโดยต�าแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทน
ส�านกังานปลดัส�านกันายกรฐัมนตร ีผูแ้ทนส�านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีา ผูแ้ทนส�านกั 
งบประมาณ ผูแ้ทนส�านักงานอยัการสงูสดุ ผูแ้ทนกรมสง่เสรมิการปกครองทอ้งถิน่ ผูแ้ทน
ส�านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

 (๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจ�านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน 
ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้า 
แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งละหนึ่งคน ในส่วนที่เหลือ 
ให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
การเงนิ การคลงั การบรหิารจัดการ วทิยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีหรอืดา้นอืน่ๆ ทีเ่กีย่วขอ้ง
และเป็นประโยชน์ต่อการด�าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็น
กรรมการและเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

มาตรา ๔๒ ใหน้�าบทบญัญตัมิาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใชบ้งัคับ
กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๕ ของหมวด ๓ คณะกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ�านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้

     (๑) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙

 (๒) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือระเบียบท่ีออกตาม 
ความในพระราชบัญญัตินี้

 (๓) จัดท�ารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด�าเนินการ
พิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

 (๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่ 
คณะกรรมการนโยบายรัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
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ผลการด�าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

การยื่นข้อร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม (๒) ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

ในกรณีที่พิจารณาข้อร้องเรียนตาม (๒) แล้วรับฟังได้ว่าหน่วยงานของรัฐ 
มิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีหรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความใน 
พระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ�านาจส่ังระงับการจัดซื้อจัดจ้าง 
ไว้ก่อนได้ เว้นแต่จะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว

ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระท�าการตามหน้าที่โดยสุจริต 
ย่อมได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง

มาตรา ๔๔ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ�านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อท�าการใดๆ  แทนได้

ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๔๓ วรรคห้ามาใช้บังคับกับการกระท�าการตามหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม

มาตรา ๔๕ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ�านาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค�า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้
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หมวด	๔

องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

มาตรา ๔๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการ 
จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
ซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนสามารถ
เข้าตรวจดูได้

มาตรา ๔๗ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่จัดท�าฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุ 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นและให้เผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

การก�าหนดราคาอ้างอิงของพัสดุต้องค�านึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้นและ 
การก�าหนดราคาอ้างอิงของพัสดุอย่างเดียวกันจะไม่ใช้ราคาเดียวกันทั่วประเทศก็ได้

กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยปีละสองครั้ง

มาตรา ๔๘ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าท่ีรวบรวมวิเคราะห์ และประเมินผล 
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติน้ี และจัดท�ารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค 
ในการด�าเนินการพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการตามวรรคหนึ่งให้หน่วยงานของรัฐส่งรายงาน 
ผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติน้ีต่อกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

รายงานตามวรรคหนึ่งเมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้วให้
ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

มาตรา ๔๙ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าท่ีในการก�าหนดและจัดให้มีหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัติน้ี
ทั้งนี้กรมบัญชีกลางจะด�าเนินการเองหรือจะด�าเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเอกชน 
ที่เกี่ยวข้องก็ได้
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ให้เจ้าหน้าท่ีซ่ึงผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและได้รับแต่งต้ังให้ด�ารง
ต�าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงิน 
เพิ่มหรือเงินอื่นท�านองเดียวกันดังต่อไปนี้

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

 (๒) ในกรณีท่ีไม่เป็นข้าราชการพลเรือนให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้ง 
ให้ด�ารงต�าแหน่งท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นต�าแหน่ง
ทีม่เีหตพิุเศษตามกฎหมายเกีย่วกบัการบรหิารงานบคุคลของหนว่ยงานของรฐัท่ีเจา้หนา้ที่
น้ันสงักดัอยูแ่ละมสีทิธไิดร้บัเงนิเพิม่ส�าหรบัต�าแหนง่ทีม่เีหตุพเิศษตามกฎหมายวา่ดว้ยการ 
น้ันหรือเป็นต�าแหน่งท่ีมีสิทธิได้รับเงินอ่ืนท�านองเดียวกันตามกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่แล้วแต่กรณีท้ังน้ีในการก�าหนดให้ได้
รับเงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นท�านองเดียวกันให้เปรียบเทียบกับ
เงินเพิ่มส�าหรับต�าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นท�านองเดียวกันของหน่วยงานของรัฐ
ประเภทเดียวกัน

มาตรา ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าท่ีปฏิบัติงานธุรการงานประชุมงาน
วิชาการการศึกษาหาข้อมูลและกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการนโยบาย 
คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการดังกล่าวรวมทั้งให้มี
อ�านาจหน้าที่อื่นตามที่ก�าหนดในพระราชบัญญัตินี้
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หมวด	๕

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอ�านาจประกาศก�าหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษาให้งานก่อสร้างในสาขาใดเป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงาน 
กอ่สร้างในสาขานัน้จะเขา้รว่มเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ่หนว่ยงานของรฐัได ้ผูป้ระกอบการงาน
ก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง

คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษาให้งาน
ก่อสร้างในสาขาใดท่ีผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนไว้กับ 
กรมบญัชกีลางตามวรรคหนึง่ตอ้งใชเ้งนิงบประมาณในวงเงนิเทา่ใดหรือตอ้งใช้ผู้ประกอบ
วิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ 
คณะกรรมการราคากลางประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้จะต้องเปิดโอกาส 
ให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา

มาตรา ๕๒ ในกรณทีีเ่หน็สมควรคณะกรรมการราคากลางอาจประกาศก�าหนด
ในราชกิจจานุเบกษาให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
เป็นผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ผู้ประกอบการ
นั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางก็ได้

หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นที่จะ 
เขา้ร่วมเปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอตอ่หนว่ยงานของรฐัตามวรรคหนึง่ ใหเ้ปน็ไปตามทีค่ณะกรรมการ
ราคากลางประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษาท้ังน้ีจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา

มาตรา ๕๓ ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายช่ือผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 
ตามมาตรา ๕๑ และผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา ๕๒ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและให้ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลให้
เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
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ในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างและ 
ผูป้ระกอบการพสัดอืุน่ตามวรรคหนึง่ไวแ้ลว้หน่วยงานของรฐัไมต่อ้งจดัให้มกีารขึน้ทะเบยีน
ผู้ประกอบการประเภทนั้นอีกและให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่น 
ขอ้เสนอตามมาตรา ๕๑ หรอืมาตรา ๕๒ ในประกาศเชญิชวนใหเ้ขา้รว่มการจดัซือ้จดัจา้ง
ของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตามการเพิกถอนรายชื่อออก
จากทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนรวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการ
อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีท่ีกรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบ
การให้เป็นไปตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

หมวด	๖

การจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรา ๕๔ บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ยกเว้น
งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

มาตรา ๕๕ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระท�าได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวน 
ผู้ประกอบการทั่วไปท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก�าหนดให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ

 (๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะ 
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก�าหนดซึ่งต้องไม่น้อย
กว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
ก�าหนดน้อยกว่าสามราย

 (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการ
ทีม่คีณุสมบัติตรงตามเงือ่นไขทีห่นว่ยงานของรฐัก�าหนดรายใดรายหนึง่ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ
หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมท้ังการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรง 
ในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง
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มาตรา ๕๖ การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศ 
เชิญชวนทั่วไปก่อนเว้นแต่

 (๑) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก

  (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือ 
ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

  (ข)  พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ
หรือซับซ้อนหรือต้องผลิตจ�าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือ 
โดยเฉพาะ หรอืมคีวามช�านาญเปน็พิเศษ หรอืมทัีกษะสงู และผูป้ระกอบการนัน้มจี�านวน
จ�ากัด

           (ค) มีความจ�าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้พัสดุน้ันอันเนื่องมาจากเกิด
เหตกุารณท์ีไ่มอ่าจคาดหมายไดซ้ึง่หากใชว้ธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปจะท�าใหไ้มท่นัตอ่ความ
ต้องการใช้พัสดุ

  (ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจ�ากัดทาง
เทคนิคที่จ�าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ

    (จ) เป็นพัสดุท่ีจ�าเป็นต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศหรือด�าเนินการ
โดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ

  (ฉ)  เป็นพัสดุ ท่ีใช้ในราชการลับหรือเป็นงานที่ ต้องปกปิด 
เป็นความลับของหน่วยงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ

  (ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุท่ีจ�าเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบ 
ความช�ารุดเสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร  
เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์

      (ซ)  กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 (๒)  กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

  (ก) ใช้ทัง้วธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปและวธิคีดัเลอืกหรอืใชว้ธิคีดั
เลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
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  (ข) การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีมีการผลิต จ�าหน่าย ก่อสร้างหรือ 
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก�าหนด 
ในกฎกระทรวง

        (ค)  การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีมีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติ
โดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซ่ึงเป็นตัวแทน
จ�าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทย 
และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้

  (ง) มคีวามจ�าเปน็ต้องใช้พสัดนุัน้โดยฉุกเฉินเนือ่งจากเกดิอบุตัภิยั
หรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและการ 
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้า 
และอาจท�าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

      (จ) พัสดุที่จะท�าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุท่ีเกี่ยวพันกับพัสดุ 
ที่ได้ท�าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและมีความจ�าเป็นต้องท�าการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม 
เพือ่ความสมบรูณห์รอืตอ่เนือ่งในการใชพ้สัดนุัน้โดยมลูค่าของพสัดทุีท่�าการจัดซือ้จดัจา้ง
เพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ท�าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว

       (ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐองค์การ
ระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ

  (ช) เป็นพัสดุท่ีเป็นท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างซ่ึงจ�าเป็นต้องซื้อ 
เฉพาะแห่ง

  (ซ) กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (๑) (ซ) หรอื (๒) (ซ) ใหเ้ปน็พสัดทุีร่ฐัตอ้งการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) ก็ได้ หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (๒) 
(ซ) เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) แล้ว เมื่อหน่วยงาน
ของรัฐจะท�าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตาม (๒) (ซ) ก่อน

ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่าง
ประเทศจะท�าการจดัซ้ือจัดจา้งโดยใชว้ธิคีดัเลอืกหรอืวธิเีฉพาะเจาะจงโดยไมใ่ชว้ธีิประกาศ
เชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อก�าหนดรายละเอียดอื่นของการจัดซ้ือจัดจ้าง 
พัสดุตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการ
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มาตรา ๕๗ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ด้วยวิธีการ 
ทางอเิลก็ทรอนกิสใ์นระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชกีลางให้เปน็ไปตามระเบยีบ
ที่รัฐมนตรีก�าหนด

มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวมหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง 
แห่งใดอาจท�าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นๆ ก็ได้ตามกรอบ 
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐผู้ท�าการจัดซื้อจัดจ้างกับคู่สัญญา

การด�าเนินการตามวรรคหนึ่งต้องค�านึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ 
ในการใช้งานเป็นส�าคัญทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

มาตรา ๕๙ เพื่อประโยชน์ในการจัดท�าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
ของพัสดุที่จะท�าการจัดซ้ือจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนก่อนท�าการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ
ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะท�าการจัดซ้ือจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญ
ชวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้

หลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดของพัสดุท่ีจะท�าการจัดซ้ือจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนเพื่อน�าไปใช้
เป็นเอกสารเชิญชวนให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

มาตรา ๖๐ ก่อนด�าเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา ๕๕  
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐจะด�าเนิน
การจัดท�าเองหรือด�าเนินการจัดจ้างตามหมวด ๘ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างก็ได้

ในกรณีที่ต้องมีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างซึ่งไม่อาจจัดให้มีแบบรูปรายการ
งานก่อสร้างตามวรรคหนึ่งได้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องด�าเนินการตามวรรคหนึ่งโดยกรณี 
ใดที่จะจ้างออกแบบรวมก่อสร้างต้องพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงิน
ดว้ยทัง้นีห้ลกัเกณฑแ์ละวธิกีารจ้างออกแบบรวมก่อสรา้งให้เปน็ไปตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรี
ก�าหนด

มาตรา ๖๑ ในการจดัซือ้จดัจา้งพสัดแุตล่ะครัง้ใหผู้ม้อี�านาจแตง่ตัง้ผูร้บัผดิชอบ
การจดัซือ้จดัจา้งนัน้ซึง่จะกระท�าโดยคณะกรรมการการจัดซือ้จดัจา้งหรอืเจา้หนา้ทีค่นใด
คนหนึ่งก็ได้
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องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระท�าโดยคณะกรรมการและหน้าที่ของผู้รับ
ผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซ้ือจัดจ้างตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ี
กระทรวงการคลังก�าหนด

มาตรา ๖๒ การจัดซ้ือจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ (๑) ให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดท�าประกาศและเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปว่าหน่วยงานของรัฐ 
จะด�าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใดวันเวลาสถานที่ยื่นข้อเสนอและเงื่อนไขอื่นๆ

ประกาศและเอกสารเชิญชวนตามวรรคหน่ึงให้ประกาศเผยแพร่ในระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชี
กลางก�าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยณสถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
นั้นในการนี้หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนดังกล่าวโดยวิธี
การอื่นด้วยก็ได้

หลกัเกณฑว์ธิกีารและรายละเอยีดการจดัท�าประกาศและเอกสารเชญิชวนรวม
ทั้งระยะเวลาการประกาศเชิญชวนให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ (๒) หรือ (๓) ให้หน่วยงานของรัฐ
จดัท�าหนงัสอืเชญิชวนใหผู้ป้ระกอบการเขา้ยืน่ขอ้เสนอทัง้นีต้ามระเบยีบทีร่ฐัมนตรีก�าหนด

มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการค�านวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

มาตรา ๖๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ
ในการจัดซ้ือจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้อง
ห้ามดังต่อไปนี้

 (๑) มีความสามารถตามกฎหมาย

 (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

 (๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

 (๔) ไมเ่ปน็บคุคลซึง่อยูร่ะหวา่งถกูระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรอืท�าสัญญา
กับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม
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 (๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงาน 
ของรัฐตามมาตรา ๑๐๙

 (๖) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบาย
ประกาศก�าหนดในราชกิจจานุเบกษา

ให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดเป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่า 
ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมี 
อยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้วย

มาตรา ๖๕ ในการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอโดยวธิตีามมาตรา ๕๕ (๑) หรอื (๒)

ให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
และวตัถปุระสงคข์องการใชง้านเปน็ส�าคญัโดยใหค้�านงึถึงเกณฑร์าคาและพิจารณาเกณฑ์
อื่นประกอบด้วยดังต่อไปนี้

 (๑) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน

 (๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ

 (๓) บริการหลังการขาย

 (๔) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

 (๕)  การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

 (๖)  ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นในกรณีที่ก�าหนดให้มีการยื่น
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก

 (๗)  เกณฑ์อื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่ก�าหนดใน 
กฎกระทรวงซ่ึงอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุ 
ที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อมให้รัฐมนตรีออกระเบียบก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่งซึ่งอย่างน้อยต้องก�าหนดให้หน่วยงาน 
ของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึงหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ประกอบกับเกณฑ์ราคาและ 
ต้องก�าหนดน�้าหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจนแต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้
เกณฑ์อื่นประกอบและจ�าเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือกให้ใช้เกณฑ ์
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ราคารวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ทั้งนี ้
ในกรณทีีไ่ม่สามารถออกระเบยีบก�าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัการพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ
ของพัสดทุกุประเภทได้จะก�าหนดกรณตีวัอย่างของพสัดุประเภทหนึง่ประเภทใดเพือ่เป็น
แนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุอื่นๆ ก็ได้

เมื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ท่ีหน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณา
แล้วการพิจารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงล�าดับตามคะแนนข้อเสนอใดที่มีคะแนนสูงสุด
ใหห้นว่ยงานของรฐัเลอืกขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้และใหบ้นัทกึผลการพจิารณา
ดังกล่าวด้วย

ให้หน่วยงานของรฐัประกาศเกณฑ์ทีใ่ช้ในการพจิารณาคัดเลือกและน�า้หนกัของ
แต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนแล้วแต่กรณีด้วย

ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีมีลักษณะท่ีจะต้องค�านึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ
หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอหรือกรณีอื่นท่ีท�าให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือก 
ข้อเสนอตามวรรคหนึ่งหน่วยงานของรัฐอาจก�าหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือ
ข้อเสนออื่นก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีก�าหนด

มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

การลงนามในสญัญาจดัซ้ือจดัจา้งจะกระท�าไดต้อ่เมือ่ลว่งพน้ระยะเวลาอทุธรณ์
และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๗ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์เมื่อหน่วยงานของรัฐ 
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ท�าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้เว้นแต 
่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจ�าเป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวธิเีฉพาะเจาะจงหรอืการจัดซือ้จดัจา้งทีม่วีงเงนิเลก็นอ้ยตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง

มาตรา ๖๗ ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการ 
จัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด�าเนินการไปแล้วได้ในกรณีดังต่อไปนี้
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 (๑) หน่วยงานของรัฐน้ันไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือเงินงบประมาณท่ีได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะท�าการจัดซื้อ
จัดจ้างนั้นต่อไป

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

 (๓) การท�าการจัดซ้ือจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ 
หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

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

การยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างตามวรรคหน่ึงเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ 
ผู้ย่ืนข้อเสนอในการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีถูกยกเลิกน้ันจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงาน 
ของรัฐไม่ได้

เมื่อมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการ 
ซึ่งมารับหรือซื้อเอกสารเชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งนั้น

ในกรณีท่ีมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไปมิให้ถือว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่น 
ตาม (๒)

ประกาศตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนดและให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นในการนี้หน่วยงานของรัฐจะ
เผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้

มาตรา ๖๘ รายละเอยีดวธิกีารและข้ันตอนการจดัซือ้จดัจา้งพสัดทุีไ่มไ่ดบั้ญญตัิ
ไว้ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด
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หมวด	๗

งานจ้างที่ปรึกษา

มาตรา ๖๙ งานจ้างที่ปรึกษาอาจกระท�าได้โดยวิธีดังต่อไปนี้

   (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้แก่การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวน 
ทีป่รกึษาทัว่ไปทีม่คีณุสมบตัติรงตามเงือ่นไขทีห่นว่ยงานของรฐัก�าหนดใหเ้ข้ายืน่ขอ้เสนอ

 (๒) วิธีคัดเลือกได้แก่การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษา 
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก�าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้ 
เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานน้ันมีท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรงตามที่ก�าหนดน้อยกว่า 
สามราย

 (๓) วิธีเฉพาะเจาะจงได้แก่การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนท่ีปรึกษา 
ทีม่คีณุสมบัติตรงตามเงือ่นไขทีห่นว่ยงานของรฐัก�าหนดรายใดรายหนึง่ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ
หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา

มาตรา ๗๐ งานจ้างท่ีปรึกษาให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง 
ตามมาตรา ๖๙ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

 (๑) งานจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปให้ใช้กับงานที่ไม่
ซับซ้อนงานที่มีลักษณะเป็นงานประจ�าของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่มีมาตรฐานตาม
หลักวิชาชีพและมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถท�างานนั้นได้เป็นการทั่วไป

 (๒) งานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกให้กระท�าได้ในกรณีดังต่อไปนี้

  (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือ 
ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

    (ข) เปน็งานทีซ่บัซอ้นซบัซอ้นมากหรอืท่ีมเีทคนคิเฉพาะไมเ่หมาะ
ที่จะด�าเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  (ค) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจ�านวนจ�ากัด

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

  (ก) ใช้ทัง้วธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปและวธิคีดัเลอืกหรอืใชว้ธิคีดั
เลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

  (ข) งานจา้งทีม่วีงเงนิคา่จา้งครัง้หน่ึงไมเ่กนิวงเงนิตามทีก่�าหนดใน 
กฎกระทรวง

  (ค) เปน็งานทีจ่�าเปน็ตอ้งใหท้ีป่รกึษารายเดมิท�าตอ่จากงานทีไ่ด้
ท�าไว้แล้วเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค

  (ง) เปน็งานจา้งทีมี่ทีป่รกึษาในงานทีจ่ะจา้งนัน้จ�านวนจ�ากดัและ
มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

  (จ) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว

  (ฉ) เป็นงานท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ของชาติหากล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ

  (ช) กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

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

รัฐมนตรีอาจออกระเบยีบเพือ่ก�าหนดรายละเอยีดอ่ืนของงานจา้งทีป่รกึษาตาม
วรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการ

มาตรา ๗๑ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างส�าหรับงานจ้างที่ปรึกษาใน
หมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

มาตรา ๗๒ ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๕๘ มาใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาตาม
หมวดนี้โดยอนุโลม

มาตรา ๗๓ ท่ีปรึกษาท่ีจะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐต้องเป็น
ที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังเว้นแต่จะมีหนังสือ
รับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงาน
ที่จ้างนั้นหรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
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วธิกีารยืน่ขอข้ึนทะเบยีนทีป่รกึษาคณุสมบตัแิละลกัษณะตอ้งหา้มการเพกิถอน
รายช่ือออกจากทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนรวมทั้งหลักเกณฑ์
และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวง 
การคลังไมข่ึน้ทะเบยีนใหเ้ปน็ทีป่รกึษาใหเ้ปน็ไปตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวงท้ังนีใ้นการ
ออกกฎกระทรวงทีเ่ก่ียวกบัคณุสมบตัหิรอืลกัษณะตอ้งหา้มของทีป่รกึษาใหค้�านงึถงึความ
สอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพของที่ปรึกษาด้วย

ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบก�าหนดหลักเกณฑ์การขึ้น
ทะเบียนที่ปรึกษาไว้เป็นอย่างอื่นก็ได้

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

องค์ประกอบองค์ประชมุและหนา้ทีข่องคณะกรรมการด�าเนนิงานจา้งทีป่รกึษา
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

คา่ตอบแทนคณะกรรมการด�าเนนิงานจา้งทีป่รกึษาตามวรรคหนึง่ใหเ้ปน็ไปตาม
ที่กระทรวงการคลังก�าหนด

มาตรา ๗๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการ
โดยค�านงึถงึความคุม้คา่และวตัถปุระสงคข์องงานจา้งทีป่รึกษาเปน็ส�าคัญโดยใหพ้จิารณา
เกณฑ์ด้านคุณภาพดังต่อไปนี้

       (๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา

 (๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน

 (๓) จ�านวนบุคลากรที่ร่วมงาน

 (๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

 (๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน

 (๖) เกณฑ์อื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (๔) ให้เป็นไป
ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง



กรมจเรทหารบก 155

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

มาตรา ๗๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา ๖๙ (๑) หรือ 
(๒) นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพตามมาตรา ๗๕ แล้วให้เป็นไปตามเกณฑ ์
ในการพิจารณาและการให้น�้าหนักดังต่อไปนี้ด้วย

 (๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อด�าเนินงานประจ�างานที่มีมาตรฐาน 
เชงิคณุภาพตามหลกัวชิาชพีอยู่แล้วหรอืงานทีไ่ม่ซบัซ้อนให้หน่วยงานของรฐัคดัเลือกผูย้ืน่ 
ข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต�่าสุด

 (๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของ
รัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ
แล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด

   (๓) กรณีงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความซับซ้อนมากให้หน่วยงานของรัฐ 
คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนน
ด้านคุณภาพมากที่สุด

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก�าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อ
เสนอของงานจ้างที่ปรึกษาประเภทใดหรือก�าหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษา
ตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้ตามความจ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการ

มาตรา ๗๗ การจัดท�าประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้ 
เขา้ร่วมการยืน่ขอ้เสนอและการประกาศผลผูช้นะหรอืผูไ้ดร้บัการคดัเลอืกใหน้�าบทบญัญตัิ
มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

มาตรา ๗๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างที่ปรึกษาที่ไม่ได้บัญญัติไว้
ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด
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หมวด	๘

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

มาตรา ๗๙ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระท�าได้โดยวิธี 
ดังต่อไปนี้

 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

 (๒) วิธีคัดเลือก

 (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง

 (๔) วิธีประกวดแบบ

มาตรา ๘๐ วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน

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

 (๑) ใชว้ธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไปแลว้แต่ไมม่ผู้ียืน่ขอ้เสนอหรอืขอ้เสนอ
นั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

