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บทที่ 1
บริบทที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ตอนที่ 1
คำนิยามสำคัญ
1. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน
หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ หรือควบคุม
งานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
“สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่
ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้า งทำของและการรับขน ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้าง ลูกจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่ปรึกษา
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด
และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค
หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่า
มูลค่าของงานก่อสร้างนั้น
( หมายเหตุ : เพิ่มเติมนิยาม “งานก่อสร้าง” ตาม หนังสือ กค(กวจ) 0405.2/ว259 ลง 4 มิ.ย.61 เรื่อง
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 มาตรา 4 ดังนี้
1. การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อม การดำเนินการ และหรือการเปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอั นเป็น
โครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ให้คงสภาพและหรือใช้งานได้ตามปกติดังเดิม
2. การปรับปรุง หมายถึง การแก้ไข การกระทำ และหรือการดำเนินการอื่นใด อันเป็นโครงสร้างของ
สิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งได้ก่อสร้างไว้แล้วให้มีสภาพดียิ่งขึ้น
3. การต่อเติ ม หมายถึง การดัดแปลง เปลี่ยนแปลง เพื่อเพิ่ ม เติ ม หรือขยาย ซึ่งลักษณะขอบเขต
แบบ รูปทรง สัดส่วน น้ำหนัก เนื้อที่ อันเป็นโครงสร้างของสิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วน ซึ่งได้
ก่อสร้างไว้แล้วให้ผิดไปจากเดิม แต่มิใช่เป็นกรณีของการซ่อมแซม
4. การรื้อถอน หมายถึง การรื้อหรือการดำเนินการอื่นใด เพื่อนำส่วนประกอบอันเป็นโครงสร้างของ
สิ่งก่อสร้างหรือสิ่งก่อสร้างทั้งหมดหรือบางส่วนออกไป
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2
กรณีตามข้อ 1 ถึงข้อ 4 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณา ดังนี้
1. หากการดำเนินการดังกล่าว ไม่มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือไม่มีผ ลกระทบความปลอดภัย
หรือไม่มีความจำเป็นต้องมีการควบคุมแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานของรัฐสามารถ
ดำเนินการจัดจ้างในลักษณะอื่นที่ไม่ใช่งานก่อสร้างได้
2. หากการดำเนินการดังกล่าว มีผลกระทบต่อโครงสร้างหลัก หรือมีผลกระทบต่อความปลอดภัย หรือ มี
ความจำเป็นจะต้องมีการควบคุมแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาดำเนินการ หน่วยงานของรัฐจะต้องดำเนินการ
จัดจ้างในลักษณะงานก่อสร้าง )
“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่ห รือใช้ส อยได้ เช่น อาคารที่ทำการ
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่ง
สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ำ หอถังน้ำ ถนน ประปา ไฟฟ้า หรือ
สิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน
“สาธารณูปโภค” หมายความว่า งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม การ
ระบายน้ำ การขนส่งทางท่อ ทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งดำ เนินการใน
ระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
“งานจ้า งที่ปรึกษา” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็น ผู้ให้
คำปรึกษาหรือแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์
การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่ นที่
อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
“การบริ ห ารพั ส ดุ ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การ
บำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ
“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ ได้รับไว้โดยได้รับ
อนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง
เงิน ซึ่งหน่ว ยงานของรัฐ ได้ร ับ ไว้โ ดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน ตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร
ค่าธรรมเนีย ม หรือผลประโยชน์อื่น ใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการ ส่ว นท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีอำนาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความ รวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง
“หน่วยงานของรั ฐ” หมายความว่า ราชการส่ว นกลาง ราชการส่ว นภูมิภ าค ราชการส่ว นท้องถิ่ น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วย
ธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของ
รัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
“คณะกรรมการวินิจฉัย” หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
“คณะกรรมการราคากลาง” หมายความว่า คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
“คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความว่า คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4
“หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้
(1) ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็น
นิติบุคคล
(2) ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด
(3) ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้ดำรงตำแหน่ง ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า
(4) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อำนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ดำรงตำแหน่ง ที่เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
(5) องค์การมหาชน หมายถึง ผู้อำนวยการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
(6) องค์กรอิสระ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสำนักงาน ผู้ตรวจการแผ่นดิน
เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ ผู้ว ่าการตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(7) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อัยการสูงสุด
(8) หน่วยธุรการของศาล หมายถึง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการสำนักงาน ศาลปกครอง
เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(9) มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หมายถึง อธิการบดี
(10) หน่ว ยงานสังกัดรัฐ สภาหรือในกำกับของรัฐ สภา หมายถึง เลขาธิการวุฒ ิส ภา เลขาธิการสภา
ผู้แทนราษฎร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
(11) หน่วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง เลขาธิการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะ
เทียบเท่า
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(12) หน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ตามกฎหมาย
จัดตั้งหน่วยงานนั้น
“หัวหน้าเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นกำหนด หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา หรือเข้ายื่น
ข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อ หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่ การ
ที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจใน
การบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้า
ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน ไม่จำกัดความ
รับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน
สามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่งหรือ
หลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน
คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้นหรือใน
อัตราอื่นตามที่ผู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพันธ์กันในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ
ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง เป็น
หุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน
จำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน หรือ
ในนัยกลับกัน
การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตร ที่ยังไม่บรรลุ
นิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคล
ดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของห้าง
หุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้ว แต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัท
มหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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“การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม” หมายความว่า การที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายราย
กระทำการอย่างใด ๆ อันเป็นการขัดขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน อย่างเป็นธรรมใน
การเสนอราคาหรือยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะกระทำโดยการสมยอมกัน หรือโดยการให้ ขอให้ หรือ
รับว่าจะให้ เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด หรือใช้กำลังประทุษร้าย หรือข่มขู่ว่า
จะใช้กำลังประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอันเป็นเท็จ หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ โดย
มีวัตถุประสงค์ที่จะแสวงหาประโยชน์ในระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกัน หรือเพื่อให้ประโยชน์แก่ผู้ยื่นข้อเสนอราย
หนึ่งรายใดเป็นผู้มีสิทธิทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐนั้น หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือเพื่อให้
เกิดความได้เปรียบหน่วยงานของรัฐโดยมิใช่เป็นไปในทางการประกอบธุรกิจปกติ
“ผู ้ ม ี ห น้ า ที ่ ต รวจสอบคุ ณ สมบั ติ ” หมายความว่ า คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 55 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามข้อ 70 คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยวิธี
คั ด เลื อ กตามข้ อ 74 คณะกรรมการดำเนิ น งานจ้ า งที ่ ป รึ ก ษาโดยวิ ธ ี ป ระกาศเชิ ญ ชวนทั ่ ว ไปตามข้ อ 114
คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึก ษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ 120 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ 146 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ 149 และ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวด
แบบตามข้อ 155
“ระบบข้อมูลสินค้า” (Electronic Catalog : e - catalog) หมายความว่า ข้อมูลรายละเอียดของสินค้า
ที่ผู้ประกอบการได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government
Procurement : e - GP) ของกรมบัญชีกลาง โดยแสดงรายละเอียดของสิน ค้า ภาพสินค้า พร้อมคำบรรยาย
ประกอบตามที ่ ก รมบั ญ ชี ก ลางกำหนด และให้ ห มายความรวมถึ ง งานบริ ก าร หรื อ งานจ้ า งตามประเภทที่
กรมบัญชีกลางกำหนด
3. คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ 62/62 ลง 30 ก.ย.62 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม
ข้อ 3 รายละเอียดดังนี้
3.1 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่ว นราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ได้ แก่ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือ
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
3.2 “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมตามข้อ
3.1 หรือผู้ที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย
4. ข้อบังคับ กห.ว่าด้วยการเงิน พ.ศ.2554 ข้อ 5 รายละเอียดดังนี้
5.24 "เงิน" หมายความว่า เงินตราที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึง เอกสารการเงิน
ซึ่งมีมูลค่าเป็นเงิน เช่น เช็ค ดร๊าฟท์ ธนาณัติ เป็นต้น
5.25 "เงินราชการ" หมายความว่า เงินของทางราชการไม่ว่าจะเป็นเงินในงบประมาณ หรือเงินนอก
งบประมาณ
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5.26 "เงินงบประมาณ" หมายความว่า เงินงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม และพระราชบัญญัติโอนเงินงบประมาณรายจ่าย
5.27 "เงินนอกงบประมาณ" หมายความว่า เงินของทางราชการที่ไม่ใช่ เงินงบประมาณ เงินรายได้
แผ่นดิน เงินเบิกเกินส่งคืน และเงินเหลือจ่ายปีเก่าส่งคืน จำแนกออกเป็น 2 ประเภทดังนี้
เงินนอกงบประมาณประเภทที่ 1 คือ เงินที่ส่วนราชการได้รับหรือต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย
ข้อบังคับ ระเบียบของคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี กระทรวงการคลัง หรือสำนักงบประมาณ รวมทั้งมติ
คณะรัฐมนตรี หนังสือของกระทรวงการคลังและสำนักงบประมาณ ในส่วนที่เกี่ยวกับการงบประมาณ การเงิน
การบัญชี การสถิติ และการพัสดุที่ให้ถือเป็นทางปฏิบัติ
เงินนอกงบประมาณประเภทที่ 2 คือ เงินที่ส่วนราชการได้รับหรือต้องรับผิดชอบ โดยที่ส่วน
ราชการนั้น หรือที่กระทรวงกลาโหม ส่ว นราชการขึ้นตรงต่อกระทรวงกลาโหม กองบัญชาการกองทัพ ไทย
กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ออกข้อบังคับ ระเบียบ คำสั่ง หรือคำชี้แจง ไว้ให้ถือเป็นทางปฏิบัติ
5. ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยการงบประมาณ พ.ศ.2556 ข้อ 4 รายละเอียดังนี้
4.26 “หน่วยในสายการงบประมาณ” ประกอบด้วย
4.26.1 “หน่วยงบประมาณกองทัพบก” หมายถึง สำนักงานปลัดบัญชีกองทัพบก
4.26.2 “หน่วยรับผิดชอบงบประมาณ” หมายถึง หน่วยในกองทัพบกซึ่งทําหน้าที่ รับผิดชอบ
การจัดทํางบประมาณ และการติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณในงานที่รับผิดชอบ
แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือ หน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลักและหน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง
4.26.2.1 “หน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลัก” หมายถึง กรมฝ่ายเสนาธิการ ซึ่งรับผิดชอบ
โดยตรงต่องบประมาณตามที่กองทัพบกมอบหมาย
4.26.2.2 “หน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง” หมายถึง หน่วยที่อยู่ในสายงานของหน่วย
รับผิดชอบงบประมาณหลัก หรือหน่วยที่กองทัพบกกําหนดหน้าที่รับผิดชอบงบประมาณ ร่วมกับหน่วยรับผิดชอบ
งบประมาณหลัก
4.27 “หน่วยเจ้าของงบประมาณ” หมายถึ ง หน่ ว ยที่ ใ ช้ จ่ า ยงบประมาณที่ ไ ด้ รั บ การแบ่ ง มอบหรื อ
แบ่งจ่าย แบ่งออกเป็น 2 ระดับ คือหน่วยเจ้าของงบประมาณหลัก และหน่วยเจ้าของงบประมาณรอง
4.27.1 “หน่วยเจ้าของงบประมาณหลัก” หมายถึง หน่วยขึ้นตรงกองทัพบกที่ได้รับ การแบ่ง
มอบงบประมาณโดยตรงจากหน่วยรับผิดชอบงบประมาณหลักหรือหน่วยรับผิดชอบงบประมาณรอง
4.27.2 “หน่วยเจ้าของงบประมาณรอง” หมายถึง หน่วยที่ได้รับการแบ่งจ่าย งบประมาณต่อจาก
หน่วยเจ้าของงบประมาณหลัก
4.28 “หน่วยถืองบประมาณ” หมายถึง หน่วยที่ทำหน้าที่เบิกจ่ายเงินต่อสำนักเบิกหรือหน่วยการเงิน
กองทัพบกให้กับหน่วยเจ้าของงบประมาณ และติดตามการบริหารงานงบประมาณของหน่วยเจ้าของงบประมาณ
4.29 “หน่วยการเงินกองทัพบก” หมายถึง กรมการเงินทหารบก
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บทที่ 1
ตอนที่ 2
ความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์
ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2555 กำหนดความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ของ
กรมฝ่ายยุทธบริการ และกรมฝ่ายกิจการพิเศษ โดยเกี่ยวข้องกับสิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการตามระเบียบฯ ดังนี้
4.12 สิ่งอุปกรณ์สายพลาธิการ หมายถึง
อาหารสำหรับคน เครื่องใช้สำหรับประกอบอาหารและการเลี้ยงดู ตลอดจนอุปกรณ์ในการเก็บ
รักษาเสบียง
เครื่องแต่งกาย และสิ่งของเครื่องใช้ประจำกาย และประจำหน่วย
ร่มและอุปกรณ์สำหรับการกระโดดร่มและส่งกำลังทางอากาศ
น้ำมันเชื้อเพลิง น้ำมันอุปกรณ์ และก๊าซเชื้อเพลิง เครื่องมือเครื่องใช้ในกิจการน้ำมันทั้งปวง
วัสดุและเครื่องใช้สำนักงาน อาคาร โรงเรือน และคลังสิ่งอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการ บริการ
ซักรีด อาบน้ำ และการศพสนาม
รถยกของ และเครื่องทุ่นแรงที่ใช้ในกิจการคลังสิ่งอุปกรณ์ วัสดุทำความสะอาด ประเภทยาขัดหนัง
โลหะ วัสดุสังเคราะห์อื่นๆ
สิ่งอุปกรณ์ที่ไม่สามารถอนุโลมเข้าอยู่ในสายงานใด
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บทที่ 1
ตอนที่ 3
การจัดหาของกองทัพบก
กองทัพบกกำหนดการปฏิบั ติ เกี่ย วกับ การจั ดหาของ ทบ. ไว้ใน ระเบียบ ทบ.ว่า ด้ ว ยการส่ ง กำลั ง
สิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4 พ.ศ.2534 ได้กำหนดคำจำกัดความ และกล่าวถึงทางได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์ของหน่วย
โดยมีรายละเอียด ดังนี้
1. คำจำกัดความที่ใช้ในระเบียบนี้
5.6 การจัดหา หมายถึง กรรมวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์
2. ทางได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์
ข้อ 10 โดยทั่วไปหน่วย หรือคลังซึ่งมีการสะสมสิ่งอุปกรณ์ และ/หรือ มีไว้เพื่อปฏิบัติการย่อมจะได้รับ
สิ่งอุปกรณ์จากลักษณะใดลักษณะหนึ่ง ดังต่อไปนี้
1. การจัดซื้อและการจ้าง
7. การโอน
2. การรับความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
8. การเบิก
3. การซ่อมบำรุง
9. การผลิต
4. การเก็บซ่อม
10. การเกณฑ์และการยึด
5. การบริจาค
11. การแลกเปลี่ยน
6. การยืม
10.1 การจัดซื้อและการจ้าง หน่วยหรือเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ในการจัดซื้อและจ้างจะต้องปฏิบัติ
ให้เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบคำสั่งอื่น
ใดที่เกี่ยวข้อง (หมายเหตุ : ปัจจุบันปฏิบัติตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560)
3. งานต่างๆ ของการจัดหา
ข้อ 11 ในการดำเนินกรรมวิธีเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งอุปกรณ์ มีงานที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
1. การกำหนดแบบสิ่งอุปกรณ์
7. เงื่อนไขเกี่ยวกับการสงวนสิทธิ์ต่าง ๆ
2. การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ
8. การปฏิบัติตามสัญญา
3. การกำหนดมาตรฐานสิ่งอุปกรณ์
9. การแก้ไขสัญญา
4. การกำหนดราคากลาง
10. การตรวจรับสิ่งอุปกรณ์
5. การกำหนดแบบสัญญา
11.ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการเงิน
6. การทำสัญญา
12.ข้อกำหนดอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดหา
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4. ประเภทการจัดหา
ข้อ 12 ประเภทการจัดหา แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การจัดหาประเภทรวมการ และ การจัดหา
ประเภทแยกการ
12.1 การจัดหาประเภทรวมการ ได้แก่การจัดหาในลักษณะดังต่อไปนี้
12.1.1 หน่วยจัดหา ได้แก่ กรมฝ่ายยุทธบริการ และ กรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบต่อ
สป. ซึ่งจัดหาเป็นส่วนรวมในระดับกองทัพบก
12.1.2 ความมุ่งหมาย จัดหาเพื่อสะสมและแจกจ่ายให้แก่ คลังกองบัญชาการช่วยรบ และ
คลังส่วนภูมิภาค หรือบางกรณีอาจจะแจกจ่ายโดยตรงให้กับหน่วยใช้ก็ได้
12.1.3 ลักษณะสิ่งอุปกรณ์ที่จัดหา สิ่งอุปกรณ์สำเร็จรูปที่ความต้องการ มีปริมาณมาก มี
ความถี่ในความต้องการสูง เป็นยุทโธปกรณ์ทางทหาร หรือยุทโธปกรณ์ทางเทคนิค
12.1.4 งบประมาณที่ใช้ในการจัดหา ใช้เงินงบส่งกำลังบำรุง หรือเงินงบอื่นที่กองทัพบก
อนุมัติ
12.1.5 ราคาสิ่งอุปกรณ์ส่วนมากราคาแพง หรือมีวงเงินในการจัดหาสูง
12.1.6 รายการสิ่งอุปกรณ์ที่กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รบั ผิดชอบต่อ
สิ่งอุปกรณ์ถือปฏิบัติตามระเบียบกองทัพบก ว่าด้วยความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2535 (ปัจจุบัน พ.ศ.2555)
12.2 การจัดหาประเภทแยกการ ได้แก่การจัดหาในลักษณะดังต่อไปนี้
12.2.1 หน่วยจัดหาได้แก่ กองบัญชาการช่วยรบและส่วนภูมิภาค หรือหน่วยใช้ซึ่งได้รับ
อนุมัติให้จัดหาได้
12.2.2 ความมุ่งหมายจัดหาเพื่อสนับสนุนหน่วยใช้เพื่อเป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือ
หน่วยใช้จัดหาเพื่อใช้เอง
12.2.3 ลักษณะสิ่งอุปกรณ์ที่จัดหาเป็นสิ่งอุปกรณ์เบ็ดเตล็ด ที่มีขายในท้องตลาดโดยทั่วไป
ปริมาณความต้องการไม่มาก และความถี่ในความต้องการไม่สูง
12.2.4 งบประมาณที่ใช้ในการจัดหาใช้เงินงบบริหาร และเงินงบเครื่องช่วยฝึกหรืออาจจะ
เป็นเงินงบอื่นใดที่กองทัพบกอนุมัติเป็นกรณีพิเศษ
12.2.5 ราคาสิ่งอุปกรณ์ ส่วนมากราคาไม่แพง หรือมีวงเงินในการจัดหาไม่สูง
12.2.6 รายละเอียดในการปฏิบัติ ให้ถือปฏิบัติตามคำสั่งกองทัพบก ดังต่อไปนี้
12.2.6.1 คำสั ่ ง กองทั พ บก ที่ 429/2545 ลง 26 พ.ย.45 เรื ่ อ ง การจั ด ทำและ
บริหารงบประมาณ งบงานบริหารหน่วย (ยกเลิกคำสั่ง แก้ไขเป็น คำสั่งกองทัพบก ที่ 282/56 ลง 20 ก.ย.56)
12.2.6.2 คำสั่งกองทัพบก ที่ 369/2536 ลง 6 มิ.ย.36 เรื่อง การจัดหาและซ่อม
บำรุงรายย่อย โดยใช้เงินงบประมาณค่าเครื่องช่วยฝึก
12.2.6.3 คำสั่ง หรือ อนุมัติของกองทั พบกเรื่ อ งอื่ นใด ที่กำหนดหรือ อนุ ม ั ติ
โดยเฉพาะเกี่ยวกับการจัดหา ประเภทแยกการ ของ กองบัญชาการช่วยรบ ส่วนภูมิภาค หรือหน่วยใช้
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5. ความรับผิดชอบในการจัดหา
ข้อ 13 ความรับผิดชอบในการจัดหา
13.1 กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือ กรมฝ่ายกิจการพิเศษรับผิดชอบจัดหาสิ่งอุปกรณ์เป็นส่วนรวม
ประเภท รวมการตามที่กำหนดไว้ใน ข้อ12.1 โดยเจ้าหน้าที่ของ กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษ
ดังนี้
13.1.1 รวบรวมความต้องการเสนอไปยัง กรมส่งกำลังบำรุงทหารบกตามที่กำหนดไว้ในข้อ 9
13.1.2 เสนอของบประมาณไปยั ง สำนั ก งานปลั ด บั ญ ชี ก องทั พ บกตามระยะเวลาที่
กองทัพบกกำหนด เพื่อพิจารณาจัดสรรงบประมาณต่อไป
13.1.3 ทำแผนจัดหาโดยถือมูลฐานจากงบประมาณที่ได้รับ ในแต่ละปี เสนอกรมส่งกำลัง
บำรุงทหารบก ตามระยะเวลาที่กำหนดเพื่อขอรับอนุมัติจาก กองทัพบก
13.1.4 ดำเนินการจัดหาเพื่อสะสมและแจกจ่ายตามงบประมาณที่ได้รับ
13.2 กองบัญชาการช่วยรบ และส่วนภูมิภาครับผิดชอบจัดหาสิ่งอุปกรณ์ประเภทแยกการ ตามที่
กำหนดไว้ใน ข้อ12.2 โดยเจ้าหน้าที่ของ กองบัญชาการช่วยรบ หรือส่วนภูมิภาค
13.3 หน่วยใช้ โดยปกติหน่วยใช้ไม่มีหน้าที่ในการจัดหา เว้นแต่จะได้รับอนุมัติจากกองทัพบก
เป็นกรณีพิเศษ
6. รายละเอียดในการปฏิบัติอื่นใด กำหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ 14 ดังนี้
ข้อ 14 รายละเอียดในการปฏิบัติอื่นใดที่มิได้กำหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบและคำสั่งที่
