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เลม ๓

เลม ๓

ค�ำน�ำ
การท�ำหน้าที่ตรวจราชการและสืบสวนสอบสวนของกรมจเรทหารบก เป็นการ
ช่วยเหลือผู้บัญชาการทหารบก ในการควบคุม ก�ำกับดูแลหน่วย ตลอดจนก�ำลังพล
ให้ ป ฏิ บั ติ ร าชการและปฏิ บั ติ ต นด้ ว ยความสุ จ ริ ต ถู ก ต้ อ ง และยุ ติ ธ รรม ส่ ง ผล
ต่อประสิทธิภาพ ประสิทธิผลโดยรวมของกองทัพบกทางตรง และ/หรือทางอ้อมต่อไป
อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อจ�ำกัดในเรื่องจ�ำนวนเจ้าหน้าที่ งบประมาณ และเวลา ท�ำให้
การท�ำหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นไม่ทั่วถึงเท่าที่ควร กล่าวคือ การตรวจราชการกว่าจะ
ครบวงรอบตรวจหน่วยเดิมประมาณ ๓ ปีขึ้นไป ส่วนการสืบสวนสอบสวนก็มีความล่าช้า
เพราะต้องท�ำหลายกรณีพร้อมกัน
คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเรจัดท�ำขึ้นเพื่อให้ความรู้ในการตรวจราชการ
และการสืบสวนสอบสวนแก่ผปู้ ฏิบตั งิ านทุกระดับ ตัง้ แต่ระดับเจ้าหน้าทีฝ่ า่ ยกิจการพิเศษ
ฝ่ายอ�ำนวยการ จนถึงผู้บังคับบัญชา เพื่อใช้ในการท�ำงานหรือควบคุมก�ำกับดูแล ซึ่งจะ
ช่วยบรรเทาข้อจ�ำกัดของกรมจเรทหารบกได้ทางหนึ่ง โดยจัดท�ำเป็น ๔ เล่ม ได้แก่
เล่ม ๑ การตรวจกิจการทั่วไป ในเรื่องสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๒ และ ๔ สายสื่อสาร
และสายพลาธิการ สิ่งอุปกรณ์ประเภท ๓ สายพลาธิการ และสิ่งอุปกรณ์ประเภท ๕
เล่ม ๒ การตรวจกิจการทัว่ ไป ในเรือ่ งการบริการก�ำลังพล การรักษาความปลอดภัย
และการเลี้ยงดูทหาร ยานพาหนะในและนอกอัตรา อาวุธประจ�ำกาย ประจ�ำหน่วย และ
เครื่องควบคุมการยิง มาตรการประหยัดพลังงาน
เล่ม ๓ การตรวจการจัดหา หลักการจัดหาวัสดุ และ ขัน้ ตอนจัดหา พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
และสรุปความแตกต่างระหว่าง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารวัสดุภาครัฐ
พ.ศ.๒๕๖๐ กับระเบียบ สร. ว่าด้วยการวัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
เล่ม ๔ เกีย่ วกับการสืบสวนสอบสวน ในเรือ่ งกฎหมายทีค่ วรรู้ และการตรวจกิจการ
ทั่วไป ในเรื่องกิจการเรือนจ�ำทหาร กิจการสายงานสัสดี

ทั้งนี้เนื้อหาทั้งการตรวจกิจการทั่วไปและการตรวจการจัดหา ประกอบด้วยเรื่อง
ที่ตรวจ หัวข้อและรายการที่ตรวจของเรื่องนั้น ๆ พร้อมกับอ้างอิงหลักฐานและเนื้อหา
ไว้ดว้ ยกัน เพิม่ เติมด้วยข้อบกพร่องทีพ่ บบ่อย เพือ่ ให้หน่วยเพิม่ ความระมัดระวัง ในรายการ
นั้น ๆ ยิ่งขึ้น
กรมจเรทหารบก หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเรจะเป็น
ประโยชน์และอ�ำนวยความสะดวกทัง้ แก่ผบู้ งั คับบัญชา เจ้าหน้าทีท่ เี่ กีย่ วข้อง และผูส้ นใจ
ทั่วไปได้ใช้ในการศึกษาค้นคว้า เรียนรู้ และอ้างอิง เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ เป็น
ไปด้วยความถูกต้องแม่นย�ำ และเป็นมาตรฐานเดียวกัน หากมีข้อควรแก้ไข หรือข้อเสนอ
แนะ เพื่อปรับปรุงให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น กรมจเรทหารบก ยินดีน้อมรับ เพื่อน�ำไป
ปรับปรุงในโอกาสต่อไป
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กล่าวทั่วไป
๑. ประวัติความเป็นมา
กิจการจเรทหารบก : เริ่มขึ้นในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปรมินทร
มหาจุฬาลงกรณ์ พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูห่ วั พระองค์ได้ทรงจัดตัง้ “จเรทัพบก”
ขึ้นเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ ๖ พฤษภาคม ร.ศ.๑๑๒ (พ.ศ.๒๔๔๖) และได้ทรง
พระกรุ ณ าโปรดเกล้าฯ แต่งตั้งให้ สมเด็จ พระบรมโอรสาธิ ร าช เจ้ า ฟ้ า
มหาวชิราวุธ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงรับต�ำแหน่ง “จเรทัพบก” มีหน้าที่
ตรวจราชการทหารทั่วไป และพระองค์ ทรงด�ำรงต�ำแหน่งนี้ตลอดมาจนเสด็จ
เถลิงถวัลยราชสมบัติเฉลิมพระปรมาภิไธยว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทร
มหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ในปี ร.ศ.๑๒๙ (พ.ศ.๒๔๕๓) ซึ่งนับได้
ว่าทรงเป็นจเรทัพบกเป็นพระองค์แรก และนับได้ว่าพระองค์ท่าน เป็นต้น
ก�ำเนิดของกิจการจเรและกรมจเรทหารบกสืบมาตราบจนทุกวันนี้
๒. วิสัยทัศน์
กรมจเรทหารบก เป็นหน่วยตรวจราชการและสืบสวนสอบสวนที่มี
ประสิทธิภาพ มีความโปร่งใส สุจริต ยุติธรรม เป็นที่ยอมรับของผู้บังคับบัญชา
หน่วยทหาร ก�ำลังพลของกองทัพบก และประชาชน
๓. ภารกิจ
๓.๑ ด�ำเนินการเกี่ยวกับการตรวจราชการ สืบสวนและสอบสวน
ในเรื่องที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและราชการของหน่วยต่าง ๆ ของกองทัพบก
๓.๒ สื บ สวนสอบสวน และพิ จ ารณาเรื่ อ งราวร้ อ งทุ ก ข์ และการ
ร้องเรียนที่เกี่ยวกับราชการ หรือทหาร หรือข้าราชการกองทัพบก
๔. ภารกิจแถลงใหม่
๔.๑ ด�ำเนินการการตรวจราชการเพื่อให้การปฏิบัติงานหน่วยเป็นไป
ด้วยความถูกต้อง ประหยัด มีประสิทธิภาพ และสมประโยชน์ต่อทางราชการ
๔.๒ ด�ำเนินการสืบสวนสอบสวนด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม เพื่อให้
ได้ข้อเท็จจริง เสนอผู้บังคับบัญชาได้อย่างถูกต้องและทันเวลา

๔.๓ พัฒนาบุคลากรในสายงานจเร และผู้ที่เกี่ยวข้อง ให้มีความรู้
ความสามารถ ในหน้าทีท่ ที่ นั สมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ปจั จุบนั มีคณ
ุ ธรรม
และอุ
ดมการณ์
๕. การจัด
๕. การจัด
กรมจเรทหารบก
แผนกการเงิน
กองธุรการ

กองแผน

กองตรวจกิจการทัว่ ไป กองตรวจการจัดหา

กองสืบสวนสอบสวน

แผนกสารบรรณ

แผนกแผน

แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า

แผนกวิเคราะห์และประเมินค่า

แผนกพิจารณารายงานและคำาร้อง

แผนกบริการ

แผนกงบประมาณ

แผนกตรวจกิจการทั่วไป

แผนกตรวจการจัดซือ้

แผนกสืบสวนสอบสวน

แผนกธุรการและกำาลังพล

แผนกวิชาการ

แผนกตรวจกิจการส่งกำาลังบำารุง

แผนกตรวจการจัดจ้าง

แผนกเทคโนโลยีสารสนเทศ

๖. นโยบายของผู้บังคับบัญชา : ยึดถือตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วย
การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ และสนองตอบต่อเจตนารมณ์
และการสั่งการของ ผบ.ทบ. ดังนี้
๖. ๖.๑
นโยบายของผู
ญชา : ยึวดยทุ
ถือตามระเบี
ยบกองทั
ว่าด้ดวถืยการตรวจใน
การปฏิ้บังบคัตั บงิ บัานในหน่
กระดับของ
ทบ.พบกต้องยึ
อ กฎ ระเบียบ
หน้าที่นายทหารจเร พ.ศ. ๒๕๕๒ และสนองตอบต่อเจตนารมณ์ และการสั่งการของ
ข้อผบ.ทบ.
บังคับ ดัและสายการบั
งคับบัญชาอย่างเคร่งครัด
งนี้
๖.๒๖.๑การรั
กษาคลั
งอาวุวธยทุยุทกระดั
โธปกรณ์
หน่ต้วอยที
่ ถือคี ลักฎงอาวุ
การปฏิ
บตั งิ านในหน่
บของ ทบ.
งยึดม
ระเบีธยให้
บ ข้ผบ.หน่
อบังคับ วย
และสายการบั
งคับดบัระวั
ญชาอย่
งครัดง ฯ ที่ อ ยู ่ ใ นความรั บ ผิ ด ชอบให้ เ รี ย บร้ อ ย
ตรวจตรา
ระมั
ง ดูางเคร่
แลคลั
๖.๒ าการรั
อาวุธยุทนโธปกรณ์
ม่ คี ดลังอาวุ
วย ตรวจตรา ย
โดยเฉพาะอย่
งยิ่งกษาคลั
คลังงกระสุ
และวัตหน่ถุวรยทีะเบิ
เพืธ่อให้ให้ผบ.หน่
เกิดความปลอดภั
ระมัดระวัง ดูแลคลังฯ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เรียบร้อย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
รวมถึ
งการรักษาปรนนิบัติบ�ำรุง ยุทโธปกรณ์ภายในหน่วยให้มีสภาพที่ดี
คลังกระสุน และวัตถุระเบิด เพื่อให้เกิดความปลอดภัย รวมถึงการรักษาปรนนิบัติบำารุง
พร้ยุอทมที
่จะปฏิ
บัติภารกิ
จะต้จ องไม่
เกิมดีกขึารรั้น่วในไหลทบ.
โธปกรณ์
ภายในหน่
วยให้จมีสและไม่
ภาพที่ดี มีกพร้ารรั
อมที่ว่จไหล
ะปฏิบซึัติภ่งารกิ
และไม่
หากมีข้อบกพร่องและมีการสูญหาย เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ รวมทั้งผู้บังคับ
บัญชาตามล�ำดับชัน้ จะต้องรับผิดชอบทางวินยั ทางคดีอาญา และทางคดีแพ่ง
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๖.๓ ให้ผู้บังคับหน่วยกวดขันให้ก�ำลังพลตรวจสอบสมุดประวัติของ
ตนเอง ให้เรียบร้อย ทันสมัย เพื่อสิทธิของก�ำลังพล รวมทั้งดูแลสิทธิต่าง ๆ
ทีก่ ำ� ลังพลจะได้รบั กรณีทกี่ ารด�ำเนินการด้านสิทธิกำ� ลังพลล่าช้าให้แจ้งก�ำลังพล
ได้รับทราบโดยเร็ว เพื่อป้องกันการร้องเรียน
๖.๔ ให้ผู้บังคับหน่วยได้มีการพัฒนาปรับปรุงหน่วยของตนเอง ให้สม
กับเป็นหน่วยทหารทีม่ เี กียรติและศักดิศ์ รี เพือ่ ให้เป็นทีย่ อมรับจากส่วนราชการ
อื่นและประชาชน
๖.๕ ให้หน่วยทีม่ คี ลังสิง่ อุปกรณ์อยูใ่ นความรับผิดชอบได้มกี ารบริหาร
จั ด การ ภายในคลั ง สิ่ ง อุ ป กรณ์ ใ ห้ เ รี ย บร้ อ ยโดยจั ด ท� ำ รายการการส่ ง คื น
สิ่งอุปกรณ์ รวมทั้งส�ำรวจ ตรวจสอบสิ่งอุปกรณ์ใดไม่ได้ใช้งาน หมดอายุ และ
ไม่ จ� ำ เป็ น ต้ อ งจั ด หามาเพิ่ ม เติ ม ให้ ง ดเว้ น การจั ด หา และสิ่ ง อุ ป กรณ์ ใ ด
ที่ขาดแคลนก็ให้ด�ำเนินการเข้าวงรอบการจัดหามาทดแทนใหม่
๖.๖ หน่วยทีไ่ ด้รบั การประเมินผลการตรวจอยูใ่ นระดับตํา่ ในปีทผ่ี า่ นมา
จะต้ อ งมี ก ารแก้ ไ ขปรั บ ปรุ ง โดยด่ ว น การตรวจทุ ก หน่ ว ยจะต้ อ งมี ผ ล
การประเมินไม่ตํ่ากว่าร้อยละ ๘๐
๖.๗ ให้หน่วยของ ทบ. น�ำมาตรการประหยัดใน ทบ. มาใช้อย่างเป็น
รูปธรรม โดยเฉพาะการส่งเสริมการใช้พลังงานทางเลือก
๖.๘ การจัดหาสิ่งอุปกรณ์และยุทโธปกรณ์ ให้ค�ำนึงถึงความต้องการ
ในการใช้งานของหน่วยใช้ ทัง้ ด้านชนิดและจ�ำนวนทีส่ อดคล้องกับความจ�ำเป็น
และความสิ้นเปลืองในการใช้งาน การจัดซื้อจัดจ้างต้องเป็นไปอย่างโปร่งใส
และเป็นธรรม เกิดประโยชน์ต่อกองทัพบกอย่างแท้จริง
๖.๙ การตรวจเลือกทหารกองเกินเข้าเป็นทหารกองประจ�ำการ และ
การปลดทหารกองประจ�ำการ ให้ทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการด้วยความ
ถูกต้อง ยุติธรรม และ โปร่งใส
๖.๑๐ ให้ผู้บังคับหน่วยทุกระดับด�ำเนินการช่วยเหลือดูแลสวัสดิการ
ของก�ำลังพลชั้นผู้น้อยและด�ำเนินการด้านสิทธิก�ำลังพลอย่างจริงจัง เพื่อให้
คุณภาพชีวิตของก�ำลังพล และครอบครัวดีขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน

๖.๑๑ การบริหารกองทุนชุมชนของ ทบ. เป็นไปด้วยความโปร่งใส และ
เกิดประโยชน์ต่อก�ำลังพลอย่างแท้จริง
๖.๑๒ ให้ ทภ. กวดขัน ก�ำกับดูแล กรณีก�ำลังพลน�ำอาวุธ กระสุนของ
ทางราชการออกไปภายนอก ทบ. และมอบหมายให้ จบ. ท�ำการสุ่มตรวจว่ามี
อาวุธ กระสุน หายไปหรือไม่

การตรวจการจัดหา

ได้แก่

การตรวจการจัดหาของ กรมจเรทหารบก แบ่งขัน้ ตอนออกเป็น ๓ ขัน้ ตอน

๑. การตรวจการเตรียมการรับตรวจของหน่วยรับตรวจ
๒. การตรวจการด�ำเนินการจัดหา
๓. การตรวจผลการจัดหาในส่วนของการเตรียมการรับตรวจและการ
ตรวจผลการจัดหา จะด�ำเนินการในลักษณะเดียวกันทุกวิธี ดังนั้นในคู่มือจึง
รวบรวมไว้เป็นหัวข้อเดียวกัน ส�ำหรับการด�ำเนินการจัดหา สรุปหลักการจัดหา
พัสดุ และอธิบายไว้ตามล�ำดับขั้นตอนของการจัดหาเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
มีความเข้าใจได้ถูกต้องและตรงกัน

การเตรียมการรับตรวจ

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

การเตรียมการรับตรวจ
ขั้นตอนปฏิบัติก่อนการตรวจ
รายการ
๑. การปฏิบัติ
ของหน่วยรับ
ตรวจ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
• ผู้น�ำตรวจและผู้รับตรวจเตรียมเอกสารมอบให้ผู้ตรวจ ดังนี้
๑. หัวข้อการตรวจที่ จบ. ส่งให้ครัง้ หลังสุด จ�ำนวน ๒ ชุด พร้อมลงราย
ละเอียดตามที่ จบ. ก�ำหนด
๒. ข้อมูลที่ต้องการทราบประกอบการรับตรวจตาม อนุผนวกที่ จบ.
ก�ำหนด
♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจในหน้าทีน่ ายทหารจเร พ.ศ.
๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๒, ๑๒.๑ และ ๑๒.๒
ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบก่อนออกท�ำการตรวจให้
กรมจเรทหารบก หรือ หน่วยที่สั่งการตรวจแจ้งเรือ่ งและก�ำหนดเวลา
ในการตรวจ การเตรียมการรับตรวจ และค�ำขอต่าง ๆ ที่จ�ำเป็นต่อการ
อ�ำนวยความสะดวกในการตรวจ หรือเรื่องอื่น ๆ ที่เห็นว่ามีความ
ส�ำคัญให้หน่วยรับตรวจทราบ
๑๒.๑ หนังสือแจ้งก�ำหนดเวลาในการตรวจทัว่ ไป ควรส่งให้หน่วย
รับตรวจทราบล่วงหน้าเพือ่ เตรียมการก่อนการตรวจไม่นอ้ ยกว่า ๓๐ วัน
๑๒.๒ หนังสือแจ้งก�ำหนดเวลาในการตรวจพิเศษ จะแจ้งให้ทราบ
ล่วงหน้า หรือจะให้นายทหารจเรทีเ่ ป็นหัวหน้าชุดตรวจน�ำไปเสนอต่อ
ผู้บังคับหน่วยที่รับตรวจก็ได้
• ตรวจดูส�ำเนาเอกสารบันทึกผลการตรวจครั้งหลังสุดของ นาย
ทหารจเร ทบ.๑๐๕-๐๐๙
• ตรวจดูรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องของหน่วยให้ผบู้ งั คับ บัญชา
ทราบและสั่งการของผู้บังคับบัญชา
♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจในหน้าทีน่ ายทหารจเร พ.ศ.
๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๕.๒
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การตรวจการจัดหา

รายการ
๒. บันทึกผลการ
ตรวจของ จบ.
ครั้งหลังสุด

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
		 ข้อ ๑๕.๒ ผู้รับตรวจเมื่อได้รับบันทึกผลการตรวจแล้วให้แก้ไข
ข้อบกพร่องที่อยู่ในอ�ำนาจของตนทันทีโดยไม่ต้องรอให้ผู้บังคับบัญชา
สั่งการ ส�ำหรับเรื่องที่เกินขีดความสามารถและ/หรือนอกเหนืออ�ำนาจ
ของตนที่จะแก้ไขได้เอง ให้รายงานหน่วยเหนือเพือ่ ด�ำเนินการต่อไป และ
ให้เก็บบันทึกผลการตรวจและ การด�ำเนินการแก้ไขข้อบกพร่องไว้เป็น
หลักฐานในการรับตรวจครั้งต่อไป
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด ไม่ส�ำเนาบันทึกผลการตรวจฯ ครั้งหลังสุด
และรายงานการแก้ไขข้อบกพร่องแนบไว้กับข้อมูลรับตรวจ
• ตรวจดูแฟ้มเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และระเบียบค�ำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง
ตามที่ จบ. ก�ำหนดมีการแยกประเภทเป็นระเบียบ เรียบร้อยครบถ้วน
• ค�ำสั่งกองทัพบก เรื่อง การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจ�ำปี
ที่ท�ำการตรวจ
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด
๑. การจัดแฟ้มเอกสารรับตรวจไม่เป็นระเบียบเรียบร้อย
๒. ไม่จัดเตรียมแฟ้มเอกสารไว้ในห้องรับตรวจ
๓. น�ำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างฉบับจริงมารับตรวจ

๓. การเตรียม       • ตรวจดูเจ้าหน้าทีผ่ รู้ บั ตรวจผูน้ ำ� ตรวจครบถ้วนเหมาะสมและมีความ
เอกสารรับตรวจ รูใ้ นเรื่องที่ตรวจ
• ตรวจดูการจัดยานพาหนะน�ำตรวจพร้อมพลขับเพียงพอและเหมาะสม
• ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ.
๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๒
ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบ
ก่อนออกท�ำการตรวจให้กรมจเรทหารบกหรือหน่วยทีส่ งั่ การตรวจ
แจ้งเรือ่ งและก�ำหนดเวลาในการตรวจการเตรียมการรับตรวจและค�ำขอ
ต่างๆ ที่จ�ำเป็นต่อการอ�ำนวยความสะดวกในการตรวจหรือเรื่องอื่นๆ
ที่เห็นว่ามีความส�ำคัญให้หน่วยรับตรวจทราบ
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รายการ

การปฏิบัติ/หลักฐานอ้างอิง
♦ ค�ำสั่งกองทัพบกเรื่องการตรวจในหน้าที่นายทหารจเรประจ�ำปี
ที่ท�ำการตรวจ
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด จัดผู้รับตรวจไม่ครบถ้วนและไม่มีความรู้ใน
เรื่องที่รับตรวจ
• ตรวจดูสถานที่รับตรวจเหมาะสมแสงสว่างเพียงพอ ไม่มีเสียง
รบกวนมาก การถ่ายเทของอากาศดี
• ตรวจดูการจัดสิ่งอ�ำนวยความสะดวกให้กับชุดตรวจของ จบ. เช่น
โต๊ะ เก้าอี้ เครือ่ งขยายเสียง ส�ำหรับการชีแ้ จงก่อน การตรวจ การด�ำเนิน
การตรวจและสรุปผลการตรวจ
♦ ระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยการตรวจในหน้าที่นายทหารจเร พ.ศ.
๒๕๕๒ ลง ๑๐ ก.ย. ๕๒ ข้อ ๑๒
ข้อ ๑๒ การแจ้งให้หน่วยรับการตรวจทราบก่อนออกท�ำการตรวจ
ให้ กรมจเรทหารบก หรือ หน่วยที่สั่งการตรวจ แจ้งเรื่องและก�ำหนด
เวลาในการตรวจ การเตรียมการรับตรวจ และค�ำขอต่าง ๆ ทีจ่ ำ� เป็นต่อ
การ อ�ำนวยความสะดวกในการตรวจ หรือเรือ่ งอืน่ ๆ ที่เห็นว่ามีความ
ส�ำคัญ ให้หน่วยรับตรวจทราบ
♦ ค�ำสั่งกองทัพบก เรื่อง การตรวจในหน้าที่นายทหารจเร ประจ�ำปี
ที่ท�ำการตรวจ
■ สิ่งที่หน่วยปฏิบัติผิด
๑. สถานที่รับตรวจไม่เหมาะสม
๒. การจัดเตรียมสิ่งอ�ำนวยความสะดวกไม่เพียงพอ
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บทที่ ๑
หลักการจัดหาพัสดุและขั้นตอนการจัดหา
ทุกหน่วยงานจะต้องดำ�เนินการจัดหาพัสดุให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตกิ าร
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ดังนี้
มาตรา ๘ การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี้
		
(๑) คุ้มค่าโดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะ
ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐมีราคาที่เหมาะสมและมี
แผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
		
(๒) โปร่งใสโดยการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุตอ้ งกระทำ�โดย
เปิดเผยเปิดโอกาสให้มกี ารแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีการปฏิบตั ติ อ่ ผูป้ ระกอบการทุกรายโดย
เท่าเทียมกันมีระยะเวลาทีเ่ หมาะสมและเพียงพอต่อการยืน่ ข้อเสนอมีหลักฐานการดำ�เนิน
งานชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน
		
(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยต้องมีการวางแผนการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็น
ไปอย่างต่อเนื่องและมีกำ�หนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์
ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
		
(๔) ตรวจสอบได้โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตาม
วรรคหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าวแต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่าง
มีนัยสำ�คัญหรือเกิดจากกรณีเร่งด่วนหรือมีเหตุผลหรือความจำ�เป็นอื่นการจัดซื้อจัดจ้าง
นัน้ ย่อมไม่เสียไปให้ใช้หลักการตามวรรคหนึง่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ ามอำ�นาจหน้าที่
ของคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการวินจิ ฉัยคณะกรรมการราคากลางคณะกรรมการ
ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม
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มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา๖๖ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอ
ของผูย้ นื่ ข้อเสนอในส่วนทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผูย้ นื่ ข้อเสนอซึง่
อาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้อง
กับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นเว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อ
ผู้มีอำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือการดำ�เนินการตามกฎหมาย
มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำ�แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ�ปี และ
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่
(๑) กรณี ที่ มี ค วามจำ�เป็ น เร่ ง ด้ ว นหรื อ เป็ น พั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นราชการลั บ ทั้ ง นี้
ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)
(๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวงหรือมี
ความจำ�เป็นต้องใช้พสั ดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุทจี่ ะขายทอดตลาด ทัง้ นี้
ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)
(๓) กรณีทเี่ ป็นงานจ้างทีป่ รึกษาทีม่ วี งเงินค้าจ้างตามทีก่ ำ�หนดในกฎกระทรวง
หรือที่มีความจำ�เป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้
ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)
(๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำ�เป็นเร่ง
ด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดทำ�แผนการจัดซื้อจัดจ้างตาม
วรรคหนึ่ง และการเปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา
รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ
การจัดทำ�บันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอน
การจัดซือ้ จัดจ้างและการร้องขอเพือ่ ตรวจดูบนั ทึกรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกำ�หนด
10
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มาตรา ๑๓ ในการจัดซือ้ จัดจ้างผูท้ มี่ หี น้าทีด่ ำ�เนินการต้องไม่เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสีย
กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น
ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าที่ดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างแต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างมีนัยสำ�คัญการจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป
มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามที่กำ�หนดไว้ในหมวดนี้
มาตรา ๖๑ ในการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุแต่ละครัง้ ให้ผมู้ อี ำ�นาจแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ
การจัดซือ้ จัดจ้างนัน้ ซึง่ จะกระทำ�โดยคณะกรรมการการจัดซือ้ จัดจ้างหรือเจ้าหน้าทีค่ นใด
คนหนึ่งก็ได้
องค์ประกอบและองค์ประชุมซึง่ กระทำ�โดยคณะกรรมการ และหน้าทีข่ องผูร้ บั
ผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกำ�หนด
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ กำ�หนดไว้ว่า ข้อ ๑๑ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงิน
งบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำ�นาจในการ
พิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้น
จัดทำ�แผนการจัดซือ้ จัดจ้างประจำ�ปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ ขอความเห็นชอบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ�ปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
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เมื่ อ หั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ ให้ ค วามเห็ น ชอบแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งประจำ�ปี ต าม
วรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กำ�หนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้
ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ�ปีตาม
ข้อ ๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบดำ�เนินการจัดซือ้ จัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขัน้ ตอน
ของระเบียบนี้ ในหมวด ๒ หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะทำ�
สัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว
ข้อ ๑๓ ในกรณีทมี่ คี วามจำ� เป็นต้องเปลีย่ นแปลงแผนการจัดซือ้ จัดจ้างประจำ�ปี
ให้เจ้าหน้าทีห่ รือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายในการปฏิบตั งิ านนัน้ จัดทำ� รายงานพร้อมระบุเหตุผล
ทีข่ อเปลีย่ นแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ ขอความเห็นชอบ และเมือ่ ได้รบั ความ
เห็นชอบแล้วให้ดำ�เนินการตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ต่อไป
การดำ�เนินการจัดหาพัสดุมีขั้นตอนกระบวนการจัดหา ดังนี้
		

๑. การเตรียมการจัดหาพัสดุและการจัดทำ�แผนและประกาศเผยแพร่

		

๒. การรายงานขอซื้อขอจ้าง

		

๓. การดำ�เนินการจัดหา

		

๔. การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง

		

๕. การทำ�สัญญา/การดำ�เนินการตามสัญญา

		

๖. การตรวจรับพัสดุ

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

(๑) ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับการเงิน การงบประมาณและ

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

(ซ) กรณีอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

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

18

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

		
		

(ช) เป็นพัสดุทเ่ี ป็นทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างซึง่ จำ�เป็นต้องซือ้ เฉพาะแห่ง
(ซ) กรณีอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

ข้อ ๒๘ การซื้อหรือจ้าง กระทำ�ได้ ๓ วิธี ดังนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(๒) วิธีคัดเลือก
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง
เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย หรือคณะกรรมการดำ�เนินการตามระเบียบ
และทำ�การคัดเลือกผู้ที่มีคุณสมบัติถูกต้องตรงตามเงื่อนไข ประกาศของส่วนราชการ
ซึง่ เสนอราคาทีเ่ หมาะสมยอมรับได้ให้จดั ทำ�รายงานเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการ
โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
๔. การขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
๔.๑ การขออนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้างเป็นขั้นตอนที่สี่ของการดำ�เนินการจัดหา
พัสดุ ซึ่งเป็นขั้นตอนที่เจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการได้ดำ�เนินการตามกระบวนการ
จัดหาพัสดุตามวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำ�นาจให้ความเห็นชอบ
เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนและวิธีการดำ�เนินการ ดังนี้
๔.๑.๑ เจ้าหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายหรือคณะกรรมการตามระเบียบที่
เกีย่ วข้อง จัดทำ�รายงานเสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
๔.๑.๒ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พิจารณาเสนอความเห็น
๔.๑.๓ นำ�รายงานผลการดำ�เนินการจัดหาพัสดุเสนอต่อผู้ที่มีอำ�นาจ
อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
๔.๒ การอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง เมื่อเจ้าหน้าที่หรือคณะกรรมการได้ดำ�เนินการ
ตามกระบวนการจัดหาพัสดุตามวิธีการที่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำ�นาจ
ให้ความเห็นชอบ และได้ผลการดำ�เนินการจัดหาพัสดุจนเป็นที่ยอมรับราคาที่เหมาะสม
เสร็จเรียบร้อยแล้ว มีขั้นตอนและวิธีการดำ�เนินการ ดังนี้
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๔.๒.๑ ผู้ มี อำ�นาจพิ จ ารณารายงานผลการดำ�เนิ น การจั ด หาพั ส ดุ ที่
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ให้ความเห็นตามกระบวนการจัดหา หากเห็นชอบตามรายงาน
๔.๒.๒ วงเงินอยูใ่ นอำ�นาจหัวหน้าส่วนราชการ เป็นดุลพินจิ ของหัวหน้า
ส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอำ�นาจพิจารณาอนุมัติ
๔.๒.๓ หากวงเงินเกินอำ�นาจหัวหน้าส่วนราชการ ให้นำ�เสนอผู้อำ�นาจ
ในการสั่งซื้อสั่งจ้างเพื่อพิจารณาอนุมัติ
๔.๒.๔ เมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากผูม้ อี ำ�นาจให้ดำ�เนินการจัดซือ้ หรือจัดจ้างได้
แล้ว จึงดำ�เนินการจัดทำ�สัญญาต่อไป
๕. การทำ�สัญญา/การดำ�เนินการตามสัญญา
การจัดทำ�สัญญาและการดำ�เนินการตามสัญญาเป็นขัน้ ตอนทีห่ า้ ของการดำ�เนินการ
จัดหาพัสดุ ซึ่งเป็นขั้นตอนต่อจากการที่เจ้าหน้าที่ของส่วนราชการได้ดำ�เนินการจัดทำ�
รายงานเพื่อเสนอขอจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เมื่อได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าส่วนราชการและได้ดำ�เนินการตามขั้นตอนการจัดหาพัสดุจนได้ผู้ที่ได้รับการ
คัดเลือกเพือ่ ให้ทำ�สัญญากับส่วนราชการแล้ว ซึง่ มีขนั้ ตอนและวิธกี ารดำ�เนินการ พระราช
บัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติไว้ว่า
มาตรา ๙๓ หน่วยงานของรัฐต้องทำ�สัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กำ�หนดโดยความเห็นชอบของสำ�นักงานอัยการสูงสุดทั้งนี้แบบสัญญานั้นให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาด้วย
การทำ�สัญญารายใดถ้าจำ�เป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจาก
แบบสัญญาตามวรรคหนึ่งโดยมีสาระสำ�คัญตามที่กำ�หนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ทำ�ให้
หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทำ�ได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สำ�นักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ในกรณีที่ไม่อาจทำ�สัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้และจำ�เป็นต้อง
ร่างสัญญาขึ้นใหม่ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สำ�นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็น
ชอบก่อนเว้นแต่การทำ�สัญญาตามแบบที่สำ�นักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบ
มาแล้วก็ให้กระทำ�ได้
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ในกรณีจำ�เป็นต้องทำ�สัญญาเป็นภาษาต่างประเทศให้ทำ�เป็นภาษาอังกฤษและ
ต้องจัดทำ�ข้อสรุปสาระสำ�คัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
นโยบายประกาศกำ�หนดในราชกิจจานุเบกษาเว้นแต่การทำ�สัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ
ตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายกำ�หนด
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทำ�สัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งหรือ
ไม่ได้สง่ ร่างสัญญาให้สำ�นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตามวรรคสอง
หรือวรรคสามหรือตามมาตรา๙๗วรรคหนึง่ แล้วแต่กรณีให้หน่วยงานของรัฐส่งสัญญานัน้
ให้สำ�นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบในภายหลังได้เมื่อสำ�นักงานอัยการ
สูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วหรือเมื่อสำ�นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบ
แต่ ใ ห้ แ ก้ ไ ขสั ญ ญาถ้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แก้ ไ ขสั ญ ญานั้ น ให้ เ ป็ น ไปตามความเห็ น ของ
สำ�นักงานอัยการสูงสุดแล้วให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์
ในกรณีทห่ี น่วยงานของรัฐไม่ได้ทำ�สัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึง่ หน่วยงาน
ของรัฐไม่แก้ไขสัญญาตามความเห็นของสำ�นักงานอัยการสูงสุดหรือคู่สัญญาไม่ตกลง
หรือยินยอมให้แก้ไขสัญญาตามความเห็นของสำ�นักงานอัยการสูงสุดหากข้อสัญญา
ที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่แก้ไขตามความเห็นของสำ�นักงานอัยการ
สูงสุดเป็นส่วนที่เป็นสาระสำ�คัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๐๔
ให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ
มาตรา ๙๖ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำ�ข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทำ�ตาม
แบบสัญญาตามมาตรา๙๓ก็ได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา๕๖ (๑) (ค) หรือ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้าง
ที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา๗๐ (๓) (ข)
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ
(๓) กรณีทคี่ สู่ ญ
ั ญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทำ�การ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำ�ข้อตกลงเป็นหนังสือ
(๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
(๕) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำ�หนดในราชกิจ
จานุเบกษา
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ในกรณี ที่ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งมี ว งเงิ น เล็ ก น้ อ ยตามที่ กำ�หนดในกฎกระทรวง
จะไม่ทำ�ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกำ�หนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกัน
ตามขนาดหรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้
การดำ�เนินการตามสัญญาเป็นขั้นตอนบริหารสัญญา และติดตามผลการ
ดำ�เนินการให้เป็นไปตามสัญญาที่ได้ลงนามไว้ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีขั้นตอนและวิธีการดำ�เนินการ ดังนี้
มาตรา ๑๐๐ ในการดำ�เนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอำ�นาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพือ่ รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับ
พัสดุองค์ประกอบองค์ประชุมและหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
ในกรณี ที่ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งมี ว งเงิ น เล็ ก น้ อ ยตามที่ กำ�หนดในกฎกระทรวง
จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุน้ันโดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุกไ็ ด้และให้นำ�บทบัญญัตมิ าตรา๙๖วรรคสามมาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
มาตรา ๑๐๑ งานจ้างก่อสร้างที่มีขั้นตอนการดำ�เนินการเป็นระยะๆ อันจำ�เป็น
ต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดหรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้า
ของงานให้มีผู้ควบคุมงานซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอำ�นาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงาน
ก่อสร้างนั้น
มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้เว้น
แต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำ�นาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้
(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา ๙๓ วรรคห้า
(๒) ในกรณี ที่ มี ค วามจำ�เป็ น ต้ อ งแก้ ไ ขสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงหาก
การแก้ไขนั้นไม่ทำ�ให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์
(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์
สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
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ในกรณี ก ารแก้ ไ ขสั ญ ญาที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เห็ น ว่ า จะมี ปั ญ หาในทางเสี ย
ประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำ�นักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสอง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหากมี
ความจำ�เป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงินหรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาใน
การทำ�งานให้ตกลงพร้อมกันไป
มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำ�การ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำ�นาจที่จะพิจารณาได้ตามจำ�นวนวันที่
มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
(๒) เหตุสุดวิสัย
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตาม
กฎหมาย
(๔) เหตุอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลา
ทำ�การตามสัญญาหรือข้อตกลงให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มีอำ�นาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา
(๑) เหตุตามที่กฎหมายกำ�หนด
(๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือ
ทำ�งานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
(๓) เหตุอื่นตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือ
ข้อตกลง
(๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอำ�นาจพิจารณา
ได้เฉพาะในกรณีทเี่ ป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ
หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงนั้นต่อไป
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๖. การตรวจรับพัสดุ
การตรวจรับพัสดุเป็นขัน้ ตอนทีห่ กของการดำ�เนินการจัดหาพัสดุ ซึง่ เป็นขัน้ ตอน
ทีต่ อ่ จากการดำ�เนินการตามสัญญาครบถูกต้องครบถ้วนตามแบบรูปรายงานตามเงือ่ นไข
ที่ส่วนราชการกำ�หนด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มีขั้นตอนและวิธีการดำ�เนินการ ดังนี้
ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำ�การของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้
สำ�หรับกรณีที่มีการทดลอง หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้
ชำ�นาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้คำ�ปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลอง
หรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำ�นาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ ในกรณีจำ�เป็นที่
ไม่สามารถตรวจนับเป็นจำ�นวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันทีผ่ ขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างนำ�พัสดุมาส่งและ
ให้ดำ�เนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้
ขายหรือผูร้ บั จ้างได้สง่ มอบพัสดุถกู ต้องครบถ้วนตัง้ แต่วนั ทีผ่ ขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างนำ�พัสดุนนั้
มาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำ�ใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย
๒ ฉบับ มอบแก่ผขู้ ายหรือผูร้ บั จ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพือ่ ดำ�เนินการเบิกจ่าย
เงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำ�หนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพือ่ ทราบและสัง่ การ
(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบ
จำ�นวน หรือส่งมอบครบจำ�นวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำ�หนด
ไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำ�นวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (๔) และให้รีบ
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ทราบภายใน ๓ วันทำ�การ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่
จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจำ�นวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
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(๖) การตรวจรับพัสดุทปี่ ระกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วน
ประกอบอย่างใดอย่างหนึง่ ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถอื ว่าผูข้ ายหรือ
ผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อ
แจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันทำ�การนับถัดจากวันที่ตรวจพบ
(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทำ�
ความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ พิจารณาสัง่ การ ถ้าหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดำ�เนินการตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
(๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้าง และเหตุการณ์
แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อกำ�หนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณา
การสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
(๓) ให้ ค ณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ห รื อ กรรมการที่ ไ ด้ รั บ
มอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำ�หนดไว้
ในสัญญาหรือทีต่ กลงให้ทำ�งานจ้างนัน้ ๆ ตามเวลาทีเ่ หมาะสมและเห็นสมควร และจัดทำ�
บันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
(๔) นอกจากการดำ�เนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมีข้อ
สงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่า แบบรูปรายการละเอียดและข้อกำ�หนดในสัญญาหรือมีข้อ
ตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอำ�นาจ
สั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลัก
วิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด
(๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วัน
ทำ�การ นับแต่วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำ�การตรวจรับ
ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
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(๖) เมือ่ ตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูป
รายการละเอียดและข้อกำ�หนด ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงาน
ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ทำ�ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด
หรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่
ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อทำ�การเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ในกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น
ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำ�หนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
(๗) ในกรณี ที่ ก รรมการตรวจรั บ พั ส ดุ บ างคนไม่ ย อมรั บ งาน
โดยทำ�ความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดำ�เนินการตาม (๖)
ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดำ�เนินการเป็นระยะๆ
อันจำ�เป็นต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชดิ หรือมีเงือ่ นไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความ
ก้าวหน้าของงาน ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตัง้ ผูค้ วบคุมงานทีม่ คี วามรูค้ วามชำ�นาญ
ทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่อ
อื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้าราชการ ลูกจ้างประจำ� พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนังงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
หน่วยงานของรัฐอื่น ตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัด
แล้ว ในกรณีที่ลักษณะงานก่อสร้างมีความจำ�เป็นต้องใช้ความรู้ความชำ�นาญหลายด้าน
จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้
ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดย
ปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำ�กว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
ในกรณีจำ�เป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็น
ผู้ควบคุมงาน ให้ดำ�เนินการจ้างโดยถือปฏิบัติตามหมวด ๔
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ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำ�หนดไว้ในสัญญา หรือ
ที่ตกลงให้ทำ�งานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำ�หนด
ในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็น
สมควร และตามหลักวิชาช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำ�หนด
ในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือ
ทั้งหมดแล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำ�สั่งและให้รายงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ�หน้าที่รับผิดชอบการบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที
(๒) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำ�หนด
ในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็นที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตาม
แบบรูปรายการละเอียด และข้อกำ�หนดในสัญญาแต่เมื่อสำ�เร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง
หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ�หน้าที่รับผิดชอบการบริหาร
สัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว
(๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์
แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทัง้ ผลการปฏิบตั งิ าน หรือการหยุดงานและสาเหตุทมี่ กี ารหยุด
งานอย่างน้อย ๒ ฉบับ เพือ่ รายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
ให้ทำ�หน้าทีร่ บั ผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุทเี่ ป็นงานจ้าง
ก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพือ่ มอบให้แก่เจ้าหน้าทีเ่ มือ่ เสร็จงานแต่ละงวด
โดยถือว่าเป็นเอกสารสำ�คัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติ
งานและวัสดุที่ใช้ด้วย
(๔) ในวัน กำ�หนดเริ่ม งานของผู้ รั บจ้ า งตามสั ญญาและในวั น
ถึงกำ�หนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไป
ตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำ�หน้าที่
รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง
ทราบภายใน ๓ วันทำ�การ นับแต่วันถึงกำ�หนดนั้น ๆ
กรมจเรทหารบก
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ข้อสังเกต
๑. ในการรับมอบพัสดุหรืองานจ้างตามสัญญา ถ้าปรากฏว่าผูจ้ า้ ง หรือผูข้ าย
ผิดนัด และจะต้องถูกปรับตามสัญญา ส่วนราชการคู่สัญญาจะต้องบอกสงวนสิทธิเรียก
ค่าปรับไว้เป็นลายลักษณ์อักษรในขณะรับมอบพัสดุ
๒. ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างผิดสัญญา และจะต้องถูกปรับแต่ยังมี
ข้อโต้แย้ง หรือมีเหตุทจี่ ะขอต่ออายุสญ
ั ญา หรือลดเงินค่าปรับ และเรือ่ งกำ�ลังอยูใ่ นระหว่าง
การพิจารณาของเจ้าหน้าที่ ให้ส่วนราชการผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างดำ�เนินการขอเบิกจ่ายเงิน
ในส่วนที่ไม่มีปัญหาให้แก่ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างไปก่อน เมื่อได้ข้อวินิจฉัยชี้ขาดเกี่ยวกับ
การปรับหรืองดปรับแล้ว ก็ให้เบิกจ่ายเงินเพิ่มเติมต่อไป
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พระราชบัญญัติ
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บทที่ ๒
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐
เป็นปีที่ ๒  ในรัชกาลปัจจุบัน
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการ
โปรดเกล้าฯให้ประกาศว่าโดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดย
คำ�แนะนำ�และยินยอมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติดังต่อไปนี้
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำ�หนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับ
แต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุในกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติและข้อกำ�หนดใดๆ ของหน่วยงาน
ของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การจัดซื้อจัดจ้าง”หมายความว่าการดำ�เนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ
จ้างเช่าแลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ”หมายความว่าสินค้างานบริการงานก่อสร้างงานจ้างที่ปรึกษาและ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างรวมทั้งการดำ�เนินการอื่นตามที่กำ�หนดใน
กฎกระทรวง
“สินค้า”หมายความว่าวัสดุครุภัณฑ์ที่ดินสิ่งปลูกสร้างและทรัพย์สินอื่นใด
รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วยแต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่า
ของสินค้านั้น
กรมจเรทหารบก
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“งานบริการ”หมายความว่างานจ้างบริการงานจ้างเหมาบริการงานจ้างทำ�ของ
และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐการรับขนในการเดินทางไป
ราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่ปรึกษางานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างและการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“งานก่อสร้าง”หมายความว่างานก่อสร้างอาคารงานก่อสร้างสาธารณูปโภคหรือ
สิง่ ปลูกสร้างอืน่ ใดและการซ่อมแซมต่อเติมปรับปรุงรือ้ ถอนหรือการกระทำ�อืน่ ทีม่ ลี กั ษณะ
ทำ�นองเดียวกันต่ออาคารสาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าวรวมทั้งงานบริการ
ที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วยแต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงาน
ก่อสร้างนั้น
“อาคาร”หมายความว่าสิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอย
ได้เช่นอาคารที่ทำ�การโรงพยาบาลโรงเรียนสนามกีฬาหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มี
ลักษณะทำ�นองเดียวกันรวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำ�หรับ
อาคารนัน้ ๆ เช่นเสาธงรัว้ ท่อระบายน้ำ�หอถังน้ำ�ถนนประปาไฟฟ้าหรือสิง่ อืน่ ๆ ซึง่ เป็นส่วน
ประกอบของตัวอาคารเช่นเครื่องปรับอากาศลิฟท์หรือเครื่องเรือน
“สาธารณูปโภค”หมายความว่างานอันเกีย่ วกับการประปาการไฟฟ้าการสือ่ สาร
การโทรคมนาคมการระบายน้ำ�การขนส่งทางท่อทางน้ำ�ทางบกทางอากาศหรือทางราง
หรือการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งดำ�เนินการในระดับพื้นดินใต้พื้นดินหรือเหนือพื้นดิน
“งานจ้างที่ปรึกษา”หมายความว่างานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือ
นิ ติ บุ ค คลเพื่ อ เป็ น ผู้ ใ ห้ คำ�ปรึ ก ษาหรื อ แนะนำ�แก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ในด้ า นวิ ศ วกรรม
สถาปัตยกรรมผังเมืองกฎหมาย เศรษฐศาสตร์การเงินการคลังสิ่งแวดล้อมวิทยาศาสตร์
เทคโนโลยีสาธารณสุขศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัยหรือด้านอื่นที่อยู่ในภารกิจของรัฐ
หรือของหน่วยงานของรัฐ
“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง”หมายความว่างานจ้างบริการจาก
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
“การบริหารพัสดุ”หมายความว่าการเก็บการบันทึกการเบิกจ่ายการยืมการ
ตรวจสอบการบำ�รุงรักษาและการจำ�หน่ายพัสดุ

32

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

“ราคากลาง”หมายความว่าราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำ�หรับเปรียบเทียบราคา
ที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำ�ดับดังต่อไปนี้
กลางกำ�หนด
จัดทำ�

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

งานของรัฐนั้นๆ

(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วย

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

“คณะกรรมการ ค.ป.ท.”หมายความว่าคณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน

“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์”หมายความว่าคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และข้อร้องเรียน
“รัฐมนตรี”หมายความว่ารัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอำ�นาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
บังคับได้