 (๒) เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก

 (๓) เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิดเช่นรูปแบบสิ่ง
ก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะก�าหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้

 (๔) กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๘๒ วิธีเฉพาะเจาะจงเป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ที่หน่วยงานของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความ
สามารถแล้วตามที่คณะกรรมการด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาเสนอแนะทั้งนี้ให้กระท�าได้ในกรณีดังต่อไปนี้

 (๑) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกหรือใช้วิธีคัดเลือก
แล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
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 (๒) ให้ใช้กับงานจ้างท่ีมีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงิน 
ตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

 (๓) เปน็งานทีม่คีวามจ�าเปน็เรง่ดว่นหรอืทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงของชาติ
หากล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ

 (๔) เป็นงานท่ีจ�าเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมท�าต่อจากงานที่ได้ท�า
ไว้แล้วเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค

 (๕) กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๘๓ วิธีประกวดแบบเป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก�าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอเพื่อออกแบบงานก่อสร้างท่ีมีลักษณะพิเศษเป็นที่เชิดชูคุณค่า
ทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติหรืองานอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

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

มาตรา ๘๕ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างส�าหรับงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคุมงานก่อสร้างในหมวดน้ีด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

มาตรา ๘๖ ให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๕๘ มาใช้บังคับกับงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างตามหมวดนี้โดยอนุโลม

มาตรา ๘๗ ในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้ให้บริการต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมแล้วแต่กรณี

ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่งที่เป็นนิติบุคคลต้องเป็นผู้ท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ 
สภาวิชาชีพนั้นๆ ด้วยมาตรา ๘๘ ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่
เปน็คูส่ญัญากบัหนว่ยงานของรัฐตอ้งไมม่ส่ีวนได้เสยีกบัผูป้ระกอบการงานกอ่สร้างในงาน
นั้นทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด
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มาตรา ๘๙ ในการด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง
ให้ผู้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพ่ือ
รับผิดชอบในการด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนั้น

องคป์ระกอบองคป์ระชมุและหนา้ทีข่องคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ใหเ้ปน็ไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังก�าหนด

มาตรา ๙๐ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดของงานจ้าง 
ที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด

อตัราคา่จา้งผูใ้ห้บรกิารงานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สร้างใหเ้ปน็ไปตาม
ที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๙๑ การจดัท�าประกาศเชิญชวนหรอืหนงัสอืเชญิชวนผูใ้หบ้รกิารงานจา้ง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอและการประกาศผลผู้ชนะ
หรอืผูไ้ดร้บัการคดัเลือกใหน้�าบทบญัญตัมิาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๖ มาใช้บงัคบัโดยอนโุลม

มาตรา ๙๒ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างออกแบบหรือควบคุม 
งานก่อสร้างที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

หมวด	๙

การทำาสัญญา

มาตรา ๙๓ หน่วยงานของรัฐต้องท�าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก�าหนดโดยความเห็นชอบของส�านักงานอัยการสูงสุดทั้งนี้แบบสัญญานั้นให้ประกาศ 
ในราชกิจจานุเบกษาด้วย

การท�าสัญญารายใดถ้าจ�าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบ 
สัญญาตามวรรคหนึ่งโดยมีสาระส�าคัญตามท่ีก�าหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ท�าให้ 
หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท�าได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา 
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้ส�านักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
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ในกรณีที่ไม่อาจท�าสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้และจ�าเป็น 
ต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่ให้ส่งร่างสัญญาน้ันไปให้ส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบก่อนเว้นแต่การท�าสัญญาตามแบบที่ส�านักงานอัยการสูงสุดได้เคย 
ให้ความเห็นชอบมาแล้วก็ให้กระท�าได้

ในกรณจี�าเปน็ตอ้งท�าสญัญาเปน็ภาษาตา่งประเทศใหท้�าเปน็ภาษาองักฤษและ
ต้องจัดท�าข้อสรุปสาระส�าคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
นโยบายประกาศก�าหนดในราชกจิจานเุบกษา เวน้แตก่ารท�าสัญญาเปน็ภาษาตา่งประเทศ
ตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ท�าสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งหรือ
ไมไ่ดส้ง่รา่งสญัญาใหส้�านกังานอยัการสงูสดุพจิารณาใหค้วามเหน็ชอบกอ่นตามวรรคสอง
หรือวรรคสามหรอืตามมาตรา ๙๗ วรรคหนึง่แลว้แตก่รณใีหห้นว่ยงานของรฐัสง่สญัญานัน้
ให้ส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบในภายหลังได้เมื่อส�านักงานอัยการ
สูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วหรือเมื่อส�านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบ 
แต่ให้แก้ไขสัญญาถ้าหน่วยงานของรัฐแก้ไขสัญญาน้ันให้เป็นไปตามความเห็นของ
ส�านักงานอัยการสูงสุดแล้วให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์

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

มาตรา ๙๔ การท�าสัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศจะท�าสัญญา 
เปน็ภาษาองักฤษหรอืภาษาของประเทศทีห่นว่ยงานของรฐันัน้ตัง้อยูโ่ดยผ่านการพจิารณา
ของผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานของรัฐก็ได้

มาตรา ๙๕ สัญญาที่ท�าในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญา 
ไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นท�าอีกทอดหน่ึงไม่ว่าท้ังหมดหรือแต่บางส่วนเว้นแต่การจ้างช่วง 
แตบ่างสว่นทีไ่ดร้บัอนุญาตจากหนว่ยงานของรฐัทีเ่ปน็คูส่ญัญาแลว้ถา้คูส่ญัญาไปจา้งชว่ง
โดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าวต้องก�าหนดให้มีค่าปรับส�าหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อย
กว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา
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มาตรา ๙๖ หน่วยงานของรัฐอาจจัดท�าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท�าตาม 
แบบสัญญาตามมาตรา ๙๓ ก็ได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

 (๑)  การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ 
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้าง 
ที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข)

 (๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ

 (๓) กรณทีีคู่ส่ญัญาสามารถสง่มอบพสัดไุดค้รบถว้นภายในหา้วนัท�าการ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันท�าข้อตกลงเป็นหนังสือ

 (๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า

 (๕) กรณีอื่นตามท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศก�าหนดใน 
ราชกิจจานุเบกษา

ในกรณีที่การจัดซ้ือจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวงจะ 
ไม่ท�าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น

ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะก�าหนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกัน
ตามขนาดหรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้

มาตรา ๙๗ สญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนงัสอืทีไ่ดล้งนามแล้วจะแกไ้ขไม่ไดเ้วน้แต่
ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ�านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

 (๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า

 (๒) ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงหากการ
แก้ไขนั้นไม่ท�าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์

 (๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์
สาธารณะ

 (๔) กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสีย
ประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้ส�านักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
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การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้องหากมีความจ�าเป็นต้องเพ่ิม
หรือลดวงเงินหรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการท�างานให้ตกลง
พร้อมกันไป

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

ในกรณท่ีีมกีารแก้ไขสญัญาหรอืข้อตกลงเพือ่ลดวงเงนิใหผู้ม้อี�านาจอนมุตัส่ัิงซือ้
หรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระส�าคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วรวมท้ังการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

มาตรา ๙๙ รายละเอียดวิธีการและข้ันตอนการท�าสัญญาที่ไม่ได้บัญญัติ 
ไว้ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

หมวด	๑๐

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

มาตรา ๑๐๐ ในการด�าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอ�านาจแต่งต้ัง 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการ 
ตรวจรับพัสดุ

องค์ประกอบองค์ประชุมและหน้าท่ีของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง 
จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้นโดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ 
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้และให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๙๖ วรรคสามมาใช้บังคับ 
โดยอนุโลม
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ผูรั้บผดิชอบการบรหิารสญัญาหรอืข้อตกลงและการตรวจรบัพสัดตุามวรรคหนึง่ 
และวรรคสามซึ่งไม่ใช่ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังให้ด�ารงต�าแหน่งที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังก�าหนด

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

การแต่งตั้งคุณสมบัติและหน้าที่ของผู้ควบคุมงานให้เป็นไปตามระเบียบ 
ที่รัฐมนตรีก�าหนด

ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวรรคหน่ึงให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังก�าหนด

มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาท�าการ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ�านาจที่จะพิจารณาได้ตามจ�านวน 
วันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้

 (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

 (๒) เหตุสุดวิสัย

 (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดท่ีคู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตาม
กฎหมาย

 (๔) เหตุอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลา
ท�าการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

 มาตรา ๑๐๓ ในกรณีท่ีมีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มีอ�านาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา

 (๑) เหตุตามที่กฎหมายก�าหนด

 (๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือ
ท�างานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก�าหนด

 (๓) เหตุอ่ืนตามท่ีก�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือในสัญญาหรือข้อตกลง



กรมจเรทหารบก 163

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

 (๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอ�านาจพิจารณา
ไดเ้ฉพาะในกรณทีีเ่ปน็ประโยชนแ์กห่นว่ยงานของรฐัโดยตรงหรอืเพือ่ประโยชนส์าธารณะ
หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือ 
ข้อตกลงนั้นต่อไป

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงหรือ 
การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่
กรณหีากคู่สญัญาเหน็วา่หนว่ยงานของรฐัตอ้งรบัผดิชดใชค่้าเสียหายคู่สัญญาจะยืน่ค�าขอ
ต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้ ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้องออก
ใบรับค�าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาค�าขอน้ันโดยไม่ชักช้าเมื่อหน่วยงานของรัฐ 
มีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้วหากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณา
ก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไปทั้งนี้หลักเกณฑ์
วิธีการและระยะเวลาในการพิจารณาค�าขอของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีก�าหนดซึ่งอย่างน้อยต้องก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึน
เพื่อพิจารณาค่าเสียหายและการก�าหนดวงเงินค่าเสียหายที่ต้องรายงานต่อกระทรวง 
การคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ

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

ก�าหนดกรณีตัวอย่างท่ีถือว่าเป็นส่วนท่ีเป็นสาระส�าคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาด
อย่างร้ายแรงหรือที่ไม่เป็นสาระส�าคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรงตามวรรคหนึ่ง

ในกรณีที่ มีปัญหาเก่ียวกับความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตาม 
วรรคหนึ่งให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาด

มาตรา ๑๐๕ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการบริหารสัญญาและการ 
ตรวจรับพัสดุที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด
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หมวด	๑๑

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

 มาตรา ๑๐๖ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐในการพิจารณาคัดเลือก 
ผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดซื้อ 
จัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ

การประเมนิผลการปฏบิตังิานตามวรรคหนึง่ใหพ้จิารณาถงึความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาเป็นส�าคัญ

ผูป้ระกอบการรายใดทีม่ผีลการประเมนิไมผ่า่นเกณฑท์ีก่�าหนดจะถกูระงบัการ
ยื่นข้อเสนอหรือท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก�าหนด

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม 
วรรคหนึ่งวรรคสองและวรรคสามให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

มาตรา ๑๐๗ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตาม 
มาตรา ๑๐๖ ให้เป็นส่วนหน่ึงของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอกับ 
หน่วยงานของรัฐ

มาตรา ๑๐๘ ในกรณีท่ีเห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบก�าหนดการ 
ประเมินผลการปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญาก็ได้เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและให้น�าบทบัญญัติมาตรา ๑๐๖ 
วรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่นโดยอนุโลม
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หมวด	๑๒

การทิ้งงาน

มาตรา ๑๐๙ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงาน 
ของรัฐกระท�าการดังต่อไปนี้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
นั้นกระท�าการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน

 (๑) เปน็ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีไ่ดร้บัการคดัเลอืกแล้วไมย่อมไปท�าสัญญาหรอื
ข้อตกลงเป็นหนังสือกับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก�าหนด

 (๒) คูส่ญัญาของหนว่ยงานของรฐัหรอืผูร้บัจ้างชว่งทีห่นว่ยงานของรฐั
อนุญาตให้รับช่วงงานได้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น

 (๓) เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ
กระท�าการอนัมลีกัษณะเปน็การขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเปน็ธรรมหรอืกระท�าการ
โดยไม่สุจริต

 (๔) เม่ือปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้
บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่องผิดพลาดหรือก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง

 (๕) เมือ่ปรากฏวา่ผูใ้หบ้รกิารงานจ้างออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง
หรือผู้ประกอบการงานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘๘

 (๖) การกระท�าอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอ�านาจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็น 
ผู้ทิ้งงานและให้แจ้งเวียนรายช่ือผู้ท้ิงงานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางรวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วย

ในกรณทีีน่ติบิคุคลเปน็ผูท้ิง้งานถา้การกระท�าดงักลา่วเกดิจากหุ้นสว่นผูจ้ดัการ
กรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอ�านาจในการด�าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น 
ให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย

หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน 
และการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด
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มาตรา ๑๑๐ ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๐๙ อาจร้องขอให้ได้รับ 
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้

  (๑) เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง

 (๒) มีการช�าระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมายและ

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

มาตรา ๑๑๑ เม่ือได้มีการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ท้ิงงานตามมาตรา ๑๐๙ แล้ว 
ห้ามหน่วยงานของรัฐท�าการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงานซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน 
เปน็หุน้สว่นผูจ้ดัการกรรมการผู้จดัการผูบ้รหิารหรือผูมี้อ�านาจในการด�าเนนิงานในกจิการ
ของนิติบุคคลนั้นด้วยเว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๑๐ แล้ว

หมวด	๑๓

การบริหารพัสดุ

มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ใน 
ความครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุท่ีเหมาะสมคุ้มค่าและเกิดประโยชน์ 
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด

มาตรา ๑๑๓ การด�าเนินการตามมาตรา ๑๑๒ ซึ่งรวมถึงการเก็บการบันทึก
การเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบ�ารุงรักษาและการจ�าหน่ายพัสดุให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีก�าหนด

หมวด	๑๔

การอุทธรณ์

           มาตรา ๑๑๔ ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อท�าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงาน 
ของรฐัมสีทิธอิทุธรณเ์กีย่วกบัการจดัซือ้จดัจา้งพสัดใุนกรณทีีเ่หน็วา่หนว่ยงานของรฐัมไิด้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�าหนดในพระราชบัญญัติน้ีกฎกระทรวง
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ระเบียบหรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับ 
การประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

มาตรา ๑๑๕ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้

 (๑) การเลือกใช้วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา 
ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ

 (๒) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๖๗

 (๓) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบ
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ในประกาศเอกสารหรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ

 (๔) กรณีอื่นตามที่ก�าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา ๑๑๖ การอุทธรณ์ต้องท�าเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์

ในหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงต้องใช้ถ้อยค�าสุภาพและระบุข้อเท็จจริงและ
เหตผุลอนัเปน็เหตแุหง่การอุทธรณใ์หช้ดัเจนพรอ้มแนบเอกสารหลกัฐานทีเ่ก่ียวขอ้งไปดว้ย

ในกรณทีีเ่หน็สมควรรัฐมนตรอีาจออกระเบยีบก�าหนดวธิกีารอทุธรณเ์ปน็อยา่ง
อื่นหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทธรณ์อื่นด้วยก็ได้

มาตรา ๑๑๗ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายใน 
เจ็ดวันท�าการนับแต่วันประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง

มาตรา ๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในเจด็วนัท�าการนบัแตว่นัทีไ่ดร้บัอทุธรณใ์นกรณทีีเ่หน็ด้วยกบัอทุธรณก์ใ็หด้�าเนนิการ
ตามความเห็นนั้นภายในก�าหนดเวลาดังกล่าว

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้
เรง่รายงานความเหน็พรอ้มเหตผุลไปยงัคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณต์ามมาตรา ๑๑๙ 
ภายในสามวันท�าการนับแต่วันที่ครบก�าหนดตามวรรคหนึ่ง

มาตรา ๑๑๙ เม่ือได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๑๘  
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 
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นับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าวหากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในก�าหนดนั้นให้ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก�าหนดเวลาดังกล่าวและแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ

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

การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

ในกรณีท่ีพ้นก�าหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงแล้วคณะกรรมการ
พจิารณาอทุธรณย์งัพจิารณาไมแ่ลว้เสร็จใหย้ตุเิรือ่งและใหค้ณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์
แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ

การจัดซ้ือจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบพร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของ
รัฐท�าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป

ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค�าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือการ
ยุติเรื่องตามวรรคสี่และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายผู้นั้นมีสิทธิ
ฟอ้งคดตีอ่ศาลเพือ่เรยีกใหห้นว่ยงานของรฐัชดใชค้า่เสยีหายไดแ้ตก่ารฟ้องคดดัีงกลา่วไมม่ี
ผลกระทบตอ่การจดัซือ้จดัจา้งทีห่นว่ยงานของรฐัได้ลงนามในสญัญาจดัซือ้จดัจา้งนัน้แลว้

หมวด	๑๕

บทกำาหนดโทษ

มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือเป็นผู้มีอ�านาจหน้าที่ในการด�าเนินการ 
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ 
จดัซือ้จดัจา้งหรอืการบรหิารพสัดตุามพระราชบญัญตันิีก้ฎกระทรวงระเบยีบหรอืประกาศ
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ีโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
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หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตาม 
พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติ
นี้โดยทุจริตต้องระวางโทษจ�าคุกต้ังแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึง 
สองแสนบาทหรือทั้งจ�าทั้งปรับ

ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท�าความผิดตามวรรคหนึ่งผู้นั้นต้อง
ระวางโทษตามที่ก�าหนดไว้ส�าหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง

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

บทเฉพาะกาล

มาตรา ๑๒๒ ให้ระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ 
และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 
๒๕๔๙ และบรรดาระเบยีบขอ้บงัคบัหนว่ยงานของรัฐอืน่ทีไ่มอ่ยูภ่ายใตบั้งคับของระเบยีบ
ส�านกันายกรฐัมนตรวีา่ดว้ยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศขอ้บญัญตัแิละขอ้ก�าหนดใดๆ  
เกีย่วกบัพสัดกุารจดัซือ้จดัจา้งหรอืการบรหิารพสัดขุองหรอืระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติ 
คณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง
ระเบียบหรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

การด�าเนินการออกกฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศตามวรรคหน่ึงให้ด�าเนินการ 
ให้แลว้เสรจ็ภายในหนึง่ปนีบัแตว่นัทีพ่ระราชบญัญตันิีใ้ชบ้งัคับหากไมส่ามารถด�าเนนิการ
ได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจด�าเนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ

มาตรา ๑๒๓ ในกรณีท่ีไม่อาจน�าระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือบรรดาระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติและ 
ข้อก�าหนดใดๆ เก่ียวกับพัสดุการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืน
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ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
หรือระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  
พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว้แตก่รณรีวมทัง้มตคิณะรฐัมนตรทีีเ่ก่ียวกับพสัดกุารจดัซ้ือจดัจา้งหรือการ
บริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐมาใช้บังคับในเรื่องใดได้ตามมาตรา ๑๒๒ การด�าเนิน
การของหน่วยงานของรัฐในเรื่องนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนดทั้งนี้
ในกรณทีีย่งัไมม่กีารแตง่ตัง้กรรมการผู้ทรงคณุวฒุใิหค้ณะกรรมการนโยบายประกอบดว้ย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

มาตรา ๑๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายยังมิได้ออกประกาศตามความ 
ในมาตรา ๗ วรรคสองหรือคณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศตามความ 
ในมาตรา ๗ วรรคสองแล้วแต่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความ 
ในมาตรา ๗ วรรคสีก่ารจดัซือ้จดัจา้งตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) ใหเ้ปน็ไปตามระเบยีบ
ส�านกันายกรฐัมนตรีวา่ด้วยการพสัด ุพ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบยีบส�านกันายกรฐัมนตรีวา่ด้วย
การพัสดดุ้วยวิธกีารทางอเิลก็ทรอนกิส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบยีบขอ้บงัคับประกาศ
ข้อบัญญัติหรือข้อก�าหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของ 
หน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐจนกว่าจะมีประกาศที่ออก 
ตามความในมาตรา ๗ วรรคสองหรือกฎหรือระเบียบท่ีออกตามความในมาตรา ๗ วรรคส่ี 
แล้วแต่กรณีใช้บังคับ 

ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศตามความในมาตรา ๗  
วรรคสองแล้วแต่หน่วยงานของรัฐใดยัง มิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความ 
ในมาตรา ๗ วรรคส่ีหากหน่วยงานของรัฐน้ันมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความ 
ในมาตรา ๗ วรรคส่ีภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของคณะกรรมการ
นโยบายที่ออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสองใช้บังคับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๗ 
(๑) (๒) หรือ (๓) แลว้แตก่รณขีองหนว่ยงานของรฐันัน้ให้ด�าเนนิการตามพระราชบัญญัติน้ี

มาตรา ๑๒๕ ในวาระเริม่แรกใหค้ณะกรรมการราคากลางออกประกาศก�าหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดราคากลางและการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็น 
ผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๗ ) ให้แล้วเสร็จภายใน 
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
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ในระหว่างท่ียังไม่มีประกาศตามวรรคหน่ึงให้น�าหลักเกณฑ์และรายละเอียด
ประกอบการค�านวณราคากลางงานก่อสร้างท่ีคณะกรรมการก�ากับหลักเกณฑ์และตรวจ
สอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือหลักเกณฑ์อื่นของหน่วยงาน 
ของรัฐได้ก�าหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยให้ถือเป็น 
หลักเกณฑ์และวิธีการก�าหนดราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศตาม
วรรคหนึ่งและให้คณะกรรมการก�ากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งยังคงปฏิบัติหน้าท่ีต่อไปจนกว่าคณะกรรมการราคากลางตาม 
พระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่

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

ในระหวา่งการด�าเนนิการตามวรรคหนึง่ให้น�าแนวทางการด�าเนนิงานโครงการ
ความรว่มมอืปอ้งกนัการทจุรติในการจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัแบบของขอ้ตกลงคุณธรรมและ
แบบรายงานของผู้สังเกตการณ์การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้างและการคัดเลือก
ผู้สังเกตการณ์ที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง 
ได้ก�าหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยให้ถือเป็นแนวทางและ 
วิธีการในการด�าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาค
รัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์การคัดเลือกโครงการ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) 
และให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ ค.ป.ท. ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่

มาตรา ๑๒๗ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบส�านักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง 
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมท้ังคณะกรรมการตามระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติ
หรอืขอ้ก�าหนดใดๆ ของหนว่ยงานของรฐัอืน่ทีไ่มอ่ยู่ภายใตบ้งัคบัของระเบยีบส�านกันายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณียังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
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คณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการวนิจิฉัยหรอืคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณแ์ลว้แต่
กรณีตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่

ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่แล้ว
แต่ยังไม่มีกฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี
ใช้บังคับให้หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ 
ข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติและข้อก�าหนดใดๆ เก่ียวกับพัสดุการจัดซ้ือจัดจ้างหรือ
การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นท่ีไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส�านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ยังคงเป็นของคณะกรรมการ
ว่าด้วยการพัสดุและคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์รวม
ทั้งคณะกรรมการตามระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติหรือข้อก�าหนดใดๆ ของ 
หน่วยงานของรัฐนั้นเว้นแต่หน้าท่ีในการตีความและวินิจฉัยปัญหาว่าบรรดาระเบียบ 
ข้อบังคับประกาศหรือข้อก�าหนดดังกล่าวขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ีหรือเป็นไป
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติน้ีหรือไม่ให้เป็นหน้าท่ีของคณะกรรมการวินิจฉัยตาม 
พระราชบัญญัตินี้

ให้น�าความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีท่ีคณะกรรมการราคากลางและ 
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ตามพระราชบัญญัติน้ีเข้ารับหน้าที่แล้วแต่ยังมิได้ออกประกาศ 
ตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม

มาตรา ๑๒๘  การจดัซือ้จดัจา้งหรอืการบรหิารพัสดทุีไ่ดด้�าเนนิการตามระเบยีบ
ส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบข้อบังคับ 
ประกาศขอ้บญัญตัหิรอืขอ้ก�าหนดใดๆ เกีย่วกบัพสัดุการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการบรหิารพสัด ุ
ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ 
ใช้บงัคบัและการตรวจรบัและจา่ยเงนิยงัไม่แลว้เสรจ็ใหด้�าเนนิการตามระเบียบส�านกันายก 
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
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ดว้ยวธีิการทางอเิลก็ทรอนกิส ์พ.ศ. ๒๕๔๙ หรอืระเบยีบขอ้บงัคับประกาศขอ้บญัญตัหิรอื
ข้อก�าหนดใดๆ เกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
ดังกล่าวรวมท้ังมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ 
ของหนว่ยงานของรัฐตอ่ไปเว้นแตใ่นกรณทีีก่ารจดัซือ้จดัจา้งหรอืการบรหิารพสัดุดงักล่าว
ยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางหรือของหน่วยงาน 
ของรัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรือในกรณีที่มีการ
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พสัดนุัน้หรอืการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการบรหิารพสัดคุรัง้ใหมแ่ล้วแต่กรณใีหด้�าเนนิการตาม 
พระราชบัญญัตินี้

มาตรา ๑๒๙ ในวาระเร่ิมแรกให้กรมบัญชีกลางจัดให้มีการข้ึนทะเบียน 
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ 
ตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึง่ให้แลว้เสรจ็โดยเรว็นบัแตว่นัท่ีคณะกรรมการราคากลางก�าหนด
สาขาของงานกอ่สรา้งตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึง่หรอืนบัแตว่นัทีค่ณะกรรมการราคากลาง
ก�าหนดวงเงินของสาขาของงานก่อสร้างหรือก�าหนดให้ต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขา 
ใดตามมาตรา ๕๑ วรรคสองแล้วแต่กรณี

ในระหว่างท่ีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ 
ในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จให้หน่วยงานของรัฐ 
ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วแต่กรณีเว้นแต่ 
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดมีการจัดท�าบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติ
เบ้ืองต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้หน่วยงานของรัฐนั้นใช้บัญชี 
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีมีคุณสมบัติเบ้ืองต้นท่ีหน่วยงานของรัฐได้จัดท�าไว้แล้ว 
ต่อไปโดยให้ถือเป็นการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอในงาน
ก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่งจนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง

มาตรา ๑๓๐ รายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
กระทรวงการคลังตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อน 
วันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับให้ถือว่าเป็นรายชื่อท่ีปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ 
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัตินี้
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มาตรา ๑๓๑ รายช่ือผู้ทิ้งงานตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ 
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้

การด�าเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ท้ิงงานด้วยเหตุแห่งการกระท�าอันมีลักษณะ 
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบส�านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่ 
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ด�าเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ท้ิงงานด้วยเหตุแห่งการกระท�า 
อันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้

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

ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชา

นายกรัฐมนตรี

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



ระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.	๒๕๖๐
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ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.	๒๕๖๐

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

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

  ข้อ ๒ ระเบียบน้ีให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป

  ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้



กรมจเรทหารบก178

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

หมวด	๑
ข้อความทั่วไป

ส่วนที่	๑
นิยาม

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้

“หวัหน้าหน่วยงานของรฐั” หมายความวา่ ผูด้�ารงต�าแหนง่ในหนว่ยงานของรฐั ดงัตอ่ไปนี้

 (๑) ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการ 
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล

 (๒) ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด

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

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

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

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

 (๗)  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อัยการสูงสุด

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

 (๙)  มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ หมายถึง อธิการบดี

 (๑๐) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก�ากับของรัฐสภา หมายถึง 
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เลขาธกิารวฒุสิภา เลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร เลขาธกิารสถาบนัพระปกเกล้า เลขาธกิาร
ส�านักงานสภาพัฒนาการเมือง

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

 (๑๒) หน่วยงานอื่นตามท่ีก�าหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น

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

  “ผูม้ผีลประโยชนร์ว่มกนั” หมายความวา่ บคุคลธรรมดาหรอืนติบิคุคลทีเ่ขา้เสนอ
ราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสีย 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอ
ราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน

  การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันใน
ลักษณะ ดังต่อไปนี้

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

  (๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
สามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จ�ากัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในบรษิทัจ�ากดัหรอืบรษิทัมหาชนจ�ากดัเปน็หุน้สว่นในหา้งหุน้สว่นสามญัหรอืหา้งหุน้สว่น 
จ�ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัดอีกรายหนึ่ง 
หรอืหลายราย ทีเ่ขา้เสนอราคาหรอืเขา้ยืน่ข้อเสนอตอ่หนว่ยงานของรฐันัน้ในคราวเดยีวกนั



กรมจเรทหารบก180

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

   ค�าว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่า
ร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควร
ประกาศก�าหนดส�าหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด

  (๓) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (๑) และ (๒)  
โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจในการ 
ด�าเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็นหุ้นส่วน 
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ�ากัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจ�ากัด 
หรือบริษัทมหาชนจ�ากัดอีกรายหน่ึงหรือหลายราย ท่ีเข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอ 
ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกัน

  การด�ารงต�าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้น
ของคู่สมรสหรือบตุรท่ียงัไมบ่รรลนุติิภาวะของบคุคลใน (๑) (๒) หรอื (๓) ใหถ้อืวา่เปน็การ
ด�ารงต�าแหน่ง การเป็นหุ้นส่วนหรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว

  ในกรณบีคุคลใดใชช้ือ่บคุคลอืน่เปน็ผูจ้ดัการ หุน้ส่วนผู้จดัการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหารผู้เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อ�านาจในการบริหาร
ที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ�ากัด หรือ
บริษัทมหาชนจ�ากัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจ�ากัด หรือบริษัทมหาชน
จ�ากัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น ในคราว
เดียวกัน ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี

  “การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอ 
รายหนึง่หรือหลายรายกระท�าการอยา่งใด ๆ  อนัเปน็การขดัขวาง หรอืเปน็อปุสรรค หรอืไม่
เปดิโอกาสใหม้กีารแขง่ขนัอยา่งเปน็ธรรมในการเสนอราคาหรอืยืน่ขอ้เสนอตอ่หนว่ยงาน 
ของรัฐ ไม่ว่าจะกระท�าโดยการสมยอมกันหรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก  
รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดหรือใช้ก�าลังประทุษร้าย  
หรือข่มขู่ว่าจะใช้ก�าลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือส่อว่ากระท�าการ
ทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง
ผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิ 
ท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐน้ัน หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  
หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบหน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจ
ปกติ
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  “ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๕๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 
ตามข้อ ๗๐ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๗๔ คณะกรรมการ
ด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ ๑๑๔ คณะกรรมการ
ด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๑๒๐ คณะกรรมการด�าเนินงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ ๑๔๖ 
คณะกรรมการด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกตาม
ข้อ ๑๔๙ และคณะกรรมการด�าเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวด
แบบตามข้อ ๑๕๕ 

  “ระบบขอ้มลูสนิคา้” (Electronic Catalog : e - catalog) หมายความว่า ขอ้มลู
รายละเอยีดของสนิคา้ทีผู่้ประกอบการไดล้งทะเบยีนไวใ้นระบบจดัซือ้จดัจา้งภาครฐัด้วย
อเิลก็ทรอนกิส ์(Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบญัชกีลาง  
โดยแสดงรายละเอียดของสินค้า ภาพสินค้า พร้อมค�าบรรยายประกอบตาม 
ท่ีกรมบัญชีกลางก�าหนด และให้หมายความรวมถึงงานบริการหรืองานจ้างตามประเภทท่ี  
กรมบัญชีกลางก�าหนด

ส่วนที่	๒

การมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ประชุมพิจารณา

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

ส่วนที่	๓

ผู้มีอำานาจและการมอบอำานาจ

  ข้อ ๖ ผู้มีอ�านาจด�าเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ ซ่ึงด�ารงต�าแหน่งเป็น
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้รักษาการ 
ตามระเบียบประกาศก�าหนดให้หน่วยงานของรัฐน้ันสามารถก�าหนดหน่วยงานระดับใด  
ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ต�าแหน่งใด มีอ�านาจด�าเนินการตามระเบียบนี้ก็ให้กระท�าได้  
และเมื่อได้ก�าหนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบและส�านักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
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  ขอ้ ๗ ผูม้อี�านาจด�าเนนิการตามขอ้ ๖ หรอืผูมี้อ�านาจส่ังซือ้หรอืส่ังจา้งตามระเบยีบ
น้ีจะมอบอ�านาจเปน็หนงัสอืใหแ้กผู่ด้�ารงต�าแหนง่ใดกไ็ดซ้ึง่สังกัดหนว่ยงานของรฐัเดยีวกนั 
โดยให้ค�านึงถึงระดับต�าแหน่ง หน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอ�านาจ 
เป็นส�าคัญเมื่อมีการมอบอ�านาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอ�านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบ 
อ�านาจนั้นและจะมอบอ�านาจนั้นให้แก่ผู้ด�ารงต�าแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่

   (๑) การมอบอ�านาจใหแ้ก ่ผูว้า่ราชการจงัหวดั ผู้วา่ราชการจงัหวดัอาจมอบ
อ�านาจนั้นต่อไปได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

    (ก) กรณมีอบอ�านาจใหแ้ก ่รองผูว่้าราชการจงัหวดั ผูช้ว่ยผูว้า่ราชการ
จังหวัด ปลัดจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการประจ�าจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้ง 
ให้ผู้มอบอ�านาจชั้นต้นทราบด้วย

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

   (๒) การมอบอ�านาจและการมอบอ�านาจต่อตามระเบียบหรือค�าสั่งของ
กระทรวงกลาโหมหรือของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศก�าหนดตามข้อ ๖ 

    ในกรณีที่มีกฎหมายก�าหนดเรื่องการมอบอ�านาจและการมอบอ�านาจ
ต่อไว้เป็นการเฉพาะก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น

    เพือ่ความคลอ่งตวัในการจดัซือ้จดัจา้งใหห้วัหนา้หนว่ยงานของรฐัมอบ
อ�านาจในการสัง่การและด�าเนนิการจดัซือ้จดัจา้ง ใหแ้กผู่ด้�ารงต�าแหนง่รองลงไปเปน็ล�าดบั

    ใหผู้ม้อบอ�านาจสง่ส�าเนาหลักฐานการมอบอ�านาจใหส้�านกังานการตรวจ
เงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง

  ข้อ ๘ ในกรณีที่มีความจ�าเป็นเพ่ือประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงาน 
ของรัฐใดจะมอบอ�านาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทน 
ก็ให้กระท�าได้ โดยให้ผู้มอบอ�านาจส่งส�าเนาหลักฐานการมอบอ�านาจให้ส�านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
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ส่วนที่	๔

การดำาเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

  ขอ้ ๙ การด�าเนนิการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดตุามระเบยีบนีด้ว้ยวธิกีาร 
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ 
กรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic  
Government Procurement : e - GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

  ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารท่ีจัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่ก�าหนด 
ในระเบียบนี้

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

ส่วนที่	๕

การจัดทำาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

  ขอ้ ๑๑ เมือ่หนว่ยงานของรฐัไดร้บัความเหน็ชอบวงเงนิงบประมาณทีจ่ะใชใ้นการ
จัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องหรือผู้มีอ�านาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว  
ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดท�าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
ประจ�าปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ประจ�าปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

   (๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง

   (๒)  วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ

   (๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง

   (๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

  เม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�าปี
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่าย
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สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก�าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 
เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง 

  หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใด 
ในระบบเครือข่าย สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในโครงการนั้นได้

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

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

ส่วนที่	๖

การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

  ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติด�าเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็น 
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน  
ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการ 
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น

  ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ ๑๔  
ให้เจ้าหน้าที่ก�าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก  
โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

   (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

    (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจ�ากัด ให้ยื่นส�าเนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอ�านาจควบคุม (ถ้ามี) 
พร้อมทั้งรับรองส�าเนาถูกต้อง
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     (ข) บริษัทจ�ากัดหรือบริษัทมหาชนจ�ากัด ให้ยื่นส�าเนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบยีนนติบิคุคล หนงัสอืบรคิณหส์นธ ิบญัชรีายชือ่กรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อ�านาจ
ควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองส�าเนาถูกต้อง

   (๒) ในกรณผีูย้ืน่ข้อเสนอเปน็บคุคลธรรมดาหรอืคณะบคุคลท่ีมใิชน่ติบุิคคล 
ให้ยื่นส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้นั้น ส�าเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็น 
หุ้นส่วน (ถ้ามี) ส�าเนาบัตรประจ�าตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองส�าเนา
ถูกต้อง

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

   การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหน่ึง ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อ
เสนอตามวิธีการที่ก�าหนดในระเบียบนี้

ส่วนที่	๗

การจัดทำาบันทึกรายงานผลการพิจารณา

  ข้อ ๑๖ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงาน 
ของรัฐจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการ 
จัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ ตามรายการดังต่อไปนี้

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

   (๒) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือ 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น 
(ถ้ามี)

   (๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้อง
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   (๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย

   (๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

   (๖) ประกาศผลการพจิารณาคดัเลอืกผูช้นะการจดัซือ้จดัจา้งหรอืผูไ้ดร้บัการ
คัดเลือก

   (๗)  สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ (ถ้ามี)

   (๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ

  การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการ 
จัดซื้อจัดจ้างน้ัน ทั้งนี้ การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีได้ด�าเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เอกสารที่จัดท�าในระบบจัดซื้อจัดจ้าง 
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึกรายงานผลการพิจารณาตามวรรค
หนึ่งได้

หมวด	๒

การซื้อหรือจ้าง

ส่วนที่	๑

บททั่วไป

  ข้อ ๑๗ การด�าเนินการในหมวดน้ีไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

  ขอ้ ๑๘ ในกรณทีีม่กีารซ้ือหรอืจา้งเพือ่จดัท�าพสัดเุอง ใหห้วัหนา้หนว่ยงานของรฐั
แตง่ตัง้ผูค้วบคมุรบัผดิชอบในการจดัท�าเองนัน้ และแตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจการปฏบิตัิ
งานโดยมคีณุสมบติัและหนา้ทีเ่ช่นเดยีวกบัคณะกรรมการตรวจรบัพสัด ุเวน้แตห่นว่ยงาน
ของรัฐที่ก�าหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว

  ข้อ ๑๙ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะซ้ือหรือจ้างให้กับหน่วยงานของรัฐ
แหง่อืน่ใหก้�าหนดหลักเกณฑ ์วธิกีาร และรายละเอยีดการด�าเนนิการซือ้หรอืจา้ง ซึง่อยา่ง
น้อยต้องประกอบด้วยประเภทหรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง วิธีการซื้อหรือ
จ้าง และการท�าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอ
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ความเหน็ชอบ และเมือ่ไดร้บัความเห็นชอบแลว้ใหห้นว่ยงานของรฐัด�าเนนิการตามวธิกีาร 
ที่ก�าหนดต่อไป 

  ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์ 
วิธีการและรายละเอียดการด�าเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหน่ึง เพื่อให้หน่วยงานของ
รัฐปฏิบัติก็ได้

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

ส่วนที่	๒
กระบวนการซื้อหรือจ้าง

การจัดทำาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานก่อสร้าง
  ข้อ ๒๑ ในการซ้ือหรือจ้างท่ีมิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหน่ึง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 
รับผิดชอบในการจัดท�าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ 
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก�าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย 
เพื่อให้การก�าหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซ้ือหรือจ้างมีมาตรฐาน 
และเปน็ประโยชนต์อ่ทางราชการ หากพสัดท่ีุจะซือ้หรอืจ้างใดมปีระกาศก�าหนดมาตรฐาน
ผลติภณัฑอ์ตุสาหกรรมแลว้ใหก้�าหนดรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะซือ้หรือ
จ้าง หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความ
สะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มี
ประกาศก�าหนดมาตรฐานผลติภัณฑอุ์ตสาหกรรมแตม่ผีูไ้ดร้บัการจดทะเบยีนผลิตภัณฑไ์ว้
กบักระทรวงอตุสาหกรรมแลว้ ใหก้�าหนดรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะซือ้
หรอืจ้างหรอืรายการในการกอ่สรา้งใหส้อดคลอ้งกบัรายละเอยีดคณุลกัษณะเฉพาะตามที่
ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดท�าขึ้น

  ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งต้ังคณะกรรมการข้ึนมาคณะหน่ึง 
หรือจะให้เจ้าหน้าท่ีหรือบุคคลใดบุคคลหน่ึงจัดท�าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะด�าเนิน
การจ้างตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้
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  องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตาม
วรรคหนึง่และวรรคสอง ใหเ้ป็นไปตามทีห่วัหนา้หนว่ยงานของรฐัก�าหนดตามความจ�าเปน็
และเหมาะสม

รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง

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

   (๑) เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง

   (๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี

   (๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

   (๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงิน 
ดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น

   (๕) ก�าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ

   (๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น

   (๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

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

   การซื้อหรือจ้างกรณีจ�าเป็นเร่งด่วนอันเน่ืองมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจ 
คาดหมายได้ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ค) หรือกรณีมีความจ�าเป็นต้องใช้พัสดุนั้น
โดยฉุกเฉิน มาตรา ๕๖วรรคหน่ึง (๒) (ง) หรือกรณีการซ้ือหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อย 
ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวงทีอ่อกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง ซึง่ไมอ่าจท�ารายงาน
ตามปกตไิด ้เจา้หนา้ทีห่รอืผูที้ร่บัผดิชอบในการปฏบิตังิานน้ันจะท�ารายงานตามวรรคหนึง่ 
เฉพาะรายการที่เห็นว่าจ�าเป็นก็ได้
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ข้อ ๒๓ ในการซื้อท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดท�ารายงานเสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้

   (๑) เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องซื้อ

   (๒) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และ
ท้องที่ที่ต้องการ

   (๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น

   (๔) ราคาซือ้ขายของทีด่นิหรอืสิง่ปลกูสรา้งใกลเ้คยีงบรเิวณทีจ่ะซือ้ครัง้หลงั
สุดประมาณ ๓ ราย

   (๕) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้
ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น

   (๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น

   (๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ�าเป็น 
ในการซื้อ

  ข้อ ๒๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตาม
ข้อ ๒๒ หรือข้อ ๒๓ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้

คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง

  ข้อ ๒๕ ในการด�าเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่ง
ตัง้คณะกรรมการซือ้หรอืจา้งขึน้ เพือ่ปฏบิตักิารตามระเบยีบนี ้พรอ้มกบัก�าหนดระยะเวลา
ในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ

   (๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

   (๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา

   (๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก

   (๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



กรมจเรทหารบก190

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

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

  ขอ้ ๒๖ คณะกรรมการซือ้หรอืจา้งตามข้อ ๒๕ แตล่ะคณะประกอบดว้ย ประธาน
กรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า 
พนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงาน 
ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้ค�านึงถึงลักษณะหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ที่ได้
รับแต่งตั้งเป็นส�าคัญ 

  ในกรณีจ�าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งต้ังบุคคลอื่นร่วม
เป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จ�านวนกรรมการท่ีเป็นบุคคลอ่ืนนั้นจะต้องไม่มากกว่าจ�านวน
กรรมการตามวรรคหน่ึง ในการซ้ือหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการ
พิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือ
กรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ

  คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช�านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

  ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุม 
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจ�านวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการ 
แต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติโดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม 
หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
ประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน

  มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธาน
กรรมการออกเสยีงเพิม่ขึน้อกีเสยีงหนึง่เปน็เสยีงชีข้าด เวน้แตค่ณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ
ให้ถือมติเอกฉันท์ 

  กรรมการของคณะใดไมเ่หน็ดว้ยกับมตขิองคณะกรรมการ ใหท้�าบนัทกึความเห็น
แย้งไว้ด้วย

  ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ
หรอืคูส่ญัญา ในการซือ้หรอืจ้างครัง้นัน้ ทัง้นี ้การมสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งซึง่ทีป่ระชมุพจิารณา
ของประธานกรรมการและกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครอง
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  หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งน้ัน ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็น
ประธานหรอืกรรมการในคณะกรรมการท่ีตนไดร้บัการแตง่ตัง้นัน้ และให้รายงานหวัหนา้
หน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป

วิธีการซื้อหรือจ้าง

  ข้อ ๒๘ การซื้อหรือจ้าง กระท�าได้ ๓ วิธี ดังนี้

  (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  (๒) วิธีคัดเลือก

  (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  ข้อ ๒๙ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระท�าได้ ๓ วิธี ดังนี้

  (๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

  (๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

  (๓) วิธีสอบราคา

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

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

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

  ข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คือ การซื้อหรือจ้าง 
ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้ก�าหนด



กรมจเรทหารบก192

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้
ด�าเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) 
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

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

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

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์

  ข้อ ๓๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดท�าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
พร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

  การจัดท�าเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจ�าเป็น 
ต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก�าหนด  
โดยมีสาระส�าคัญตามท่ีก�าหนดไว้ในแบบและไม่ท�าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ 
ก็ให้กระท�าได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือ
ไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้ส�านักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

  การก�าหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวน
ตามวรรคหนึง่ใหก้�าหนดเปน็วนัถดัจากวันสดุทา้ยของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารซือ้หรอืจา้งโดยก�าหนดเปน็วนั เวลา ท�าการเทา่นัน้ และเวลาในการเสนอราคาให้
ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

  ข้อ ๓๕ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือหรือ 
ขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง 



กรมจเรทหารบก 193

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ 
ของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันท�าการและให้ปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

  ข้อ ๓๖ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ไปยังผู้ประกอบการท่ีได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้น�ารายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าตรงตามประกาศ
และเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ และจัดส่งให้
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

  ในกรณีที่ผู้ประกอบการรายใดมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือ
จา้งดงักลา่ว และยงัไม่ไดล้งทะเบยีนในระบบจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเลก็ทรอนิกส ์หาก
ประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคาในครั้งนั้น จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์และจะต้องน�ารายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าก่อนการ
เสนอราคา

  ข้อ ๓๗ เมื่อถึงก�าหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ด�าเนินการ
ดังนี้

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

  (๒) กรณเีปน็การซือ้หรอืจา้ง ตามขอ้ ๓๐ (๒) ให้ผูป้ระกอบการเขา้สูร่ะบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ 

  โดยต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา ภายในเวลา ๑๕ นาที  
พร้อมทั้งให้ท�าการทดสอบระบบ เป็นเวลา ๑๕ นาที และให้เสนอราคาภายในเวลา  
๓๐ นาที โดยจะเสนอราคากี่ครั้งก็ได้ 

  ก�าหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปล่ียนแปลง
ก�าหนดวันเสนอราคา เว้นแต่เป็นกรณีท่ีกรมบัญชีกลางแจ้งเล่ือนก�าหนดวัน เวลาการ
เสนอราคา เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง เกี่ยวกับการเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเม่ือได้ด�าเนินการเป็นประการใดแล้วให้กรมบัญชีกลาง
รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย
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  ข้อ ๓๘ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๓๗ แล้ว หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคา 
ต�่าสุด เท่ากันหลายราย ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาต�่าสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในล�าดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น 

  ในกรณทีีม่ผีูเ้ข้าเสนอราคาเพยีงรายเดยีว หากเห็นว่าราคาทีเ่สนอมคีวามเหมาะสม
และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณารับราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้

  ถ้าไม่มีผู้เข้าเสนอราคา ให้เจ้าหน้าท่ีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าทีเ่พือ่พจิารณายกเลกิการซือ้หรอืจ้างในครัง้นัน้และด�าเนนิการซือ้หรอืจ้างโดยวธิี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่หรือจะด�าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ 
วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณี
กไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรฐัจะด�าเนนิการซือ้หรือจ้างโดยวธิคีดัเลือกหรอืวธิเีฉพาะเจาะจง
ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่โดยการจัดท�ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ตามข้อ ๒๒

  ข้อ ๓๙ ในกรณทีีป่รากฏว่าราคาของผูเ้สนอราคารายต�า่สดุทีช่นะการเสนอราคา
ยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๒ ให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการ ดังนี้