เกี่ยวข้องกับการจัดหา ซึ่งกำหนดไว้โดยเฉพาะสำหรับเรื่องนั้น
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บทที่ 1
ตอนที่ 4
การใช้บังคับ , การมอบอำนาจ และ บทกำหนดโทษ
1. การใช้บังคับและมอบอำนาจ มีรายละเอียดกำหนดไว้ดังนี้
1.1 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 5 – 7 ดังนี้
มาตรา 5 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจออก
กฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
มาตรา 6 เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต ให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิ บ ั ต ิ ต ามแนวทางของพระราชบั ญ ญั ต ิ น ี ้ และกฎกระทรวง ระเบี ย บ และประกาศที ่ อ อกตามควา มใน
พระราชบัญญัตินี้
เพื่อให้การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิ ทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐนั้น
ประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เอง
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้กระทำได้ โดยต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในต่างประเทศที่หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงานของหน่วยงาน
ของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้น เป็นการเฉพาะหรือ
กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสอง จะกำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 เป็นอย่างอื่นก็ได้
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา 7 พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(1) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
(2) การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติโดยวิธีรัฐบาลต่อ
รัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(3) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึ กษา
หรือการจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้
(4) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิ ธิหรือเอกชน
ต่างประเทศ ที่สัญญาหรือข้อกำหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น
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(5) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิ หรือเอกชน
ต่างประเทศ ที่สัญญาหรือข้อกำหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยใช้เงินกู้หรือเงิน
ช่ ว ยเหลื อ นั ้ น ร่ว มกั บ เงิน งบประมาณ ซึ ่ ง จำนวนเงิ นกู ้ห รื อ เงิน ช่ ว ยเหลือ ที ่ ใช้น ั้ นเป็น ไป ตามหลั ก เกณฑ์ที่
คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
(6) การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยใช้เงิน
บริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างตาม (1) (2) และ (3) ที่ได้รับยกเว้นมิให้นำพระราชบัญญัติ นี้มาใช้บังคับต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยประกาศ ดังกล่าวจะกำหนดให้
หน่วยงานของรัฐเสนอเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างใดตาม (1) (2) หรือ (3) ต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้รับ
ยกเว้นเป็นรายกรณีไปก็ได้
การยกเว้นมิให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใดทั้งหมดหรือแต่
บางส่ ว นนอกเหนื อ จากการยกเว้ น ตามวรรคหนึ ่ ง ให้ ต ราเป็ น พระราชกฤษฎี ก าตามข้ อ เสนอของ
คณะกรรมการนโยบาย
กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจั ด
จ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการ ตาม
มาตรา 8 วรรคหนึ่ง
การจัดซื้อจัดจ้างตาม (6) นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐต้อง
ดำเนินการตามวรรคสี่แล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เ ป็นหน่วยงานของรัฐนั้นรายงาน ผลการ
ปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 : ข้อ 3 4 และ 6 - 7 ดังนี้
ข้อ 3 ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ 4 “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้
(1) ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะ
เป็นนิติบุคคล
(2) ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด
(3) ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้ดำรงตำแหน่ง ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า
(4) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อำนวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ดำรงตำแหน่ง ที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
(5) องค์การมหาชน หมายถึง ผู้อำนวยการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า
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(6) องค์กรอิสระ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการสำนักงาน ผู้ตรวจการ
แผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ว่าการ ตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการ
คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ
(7) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อัยการสูงสุด
(8) หน่วยธุรการของศาล หมายถึง เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการสำนักงาน ศาล
ปกครอง เลขาธิการสำนักงานศาลรัฐธรรมนูญ
(9) มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หมายถึง อธิการบดี
(10) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการ สภา
ผู้แทนราษฎร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เลขาธิการสำนักงานสภาพัฒนาการเมือง
(11) หน่วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง เลขาธิการ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่น ที่มีฐานะ
เทียบเท่า
(12) หน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ตามกฎหมาย
จัดตั้งหน่วยงานนั้น
ข้อ 6 ผู้มีอำนาจดำเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกำหนดให้ หน่วยงานของรัฐ
นั้นสามารถกำหนดหน่วยงานระดับใด ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ตำแหน่งใด มีอำนาจดำเนินการ ตามระเบียบนี้ก็ให้
กระทำได้ และเมื่อได้กำหนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ และสำนักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบด้วย
ข้อ 7 ผู้มีอำนาจดำเนินการตามข้อ 6 หรือผู้มีอำนาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบ อำนาจ
เป็นหนังสือให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้คำนึงถึงระดับ ตำแหน่ง หน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอำนาจเป็นสำคัญ
เมื่อมีการมอบอำนาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอำนาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอำนาจนั้นและจะมอบ
อำนาจนั้นให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่
(1) การมอบอำนาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอำนาจนั้นต่อไปได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(ก) กรณีมอบอำนาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หรือ
หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอำนาจชั้นต้นทราบด้วย
(ข) กรณีมอบอำนาจให้แก่บุคคลอื่น นอกจากที่กล่าวใน (ก) จะกระทำได้ ต่อเมื่อได้รับ ความ
เห็นชอบจากผู้มอบอำนาจชั้นต้นแล้ว
(2) การมอบอำนาจและการมอบอำนาจต่อตามระเบียบหรือคำสั่งของกระทรวงกลาโหม หรือของ
หน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศกำหนดตามข้อ 6
ในกรณีที่มีกฎหมายกำหนดเรื่องการมอบอำนาจและการมอบอำนาจต่อไว้เป็นการเฉพาะก็ให้เป็น ไป
ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น
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เพื่อความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอำนาจในการสั่งการ และ
ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้ดำรงตำแหน่งรองลงไปเป็นลำดับ
ให้ผู้มอบอำนาจส่งสำเนาหลักฐานการมอบอำนาจให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบทุกครั้ง
1.3 คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ 62/62 ลง 30 ก.ย.62 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
กระทรวงกลาโหม ข้อ 3.1 -3.2 ดังนี้
ข้อ 3.1 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม ได้แก่ สำนักงาน
ปลัดกระทรวงกลาโหม กองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ หรือ
หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
ข้อ 3.2 “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ตามข้อ 3.1 หรือผู้ที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย
2. บทกำหนดโทษ
มีการกำหนดบทลงโทษไว้ใน พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
มาตรา 120 – 121 รายละเอียดดังนี้
มาตรา 120 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต ต้องระวางโทษจำคุกตั้ งแต่หนึ่ง
ปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับ
ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้
สำหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา 121 ผู ้ ใ ดไม่ ป ฏิ บ ั ต ิ ต ามคำสั ่ ง ของคณะกรรมการวิ น ิ จ ฉั ย ตามมาตรา 31 หรื อ คำสั ่ ง ของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 45 และคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
แล้วแต่กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้นั้นมีความผิดฐานขัดคำสั่ง
เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาให้ดำเนินคดีแก่ผู้นั้นต่อไป
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บทที่ 1
ตอนที่ 5
เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่
1. ความหมาย
1.1 เจ้าหน้าที่ ตามคำจำกัดความใน พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 มาตรา 4 รายละเอียดดังนี้
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
1.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามคำจำกัดความใน ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 รายละเอียดดังนี้
“หัวหน้าเจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้ นกำหนด หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
2. เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ของกองทัพบก ตามคำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 1248/60 ลง 22 ก.ย.60 เรื่อง
การกำหนดเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วย
และการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี มีการกำหนดรายละเอียดที่เกี่ยวข้องไว้ ดังนี้
2.1 คำนิยาม กำหนดไว้ตามคำสั่ง ทบ.ฯ นี้ ข้อ 1 รายละเอียดดังนี้
1.1 หน่วย หมายความว่า หน่วยที่ได้รับงบประมาณซึ่งเป็นหน่วยระดับกองพัน หรือเทียบเท่าขึ้นไป
1.2 ผู้บังคับหน่วย หมายความว่า หัวหน้าหน่วยที่ได้รับงบประมาณซึ่งเป็นหน่วยระดับกองพัน หรือ
เทียบเท่าขึ้นไป
2.2 เจ้าหน้าที่ของหน่วย กำหนดไว้ตามคำสั่ง ทบ.ฯ นี้ ข้อ 2 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 2 เจ้าหน้าที่ ตามความหมายของกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ของหน่วย ได้แก่
2.1 เจ้าหน้าที่ซึ่งดำรงตำแหน่งหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐของหน่วยโดยตรง เช่น พลาธิการ เจ้าหน้าที่สายพลาธิการ เจ้าหน้าที่สายส่งกำลังบำรุง เป็นต้น
2.2 ผู้ซึ่งผู้บังคับหน่วยมีคำสั่งให้มีหรือปฏิบัติหน้าที่ ที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุของหน่วย นอกเหนือจากเจ้าหน้าที่ ตามข้อ 2.1
2.3 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ สามารถแบ่งได้เป็น 3 กรณี ได้แก่
2.3.1 กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่มีความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ รายละเอียด
เป็นไปตามคำสั่ง ทบ.ฯ นี้ ข้อ 3.1 รายละเอียดดังนี้
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3.1 กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่มีความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ ให้หมายถึง
3.1.1 กรณีเป็นการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นส่วนรวมของกองทัพบกตามความ
รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ ตามระเบียบกองทัพบกว่าด้วยความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ. 2555 ซึ่งดำเนินการ โดย
ฝ่ายจัดหาหรือกองจัดหาหรือแผนกจัดหาของหน่วยให้หัวหน้าฝ่ายจัดหาหรือหัวหน้ากองจัดหา ผู้อำนวยการกองจัดหา
หรือหัวหน้าแผนกจัดหาแล้วแต่กรณีเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
3.1.2 สำหรับการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อกิจการภายในของหน่วยเอง ซึ่งแผนก
พลาธิการของหน่วยหรือที่มีชื่อเรียกอื่นในฐานะเดียวกันเป็นผู้ดำเนินการ ให้พลาธิการของหน่วยนั้นเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
2.3.2 หน่วยต่างๆ นอกเหนือ จากกรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่มีความรับผิดชอบใน
สิ่งอุปกรณ์ รายละเอียดตามคำสั่ง ทบ.ฯ นี้ ข้อ 3.2.1 – 3.2.3 รายละเอียดดังนี้
3.2 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยต่างๆ นอกจากหน่วยตามคำสั่ง ทบ.ฯ ข้อ 3.1 ได้แก่
3.2.1 อัตราเฉพาะกิจและอัตราการจัดยุทโธปกรณ์ ได้ระบุฝ่ายจัดหาหรือกองจัดหาหรือ
แผนกจัดหาไว้ให้หัวหน้าฝ่ายจัดหา กองจัดหา หรือหัวหน้าแผนกจัดหา แล้วแต่กรณีเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
3.2.2 อัตราเฉพาะกิจและอัตราการจัดยุทโธปกรณ์ ไม่ได้ระบุอัตราตามข้อ 3.2.1 แต่ระบุ
แผนกพลาธิการไว้ ให้พลาธิการของหน่วย เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
3.2.3 หน่วยที่ไม่มีอัตราตามข้อ 3.2.1 และ 3.2.2 กำหนดไว้ในอัตราเฉพาะกิจและอัตรา
การจัดยุทโธปกรณ์ ให้ผู้บังคับหน่วยออกคำสั่งแต่งตั้งหัวหน้าสายส่งกำลังบำรุง หรือ นายทหารสัญญาบัตรคนใดคน
หนึ่งภายในหน่วยซึ่งผู้บังคับหน่วยเห็นว่าเหมาะสมเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
2.3.3. กรณีของโรงพยาบาลอื่นๆ ในสังกัด ทบ. รายละเอียดตามคำสั่ง ทบ.ฯ นี้ ข้อ 3.2.4 รายละเอียด
ดังนี้
3.2.4 สำหรับโรงพยาบาลในสังกัดกองทัพบก ให้ผู้อำนวยการกอง หรือหัวหน้ากองเภสัชกรรม
หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นๆ ซึ่งตามอัตราเฉพาะกิจและอัตราการจัดยุทโธปกรณ์ของโรงพยาบาลกำหนดให้มีหน้าที่
ในการจัดหายาและสิ่งอุปกรณ์สายแพทย์เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
2.4 ในกรณีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ชั่วคราว ให้ปฏิบัติตามคำสั่ง ทบ.ฯ นี้ ข้อ 4
ดังนี้
4. ในกรณีหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่กำหนดไว้ในข้อ 3 ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ชั่วคราวให้ผู้บังคับหน่วย
ออกคำสั่งแต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตรภายในหน่วยเป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่ได้เป็นการชั่วคราวจนกว่าหัว หน้า
เจ้าหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในข้อ 3 จะกลับมาปฏิบัติหน้าที่ได้
2.5 อำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ รายละเอียดตามคำสั่ง ทบ.ฯ นี้ ข้อ 5 ดังนี้
5. ให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่า ด้วยหลักเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ดังต่อไปนี้
5.1 เป็นที่ปรึกษาและให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้บังคับบัญชาและฝ่ายอำนวยการที่เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
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5.2 ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับหน่วยตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด
5.3 เก็บรักษาของตัวอย่างซึ่งผู้เสนอราคาหรือผู้ขาย / ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามเงื่อนไขที่
ราชการกำหนด โดยมีแผ่นป้ายกำกับให้ชัดเจนว่าเป็นของตัวอย่างของการจัดซื้อจัดจ้างเรื่องใดและให้กรรมการซื้อ
หรือจ้างในเรื่องนั้นๆ ลงลายมือชื่อกำกับที่แผ่นป้ายและจัดทำทะเบียนคุมของตัวอย่างไว้ด้วย
5.4 ดำเนินการและรับผิดชอบเกี่ยวกับหลักประกันการเสนอราคา และหลักประกันสัญญา
โดยปฏิบัติให้ถูกต้องตามข้อบังคับกลาโหม ว่าด้วยการเงิน พ.ศ. 2554 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
5.5 เก็บรักษาหลักฐานและสถิติการจัดซื้อจัดจ้างทั้งปวง จัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการ
เบิกจ่ายตามที่กรมการเงินทหารบก หรือฝ่ายการเงินของหน่วยส่วนภูมิภาคกำหนด
5.6 ประสานการติดต่อระหว่างผู้ขายหรือผู้รับจ้าง, เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน, คณะกรรมการซื้อ
หรือจ้าง, คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษา และคณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานและ
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
5.7 จัดเตรียมและดำเนินการเกี่ยวกับการทำสัญญา และเสนอแนะผู้บังคับหน่วยเกี่ยวกับ
รายละเอียดต่างๆ ในสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญา
5.8 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
5.9 เสนอแนะต่อฝ่ายอำนวยการในการจัดทำระเบียบ คำสั่ง หรือคำชี้แจงเพิ่มเติมที่เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ โดยไม่ขัดหรือแย้งกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
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บทที่ 1
ตอนที่ 6
การกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะ
1. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 9 รายละเอียดดังนี้
มาตรา 9 การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ คำนึงถึง
คุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ของพัสดุ
ให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างตาม
วัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
2. คำสั่ง ทบ.(เฉพาะ) ที่ 1380/63 ลง 27 ต.ค.63 เรื่องการกำหนดและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ตาม
ข้อ 4 – 10 ได้มีการกำหนดเกี่ยวกับเรื่องการจัดทำและการใช้งานคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ของ ทบ.ไว้ โดยมี
รายละเอียด ดังนี้
4. ความมุ่งหมาย
4.1 เพื่ อ ให้ ก รมฝ่ า ยยุ ท ธบริ ก าร กรมฝ่ า ยกิ จ การพิ เ ศษที่ รั บ ผิ ด ชอบในสิ่ ง อุ ป กรณ์ และหน่ ว ยที่
รับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์เพื่อการวิจัยพัฒนาและการผลิตอาวุธ ได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง ตรงตามความต้องการใช้งานของทางราชการ
4.2 เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดหา และสามารถดำเนินการตรวจรับสิ่งอุปกรณ์ ได้อย่างถูกต้องตาม
วิธีการตรวจสอบที่กำหนดขึ้น ซึ่งจะทำให้ได้รับสิ่งอุปกรณ์ที่มีคุณภาพเข้ามาใช้ราชการในกองทัพบก
4.3 เพื่อให้การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์เป็นมาตรฐานเดียวกัน
5. ขอบเขตและการใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
5.1 สิ่งอุปกรณ์ที่จะต้องกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ได้แก่ วัสดุและครุภัณฑ์ที่ ดำเนินการ
จัดหาด้วยเงินงบประมาณตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
5.2 การจัดซื้อจัดจ้าง ตามข้อ 5.1 ทุกวิธี ต้องใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ที่ได้ดำเนินกรรมวิธีตาม
หลักเกณฑ์และขั้นตอนที่กำหนดไว้ในคำสั่งนี้ เป็นหลักในการจัดหาทุกครั้ง เว้นการจัดหาพัสดุ ดังนี้
5.2.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market) ซึ่งได้มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
ไว้ในระบบข้อมูลสินค้า ( e – catalog) ให้ใช้ข้อมูลรายละเอียดสินค้าและงานบริการที่มีในระบบดังกล่าว เป็นหลัก
ในการจัดหา
5.2.2 การจัดหาสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รองรับมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (มาตรฐานบังคับ) ซึ่งเป็น
มาตรฐานของหน่วยงานภาครัฐ ให้การรองรับ ให้ใช้รายละเอียดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมนั้น ๆ เป็น
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ได้ โดยใช้หมายเลขมาตรฐานดังกล่าว อ้างอิง ทั้งนี้ การนำมาตรฐานอุตสาหกรรมมา
ใช้เป็นคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ให้กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิ เศษที่รับผิดชอบสิ่งอุปกรณ์
รายงานขอความเห็นชอบในเรื่องความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ มายังกรมส่งกำลังบำรุงทหารบก ก่อนนำมาตรฐาน
ดังกล่าวไปใช้เป็นหลักในการจัดหา
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5.3 โดยปกติการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ให้จัดทำเป็นคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร โดย
ให้กำหนดรายละเอียดตาม ผนวก ก (รูปแบบในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร) และต้องได้รับ
อนุมัติจากกองทัพบก
5.4 สิ่งอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องจัดหาเฉพาะคราว สิ่งอุปกรณ์ที่มีการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีอย่าง
รวดเร็ว และสิ่งอุปกรณ์ที่ต้องจัดหาเร่งด่วนตามความต้องการทางยุทธการ ให้กรมฝ่ายยุทธบริการ และกรมฝ่าย
กิจการพิเศษที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ รายงานกองทัพบกเพื่ อขออนุมัติใช้เป็นคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
ชั่ว คราว โดยมีร ะยะเวลาการใช้งาน 2 ปีงบประมาณ นับตั้งแต่ปีงบประมาณที่ไ ด้รับอนุมัติ โดยให้กำหนด
รายละเอียดตาม ผนวก ข (รูปแบบในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว)
5.5 ในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถจัดทำรายละเอียดสิ่งอุปกรณ์ตามข้อ 5.3 และ 5.4 ได้ชัดเจนเพียงพอ
ให้ใช้สิ่งต่าง ๆ ต่อไปนี้ ประกอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ได้
5.5.1 ตัวอย่างที่กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ให้การ
รับรองแล้ว โดยต้องกำหนดไว้ให้ชัดเจนว่า ลักษณะสิ่งอุปกรณ์จะต้องเป็นไปตามตัวอย่างทุกประการ หรือเพียง
บางส่วน และเป็นส่วนใดบ้าง
5.5.2 แค็ตตาล็อก (catalog) ภาพถ่าย หรือภาพอื่น ๆ ที่มีรายละเอียดครบถ้วนและเหมาสม ซึ่ง
กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ให้การรับรองแล้ว ทั้งนี้ ต้องไม่เป็นการ
เจาะจงหรือระบุยี่ห้อ
5.5.3 มาตรฐานทางทหาร เช่น คู่มือทางเทคนิค เป็นต้น
5.5.4 ในกรณีตามข้อ 5.5.1 และ 5.5.2 ให้คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
ของกรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ลงนามรับรองในตัวอย่างหรือเอกสาร
ที่นำมาใช้ประกอบการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
5.6 การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ที่จัดหาสำหรับงานวิจัยพัฒนาอาวุธและการผลิตอาวุธ
ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือหลักเกณฑ์ของผู้ให้การสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินงานโครงการวิจัยและ
พัฒนาร่วม และหลักเกณฑ์ของกระทรวงกลาโหม หากมิได้การกำหนดไว้ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ในการปฏิบัตินี้ เป็น
แนวทางในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์โดยอนุโลม
5.7 การจัดหาสิ่งอุปกรณ์ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานอุตสาหกรรม นอกเหนือจากข้อ 5.2.2 หรือ
ประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอุปกรณ์ ให้กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมผ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบในสิ่ง
อุปกรณ์ รายงานขออนุมัติใช้รายละเอียดที่ได้ระบุไว้ในมาตรฐานดังกล่าวโดย โดยให้กำหนดรายละเอียดตาม
ผนวก ค (รูปแบบในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ตามรายละเอียดมาตรฐานอุตสาหกรรมหรือประกาศ
กระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอุปกรณ์) ทั้งนี้ การดำเนินการให้อยู่ในดุลยพินิจของกรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่าย
กิจการพิเศษที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ โดยยึดถือผลประโยชน์ของกองทัพบกเป็นหลัก
5.8 การจ้างซ่อม หรือจ้างปรับปรุง ที่ทำให้ขีดความสามารถหรือคุณลักษณะของสิ่งอุปกรณ์เปลี่ยนแปลง
ไปจากเดิม ให้กำหนดรายละเอียดตาม ผนวก ง (รูปแบบในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์สำหรับการ
จ้าง) สำหรับการจ้างผลิตให้กำหนดรายละเอียดตามผนวก ก (รูปแบบในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
ถาวร) หรือ ผนวก ข (รูปแบบในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ชั่วคราว) แล้วแต่กรณี โดยให้ครอบคลุม
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รายละเอียดของสิ่งอุปกรณ์ทุกรายการ และให้สามารถตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน รวมถึงการตรวจรับในขั้นตอนการ
ส่งมอบสิ่งอุปกรณ์ เพื่อให้ใช้งานได้ตามความต้องการของกองทัพบก และต้องได้รับการอนุมัติจากกองทัพบก
5.9 การจ้างซ่อมหรือการจ้างบริการ ที่ต้องการผลสำเร็จของงานหรือเพื่อดำรงสภาพสิ่งอุปกรณ์ ซึ่ง
นอกเหนือจากงานในข้อ 5.8 สามารถใช้แบบรูปรายการหรือรายละเอียดตามลักษณะของสิ่งอุปกรณ์ประเภทนั้น
ประกอบการจ้างได้ โดยให้ผู้บังคับหน่วยที่ได้รับงบประมาณเป็ นผู้อนุมัติให้ใช้เป็นหลักในการจ้าง ในกรณีที่วงเงิน
อยู่ในอำนาจของผู้บัญชาการทหารบก เป็นต้นไป ให้รายงานการอนุมัติใช้ให้กรมส่งกำลังบำรุงทหารบกทราบก่อน
ทั้งนี้ การกำหนดรายละเอียดตามลักษณะของสิ่งอุปกรณ์ และวิธีทดสอบในขั้นตอนการตรวจรับให้จัดทำเป็น
มาตรฐานเดียวกัน และอ้างอิงคู่มือทางเทคนิคที่นำมาใช้เป้นหลักในการจัดทำไว้เพื่อการตรวจสอบด้วย
6. หลักการในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
หมายเหตุ : ข้อ 6.1 - 6.10 (คำสั่งฯ ฉบับเต็ม ตามเอกสารรวมระเบียบ/คำสั่งในการดำเนินการจัดหา
หมายเลขประจำวิชา 213)
7. อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
7.1 กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ มีอำนาจหน้าที่และ
ความรับผิดชอบ ดังนี้.7.1.1 จัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ในความรับผิดชอบที่กำหนดไว้ในระเบียบกองทัพบก
ว่าด้วยความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ ฉบับที่มีผลบังคับใช้ในปัจจุบัน โดยดำเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการ
ของหน่วยใช้ ในกรณีที่การจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ยังขาดข้อมูลผลิตภัณฑ์เพื่อนำมาจัดทำคุณลักษณะ
เฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ให้กรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบในสิ่ง อุปกรณ์นั้น ทำหน้าที่หลักใน
การรวบรวมข้อมูลผลิตภัณฑ์จากแหล่งต่างๆ อย่างกว้างขวาง
7.1.2 ชี้แจง ตอบข้อซักถามในเรื่องรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ต่อคณะกรรมการ
หรือผู้รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
7.1.3 เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการและเจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ มีอำนาจใน
การกำหนดและอนุมัติใช้คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ในความรับผิดชอบได้เอง ดังนี้
7.1.3.1 ชิ้นส่วนซ่อมตามคู่มือทางเทคนิคของสิ่งอุปกรณ์ ให้กำหนดรายละเอียดโดยใช้ชื่อ
และหมายเลขชิ้นส่วนซ่อมที่ปรากฏในคู่มือทางเทคนิค โดยใช้แบบฟอร์มตาม ผนวก จ (รูปแบบรายการชิ้นส่วนซ่อมที่
ขออนุมัติใช้แทนคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์)
7.1.3.2 ชิ้นส่วนซ่อมของสิ่งอุปกรณ์นอกเหนือจาก ข้อ 7.1.3.1
7.1.3.3 สิ่ ง อุ ป กรณ์ ที่ ต้ อ งจั ด หาคราวหนึ่ ง ในราคาต่ อ หน่ ว ยไม่ เ กิ น 50,000.- บาท
(ห้าหมื่นบาทถ้วน) และ วงเงินรวมทั้งสิ้นไม่เกิน 500,000.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
7.1.3.4 แบบธรรมเนียม และแบบพิมพ์ทั้งหมดของกองทัพบก
7.1.3.5 หนังสือ ตำรา คู่มือที่ใช้ในการศึกษาของ หน่วย เหล่าสายวิทยาการ และแผ่นภาพ
เครื่องช่วยฝึก
7.1.3.6 สิ่งอุปกรณ์ที่จัดหาสำหรับสำนักงานผู้ช่วยทูตทหารบก ในวงเงินคราวละไม่เกิน
1,000,000.- บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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7.1.3.7 ยา เคมีภัณฑ์ และรีเอเจนท์ (อ้างอิงตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ของ
กระทรวงสาธารณสุข และโรงงานเภสัชกรรมทหาร ศูนย์การอุตสาหกรรมป้องกันประเทศและพลังงานทหาร)
7.1.3.8 การกำหนดรายละเอียดตามข้อ 7.1.3.2 – 7.1.3.7 ให้กำหนดรายละเอียดตาม
ผนวก ฉ (รูปแบบรายละเอียดในการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ในอำนาจเจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการและเจ้ากรม
ฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์)
7.1.4 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ของกรมฝ่ายยุทธบริการและ
กรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ และคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ถาวร ซึ่ง
จะต้องมีผู้แทนหน่วยใช้สิ่งอุปกรณ์นั้น ๆ ร่วมอยู่ด้วย ให้ติดต่อประสานขอรายชื่อจากหน่วยใช้สิ่งอุปกรณ์ที่เสนอความ
ต้องการ หรือหน่วยที่เหมาะสม แล้วสำเนารายชื่อส่งให้กรมส่งกำลังบำรุงทหารบกทราบ และนำรายชื่อที่ ได้รับไปออก
คำสั่งแต่งตั้งเป็นครั้ง ๆ ไป ทั้งนี้ เพื่อให้การตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ที่จัดทำขึ้นในขั้นต้น เป็นไปตาม
ความมุ่งหมายและหลักเกณฑ์ที่กองทัพบกกำหนด
7.1.5 การแต่งตั้งกรรมการผู้แทนหน่วยใช้ ตามข้อ 7.1.4 ให้ดำเนินการดังนี้
7.1.5.1 แต่งตั้งจากผู้ที่มีหน้าที่ใช้งาน หรือมีประสบการณ์ในการใช้งานสิ่งอุปกรณ์ที่จะ
จัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์จากหน่วยใช้งานจริง เพื่อให้ได้รับทราบข้อมูลความต้องการ ข้อขัดข้อง และ
ข้อเสนอแนะที่มาจากการใช้งานจริง ไม่ควรแต่งตั้งจากเจ้าหน้าที่จากหน่วยคลังเก็บรักษา
7.1.5.2 กรณีเป็นการจัดหาสิ่งอุปกรณ์เพื่อแจกจ่ายแบบรวมการแก่หน่วยในกองทัพบก
ให้พิจารณาขอรายชื่อจากหน่วยใช้งานในระดับกองพล หรือเทียบเท่าขึ้นไป
7.1.5.3 พิจารณาชั้นยศและคุณวุฒิ ให้มีความเหมาะสมกับสิ่งอุปกรณ์ที่จะทำการจัดซื้อ
จัดจ้าง
7.2 กรมส่งกำลังบำรุงทหารบก มีหน้าที่รับผิดชอบดังนี้
7.2.1 ดำเนิน การขออนุ มัติ ก องทั พ บก แต่งตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบคุ ณลั ก ษณะเฉพาะ
สิ่งอุปกรณ์ถาวร และคณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก(พิเศษ)
7.2.2 พิจารณาตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ ที่คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะ
เฉพาะสิ่งอุปกรณ์ตามข้อ 8 ได้ตรวจสอบ แล้วนำเรียนขออนุมัติกองทัพบก เพื่อให้หน่วยที่เกี่ยวข้องใช้เป็นหลักใน
การจัดหาต่อไป
7.3 หน่ว ย/เหล่าสายวิทยาการ และหน่ว ยที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานหรือทางเทคนิค มีห น้าที่ให้
ข่าวสาร ข้อมูล และข้อเสนอแนะในการจัดทำคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ของกองทัพบก แก่กรมฝ่ายยุทธบริการ
และกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์
7.4 หน่วยใช้ มีหน้าที่สำคัญในการนำเสนอข้อมูลความต้องการใช้งาน ให้กับ กรมฝ่ายยุทธบริการและ
กรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ ทราบ เพื่อใช้เป็นหลักในการจัดทำ และร่วมตรวจสอบคุณลักษณะ
เฉพาะสิ่งอุปกรณ์ที่จัดทำขึ้น ให้ตรงตามความต้องการใช้งานภายใต้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่มี ทั้งนี้ หากหน่วยใช้มีข้อมูล
ผลิตภัณฑ์ ให้เสนอกรมฝ่ายยุทธบริการและกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ เพื่อใช้ประกอบการ
จัดทำได้
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8. คณะกรรมการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์
หมายเหตุ : ข้อ 8.1- 8.3 (คำสั่งฯ ฉบับเต็มตามเอกสารรวมระเบียบ/คำสั่งในการดำเนินการจัด หา
หมายเลขประจำ วิชา 213)
9. ขั้นตอนในการดำเนินการ
หมายเหตุ : ข้อ 9.1-9.5 (คำสั่งฯ ฉบับเต็มตามเอกสารรวมระเบียบ/คำสั่งในการดำเนินการจัดหา
หมายเลขประจำ วิชา 213)
10. ข้อกำหนดอื่นๆ
หมายเหตุ : ข้อ10.1-10.11 (คำสั่งฯ ฉบับเต็มตามเอกสารรวมระเบียบ/คำสั่งในการดำเนินการจัดหา
หมายเลขประจำวิชา 213)
(*หมายเหตุ : ความรับผิดชอบใน สป. ให้ถือปฏิบัติตาม ระเบียบ ทบ.ว่าด้วยความรับผิดชอบใน สป. ฉบับปัจจุบัน
(พ.ศ.2555))
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บทที่ 1
ตอนที่ 7
แผนจัดหา
เมื่อหน่วยได้รับการแบ่งมอบวงเงินงบประมาณในการจัดหา หน่วยจะต้องจัดทำแผนจัดหาเพื่อขออนุมัติ
แผนจัดหา จึงจะสามารถดำเนินกรรมวิธีในการจัดหาได้ โดยปฏิบัติตาม คำสั่ง ทบ. ที่ 555/2558 ลง 17 ก.ย.58
เรื่อง การกำหนดหน้าที่และความรับผิดชอบในการอนุมัติความต้องการ และแผนจัดหา แก้ไขแผนจัดหา และ
หนังสือ กบ.ทบ.ด่วนมากที่ กห 0404/2035 ลง 22 มิ.ย. 59 เรื่อง ขออนุมัติหลักการมอบอำนาจการอนุมัติแผน
จัดหา กลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุงอาคารสิ่งปลูกสร้าง และกลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและ
ยุทโธปกรณ์ งบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยตามแผนงานประจำปี โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. แผนงานของกองทัพบก
ในกองทัพบกนั้นมีแผนงานที่สำคัญอยู่ 3 ประเภท ได้แก่ แผนงานประจำปี แผนงานสำรองประจำปี และ
แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปี
2. ความหมายของแผนงานของกองทัพบกและยอดเงิน รวม ตามคำสั่ง ทบ.ฯ ข้างต้น ข้อ 3.1 -3.3, 3.5
รายละเอียดดังนี้
3.1 แผนงานประจำปี หมายถึง แผนงานที่จัดทำไว้รับรองความต้องการประจำปีงบประมาณของหน่วย
ต่างๆ โดยหน่วยที่เสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณจะต้องเสนอความต้องการล่วงหน้าก่อนปีงบประมาณ และ
ผ่านกระบวนการตรวจสอบจากคณะกรรมการของ ทบ. ซึ่ง ทบ. ได้อนุมัติแผนงานดังกล่าว พร้อมทั้งจัดสรร
งบประมาณเรียบร้อยแล้ว
3.2 แผนสำรองประจำปี หมายถึง แผนงานที่จัดทำไว้รับรองความต้องการงบประมาณเฉพาะงานด้าน
การส่งกำลังที่หน่วยต่างๆ เสนอไว้ในห้วงต้นปีงบประมาณ โดยผ่านการพิจารณาจากที่ประชุมระดับ ทบ. และ ทบ.
ได้อนุมัติแล้ว
3.3 แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปี หมายถึง แผนงานที่เป็นความต้องการงานที่เกิดขึ้นระหว่างปีงบประมาณ
และต้องไม่เป็นงานที่บรรจุไว้ในแผนงานประจำปี, แผนสำรองประจำปี หรืองานที่ได้รับอนุ มัติให้นำแผนจัดหา/นำ
ผลการจัดหามาขอรับการสนับสนุนงบประมาณในปีงบประมาณปัจจุบัน
3.5 ยอดเงินรวม หมายถึง ยอดเงินที่เป็นความต้องการซึ่งบรรจุไว้ในแผนงานประจำปี โดยกำหนด
วัตถุประสงค์และตั้งยอดไว้เป็นวงเงินรวม แต่ไม่ได้ระบุรายละเอียดหรือรายการที่จะดำเนินการไว้ล่วงหน้า
3. หลักเกณฑ์การเสนอความต้องการงานเพิ่มเติมระหว่างปี ตามคำสั่ง ทบ.ฯ ข้อ 3.4 รายละเอียดดังนี้
3.4 หลักเกณฑ์การเสนอความต้องการงานเพิ่มเติมระหว่างปี ได้แก่ งานที่มีลักษณะดังต่อไปนี้
3.4.1 งานที่ ผบ.ทบ. มีนโยบาย/อนุมัติหลักการให้ดำเนินการ
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3.4.2 งานที่ผู้บังคับบัญชาชั้นสูงสั่งการในที่ประชุมระดับ ทบ. ให้ดำเนินการหรือการตรวจเยี่ยม
หน่วยและสั่งการให้หน่วยดำเนินการ ทั้งนี้หน่วยรับการสนับสนุน/หน่วยที่เกี่ยวข้องต้องขออนุมัติหลักการตามสาย
งานที่รับผิดชอบก่อนเสนอความต้องการ
3.4.3 งานที่หากไม่ดำเนินการแล้ ว จะส่งผลกระทบอย่างยิ่งต่อการปฏิบัติงานหรือเกิดความเสียหาย
ต่อ ทบ. โดยหน่วยต้องชี้แจงเหตุและความจำเป็นประกอบ
3.4.4 ต้องไม่เป็นงานที่หน่วยได้เสนอความต้องการไว้แล้วในแผนงานประจำปี, แผนสำรองประจำปี
หรืองานที่ได้รับอนุมัติให้นำแผนจัดหา/นำผลการจัดหา มาขอรับการสนับสนุนในปีงบประมาณปัจจุบัน
4. อำนาจอนุมัติความต้องการ ตามคำสั่ง ทบ.ฯ ข้อ 5 ดังนี้
5. อำนาจในการอนุมัติความต้องการเป็นอำนาจของ ผบ.ทบ. หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบอำนาจ ผบ.ทบ.
5. อำนาจในการอนุมัติแผนจัดหา สป. การมอบอำนาจอนุมัติแผนจัดหาและแก้ไขแผนจัดหา สป. กำหนดการ
ดำเนินการ โดยแยกรายละเอียดไว้ดังนี้
5.1 งานจัดหา สป.
5.1.1 อำนาจในการอนุมัติแผนจัดหา สป. ปฏิบัติตามคำสั่ง ทบ.ฯ ข้อ 6.1 - 6.3 รายละเอียดดังนี้
6.1 ให้ ผบ.หน่วยที่รับผิดชอบงบประมาณรอง และ ผบ.หน่วยที่ได้รับอนุมัติความต้องการตาม
แผนงานประจำและแผนสำรองประจำปี มีอำนาจอนุมัติแผนจัดหา สป. ตามรายการที่ผ่านการตรวจสอบความ
ต้องการและได้รับการอนุมัติผลการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว รวมทั้งความต้องการที่ได้รับอนุมัติไว้ เป็นยอดเงิน
รวม เฉพาะความต้องการที่เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของยอดเงินรวมที่ตั้งไว้ ทั้งนี้ ให้ประสานกรมฝ่ายยุทธบริการ
หรือกรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบ สป. เพื่อให้ความเห็นชอบด้านราคาและคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ก่อน
การพิจารณาอนุมัติยกเว้นการจัดหาน้ำมันชื้อเพลิงและน้ำมันอุปกรณ์ สาย พธ.
6.2 ผบ.ทบ. หรือผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบหมายจาก ผบ.ทบ. เป็นผู้อนุมัติแผนจัดหาของ
กลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ประจำปีที่ได้รับอนุมัติผลการจัดสรรงบประมาณแล้ว รวมทั้ง
แผนงานเพิ่มเติมระหว่างปี โดยให้หน่วยที่ได้รับอนุมัติความต้องการหลักเกณฑ์การเสนอความต้องการงานเพิ่มเติม
ระหว่างปี จัดทำรายละเอียดแผนจัดหา สป. เสนอ ทบ. (ผ่าน กบ.ทบ.)
6.3 ให้ จก.พธ.ทบ. มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแผนจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมันอุปกรณ์ สาย
พธ. ที่ พธ.ทบ. รวบรวมความต้องการกลุ่มงบงานต่างๆ ตามรายงานที่ผ่านการตรวจสอบความต้องการและได้รับ
อนุมัติผลการจัดสรรงบประมาณไว้แล้ว
5.1.2 อำนาจในการอนุมัติแก้ไขแผนจัดหา สป. ปฏิบัตติ ามคำสั่ง ทบ.ฯ ข้อ 6.4 รายละเอียด ดังนี้
6.4 ให้ผู้บังคับหน่วยมีอำนาจอนุมัติแก้ไขแผนจัดหา สป. ตามที่ได้รับอนุมัติไว้แล้ว ตามข้อ 6.1
- 6.3 ดังนี้
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6.4.1 ผบ.หน่วยที่จัดทำรายละเอียดแผนจัดหา
6.4.1.1 การพิมพ์หรือการเขียนผิดพลาด เนื่องจากตัวสะกด การันต์ หรือการใช้
ภาษา หรือ ตัวเลขที่ไม่มีผลต่อจำนวน ชนิด และรายการของ สป. ซึ่งไม่เปลี่ยนแปลงความต้องการจากที่ได้รับ
อนุมัติความต้องการ หรือวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
6.4.1.2 แก้ไขหน่วยนับที่ไม่ถูกต้องตามความเป็นจริง
6.4.1.3 แก้ ไ ขหมายเลข หรื อ หน่ ว ยนับ ของคุ ณ ลั ก ษณะ สป. ให้ ต รงกั บ คุ ณ
ลักษณะเฉพาะของ สป. ที่ได้รับอนุมัติใหม่จาก ทบ.แล้ว
6.4.2 จก.กบ.ทบ. มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแก้ไขแผนจัดหา ดังนี้
6.4.2.1 แก้ไขรายการ สป. ในงานเดียวกัน ซึ่งเป็นผลให้ต้องเปลี่ยนแปลงหมวด
เงิน ประเภทเงิน แต่ไม่ขัดกับอัตราที่ ทบ. กำหนด และไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์ของงาน
6.4.2.2 สับเปลี่ยนวงเงินในหมวดค่าตอบแทน หมวดค่าใช้สอยและหมวดค่าวัสดุ
ในงานเดียวกัน
6.4.2.3 แก้ไขระยะเวลาในการจัดหา ทั้งนี้ รวมถึงงวดการจัดหาวันขออนุมัติ
ดำเนินการ วันขออนุมัติจัดหา และเวลาส่งมอบที่กำหนดไว้ในแผนจัดหา
6.4.3 การขออนุมัติแก้ไขแผนจัดหาพร้อมกับขออนุมัติซื้อหรือจ้างไปในคราวเดียวกัน
กรณีวงเงินเกินอำนาจ จก.ฝ่ายเสนาธิการ, จก.ฝ่ายยุทธบริการ, จก.ฝ่ายกิจการพิเศษ, มทภ., ผบ.บชร., ผบ.นขต.
ทบ. และ ผบ.หน่วย ที่เสนองบประมาณและทำแผนจัดหา หากเป็นเรื่องนโยบายหรือเร่งด่วนสำคัญที่ผู้บังคับบัญชา
ชั้นสูงสั่งการ ให้ดำเนินการเป็นกรณีพิเศษได้เฉพาะรายโดยเสนอ ทบ.(ผ่าน กบ.ทบ.)
6.4.4 การแก้ไขแผนจัดหานอกเหนือจากข้อ 6.4.1- 6.4.3 ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบอำนาจจาก ผบ.ทบ.
5.2 งานก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค
5.2.1 อำนาจในการอนุมัติแผนจัดหา ปฏิบัติตามคำสั่ง ทบ.ฯ ข้อ 7.1 รายละเอียด ดังนี้
7.1 ให้ผู้บังคับหน่วยมีอำนาจหน้าที่อนุมัติแผนจัดหางานก่อสร้างและซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูก
สร้างและสาธารณูปโภคเฉพาะงานตามแผนงานประจำปี ดังนี้
7.1.1 มทภ. มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแผนจัดหางานดังต่อไปนี้
7.1.1.1 งานซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่ ทภ.รับผิดชอบ ในกลุ่มงบงานซ่อ มแซม
อาคาร สิ่งปลูกสร้างและการที่ดิน ซึ่งไม่มีผลกระทบต่อฐานรากและโครงสร้างอาคาร
7.1.1.2 งานในโครงการปรับปรุงถนนของหน่วยต่างๆ โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง
โรงนอน และห้องน้ำ – ห้องส้วมของ ทบ. และโครงการปรับปรุงแฟลตข้าราชการของ ทบ. และโครงการอื่นๆ ใน
ลักษณะเดียวกันที่ ทภ. รับผิดชอบ
7.1.2 จก.กช. มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแผนจัดหางานดังต่อไปนี้
7.1.2.1 งานในโครงการปรับปรุงถนนของหน่วยต่างๆ ทั้งหน่วยส่วนกลางและ
หน่วยนอก ทภ. ที่ กช.รับผิดชอบ
7.1.2.2 งานในกลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ดำเนินการโดยหน่วย ช.
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7.1.3 จก.ยย.ทบ. มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแผนจัดหางานดังต่อไปนี้
7.1.3.1 งานซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างในกลุ่มงบงานซ่อมแซมอาคารสิ่งปลูกสร้างและ
การที่ดิน ของหน่วยส่วนกลางและหน่วยนอก ทภ. ตลอดจนงานที่เกินขีดความสามารถของ ทภ. ในข้อ 7.1.1.1
7.1.3.2 งานในโครงการปรับปรุงระบบประปาของหน่วยใน ทบ. และโครงการอื่นๆ
ในลักษณะเดียวกันที่ ยย.ทบ. รับผิดชอบ
7.1.3.3 งานในโครงการปรับปรุงถนนของหน่วยต่างๆ โครงการปรับปรุงโรงเลี้ยง
โรงนอน และห้องน้ำ – ห้องส้วมของ ทบ., โครงการปรับปรุงแฟลตข้าราชการของ ทบ. และโครงการอื่น ๆ ใน
ลักษณะเดียวกันของหน่วยส่วนกลาง และหน่วยนอก ทภ. ที่ ยย.ทบ. รับผิดชอบ
7.1.3.4 งานในกลุ่มงบงานเสริมสร้างกำลังกองทัพที่ดำเนินการโดยวิธีจ้างเหมา
(หมายเหตุ : ตามหนังสือ กบ.ทบ.ด่วนมากที่ กห 0404/2035 ลง 22 มิ.ย. 59 ผบ.ทบ.ได้
มอบอำนาจในการอนุมัติแผนจัดหาหาเพิ่มเติม ในกลุ่มงบงานโครงการก่อสร้าง ปรับปรุง อาคารและสิ่งปลูกสร้าง
และกลุ่มงบงานโครงการเสริมสร้างหน่วยและยุทโธปกรณ์ งบงาน โครงการเสริมสร้างหน่วย ตามแผนงานประจำปี
ตั้งแต่ปีงบประมาณ 2560 เป็นต้นไปดังนี้
1. จก.กช. มีอำนาจอนุมัติแผนจัดหาฯงานที่ดำเนินการโดยหน่วย ช.
2. จก.ยย.ทบ. มีอำนาจอนุมัติแผนจัดหาฯ งานที่ต้องดำเนินการโดยวิธีจ้างเหมา และงาน
จัดหาวัสดุโดยใช้กำลังพลของหน่วยดำเนินการเอง
3. มทภ. มีอำนาจอนุมัติแผนจัดหาฯ เฉพาะงาน โครงการซ่อมแซมปรับปรุงเรือนแถว
นายทหารประทวน และงานโครงการซ่อมแซมปรับปรุงเรือนแถวนายทหารสัญญาบัตรชั้นนายร้อย ตามที่ ผบ.ทบ.
ได้กรุณาอนุมัติให้ดำเนินการไว้แล้ว )
5.2.2 อำนาจในการอนุมัติแก้ไขแผนจัดหา ปฏิบัติตามคำสั่ง ทบ.ฯ ข้อ 7.2 รายละเอียด ดังนี้
7.2 ให้ผู้บังคับหน่วย มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแก้ไขแผนจัดหางานก่อสร้างและซ่อมแซมอาคาร
สิ่งปลูกสร้าง และสาธารณูปโภค ที่ได้อนุมัติไว้แล้วในทุกแผนงานดังนี้
7.2.1 มทภ., จก.กช. และ จก.ยย.ทบ. มีขอบเขตการดำเนินการเกี่ยวกับข้อผิดพลาดทาง
ธุรการในการจัดพิมพ์ เช่น ตัวสะกด ตัวการันต์ หรือการใช้ภาษา
7.2.2 จก.กบ.ทบ. มีขอบเขตการดำเนินการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงหน่วยดำเนินการ,
การเปลี่ยนแปลงจุดก่อสร้างและผังบริเวณ โดยไม่เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์และงบประมาณในการดำเนินการ
7.2.3 การแก้ไขแผนจัดหานอกเหนือจากข้อ 7.2.1 และ7.2.2 ให้เป็นอำนาจหน้าที่ของ
ผู้บังคับบัญชาที่ได้รับมอบอำนาจจาก ผบ.ทบ.
6. อำนาจในการอนุมัติแผนจัดหาและแก้ไขแผนจัดหาอื่นๆ ของ ทบ.
6.1 อำนาจในการอนุมัติแผนจัดหาอื่นๆ ของ ทบ.
6.1.1 แผนจัดหากับงบงานบริหารหน่วย ปฏิบัติตามคำสั่ง ทบ.ฯ ข้อ 8 รายละเอียด ดังนี้
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8. การจัดหา สป. กลุ่มงบงานบริหารงานและบริหารหน่วย งบงานบริหารหน่วยให้ ถือปฏิบัติ
ตามคำสั่ง ทบ. ที่ 282/2556 ลง 20 ก.ย. 56 เรื่อง การจัดทำและการบริหารงบประมาณกลุ่มงบงานการบริหาร
หน่วย งบงานบริหารหน่วย หรือฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน
***(หมายเหตุ คำสั่งกองทัพบก ที่ 282/2556 ลง 20 ก.ย.56 เรื่อง การจัดทำและการ
บริหารงบประมาณ กลุ่มงบงานการบริหารงานและบริหารหน่วย : ข้อ 4.2 มีรายละเอียด ดังนี้
4.2 การใช้จ่ายงบประมาณเพื่อจัดหาวัสดุ หรือซ่อมบำรุงและรักษาครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง
และสาธารณูปโภค ให้หน่วยเจ้าของงบประมาณดำเนินการตามรายการ และวงเงินที่ได้รับจัดสรร โดยปฏิบัติตาม