กฎกระทรวงและระเบียบนั้นเมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้

หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา๖ เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
โดยใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพเกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐและ
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ป้องกันปัญหาการทุจริตให้หน่วยงานของรัฐปฏิบตั ติ ามแนวทางของพระราชบัญญัตนิ แี้ ละ
กฎกระทรวงระเบียบและประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
เพื่อให้การดำ�เนินงานของรัฐวิสาหกิจมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐหน่วยงาน
ของรัฐในต่างประเทศหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศหรือ
หน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวงเกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว
หากรัฐวิสาหกิจมหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐหรือหน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะจัด
ให้มีระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้
เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ให้กระทำ�ได้โดยต้องดำ�เนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้เว้นแต่ในต่าง
ประเทศทีห่ น่วยงานของรัฐหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตัง้ อยูม่ กี ฎหมายธรรมเนียม
ปฏิบัติหรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นเป็นการเฉพาะหรือกำ�หนดไว้
เป็นอย่างอื่น
ระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญัติตามวรรคสองจะกำ�หนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา๕๖ เป็นอย่างอื่นก็ได้
ระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ หรื อ ข้ อ บั ญ ญั ติ ต ามวรรคสองและวรรคสามต้ อ งได้ รั บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
(๒) การจัดซือ้ จัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คง
ของชาติโดยวิธรี ฐั บาลต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซือ้ จัดจ้างจากต่างประเทศทีก่ ฎหมายของ
ประเทศนั้นกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๓) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อการให้บริการทาง
วิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้างที่ปรึกษาทั้งนี้ที่ไม่สามารถดำ�เนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้ได้
(๔) การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยใช้ เ งิ น กู้ ห รื อ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล
ต่างประเทศองค์การระหว่างประเทศสถาบันการเงินระหว่างประเทศองค์การต่างประเทศ
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ทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาลมูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศที่สัญญาหรือ
ข้อกำ�หนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๕) การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งโดยใช้ เ งิ น กู้ ห รื อ เงิ น ช่ ว ยเหลื อ จากรั ฐ บาล
ต่างประเทศองค์การระหว่างประเทศสถาบันการเงินระหว่างประเทศองค์การต่างประเทศ
ทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาลมูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศที่สัญญาหรือ
ข้อกำ�หนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำ�หนดไว้เป็นอย่างอื่นโดยใช้เงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณซึ่งจำ�นวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้นเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำ�หนดในราชกิจจานุเบกษา
(๖) การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหรื อ สถานพยาบาล
ทีเ่ ป็นหน่วยงานของรัฐโดยใช้เงินบริจาครวมทัง้ ดอกผลของเงินบริจาคโดยไม่ใช้เงินบริจาค
นั้นร่วมกับเงินงบประมาณการจัดซื้อจัดจ้างตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่ได้รับยกเว้นมิให้นำ�
พระราชบัญญัตนิ มี้ าใช้บงั คับต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการนโยบายประกาศ
กำ�หนดในราชกิจจานุเบกษาโดยประกาศดังกล่าวจะกำ�หนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเรือ่ ง
การจัดซื้อจัดจ้างใดตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้รับ
ยกเว้นเป็นรายกรณีไปก็ได้
การยกเว้นมิให้นำ�บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การ
จัดซื้อจัดจ้างใดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหนึ่งให้ตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบาย
กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสามให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือ
ระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทาง
ของพระราชบัญญัตินี้โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการตามมาตรา๘วรรคหนึ่ง
การจัดซือ้ จัดจ้างตาม (๖) นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาล
ที่เป็นหน่วยงานของรัฐต้องดำ�เนินการตามวรรคสี่แล้วให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถาน
พยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐนั้นรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบาย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกำ�หนด
มาตรา ๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สงู สุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี้
(๑) คุ้ ม ค่ า โดยพั ส ดุ ที่ จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งต้ อ งมี คุ ณ ภาพหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะ
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ที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐมีราคาที่เหมาะสมและมี
แผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
(๒) โปร่งใสโดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทำ�
โดยเปิดเผยเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ
ทุ ก รายโดยเท่ า เที ย มกั น มี ร ะยะเวลาที่ เ หมาะสมและเพี ย งพอต่ อ การยื่ น ข้ อ เสนอมี
หลักฐานการดำ�เนินงานชัดเจนและมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุในทุกขั้นตอน
(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลโดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไป
อย่างต่อเนื่องและมีกำ�หนดเวลาที่เหมาะสมโดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์
ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
(๔) ตรวจสอบได้โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหาร
พัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการ
ตามวรรคหนึง่ เพือ่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั เิ กีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าวแต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่ า งมี นั ย สำ�คั ญ หรื อ เกิ ด จากกรณี เ ร่ ง ด่ ว นหรื อ มี เ หตุ ผ ลหรื อ ความจำ�เป็ น อื่ น การ
จัดซือ้ จัดจ้างนัน้ ย่อมไม่เสียไปให้ใช้หลักการตามวรรคหนึง่ เป็นแนวทางในการปฏิบตั ติ าม
อำ�นาจหน้าทีข่ องคณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการวินจิ ฉัยคณะกรรมการราคากลาง
คณะกรรมการ ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดยอนุโลม
มาตรา ๙ การกำ�หนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำ�การจัดซื้อจัดจ้าง
ให้หน่วยงานของรัฐคำ�นึงถึงคุณภาพเทคนิคและวัตถุประสงค์ของการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุนนั้
และห้ามมิให้กำ�หนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยีห่ อ้ ใดยีห่ อ้ หนึง่ หรือของ
ผูข้ ายรายใดรายหนึง่ โดยเฉพาะเว้นแต่พสั ดุทจี่ ะทำ�การจัดซือ้ จัดจ้างตามวัตถุประสงค์นนั้
มียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
มาตราอ ๑๐ ภายใต้บงั คับมาตรา๖๖ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอ
ของผู้ยื่นข้อเสนอในส่วนที่เป็นสาระสำ�คัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ
ซึง่ อาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผูย้ นื่ ข้อเสนอด้วยกันต่อผูซ้ งึ่ มิได้เกีย่ วข้อง
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กับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่นเว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูล
ต่อผู้มีอำ�นาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือการดำ�เนินการตามกฎหมาย
มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำ�แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ�ปีและ
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นเว้นแต่
(๑) กรณีที่มีความจำ�เป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับทั้งนี้
ตามมาตรา๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)
(๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
หรื อ มี ค วามจำ�เป็ น ต้ อ งใช้ พั ส ดุ โ ดยฉุ ก เฉิ น หรื อ เป็ น พั ส ดุ ที่ จ ะขายทอดตลาดทั้ ง นี้
ตามมาตรา๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)
(๓) กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำ�หนดใน
กฎกระทรวงหรือที่มีความจำ�เป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติทั้งนี้ตาม
มาตรา๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ)
(๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความ
จำ�เป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา๘๒ (๓)
หลักเกณฑ์วิธีการและรายละเอียดการจัดทำ�แผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรค
หนึ่งและการเปลี่ยนแปลงแผนให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา
รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ
การจัดทำ�บันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียดวิธีการและขั้นตอน
การจัดซือ้ จัดจ้างและการร้องขอเพือ่ ตรวจดูบนั ทึกรายงานดังกล่าวให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๑๓ ในการจัดซือ้ จัดจ้างผูท้ มี่ หี น้าทีด่ ำ�เนินการต้องไม่เป็นผูม้ สี ว่ นได้เสีย
กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น
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ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าที่ดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งเป็นผู้มี
ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการการจัดซือ้ จัดจ้างแต่ไม่มผี ลต่อการจัดซือ้ จัดจ้างอย่าง
มีนัยสำ�คัญการจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป
มาตรา ๑๔ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ทำ�การจัดซื้อจัดจ้าง
ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยและไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง
อย่างมีนัยสำ�คัญการจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป
มาตรา ๑๕ ผูม้ อี ำ�นาจอนุมตั สิ ง่ั ซือ้ หรือสัง่ จ้างพัสดุโดยวิธใี ดตามพระราชบัญญัตนิ ้ี
จะเป็นผูด้ ำ�รงตำ�แหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใดให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีกำ�หนด
หมวด ๒
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
มาตรา ๑๖ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของ
การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามที่กำ�หนดไว้ในหมวดนี้
มาตรา ๑๗ ในการดำ�เนินการตามมาตรา๑๖คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกำ�หนด
ให้มีการจัดทำ�ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามมาตรา ๑๘ ก็ได้ทั้งนี้การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องจัดทำ�ข้อตกลง
คุ ณ ธรรมดั ง กล่ า วให้ เ ป็ น ไปตามที่ ค ณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำ�หนดใน
ราชกิจจานุเบกษาโดยอย่างน้อยให้คำ�นึงถึงวงเงินของการจัดซื้อจัดจ้างมาตรการป้องกัน
การทุ จ ริ ต การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ มี ค วามเสี่ ย งต่ อ การทุ จ ริ ต และความคล่ อ งตั ว ในการ
ดำ�เนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกำ�หนดวิธีการนอกเหนือจากวรรคหนึ่งเพื่ออำ�นวย
ความสะดวกให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็ได้ทั้งนี้ตามที่
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำ�หนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้จัดทำ�เป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเ
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จ้าของโครงการและผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอโดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของ
โครงการและฝ่ายผูป้ ระกอบการทีจ่ ะเข้ายืน่ ข้อเสนอต้องตกลงกันว่าจะไม่กระทำ�การทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างและให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์
ที่จำ�เป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้นๆเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดทำ�ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุท่จี ะทำ�การจัดซื้อจัดจ้าง
และร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการโดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความ
เป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้วให้รายงาน
ความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. ทราบด้วย
แนวทางและวิธีการในการดำ�เนินงานโครงการแบบของข้อตกลงคุณธรรม
การคั ด เลื อ กผู้ สั ง เกตการณ์ แ ละการจั ด ทำ�รายงานตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำ�หนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๙ ผู้ประกอบการที่อยู่ในประเภทหรือมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามทีค่ ณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำ�หนดในราชกิจจานุเบกษาหากประสงค์จะเข้ายืน่
ข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐในการจัดซือ้ จัดจ้างตามพระราชบัญญัตนิ ตี้ อ้ งจัดให้มนี โยบาย
ในการป้องกันการทุจริตและมีแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม
มาตรฐานขัน้ ต่ำ�ของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้าง
ทีผ่ ปู้ ระกอบการต้องจัดให้มตี ามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศ
กำ�หนดในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๓
คณะกรรมการ
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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มาตรา ๒๐ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวง
การคลังซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมายเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตำ�แหน่ ง ได้ แ ก่ ป ลั ด สำ�นั ก นายกรั ฐ มนตรี ป ลั ด
กระทรวงการคลังปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเลขาธิการคณะกรรมการ
กฤษฎีกาผู้อำ�นวยการสำ�นักงบประมาณอัยการสูงสุดอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถิ่นผู้อำ�นวยการสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจผู้ว่าการตรวจเงิน
แผ่นดินและเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจากสภาวิศวกรสภาสถาปนิกสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งละหนึ่งคนในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจาก
ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรมการเงินการ
คลังการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของคณะกรรมการนโยบาย
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการและให้ข้าราชการของ
กรมบัญชีกลาง ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจำ�นวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ดังต่อไปนี้

มาตรา ๒๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) มีอายุไม่ต่ำ�กว่าสามสิบห้าปี
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ

(๕) ไม่เคยได้รับโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุกเว้นแต่
เป็นโทษสำ�หรับความผิดที่ได้กระทำ�โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมืองผู้ดำ�รงตำ�แหน่งทางการเมืองสมาชิก
กรมจเรทหารบก

41

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

สภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกรรมการหรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งอื่นในพรรคการเมืองหรือ
เจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง
(๗) ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งโดยตรงกับการปฏิบัติ
หน้าที่ในตำ�แหน่งกรรมการ
มาตรา ๒๒ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตำ�แหน่งคราวละสามปีและ
อาจได้รับแต่งตั้งอีกได้แต่จะดำ�รงตำ�แหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้
เมื่อครบกำ�หนดตามวาระในวรรคหนึ่งให้ดำ�เนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิใหม่ภายในหกสิบวันในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่
ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตำ�แหน่งเพื่อดำ�เนินงาน
ต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๒๓ นอกจากการพ้นจากตำ�แหน่งตามวาระกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตำ�แหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา๒๑
(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออกเพราะหย่อนความสามารถบกพร่องหรือ
ทุจริตต่อหน้าที่หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำ�แหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้ง
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ใน
ตำ�แหน่งไม่ว่าจะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งแทนตำ�แหน่งที่ว่างให้ผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง
นั้นดำ�รงตำ�แหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วนั้น
ทั้งนี้ในกรณีการแต่งตั้งแทนตำ�แหน่งที่ว่างหากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่ง
ตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำ�แหน่งก่อนวาระให้คณะกรรมการ
นโยบายประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรง
คุณวุฒิตามวรรคสอง
มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
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ต่อคณะรัฐมนตรี

(๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

(๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม
และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) กำ�กั บ ดู แ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ ของ
หน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
(๔) วินิจฉัยความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๔
รวมทัง้ ตีความและวินจิ ฉัยปัญหาข้อหารือเกีย่ วกับประกาศทีค่ ณะกรรมการนโยบายออก
ตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๕) กำ�หนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
(๖) กำ�หนดแนวทางวิธีปฏิบัติแบบหรือตัวอย่างเกี่ยวกับการปฏิบัติ
ตามระเบียบที่ออกความในพระราชบัญญัตินี้
(๗) จัดทำ�รายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอ
คณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำ�หนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่
รัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ในการปฏิบัติตามอำ�นาจหน้าที่ตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการนโยบายอาจเชิญ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใดมาแสดงความคิดเห็นชี้แจงหรือให้ส่งเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้
ผลการดำ�เนินการตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้ประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
มาตรา ๒๕ การประชุมคณะกรรมการนโยบายต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่นอ้ ยกว่ากึง่ หนึง่ ของจำ�นวนกรรมการทัง้ หมดจึงจะเป็นองค์ประชุมให้ประธานกรรมการ
เป็นประธานในที่ประชุมถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุมการวินิจฉัย
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ชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน
ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาดประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องนั้น
ในกรณีทมี่ เี หตุอนั ควรสงสัยว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผูน้ นั้ มีสว่ นได้เสียโดยตรง
หรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกำ�หนดซึ่งในระหว่างที่ประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าวประธานกรรมการหรือ
กรรมการผู้นั้นเมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม
และให้ถือว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบไปด้วยประธานกรรมการและกรรมการ
ทุกคนแล้วแต่กรณีที่ไม่ใช่ผู้ต้องออกจากที่ประชุมเพราะเหตุดังกล่าว
มาตรา๒๖ คณะกรรมการนโยบายมีอำ�นาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
ทำ�การใดๆ แทนได้และให้นำ�บทบัญญัติมาตรา๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของ
คณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มาตรา๒๗ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตำ�แหน่งได้แก่อธิบดีกรมบัญชีกลางผูแ้ ทนสำ�นักงาน
ปลัดสำ�นักนายกรัฐมนตรีผู้แทนสำ�นักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ผูแ้ ทนสำ�นักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผูแ้ ทนสำ�นักงบประมาณผูแ้ ทนสำ�นักงานอัยการ
สูงสุดผูแ้ ทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิน่ และผูแ้ ทนสำ�นักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ซึ่ ง ปลั ด กระทรวงการคลั ง แต่ ง ตั้ ง จากผู้ มี ค วามรู้ ค วามเชี่ ย วชาญหรื อ ประสบการณ์
ด้ า นวิ ศ วกรรมสถาปั ต ยกรรมการเงิ น การคลั ง การบริ ห ารจั ด การวิ ท ยาศาสตร์ แ ละ
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เทคโนโลยี ห รื อ ด้ า นอื่ น ๆ ที่ เ กี่ ย วข้ อ งและเป็ น ประโยชน์ ต่ อ การดำ�เนิ น งานของ
คณะกรรมการวินิจฉัย
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็น
กรรมการและเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๘ ให้นำ�บทบัญญัตมิ าตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บงั คับ
กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๒ ของหมวด ๓ คณะกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๒๙ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุต่อคณะกรรมการนโยบาย
(๒) ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
(๓) ตีความและวินจิ ฉัยปัญหาข้อหารือเกีย่ วกับการปฏิบตั ติ ามพระราช
บัญญัตินี้กฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๔) ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่
ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๕) เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้
ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงานและการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงานรวมทั้งเสนอ
ความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีในการพิจารณาอุทธรณ์คำ�สั่งลงโทษใ
ห้เป็นผู้ทิ้งงาน
(๖) จัดทำ�รายงานเกีย่ วกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดซือ้ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำ�หนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่
คณะกรรมการนโยบายรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดำ�เนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๖) ให้ประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
การตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือตาม (๓) ถ้าหน่วยงานของรัฐมีข้อหารือ
กรมจเรทหารบก
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ตามมาตรา๘ มาตรา๑๓หรือมาตรา๑๔ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั ข้อหารือและให้คณะกรรมการวินจิ ฉัยมีอำ�นาจสัง่ ระงับ
การจัดซือ้ จัดจ้างไว้กอ่ นได้หากเห็นสมควรเว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างแล้ว
ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยได้มีคำ�วินิจฉัยตามวรรคสามว่าการไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรา๘ มาตรา๑๓ หรือมาตรา๑๔ มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำ�คัญ
ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำ�นาจสั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเว้นแต่หน่วยงานของรัฐ
จะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
มาตรา ๓๐ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำ�นาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อ
ทำ�การใดๆแทนได้ ให้นำ�บทบัญญัตมิ าตรา๒๕ มาใช้บงั คับกับการประชุมของคณะกรรมการ
วินิจฉัยและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๓๑ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำ�นาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำ�หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประกอบการพิจารณาได้
ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
มาตรา ๓๒ ให้มีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
ประกอบด้วย
(๑) อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตำ�แหน่ ง ได้ แ ก่ ผู้ แ ทนกระทรวงกลาโหมผู้ แ ทน
กระทรวงการคลังผูแ้ ทนกระทรวงดิจทิ ลั เพือ่ เศรษฐกิจและสังคมผูแ้ ทนกระทรวงพาณิชย์
ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำ�นักงบประมาณ ผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมทางหลวงผู้แทนกรมทางหลวง
ชนบทผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมืองและผู้แทนสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๓) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ จำ�นวนไม่ น้ อ ยกว่ า เจ็ ด คนแต่ ไ ม่ เ กิ น
สิบเอ็ดคนซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากสภาวิศวกรสภาสถาปนิกสภาหอการค้า
แห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งละหนึ่งคนในส่วนที่เหลือ
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ให้แต่งตัง้ จากผูม้ คี วามรูค้ วามเชีย่ วชาญหรือประสบการณ์ในด้านพัสดุหรือด้านอืน่ อันเป็น
ประโยชน์ต่องานของคณะกรรมการราคากลาง
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็น
กรรมการและเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๓๓ ให้นำ�บทบัญญัติมาตรา๒๑มาตรา๒๒และมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับ
กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่๓ของหมวด๓คณะกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) ออกประกาศกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำ�หนดราคากลาง
ราชบัญญัตินี้

(๒) กำ�กับดูแลการกำ�หนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระ

(๓) ให้คำ�ปรึกษาแนะนำ�แก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับ
การดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำ�หนดราคากลาง
(๔) ตีความและวินจิ ฉัยปัญหาข้อหารือเกีย่ วกับหลักเกณฑ์และวิธกี าร
กำ�หนดราคากลาง
(๕) ยกเว้ น หรื อ ผ่ อ นผั น กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามรายละเอี ย ด
ของหลักเกณฑ์และวิธีการกำ�หนดราคากลางตาม (๑)
(๖) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีทเี่ ห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบตั ใิ ห้
เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำ�หนดราคากลาง
(๗) ออกประกาศกำ�หนดหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
(๘) จัด ทำ�รายงานเกี่ยวกับ ปัญ หาและอุ ปสรรคในการดำ�เนิ น การ
กำ�หนดราคากลางของหน่วยงานของรัฐและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิ
เป็นผูย้ นื่ ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึง่ ครัง้
(๙) ปฏิบตั หิ น้าทีอ่ นื่ ตามทีก่ ำ�หนดในพระราชบัญญัตนิ หี้ รือตามทีค่ ณะ
กรรมการนโยบายรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดำ�เนินการตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้ประกาศในระบบเครือ
กรมจเรทหารบก
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ข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนดประกาศตาม (๑)
และ (๗) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการราคากลางต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธี
การกำ�หนดราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
เมื่อได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกำ�หนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาด้วย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการราคากลางมีอำ�นาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อทำ�การใดๆแทนได้ทั้งนี้ให้แต่งตั้งตามความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทของพัสดุเช่น
งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์หรือพัสดุที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ
ให้นำ�บทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ
ราคากลางและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๔
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
มาตรา ๓๗ ให้มีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตำ�แหน่งได้แก่อธิบดีกรมบัญชีกลางผูแ้ ทนสำ�นักงาน
คณะกรรมการกฤษฎี ก า ผู้ แ ทนสำ�นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการเศรษฐกิ จ และ
สังคมแห่งชาติผู้แทนสำ�นักงบประมาณ ผู้แทนสำ�นักงานอัยการสูงสุดผู้แทนสำ�นักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและผู้แทนสำ�นักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการ
ต่อต้านการทุจริตหรือส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรมทั้งนี้องค์กรเอกชนดังกล่าว
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ต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยที่มีผลงานเป็นที่ยอมรับและได้ดำ�เนินงานมาแล้ว
ไม่น้อยกว่าสองปี
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่ง
เป็นกรรมการและเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๓๘ ให้นำ�บทบัญญัตมิ าตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บงั คับ
กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๔ ของหมวด๓คณะกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๓๙ ให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) กำ�หนดแนวทางและวิธกี ารในการดำ�เนินงานโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ผู้สังเกตการณ์

(๒) กำ�หนดแบบของข้ อ ตกลงคุ ณ ธรรมและแบบรายงานของ

(๓) คัดเลือกโครงการการจัดซือ้ จัดจ้างเพือ่ เข้าร่วมโครงการความร่วม
มือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๔) คัดเลือกผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๕) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการ
ในการดำ�เนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ตาม (๑)
(๖) ยกเว้ น หรื อ ผ่ อ นผั น กรณี ที่ ไ ม่ ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามรายละเอี ย ด
ของแนวทางและวิธีการในการดำ�เนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑)
(๗) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ
ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางและวิ ธี ก ารในการดำ�เนิ น งานโครงการความร่ ว มมื อ ป้ อ งกั น
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑)
(๘) จัดทำ�รายงานผลการประเมินโครงการการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วม
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โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเสนอคณะกรรมการ
นโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำ�หนดในพระราชบัญญัตินี้
ผลการดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
มาตรา ๔๐ คณะกรรมการ ค.ป.ท. มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำ�
การใดๆแทนได้ ให้นำ�บทบัญญัตมิ าตรา๒๕ มาใช้บงั คับกับการประชุมของคณะกรรมการ
ค.ป.ท. และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ส่วนที่๕
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
มาตรา๔๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตำ�แหน่งได้แก่อธิบดีกรมบัญชีกลางผูแ้ ทนสำ�นักงาน
ปลั ด สำ�นั ก นายกรั ฐ มนตรี ผู้ แ ทนสำ�นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก าผู้ แ ทนสำ�นั ก
งบประมาณผู้แทนสำ�นักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นผู้แทน
สำ�นักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจและผู้แทนสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำ�นวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ซึ่ ง ปลั ด กระทรวงการคลั ง แต่ ง ตั้ ง จากสภาวิ ศ วกรสภาสถาปนิ ก สภาหอการค้ า
แห่งประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยแห่งละหนึ่งคนในส่วนที่เหลือ
ให้แต่งตั้งจากผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญหรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรมสถาปัตยกรรม
การเงินการคลังการบริหารจัดการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
และเป็นประโยชน์ต่อการดำ�เนินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเป็น
กรรมการและเลขานุการและอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๔๒ ให้นำ�บทบัญญัตมิ าตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บงั คับ
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กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๕ ของหมวด๓คณะกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำ�นาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙
(๒) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ
ให้ เ ป็ น ไปตามแนวทางของพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ก ฎกระทรวงหรื อ ระเบี ย บที่ อ อกตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้
(๓) จัด ทำ�รายงานเกี่ยวกับ ปัญ หาและอุ ปสรรคในการดำ�เนิ น การ
พิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กำ�หนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่
คณะกรรมการนโยบายรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดำ�เนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
การยื่นข้อร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม (๒) ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนดในกรณีที่พิจารณาข้อร้องเรียนตาม (๒) แล้วรับฟังได้ว่า
หน่ ว ยงานของรั ฐ มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ห รื อ กฎกระทรวงหรื อ ระเบี ย บ
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำ�นาจสั่งระงับ
การจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้เว้นแต่จะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระทำ�การตามหน้าที่โดยสุจริต
ย่อมได้รับการคุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่งทางอาญาหรือทางปกครอง
มาตรา ๔๔ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อทำ�การใดๆ แทนได้
ให้นำ�บทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ให้นำ�บทบัญญัติมาตรา ๔๓ วรรคห้ามาใช้บังคับกับการกระทำ�การตามหน้าที่
ของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ มี อำ�นาจเรี ย กให้ เ จ้ า หน้ า ที่
ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำ�หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน
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ที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้
หมวด ๔
องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มาตรา ๔๖ ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางมี ห น้ า ที่ ใ นการดู แ ลและพั ฒ นาระบบการ
จัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัด
ซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางเพื่อให้สาธารณชนสามารถ
เข้าตรวจดูได้
มาตรา ๔๗ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่จัดทำ�ฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุ
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นและให้เผยแพร่
ข้อมูลดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
การกำ�หนดราคาอ้างอิงของพัสดุต้องคำ�นึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้นและ
การกำ�หนดราคาอ้างอิงของพัสดุอย่างเดียวกันจะไม่ใช้ราคาเดียวกันทั่วประเทศก็ได้
กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหนึ่งอย่างน้อยปีละสองครั้ง
มาตรา ๔๘ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่รวบรวมวิเคราะห์และประเมินผล
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้และจัดทำ�รายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรค
ในการดำ�เนินการพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
เพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งให้หน่วยงานของรัฐส่งรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ต่อกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์วิธีการและ
เงื่อนไขที่กำ�หนดในกฎกระทรวงรายงานตามวรรคหนึ่งเมื่อคณะกรรมการนโยบาย
ให้ความเห็นชอบแล้วให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
มาตรา ๔๙ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการกำ�หนดและจัดให้มีหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัตินี้
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ทั้งนี้กรมบัญชีกลางจะดำ�เนินการเองหรือจะดำ�เนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเอกชน
ที่เกี่ยวข้องก็ได้
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง ผ่ า นการฝึ ก อบรมตามวรรคหนึ่ ง และได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้ ดำ�รง
ตำ�แหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงิน
เพิ่มหรือเงินอื่นทำ�นองเดียวกันดังต่อไปนี้
(๑) ในกรณีที่เป็นข้าราชการพลเรือนให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตำ�แหน่ง
ที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือนและในการกำ�หนดให้ได้
รับเงินเพิ่มสำ�หรับตำ�แหน่งที่มีเหตุพิเศษให้คำ�นึงถึงภาระหน้าที่และคุณภาพของงาน
โดยเปรียบเทียบกับผูป้ ฏิบตั งิ านอืน่ ทีไ่ ด้รบั เงินเพิม่ สำ�หรับตำ�แหน่งทีม่ เี หตุพเิ ศษด้วยทัง้ นี้
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
(๒) ในกรณีที่ไม่เป็นข้าราชการพลเรือนให้เจ้าหน้าที่ซึ่งได้รับแต่งตั้ง
ให้ดำ�รงตำ�แหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตำ�แหน่ง
ทีม่ เี หตุพเิ ศษตามกฎหมายเกีย่ วกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐทีเ่ จ้าหน้าที่
นัน้ สังกัดอยูแ่ ละมีสทิ ธิได้รบั เงินเพิม่ สำ�หรับตำ�แหน่งทีม่ เี หตุพเิ ศษตามกฎหมายว่าด้วยการ
นัน้ หรือเป็นตำ�แหน่งทีม่ สี ทิ ธิได้รบั เงินอืน่ ทำ�นองเดียวกันตามกฎหมายเกีย่ วกับการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่นั้นสังกัดอยู่แล้วแต่กรณีทั้งนี้ในการกำ�หนดให้ได้
รับเงินเพิ่มสำ�หรับตำ�แหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทำ�นองเดียวกันให้เปรียบเทียบกับ
เงินเพิ่มสำ�หรับตำ�แหน่งที่มีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทำ�นองเดียวกันของหน่วยงานของรัฐ
ประเภทเดียวกัน
มาตรา ๕๐ ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางมี ห น้ า ที่ ป ฏิ บั ติ ง านธุ ร การงานประชุ ม งาน
วิชาการการศึกษาหาข้อมูลและกิจการต่างๆที่เกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการวินิจฉัยคณะกรรมการราคากลางคณะกรรมการ ค.ป.ท. คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์และคณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการดังกล่าวรวมทั้งให้มี
อำ�นาจหน้าที่อื่นตามที่กำ�หนดในพระราชบัญญัตินี้
หมวด ๕
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การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
มาตรา ๕๑ ให้ ค ณะกรรมการราคากลางมี อำ�นาจประกาศกำ�หนดใน
ราชกิ จ จานุ เ บกษาให้ ง านก่ อ สร้ า งในสาขาใดเป็ น งานก่ อ สร้ า งที่ ผู้ ป ระกอบการงาน
ก่อสร้างในสาขานัน้ จะเข้าร่วมเป็นผูย้ นื่ ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ผปู้ ระกอบการงาน
ก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง
คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกำ�หนดในราชกิจจานุเบกษาให้งาน
ก่ อ สร้ า งในสาขาใดที่ ผู้ ป ระกอบการงานก่ อ สร้ า งในสาขานั้ น ต้ อ งขึ้ น ทะเบี ย นไว้ กั บ
กรมบัญชีกลางตามวรรคหนึง่ ต้องใช้เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใดหรือต้องใช้ผปู้ ระกอบ
วิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ที่ จ ะเข้ า ร่ ว มเป็ น ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ ตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่
คณะกรรมการราคากลางประกาศกำ�หนดในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้จะต้องเปิดโอกาส
ให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา
มาตรา ๕๒ ในกรณีทเี่ ห็นสมควรคณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกำ�หนด
ในราชกิจจานุเบกษาให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
เป็นผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ผู้ประกอบการ
นั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางก็ได้
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นที่จะ
เข้าร่วมเป็นผูย้ นื่ ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการ
ราคากลางประกาศกำ�หนดในราชกิจจานุเบกษาทั้งนี้จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
ทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา
มาตรา ๕๓ ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ตามมาตรา๕๑และผูป้ ระกอบการพัสดุอนื่ ตามมาตรา๕๒ ทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนไว้แล้วในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและให้ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ในกรณี ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางได้ ขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการงานก่ อ สร้ า งและ
ผูป้ ระกอบการพัสดุอนื่ ตามวรรคหนึง่ ไว้แล้วหน่วยงานของรัฐไม่ตอ้ งจัดให้มกี ารขึน้ ทะเบียน
ผู้ประกอบการประเภทนั้นอีกและให้หน่วยงานของรัฐกำ�หนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่น
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ข้อเสนอตามมาตรา๕๑ หรือมาตรา๕๒ ในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้าง
ของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนการ
ตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตามการเพิกถอนรายชื่อออก
จากทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนรวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการ
อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบ
การให้เป็นไปตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
หมวด ๖
การจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรา ๕๔ บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุยกเว้น
งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
มาตรา ๕๕ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทำ�ได้โดยวิธีดังต่อไปนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้แก่การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวน
ผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำ�หนดให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ
(๒) วิธคี ดั เลือกได้แก่การทีห่ น่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผูป้ ระกอบการ
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามเงือ่ นไขทีห่ น่วยงานของรัฐกำ�หนดซึง่ ต้องไม่นอ้ ยกว่าสามรายให้เข้า
ยื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำ�หนดน้อยกว่า
สามราย
(๓) วิธเี ฉพาะเจาะจงได้แก่การทีห่ น่วยงานของรัฐเชิญชวนผูป้ ระกอบการ
ทีม่ คี ณ
ุ สมบัตติ รงตามเงือ่ นไขทีห่ น่วยงานของรัฐกำ�หนดรายใดรายหนึง่ ให้เข้ายืน่ ข้อเสนอ
หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรง
ในวงเงินเล็กน้อยตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา๙๖วรรคสอง
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มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปก่อนเว้นแต่
(๑) กรณีดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีคัดเลือก
		 (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
		 (ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ
หรือซับซ้อนหรือต้องผลิตจำ�หน่ายก่อสร้างหรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือ
โดยเฉพาะหรือมีความชำ�นาญเป็นพิเศษหรือมีทักษะสูงและผู้ประกอบการนั้นมีจำ�นวน
จำ�กัด
(ค) มีความจำ�เป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิด
เหตุการณ์ทไี่ ม่อาจคาดหมายได้ซงึ่ หากใช้วธิ ปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปจะทำ�ให้ไม่ทนั ต่อความ
ต้องการใช้พัสดุ
		 (ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจำ�กัดทาง
เทคนิคที่จำ�เป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ
		 (จ) เป็นพัสดุทจ่ี ำ�เป็นต้องซือ้ โดยตรงจากต่างประเทศหรือดำ�เนินการ
โดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
		 (ฉ) เป็ น พั ส ดุ ที่ ใ ช้ ใ นราชการลั บ หรื อ เป็ น งานที่ ต้ อ งปกปิ ด
เป็นความลับของหน่วยงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
		 (ช) เป็ น งานจ้ า งซ่ อ มพั ส ดุ ที่ จำ�เป็ น ต้ อ งถอดตรวจให้ ท ราบ
ความชำ�รุดเสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้เช่นงานจ้างซ่อมเครือ่ งจักรเครือ่ งมือ
กลเครื่องยนต์เครื่องไฟฟ้าหรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
		

(ซ) กรณีอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

(๒) กรณีดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
		 (ก) ใช้ทงั้ วิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปและวิธคี ดั เลือกหรือใช้วธิ คี ดั
เลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
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ให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำ�หนด
ในกฎกระทรวง
		 (ค) การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ที่ มี ผู้ ป ระกอบการซึ่ ง มี คุ ณ สมบั ติ
โดยตรงเพียงรายเดียวหรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทน
จำ�หน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทย
และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
		 (ง) มีความจำ�เป็นต้องใช้พสั ดุนนั้ โดยฉุกเฉินเนือ่ งจากเกิดอุบตั ภิ ยั
หรือภัยธรรมชาติหรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อและการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้า
และอาจทำ�ให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
		 (จ) พัสดุที่จะทำ�การจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุ
ที่ได้ทำ�การจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและมีความจำ�เป็นต้องทำ�การจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม
เพือ่ ความสมบูรณ์หรือต่อเนือ่ งในการใช้พสั ดุนนั้ โดยมูลค่าของพัสดุทที่ ำ�การจัดซือ้ จัดจ้าง
เพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทำ�การจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
		 (ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐองค์การ
ระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของต่างประเทศ
		
เฉพาะแห่ง
		

(ช) เป็ น พั ส ดุ ที่ เ ป็ น ที่ ดิ น หรื อ สิ่ ง ปลู ก สร้ า งซึ่ ง จำ�เป็ น ต้ อ งซื้ อ
(ซ) กรณีอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (๑) (ซ) หรือ (๒) (ซ) ให้เป็นพัสดุทรี่ ฐั ต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา๖๕ (๔) ก็ได้หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (๒) (ซ)
เป็นพัสดุทรี่ ฐั ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา๖๕ (๔) แล้วเมือ่ หน่วยงานของรัฐ
จะทำ�การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตาม (๒) (ซ) ก่อน
ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่าง
ประเทศจะทำ�การจัดซือ้ จัดจ้างโดยใช้วธิ คี ดั เลือกหรือวิธเี ฉพาะเจาะจงโดยไม่ใช้วธิ ปี ระกาศ
เชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกำ�หนดรายละเอียดอื่นของการ
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จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ต ามวรรคหนึ่ ง เพิ่ ม เติ ม ได้ ต ามความจำ�เป็ น เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการ
ดำ�เนินการ
มาตรา ๕๗ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวมหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง
แห่งใดอาจทำ�การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นๆ ก็ได้ตามกรอบ
ข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐผู้ทำ�การจัดซื้อจัดจ้างกับคู่สัญญา
การดำ�เนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งคำ�นึ ง ถึ ง ความคุ้ ม ค่ า และวั ต ถุ ป ระสงค์
ในการใช้งานเป็นสำ�คัญทั้งนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๕๙ เพื่อประโยชน์ในการจัดทำ�ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
ของพัสดุที่จะทำ�การจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนก่อนทำ�การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทำ�การจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญ
ชวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้
หลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทำ�การจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนเพื่อนำ�ไปใช้
เป็นเอกสารเชิญชวนให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๖๐ ก่อนดำ�เนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา ๕๕
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มแี บบรูปรายการงานก่อสร้างซึง่ หน่วยงานของรัฐจะดำ�เนินการ
จัดทำ�เองหรือดำ�เนินการจัดจ้างตามหมวด๘งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้
ในกรณีที่ต้องมีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างซึ่งไม่อาจจัดให้มีแบบรูปรายการ
งานก่อสร้างตามวรรคหนึ่งได้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งโดยกรณี
ใดที่จะจ้างออกแบบรวมก่อสร้างต้องพิจารณาความเหมาะสมของโครงการและวงเงิน
ด้วยทัง้ นีห้ ลักเกณฑ์และวิธกี ารจ้างออกแบบรวมก่อสร้างให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรี
กำ�หนด
มาตรา ๖๑ ในการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุแต่ละครัง้ ให้ผมู้ อี ำ�นาจแต่งตัง้ ผูร้ บั ผิดชอบ
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การจัดซือ้ จัดจ้างนัน้ ซึง่ จะกระทำ�โดยคณะกรรมการการจัดซือ้ จัดจ้างหรือเจ้าหน้าทีค่ นใด
คนหนึ่งก็ได้
องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระทำ�โดยคณะกรรมการและหน้าที่ของผู้รับ
ผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
ค่ า ตอบแทนผู้ รั บ ผิ ด ชอบการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ น ไปตามที่
กระทรวงการคลังกำ�หนด
มาตรา ๖๒ การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา๕๕ (๑) ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทำ�ประกาศและเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปว่าหน่วยงานของรัฐ
จะดำ�เนินการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใดวันเวลาสถานที่ยื่นข้อเสนอและเงื่อนไขอื่นๆ
ประกาศและเอกสารเชิญชวนตามวรรคหนึ่งให้ประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชี
กลางกำ�หนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยณสถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
นั้นในการนี้หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนดังกล่าวโดยวิธี
การอื่นด้วยก็ได้
หลักเกณฑ์วธิ กี ารและรายละเอียดการจัดทำ�ประกาศและเอกสารเชิญชวนรวม
ทั้งระยะเวลาการประกาศเชิญชวนให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
การจัดซือ้ จัดจ้างตามวิธกี ารตามมาตรา๕๕ (๒) หรือ (๓) ให้หน่วยงานของรัฐจัด
ทำ�หนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา๖๒ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียด
ข้อมูลราคากลางและการคำ�นวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
มาตรา ๖๔ ภายใต้บงั คับมาตรา๕๑และมาตรา๕๒ผูท้ จี่ ะเข้ายืน่ ข้อเสนอในการ
จัดซือ้ จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐอย่างน้อยต้องมีคณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามดัง
ต่อไปนี้
(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
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(๔) ไม่เป็นบุคคลซึง่ อยูร่ ะหว่างถูกระงับการยืน่ ข้อเสนอหรือทำ�สัญญา
กับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา๑๐๖ วรรคสาม
(๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงาน
ของรัฐตามมาตรา ๑๐๙
(๖) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบาย
ประกาศกำ�หนดในราชกิจจานุเบกษา
ให้หน่วยงานของรัฐกำ�หนดเป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่า
ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมี
อยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้วย
มาตรา ๖๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธตี ามมาตรา๕๕ (๑) หรือ (๒)
ให้หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำ�คัญโดยให้คำ�นึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์
อื่นประกอบด้วยดังต่อไปนี้
(๑) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
(๓) บริการหลังการขาย
(๔) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๕) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
(๖) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นในกรณีที่กำ�หนดให้มีการยื่น
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก
(๗) เกณฑ์อื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดใน
กฎกระทรวงซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุ
ที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อมให้รัฐมนตรีออกระเบียบกำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่งซึ่งอย่างน้อยต้องกำ�หนดให้หน่วยงาน
ของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ประกอบกับเกณฑ์ราคาและ
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ต้องกำ�หนดน้ำ�หนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจนแต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้
เกณฑ์อื่นประกอบและจำ�เป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือกให้ใช้เกณฑ์
ราคารวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ทั้งนี้
ในกรณีทไี่ ม่สามารถออกระเบียบกำ�หนดหลักเกณฑ์เกีย่ วกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ของพัสดุทกุ ประเภทได้จะกำ�หนดกรณีตวั อย่างของพัสดุประเภทหนึง่ ประเภทใดเพือ่ เป็น
แนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุอื่นๆก็ได้
เมื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณา
แล้วการพิจารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลำ�ดับตามคะแนนข้อเสนอใดที่มีคะแนนสูงสุด
ให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนัน้ และให้บนั ทึกผลการพิจารณา
ดังกล่าวด้วย
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ทใี่ ช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน�ำ้ หนักของ
แต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนแล้วแต่กรณีด้วย
ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องคำ�นึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ
หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอหรือกรณีอื่นที่ทำ�ให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอตามวรรคหนึ่งหน่วยงานของรัฐอาจกำ�หนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือ
ข้อเสนออื่นก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ตามระเบียบที่
รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
การลงนามในสัญญาจัดซือ้ จัดจ้างจะกระทำ�ได้ตอ่ เมือ่ ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์
และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ตามมาตรา๑๑๗ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์เมื่อหน่วยงานของรัฐ
ได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ทำ�การจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้เว้นแต
่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจำ�เป็นเร่งด่วนตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธเี ฉพาะเจาะจงหรือการจัดซือ้ จัดจ้างทีม่ วี งเงินเล็กน้อยตามทีก่ ำ�หนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามมาตรา๙๖ วรรคสอง
มาตรา ๖๗ ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการ
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จัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำ�เนินการไปแล้วได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทำ�การจัดซื้อ
จัดจ้างนั้นต่อไป
(๒) มีการกระทำ�ที่เข้าลักษณะผู้ย่ืนข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือที่ได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับผู้ย่นื ข้อเสนอรายอื่น
หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือ
เจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือส่อว่ากระทำ�การทุจริตอื่นใดในการเสนอราคาทั้งนี้
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
(๓) การทำ�การจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
ในกฎกระทรวง

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

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

(ค) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจำ�นวนจำ�กัด

		

(ง) กรณีอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
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(๓) งานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงให้กระทำ�ได้ในกรณีดงั ต่อไปนี้
		 (ก) ใช้ทงั้ วิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปและวิธคี ดั เลือกหรือใช้วธิ คี ดั
เลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
		
กฎกระทรวง

(ข) งานจ้างทีม่ วี งเงินค่าจ้างครัง้ หนึง่ ไม่เกินวงเงินตามทีก่ ำ�หนดใน

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

(จ) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นเพียงรายเดียว

		 (ฉ) เป็นงานที่มีความจำ�เป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคง
ของชาติหากล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ
		

(ช) กรณีอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

ให้คณะกรรมการนโยบายมีอำ�นาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางกำ�หนดกรณีตัวอย่างของงานที่ไม่ซับซ้อนตาม (๑) หรืองานที่ซับซ้อนซับ
ซ้อนมากหรือที่มีเทคนิคเฉพาะตาม (๒) (ข)
รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพือ่ กำ�หนดรายละเอียดอืน่ ของงานจ้างทีป่ รึกษาตาม
วรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้ตามความจำ�เป็นเพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินการ
มาตรา ๗๑ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสำ�หรับงานจ้างที่ปรึกษาใน
หมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๗๒ ให้นำ�บทบัญญัติมาตรา ๕๘ มาใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาตาม
หมวดนี้โดยอนุโลม
มาตรา ๗๓ ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐต้องเป็น
ที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังเว้นแต่จะมีหนังสือ
รับรองจากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงาน
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ที่จ้างนั้นหรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
วิธกี ารยืน่ ขอขึน้ ทะเบียนทีป่ รึกษาคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามการเพิกถอน
รายชือ่ ออกจากทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึน้ ทะเบียนรวมทัง้ หลักเกณฑ์และ
วิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์
ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษา
ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวงทั้งนี้ในการออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับคุณสมบัติ
หรือลักษณะต้องห้ามของทีป่ รึกษาให้คำ�นึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายอืน่ ทีเ่ กีย่ วข้อง
กับการประกอบวิชาชีพของที่ปรึกษาด้วย
ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบกำ�หนดหลักเกณฑ์การขึ้น
ทะเบียนที่ปรึกษาไว้เป็นอย่างอื่นก็ได้
มาตรา ๗๔ ในการดำ�เนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้งให้ผู้มีอำ�นาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อรับผิดชอบในการดำ�เนินงานจ้างที่ปรึกษานั้น
องค์ประกอบองค์ประชุมและหน้าทีข่ องคณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างทีป่ รึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างทีป่ รึกษาตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตาม
ที่กระทรวงการคลังกำ�หนด
มาตรา ๗๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการ
โดยคำ�นึงถึงความคุม้ ค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างทีป่ รึกษาเป็นสำ�คัญโดยให้พจิ ารณา
เกณฑ์ด้านคุณภาพดังต่อไปนี้
(๑) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา
(๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน
(๓) จำ�นวนบุคลากรที่ร่วมงาน
(๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน
(๖) เกณฑ์อื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
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ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (๔) ให้เป็นไป
ตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา๖๙ (๑) หรือ
(๒) นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพตามมาตรา ๗๕ แล้วให้เป็นไปตามเกณฑ์
ในการพิจารณาและการให้น้ำ�หนักดังต่อไปนี้ด้วย
(๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำ�เนินงานประจำ�งานที่มีมาตรฐาน
เชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพอยูแ่ ล้วหรืองานทีไ่ ม่ซบั ซ้อนให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผูย้ นื่
ข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ำ�สุด
(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของ
รัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ
แล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด
(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมากให้หน่วยงานของรัฐ
คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนน
ด้านคุณภาพมากที่สุด
รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อ
เสนอของงานจ้างที่ปรึกษาประเภทใดหรือกำ�หนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษา
ตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้ตามความจำ�เป็นเพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินการ
มาตรา ๗๗ การจัดทำ�ประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้
เข้าร่วมการยืน่ ข้อเสนอและการประกาศผลผูช้ นะหรือผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกให้นำ�บทบัญญัติ
มาตรา๖๒และมาตรา ๖๖มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างที่ปรึกษาที่ไม่ได้บัญญัติไว้
ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
หมวด๘
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
มาตรา ๗๙ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระทำ�ได้โดยวิธี
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ดังต่อไปนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(๒) วิธีคัดเลือก
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง
(๔) วิธีประกวดแบบ
มาตรา ๘๐ วิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปให้ใช้กบั งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน
มาตรา ๘๑ วิ ธี คั ด เลื อ กเป็ น งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งที่
หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กำ�หนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนัน้ มีผใู้ ห้บริการทีม่ ีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กำ�หนดน้อยกว่าสามรายทั้งนี้ให้กระทำ�ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ใช้วธิ ปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปแล้วแต่ไม่มผี ยู้ นื่ ข้อเสนอหรือข้อเสนอ
นั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(๒) เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก
(๓) เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิดเช่นรูปแบบสิ่ง
ก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะกำ�หนดรายละเอียดเบื้องต้นได้
(๔) กรณีอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๒ วิธีเฉพาะเจาะจงเป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ที่หน่วยงานของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความ
สามารถแล้วตามที่คณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาเสนอแนะทั้งนี้ให้กระทำ�ได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกหรือใช้วิธีคัดเลือก
แล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(๒) ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงิน
ตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
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(๓) เป็นงานทีม่ คี วามจำ�เป็นเร่งด่วนหรือทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คงของชาติ
หากล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ
(๔) เป็นงานที่จำ�เป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมทำ�ต่อจากงานที่ได้ทำ�
ไว้แล้วเนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค
(๕) กรณีอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๓ วิธีประกวดแบบเป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กำ�หนดให้เข้ายื่นข้อเสนอเพื่อออกแบบงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษเป็นที่เชิดชูคุณค่า
ทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติหรืองานอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๔ เพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างตามมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ รัฐมนตรีอาจออก
ระเบียบเพือ่ กำ�หนดรายละเอียดอืน่ ของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพิม่ เติม
ได้ตามความจำ�เป็นเพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินการ
มาตรา ๘๕ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสำ�หรับงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๘๖ ให้นำ�บทบัญญัติมาตรา ๕๘ มาใช้บังคับกับงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างตามหมวดนี้โดยอนุโลม
มาตรา ๘๗ ในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้ให้บริการต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมแล้วแต่กรณี
ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่งที่เป็นนิติบุคคลต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับ
สภาวิชาชีพนัน้ ๆด้วยมาตรา๘๘ผูใ้ ห้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างทีเ่ ป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น
ทั้งนี้ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๘๙ ในการดำ�เนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง
ให้ผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพื่อ
รับผิดชอบในการดำ�เนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนั้น
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องค์ประกอบองค์ประชุมและหน้าทีข่ องคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
กำ�หนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง

มาตรา ๙๐ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดของงานจ้าง
ที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด
อัตราค่าจ้างผูใ้ ห้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตาม
ที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๑ การจัดทำ�ประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนผูใ้ ห้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอและการประกาศผลผู้ชนะ
หรือผูไ้ ด้รบั การคัดเลือกให้นำ�บทบัญญัตมิ าตรา ๖๒และมาตรา ๖๖มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๒ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
หมวด ๙
การทำ�สัญญา
มาตรา ๙๓ หน่วยงานของรัฐต้องทำ�สัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กำ�หนดโดยความเห็นชอบของสำ�นักงานอัยการสูงสุดทั้งนี้แบบสัญญานั้นให้ประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาด้วย
การทำ�สัญญารายใดถ้าจำ�เป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบ
สั ญ ญาตามวรรคหนึ่ ง โดยมี ส าระสำ�คั ญ ตามที่ กำ�หนดไว้ ใ นแบบสั ญ ญาและไม่ ทำ�ให้
หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทำ�ได้เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหา
ในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สำ�นักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ในกรณี ที่ ไ ม่ อ าจทำ�สั ญ ญาตามแบบสั ญ ญาตามวรรคหนึ่ ง ได้ แ ละจำ�เป็ น
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ต้ อ งร่ า งสั ญ ญาขึ้ น ใหม่ ใ ห้ ส่ ง ร่ า งสั ญ ญานั้ น ไปให้ สำ�นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบก่อนเว้นแต่การทำ�สัญญาตามแบบที่สำ�นักงานอัยการสูงสุดได้เคย
ให้ความเห็นชอบมาแล้วก็ให้กระทำ�ได้
ในกรณีจำ�เป็นต้องทำ�สัญญาเป็นภาษาต่างประเทศให้ทำ�เป็นภาษาอังกฤษและ
ต้องจัดทำ�ข้อสรุปสาระสำ�คัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
นโยบายประกาศกำ�หนดในราชกิจจานุเบกษาเว้นแต่การทำ�สัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ
ตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายกำ�หนด
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทำ�สัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งหรือ
ไม่ได้สง่ ร่างสัญญาให้สำ�นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตามวรรคสอง
หรือวรรคสามหรือตามมาตรา๙๗วรรคหนึง่ แล้วแต่กรณีให้หน่วยงานของรัฐส่งสัญญานัน้
ให้สำ�นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบในภายหลังได้เมื่อสำ�นักงานอัยการ
สูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้วหรือเมื่อสำ�นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบ
แต่ ใ ห้ แ ก้ ไ ขสั ญ ญาถ้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ แก้ ไ ขสั ญ ญานั้ น ให้ เ ป็ น ไปตามความเห็ น ของ
สำ�นักงานอัยการสูงสุดแล้วให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์
ในกรณีทห่ี น่วยงานของรัฐไม่ได้ทำ�สัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึง่ หน่วยงาน
ของรัฐไม่แก้ไขสัญญาตามความเห็นของสำ�นักงานอัยการสูงสุดหรือคู่สัญญาไม่ตกลง
หรือยินยอมให้แก้ไขสัญญาตามความเห็นของสำ�นักงานอัยการสูงสุดหากข้อสัญญา
ที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่แก้ไขตามความเห็นของสำ�นักงานอัยการ
สูงสุดเป็นส่วนที่เป็นสาระสำ�คัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรงตามมาตรา ๑๐๔
ให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ
มาตรา ๙๔ การทำ�สัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศจะทำ�สัญญา
เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศทีห่ น่วยงานของรัฐนัน้ ตัง้ อยูโ่ ดยผ่านการพิจารณา
ของผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานของรัฐก็ได้
มาตรา ๙๕ สัญญาที่ทำ�ในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญา
ไปจ้ า งช่ ว งให้ ผู้ อื่ น ทำ�อี ก ทอดหนึ่ ง ไม่ ว่ า ทั้ ง หมดหรื อ แต่ บ างส่ ว นเว้ น แต่ ก ารจ้ า งช่ ว ง
แต่บางส่วนทีไ่ ด้รบั อนุญาตจากหน่วยงานของรัฐทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญาแล้วถ้าคูส่ ญ
ั ญาไปจ้างช่วง
โดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าวต้องกำ�หนดให้มีค่าปรับสำ�หรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อย

70

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

กว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา
มาตรา ๙๖ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำ�ข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทำ�ตาม
แบบสัญญาตามมาตรา๙๓ ก็ได้เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้าง
ที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา๗๐ (๓) (ข)
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ
(๓) กรณีทคี่ สู่ ญ
ั ญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทำ�การ
นับตั้งแต่วันถัดจากวันทำ�ข้อตกลงเป็นหนังสือ
(๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
(๕) กรณี อ่ื น ตามที่ ค ณะกรรมการนโยบายประกาศกำ�หนดใน
ราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวงจะ
ไม่ทำ�ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกำ�หนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกัน
ตามขนาดหรือประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้
มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือทีไ่ ด้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้เว้นแต่
ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำ�นาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้
(๑) เป็นการแก้ไขตามมาตรา๙๓ วรรคห้า
(๒) ในกรณีที่มีความจำ�เป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงหากการ
แก้ไขนั้นไม่ทำ�ให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์
(๓) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์
สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
ในกรณี ก ารแก้ ไ ขสั ญ ญาที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เห็ น ว่ า จะมี ปั ญ หาในทางเสี ย
ประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำ�นักงานอัยการสูงสุด
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พิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึง่ หรือวรรคสอง
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องหาก
มีความจำ�เป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงินหรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลา
ในการทำ�งานให้ตกลงพร้อมกันไป
ในกรณีท่ีมีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงินเมื่อรวมวงเงินตาม
สัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้วหากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำ�ให้
ผู้มีอำ�นาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปจะต้องดำ�เนินการให้ผู้มีอำ�นาจอนุมัติ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย
ในกรณีทมี่ กี ารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพือ่ ลดวงเงินให้ผมู้ อี ำ�นาจอนุมตั สิ งั่ ซือ้
หรือสั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำ�คัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วรวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
มาตรา ๙๙ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการทำ�สัญญาที่ไม่ได้บัญญัติ
ไว้ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
หมวด ๑๐
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
มาตรา ๑๐๐ ในการดำ�เนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอำ�นาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการ
ตรวจรับพัสดุองค์ประกอบองค์ประชุมและหน้าทีข่ องคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็น
ไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
ในกรณี ที่ ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งมี ว งเงิ น เล็ ก น้ อ ยตามที่ กำ�หนดในกฎกระทรวง
จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุน้ันโดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้และให้นำ�บทบัญญัติมาตรา๙๖วรรคสามมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
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ผูร้ บั ผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุตามวรรคหนึง่
และวรรคสามซึ่งไม่ใช่ผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำ�รงตำ�แหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่กระทรวงการคลังกำ�หนด
มาตรา ๑๐๑ งานจ้างก่อสร้างที่มีขั้นตอนการดำ�เนินการเป็นระยะๆ อันจำ�เป็น
ต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิดหรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้า
ของงานให้มีผู้ควบคุมงานซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอำ�นาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงาน
ก่อสร้างนั้น
การแต่ ง ตั้ ง คุ ณ สมบั ติ แ ละหน้ า ที่ ข องผู้ ค วบคุ ม งานให้ เ ป็ น ไปตามระเบี ย บ
ที่รัฐมนตรีกำ�หนดค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่กระทรวง
การคลังกำ�หนด
มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลาทำ�การ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำ�นาจที่จะพิจารณาได้ตามจำ�นวน
วันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
(๒) เหตุสุดวิสัย
กฎหมาย

(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตาม
(๔) เหตุอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง

หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาหรือการขยายเวลา
ทำ�การตามสัญญาหรือข้อตกลงให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มีอำ�นาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา
(๑) เหตุตามที่กฎหมายกำ�หนด
(๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือ
ทำ�งานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
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ข้อตกลง

(๓) เหตุอื่นตามที่กำ�หนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือ
(๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด

การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอำ�นาจพิจารณา
ได้เฉพาะในกรณีทเี่ ป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพือ่ ประโยชน์สาธารณะ
หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงนั้นต่อไป
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ มิ ไ ด้ เ ป็ น ฝ่ า ยบอกเลิ ก สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงหรื อ
การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่
กรณีหากคูส่ ญ
ั ญาเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้คา่ เสียหายคูส่ ญ
ั ญาจะยืน่ คำ�ขอ
ต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้
ในการนี้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคำ�ขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณา
คำ�ขอนั้นโดยไม่ชักช้าเมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว
หากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้
ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไปทั้งนี้หลักเกณฑ์วิธีการและระยะเวลาในการพิจารณาคำ�ขอ
ของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีกำ�หนดซึง่ อย่างน้อยต้องกำ�หนดให้
หน่วยงานของรัฐแต่งตัง้ คณะกรรมการขึน้ เพือ่ พิจารณาค่าเสียหายและการกำ�หนดวงเงิน
ค่าเสียหายที่ต้องรายงานต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิด
จากกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบหรือ
ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่ไม่เป็นสาระสำ�คัญหรือผิดพลาด
ไม่ร้ายแรงหาทำ�ให้สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นโมฆะไม่ให้
คณะกรรมการนโยบายมีอำ�นาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
กำ�หนดกรณีตัวอย่างที่ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระสำ�คัญหรือเป็นกรณีผิดพลาด
อย่างร้ายแรงหรือที่ไม่เป็นสาระสำ�คัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรงตามวรรคหนึ่ง
ในกรณี ที่ มี ปั ญ หาเกี่ ย วกั บ ความเป็ น โมฆะของสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงตาม
วรรคหนึ่งให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาด
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มาตรา ๑๐๕ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการบริหารสัญญาและการ
ตรวจรับพัสดุที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
หมวด ๑๑
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
มาตรา๑๐๖ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐในการพิจารณาคัดเลือก
ผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดซื้อ
จัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ
การประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามวรรคหนึง่ ให้พจิ ารณาถึงความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาเป็นสำ�คัญ
ผูป้ ระกอบการรายใดทีม่ ผี ลการประเมินไม่ผา่ นเกณฑ์ทกี่ ำ�หนดจะถูกระงับการ
ยื่นข้อเสนอหรือทำ�สัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราวจนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงาน
เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำ�หนด
หลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก ารประเมิ น ผลการปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตาม
วรรคหนึ่งวรรคสองและวรรคสามให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๑๐๗ ผลการประเมิ น การปฏิ บั ติ ง านของผู้ ป ระกอบการตาม
มาตรา ๑๐๖ ให้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอกับ
หน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๑๐๘ ในกรณีที่เห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบกำ�หนดการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญาก็ได้เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
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และการบริหารพัสดุภาครัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นและให้นำ�บทบัญญัติมาตรา ๑๐๖
วรรคสามและวรรคสี่มาใช้บังคับกับการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่นโดยอนุโลม
หมวด ๑๒
การทิ้งงาน
มาตรา ๑๐๙ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงาน
ของรัฐกระทำ�การดังต่อไปนี้โดยไม่มีเหตุผลอันสมควรให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
นั้นกระทำ�การอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน
(๑) เป็นผูย้ นื่ ข้อเสนอทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำ�สัญญาหรือ
ข้อตกลงเป็นหนังสือกับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กำ�หนด
(๒) คูส่ ญ
ั ญาของหน่วยงานของรัฐหรือผูร้ บั จ้างช่วงทีห่ น่วยงานของรัฐ
อนุญาตให้รับช่วงงานได้ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น
(๓) เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ
กระทำ�การอันมีลกั ษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทำ�การ
โดยไม่สุจริต
(๔) เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้
บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่องผิดพลาดหรือก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง
(๕) เมือ่ ปรากฏว่าผูใ้ ห้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
หรือผู้ประกอบการงานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา๘๘
(๖) การกระทำ�อื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอำ�นาจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็น
ผู้ทิ้งงานและให้แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางรวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วย
ในกรณีทนี่ ติ บิ คุ คลเป็นผูท้ งิ้ งานถ้าการกระทำ�ดังกล่าวเกิดจากหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
กรรมการผู้จัดการผู้บริหารหรือผู้มีอำ�นาจในการดำ�เนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น
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ให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน
และการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๑๑๐ ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา๑๐๙ อาจร้องขอให้ได้รับ
การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง
(๒) มีการชำ�ระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมายและ
(๓) ได้พ้นกำ�หนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและ
การพิจารณาเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
มาตรา ๑๑๑ เมื่อได้มีการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๐๙ แล้ว
ห้ามหน่วยงานของรัฐทำ�การจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงานซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงาน
เป็นหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การกรรมการผูจ้ ดั การผูบ้ ริหารหรือผูม้ อี ำ�นาจในการดำ�เนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นด้วยเว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๑๐ แล้ว
หมวด ๑๓
การบริหารพัสดุ
มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ใน
ความครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสมคุ้มค่าและเกิดประโยชน์
ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด
มาตรา ๑๑๓ การดำ�เนินการตามมาตรา ๑๑๒ ซึ่งรวมถึงการเก็บการบันทึก
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การเบิกจ่ายการยืมการตรวจสอบการบำ�รุงรักษาและการจำ�หน่ายพัสดุให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกำ�หนด
หมวด ๑๔
การอุทธรณ์
มาตรา ๑๑๔ ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทำ�การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงาน
ของรัฐมีสทิ ธิอทุ ธรณ์เกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุในกรณีทเี่ ห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดในพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวง
ระเบี ย บหรื อ ประกาศที่ อ อกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ ป็ น เหตุ ใ ห้ ต นไม่ ไ ด้ รั บ
การประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๑๑๕ ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้
(๑) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณา
ผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ
(๒) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา๖๗
(๓) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบ
หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ในประกาศเอกสารหรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ
(๔) กรณีอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑๖ การอุทธรณ์ต้องทำ�เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์
ในหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งต้องใช้ถ้อยคำ�สุภาพและระบุข้อเท็จจริงและ
เหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชดั เจนพร้อมแนบเอกสารหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องไปด้วย
ในกรณีทเี่ ห็นสมควรรัฐมนตรีอาจออกระเบียบกำ�หนดวิธกี ารอุทธรณ์เป็นอย่าง
อื่นหรือรายละเอียดเกี่ยวกับการอุทธรณ์อื่นด้วยก็ได้
มาตรา ๑๑๗ ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายใน
เจ็ ด วั น ทำ�การนั บ แต่ วั น ประกาศผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง
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มาตรา ๑๑๘ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายในเจ็ดวันทำ�การนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั อุทธรณ์ในกรณีทเี่ ห็นด้วยกับอุทธรณ์กใ็ ห้ดำ�เนินการ
ตามความเห็นนั้นภายในกำ�หนดเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้
เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙
ภายในสามวันทำ�การนับแต่วันที่ครบกำ�หนดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๑๙ เมื่ อ ได้ รั บ รายงานจากหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามมาตรา ๑๑๘
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ
แต่ วั น ที่ ไ ด้ รั บ รายงานดั ง กล่ า วหากเรื่ อ งใดไม่ อ าจพิ จ ารณาได้ ทั น ในกำ�หนดนั้ น ให้
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้งครั้งละไม่เกิน
สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบกำ�หนดเวลาดังกล่าวและแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำ�คัญให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งให้หน่วยงาน
ของรัฐดำ�เนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟงั ไม่ขนึ้ หรือไม่มผี ลต่อการจัดซือ้
จัดจ้างอย่างมีนัยสำ�คัญให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทำ�การจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
ในกรณีทพ่ี น้ กำ�หนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึง่ แล้วคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ยงั พิจารณาไม่แล้วเสร็จให้ยตุ เิ รือ่ งและให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบพร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของ
รัฐทำ�การจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคำ�วินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หรือการ
ยุติเรื่องตามวรรคสี่และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายผู้นั้นมีสิทธิ
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ฟ้องคดีตอ่ ศาลเพือ่ เรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้คา่ เสียหายได้แต่การฟ้องคดีดงั กล่าวไม่มี
ผลกระทบต่อการจัดซือ้ จัดจ้างทีห่ น่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซือ้ จัดจ้างนัน้ แล้ว
หมวด ๑๕
บทกำ�หนดโทษ
มาตรา ๑๒๐ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำ�นาจหน้าที่ในการดำ�เนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการ
จัดซือ้ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตนิ กี้ ฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศ
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบ
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบหรือ
ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริตต้องระวางโทษจำ�คุกตั้งแต่หนึ่งปี
ถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำ�ทั้งปรับ
ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำ�ความผิดตามวรรคหนึ่งผู้นั้นต้อง
ระวางโทษตามที่กำ�หนดไว้สำ�หรับความผิดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๒๑ ผู้ ใ ดไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามคำ�สั่ ง ของคณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ตาม
มาตรา ๓๑ หรือคำ�สั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ และคณะ
กรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แล้วแต่กรณีพิจารณาแล้วเห็น
ว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำ�สั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรผู้นั้นมีความผิดฐานขัดคำ�สั่ง
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาให้ดำ�เนินคดีแก่ผู้นั้นต่อไป
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๒๒ ให้ระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
และระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบข้อบังคับหน่วยงานของรัฐอืน่ ทีไ่ ม่อยูภ่ ายใต้บงั คับของระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ประกาศข้อบัญญัตแิ ละข้อกำ�หนดใดๆ
เกีย่ วกับพัสดุการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหรือระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติ
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คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง
ระเบียบหรือประกาศในเรื่องนั้นๆตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
การดำ�เนินการออกกฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศตามวรรคหนึง่ ให้ดำ�เนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในหนึง่ ปีนบั แต่วนั ทีพ่ ระราชบัญญัตนิ ใี้ ช้บงั คับหากไม่สามารถดำ�เนินการ
ได้ให้รัฐมนตรีรายงานเหตุผลที่ไม่อาจดำ�เนินการได้ต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ
มาตรา ๑๒๓ ในกรณี ที่ ไ ม่ อ าจนำ�ระเบี ย บสำ�นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย
การพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ พ .ศ. ๒๕๔๙ หรื อ บรรดาระเบี ย บข้ อ บั ง คั บ ประกาศข้ อ บั ญ ญั ติ แ ละ
ข้อกำ�หนดใดๆเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
อื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕
หรื อ ระเบี ย บสำ�นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณีรวมทัง้ มติคณะรัฐมนตรีทเี่ กีย่ วกับพัสดุการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐมาใช้บังคับในเรื่องใดได้ตามมาตรา ๑๒๒ การดำ�เนิน
การของหน่วยงานของรัฐในเรื่องนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกำ�หนดทั้งนี้
ในกรณีทยี่ งั ไม่มกี ารแต่งตัง้ กรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ ห้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๑๒๔ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายยังมิได้ออกประกาศตามความ
ในมาตรา ๗ วรรคสองหรื อ คณะกรรมการนโยบายได้ อ อกประกาศตามความ
ในมาตรา ๗ วรรคสองแล้วแต่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความ
ในมาตรา ๗ วรรคสีก่ ารจัดซือ้ จัดจ้างตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสด พุ .ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วย
การพัสดุดว้ ยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบข้อบังคับประกาศ
ข้อบัญญัติหรือข้อกำ�หนดใดๆเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของ
หน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น ที่ ไ ม่ อ ยู่ ภ ายใต้ บั ง คั บ ของระเบี ย บสำ�นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐจนกว่าจะมีประกาศที่ออก
ตามความในมาตรา๗วรรคสองหรือกฎหรือระเบียบที่ออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสี่
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แล้วแต่กรณีใช้บังคับ
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการนโยบายได้ อ อกประกาศตามความในมาตรา ๗
วรรคสองแล้ ว แต่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ใดยั ง มิ ไ ด้ อ อกกฎหรื อ ระเบี ย บตามความ
ในมาตรา ๗ วรรคสี่ ห ากหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น มิ ไ ด้ อ อกกฎหรื อ ระเบี ย บตามความ
ในมาตรา๗วรรคสี่ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของคณะกรรมการ
นโยบายที่ออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสองใช้บังคับการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๗
(๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณีของหน่วยงานของรัฐนัน้ ให้ดำ�เนินการตามพระราชบัญญัตนิ ี้
มาตรา ๑๒๕ ในวาระเริม่ แรกให้คณะกรรมการราคากลางออกประกาศกำ�หนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกำ�หนดราคากลางและการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็น
ผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๗ ) ให้แล้วเสร็จภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศตามวรรคหนึ่งให้นำ�หลักเกณฑ์และรายละเอียด
ประกอบการคำ�นวณราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกำ�กับหลักเกณฑ์และตรวจ
สอบราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งหรือหลักเกณฑ์อื่นของหน่วยงาน
ของรั ฐ ได้ กำ�หนดไว้ ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ มาใช้ บั ง คั บ โดยให้ ถื อ เป็ น
หลักเกณฑ์และวิธีการกำ�หนดราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีประกาศตาม
วรรคหนึ่งและให้คณะกรรมการกำ�กับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการราคากลางตาม
พระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๒๖ ในวาระเริ่มแรกให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำ�หนด
แนวทางและวิธีการในการดำ�เนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์
การคัดเลือกโครงการการจัดซือ้ จัดจ้างและการคัดเลือกผูส้ งั เกตการณ์ตามมาตรา ๓๙ (๑)
(๒) (๓) และ (๔) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ในระหว่างการดำ�เนินการตามวรรคหนึง่ ให้นำ�แนวทางการดำ�เนินงานโครงการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรมและ
แบบรายงานของผู้สังเกตการณ์การคัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้างและการคัดเลือก
ผู้สังเกตการณ์ท่ีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง
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ได้กำ�หนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับมาใช้บังคับโดยให้ถือเป็นแนวทางและ
วิธีการในการดำ�เนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาค
รัฐแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์การคัดเลือกโครงการ
การจัดซือ้ จัดจ้างและการคัดเลือกผูส้ งั เกตการณ์ตามมาตรา๓๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) และ
ให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตซึง่ คณะรัฐมนตรีแต่งตัง้ ยังคงปฏิบตั หิ น้าที่
ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ ค.ป.ท. ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๒๗ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบสำ�นักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทัง้ คณะกรรมการตามระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติ
หรือข้อกำ�หนดใดๆของหน่วยงานของรัฐอืน่ ทีไ่ ม่อยูภ่ ายใต้บงั คับของระเบียบสำ�นักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณียังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่า
คณะกรรมการนโยบายคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
แล้วแต่กรณีตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยตาม
พระราชบัญญัตนิ เี้ ข้ารับหน้าทีแ่ ล้วแต่ยงั ไม่มกี ฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศทีอ่ อกตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับ
การปฏิบัติตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และ
บรรดาระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติและข้อกำ�หนดใดๆเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ยังคงเป็นของคณะกรรมการ
ว่าด้วยการพัสดุและคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์รวม
ทั้งคณะกรรมการตามระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัติหรือข้อกำ�หนดใดๆของ
หน่วยงานของรัฐนั้นเว้นแต่หน้าที่ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาว่าบรรดาระเบียบ
ข้อบังคับประกาศหรือข้อกำ�หนดดังกล่าวขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือเป็นไป
ตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ให้เป็นหน้าที่ของคณะกรรมการวินิจฉัยตาม
พระราชบัญญัตินี้
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ให้นำ�ความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีที่คณะกรรมการราคากลางและ
คณะกรรมการ ค.ป.ท.ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่แล้วแต่ยังมิได้ออกประกาศ
ตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๘ การจัดซือ้ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุทไี่ ด้ดำ�เนินการตามระเบียบ
สำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบข้อบังคับ
ประกาศข้อบัญญัตหิ รือข้อกำ�หนดใดๆเกีย่ วกับพัสดุการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณีรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บงั คับและการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จให้ดำ�เนินการตามระเบียบสำ�นักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบข้อบังคับประกาศข้อบัญญัตหิ รือ
ข้อกำ�หนดใดๆเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ดังกล่าวรวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐต่อไปเว้นแต่ในกรณีทกี่ ารจัดซือ้ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดงั กล่าว
ยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางหรือของหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรือในกรณีที่มีการ
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าวการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุนนั้ หรือการจัดซือ้ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุครัง้ ใหม่แล้วแต่กรณีให้ดำ�เนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๙ ในวาระเริ่ ม แรกให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางจั ด ให้ มี ก ารขึ้ น ทะเบี ย น
ผู้ ป ระกอบการที่มีคุณสมบัติเป็น ผู้ยื่น ข้อเสนอในงานก่ อ สร้ า งของหน่ ว ยงานของรั ฐ
ตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึง่ ให้แล้วเสร็จโดยเร็วนับแต่วนั ทีค่ ณะกรรมการราคากลางกำ�หนด
สาขาของงานก่อสร้างตามมาตรา๕๑ วรรคหนึง่ หรือนับแต่วนั ทีค่ ณะกรรมการราคากลาง
กำ�หนดวงเงินของสาขาของงานก่อสร้างหรือกำ�หนดให้ต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขา
ใดตามมาตรา ๕๑ วรรคสองแล้วแต่กรณี
ในระหว่างที่การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จให้หน่วยงานของรัฐ
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ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่งหรือวรรคสองแล้วแต่กรณีเว้นแต่
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐใดมีการจัดทำ�บัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติ
เบื้ อ งต้ น ไว้ แ ล้ ว ก่ อ นวั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น ใช้ บั ญ ชี
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นที่หน่วยงานของรัฐได้จัดทำ�ไว้แล้ว
ต่อไปโดยให้ถือเป็นการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงาน
ก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่งจนกว่าจะมีการประกาศรายชื่อ
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๓๐ รายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
กระทรวงการคลังตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อน
วั น ที่ พ ระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ ให้ ถื อ ว่ า เป็ น รายชื่ อ ที่ ป รึ ก ษาที่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นไว้ กั บ
ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษากระทรวงการคลังตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๓๑ รายชื่อผู้ทิ้งงานตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่มีอยู่ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ถือว่าเป็นรายชื่อผู้ทิ้งงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้
การดำ�เนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทำ�อันมีลักษณะ
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบสำ�นักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ พัสดุพ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ดำ�เนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทำ�
อันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๓๒ ให้กระทรวงการคลังกรมบัญชีกลางสำ�นักงาน ก.พ.ร. สำ�นักงาน
ก.พ. สำ�นักงบประมาณและหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทำ�โครงสร้างกรมบัญชี
กลางกรอบอัตรากำ�ลังข้าราชการและพนักงานราชการและกำ�หนดงบประมาณรวมทัง้ การ
ดำ�เนินการอืน่ ใดอันจำ�เป็นเพือ่ รองรับการดำ�เนินการตามอำ�นาจหน้าทีข่ องกรมบัญชีกลาง
ตามพระราชบัญญัตินี้ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ผู้รับสนองพระราชโองการ
พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
กรมจเรทหารบก
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้คือเพื่อให้การ
ดำ�เนินการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบตั งิ านทีเ่ ป็นมาตรฐาน
เดี ย วกั น โดยการกำ�หนดเกณฑ์ ม าตรฐานกลางเพื่ อ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ทุ ก แห่ ง นำ�
ไปใช้เป็นหลักปฏิบัติโดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิด
ความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มกี ารแข่งขันอย่างเป็นธรรมมีการดำ�เนินการจัดซือ้ จัดจ้าง
ทีค่ ำ�นึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำ�คัญซึง่ จะก่อให้เกิดความคุม้ ค่าในการใช้จา่ ย
เงินมีการวางแผนการดำ�เนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทำ�ให้การ
จัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีสว่ นร่วมในการตรวจสอบการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐซึง่ เป็น
มาตรการหนึง่ เพือ่ ป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมชิ อบในการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
ประกอบกับมาตรการอืน่ ๆเช่นการจัดซือ้ จัดจ้างด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ซงึ่ จะทำ�ให้
เกิดความโปร่งใสในการดำ�เนินการจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐอันจะเป็นการสร้างความเชือ่ มัน่ ให้
กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกบั การจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐให้เป็นทีย่ อมรับโดยทัว่ ไปจึง
จำ�เป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
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บทที่ ๓
สรุปสาระสำ�คัญ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๑. การบังคับใช้
ให้ยกเลิกบทบัญญัตเิ กีย่ วกับพัสดุ การจัดซือ้ จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ และให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกําหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจาอุเบกขาเป็นต้นไป (ประกาศ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐)
๒. นิยามศัพท์สำ�คัญ เช่น
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดําเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการ
ซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงาน
จ้างออกแบบ หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง
		 “การบริหารพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม
การตรวจสอบ การบํารุงรักษา และการจําหน่ายพัสดุ
		 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ องค์การมหาชน
องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ
หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงาน
อื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
		 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากผู้มีอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
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๓. หลักการการจัดซื้อจัดจ้าง
		 หลักการการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการคุ้มค่า โปร่งใส
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ตรวจสอบได้
๔. ผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
		 การจัดหาพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้จะเป็น ผู้ดํารงตําแหน่งใดและ
ภายในวงเงินเท่าใด ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี (รมต.การคลัง) กําหนด
๕. คณะกรรมการและองค์กรดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
		 กำ�หนดให้มีคณะกรรมการและองค์กร ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
ข้อร้องเรียน และกำ�หนดให้กรมบัญชีกลางเป็นองค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซือ้ จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
๖. วิธีการการจัดซื้อจัดจ้าง
		 การจัดซื้อจัดจ้างอาจกระทําได้โดยวิธี
		 ๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบ
การทั่วไปที่มี คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
		 ๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้า
ยื่นข้อเสนอเว้นแต่ในงานนั้น มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่า
สามราย
		 ๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติ ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ
หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทัง้ การจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุกบั ผูป้ ระกอบการโดยตรงใน
วงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้เลือกใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่เข้าลักษณะของเงื่อนวิธีการคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
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รายละเอี ย ดของวิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ใ นหมวดนี้ ด้ ว ยวิ ธี ก ารทางอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีกาํ หนด
๗. การดำ�เนินการจัดหาพัสดุ
		 โดยในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการ
จัดซื้อจัดจ้างนั้น ซึ่งจะกระทําโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใด
คนหนึ่งก็ได้ องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระทําโดยคณะกรรมการ และหน้าที่
ของผูร้ บั ผิดชอบการจัดซือ้ จัดจ้างตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ฐั มนตรีกาํ หนด
ค่าตอบแทนผูร้ บั ผิดชอบการจัดซือ้ จัดจ้างตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามทีก่ ระทรวงการคลัง
กําหนด ในการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจรั บ พั ส ดุ เ พื่ อ รั บ ผิ ด ชอบการบริ ห ารสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงและการตรวจรั บ พั ส ดุ
องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนด
ในกฎกระทรวง จะแต่งตัง้ บุคคลหนึง่ บุคคลใดเป็นผูต้ รวจรับพัสดุนนั้ โดยให้ปฏิบตั หิ น้าที่
เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้ ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อ
ตกลงและการตรวจรับพัสดุซงึ่ ไม่ใช่ผทู้ ไี่ ด้รบั แต่งตัง้ ให้ดาํ รงตาํ แหน่งทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับ
การจัดซือ้ จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุให้ได้รบั ค่าตอบแทนตามทีก่ ระทรวงการคลังกาํ หนด
๘. การบริหารพัสดุ
		 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง
ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ของรัฐมากที่สุด ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ
การบํารุงรักษา และการจําหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
๙. บทกําหนดโทษ
		 ผู้ ใ ดเป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ห รื อ เป็ น ผู้ มี อํ า นาจหน้ า ที่ ใ นการดํ า เนิ น การเกี่ ย วกั บ การ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ ปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด
หรื อ ปฏิ บั ติ ห รื อ ละเว้ น การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง หรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ
โดยทุจริต ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทําความผิดตาม
วรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่กําหนดไว้สําหรับความผิดตามข้างต้น
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๑๐. บทเฉพาะกาล
		 ให้ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙ และบรรดา
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัตแิ ละข้อกําหนดใด ๆ เกีย่ วกับพัสดุ การจัดซือ้ จัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐอื่น รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่า
ที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ การดําเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ
หรือประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ดําเนินการให้แล้วเสร็จ ภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราช
บัญญัตินี้ใช้บังคับ
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บทที่ ๔
ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
		 โดยที่เป็นการสมควรมีระเบียบว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ เพื่อกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐให้เหมาะสมสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๑ วรรคสอง มาตรา ๑๒ วรรคสอง มาตรา ๑๕ มาตรา ๒๕ วรรคสี่ มาตรา ๔๓
วรรคสาม มาตรา ๕๖ วรรคสี่ มาตรา ๕๗ มาตรา ๕๘ วรรคสอง มาตรา ๕๙ วรรคสอง
มาตรา ๖๐ วรรคสอง มาตรา ๖๑ วรรคสอง มาตรา ๖๒ วรรคสามและวรรคสี่
มาตรา ๖๕ วรรคสามและวรรคหก มาตรา ๖๗ วรรคหนึ่ง (๒) มาตรา ๖๘ มาตรา ๗๐
วรรคสาม มาตรา ๗๑ มาตรา ๗๒ มาตรา ๗๔ วรรคสอง มาตรา ๗๖ วรรคสอง
มาตรา ๗๗ มาตรา ๗๘ มาตรา ๘๔ มาตรา ๘๕ มาตรา ๘๖ มาตรา ๘๘ มาตรา ๘๙
วรรคสอง มาตรา ๙๑ มาตรา ๙๒ มาตรา ๙๙ มาตรา ๑๐๐ วรรคสอง มาตรา ๑๐๑
วรรคสอง มาตรา ๑๐๒ วรรคสอง มาตรา ๑๐๓ วรรคหนึ่ง (๔) และวรรคสาม
มาตรา ๑๐๕ มาตรา ๑๐๖ วรรคสี่ มาตรา ๑๐๘ มาตรา ๑๐๙ วรรคสี่ มาตรา ๑๑๐
วรรคหนึ่ง (๓) และวรรคสอง และมาตรา ๑๑๓ แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจึงวาง
ระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
		 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”
		 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป
		 ข้อ ๓ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

กรมจเรทหารบก

95

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

หมวด ๑
ข้อความทั่วไป
ส่วนที่ ๑
นิยาม
ข้อ ๔ ในระเบียบนี้
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผูด้ ำ�รงตำ�แหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้
(๑) ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล
(๒) ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด
(๓) ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หมายถึ ง นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว น
จังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วนตำ�บล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
นายกเมืองพัทยา หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
(๔) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อำ�นวยการ กรรมการผู้จัดการ
ใหญ่ หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
(๕) องค์การมหาชน หมายถึง ผู้อำ�นวยการ หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
(๖) องค์กรอิสระ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง
เลขาธิการสำ�นักงานผูต้ รวจการ แผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตแห่งชาติ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชน
แห่งชาติ
(๗) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อัยการสูงสุด
(๘) หน่วยธุรการของศาล หมายถึง เลขาธิการสำ�นักงานศาลยุตธิ รรม
เลขาธิการสำ�นักงานศาลปกครอง เลขาธิการสำ�นักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(๙) มหาวิทยาลัยในกำ�กับของรัฐ หมายถึง อธิการบดี
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(๑๐) หน่ ว ยงานสั ง กั ด รั ฐ สภาหรื อ ในกำ�กั บ ของรั ฐ สภา หมายถึ ง
เลขาธิการวุฒสิ ภา เลขาธิการสภาผูแ้ ทนราษฎร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เลขาธิการ
สำ�นักงานสภาพัฒนาการเมือง
(๑๑) หน่วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง เลขาธิการ หรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่ง
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
(๑๒) หน่วยงานอื่นตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น
		 “หัวหน้าเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผูด้ ำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าสายงานซึง่ ปฏิบตั งิ าน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นกำ�หนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
		 “ผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลทีเ่ ข้าเสนอ
ราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอ
ราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกันการมีส่วนได้เสียไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การที่
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้
		
(๑) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผูจ้ ดั การผูบ้ ริหาร หรือผูม้ อี ำ�นาจในการดำ�เนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา
หรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอำ�นาจหรือสามารถใช้อำ�นาจในการบริหารจัดการกิจการ
ของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคา
หรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน
		
(๒) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
สามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วนไม่จำ�กัดความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำ�กัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่
ในบริษทั จำ�กัดหรือบริษทั มหาชนจำ�กัดเป็นหุน้ ส่วนในห้างหุน้ ส่วนสามัญหรือห้างหุน้ ส่วน
จำ�กัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำ�กัดหรือบริษัทมหาชนจำ�กัดอีกรายหนึ่ง
หรือหลายราย ทีเ่ ข้าเสนอราคาหรือเข้ายืน่ ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนัน้ ในคราวเดียวกัน
คำ�ว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้า
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ในกิจการนั้นหรือในอัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกำ�หนด
สำ�หรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
		
(๓) มีความสัม พัน ธ์กัน ในลัก ษณะไขว้ กั น ระหว่ า ง (๑) และ (๒)
โดยผู้ จั ด การ หุ้ น ส่ ว นผู้ จั ด การกรรมการผู้ จั ด การ ผู้ บ ริ ห าร หรื อ ผู้ มี อำ�นาจในการ
ดำ�เนิ น งานในกิ จ การของบุ ค คลธรรมดาหรื อ ของนิ ติ บุ ค คลรายหนึ่ ง เป็ น หุ้ น ส่ ว น
ในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำ�กัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำ�กัด
หรือบริษัทมหาชนจำ�กัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน หรือในนัยกลับกันการดำ�รงตำ�แหน่ง การเป็น
หุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ
ของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ให้ถือว่าเป็นการดำ�รงตำ�แหน่ง การเป็นหุ้นส่วนหรือการ
ถือหุ้นของบุคคลดังกล่าวในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ
กรรมการผูจ้ ดั การ ผูบ้ ริหารผูเ้ ป็นหุน้ ส่วน หรือผูถ้ อื หุน้ โดยทีต่ นเองเป็นผูใ้ ช้อำ�นาจในการ
บริหารทีแ่ ท้จริง หรือเป็นหุน้ ส่วน หรือผูถ้ อื หุน้ ทีแ่ ท้จริงของห้างหุน้ ส่วน หรือบริษทั จำ�กัด
หรือบริษทั มหาชนจำ�กัด แล้วแต่กรณี และห้างหุน้ ส่วน หรือบริษทั จำ�กัด หรือบริษทั มหาชน
จำ�กัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้น ในคราว
เดียวกัน ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี
		 “การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายหนึง่ หรือหลายรายกระทำ�การอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่
เปิดโอกาสให้มกี ารแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาหรือยืน่ ข้อเสนอต่อหน่วยงาน
ของรัฐ ไม่ว่าจะกระทำ�โดยการสมยอมกันหรือโดยการให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ เรียก
รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดหรือใช้กำ�ลังประทุษร้าย
หรือข่มขู่ว่าจะใช้กำ�ลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือส่อว่ากระทำ�การ
ทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่าง
ผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิ
ทำ�สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น หรื อ เพื่ อ หลี ก เลี่ ย งการแข่ ง ขั น อย่ า งเป็ น ธรรม
หรือเพื่อให้เกิดความได้เปรียบหน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจ
ปกติ
		 “ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ ๕๕ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
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ตามข้อ ๗๐ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ ๗๔ คณะกรรมการ
ดำ�เนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ ๑๑๔ คณะกรรมการ
ดำ�เนิ น งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษาโดยวิ ธี คั ด เลื อ กตามข้ อ ๑๒๐ คณะกรรมการดำ�เนิ น งาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ ๑๔๖
คณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกตาม
ข้อ ๑๔๙ และคณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ
ตามข้อ ๑๕๕ “ระบบข้อมูลสินค้า” (Electronic Catalog : e - catalog) หมายความว่า
ข้อมูลรายละเอียดของสินค้าทีผ่ ปู้ ระกอบการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง
โดยแสดงรายละเอี ย ดของสิ น ค้ า ภาพสิ น ค้ า พร้ อ มคำ�บรรยายประกอบตาม
ทีก่ รมบัญชีกลางกำ�หนด และให้หมายความรวมถึงงานบริการหรืองานจ้างตามประเภทที่
กรมบัญชีกลางกำ�หนด
ส่วนที่ ๒
การมีส่วนได้เสียในเรื่องที่ประชุมพิจารณา
		 ข้ อ ๕ ในกรณี ที่ มี เ หตุ อั น ควรสงสั ย ว่ า ประธานกรรมการหรื อ กรรมการใน
คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ
ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่ง
ที่ประชุมพิจารณาหรือไม่ ให้พิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่กำ�หนดในกฎหมายว่าด้วย
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ส่วนที่ ๓
ผู้มีอำ�นาจและการมอบอำ�นาจ
		 ข้ อ ๖ ผู้มีอำ�นาจดำ�เนิน การตามระเบียบนี้ ได้ แก่ ผู้ ซึ่ ง ดำ�รงตำ�แหน่ ง เป็ น
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้รักษาการ
ตามระเบียบประกาศกำ�หนดให้หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกำ�หนดหน่วยงานระดับใด
ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ตำ�แหน่งใด มีอำ�นาจดำ�เนินการตามระเบียบนี้ก็ให้กระทำ�ได้
และเมื่อได้กำ�หนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบและสำ�นักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
		 ข้อ ๗ ผูม้ อี ำ�นาจดำ�เนินการตามข้อ ๖ หรือผูม้ อี ำ�นาจสัง่ ซือ้ หรือสัง่ จ้างตามระเบียบ
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นีจ้ ะมอบอำ�นาจเป็นหนังสือให้แก่ผดู้ ำ�รงตำ�แหน่งใดก็ได้ซงึ่ สังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน
โดยให้คำ�นึงถึงระดับตำ�แหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอำ�นาจ
เป็นสำ�คัญเมื่อมีการมอบอำ�นาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอำ�นาจมีหน้าที่ต้องรับมอบ
อำ�นาจนั้นและจะมอบอำ�นาจนั้นให้แก่ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่
			 (๑) การมอบอำ�นาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบ
อำ�นาจนั้นต่อไปได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
				 (ก) กรณีมอบอำ�นาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการ
จังหวัด ปลัดจังหวัดหรือหัวหน้าส่วนราชการประจำ�จังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้ง
ให้ผู้มอบอำ�นาจชั้นต้นทราบด้วย
				 (ก) กรณีมอบอำ�นาจให้แก่บคุ คลอืน่ นอกจากทีก่ ล่าวใน (ก) จะกระทำ�
ได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอำ�นาจชั้นต้นแล้ว
			 (๒) การมอบอำ�นาจและการมอบอำ�นาจต่ อ ตามระเบี ย บหรื อ คำ�สั่ ง
ของกระทรวงกลาโหมหรือของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำ�หนดตาม
ข้อ ๖ ในกรณีที่มีกฎหมายกำ�หนดเรื่องการมอบอำ�นาจและการมอบอำ�นาจต่อไว้เป็น
การเฉพาะก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นเพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอำ�นาจในการสั่งการและดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้แก่ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งรองลงไปเป็นลำ�ดับให้ผู้มอบอำ�นาจส่งสำ�เนาหลักฐานการมอบ
อำ�นาจให้สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง
		 ข้อ ๘ ในกรณีที่มีความจำ�เป็นเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงาน
ของรั ฐ ใดจะมอบอำ�นาจให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง อื่ น ดำ�เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งแทน
ก็ให้กระทำ�ได้ โดยให้ผู้มอบอำ�นาจส่งสำ�เนาหลักฐานการมอบอำ�นาจให้สำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ส่วนที่ ๔
การดำ�เนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
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		 ข้อ ๙ การดำ� เนินการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนีด้ ว้ ยวิธกี าร
ทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e - GP) ตามวิธกี ารทีก่ รมบัญชีกลางกำ�หนดให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เอกสารทีจ่ ดั พิมพ์จากระบบจัดซือ้ จัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสาร
ประกอบการดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กำ�หนดในระเบียบนี้
		 ข้อ ๑๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดทำ�แนวทางปฏิบัติในการดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและ
ผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำ�เนินการ
ส่วนที่ ๕
การจัดทำ�แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
		 ข้อ ๑๑ เมือ่ หน่วยงานของรัฐได้รบั ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณทีจ่ ะใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้าง จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำ�นาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำ�แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำ�ปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ประจำ�ปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
			 (๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
			 (๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
			 (๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
			 (๔) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
		 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ�ปี
ตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กำ�หนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย สารสนเทศของ
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กรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้
		 ข้อ ๑๒ หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ�ปีตามข้อ
๑๑ แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐรีบดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอน
ของระเบียบนี้ ในหมวด ๒ หมวด ๓ หรือหมวด ๔ แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะทำ�
สัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว
		 ข้อ ๑๓ ในกรณีที่มีความจำ� เป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ�ปี
ให้เจ้าหน้าทีห่ รือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายในการปฏิบตั งิ านนัน้ จัดทำ� รายงานพร้อมระบุเหตุผล
ที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้ดำ�เนินการตามข้อ ๑๑ วรรคสาม ต่อไป
ส่วนที่ ๖
การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
		 ข้อ ๑๔ เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าที่
ตรวจสอบคุณสมบัติดำ�เนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็น
ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกรายออกจากการ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น
		 ข้อ ๑๕ ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ ๑๔
ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ กำ�หนดให้ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอยื่ น เอกสารแสดงคุ ณ สมบั ติ แ ยกมาต่ า งหาก
โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
			 (๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
				 (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำ�กัด ให้ยื่นสำ�เนาหนังสือ
รับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำ�นาจควบคุม (ถ้ามี)
พร้อมทั้งรับรองสำ�เนาถูกต้อง
				 (ข) บริษัทจำ�กัดหรือบริษัทมหาชนจำ�กัด ให้ยื่นสำ�เนาหนังสือรับรอง
การจดทะเบียนนิตบิ คุ คล หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชือ่ กรรมการผูจ้ ดั การ ผูม้ อี ำ�นาจ
ควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำ�เนาถูกต้อง
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			 (๒) ในกรณีผยู้ นื่ ข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลทีม่ ใิ ช่นติ บิ คุ คล
ให้ยื่นสำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้น้ัน สำ�เนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็น
หุ้นส่วน (ถ้ามี) สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำ�เนา
ถูกต้อง
			 (๓) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า
ให้ยื่นสำ�เนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า สำ�เนาบัตรประจำ�ตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า
และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือสัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำ�เนา
หนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑)
			 (๔) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกำ�หนด เช่น สำ�เนาใบทะเบียน
พาณิชย์ สำ�เนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มการยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง
ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอตามวิธีการที่กำ�หนดในระเบียบนี้
ส่วนที่ ๗
การจัดทำ�บันทึกรายงานผลการพิจารณา
		 ข้อ ๑๖ เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการ
จัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสารหลักฐานประกอบ ตามรายการดังต่อไปนี้
			 (๑) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามความในหมวด ๒ ส่วนที่ ๒ หมวด ๓
ส่วนที่ ๒ และหมวด ๔ ส่วนที่ ๒ แล้วแต่กรณี
			 (๒) เอกสารเกี่ ย วกั บ การรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ร่ า งขอบเขตของงานหรื อ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น
(ถ้ามี)
			 (๓) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่
เกี่ยวข้อง
			 (๔) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
			 (๕) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
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			 (๖) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผูช้ นะการจัดซือ้ จัดจ้างหรือผูไ้ ด้รบั การ
คัดเลือก
			 (๗) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ (ถ้ามี)
			 (๘) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
		 การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการ
จัดซื้อจัดจ้างนั้น ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำ�เนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เอกสารที่จัดทำ�ในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึกรายงานผลการพิจารณาตามวรรค
หนึ่งได้
หมวด ๒
การซื้อหรือจ้าง
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
		 ข้อ ๑๗ การดำ�เนินการในหมวดนี้ไม่ใช้บังคับกับงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
		 ข้อ ๑๘ ในกรณีทมี่ กี ารซือ้ หรือจ้างเพือ่ จัดทำ�พัสดุเอง ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตัง้ ผูค้ วบคุมรับผิดชอบในการจัดทำ�เองนัน้ และแต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจการปฏิบตั ิ
งานโดยมีคณ
ุ สมบัตแิ ละหน้าทีเ่ ช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เว้นแต่หน่วยงาน
ของรัฐที่กำ�หนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว
		 ข้อ ๑๙ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะซื้อหรือจ้างให้กับหน่วยงานของรัฐ
แห่งอืน่ ให้กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และรายละเอียดการดำ�เนินการซือ้ หรือจ้าง ซึง่ อย่าง
น้อยต้องประกอบด้วยประเภทหรือชนิดของพัสดุที่ต้องการซื้อหรือจ้าง วิธีการซื้อหรือ
จ้าง และการทำ�สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่อขอ
ความเห็นชอบ และเมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการตามวิธกี าร
ที่กำ�หนดต่อไป ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกำ�หนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดการดำ�เนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้
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หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้
		 ข้อ ๒๐ การแบ่งซือ้ หรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้างในครัง้ เดียวกันเพือ่
ให้วธิ กี ารซือ้ หรือจ้างหรืออำ�นาจในการสัง่ ซือ้ สัง่ จ้างเปลีย่ นแปลงไป จะกระทำ�มิได้กรณีใด
จะเป็นการแบ่งซือ้ หรือแบ่งจ้างให้พจิ ารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซือ้ หรือจ้างครัง้ นัน้ และ
ความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสำ�คัญ
ส่วนที่ ๒
กระบวนการซื้อหรือจ้าง
การจัดทำ�ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานก่อสร้าง
		 ข้อ ๒๑ ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ทำ�ร่ า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย
เพื่อให้การกำ�หนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน
และเป็นประโยชน์ตอ่ ทางราชการ หากพัสดุทจี่ ะซือ้ หรือจ้างใดมีประกาศกำ�หนดมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อตุ สาหกรรมแล้วให้กำ�หนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทจี่ ะซือ้ หรือ
จ้าง หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐาน ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความ
สะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดยังไม่มี
ประกาศกำ�หนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์
ไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมแล้ว ให้กำ�หนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
จะซือ้ หรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรมจัดทำ�ขึ้นในการ
จ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะ
ให้เจ้าหน้าทีห่ รือบุคคลใดบุคคลหนึง่ จัดทำ�แบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดำ�เนินการจ้าง
ตามความในหมวด ๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้องค์ประกอบ ระยะ
เวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำ�หนดตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
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รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
		 ข้อ ๒๒ ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตาม
ข้อ ๒๓ และข้อ ๗๙ วรรคสอง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ�รายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการฦ
ดังต่อไปนี้
			 (๑) เหตุผลและความจำ�เป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
			 (๒) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
			 (๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
			 (๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงิน
ดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
			 (๕) กำ�หนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
			 (๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
			 (๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
			 (๘) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำ�เป็น
ในการซื้อหรือจ้าง
		 การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวนการซือ้ หรือจ้างกรณี
จำ�เป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ตามมาตรา ๕๖ วรรค
หนึ่ง (๑) (ค) หรือกรณีมีความจำ�เป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน มาตรา ๕๖วรรคหนึ่ง (๒)
(ง) หรือกรณีการซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวงที่ออก
ตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง ซึ่งไม่อาจทำ�รายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือ
ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทำ�รายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการที่เห็นว่า
จำ�เป็นก็ได้
ข้อ ๒๓ ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ�รายงานเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
			 (๑) เหตุผลและความจำ�เป็นที่ต้องซื้อ
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			 (๒) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และ
ท้องที่ที่ต้องการ
			 (๓) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
			 (๔) ราคาซือ้ ขายของทีด่ นิ หรือสิง่ ปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณทีจ่ ะซือ้ ครัง้ หลัง
สุดประมาณ ๓ ราย
			 (๕) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้
ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อในครั้งนั้น
			 (๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
			 (๗) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำ�เป็น
ในการซื้อข้อ ๒๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตาม
ข้อ ๒๒ หรือข้อ ๒๓ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
		 ข้อ ๒๕ ในการดำ�เนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่ง
ตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกำ�หนดระยะ
เวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
			 (๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
			 (๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
			 (๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
			 (๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
			 (๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
		 ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำ�หนด ถ้ามีเหตุที่ทำ�ให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตามความจำ�เป็น
		 ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซือ้ หรือจ้างตามข้อ ๒๕ แต่ละคณะประกอบด้วย ประธาน
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กรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ�
พนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงาน
ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คำ�นึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ท่ีได้
รับแต่งตั้งเป็นสำ�คัญ ในกรณีจำ�เป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้ง
บุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จำ�นวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่
มากกว่าจำ�นวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่
เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบ
ราคา หรือกรรมการซือ้ หรือจ้างโดยวิธคี ดั เลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุคณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชำ�นาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือ
จ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
		 ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำ�นวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการ
แต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติโดยประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม
หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
ประธานกรรมการคนใหม่ เ ป็ น ประธานกรรมการแทนมติ ข องคณะกรรมการให้ ถื อ
เสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ กรรมการของ
คณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทำ�บันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วยประธาน
กรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ในการซือ้ หรือจ้างครัง้ นัน้ ทัง้ นี้ การมีสว่ นได้เสียในเรือ่ งซึง่ ทีป่ ระชุมพิจารณาของประธาน
กรรมการและกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธาน
หรื อ กรรมการในคณะกรรมการที่ ต นได้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง นั้ น และให้ ร ายงานหั ว หน้ า
หน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
วิธีการซื้อหรือจ้าง
		 ข้อ ๒๘ การซื้อหรือจ้าง กระทำ�ได้ ๓ วิธี ดังนี้
		 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
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		 (๒) วิธีคัดเลือก
		 (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
		 ข้อ ๒๙ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระทำ�ได้ ๓ วิธี ดังนี้
		 (๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
		 (๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
		 (๓) วิธีสอบราคา
		 ข้อ ๓๐ วิธตี ลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) คือ การซือ้ หรือจ้างทีม่ รี ายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน
และได้กำ�หนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ดำ�เนินการในระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
ซึ่งสามารถกระทำ�ได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้
		 (๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซือ้ หรือจ้างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีวงเงินเกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
		 (๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
		 ข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คือ การซื้อหรือจ้าง
ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กำ�หนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้
ดำ�เนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
		 ข้อ ๓๒ วิธสี อบราคา คือ การซือ้ หรือจ้างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทำ�ได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่
ที่มีข้อจำ�กัด ในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ทำ�ให้ไม่สามารถดำ�เนินการผ่านระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผล
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ความจำ�เป็นที่ไม่อาจดำ�เนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ ด้วย
		 ข้อ ๓๓ รัฐวิสาหกิจใดมีความจำ�เป็นจะกำ�หนดวงเงินการซื้อหรือจ้างตามข้อ ๓๐
ข้อ ๓๑ หรือข้อ ๓๒ แตกต่างไปจากที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสำ�นักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
		 ข้อ ๓๔ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ�เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมประกาศเชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำ�หนดการจัดทำ�เอกสาร
ซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจำ�เป็นต้องมีข้อความหรือรายการ
แตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำ�หนด โดยมีสาระสำ�คัญตามที่กำ�หนดไว้
ในแบบและไม่ทำ�ให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทำ�ได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงาน
ของรั ฐเห็ น ว่ าจะมีปัญ หาในทางเสียเปรียบหรือ ไม่ รัด กุ มพอ ก็ ใ ห้ ส่ ง ร่ า งเอกสารซื้ อ
หรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าวไปให้สำ�นักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
การกำ�หนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตาม
วรรคหนึ่งให้กำ�หนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารซื้อหรือจ้างโดยกำ�หนดเป็นวัน เวลา ทำ�การเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคา
ให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
		 ข้ อ ๓๕ เมื่อหัว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ ให้ ค วามเห็ น ชอบรายงานขอซื้ อ หรื อ
ขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้ ว ยวิ ธี ต ลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลางและ
ของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำ�การและให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
		 ข้อ ๓๖ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ ไปยังผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้นำ�รายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าตรงตามประกาศ
และเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐ และจัดส่งให้
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สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีทผี่ ปู้ ระกอบการราย
ใดมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว และยังไม่ได้ลงทะเบียน
ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หากประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคาใน
ครั้งนั้น จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และจะต้อง
นำ�รายละเอียดของพัสดุลงในระบบข้อมูลสินค้าก่อนการเสนอราคา
		 ข้อ ๓๗ เมื่อถึงกำ�หนดวันเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดำ�เนินการ
ดังนี้
		 (๑) กรณีเป็นการซือ้ หรือจ้าง ตามข้อ ๓๐ (๑) ให้ผปู้ ระกอบการเข้าสูร่ ะบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กำ�หนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียง
ครั้งเดียว
		 (๒) กรณีเป็นการซือ้ หรือจ้าง ตามข้อ ๓๐ (๒) ให้ผปู้ ระกอบการเข้าสูร่ ะบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์
		 โดยต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา ภายในเวลา ๑๕ นาที
พร้อมทั้งให้ทำ�การทดสอบระบบ เป็นเวลา ๑๕ นาที และให้เสนอราคาภายในเวลา
๓๐ นาที โดยจะเสนอราคากี่ครั้งก็ได้ กำ�หนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ร่น
หรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำ�หนดวันเสนอราคา เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้ง
เลือ่ นกำ�หนดวัน เวลาการเสนอราคา เนือ่ งจากมีปญ
ั หาข้อขัดข้อง เกีย่ วกับการเสนอราคา
ผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อได้ดำ�เนินการเป็นประการใด
แล้วให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย
		 ข้อ ๓๘ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๓๗ แล้ว หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคา
ต�่ำสุด เท่ากันหลายราย ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาต�่ำสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบ
ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ในล�ำดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น ในกรณีที่มีผู้เข้า
เสนอราคาเพียงรายเดียว หากเห็นว่าราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็นประโยชน์
ต่อหน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
เพือ่ พิจารณารับราคาของผูเ้ สนอราคารายนัน้ ได้ถา้ ไม่มผี เู้ ข้าเสนอราคา ให้เจ้าหน้าทีเ่ สนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ พิจารณายกเลิกการซือ้ หรือจ้างในครัง้
นั้นและด�ำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่หรือจะด�ำเนินการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา
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๕๖ วรรคหนึง่ (๒) (ก) แล้วแต่กรณีกไ็ ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด�ำเนินการซือ้ หรือจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่
โดยการจัดท�ำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
		 ข้อ ๓๙ ในกรณีทปี่ รากฏว่าราคาของผูเ้ สนอราคารายต�ำ่ สุดทีช่ นะการเสนอราคา
ยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๒ ให้เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการ ดังนี้
			 (๑) ต่ อ รองราคากั บ ผู ้ เ สนอราคารายดั ง กล่ า วผ่ า นทางระบบตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ให้ต�่ำสุดเท่าที่ จะท�ำได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบ
เสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์แล้ว หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อ
รองแล้วไม่ยอมลดราคาอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบ
ของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อ
หรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
			 (๒) ถ้าด�ำเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคา
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ทุกรายผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยให้ยื่น
ใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนด
หากผู้เสนอราคารายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาใหม่ ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นยืนราคา
ตามที่เสนอไว้เดิม หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาต�่ำสุดในการเสนอราคาครั้งใหม่เสนอราคา
ไม่สงู กว่าวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่สว่ นทีส่ งู กว่านัน้ ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจาก
ผู้เสนอราคารายนั้น
			 (๓) ถ้าด�ำเนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น ทั้งนี้ การด�ำเนินการ
ซื้อหรือจ้างครั้งใหม่ให้น�ำความในข้อ ๓๘ วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
		 ข้อ ๔๐ ภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเสนอราคาตามข้อ ๓๘ หรือข้อ ๓๙ แล้ว
ให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้น
จากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน ๑ ชุด และลงลายมือชื่อกำ�กับไว้ในใบเสนอราคา
และเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตามวรรคหนึ่ง เสนอราคาผิด
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เงื่อนไขตามที่กำ�หนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือเสนอ
แค็ตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่ถูกต้องตรงตาม
เงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าผู้เสนอ
ราคารายนั้นไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กำ�หนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อ
พิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น หรือพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำ�ในลำ�ดับถัดไป
เป็นผูช้ นะการเสนอราคาก็ได้ ทัง้ นี้ ให้คำ�นึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นสำ�คัญ
		 ข้อ ๔๑ ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสาร
ที่ เ กี่ ย วข้ อ งทั้ งหมดต่อหัว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ ผ่ า นหั ว หน้ า เจ้ า หน้ า ที่ เ พื่ อ พิ จ ารณา
ให้ความเห็นชอบ
		 ข้อ ๔๒ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา
และผู้มีอำ�นาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อ
หรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด และให้ ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น และแจ้ ง ให้ ผู้ เ สนอราคาทุ ก รายทราบผ่ า นทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
		 ข้อ ๔๓ ให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั ทำ� เอกสารซือ้ หรือจ้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำ�หนดการจัดทำ�เอกสาร
ซือ้ หรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึง่ ถ้าจำ�เป็นต้องมีขอ้ ความหรือรายการแตก
ต่างไปจากแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายกำ�หนด โดยมีสาระสำ�คัญตามทีก่ ำ�หนดไว้ในแบบ
และไม่ทำ�ให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทำ�ได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและ
ประกาศเชิญชวนดังกล่าว ไปให้สำ�นักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อนการกำ�หนดวัน
เวลาการเสนอราคาในเอกสารซือ้ หรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึง่ ให้กำ�หนด
เป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง
โดยกำ�หนดเป็นวัน เวลา ทำ�การเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลา
ของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
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		 ข้อ ๔๔ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจำ�เป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้าง
จะต้องกำ�หนด เงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ให้ผยู้ นื่ ข้อเสนอนำ�ตัวอย่างพัสดุทเี่ สนอมาแสดงเพือ่ ทดลอง หรือทดสอบ หรือนำ�เสนองาน
ให้หน่วยงานของรัฐกำ�หนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำ�ตัวอย่างพัสดุนั้นมาแสดงเพื่อทดลอง
หรือทดสอบ หรือนำ�เสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกำ�หนด
กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใดที่กำ�หนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็น
สาระสำ�คัญประกอบการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นผ่านทางระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรค
ของผู้ยื่นข้อเสนอในการนำ�เข้าระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐ
กำ�หนดให้ผยู้ นื่ ข้อเสนอนำ�เอกสารนัน้ พร้อมสรุปจำ�นวนเอกสารดังกล่าวมาส่ง ณ ทีท่ ำ�การ
ของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง โดยให้ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอ พร้อมประทับ
ตราสำ�คัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กำ�กับในเอกสารนั้นด้วยการกำ�หนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
นำ�ตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบหรือนำ�เสนองานตามวรรคหนึ่ง
หรือนำ�เอกสารหรือรายละเอียดมาส่งตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐกำ�หนดเป็นวัน
ใดวันหนึ่งภายใน ๕ วันทำ�การ นับถัดจากวันเสนอราคา เว้นแต่การดำ�เนินการตามวรรค
หนึ่งที่ไม่อาจดำ�เนินการวันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากำ�หนดมากกว่า
๑ วันได้แต่จำ�นวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน ๕ วันทำ�การ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้
ให้ระบุไว้เป็นเงือ่ นไขในเอกสารซือ้ หรือจ้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ชดั เจน
		 ข้อ ๔๕ เมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๒๑ ได้จัดทำ�ร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ�รายงาน
ขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ ๒๒ พร้อมนำ�ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพัสดุทจี่ ะซือ้ หรือจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ ขอความเห็นชอบ หากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพื่อให้การกำ�หนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบเหมาะสม เป็นประโยชน์
แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการกำ�หนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม อาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จากผูป้ ระกอบการก่อนก็ได้ ทัง้ นี้ โดยมีหลักเกณฑ์ดงั นี้