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

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

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

  ข้อ ๔๐ ภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเสนอราคาตามข้อ ๓๘ หรือข้อ ๓๙ แล้ว  
ใหเ้จา้หนา้ทีจ่ดัพมิพใ์บเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผูเ้สนอราคารายนัน้จาก
ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน ๑ ชุด และลงลายมือชื่อก�ากับไว้ในใบเสนอราคาและ
เอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น 

  ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตามวรรคหนึ่ง เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามที่ก�าหนดไว้ใน
เอกสารซือ้หรอืจ้างด้วยวธิตีลาดอเิลก็ทรอนกิส์ หรอืเสนอแคต็ตาลอ็ก (catalog) หรือราย
ละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก�าหนดไว้ในเอกสารซื้อ
หรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายน้ันไม่ผ่านคุณสมบัติตาม
เง่ือนไขที่ก�าหนดไว้ในเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้เจ้าหน้าที่เสนอ
หวัหน้าหน่วยงานของรฐัผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่พจิารณายกเลกิการซือ้หรอืจ้างในครัง้
นัน้ หรือพจิารณาผูท้ีเ่สนอราคาต�า่ในล�าดบัถดัไปเป็นผูช้นะการเสนอราคากไ็ด้ ทัง้น้ี ให้ค�านงึ
ถงึความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส�าคัญ 

  ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าท่ีรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร 
ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา 
ให้ความเห็นชอบ

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

  ขอ้ ๔๓ ให้เจ้าหน้าทีจ่ดัท�า เอกสารซ้ือหรอืจา้งดว้ยวธีิประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์
พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

  การจัดท�าเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง ถ้าจ�าเป็น 
ต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก�าหนด โดยมี
สาระส�าคัญตามที่ก�าหนดไว้ในแบบและไม่ท�าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท�า
ได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ 
กใ็หส้ง่รา่งเอกสารซือ้หรอืจา้งและประกาศเชญิชวนดงักลา่ว ไปใหส้�านกังานอยัการสูงสุด
ตรวจพิจารณาก่อน

  การก�าหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวน
ตามวรรคหนึง่ใหก้�าหนดเปน็วนัถดัจากวันสดุทา้ยของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารซ้ือหรือจ้างโดยก�าหนดเป็นวัน เวลา ท�าการเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคา 
ให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์

  ข้อ ๔๔ การซ้ือหรือจ้างพัสดุใดท่ีมีความจ�าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้าง 
จะต้องก�าหนด เงื่อนไขไว้ในเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอน�าตวัอยา่งพสัดท่ีุเสนอมาแสดงเพือ่ทดลอง หรอืทดสอบ หรอืน�าเสนองาน 
ให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน�าตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง  
หรือทดสอบ หรือน�าเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐก�าหนด 

  กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใดที่ก�าหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่
เป็นสาระส�าคัญประกอบการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นผ่านทางระบบประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและ 
เป็นอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอในการน�าเข้าระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
ให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอน�าเอกสารน้ันพร้อมสรุปจ�านวนเอกสารดัง
กล่าวมาส่ง ณ ที่ท�าการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง โดยให้ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อ
เสนอ พร้อมประทับตราส�าคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) ก�ากับในเอกสารนั้นด้วย

  การก�าหนดวันให้ผู้ย่ืนข้อเสนอน�าตัวอย่างพัสดุท่ีเสนอมาแสดงเพ่ือทดลอง 
หรือทดสอบหรือน�าเสนองานตามวรรคหนึ่ง หรือน�าเอกสารหรือรายละเอียด
มาส่งตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐก�าหนดเป็นวันใดวันหน่ึงภายใน ๕ วัน
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ท�าการ นับถัดจากวันเสนอราคา เว้นแต่การด�าเนินการตามวรรคหนึ่งที่ไม่อาจ
ด�าเนินการวันใดวันหน่ึงได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาก�าหนดมากกว่า ๑ วัน
ได้แต่จ�านวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน ๕ วันท�าการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้  
ใหร้ะบไุวเ้ป็นเงือ่นไขในเอกสารซ้ือหรอืจา้งดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์ห้ชดัเจน

  ข้อ ๔๕ เมื่อผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบตามข้อ ๒๑ ได้จัดท�าร่างขอบเขตของงาน 
หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุท่ีจะซ้ือหรือจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดท�ารายงาน 
ขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ พร้อมน�าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพสัดทุีจ่ะซือ้หรือจ้างเสนอหวัหนา้หนว่ยงานของรฐัเพือ่ขอความเหน็ชอบ หากหวัหนา้
หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพื่อให้การก�าหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบเหมาะสม เป็นประโยชน์ 
แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการก�าหนดเงื่อนไขท่ีเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซ้ือหรือจ้าง
ดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสจ์ากผูป้ระกอบการกอ่นกไ็ด ้ทัง้นี ้โดยมหีลกัเกณฑด์งันี้

   (๑) การซ้ือหรือจ้างครั้งหน่ึง ซ่ึงมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้

   (๒) การซ้ือหรอืจา้งครัง้หนึง่ ซ่ึงมวีงเงนิเกนิ ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หนว่ยงาน 
ของรฐัน�าร่างประกาศและรา่งเอกสารซ้ือหรอืจา้งดว้ยวธิปีระกวดราคาอเิล็กทรอนกิสเ์ผย
แพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ

  รัฐวิสาหกิจใดมีความจ�าเป็นจะก�าหนดวงเงินตามวรรคหน่ึง แตกต่างไปจากที่
ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อ
ได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

  ข้อ ๔๖ ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐน�าร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพ่ือรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
ตามข้อ ๔๕ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีด�าเนินการน�าร่างเอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบ 
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกัน 
ไม่น้อยกว่า ๓ วันท�าการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐ 
ที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง โดยเปิดเผยตัว
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  ขอ้ ๔๗ กรณทีีม่ผีูม้คีวามคดิเหน็ ใหห้วัหนา้เจา้หนา้ทีร่ว่มกบัผู้มหีนา้ทีร่บัผิดชอบ
จัดท�าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ตามข้อ ๒๑ พิจารณาว่าสมควรด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ โดยให้ด�าเนินการ ดังนี้

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

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

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

  ข้อ ๔๙ การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสาร 
ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระท�าไปพร้อมกันกับการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์ 
จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซ้ือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ 

  ในกรณีที่มีการขาย ให้ก�าหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของ
รัฐต้องเสียไปในการจัดท�าเอกสารน้ัน แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงาน 
ของรฐัไดใ้ชจ้า่ยจากเงนิงบประมาณเพือ่ด�าเนนิการดงักล่าวแล้ว เช่น ค่าใชจ้า่ยในการจา้ง 
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ส�ารวจออกแบบ หรือค่าจ้างท่ีปรึกษาถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
ครัง้นัน้ และมกีารประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิสใ์หมใ่หผู้ร้บัหรอืผู้ซ้ือเอกสารประกวดราคา
ในการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสค์รัง้ก่อนมสีทิธขิอรบัเอกสารประกวดราคาใหม ่โดยไม่
ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก

  ข้อ ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอเิลก็ทรอนกิสข์องหนว่ยงานของรฐัใหส้�านกังานการตรวจเงนิแผน่ดนิผา่นทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

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

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

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

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

   (๔) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป 
ให้ก�าหนดไม่น้อยกว่า ๒๐ วันท�าการ

  รัฐวิสาหกิจใดมีความจ�าเป็นจะก�าหนดวงเงินและระยะเวลาในการเผยแพร่ตาม
วรรคหนึ่งแตกต่างไปจากที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อ
ขอความเหน็ชอบและเมือ่ไดร้บัความเหน็ชอบแลว้ใหร้ายงานส�านักงานการตรวจเงนิแผน่
ดินทราบด้วย

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

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

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

  ข้อ ๕๕ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผล 
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด�าเนินการดังนี้

   (๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ 
ทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จ�านวน ๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคน 
ลงลายมือชื่อก�ากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ 
ทุกแผ่น 

   ทั้งนี้ การซ้ือหรือจ้างท่ีมีการก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องค�านึงถึง
เทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐาน
เดยีวกนัเปน็เหตใุห้มปีญัหาในการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ ใหห้นว่ยงานของรฐัก�าหนด
เป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก ในกรณี 
เช่นว่านี้ คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่าจะด�าเนินการตามข้อ ๘๓ 
(๓) แล้วเสร็จ
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   (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอ
ราคาต่าง ๆ และพัสดุ ตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการน�าเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอ
ทุกราย หรือเอกสารท่ีก�าหนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้ว 
คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน 
ถกูตอ้ง มคุีณสมบตัแิละขอ้เสนอทางดา้นเทคนคิหรอืเสนอพสัดทุีม่รีายละเอยีดคุณลักษณะ
เฉพาะครบถ้วน ถกูตอ้ง ตามเงือ่นไขทีห่นว่ยงานของรฐัก�าหนดไวใ้นประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

   ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติม
จากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระส�าคัญที่
เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบ
ถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อเิลก็ทรอนกิส ์ใหค้ณะกรรมการตดัรายชือ่ของผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้ ออกจากการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น 

   ในกรณีที่ผู ้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียด
คณุลกัษณะเฉพาะของพสัดทุีจ่ะซือ้หรือจ้างไม่ครบถ้วน หรอืเสนอรายละเอยีดแตกต่างไป 
จากเงือ่นไขทีห่น่วยงานของรัฐ ก�าหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ 
ในส่วนที่มิใช่สาระส�าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท�าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธ์ิ 
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น

   (๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม 
(๒) และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ท่ีก�าหนดในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ โดยให้จัดเรยีงล�าดบัผูท้ีเ่สนอราคาต�า่สดุหรอืได้คะแนนรวม
สูงสุด ไม่เกิน ๓ ราย 

   ในกรณทีีผู่ย้ืน่ข้อเสนอรายทีค่ดัเลอืกไว้ไม่ยอมเข้าท�าสญัญาหรอืข้อตกลงกบั
หน่วยงานของรัฐ ในเวลาทีก่�าหนดตามเอกสารประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์ ให้คณะกรรมการ
พจิารณาผูท้ีเ่สนอราคาต�า่รายถัดไปหรอืผูท่ี้ได้คะแนนรวมสงูรายถดัไปตามล�าดบั แล้วแต่
กรณี
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   (๔) จดัท�ารายงานผลการพจิารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารท่ีได้รบั
ไว้ทัง้หมดเสนอหวัหน้าหน่วยงานของรฐัผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่พจิารณาให้ความเห็นชอบ 
ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้

 (ก)  รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง

 (ข) รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอ ราคาท่ีเสนอ และข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอทุกราย

 (ค) รายช่ือผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 (ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน

 (จ) ผลการพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของ
ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

  ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอ 
หลายรายแต่ถกูต้องตรงตามเงือ่นไขทีก่�าหนดในเอกสารประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์เพยีง
รายเดียวให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้ง
นัน้ แต่ถ้าคณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่ามเีหตผุลสมควรทีจ่ะด�าเนนิการต่อไปโดยไม่
ต้องยกเลกิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ ให้คณะกรรมการด�าเนนิการตามข้อ ๕๗ หรอื 
ข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม 

  ในกรณีที่ไม่มีผู ้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขท่ีก�าหนด 
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า 
เจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นและด�าเนินการประกวด 
ราคาอเิลก็ทรอนกิส์ใหม่ แต่หากหวัหน้าหน่วยงานของรฐั พิจารณาแล้วเหน็ว่าการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด�าเนินการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก 
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) 
(ก) แล้วแต่กรณกีไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรฐัจะด�าเนนิการซือ้หรอืจ้างโดยวธิคีดัเลอืกหรอื
วิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซ้ือหรือจ้างใหม่โดยการจัดท�ารายงาน 
ขอซื้อหรือขอจ้าง ตามข้อ ๒๒

  ข้อ ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต�่าสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะ
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กรรมการพิจารณาราคาต�่าสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในล�าดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น 

  ในกรณีท่ีปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซ้ือหรือ
จ้างตามข้อ ๒๒ให้คณะกรรมการด�าเนินการ ดังนี้

   (๑)  ให้แจ้งผู้ท่ีเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้น 
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต�่าสุดเท่าที่จะท�าได้  
หากผู้ที่เสนอราคารายน้ันยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคา
อเิล็กทรอนกิส์แล้ว ราคาทีเ่สนอใหม่ไมส่งูกว่าวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจ้างหรอืสงูกว่าแตส่่วนที่
สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด
ราคาลงอกีแต่ส่วนทีส่งูกว่าน้ันไม่เกนิร้อยละสบิของวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจ้าง ถ้าเหน็ว่าราคา
ดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น

   (๒)  ถ้าด�าเนนิการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ทีเ่สนอราคาทีค่ณะกรรมการ 
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมาเสนอราคา
ใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในก�าหนด 
ระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอ
ไว้เดมิ หากผูท้ีเ่สนอราคาต�า่สดุในการเสนอราคาครัง้นีเ้สนอราคาไม่สงูกว่าวงเงนิทีจ่ะซ้ือ
หรอืจ้าง หรือสงูกว่าแต่ส่วนทีส่งูกว่านัน้ไม่เกินร้อยละสบิของวงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจ้างถ้าเหน็
ว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น

    (๓) ถ้าด�าเนนิการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหวัหน้าหน่วยงาน
ของรฐัผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่ประกอบการใช้ดลุพินจิว่าจะยกเลกิการซือ้หรอืจ้าง หรอื
ขอเงินเพิ่มเติมหรือลดรายการ ลดจ�านวน หรือลดเนื้องาน หากการด�าเนินการดังกล่าว 
ท�าให้ล�าดบัของผูช้นะการเสนอราคาเปลีย่นแปลงไปจากเดมิ ถอืว่าก่อให้เกดิการได้เปรยีบ 
เสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซ้ือหรือจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การด�าเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด�าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง 
(๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่
หน่วยงานของรฐัจะด�าเนนิการซือ้หรอืจ้างโดยวธิคีดัเลอืกหรือวธิเีฉพาะเจาะจงด้วยเหตอุืน่  
ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดท�ารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
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  ข้อ ๕๘ ในการพจิารณาผลการประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ กรณทีีห่น่วยงานของรฐั
เลือกใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุด 
สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการด�าเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคา
รายทีค่ณะกรรมการเหน็สมควรซือ้หรอืจ้างนัน้ผ่านระบบประกวดราคาอเิล็กทรอนกิส์เพือ่
ต่อรองราคาให้ต�า่สดุเท่าท่ีจะท�าได้ หากผูท้ีเ่สนอราคารายนัน้ยอมลดราคาและยืน่ใบเสนอ
ราคาผ่านระบบประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์แล้ว ราคาทีเ่สนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงนิท่ีจะซือ้
หรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือ 
ต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน 
ที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจาก 
ผู้ที่เสนอราคารายนั้น

  หากด�าเนินการตามวรรคหนึ่งแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วย
งานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มเติม หรือ
ยกเลกิการซือ้หรอืจา้งในครัง้นัน้และด�าเนนิการประกวดราคาอเิลก็ทรอนกิสใ์หม ่แตห่าก
หวัหนา้หนว่ยงานของรฐัพจิารณาแลว้เหน็วา่การด�าเนนิการประกวดราคาอิเลก็ทรอนกิส์
ใหมอ่าจไมไ่ดผ้ลด ีจะสัง่ใหด้�าเนนิการซือ้หรอืจา้งโดยวธิคีดัเลอืกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึง่ 
(๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่ 
หน่วยงานของรัฐจะด�าเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเหตุ
อืน่ ใหเ้ริม่กระบวนการซ้ือหรอืจา้งใหมโ่ดยการจดัท�ารายงานขอซือ้หรอืขอจา้งตามขอ้ ๒๒

  ข้อ ๕๙ ให้น�าความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุโลม

  ข้อ ๖๐ การซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติ ให้ด�าเนินการดังนี้

   (๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพสัดหุรือแบบรปูรายการงานก่อสรา้งทีจ่ะซ้ือหรอืจา้ง แลว้แตก่รณ ีตามขอ้ ๒๑

   (๒) การจัดท�าเอกสารซ้ือหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติพร้อม
ประกาศเชิญชวนให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาว่าจะจัดท�า
เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้

    (๓) ให้น�า ความในข้อ ๔๔ ถึงข้อ ๕๙ มาใช้บังคับกับการประกวดราคา
นานาชาติโดยอนุโลม เว้นแต่การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างให้เผยแพร่
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วันท�าการ
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วิธีสอบราคา

  ข้อ ๖๑ ให้เจ้าหน้าที่จัดท�าเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศ 
เชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

  การจัดท�าเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง ถ้าจ�าเป็น 
ต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก�าหนด 
โดยมีสาระส�าคัญตามท่ีก�าหนดไว้ในแบบและไม่ท�าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ
ก็ให้กระท�าได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบ 
หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซ้ือหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไป 
ให้ส�านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน

  การก�าหนดวัน เวลาการยืน่ขอ้เสนอในเอกสารซือ้หรอืจา้งและประกาศเชญิชวน
ตามวรรคหนึง่ใหก้�าหนดเปน็วนัถดัจากวันสดุทา้ยของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารซือ้หรอืจา้งโดยก�าหนดเปน็วนั เวลา ท�าการ เพยีงวนัเดยีวการก�าหนดวนั เวลาการ
เปิดซองข้อเสนอ ให้ก�าหนดเป็นวัน เวลา ท�าการ ถัดจากยื่นข้อเสนอตามวรรคสาม

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

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

  ข้อ ๖๔ ให้น�าความในข้อ ๔๙ มาใช้บังคับกับการให้หรือขายเอกสารสอบราคา 
โดยอนุโลม

  ข้อ ๖๕ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารสอบราคาของหน่วยงาน 
ของรัฐให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
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  ข้อ ๖๖ การซ้ือหรือจ้างพัสดุใดท่ีมีความจ�าเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือ 
จา้งจะตอ้งก�าหนดเงือ่นไขไวใ้นเอกสารสอบราคาทีจ่ะตอ้งมกีารชีแ้จงรายละเอยีดหรือการ 
ชี้สถานที่ ให้หน่วยงานของรัฐก�าหนด วัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียด 
หรือการชี้แจงสถานที่ในเอกสารสอบราคาด้วย

  ก่อนถึงก�าหนดวันย่ืนข้อเสนอ หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ�าเป็นที่จะ
ต้องก�าหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะ
เฉพาะที่เป็นสาระส�าคัญซ่ึงมิได้ก�าหนดไว้ในเอกสารสอบราคาตั้งแต่ต้น ให้หน่วย
งานของรัฐจัดท�าเป็นเอกสารสอบราคาเพ่ิมเติมและให้ ระบุวัน เวลา และสถาน
ท่ีในการชี้แจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานที่ไว้ด้วย โดยให้ด�าเนินการเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้แจ้ง 
ผูท้ีไ่ดร้บัหรอืไดซ้ือ้เอกสารสอบราคาไปแลว้ทกุรายทราบผ่านทางจดหมายอเิล็กทรอนิกส์
ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

  การชี้แจงรายละเอียดหรือการช้ีสถานท่ีตามวรรคสองให้ผู้ที่รับผิดชอบในการ
ปฏิบตังิานนัน้ จดัท�าบนัทึกการชีแ้จงรายละเอยีดหรือการชี้สถานที่เปน็ลายลักษณ์อกัษร
ไว้เป็นหลักฐานทุกคร้ัง ถ้ามีการด�าเนินการตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
เลื่อนวัน เวลาการยื่นข้อเสนอ และการเปิดซองสอบราคา ตามความจ�าเป็นแก่กรณีด้วย

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

  ข้อ ๖๘ ในการยื่นซองข้อเสนอ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึง
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐ 
ผูด้�าเนนิการสอบราคาโดยยืน่โดยตรงตอ่หนว่ยงานของรฐั พรอ้มรบัรองเอกสารหลกัฐาน 
ทีย่ืน่มาพร้อมกบัซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดงักลา่วถูกต้องและเปน็ความจรงิทกุประการ 
  ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู้ยื่น
ขอ้เสนอมายืน่ซองโดยตรง ใหอ้อกใบรบัใหแ้ก่ผู้ยืน่ขอ้เสนอ และใหส่้งมอบซองเสนอราคา
ทัง้หมด และเอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ  ทีไ่ดร้บัไวต้อ่คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
ครั้งนั้น เพื่อด�าเนินการต่อไป
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  ข้อ ๖๙ นอกเหนือจากกรณีที่ก�าหนดไว้ในข้อ ๖๖ เม่ือถึงก�าหนดวันยื่นซอง 
ข้อเสนอ ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงก�าหนดวันยื่นซองข้อเสนอ

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

  ข้อ ๗๑ ในกรณีท่ีปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอ
หลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขท่ีก�าหนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว หรือ
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขที่ก�าหนดในเอกสารสอบราคา  
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาด�าเนินการตามข้อ ๕๖ โดยอนุโลม

  ถา้ปรากฏว่าราคาของผู้ยืน่ข้อเสนอท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซือ้หรือจา้งยงัสงู
กว่าวงเงินทีจ่ะซ้ือหรือจา้ง ใหค้ณะกรรมการเรยีกผู้ยืน่ขอ้เสนอรายนัน้มาต่อรองราคา โดย
ให้ด�าเนินการตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

  ข้อ ๗๒ ให้น�าความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีสอบราคา โดยอนุโลม

  ขอ้ ๗๓ ใหน้�าความในขอ้ ๖๐ มาใชบ้งัคบักบัการสอบราคานานาชาต ิโดยอนโุลม

วิธีคัดเลือก

  ข้อ ๗๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ตามข้อ ๒๒ แล้วให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ด�าเนินการดังต่อไปนี้

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

   (๒) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ด�าเนินการตามข้อ ๖๘ 
โดยอนุโลม
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   (๓) เมื่อถึงก�าหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่น
ขอ้เสนอเฉพาะรายทีค่ณะกรรมการไดม้หีนงัสอืเชญิชวนเทา่นัน้ พรอ้มจดัท�าบญัชรีายชือ่
ผู้มายื่นข้อเสนอ 

   เมือ่พ้นก�าหนดเวลารับซองขอ้เสนอ ห้ามรบัเอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  และพสัดุ
ตัวอย่างตามเงื่อนไขที่ก�าหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ กรณี
การซือ้หรือจ้างใดมรีายละเอียดทีม่คีวามจ�าเปน็โดยสภาพของการซือ้หรือจ้างทีจ่ะตอ้งให้
ผู้ยื่นข้อเสนอน�าตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือน�าเสนองาน หรือให้
ผู้ยื่นข้อเสนอน�าเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ

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

  ขอ้ ๗๕ หากปรากฏวา่มผีูย้ืน่ขอ้เสนอเพยีงรายเดียวหรอืมผีูย้ืน่ขอ้เสนอหลายราย
แต่ถูกต้องตรงตามเง่ือนไขท่ีก�าหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการ
ด�าเนินการตามข้อ ๕๖ โดยอนุโลม

  ในกรณทีีไ่มม่ผีูย้ืน่ขอ้เสนอหรอืมแีตไ่มถู่กตอ้งตรงตามเงือ่นไขทีก่�าหนดในหนงัสือ
เชิญชวนให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือก
ครั้งนั้น และจะด�าเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหน่ึง (๒)  
(ก) ก็ได้

  ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้าง 
ยงัสงูกวา่วงเงนิทีจ่ะซือ้หรอืจ้าง ใหค้ณะกรรมการเรยีกผูย้ืน่ขอ้เสนอรายนัน้มาตอ่รองราคา  
โดยให้ด�าเนินการตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม

  ข้อ ๗๖ ในกรณีการจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ช) หากไม่สามารถด�าเนิน
การตามปกติได้ ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา แล้วให้คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดแล้วจัดล�าดับ หลังจากน้ันให้เชิญผู้ที่ยื่น
ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม  
หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เจรจากับผู้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป
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  หากด�าเนินการตามวรรคหนึ่ง แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้า 
หนว่ยงานของรัฐผา่นหวัหน้าเจา้หนา้ทีเ่พือ่พจิารณายกเลกิการจา้งในครัง้นัน้และจะส่ังให้
ด�าเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ก็ได้