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม คำสั่ง กห.(เฉพาะ) ที่ 50/50 ลง 16
มี.ค.50 เรื่องการพัสดุ ตลอดจนระเบียบ คำสั่ง และอนุมัติหลักการของ ทบ. ที่ เกี่ยวข้อง โดยไม่ต้องจัดทำแผน
จัดหา มีหลักเกณฑ์ ดังนี้
4.2.1 การจัดหาวัสดุ จะต้องดำเนินการโดยลักษณะประหยัด คุ้มค่า โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
4.2.2 การซ่อมบำรุง ให้ดำเนินการซ่อมบำรุงขั้นหน่วย เพื่อให้หน่วยสามารถใช้
ครุภัณฑ์ สิ่งก่อสร้าง และสาธารณูปโภคได้อย่างต่อเนื่อง โดยห้ามทำการดัดแปลงต่อเติม และเปลี่ยนประโยชน์ใช้
สอยเดิม และให้หน่วยเจ้าของงบประมาณบันทึกรายการที่ซ่อมและจำนวนเงินลงในทะเบียนประวัติ สำหรับ
อาคารและสิ่งก่อสร้างเมื่อซ่อมแล้ว ให้แจ้งรายละเอียดให้ ยย.ทบ. ทราบ เพื่อบันทึกลงประวัติอาคาร
4.2.3 หน่วยเจ้าของงบประมาณจะต้องเก็บหลักฐานการดำเนินงานตามข้อ 4.2.1
และ 4.2.2 ไว้ให้พร้อมที่จะรับตรวจได้ทุกเมื่อ และรายงานให้หน่วยตามสายการงบประมาณจนถึงหน่วยรับผิดชอบ
งบประมาณหลักทราบทุกสิ้นไตรมาส ตามแบบที่กำหนดใน ผนวก ค) ***
6.1.2 แผนจัดหากับการซ่อมแซมระบบประปาและการจัดซื้อสารเคมีสำหรับผลิตน้ำประปาของ
หน่วยโดยใช้เงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน ปฏิบัติตามคำสั่ง ทบ.ฯ ข้อ 9 รายละเอียด ดังนี้
9. การซ่อมแซมระบบประปาและการจัดซื้อสารเคมีสำหรับผลิตน้ำประปาของหน่วยโดยใช้
เงินในบัญชีเงินฝากเพื่อบูรณะทรัพย์สิน รหัสบัญชีย่อย 926 ของหน่วยผลิตน้ำประปาดำเนินการ
9.1 ให้ มทภ. มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแผนจัดหา เพื่อการซ่อมแซมระบบประปาของหน่วย
ผลิตน้ำประปาใช้เอง ในสายบังคับบัญชา ทภ. แล้วสำเนาอนุมัติแผนจัดหาให้ ยย.ทบ. ทราบด้วย
9.2 ให้ จก.ยย.ทบ. มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแผนจัดหา เพื่อการซ่อมแซมระบบประปาของ
หน่วยที่ผลิตน้ำประปาใช้เองในหน่วยส่วนกลางและหน่วยนอก ทภ.
9.3 ให้ จก.วศ.ทบ. มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแผนจัดหา เพื่อการจัดซื้อสารเคมีสำหรับการผลิต
น้ำประปาของหน่วยที่ผลิตน้ำประปาใช้เอง
6.1.3 แผนจัดหาที่ใช้จ่ายจากเงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงาน ปฏิบัติตาม
คำสั่ง ทบ.ฯ ข้อ 10 รายละเอียด ดังนี้
10. จก.กส.ทบ. มีอำนาจหน้าที่ อนุมัติความต้องการ แผนจัดหาที่ใช้จ่ายจากเงินที่ได้รับใน
ลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของ กส.ทบ.ทั้งนี้การดำเนินการด้านงบประมาณให้เป็นไป
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ตามระเบียบ ทบ. ว่าด้วยการจ่ายเงินที่ได้รับในลักษณะผลพลอยได้จากการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ พ.ศ.
2534 หรือฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน
6.1.4 แผนจัด หาที่ใ ช้จ ่า ยจากเงินรายรับของสถานพยาบาล ปฏิบัติตามคำสั่ง ทบ.ฯ ข้อ 11
รายละเอียด ดังนี้
11. ให้ จก.พบ. มีอำนาจหน้าที่อนุมัติแผนจัดหาที่ใช้จ่ายจากเงินรายรับของสถานพยาบาล ที่
ผ่านการพิจารณาความต้องการจากคณะกรรมการ ทบ. เรียบร้อยแล้ว เว้นงานก่อสร้างและสาธารณูปโภค ให้เสนอ
ทบ.(ผ่าน กบ.ทบ.) สำหรับงบดำเนินงานให้ยึดถือปฏิบัติตามหนังสือ สปช.ทบ. ที่ กห.0406/1800 ลง 6 มิ.ย. 57
หรือฉบับที่ใช้ในปัจจุบัน
6.2 อำนาจในการอนุมัติแก้ไขแผนจัดหาอื่นๆ ของ ทบ. ปฏิบัติตามคำสั่ง ทบ.ฯ ข้อ 12 รายละเอียด ดังนี้
12. การแก้ไขแผนจัดหาสำหรับข้อ 8 – 11 ให้ยึดถือแนวทางการดำเนินการตามข้อ 6.4 และ 7.2
7. อำนาจในการอนุมัติแผนจัดหาและแก้ไขแผนจัดหาที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานราชการ
หรือหน่วยงานอื่นนอก ทบ. ปฏิบัติตามคำสั่ง ทบ.ฯ ข้อ 13 รายละเอียด ดังนี้
13. ให้ ผบ.นขต.ทบ. มี อ ำนาจหน้ า ที ่อ นุ ม ัต ิ แ ผนจั ด หาและแก้ไ ขแผนจั ด หาที ่ไ ด้ รั บ การสนั บสนุน
งบประมาณจากหน่วยราชการ หรือหน่วยงานอื่นนอก ทบ. ภายหลังจากที่ได้รับอนุมัติหลักการและความต้องการ
ดำเนินการจาก ทบ. แล้ว และสำเนาอนุมัติแผนจัดหาและ/หรือแก้ไขแผนจัดหาให้ กบ.ทบ. และก รมฝ่ายยุทธบริการที่เกี่ยวข้องทราบด้วย ทั้งนี้จะต้องดำเนินการด้วยความรอบคอบไม่ทำให้ ทบ. เสียผลประโยชน์ หรือเกิดข้อ
ร้องเรียนจากส่วนราชการหรือหน่วยงานนอก ทบ.
8. ข้อควรปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับแผนจัดหา ปฏิบัติตามคำสั่ง ทบ.ฯ ข้อ 14 - 19 รายละเอียด ดังนี้
14. ให้เร่งรัดการอนุมัติแผนจัด หาตามแผนงานประจำปี ตั้งแต่ได้รับอนุมัติผลการพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ สำหรับแผนสำรองประจำปี และแผนงานเพิ่มเติมระหว่างปีให้เร่งรัดดำเนินการตามระเบียบสำนัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตั้งแต่ทราบอนุมัติความต้องการเพื่อให้สามารถ
ดำเนินการผูกพันงบประมาณได้ภายในปีงบประมาณ
15. ผู้บังคับหน่วยที่มีอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นจะต้องตระหนักและปฏิบัติตามข้อกำหนด กฎ ระเบียบ
และคำสั่งที่เกี่ยวข้องทั้งปวงอย่างเคร่งครัด และให้ถือเป็นความรับผิดชอบ กรณีเกิดข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องใน
การดำเนินการ
16. การอนุมัติความต้องการแผนจัดหาและแก้ไขแผนจัดหาให้ผู้บังคับหน่วยที่มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งนี้
สั่งการในนาม ผบ.ทบ. โดยลงนาม “รับคำสั่ง ผบ.ทบ.”
17. ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งนี้ อาจมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้ข้าราชการตำแหน่งใดในสังกัด มี
อำนาจทำการแทน และสั่งการในนามของตนได้โดยลงนาม “รับคำสั่ง ผบ.ทบ.” และลงตำแหน่งที่ทำการแทนผู้มี
อำนาจหน้าที่ตามคำสั่งนี้
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18. กรณีที่ผู้มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งนี้ว่างลง หรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ผู้รักษาราชการหรือรักษา
ราชการแทนหรือทำการแทนแล้วแต่กรณีมีอำนาจลงนามรับคำสั่ง ผบ.ทบ. ได้ โดยลงตำแหน่งที่รักษาราชการแทน
หรือทำการแทนผู้ที่มีอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งนี้
19. ให้หน่วยส่งสำเนาอนุมัติความต้องการ แผนจัดหา และสำเนาอนุมัติแก้ไขแผนจัดหาให้ กบ.ทบ., สปช.
ทบ., สตน.ทบ., กง.ทบ., กรมฝ่ายยุทธบริการ หรือ กรมฝ่ายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบ สป. และหน่วยที่ดำเนินการ
จัดหาทราบทันทีหรืออย่างช้าไม่เกิน 7 วันทำการ นับจากที่ผู้มีอำนาจได้ลงนามอนุมัติแผนจัดหา
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บทที่ 1
ตอนที่ 8
บททั่วไป
1. หลักการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 8
รายละเอียดดังนี้
มาตรา 8 การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด ประโยชน์สูงสุดแก่
หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้
(1) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ ในการใช้งาน
ของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
(2) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทำโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสม และเพียงพอต่อการ
ยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุในทุก
ขั้นตอน
(3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ล่วงหน้า
เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่ องและมีกำหนดเวลาที่เหมาะสม โดยมีการประเมิน
และเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
(4) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์
ในการตรวจสอบ
ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง และ
การบริหารพัสดุ หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง อย่างมี
นัยสำคัญ หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลหรือความจำเป็นอื่น การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป
ให้ใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์โดย
อนุโลม
2. การมีส่วนได้ส่วนเสีย ตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 13
รายละเอียดดังนี้
มาตรา 13 ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในงานนั้น
ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการตามวรรคหนึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่
มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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3. ข้อตกลงคุณธรรม ตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 16-18
รายละเอียดดังนี้
มาตรา 16 เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามที่กำหนดไว้ใน
หมวดนี้
มาตรา 17 ในการดำเนินการตามมาตรา 16 คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกำหนดให้มี
การจัดทำข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามมาตรา 18
ก็ได้ ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องจัดทำข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยอย่างน้อยให้คำนึงถึงวงเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรการป้องกันการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต และความคล่องตัวในการดำเนินงานของ
หน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกำหนดวิธ ีการนอกเหนือจากวรรคหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวก ให้ภ าค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็ได้ ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท.ประกาศกำหนดในราชกิจจา
นุเบกษา
มาตรา 18 ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้
จัดทำเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการที่ จะเข้า ยื่นข้อเสนอ โดย
ฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอต้อง ตกลงกันว่าจะไม่กระทำการ
ทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ ที่จำเป็นต่อ
โครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ เข้ าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสาร เชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ โดยผู้
สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย ในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น แล้วให้รายงาน
ความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. ทราบด้วย
แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์
และการจัดทำรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
4. การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 51 – 53 รายละเอียดดังนี้
มาตรา 51 ให้คณะกรรมการราคากลางมีอำนาจประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้งานก่อสร้างใน
สาขาใด เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ได้ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง
คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกำหนดในราชกิ จ จานุ เ บกษา ให้ ง านก่ อ สร้ า งในสาขาใด ที่
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ เงินงบประมาณ
ในวงเงินเท่าใดหรือต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
ทั้งนี้ จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา
มาตรา 52 ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้
ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เป็นผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพั สดุอื่นที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
ทั้งนี้ จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา
มาตรา 53 ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางประกาศรายชื ่ อ ผู ้ ป ระกอบการงานก่ อ สร้ า งตามมาตรา 51 และ
ผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา 52 ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และ
ให้ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างและผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามวรรค
หนึ่งไว้แล้ว หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประเภทนั้นอีกและให้หน่วยงานของรัฐ
กำหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอตามมาตรา 51 หรือมาตรา 52
ในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของ
ผู้ประกอบการทีม่ ีสิทธิขอขึ้นทะเบียน การตรวจสอบ
คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน และอัตรา
ค่าธรรมเนีย มการขอขึ้น ทะเบีย น รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธ ีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่
กรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
5. การดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 9 -10 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 9 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้
หน่วยงานของรัฐดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็นเอกสาร
ประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดในระเบียบนี้
ข้อ 10 ให้กรมบัญชีกลางจัดทำแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านทางระบบ จัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้หน่วยงานของรัฐและผู้ประกอบการใช้เป็นแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการ
6. การจัดหาพัสดุ ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ 18 – 19 รายละเอียดดังนี้
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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ข้อ 18 ในกรณีที่มีการซื้อหรือจ้างเพื่อจัดทำพัส ดุเอง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่งตั้ง ผู้ควบคุม
รับ ผิดชอบในการจัดทำเองนั ้น และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบ ัติ งานโดยมี คุ ณสมบัติ และหน้ า ที่
เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐที่กำหนดให้มีผู้รับผิดชอบโดยเฉพาะอยู่แล้ว
ข้อ 19 หน่ว ยงานของรัฐ แห่ง ใดประสงค์ จะซื้ อหรือจ้างให้ กับ หน่ว ยงานของรัฐ แห่ง อื ่น ให้กำหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการดำเนินการซื้อหรือจ้าง ซึ่งอย่างน้อยต้องประกอบด้วยประเภทหรือชนิด
ของพั ส ดุ ท ี ่ ต ้ อ งการซื ้ อ หรื อ จ้ า ง วิ ธ ี ก ารซื ้ อ หรื อ จ้ า ง และการทำสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงเป็ น หนั ง สื อ เสนอต่ อ
คณะกรรมการนโยบายเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการตาม
วิธีการที่กำหนดต่อไป
ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการ
ดำเนินการซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติก็ได้
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บทที่ 1
ตอนที่ 9
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1. วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนดวิธีซื้อและวิธีจ้าง
ไว้ดังนี้.มาตรา 54 บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา และ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
มาตรา 55 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทําได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
(2) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่าสามราย
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้ง
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงที่ ออกตามความใน
มาตรา 96 วรรคสอง
(หมายเหตุ : กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ ข้อ 1
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และ
มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง)
มาตรา 56 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่
(1) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก
(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต จําหน่าย
ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเป็นพิเศษ หรือ มีทักษะสูง และ
ผู้ประกอบการนั้นมีจํานวนจํากัด
(ค) มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้
ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทําให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
(ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการ
เฉพาะ
(จ) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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(ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
(ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะ
ประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
(ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(2) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่ นข้อเสนอ
หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่ว ไป และมีวงเงิน
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(หมายเหตุ : กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงฯ ข้อ 1
การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และ
มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง)
(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียว
ในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
(ง) มีความจําเป็น ต้องใช้พัส ดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภ ัยหรือภัยธรรมชาติ หรือ
เกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธี
คัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
(จ) พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
และมีความจําเป็นต้องทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น โดยมูลค่า
ของพัสดุที่ทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน
ของต่างประเทศ
(ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (1) (ซ) หรือ (2) (ซ) ให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือ
สนับสนุนตามมาตรา 65 (4) ก็ได้ หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (2) (ซ) เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนตามมาตรา 65 (4) แล้ว เมื่อหน่วยงานของรัฐจะทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตาม
(2) (ซ) ก่อน
ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะทําการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้
รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามวรรคหนึ่ ง
เพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ
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มาตรา 57 รายละเอีย ดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัส ดุในหมวดนี้ด้ว ยวิธ ีการทางอิเล็กทรอนิ กส์
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 กำหนด
วิธีซื้อและวิธีจ้างไว้ในข้อ 28 – 32 และ ข้อ 80 ดังนี้.ข้อ 28 การซื้อหรือจ้าง กระทําได้ 3 วิธี ดังนี้
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(2) วิธีคัดเลือก
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ 29 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระทําได้ 3 วิธี ดังนี้
(1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(3) วิธีสอบราคา
ข้อ 30 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) คือ การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กําหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า
(e - catalog) โดยให้ดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) ตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกําหนด ซึ่งสามารถกระทําได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
(1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่
ไม่เกิน 5,000,000 บาท
(2) การเสนอราคาโดยการประมู ล อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ คื อ การซื ้ อ หรื อ จ้ า งครั ้ ง หนึ ่ ง ซึ่ ง มี ว งเงิ น
เกิน 5,000,000 บาท
ข้ อ 31 วิ ธ ี ป ระกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ (e-bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงิน
เกิน 500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบ
ข้อมูล สิน ค้า (e - catalog) โดยให้ดําเนิน การในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding :
e - bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
ข้อ 32 วิธี สอบราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีว งเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เ กิ น
5,000,000 บาท ให้กระทําได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจํากัด ในการใช้ส ัญญาณ
อินเตอร์เน็ต ทําให้ไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้
ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ห รือ
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ตามข้อ 22 ด้วย
ข้อ 80 การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้ อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา 96
วรรคสอง หน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดก็ได้
1.3 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค
(กวจ) 0405.2/ว123 ลง 9 มี.ค.61 ข้อ 1 มีรายละเอียดดังนี้
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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1. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และ
กำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 ให้ดำเนินการดังนี้
1.1 ในกรณีที่มีวงเงิน ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท หน่วยงานของรัฐ
จะดำเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ก็ได้
1.2 ในกรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาทขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ คือ มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ซ)
หรือ มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) แล้วแต่กรณี
2. รายการพัสดุที่ต้องดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
ลำดับ
ประเภท
1 กระดาษถ่ายเอกสารหรือพิมพ์งานทั่วไป
2 ผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner)
3 แฟ้มเอกสาร
4 เทปปิดสำหรับการเข้าเล่ม
5 ซองเอกสาร
6 Doxazosin ยารักษาภาวะต่อมลูกหมากโต
7 Calcium carbonate ยาป้องกันและรักษาภาวะขาดแคลเซียม
8