114

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

			 (๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่
เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้
			 (๒) การซือ้ หรือจ้างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงาน
ของรัฐนำ�ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เผยแพร่ เ พื่ อ รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น จากผู้ ป ระกอบการรั ฐ วิ ส าหกิ จ ใดมี ค วามจำ�เป็ น
จะกำ�หนดวงเงินตามวรรคหนึ่ง แตกต่างไปจากที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอ
ต่ อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย เพื่ อ ขอความเห็ น ชอบ และเมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบแล้ ว
ให้รายงานสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
		 ข้อ ๔๖ ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐนำ�ร่างประกาศและร่างเอกสารซือ้ หรือจ้างด้วย
วิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากผูป้ ระกอบการตาม
		 ข้อ ๔๗ กรณีทมี่ ผี มู้ คี วามคิดเห็น ให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีร่ ว่ มกับผูม้ หี น้าทีร่ บั ผิดชอบ
จัดทำ�ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ตามข้อ ๒๑ พิจารณาว่าสมควรดำ�เนินการปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ โดยให้ดำ�เนินการ ดังนี้
				 (๑) กรณีพจิ ารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำ�รายงาน
พร้ อ มความเห็น และร่างประกาศและร่างเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบแล้ว ให้นำ�ร่างประกาศและร่างเอกสารซือ้ หรือจ้างด้วยวิธปี ระกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่ง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำ�การ
และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
				 (๒) กรณีพจิ ารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสาร
ซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทำ�รายงาน
พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ ขอความเห็นชอบ เมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบ
แล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
		 ข้อ ๔๘ ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ดำ�เนินการตามข้อ ๔๕ หรือข้อ ๔๖
และข้อ ๔๗ แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดำ�เนินการเผยแพร่ประกาศ
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และเอกสารซือ้ หรือจ้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาที่กำ�หนด
		 ข้อ ๔๙ การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสาร
ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดให้กระทำ�ไปพร้อมกันกับการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์
จะเข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอสามารถขอรั บ หรื อ ขอซื้ อ เอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในกรณีที่มีการขาย ให้กำ�หนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงาน
ของรัฐต้องเสียไปในการจัดทำ�เอกสารนั้น แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงาน
ของรัฐได้ใช้จา่ ยจากเงินงบประมาณเพือ่ ดำ�เนินการดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จา่ ยในการจ้าง
สำ�รวจออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษาถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ครัง้ นัน้ และมีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ให้ผรู้ บั หรือผูซ้ อื้ เอกสารประกวดราคา
ในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ ก่อนมีสทิ ธิขอรับเอกสารประกวดราคาใหม่ โดยไม่
ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
		 ข้อ ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐให้สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบ
อิเล็กทรอนิกส์
		 ข้อ ๕๑ การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ตามข้อ ๔๘ ให้คำ�นึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการ
จัดทำ�เอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วยโดยมีเงื่อนไข ดังนี้
			 (๑) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กำ�หนดไม่น้อยกว่า ๕ วันทำ�การ
			 (๒) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กำ�หนดไม่น้อยกว่า ๑๐ วันทำ�การ
			 (๓) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่
เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้กำ�หนดไม่น้อยกว่า ๑๒ วันทำ�การ
			 (๔) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป
ให้กำ�หนดไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำ�การ
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		 รัฐวิสาหกิจใดมีความจำ�เป็นจะกำ�หนดวงเงินและระยะเวลาในการเผยแพร่ตาม
วรรคหนึ่งแตกต่างไปจากที่กำ�หนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อ
ขอความเห็นชอบและเมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบแล้วให้รายงานสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่น
ดินทราบด้วย
		 ข้อ ๕๒ ในกรณีที่โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างนั้นมีความจำ�เป็นจะต้องมี
การสอบถามรายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐที่จะกำ�หนดให้ผู้ประกอบการที่สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถาม
ผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(e-mail) ของหน่วยงานของรัฐหรือช่องทางอื่นตามที่
กรมบัญชีกลางกำ�หนด โดยให้กำ�หนดระยะเวลาตามความเหมาะสม และให้หน่วยงาน
ของรัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐก่อนถึงกำ�หนดวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า ๓ วันทำ�การ
		 ข้ อ ๕๓ การเผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ครั้งใด หากหน่วยงานของรัฐได้กำ�หนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
ที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสำ�คัญไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดำ�เนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แล้วดำ�เนินการ
ใหม่ให้ถูกต้องต่อไป
		 ข้ อ ๕๔ เมื่ อ ถึ ง กำ�หนดวั น เสนอราคาด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลา
ที่กำ�หนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว กำ�หนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง
ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำ�หนดวันเสนอราคา เว้นแต่เป็นกรณีที่กรม
บัญชีกลางแจ้งเลือ่ นกำ�หนดวัน เวลาการเสนอราคา เนือ่ งจากมีปญ
ั หาข้อขัดข้องเกีย่ วกับ
การเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อได้ดำ�เนินการ
เป็นประการใดแล้ว ให้กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย
		 ข้อ ๕๕ เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ ๕๔ ให้คณะกรรมการพิจารณาผล
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดำ�เนินการดังนี้
			 (๑) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ย่ืนข้อเสนอ
ทุกรายจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำ�นวน ๑ ชุด โดยให้กรรมการทุกคน
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ลงลายมือชื่อกำ�กับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ
ทุกแผ่น ทัง้ นี้ การซือ้ หรือจ้างทีม่ กี ารกำ�หนดคุณลักษณะเฉพาะทีจ่ ะต้องคำ�นึงถึงเทคโนโลยี
ของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็น
เหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐกำ�หนดเป็นเงื่อนไข
ให้ มี ก ารยื่ น ข้ อ เสนอด้ า นเทคนิ ค หรื อ ข้ อ เสนออื่ น แยกมาต่ า งหาก ในกรณี เ ช่ น ว่ า นี้
คณะกรรมการยังไม่ตอ้ งจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่าจะดำ�เนินการตามข้อ ๘๓ (๓) แล้วเสร็จ
			 (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอ
ราคาต่าง ๆ และพัสดุ ตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการนำ�เสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอ
ทุกราย หรือเอกสารที่กำ�หนดให้จัดส่งภายหลังจากวันเสนอราคาตามข้อ ๔๔ แล้ว
คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน
ถูกต้อง มีคณ
ุ สมบัตแิ ละข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุทมี่ รี ายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงือ่ นไขทีห่ น่วยงานของรัฐกำ�หนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จ
จริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระ
สำ�คัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามเงือ่ นไขทีห่ น่วยงานของรัฐกำ�หนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชือ่ ของผูย้ นื่ ข้อเสนอรายนัน้ ออกจากการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ในครัง้ นัน้ ในกรณีทผี่ ยู้ นื่ ข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุทจี่ ะซือ้ หรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียด
แตกต่างไปจากเงือ่ นไขทีห่ น่วยงานของรัฐ กำ�หนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำ�คัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำ�ให้เกิดการได้
เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อน
ปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
			 (๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัตขิ องผูย้ นื่ ข้อเสนอทีถ่ กู ต้องตาม (๒)
และพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ท่ีกำ�หนดในประกาศและเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยให้จัดเรียงลำ�ดับผู้ที่เสนอราคาต่ำ�สุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด
ไม่เกิน ๓ ราย ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทำ�สัญญาหรือข้อตกลง
กับหน่วยงานขงรัฐ ในเวลาทีก่ ำ�หนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการ
พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำ�รายถัดไปหรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลำ�ดับ แล้ว
แต่กรณี
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			 (๔) จัดทำ�รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารทีไ่ ด้รบั
ไว้ทง้ั หมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ พิจารณาให้ความเห็นชอบ
ทั้งนี้ รายงานผลการพิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(ข) รายชือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอ ราคาทีเ่ สนอ และข้อเสนอของผูย้ น่ ื ข้อเสนอทุกราย
(ค) รายชือ่ ผูย้ น่ื ข้อเสนอทีผ่ า่ นการคัดเลือกว่าไม่เป็นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของ
ผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
		 ข้อ ๕๖ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอ
หลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
เพียงรายเดียวให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครัง้ นัน้
แต่ถา้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรทีจ่ ะดำ�เนินการต่อไปโดยไม่ตอ้ ง
ยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการดำ�เนินการตามข้อ ๕๗ หรือ
ข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
		 ในกรณี ที่ ไ ม่ มี ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอหรื อ มี แ ต่ ไ ม่ ถู ก ต้ อ งตรงตามเงื่ อ นไขที่ กำ�หนด
ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นและดำ�เนินการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำ�เนินการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก
ตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒)
(ก) แล้วแต่กรณีกไ็ ด้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำ�เนินการซือ้ หรือจ้างโดยวิธคี ดั เลือกหรือ
วิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทำ�รายงาน
ขอซื้อหรือขอจ้าง ตามข้อ ๒๒
		 ข้อ ๕๗ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงาน
ของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ำ�สุดเท่ากันหลายราย ให้คณะ
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กรรมการพิจารณาราคาต่ำ�สุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในลำ�ดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น
		 ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือ
จ้างตามข้อ ๒๒ให้คณะกรรมการดำ�เนินการ ดังนี้
			 (๑) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้น
ผ่ า นระบบประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ เ พื่ อ ต่ อ รองราคาให้ ต่ำ� สุ ด เท่ า ที่ จ ะทำ�ได้
หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วน
ที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลด
ราคาลงอีกแต่สว่ นทีส่ งู กว่านัน้ ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคา
ดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
			 (๒) ถ้าดำ�เนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผูท้ เ่ี สนอราคาทีค่ ณะกรรมการ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมาเสนอราคา
ใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกำ�หนด
ระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอ
ไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่ำ�สุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะ
ซือ้ หรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่สว่ นทีส่ งู กว่านัน้ ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้างถ้า
เห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาทีเ่ หมาะสม ก็ให้เสนอซือ้ หรือจ้างจากผูท้ เี่ สนอราคารายนัน้
			 (๓) ถ้าดำ�เนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ประกอบการใช้ดลุ พินจิ ว่าจะยกเลิกการซือ้ หรือจ้าง หรือ
ขอเงินเพิ่มเติมหรือลดรายการ ลดจำ�นวน หรือลดเนื้องาน หากการดำ�เนินการดังกล่าว
ทำ�ให้ลำ�ดับของผูช้ นะการเสนอราคาเปลีย่ นแปลงไปจากเดิม ถือว่าก่อให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดำ�เนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่
อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำ�เนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง
(๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะดำ�เนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุ
อืน่ ให้เริม่ กระบวนการซือ้ หรือจ้างใหม่โดยการจัดทำ�รายงานขอซือ้ หรือขอจ้างตามข้อ ๒๒
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		 ข้อ ๕๘ ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีทหี่ น่วยงานของ
รัฐเลือกใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อนื่ หากปรากฏว่าราคาของผูท้ ไี่ ด้คะแนนรวมสูงสุด
สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๒ ให้คณะกรรมการดำ�เนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคา
รายทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรซือ้ หรือจ้างนัน้ ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพือ่
ต่อรองราคาให้ตำ�่ สุดเท่าทีจ่ ะทำ�ได้ หากผูท้ เี่ สนอราคารายนัน้ ยอมลดราคาและยืน่ ใบเสนอ
ราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาทีเ่ สนอใหม่ไม่สงู กว่าวงเงินทีจ่ ะซือ้
หรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างหรือ
ต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน
ที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้าง
จากผู้ที่เสนอราคารายนั้นหากดำ�เนินการตามวรรคหนึ่งแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็น
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ประกอบการใช้ดลุ พินจิ ว่าจะขอเงิน
เพิม่ เติม หรือยกเลิกการซือ้ หรือจ้างในครัง้ นัน้ และดำ�เนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำ�เนินการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสัง่ ให้ดำ�เนินการซือ้ หรือจ้างโดยวิธคี ดั เลือกตามมาตรา
๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) แล้วแต่
กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำ�เนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะ
เจาะจง ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทำ�รายงานขอซื้อหรือ
ขอจ้างตามข้อ ๒๒
		 ข้อ ๕๙ ให้นำ�ความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุโลม
		 ข้อ ๖๐ การซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติ ให้ดำ�เนินการดังนี้
			 (๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำ�ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง แล้วแต่กรณี ตามข้อ ๒๑
			 (๒) การจัดทำ�เอกสารซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติพร้อม
ประกาศเชิญชวนให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาว่าจะจัดทำ�
เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
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			 (๓) ให้นำ� ความในข้อ ๔๔ ถึงข้อ ๕๙ มาใช้บังคับกับการประกวดราคา
นานาชาติโดยอนุโลม เว้นแต่การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างให้เผยแพร่
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓๐ วันทำ�การ
วิธีสอบราคา
		 ข้อ ๖๑ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ�เอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีสอบราคาพร้อมประกาศ
เชิญชวนตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำ�หนดการจัดทำ�เอกสารซื้อหรือจ้างและ
ประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึง่ ถ้าจำ�เป็นต้องมีขอ้ ความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบ
ที่คณะกรรมการนโยบายกำ�หนด โดยมีสาระสำ�คัญตามที่กำ�หนดไว้ในแบบและไม่ทำ�ให้
หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทำ�ได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมี
ปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศ
เชิญชวนดังกล่าวไปให้สำ�นักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อนการกำ�หนดวัน เวลา
การยืน่ ข้อเสนอในเอกสารซือ้ หรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึง่ ให้กำ�หนดเป็น
วั น ถั ด จากวั น สุ ด ท้ า ยของระยะเวลาการเผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารซื้ อ หรื อ จ้ า ง
โดยกำ�หนดเป็นวัน เวลา ทำ�การ เพียงวันเดียวการกำ�หนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ
ให้กำ�หนดเป็นวัน เวลา ทำ�การ ถัดจากยื่นข้อเสนอตามวรรคสาม
		 ข้อ ๖๒ หน่วยงานของรัฐอาจนำ�ร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
สอบราคา เผยแพร่เพือ่ รับฟังความคิดเห็นจากผูป้ ระกอบการก่อนก็ได้ในกรณีทหี่ น่วยงาน
ของรัฐนำ�ร่างประกาศและร่างเอกสารซือ้ หรือจ้างด้วยวิธสี อบราคาเผยแพร่เพือ่ รับฟังความ
คิดเห็นจากผู้ประกอบการ ให้นำ�ความในข้อ ๔๖ และข้อ ๔๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
		 ข้อ ๖๓ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ตามข้อ ๒๒ และร่างประกาศและร่างเอกสารซือ้ หรือจ้างด้วยวิธสี อบราคาแล้ว ให้หวั หน้า
เจ้าหน้าทีด่ ำ�เนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารสอบราคาในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ เป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า ๕ วันทำ�การ
โดยให้คำ�นึงถึงระยะเวลาในการให้ผปู้ ระกอบการเตรียมการจัดทำ�เอกสารเพือ่ ยืน่ ข้อเสนอ
ด้วย
		 ข้อ ๖๔ ให้นำ�ความในข้อ ๔๙ มาใช้บังคับกับการให้หรือขายเอกสารสอบราคา
โดยอนุโลม
		 ข้อ ๖๕ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารสอบราคาของหน่วยงาน
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ของรัฐให้สำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
		 ข้อ ๖๖ การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจำ�เป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้าง
จะต้องกำ�หนดเงื่อนไขไว้ในเอกสารสอบราคาที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการ
ชี้สถานที่ ให้หน่วยงานของรัฐกำ�หนด วัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียด
หรือการชีแ้ จงสถานทีใ่ นเอกสารสอบราคาด้วยก่อนถึงกำ�หนดวันยืน่ ข้อเสนอ หากหน่วยงาน
ของรัฐเห็นว่ามีความจำ�เป็นที่จะต้องกำ�หนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่
อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะทีเ่ ป็นสาระสำ�คัญซึง่ มิได้กำ�หนดไว้ในเอกสารสอบราคา
ตั้งแต่ต้น ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำ�เป็นเอกสารสอบราคาเพิ่มเติมและให้ ระบุวัน เวลา
และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไว้ด้วย โดยให้ดำ�เนินการเผยแพร่
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้แจ้ง
ผูท้ ไี่ ด้รบั หรือได้ซอ้ื เอกสารสอบราคาไปแล้วทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำ�หนดการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคสอง
ให้ผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น จัดทำ�บันทึกการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้
สถานที่เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง ถ้ามีการดำ�เนินการตามวรรคสอง
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาเลื่อนวัน เวลาการยื่นข้อเสนอ และการเปิดซองสอบราคา
ตามความจำ�เป็นแก่กรณีด้วย
		 ข้อ ๖๗ ให้หน่วยงานของรัฐกำ�หนดวัน เวลา และสถานที่ในการขอรับหรือขอซื้อ
เอกสารสอบราคา ณ สถานที่ที่หน่วยงานของรัฐกำ�หนด โดยให้ขอรับหรือขอซื้อเอกสาร
สอบราคาได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
สอบราคา ตามข้อ ๖๓
		 ข้ อ ๖๘ ในการยื่ น ซองข้ อ เสนอ ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอจะต้ อ งผนึ ก ซองจ่ า หน้ า ถึ ง
ประธานคณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐ
ผูด้ ำ�เนินการสอบราคาโดยยืน่ โดยตรงต่อหน่วยงานของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐาน
ทีย่ น่ื มาพร้อมกับซองใบเสนอราคาว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริงทุกประการ
ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
มายืน่ ซองโดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผยู้ นื่ ข้อเสนอ และให้สง่ มอบซองเสนอราคาทัง้ หมด
และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั ไว้ตอ่ คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาครัง้ นัน้
เพื่อดำ�เนินการต่อไป
		 ข้อ ๖๙ นอกเหนือจากกรณีที่กำ�หนดไว้ในข้อ ๖๖ เมื่อถึงกำ�หนดวันยื่นซอง
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ข้อเสนอ ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำ�หนดวันยื่นซองข้อเสนอ
		 ข้อ ๗๐ เมื่อถึงกำ�หนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการพิจารณา
ผลการสอบราคา ดำ�เนินการเปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายแล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำ�กับไว้ในใบเสนอราคา
และเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น และให้นำ�ความในข้อ ๕๕
(๒) - (๔) มาใช้บังคับกับการดำ�เนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างของคณะ
กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา โดยอนุโลม
		 ข้อ ๗๑ ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอ
หลายรายแต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในเอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว หรือ
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในเอกสารสอบราคา
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาดำ�เนินการตามข้อ ๕๖ โดยอนุโลมถ้าปรากฏ
ว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ดำ�เนินการ
ตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
		 ข้อ ๗๒ ให้นำ�ความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือ
จ้างโดยวิธีสอบราคา โดยอนุโลม
		 ข้อ ๗๓ ให้นำ�ความในข้อ ๖๐ มาใช้บงั คับกับการสอบราคานานาชาติ โดยอนุโลม
วิธีคัดเลือก
		 ข้อ ๗๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ตามข้อ ๒๒ แล้วให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
			 (๑) จัดทำ�หนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐกำ�หนด ไม่น้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้น
มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำ�หนดน้อยกว่า ๓ ราย โดยให้คำ�นึงถึงการไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดทำ�บัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่
คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน
			 (๒) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดำ�เนินการตามข้อ ๖๘
โดยอนุโลม
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			 (๓) เมื่อถึงกำ�หนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอเฉพาะรายทีค่ ณะกรรมการได้มหี นังสือเชิญชวนเท่านัน้ พร้อมจัดทำ�บัญชีรายชือ่
ผูม้ ายืน่ ข้อเสนอ เมือ่ พ้นกำ�หนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และ
พัสดุตัวอย่างตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่
กรณีการซื้อหรือจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความจำ�เป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะ
ต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำ�ตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนำ�เสนองาน
หรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำ�เอกสารหรือรายละเอียดมาส่งภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ
			 (๔) เมื่อถึงกำ�หนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดำ�เนิน
การเปิดซองข้อเสนอและตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำ�กับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารประกอบการ
เสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่นและให้นำ�ความในข้อ ๕๕(๒) - (๔) มาใช้บังคับ
กับการดำ�เนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกของ
คณะกรรมการ โดยอนุโลม
		 ข้อ ๗๕ หากปรากฏว่ามีผยู้ นื่ ข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผยู้ นื่ ข้อเสนอหลายราย
แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการ
ดำ�เนินการตามข้อ ๕๖ โดยอนุโลมในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรง
ตามเงื่อนไขที่กำ�หนดในหนังสือเชิญชวนให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ยกเลิกการคัดเลือกครัง้ นัน้ และจะดำ�เนินการใหม่โดยวิธเี ฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ก็ได้ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรซือ้ หรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินทีจ่ ะซือ้ หรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผูย้ นื่ ข้อเสนอ
รายนัน้ มาต่อรองราคา โดยให้ดำ�เนินการตามข้อ ๕๗ หรือข้อ ๕๘ แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
		 ข้อ ๗๖ ในกรณีการจ้างตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ช) หากไม่สามารถดำ�เนิน
การตามปกติได้ ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิค
เพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามความต้องการก่อนพิจารณาด้านราคา แล้วให้คณะกรรมการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดแล้วจัดลำ�ดับ หลังจากนั้นให้เชิญผู้ที่ยื่น
ข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นข้อเสนอด้านราคาและเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม
หากเจรจาไม่ได้ผล ให้เจรจากับผูย้ นื่ ข้อเสนอด้านเทคนิคทีด่ ที สี่ ดุ รายถัดไปหากดำ�เนินการ
ตามวรรคหนึ่ง แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ พิจารณายกเลิกการจ้างในครัง้ นัน้ และจะสัง่ ให้ดำ�เนินการใหม่โดยวิธเี ฉพาะ
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เจาะจงตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ก็ได้
		 ข้อ ๗๗ ให้นำ�ความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือ
จ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม
วิธีเฉพาะเจาะจง
		 ข้อ ๗๘ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตาม
ข้อ ๒๒ แล้วให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
			 (๑) จัดทำ�หนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐ กำ�หนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรอง
ราคา โดยให้ดำ�เนินการดังต่อไปนี้
				 (ก) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มี
อาชีพขายหรือรับจ้างนัน้ โดยตรงหรือจากผูย้ นื่ ข้อเสนอในการซือ้ หรือจ้างโดยวิธปี ระกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็น
ว่าผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือ
ราคาทีป่ ระมาณได้ หรือราคาทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรให้ตอ่ รองราคาลงเท่าทีจ่ ะทำ�ได้
				 (ข) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการ
ที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยัง
สูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทำ�ได้
				

(ค) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒)

				 (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่ง
ยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียดและราคา
ที่ต�่ำกว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยค�ำนึงถึงราคาต่อหน่วย
ตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพือ่ ให้เกิดประโยชน์สงู สุดต่อหน่วยงานของรัฐ (ง) กรณีตามมาตรา
๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ฉ) ให้ด�ำเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา (จ) กรณีตามมาตรา ๕๖
วรรคหนึ่ง (๒) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็น
ว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
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ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท�ำได้
		 (๒) จัดทำ�รายงานผลการพิจารณา โดยให้นำ�ความในข้อ ๕๕ (๔) มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้าง
ได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔ การซื้อ
หรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจำ�เป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้
ก่อนและไม่อาจดำ�เนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติ
งานนั้นดำ�เนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็น
หลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวงตามความ
ในมาตรา ๙๖ วรรคสอง หน่ ว ยงานของรั ฐ อาจดำ�เนิ น การซื้ อ หรื อ จ้ า งผ่ า นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนดก็ได้
ข้อ ๘๑ ให้นำ�ความในข้อ ๔๒ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
การจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ข้อ ๘๒ หน่วยงานของรัฐใดประสงค์จะจัดทำ�โครงการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
ทีม่ รี ปู แบบและขอบเขตการดำ�เนินงานครอบคลุมการสำ�รวจ ออกแบบ ตลอดจนก่อสร้าง
จนแล้วเสร็จสมบูรณ์รวมทัง้ การบำ�รุงรักษาในช่วงเริม่ ต้นของโครงการโดยผูป้ ระกอบการ
เพียงรายเดียว ให้เสนอโครงการต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อขอความเห็นชอบก่อนที่จะเริ่มต้น
ดำ�เนินโครงการ การจ้างออกแบบรวมก่อสร้างสามารถดำ�เนินการได้ ๓ รูปแบบ ดังนี้
			 (๑) จ้างออกแบบควบคูก่ ารก่อสร้าง (Design & Build Project) คือ โครงการ
ที่มีวงเงินลงทุนและเทคโนโลยีดำ�เนินการสูง รวมทั้งสามารถจัดทำ�โครงการได้หลาย
รูปแบบ โดยส่วนใหญ่จะเป็นโครงการใหม่ที่ไม่เคยมีการดำ�เนินการมาก่อนในประเทศ
ดังนั้น จึงมีความจำ�เป็นต้องใช้ผู้รับเหมาดำ�เนินโครงการที่มีความรู้ ความสามารถ
และเทคนิคในการดำ�เนินการพิเศษ โดยเฉพาะการชำ�ระเงินค่าดำ�เนินโครงการจะมีรูป
แบบการจ่ายชำ�ระเงินตามความก้าวหน้าของงานเป็นงวด ๆ (installment)
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			 (๒) จ้างก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (Turnkey Project) คือ โครงการ
ที่ผู้ว่าจ้างจะจัดหาผู้รับจ้างดำ�เนินโครงการจนแล้วเสร็จ จึงจะมีการชำ�ระเงินค่าดำ�เนิน
โครงการ ซึ่งผู้รับจ้างอาจต้องมีหน้าที่ในการจัดหาแหล่งเงินทุนเพื่อดำ�เนินโครงการ
ด้วย รวมทัง้ ผูว้ า่ จ้างต้องมีวงเงินดำ�เนินโครงการอ้างอิงได้ประกอบการพิจารณาโครงการ
(Reference Based Price)
			 (๓) จ้างออกแบบควบคู่ก่อสร้างพร้อมจัดหาเงินทุน (หรือจ้างเหมาแบบ
เบ็ดเสร็จเต็มรูปแบบ) คือ โครงการที่ใช้รูปแบบดำ�เนินโครงการทั้ง ๒ รูปแบบ โดยผู้รับ
จ้างเป็นผู้ออกแบบและก่อสร้างควบคู่กัน (Design & Build) รวมทั้งทำ�หน้าที่จัดหาเงิน
ทุนดำ�เนินโครงการ ซึ่งผู้ว่าจ้างจะชำ�ระเงินค่าดำ�เนินโครงการเมื่อแล้วเสร็จ หลักเกณฑ์
วิธีการ และรายละเอียดกระบวนและขั้นตอนการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างให้เป็นไป
ตามที่กรมบัญชีกลางกำ�หนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบาย
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ข้ อ ๘๓ ในการพิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอโดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไปหรื อ
วิธคี ดั เลือกให้หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำ�คัญ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
			 (๑) การซื้ อ หรื อ จ้ า งที่ มี ก ารกำ�หนดคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะของพั ส ดุ ที่ เ ป็ น
มาตรฐาน และมีคณ
ุ ภาพดี เพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วย
งานของรัฐแล้ว กรณีนี้หน่วยงานของรัฐ สามารถใช้เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอ
ราคาต่ำ�สุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
			 (๒) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ
จำ�เป็นต้องคัดเลือกพัสดุ มีคุณภาพดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น
และเป็นประโยชน์ตอ่ หน่วยงานของรัฐมากทีส่ ดุ กรณีนหี้ น่วยงานของรัฐสามารถใช้เกณฑ์
ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา ๖๕ วรรคหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะ
การซือ้ หรือจ้างหรือเป็นผูไ้ ด้รบั การคัดเลือก แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์
อื่นประกอบและจำ�เป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา ให้ใช้เกณฑ์ราคา
			 (๓) การซื้อหรือจ้างที่มีการกำ�หนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคำ�นึงถึง
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เทคโนโลยีของพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐาน
เดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐกำ�หนด
เป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก และให้
หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติ ถูกต้อง ครบถ้วน และ
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น
ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ�ตามที่หน่วยงานของรัฐกำ�หนด แล้วให้ดำ�เนินการตาม (๑) หรือ (๒)
ต่อไป ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจกำ�หนดแนวทางในการพิจารณา
คัดเลือก ข้อเสนอเพิ่มเติมตามความจำ�เป็นและเหมาะสมก็ได้
อำ�นาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
		 ข้อ ๘๔ การสัง่ ซือ้ หรือสัง่ จ้างโดยวิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปครัง้ หนึง่ ให้เป็นอำ�นาจ
ของผู้ดำ�รงตำ�แหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
			 (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
			 (๒) ผู้มีอำ�นาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
		 ข้อ ๘๕ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำ�นาจของผู้ดำ�รง
ตำ�แหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
			 (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
			 (๒) ผู้มีอำ�นาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
		 ข้อ ๘๖ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำ�นาจของผู้
ดำ�รงตำ�แหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
			 (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
			 (๒) ผู้มีอำ�นาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
		 ข้อ ๘๗ ผู้มีอำ�นาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามข้อ ๘๔ ข้อ ๘๕ และข้อ ๘๖ ให้เป็นไป
ตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
		 ข้อ ๘๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจำ�เป็นจะกำ�หนดผู้มีอำ�นาจและวงเงินในการ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้าง ตามข้อ ๘๔ ข้อ ๘๕ ข้อ ๘๖ และข้อ ๘๗ แตกต่างไปจากที่กำ�หนดไว้
ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับ
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ความเห็นชอบแล้วให้รายงานสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
การจ่ายเงินล่วงหน้า
		 ข้อ ๘๙ การจ่ายเงินค่าพัสดุลว่ งหน้าให้แก่ผปู้ ระกอบการทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญาจะกระทำ�
มิได้เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจำ�เป็นจะต้องจ่าย และมีการกำ�หนด
เงื่อนไขไว้ก่อนการทำ�สัญญาหรือข้อตกลง ให้กระทำ�ได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
			 (๑) การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบ
ของราคาซื้อหรือราคาจ้าง
			 (๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอื่น
ในต่างประเทศ ซึ่งต้องดำ�เนินการผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือ
วิทยาศาสตร์ หรือพัสดุอื่น ที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกำ�หนด ซึ่งจำ�เป็นต้องซื้อ
จากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำ�หน่ายโดยตรงในต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบัน
ของรัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามเงื่อนไขที่ผู้ขายกำ�หนด แล้วแต่กรณี
			 (๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานข้อมูล
สำ�เร็จรูปที่มีลักษณะจะต้องบอกรับเป็นสมาชิกก่อน และมีกำ�หนดการออกเป็นวาระ
ดังเช่นวารสาร หรือการบอกรับเป็นสมาชิกเพือ่ การใช้ประโยชน์เรียกค้นหาข้อมูลข่าวสาร
จากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยอาศัยระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
			 (๔) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธี
เฉพาะเจาะจงนอกจากกรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ
สิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้างแต่ทั้งนี้ จะต้องกำ�หนดอัตราค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้า
ไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย
		 ข้อ ๙๐ การจ่ายเงินตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ โดยเปิดเลตเตอร์
ออฟเครดิตหรือโดยวิธีใช้ดราฟต์กรณีที่วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท หรือการจ่ายเงิน
ตามความก้าวหน้าในการสั่งซื้อพัสดุ ให้กระทำ�ได้โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า
		 ข้อ ๙๑ การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ ๘๙ (๑) (๒) และ (๓) ไม่ต้องเรียก
หลักประกันส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุลว่ งหน้าตามข้อ ๘๙ (๔) ผูป้ ระกอบการทีเ่ ป็นคูส่ ญ
ั ญา
จะต้องนำ�พันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือค้ำ�ประกันหรือหนังสือค้ำ�ประกันอิเล็กทรอนิกส์
ของธนาคารในประเทศมาค้ำ�ประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐคืน
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หนังสือค้ำ�ประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้า
จากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ให้กำ�หนดเป็นเงื่อนไขไว้ใน
สัญญาด้วย
ส่วนที่ ๓
การเช่า
		 ข้อ ๙๒ การเช่าสังหาริมทรัพย์ และการเช่าอสังหาริมทรัพย์ตามหลักเกณฑ์
ที่กำ�หนดไว้ในหมวดนี้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาดำ�เนินการได้ตามความ
เหมาะสมและจำ�เป็น โดยสำ�หรับการเช่าสังหาริมทรัพย์ให้นำ�ข้อกำ�หนดเกีย่ วกับการซือ้ มา
ใช้โดยอนุโลมในกรณีทม่ี คี วามจำ�เป็นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริมทรัพย์
และสังหาริมทรัพย์ให้กระทำ�ได้เฉพาะกรณีการเช่าซึ่งมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี ตามหลัก
เกณฑ์ ดังต่อไปนี้
			 (๑) การเช่าจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าเช่า
ทั้งสัญญา
			 (๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละยี่สิบของค่าเช่าทั้งสัญญา
การเช่าอสังหาริมทรัพย์
		 ข้อ ๙๓ การเช่าอสังหาริมทรัพย์ ให้กระทำ�ได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
			 (๑) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ
			 (๒) เช่าสถานทีเ่ พือ่ ใช้เป็นทีท่ ำ�การในกรณีทไี่ ม่มสี ถานทีข่ องหน่วยงานของ
รัฐ หรือมีแต่ไม่เพียงพอและถ้าสถานทีเ่ ช่านัน้ กว้างขวางพอ จะใช้เป็นทีพ่ กั ของผูซ้ งึ่ มีสทิ ธิ
เบิกค่าเช่าบ้านตามระเบียบของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐด้วยก็ได้
			 (๔) เช่าสถานทีเ่ พือ่ ใช้เป็นทีพ่ กั สำ�หรับผูม้ สี ทิ ธิเบิกค่าเช่าทีพ่ กั ตามระเบียบ
ของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ต้องการประหยัดเงินงบประมาณ
			 (๕) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นที่เก็บพัสดุของหน่วยงานของรัฐในกรณีที่ไม่มี
สถานที่เก็บเพียงพอการเช่าให้ดำ�เนินการเจรจาตกลงราคากับผู้ให้เช่าโดยตรง
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		 ข้อ ๙๔ ก่อนดำ�เนินการเช่า ให้เจ้าหน้าที่ทำ�รายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการ ดังต่อไปนี้
			 (๑) เหตุผลและความจำ�เป็นที่จะต้องเช่า
			 (๒) ราคาค่าเช่าที่ผู้ให้เช่าเสนอ
			 (๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพย์ทจี่ ะเช่า เช่น สภาพของสถานทีบ่ ริเวณ
ที่ต้องการใช้พร้อมทั้งภาพถ่าย (ถ้ามี) และราคาค่าเช่าครั้งหลังสุด เป็นต้น
			 ๔)
จะเช่า (ถ้ามี)

อัตราค่าเช่าของอสังหาริมทรัพย์ ซึ่งมีขนาดและสภาพใกล้เคียงกับที่

		 ข้อ ๙๕ อสังหาริมทรัพย์ซงึ่ มีอตั ราค่าเช่ารวมทัง้ ค่าบริการอืน่ เกีย่ วกับการเช่าตาม
ที่จะกำ�หนดไว้ในสัญญา ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
			 (๑) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และอัตราที่กระทรวงการคลังกำ�หนด
			 (๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่กระทรวง
มหาดไทย กรุงเทพมหานครหรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี กำ�หนด
			 (๓) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และอัตราที่หน่วยงาน
ของรัฐนั้นกำ�หนด
ส่วนที่ ๔
การแลกเปลี่ยน
		 ข้อ ๙๖ การแลกเปลีย่ นพัสดุจะกระทำ�มิได้ เว้นแต่ในกรณีทหี่ วั หน้าหน่วยงานของ
รัฐเห็นว่ามีความจำ�เป็นจะต้องแลกเปลี่ยน ให้กระทำ�ได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์
กับครุภัณฑ์และการแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
			 (๑) การแลกเปลี่ ย นครุ ภั ณ ฑ์ กั บ ครุ ภั ณ ฑ์ ป ระเภทและชนิ ด เดี ย วกั น
ให้แลกเปลี่ยนได้ เว้นแต่ การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งสำ�นักงบประมาณหรือ
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หน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีค่ วบคุมพัสดุนนั้ กำ�หนด หรือการแลกเปลีย่ นทีต่ อ้ งจ่ายเงินเพิม่
ให้ขอทำ�ความตกลงกับสำ�นักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน
			 (๒) การแลกเปลีย่ นครุภณ
ั ฑ์กบั ครุภณ
ั ฑ์ตา่ งประเภทหรือต่างชนิดกัน ให้ขอ
ทำ�ความตกลงกับสำ�นักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อนทุกกรณี
			 (๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพิ่ม ให้แลกเปลี่ยนได้
		 ข้อ ๙๗ ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาสั่งการ โดยให้รายงานตามรายการ
ดังต่อไปนี้
			 (๑) เหตุผลและความจำ�เป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน
			 (๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนำ�ไปแลกเปลี่ยน
			 (๓) ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะนำ�ไปแลกเปลี่ยน และราคาที่จะ
แลกเปลี่ยนได้โดยประมาณ
			 (๔) พัสดุทจี่ ะรับแลกเปลีย่ น และให้ระบุวา่ จะแลกเปลีย่ นกับหน่วยงานของ
รัฐหรือเอกชน
			 (๕) ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี)
		 ในกรณีทจี่ ะแลกเปลีย่ นกับเอกชน ให้ระบุวธิ ที จี่ ะแลกเปลีย่ นพร้อมทัง้ เหตุผล โดย
เสนอให้นำ�วิธกี ารซือ้ มาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การแลกเปลีย่ นพัสดุทจี่ ะนำ�ไปแลกครัง้ หนึง่
ซึง่ มีราคาซือ้ หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอให้ใช้วธิ เี ฉพาะเจาะจงโดย
การเจรจาตกลงแลกเปลี่ยนกันก็ได้
		 ข้อ ๙๘ การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจำ�เป็น โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๒๖
หรือข้อ ๒๗ แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้
			 (๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพ
ปัจจุบันของพัสดุนั้น
			 (๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของ
ใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็น
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ความจำ�เป็นไม่ทำ�ให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์หรือเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงาน
ของรัฐ
			 (๓) โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม (๑) และราคาพัสดุที่จะได้รับ
จากการแลกเปลี่ยน ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคาในท้องตลาด
โดยทั่วไป
			 (๔) ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน
			 (๕) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ
			 (๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ ๑๗๕ โดยอนุโลม
		 ข้อ ๙๙ การแลกเปลี่ยนพัสดุของหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ที่จะตกลงกัน
		 ข้อ ๑๐๐ ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของ
หน่วยงานของรัฐนัน้ แล้ว ให้แจ้งสำ�นักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐทีม่ หี น้าทีค่ วบคุม
พัสดุนั้น และสำ�นักงานการตรวจเงินแผ่นดินแล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับ
แต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน
ให้ส่งสำ�เนาหลักฐานการดำ�เนินการตามข้อ ๙๗ หรือข้อ ๙๘ ไปด้วย
หมวด ๓
งานจ้างที่ปรึกษา
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
		 ข้อ ๑๐๑ การจ้างทีป่ รึกษา เป็นงานให้บริการเพือ่ เป็นผูใ้ ห้คำ�ปรึกษาหรือแนะนำ�
แก่หน่วยงานของรัฐ โดยที่ปรึกษาต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูล
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ทีป่ รึกษา กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ขอ้ มูลทีป่ รึกษา กระทรวง
การคลัง ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนั้นหรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษา
ของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศในกรณีทมี่ คี วามจำ�เป็นต้องจ้างทีป่ รึกษาต่างประเทศ
ให้หน่วยงานของรัฐแสดงเหตุผลและความจำ�เป็นในการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศ
ไว้ในรายงานขอจ้าง โดยการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศในครั้งนั้นจะต้องมีบุคลากรไทย
ร่วมงานด้วย ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีให้แก่บุคลากรไทย
เว้นแต่สาขาบริการหรืองานจ้างที่ไม่อาจมีบุคลากรไทยได้
		 ข้อ ๑๐๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดประสงค์จะจ้างที่ปรึกษาให้กับหน่วยงาน
ของรัฐแห่งอืน่ ให้กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และรายละเอียดการดำ�เนินการจ้างทีป่ รึกษา
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพือ่ ขอความเห็นชอบ และเมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบแล้วให้
หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการตามวิธกี ารทีก่ ำ�หนดต่อไปในกรณีทเี่ ห็นสมควร คณะกรรมการ
นโยบายอาจประกาศกำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดการดำ�เนินการจ้างที่
ปรึกษา เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้
ส่วนที่ ๒
กระบวนการจ้างที่ปรึกษา
การจัดทำ�ร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา
		 ข้อ ๑๐๓ ในงานจ้างที่ปรึกษา ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาคณะหนึ่งหรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำ�ร่างขอบเขตของงาน
จ้างที่ปรึกษา รวมทั้งกำ�หนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ องค์ประกอบ
ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตาม
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำ�หนดตามความจำ�เป็นและเหมาะสม
รายงานขอจ้างที่ปรึกษา
		 ข้อ ๑๐๔ ในการจ้างที่ปรึกษาให้เจ้าหน้าที่จัดทำ�รายงานขอจ้างที่ปรึกษาเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตาม
รายการดังต่อไปนี้
			 (๑) เหตุผลและความจำ�เป็นที่ต้องจ้างที่ปรึกษา
			 (๒) ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา
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			 (๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจ้าง
			 (๔) ราคากลางงานจ้างที่ปรึกษา
			 (๕) วงเงินที่จะจ้างที่ปรึกษา โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงิน
ดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะจ้างในครั้งนั้น
			 (๖) กำ�หนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างที่ปรึกษา
			 (๗) วิธีจ้างที่ปรึกษา และเหตุผลที่ต้องจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีนั้น
			 (๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
			 (๙) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำ�เป็น
ในการจ้างที่ปรึกษา การออกเอกสารการจ้างที่ปรึกษาและประกาศเผยแพร่เมื่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึง่ แล้ว ให้เจ้าหน้าทีด่ ำ�เนินการจ้าง
ตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้
คณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างที่ปรึกษา
		 ข้อ ๑๐๕ ในการดำ�เนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตัง้ คณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างทีป่ รึกษาขึน้ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามระเบียบนี้ พร้อมกับ
กำ�หนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
			 (๑) คณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
			 (๒) คณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก
			 (๓) คณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
			 (๔) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา
		 ให้คณะกรรมการการดำ�เนินงานจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายในระยะเวลาที่กำ�หนด ถ้ามีเหตุที่ทำ�ให้การรายงานล่าช้า
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจำ�เป็น
		 ข้อ ๑๐๖ คณะกรรมการตามข้อ ๑๐๕ แต่ละคณะให้ประกอบด้วย ประธาน
กรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๔ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ�
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงาน
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ของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คำ�นึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ท่ีได้
รับแต่งตั้งเป็นสำ�คัญ และในกรณีการจ้างที่ปรึกษาที่ดำ�เนินการด้วยเงินกู้ที่กระทรวงการ
คลังได้กู้เงินจากต่างประเทศ ให้มีผู้แทนจากสำ�นักงานบริหารหนี้สาธารณะเข้าร่วมเป็น
กรรมการด้วยในกรณีจำ�เป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคล
อื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้แต่จำ�นวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่า
จำ�นวนกรรมการตามวรรคหนึ่งคณะกรรมการดำ�เนินการจ้างที่ปรึกษาทุกคณะ ควรแต่ง
ตั้งผู้ชำ�นาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
		 ข้อ ๑๐๗ องค์ประชุมของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ และการมีส่วน
ได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณา ให้นำ�ความตามข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
วิธีการจ้างที่ปรึกษา
		 ข้อ ๑๐๘ การจ้างที่ปรึกษา กระทำ�ได้ ๓ วิธี ดังนี้
		 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
		 (๒) วิธีคัดเลือก
		 (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
		 ข้อ ๑๐๙ ให้เจ้าหน้าที่จัดทำ�เอกสารจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำ�หนดการทำ�เอกสารจ้าง
ที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจำ�เป็นต้องมีข้อความหรือรายการ
แตกต่างไปจากแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายกำ�หนด โดยมีสาระสำ�คัญตามทีก่ ำ�หนดไว้ใน
แบบและไม่ทำ�ให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทำ�ได้ เว้นแต่หวั หน้าหน่วยงานของ
รัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารจ้างที่ปรึกษา
และประกาศเชิญชวนดังกล่าว ไปให้สำ�นักงานอัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อนการกำ�หนด
วัน เวลาการยื่นข้อเสนอในเอกสารจ้างที่ปรึกษาและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่งให้
กำ�หนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้าง
ที่ปรึกษาโดยกำ�หนดเป็นวัน เวลา ทำ�การ เพียงวันเดียว
		 ข้อ ๑๑๐ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา
ตามข้อ ๑๐๔ แล้วให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีเ่ ผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างทีป่ รึกษาในระบบ
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เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานทีป่ ดิ ประกาศของหน่วยงานของรัฐนัน้ เป็นเวลาติดต่อกันไม่นอ้ ยกว่า
๕ วันทำ�การ โดยให้คำ�นึงถึงระยะเวลาในการให้ที่ปรึกษาเตรียมการจัดทำ�เอกสารเพื่อ
ยืน่ ข้อเสนอด้วยการให้เอกสารจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไป รวมทัง้ เอกสาร
ที่เกี่ยวข้องให้กระทำ�ไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาตาม
วรรคหนึง่ เพือ่ ให้ทป่ี รึกษาทีป่ ระสงค์จะเข้ายืน่ ข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารจ้างทีป่ รึกษา
ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษา
		 ข้อ ๑๑๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารจ้างทีป่ รึกษาให้สำ�นักงาน
การตรวจเงินแผ่นดิน ผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
		 ข้อ ๑๑๒ เมื่อถึงกำ�หนดวันยื่นซองข้อเสนอในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกำ�หนดวันยื่นซองข้อเสนอ
		 ข้อ ๑๑๓ ในการยื่นซองข้อเสนอ ที่ปรึกษาที่ประสงค์จะยื่นข้อเสนอจะต้องผนึก
ซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปครั้งนั้น และส่งถึงหน่วยงานของรัฐผู้ดำ�เนินการจ้างโดยยื่นโดยตรงต่อหน่วยงาน
ของรัฐ พร้อมรับรองเอกสารหลักฐานที่ยื่นว่าเอกสารดังกล่าวถูกต้องและเป็นความจริง
ทุกประการให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซอง ในกรณี
ที่ปรึกษามายื่นซองให้ออกใบรับให้แก่ที่ปรึกษา และให้ส่งมอบซองข้อเสนอทั้งหมดและ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ทีไ่ ด้รบั ไว้ตอ่ คณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธปี ระกาศ
เชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น เพื่อดำ�เนินการต่อไป การยื่นซองผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
		 ข้อ ๑๑๔ เมือ่ ถึงกำ�หนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดำ�เนินงาน
จ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ดำ�เนินการดังนี้
			 (๑) เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของที่ปรึกษา
ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำ�กับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ
ทุกแผ่น
			 (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของที่ปรึกษาแล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง มีคณ
ุ สมบัตแิ ละข้อเสนอเป็นไปตามเงือ่ นไขทีห่ น่วยงานของรัฐกำ�หนดไว้ในเอกสาร
138

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

จ้างที่ปรึกษาในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา
รายใดก็ได้ แต่จะให้ที่ปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสำ�คัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และ
หากคณะกรรมการเห็นว่า ทีป่ รึกษารายใดมีคณ
ุ สมบัตไิ ม่ครบถ้วนตามเงือ่ นไขทีห่ น่วยงาน
ของรัฐได้กำ�หนดไว้ในประกาศและเอกสารจ้างที่ปรึกษาให้คณะกรรมการตัดรายชื่อ
ของทีป่ รึกษารายนัน้ ในกรณีทที่ ปี่ รึกษารายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน หรือ
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำ�หนดไว้ในประกาศและ
เอกสารจ้างที่ปรึกษา ในส่วนที่มิใช่สาระสำ�คัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำ�ให้เกิด
การได้เปรียบเสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณา
ผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
			 (๓) เปิดซองข้อเสนอด้านราคาของที่ปรึกษารายที่ถูกต้องตาม (๒) และ
พิจารณาเลือกรายที่เสนอราคาต�่ำสุด และจัดล�ำดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย กรณีที่ปรึกษาราย
ที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต�่ำสุด ไม่เข้าท�ำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐ
ในเวลาทีก่ ำ� หนดตามเอกสารจ้างทีป่ รึกษา ให้คณะกรรมการพิจารณาผูท้ เี่ สนอราคาต�ำ่ สุด
รายถัดไปกรณีที่มีที่ปรึกษาเสนอราคาต�่ำสุดเท่ากันหลายราย ให้เรียกที่ปรึกษาดังกล่าว
มาเสนอราคาใหม่ ด้วยวิธีการยื่นซองข้อเสนอด้านราคาและพิจารณาเลือกรายที่เสนอ
ราคาต�่ำสุด
			 (๔) จัดทำ�รายงานผลการพิจารณา โดยอย่างน้อยต้องมีรายการดังต่อไปนี้
				

(ก) รายละเอียดงานจ้างที่ปรึกษา

				

(ข) รายชื่อที่ปรึกษา วงเงินที่เสนอ และข้อเสนอของที่ปรึกษาทุกราย

				