  ข้อ ๗๗ ให้น�าความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือ
จ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม

วิธีเฉพาะเจาะจง

  ข้อ ๗๘ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตาม
ข้อ ๒๒ แล้วให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด�าเนินการดังต่อไปนี้

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

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

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

    (ค) กรณตีามมาตรา ๕๖ วรรคหนึง่ (๒) (จ) ให้เจรจากบัผู้ประกอบการ
รายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซ่ึงยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อ 
หรือจ้างตามรายละเอียดและราคาที่ต�่ากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือ
เงื่อนไขเดิม โดยค�านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อหน่วยงานของรัฐ 

    (ง) กรณตีามมาตรา ๕๖ วรรคหนึง่ (๒) (ฉ) ให้ด�าเนนิการโดยวธิเีจรจา
ตกลงราคา 
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    (จ) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือ 
สิง่ปลกูสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเหน็ว่าราคาทีเ่สนอนัน้ยงัสงูกว่าราคาในท้องตลาด 
หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท�าได้

  (๒) จดัท�ารายงานผลการพจิารณา โดยให้น�าความในข้อ ๕๕ (๔) มาใช้บงัคบัโดย
อนุโลม

 ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ 
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้าง
ได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔ 

 การซื้อหรือจ้างตามวรรคหน่ึง ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ 
คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจด�าเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบ 
ในการปฏิบัติงานนั้นด�าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐ และเมือ่หัวหน้าหน่วยงานของรฐัให้ความเหน็ชอบแล้ว ให้ถอืว่ารายงาน
ดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

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

 ข้อ ๘๑ ให้น�าความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม

การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง

 ข้อ ๘๒ หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดท�าโครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง 
ทีม่รีปูแบบและขอบเขตการด�าเนนิงานครอบคลมุการส�ารวจ ออกแบบ ตลอดจนก่อสร้าง
จนแล้วเสรจ็สมบรูณ์รวมทัง้การบ�ารงุรกัษาในช่วงเริม่ต้นของโครงการโดยผูป้ระกอบการ
เพียงรายเดียว ให้เสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้น
ด�าเนินโครงการ การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถด�าเนินการได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้

   (๑) จ้างออกแบบควบคู่การก่อสร้าง (Design & Build Project) คอื โครงการ
ที่มีวงเงินลงทุนและเทคโนโลยีด�าเนินการสูง รวมทั้งสามารถจัดท�าโครงการได้หลาย 
รูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการใหม่ท่ีไม่เคยมีการด�าเนินการมาก่อนในประเทศ  
ดังนั้น จึงมีความจ�าเป็นต้องใช้ผู ้รับเหมาด�าเนินโครงการที่มีความรู้ ความสามารถ  
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และเทคนิคในการด�าเนินการพิเศษ โดยเฉพาะการช�าระเงินค่าด�าเนินโครงการจะมีรูป
แบบการจ่ายช�าระเงินตามความก้าวหน้าของงานเป็นงวด ๆ (installment)

   (๒) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (Turnkey Project) คือ โครงการ 
ที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหาผู้รับจ้างด�าเนินโครงการจนแล้วเสร็จ จึงจะมีการช�าระเงินค่าด�าเนิน
โครงการ ซึ่งผู้รับจ้างอาจต้องมีหน้าที่ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อด�าเนินโครงการ 
ด้วย รวมทัง้ผูว่้าจ้างต้องมวีงเงนิด�าเนนิโครงการอ้างองิได้ประกอบการพจิารณาโครงการ 
(Reference Based Price)

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

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

 ข้อ ๘๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือ 
วธิคีดัเลอืกให้หน่วยงานของรฐัด�าเนนิการโดยพจิารณาถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรฐั 
และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส�าคัญ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

   (๑) การซื้อหรือจ้างที่มีการก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็น
มาตรฐาน และมีคุณภาพดี เพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อ 
หน่วยงานของรัฐแล้ว กรณีน้ีหน่วยงานของรัฐ สามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ 
ที่เสนอราคาต�่าสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก

   (๒) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ 
จ�าเป็นต้องคัดเลือกพัสดุ มีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น 
และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรฐัมากทีส่ดุ กรณีนีห้น่วยงานของรฐัสามารถใช้เกณฑ์
ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะ 
การซือ้หรอืจ้างหรือเป็นผูไ้ด้รับการคดัเลอืก แต่หากหน่วยงานของรฐัไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์
อื่นประกอบและจ�าเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา ให้ใช้เกณฑ์ราคา
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   (๓) การซ้ือหรือจ้างที่มีการก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะท่ีจะต้องค�านึงถึง
เทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซ่ึงอาจจะมีข้อเสนอท่ีไม่อยู่ในฐาน
เดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐก�าหนด
เป็นเงือ่นไขให้มกีารยืน่ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืนแยกมาต่างหาก และให้หน่วย
งานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู ้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน และ 
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น  
ผ่านเกณฑ์ขัน้ต�า่ตามทีห่น่วยงานของรฐัก�าหนด แล้วให้ด�าเนนิการตาม (๑) หรอื (๒) ต่อไป 

  ในกรณทีีเ่หน็สมควร คณะกรรมการนโยบายอาจก�าหนดแนวทางในการพจิารณา
คัดเลือก ข้อเสนอเพิ่มเติมตามความจ�าเป็นและเหมาะสมก็ได้

อำานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง

  ข้อ ๘๔ การสัง่ซือ้หรอืสัง่จ้างโดยวธีิประกาศเชญิชวนทัว่ไปครัง้หนึง่ ให้เป็นอ�านาจ
ของผู้ด�ารงต�าแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้

   (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

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

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

   (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

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

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

   (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

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

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

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

  ข้อ ๘๙ การจ่ายเงินค่าพสัดลุ่วงหน้าให้แก่ผูป้ระกอบการท่ีเป็นคู่สัญญาจะกระท�า
มิได้เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ�าเป็นจะต้องจ่าย และมีการก�าหนด
เง่ือนไขไว้ก่อนการท�าสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระท�าได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้

   (๑)   การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบ
ของราคาซื้อหรือราคาจ้าง

   (๒)   การซือ้พสัดจุากสถาบนัของรฐัในต่างประเทศ หรอืจากหน่วยงานอืน่ใน
ต่างประเทศ ซึ่งต้องด�าเนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ หรือพัสดุอื่น ที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศก�าหนด ซึ่งจ�าเป็นต้องซื้อ
จากผูผ้ลติหรือผูแ้ทนจ�าหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามทีต่กลงกบัสถาบนัของ
รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามเงื่อนไขที่ผู้ขายก�าหนด แล้วแต่กรณี

   (๓)   การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซ้ือฐานข้อมูล
ส�าเร็จรูปที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีก�าหนดการออกเป็นวาระ 
ดงัเช่นวารสาร หรอืการบอกรบัเป็นสมาชกิเพ่ือการใช้ประโยชน์เรยีกค้นหาข้อมลูข่าวสาร
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยอาศัยระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง

   (๔)   การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธี
เฉพาะเจาะจงนอกจากกรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ
สบิห้าของราคาซือ้หรอืราคาจ้างแต่ทัง้นี ้จะต้องก�าหนดอตัราค่าพสัดทุีจ่ะจ่ายล่วงหน้าไว้
เป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย

  ข้อ ๙๐ การจ่ายเงนิตามแบบธรรมเนยีมการค้าระหว่างประเทศ โดยเปิดเลตเตอร์
ออฟเครดิตหรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีที่วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือการจ่ายเงิน
ตามความก้าวหน้าในการสั่งซื้อพัสดุ ให้กระท�าได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า

  ข้อ ๙๑ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ ๘๙ (๑) (๒) และ (๓) ไม่ต้องเรียก
หลักประกัน
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  ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ ๘๙ (๔) ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญา
จะต้องน�าพันธบตัรรัฐบาลไทยหรอืหนงัสอืค�า้ประกนัหรอืหนงัสือค�า้ประกนัอเิลก็ทรอนกิส์
ของธนาคารในประเทศมาค�้าประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐคืน
หนังสือค�้าประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเม่ือหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้า
จากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ให้ก�าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ใน
สัญญาด้วย

ส่วนที่	๓

การเช่า

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

   (๑) การเช่าจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่า 
ทั้งสัญญา

   (๒)  การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าเช่าทั้งสัญญา

การเช่าอสังหาริมทรัพย์

  ข้อ ๙๓ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระท�าได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

   (๑) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ

   (๒) เชา่สถานทีเ่พือ่ใชเ้ปน็ทีท่�าการในกรณทีีไ่มม่สีถานทีข่องหนว่ยงานของ
รฐั หรอืมแีตไ่มเ่พยีงพอและถ้าสถานทีเ่ชา่นัน้กวา้งขวางพอ จะใชเ้ปน็ทีพ่กัของผูซ้ึง่มสีทิธิ
เบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐด้วยก็ได้
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   (๔) เชา่สถานทีเ่พือ่ใชเ้ปน็ทีพ่กัส�าหรบัผูม้สีทิธเิบกิคา่เชา่ทีพ่กัตามระเบยีบ
ของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ

   (๕) เช่าสถานท่ีเพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ไม่มี
สถานที่เก็บเพียงพอการเช่าให้ด�าเนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ให้เช่าโดยตรง

  ข้อ ๙๔ ก่อนด�าเนินการเช่า ให้เจ้าหน้าที่ท�ารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการ ดังต่อไปนี้

   (๑)  เหตุผลและความจ�าเป็นที่จะต้องเช่า

   (๒) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ

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

   ๔)  อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ ซ่ึงมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่
จะเช่า (ถ้ามี)

  ขอ้ ๙๕ อสงัหารมิทรพัยซ์ึง่มอีตัราคา่เชา่รวมทัง้คา่บริการอืน่เกีย่วกบัการเชา่ตาม
ที่จะก�าหนดไว้ในสัญญา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

   (๑) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่กระทรวงการคลังก�าหนด

   (๒) ราชการส่วนท้องถ่ิน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวง
มหาดไทย กรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ก�าหนด

   (๓)  หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่หน่วยงาน
ของรัฐนั้นก�าหนด
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ส่วนที่	๔

การแลกเปลี่ยน

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

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

   (๒) การแลกเปลีย่นครภุณัฑ์กับครุภณัฑต์า่งประเภทหรอืตา่งชนดิกนั ให้ขอ
ท�าความตกลงกับส�านักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อนทุกกรณี

   (๓)  การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้แลกเปลี่ยนได้

  ข้อ ๙๗ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเพื่อพิจารณาสั่งการ โดยให้รายงานตามรายการ 
ดังต่อไปนี้

   (๑)  เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน

   (๒)  รายละเอียดของพัสดุที่จะน�าไปแลกเปลี่ยน

   (๓)  ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะน�าไปแลกเปลี่ยน และราคาที่จะ 
แลกเปลี่ยนได้โดยประมาณ

   (๔)  พสัดทุีจ่ะรบัแลกเปลีย่น และใหร้ะบวุา่จะแลกเปลีย่นกบัหนว่ยงานของ
รัฐหรือเอกชน

   (๕)  ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี)
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  ในกรณทีีจ่ะแลกเปล่ียนกบัเอกชน ใหร้ะบวุธีิทีจ่ะแลกเปล่ียนพรอ้มทัง้เหตผุล โดย
เสนอให้น�าวธีิการซือ้มาใชโ้ดยอนุโลม เว้นแตก่ารแลกเปลีย่นพสัดทุีจ่ะน�าไปแลกครัง้หนึง่
ซึง่มรีาคาซือ้หรอืไดม้ารวมกนัไมเ่กนิ ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอใหใ้ชว้ธิเีฉพาะเจาะจงโดย
การเจรจาตกลงแลกเปลี่ยนกันก็ได้

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

   (๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปล่ียนตามสภาพ
ปัจจุบันของพัสดุนั้น

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

   (๓) โดยพิจารณาจากราคาท่ีประเมินตาม (๑) และราคาพัสดุที่จะได้รับ 
จากการแลกเปลี่ยน ซ่ึงถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคาในท้องตลาด
โดยทั่วไป

   (๔)  ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน

   (๕)  เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ

   (๖)  ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ ๑๗๕ โดยอนุโลม

  ข้อ ๙๙ การแลกเปลี่ยนพัสดุของหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน 
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ที่จะตกลงกัน

  ข้อ ๑๐๐ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเม่ือลงทะเบียนครุภัณฑ์ของ 
หนว่ยงานของรัฐนัน้แลว้ ให้แจง้ส�านกังบประมาณหรอืหนว่ยงานของรฐัทีม่หีนา้ทีค่วบคมุ
พัสดุนั้น และส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับ
แต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน  
ให้ส่งส�าเนาหลักฐานการด�าเนินการตามข้อ ๙๗ หรือข้อ ๙๘ ไปด้วย
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หมวด	๓
งานจ้างที่ปรึกษา

ส่วนที่	๑
บททั่วไป

  ขอ้ ๑๐๑ การจา้งทีป่รึกษา เปน็งานใหบ้ริการเพือ่เปน็ผูใ้ห้ค�าปรกึษาหรอืแนะน�า
แก่หน่วยงานของรัฐ โดยที่ปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูล 
ทีป่รึกษา กระทรวงการคลงั เว้นแต่จะมหีนงัสอืรบัรองจากศนูยข์อ้มลูทีป่รกึษา กระทรวง
การคลัง ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างน้ันหรือเป็นงานจ้างท่ีปรึกษา 
ของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ

  ในกรณีที่มีความจ�าเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐแสดง
เหตุผลและความจ�าเป็นในการจ้างท่ีปรึกษาต่างประเทศไว้ในรายงานขอจ้าง โดยการ
จ้างที่ปรึกษาต่างประเทศในครั้งน้ันจะต้องมีบุคลากรไทยร่วมงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิด 
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรไทย เว้นแต่สาขาบริการหรืองาน
จ้างที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได้

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

ส่วนที่	๒
กระบวนการจ้างที่ปรึกษา

การจัดทำาร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา

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

  ข้อ ๑๐๔ ในการจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จัดท�ารายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตาม
รายการดังต่อไปนี้

   (๑) เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา

   (๒)  ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา

   (๓)  คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง

   (๔)  ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา

   (๕)  วงเงินท่ีจะจ้างท่ีปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงิน 
ดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น

   (๖)  ก�าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา

   (๗)  วิธีจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น

   (๘)  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

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

คณะกรรมการดำาเนินงานจ้างที่ปรึกษา

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

   (๑)  คณะกรรมการด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

   (๒)  คณะกรรมการด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก

   (๓)  คณะกรรมการด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

   (๔)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา
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  ให้คณะกรรมการการด�าเนินงานจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาท่ีก�าหนด ถ้ามีเหตุที่ท�าให้การรายงานล่าช้า 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจ�าเป็น

  ข้อ ๑๐๖ คณะกรรมการตามข้อ ๑๐๕ แต่ละคณะให้ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๔ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า 
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงาน 
ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้ค�านึงถึงลักษณะหน้าท่ีและความรับผิดชอบของผู้ที่ได้
รับแต่งตั้งเป็นส�าคัญ และในกรณีการจ้างที่ปรึกษาที่ด�าเนินการด้วยเงินกู้ที่กระทรวงการ
คลังได้กู้เงินจากต่างประเทศ ให้มีผู้แทนจากส�านักงานบริหารหนี้สาธารณะเข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วย

  ในกรณีจ�าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งต้ังบุคคลอื่นร่วม
เป็นกรรมการด้วยก็ได้แต่จ�านวนกรรมการท่ีเป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจ�านวน
กรรมการตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการด�าเนินการจ้างที่ปรึกษาทุกคณะ ควรแต่งตั้ง 
ผู้ช�านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย

  ข้อ ๑๐๗ องค์ประชุมของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีส่วน
ได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณา ให้น�าความตามข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

วิธีการจ้างที่ปรึกษา

  ข้อ ๑๐๘ การจ้างที่ปรึกษา กระท�าได้ ๓ วิธี ดังนี้

  (๑)  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  (๒)  วิธีคัดเลือก

  (๓)  วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

  ข้อ ๑๐๙ ให้เจ้าหน้าที่จัดท�าเอกสารจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

  การท�าเอกสารจ้างท่ีปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหน่ึง ถ้าจ�าเป็น 
ต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก�าหนด โดยมี
สาระส�าคัญตามที่ก�าหนดไว้ในแบบและไม่ท�าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท�า
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ได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ  
กใ็หส้ง่รา่งเอกสารจา้งทีป่รกึษาและประกาศเชญิชวนดังกลา่ว ไปใหส้�านกังานอัยการสงูสดุ
ตรวจพิจารณาก่อนการก�าหนดวัน 

  เวลาการยืน่ขอ้เสนอในเอกสารจา้งทีป่รกึษาและประกาศเชญิชวนตามวรรคหนึง่
ให้ก�าหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้าง 
ที่ปรึกษาโดยก�าหนดเป็นวัน เวลา ท�าการ เพียงวันเดียว

  ข้อ ๑๑๐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา 
ตามขอ้ ๑๐๔ แลว้ใหห้วัหนา้เจ้าหนา้ทีเ่ผยแพรป่ระกาศและเอกสารจา้งทีป่รึกษาในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศ 
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อย
กว่า ๕ วันท�าการ โดยให้ค�านึงถึงระยะเวลาในการให้ที่ปรึกษาเตรียมการจัดท�าเอกสาร 
เพื่อยื่นข้อเสนอด้วย

  การให้เอกสารจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป รวมทั้งเอกสารที่
เกี่ยวข้องให้กระท�าไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาตาม
วรรคหนึง่ เพ่ือใหท้ีป่รกึษาทีป่ระสงคจ์ะเขา้ยืน่ขอ้เสนอสามารถขอรบัเอกสารจา้งทีป่รกึษา
ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา

  ขอ้ ๑๑๑ ใหก้รมบญัชกีลางจดัสง่ประกาศและเอกสารจา้งทีป่รกึษาใหส้�านกังาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์

  ข้อ ๑๑๒ เมื่อถึงก�าหนดวันยื่นซองข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงก�าหนดวันยื่นซองข้อเสนอ

  ข้อ ๑๑๓ ในการยื่นซองข้อเสนอ ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องผนึก
ซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการด�าเนินงานจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปครั้งน้ัน และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ด�าเนินการจ้างโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริง 
ทุกประการ

  ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณี 
ที่ปรึกษามายื่นซองให้ออกใบรับให้แก่ท่ีปรึกษา และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและ
เอกสารหลกัฐานตา่ง ๆ  ทีไ่ดรั้บไวต้อ่คณะกรรมการด�าเนนิงานจา้งทีป่รึกษาโดยวธิปีระกาศ
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เชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น เพื่อด�าเนินการต่อไป การย่ืนซองผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�าหนด

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

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

   (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ของที่ปรึกษาแล้วคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน  
ถกูตอ้ง มีคณุสมบตัแิละข้อเสนอเป็นไปตามเงือ่นไขทีห่น่วยงานของรฐัก�าหนดไวใ้นเอกสาร
จ้างที่ปรึกษา

   ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา 
รายใดก็ได้ แต่จะให้ท่ีปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระส�าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และ
หากคณะกรรมการเห็นว่า ท่ีปรึกษารายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงาน
ของรัฐได้ก�าหนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างท่ีปรึกษาให้คณะกรรมการตัดรายชื่อ 
ของที่ปรึกษารายนั้น 

   ในกรณีท่ีท่ีปรึกษารายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน หรือ
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดไว้ในประกาศและ
เอกสารจ้างที่ปรึกษา ในส่วนท่ีมิใช่สาระส�าคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลท�าให้เกิด
การได้เปรียบเสียเปรียบต่อท่ีปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณา 
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

   (๓) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม (๒) และ
พิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต�่าสุด และจัดล�าดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย 

   กรณีที่ปรึกษารายท่ีคัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต�่าสุด ไม่เข้าท�าสัญญาหรือ 
ข้อตกลงกบัหน่วยงานของรฐั ในเวลาทีก่�าหนดตามเอกสารจ้างทีป่รกึษา ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต�่าสุดรายถัดไป

   กรณทีีม่ทีีป่รกึษาเสนอราคาต�า่สดุเท่ากนัหลายราย ให้เรยีกทีป่รึกษาดงักล่าว
มาเสนอราคาใหม่ ด้วยวธีิการยืน่ซองข้อเสนอด้านราคาและพจิารณาเลือกรายทีเ่สนอราคา
ต�่าสุด
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   (๔) จัดท�ารายงานผลการพิจารณา โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้

    (ก)  รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา

    (ข)  รายชื่อที่ปรึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย

    (ค)  รายช่ือท่ีปรึกษาท่ีผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

    (ง)  หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การ 
     ให้คะแนน

    (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของ 
     ที่ปรึกษาทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา

  ข้อ ๑๑๕ เมื่อคณะกรรมการด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปได้พิจารณาตามข้อ ๑๑๔ แล้ว ปรากฏว่า มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว 
หรือมีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ครัง้นัน้แต่ถ้าคณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่ามีเหตุผลสมควรทีจ่ะด�าเนนิการต่อไปโดย 
ไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนท่ัวไป ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษา 
รายนั้น 

  ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้าง 
ในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า หากด�าเนินการจ้างด้วย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด�าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตาม
มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) 
แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด�าเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะ
เจาะจงด้วยเหตอุืน่ ให้เริม่กระบวนการจ้างใหม่โดยการจดัท�ารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔

  ข้อ ๑๑๖ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่ปรากฏว่าราคาของ 
ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามข้อ ๑๐๔ ให้คณะกรรมการ
ด�าเนินการดังนี้

   (๑) ให้แจ้งทีป่รึกษารายท่ีคณะกรรมการเหน็สมควรจ้างน้ัน เพือ่ต่อรองราคา
ให้ต�่าสุดเท่าที่จะท�าได้หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูง
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กว่าวงเงินที่จะจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนท่ีสูงกว่าน้ันไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินท่ีจะจ้าง 
หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างนั้นไม่เกินร้อย
ละสิบของวงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอจ้างจาก
ที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้น

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

   (๓) ถ้าด�าเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม หรือ
ยกเลิกการจ้างในครั้งน้ัน และด�าเนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่ แต่หากหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเหน็ว่าการด�าเนนิการประกาศเชญิชวนทัว่ไปใหม่อาจไม่ได้
ผลดี จะสั่งให้ด�าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๗๐  
วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้เว้นแต่หน่วยงาน
ของรฐัจะด�าเนนิการโดยวิธคีดัเลอืกหรอืวธิเีฉพาะเจาะจงด้วยเหตอุืน่ ให้เริม่กระบวนการ
จ้างใหม่โดยการจัดท�ารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔

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

  ข้อ ๑๑๘ เมือ่หวัหน้าหน่วยงานของรฐัให้ความเหน็ชอบรายงานผลการพจิารณา
ตามข้อ ๑๑๗ และผู้มีอ�านาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะ 
งานจ้างท่ีปรกึษาโดยวธิปีระกาศเชิญชวนทัว่ไปในระบบเครอืข่ายสารสนเทศของกรมบญัชี
กลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางก�าหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นและแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้ายื่น
ข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชี
กลางก�าหนด
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วิธีคัดเลือก

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

  ข้อ ๑๒๐ ให้คณะกรรมการด�าเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ด�าเนินการ
ดังนี้

   (๑) จัดท�าหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดให้เข้ายื่น 
ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรฐัไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนัน้มทีีป่รกึษาทีมี่คณุสมบตัิ
ตรงตามทีก่�าหนดน้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายืน่ข้อเสนอ โดยให้ค�านงึถงึการไม่มผีลประโยชน์
ร่วมกนัของผูที้เ่ข้ายืน่ข้อเสนอ พร้อมจดัท�าบญัชรีายชือ่ทีป่รกึษาทีค่ณะกรรมการมหีนงัสอื
เชิญชวนไปด้วย

   (๒)  การยืน่ซองข้อเสนอและการรบัซองข้อเสนอ ให้ด�าเนนิการตามข้อ ๑๑๓ 
โดยอนุโลม

   (๓)  เมื่อถึงก�าหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของที่
ปรึกษาเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดท�าบัญชีรายชื่อ
ที่ปรึกษาที่มายื่นข้อเสนอ