โต๊ะสำนักงาน

9

เก้าอี้สำนักงาน

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ลวดเย็บกระดาษ
คลิปดำหนีบกระดาษ
ไมโครโฟน
ตู้ล็อกเกอร์
ตู้เก็บเอกสาร
โทรทัศน์
ลำโพงห้องประชุม
เครื่องเย็บกระดาษ
เครื่องถ่ายเอกสาร
เครื่องขยายเสียง

หนังสือแจ้งเวียน

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการ
พัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)
0421.3/ว63 ลง 23 ก.พ.58

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการ
พัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)
0421.3/ว190 ลง 10 พ.ค.59

หนังสือคณะกรรมการว่าด้วย
การพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)
0421.3/ว320 ลง 24 ส.ค.60

แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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ลำดับ
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

ประเภท
เครื่องปรับอากาศ
เครื่องทำน้ำเย็นแบบต่อท่อประปา
เครื่องอบผ้าแบบอุตสาหกรรม
เครื่องซักผ้าอุตสาหกรรม
เครื่องสแกนเนอร์
เครื่องพิมพ์
เครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลแบบตั้งโต๊ะ
เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค
เครื่องสำรองไฟฟ้า (UPS)
เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์
เครื่องทำลายเอกสาร
เครื่องโทรสาร
เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม
เครื่องฉายภาพ 3 มิติ
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED
จอภาพโปรเจคเตอร์
ปากกามาร์คเกอร์
ปากกาไวท์บอร์ด
กล้องจุลทรรศน์
กล้องถ่ายภาพดิจิตอล
เครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น แบบต่อท่อ
พัดลม
หลอดไฟฟ้า
กล้อง CCTV
อุปกรณ์บันทึกภาพผ่านเครือข่าย (Network Video Recorder)
อุปกรณ์กระจายสัญญาณแบบ POE
เครื่องตัดหญ้า
โทรศัพท์สำนักงาน แบบมีสาย
เครื่องคิดเลข แบบพิมพ์กระดาษ
เครื่องคิดเลข แบบธรรมดา
เครื่องนับธนบัตรชนิดตั้งโต๊ะ