(ค) รายชือ่ ทีป่ รึกษาทีผ่ า่ นการคัดเลือกว่าไม่เป็นผูม้ ผี ลประโยชน์รว่ มกัน

				 (ง) หลั ก เกณฑ์ ก ารพิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอ พร้ อ มเกณฑ์ ก าร
					 ให้คะแนน
				 (จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของ
					 ที่ปรึกษาทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
		 ข้อ ๑๑๕ เมือ่ คณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไป
ได้พิจารณาตามข้อ ๑๑๔ แล้ว ปรากฏว่า มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว หรือ
มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้า
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หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งนั้น
แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดำ�เนินการต่อไปโดย
ไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษา
รายนั้น ในกรณีที่ไม่มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้าง
ในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า หากดำ�เนินการจ้างด้วย
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำ�เนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตาม
มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก)
แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดำ�เนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะ
เจาะจงด้วยเหตุอนื่ ให้เริม่ กระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดทำ�รายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔
		 ข้อ ๑๑๖ การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปที่ปรากฏว่าราคาของ
ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือกยังสูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามข้อ ๑๐๔ ให้คณะกรรมการ
ดำ�เนินการดังนี้
			 (๑) ให้แจ้งทีป่ รึกษารายทีค่ ณะกรรมการเห็นสมควรจ้างนัน้ เพือ่ ต่อรองราคา
ให้ต่ำ�สุดเท่าที่จะทำ�ได้หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว หากราคาที่เสนอใหม่ไม่สูง
กว่าวงเงินที่จะจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง
หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างนั้นไม่เกินร้อย
ละสิบของวงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอจ้างจาก
ที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้น
			 (๒) ถ้าด�ำเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งที่ปรึกษาที่ผ่านเกณฑ์
ด้านคุณภาพทุกราย เพื่อเสนอราคาใหม่พร้อมกันยื่นซองข้อเสนอด้านราคาภายในระยะ
เวลาทีห่ น่วยงานของรัฐก�ำหนด หากทีป่ รึกษารายใดไม่ยนื่ ซองข้อเสนอด้านราคาให้ถอื ว่า
ที่ปรึกษาที่เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากที่ปรึกษาที่เสนอราคาต�่ำสุด
ในการเสนอราคาครั้งนั้นเสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่า
นั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้
เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น
			 (๓) ถ้าดำ�เนินการตาม (๒) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม หรือ
ยกเลิกการจ้างในครั้งนั้น และดำ�เนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่ แต่หากหัวหน้า
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หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการดำ�เนินการประกาศเชิญชวนทั่วไปใหม่อาจ
ไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดำ�เนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา ๗๐
วรรคหนึ่ง (๒) (ก) หรือมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้เว้นแต่หน่วยงาน
ของรัฐจะดำ�เนินการโดยวิธคี ดั เลือกหรือวิธเี ฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอนื่ ให้เริม่ กระบวนการ
จ้างใหม่โดยการจัดทำ�รายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔
		 ข้อ ๑๑๗ ภายหลังจากที่ได้ดำ�เนินการตามข้อ ๑๑๔ ข้อ ๑๑๕ หรือข้อ ๑๑๖ แล้ว
แต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว ให้คณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
		 ข้อ ๑๑๘ เมือ่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา
ตามข้อ ๑๑๗ และผู้มีอำ�นาจอนุมัติสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะ
งานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นและแจ้งให้ที่ปรึกษาที่เข้า
ยื่นข้อเสนอทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรม
บัญชีกลางกำ�หนด
วิธีคัดเลือก
		 ข้อ ๑๑๙ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา
ตามข้อ ๑๐๔ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ขอรายชื่อที่ปรึกษาในสาขางานที่จะจ้างจากศูนย์ข้อมูล
ที่ปรึกษา กระทรวงการคลังแล้วมอบให้คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดย
วิธีคัดเลือก เพื่อด�ำเนินการต่อไป
		 ข้อ ๑๒๐ ให้คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก ด�ำเนินการ
ดังนี้
			 (๑) จัดท�ำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดให้เข้ายื่น
ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐไม่นอ้ ยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนัน้ มีทปี่ รึกษาทีม่ คี ณ
ุ สมบัติ
ตรงตามทีก่ ำ� หนดน้อยกว่า ๓ ราย ให้เข้ายืน่ ข้อเสนอ โดยให้คำ� นึงถึงการไม่มผี ลประโยชน์
ร่วมกันของผูท้ เี่ ข้ายืน่ ข้อเสนอ พร้อมจัดท�ำบัญชีรายชือ่ ทีป่ รึกษาทีค่ ณะกรรมการมีหนังสือ
เชิญชวนไปด้วย
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			 (๒) การยืน่ ซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดำ� เนินการตามข้อ ๑๑๓
โดยอนุโลม
			 (๓) เมื่อถึงก�ำหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของที่
ปรึกษาเฉพาะรายที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดท�ำบัญชีรายชื่อ
ที่ปรึกษาที่มายื่นข้อเสนอเมื่อพ้นก�ำหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา
			 (๔) เมื่อถึงก�ำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอและ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของที่ปรึกษาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก�ำกับ
ไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
			 (๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของที่ปรึกษาแล้วคัดเลือกที่ปรึกษาที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนดไว้ใน
หนังสือเชิญชวนในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากที่ปรึกษา
รายใดก็ได้ แต่จะให้ท่ีปรึกษารายใดเปลี่ยนแปลงสาระส�ำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และ
หากคณะกรรมการเห็ น ว่ า ที่ ป รึ ก ษารายใดมี คุ ณ สมบั ติ ไ ม่ ค รบถ้ ว นตามเงื่ อ นไขที่
หน่วยงานของรัฐก�ำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของที่ปรึกษา
รายนัน้ ออกจากการคัดเลือกในครัง้ นัน้ ในกรณีทที่ ปี่ รึกษารายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน
หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนดไว้ในหนังสือ
เชิญชวนในส่วนที่มิใช่สาระส�ำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท�ำให้เกิดการได้เปรียบ
เสียเปรียบต่อที่ปรึกษารายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรน
การตัดสิทธิ์ที่ปรึกษารายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
			 (๖) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของทีป่ รึกษารายทีถ่ กู ต้องตาม (๕) และผ่าน
เกณฑ์ดา้ นคุณภาพทีห่ น่วยงานของรัฐก�ำหนดและจัดล�ำดับ และให้พจิ ารณาคัดเลือกผูช้ นะ
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
				 ก) กรณี ง านจ้ า งที่ ป รึ ก ษาที่ เ ป็ น ไปตามมาตรฐานของหน่ ว ยงาน
ของรัฐหรืองานที่ซับซ้อนให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคา
มากที่สุด
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				 ข) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้คัดเลือกรายที่ได้
คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุดในกรณีที่ปรึกษารายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าท�ำสัญญาหรือ
ข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก�ำหนด ให้คณะกรรมการพิจารณาที่ปรึกษาที่ได้
คะแนนมากที่สุดล�ำดับถัดไป ตาม (ก)หรือ (ข) แล้วแต่กรณี
			 (๗) ในกรณีที่มีที่ปรึกษาได้คะแนนเท่ากันหลายราย ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
				

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

				

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

			 (๘) จัดท�ำรายงานผลการพิจารณา โดยให้น�ำความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
		 ข้อ ๑๒๑ เมือ่ คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธคี ดั เลือกได้พจิ ารณาตาม
ข้อ ๑๒๐ แล้ว ปรากฏว่า มีที่ปรึกษาเข้ายื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีที่ปรึกษา
เข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอหลายรายแต่ ผ ่ า นการคั ด เลื อ กเพี ย งรายเดี ย ว ให้ เ สนอหั ว หน้ า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ยกเลิกการคัดเลือกครัง้ นัน้ แต่ถา้ คณะกรรมการ
พิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด�ำเนินการต่อไปโดย ไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก
ให้ ค ณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ ที่ป รึก ษารายนั้ น ในกรณี ที่ ไ ม่ มีที่ปรึ ก ษาเข้ า ยื่ น
ข้อเสนอหรือข้อเสนอนัน้ ไม่ได้รบั การคัดเลือก ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าทีเ่ พือ่ พิจารณายกเลิกการจ้างในครัง้ นัน้ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
แล้วเห็นว่าการด�ำเนินการคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด�ำเนินการจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึง่ (๓) (ก) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด�ำเนินการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท�ำรายงาน
ขอจ้างตามข้อ ๑๐๔
ข้อ ๑๒๒ ในกรณีที่ปรากฏว่า ราคาของที่ปรึกษาที่เป็นผู้ชนะหรือได้รับการคัดเลือกยัง
สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างตามข้อ ๑๐๔ ให้คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัด
เลือกด�ำเนินการ ดังนี้
			 (๑) ต่ อ รองราคากั บ ที่ ป รึ ก ษารายที่ ค ณะกรรมการเห็ น สมควรจ้ า งนั้ น
ให้ต�่ำสุดเท่าที่จะท�ำได้หากที่ปรึกษารายนั้นยอมลดราคาแล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่า
วงเงินที่จะจ้าง หรือสูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง หรือต่อรองราคาแล้ว
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ไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่า
ราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอจ้างจากที่ปรึกษารายนั้น
			 (๒) หากด�ำเนินการตาม (๑) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่ม หรือ
ยกเลิกการจ้างในครัง้ นัน้ และด�ำเนินการจ้างโดยวิธคี ดั เลือกใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการด�ำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้
ด�ำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ก) ก็ได้ เว้นแต่หน่วย
งานของรัฐจะด�ำเนินการโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอนื่ ให้เริม่ กระบวนการจ้างใหม่โดย
การจัดท�ำรายงานขอจ้างตามข้อ ๑๐๔
		 ข้อ ๑๒๓ ให้น�ำความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการ
คัดเลือกในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม
วิธีเฉพาะเจาะจง
		 ข้อ ๑๒๔ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างที่ปรึกษา
ตามข้อ ๑๐๔ แล้ว ให้คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
			 (๑) จัดท�ำหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วย
งานของรัฐก�ำหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคา
			 (๒) จั ด ท� ำ หนั ง สื อ เชิ ญ ชวนที่ ป รึ ก ษาที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รงตามเงื่ อ นไขที่
หน่วยงานของรัฐก�ำหนดรายใดรายหนึง่ ให้เข้ายืน่ ข้อเสนอหรือเจรจาต่อรองราคาพิจารณา
ข้อเสนอของที่ปรึกษาและเจรจาต่อรองกับที่ปรึกษารายนั้นโดยตรง เพื่อให้ได้ข้อเสนอ
ที่เหมาะสม ถูกต้อง เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับ
วัตถุประสงค์ของการจ้างครั้งนั้น
			 (๓) จัดท�ำรายงานผลการพิจารณา โดยให้น�ำความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้
บังคับโดยอนุโลมข้อ ๑๒๕ ให้น�ำความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับ
การคัดเลือกในงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
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เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
		 ข้อ ๑๒๖ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือ
วิธีคัดเลือก นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ประกอบด้วย (๑) ผลงานและ
ประสบการณ์ของที่ปรึกษา (๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน (๓) จ�ำนวนบุคลากร
ที่ร่วมงาน (๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (๕) ข้อเสนอ
ทางด้านการเงิน และ (๖) เกณฑ์อื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวงแล้ว ให้เป็นไปตาม
เกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น�้ำหนัก ตามความในมาตรา ๗๖วรรคหนึ่ง ดังต่อไปนี้
			 (๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อด�ำเนินงานประจ�ำ งานที่มีมาตรฐานเชิง
คุณภาพตามหลักวิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต�่ำสุด
			 (๒) กรณีงานจ้างทีป่ รึกษาทีเ่ ป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรือ
งานทีซ่ บั ซ้อนให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผูย้ นื่ ข้อเสนอทีผ่ า่ นเกณฑ์ดา้ นคุณภาพแล้วและ
ให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด
			 (๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัด
เลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนน
ด้านคุณภาพมากที่สุด
อำ�นาจในการสั่งจ้างงานจ้างที่ปรึกษา
		 ข้อ ๑๒๗ การสัง่ จ้างงานจ้างทีป่ รึกษาครัง้ หนึง่ ให้เป็นอ�ำนาจของผูด้ ำ� รงต�ำแหน่ง
และภายในวงเงินดังต่อไปนี้
			 (๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
			 (๒) ผู้มีอ�ำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
		 ผูม้ อี ำ� นาจเหนือขึน้ ไปหนึง่ ชัน้ ตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
		 ข้อ ๑๒๘ รัฐวิสาหกิจใดมีความจ�ำเป็นจะก�ำหนดผูม้ อี ำ� นาจและวงเงินในการสัง่ จ้าง
ทีป่ รึกษาตามข้อ ๑๒๗ แตกต่างไปจากทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส�ำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
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ค่าจ้างที่ปรึกษา
		 ข้อ ๑๒๙ อัตราค่าจ้างที่ปรึกษาให้เป็นไปตามความเหมาะสมและประหยัด
โดยค�ำนึงถึงองค์ประกอบต่าง ๆ เช่น ลักษณะของงานที่จะจ้าง อัตราค่าจ้างของงาน
ในลักษณะเดียวกันที่หน่วยงานของรัฐอื่นเคยจ้าง จ�ำนวนคน - เดือน (man-months)
เท่าที่จ�ำเป็น ดัชนีค่าครองชีพ เป็นต้น แต่ทั้งนี้จะต้องไม่เกินกว่าอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา
ตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศก�ำหนด (ถ้ามี) ด้วย
ค่าจ้างล่วงหน้า
		 ข้อ ๑๓๐ ในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า ให้จ่ายได้ไม่เกิน
ร้อยละสิบห้าของค่าจ้างตามสัญญา และที่ปรึกษาที่เป็นคู่สัญญาจะต้องน�ำหนังสือ
ค�้ำประกันหรือหนังสือค�้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค�้ำประกัน
เงินที่ได้รับล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐคืนหนังสือค�้ำประกันดังกล่าวให้แก่
คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าจ้างที่จ่ายตามผลงาน
แต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ ให้ก�ำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวน
หรือหนังสือเชิญชวน และในสัญญาด้วยส�ำหรับการจ้างหน่วยงานของรัฐ ให้จ่ายเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของค่าจ้าง ตามสัญญา และไม่ต้องมีหลักประกัน
เงินล่วงหน้าที่รับไปก็ได้
หมวด ๔
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ส่วนที่ ๑
บททั่วไป
		 ข้อ ๑๓๑ ในกรณีราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค หรือราชการส่วน
ท้องถิน่ ใดไม่มี หน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือมีแต่ไม่สามารถออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างได้เอง อาจขอความร่วมมือกับกรมโยธาธิการและผังเมือง
กรมศิลปากร หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มีหน่วยงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ก่อนก็ได้
		 ข้อ ๑๓๒ หน่วยงานของรัฐแห่งใดที่ประสงค์จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ให้ก�ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียด
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การด�ำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายเพือ่
ขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หน่วยงานของรัฐด�ำเนินการตาม
วิธีการที่ก�ำหนดต่อไปในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศก�ำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการและรายละเอียดการด�ำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้
		 ข้อ ๑๓๓ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ ต้องไม่มสี ว่ นได้เสียกับผูป้ ระกอบการงานก่อสร้างในงานนัน้ ในลักษณะ
ดังต่อไปนี้
			 (๑) มีความสัมพันธ์โดยตรง คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างงาน
ก่อสร้างในงานที่ตนเอง เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น
			 (๒) มีความสัมพันธ์โดยอ้อม คือ ผู้ให้บริการจะต้องไม่เป็นผู้รับจ้างให้กับคู่
สัญญา ของหน่วยงานของรัฐในงานที่ตนเองเป็นผู้ให้บริการ
		 ข้อ ๑๓๔ ผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นบุคคลธรรมดา
จะต้องมี สัญชาติไทยและเป็นผู้ที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือ
วิศวกรรมส�ำหรับงานว่าจ้างตามทีก่ ำ� หนด โดยกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือ
วิศวกรรม แล้วแต่กรณีผใู้ ห้บริการทีเ่ ป็นนิตบิ คุ คล กรรมการผูจ้ ดั การหรือหุน้ ส่วนผูจ้ ดั การ
ของนิตบิ คุ คลนัน้ จะต้องเป็นคนไทย และเป็นนิตบิ คุ คลทีม่ ผี ถู้ อื หุน้ เป็นคนไทยเกินร้อยละ
ห้าสิบของทุนการจัดตั้งนิติบุคคลนั้น
		 ข้อ ๑๓๕ ในกรณีทผี่ วู้ า่ จ้างหรือหน่วยงานของรัฐอืน่ จะน�ำแบบแปลนรายละเอียด
งานจ้างไปด�ำเนินการก่อสร้างนอกเหนือจากที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา ให้ผู้ว่าจ้างหรือ
หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ จ่ายเงินค่าจ้างแก่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ตามอัตรา
ที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศก�ำหนด
		 ข้อ ๑๓๖ ห้ามผู้ให้บริการจ้างออกแบบงานก่อสร้างน�ำแบบแปลนรายละเอียด
งานจ้างที่ได้ท�ำ สัญญากับผู้ว่าจ้างแล้วไปให้ผู้อื่นด�ำเนินการก่อสร้างอีก เว้นแต่จะได้รับ
อนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างก่อน
		 ข้อ ๑๓๗ ระหว่างด�ำเนินการตามสัญญาจ้าง ผู้ว่าจ้างอาจขอให้ผู้ให้บริการจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้างเปลี่ยนแปลงแก้ไขรายละเอียดเล็ก ๆ น้อย ๆ ในส่วนที่ไม่กระทบ
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ต่อโครงสร้างที่ส�ำคัญและเป็นไปตามมาตรฐานงานก่อสร้างที่ผู้ให้บริการจ้างออกแบบ
งานก่อสร้างได้ส่งมอบตามงวดงานในสัญญาแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก
		 ข้อ ๑๓๘ ผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างจะต้องจัดผู้ควบคุมงานที่มีความรู้และ
มีความช�ำนาญงานก่อสร้างให้เหมาะสมกับสภาพงานก่อสร้างนั้น ๆผู้ให้บริการควบคุม
งานก่อสร้างจะต้องส่งรายชื่อผู้ควบคุมงาน ผู้ตรวจการหรือผู้แทนให้ผวู้ ่าจ้างให้ความเห็น
ชอบ และในกรณีที่ผู้ควบคุมงานไม่สามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่งผู้ให้บริการ
ควบคุมงานก่อสร้างจะต้องเสนอชื่อผู้ควบคุมงานปฏิบัติงานแทน ผู้ที่ปฏิบัติงานแทน
ในกรณีดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้ว่าจ้าง
ส่วนที่ ๒
กระบวนการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
การจัดทำ�ร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
		 ข้อ ๑๓๙ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับ
ผิดชอบจัดท�ำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งก�ำหนด
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอองค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการ
ประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามทีห่ วั หน้าหน่วยงานของรัฐก�ำหนด
ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม
รายงานขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
		 ข้อ ๑๔๐ ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั ท�ำรายงาน
ขอจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ ขอความเห็นชอบ
โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามรายการดังต่อไปนี้
			 (๑) เหตุผลและความจ�ำเป็นที่ต้องจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
			 (๒) ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
			 (๓) คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
			 (๔) วงเงินค่าก่อสร้างโดยประมาณ
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			 (๕) ค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยประมาณ
			 (๖) ก�ำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
			 (๗) วิธีที่จะจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง
โดยวิธีนั้น
			 (๘) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
			 (๙) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ�ำเป็น
ในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือ
หนังสือเชิญชวนเมือ่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานตามวรรคหนึง่ แล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการจ้างตามวิธีการจ้างนั้นต่อไปได้
คณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
		 ข้อ ๑๔๑ ในการด�ำเนินการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการด�ำ เนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างขึน้ เพือ่ ปฏิบตั กิ ารตามระเบียบนี้ พร้อมกับก�ำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของ
คณะกรรมการ แล้วแต่กรณีดังนี้
			 (๑) คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไป
			 (๒) คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
คัดเลือก
			 (๓) คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง
			 (๔) คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธปี ระกวดแบบ
			 (๕) คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ใ นงานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งาน
ก่อสร้างให้คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคณะ
รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายในระยะเวลาทีก่ ำ� หนด ถ้ามีเหตุทที่ ำ� ให้
การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาได้ตามความจ�ำเป็น
		 ข้อ ๑๔๒ คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตาม
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ข้อ ๑๔๑ แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย
๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้ค�ำนึงถึง
ลักษณะหน้าทีแ่ ละความรับผิดชอบของผูท้ ไี่ ด้รบั แต่งตัง้ เป็นส�ำคัญนอกเหนือจากกรณีตาม
วรรคหนึ่ง จะแต่งตั้งผู้ช�ำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิที่เป็นบุคคลภายนอกในงานที่จ้างนั้น
ร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ขอ้ ๑๔๓ องค์ประชุมของคณะกรรมการ มติของคณะกรรมการ
และการมีสว่ นได้เสียในเรือ่ งซึง่ ทีป่ ระชุมพิจารณา ให้นำ� ความตามข้อ ๒๗ มาใช้บงั คับโดย
อนุโลม
วิธีการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
		 ข้อ ๑๔๔ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง กระท�ำได้ ๔ วิธี ดังนี้
			 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
			 (๒) วิธีคัดเลือก
			 (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง
			 (๔) วิธีประกวดแบบ
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
		 ข้อ ๑๔๕ ให้น�ำความในข้อ ๑๐๙ ข้อ ๑๑๐ ข้อ ๑๑๑ ข้อ ๑๑๒ และข้อ ๑๑๓
มาใช้บังคับกับการด�ำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปในส่วนนี้ โดยอนุโลม
		 ข้อ ๑๔๖ เมื่อถึงก�ำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการ
ด� ำ เนิ น งานจ้ า งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก่ อ สร้ า งโดยวิ ธี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ ว ไป
ด�ำเนินการดังนี้
			 (๑) เปิดซองข้อเสนอ และตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผูใ้ ห้บริการ
ทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อก�ำกับไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอ
ทุกแผ่น
			 (๒) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ
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ผู้ให้บริการแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอเป็นไปตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนดไว้ใน
เอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ในกระบวนการพิจารณาอาจสอบถาม
ข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการรายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลง
สาระส�ำคัญทีเ่ สนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่าผูใ้ ห้บริการรายใดมีคณ
ุ สมบัติ
ไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐได้ก�ำหนดไว้ในประกาศและเอกสารงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการ
รายนั้นในกรณีที่ผู้ให้บริการรายใดเสนอเอกสารด้านคุณภาพไม่ครบถ้วน หรือเสนอราย
ละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนดไว้ในประกาศและเอกสารงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ในส่วนที่มิใช่สาระส�ำคัญ และความแตกต่างนั้น
ไม่มีผลท�ำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็ก
น้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ให้บริการรายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
			 (๓) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม (๒) ซึ่ง
มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากราย
ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดและจัดล�ำดับไว้ไม่เกิน ๓ ราย ในกรณีที่ผู้ให้บริการราย
ที่ คั ด เลื อ กไว้ ซ่ึ ง ได้ ค ะแนนคุ ณ ภาพมากที่ สุ ด ไม่ ย อมเข้ า ท� ำ สั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงกั บ
หน่วยงานของรัฐในเวลาที่กำ� หนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในล�ำดับถัดไป
			 (๔) จัดท�ำรายงานผลการพิจารณา โดยให้น�ำความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
		 ข้อ ๑๔๗ เมื่อคณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปได้พิจารณาตามข้อ ๑๔๖ แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการยื่น
ข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ให้บริการหลายรายแต่ผ่านการคัดเลือกเพียงรายเดียว
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการประกาศเชิญชวน
ทั่วไปครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะด�ำเนินการ
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับ
ผู้ให้บริการรายนั้น ในกรณีที่ไม่มีผู้ให้บริการเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการ
คัดเลือก ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการ
จ้างในครัง้ นัน้ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการด�ำเนินการประกาศ
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เชิญชวนทั่วไปใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด�ำเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๘๑
(๑) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒ (๑) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐ
จะด�ำเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงเป็นอย่างอื่น ให้เริ่มกระบวนการจ้าง
ใหม่โดยการจัดท�ำรายงานขอจ้างตามข้อ ๑๔๐
		 ข้อ ๑๔๘ ให้นำ� ความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บงั คับกับการประกาศผลผูช้ นะในงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป โดยอนุโลม
วิธีคัดเลือก
		 ข้อ ๑๔๙ เมือ่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
			 (๑) จัดท�ำหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตามที่ก�ำหนดให้เข้า
ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่น้อยกว่า ๓ ราย เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ให้บริการที่
มีคุณสมบัติตรงตามที่ก�ำหนดน้อยกว่า ๓ รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยให้ค�ำนึงถึงการ
ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอและให้จัดท�ำบัญชีรายชื่อผู้ให้บริการที่
คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนไปด้วย
			 (๒) การยืน่ ซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดำ� เนินการตามข้อ ๑๑๓
โดยอนุโลม
			 (๓) เมื่อถึงก�ำหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของ
ผูใ้ ห้บริการเฉพาะรายทีค่ ณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวนเท่านัน้ พร้อมจัดท�ำบัญชีรายชือ่
ผู้ให้บริการที่มายื่นข้อเสนอเมื่อพ้นก�ำหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐาน
ต่าง ๆ ตามเงื่อนไขที่ก�ำหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ให้บริการ
			 (๒) เมื่อถึงก�ำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้เปิดซองข้อเสนอและ
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผูใ้ ห้บริการทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชือ่ ก�ำกับ
ไว้ในเอกสารประกอบการยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
			 (๕) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ
ผู้ให้บริการแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง มีคณ
ุ สมบัตแิ ละข้อเสนอเป็นไปตามเงือ่ นไขทีห่ น่วยงานของรัฐก�ำหนดไว้ในหนังสือ
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เชิญชวนในกระบวนการพิจารณา อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิม่ เติมจากผูใ้ ห้บริการรายใด
ก็ได้แต่จะให้ผู้ให้บริการรายใดเปลี่ยนแปลงสาระส�ำคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหาก
คณะกรรมการเห็นว่าผู้ให้บริการรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงาน
ของรัฐก�ำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวนให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ให้บริการรายนั้น
ออกจากการคัดเลือกในครัง้ นัน้ ในกรณีทผี่ ใู้ ห้บริการรายใดเสนอเอกสารไม่ครบถ้วน หรือ
เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงือ่ นไขทีห่ น่วยงานของรัฐก�ำหนดไว้ในหนังสือเชิญชวน
ในส่วนที่มิใช่สาระส�ำคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลท�ำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ต่อผู้ให้บริการรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อยให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์
ผู้ให้บริการรายนั้นและพิจารณาในขั้นตอนต่อไป
			 (๖) พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ให้บริการรายที่ถูกต้องตาม (๕) ซึ่งมี
คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ แล้วให้เสนอจ้างจากรายที่ได้
คะแนนคุณภาพมากทีส่ ดุ และจัดล�ำดับในกรณีทผี่ ใู้ ห้บริการรายทีค่ ดั เลือกไว้ซงึ่ ได้คะแนน
คุณภาพมากทีส่ ดุ ไม่ยอมเข้าท�ำสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของรัฐในเวลาทีก่ ำ� หนด
ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ให้บริการที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดล�ำดับถัดไป
			 (๗) จัดท�ำรายงานผลการพิจารณา โดยให้น�ำความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
		 ข้อ ๑๕๐ เมื่อคณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีคัดเลือกได้พิจารณาตามข้อ ๑๔๙ แล้ว ปรากฏว่ามีผู้ให้บริการเข้ายื่นข้อเสนอ
เพี ย งรายเดี ย วหรื อ มี ผู ้ ใ ห้ บ ริ ก ารเข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอหลายรายแต่ ผ ่ า นการคั ด เลื อ ก
เพียงรายเดียว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการ
คัดเลือกครัง้ นัน้ แต่ถา้ คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผลสมควรทีจ่ ะด�ำเนินการ
ต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิกการคัดเลือก ให้คณะกรรมการเจรจาต่อรองกับผู้ให้บริการ
รายนั้นในกรณีท่ีไม่มีผู้ให้บริการเข้ายื่นข้อเสนอหรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างใน
ครั้งนั้น แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่าการด�ำเนินการจ้างโดยวิธี
คัดเลือกใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ด�ำเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๘๒
(๑) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะด�ำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่ม
กระบวนการจ้างใหม่โดยการจัดท�ำรายงานขอจ้างตามข้อ ๑๔๐
		 ข้อ ๑๕๑ ให้น�ำความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการ
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คัดเลือกในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือก โดยอนุโลม
วิธีเฉพาะเจาะจง
		 ข้อ ๑๕๒ เมือ่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้คณะกรรมการด�ำเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด�ำเนินการดังต่อไปนี้
			 (๑) จัดท�ำหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคย
เห็นความสามารถแล้ว และมีคณ
ุ สมบัตเิ หมาะสมทีจ่ ะท�ำงานทีว่ า่ จ้างนัน้ ให้เข้ายืน่ ข้อเสนอ
			 (๒) พิจารณาข้อเสนอของผูใ้ ห้บริการ เพือ่ ให้ได้ขอ้ เสนอทีเ่ หมาะสม ถูกต้อง
เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการจ้าง
ครั้งนั้น
			 (๓) จัดท�ำรายงานผลการพิจารณา โดยให้น�ำความในข้อ ๑๑๔ (๔) มาใช้
บังคับโดยอนุโลม
		 ข้อ ๑๕๓ ให้น�ำความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการ
คัดเลือกในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
วิธีประกวดแบบ
		 ข้อ ๑๕๔ ให้เจ้าหน้าทีจ่ ดั ท�ำเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธปี ระกวดแบบ
พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนดการท�ำเอกสารงาน
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง
ถ้าจ�ำเป็นต้องมีขอ้ ความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบทีค่ ณะกรรมการนโยบายก�ำหนด
โดยมีสาระส�ำคัญตามที่ก�ำหนดไว้ในแบบและไม่ท�ำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้
กระท�ำได้ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปญ
ั หาในทางเสียเปรียบหรือไม่รดั กุม
พอ ก็ให้สง่ ร่างเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างและประกาศดังกล่าวไปให้สำ� นักงาน
อัยการสูงสุดตรวจพิจารณาก่อน ข้อ ๑๕๕ เมือ่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ
รายงานขอจ้างออกแบบงานก่อสร้าง ตามข้อ ๑๔๐ แล้ว ให้ด�ำเนินการ ดังนี้
			 (๑) ขั้นตอนที่ ๑ การประกวดแนวความคิดในการออกแบบ
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				 (ก) ให้เจ้าหน้าที่ด�ำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๑๕ วันท�ำการ โดยให้ค�ำนึง
ถึงระยะเวลาในการชี้แจงรายละเอียด (ถ้ามี) และระยะเวลาที่ให้ผู้ให้บริการเตรียมการ
จัดท�ำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย และให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารงาน
จ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธปี ระกวดแบบให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทาง
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ การให้เอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ
รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวข้องให้กระท�ำไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้ผู้ให้บริการที่ประสงค์จะเข้ายื่น
ข้อเสนอสามารถขอรับเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึง
วันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างในกรณี
ที่มีความจ�ำเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการประกวดแนวความคิดให้ก�ำหนดเป็น
วันท�ำการวันใดวันหนึ่งก่อนวันยื่นข้อเสนอการก�ำหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอให้
ก�ำหนดเป็นวัน เวลา ท�ำการเพียงวันเดียวหลังจากสิน้ สุดการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ตามวรรคหนึง่ ให้นำ� ความในข้อ ๑๑๓ มาใช้บงั คับกับการยืน่ ข้อเสนอโดยวิธปี ระกวดแบบ
โดยอนุโลม
				 (ข) เมื่อถึงก�ำหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการ
ด�ำเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธปี ระกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่างๆ
ของผู้ให้บริการทุกรายแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง
และเสนอแนวความคิ ด ในการออกแบบเป็ น ไปตามเงื่ อ นไขที่ ก� ำหนดไว้ ใ นเอกสาร
งานจ้างออกแบบก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ แล้วให้คัดเลือกผู้ให้บริการที่เสนอแนว
ความคิดที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของหน่วยงานของรัฐและ
จัดล�ำดับ
				 (ค) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์รว่ มกันของผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบั คัดเลือก
ตาม (ข) แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน เพื่อไปด�ำเนินการขั้นตอนที่
๒ ต่อไป
(ง) ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วย
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เอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบ
(จ) เมื่อหัว หน้าหน่ว ยงานของรัฐให้ ค วามเห็น ชอบตาม (ง) แล้ว
ให้หวั หน้าเจ้าหน้าทีป่ ระกาศผลผูใ้ ห้บริการทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกแนวความคิดในขัน้ ตอนที่ ๑
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ และให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีป่ ดิ ประกาศของหน่วยงานของรัฐนัน้ และแจ้งให้ผใู้ ห้บริการ
ที่เสนอแนวคิดทุกรายทราบผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่
กรมบัญชีกลางก�ำหนด
๒) ขั้นตอนที่ ๒ การประกวดแบบ
(ก) ให้ผู้ให้บริการที่ได้รับการคัดเลือกแนวความคิดในขั้นตอนที่ ๑
ทุกรายพัฒนาแนวความคิดที่ได้เสนอไว้แล้วให้เป็นแบบงานก่อสร้างตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐก�ำหนด และจัดส่งแบบงานก่อสร้างดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐภายใน
ระยะเวลาที่ก�ำหนด พร้อมเสนอรายชื่อผู้ให้บริการที่จะเข้าท�ำสัญญาร่วมงานกัน (ถ้ามี)
และรายชื่อสถาปนิกหรือวิศวกรทุกสาขาที่เกี่ยวข้องที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
สถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรมในกรณีที่มีความจ�ำเป็นต้องชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับ
การประกวดแบบให้ก�ำหนดเป็นวันท�ำการวันใดวันหนึ่ง โดยให้หน่วยงานของรัฐชี้แจง
รายละเอียดให้ผู้ให้บริการทุกรายทราบไม่น้อยกว่า ๗ วันท�ำการ ก่อนถึงก�ำหนดวันยื่น
ข้อเสนอการก�ำหนดวัน เวลาในการยื่นข้อเสนอให้ก�ำหนดเป็นวันท�ำการวันใดวันหนึ่ง
โดยให้ค�ำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ให้บริการจัดท�ำแบบงานก่อสร้าง
(ข) เมื่อถึงก�ำหนดเวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการด�ำเนิน
งานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ
ของผู้ให้บริการทุกรายและการมีผลประโยชน์ร่วมกัน แล้วคัดเลือกผู้ให้บริการที่ไม่มี
ผลประโยชน์ร่วมกันและยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วนถูกต้องแล้วคัดเลือกผู้ให้บริการ
ที่ยื่นเอกสารหลักฐานครบถ้วน ถูกต้อง และเสนอแบบเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ
หน่วยงานของรัฐ แล้วให้คัดเลือกผู้ชนะการประกวดแบบที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด
และจัดล�ำดับในกรณีที่ผู้ให้บริการรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดไม่ยอม
เข้าท�ำ สัญญากับหน่วยงานของรัฐในเวลาที่ก�ำหนดตามเอกสารงานจ้างออกแบบงาน
ก่อสร้างให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุดในล�ำดับถัดไป
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(ค) จัดท�ำรายงานผลการพิจารณา โดยให้น�ำความในข้อ ๑๑๔ (๔)
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๖ ให้น�ำความในข้อ ๑๑๘ มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะในงานจ้าง
ออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบ โดยอนุโลม
ข้อ ๑๕๗ หน่วยงานของรัฐอาจก�ำหนดเงินค่าตอบแทนให้กับผู้เข้าประกวดแบบ
ในขัน้ ตอนที่ ๒ ทีไ่ ด้รบั การคัดเลือกตามข้อ ๑๕๕ (๒) (ข) โดยให้คำ� นึงความเหมาะสมและ
ประโยชน์ตอ่ ทางราชการเป็นส�ำคัญ ทัง้ นี้ ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการจ่ายเงินค่าตอบแทน
ดังกล่าวไว้ในประกาศและเอกสารงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธปี ระกวดแบบด้วย
อ�ำนาจในการสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ ๑๕๘ การสั่งจ้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างครั้งหนึ่ง ให้เป็น
อ�ำนาจของ ผู้ด�ำรงต�ำแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
		

๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

		

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

ผูม้ อี ำ� นาจเหนือขึน้ ไปหนึง่ ชัน้ ตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
ข้อ ๑๕๙ รัฐวิสาหกิจใดมีความจ�ำเป็นจะก�ำหนดผูม้ อี ำ� นาจและวงเงินในการสัง่ จ้าง
ตามข้อ ๑๕๘ แตกต่างไปจากที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัย
เพือ่ ขอความเห็นชอบและเมือ่ ได้รบั ความเห็นชอบแล้วให้รายงานส�ำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย
ข้อ ๑๖๐ อัตราค่าจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามอัตราที่
ก�ำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา ๙๐ วรรคสอง
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หมวด ๕
การทำ�สัญญาและหลักประกัน
ส่วนที่ ๑
สัญญา
		 ข้อ ๑๖๑ การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอ�ำนาจ
ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
		 การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระท�ำได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์
ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง
		 ข้อ ๑๖๒ การท�ำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษา
ให้กำ� หนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุ
ทีย่ งั ไม่ได้รบั มอบ เว้นแต่การจ้างซึง่ ต้องการผลส�ำเร็จของงานทัง้ หมดพร้อมกัน ให้กำ� หนด
ค่าปรับเป็นรายวันเป็นจ�ำนวนเงินตายตัวในอัตรา ร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางาน
จ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต�่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท ส�ำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค
ที่ มี ผ ลกระทบต่ อ การจราจร ให้ ก� ำ หนดค่ า ปรั บ เป็ น รายวั น ในอั ต ราร้ อ ยละ ๐.๒๕
ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะก�ำหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด ในการท�ำสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากหน่วยงานของรัฐ
เห็นว่า ถ้าไม่ก�ำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดท�ำสัญญาก�ำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาเป็นรายวันในอัตราหรือ
จ�ำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น การก�ำหนด
ค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจ�ำนวนเงินเท่าใด ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ค�ำนึงถึงราคา ก�ำหนดระยะเวลาของการใช้งาน และลักษณะของพัสดุ
ซึง่ อาจมีผลกระทบต่อการทีค่ สู่ ญ
ั ญาของหน่วยงานของรัฐจะหลีกเลีย่ งไม่ปฏิบตั ติ ามสัญญา
หรือกระทบต่อการจราจร หรือความเสียหายแก่ประโยชน์สาธารณะ แล้วแต่กรณี
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใด
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในก�ำหนด
ตามสัญญา แต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมาได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้น
เกินก�ำหนดสัญญา ให้ถอื ว่าไม่ได้สง่ มอบสิง่ ของนัน้ เลย ให้ปรับเต็มราคาของทัง้ ชุด ในกรณี
ที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย ถ้าติดตั้งหรือทดลองเกินกว่า
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ก�ำหนดตามสัญญาเป็นจ�ำนวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่ก�ำหนดของราคา
ทั้งหมด ทั้งนี้ ให้ก�ำหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย
		 ข้อ ๑๖๓ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ�ำเป็นจะต้องก�ำหนดค่าปรับ
นอกเหนือจาก ที่ก�ำหนดไว้ในข้อ ๑๖๒ เนื่องจากถ้าไม่ก�ำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ เช่น งานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองาน
ทีอ่ ยูร่ ะหว่างการรับประกันความช�ำรุดบกพร่องจากการซือ้ ขายคอมพิวเตอร์ ให้พจิ ารณา
ก�ำหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว โดยค�ำนึงถึงความส�ำคัญและลักษณะของงาน
ที่จะก�ำหนด และความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐเป็นส�ำคัญ
		 ข้อ ๑๖๔ ให้หน่วยงานของรัฐส่งส�ำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึง่ มีมลู ค่า
ตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ให้ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรภายใน
๓๐ วัน นับแต่วันท�ำสัญญาหรือข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด
		 ข้อ ๑๖๕ การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๙๗ ต้องอยู่ภายในขอบข่าย
แห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณา
เปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองาน
ตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะท�ำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย
ในกรณีทเี่ ป็นการจัดซือ้ จัดจ้างทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง
จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ช�ำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง
หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย
		 เมือ่ ผูม้ อี ำ� นาจอนุมตั สิ งั่ ซือ้ หรือสัง่ จ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมตั กิ ารแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงแล้วให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผูล้ งนามในสัญญาหรือข้อตกลงทีไ่ ด้แก้ไขนัน้
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ส่วนที่ ๒
หลักประกัน
หลักประกันการเสนอราคา
ข้อ ๑๖๖ เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เสนอ
ราคาหรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐก�ำหนดหลักประกันการเสนอราคา ส�ำหรับการ
ซือ้ หรือจ้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงินซื้อหรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
เกินกว่า ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
การซือ้ หรือจ้างด้วยวิธปี ระกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มกี ารวางหลักประกันการเสนอ
ราคาโดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
			 (๑) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่
ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ช�ำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท�ำการ
			 (๒) หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบ
ที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด
			 (๓) พันธบัตรรัฐบาลไทย
			 (๔) หนังสือค�้ำ ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค�้ำประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค�้ำประกันของ
ธนาคารทีค่ ณะกรรมการนโยบายก�ำหนดส�ำหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคา โดยให้ใช้หลัก
ประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
			 (๑) เงินสด
			 (๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่
ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช�ำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท�ำการ
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			 (๓) หนังสือคาํ้ ประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบทีค่ ณะกรรมการ
นโยบายก�ำหนด
			 (๔) หนังสือค�้ำ ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค�้ำประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่ ง ประเทศไทย ตามรายชื่ อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น ที่ ธ นาคาร
แห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค�้ำประกันของ
ธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด
			 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
		 กรณีเป็นการยื่นข้อเสนอจากต่างประเทศ ส�ำหรับการประกวดราคานานาชาติ
ให้ใช้หนังสือค�้ำประกันของธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกันการเสนอราคาได้อีกประเภทหนึ่งในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือผู้เสนอราคาน�ำหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง (๑) (๓) หรือ (๔) ให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable
Document Format) ในวันเสนอราคา และให้หน่วยงานของรัฐก�ำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือผูเ้ สนอราคาส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวมาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง
ตามวันและเวลาทีก่ ำ� หนด โดยจะต้องด�ำเนินการวันใดวันหนึง่ ภายใน ๕ วันท�ำการ นับถัด
จากวันเสนอราคา เว้นแต่ไม่อาจด�ำเนินการวันใดวันหนึง่ ได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา
ก�ำหนดมากกว่า ๑ วันได้แต่จำ� นวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน ๕ วันท�ำการ นับถัดจากวันเสนอ
ราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย
หลักประกันสัญญา
		 ข้อ ๑๖๗ หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
			 (๑) เงินสด
			 (๒) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่
ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นช�ำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันท�ำการ
			 (๓) หนั ง สื อ คํ้ า ประกั น ของธนาคารภายในประเทศตามตั ว อย่ า งที่
คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด โดยอาจเป็นหนังสือค�้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางก�ำหนดก็ได้
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			 (๔) หนั ง สื อ ค�้ ำ ประกั น ของบริ ษั ท เงิ น ทุ น หรื อ บริ ษั ท เงิ น ทุ น หลั ก ทรั พ ย์
ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค�้ำประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ง
ประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค�ำ้ ประกันของธนาคาร
ที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด
			 (๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
		 กรณีเป็นการยืน่ ข้อเสนอจากต่างประเทศ ส�ำหรับการประกวดราคานานาชาติให้
ใช้หนังสือค�ำ้ ประกันของธนาคารในต่างประเทศทีม่ หี ลักฐานดี และหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเชื่อถือเป็นหลักประกันสัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง
		 ข้อ ๑๖๘ หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ให้กำ� หนดมูลค่าเป็น
จ�ำนวนเต็มในอัตราร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุทจี่ ดั ซือ้ จัดจ้างครัง้ นัน้
แล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความส�ำคัญเป็น
พิเศษ จะก�ำหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้ ในการท�ำสัญญาจัดซื้อ
จัดจ้างทีม่ รี ะยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ปี และพัสดุนนั้ ไม่ตอ้ งมีการประกันเพือ่ ความ
ช�ำรุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้ก�ำหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้าของราคา
พัสดุที่ส่งมอบในแต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการค�้ำประกันตลอด
อายุสัญญาและหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้
ปรับปรุงหลักประกันตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบปี ในกรณีที่หลัก
ประกันต้องปรับปรุงในทางทีเ่ พิม่ ขึน้ และคูส่ ญ
ั ญาไม่นำ� หลักประกันมาเพิม่ ให้ครบจ�ำนวน
ภายใน ๑๕ วัน ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้น ให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่า
พัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นที่หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนที่เพิ่ม
ขึ้น การก�ำหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวน
ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือในสัญญาด้วยในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกัน
ที่มีมูลค่าสูงกว่าที่ก�ำหนดไว้ในระเบียบเอกสารเชิญชวน หรือสัญญา ให้อนุโลมรับได้
		 ข้อ ๑๖๙ ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐเป็นผูย้ นื่ ข้อเสนอหรือเป็นคูส่ ญ
ั ญาไม่ตอ้ งวาง
หลักประกัน
		 ข้อ ๑๗๐ ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้
ค�้ำประกันตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
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			 (๑) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค�้ำประกัน
ภายใน ๑๕ วันนับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผล
คัดเลือกผูช้ นะการซือ้ หรือจ้างเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผยู้ นื่ ข้อเสนอรายทีค่ ดั เลือกไว้ซงึ่ เสนอ
ราคาตํ่าสุดไม่เกิน ๓ ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท�ำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอได้
พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
			 (๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค�้ำประกันโดยเร็ว และ
อย่างช้าต้องไม่เกิน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความช�ำรุดบกพร่องให้คืนหลักประกันให้แก่
คูส่ ญ
ั ญาหรือผูค้ ำ�้ ประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซงึ่ หน่วยงานของรัฐได้รบั มอบไว้แล้ว แต่
ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วยการคืนหลักประกัน
ที่เป็นหนังสือค�้ำประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในกรณี
ที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในก�ำหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือ
ค�ำ้ ประกันให้แก่ผยู้ นื่ ข้อเสนอหรือคูส่ ญ
ั ญา โดยทางไปรษณียล์ งทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับ
แจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ผู้ค�้ำประกันทราบด้วย ส�ำหรับ
หนังสือค�้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนังสือค�้ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
		 ข้อ ๑๗๑ ในการท�ำสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลท�ำให้วงเงินตาม
สัญญานั้น เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมในกรณีเพิ่มขึ้น คู่สัญญาต้องน�ำหลักประกันสัญญา
มาวางเท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญาที่ได้เพิ่มนั้น ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญา
น�ำมามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลงหรือเสื่อมค่าลง หรือมีอายุ
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตาม
รวมถึงส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบก�ำหนดความรับผิด
ในความช�ำรุดบกพร่องตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือ
หลักประกันเพิ่มเติมให้มีจ�ำนวนครบถ้วนตามมูลค่าที่ก�ำหนดในสัญญามามอบให้ภายใน
ระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนด
หลักประกันการรับเงินล่วงหน้า
		 ข้อ ๑๗๒ หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ ๙๑ วรรคสอง หรือข้อ ๑๓๐
วรรคหนึง่ แล้วแต่กรณี เมือ่ หน่วยงานของรัฐได้หกั เงินทีจ่ ะจ่ายแต่ละครัง้ ทีจ่ ะใช้คนื เงินล่วง
หน้าทีค่ สู่ ญ
ั ญาได้รบั ไปเป็นจ�ำนวนเท่าใดแล้ว หรือน�ำหลักประกันมาวางเท่ากับมูลค่าของ
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เงินที่ต้องหัก คู่สัญญาสามารถขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่บางส่วนได้ ทั้งนี้
จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย
หลักประกันผลงาน
		 ข้อ ๑๗๓ ในการจ้างงานก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนดแบ่งการช�ำระเงิน
ค่าจ้างออกเป็นงวดและมีความประสงค์ให้มีการหักเงินประกันผลงานในแต่ละงวด
ให้ก�ำหนดการหักเงินตามอัตราที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนดของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้น
เพื่อเป็นหลักประกัน ในกรณีที่เงินประกันผลงานถูกหักไว้แล้วเป็นจ�ำนวนไม่ต�่ำกว่าอัตรา
ที่หน่วยงานของรัฐก�ำหนด คู่สัญญามีสิทธิที่จะขอเงินประกันผลงานคืน โดยคู่สัญญา
จะต้องน�ำหนังสือค�ำ้ ประกันของธนาคารหรือหนังสือค�ำ้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคาร
ภายในประเทศมาค�้ำประกันแทนการหักเงิน โดยมีอายุการค�้ำประกันตามที่ผู้ว่าจ้าง
จะก�ำหนดก็ได้
		 ข้อ ๑๗๔ ในการจ้างที่ปรึกษาจากหน่วยงานของรัฐที่แบ่งการช�ำระเงินออกเป็น
งวด ให้ผวู้ า่ จ้างหักเงินทีจ่ ะจ่ายแต่ละครัง้ ในอัตราไม่ตำ�่ กว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบ
ของเงินค่าจ้าง เพื่อเป็นการประกันผลงาน หรือจะให้หน่วยงานของรัฐที่เป็นที่ปรึกษาใช้
หนังสือค�้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค�้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายใน
ประเทศที่มีอายุการค�้ำประกันตามที่ผู้ว่าจ้างจะก�ำหนดมาวางค�้ำประกันแทนเงินที่หักไว้
ก็ได้ ทั้งนี้ ให้ก�ำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
หมวด ๖
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
		 ข้อ ๑๗๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้
			 (๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท�ำการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก�ำหนดไว้ใน
สัญญาหรือข้อตกลง การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง
จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถกู ต้องครบถ้วนตามหลักฐานทีต่ กลงกันไว้ ส�ำหรับกรณี
ที่มีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช�ำนาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้ค�ำปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจ
สอบ ณ สถานทีข่ องผูช้ ำ� นาญการหรือผูท้ รงคุณวุฒนิ นั้ ๆ ก็ได้ ในกรณีจำ� เป็นทีไ่ ม่สามารถ
ตรวจนับเป็นจ�ำนวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
164