   เมื่อพ้นก�าหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา

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

   (๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ  
ของที่ปรึกษาแล้วคัดเลือกท่ีปรึกษาท่ีไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน  
ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดไว้ใน 
หนังสือเชิญชวน
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   ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา 
รายใดก็ได้ แต่จะให้ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระส�าคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหาก
คณะกรรมการเห็นว ่าที่ปรึกษารายใดมีคุณสมบั ติไม ่ครบถ ้วนตามเงื่อนไขที่ 
หน่วยงานของรัฐก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษา
รายนั้นออกจากการคัดเลือกในครั้งนั้น

   ในกรณีที่ท่ีปรึกษารายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงือ่นไขทีห่น่วยงานของรฐัก�าหนดไว้ในหนงัสอืเชญิชวนในส่วนทีม่ใิช่สาระ
ส�าคญั และความแตกต่างนัน้ไม่มผีลท�าให้เกดิการได้เปรยีบเสยีเปรยีบต่อทีป่รกึษารายอืน่
หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและ
พิจารณาในขั้นตอนต่อไป

   (๖) พจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอของทีป่รกึษารายทีถ่กูต้องตาม (๕) และผ่าน
เกณฑ์ด้านคุณภาพที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดและจัดล�าดับ และให้พิจารณาคัดเลือกผู้
ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

    ก) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน 
ของรัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคา
มากที่สุด

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

   (๗) ในกรณีที่มีที่ปรึกษาได้คะแนนเท่ากันหลายราย ให้ด�าเนินการ ดังนี้

    (ก)  กรณตีาม (๖) (ก) ให้พจิารณาผูท้ีไ่ด้รบัคะแนนด้านคณุภาพมากทีสุ่ด

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

   (๘) จัดท�ารายงานผลการพิจารณา โดยให้น�าความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
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  ข้อ ๑๒๑ เมือ่คณะกรรมการด�าเนนิงานจ้างทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลือกได้พจิารณาตาม

ข้อ ๑๒๐ แล้ว ปรากฏว่า มีท่ีปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีที่ปรึกษา 
เข ้ายื่นข ้อเสนอหลายรายแต่ผ ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าทีเ่พ่ือยกเลิกการคดัเลอืกครัง้นัน้แต่ถ้าคณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด�าเนินการต่อไปโดย ไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก  
ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้น 

  ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก  
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้าง 
ในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการด�าเนินการคัดเลือก
ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด�าเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึง่ 
(๓) (ก) กไ็ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรฐัจะด�าเนนิการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่ม
กระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท�ารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔ 

ข้อ ๑๒๒ ในกรณีที่ปรากฏว่า ราคาของที่ปรึกษาที่เป็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกยังสูง
กว่าวงเงนิทีจ่ะจ้างตามข้อ ๑๐๔ ให้คณะกรรมการด�าเนนิงานจ้างทีป่รกึษาโดยวธิคีดัเลือก
ด�าเนินการ ดังนี้

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

   (๒)  หากด�าเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม หรือ
ยกเลกิการจ้างในครัง้นัน้และด�าเนนิการจ้างโดยวธิคีดัเลอืกใหม่ แต่หากหวัหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการด�าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้
ด�าเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) ก็ได้ เว้นแต่ 
หน่วยงานของรัฐจะด�าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการจ้าง
ใหม่โดยการจัดท�ารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔
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  ข้อ ๑๒๓ ให้น�าความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการ 
คัดเลือกในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม

วิธีเฉพาะเจาะจง

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

    (๑) จัดท�าหนังสือเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วย
งานของรัฐก�าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา

   (๒) จัดท�าหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่ มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที ่
หน่วยงานของรฐัก�าหนดรายใดรายหนึง่ให้เข้ายืน่ข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคาพจิารณา
ข้อเสนอของที่ปรึกษาและเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อเสนอที่
เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากท่ีสุด และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจ้างครั้งนั้น

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

เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

  ข้อ ๑๒๖ ในการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอโดยวธิปีระกาศเชญิชวนทัว่ไป หรอืวธีิ
คัดเลือก นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ประกอบด้วย (๑) ผลงานและ
ประสบการณ์ของที่ปรึกษา (๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน (๓) จ�านวนบุคลากร
ที่ร่วมงาน (๔) ประเภทของท่ีปรึกษาท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (๕) ข้อเสนอ 
ทางด้านการเงนิ และ (๖) เกณฑ์อืน่ตามทีก่�าหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์
ในการพิจารณาและการให้น�้าหนัก ตามความในมาตรา ๗๖วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้

   (๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อด�าเนินงานประจ�า งานที่มีมาตรฐานเชิง
คุณภาพตามหลักวิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต�่าสุด
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   (๒) กรณงีานจ้างทีป่รกึษาทีเ่ป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรฐัหรอื
งานทีซ่บัซ้อนให้หน่วยงานของรฐัคดัเลอืกผูย้ืน่ข้อเสนอทีผ่่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและ
ให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด

   (๓) กรณงีานจ้างทีป่รกึษาท่ีมคีวามซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรฐัคดัเลอืก
ผู ้ยื่นข้อเสนอที่ผ ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนน 
ด้านคุณภาพมากที่สุด

อำานาจในการสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา

  ข้อ ๑๒๗ การสัง่จ้างงานจ้างทีป่รกึษาครัง้หนึง่ ให้เป็นอ�านาจของผูด้�ารงต�าแหน่ง
และภายในวงเงินดังต่อไปนี้

   (๑)  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

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

  ผูม้อี�านาจเหนอืขึน้ไปหนึง่ชัน้ตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามบญัชแีนบท้ายระเบยีบนี้

  ข้อ ๑๒๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจ�าเป็นจะก�าหนดผู้มีอ�านาจและวงเงินในการสั่ง
จ้างท่ีปรึกษาตามข้อ ๑๒๗ แตกต่างไปจากท่ีก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะ
กรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงาน
ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย

ค่าจ้างที่ปรึกษา

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

ค่าจ้างล่วงหน้า

  ข้อ ๑๓๐ ในกรณีท่ีมีความจ�าเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกิน 
ร้อยละสิบห้าของค่าจ้างตามสัญญา และที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องน�าหนังสือ 
ค�้าประกันหรือหนังสือค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค�้าประกันเงิน
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ที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐคืนหนังสือค�้าประกันดังกล่าวให้แก ่
คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงาน
แต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ท้ังน้ี ให้ก�าหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน
หรือหนังสือเชิญชวน และในสัญญาด้วย

  ส�าหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ ให้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละ 
ห้าสิบของค่าจ้าง ตามสัญญา และไม่ต้องมีหลักประกันเงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้

หมวด	๔
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

ส่วนที่	๑
บททั่วไป

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

  ข้อ ๑๓๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดท่ีประสงค์จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน ให้ก�าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียด
การด�าเนนิการจ้างออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพือ่
ขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการ 
ตามวิธีการที่ก�าหนดต่อไป

  ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศก�าหนดหลักเกณฑ์  
วิธีการและรายละเอียดการด�าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อให ้
หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้

  ข้อ ๑๓๓ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรฐั ต้องไม่มีส่วนได้เสยีกบัผูป้ระกอบการงานก่อสร้างในงานนัน้ ในลกัษณะ
ดังต่อไปนี้

   (๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงาน
ก่อสร้างในงานที่ตนเอง เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น
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   (๒) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับคู่
สัญญา ของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ

  ข้อ ๑๓๔ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นบุคคลธรรมดา
จะต้องมี สัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือ
วศิวกรรมส�าหรบังานว่าจ้างตามทีก่�าหนด โดยกฎหมายว่าด้วยวชิาชีพสถาปัตยกรรมหรอื
วิศวกรรม แล้วแต่กรณี

  ผูใ้ห้บรกิารทีเ่ป็นนติบิคุคล กรรมการผูจ้ดัการหรอืหุน้ส่วนผูจ้ดัการของนติบิคุคล
นัน้ จะต้องเป็นคนไทย และเป็นนติบิคุคลทีม่ผีูถ้อืหุน้เป็นคนไทยเกนิร้อยละห้าสิบของทนุ
การจัดตั้งนิติบุคคลนั้น

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

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

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

  ข้อ ๑๓๘ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และ 
มีความช�านาญงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานก่อสร้างนั้น ๆ

  ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องส่งรายช่ือผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจการหรือ 
ผู้แทนให้ผู้ว่าจ้างให้ความเห็นชอบ และในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงาน 
ตามความในวรรคหน่ึงผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงาน 
ปฏิบติังานแทน ผูท้ีป่ฏบิตังิานแทนในกรณดีงักล่าวจะต้องได้รบัความยนิยอมจากผูว่้าจ้าง
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ส่วนที่	๒
กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

การจัดทำาร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

  ข้อ ๑๓๙ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับ
ผิดชอบจัดท�าร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งก�าหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

  องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐก�าหนดตามความจ�าเป็นและ 
เหมาะสม

รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

  ข้อ ๑๔๐ ในงานจ้างออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสร้างให้เจ้าหน้าทีจ่ดัท�ารายงาน
ขอจ้างออกแบบหรือควบคมุงานก่อสร้างเสนอหวัหน้าหน่วยงานของรฐัเพือ่ขอความเห็นชอบ 
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามรายการดังต่อไปนี้

   (๑) เหตุผลและความจ�าเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

   (๒) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

   (๓) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

   (๔) วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ

   (๕) ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ

    (๖) ก�าหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

   (๗) วิธีท่ีจะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และเหตุผลท่ีต้องจ้าง 
โดยวิธีนั้น

   (๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

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

คณะกรรมการดำาเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

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

   (๑) คณะกรรมการด�าเนนิงานจ้างออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสร้างโดยวธิี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป

   (๒) คณะกรรมการด�าเนนิงานจ้างออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสร้างโดยวธิี
คัดเลือก

   (๓) คณะกรรมการด�าเนนิงานจ้างออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสร้างโดยวธิี
เฉพาะเจาะจง

   (๔)  คณะกรรมการด�าเนนิงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวธิปีระกวดแบบ

   (๕)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง

  ให้คณะกรรมการด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคณะ 
รายงานผลการพิจารณาต่อหวัหน้าหน่วยงานของรฐัภายในระยะเวลาทีก่�าหนด ถ้ามเีหตทุีท่�าให้
การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรฐัพจิารณาขยายเวลาได้ตามความจ�าเป็น

  ข้อ ๑๔๒ คณะกรรมการด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตาม
ข้อ ๑๔๑ แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย  
๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ�า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกช่ืออย่างอื่น โดยให้ค�านึงถึง
ลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส�าคัญ

  นอกเหนอืจากกรณตีามวรรคหนึง่ จะแต่งตัง้ผูช้�านาญการหรอืผูท้รงคุณวฒุทิีเ่ป็น
บุคคลภายนอกในงานท่ีจ้างน้ันร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ข้อ ๑๔๓ องค์ประชุมของ 



กรมจเรทหารบก234

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

คณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณา 
ให้น�าความตามข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม

วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

  ข้อ ๑๔๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระท�าได้ ๔ วิธี ดังนี้

   (๑)  วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

   (๒)  วิธีคัดเลือก

   (๓)  วิธีเฉพาะเจาะจง

   (๔)  วิธีประกวดแบบ

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

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

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

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

   (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ 
ผู้ให้บริการแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน  
ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�าหนดไว้ใน 
เอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

   ในกระบวนการพิจารณาอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ 
รายใดกไ็ด้ แต่จะให้ผูใ้ห้บรกิารรายใดเปลีย่นแปลงสาระส�าคญัทีเ่สนอไว้แล้วมไิด้ และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ให้บริการรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงาน
ของรัฐได้ก�าหนดไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้น
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   ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน หรือเสนอ
รายละเอียดแตกต่างไปจากเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก�าหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ในส่วนท่ีมิใช่สาระส�าคัญ และความแตกต่าง
นั้นไม่มีผลท�าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาด
เล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธ์ิผู้ให้บริการรายนั้นและพิจารณาในขั้นตอน 
ต่อไป

   (๓) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม (๒) ซึ่งมี
คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากราย 
ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดและจัดล�าดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย 

   ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอม
เข้าท�าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก�าหนดตามเอกสารงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพ 
มากที่สุดในล�าดับถัดไป

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

  ข้อ ๑๔๗ เม่ือคณะกรรมการด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้พิจารณาตามข้อ ๑๔๖ แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการยื่น
ข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ให้บริการหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้
เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรฐัผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่พ่ือยกเลิกการประกาศเชญิชวนทัว่ไป
ครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด�าเนินการต่อไป
โดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนท่ัวไป ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ 
ผู้ให้บริการรายนั้น 

  ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก  
ให้เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรฐัผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่พจิารณายกเลิกการจ้างในครัง้
นัน้ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรฐัพจิารณาแล้วเหน็ว่าการด�าเนนิการประกาศเชญิชวน
ทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด�าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๘๑ (๑) หรือ
วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒ (๑) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะ 
ด�าเนนิการโดยวิธคีดัเลอืกหรอืวธิเีฉพาะเจาะจงเป็นอย่างอืน่ ให้เร่ิมกระบวนการจ้างใหม่
โดยการจัดท�ารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๔๐
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  ข้อ ๑๔๘ ให้น�าความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บงัคบักบัการประกาศผลผูช้นะในงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยอนุโลม

วิธีคัดเลือก

  ข้อ ๑๔๙ เมือ่หวัหน้าหน่วยงานของรฐัให้ความเหน็ชอบรายงานขอจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมการด�าเนินงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

   (๑) จัดท�าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามที่ก�าหนดให้เข้ายื่น
ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ให้บริการที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก�าหนดน้อยกว่า ๓ รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยให้ค�านึงถึงการไม่มีผล
ประโยชน์ร ่วมกันของผู ้ ท่ีเข ้ายื่นข้อเสนอและให้จัดท�าบัญชีรายชื่อผู ้ให้บริการท่ี 
คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย

   (๒)  การยืน่ซองข้อเสนอและการรบัซองข้อเสนอ ให้ด�าเนนิการตามข้อ ๑๑๓ 
โดยอนุโลม

   (๓)  เมื่อถึงก�าหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของ 
ผูใ้ห้บรกิารเฉพาะรายทีค่ณะกรรมการมหีนงัสอืเชิญชวนเท่านัน้ พร้อมจดัท�าบญัชรีายชือ่
ผู้ให้บริการที่มายื่นข้อเสนอ

   เมื่อพ้นก�าหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตาม
เงื่อนไขที่ก�าหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ

   (๔) เมื่อถึงก�าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอและ
เอกสารหลกัฐานต่าง ๆ  ของผูใ้ห้บรกิารทกุราย แล้วให้กรรมการทกุคนลงลายมอืชือ่ก�ากบั
ไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น

    (๕)  ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ 
ผู้ให้บริการแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน  
ถกูต้อง มคุีณสมบตัแิละข้อเสนอเป็นไปตามเงือ่นไขท่ีหน่วยงานของรฐัก�าหนดไว้ในหนงัสอื
เชิญชวน
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   ในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ 
รายใดกไ็ด้แต่จะให้ผูใ้ห้บรกิารรายใดเปลีย่นแปลงสาระส�าคัญทีเ่สนอไว้แล้วมไิด้ และหาก 
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ให้บริการรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงาน
ของรัฐก�าหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้น
ออกจากการคัดเลือกในครั้งนั้น  

   ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงือ่นไขทีห่น่วยงานของรฐัก�าหนดไว้ในหนงัสอืเชญิชวนในส่วนทีม่ใิช่สาระ
ส�าคัญ และความแตกต่างน้ันไม่มีผลท�าให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการ 
รายอืน่หรอืเป็นการผดิพลาดเลก็น้อยให้พจิารณาผ่อนปรนการตดัสิทธิผู้์ให้บรกิารรายนัน้
และพิจารณาในขั้นตอนต่อไป

   (๖)  พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม (๕) ซึ่งมี
คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายท่ีได้
คะแนนคุณภาพมากที่สุดและจัดล�าดับ

   ในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอม
เข้าท�าสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก�าหนด ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผู้ให้บริการที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดล�าดับถัดไป

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

  ข้อ ๑๕๐ เม่ือคณะกรรมการด�าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีคัดเลือกได้พิจารณาตามข้อ ๑๔๙ แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการเข้ายื่นข้อเสนอ 
เพียงรายเดียวหรือมีผู ้ให ้บริการเข้ายื่นข ้อเสนอหลายรายแต่ผ ่านการคัดเลือก 
เพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการ 
คดัเลอืกครัง้น้ัน แต่ถ้าคณะกรรมการพจิารณาแล้วเหน็ว่ามเีหตผุลสมควรทีจ่ะด�าเนนิการ 
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการ 
รายนั้น

  ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก  
ให้เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรฐัผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่พจิารณายกเลิกการจ้างในครัง้
นัน้ แต่หากหวัหน้าหน่วยงานของรฐัพจิารณาแล้วเหน็ว่าการด�าเนนิการจ้างโดยวธิคีดัเลอืก
ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด�าเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒ (๑) ก็ได้ 
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เว้นแต่หน่วยงานของรฐัจะด�าเนนิการโดยวธิเีฉพาะเจาะจงด้วยเหตอ่ืุน ให้เร่ิมกระบวนการ
จ้างใหม่โดยการจัดท�ารายงานขอจ้างตามข้อ ๑๔๐

  ข้อ ๑๕๑ ให้น�าความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการ 
คัดเลือกในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม

วิธีเฉพาะเจาะจง

  ข้อ ๑๕๒ เมือ่หวัหน้าหน่วยงานของรฐัให้ความเหน็ชอบรายงานขอจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมการด�าเนินงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด�าเนินการดังต่อไปนี้

   (๑) จัดท�าหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคย
เห็นความสามารถแล้ว และมคีณุสมบตัเิหมาะสมทีจ่ะท�างานทีว่่าจ้างนัน้ให้เข้ายืน่ข้อเสนอ

   (๒) พิจารณาข้อเสนอของผูใ้ห้บรกิาร เพือ่ให้ได้ข้อเสนอทีเ่หมาะสม ถกูต้อง 
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากท่ีสุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้าง
ครั้งนั้น

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

  ข้อ ๑๕๓ ให้น�าความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการ 
คัดเลือกในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม

วิธีประกวดแบบ

  ข้อ ๑๕๔ ให้เจ้าหน้าทีจ่ดัท�าเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวธิปีระกวดแบบ
พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

  การท�าเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบและประกาศ
เชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจ�าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบที ่
คณะกรรมการนโยบายก�าหนด โดยมีสาระส�าคัญตามที่ก�าหนดไว้ในแบบและไม่ท�าให้
หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท�าได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมี
ปัญหาในทางเสยีเปรยีบหรือไม่รดักมุพอ กใ็ห้ส่งร่างเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง
และประกาศดังกล่าวไปให้ส�านักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน 



กรมจเรทหารบก 239

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร

การตรวจการจัดหา

  ข้อ ๑๕๕ เมือ่หวัหน้าหน่วยงานของรฐัให้ความเหน็ชอบรายงานขอจ้างออกแบบ
งานก่อสร้าง ตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้ด�าเนินการ ดังนี้

   (๑) ขั้นตอนที่ ๑ การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ

    (ก) ให้เจ้าหน้าที่ด�าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวธิปีระกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
และของหน่วยงานของรฐั และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีปิ่ดประกาศของหน่วย
งานของรัฐนั้น เป ็นเวลาติดต ่อกันไม ่น ้อยกว ่า ๑๕ วันท�าการ โดยให ้ค�านึง 
ถงึระยะเวลาในการชีแ้จงรายละเอยีด (ถ้าม)ี และระยะเวลาทีใ่ห้ผู้ให้บรกิารเตรยีมการจดั
ท�าเอกสารเพือ่ยืน่ข้อเสนอด้วย และให้กรมบญัชกีลางจดัส่งประกาศและเอกสารงานจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบให้ส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทาง 
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

   การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ รวมทั้ง
เอกสารที่ เกี่ยวข้องให้กระท�าไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร 
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างตามวรรคหน่ึง เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่น 
ข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึง 
วันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้าง

   ในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นต้องชีแ้จงรายละเอียดเกีย่วกบัการประกวดแนวความ
คิดให้ก�าหนดเป็นวันท�าการวันใดวันหนึ่งก่อนวันยื่นข้อเสนอ

   การก�าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอให้ก�าหนดเป็นวัน เวลา ท�าการเพียง
วันเดียวหลังจากสิ้นสุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสารตามวรรคหน่ึงให้น�าความในข้อ 
๑๑๓ มาใช้บังคับกับการยื่นข้อเสนอโดยวิธีประกวดแบบ โดยอนุโลม

    (ข) เมื่อถึงก�าหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการ 
ด�าเนนิงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวธิปีระกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลกัฐานต่างๆ ของ
ผู้ให้บริการทุกรายแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง  
และเสนอแนวความคิดในการออกแบบเป็นไปตามเง่ือนไขที่ก�าหนดไว้ในเอกสาร 
งานจ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ แล้วให้คัดเลือกผู้ให้บริการที่เสนอแนว 
ความคิดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐและ 
จัดล�าดับ
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    (ค) ตรวจสอบการมผีลประโยชน์ร่วมกนัของผูใ้ห้บรกิารทีไ่ด้รับคดัเลอืก
ตาม (ข) แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อไปด�าเนินการขั้นตอนที่ 
๒ ต่อไป

 (ง) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อม
ด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณาให้ความเห็นชอบ

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

 ๒) ขั้นตอนที่ ๒ การประกวดแบบ

 (ก) ให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในข้ันตอนที่ ๑  
ทุกรายพัฒนาแนวความคิดท่ีได้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้างตามเงื่อนไขที ่
หน่วยงานของรัฐก�าหนด และจัดส่งแบบงานก่อสร้างดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐภายใน
ระยะเวลาที่ก�าหนด พร้อมเสนอรายชื่อผู้ให้บริการที่จะเข้าท�าสัญญาร่วมงานกัน (ถ้ามี) 
และรายช่ือสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม

 ในกรณทีีม่คีวามจ�าเป็นต้องชีแ้จงรายละเอยีดเก่ียวกบัการประกวดแบบ
ให้ก�าหนดเป็นวันท�าการวันใดวันหน่ึง โดยให้หน่วยงานของรัฐชี้แจงรายละเอียดให้ผู้ให้
บริการทุกรายทราบไม่น้อยกว่า ๗ วันท�าการ ก่อนถึงก�าหนดวันยื่นข้อเสนอ

 การก�าหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอให้ก�าหนดเป็นวันท�าการวันใด
วันหนึ่ง โดยให้ค�านึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ให้บริการจัดท�าแบบงานก่อสร้าง

 (ข)  เมื่อถึงก�าหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการด�าเนิน
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ 
ของผู้ให้บริการทุกรายและการมีผลประโยชน์ร่วมกัน แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการท่ีไม่มี 
ผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการ 
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ที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอแบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ 
หน่วยงานของรัฐ แล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด
และจัดล�าดับ

 ในกรณีท่ีผู้ให้บริการรายท่ีคัดเลือกไว้ซ่ึงได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด 
ไม่ยอมเข้าท�า สัญญากับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก�าหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในล�าดับถัดไป

 (ค) จัดท�ารายงานผลการพิจารณา โดยให้น�าความในข้อ ๑๑๔ (๔)  
มาใช้บังคับโดยอนุโลม

 ข้อ ๑๕๖ ให้น�าความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ โดยอนุโลม

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

อำานาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

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

  ๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

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

 ผูม้อี�านาจเหนอืข้ึนไปหนึง่ช้ันตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามบญัชแีนบท้ายระเบยีบนี้

 ข้อ ๑๕๙ รัฐวสิาหกจิใดมคีวามจ�าเป็นจะก�าหนดผูม้อี�านาจและวงเงนิในการสัง่จ้าง
ตามข้อ ๑๕๘ แตกต่างไปจากที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัย
เพือ่ขอความเหน็ชอบและเมือ่ได้รบัความเหน็ชอบแล้วให้รายงานส�านกังานการตรวจเงนิ
แผ่นดินทราบด้วย