หนังสือแจ้งเวียน

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0405.4/ว379
ลง 24 ส.ค.61

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0433.5/ว386
ลง 9 ส.ค.62
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ลำดับ
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80

ประเภท
ปากกาลูกลื่น
ปากกาลบคำผิดชนิดน้ำ
กรรไกร
ยางลบ
ดินสอไม้
แท่นประทับตรายาง
เครื่องฟอกอากาศสำนักงาน
เครื่องฟอกอากาศในโรงพยาบาล
เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งไฟฟ้า
กระดาษชำระในห้องน้ำชนิดม้วนใหญ่
ถังขยะเทศบาล
เครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับสำนักงาน
ไม้บรรทัด
ชั้นวางหนังสือไม้แบบโชว์ปก
ชั้นวางหนังสือเหล็กแบบโชว์ปก
ดินสอสี
ปากกาเน้นข้อความ
จักรเย็บผ้าทั่วไป
กระดาษคาร์บอน
โต๊ะนักเรียนทำจากไม้
โต๊ะนักเรียนทำจากเหล็ก
เก้าอี้นักเรียนทำจากไม้
เก้าอี้นักเรียนทำจากเหล็ก
ลูกฟุตบอล
วอลเลย์บอล
บาสเกตบอล
รถกระบะ
ตลับผงหมึก
เครื่องพิมพ์ Laser Printer แบบ ขาว – ดำ
เครื่องพิมพ์ Multifunction ชนิดเลเซอร์ หรือชนิด LED สี

หนังสือแจ้งเวียน

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0433.5/ว386
ลง 9 ส.ค.62

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0433.5/ว473
ลง 30 ก.ย.63

หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0433.5/ว940
ลง 20 ก.ย.64
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3. กรณีพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมสนับสนุน ให้ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจงตามรายละเอียด
ที่กำหนดไว้ใน กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 ลง 17 ม.ค. 63 และ
กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2) ลง 8 ธ.ค. 63 โดย
ดำเนินการตามคู่มือการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 (ฉบับที่
2) แนบท้าย หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพั สดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค
0405.3/ว845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตามกฎกระทรวง
กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2)
4. กรณีการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลงเพื่อใช้ในการปฏิบตั ิ
ราชการตามภารกิ จ ของหน่ว ยงานของรัฐ แนบท้ายหนัง สื อ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ยปัญ หาการจั ด ซื ้ อจัด จ้ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่กค (กวจ) 0405.2/ว179 ลง 9 เม.ย.61
5. กรณีการจัดซื้อยาเวชภัณฑ์ ดำเนินการตามวิธีการที่กระทรวงการคลังกำหนดดังนี้.5.1 หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว398 ลง 12 ต.ค. 60 เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
5.2 หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว439 ลง 27 ก.ย. 61 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และ
การจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
5.3 หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ)
0405.2/ว119 ลง 12 มี.ค. 62 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และ
การจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย
6. กรณีการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ปฏิบัติตาม หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ที่ กค (กวจ)0405.2/ว260 ลง 5 มิ.ย. 61 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้
บริการด้านสาธารณูปโภค
7. ข้อกำหนดพิเศษ (การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้าง) ใน ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ได้กล่าวถึงการแบ่งซื้อแบ่งจ้างไว้ใน ข้อ 20 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 20 การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งเดียวกันเพื่อให้วิธีการซื้อหรือจ้าง
หรืออํานาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระทํามิได้ กรณีใดจะเป็นการแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณา
ถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นสําคัญ
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บทที่ 1
ตอนที่ 10
อำนาจอนุมัติในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กล่าวถึงอำนาจอนุมัติในการสั่งซื้อ
สั่งจ้างไว้ใน มาตรา 15 รายละเอียดดังนี้
มาตรา 15 ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้จะเป็นผู้ดำรงตำแหน่ง
ใดและภายในวงเงินเท่าใด ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดอำนาจ
อนุมัติในการสั่งซื้อสั่งจ้างไว้ใน ข้อ 84 – 87 ดังนี้
ข้อ 84 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและ
ภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท
(2) ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 200,000,000 บาท
ข้อ 85 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงิน
ดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100,000,000 บาท
(2) ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 100,000,000 บาท
ข้อ 86 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายใน
วงเงิน ดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 50,000,000 บาท
(2) ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 50,000,000 บาท
ข้อ 87 ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นตามข้อ 84 ข้อ 85 และข้อ 86 ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายระเบียบนี้
บั ญ ชี เ อกสารแนบท้ า ยกำหนดประเภทของผู ้ ม ี อ ำนาจเหนื อ ขึ ้ น ไปหนึ ่ ง ชั ้ น ตามความในระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
(1) ราชการส่วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ากรม
ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี
(2) ราชการส่วนภูมิภาค
ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ ปลัดกระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานของรัฐเจ้าของเงิน
งบประมาณ
(3) ราชการส่วนท้องถิ่น
ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ ผู้ว่าราชการจังหวัด
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(4) รัฐวิสาหกิจ
ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ
(5) มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ
ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ สภามหาวิทยาลัย
(6) ส่วนราชการที่ขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา สำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎร หรือกรุงเทพมหานคร
ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ใช้อำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเอง
(7) ในกรณีนอกเหนือจากที่กำหนดไว้ตาม (1) – (6)
ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้แก่ ผู้บังคับบัญชา ผู้กำกับดูแล หรือผู้ควบคุมชั้นเหนือขึ้นไป
ชั้นหนึ่งแล้วแต่กรณี
(8) ในกรณีที่ไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้กำกับดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ใช้อำนาจ
เหนือขึ้นไปหนึ่งชั้นเอง
(9) ให้ผู้รักษาการตามระเบียบมีอำนาจออกประกาศกำหนดแก้ไขเพิ่มเติมประเภทของผู้มีอำนาจเหนือขึ้น
ไปหนึ่งชั้น ได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม
3. กระทรวงกลาโหม กำหนดอำนาจการสั่งซื้อและการสั่งจ้าง ของหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงานที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายไว้ ดังนี้
3.1 คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ 62/62 ลง 30 ก.ย.62 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
กระทรวงกลาโหม ข้อ 6 รายละเอียด ดังนี้
6. อำนาจการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง การสั่งจ้างที่ปรึกษา และการสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงานตามที่
กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ให้ผู้บังคับบัญชาตำแหน่งต่างๆตามผนวก ก หรือ ผนวก ข ท้ายคำสั่งนี้
เป็นผู้มีอำนาจสั่งการภายในวงเงินที่กำหนดไว้
ถ้าผู้มีอำนาจสั่งการตามวรรคหนึ่งเห็นเป็นการสมควรอาจมอบอำนาจการสั่งการนั้นก็ได้ หรือในกรณี
ที่ผู้มีอำนาจสั่งการตามวรรคหนึ่งนั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้ผู้รักษาราชการแทน หรือผู้ทำการ
แทน เป็นผู้สั่งการได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามนัยข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ.
2527 และที่แก้ไข้เพิ่มเติม
สำหรับอำนาจการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง การสั่งจ้างที่ปรึกษา และการสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ตามผนวก ก และผนวก ข ท้ายคำสั่งนี้ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ อาจกำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐในสังกัดมีอำนาจต่ำกว่าที่
กำหนดไว้ก็ให้กระทำได้”
(**หมายเหตุ : อำนาจการสั่งซื้อสั่งจ้าง ตามผนวก ก.แนบท้ายคำสั่ง)
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4. กองทัพบก มีการมอบอำนาจอนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง ให้เจ้ากรมฝ่ายยุทธบริการ และ เจ้ากรมฝ่ายกิจการพิเศษที่
รับผิดชอบใน สป. ดำเนินการดังนี้
4.1 หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0404/2694 ลง 4 ก.ย.60 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ และการมอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ ของ ทบ. ข้อ 3.2 – 3.3 รายละเอียดดังนี้
3.2 ตามที่ ผบ.ทบ. ได้กรุณามอบอำนาจในการสั่งซื้อสั่งจ้าง และการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา
หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง เพื่อเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติงานด้านพัสดุของ นขต.ทบ.
รวมทั้งการให้หน่วย ช. ทั้งของ ช. และ ทภ. สามารถจัดหาวัสดุก่อสร้าง และอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ในการก่อสร้างได้
ทันเวลา และตรงกับการใช้งาน สอดคล้องกับนโยบายในการใช้หน่วย ช. ทั้งของ กช. และ ทภ. ทำการก่อสร้าง
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างใน ทบ. ให้มากขึ้น หรือให้หน่วย ช. สนับสนุนส่วนราชการอื่นในพื้นที่ยากลำบากและเสี่ยงภัย
นั้น กบ.ทบ.พิจารณาแล้วเห็นว่าปัจจุบันการดำเนินการดังกล่าวยังคงมีความจำเป็น ดังนั้น จึงเห็นควรมอบอำนาจ
ในการสั่งซื้อสั่งจ้าง และการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตาสัญญาหรือข้อตกลง
ให้กับ หน.นขต.ทบ. ที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.2.1 มอบอำนาจให้ จก.ฝ่ายยุทธบริการที่มียศ พล.ต. และ จก.ฝ่ายกิจการพิเศษ ที่รับผิดชอบ
สป. ที่มียศ พล.ต. มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปไม่เกิน 40,000,000 บาท, วิธีคัดเลือกไม่เกิน
20,000,000 บาท และวิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 10,000,000 บาท โดยลงนามอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างนั้น ให้ จก. ที่
ได้รับมอบอำนาจอนุมัติลงนาม “รับคำสั่ง ผบ.ทบ.”
3.2.2 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่ง
จะต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.ฯ มาตรา 102 และระเบียบ กค.ฯ ข้อ182 ที่อ้างถึง 1 และ 2 ดังนั้น จึงเห็นสมควรมอบ
อำนาจให้ผู้สั่งซื้อ ผู้สั่งจ้าง ผู้สั่งจ้างที่ปรึกษา ผู้สั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน แล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุมัติตามเดิม
โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจอนุมัติลงนาม “รับคำสั่ง ผบ.ทบ.” ทั้งนี้รวมถึงวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจจาก ผบ.ทบ.ใน
การสั่งซื้อ สั่งจ้าง สั่งจ้างที่ปรึกษา สั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงานด้วย
3.2.3 มอบอำนาจให้ จก.กช. และ มทภ. มีอำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างสำหรับงานก่อสร้าง
ซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้างที่ดำเนินการโดยหน่วย ช. ในอำนาจอนุมัติของ ผบ.ทบ. โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปไม่เกิน
100,000,000 บาท วิธีคัดเลือกไม่เกิน 50,000,000 บาท และวิธีเฉพาะเจาะจงไม่เกิน 25,000,000 บาท โดยลง
นามอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างนั้น ให้ จก. ที่ได้รับมอบอำนาจอนุมัติลงนาม “รับคำสั่ง ผบ.ทบ.”
3.3 การสั่งซื้อสั่งจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน เนื่องจากเป็นสินค้าและบริการเกี่ยวกับ
ส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข ความมั่นคงด้านพลังงานและทรัพยากรธรรมชาติ และพัสดุที่ได้รับการรับรอง
มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ฯลฯ เดิมดำเนินการจัดหาโดยวิธีกรณีพิเศษไม่จำกัดวงเงินของ ผบ.หน่วย ที่ได้รับ
งบประมาณจะอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ซึ่งปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและจำกัดอำนาจการอนุมัติสั่งซื้อ
สั่งจ้า งของ ผบ.หน่ว ย ไว้ตามวงเงิน ที่กำหนด และ กห.ได้กำหนดให้ ผบ.ทบ. มีอำนาจอนุมัติฯ วงเงินเกิ น
50,000,000 บาท ส่งผลทำให้กรมฝ่ายยุทธบริการมีความคล่องตัวในการจัดหาพัส ดุกรณีนี้ลดลง ดังนั้น จึง
เห็นสมควรมอบอำนาจให้ จก.ฝ่ายยุทธบริการ มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างดังกล่าว โดยการลงนามอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
นั้น ให้ จก.ฝ่ายยุทธบริการ ที่ได้รับมอบอำนาจอนุมัติลงนาม “รับคำสั่ง ผบ.ทบ.”
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4.2 หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/1348 ลง 26 เม.ย.61 เรื่อง ขออนุมัติมอบอำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่ง
จ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ ผบ.นขต.ทบ.เพิ่มเติม ข้อ 4.1 รายละเอียดดังนี้
4.1 อนุมัติมอบอำนาจให้ ผบ.หน่วยดำเนินการ มีอำนาจจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงงานจ้าง
บริการไฟฟ้า หรือประปา ของ กฟน., กฟภ., กปน. และ กปภ. วงเงินเกิน 50,000,000 บาท แต่ไม่เกินกรอบ
งบประมาณที่หน่วยได้รับการจัดสรรตามการพิจารณาในข้อ 3.1
(หมายเหตุ : ผบ.หน่วยดำเนินการฯ ประกอบด้วย ทภ., มทบ., นสศ., นปอ., นรด., ศร., ศม., ศป.,
ศบบ., ยศ.ทบ., รร.จปร. พล.ร., พล.ม., พล.ป., พล.ปตอ., พล.ช., พล.พัฒนา, บชร. และ สสน.บก.ทบ.)
5. กระทรวงกลาโหม กำหนดการเทียบตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการกลาโหมไว้ตาม ข้อบังคับ กห.ว่าด้วย
ตำแหน่งและการเทีย บตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2501 ลง 27 ส.ค.01 ข้อ 5 (6) - (8)
รายละเอียด ดังนี้
(6) อัตราเงินเดือนพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก และพันเอกพิเศษ นาวาเอกพิเศษ นาวาอากาศเอก
พิเศษ หรือ ยศพันเอก นาวาเอก นาวาอากาศเอก พลจัตวา พลเรือจัตวา พลอากาศจัตวา ตลอดจนว่าที่ยศนั้น ๆ
และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับเงินเดือนนายทหารสัญญาบัตรในอัตราชั้นยศดังกล่าว ให้เทียบตำแหน่ง
ผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ หรือ ผู้บังคับการกองบิน
(7) อัตราเงินเดือนพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี หรือ ยศพลตรี พลเรือตรี พลอากาศตรี ตลอดจนว่าที่
ยศนั้นๆ และ ข้าราชการกลาโหมพลเรือน ที่ได้รับเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตรในอัตราชั้นยศดังกล่าวให้เทียบ
ตำแหน่ง ผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ หรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน
(8) อัตราเงินเดือนพลโท พลเรือโท พลอากาศโทขึ้นไปหรือยศพลโท พลเรือโท พลอากาศโทขึ้น ไป
ตลอดจนว่าที่ยศนั้นๆ และข้าราชการกลาโหมพลเรือนที่ได้รับเงินเดือนนายทหารชั้นสัญญาบัตรในอัตราชั้นยศ
ดังกล่าว ให้เทียบตำแหน่งแม่ทัพ
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อำนาจการสั่งซื้อและสั่งจ้างครั้งหนึ่ง สำหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ประกอบคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 62/62 ลงวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562
ลำดับ
ตำแหน่ง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
โดยวิธีคัดเลือก
1. ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ
ไม่เกิน 4,000,000 บาท ไม่เกิน 2,000,000
ผู้บังคับการกองบิน หรือเทียบเท่าที่ได้รับงบประมาณ
2. ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ
ไม่เกิน 20,000,000 บาท ไม่เกิน 10,000,000
ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือ เทียบเท่าที่ได้รับงบประมาณ
3. ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพ หรือเทียบเท่า
ไม่เกิน 40,000,000 บาท ไม่เกิน 20,000,000
4. ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีอัตราชั้นยศพลเอก พลเรือเอก ไม่เกิน 60,000,000 บาท ไม่เกิน 30,000,000
พลอากาศเอก
5. ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ
ไม่เกิน 200,000,000 บาท ไม่เกิน 100,000,000
และผู้บัญชาการทหารอากาศ
6. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ไม่เกิน 700,000,000 บาท ไม่เกิน 300,000,000
7. ปลัดกระทรวงกลาโหม
เกิน 700,000,000 บาท เกิน 300,000,000

ผนวก ก
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บาท ไม่เกิน
1,000,000 บาท
บาท ไม่เกิน