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

			 (๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันทีผ่ ขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างน�ำพัสดุมาส่งและให้ดำ� เนินการ
ให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
			 (๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับ
จ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน�ำพัสดุนั้นมาส่ง แล้ว
มอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท�ำใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ
มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อด�ำเนินการเบิกจ่ายเงิน
ตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ในกรณี
ที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง
ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ
			 (๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ�ำนวน หรือ
ส่งมอบครบจ�ำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก�ำหนดไว้เป็นอย่าง
อืน่ ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ�ำนวนทีถ่ กู ต้อง โดยถือปฏิบตั ติ าม (๔) และให้รบี รายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วัน
ท�ำการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือ
ผู้รับจ้างในจ�ำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
			 (๖) การตรวจรับพัสดุทปี่ ระกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบ
อย่างใดอย่างหนึ่ง ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับ
จ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้ง
ให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน ๓ วันท�ำการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ
			 (๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยท�ำความเห็นแย้ง
ไว้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
สั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงด�ำเนินการตาม (๔) หรือ (๕) แล้วแต่กรณี
		 ข้อ ๑๗๖ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้
			 (๑) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร
			 (๒) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อม
ที่ผู้ควบคุมงานของหน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด
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และข้อก�ำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่ง
หยุดงาน หรือพักงานของผูค้ วบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ พิจารณา
สั่งการต่อไป
			 (๓) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาหรือ
ทีต่ กลงให้ทำ� งานจ้างนัน้ ๆ ตามเวลาทีเ่ หมาะสมและเห็นสมควร และจัดท�ำบันทึกผลการ
ออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
			 (๔) นอกจากการด�ำเนินการตาม (๑) และ (๒) ในกรณีมขี อ้ สงสัยหรือมีกรณี
ทีเ่ ห็นว่า แบบรูปรายการละเอียดและข้อก�ำหนดในสัญญาหรือมีขอ้ ตกลงมีขอ้ ความคลาด
เคลื่อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างให้มีอ�ำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่ม
เติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไป
ตามแบบรูปรายการละเอียด
			 (๕) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน ๓ วันท�ำการ นับแต่
วันที่ประธานกรรมการได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ท�ำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไป
โดยเร็วที่สุด
			 (๖) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและข้อก�ำหนด ในสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงาน
ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ท�ำใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมด
หรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบให้แก่
ผู้รับจ้าง ๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อท�ำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการ
เบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ ในกรณี
ที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็น
ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อก�ำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
			 (๗) ในกรณีทกี่ รรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยท�ำความเห็น
แย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
สั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงด�ำเนินการตาม (๖)
		 ข้อ ๑๗๗ ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีข้ันตอนการด�ำเนินการเป็นระยะ ๆ
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อันจ�ำเป็นต้องมีการควบคุมงานอย่างใกล้ชดิ หรือมีเงือ่ นไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความ
ก้าวหน้าของงาน ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตัง้ ผูค้ วบคุมงานทีม่ คี วามรูค้ วามช�ำนาญ
ทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐทีเ่ รียกชือ่ อย่าง
อื่นของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำพนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
หน่วยงานของรัฐอื่น ตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัด
แล้วในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจ�ำเป็นต้องใช้ความรู้ความช�ำนาญหลาย
ด้าน จะแต่งตัง้ ผูค้ วบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุม่ บุคคลก็ได้ ผูค้ วบคุมงานควรมีคณ
ุ วุฒิ
ตามทีผ่ อู้ อกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคณ
ุ วุฒไิ ม่ตำ�่ กว่าระดับประกาศนียบัตร
วิชาชีพ ในกรณีจ�ำเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน
ให้ด�ำเนินการจ้างโดยถือปฏิบัติตามหมวด ๔
		 ข้อ ๑๗๘ ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้
			 (๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่ก�ำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้
ท�ำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวันให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก�ำหนดในสัญญา
ทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร
และตามหลักวิชาช่างเพือ่ ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อก�ำหนดในสัญญา
ถ้าผูร้ บั จ้างขัดขืนไม่ปฏิบตั ติ ามก็สงั่ ให้หยุดงานนัน้ เฉพาะส่วนหนึง่ ส่วนใดหรือทัง้ หมดแล้ว
แต่กรณีไว้กอ่ น จนกว่าผูร้ บั จ้างจะปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามค�ำสัง่ และให้รายงานคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อ
ตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที
			 (๒) ในกรณีทปี่ รากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อก�ำหนดในสัญญามี
ข้อความขัดกันหรือเป็นทีค่ าดหมายได้วา่ ถึงแม้วา่ งานนัน้ จะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียด และข้อก�ำหนดในสัญญาแต่เมื่อส�ำเร็จแล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไป
ตามหลักวิชาช่างทีด่ ี หรือไม่ปลอดภัยให้สงั่ พักงานนัน้ ไว้กอ่ น แล้วรายงานคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อ
ตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว
			 (๓) จดบันทึกสภาพการปฏิบตั งิ านของผูร้ บั จ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็น
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รายวัน พร้อมทัง้ ผลการปฏิบตั งิ าน หรือการหยุดงานและสาเหตุทมี่ กี ารหยุดงานอย่างน้อย
๒ ฉบับ เพือ่ รายงานให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายให้ทำ� หน้าทีร่ บั
ผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุทเี่ ป็นงานจ้างก่อสร้างทราบ
ทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่า
เป็นเอกสารส�ำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่การบันทึก
การปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย
			 (๔) ในวันก�ำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงก�ำหนด
ส่งมอบงานแต่ละงวดให้รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือ
ไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท�ำหน้าที่รับผิดชอบการ
บริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบภายใน
๓ วันท�ำการ นับแต่วันถึงก�ำหนดนั้น ๆ
ข้อ ๑๗๙ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างที่ปรึกษา มีหน้าที่ดังนี้
			 (๑) ก�ำกับและติดตามงานจ้างทีป่ รึกษาให้เป็นไปตามเงือ่ นไขทีก่ ำ� หนดไว้ใน
สัญญาหรือข้อตกลง
			 (๒) ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษา ณ ที่ท�ำการของผู้ว่าจ้าง หรือสถานที่ซึ่ง
ก�ำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
			 (๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานจ้างที่ปรึกษาในวันที่ที่ปรึกษาน�ำผลงานมาส่ง
และให้ด�ำเนินการให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
			 (๔) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
แล้ว ให้รับงานจ้างที่ปรึกษาไว้และถือว่าที่ปรึกษาได้ส่งมอบงานถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่
วันที่ที่ปรึกษาน�ำผลงานมาส่งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท�ำใบตรวจรับ โดยลงชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ที่ปรึกษา๑ ฉบับ และเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ
เพื่อท�ำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ และ
รายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบในกรณีที่เห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรือ
งวดใดก็ ต ามไม่ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก� ำ หนดในสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลง มี อ� ำ นาจสั่ ง ให้ แ ก้ ไ ข
เปลี่ยนแปลงเพิ่มเติม หรือตัดทอนซึ่งงานตามสัญญา แล้วให้รายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบ หรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
			 (๕) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการ
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ดังกล่าวท�ำความเห็นแย้งไว้ แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ
ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้ จึงด�ำเนินการตาม (๔)
		 ข้อ ๑๘๐ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างมีหน้าที่ดังนี้
			 (๑) ตรวจให้ถูกต้องตามที่ระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
			 (๒) ตรวจรับงาน ณ ทีท่ ำ� การของผูว้ า่ จ้าง หรือสถานทีซ่ งึ่ ก�ำหนดไว้ในสัญญา
หรือข้อตกลง
			 (๓) โดยปกติให้ตรวจรับงานในวันทีผ่ ใู้ ห้บริการน�ำผลงานมาส่ง และให้ดำ� เนิน
การให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
			 (๕) ในกรณีทผี่ ลงานบกพร่องหรือไม่เป็นไปตามความประสงค์ของหน่วยงาน
ของรัฐอันเนือ่ งมาจากไม่ได้ดำ� เนินการให้ถกู ต้องตามหลักวิชาการทางสถาปัตยกรรม และ
หรือวิศวกรรม ต้องรีบแจ้งให้ผู้ให้บริการด�ำเนินการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยเร็ว
			 (๖) เมื่อตรวจถูกต้องและครบถ้วนตามที่ก�ำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
แล้ว ให้รบั งานไว้และถือว่าผูใ้ ห้บริการได้สง่ มอบงานถูกต้องครบถ้วนตัง้ แต่วนั ทีผ่ ใู้ ห้บริการ
น�ำผลงานมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับท�ำใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน
อย่างน้อย ๒ ฉบับ มอบแก่ผู้ให้บริการ ๑ ฉบับและเจ้าหน้าที่ ๑ ฉบับ เพื่อท�ำการเบิกจ่าย
เงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้า
หน่ ว ยงานของรั ฐ ทราบในกรณี ที่ เ ห็ น ว่ า ผลงานที่ ส ่ ง มอบทั้ ง หมดหรื อ งวดใดก็ ต าม
ไม่เป็นไปตามข้อก�ำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง มีอำ� นาจสัง่ ให้แก้ไขเปลีย่ นแปลงเพิม่ เติม
หรือตัดทอนซึง่ งานตามสัญญา หากคูส่ ญ
ั ญาไม่ปฏิบตั ติ ามมีอำ� นาจทีจ่ ะสัง่ ให้หยุดงานนัน้
ชัว่ คราวได้ หรือให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีเ่ พือ่ ทราบ หรือ
สั่งการ แล้วแต่กรณี
			 (๗) ในกรณีกรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงาน ให้กรรมการ
ดังกล่าวท�ำความเห็นแย้งไว้แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ
ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับผลงานนั้นไว้ จึงด�ำเนินการตาม (๕)
		 ข้อ ๑๘๑ กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบก�ำหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับ
เกิดขึ้น ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา
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ภายใน ๗ วันท�ำการนับถัดจากวันครบก�ำหนดส่งมอบ และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ
ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย
		 ข้อ ๑๘๒ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท�ำการ
ตามสั ญ ญา หรื อ ข้ อ ตกลงตามมาตรา ๑๐๒ ในกรณี ที่ มี เ หตุ เ กิ ด จากความผิ ด หรื อ
ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ หรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่ง
อันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง
ท�ำให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและก�ำหนดเวลาแห่ง
สัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงก�ำหนดให้คู่สัญญาต้อง
แจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นได้สิ้น
สุดลงหรือตามที่ก�ำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่ก�ำหนด คู่สัญญาจะ
ยกมากล่าวอ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณี
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือ
หน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
		 ข้อ ๑๘๓ นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๓ หากปรากฏ
ว่าคูส่ ญ
ั ญา ไม่สามารถปฏิบตั ติ ามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญา
หรือข้อตกลงนั้น หากจ�ำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง
ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาด�ำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญา
จะได้ยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จ�ำเป็น
		 ข้อ ๑๘๔ ภายหลังจากสิน้ สุดสัญญา ระหว่างทีอ่ ยูใ่ นระหว่างระยะเวลารับประกัน
ความช�ำรุดบกพร่อง ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย
มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบ�ำรุงรักษาและตรวจสอบความช�ำรุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่
กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมีหลายหน่วยงานครอบครอง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่มี
หน้าที่รับผิดชอบดูแลบ�ำรุงรักษาและตรวจสอบความช�ำรุดบกพร่องของพัสดุนั้น
		 ข้อ ๑๘๕ ในกรณีทปี่ รากฏความช�ำรุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการ
ประกันความช�ำรุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ ๑๘๔ รีบรายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ แจ้งให้ผขู้ ายหรือผูร้ บั จ้างด�ำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที
พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค�้ำประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย
		 ข้อ ๑๘๖ เมื่อได้ด�ำเนินการตามข้อ ๑๘๕ แล้ว กรณีที่สัญญาจะครบก�ำหนด
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รับประกัน ความช�ำรุดบกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความช�ำรุดบกพร่อง
ของพัสดุ เพื่อป้องกันความเสียหายจากนั้นให้คืนหลักประกันสัญญาต่อไป
ค่าเสียหาย
		 ข้อ ๑๘๗ กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
หรือการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับ
แล้วแต่กรณี หากคู่สัญญาเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญา
จะยื่นค�ำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้ ตามความในมาตรา
๑๐๓ วรรคสาม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
			 (๑) ให้คู่สัญญายื่นค�ำขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน ๑๕ วัน
นับถัดจากวันที่ได้มีการบอกเลิกสัญญา
			 (๒) ค�ำขอต้องท�ำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง และระบุข้อเท็จจริงและ
เหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการเรียกร้องให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ไปด้วย
			 (๓) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค�ำขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณา
ค�ำขอนั้นให้แล้วเสร็จ ภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับค�ำขอ หากไม่อาจพิจารณา
ได้ทันในก�ำหนดนั้น ให้ขอขยายระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน
๑๕ วันนับถัดจากวันครบก�ำหนดเวลาดังกล่าว
			 (๔) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
และให้ท�ำหน้าที่ตามข้อ๑๘๙
			 (๕) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเมื่อ
พิจารณาค�ำร้อง แล้วเสร็จภายใน ๗ วันท�ำการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา เมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็น
เช่นใดแล้ว หากคูส่ ญ
ั ญายังไม่พอใจในผลการพิจารณาก็ให้มสี ทิ ธิฟอ้ งคดีตอ่ ศาลเพือ่ เรียก
ให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป
		 ข้ อ ๑๘๘ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการคณะหนึ่ ง เรี ย กว่ า
“คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ ๑ คน และ
กรรมการอย่างน้อย ๒ คนโดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจ�ำ พนักงานราชการ
พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐทีเ่ รียกชือ่ อย่าง
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อื่น ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น ในกรณีจ�ำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณา
วินิจฉัยจะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน ๒ คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
		 ข้อ ๑๘๙ คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหน้าที่ดังนี้
			 (๑) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามค�ำร้องของคู่สัญญา
			 (๒) ในกรณี จ� ำ เป็ น จะเชิ ญ คู ่ สั ญ ญา หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ งในเรื่ อ งนั้ น
มาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริงในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
			 (๓) พิจารณาค่าเสียหายและก�ำหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
			 (๔) จัดท�ำรายงานผลการพิจารณา ตาม (๑) ถึง (๓) พร้อมความเห็นเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐการพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหนึง่ ให้คณะกรรมการพิจารณา
ตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการวินจิ ฉัยก�ำหนด และในกรณีทคี่ ณะกรรมการมีความเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายและมีวงเงินค่าเสียหายครั้งละเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�ำรายงานความเห็นเสนอกระทรวงการคลังเพือ่ พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการรายงาน ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
หมวด ๗
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
		 ข้อ ๑๙๐ เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามที่ก�ำหนดในหมวดนี้
		 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณา
ถึงความสามารถในการปฏิบตั งิ านให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคูส่ ญ
ั ญาทีท่ ำ� ไว้กบั หน่วยงาน
ของรัฐเป็นส�ำคัญ โดยให้ตรวจสอบจากผลการปฏิบัติงานของคู่สัญญาที่ผ่านมาตั้งแต่
วั น ที่ ร ะเบี ย บนี้ มี ผ ลใช้ บั ง คั บ ทั้ ง นี้ หน่ ว ยงานของรั ฐ จะต้ อ งก� ำ หนดไว้ ใ นประกาศ
และเอกสารเชิญชวนเพือ่ ให้ผปู้ ระกอบการทีจ่ ะเข้ายืน่ ข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐทราบ
เงื่อนไขการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการให้ด�ำเนินการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�ำหนดในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อ
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ก�ำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษาไว้เป็นการเฉพาะก็ได้
		 ข้อ ๑๙๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามข้อ ๑๙๐
นอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา อาจก�ำหนดให้มี
การประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ ด้วยก็ได้ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก�ำหนด
โดยให้ค�ำนึงถึงคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
หมวด ๘
การทิ้งงาน
ส่วนที่ ๑
การลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน
		 ข้อ ๑๙๒ ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิตสิ มั พันธ์กบั ผูท้ งิ้ งานทีป่ ลัดกระทรวงการคลัง
ได้ระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอน
การเป็นผู้ทิ้งงานการห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้
บังคับกับบุคคลตามข้อ ๑๙๖วรรคสอง และวรรคสาม ด้วยบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
ใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อก�ำหนดในส่วนนี้ ให้บุคคลดังกล่าว
มีสิทธิยื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐได้ แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมาปลัดกระทรวง
การคลังได้สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ให้หน่วยงานของรัฐ
ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการ
ซื้อหรือจ้าง หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระท�ำก่อนการสั่งการ
ของปลัดกระทรวงการคลัง เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็นว่า
จะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐอย่างยิ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะไม่ตัดรายชื่อ
บุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการคัดเลือก หรือจะไม่ยกเลิกการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระท�ำก่อนการสั่งการ
ของปลัดกระทรวงการคลังก็ได้
		 ข้อ ๑๙๓ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ
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กระท�ำการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน ตามความในมาตรา ๑๐๙ ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอคู่สัญญา หรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาต
ให้รับช่วงงานได้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการออกแบบหรือควบคุมงาน เป็นผู้ทิ้งงาน
แล้วแต่กรณี พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณา
สัง่ ให้เป็นผูท้ งิ้ งานโดยเร็วเมือ่ ปลัดกระทรวงการคลังได้พจิ ารณาหลังจากทีไ่ ด้ฟงั ความเห็น
ของคณะกรรมการวินิจฉัย ตามมาตรา ๒๙ (๕) แล้ว และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควร
เป็นผู้ทิ้งงาน ก็ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน โดยระบุชื่อ
ผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐ
ต่าง ๆ ทราบ รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วยในกรณี
ปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผูท้ งิ้ งาน ให้แจ้งผลการพิจารณา
ไปให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบด้วย
		 ข้อ ๑๙๔ ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่ง
หรือหลายราย ไม่ว่าจะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระท�ำการ
อันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือกระท�ำการโดยไม่สจุ ริต เช่น การเสนอ
เอกสารอั น เป็ น เท็ จ หรื อ ใช้ ชื่ อ บุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลอื่ น มาเสนอราคาแทน
ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องด�ำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวสมควร
เป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่หน่วยงานของรัฐสงสัยไปยังผู้ยื่นข้อเสนอ
ที่ถูกสงสัยทราบ พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของ
รัฐก�ำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากหน่วยงานของรัฐ
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับค�ำชี้แจงจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่หากผู้ยื่น
ข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในก�ำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่ามีการกระท�ำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระท�ำโดย
ไม่สุจริตให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อ
พิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
		 ข้อ ๑๙๕ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกระท�ำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระท�ำการโดยไม่สจุ ริตรายใด ซึง่ มิใช่เป็นผูร้ เิ ริม่ ให้มกี ารกระท�ำ
ดังกล่าว ได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ตอ่ การพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ ให้หวั หน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผยู้ นื่ ข้อเสนอรายนัน้ ได้รบั การยกเว้นทีจ่ ะไม่เป็นผูท้ งิ้ งานได้
โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็นหรือในการสั่งการ แล้วแต่กรณี
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		 ข้อ ๑๙๖ ในกรณีทนี่ ติ บิ คุ คลใดถูกสัง่ ให้เป็นผูท้ งิ้ งานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือ
ข้อ ๑๙๕ ถ้าการกระท�ำดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอ�ำนาจในการด�ำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่ง
ให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
		 ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือ
ข้อ ๑๙๕ ให้ค�ำสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ด�ำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมี
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจในการด�ำเนินงานในกิจการ
ของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร
หรือผู้มีอ�ำนาจในการด�ำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ด้วย ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือ
ข้อ ๑๙๕ ให้ค�ำสั่งดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ซึ่งมีบุคคลดังกล่าว
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ�ำนาจในการด�ำเนินงาน
ในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
		 ข้อ ๑๙๗ เพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เมื่อปรากฏ
ข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่า มีการกระท�ำตามข้อ ๑๙๓ ข้อ ๑๙๔ หรือข้อ ๑๙๕ และ
หน่วยงานของรัฐนั้นยังไม่ได้รายงานไปยังปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลัง
อาจเรียกให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ที่มีข้อเท็จจริงอันควรสงสัยว่ามีการกระท�ำอัน
เป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือกระท�ำการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จ
จริงต่อปลัดกระทรวงการคลัง ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่ปลัดกระทรวงการคลังสงสัย
ไปยังบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลา
ที่ปลัดกระทรวงการคลังก�ำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า ๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือ
แจ้งจากปลัดกระทรวงการคลังเมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้รับค�ำชี้แจงจากผู้ได้รับ
การคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือคู่สัญญาที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ปลัดกระทรวง
การคลังพิจารณาค�ำชี้แจงดังกล่าว หากค�ำชี้แจงไม่มีเหตุผลรับฟังได้ ให้ปลัดกระทรวง
การคลังพิจารณาให้บคุ คลดังกล่าวเป็นผูท้ งิ้ งาน พร้อมทัง้ แจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วย
งานของรัฐทราบด้วยหากผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา ที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง ไม่ชี้แจง
ภายในก�ำหนดเวลาที่ปลัดกระทรวงการคลังจะได้ก�ำหนดไว้ ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้
ว่ามีการกระท�ำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือมีการกระท�ำโดยไม่
สุจริต ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผล
การพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย
ส่วนที่ ๒
กรมจเรทหารบก

175

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
		 ข้อ ๑๙๘ ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานสามารถยื่นค�ำ ร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้ง
งานได้โดยต้องแสดงหลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
			 (๑) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า ๒ ปี โดยจะต้องไม่ได้ถูก
สัง่ ให้เป็นผูท้ งิ้ งานเนือ่ งจากมีการกระท�ำการอันมีลกั ษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรม หรือกระท�ำการโดยไม่สุจริต ทั้งนี้ ผู้ขอเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอน
ในข้อนี้ ต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด ๗ เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก�ำหนดและ
ถูกระงับไม่ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือท�ำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
			 (๒) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่ ๕ ปีขึ้นไป และจะต้องไม่ได้ถูก
สัง่ หรือแจ้งเวียนให้เป็นผูท้ งิ้ งาน เนือ่ งจากมีการกระท�ำการอันมีลกั ษณะเป็นการขัดขวาง
การแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระท�ำการโดยไม่สุจริต
		 ข้อ ๑๙๙ คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง
เพื่อให้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ส�ำหรับผู้ทิ้งงานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อมาแล้วไม่น้อย
กว่า ๑๐ ปี ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานก็ได้
		 ข้อ ๒๐๐ ผู้ทิ้งงานรายใดที่ถูกเพิกถอนชื่อจากการเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้ว หากผู้ทิ้ง
งานรายนั้น ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานซ�้ำอีก ภายในระยะเวลา ๓ ปี นับถัดจากวันที่ได้รับการ
เพิกถอนชื่อออกจากการเป็นผู้ทิ้งงานแล้ว การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลัง ผู้ทิ้ง
งานจะไม่มีสิทธิได้เพิกถอน
		 ตามข้อ ๑๙๘ (๑) แต่จะมีสิทธิได้เพิกถอนตามข้อ ๑๙๘ (๒) ได้ เมื่อครบก�ำหนด
ระยะเวลา ๘ ปี นับตั้งแต่วันที่ถูกสั่งและแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลัง
		 ข้อ ๒๐๑ ผูท้ งิ้ งานทีป่ ระสงค์จะขอใช้สทิ ธิเพิกถอนการเป็นผูท้ งิ้ งานตามข้อ ๑๙๘
(๑) และข้อ ๑๙๘ (๒) ต้องยืน่ ค�ำขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมทัง้ เอกสาร
หลักฐานทีเ่ กีย่ วข้องมาเพือ่ ประกอบการพิจารณาด้วย ทัง้ นี้ การเพิกถอนการเป็นผูท้ งิ้ งาน
จะมีผลต่อเมือ่ ปลัดกระทรวงการคลังได้สงั่ เพิกถอนการเป็นผูท้ งิ้ งานและได้แจ้งเวียนการ
เพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานแล้ว

หมวด ๙
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การบริหารพัสดุ
ส่วนที่ ๑
การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย
		 ข้อ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดำ� เนินการตามหมวดนี้ เว้นแต่
มีระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายก�ำหนดไว้เป็นอย่างอืน่ การบริหารพัสดุในหมวดนี้
ไม่ใช้บงั คับกับงานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างทีป่ รึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง
การเก็บและการบันทึก
		 ข้อ ๒๐๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ด�ำเนินการ ดังต่อไปนี้
			 (๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และ
แสดงรายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก�ำหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้า
บัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย ส�ำหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการ
อาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้
			 (๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
การเบิกจ่ายพัสดุ
		 ข้อ ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หวั หน้างานทีต่ อ้ ง
ใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก
		 ข้อ ๒๐๕ การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ
หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผูส้ งั่ จ่าย
พัสดุผจู้ า่ ยพัสดุตอ้ งตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลง
บัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย
		 ข้อ ๒๐๖ หน่วยงานของรัฐใดมีความจ�ำเป็นจะก�ำหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็น
อย่างอื่นให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการ
วินิจฉัยและส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ส่วนที่ ๒
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การยืม
		 ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม หรือน�ำพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการจะกระท�ำมิได้
		 ข้อ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผยู้ มื ท�ำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์
อักษรแสดงเหตุผลและก�ำหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
			 (๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
			 (๒) การให้บคุ คลยืมใช้ภายในสถานทีข่ องหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของ
หน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
		 ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน�ำพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพ
ทีใ่ ช้การได้เรียบร้อย หากเกิดช�ำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผยู้ มื จัดการ
แก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท
ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ใน
ขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
			 (๑) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังก�ำหนด
			 (๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย
กรุงเทพมหานคร หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ก�ำหนด
			 (๓) หน่วยงานของรัฐอืน่ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ทหี่ น่วยงานของรัฐนัน้ ก�ำหนด
		 ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระท�ำ
ได้เฉพาะเมือ่ หน่วยงานของรัฐผูย้ มื มีความจ�ำเป็นต้องใช้พสั ดุนนั้ เป็นการรีบด่วน จะด�ำเนิน
การจัดหาได้ไม่ทันการและหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่
เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และให้มหี ลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อกั ษร
ทัง้ นี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผูย้ มื จะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่น
เดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
		 ข้อ ๒๑๑ เมื่อครบก�ำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวง
พัสดุที่ให้ยืมไป คืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบก�ำหนด
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ส่วนที่ ๓
การบำ�รุงรักษา การตรวจสอบ
การบำ�รุงรักษา
		 ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มผี คู้ วบคุมดูแลพัสดุทอี่ ยูใ่ นความครอบครอง
ให้อยูใ่ นสภาพทีพ่ ร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มกี ารจัดท�ำแผนการซ่อมบ�ำรุงทีเ่ หมาะ
สมและระยะเวลาในการซ่อมบ�ำรุงด้วย ในกรณีที่พัสดุเกิดการช�ำรุด ให้หน่วยงานของรัฐ
ด�ำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว
การตรวจสอบพัสดุประจำ�ปี
		 ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๐๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจ
สอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจ�ำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด
๑ ปีทผี่ า่ นมา และตรวจนับพัสดุประเภททีค่ งเหลืออยูเ่ พียงวันสิน้ งวดนัน้ ในการตรวจสอบ
ตามวรรคหนึง่ ให้เริม่ ด�ำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท�ำการวันแรก ของปีงบประมาณ
เป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
หรือไม่ มีพัสดุใดช�ำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ�ำเป็นต้อง
ใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้ง
ภายใน ๓๐ วันท�ำการ นับแต่วันเริ่มด�ำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับ
รายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
๑ ชุด และส่งส�ำเนารายงานไปยังส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุด พร้อมทัง้ ส่งส�ำเนา
รายงาน ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุด ด้วย
		 ข้อ ๒๑๔ เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตาม
ข้อ ๒๑๓ และปรากฏว่ามีพัสดุช�ำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ�ำเป็นต้องใช้ใน
หน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดย
ให้น�ำความในข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่าง
ชัดเจนว่า เป็นการเสือ่ มสภาพเนือ่ งมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสัง่ การให้ดำ� เนินการจ�ำหน่ายต่อไปได้ถา้ ผลการพิจารณา
ปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด�ำเนินการตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป
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ส่วนที่ ๔
การจ�ำหน่ายพัสดุ
		 ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ�ำเป็นหรือหากใช้ใน
หน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้ด�ำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
			 (๑) ขาย ให้ดำ� เนินการขายโดยวิธที อดตลาดก่อน แต่ถา้ ขายโดยวิธที อดตลาด
แล้วไม่ได้ผลดีให้น�ำวิธีที่ก�ำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
				 (ก) การขายพั ส ดุ ค รั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ร าคาซื้ อ หรื อ ได้ ม ารวมกั น ไม่ เ กิ น
๕๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้อง
ทอดตลาดก่อนก็ได้
				 (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล
ตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจา
ตกลงราคากัน
				 (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าว
พ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคล
ดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน การขายโดยวิธีทอดตลาด
ให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายท�ำการ
ประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจ�ำหน่าย
เป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่น
ของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะท�ำการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคา
ตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจ�ำหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตาม
ลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งานรวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของ
พั ส ดุ ด ้ ว ย ทั้ ง นี้ ให้ เ สนอหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ พิ จ ารณาให้ ค วามเห็ น ชอบราคา
ประเมินดังกล่าวโดยค�ำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วยหน่วยงานของรัฐจะจ้าง
ผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ด�ำเนินการก็ได้
			 (๒) แลกเปลีย่ น ให้ดำ� เนินการตามวิธกี ารแลกเปลีย่ นทีก่ ำ� หนดไว้ในระเบียบนี้
			 (๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตาม
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มาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
			 (๔) แปรสภาพหรือท�ำลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐ
ก�ำหนด การด�ำเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจาก
วันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ
		 ข้อ ๒๑๖ เงินที่ได้จากการจ�ำหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลง
ในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี
การจำ�หน่ายเป็นสูญ
		 ข้ อ ๒๑๗ ในกรณี ที่ พั ส ดุ สู ญ ไปโดยไม่ ป รากฏตั ว ผู ้ รั บ ผิ ด หรื อ มี ตั ว ผู ้ รั บ ผิ ด
แต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีตวั พัสดุอยูแ่ ต่ไม่สมควรด�ำเนินการตามข้อ ๒๑๕ ให้จำ� หน่าย
พัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
			 (๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
			 (๒) ถ้าพัสดุนนั้ มีราคาซือ้ หรือได้มารวมกันเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดำ� เนิน
การดังนี้
				 (ก) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอ�ำนาจของ
กระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ
				 (ข) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอ�ำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ
				 (ค) หน่วยงานของรัฐอื่น ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ�ำนาจอนุมัติให้เป็นไปตาม
ที่หน่วยงานของรัฐนั้นก�ำหนดรัฐวิสาหกิจใดมีความจ�ำเป็นจะก�ำหนดวงเงินการจ�ำหน่าย
พั ส ดุ เ ป็ น สู ญ ตามวรรคหนึ่ ง แตกต่ า งไปจากที่ ก� ำ หนดไว้ ใ นระเบี ย บนี้ ให้ เ สนอต่ อ
คณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงาน
ส�ำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
		 ข้อ ๒๑๘ เมื่อได้ด�ำเนินการตามข้อ ๒๑๕ และข้อ ๒๑๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลง
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จ่ายพัสดุนั้น ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สำ� นักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ลงจ่ายพัสดุนนั้ ส�ำหรับพัสดุซงึ่ ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย
ให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายก�ำหนดด้วย
		 ข้อ ๒๑๙ ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการช�ำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือ
สูญไปหรือไม่จ�ำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ ๒๑๓ และได้
ด�ำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือระเบียบนี้โดย
อนุโลม แล้วแต่กรณีเสร็จสิน้ แล้ว ถ้าไม่มรี ะเบียบอืน่ ใดก�ำหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ดำ� เนิน
การตามข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ข้อ ๒๑๗ และข้อ ๒๑๘ โดยอนุโลม
หมวด ๑๐
การร้องเรียน
		 ข้อ ๒๒๐ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิ ธี ก ารที่ ก� ำ หนดในกฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ มีสทิ ธิรอ้ งเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐนัน้ หรือคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณีก็ได้การยื่นข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องด�ำเนินการ
ภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่ก�ำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
		 ข้อ ๒๒๑ การร้องเรียนต้องท�ำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ในกรณี
ผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล ต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอ�ำนาจกระท�ำการ
แทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล(ถ้ามี)
		 หนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยค�ำสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและ
เหตุผลอันเป็นเหตุ แห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ไปด้วย
		 ข้อ ๒๒๒ ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐได้รบั เรือ่ งร้องเรียนตามข้อ ๒๒๐ ให้หน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดย
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ไม่ชักช้า พร้อมทั้งแจ้งให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ทราบด้วย
		 ข้อ ๒๒๓ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับเรื่องร้องเรียนตาม
ข้อ ๒๒๐ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
โดยให้ด�ำเนินการตามมาตรา ๔๓ วรรคสี่ แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐ
ทราบด้วย ค�ำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด
		 คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจก�ำหนดรายละเอียดอืน่ เพิม่ เติมได้ตามความ
จ�ำเป็นเพื่อประโยชน์ในการด�ำเนินการ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
บัญชีเอกสารแนบท้ายกำ�หนดประเภทของผู้มีอำ�นาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามความ
ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
			 (๑) ราชการส่วนกลางทีม่ ฐี านะเทียบเท่ากรมผูม้ อี ำ� นาจเหนือขึน้ ไปหนึง่ ชัน้
ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี
			 (๒) ราชการส่วนภูมภิ าคผูม้ อี ำ� นาจเหนือขึน้ ไปหนึง่ ชัน้ ได้แก่ ปลัดกระทรวง
ต้นสังกัดของหน่วยงานของรัฐเจ้าของเงินงบประมาณ
			 (๓) ราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีอ�ำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ ผู้ว่าราชการ
จังหวัด
			 (๔) รัฐวิสาหกิจ ผู้มีอ�ำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ คณะกรรมการ
ของรัฐวิสาหกิจ
			 (๕) มหาวิทยาลัยในก�ำกับของรัฐ ผู้มีอ�ำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่
สภามหาวิทยาลัย
			 (๖) ส่ ว นราชการที่ ขึ้ น ตรงต่ อ นายกรั ฐ มนตรี ห รื อ รั ฐ มนตรี ส� ำ นั ก งาน
เลขาธิการวุฒิสภา ส�ำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร หรือกรุงเทพมหานคร ผู้มี
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อ�ำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ใช้อ�ำนาจเหนือขึ้นไป
หนึ่งชั้นเอง
			 (๗) ในกรณีนอกเหนือจากทีก่ ำ� หนดไว้ตาม (๑) – (๖) ผูม้ อี ำ� นาจเหนือขึน้ ไป
หนึง่ ชัน้ ได้แก่ ผูบ้ งั คับบัญชา ผูก้ ำ� กับดูแล หรือผูค้ วบคุมชัน้ เหนือขึน้ ไปชัน้ หนึง่ แล้วแต่กรณี
			 (๘) ในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้ก�ำกับดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ใช้อ�ำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเอง
			 (๙) ให้ผู้รักษาการตามระเบียบมีอ�ำนาจออกประกาศก�ำหนดแก้ไขเพิ่มเติม
ประเภทของผู้มีอ�ำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้ตามความจ�ำเป็นและเหมาะสม

กฎระเบียบ
ค�ำสั่งกระทรวงกลาโหม(เฉพาะ)ที่ ๔๐๐ /๖๐
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เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม
		 เพื่ อ ให้ ก ารด� ำ เนิ น การเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ข อง
ส่วนราชการในสังกัด กระทรวงกลาโหมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คุ้มค่า โปร่งใส
มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล สามารถตรวจสอบได้ ก่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด
แก่ทางราชการและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน สอดคล้องกับหลักการ กฎหมาย ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และ ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
		 อาศัยอ�ำนาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการ
กระทรวงกลาโหม พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ข้อ ๖ และ ข้อ ๗ จึงให้ปฏิบัติ ดังนี้
		 ๑. ในค�ำสั่งนี้
			 ๑.๑ “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
กลาโหม ได้แก่ ส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือหน่วยงานทีไ่ ด้รบั จัดสรรงบประมาณรายจ่าย
			 ๑.๒ “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่าหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงกลาโหมตามข้อ ๑.๑ หรือผู้ที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย
			 ๑.๓ “ยุทธภัณฑ์” หมายความว่า ยุทธภัณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์
			 ๑.๔ “ระเบียบ” หมายความว่าระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
		 ๒. การจัดท�ำแผนการจัดซือ้ จัดจ้างประจ�ำปี ให้หน่วยงานของรัฐจัดท�ำแผนการจัดซือ้
จัดจ้างเป็นการล่วงหน้าทัง้ ปี หลังจากทีห่ น่วยงานของรัฐได้รบั ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณ
ทีใ่ ช้ในการจัดซือ้ จัดจ้างจากหน่วยงานทีเ่ กีย่ วข้องหรือผูม้ อี ำ� นาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว
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แต่ไม่เกินวันทีพ่ ระราชบัญญัตงิ บประมาณ รายจ่าย ประจ�ำปีมผี ลใช้บงั คับหรือก่อนการด�ำเนิน
การจัดซือ้ จัดจ้างแล้วแต่กรณีใดจะถึงก่อนและให้ดำ� เนินการตามระเบียบ
		 ๓. การแต่งตัง้ คณะกรรมการประธานกรรมการและผูค้ วบคุมงานให้แต่งตัง้ ดังนี้
			 ๓.๑ คณะกรรมการตามระเบียบ ให้แต่งตัง้ จากข้าราชการชัน้ สัญญาบัตรหรือ
ผู้ที่ทางราชการ สั่งให้ท�ำหน้าที่ในต�ำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรเป็นล�ำดับแรก
			 ๓.๒ ประธานกรรมการตามข้อ ๓.๑ ให้แต่งตัง้ จากข้าราชการชัน้ สัญญาบัตร
ที่มีชั้นยศ ตั้งแต่ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ขึ้นไปเป็นล�ำดับแรก
			 ๓.๓ ผู้ควบคุมงาน ตามระเบียบ ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ความช�ำนาญ
ตามลักษณะของงาน ก่อสร้างจากข้าราชการชัน้ สัญญาบัตรหรือผูท้ รี่ าชการสัง่ ให้ทำ� หน้าที่
ในต�ำแหน่งนายทหารสัญญาบัตร เป็นล�ำดับแรกก่อน
		 ๔. อ�ำนาจการสั่งซื้อ หรือสั่งจ้าง การสั่งจ้างที่ปรึกษาและการสั่งจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงาน ตามทีก่ ำ� หนดไว้ตามระเบียบ ให้ผบู้ งั คับบัญชาต�ำแหน่งต่างๆตามผนวก
ก หรือ ผนวก ข ท้ายค�ำสั่งนี้ เป็นผู้มีอ�ำนาจสั่งการภายในวงเงินที่ก�ำหนดไว้
		 ถ้าผูม้ อี ำ� นาจสัง่ การตามวรรค หนึง่ เห็นเป็นการสมควรจะมอบอ�ำนาจการสัง่ การนัน้
ก็ได้ หรือในกรณีทผี่ มู้ อี ำ� นาจสัง่ การตามวรรคหนึง่ นัน้ ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้เป็นครัง้ คราว
ให้ผรู้ กั ษาราชการแทน หรือผูท้ ำ� การแทน เป็นผูส้ งั่ การได้ ทัง้ นี้ โดยปฏิบตั ติ ามนัยข้อบังคับ
กระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสัง่ การ และประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๗ และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม
		 ส� ำ หรั บ อ� ำ นาจการสั่ ง ซื้ อ หรื อ สั่ ง จ้ า ง การสั่ ง จ้ า งที่ ป รึ ก ษา และการสั่ ง จ้ า ง
ออกแบบ หรือ ควบคุมงานตามผนวก ก และผนวก ข ท้ายค�ำสัง่ นี้ ปลัดกระทรวงกลาโหม
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหาร
อากาศ จะก�ำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐในสังกัดมีอ�ำนาจต�่ำกว่าที่ก�ำหนดไว้ก็ให้
กระท�ำได้
		 ๕. การท�ำสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงาน หรือสัญญาอื่นใดซึ่งเป็นการด�ำเนินการตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐที่
ไม่เป็นนิติบุคคล ต้องท�ำสัญญาในนามของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
		 ๖. การอนุมตั แิ ก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ซึง่ จะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ� หนด
ไว้ต ามระเบี ยบให้เป็น อ�ำนาจของปลัด กระทรวงกลาโหม ผู ้ บัญชาการทหารสู ง สุ ด
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเป็นหัวหน้า
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หน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
		 ทั้งนี้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลดังกล่าวจะมอบหมายให้ผู้ด�ำรง
ต�ำแหน่งระดับรอง หรือผู้ช่วย หรือหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด มีอ�ำนาจอนุมัติแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลง ก็ให้กระท�ำได้
		 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท�ำการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก�ำหนดไว้ตามระเบียบ ให้เป็นอ�ำนาจของ
ปลัดกระทรวงกลาโหม ผูบ้ ญ
ั ชาการ ทหารสูงสุด ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก ผูบ้ ญ
ั ชาการทหาร
เรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคลดังกล่าว
จะมอบหมายให้ผู้ดารงต�ำแหน่งระดับรอง หรือผู้ช่วย หรือหัวหน้าส่วนราชการใน
สังกัด มีอ�ำนาจอนุมัติงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาท�ำการตามสัญญาหรือข้อตกลง
ก็ให้กระท�ำได้
		 ๘. ให้ผบู้ งั คับบัญชาตัง้ แต่ชนั้ ผูบ้ ญ
ั ชาการกองพล ผูบ้ งั คับการกองเรือ ผูบ้ ญ
ั ชาการ
กองพลบิน หรือเทียบเท่าขึ้นไปมีอ�ำนาจในการสั่งการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ
		 ๙. อ�ำนาจอนุมัติการจ�ำหน่ายพัสดุเป็นสูญ ตามระเบียบ และการจ�ำหน่าย
ยุทธภัณฑ์เป็นสูญ ให้ผู้บังคับบัญชาต�ำแหน่งต่างๆตามผนวก ค ท้ายค�ำสั่ง เป็นผู้อนุมัติ
		 ๑๐.กรณีมผี อู้ ทุ ธรณ์หรือร้องเรียนการจัดซือ้ จัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐผูท้ ดี่ ำ� เนิน
กรรมวิธี จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ด�ำเนินการตามระเบียบ
		 ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๒๔ ส.ค.๖๐
			
สั่ง ณ วันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
			
(ลงชื่อ)		
				
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ
				
(ประวิตร วงษ์สุวรรณ )
				 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

กรมจเรทหารบก

187

188

ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับการกรม
ผู้บังคับหมวดเรือ ผู้บังคับการกองบิน
หรือเทียบเท่าที่ได้รับงบประมาณ
ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล
ผู้บังคับการกองเรือ
ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าที่ได้
รับงบประมาณ
ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพ หรือเทียบเท่า
ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีอัตรา
ชั้นยศพลเอกพลเรือเอก
พลอากาศเอก
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหาร
เรือและผู้บัญชาการทหารอากาศ
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ปลัดกระทรวงกลาโหม

๑.

กรมจเรทหารบก

บาท
บาท

บาท

บาท

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

ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ไม่เกิน ๔๐,๐๐๐,๐๐๐
ไม่เกิน ๖๐,๐๐๐,๐๐๐

ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐

ไม่เกิน ๔,๐๐๐,๐๐๐

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

บาท
บาท

บาท

บาท

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

ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐,๐๐๐
ไม่เกิน ๓๐,๐๐๐,๐๐๐

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐

ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐

โดยวิธีคัดเลือก

บาท

บาท

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

ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ไม่เกิน ๑๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐

ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐

โดยวิธีคัดเลือก

		
(ลงชื่อ)
			
นาวาอากาศเอก อนุวัตร ชัยศรีสวัสดิ์
		
( อนุวัตร ชัยศรีสวัสดิ์ )
		
ผู้อานวยการกองการพัสดุ สานักงบประมาณกลาโหม
			
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ
- การสั่งซื้อสั่งจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้ล�ำดับที่ ๕ ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหาร อากาศ ล�ำดับที่ ๖ ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด และล�ำดับที่ ๗ ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอ�ำนาจอนุมัติฯวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนล�ำดับอื่นที่มีวงเงินเกิน อ�ำนาจของตน และหรือเกินอ�ำนาจตามล�ำดับชั้น ให้ล�ำดับที่ ๕ - ๗
มีอ�ำนาจอนุมัติ ฯ ตามสายการบังคับบัญชา
- กรณีการสั่งซื้อสั่งจ้างของหน่วยขึ้นตรงส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีวงเงินเกินอ�ำนาจของตนและหรือเกินอ�ำนาจตามล�ำดับชั้น ให้ล�ำดับที่ ๗ ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอ�ำนาจอนุมัติ ฯ
- กรณีการสั่งซื้อสั่งจ้างของส�ำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมที่มีวงเงินเกินอ�ำนาจของตน ให้ล�ำดับที่ ๗ ปลัดกระทรวงกลาโหม มีอ�ำนาจอนุมัติตรวจถูกต้อง

๖.
๗.

๕.

๓.
๔.

๒.

ต�ำแหน่ง

ล�ำดับ

อ�ำนาจการสั่งซื้อและสั่งจ้างครั้งหนึ่ง ส�ำหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ประกอบค�ำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่
๔๐๐/๖๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม
คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการ
กองพลบินหรือเทียบเท่าที่ได้รับงบประมาณ
ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพ หรือเทียบเท่า ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มี
อัตราชั้นยศพลเอกพลเรือเอก พลอากาศเอก ผู้บัญชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ ปลัดกระทรวง
กลาโหม หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ต�ำแหน่ง

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
เกิน

๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การจ้างที่ปรึกษา

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
เกิน

๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท

การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน

		
(ลงชื่อ)
			
นาวาอากาศเอก อนุวัตร ชัยศรีสวัสดิ์
		
( อนุวัตร ชัยศรีสวัสดิ์ )
		
ผู้อานวยการกองการพัสดุ สานักงบประมาณกลาโหม
			
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

หมายเหตุ
- การสั่งซื้อสั่งจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้ล�ำดับที่ ๕ ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหาร อากาศ ล�ำดับที่ ๖ ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด และล�ำดับที่ ๗ ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอ�ำนาจอนุมัติฯวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนล�ำดับอื่นที่มีวงเงินเกิน อ�ำนาจของตน และหรือเกินอ�ำนาจตามล�ำดับชั้น ให้ล�ำดับที่ ๕ - ๗
มีอ�ำนาจอนุมัติ ฯ ตามสายการบังคับบัญชา
- กรณีการสั่งซื้อสั่งจ้างของหน่วยขึ้นตรงส�ำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมที่มีวงเงินเกินอ�ำนาจของตนและหรือเกินอ�ำนาจตามล�ำดับชั้น ให้ล�ำดับที่ ๗ ปลัดกระทรวงกลาโหมมีอ�ำนาจอนุมัติ ฯ
- กรณีการสั่งซื้อสั่งจ้างของส�ำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมที่มีวงเงินเกินอ�ำนาจของตน ให้ล�ำดับที่ ๗ ปลัดกระทรวงกลาโหม มีอ�ำนาจอนุมัติตรวจถูกต้อง

๒.
๓.
๔.
๕.

๑.

ล�ำดับ

อ�ำนาจการสั่งซื้อและสั่งจ้างครั้งหนึ่ง ส�ำหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ประกอบค�ำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐
ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม

			

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

กรมจเรทหารบก

189

190

กรมจเรทหารบก

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

ต�ำแหน่ง

ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐
ไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐

ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐

บาท ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐
บาท ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐
บาท เกิน ๒๐๐,๐๐๐

(ลงชื่อ)

		

			
นาวาอากาศเอก อนุวัตร ชัยศรีสวัสดิ์
			
( อนุวัตร ชัยศรีสวัสดิ์ )
		
ผู้อานวยการกองการพัสดุ สานักงบประมาณกลาโหม
		
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ตรวจถูกต้อง

		

บาท
บาท
บาท

บาท

พัสดุหรือยุทธภัณฑ์ที่จัดหาด้วย
เงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๒ และ
ยุทธภัณฑ์ที่ได้รับการช่วยเหลือทางการ
ทหาร

บาท ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐

พัสดุหรือยุทธภัณฑ์ประเภทที่
ได้รับ การยกเว้นภาษีศุลกากร

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

๒.
๓.
๔.

๑.