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

ส่วนที่	๑
สัญญา

  ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอ�านาจ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

  การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระท�าได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์
ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง

  ข้อ ๑๖๒ การท�าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษา 
ให้ก�าหนดค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราตายตวัระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพสัด ุ
ทีย่งัไม่ได้รบัมอบ เว้นแต่การจ้างซ่ึงต้องการผลส�าเรจ็ของงานทัง้หมดพร้อมกนั ให้ก�าหนด
ค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ�านวนเงินตายตัวในอัตรา ร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางาน 
จ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต�่ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท ส�าหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค  
ที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้ก�าหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๕  
ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะก�าหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ 
ที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด 

  ในการท�าสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า ถ้าไม่ก�าหนดค่าปรับ
ไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดท�าสัญญา
ก�าหนดค่าปรับไว้ในสัญญาเป็นรายวันในอัตราหรือจ�านวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 
๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น 

  การก�าหนดค่าปรบัตามวรรคหนึง่และวรรคสองในอตัราหรอืเป็นจ�านวนเงนิเท่าใด 
ให้หวัหน้าหน่วยงานของรฐั ค�านงึถงึราคา ก�าหนดระยะเวลาของการใช้งาน และลกัษณะ
ของพสัดซุึง่อาจมผีลกระทบต่อการทีคู่ส่ญัญาของหน่วยงานของรฐัจะหลกีเลีย่งไม่ปฏบิตัิ
ตามสัญญา หรือกระทบต่อการจราจร หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่
กรณี

  ในกรณีการจัดหาสิ่งของท่ีประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหน่ึง 
ส่วนใดไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายใน
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ก�าหนดตามสัญญา แต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบท่ียัง
ขาดนัน้เกนิก�าหนดสญัญา ให้ถอืว่าไม่ได้ส่งมอบสิง่ของนัน้เลย ให้ปรบัเตม็ราคาของทัง้ชดุ 

  ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมท้ังค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย ถ้าติดตั้ง
หรือทดลองเกินกว่าก�าหนดตามสัญญาเป็นจ�านวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตรา
ท่ีก�าหนดของราคาทัง้หมด ทัง้นี ้ให้ก�าหนดเรือ่งค่าปรบัไว้ในเอกสารเชญิชวนให้ชดัเจนด้วย

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

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

  ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่าย
แห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา
เปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมท้ังราคาของพัสดุหรือ 
งานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะท�าการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อ 
ตกลงด้วย 

  ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิค
เฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ช�านาญการ หรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของ
งานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย

  เมือ่ผูม้อี�านาจอนมุตัสิัง่ซือ้หรือสัง่จ้างแล้วแต่กรณ ีได้อนมุตักิารแก้ไขสญัญาหรอื
ข้อตกลงแล้วให้หวัหน้าหน่วยงานของรฐัเป็นผูล้งนามในสญัญาหรอืข้อตกลงทีไ่ด้แก้ไขนัน้
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ส่วนที่	๒
หลักประกัน

หลักประกันการเสนอราคา

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

 การซือ้หรอืจ้างด้วยวธิปีระกวดราคาอเิลก็ทรอนกิส์ ให้มกีารวางหลกัประกันการเสนอ
ราคาโดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

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

   (๒) หนังสือค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบ
ที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

   (๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย

   (๔)  หนังสือค�้า ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย ์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค�้าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายช่ือบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค�้าประกันของ 
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด

   ส�าหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด 
ดังต่อไปนี้

   (๑) เงินสด

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

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

   (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย

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

หลักประกันสัญญา

  ข้อ ๑๖๗ หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้

   (๑) เงินสด

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

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

   (๕)  พันธบัตรรัฐบาลไทย

  กรณเีป็นการยืน่ข้อเสนอจากต่างประเทศ ส�าหรบัการประกวดราคานานาชาตใิห้
ใช้หนงัสอืค�า้ประกนัของธนาคารในต่างประเทศทีม่หีลกัฐานด ีและหวัหน้าหน่วยงานของ
รัฐเชื่อถือเป็นหลักประกันสัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง

  ข้อ ๑๖๘ หลกัประกนัการเสนอราคาและหลกัประกนัสัญญา ให้ก�าหนดมูลค่าเป็น
จ�านวนเตม็ในอตัราร้อยละห้าของวงเงนิงบประมาณหรอืราคาพสัดทุีจ่ดัซือ้จดัจ้างครัง้นัน้
แล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความส�าคัญเป็น
พิเศษ จะก�าหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้  

  ในการท�าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ปี และพัสดุ
นั้นไม่ต้องมีการประกันเพื่อความช�ารุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้ส้ินเปลือง ให้ก�าหนดหลัก
ประกนัในอตัราร้อยละห้าของราคาพสัดุทีส่่งมอบในแต่ละปีของสญัญา โดยให้ถอืว่าหลกั
ประกันนี้เป็นการค�้าประกันตลอดอายุสัญญาและหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตก
ต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรับปรงุหลกัประกนัตามอตัราส่วนทีเ่ปลีย่นแปลงไปนัน้
ก่อนครบรอบปี ในกรณทีีห่ลกัประกนัต้องปรบัปรงุในทางทีเ่พิม่ขึน้และคูส่ญัญาไม่น�าหลกั
ประกันมาเพิ่มให้ครบจ�านวนภายใน ๑๕ วัน ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น 
ให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้
เป็นหลักประกันในส่วนที่เพิ่มขึ้น 

  การก�าหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญ
ชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือในสัญญาด้วยในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลัก
ประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าท่ีก�าหนดไว้ในระเบียบเอกสารเชิญชวน หรือสัญญา ให้อนุโลม
รับได้

  ข้อ ๑๖๙ ในกรณทีีห่น่วยงานของรฐัเป็นผูย้ืน่ข้อเสนอหรอืเป็นคูส่ญัญาไม่ต้องวาง
หลักประกัน
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  ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้
ค�้าประกันตามหลักเกณฑ์ ดังนี้

    (๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือผู้ค�้าประกัน
ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผล
คดัเลอืกผูช้นะการซ้ือหรอืจ้างเรยีบร้อยแล้ว เว้นแต่ผูย้ืน่ข้อเสนอรายทีค่ดัเลอืกไว้ซึง่เสนอ
ราคาต�่าสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท�าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้
พ้นจากข้อผูกพันแล้ว

   (๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค�้าประกันโดยเร็ว และ
อย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว

   การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความช�ารุดบกพร่องให้คืนหลัก
ประกันให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค�้าประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับ
มอบไว้แล้ว แต่ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย

   การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค�้าประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในก�าหนดเวลา
ข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค�้าประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทาง
ไปรษณย์ีลงทะเบยีนโดยเรว็พร้อมกบัแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงนิทนุหรอืบรษิทัเงนิทนุหลกั
ทรัพย์ ผู้ค�้าประกันทราบด้วย ส�าหรับหนังสือค�้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้คืน
แก่ธนาคารผูอ้อกหนงัสอืค�า้ประกนัอเิลก็ทรอนกิส์ผ่านทางระบบจดัซือ้จดัจ้างภาครฐัด้วย
อิเล็กทรอนิกส์

  ข้อ ๑๗๑ ในการท�าสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลท�าให้วงเงินตาม 
สัญญานั้น เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มขึ้น คู่สัญญาต้องน�าหลักประกันสัญญา
มาวางเท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญาที่ได้เพิ่มนั้น ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญา 
น�ามามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
รวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก�าหนดความรับผิด 
ในความช�ารุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือ
หลักประกันเพิ่มเติมให้มีจ�านวนครบถ้วนตามมูลค่าท่ีก�าหนดในสัญญามามอบให้ภายใน
ระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐก�าหนด
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หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า

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

หลักประกันผลงาน

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

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

หมวด	๖

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

  ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้

   (๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท�าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก�าหนดไว้ใน
สัญญาหรือข้อตกลง การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง 
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน 
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          (๒) ตรวจรบัพสัดใุห้ถูกต้องครบถ้วนตามหลกัฐานทีต่กลงกันไว้ ส�าหรบักรณี
ที่มีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช�านาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้ค�าปรึกษา หรือส่งพัสดุน้ันไปทดลองหรือตรวจ
สอบ ณ สถานที่ของผู้ช�านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ 

   ในกรณจี�าเป็นทีไ่ม่สามารถตรวจนบัเป็นจ�านวนหน่วยทัง้หมดได้ ให้ตรวจรบั
ตามหลักวิชาการสถิติ

   (๓) ให้ตรวจรบัพสัดใุนวนัทีผู่ข้ายหรอืผูร้บัจ้างน�าพสัดุมาส่งและให้ด�าเนนิการ
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด

   (๔) เมือ่ตรวจถกูต้องครบถ้วนแล้ว ให้รบัพสัดไุว้และถอืว่าผูข้ายหรอืผูร้บัจ้าง
ได้ส่งมอบพสัดถุกูต้องครบถ้วนตัง้แต่วนัทีผู่ข้ายหรอืผูร้บัจ้างน�าพสัดุนัน้มาส่ง แล้วมอบแก่
เจ้าหน้าที่พร้อมกับท�าใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้
ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อด�าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบ
ของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

   ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุท่ีส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก�าหนดใน
สญัญาหรอืข้อตกลง ให้รายงานหวัหน้าหน่วยงานของรฐัผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าที ่เพือ่ทราบ
และสั่งการ

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

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

   (๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท�าความเห็นแย้ง 
ไว้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
สั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงด�าเนินการตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี
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  ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้

   (๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร

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

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

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

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

   (๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อก�าหนด ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงาน 
ครบถ้วนตั้งแต่วันท่ีผู้รับจ้างส่งงานจ้างน้ันและให้ท�าใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด
หรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่ 
ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อท�าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ 
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   ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรือ 
งวดใดกต็ามไม่เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอยีดและข้อก�าหนดในสญัญาหรอืข้อตกลง 
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่
กรณี

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

  ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งท่ีมีข้ันตอนการด�าเนินการเป็นระยะ ๆ 
อนัจ�าเป็นต้องมกีารควบคมุงานอย่างใกล้ชดิ หรอืมีเงือ่นไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความ
ก้าวหน้าของงาน ให้หวัหน้าหน่วยงานของรฐัแต่งตัง้ผูค้วบคุมงานทีม่คีวามรูค้วามช�านาญ
ทางด้านช่างตามลกัษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการ ลกูจ้างประจ�า พนกังานราชการ 
พนกังานมหาวทิยาลยั พนกังานของรฐั หรอืพนกังานของหน่วยงานของรฐัทีเ่รยีกชือ่อย่าง
อื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้าราชการ ลูกจ้างประจ�าพนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
หน่วยงานของรัฐอื่น ตามท่ีได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัด
แล้วในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจ�าเป็นต้องใช้ความรู้ความช�านาญหลาย
ด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้ 

  ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามท่ีผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมี
คุณวุฒิไม่ต�่ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

  ในกรณีจ�าเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน ให้
ด�าเนินการจ้างโดยถือปฏิบัติตามหมวด ๔

  ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้

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

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

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

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

 ข้อ ๑๗๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้

   (๑) ก�ากบัและตดิตามงานจ้างทีป่รกึษาให้เป็นไปตามเงือ่นไขทีก่�าหนดไว้ใน
สัญญาหรือข้อตกลง

   (๒) ตรวจรับงานจ้างท่ีปรึกษา ณ ท่ีท�าการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่ง
ก�าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

   (๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างท่ีปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษาน�าผลงานมาส่ง 
และให้ด�าเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
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   (๔) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีก�าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
แล้ว ให้รับงานจ้างที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนต้ังแต ่
วันที่ที่ปรึกษาน�าผลงานมาส่งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าท่ีพร้อมกับท�าใบตรวจรับ โดยลงช่ือ 
ไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ท่ีปรึกษา๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ  
เพื่อท�าการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และ
รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ

   ในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตามข้อ
ก�าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง มีอ�านาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน 
ซึง่งานตามสญัญา แล้วให้รายงานหวัหน้าหน่วยงานของรฐัผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่ทราบ 
หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี

    (๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการ 
ดังกล่าวท�าความเห็นแย้งไว้  แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  
ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้ จึงด�าเนินการตาม (๔)

  ข้อ ๑๘๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างมีหน้าที่ดังนี้

   (๑) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง

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

   (๓) โดยปกตใิห้ตรวจรบังานในวนัท่ีผูใ้ห้บรกิารน�าผลงานมาส่ง และให้ด�าเนนิ
การให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

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

   (๖) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามท่ีก�าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
แล้ว ให้รับงานไว้และถอืว่าผูใ้ห้บรกิารได้ส่งมอบงานถกูต้องครบถ้วนตัง้แต่วนัทีผู้่ให้บรกิาร
น�าผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท�าใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ให้บริการ ๑ ฉบับและเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อท�าการเบิกจ่าย 
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เงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐทราบ

   ในกรณีท่ีเห็นว่าผลงานท่ีส่งมอบท้ังหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไปตาม 
ข้อก�าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง มีอ�านาจสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอน
ซึง่งานตามสญัญา หากคูส่ญัญาไม่ปฏบิตัติามมอี�านาจทีจ่ะสัง่ให้หยดุงานนัน้ชัว่คราวได้ หรอืให้
รายงานหวัหน้าหน่วยงานของรฐัผ่านหวัหน้าเจ้าหน้าทีเ่พือ่ทราบ หรอืสัง่การ แล้วแต่กรณี

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

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

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

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

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

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

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

ค่าเสียหาย

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

   (๑) ให้คู่สัญญายื่นค�าขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน ๑๕ วัน  
นับถัดจากวันที่ได้มีการบอกเลิกสัญญา

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

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

   (๔) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย  
และให้ท�าหน้าที่ตามข้อ๑๘๙

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

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

  ข้อ ๑๘๙ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหน้าที่ดังนี้

   (๑) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามค�าร้องของคู่สัญญา

   (๒)  ในกรณีจ�าเป็นจะเชิญคู ่สัญญา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น  
มาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องได้

   (๓) พิจารณาค่าเสียหายและก�าหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)

   (๔) จัดท�ารายงานผลการพิจารณา ตาม (๑) ถึง (๓) พร้อมความเห็นเสนอ
หวัหน้าหน่วยงานของรัฐการพจิารณาค่าเสยีหายตามวรรคหนึง่ให้คณะกรรมการพจิารณา
ตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการวนิจิฉยัก�าหนด และในกรณทีีค่ณะกรรมการมคีวามเหน็ว่า 
หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายและมีวงเงินค่าเสียหายครั้งละเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท 
ให้หน่วยงานของรฐัจดัท�ารายงานความเหน็เสนอกระทรวงการคลงัเพือ่พจิารณาให้ความ
เห็นชอบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการรายงาน ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก�าหนด
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หมวด	๗

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

  ข้อ ๑๙๐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็น 
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการประเมินผลการ 
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามที่ก�าหนดในหมวดนี้

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

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

หมวด	๘

การทิ้งงาน

ส่วนที่	๑

การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน

  ข้อ ๑๙๒ ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการ
คลังได้ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายช่ือผู้ท้ิงงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่จะได้มีการเพิก
ถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
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  การห้ามหน่วยงานของรฐัก่อนติสิมัพนัธ์กบัผูท้ิง้งานตามวรรคหนึง่ ให้ใช้บงัคบักบั
บุคคลตามข้อ ๑๙๖ วรรคสอง และวรรคสาม ด้วย

  บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดท่ีอยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
ตามข้อก�าหนดในส่วนนี้ ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิยื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของ
รัฐได้ แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมาปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งให้บุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู ้ท้ิงงาน ให้หน่วยงานของรัฐ ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออก
จากรายชื่อผู ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือยกเลิกการ
ลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างท่ีได ้กระท�าก่อนการสั่งการของปลัดกระทรวงการ
คลัง เว้นแต่ในกรณีท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่าจะเป็นประโยชน์
แก ่หน่วยงานของรัฐอย ่างยิ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะไม ่ตัดรายชื่อบุคคล
ดังกล่าวออกจากรายชื่อผู ้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก หรือจะไม่ยกเลิกการจัดซ้ือ 
จัดจ้าง หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซ้ือหรือจ้างที่ได้กระท�าก่อนการส่ังการ 
ของปลัดกระทรวงการคลังก็ได้

  ข้อ ๑๙๓ ในกรณีท่ีปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ
กระท�าการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน ตามความในมาตรา ๑๐๙ ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอคู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาต 
ให้รับช่วงงานได้ หรือท่ีปรึกษา หรือผู้ให้บริการออกแบบหรือควบคุมงาน เป็นผู้ท้ิงงาน 
แล้วแต่กรณี พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา 
สั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานโดยเร็ว

  เมื่อปลัดกระทรวงการคลังได ้พิจารณาหลังจากที่ ได ้ฟ ังความเห็นของ 
คณะกรรมการวินิจฉัย ตามมาตรา ๒๙ (๕) แล้ว และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควร
เป็นผู้ทิ้งงาน ก็ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน โดยระบุชื่อ 
ผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐ 
ต่าง ๆ ทราบ รวมท้ังแจ้งให้ผู้ท้ิงงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วยในกรณี 
ปลดักระทรวงการคลงัเหน็ว่าบคุคลดงักล่าวไม่สมควรเป็นผูทิ้ง้งาน ให้แจ้งผลการพิจารณา
ไปให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบด้วย

  ข้อ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่ง
หรือหลายราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระท�าการ 
อนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมหรอืกระท�าการโดยไม่สุจรติ เช่น การเสนอ
เอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน  
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ให้หน่วยงานของรัฐที่เก่ียวข้องด�าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวสมควร
เป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุท่ีหน่วยงานของรัฐสงสัยไปยังผู้ยื่นข้อเสนอ 
ที่ถูกสงสัยทราบ พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของ
รัฐก�าหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ

  เมือ่หน่วยงานของรฐัได้รบัค�าชีแ้จงจากผูย้ืน่ข้อเสนอทีถ่กูสงสัยตามวรรคหนึง่แล้ว 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่

  หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในก�าหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่า
มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระท�าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือ
มีการกระท�าโดยไม่สุจริตให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวง
การคลังเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน

  ข้อ ๑๙๕ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกระท�าการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมหรอืกระท�าการโดยไม่สจุรติรายใด ซึง่มใิช่เป็นผูร้เิริม่ให้มกีารกระท�า
ดงักล่าว ได้ให้ความร่วมมอืเป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของหน่วยงานของรฐั ให้หวัหน้า
หน่วยงานของรฐัพจิารณาให้ผูย้ืน่ข้อเสนอรายนัน้ ได้รบัการยกเว้นทีจ่ะไม่เป็นผูท้ิง้งานได้ 
โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็นหรือในการสั่งการ แล้วแต่กรณี

  ข้อ ๑๙๖ ในกรณทีีน่ติบิคุคลใดถูกสัง่ให้เป็นผูท้ิง้งานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรอื
ข้อ ๑๙๕ ถ้าการกระท�าดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร 
หรือผู้มีอ�านาจในการด�าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่ง
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย

  ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือ 
ข้อ ๑๙๕ ให้ค�าสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ด�าเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซ่ึงม ี
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจในการด�าเนินงานในกิจการ
ของนติบิคุคลนัน้เป็นบคุคลเดยีวกนักบัหุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผู้บรหิาร หรอื
ผู้มีอ�านาจในการด�าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย 

  ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือ 
ข้อ ๑๙๕ ให้ค�าสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ซึ่งมีบุคคลดังกล่าว 
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�านาจในการด�าเนินงาน 
ในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
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  ข้อ ๑๙๗ เพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบน้ี เม่ือปรากฏ 
ข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่า มีการกระท�าตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือข้อ ๑๙๕ และ 
หน่วยงานของรัฐนั้นยังไม่ได้รายงานไปยังปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง
อาจเรียกให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระท�าอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือกระท�าการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จ
จริงต่อปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่ปลัดกระทรวงการคลังสงสัย
ไปยังบุคคลดังกล่าว พร้อมท้ังแจ้งให้บุคคลน้ันช้ีแจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลา
ที่ปลัดกระทรวงการคลังก�าหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้ง
จากปลัดกระทรวงการคลัง

  เมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้รับค�าชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ 
หรือคู่สัญญาที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาค�าชี้แจง
ดังกล่าว หากค�าชี้แจงไม่มีเหตุผลรับฟังได้ ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคล
ดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย

  หากผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา ท่ีถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง ไม่ชี้แจงภายใน
ก�าหนดเวลาทีป่ลดักระทรวงการคลงัจะได้ก�าหนดไว้ ให้ถอืว่ามเีหตอุนัควรเชือ่ได้ว่ามกีาร 
กระท�าอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระท�าโดยไม่สุจริต 
ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการ
พิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย

ส่วนที่	๒

การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

  ข้อ ๑๙๘ ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานสามารถยื่นค�า ร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้ง
งานได้โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้

   (๑) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องไม่ได้ถูก 
สัง่ให้เป็นผูท้ิง้งานเนือ่งจากมกีารกระท�าการอนัมลีกัษณะเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคา
อย่างเป็นธรรม หรือกระท�าการโดยไม่สุจริต ทั้งนี้ ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอน 
ในข้อนี้ ต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด ๗ เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีก�าหนดและ 
ถูกระงับไม่ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือท�าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
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   (๒) ถูกข้ึนบัญชีเป็นผู้ท้ิงงานมาแล้วตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป และจะต้องไม่ได้ถูก
สัง่หรอืแจ้งเวยีนให้เป็นผูท้ิง้งาน เนือ่งจากมกีารกระท�าการอนัมลีกัษณะเป็นการขดัขวาง 
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระท�าการโดยไม่สุจริต

  ข้อ ๑๙๙ คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง 
เพื่อให้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ส�าหรับผู้ทิ้งงานที่ถูกแจ้งเวียนช่ือมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑๐ ปี ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานก็ได้

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

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

  ข้อ ๒๐๑ ผูท้ิง้งานท่ีประสงค์จะขอใช้สทิธเิพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งานตามข้อ ๑๙๘ 
(๑) และข้อ ๑๙๘ (๒) ต้องยืน่ค�าขอเพกิถอนมายงัปลดักระทรวงการคลงั พร้อมทัง้เอกสาร
หลกัฐานทีเ่กีย่วข้องมาเพือ่ประกอบการพจิารณาด้วย ทัง้นี ้การเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน
จะมผีลต่อเมือ่ ปลดักระทรวงการคลงัได้สัง่เพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งานและได้แจ้งเวยีนการ
เพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานแล้ว
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หมวด	๙

การบริหารพัสดุ

ส่วนที่	๑

การเก็บ	การบันทึก	การเบิกจ่าย

  ข้อ ๒๐๒ การบรหิารพัสดขุองหน่วยงานของรฐัให้ด�าเนนิการตามหมวดนี ้เว้นแต่
มีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายก�าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

  การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่
ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

การเก็บและการบันทึก

  ข้อ ๒๐๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ด�าเนินการ ดังต่อไปนี้

   (๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และ
แสดงรายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก�าหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้า
บัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย 

   ส�าหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชี
เดียวกันก็ได้

   (๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วน 
ถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน

การเบิกจ่ายพัสดุ

  ข้อ ๒๐๔ การเบกิพสัดจุากหน่วยพสัดขุองหน่วยงานของรฐั ให้หวัหน้างานทีต้่อง
ใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก

  ข้อ ๒๐๕ การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ
หรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบหมายจากหวัหน้าหน่วยงานของรฐัเป็นหัวหน้าหน่วยพสัด ุเป็นผู้ส่ังจ่าย
พสัดผุูจ่้ายพัสดตุ้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบกิและเอกสารประกอบ (ถ้าม)ี แล้วลง
บัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย

  ข้อ ๒๐๖ หน่วยงานของรัฐใดมีความจ�าเป็นจะก�าหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็น
อย่างอื่นให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ัน โดยให้รายงานคณะกรรมการ
วินิจฉัยและส�านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
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ส่วนที่	๒

การยืม

  ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม หรือน�าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการจะกระท�ามิได้

  ข้อ ๒๐๘ การยมืพสัดปุระเภทใช้คงรปู ให้ผูย้มืท�าหลักฐานการยมืเป็นลายลักษณ์
อักษรแสดงเหตุผลและก�าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

   (๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม

   (๒) การให้บคุคลยมืใช้ภายในสถานทีข่องหน่วยงานของรฐัเดยีวกนั จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบพัสดุน้ัน แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานท่ีของ
หน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

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

   (๑) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังก�าหนด

   (๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย 
กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ก�าหนด

   (๓) หน่วยงานของรฐัอืน่ ให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ทีห่น่วยงานของรฐันัน้ก�าหนด

  ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระท�า
ได้เฉพาะเมือ่หน่วยงานของรฐัผูย้มืมคีวามจ�าเป็นต้องใช้พสัดนุัน้เป็นการรบีด่วน จะด�าเนนิ
การจัดหาได้ไม่ทันการและหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่
เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรฐัของตน และให้มหีลกัฐานการยมืเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
ทัง้นี ้โดยปกตหิน่วยงานของรฐัผูย้มืจะต้องจดัหาพสัดเุป็นประเภท ชนดิ และปรมิาณเช่น
เดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
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  ข้อ ๒๑๑ เมื่อครบก�าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวง
พัสดุที่ให้ยืมไป คืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบก�าหนด

ส่วนที่	๓

การบำารุงรักษา	การตรวจสอบ

การบำารุงรักษา

  ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรฐัจดัให้มผีูค้วบคมุดูแลพสัดุทีอ่ยูใ่นความครอบครอง
ให้อยูใ่นสภาพทีพ่ร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มกีารจดัท�าแผนการซ่อมบ�ารงุทีเ่หมาะ
สมและระยะเวลาในการซ่อมบ�ารุงด้วย 

  ในกรณีที่พัสดุเกิดการช�ารุด ให้หน่วยงานของรัฐด�าเนินการซ่อมแซมให้กลับมา
อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว

การตรวจสอบพัสดุประจำาปี

  ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๐๕ แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการตรวจ
สอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจ�าเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด  
๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น  

  ในการตรวจสอบตามวรรคหนึง่ ให้เริม่ด�าเนนิการตรวจสอบพสัดใุนวนัเปิดท�าการ
วนัแรก ของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรบัจ่ายถกูต้องหรอืไม่ พสัดคุงเหลอืมตีวัอยูต่รง
ตามบญัชหีรอืทะเบยีนหรอืไม่ มพีสัดใุดช�ารดุ เสือ่มคณุภาพ หรอืสูญไปเพราะเหตใุด หรอื
พัสดุใดไม่จ�าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันท�าการ นับแต่วันเริ่มด�าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 

  เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอ
หวัหน้าหน่วยงานของรฐั ๑ ชดุ และส่งส�าเนารายงานไปยงัส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
๑ ชุด พร้อมทั้งส่งส�าเนารายงาน ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุด ด้วย

  ข้อ ๒๑๔ เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตาม 
ข้อ ๒๑๓ และปรากฏว่ามีพัสดุช�ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ�าเป็นต้องใช้ใน 
หน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้
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น�าความในข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจน
ว่า เป็นการเสือ่มสภาพเนือ่งมาจากการใช้งานตามปกตหิรอืสูญไปตามธรรมชาตใิห้หวัหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ด�าเนินการจ�าหน่ายต่อไปได้

  ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รฐัด�าเนนิการตามกฎหมายและระเบยีบทีเ่กีย่วข้องของทางราชการหรอืของหน่วยงานของ
รัฐนั้นต่อไป

ส่วนที่	๔

การจำาหน่ายพัสดุ

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

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

    (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้อง 
ทอดตลาดก่อนก็ได้

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

    (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต 
ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีหน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าว 
พ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคล 
ดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

   การขายโดยวิธีทอดตลาดให ้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์ โดยให้ผู ้ ท่ีได้รับมอบหมายท�าการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการ
ประกาศขายทอดตลาด กรณีท่ีเป็นพัสดุท่ีมีการจ�าหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณา
ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของ
พัสดุนั้น ณ เวลาท่ีจะท�าการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความ
เหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุท่ีไม่มีการจ�าหน่ายท่ัวไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ 
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ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช ้งานรวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้ งของ 
พัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมิน
ดังกล่าวโดยค�านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย

   หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู ้ประกอบการท่ีให้บริการขายทอดตลาดเป็น 
ผู้ด�าเนินการก็ได้

   (๒)  แลกเปลีย่น ให้ด�าเนนิการตามวิธกีารแลกเปล่ียนทีก่�าหนดไว้ในระเบยีบนี้

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

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

  ข้อ ๒๑๖ เงินที่ได้จากการจ�าหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลง 
ในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี

การจำาหน่ายเป็นสูญ

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

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

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

    (ก) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอ�านาจของ
กระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ

    (ข) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอ�านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด  
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ
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    (ค) หน่วยงานของรัฐอื่น ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ�านาจอนุมัติให้เป็นไปตาม 
ที่หน่วยงานของรัฐนั้นก�าหนด

  รัฐวิสาหกิจใดมีความจ�าเป็นจะก�าหนดวงเงินการจ�าหน่ายพัสดุเป็นสูญตาม 
วรรคหนึ่งแตกต่างไปจากที่ก�าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อ
ขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส�านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน

  ข้อ ๒๑๘ เมื่อได้ด�าเนินการตามข้อ ๒๑๕ และข้อ ๒๑๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลง 
จ่ายพัสดนุั้น ออกจากบญัชหีรือทะเบยีนทนัที แลว้แจ้งให้ส�านกังานการตรวจเงนิแผ่นดนิ 
ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

  ส�าหรบัพสัดซุึง่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบยีนภายในระยะ
เวลาที่กฎหมายก�าหนดด้วย

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

หมวด	๑๐

การร้องเรียน

  ข้อ ๒๒๐ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ 
วิธีการที่ก�าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั มสีทิธร้ิองเรยีนไปยงัหน่วยงานของรฐันัน้หรอืคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณีก็ได้

  การยื่นข้อร้องเรียนตามวรรคหน่ึง ต้องด�าเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่
วันที่รู ้หรือควรรู ้ว ่าหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
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วิธีการที่ก�าหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

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

  หนังสือร้องเรียนตามวรรคหน่ึง ต้องใช้ถ้อยค�าสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและ
เหตุผลอันเป็นเหตุ แห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เก่ียวข้อง
ไปด้วย

  ข้อ ๒๒๒ ในกรณทีีห่น่วยงานของรฐัได้รบัเรือ่งร้องเรยีนตามข้อ ๒๒๐ ให้หน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดย 
ไม่ชักช้า พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย

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

  คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์อาจก�าหนดรายละเอยีดอืน่เพิม่เตมิได้ตามความ
จ�าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด�าเนินการ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

บัญชีเอกสารแนบท้ายกำาหนดประเภทของผู้มีอำานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามความ
ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ	 จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ	
พ.ศ.	๒๕๖๐

   (๑) ราชการส่วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ากรม

    ผู้มีอ�านาจเหนือข้ึนไปหนึ่งช้ัน ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง  
แล้วแต่กรณี
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   (๒) ราชการส่วนภมูภิาคผูม้อี�านาจเหนอืข้ึนไปหนึง่ชัน้ ได้แก่ ปลัดกระทรวง
ต้นสังกัดของหน่วยงานของรัฐเจ้าของเงินงบประมาณ

   (๓) ราชการส่วนท้องถ่ินผู้มีอ�านาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด

   (๔) รัฐวิสาหกิจ ผู ้มีอ�านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ คณะกรรมการ 
ของรัฐวิสาหกิจ

   (๕) มหาวิทยาลัยในก�ากับของรัฐ ผู้มีอ�านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่  
สภามหาวิทยาลัย

   (๖)  ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี ส�านักงาน
เลขาธิการวุฒิสภา ส�านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือกรุงเทพมหานคร 

   ผู้มีอ�านาจเหนือขึ้นไปหน่ึงช้ัน ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ใช้
อ�านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเอง

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

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

   (๙) ให้ผู้รักษาการตามระเบียบมีอ�านาจออกประกาศก�าหนดแก้ไขเพิ่มเติม
ประเภทของผู้มีอ�านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้ตามความจ�าเป็นและเหมาะสม
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ค�าสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๒๔๘ /๖๐

เรื่อง  การก�าหนดเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของหน่วย และการจัดท�าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ�าปี

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

 เพื่อให้การก�าหนดผู้เป็นเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก และการจัดท�าแผนการ
จัดซื้อจัดจ้างประจ�าปีสอดคล้องกับหลักการของกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จดัจ้างและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐และระเบยีบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ปฏิบัติดังนี้ 
 ๑. ในค�าสั่งนี้

  ๑.๑ “หน่วย” หมายความว่า หน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเป็นหน่วย
ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป

  ๑.๒ “ผูบ้งัคบัหน่วย” หมายความว่า หวัหน้าหน่วยทีไ่ด้รบัจดัสรรงบประมาณ
รายจ่าย ซึ่งเป็นหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป

 ๒. เจ้าหน้าที่ ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐของหน่วย ได้แก่ 

  ๒.๑ เจ้าหน้าท่ีซ่ึงด�ารงต�าแหน่งหน้าท่ี ท่ีเก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้างและ 
การบริหารพัสดุของหน่วยโดยตรง เช่น พลาธิการ เจ้าหน้าที่สายพลาธิการ เจ้าหน้าที่
สายส่งก�าลังบ�ารุง เป็นต้น

  ๒.๒ ผู้ซึ่งผู้บังคับหน่วยมีค�าสั่งให้มีหรือปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการจัดซ้ือ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วย นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๒.๑

 ๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามความหมายของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ 
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่
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  ๓.๑ กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่มีความรับผิดชอบ 
ในสิ่งอุปกรณ์ให้หมายถึง

   ๓.๑.๑ กรณเีป็นการด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างเป็นส่วนรวมของกองทพับกตาม
ความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยความรับผิดชอบ 
ในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งด�าเนินการ โดยฝ่ายจัดหาหรือกองจัดหาหรือแผนกจัดหา
ของหน่วยให้หวัหน้าฝ่ายจดัหาหรอืหวัหน้ากองจดัหา ผูอ้�านวยการกองจดัหา หรอืหวัหน้า
แผนกจัดหาแล้วแต่กรณีเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

   ๓.๑.๒ ส�าหรบัการด�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างเพือ่กจิการภายในของหน่วย
เอง ซึ่งแผนกพลาธิการของหน่วยหรือท่ีมีช่ือเรียกอื่นในฐานะเดียวกันเป็นผู้ด�าเนินการ  
ให้พลาธิการของหน่วยนั้น เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

  ๓.๒ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยต่าง ๆ นอกจากหน่วยตามข้อ ๓.๑ ได้แก่

   ๓.๒.๑ อัตราเฉพาะกิจหรืออัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ ได้ระบุฝ่าย
จัดหาหรือกองจัดหา หรือแผนกจัดหาไว้ให้หัวหน้าฝ่ายจัดหาหรือหัวหน้ากองจัดหาหรือ
หัวหน้าแผนกจัดหา แล้วแต่กรณีเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

   ๓.๒.๒ อตัราเฉพาะกจิหรืออตัราการจดัและยทุโธปกรณ์ ไม่ได้ระบอุตัรา
ตามข้อ ๓.๒.๑แต่ระบุแผนกพลาธิการไว้ ให้พลาธิการของหน่วย เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

   ๓.๒.๓ หน่วยทีไ่ม่มอีตัราตามข้อ ๓.๒.๑ และ ๓.๒.๒ ก�าหนดไว้ในอตัรา 
เฉพาะกิจหรืออัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ ให้ผู้บังคับหน่วยออกค�าส่ังแต่งตั้งหัวหน้า
สายส่งก�าลังบ�ารุง หรือนายทหารสัญญาบัตรคนใดคนหน่ึงภายในหน่วยซ่ึงผู้บังคับ 
หน่วยเห็นว่าเหมาะสมเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

   ๓.๒.๔ ส�าหรับโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ให้ผู้อ�านวยการกอง  
หรอืหวัหน้ากองเภสชักรรม หรอืหวัหน้าหน่วยงานอืน่ๆ ซึง่ตามอตัราเฉพาะกจิหรืออตัรา
การจดัและยทุโธปกรณ์ของโรงพยาบาล ก�าหนดให้มหีน้าทีใ่นการจดัหายาและสิง่อปุกรณ์
สายแพทย์เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

 ๔. ในกรณหีวัหน้าเจ้าหน้าที ่ทีก่�าหนดไว้ในข้อ ๓ ไม่สามารถปฏบัิตหิน้าทีไ่ด้ชัว่คราว
ให้ผูบ้งัคบัหน่วยออกค�าสัง่แต่งตัง้นายทหารสญัญาบตัรภายในหน่วยเป็นหวัหน้าเจ้าหน้าที่
ได้เป็นการชั่วคราวจนกว่าหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีตามท่ีก�าหนดไว้ในข้อ ๓ จะกลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ได้
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 ๕. ให้เจ้าหน้าทีแ่ละหวัหน้าเจ้าหน้าทีม่อี�านาจหน้าทีต่ามทีก่�าหนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ดังต่อไปนี้

  ๕.๑ เป็นท่ีปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอ�านวยการ
ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

  ๕.๒ ด�าเนินการจัดท�าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างและประกาศเผยแพร่แผนการ 
จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับหน่วยตามแนวทางที่กฎหมาย
ก�าหนด

  ๕.๓ เก็บรักษาของตัวอย่างซึ่งผู้เสนอราคาหรือผู้ขาย/ผู้รับจ้างน�ามามอบ 
ให้ตามเงื่อนไขที่ราชการก�าหนด โดยมีแผ่นป้ายก�ากับให้ชัดเจนว่าเป็นของตัวอย่างของ
การจัดซื้อจัดจ้างเรื่องใดและให้กรรมการซื้อหรือจ้างในเรื่องนั้นๆ ลงลายมือชื่อก�ากับ 
ที่แผ่นป้ายและจัดท�าทะเบียนคุมของตัวอย่างไว้ด้วย 
  ๕.๔ ด�าเนินการและรับผิดชอบเก่ียวกับหลักประกันการเสนอราคา และ 
หลักประกนัสญัญา โดยปฏบิตัใิห้ถกูต้องตามข้อบงัคบักลาโหม ว่าด้วยการเงนิ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  ๕.๕ เก็บรักษาหลักฐานและสถิติการจัดซ้ือจัดจ้างทั้งปวง จัดท�าเอกสาร 
หลักฐานประกอบการเบกิจ่ายตามทีก่รมการเงนิทหารบก หรอืฝ่ายการเงินของหน่วยส่วน
ภูมิภาคก�าหนด

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

  ๕.๗ จัดเตรียมและด�าเนินการเก่ียวกับการท�าสัญญา และเสนอแนะผู้บังคับ
หน่วยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ในสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญา

  ๕.๘ ด�าเนินการเกี่ยวกับการจัดท�าข้อตกลงเป็นหนังสือ

  ๕.๙ เสนอแนะต่อฝ่ายอ�านวยการในการจัดท�าระเบียบ ค�าส่ัง หรือค�าช้ีแจง
เพิม่เตมิทีเ่กีย่วกบัการจัดซือ้จดัจ้างหรอืการบรหิารพสัด ุโดยไม่ขดัหรอืแย้งกบักฎหมายที่
เกี่ยวข้อง
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 ๖. ให้ผู ้บังคับหน่วย มีอ�านาจให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วย 
จะท�าการประกาศเผยแพร่ ตามที่กฎหมายก�าหนด

 ๗. หน่วยต่างๆ ต้องกวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ตามค�าสั่งนี้ 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�าสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ ๑๒๕๕ / ๖๐

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

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

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

 ๑. คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการซ้ือหรือจ้าง และคณะกรรมการ 
ที่ก�าหนดไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 ๒. ผู้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามค�าสั่งน้ี จะต้องเป็นผู้บังคับหน่วยท่ีได้รับ 
งบประมาณรายจ่ายซ่ึงด�าเนนิการจดัซือ้หรือจ้าง หรอืผูท้ีไ่ด้รบัมอบอ�านาจหรอืมอบหมาย
จากผู้บังคับหน่วยดังกล่าวให้ท�าการแทนหรือรักษาการแทน ตามข้อบังคับกระทรวง
กลาโหมว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗

 ๓. การด�าเนินการจัดซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้ด�าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ  
คณะต่างๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

  ๓.๑ การจัดซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินอยู ่ในอ�านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง ของ 
ผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่า ผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่า หรือผู้บังคับบัญชาช้ัน
แม่ทพัหรอืเทยีบเท่า ให้ผูม้อี�านาจแต่งตัง้คณะกรรมการ แต่งตัง้จากผูป้ฏบัิตงิานในหน่วย
ขึ้นตรงของผู้มีอ�านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง หรืออาจแต่งต้ังจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยอื่น 
ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก

  ๓.๒ การจัดซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินอยู่ในอ�านาจอนุมัติส่ังซ้ือส่ังจ้าง ของผู้บังคับ
บัญชาตั้งแต่ระดับผู ้บัญชาการทหารบกขึ้นไป ให้ผู ้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ  

- ส�าเนาคู่ฉบับ -
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ตามข้อ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยขึ้นตรงของตน จ�านวน 
อย่างน้อย ๑ นาย ส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยอื่นๆ ซึ่งเป็นหน่วยขึ้น
ตรงกองทพับกอกีอย่างน้อย ๒ หน่วย หรอืขอผูแ้ทนจากหน่วยเหนอืของตน จ�านวนอย่าง
น้อย ๑ นาย และจากหน่วยอื่นซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จ�านวนอย่างน้อย ๑ นาย 

  ๓.๓ คณะกรรมการหรอืเจ้าหน้าทีห่รอืบคุคลใดบคุคลหนึง่ท่ีรบัผดิชอบจดัท�าร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบจัดท�าร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบจัดท�าร่าง
ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสร้าง ให้สามารถแต่งตัง้จากผูป้ฏิบตังิาน
ในหน่วยขึน้ตรงของผูม้อี�านาจแต่งตัง้คณะกรรมการ ตามข้อ ๒ หรอืจะขอรายชือ่กรรมการ
จากหน ่วยอื่นโดยให ้ พิจารณาความรู ้ความสามารถของกรรมการเป ็นส�าคัญ  
ในทุกวงเงินที่ด�าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

  ๓.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ ๓.๑ – ๓.๒ ห้ามตั้งเจ้าหน้าที่กฎหมาย 
เจ้าหน้าทีก่ารเงนิ เจ้าหน้าทีง่บประมาณ เจ้าหน้าทีพ่สัดขุองหน่วยทีด่�าเนนิกรรมวธิจีดัซือ้
จัดจ้าง และเจ้าหน้าท่ีฝ่ายอ�านวยการด้านส่งก�าลังบ�ารุงที่มิได้เป็นหน่วยใช้หรือ 
หน่วยรับประโยชน์พัสดุนั้นโดยตรง เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย และห้ามขอกรรมการ 
จากกรมฝ่ายเสนาธิการ กรมจเรทหารบก และส�านักงานตรวจสอบภายในทหารบก  
ไปเป็นกรรมการจัดซื้อหรือจ้างของหน่วยอื่น หากสามารถกระท�าได้กรรมการที่แต่งตั้ง
ควรเป็นเจ้าหน้าที่เหล่าสายวิทยาการ และ/หรือ ผู้แทนหน่วยใช้

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

  ๓.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีผู ้แทนหน่วยใช้ร่วมด้วย 
อย่างน้อย ๑ นาย (กรณีมีหน่วยใช้หลายหน่วย ให้พิจารณาจากหน่วยหลัก) ยกเว้น 
การจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินตามสัญญาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐. -บาท 

  ๓.๗ กรณีท่ีต้องมีการขอตัวบุคคลจากหน่วยท่ีมิใช่หน่วยข้ึนตรงของผู้มีอ�านาจ
แต่งต้ังคณะกรรมการมาร่วมเป็นคณะกรรมการ ให้ผู้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ 
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ขอความร่วมมอืจากผู้บงัคบัหน่วยนัน้ๆโดยตรง โดยไม่ระบุตวับคุคลแต่อาจระบเุหล่าสาย
วิทยาการได้ถ้าจ�าเป็น

  ๓.๘ กรณมีคีวามจ�าเป็นต้องแต่งตัง้บคุคลอืน่ท่ีมใิช่ข้าราชการในสงักดักองทพับก 
ร่วมเป็นกรรมการ ให้ผู้มีอ�านาจแต่งตั้งกรรมการ ตามข้อ ๒ ขอกรรมการจากหน่วยงาน
นั้น โดยลงนาม “ท�าการแทน ผู้บัญชาการทหารบก”

 ๔. ให้หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการร้องขอจากผู้มีอ�านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ 
ตามข้อ ๒ ให้ความร่วมมือในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยของตน เข้าร่วมเป็นกรรมการ 
ตามที่ได้รับการร้องขอ

 ๕. การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานกรณีมีความจ�าเป็นต้องขอผู้ควบคุมงานจากหน่วยงาน
ของรัฐอืน่ ให้ขอความเหน็ชอบจาก กรมยทุธโยธาทหารบก และให้เจ้ากรมยทุธโยธาทหาร
บก ลงนาม“ท�าการแทน ผู้บัญชาการทหารบก” ในการขอผู้มีความรู้ความช�านาญจาก
หน่วยงานของรัฐอื่นนอกกองทัพบก มาร่วมเป็นผู้ควบคุมงาน

 ๖. การตรวจสอบคุณภาพหรือคุณสมบัติสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ
ตามที่กองทัพบก ก�าหนด กรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการตรวจสอบ
คุณสมบัติสิ่งอุปกรณ์ตามคุณลักษณะเฉพาะ หรือตามคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์
ก�าหนดให้ต้องใช้เครือ่งมอืหรอืต้องใช้ผูเ้ชีย่วชาญเฉพาะทางในการตรวจสอบคุณลกัษณะ
เฉพาะ ให้คณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับพัสดุมีหนังสือแจ้งขอให้กรมฝ่ายยุทธบริการที่รับ
ผิดชอบก�าหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ หรือหน่วยงานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ 
สิง่อปุกรณ์ตรวจสอบและยนืยนัว่าคณุสมบตัขิองสิง่ของทีเ่สนอราคาหรอืส่ิงของตามสัญญา
หรอืข้อตกลงเป็นไปตามคณุลกัษณะเฉพาะสิง่อปุกรณ์หรอืไม่ก่อน หลังจากนัน้จงึให้คณะ
กรรมการหรือผู ้ ตรวจรับพัสดุ พิจารณาด�า เ นินการตามระเบียบที่ เ ก่ียวข ้อง 
ต่อไป โดยทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับ
พัสดุ ที่จะต้องด�าเนินการให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามข้อก�าหนดในสัญญาหรือ 
ขอ้ตกลง  ส�าหรับการลงนามในหนังสอืถึงหน่วยงานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกบัสิ่งอุปกรณ์
ทีห่น่วยต้องการให้ตรวจสอบและยนืยนั ให้ผูบ้งัคบัหน่วยทีด่�าเนนิการจดัซือ้จดัจ้างลงนาม 
“ท�าการแทน ผู้บัญชาการทหารบก”

 ๗. ให้คณะกรรมการทีไ่ด้รบัการแต่งตัง้ปฏบิตัติามกฎหมายว่าการจดัซือ้จดัจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ และเป็นไปตามระเบียบแบบธรรมเนียมที่หน่วยเหนือและที่
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กองทัพบกก�าหนดไว้ โดยจะต้องด�าเนินการให้ถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อกองทัพบก

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

 สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

 

    (ลงชื่อ) พล.อ. เฉลิมชัย   สิทธิสาท

    ( เฉลิมชัย   สิทธิสาท )

    ผบ.ทบ.

กบ.ทบ.
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