5,000,000 บาท

บาท ไม่เกิน
บาท ไม่เกิน

10,000,000 บาท
15,000,000 บาท

บาท ไม่เกิน

50,000,000 บาท

บาท ไม่เกิน 300,000,000 บาท
บาท เกิน
300,000,000 บาท
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หมายเหตุ
- การสั่งซื้อสั่งจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ลำดับที่ 5 ผู้บญ
ั ชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บญ
ั ชาการทหารอากาศ ลำดับที่ 6 ผู้บัญชาการทหาร
สูงสุด และลำดับที่ 7 ปลัดกระทรวงกลาโหม มีอำนาจอนุมัติฯ วงเงินเกิน 50,000,000 บาท ส่วนลำดับอื่นที่มีวงเงินเกินอำนาจของตน และหรือเกินอำนาจตามลำดับชั้น ให้ลำดับที่ 5 – 7 มีอำนาจ
อนุมัติฯ ตามสายการบังคับบัญชา
- กรณีการสั่งซื้อสั่งจ้างของหน่วยขึ้นตรงสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่มีวงเงินอำนาจของตนและหรือเกินอำนาจตามลำดับชัน้ ให้ลำดับที่ 7 ปลัดกระทรวงกลาโหม มีอำนาจ อนุมตั ิ ฯ
- กรณีการสั่งซื้อสั่งจ้างของสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ที่มีวงเงินอำนาจของตน ให้ลำดับที่ 7 ปลัดกระทรวงกลาโหม มีอำนาจอนุมัติ ฯ
ตรวจถูกต้อง
พันเอก วุฒิไกร พิบำรุง
( วุฒิไกร พิบำรุง )
ผู้อำนวยการกองการพัสดุ สำนักงบประมาณกลาโหม
30 กันยายน 2562
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บทที่ 1
ตอนที่ 11
คณะกรรมการในการซื้อและจ้าง
1. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดกรอบการแต่งตั้งกรรมการ
ในการจัดซื้อจัดจ้างไว้ใน มาตรา 61, มาตรา 100 และ มาตรา 101 รายละเอียดดังนี้
มาตรา 61 ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ซึ่งจะ
กระทำโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้
องค์ประกอบและองค์ประชุมซึ่งกระทำโดยคณะกรรมการ และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
มาตรา 100 ในการดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
เพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ
องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กำหนด
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมี วงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้น โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดี ยวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้ และให้นำบทบัญญัติ
มาตรา 96 วรรคสาม มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุตามวรรคหนึ่งและวรรคสามซึ่งไม่ใช่ผู้ที่
ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่
กระทรวงการคลังกำหนด
(**หมายเหตุ : ตาม กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 5 คือ
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ก็ได้)
มาตรา 101 งานจ้างก่อสร้างที่มีขั้นตอนการดำเนินการเป็นระยะ ๆ อันจำเป็นต้องมีการควบคุมงานอย่าง
ใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้มีผู้ควบคุมงานซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอำนาจเพื่อ
รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนั้น
การแต่งตั้ง คุณสมบัติ และหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
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2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่า ด้วยการจัดซื้อจัดจ้า งและการบริหารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนด
รายละเอียดในการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ตาม ข้อ 25 -27 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 25 ในการดำเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
ขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ
(1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
(3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
(4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด ถ้ามีเหตุที่ทำให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยายเวลาให้ตาม
ความจำเป็น
ข้อ 26 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ 25 แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลั ย
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คำนึงถึง ลักษณะหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ
ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่
จำนวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจำนวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกั น ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อ หรือจ้างนั้นๆ
เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
ข้อ 27 การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติ โดยประธานกรรมการต้อง
อยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้ง
ประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน
มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพิ่มขึ้นอีก
เสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์
กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย
ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือ
จ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและกรรมการให้เป็นไปตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
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หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้าง
ครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้ นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับการ
แต่งตั้งนั้น และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
3. คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ 62/62 ลง 30 ก.ย.62 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม
ข้อ 5 รายละเอียดดังนี้
5. การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประธานกรรมการ และผู้ควบคุมงาน ให้แต่งตั้งดังนี้
5.1 คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการชั้นสัญญาบัตรหรือผู้ที่
ทางการราชการสั่งให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญาบัตรเป็นลำดับแรก
5.2 ประธานกรรมการตามข้อ 5.1 ให้แต่งตั้งจากข้าราชการชั้ นสัญญาบัตร ที่มีชั้นยศตั้งแต่ พันตรี
นาวาตรี นาวาอากาศตรี ขึ้นไปเป็นลำดับแรก
5.3 ผู้ควบคุมงานตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ให้พิจารณาแต่งตั้งผู้มีความรู้ความชำนาญตาม
ลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการชั้นสัญญาบัตรหรือผู้ที่ทางราชการสั่งให้ทำหน้าที่ในตำแหน่งนายทหารสัญญา
บัตรเป็นลำดับแรกก่อน
4. คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1255/60 ลง 25 ก.ย.60 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างและการบริหาร
พัสดุ กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับคณะกรรมการและการดำเนินการจัดซื้อหรือจ้างไว้ใน ข้อ 1 - 6 ของคำสั่งฯ
ตามรายละเอียดต่อไปนี้
1. คณะกรรมการ หมายความว่า คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และคณะกรรมการที่กำหนดไว้ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2. ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการตามคำสั่งนี้ จะต้องเป็นผู้บังคับหน่วยที่ได้รับงบประมาณรายจ่ายซึ่ง
ดำเนินการจัดซื้อหรือจ้าง หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจหรือมอบหมายจากผู้บังคับหน่วยดังกล่าวให้ทำการแทนหรือ
รักษาการแทน ตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและประชาสัมพันธ์ พ.ศ. 2527
3. การดำเนิน การจัดซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะต่า งๆโดยใช้
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
3.1 การจัดซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือจ้าง ของผู้บังคับการกรมหรือเทียบเท่า
ผู้บัญชาการกองพลหรือเทียบเท่า หรือผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพหรือเทียบเท่า ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
แต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยขึ้นตรงของผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง หรืออาจแต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยอื่นซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก
3.2 การจัดซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ของผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ระดับผู้
บัญชาการทหารบกขึ้นไป ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 2 แต่งตั้งคณะกรรมการจากผู้ปฏิบัติงานใน
หน่วยขึ้นตรงของตน จำนวนอย่างน้อย 1 นาย ส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยอื่นๆ ซึ่งเป็นหน่วย
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ขึ้นตรงกองทัพบกอีกอย่างน้อย 2 หน่วย หรือขอผู้แทนจากหน่วยเหนือของตน จำนวนอย่างน้อย 1 นาย และ
จากหน่วยอื่นซึ่งเป็นหน่วยขึ้นตรงกองทัพบก จำนวนอย่างน้อย 1 นาย
3.3 คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ผู้รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงาน
จ้างที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้สามารถแต่งตั้งจาก
ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยขึ้นตรงของผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ ๒ หรือจะขอรายชื่อกรรมการจากหน่วย
อื่นโดยให้พิจารณาความรู้ความสามารถของกรรมการเป็นสำคัญ ในทุกวงเงินที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
3.4 การแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 3.1 – 3.2 ห้ามตั้งเจ้าหน้าที่กฎหมาย เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่งบประมาณ เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยที่ดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง และเจ้าหน้าที่ฝ่ายอำนวยการด้านส่ง
กำลังบำรุงที่มิได้เป็นหน่วยใช้หรือหน่วยรับประโยชน์พัสดุนั้นโดยตรง เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย และห้ามขอ
กรรมการจากกรมฝ่ายเสนาธิการ กรมจเรทหารบก และสำนักงานตรวจสอบภายในทหารบกไปเป็นกรรมการจัดซื้อ
หรือจ้างของหน่วยอื่น หากสามารถกระทำได้กรรมการที่แต่งตั้งควรเป็นเจ้าหน้าที่เหล่าสายวิทยาการ และ/หรือ
ผู้แทนหน่วยใช้
3.5 สำหรับส่วนราชการที่มีหน่วยงานในต่างประเทศ หรือ มีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศให้ผู้
มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการ ตามข้อ 2 แต่งตั้งนายทหารสัญญาบัตร หรือผู้ที่ทางราชการสั่งให้ทำหน้าที่ในตำแหน่ง
นายทหารสัญญาบัตร ซึ่งประจำอยู่ ณ หน่วยงานนั้นเป็นกรรมการเป็นลำดับแรก
3.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุต้องมีผู้ แทนหน่วยใช้ร่วมด้วยอย่างน้อย 1 นาย (กรณีมี
หน่วยใช้หลายหน่วย ให้พิจารณาจากหน่วยหลัก) ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มีวงเงินตามสัญญาไม่เกิน 500,000.บาท
3.7 กรณีที่ต้องมีการขอตัวบุคคลจากหน่วยที่มิใช่หน่วยขึ้นตรงของผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ
มาร่วมเป็นคณะกรรมการ ให้ผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการขอความร่วมมือจากผู้บังคับหน่วยนั้นๆ โดยตรง โดย
ไม่ระบุตัวบุคคลแต่อาจระบุเหล่าสายวิทยาการได้ถ้าจำเป็น
3.8 กรณีมีความจำเป็นต้องแต่งตั้งบุคคลอื่นที่มิใช่ข้าราชการในสังกัดกองทัพบกร่วมเป็นกรรมการ ให้
ผู้มีอำนาจแต่งตั้งกรรมการ ตามข้อ 2 ขอกรรมการจากหน่วยงานนั้น โดยลงนาม “ทำการแทน ผู้บัญชาการ
ทหารบก”
4. ให้หัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับการร้องขอจากผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ 2 ให้ความ
ร่วมมือในการจัดส่งเจ้าหน้าที่ในหน่วยของตน เข้าร่วมเป็นกรรมการ ตามที่ได้รับการร้องขอ
5. การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานกรณีมีความจำเป็นต้องขอผู้ควบคุมงานจากหน่วยงานของรัฐอื่นให้ขอความ
เห็น ชอบจาก กรมยุทธโยธาทหารบก และให้เจ้ากรมยุทธโยธาทหารบก ลงนาม “ทำการแทน ผู้บัญชาการ
ทหารบก” ในการขอผู้มีความรู้ความชำนาญจากหน่วยงานของรัฐอื่นนอกกองทัพบก มาร่วมเป็นผู้ควบคุมงาน
6. การตรวจสอบคุณภาพหรือคุณสมบัติสิ่งอุปกรณ์ให้ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะตามที่กองทัพบก กำหนด
กรณีที่คณะกรรมการมีข้อสงสัยหรือปัญหาในการตรวจสอบคุณสมบัติสิ่งอุปกรณ์ตามคุณลักษณะเฉพาะ หรือตาม
คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งอุปกรณ์กำหนดให้ต้องใช้เครื่องมือหรือต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางในการตรวจสอบ
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คุณลักษณะเฉพาะ ให้กรรมการหรือผู้ตรวจรับพัสดุมีหนังสือแจ้งขอให้กรมฝ่ายยุทธบริการที่รับผิดชอบกำหนด
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ หรือหน่วยงานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้องกับสิ่งอุปกรณ์ตรวจสอบและยืนยันว่าคุณสมบัติ
ของสิ่งของที่เสนอราคาหรือส่งของตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นไปตามคุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์หรือไม่ก่อน
หลังจากนั้นจึงให้คณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับพัสดุพิจารณาดำเนินการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยทั้งนี้ให้
อยู่ในดุลพินิจและความรับผิดชอบของคณะกรรมการหรือผู้ตรวจรับพัสดุ ที่จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องครบถ้วน
และเป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง สำหรับการลงนามในหนังสือถึงหน่วยงานทางเทคนิคที่เกี่ยวข้อง
กับสิ่งอุปกรณ์ที่หน่วยต้องการให้ตรวจสอบและยืนยัน ให้ผู้ บังคับหน่วยที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างลงนาม “ทำการ
แทน ผู้บัญชาการทหารบก”
5. หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0404/2938 ลง 9 ก.ย.63 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการแต่งตั้งผู้ที่ส ำเร็จ
หลักสูตร กจบ. ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ นขต.ทบ. กรณีมีวงเงินอยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่ง
จ้างของ ผบ.ทบ. ขึ้นไป ข้อ 2.6.1 – 2.6.3 กำหนดแนวทางเพิ่มเติมในการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไว้
ดังนี้
ข้อ 2.6.1 การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบใสข้อ 2.2 และให้มีผู้ที่สำเร็จ
การศึกษาหลักสูตร กจบ. เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ อย่างน้อย จำนวน 1 นาย เป็นลำดับแรก โดยเริ่ม
ดำเนินการตั้งแต่ ต.ค.63 (ปีงบประมาณ 2564) เป็นต้นไป
ข้อ 2.6.2 กรณีที่ได้สรรหาบุคลากรโดยรอบคอบถี่ถ้วนแล้ว ได้มีผู้ที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเป็นผู้ชำนาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้างนั้น แต่ไม่ มีผู้ใดที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตร กจบ. เพื่อแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการตามข้อ 2.6.1 ได้ ขอให้หน่วยพิจารณาผู้ที่สำเร็จการศึกษา หลักสูตรนายทหารฝ่ายการส่งกำลังบำรุง
(หลักสูตร ฝอ.4) หรือหลักสูตรนายทหารจัดหาของ รร.พธ.พธ.ทบ. ซึ่งจะเป็นผู้ที่รอบรู้ในสายงานส่งกำลัง มีความ
เข้าใจขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง มีคุณสมบัติเหมาะสมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการดำเนินการตามดำริ
ของผู้บังคัฐบัญชา เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ดังกล่าว ได้อีกทางหนึ่ง
ข้อ 2.6.3 การพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หากหน่วยไม่สามารถสรรหาบุคลากรที่มี
คุณสมบัติตามที่กำหนดในข้อ 2.6.1 และ 2.6.2 เพื่อเข้าร่วมเป็นคณะกรรมการฯ ได้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้มี
อำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการคงปฏิบัติตามระเบียบ และคำสั่งที่เกี่ยวข้องเดิม พร้อมทั้งให้หน่วยงานรายงานเหตุผล
ความจำเป็น ไว้ในรายงานขอซื้อขอจ้าง ต่อผู้บังคับหน่วยที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้นด้วย
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บทที่ 2
กรรมวิธีในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตอนที่ 1
การดำเนินการซื้อจ้าง
ในการดำเนินการซื้อจ้างของหน่วยงานของรัฐตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีรายละเอียดการดำเนินการในภาพรวมที่ควรรู้สำหรับการปฏิบัติของ
เจ้าหน้าที,่ หัวหน้าเจ้าหน้าที่ และผู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในหัวข้อต่างๆ ดังนี้
1. ขั้นตอนการดำเนินการซื้อจ้าง
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางของ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ประกอบไปด้วยขั้นตอนคร่าวๆ ดังต่อไปนี้
1.1 ขั้นการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1.2 ขั้นการทำรายงานขอซื้อ/จ้าง
1.3 ขั้นการดำเนินการจัดหา
1.4 ขั้นการขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง
1.5 ขั้นการทำสัญญา
1.6 ขั้นการตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญา
2. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง เมื่อหน่วยได้รับอนุมัติแผนจัดหา/ความต้องการในการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนเริ่ม
ดำเนินกรรมวิธี หน่วยจะต้องดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละเรื่อง เพื่อกำหนดรายละเอียดในการ
ดำเนินการ และจะต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างลงในระบบ e – GP ตามที่กรมบัญชีกลางกำหนดรายละเอียด
ไว้ก่อนการดำเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ดจ้ า ง โดยมีการยกเว้น การทำแผนการจั ดซื้ อ จั ดจ้ า งไว้ ตาม มาตรา 11 ของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ มิเช่นนั้น หน่วยจะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e – GP ต่อไปได้
ซึ่งการจัดทำและการประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ปฏิบัติตามรายละเอียด ดังต่อไปนี้
2.1 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปฏิบัติตาม มาตรา 11 ดังนี้
มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่
(1) กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ทั้งนี้ ตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือ (ฉ)
(2) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดย
ฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)
(3) กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจำเป็น
เร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา 70 (3) (ข) หรือ (ฉ)
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(4) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความ
มั่นคงของชาติตามมาตรา 82 (3)
หลักเกณฑ์ วิธ ีการ และรายละเอี ยดการจั ด ทำ แผนการจั ดซื้ อ จั ดจ้า งตามวรรคหนึ ่ งและการ
เปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
2.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนด
รายละเอียดตาม ข้อ 11 - 13 ดังนี้
ข้อ 11 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการ
ปฏิบัติงานนั้นจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(4) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามวรรคหนึ่งแล้วให้
หัว หน้าเจ้าหน้าที่ป ระกาศเผยแพร่แผนดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่กรณีที่บัญญัติไว้ตามความในมาตรา 11 วรรคหนึ่ง
หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้
ข้อ 12 หลังจากที่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีตามข้อ 11 แล้ว ให้หน่วยงาน
ของรัฐรีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอนของระเบียบนี้ ในหมวด 2 หมวด 3 หรือหมวด 4
แล้วแต่กรณี เพื่อให้พร้อมที่จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติ ทางการเงินแล้ว
ข้อ 13 ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานนั้นจัดทำรายงานพร้อมระบุเหตุผล ที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ดำเนินการตามข้อ 11 วรรคสาม ต่อไป
2.3 คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ 62/62 ลง 30 ก.ย.62 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
กระทรวงกลาโหม ข้อ 4 รายละเอียดดังนี้
4. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง หลังจากที่
หน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้ มีอำนาจ
ในการพิจารณางบประมาณแล้วก่อนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง และให้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติและระเบียบ
2.4 คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1248/60 ลง 22 ก.ย.60 เรื่อง การกำหนดเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วย และการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
ข้อ 5.2 และ ข้อ 6 มีรายละเอียด ดังนี้
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5. ให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างการบริหารพัสดุ ดังต่อไปนี้
5.2 ดำเนินการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
เมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้บังคับหน่วยตามแนวทางที่กฎหมายกำหนด
6. ให้ผู้บังคับหน่วย มีอำนาจให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยจะทำการประกาศ
เผยแพร่ตามที่กฎหมายกำหนด
3. ราคากลาง ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ได้มีการกำหนดในเรื่องการจัดทำราคากลาง และการเผยแพร่ราคา
กลาง โดยปฏิบัติตามหลักการที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
3.1 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปฏิบัติตาม มาตรา 4 (คำ
จำกัดความ) และ มาตรา 63
มาตรา 4 “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
(3) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ
(3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้คำนึงถึงประโยชน์ ของหน่วยงานของ
รัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้ราคาใดตาม (4)
(5) หรือ (6) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ
มาตรา 63 ภายใต้บังคับมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ
การคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
3.2 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0433.2/ว206 ลง 1 พ.ค.62 เรื่อง คู่มือ แนวทางการประกาศ
รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ สรุป
สาระสำคัญได้ดังนี้
“ให้ยกเลิกหนังสือที่อ้างถึง (กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0405.3/ว453 ลง 3 ต.ค.61 เรื่อง แนวทางการ
ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ)
และกำหนดให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางสำหรับการจัดซื้อ
จัดจ้างที่มวี งเงินเกิน 500,000 บาท ไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญชีกลาง โดยรายละเอียดข้อมูลราคากลางที่หน่วยงานของรัฐ
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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ต้องประกาศ ให้ถือปฏิบัติตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ รายละเอียดปรากฎตามสิ่งที่ส่งมาด้วย”
เงื่อนไขการประกาศ ตามคู่มือแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณ
ราคากลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
3.2.1 วงเงินที่ต้องประกาศ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและคำนวณ
ราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกินกว่า 500,000 บาท เว้นแต่
3.2.1.1 กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจ
คาดหมายได้ ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค)
3.2.1.2 เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของ
รัฐ หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ฉ)
3.2.1.3 กรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน ตามมาตรา 56 (2) (ง)
3.2.1.4 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 30 มกราคม 2561 ข้อ 2 (2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อช่วยผู้ประสบภัยพิบัติ
กรณีฉุกเฉินตามระเบียบที่ออกตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือตามระเบียบที่ออกตามกฎหมายอื่น
ข้อ 2 (3) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับความมั่นคงของสถาบันพระมหากษัตริย์และข้อ 2 (5) การจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุที่ต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือ กอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและ
อาจทำให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ กรณีนี้ให้หน่วยงานของรัฐประกาศภายใน 30 วันนับถัดจากวันที่มี
การจัดซื้อจัดจ้าง ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐอาจนำใบสั่งซื้อสั่งจ้างหรือเอกสารซึ่งมีรายการแสดงเกี่ยวกับรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายดังกล่าวแนบพร้อมกับการประกาศด้วยก็ได้
3.2.2 วิธีการประกาศ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำและประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการ
คำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างในระบบฐานข้อมูล (เว็บไซต์) 2 แห่ง ดังนี้
3.2.2.1 ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (www.gprocurement.go.th)
3.2.2.2 เว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้าง หรือในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่มี
เว็บไซต์ของตนเอง ให้ประกาศหน้าเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐที่เป็นต้นสังกัด เช่น บริษัทในเครือบริษัท ปตท.
จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจ หากไม่มีเว็บไซต์เป็นของตนเองให้ประกาศที่หน้าเว็บไซต์ของบริษัท ปตท.จำกัด
(มหาชน) หรือบริษัทอื่นที่เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ เป็นต้น โดยระบุในเว็บไซต์ว่าจะประกาศเปิดเผย ราคากลาง การ
คำนวณราคากลางของบริษัท หรือหน่วยงานใดบ้าง
3.3 ระยะเวลาที่ประกาศ
3.3.1 กรณีการจัดหาที่มีการประกาศเชิญชวน ได้แก่ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ วิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ วิธีการสอบราคา การจ้างที่ปรึกษา โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีอื่นใดอันมีลักษณะที่ต้องประกาศเชิญชวนให้มีการแข่งขัน ให้หน่วยงานของ
รัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังนี้
(1) กรณีมีการนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ให้ประกาศพร้อมกับร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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(2) กรณีไม่มีการนำร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็น
ให้ประกาศพร้อมกับการประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ระยะเวลาการปลดประกาศ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการประกาศรายละเอียดการ
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจปลดประกาศได้ดังนี้
(1) เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อสั่งจ้าง ได้มีคำสั่งรับคำเสนอซื้อหรือจ้างแล้ว หรือ
(2) เมื่อพ้น 30 วันนับแต่วันที่คณะกรรมการพิจารณาผลหรือผู้มีอำนาจหน้าที่พิจารณาผล
เสนอความเห็นต่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง ทั้งนี้ แล้วแต่ระยะเวลาใดถึงกำหนดก่อน
3.3.2 กรณีการจัดหาที่ไม่มีการประกาศเชิญชวน ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและการคำนวณราคากลาง ให้ประกาศภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้
ให้ความเห็นชอบหรืออนุมัติรายงานขอซื้อขอจ้าง
ระยะเวลาการปลดประกาศ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้ดำเนินการประกาศรายละเอียดการ
ข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐอาจปลดประกาศเมื่อได้ประกาศ
ครบ 30 วันแล้ว
4. การจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ในการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องมีการกำหนดขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้าง ซึ่งหน่วยจะต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ เพื่อมารับผิดชอบในการร่างขอบเขตของงานฯ ก่อนนำข้อมูลไปใส่ใน
รายงานขอซื้อขอจ้าง โดยปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้
4.1 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปฏิบัติตาม มาตรา 59 ดังนี้
มาตรา 59 เพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทำการ
จัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน ก่อนทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หน่วยงานของ
รัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ ที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างและ
ร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้
4.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนด
รายละเอียดในการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ตาม ข้อ 21 ดังนี้
ข้อ 21 ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย
เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐาน และเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้วให้
กำหนดรายละเอีย ดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง หรือรายการในการก่อสร้างตามมาตรฐาน
ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม หรือเพื่อความสะดวกจะระบุเฉพาะหมายเลขมาตรฐานก็ได้หรือในกรณีพัสดุที่จะซื้อหรือ
จ้างใดยังไม่มีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแต่มีผู้ได้รับการจดทะเบียนผลิตภัณฑ์ไว้กับกระทรวง
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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อุตสาหกรรมแล้ว ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างหรือรายการในการก่อสร้างให้
สอดคล้องกับรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามที่ระบุในคู่มือผู้ซื้อหรือใบแทรกคู่มือผู้ซื้อที่กระทรวงอุตสาหกรรม
จัดทำขึ้น
ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะให้
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำแบบรูปรายการงานก่อสร้าง หรือจะดำเนินการจ้าง ตามความในหมวด 4
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างก็ได้
องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง และวรรค
สอง ให้เป็นไปตามที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกำหนดตามความจำเป็นและเหมาะสม
4.3 คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1255/60 ลง 25 ก.ย.60 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างและ
การบริหารพัสดุ กำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับ การแต่งตั้งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ร่างขอบเขตของงานไว้ใน
ข้อ 3.3 ของคำสั่งฯ ตามรายละเอียดต่อไปนี้
3. การดำเนินการจัดซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ คณะต่างๆโดยใช้
หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
3.3 คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง ผู้ รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของ
งานจ้างที่ปรึกษา ผู้รับผิดชอบจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้สามารถแต่งตั้ง
จากผู้ปฏิบัติงานในหน่วยขึ้นตรงของผู้มีอำนาจแต่งตั้งคณะกรรมการ ตามข้อ ๒ หรือจะขอรายชื่อกรรมการจาก
หน่วยอื่นโดยให้พิจารณาความรู้ความสามารถของกรรมการเป็นสำคัญ ในทุกวงเงินที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
5. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ในกระบวนการของการเสนอราคา ได้มีการกำหนดรายละเอียดใน
การพิจารณาผู้เสนอราคา โดยมีรายละเอียดที่เกี่ยวข้อง ดังนี้
5.1 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปฏิบัติตาม มาตรา 65 ดังนี้
มาตรา 65 ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา 55 (1) หรือ (2) ให้หน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ โดยให้
คำนึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย ดังต่อไปนี้
(1) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
(2) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
(3) บริการหลังการขาย
(4) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
(6) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีที่กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค หรือ
ข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก
(7) เกณฑ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.