ล�ำดับ

อ�ำนาจอนุมัติการจ�ำหน่ายพัสดุและยุทธภัณฑ์เป็นสูญ ส�ำหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ประกอบค�ำสั่งกระทรวงกลาโหม
(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐ เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

กฎกระทรวง
กำ�หนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำ�หนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๑) (ซ) (๒)
(ซ) และวรรคสอง มาตรา ๖๕ วรรคสอง มาตรา ๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ช) และมาตรา ๗๕
วรรคสองแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร
ข้อ ๑ ในหมวดนี้
“พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร” หมายความว่า ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์
อันเกิดจากการเกษตรกรรม การประมง การปศุสัตว์ หรือการป่าไม้ และผลพลอยได้ของ
ผลิตผลหรือผลิตภัณฑ์ดังกล่าวและวัสดุหรือครุภัณฑ์การเกษตร
ข้อ ๒ ให้พัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตรดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน
		 (๑) นมโรงเรียน ขององค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย
		 (๒) นม ยู เอช ที จิตรลดา และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่ผลิตจากโครงการส่วน
พระองค์สวนจิตรลดา
		 (๓) ผลิตภัณฑ์และอาหารสำ�เร็จรูปต่าง ๆ ซึ่งผลิตจากโรงงานหลวงอาหาร
สำ�เร็จรูปโดยผ่านสหกรณ์ของโครงการหลวงภาคเหนือ
		 (๔) ข้าวสารและสินค้าประเภทเครื่องอุปโภคบริโภคขององค์การคลังสินค้า
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การตลาด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จำ�กัด หรือสถาบันเกษตรกร
		 (๕) เมล็ดพันธุ์พืชและปัจจัยการผลิตของกรมวิชาการเกษตร
		 (๖) เมล็ดพันธุ์ข้าวของกรมการข้าว
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		 (๗) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างบริการประเภทพืชจากเนื้อเยื่อหัตถกรรมและ
อาหารที่เป็นอุตสาหกรรมในครัวเรือนของมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง
		 (๘) วัสดุการเกษตรที่เป็นพันธุ์พืช และพันธุ์สัตว์ ขององค์การตลาดเพื่อ
เกษตรกร ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด ร้านสหกรณ์ทกี่ ระทรวงเกษตร
และสหกรณ์รับรอง หรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล
		 (๙) วัสดุการเกษตรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร ขององค์การตลาด
เพื่อเกษตรกรชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวง
เกษตรและสหกรณ์รับรองหรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคล
(๑๐) ผลิตภัณฑ์และงานจ้างบริการอบไม้ ไสไม้ อัดน้ำ�ยาไม้ขององค์การ
อุตสาหกรรมป่าไม้
ข้อ ๓ วิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุสง่ เสริมและพัฒนาด้านการเกษตรตามข้อ ๒ ให้ดำ�เนิน
การ ดังต่อไปนี้
		 (๑) ให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับเงินอุดหนุนจากรัฐบาลเพื่อจัดซื้อพัสดุตาม
ข้อ ๒ (๑) จัดซื้อด้วยเงินดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จากองค์การส่งเสริมกิจการโคนม
แห่งประเทศไทย
		 (๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒ (๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก
โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซือ้ โดยวิธี
เฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
		 (๓) ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒ (๓)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโรงงานหลวงอาหารสำ�เร็จรูป หรือหากราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนภูมิภาคจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
		 (๔) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒ (๔) จากองค์การคลังสินค้า
องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร องค์การตลาด ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย
จำ�กัด หรือสถาบันเกษตรกรที่อยู่ในพื้นที่ที่ใกล้ที่สุด โดยวิธีคัดเลือกและให้แจ้งองค์การ
ชุมนุม หรือสถาบันเกษตรกรดังกล่าวเข้าเสนอราคาด้วย
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		 (๕) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๒ (๕) (๖) (๗) หรือ
(๑๐) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
		 (๖) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซือ้ พัสดุตามข้อ ๒ (๘) และ (๙) ซึง่ มีราคาต่อหน่วย
ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีคัดเลือกและให้แจ้งองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร ชุมนุม
สหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย จำ�กัด ร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์
รับรองหรือกลุ่มเกษตรกรที่เป็นนิติบุคคลและเป็นผู้ผลิตเองเข้าเสนอราคาด้วย
หมวด ๒
พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาส
ข้อ ๔ ในหมวดนี้
“พัสดุสง่ เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผูด้ อ้ ยโอกาส” หมายความว่า
การผลิตสินค้าการให้บริการ การค้าส่ง การค้าปลีก กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิต
สินค้า การให้บริการ หรือการอื่น ๆ
จากวิสาหกิจชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มแม่บ้าน หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้านและ
ตำ�บล กลุ่มสหกรณ์
ร้านค้าสหกรณ์ ร้านค้า หรือกลุม่ อาชีพทีอ่ ยูใ่ นการกำ�กับดูแลควบคุมของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐรับรอง มูลนิธิ องค์การสงเคราะห์ตา่ ง ๆ หรือกลุม่ อาชีพอืน่ ๆ
ที่มีลักษณะเช่นเดียวกัน
ข้อ ๕ ให้พัสดุส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผู้ด้อยโอกาสดังต่อไปนี้
เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
		 (๑) ผลิตภัณฑ์ของกลุ่มสตรี หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้านและตำ�บลที่มี
ลักษณะดังต่อไปนี้
			 (ก) เป็นบุคคลทีอ่ ยูใ่ นชุมชนพืน้ ทีน่ นั้ ๆ รวมตัวกันเป็นกลุม่ ตัง้ แต่ ๕ คน
ขึน้ ไปประกอบอาชีพเพือ่ เสริมสร้างรายได้และคุณภาพชีวติ ในพืน้ ทีห่ มูบ่ า้ นและตำ�บลนัน้
			 (ข) มี ก ารบริ ห ารจั ด การกลุ่ ม และมี ก ารทำ�กิ จ กรรมของกลุ่ ม อย่ า ง
ต่อเนื่อง รวมทั้งมีทรัพย์สินหรือเงินทุนของกลุ่มเพื่อดำ�เนินกิจการร่วมกัน
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			 (ค) สมาชิกของกลุม่ ต้องมีความรู้ ความสามารถ และมีความพร้อมทีจ่ ะ
พัฒนาศักยภาพในการผลิตงานทีร่ บั มาทำ�และงานทีร่ บั มาทำ�นัน้ ต้องดำ�เนินการโดยสมาชิก
ในกลุ่ม และ
			 (ง) มีการรับรองการดำ�เนินงานของกลุ่มหรือจดทะเบียนกลุ่มโดย
หน่วยงานของรัฐที่ส่งเสริมการรวมกลุ่มเพื่อประกอบอาชีพ
		

(๒) วัสดุสำ�นักงานของร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง

		 (๓) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกสามารถผลิตขึ้นเอง
หรืองานจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัยขององค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก
		 (๔) สินค้าที่ผลิตขึ้นเองขององค์การและมูลนิธิสงเคราะห์คนพิการ ได้แก่
สถานสงเคราะห์ คนพิการและทุพพลภาพ โรงพยาบาลศรีธัญญา โรงงานอุตสาหกรรม
บำ�บัด สถานพยาบาลพระประแดง โรงเรียนสอนคนตาบอด ศูนย์ฝึกอาชีพคนตาบอด
มูลนิธิอนุเคราะห์คนหูหนวก โรงเรียนสอนคนหูหนวก หรือโรงเรียนศรีสังวาลย์ (มูลนิธิ
อนุเคราะห์คนพิการ)
		 (๕) ผลิตภัณฑ์จากทัณฑสถานและงานก่อสร้างของเรือนจำ� ทัณฑสถาน
สถานอบรมและฝึกอาชีพลาดยาว หรือร้านค้าของกรมราชทัณฑ์
ข้อ ๖ วิธกี ารจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุสง่ เสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมและผูด้ อ้ ย
โอกาส ตามข้อ ๕ ให้ดำ�เนินการ ดังต่อไปนี้
		 (๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๕ (๑) (๒) หรือ (๔)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากกลุ่มสตรี หรือกลุ่มอาชีพต่าง ๆ ในหมู่บ้านและตำ�บล หรือหาก
หน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐ
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
		

(๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๕ (๓) ดังต่อไปนี้

			 (ก) ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
ขึ้นตรงต่อ กระทรวงกลาโหม จัดซื้อหรือจัดจ้างทำ�ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือหากราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค
รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาครัฐวิสาหกิจ และหน่วยงาน
ขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหมจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
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			 (ข) ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยโดยวิธเี ฉพาะ
เจาะจงจากองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัด
จ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงหน่วยงานของรัฐจะใช้วธิ ปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปหรือวิธคี ดั เลือกก็ได้
		 (๓) ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิน่ จัดซือ้ หรือจัดจ้างพัสดุตาม
ข้อ ๕ (๕) โดยวิธเี ฉพาะเจาะจงจากกรมราชทัณฑ์ หรือหากราชการส่วนกลางและราชการ
ส่วนท้องถิ่น ไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลางและ
ราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
หมวด ๓
พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน
ข้อ ๗ ในหมวดนี้
“พัสดุสง่ เสริมการเรียนการสอน” หมายความว่า ผลผลิต ชิน้ งาน หรือบริการทีผ่ ลิต
หรือจัดทำ�ขึ้นในขอบเขตของการเรียนการสอนและโดยบุคลากรของสถานศึกษา หรือ
หน่วยงานหรือองค์กรในกำ�กับของหน่วยงานของรัฐที่ผลิตขึ้นตามภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐ
ข้อ ๘ ให้พัสดุส่งเสริมการเรียนการสอนดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน
		 (๑) ผลิตภัณฑ์หรืองานจ้างของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
มหาวิทยาลัย เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจ้าคุณทหารลาดกระบัง ที่มหาวิทยาลัยหรือสถาบันทำ�หรือผลิตขึ้น
		 (๒) งานจ้างต่อเรือไม้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
พระนครศรีอยุธยาหรืองานจ้างเหมาต่อเรือ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงเรือไม้ หรือเรือไฟเบอร์
กลาสชนิดต่าง ๆจากสถานศึกษาประเภทวิทยาลัยเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการต่อเรือ
ในสังกัดสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ ที่มีหลักสูตรการ
เรียนการสอนในเรื่องดังกล่าว
		 (๓) งานจ้างทำ�ครุภัณฑ์ และรับจ้างก่อสร้างอาคารสถานที่ของสถานศึกษา
ในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
		 (๔) เครือ่ งมือและอุปกรณ์วทิ ยาศาสตร์และวัสดุสำ�นักงานขององค์การค้าของ
สำ�นักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา
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		 (๕) ผลิ ต ภั ณ ฑ์ ห รื อ งานจ้ า งที่ อ ยู่ ใ นขอบเขตของการเรี ย นการสอนของ
สำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
		 (๖) อาวุธ หรืองานจ้างผลิตอาวุธของศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ
และพลังงานทหาร
		 (๗) งานจ้ า งซ่ อ มอากาศยานและวั ส ดุ อุ ป กรณ์ อ ากาศยาน ของบริ ษั ท
อุตสาหกรรมการบิน จำ�กัด
		 (๘) แบตเตอรี่ หรือบริการเกีย่ วกับแบตเตอรี่ วัตถุพลอยได้จากการผลิต และ
ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ เกี่ยวกับแบตเตอรี่ของโรงงานแบตเตอรี่ทหาร กองโรงงานอุตสาหกรรม
กรมการอุตสาหกรรมทหารศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร
		 (๙) ผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ หรืองานจ้างจัดทำ�เครื่องราชอิสริยาภรณ์ เครื่องหมาย
ตอบแทนผู้ช่วยเหลือราชการในกิจการของหน่วยงานของรัฐ และงานผลิตภัณฑ์ของกรม
ธนารักษ์
		 (๑๐) งานจ้างพิมพ์ของโรงพิมพ์ของหน่วยงานของรัฐ หรือโรงพิมพ์ที่อยู่ใน
ความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ
ข้อ ๙ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุส่งเสริมการเรียนการสอน ให้ดำ�เนินการ ดังต่อไปนี้
		 (๑) ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิน่ จัดซือ้ หรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๘
(๑) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ หรือสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบัง หรือหากราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่นไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือ
จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลางและราชการส่วนท้องถิ่นจะใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
		 (๒) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๘ (๒) (๘) หรือ (๙)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
		 (๓) ให้สถานศึกษาในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ
ตามข้อ ๘ (๓) ที่เป็นของสถานศึกษาของตนเองหรือของส่วนราชการในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการภายในวงเงินไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท หรือหากสถานศึกษาในสังกัดกระทรวง
ศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซือ้ หรือจัดจ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วธิ ี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
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		 (๔) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๘ (๔) ดังต่อไปนี้
			 (ก) ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ซื้ อ เครื่ อ งมื อ และอุ ป กรณ์ วิ ท ยาศาสตร์
ที่องค์การค้าผลิตออกจำ�หน่ายตามแบบที่สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีกำ�หนดโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อ
โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วธิ ปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปหรือวิธคี ดั เลือกก็ได้
			 (ข) ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ในสั ง กั ด กระทรวงศึ ก ษาธิ ก ารจั ด ซื้ อ วั ส ดุ
สำ�นักงานต่าง ๆ จากองค์การค้าภายในวงเงินไม่เกิน ๑๓๐,๐๐๐ บาท โดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์จะจัดซื้อ
โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจะใช้วธิ ปี ระกาศเชิญ
ชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
		 (๕) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการจัดซื้อหรือจัดจ้างงาน
ที่อยู่ในขอบเขตของการเรียนการสอนจากสำ�นักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาโดย
วิธีเฉพาะเจาะจงหรือหากหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการไม่ประสงค์
จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
		 (๖) ให้ราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมภิ าคจัดซือ้ หรือจัดจ้างพัสดุตาม
ข้อ ๘ (๖) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคไม่
ประสงค์จะจัดซือ้ หรือจัดจ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วธิ ปี ระกาศเชิญ
ชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
		 (๗) ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างเกี่ยวกับพัสดุอุปกรณ์อากาศยาน
หรือการซ่อมอากาศยานและอุปกรณ์จากบริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำ�กัด โดยวิธี
เฉพาะเจาะจงหรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ ทั้งนี้ ให้
บริษัทอุตสาหกรรมการบิน จำ�กัด ดำ�เนินการจ้างซ่อมอีกทอดหนึ่งได้เฉพาะงานที่บริษัท
อุตสาหกรรมการบิน จำ�กัด ไม่สามารถดำ�เนินการได้เองเท่านัน้ และให้คำ�นึงถึงความสำ�คัญ
ของการถ่ายทอดเทคโนโลยีโดยการเรียนรู้วิทยาการด้านการซ่อมอากาศยานด้วย
		 (๘) ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๘ (๑๐) ตามเงื่อนไขดังต่อไปนี้
			 (ก) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่
ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จากโรงพิมพ์ของตนเองหรือโรงพิมพ์ที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐ
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		 (ข) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่ใน
ความควบคุมของหน่วยงานของรัฐตาม (ก) แต่ไม่สามารถรับจ้างพิมพ์งานได้ทั้งหมดหรือ
บางส่วน หรือมีงานเกินขีดความสามารถ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์ส่วนที่ไม่
สามารถดำ�เนินการได้โดยวิธีคัดเลือก หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะใช้วิธีคัด
เลือก จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเชิญชวน
โรงพิมพ์อนื่ ของหน่วยงานของรัฐ หรือโรงพิมพ์อนื่ ทีอ่ ยูใ่ นความควบคุมของหน่วยงานของ
รัฐไม่น้อยกว่าสามแห่งทราบ เพี่อเข้าร่วมเสนอราคา
		 (ค) กรณีหน่วยงานของรัฐมีโรงพิมพ์เป็นของตนเองหรือมีโรงพิมพ์ที่อยู่
ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐตาม (ก) แต่มีงานพิมพ์มากเกินขีดความสามารถ
ที่โรงพิมพ์จะพิมพ์ได้ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างงานพิมพ์ส่วนที่เกินขีดความสามารถ
โดยวิธีคัดเลือก หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะใช้วิธีคัดเลือก จะใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือเชิญชวนโรงพิมพ์อื่นของหน่วยงาน
ของรัฐ หรือโรงพิมพ์อื่นที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานของรัฐไม่น้อยกว่าสามแห่ง
ทราบ เพี่อเข้าร่วมเสนอราคา
หมวด ๔
พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา
ข้อ ๑๐ ในหมวดนี้
“พัสดุสง่ เสริมการวิจยั และการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษา” หมายความว่า
การวิจัยและการพัฒนา และการให้บริการทางการศึกษา และให้หมายความรวมถึงการ
ให้บริการทางวิชาการ
ข้อ ๑๑ ให้พัสดุส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนาหรือการให้บริการทางการศึกษาดัง
ต่อไปนี้ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
		 (๑) งานจ้างบริการทางวิชาการและการวิจยั ของสำ�นักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีแห่งชาติ
		

(๒) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของมหาวิทยาลัยของรัฐทุกแห่ง

		

(๓) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์

		 (๔) งานจ้างบริการวิชาการและการวิจัยของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
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		 ข้อ ๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๑๑ (๑) (๓) หรือ (๔) โดย
วิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
		 ข้อ ๑๓ ให้หน่วยงานของรัฐจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๑๑ (๒) ในขอบเขตสาขา
ที่จัดให้มีการเรียนการสอนภายในมหาวิทยาลัยนั้น ๆ และดำ�เนินการโดยบุคลากรของ
มหาวิทยาลัยเพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมทางด้านวิชาการและการวิจัยอย่างแท้จริง
โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง หรือหากหน่วยงานของรัฐไม่ประสงค์จะจัดจ้างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
หน่วยงานของรัฐจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ ทั้งนี้ การให้บริการ
ของมหาวิทยาลัยของรัฐจะต้องไม่มผี ลกระทบเสียหายต่อการสอน การวิจยั หรือการปฏิบตั ิ
หน้าที่อื่น ๆ โดยปกติของข้าราชการ คณาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรทางการศึกษา
หมวด ๕
พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม
ข้อ ๑๔ ในหมวดนี้
“พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม” หมายความว่า สินค้าหรือบริการที่มีรายชื่อตามบัญชี
นวัตกรรมไทยของสำ�นักงบประมาณ
ข้อ ๑๕ ให้พัสดุส่งเสริมนวัตกรรม เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
ข้อ ๑๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๑๕ ดังต่อไปนี้
		 (๑) หากพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการเพียงรายเดียว
ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
โดยตรง
		 (๒) หากพัสดุที่จะจัดซื้อหรือจัดจ้าง มีผู้ขายหรือผู้ให้บริการตั้งแต่สองราย
ขึ้นไปให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก โดยแจ้งผู้ขายหรือผู้ให้บริการ
ทุกรายเข้าเสนอราคาด้วย
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หมวด ๖
พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข
ข้อ ๑๗ ในหมวดนี้
“พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข” หมายความว่า สินค้าหรือบริการเกี่ยวกับ
การป้องกันหรือการรักษาโรค ยา หรือเวชภัณฑ์
ข้อ ๑๘ ให้พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุขดังต่อไปนี้ เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่ง
เสริมหรือสนับสนุน
		

(๑) ยาตามชื่อสามัญ (generic name) ในบัญชียาหลักแห่งชาติ

		 (๒) ยาทีอ่ ยูใ่ นบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์ ซึง่ องค์การเภสัชกรรมหรือ
สภากาชาดไทย ได้ผลิตออกจำ�หน่ายแล้ว
		 (๓) ยาทีอ่ ยูใ่ นบัญชียาหลักแห่งชาติหรือเวชภัณฑ์ ซึง่ องค์การเภสัชกรรมหรือ
โรงงานเภสัชกรรมทหาร มิได้เป็นผู้ผลิตแต่มีจำ�หน่าย
		

(๔) ยาและเวชภัณฑ์ที่ได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

		 (๕) วัคซีนโรคตับอักเสบบี และผลิตภัณฑ์อื่น ๆ ที่สภากาชาดไทยผลิตเอง
และไม่อยู่ในบัญชียาหลักแห่งชาติ
ข้อ ๑๙ ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๑๘ (๑)
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย โดยจัดซื้อยาดังกล่าว
ไม่น้อยกว่าร้อยละ ๖๐เว้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาค ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข ให้ใช้เงินงบประมาณจัดซื้อยาดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ ๘๐
ข้อ ๒๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๑๘ (๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจาก
องค์การเภสัชกรรมหรือสภากาชาดไทย เว้นแต่ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมภิ าค
ในสังกัดกระทรวงกลาโหมให้จัดซื้อจากโรงงานเภสัชกรรมทหาร ทั้งนี้ ราคายาหรือ
เวชภัณฑ์ท่ีหน่วยงานดังกล่าวจำ�หน่ายต้องไม่สูงกว่าราคากลางที่คณะกรรมการพัฒนา
ระบบยาแห่งชาติกำ�หนด
ข้อ ๒๑ ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๑๘ (๓)
โดยวิธีคัดเลือก โดยจะจัดซื้อจากองค์การเภสัชกรรม โรงงานเภสัชกรรมทหาร หรือผู้
ขายรายใดก็ได้ แต่ต้องแจ้งองค์การเภสัชกรรมและโรงงานเภสัชกรรมทหารทราบด้วย
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ทุกครั้ง เว้นแต่ในกรณีที่พัสดุตามข้อ ๑๘ (๓)มีราคาไม่สูงกว่าราคากลางที่คณะกรรมการ
พัฒนาระบบยาแห่งชาติกำ�หนด ให้ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคจัดซื้อโดย
วิธีเฉพาะเจาะจงจากองค์การเภสัชกรรมหรือโรงงานเภสัชกรรมทหาร
ข้อ ๒๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อพัสดุตามข้อ ๑๘ (๔) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดย
ต้องจัดซื้อไม่น้อยกว่าร้อยละ ๓๐ ของงบประมาณเพื่อจัดซื้อพัสดุดังกล่าว
ข้อ ๒๓ ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจจัดซื้อพัสดุตาม
ข้อ ๑๘ (๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากสภากาชาดไทย
หมวด ๗
พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ
ข้อ ๒๔ ในหมวดนี้
“พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ” หมายความว่า
สินค้าหรือบริการทีเ่ กีย่ วกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น�ำ้ มันเชือ้ เพลิง ผลิตภัณฑ์ปโิ ตรเลียม
น�้ำ หรือไฟฟ้า
ข้อ ๒๕ ให้พัสดุส่งเสริมความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติดังต่อไปนี้
เป็นพัสดุ ที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
		 (๑) น�้ำมันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียม ของบริษัท ปตท. จ�ำกัด
(มหาชน)
		

(๒) ผลิตภัณฑ์นำ�้ มันต่าง ๆ ของโรงงานกลัน่ น�ำ้ มันฝาง กรมการพลังงานทหาร

		 (๓) งานจ้างบริการไฟฟ้าหรือประปา ของการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วน
ภูมิภาค การประปานครหลวง และการประปาส่วนภูมิภาค
ข้อ ๒๖ วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามข้อ ๒๔ ให้หน่วยงานของรัฐดำ�เนินการ
ดังต่อไปนี้
		 (๑) ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมภิ าค และรัฐวิสาหกิจ นอกจากการ
ไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒๕ (๑) ตั้งแต่ ๑๐,๐๐๐ ลิตรขึ้นไป
โดยวิธเี ฉพาะเจาะจงจากบริษทั ปตท. จำ�กัด (มหาชน) หรือหากราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมภิ าค และรัฐวิสาหกิจไม่ประสงค์จะจัดซือ้ โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้
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		 (๒) ให้หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหม จัดซื้อพัสดุตามข้อ ๒๕
(๒) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากโรงงานกลั่นน้ำ�มันฝาง กรมการพลังงานทหาร หรือหาก
หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหมไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
หน่วยงานของรัฐในสังกัดกระทรวงกลาโหมจะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัด
เลือกก็ได้
		 (๓) ให้ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ จัดจ้างพัสดุ
ตามข้อ ๒๕ (๓)โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
การประปานครหลวง และการประปา ส่วนภูมิภาค หรือหากราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ ไม่ประสงค์จะจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ จะใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธี
คัดเลือกก็ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกให้คำ�นึง
ถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วยเว้นแต่งานจ้างที่ปรึกษาให้พิจารณา
เกณฑ์ด้านคุณภาพ ซึ่งเกณฑ์อื่นหรือเกณฑ์ด้านคุณภาพนั้นรวมถึงพัสดุหรือประเภทของ
ที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง และในการจัด
ซือ้ จัดจ้างพัสดุโดยวิธคี ดั เลือกหรือวิธเี ฉพาะเจาะจง รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงกำ�หนด
ให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนก็ได้ ซึ่งในปัจจุบันมีพัสดุหรือประเภทของ
ทีป่ รึกษาทีร่ ฐั ต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนโดยใช้วธิ กี ารจัดซือ้ จัดจ้างดังกล่าว จึงจำ�เป็น
ต้องออกกฎกระทรวงนี้
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กฎกระทรวง
กำ�หนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๑๑๕ (๔) แห่งพระราช
บัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ผูซ้ งึ่ ได้ยนื่ ข้อเสนอเพือ่ ทำ�การจัดซือ้ จัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐไม่มสี ทิ ธิอทุ ธรณ์เกีย่ ว
กับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในเรื่องดังต่อไปนี้
		 (๑) คุณสมบัตขิ องผูย้ นื่ ข้อเสนอรายอืน่ ทีเ่ ข้าร่วมการจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุในครัง้
นั้น โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
		 (๒) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะ
ทำ�การจัดซื้อจัดจ้าง หากปรากฏว่าผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัด
จ้างในครัง้ นัน้ มิได้วจิ ารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ ผูป้ ระกอบการซึง่ เป็นผูย้ นื่ ข้อเสนอนัน้ จะอุทธรณ์ในเรือ่ งขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
หน้า ๓๔ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม่ าตรา ๑๑๕ (๔) แห่ง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้ผู้ซึ่ง
ได้ยนื่ ข้อเสนอเพือ่ ทำ�การจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุกบั หน่วยงานของรัฐไม่มสี ทิ ธิอทุ ธรณ์เกีย่ วกับ
การจัดซือ้ จัดจ้างพัสดุในกรณีอนื่ ตามทีก่ ำ�หนดในกฎกระทรวงเพือ่ มิให้เรือ่ งทีอ่ ทุ ธรณ์เป็น
ปัญหาอุปสรรคทำ�ให้การดำ�เนินการจัดซือ้ จัดจ้างต้องล่าช้า อันอาจจะก่อให้เกิดความเสีย
หายแก่หน่วยงานของรัฐ สมควรกำ�หนดเรือ่ งทีไ่ ม่ควรได้รบั การพิจารณาอุทธรณ์เป็นเรือ่ ง
ที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ จึงจำ�เป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้___
กรมจเรทหารบก
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กฎกระทรวง
กำ�หนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่
ไม่ทำ�ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึง่ มาตรา ๕๖ วรรคหนึง่ (๒) (ข) มาตรา
๗๐ วรรคหนึ่ง (๓) (ข) (ง) มาตรา ๘๒ (๒) มาตรา ๙๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๐๐ วรรค
สาม แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จำ�หน่าย
ก่อสร้าง หรือให้บริการทัว่ ไป และมีวงเงินในการจัดซือ้ จัดจ้างครัง้ หนึง่ ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๒ งานจ้างที่ปรึกษาดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
		

(๑) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท

		 (๒) งานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจำ�นวนจำ�กัดและมีวงเงินค่าจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
ครั้งหนึ่ง ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๔ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะไม่ทำ�
ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ข้อ ๕ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่ง
ตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
หน้า ๒๑ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้การกำ�หนดวงเงินเกี่ยว
กับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นสินค้างานบริการ หรืองานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วงเงินค่าจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ ค่าก่อสร้างสำ�หรับงาน
จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงิน
เล็กน้อย จะไม่ทำ�ข้อตกลงเป็นหนังสือก็ได้ และการจัดซือ้ จัดจ้างทีม่ วี งเงินเล็กน้อยจะแต่ง
ตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
จึงจำ�เป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้__
กฎกระทรวง
กำ�หนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๗๓ วรรคสอง แห่งพระ
ราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ทีป่ รึกษา” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คลทีป่ ระกอบอาชีพ ประกอบ
กิจการหรือบริการให้คำ� ปรึกษาหรือแนะนำ� ทางด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิง่ แวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข
ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นตามที่สำ�นักงานประกาศกำ�หนด
“ทีป่ รึกษาอิสระ” หมายความว่า บุคคลธรรมดาทีป่ ระกอบอาชีพในการเป็นทีป่ รึกษา
และได้ขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษากับสำ�นักงาน
“ที่ปรึกษานิติบุคคล” หมายความว่า นิติบุคคลที่ประกอบกิจการหรือให้บริการใน
การเป็นที่ปรึกษา และได้ขึ้นทะเบียนการเป็นที่ปรึกษากับสำ�นักงาน
“บุคลากรที่ปรึกษา” หมายความว่า บุคคลที่สำ�เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี
ปริญญาโท และปริญญาเอกมาแล้ว มากกว่าสิบปี ห้าปี และสองปี ตามลำ�ดับ จากสถาบัน
การศึกษาที่สำ�นักงาน ก.พ. รับรอง และมีประสบการณ์ในการทำ�งานในสาขาที่เกี่ยวข้อง
มากกว่ากึ่งหนึ่งของแต่ละระดับการศึกษา และปฏิบัติงานเต็มเวลาการทำ�งานปกติของที่
ปรึกษานิติบุคคลนั้น
กรมจเรทหารบก
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“หนังสือรับรอง” หมายความว่า หนังสือทีส่ ำ�นักงานออกให้เพือ่ แสดงว่าได้มกี ารขึน้
ทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล
“องค์กรของรัฐ” หมายความว่า
		 (๑) ส่วนราชการทีม่ กี ารจัดตัง้ หน่วยบริการรูปแบบพิเศษตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายจัดตัง้ หน่วยงานนัน้ กำ�หนดให้จดั ทำ�ภารกิจ
ในการเป็นที่ปรึกษา
		 (๒) หน่วยงานในกำ�กับดูแลของรัฐและรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารหนี้สาธารณะและกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้นกำ�หนดให้จัดทำ�ภารกิจในการเป็น
ที่ปรึกษา แต่ไม่รวมสถาบันการศึกษาของรัฐ
“สถาบันการศึกษา” หมายความว่า สถานศึกษาที่จัดการศึกษาระดับอุดมศึกษา
หรือสถานศึกษาอื่น ที่จัดการศึกษาที่เทียบเท่าระดับอุดมศึกษา
“สมาคม” หมายความว่า สมาคมที่ได้จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นตามประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ และให้หมายความรวมถึงองค์กรอืน่ ใดทีม่ วี ตั ถุประสงค์ในการจัดตัง้ และ
การดำ�เนินงานในลักษณะคล้ายคลึงกับสมาคมทีจ่ ดั ตัง้ ขึน้ ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์
“ศูนย์ข้อมูล” หมายความว่า ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำ�นักงานบริหารหนี้สาธารณะ
กระทรวงการคลัง
“ผู้อำ�นวยการ” หมายความว่า ผู้อำ�นวยการสำ�นักงานบริหารหนี้สาธารณะ
“สำ�นักงาน” หมายความว่า สำ�นักงานบริหารหนี้สาธารณะ
ข้อ ๒ ให้สำ�นักงานจัดทำ�จรรยาบรรณการเป็นทีป่ รึกษาเพือ่ เผยแพร่ให้ทปี่ รึกษาอิสระและ
ที่ปรึกษานิติบุคคลทราบ และยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทำ�หน้าที่เป็นที่ปรึกษา
หมวด ๑
ประเภท คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน
ข้อ ๓ การขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้มี ๒ ประเภท ได้แก่
		

(๑) ที่ปรึกษาอิสระ

		

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

(๑) มีสัญชาติไทย

		 (๒) สำ�เร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอกมาแล้ว
มากกว่าสิบปี ห้าปี และสองปี ตามลำ�ดับ จากสถาบันการศึกษาที่สำ�นักงาน ก.พ. รับรอง
และมีประสบการณ์ ในการทำ�งานในสาขาทีเ่ กีย่ วข้องมากกว่ากึง่ หนึง่ ของแต่ละระดับการ
ศึกษา
		 (๓) ไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ ผู้จัดการ หรือดำ�รงตำ�แหน่งอื่นใดที่มีลักษณะ
งานคล้ายคลึงกันหรือเป็นบุคลากรที่ปฏิบัติงานประจำ�ในหน่วยงานใด
		

(๔) ไม่อยู่ในระหว่างต้องโทษจำ�คุกโดยคำ�พิพากษาถึงที่สุดให้จำ�คุก

		

(๕) ไม่เป็นบุคคลวิกลจริต หรือคนไร้ความสามารถ

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

(๑) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลในประเทศไทย

		

(๒) มีวัตถุประสงค์ในการเป็นที่ปรึกษา

		

(๓) มีทุนจดทะเบียนที่ชำ�ระแล้วตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป

		 (๔) มีจำ�นวนหุ้นของผู้มีสัญชาติไทยถือหุ้นไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบเอ็ด
ซึ่งมีสิทธิในการออกเสียงและจำ�หน่ายได้แล้วทั้งหมด
		 (๕) มีกรรมการและกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทย
มากกว่ากึ่งหนึ่ง
		

(๖) มีบุคลากรที่ปรึกษาที่มีสัญชาติไทยไม่น้อยกว่าสองคน

		

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

ความในวรรคหนึ่ง (๓) และ (๔) มิให้ใช้บังคับกับสถาบันการศึกษา มูลนิธิ หรือ
สมาคมและความในวรรคหนึ่ง (๓) (๔) และ (๕) มิให้ใช้บังคับกับองค์กรของรัฐ
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ข้อ ๖ ในการทำ�หน้าที่เป็นที่ปรึกษา หากต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพหรือต้อง
ได้รับอนุญาตในการประกอบกิจการ ให้ที่ปรึกษายื่นเอกสารดังกล่าวต่อสำ�นักงานเพื่อ
ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาด้วย
ข้อ ๗ กรณีทปี่ รึกษาทีไ่ ม่มคี ณ
ุ สมบัตติ ามข้อ ๔ (๑) หรือไม่มคี ณ
ุ สมบัตติ ามข้อ ๕ (๔)
หรือ (๕) หากหน่วยงานของรัฐทีม่ อี ำ�นาจหน้าทีต่ ามกฎหมายได้อนุญาตหรือให้ความเห็น
ชอบให้ที่ปรึกษา
รายนั้นสามารถประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการในประเทศไทย และกรณีของ
ที่ปรึกษาที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพนั้นกำ�หนดไว้แล้วให้สำ�นักงานขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาตามกฎ
กระทรวงนี้ได้
ข้อ ๘ การคำ�นวณประสบการณ์โครงการของทีป่ รึกษาอิสระหรือทีป่ รึกษานิตบิ คุ คล
ให้พิจารณาจากสัญญาจ้างที่ปรึกษา หนังสือยืนยันผลงานการเป็นที่ปรึกษา เอกสารระบุ
ขอบเขตงานจ้างที่ปรึกษาที่ออกโดยผู้ว่าจ้าง หรือหลักฐานอื่นตามที่ศูนย์ข้อมูลกำ�หนด
โดยให้นบั เฉพาะโครงการทีไ่ ด้ดำ�เนินการแล้วเสร็จ ทัง้ นี้ มูลค่าขัน้ ต่ำ�ของโครงการ ให้เป็น
ไปตามที่สำ�นักงานประกาศกำ�หนด
ข้อ ๙ ที่ปรึกษาอิสระมีสามระดับ ได้แก่
		

(๑) ที่ปรึกษาอิสระระดับหนึ่ง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

			

(ก) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี

			

(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ

		

(๒) ที่ปรึกษาอิสระระดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

			

(ก) มีประสบการณ์ในการเป็นที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าสามปี

			

(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ

		 (๓) ที่ปรึกษาอิสระระดับสาม หมายถึง ที่ปรึกษาอิสระที่ขาดคุณสมบัติตาม
(๑) หรือ (๒)
ข้อ ๑๐ ที่ปรึกษานิติบุคคลมีสามระดับ ได้แก่
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(ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี

			

(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าห้าโครงการ

			 (ค) มีบคุ ลากรทีป่ รึกษาไม่นอ้ ยกว่าห้าคน ซึง่ มีประสบการณ์ในการเป็น
ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี
		

(๒) ที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสอง ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

			

(ก) จดทะเบียนจัดตั้งเป็นนิติบุคคลไม่น้อยกว่าสามปี

			

(ข) มีประสบการณ์โครงการไม่น้อยกว่าสามโครงการ

			 (ค) มีบคุ ลากรทีป่ รึกษาไม่นอ้ ยกว่าสองคนซึง่ มีประสบการณ์ในการเป็น
ทีป่ รึกษาไม่นอ้ ยกว่าสามปี ทีป่ รึกษานิตบิ คุ คลใดขาดคุณสมบัตติ ามหลักเกณฑ์ทกี่ ำ�หนดไว้
ใน (๒) (ก) อาจเป็นที่ปรึกษานิติบุคคลระดับสองได้ หากมีประสบการณ์โครงการไม่น้อย
กว่าสามโครงการ และมีบคุ ลากรทีป่ รึกษาไม่นอ้ ยกว่าสองคนซึง่ มีประสบการณ์ในการเป็น
ที่ปรึกษาไม่น้อยกว่าห้าปี
		 (๓) ที่ ป รึ ก ษานิ ติ บุ ค คลระดั บ สาม หมายถึ ง ที่ ป รึ ก ษานิ ติ บุ ค คลที่ ข าด
คุณสมบัติตาม (๑) หรือ (๒)
ข้อ ๑๑ สำ�นักงานจะขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลใน
สาขาใดสาขาหนึ่งหรือหลายสาขา ดังต่อไปนี้
		 (๑) สาขาการเกษตรและการพัฒนาชนบท (Agriculture and Rural Development Sector: AG)
		

(๒) สาขาอุตสาหกรรมก่อสร้าง (Building Sector: BU)

		

(๓) สาขาการศึกษา (Education Sector: ED)

		

(๔) สาขาพลังงาน (Energy Sector: EG)

		

(๕) สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment Sector: EV)

		

(๖) สาขาการเงิน (Finance Sector: FI)

		

(๗) สาขาสาธารณสุข (Health Sector: HE)

		

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

		 (๑๐) สาขาเทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร (Information and
Communication Technology Sector: ICT)
		

(๑๑) สาขาการท่องเที่ยว (Tourism Sector: TO)

		

(๑๒) สาขาการคมนาคมขนส่ง (Transportation Sector: TR)

		

(๑๓) สาขาการพัฒนาเมือง (Urban Development Sector: UD)

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

(๑๕) สาขากฎหมาย (Law Sector: LW)

		

(๑๖) สาขามาตรฐานคุณภาพ (Quality Standard Sector: QS)

		 (๑๗) สาขาการบริ ห ารและการพั ฒ นาองค์ ก ร (Management and
Institutional Development Sector: MID)
		

(๑๘) สาขาการประชาสัมพันธ์ (Public Relations Sector: PR)

		

(๑๙) สาขาการวิจยั และการประเมินผล (Research and Evaluation Sector: RE)

		

(๒๐) สาขาเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous Sector: MS)

การจำ�แนกลักษณะของแต่ละสาขา ให้เป็นไปตามทีศ่ นู ย์ขอ้ มูลกำ�หนดและเผยแพร่
ไว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล การเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมสาขาตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่สำ�นักงานประกาศกำ�หนด
ข้อ ๑๒ สำ�นักงานจะขึน้ ทะเบียนให้เป็นทีป่ รึกษาอิสระในสาขาใดนัน้ ทีป่ รึกษาอิสระ
จะต้องมีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ
ข้อ ๑๓ สำ�นักงานจะขึน้ ทะเบียนให้เป็นทีป่ รึกษานิตบิ คุ คลในสาขาใดนัน้ จะพิจารณา
จากเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
		 (๑) วัตถุประสงค์ของการจัดตัง้ ทีป่ รึกษานิตบิ คุ คลต้องมีความสอดคล้องกับ
สาขาที่จะได้รับการขึ้นทะเบียน
		
210

(๒) มีประสบการณ์โครงการในสาขานั้นไม่น้อยกว่าสามโครงการ
กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

		 (๓) มีบคุ ลากรทีป่ รึกษาทีม่ คี วามเชีย่ วชาญโดยตรงในแต่ละสาขาไม่นอ้ ยกว่า
หนึ่งคน
หมวด ๒
การขึ้นทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียม
ข้อ ๑๔ ทีป่ รึกษาทีป่ ระสงค์จะขึน้ ทะเบียนเป็นทีป่ รึกษาอิสระหรือทีป่ รึกษานิตบิ คุ คล
ให้กรอกข้อมูลผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูล ทั้งนี้ วิธีการและขั้นตอน
ในการดำ�เนินการให้เป็นไปตามที่สำ�นักงานประกาศกำ�หนด
ข้อ ๑๕ สำ�นักงานจะตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลที่ที่ปรึกษาได้
ดำ�เนินการตามข้อ ๑๔ หากเป็นไปตามที่กำ�หนดในหมวด ๑ ประเภท คุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามและหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียน สำ�นักงานจะขึ้นทะเบียนการเป็น
ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลแล้วแต่กรณี ให้แล้วเสร็จภายในสี่สิบวันนับแต่
วันที่ข้อมูลครบถ้วนและถูกต้องหนังสือรับรองการขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามแบบที่สำ�นักงานกำ�หนด
ข้อ ๑๖ ให้สำ�นักงานเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาตามกฎ
กระทรวงนี้ในอัตรา ดังต่อไปนี้
(๑) การขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษาอิสระ จำ�นวน ๕,๐๐๐ บาท
(๒) การขึ้นทะเบียนเป็นที่ปรึกษานิติบุคคล จำ�นวน ๑๐,๐๐๐ บาท
อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้สำ�นักงานพิจารณาทบทวนทุกห้าปี เงิน
ค่าธรรมเนียมที่ได้รับตามวรรคหนึ่ง ให้สำ�นักงานนำ�ไปใช้จ่ายได้เพื่อประโยชน์ในการ
ดำ�เนินงานของศูนย์ข้อมูลตามระเบียบที่ได้รับความตกลงจากกระทรวงการคลังตาม
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
หมวด ๓
การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา
ข้อ ๑๗ การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามระเบียบที่
รัฐมนตรีประกาศกำ�หนดตามมาตรา ๗๓ วรรคสาม มาตรา ๑๐๖ วรรคสี่ หรือมาตรา
๑๐๘ ทัง้ นีร้ ะเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำ�หนดในเรือ่ งหลักเกณฑ์และวิธกี ารประเมินผล
คณะกรรมการประเมินผลและการปรับลดระดับการเป็นที่ปรึกษา
กรมจเรทหารบก
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หมวด ๔
การเปลี่ยนแปลงและการเพิ่มเติมข้อมูล
ข้อ ๑๘ ที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงบุคลากรที่ปรึกษา ให้แจ้งข้อมูล
ให้สำ�นักงานทราบผ่านทางระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าว ทั้งนี้ ตามที่สำ�นักงานประกาศกำ�หนด หาก
การดำ�เนินการตามวรรคหนึ่ง มีผลทำ�ให้ที่ปรึกษานิติบุคคลขาดคุณสมบัติตามข้อ ๕ ให้ที่
ปรึกษานิติบุคคลดำ�เนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้แล้วเสร็จ และแจ้ง
ให้สำ�นักงานทราบภายในเก้าสิบวัน นับแต่วนั ทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลง หรือก่อนวันทีจ่ ะมีการ
ลงนามในสัญญาจ้างที่ปรึกษา กับหน่วยงานของรัฐ หากการดำ�เนินการตามวรรคหนึ่ง
มีผลทำ�ให้ต้องปรับลดระดับหรือสาขาของที่ปรึกษานิติบุคคลตามข้อ ๑๐ หรือข้อ ๑๓
แล้วแต่กรณี ให้ที่ปรึกษานิติบุคคลดำ�เนินการแก้ไขให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังกล่าวให้
แล้วเสร็จ และแจ้งให้สำ�นักงานทราบภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง
หากทีป่ รึกษานิตบิ คุ คลไม่สามารถดำ�เนินการแก้ไขได้ สำ�นักงานจะปรับลดระดับหรือสาขา
ทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนไว้ ในกรณีเช่นนีใ้ ห้นำ�ความในข้อ ๑๐ และข้อ ๑๓ มาใช้บงั คับโดยอนุโลม
ข้อ ๑๙ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติม
ข้อมูลอื่นใด นอกเหนือจากข้อ ๑๘ ให้ดำ�เนินการตามแนวทางที่กำ�หนดไว้ตามข้อ ๑๘
วรรคหนึ่ ง ที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระหรื อ ที่ ป รึ ก ษานิ ติ บุ ค คลที่ มี ค วามประสงค์ จ ะเพิ่ ม เติ ม
ประสบการณ์โครงการให้แจ้งให้สำ�นักงานทราบเป็นรายไตรมาส โดยดำ�เนินการผ่านทาง
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของศูนย์ข้อมูลทั้งนี้ ตามที่สำ�นักงานประกาศกำ�หนด
หมวด ๕
การเพิกถอนและการยกเลิกการขึ้นทะเบียน
ข้อ ๒๐ เมือ่ ปรากฏกรณีใดกรณีหนึง่ ดังต่อไปนี้ สำ�นักงานจะเพิกถอนการขึน้ ทะเบียน
เป็นที่ปรึกษาตามกฎกระทรวงนี้
		 (๑) ที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระหรื อ ที่ ป รึ ก ษานิ ติ บุ ค คลยื่ น เอกสารอั น เป็ น เท็ จ เพื่ อ
ประกอบการพิจารณาขึ้นทะเบียน กำ�หนดระดับหรือสาขา
		 (๒) หน่วยงานของรัฐแจ้งว่าที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลยื่นข้อ
เสนออันเป็นเท็จ
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		 (๓) ทีป่ รึกษาอิสระหรือทีป่ รึกษานิตบิ คุ คลทีถ่ กู ปรับลดระดับตามระเบียบที่
ออกตามข้อ ๑๗
ข้อ ๒๑ ภายใต้บงั คับข้อ ๑๘ วรรคสอง ในกรณีทปี่ รึกษาอิสระหรือทีป่ รึกษานิตบิ คุ คล
ที่ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามข้อ ๔ ข้อ ๕ หรือข้อ ๖ แล้วแต่กรณี สำ�นักงาน
จะยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาหรือสาขา แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๒ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกเพิกถอนการขึ้นทะเบียนตาม
ข้อ ๒๐(๑) (๒) หรือ (๓) จะขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้เมื่อครบกำ�หนดสองปีนับแต่วันที่ถูก
เพิกถอนที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่ถูกยกเลิกการขึ้นทะเบียนตามข้อ ๒๑
จะขอขึ้นทะเบียนใหม่ได้ เมื่อมีคุณสมบัติหรือไม่มีลักษณะต้องห้ามแล้ว
ข้อ ๒๓ ที่ปรึกษานิติบุคคลที่ได้จดทะเบียนเลิกกิจการ สำ�นักงานจะยกเลิกการขึ้น
ทะเบียนที่ปรึกษา
ข้อ ๒๔ ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลที่มีความประสงค์จะยกเลิกการขึ้น
ทะเบียนที่ปรึกษาให้มีหนังสือแจ้งให้สำ�นักงานทราบเพื่อยกเลิกการขึ้นทะเบียนนั้น
หมวด ๖
การอุทธรณ์
ข้อ ๒๕ ในกรณีที่สำ�นักงานดำ�เนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้
		

(๑) ไม่รับขึ้นทะเบียนตามข้อ ๑๕

		 (๒) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลตามระเบียบที่
ออกตามข้อ ๑๗
		 (๓) ปรับลดระดับของที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคล หรือสาขาที่ได้
ขึ้นทะเบียนไว้ ตามข้อ ๑๘ วรรคสาม
		

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

		 (๕) ยกเลิกการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาเนื่องจากขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๒๑ ให้ทปี่ รึกษาอิสระหรือทีป่ รึกษานิตบิ คุ คลมีสทิ ธิอทุ ธรณ์ตอ่ สำ�นักงาน
โดยยื่นคำ�อุทธรณ์เป็นหนังสือต่อสำ�นักงานภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งเป็น
หนังสือจากสำ�นักงาน
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ข้อ ๒๖ เมือ่ สำ�นักงานได้รบั คำ�อุทธรณ์ตามข้อ ๒๕ ให้พจิ ารณาโดยไม่ชกั ช้า หากเห็น
ด้วยกับคำ�อุทธรณ์ให้แจ้งให้ที่ปรึกษาอิสระหรือที่ปรึกษานิติบุคคลทราบภายในสามสิบ
วัน นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ถ้าสำ�นักงานไม่เห็นด้วยกับคำ�อุทธรณ์ ให้รายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังปลัดกระทรวงการคลังภายในกำ�หนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ปลัด
กระทรวงการคลังพิจารณาคำ�อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั รายงาน ถ้ามีเหตุ
จำ�เป็นไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันภายในกำ�หนดเวลาดังกล่าวให้มีหนังสือแจ้งผู้
อุทธรณ์ทราบก่อนครบกำ�หนดเวลาดังกล่าว ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์
ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบกำ�หนดระยะเวลาดังกล่าว
หมวด ๗
การให้บริการข้อมูล
ข้อ ๒๗ ให้สำ�นักงานแสดงข้อมูลการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษาไว้ในฐานข้อมูลระบบ
เครือข่ายสารสนเทศและทะเบียนที่ปรึกษา โดยเผยแพร่และให้บริการข้อมูลดังกล่าว
เพื่อเป็นการส่งเสริมและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ ภาคเอกชน และ
ประชาชนทั่วไปบทเฉพาะกาล
ข้ อ ๒๘ ให้ ที่ ป รึ ก ษาอิ ส ระและที่ ป รึ ก ษานิ ติ บุ ค คลที่ ไ ด้ ขึ้ น ทะเบี ย นก่ อ นวั น ที่
กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ดำ�เนินการยื่นคำ�ขอขึ้นทะเบียนตามกฎกระทรวงนี้ภายในหนึ่ง
ร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ ในกรณีเช่นนี้ให้หนังสือรับรองที่ออก
ก่อนวันที่กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับยังคงมีสิทธิตามเงื่อนไขและระยะเวลาตามที่กำ�หนดไว้
ในหนังสือรับรองจนกว่าสำ�นักงานจะออกหนังสือรับรองการขึน้ ทะเบียนให้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวงนี้ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกินหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
กฎกระทรวงนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา และไม่ให้นำ�กำ�หนดเวลาการพิจารณาขึ้น
ทะเบียนตามข้อ ๑๕ มาใช้บังคับกับกรณีนี้
เมื่อพ้นกำ�หนดเวลาการยื่นคำ�ขอขึ้นทะเบียนตามวรรคหนึ่ง ให้หนังสือรับรองนั้น
สิ้นผล และให้ที่ปรึกษาอิสระและที่ปรึกษานิติบุคคลดำ�เนินการขอขึ้นทะเบียนใหม่ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กำ�หนดในกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
214

กรมจเรทหารบก

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการ
จัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัตใิ ห้ทปี่ รึกษาทีจ่ ะเข้าร่วมการ
เสนองานกับหน่วยงานของรัฐต้องเป็นทีป่ รึกษาทีไ่ ด้ขนึ้ ทะเบียนไว้กบั ศูนย์ขอ้ มูลทีป่ รึกษา
กระทรวงการคลัง ทัง้ นี้ วิธกี ารยืน่ ขอขึน้ ทะเบียนทีป่ รึกษาคุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้าม
การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนรวม
ทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่ศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
กระทรวงการคลังไม่ขึ้นทะเบียนให้เป็นที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
จึงจำ�เป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้__
หน้า ๓ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
กฎกระทรวง
กำ�หนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๓ วรรคสาม แห่ง
พระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีวา่ การ
กระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้
“ผู้ประกอบการ” หมายความว่า ผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา ๕ ๑ หรือ
ผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา ๕๒
ข้อ ๒ ให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ยื่นคำ�ร้องขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการกับกรมบัญชีกลางตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และ
เงือ่ นไขทีค่ ณะกรรมการราคากลางประกาศกำ�หนดตามมาตรา ๕๑ วรรคสาม หรือมาตรา
๕๒ วรรคสอง แล้วแต่กรณี
หมวด ๑
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน
ข้อ ๓ ผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะ
ต้องห้ามดังต่อไปนี้
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		 (๑) จดทะเบียนจัดตัง้ เป็นนิตบิ คุ คลในประเทศไทย และมีสำ�นักงานตัง้ อยูใ่ น
ประเทศไทย
		

(๒) มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ

			 (ก) งานก่อสร้าง ในกรณีที่ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ตามมาตรา ๕๑ หรือ
			

(ข) พัสดุอน่ื ในกรณีทข่ี อขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการพัสดุอน่ื ตามมาตรา ๕๒

		 (๓) มีกรรมการและกรรมการผู้มีอำ�นาจลงนามผูกพันเป็นผู้มีสัญชาติไทย
มากกว่ากึ่งหนึ่ง
หน้า ๔ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
		 (๔) กรณีผถู้ อื หุน้ เป็นคนต่างด้าว ต้องไม่เป็นคนต่างด้าวทีถ่ กู ห้ามมิให้ประกอบ
ธุรกิจตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว
		

(๕) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

		

(๖) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

		 (๗) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำ�สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๖ วรรคสาม
		 (๘) ไม่เป็นบุคคลซึง่ ถูกแจ้งเวียนชือ่ ให้เป็นผูท้ งิ้ งานของหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรา ๑๐๙
		 (๙) มีคุณสมบัติที่เป็นเกณฑ์ความต้องการขั้นต่ำ� เช่น ฐานะการเงิน ผลงาน
หรือประสบการณ์ที่ผ่านมา บุคลากร หรือเครื่องมือเครื่องจักร ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์
ทีค่ ณะกรรมการ ราคากลางประกาศกำ�หนดในแต่ละสาขางานก่อสร้างหรือในแต่ละพัสดุอน่ื
		 (๑๐) คุณสมบัตหิ รือลักษณะต้องห้ามอืน่ ตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายประกาศ
กำ�หนดตามมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๖)
ข้อ ๔ กรณีผปู้ ระกอบการทีไ่ ม่มคี ณ
ุ สมบัตติ ามข้อ ๓ (๑) หรือ (๓) หากหน่วยงานของ
รัฐทีม่ อี ำ�นาจหน้าทีต่ ามกฎหมายได้อนุญาตหรือให้ความเห็นชอบให้ผปู้ ระกอบการรายนัน้
สามารถประกอบอาชีพหรือประกอบกิจการในประเทศไทย และกรณีของผูป้ ระกอบการ
ที่ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้ดำ�เนินการตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมาย
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ว่าด้วยวิชาชีพนั้นกำ� หนดไว้แล้วให้กรมบัญชีกลางขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการตาม
กฎกระทรวงนี้ได้
หมวด ๒
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม และการตรวจติดตาม
ข้อ ๕ เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับคำ�ขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการแล้ว ให้กรม
บัญชีกลางตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ รวมทั้งตรวจสอบคำ�ขอ
และรายการเอกสารหรือหลักฐานที่ยื่นพร้อมคำ�ขอให้ถูกต้องครบถ้วนโดยไม่ชักช้า
หากเห็นว่าคำ�ขอไม่ถกู ต้องหรือยังขาดเอกสารหรือหลักฐานใด ให้แจ้งให้ผยู้ นื่ คำ�ขอทราบ
ทันที ถ้าเป็นกรณีที่สามารถแก้ไขหรือเพิ่มเติมได้ในขณะนั้น ให้แจ้งผู้ยื่นคำ�ขอดำ�เนินการ
แก้ไขหรือยืน่ เอกสารหรือหลักฐานเพิม่ เติมให้ครบถ้วน ถ้าเป็นกรณีทไี่ ม่อาจดำ�เนินการได้
ในขณะนัน้ ให้บนั ทึกความบกพร่องและรายการเอกสารหรือหลักฐานทีจ่ ะต้องยืน่ เพิม่ เติม
ไว้ในบันทึกดังกล่าวด้วย และให้เจ้าหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบและผูย้ นื่ คำ�ขอลงนามไว้ในบันทึกนัน้
และให้มอบสำ�เนาบันทึกนั้นให้ผู้ยื่นคำ�ขอไว้เป็นหลักฐาน ทั้งนี้ ในบันทึกให้กำ�หนดระยะ
เวลาดำ�เนินการแก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมไว้ด้วย
หน้า ๕ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
ในกรณีที่ผู้ยื่นคำ�ขอได้จัดทำ�คำ�ขอถูกต้องและแนบเอกสารหรือหลักฐานครบถ้วน
ตามข้อ ๓ แล้ว หรือได้แก้ไขหรือยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมครบถ้วนภายในระยะ
เวลาตามที่ปรากฏในบันทึกตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ดำ�เนินการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการตามคำ�ขอต่อไป แต่ในกรณีที่ผู้ยื่นคำ�ขอไม่แก้ไขเพิ่มเติมคำ�ขอหรือไม่ยื่น
เอกสารหรือหลักฐานเพิ่มเติมภายในระยะเวลา ให้เจ้าหน้าที่คืนคำ�ขอพร้อมทั้งแจ้งเป็น
หนังสือถึงเหตุผลที่คืนคำ�ขอให้ทราบด้วยในกรณีที่กรมบัญชีกลางเปิดให้มีการยื่นคำ�ขอ
ขึ้นทะเบียนด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชี
กลาง ให้การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ เป็นไปตามหลักเกณฑ์
ที่กรมบัญชีกลางประกาศกำ�หนด
ข้อ ๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ตรวจติดตามผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนแล้วว่า
ยังเป็นผูม้ คี ณ
ุ สมบัตแิ ละไม่มลี กั ษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ หรือไม่ โดยให้มกี ารตรวจติดตาม
ทุกสองปีหากกรมบัญชีกลางตรวจติดตามพบว่าผูป้ ระกอบการรายใดไม่มคี ณ
ุ สมบัตหิ รือมี
ลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓ ให้กรมบัญชีกลางดำ�เนินการเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการ
รายนั้ น ออกจากทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการต่ อ ไปเพื่ อ ประโยชน์ ใ นการตรวจติ ด ตาม
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ให้ผปู้ ระกอบการทีม่ กี ารเปลีย่ นแปลงข้อมูลอืน่ ใดทีม่ ผี ลกระทบต่อคุณสมบัตหิ รือลักษณะ
ต้องห้ามตามข้อ ๓ แจ้งข้อมูลดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่มีการเปลี่ยนแปลง ในกรณีที่การเปลี่ยนแปลงข้อมูลดังกล่าวสามารถแก้ไขได้
ให้ผู้ประกอบการดำ�เนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จและแจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบภายใน
เก้าสิบวันนับแต่วันที่แจ้งให้กรมบัญชีกลางทราบ หากไม่แจ้งหรือไม่ดำ�เนินการภายใน
กำ�หนดเวลาดังกล่าว กรมบัญชีกลางจะดำ�เนินการเพิกถอนรายชื่อผู้ประกอบการ
รายนั้นออกจากทะเบียนต่อไป
หมวด ๓
การกำ�หนดประเภทชั้นและการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ
ข้อ ๗ การกำ�หนดประเภทชั้นและการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามหลัก
เกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกำ�หนดตามมาตรา ๕๑
วรรคสาม หรือมาตรา ๕๒ วรรคสอง แล้วแต่กรณี
หมวด ๔
การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน
ข้อ ๘ การเพิกถอนรายชือ่ ออกจากทะเบียนผูป้ ระกอบการ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และเงื่อนไข ดังต่อไปนี้
(๑) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ ๓
หน้า ๖ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
(๒) ยื่นเอกสารหรือหลักฐานเพื่อขอขึ้นทะเบียนหรือการเลื่อนชั้นผู้ประกอบการ
อันเป็นเท็จหรือกระทำ�การทุจริตอื่นใดเพื่อให้มีสิทธิได้รับการขึ้นทะเบียนหรือการ
เลื่อนชั้นผู้ประกอบการ
ข้อ ๙ ผูท้ ถี่ กู เพิกถอนรายชือ่ ออกจากทะเบียนผูป้ ระกอบการตามข้อ ๘ (๑) สามารถ
ยืน่ ขอขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการใหม่ได้ เมือ่ พ้นระยะเวลาสองปีนบั แต่วนั ทีก่ รมบัญชีกลาง
เพิกถอนรายชือ่ ออกจากทะเบียนผูป้ ระกอบการ เว้นแต่กรณีเป็นผูม้ ลี กั ษณะต้องห้ามตาม
ข้อ ๓ (๗) หรือ (๘) ให้ยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการใหม่ได้เมื่อพ้นจากการเป็นบุคคล
ตามข้อ ๓ (๗) หรือ (๘) แล้วแต่กรณี
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หมวด ๕
อัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนและหลักฐานการขึ้นทะเบียน
ข้อ ๑๐ อัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามบัญชี
อัตราค่าธรรมเนียมท้ายกฎกระทรวงนี้ อัตราค่าธรรมเนียมตามวรรคหนึ่ง ให้กรมบัญชี
กลางพิจารณาทบทวนทุกห้าปี เงินค่าธรรมเนียมทีไ่ ด้รบั ตามวรรคหนึง่ ให้กรมบัญชีกลาง
นำ�ไปใช้จ่ายได้เพื่อประโยชน์ในการดำ�เนินงานของกรมบัญชีกลางตามระเบียบที่ได้รับ
ความตกลงจากกระทรวงการคลังตามกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
ข้อ ๑๑ เมื่อกรมบัญชีกลางเรียกเก็บค่าธรรมเนียมตามข้อ ๑๐ แล้ว ให้กรมบัญชี
กลางออกหลักฐานการขึ้นทะเบียน ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำ�หนด
หมวด ๖
การอุทธรณ์
ข้อ ๑๒ ในกรณีทก่ี รมบัญชีกลางไม่รบั ขึน้ ทะเบียน ปรับลดระดับชัน้ ของผูป้ ระกอบการ
หรือเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน หากผู้ประกอบการไม่เห็นด้วยกับคำ�วินิจฉัย
ดังกล่าว มีสทิ ธิอทุ ธรณ์ตอ่ กรมบัญชีกลางภายในสิบห้าวันนับแต่วนั ทีไ่ ด้รบั แจ้งเป็นหนังสือ
จากกรมบัญชีกลางคำ�อุทธรณ์ต้องทำ�เป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์ โดยต้องระบุข้อ
เท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน
ที่เกี่ยวข้องไปด้วย
ข้อ ๑๓ เมื่อกรมบัญชีกลางได้รับคำ�อุทธรณ์ตามข้อ ๑๒ ให้พิจารณาโดยไม่ชักช้า
หากเห็นด้วยกับคำ�อุทธรณ์ให้แจ้งผู้อุทธรณ์ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับ
อุทธรณ์ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่เห็นด้วยกับคำ�อุทธรณ์ ให้รายงานความเห็นพร้อม
เหตุผลไปยังปลัดกระทรวงการคลังภายในกำ�หนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ปลัดกระทรวง
การคลังพิจารณาคำ�อุทธรณ์ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจำ�เป็น
ไม่อาจพิจารณาให้แล้วเสร็จได้ทันภายใน
หน้า ๗ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
กำ�หนดเวลาดังกล่าว ให้มหี นังสือแจ้งผูอ้ ทุ ธรณ์ทราบก่อนครบกำ�หนดเวลาดังกล่าว
ในการนี้ ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันครบ
กำ�หนดระยะเวลาดังกล่าว
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ข้อ ๑๔ ในการพิจารณาอุทธรณ์ตามข้อ ๑๓ กรมบัญชีกลางหรือปลัดกระทรวง
การคลังอาจขอให้คณะกรรมการราคากลางเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
อุทธรณ์ก็ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
บัญชีอัตราค่าธรรมเนียม
(๑) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอาคาร
ประเภทชั้นพิเศษ
ประเภทชั้น ๑
ประเภทชั้น ๒
ประเภทชั้น ๓
ประเภทชั้น ๔
ประเภทชั้น ๕
ประเภทชั้น ๖

๕,๐๐๐
๔,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(๒) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทาง
ประเภทชั้น ๑
ประเภทชั้น ๒
ประเภทชั้น ๓
ประเภทชั้น ๔
ประเภทชั้น ๕
ประเภทชั้น ๖

๔,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(๓) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสะพาน
ประเภทชั้น ๑
ประเภทชั้น ๒
ประเภทชั้น ๓
ประเภทชั้น ๔
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๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
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ประเภทชั้น ๕
ประเภทชั้น ๖

๑,๐๐๐ บาท
๕๐๐ บาท

(๔) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างทางและ
สะพานพิเศษ
ประเภทชั้นพิเศษ ๕,๐๐๐ บาท
(๕) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างอุโมงค์หรือ
ทางลอด
ประเภทชั้น ๑
ประเภทชั้น ๒

๔,๐๐๐ บาท
๓,๐๐๐ บาท

(๖) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างชลประทาน
ประเภทชั้นพิเศษ
ประเภทชั้น ๑
ประเภทชั้น ๒
ประเภทชั้น ๓
ประเภทชั้น ๔
ประเภทชั้น ๕
ประเภทชั้น ๖

๕,๐๐๐
๔,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(๗) การขอขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างเขือ่ นป้องกัน
ตลิ่งและชายฝั่ง
ประเภทชั้นพิเศษ
ประเภทชั้น ๑
ประเภทชั้น ๒
ประเภทชั้น ๓
ประเภทชั้น ๔
ประเภทชั้น ๕
ประเภทชั้น ๖

๕,๐๐๐
๔,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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(๘) การขอขึน้ ทะเบียนผูป้ ระกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างสิง่ ปลูกสร้าง
ในทะเล
ประเภทชั้นพิเศษ
ประเภทชั้น ๑
ประเภทชั้น ๒
ประเภทชั้น ๓
ประเภทชั้น ๔
ประเภทชั้น ๕
ประเภทชั้น ๖

๕,๐๐๐
๔,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐
๑,๐๐๐
๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(๙) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและ
บ�ำรุงรักษาร่องน�้ำชายฝั่งทะเล
ประเภทชั้นพิเศษ
ประเภทชั้น ๑
ประเภทชั้น ๒
ประเภทชั้น ๓
ประเภทชั้น ๔

๕,๐๐๐
๔,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(๑๐) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างขุดลอกและ
บ�ำรุงรักษาร่องน�้ำภายในประเทศ
ประเภทชั้นพิเศษ
ประเภทชั้น ๑
ประเภทชั้น ๒
ประเภทชั้น ๓
ประเภทชั้น ๔

๕,๐๐๐
๔,๐๐๐
๓,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

(๑๑) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง สาขางานก่อสร้างบำ�รุงทาง
ประเภทชั้นพิเศษ ๕๐๐
ประเภทชั้น ๑ ๕๐๐
ประเภทชั้น ๒ ๕๐๐
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ประเภทชั้น ๓
ประเภทชั้น ๔
ประเภทชั้น ๕
ประเภทชั้น ๖

๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐
๕๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

(๑๒) การขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานพัสดุอื่น ๕,๐๐๐ บาท
หน้า ๘ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการ
จัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัตใิ ห้คณะกรรมการราคากลาง
มีอำ�นาจประกาศกำ�หนดให้งานก่อสร้างในสาขาใด เป็นงานก่อสร้างทีผ่ ปู้ ระกอบการงาน
ก่อสร้างในสาขานัน้ จะเข้าร่วมเป็นผูย้ นื่ ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ผูป้ ระกอบการงาน
ก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางรวมทั้งอาจประกาศ
กำ�หนดให้ผปู้ ระกอบการพัสดุอนื่ นอกจากผูป้ ระกอบการงานก่อสร้าง เป็นผูป้ ระกอบการ
ทีจ่ ะเข้าร่วมเป็นผูย้ นื่ ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ผูป้ ระกอบการนัน้ ต้องเป็นผูท้ ไี่ ด้ขนึ้
ทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางก็ได้ โดยการกำ�หนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนการตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือ
การตรวจติดตาม การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียนและอัตราค่าธรรมเนียมการ
ขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่
กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง
จึงจำ�เป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
หน้า ๓๑ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
กฎกระทรวง
กำ�หนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอำ�นาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๙๐ วรรคสอง แห่ง
พระราชบัญญัติ
การจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีวา่ การกระทรวง
การคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
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ค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามอัตราใน
บัญชีท้ายกฎกระทรวงนี้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
บัญชีอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างประเภทงาน
รายการ ขนาดโครงการ (ล้านบาท) อัตรา (ร้อยละวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง)
ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน ซับซ้อนมาก งานสถาปัตยกรรม ออกแบบ ขนาดเล็ก (< ๕๐) ๔.๕
๖.๕ ๘.๕ ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐) ๔ ๕.๒๕ ๗ ขนาดใหญ่ (๒๕๐ < ๗๕๐) ๓.๕ ๔ ๖
ขนาดพิเศษระดับที่หนึ่ง (๗๕๐ < ๒,๕๐๐) ๓ ๓.๕ ๕ ขนาดพิเศษระดับที่สอง (๒,๕๐๐ <
๕,๐๐๐) ๒.๕ ๓ ๔ ขนาดพิเศษระดับที่สาม (> ๕,๐๐๐) ๑.๕ ๒.๕ ๓ ควบคุมงานก่อสร้าง
ขนาดเล็ก (< ๕๐) ๔.๕ ๖.๕ ๘.๕ ขนาดกลาง (๕๐ < ๒๕๐) ๔ ๕.๒๕ ๗ ขนาดใหญ่ (๒๕๐
< ๗๕๐) ๓.๕ ๔ ๖ ขนาดพิเศษระดับทีห่ นึง่ (๗๕๐ < ๒,๕๐๐) ๓ ๓.๕ ๕ ขนาดพิเศษระดับ
ที่สอง (๒,๕๐๐ < ๕,๐๐๐) ๒.๕ ๓ ๔ ขนาดพิเศษระดับที่สาม (> ๕,๐๐๐) ๑.๕ ๒.๕ ๓
หมายเหตุ
- ลักษณะความซับซ้อนของงานสถาปัตยกรรม ได้แก่ ซับซ้อนมาก หมายถึง งานอาคาร
งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมิสถาปัตยกรรม ที่มีแบบแผนวิจิตรต้องใช้ความประณีต
ชั้นสูง ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง ความชำ�นาญเฉพาะด้าน มีความสลับซับซ้อนหรือมีผู้ใช้สอย
จำ�นวนมาก มีลกั ษณะพิเศษเชิดชูคณ
ุ ค่าทางด้านสถาปัตยกรรม ศิลปกรรม วัฒนธรรมหรือ
ธรรมชาติ เช่น พิพิธภัณฑ์ อาคารทางศาสนา ศาลากลางจังหวัด โรงพยาบาล อาคารห้อง
ปฏิบตั กิ ารอาคารทีม่ คี วามสลับซับซ้อน สนามบิน อนุสาวรีย์ รัฐสภา ศูนย์วฒ
ั นธรรม อาคาร
อนุรกั ษ์ สถานทูต อาคารเก็บวัสดุทเี่ สีย่ งอันตรายหรือเสีย่ งต่อสุขภาพ งานสถาปัตยกรรม
ภายในของบ้านพักอาศัย ภูมิทัศน์ในพื้นที่อนุรักษ์ ภูมิทัศน์ในอาคาร สวนหลังคา
สวนพฤกษศาสตร์ สวนสมุนไพร สวนสัตว์ สวนสาธารณะกลางเมืองหรืองานปรับปรุง
อาคารหรือภูมิทัศน์ในบริเวณที่มีการใช้สอยหรือสิ่งปลูกสร้างอยู่เดิมซับซ้อน หมายถึง
งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน งานภูมสิ ถาปัตยกรรม ทีต่ อ้ งใช้ความประณีต ความ
ชำ�นาญ มีประโยชน์ใช้สอยทีซ่ บั ซ้อน มีลกั ษณะการก่อสร้างทีซ่ บั ซ้อน มีกฎเกณฑ์ควบคุม
เฉพาะ หรือมีการใช้งานหลากหลาย เช่น อาคารมหาวิทยาลัย อาคารเรียนรวม หอสมุด
หอประชุมอาคารพักอาศัยรวม สนามกีฬา สถานกักกัน หอพัก โรงเรียน ศาลาประชาคม
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อาคารสำ�นักงาน อาคารสูงอาคารขนาดใหญ่พิเศษ สถาบันระดับสูงของรัฐ สถาบันการ
เงิน โรงแรม โรงภาพยนตร์ โรงมหรสพห้างสรรพสินค้า ศูนย์ประชุม ศูนย์แสดงสินค้าและ
นิทรรศการ สถานีขนส่งต่าง ๆ อาคารศูนย์การค้าสถานบริการและนันทนาการ สโมสร
สวนสนุก สวนสาธารณะ ภูมทิ ศั น์ชมุ ชน ภูมทิ ศั น์บริเวณอาคารสาธารณะโครงการจัดสรร
ที่ดิน หรือนิคมอุตสาหกรรมไม่ซับซ้อน หมายถึง งานอาคาร งานสถาปัตยกรรมภายใน
งานภูมิสถาปัตยกรรม มีลักษณะเรียบง่าย เป็นมาตรฐานทั่วไป เช่น โรงเก็บพัสดุ คลัง
สินค้า อาคารจอดรถยนต์ ตลาด ร้านค้า ศูนย์อาหารโชว์รมู อาคารประเภทบ้านทีอ่ ยูอ่ าศัย
หรือสำ�นักงานขนาดเล็ก สวนสาธารณะชานเมือง งานภูมทิ ศั น์ถนนหรือเส้นทางคมนาคม
สวนเกษตร สวนประดับ หรือสวนหย่อม
หน้า ๓๒ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐
หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยทีม่ าตรา ๙๐ วรรคสอง
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติ
ให้การกำ�หนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เป็น
ไปตามที่กำ�หนดในกฎกระทรวง จึงจำ�เป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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- สำ�เนาคู่ฉบับ -

คำ�สั่งกองทัพบก
(เฉพาะ)
ที่ ๑๒๔๘ / ๖๐
เรื่อง การกำ�หนดเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุของหน่วย และการจัดทำ�แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำ�ปี
--------------------------------เพือ่ ให้การกำ�หนดผูเ้ ป็นเจ้าหน้าทีแ่ ละหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ทีป่ ฏิบตั งิ านเกีย่ วกับการจัด
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของหน่วยต่างๆ ในกองทัพบก และการจัดทำ�แผนการจัด
ซื้อจัดจ้างประจำ�ปีสอดคล้องกับหลักการของกฎหมายตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงให้ปฏิบัติดังนี้
๑. ในคำ�สั่งนี้
		 ๑.๑ “หน่วย” หมายความว่า หน่วยที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเป็นหน่วย
ระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
		 ๑.๒ “ผูบ้ งั คับหน่วย” หมายความว่า หัวหน้าหน่วยทีไ่ ด้รบั จัดสรรงบประมาณ
รายจ่าย ซึ่งเป็นหน่วยระดับกองพันหรือเทียบเท่าขึ้นไป
๒. เจ้าหน้าที่ ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐของหน่วย ได้แก่
		 ๒.๑ เจ้าหน้าที่ซึ่งดำ�รงตำ�แหน่งหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุของหน่วยโดยตรง เช่น พลาธิการ เจ้าหน้าที่สายพลาธิการ เจ้าหน้าที่
สายส่งกำ�ลังบำ�รุง เป็นต้น
		 ๒.๒ ผู้ซึ่งผู้บังคับหน่วยมีคำ�สั่งให้มีหรือปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วย นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ตามข้อ ๒.๑
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๓. หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามความหมายของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่
		 ๓.๑ กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่มีความรับผิดชอบ
ในสิ่งอุปกรณ์ให้หมายถึง
			 ๓.๑.๑ กรณีเป็นการดำ�เนินการจัดซือ้ จัดจ้างเป็นส่วนรวมของกองทัพบก
ตามความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยความรับผิดชอบ
ในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งดำ�เนินการ โดยฝ่ายจัดหาหรือกองจัดหาหรือแผนกจัดหา
ของหน่วยให้หวั หน้าฝ่ายจัดหาหรือหัวหน้ากองจัดหา ผูอ้ ำ�นวยการกองจัดหา หรือหัวหน้า
แผนกจัดหาแล้วแต่กรณีเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
			 ๓.๑.๒ สำ�หรับการดำ�เนินการจัดซือ้ จัดจ้างเพือ่ กิจการภายในของหน่วย
เอง ซึ่งแผนกพลาธิการของหน่วยหรือที่มีชื่อเรียกอื่นในฐานะเดียวกันเป็นผู้ดำ�เนินการ
ให้พลาธิการของหน่วยนั้น เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
		

๓.๒ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยต่าง ๆ นอกจากหน่วยตามข้อ ๓.๑ ได้แก่

			 ๓.๒.๑ อัตราเฉพาะกิจหรืออัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ ได้ระบุฝ่าย
จัดหาหรือกองจัดหา หรือแผนกจัดหาไว้ให้หัวหน้าฝ่ายจัดหาหรือหัวหน้ากองจัดหาหรือ
หัวหน้าแผนกจัดหา แล้วแต่กรณีเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
			 ๓.๒.๒ อัตราเฉพาะกิจหรืออัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ ไม่ได้ระบุอตั รา
ตามข้อ ๓.๒.๑แต่ระบุแผนกพลาธิการไว้ ให้พลาธิการของหน่วย เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
			 ๓.๒.๓ หน่วยทีไ่ ม่มอี ตั ราตามข้อ ๓.๒.๑ และ ๓.๒.๒ กำ�หนดไว้ในอัตรา
เฉพาะกิจหรืออัตราการจัดและยุทโธปกรณ์ ให้ผู้บังคับหน่วยออกคำ�สั่งแต่งตั้งหัวหน้า
สายส่งกำ�ลังบำ�รุง หรือนายทหารสัญญาบัตรคนใดคนหนึ่งภายในหน่วยซึ่งผู้บังคับ
หน่วยเห็นว่าเหมาะสมเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
			 ๓.๒.๔ สำ�หรับโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ให้ผู้อำ�นวยการกอง
หรือหัวหน้ากองเภสัชกรรม หรือหัวหน้าหน่วยงานอืน่ ๆ ซึง่ ตามอัตราเฉพาะกิจหรืออัตรา
การจัดและยุทโธปกรณ์ของโรงพยาบาล กำ�หนดให้มหี น้าทีใ่ นการจัดหายาและสิง่ อุปกรณ์
สายแพทย์เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
๔. ในกรณีหวั หน้าเจ้าหน้าที่ ทีก่ ำ�หนดไว้ในข้อ ๓ ไม่สามารถปฏิบตั หิ น้าทีไ่ ด้ชวั่ คราว
ให้ผบู้ งั คับหน่วยออกคำ�สัง่ แต่งตัง้ นายทหารสัญญาบัตรภายในหน่วยเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
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ได้เป็นการชั่วคราวจนกว่าหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามที่กำ�หนดไว้ในข้อ ๓ จะกลับมาปฏิบัติ
หน้าที่ได้
๕. ให้เจ้าหน้าทีแ่ ละหัวหน้าเจ้าหน้าทีม่ อี ำ�นาจหน้าทีต่ ามทีก่ ำ�หนดไว้ในกฎหมายว่า
ด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ดังต่อไปนี้
		 ๕.๑ เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำ�นวย
การที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
		 ๕.๒ ดำ�เนินการจัดทำ�แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างดังกล่าวเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับหน่วยตามแนวทางที่กฎหมาย
กำ�หนด
		 ๕.๓ เก็บรักษาของตัวอย่างซึ่งผู้เสนอราคาหรือผู้ขาย/ผู้รับจ้างนำ�มามอบ
ให้ตามเงื่อนไขที่ราชการกำ�หนด โดยมีแผ่นป้ายกำ�กับให้ชัดเจนว่าเป็นของตัวอย่างของ
การจัดซื้อจัดจ้างเรื่องใดและให้กรรมการซื้อหรือจ้างในเรื่องนั้นๆ ลงลายมือชื่อกำ�กับ
ที่แผ่นป้ายและจัดทำ�ทะเบียนคุมของตัวอย่างไว้ด้วย
		 ๕.๔ ดำ�เนินการและรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักประกันการเสนอราคา และ
หลักประกันสัญญา โดยปฏิบตั ใิ ห้ถกู ต้องตามข้อบังคับกลาโหม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๔
และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
		 ๕.๕ เก็บรักษาหลักฐานและสถิติการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปวง จัดทำ�เอกสาร
หลักฐานประกอบการเบิกจ่ายตามที่กรมการเงินทหารบก หรือฝ่ายการเงินของหน่วย
ส่วนภูมิภาคกำ�หนด
		 ๕.๖ ประสานการติดต่อระหว่างผู้ขายหรือผู้รับจ้าง, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน,
คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง, คณะกรรมการดำ�เนินงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการ
ดำ�เนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
		 ๕.๗ จัดเตรียมและดำ�เนินการเกี่ยวกับการทำ�สัญญา และเสนอแนะผู้บังคับ
หน่วยเกี่ยวกับรายละเอียดต่างๆ ในสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญา
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		 ๕.๙ เสนอแนะต่อฝ่ายอำ�นวยการในการจัดทำ�ระเบียบ คำ�สั่ง หรือคำ�ชี้แจง
เพิ่มเติมที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้อง
๖. ให้ผู้บังคับหน่วย มีอำ�นาจให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วย
จะทำ�การประกาศเผยแพร่ ตามที่กฎหมายกำ�หนด
๗. หน่วยต่างๆ ต้องกวดขันการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่
ตามคำ�สั่งนี้ 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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-สำ�เนาคู่ฉบับ-

คำ�สั่งกองทัพบก
(เฉพาะ)
ที่ ๑๒๔๙ / ๖๐
เรื่อง การทำ�สัญญาและการบริหารสัญญา พ.ศ. ๒๕๖๐
--------------------------------เพื่อให้การดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกองทัพบก เป็นไปด้วย
ความเรียบร้อยสอดคล้องกับหลักการของกฎหมายตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบคำ�สัง่ กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ)
ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค. ๖๐ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวง
กลาโหม จึงกำ�หนดการปฏิบัติไว้ดังนี้
๑. การทำ�สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างหรือสัญญาอื่นใดของกองทัพบก หรือหน่วยงานที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นการดำ�เนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ต้องทำ�สัญญาในนามกองทัพบก
๒. การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
หรือการพัสดุอื่นใด ที่อยู่ในอำ�นาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างของผู้บังคับหน่วย หรือหัวหน้า
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าวเป็นผู้ลงนามใน
สัญญา
การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือ
การพัสดุอื่นใดที่อยู่ในอำ�นาจอนุมัติของผู้บัญชาการทหารบก หรือหัวหน้าส่วนราชการ
ที่ ผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก มอบหมายเฉพาะกรณีทผี่ มู้ อี ำ�นาจอนุมตั หิ รือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบหมาย
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นั้นเป็นผู้ลงนามในสัญญา
การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือว่า ผู้บัญชาการทหารบกได้
มอบอำ�นาจให้ผดู้ ำ�รงตำ�แหน่งดังกล่าวลงนามในฐานะตัวแทนของกองทัพบก กระทำ�การ
ตามคำ�สั่งผู้บัญชาการทหารบก
๓. ให้ผู้บังคับหน่วยที่ดำ�เนินการจัดซื้อหรือจ้าง มีอำ�นาจลงนามในสัญญา ซื้อ
หรือจ้างไม่จำ�กัดวงเงิน หลังจากได้รับอนุมัติให้จัดซื้อหรือจ้างจากผู้มีอำ�นาจอนุมัติสั่งซื้อ
สั่งจ้างแล้ว เว้นแต่การดำ�เนินการจัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในกรณีวงเงิน
ครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐.- บาท ให้ผู้ดำ�รงตำ�แหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ลงนามในใบสั่งซื้อ (ทบ. ๑๐๑ - ๐๔๘)
และใบสั่งจ้าง (ทบ. ๑๐๑ - ๐๕๐) ในฐานะผู้ซื้อหรือผู้จ้างได้เมื่อผู้มีอำ�นาจสั่งซื้อสั่งจ้างได้
ให้ความเห็นชอบแล้ว
๔. ก่อนที่ผู้บังคับหน่วยที่ดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้างตามข้อ ๒ และ ๓ จะลงนาม
ในสัญญาให้นายทหารพระธรรมนูญของหน่วยเป็นผู้ตรวจร่างสัญญา หากหน่วยงาน
ใดไม่มีนายทหารพระธรรมนูญ หรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม
ให้ส่งร่างสัญญาให้ นายทหารพระธรรมนูญหน่วยเหนือขึ้นไปเป็นผู้ตรวจร่างสัญญา
เว้นหน่วยงานภายในกองบัญชาการกองทัพบกที่ไม่มีนายทหารพระธรรมนูญให้ส่งร่าง
สัญญาให้สำ�นักงานพระธรรมนูญทหารบก เพื่อตรวจสอบให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และเงื่อนไขที่ได้รับอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง
รวมทั้งระเบียบแบบธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง
๕. ให้ผบู้ งั คับหน่วยทีด่ ำ�เนินการจัดซือ้ หรือจ้าง เป็นผูม้ อี ำ�นาจและลงนามในหนังสือ
การออกหนังสือรับรอง การแจ้งการปรับ การริบหลักประกันสัญญา การสงวนสิทธิ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันพึงมี การคืนเงินค่าปรับหรือการโอนสิทธิเรียกร้อง โดยลงนาม
“ทำ�การแทน ผู้บัญชาการทหารบก”
๖. ให้ผู้บังคับหน่วยที่ดำ�เนินการจัดซื้อหรือจ้าง เป็นผู้มีอำ�นาจและลงนามบอก
เลิกสัญญา และรายงานการบอกเลิกสัญญาให้กองทัพบกทราบโดยด่วน สัญญาใด
ที่ผู้บัญชาการทหารบก หรือผู้ได้รับมอบหมายให้สั่งการแทนผู้บัญชาการทหารบกเป็น
ผู้ลงนาม ในการบอกเลิกสัญญาให้หน่วยรายงานกองทัพบกเพื่อทราบด้วย
๗. ในการทำ�สัญญาให้ผู้บังคับหน่วยที่มีอำ�นาจลงนามในสัญญาตามข้อ ๒ และ
ข้อ ๓ ระบุในสัญญาว่าเป็นสัญญาที่ทำ�ขึ้นระหว่าง “กองทัพบก โดย (ยศ ชื่อ – นามสกุล
ตำ�แหน่ง) ทำ�การโดยได้รบั มอบหมายจากผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก” ส่วนการลงนามในสัญญา
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คงลงเฉพาะ ยศ ชื่อ – นามสกุล ของผู้มีอำ�นาจลงนามในสัญญา
๘. ถ้าตำ�แหน่งผู้บังคับหน่วยที่มีอำ�นาจลงนามในสัญญาตามข้อ ๒ และข้อ ๓ ว่าง
ลงหรือผู้ดำ�รงตำ�แหน่งผู้บังคับหน่วยดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว
และยังมิได้แต่งตั้งข้าราชการผู้ใดรักษาราชการ หรือรักษาราชการแทน ให้ผู้สั่งการแทน
ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ลงนามในสัญญาได้
โดยระบุในสัญญาว่าเป็นสัญญาทีท่ ำ�ขึน้ ระหว่าง “กองทัพบก โดย (ยศ ชือ่ – สกุล ตำ�แหน่ง
ผู้สั่งการแทน) ทำ�การแทน (ตำ�แหน่งผู้บังคับหน่วย) ทำ�การโดยได้รับมอบหมายจาก
ผู้บัญชาการทหารบก” ส่วนการลงนามในสัญญาคงลงเฉพาะ ยศ ชื่อ – นามสกุล ของ
ผู้สั่งการแทน
๙. ให้ผบู้ งั คับหน่วยทีด่ ำ�เนินการแลกเปลีย่ น เมือ่ ได้รบั อนุมตั จิ ากผูบ้ ญ
ั ชาการทหารบก
หรือผู้ได้รับมอบหมายให้สั่งการแทนผู้บัญชาการทหารบกแล้ว มีอำ�นาจลงนามในสัญญา
แลกเปลี่ยนพัสดุได้เช่นเดียวกับการลงนามในสัญญาตามข้อ ๗
๑๐. ให้เจ้ากรมส่งกำ�ลังบำ�รุงทหารบกและเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการที่มีข้อหารือการ
ดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เป็นผู้ทำ�หนังสือโดยลงนามทำ�การแทน
ผู้บัญชาการทหารบก ขอหารือหรือให้วินิจฉัยหรือตีความการปฏิบัติ ตลอดจนส่งเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาไปยังคณะกรรมการตามกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทั้งนี้ เมื่อผู้บังคับหน่วยมีหนังสือถึง
คณะกรรมการดังกล่าวแล้วให้สำ�เนาให้ กองทัพบก ทราบด้วย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๒๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐
				
				

(ลงชื่อ) พล.อ. เฉลิมชัย สิทธิสาท
( เฉลิมชัย สิทธิสาท )

				
กบ.ทบ.
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คำ�สั่งกองทัพบก
(เฉพาะ)
ที่ ๑๒๕๕ / ๖๐
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
--------------------------------เพื่อให้การแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ของหน่วย
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ประกอบกับคำ�สัง่ กระทรวงกลาโหม
(เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลง ๒๖ ส.ค. ๖๐ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ของกระทรวงกลาโหม จึงให้ปฏิบัติดังนี้
๑. คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการ
ที่กำ�หนดไว้ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
๒. ผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามคำ�สั่งนี้ จะต้องเป็นผู้บังคับหน่วยที่ได้รับ
งบประมาณรายจ่ายซึง่ ดำ�เนินการจัดซือ้ หรือจ้าง หรือผูท้ ไี่ ด้รบั มอบอำ�นาจหรือมอบหมาย
จากผู้บังคับหน่วยดังกล่าวให้ทำ�การแทนหรือรักษาการแทน ตามข้อบังคับกระทรวง
กลาโหมว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ. ๒๕๒๗
๓. การดำ�เนินการจัดซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้ดำ�เนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
คณะต่างๆ โดยใช้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
		 ๓.๑ การจั ด ซื้ อ หรื อ จ้ า งที่ มี ว งเงิ น อยู่ ใ นอำ�นาจอนุ มั ติ สั่ ง ซื้ อ หรื อ จ้ า ง ของ
ผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่า ผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่า หรือผู้บังคับบัญชาชั้น
แม่ทพั หรือเทียบเท่า ให้ผมู้ อี ำ�นาจแต่งตัง้ คณะกรรมการ แต่งตัง้ จากผูป้ ฏิบตั งิ านในหน่วย
ขึ้นตรงของผู้มีอำ�นาจอนุมัติส่ังซื้อสั่งจ้าง หรืออาจแต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยอื่น
ซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก
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		 ๓.๒ การจัดซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินอยู่ในอำ�นาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ของผู้บังคับ
บั ญ ชาตั้ ง แต่ ร ะดั บ ผู้ บั ญ ชาการทหารบกขึ้ น ไป ให้ ผู้ มี อำ�นาจแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ตามข้อ ๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยขึ้นตรงของตน จำ�นวน
อย่างน้อย ๑ นาย ส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยอื่นๆ ซึ่งเป็นหน่วยขึ้น
ตรงกองทัพบกอีกอย่างน้อย ๒ หน่วย หรือขอผูแ้ ทนจากหน่วยเหนือของตน จำ�นวนอย่าง
น้อย ๑ นาย และจากหน่วยอื่นซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จำ�นวนอย่างน้อย ๑ นาย
		 ๓.๓ คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่รับผิดชอบจัดทำ�
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ
งานก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบจัดทำ�ร่างขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบจัดทำ�ร่าง
ขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้สามารถแต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติ
งานในหน่วยขึ้นตรงของผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ ๒ หรือจะขอรายชื่อ
กรรมการจากหน่วยอื่นโดยให้พิจารณาความรู้ความสามารถของกรรมการเป็นสำ�คัญ
ในทุกวงเงินที่ดำ�เนินการจัดซื้อจัดจ้าง
		 ๓.๔ การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ ๓.๑ – ๓.๒ ห้ามตั้งเจ้าหน้าที่กฎหมาย
เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่งบประมาณ เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยที่ดำ�เนินกรรมวิธี
จัดซื้อจัดจ้าง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำ�นวยการด้านส่งกำ�ลังบำ�รุงที่มิได้เป็นหน่วยใช้หรือ
หน่วยรับประโยชน์พัสดุนั้นโดยตรง เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย และห้ามขอกรรมการ
จากกรมฝ่ายเสนาธิการ กรมจเรทหารบก และสำ�นักงานตรวจสอบภายในทหารบก
ไปเป็นกรรมการจัดซื้อหรือจ้างของหน่วยอื่น หากสามารถกระทำ�ได้กรรมการที่แต่งตั้ง
ควรเป็นเจ้าหน้าที่เหล่าสายวิทยาการ และ/หรือ ผู้แทนหน่วยใช้
		 ๓.๕ สำ�หรับส่วนราชการที่มีหน่วยงานในต่างประเทศ หรือมีกิจกรรมที่ต้อง
ปฏิบัติในต่างประเทศ ให้ผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งกรรมการ ตามข้อ ๒ แต่งตั้งนายทหารสัญญา
บัตร หรือผู้ที่ทางราชการสั่งให้ทำ�หน้าที่ในตำ�แหน่งนายทหารสัญญาบัตร ซึ่งประจำ�อยู่
ณ หน่วยงานนั้นเป็นกรรมการเป็นลำ�ดับแรก
		 ๓.๖ การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีผู้แทนหน่วยใช้ร่วมด้วย
อย่างน้อย ๑ นาย (กรณีมีหน่วยใช้หลายหน่วย ให้พิจารณาจากหน่วยหลัก) ยกเว้น
การจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินตามสัญญาไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐. -บาท
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		 ๓.๗ กรณีที่ต้องมีการขอตัวบุคคลจากหน่วยที่มิใช่หน่วยขึ้นตรงของผู้มีอำ�นาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการมาร่วมเป็นคณะกรรมการ ให้ผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขอความร่วมมือจากผูบ้ งั คับหน่วยนัน้ ๆโดยตรง โดยไม่ระบุตวั บุคคลแต่อาจระบุเหล่าสาย
วิทยาการได้ถ้าจำ�เป็น
		 ๓.๘ กรณีมคี วามจำ�เป็นต้องแต่งตัง้ บุคคลอืน่ ทีม่ ใิ ช่ขา้ ราชการในสังกัดกองทัพบก
ร่วมเป็นกรรมการ ให้ผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งกรรมการ ตามข้อ ๒ ขอกรรมการจากหน่วยงาน
นั้น โดยลงนาม “ทำ�การแทน ผู้บัญชาการทหารบก”
๔. ให้หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการร้องขอจากผู้มีอำ�นาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตามข้อ ๒ ให้ความร่วมมือในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยของตน เข้าร่วมเป็นกรรมการ
ตามที่ได้รับการร้องขอ
๕. การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานกรณีมีความจำ�เป็นต้องขอผู้ควบคุมงานจากหน่วยงาน
ของรัฐอื่น ให้ขอความเห็นชอบจาก กรมยุทธโยธาทหารบก และให้เจ้ากรมยุทธโยธา
ทหารบก ลงนาม“ทำ�การแทน ผู้บัญชาการทหารบก” ในการขอผู้มีความรู้ความชำ�นาญ
จากหน่วยงานของรัฐอื่นนอกกองทัพบก มาร่วมเป็นผู้ควบคุมงาน
๖. การตรวจสอบคุณภาพหรือคุณสมบัติสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ
ตามที่กองทัพบก กำ�หนด กรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการตรวจสอบ
คุณสมบัติสิ่งอุปกรณ์ตามคุณลักษณะเฉพาะ หรือตามคุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์
กำ�หนดให้ตอ้ งใช้เครือ่ งมือหรือต้องใช้ผเู้ ชีย่ วชาญเฉพาะทางในการตรวจสอบคุณลักษณะ
เฉพาะ ให้คณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับพัสดุมีหนังสือแจ้งขอให้กรมฝ่ายยุทธบริการที่รับ
ผิดชอบกำ�หนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ หรือหน่วยงานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับ
สิ่งอุปกรณ์ตรวจสอบและยืนยันว่าคุณสมบัติของสิ่งของที่เสนอราคาหรือสิ่งของตาม
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์หรือไม่ก่อน หลังจากนั้น
จึงให้คณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับพัสดุพิจารณาดำ�เนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป โดยทั้งนี้ให้อยู่ในดุลพินิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับ
พัสดุ ที่จะต้องดำ�เนินการให้ถูกต้องครบถ้วนและเป็นไปตามข้อกำ�หนดในสัญญาหรือ
ข้อตกลง สำ�หรับการลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานทางเทคนิคทีเ่ กีย่ วข้องกับสิ่งอุปกรณ์
ทีห่ น่วยต้องการให้ตรวจสอบและยืนยัน ให้ผบู้ งั คับหน่วยทีด่ ำ�เนินการจัดซือ้ จัดจ้างลงนาม
“ทำ�การแทน ผู้บัญชาการทหารบก”
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๗. ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งปฏิบัติตามกฎหมายว่าการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ และเป็นไปตามระเบียบแบบธรรมเนียมที่หน่วยเหนือและที่
กองทัพบกกำ�หนดไว้ โดยจะต้องดำ�เนินการให้ถูกต้องเหมาะสมและเกิดประโยชน์สูงสุด
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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พรบ.การจัดซื้อ/
จ้างฯ...พ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบการพัสดุ ฯ...
พ.ศ.๒๕๓๕

ระเบียบฯพัสดุว่าด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙

๑. ขอบเขตการใช้ บั ง คั บ
ใช้บังคับแก่หน่วยงานของ
รัฐทุกแห่ง ได้แก่ ราชการ
ส่ ว นกลาง ราชการส่ ว น
ภู มิ ภ า ค ร า ช ก า ร ส่ ว น
ท้ อ งถิ่ น รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตาม
กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบ
ประมาณ องค์การมหาชน
อ ง ค์ ก ร ต ร ว จ ส อ บ ก า ร
ใช้ อำ�นาจรั ฐ องค์ ก รตาม
รั ฐธรรมนู ญ หน่ว ยธุรการ
ของศาล มหาวิ ท ยาลั ย
ในการกำ�กับของรัฐ หน่วยงาน
สั ง กั ด รั ฐสภาหรือในกำ�กับ
ของรัฐสภา หน่วยงานอิสระ
ของรัฐ และหน่วยงานอื่นที่
กำ�หนดในกฎกระทรวง ม.๖
วรรคหนึ่ง

ใช้ บั ง คั บ แก่ ส่ ว นราชการ ซึ่ ง
ดำ�เนินการเกีย่ วกับการพัสดุโดย
ใช้เงินงบประมาณ เงินกู้ และ
เงินช่วยเหลือ

ใช้บงั คับแก่สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน และหน่วยงาน
อืน่ ของรัฐทีอ่ ยูใ่ นสังกัด การบังคับ
บั ญ ชาหรื อ การกำ�กั บ ดู แ ลของ
ฝ่ายบริหาร

๒.หลักการจัดซื้อ/จัดจ้าง

เปิดเผย โปร่งใสและเปิดโอกาส เปิดเผย โปร่งใสและเปิดโอกาส
ให้ มี ก ารแข่ ง ขั น กั น อย่ า งเป็ น ให้มกี ารแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม
ธรรม (ข้อ ๑๕ ทวิ)
(ระเบียบฯ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕ ทวิ)

๑.คุ้มค่า
๒.โปร่งใส (ต้องกระทำ�โดย
เปิดเผย เปิดโอกาส ให้มกี าร
แข่งขันอย่างเป็นธรรม)

(ข้อ ๖)

(ข้อ ๔)

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

ระเบียบการพัสดุ ฯ...
พ.ศ.๒๕๓๕

ระเบียบฯพัสดุว่าด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙

๓.ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
(มี ก ารวางแผนการจั ด ซื้ อ /
จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้า)
๔.ตรวจสอบได้
มาตรา ๘
๓. การจั ด ทาแผนการ เมื่ อ ทราบยอดเงิ น ให้ ส่ ว น เช่ น เดี ย วกั บ ระเบี ย บฯพ.ศ.
จัดซื้อ/จัดจ้าง
ราชการรับดาเนินการให้เป็น ๒๕๓๕
เมือ่ ทราบยอดเงิน ให้หน่วยงาน ไปตามแผน.....(ข้อ ๑๓) ทั้งนี้
ของรัฐ จัดทำ�แผนการจัดซือ้ / ไม่ได้กำ�หนดรูปแบบของการ
จัดจ้างประจำ�ปี และประกาศ จัดทำ�แผนไว้
เผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศของกรมบั ญ ชี
กลางและหน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๑๑
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สรุปความแตกต่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อ/จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐      
กับ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบ
สำ�นักนายกว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
พรบ.การจัดซื้อ/
จ้างฯ...พ.ศ.๒๕๖๐
๔.การมีส่วนร่วมของภาค ไม่มี
ประชาชน
การมี ส่ ว นร่ ว มของภาค
ประชาชน การมีส่ว นร่ว ม
ของภาคประชาชนและผู้
ประกอบการ ในการป้องกัน
การทุจริต

ระเบียบการพัสดุ ฯ...
พ.ศ.๒๕๓๕

ระเบียบฯพัสดุว่าด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
องค์ ป ระกอบคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ให้มี
กรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่มิได้เป็น
ข้าราชการซึ่งมีตำ�แหน่งหรือเงิน
เดือนประจาอย่างน้อยหนึง่ คน
(ข้อ ๘ (๓))

หมวด ๒ มาตรา ๑๕-๑๘
๕ . ก า ร เ ปิ ด เ ผ ย ข้ อ มู ล ไม่มี
การจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า งทาง
อิเล็กทรอนิกส์
เปิ ด เผยข้ อ มู ล การจั ด ซื้ อ /
จั ด จ้ า ง ในระบบในระบบ
เครื อ ข่ า ยสารสนเทศของ
กรมบั ญ ชี ก ลางในทุ ก ขั้ น
ตอน ตั้งแต่ขั้นตอนการจัด
ทาแผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
การประกาศเชิญชวน ราคา
กลาง เกณฑ์การพิจารณา
ข้ อ เสนอการประกาศผลผู้
ชนะ การยกเลิกการจัดซื้อ/
จัดจ้าง การทาสัญญาและ
การบริหารสัญญา
มาตรา ๖๑,๖๒,๖๓

ให้คณะกรรมการประกวดราคา
นาสาระสำ�คั ญ ของเอกสาร
ประกวดราคา เชิญชวน เอกสาร
ประกวดราคาที่สามารถเปิดเผย
ได้ ลงประกาศในเว็ บ ไซด์ ข อง
๒ หน่วยงาน (ข้อ ๘)
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เ มื่อ วั น ที่ ๒๗
เมษายน ๕๓ กำ�หนดให้หน่วยงาน
ต่างๆลงประกาศ จัดซื้อ/จัดจ้าง
วิ ธี ส อบราคา ประกวดราคา
e-auction เผยแพร่ในเว็บไซด์
ของ ๒ หน่วยงานปัจจุบัน วิธี
e-market,e-bidding มี ก าร
กำ�หนดไว้ในแนวทางปฏิบัติต้อง
ลงประกาศเผยแพร่ในเว็บไซด์ของ
๒ หน่วยงาน
กรมจเรทหารบก
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พรบ.การจัดซื้อ/
จ้างฯ...พ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบการพัสดุ ฯ...
พ.ศ.๒๕๓๕

ระเบียบฯพัสดุว่าด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙

๖. คณะกรรมการ

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
- คณะกรรมการนโยบาย (กวพ) (ข้อ ๑๑)
(กพว.อ) (ข้อ ๖)
การจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ (มาตรา
๑๙)
- คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย
ปั ญ หาการจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
(มาตรา ๒๖)
- คณะกรรมการราคากลาง
และขึ้ น ทะเบี ย นผู้ก อบการ
(มาตรา ๓๑)
- คณะกรรมการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริต (มาตรา
๓๗)
- คณะกรรมการพิ จ ารณา
อุ ท ธรณ์ แ ละข้ อ ร้ อ งเรี ย น
(มาตรา๒๐,๒๗,๓๒,๓๗)
๗.ราคากลาง (ราคาอ้างอิง) คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ราคากลาง
(กวพ.) (ข้อ ๑๑)
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
๑. ราคาทีไ่ ด้จากการคำ�นวณ
ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ ที่ ค ณ ะ
กรรมการราคากลางกำ�หนด
๒. ราคาอ้างอิงของพัสดุ
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พรบ.การจัดซื้อ/
จ้างฯ...พ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบการพัสดุ ฯ...
พ.ศ.๒๕๓๕

ระเบียบฯพัสดุว่าด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙

๓.ราคามาตรฐาน (สงป./ICT )
๔.สืบราคาจากท้องตลาด
๕.ราคาทีเ่ คยซือ้ หรือจ้างครัง้
หลังสุด ภายในระยะเวลา ๒
ปีงบประมาณ
๖.ราคาอืน่ ใดตามหลักเกณฑ์
วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น
๘.การกำ � หนดราคากลาง ไม่มี
งานก่อสร้าง
คำ�นวณตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการตามที่คณะกรรมการ
ราคากลางกำ�หนดและ
ประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบั ญ ชี
กลางและในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๔

ไม่มี
มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๑๓
เมษายน ๒๕๕๕ กำ�หนดให้หน่วย
งานภาครั ฐ ใช้ ห ลั ก เกณฑ์ ก าร
คำ�นวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการที่ ท บทวงที่
ทบทวนและปรับปรุงใหม่
-ระบบคำ�นวณราคากลางงาน
ก่ อ สร้ า งของทางราชการด้ ว ย
อิเล็กทรอนิกส์

๙ . ก า ร ขึ้ น ท ะ เ บี ย น ผู้ การกำ�หนดคุ ณ สมบั ติ เ บื้ อ งต้ น เช่ น เดี ย วกั บ ระเบี ย บฯพ.ศ.
ในการจัดซื้อ/จัดจ้าง แต่ละส่วน ๒๕๓๕
ประกอบการ
กำ�หนดให้ ก รมบั ญ ชี ก ลาง ราชการกำ�หนดหลักเกณฑ์ การ
เป็ น ผู้ ป ระกาศและให้ ขึ้ น คัดเลือก ผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น
ทะเบียนตามหลักเกณฑ์และ แตกต่างกัน
วิธกี ารทีค่ ณะกรรมการราคา (ข้อ๓๐)
กลางกำ�หนด
หมวด ๕ มาตรา ๕๑-๕๓
กรมจเรทหารบก
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พรบ.การจัดซื้อ/
จ้างฯ...พ.ศ.๒๕๖๐

ระเบียบการพัสดุ ฯ...
พ.ศ.๒๕๓๕

๑๐. การมีส่วนได้เสียกับผู้ ไม่มี
อื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา

ระเบียบฯพัสดุว่าด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
ไม่มี

ในการจั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า ง ผู้ ที่
มี ห น้ า ที่ ด าเนิ น การ เช่ น
เ จ้ า ห น้ า ที่ พั ส ดุ ค ณ ะ
กรรมการต่ า งๆผู้ มี อำ�นาจ
อนุ มั ติ ต้ อ งไม่ เ ป็ น ผู้ มี ส่ ว น
ได้เสียกับผู้อื่น ข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในงานนั้น
(มาตรา ๑๓ )
๑๑.วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๑.วิธีตกลงราคา

๑.วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

๒.วิธีสอบราคา

๒.วิธีคัดเลือก

๓.วิธีประกวดราคา

๓.วิธีเฉพาะเจาะจง

๔.วิธีพอเศษ

วิ ธี ป ระมู ล ด้ ว ยอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์
แนวทางการปฏิบัติในการจัดหา
พัสดุด้วยวิธี
e-market,e-bidding

๕.วิธีกรณีพิเศษ
๑๒.เกณฑ์การพิจารณาคัด
เลือกข้อเสนอการพิจารณา
คัดเลือก ข้อเสนอ ให้พจิ ารณา
ประโยชน์และวัตถุประสงค์
ของการใช้ ง านเป็ น ส� ำ คั ญ
โดยค� ำ นึ ง ถึ ง เกณฑ์ ต ่ า งๆ
ค้ า นคุ ณ ภาพประกอบโดย
ไม่จาเป็นต้องใช้ราคาต�่ำ
มาตรา ๖๕
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ใช้เกณฑ์ราคาต�่ำสุด

ใช้เกณฑ์ราคาต�่ำสุด

คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

พรบ.การจัดซื้อ/
จ้างฯ...พ.ศ.๒๕๖๐
๑๓.การประเมิ น ผลการ ไม่มี
ปฏิบตั งิ านของผูป้ ระกอบการ

ระเบียบการพัสดุ ฯ...
พ.ศ.๒๕๓๕

ระเบียบฯพัสดุว่าด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
ไม่มี

เพือ่ ใช้ประกอบการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ายื่น
ข้อเสนอ หรือเข้าทาสัญญา
กับหน่วยงานภาครัฐ
ผูท้ ไี่ ม่ผา่ นเกณฑ์ทกี่ ำ�หนดจะ
ถูกพัก การเสนอราคาหรือ
ทาสัญญากับหน่วยงานภาค
รัฐไว้ชวั่ คราว จนกว่าจะมีผล
ประเมินผ่านเกณฑ์ทกี่ ำ�หนด
มาตรา ๑๐๔- ๑๐๖
๑๔.การพั ฒ นาบุ ค คลากร ไม่มี
ด้านการพัสดุภาครัฐ

ไม่มี

การฝึ ก อบรมเพื่ อ ส่ ง เสริ ม
และพั ฒ นาเจ้ า หน้ า ที่ ใ ห้ มี
ความรู้และความเชี่ยวชาญ
เกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ตามหลักวิชาชีพและตามพ
ระราชบัญญัตินี้
เจ้ า หน้ า ที่ ซึ่ ง ผ่ า นการฝึ ก
อบรมและได้ รั บ แต่ ง ตั้ ง ให้
ปฏิบัติงานจะได้รับเงินเพิ่ม
หรือเงินอื่นทานองเดียวกัน
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คู่มือการปฏิบัติราชการสายงานจเร
การตรวจการจัดหา

พรบ.การจัดซื้อ/
จ้างฯ...พ.ศ.๒๕๖๐
๑๕. การอุทธรณ์

ระเบียบการพัสดุ ฯ...
พ.ศ.๒๕๓๕
ไม่มี

หมวด ๑๔ การอุ ท ธรณ์
พิจารณาโดยคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์

(ข้อ ๑๐(๕))
หมวด ๑ ส่วนที่ ๓ บทกำ�หนด เช่ น เดี ย วกั บ ระเบี ย บฯ พ.ศ.
โทษ ผู้ดำ�เนินการรับโทษทาง ๒๕๓๕
วิ นั ย และไม่ เ ป็ น เหตุ ห ลุ ด พ้ น
จ า ก ค ว า ม รั บ ผิ ด ท า ง แ พ่ ง
ทางอาญา

- เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอำ�นาจ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้ า ที่ โ ดยมิ ช อบหรื อ โดย
ทุจริต ต้องระวางโทษ จาคุก
ตั้งแต่ ๑ ปี ถึง ๑๐ ปีและ (ข้อ ๑๐)
ปรั บ ตั้ ง แต่ สี่ ห มื่ น บาทถึ ง
สี่ แ ส น บ า ท ผู้ ใ ช้ ห รื อ
ผู้ ส นั บ สนุ น รั บ โทษตามที่
กำ�หนด
มาตรา ๑๑๘
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อุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้น
(ข้อ ๙ (๓))
อุทธรณ์ผลการพิจารณา

(มาตรา ๑๑๒-๑๑๗)
๑๖. บทกำ�หนดโทษ

ระเบียบฯพัสดุว่าด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.๒๕๔๙
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๗๘ อาคารกองบัญชาการกองทัพบก (มัฆวานรังสรรค)
ถนนราชดำเนินนอก แขวงวัดโสมนัส เขตปอมปราบศัตรูพาย กรุงเทพฯ ๑๐๑๐๐
โทร ๐ ๒๒๙๗ ๘๘๐๐
เว็บไซต www.inspectorrta.org
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