57
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (4) ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวงซึ่งอย่างน้อย
ต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุที่อนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม
ให้รัฐมนตรีออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ งซึ่ง
อย่างน้อยต้องกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับเกณฑ์ราคา
และต้องกำหนดน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบและ
จำเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการ
ให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอของพัสดุทุกประเภทได้ จะกำหนดกรณีตัวอย่างของพัสดุประเภทหนึ่งประเภทใดเพื่อเป็นแนวทางในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุอื่นๆ ก็ได้
เมื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว การพิจารณาเลือก
ข้อเสนอให้จัดเรียงลำดับตามคะแนน ข้อเสนอใดที่มีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้นและให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ใน
ประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณี ด้วย
ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ หรือคุณสมบัติของผู้
ยื่นข้อเสนอ หรือกรณีอื่นที่ทำให้มีปั ญหาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐอาจ
กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่งก็ได้ทั้งนี้
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
5.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปฏิบัติ
ตาม ข้อ 83 ดังนี้
ข้อ 83 ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกให้หน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) การซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน และมีคุณภาพดี
เพียงพอตามความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว กรณีนี้หน่วยงานของรัฐสามารถใช้
เกณฑ์ราคาในการคัดเลือกผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก
(2) การซื้อหรือจ้างที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จำเป็นต้องคัดเลือกพัสดุมีคุณภาพ
ดีตามความต้องการใช้งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด กรณีนี้หน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่นตามความในมาตรา 65 วรรคหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพ
และคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก แต่หาก
หน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบและจำเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา ให้ใช้เกณฑ์ราคา
(3) การซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคำนึงถึงเทคโนโลยีของพัส ดุห รือ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้ อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหาก
และให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณสมบัติถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นประโย ชน์ต่อ
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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หน่วยงานของรัฐ ซึ่งได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด
แล้วให้ดำเนินการตาม (1) หรือ (2) ต่อไป
ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจกำหนดแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
เพิ่มเติมตามความจำเป็นและเหมาะสมก็ได้
6. การยื่นข้อเสนอ ในการจัดซื้อจัดจ้าง มีการกำหนดรายละเอียดเกี่ยวกับการยื่นข้อเสนอ โดยให้ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ดังนี้
6.1 การเปิดเผยข้อมูลผู้ยื่นข้อเสนอ ปฏิบัติตาม มาตรา 10 ดังนี้
มาตรา 10 ภายใต้บังคับมาตรา 66 ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ ใน
ส่วนที่เป็นสาระสำคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ
ระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้ง นั้นหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น เว้นแต่
เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการดำเนินการตามกฎหมาย
6.2 คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอ ปฏิบัติตาม มาตรา 64 ดังนี้
มาตรา 64 ภายใต้บังคับมาตรา 51 และมาตรา 52 ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐ อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้
(1) มีความสามารถตามกฎหมาย
(2) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(3) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
(4) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ ตามมาตรา
106 วรรคสาม
(5) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 109
(6) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิ จจานุเบกษา
ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่าผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอต้อง
แสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้วย
7. การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน การจัดซื้อจัดจ้างในวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป และวิธีคัดเลือก ซึ่งมีผู้
เข้ายื่นเสนอราคามากกว่า 1 ราย ในการปฏิบัติ มีการกำหนดให้ทำการตรวจสอบผู้เข้าเสนอราคาว่าเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ร่วมกันหรือไม่ อย่างไร ซึ่งต้องปฏิบัติตามรายละเอียด ดังนี้
7.1 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปฏิบัติตาม มาตรา 67 วรรค
สี่ ดังนี้
มาตรา 67 วรรคสี่ ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไป มิให้ถือว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่นตาม (2)
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.

59
7.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนด
รายละเอียดตาม ข้อ 4 (คำจำกัดความ) และ ข้อ 14 – 15 ดังนี้
ข้อ 4 (คำจำกัดความ)
“ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน” หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่เข้าเสนอราคา หรือเข้ายื่น
ข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหน่วยงานของรัฐใด เป็นผู้มีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรง หรือทางอ้อมในกิจการของ
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อ หน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน
การมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวข้างต้น ได้แก่
การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดังกล่าวมีความสัมพันธ์กันในลักษณะ ดังต่อไปนี้
(1) มีความสัมพันธ์กันในเชิงบริหาร โดยผู้จัดการ หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้
มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่ง มีอำนาจหรือสามารถใช้อำนาจ
ในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่ง หรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือ
เข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน
(2) มีความสัมพันธ์กันในเชิงทุน โดยผู้เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญ หรือผู้เป็นหุ้นส่วน ไม่จำกัด
ความรับผิดในห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด เป็นหุ้นส่วนในห้าง
หุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถื อหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดอีกรายหนึ่ง
หรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน
คำว่า “ผู้ถือหุ้นรายใหญ่” ให้หมายความว่า ผู้ถือหุ้นซึ่งถือหุ้นเกินกว่าร้อยละยี่สิบห้าในกิจการนั้น
หรือในอัตราอื่นตามทีผ่ ู้รักษาการตามระเบียบเห็นสมควรประกาศกำหนดสำหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด
(3) มีความสัมพัน ธ์กัน ในลักษณะไขว้กันระหว่าง (1) และ (2) โดยผู้จัดการ หุ้นส่ว นผู้จัดการ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลร าย
หนึ่ง เป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด หรือเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัท
มหาชนจำกัดอีกรายหนึ่งหรือหลายราย ที่เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราว
เดียวกัน หรือในนัยกลับกัน
การดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเข้าถือหุ้นดังกล่าวข้างต้นของคู่สมรสหรือบุตร ที่ยังไม่บรรลุนิติ
ภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดำรงตำแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้นของบุคคลดังกล่าว
ในกรณีบุคคลใดใช้ชื่อบุคคลอื่นเป็นผู้จัดการ หุ้นส่ วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้เป็น
หุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นโดยที่ตนเองเป็นผู้ใช้อำนาจในการบริหารที่แท้จริง หรือเป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นที่แท้จริงของ
ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด แล้วแต่กรณี และห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทจำกัด หรือบริษัท
มหาชนจำกัดที่เกี่ยวข้องได้เข้าเสนอราคาหรือเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐนั้นในคราวเดียวกัน ให้ถือว่าผู้ยื่น
ข้อเสนอนั้นมีความสัมพันธ์กันตาม (1) (2) หรือ (3) แล้วแต่กรณี
“ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ ” หมายความว่า คณะกรรมการพิ จารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ตามข้อ 55 คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคาตามข้อ 70 คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง โดยวิธี
คัดเลือกตามข้อ 74 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ 114 คณะกรรมการ
ดำเนินงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคัดเลือกตามข้อ 120 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
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โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามข้อ 146 คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
คัดเลือกตามข้อ 149 และ คณะกรรมการดำเนินงานจ้างออกแบบงานก่อสร้างโดยวิธีประกวดแบบตามข้อ 155
ข้อ 14 เพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบัติ
ดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่าเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือไม่ หากปรากฏว่ามีผู้
ยื่นข้อเสนอเป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน ให้ผู้มีหน้าที่ตรวจสอบคุณสมบั ติ ตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวทุกราย
ออกจากการเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในครั้งนั้น
ข้อ 15 ในการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายตามข้อ 14 ให้เจ้าหน้าทีกำหนดให้ผู้ยื่น
ข้อเสนอยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติแยกมาต่างหาก โดยอย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้
(1) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล
(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียน นิติบุคคล
หนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีรายชื่อ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่
(ถ้ามี) พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(2) ในกรณีผ ู้ย ื่น ข้อเสนอเป็น บุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใช่นิติบุคคล ให้ยื่น สำเนาบั ต ร
ประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ของผู้เป็นหุ้นส่วน พร้อมทั้งรับรองสำเนาถูกต้อง
(3) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกันในฐานะเป็นผู้ร่วมค้า ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้า
ร่วมค้า สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ร่วมค้า และในกรณีที่ผู้เข้าร่วมค้าฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาที่มิได้ถือ
สัญชาติไทย ก็ให้ยื่นสำเนาหนังสือเดินทาง หรือถ้าผู้ร่วมค้าฝ่ายใดเป็นนิติบุคคลให้ยื่นเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (1)
(4) เอกสารอื่นตามที่หน่วยงานของรัฐกำหนด เช่น สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ สำเนาใบทะเบียน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
การยื่นเอกสารแสดงคุณสมบัติตามวรรคหนึ่ง ให้ยื่นมาพร้อมกับการยื่นข้อเสนอตามวิธีการที่กำหนด
ในระเบียบนี้
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บทที่ 2
ตอนที่ 2
การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
เมื่อหน่วยงานของรัฐได้จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวทางที่กำหนดไว้ใน พระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 11 ดังที่ได้กล่าวมาแล้วใน บทที่ 2 ตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่
จะต้องจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง เพื่อนำเรียนขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยการดำเนินการให้
ปฏิบัติตาม ดังนี้
1. รายละเอียดการรายงานขอซื้อขอจ้าง ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 - 24 ดังนี้
ข้อ 22 ในการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างตามข้อ 23 และข้อ 79 วรรคสอง
ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อ
หรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่า
จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
(5) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(8) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการซื้อหรือจ้าง การออก
ประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน
การซื้อหรือจ้างกรณีจำเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ตามมาตรา 56
วรรคหนึ่ง (1) (ค) หรือกรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ง) หรือกรณีการซื้อ
หรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง ซึ่งไม่อาจทำ
รายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทำรายงานตามวรรคหนึ่ง เฉพาะรายการที่
เห็นว่าจำเป็นก็ได้
ข้อ 23 ในการซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง ให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดย
เสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ
(2) รายละเอียดของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ต้องการซื้อ รวมทั้งเนื้อที่และท้องที่ที่ต้องการ
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(3) ราคาประเมินของทางราชการในท้องที่นั้น
(4) ราคาซื้อขายของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างใกล้เคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ 3 ราย
(5) วงเงินที่จะซื้อ โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อใน
ครั้งนั้น
(6) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ต้องซื้อโดยวิธีนั้น
(7) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการซื้อ
ข้อ 24 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามข้อ 22 หรือข้อ 23 แล้ว ให้
เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามวิธีซื้อหรือจ้างนั้นต่อไปได้
2. การใช้เอกสารในระบบ e – GP ในการรายงานขอความเห็นชอบ ในการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ให้
เจ้าหน้าที่ลงข้อมูลตามรายละเอียดในระเบียบกระทรวงการคลังฯ ข้อ 22 หรือ 23 ในระบบ e – GP แล้วจัดพิมพ์
เอกสารจากในระบบ เพื่อใช้ในการรายงานขอความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ ซึ่งเป็นการปฏิบัติตาม
2.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนด
รายละเอียดในการแต่งตั้งคณะกรรมการไว้ตาม ข้อ 9 ดังนี้
ข้อ 9 การดำ เนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e - GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
เอกสารประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่กำหนดในระเบียบนี้
2.2 วิทยุราชการทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0404/2725 ลง 7 ก.ย.60 ข้อ 3.6 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 3.6 การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ให้
ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0405.4/ว.322 ลง 24 ส.ค.60 และให้ใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบ eGP เป็นเอกสารประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธี (ระเบียบ ข้อ 9) เพื่อให้มีเอกสารรองรับการตรวจจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ครบถ้วนถูกต้อง
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บทที่ 2
ตอนที่ 3
การซื้อหรือการจ้างวิธีประกาศเชิญชวน โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
1. ความหมาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อ 30 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) คือ การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้กําหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog)
โดยให้ดําเนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด ซึ่งสามารถกระทําได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
(1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน
5,000,000 บาท
(2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท
2. รายการพัสดุที่ต้องดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้กล่าวไว้แล้วใน บทที่ 1 ตอนที่ 9 หัวข้อที่ 2
3. การดำเนินการ
3.1 การกำหนดราคากลาง รายละเอียดการดำเนินการตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน บทที่ 2 ตอนที่ 1 หัวข้อที่ 3
3.2 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และการประกาศ รายละเอียดการดำเนินการตามที่ได้
กล่าวไว้แล้วใน บทที่ 2 ตอนที่ 1 หัวข้อที่ 2
3.3 การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการ
ก่อสร้าง รายละเอียดการดำเนินการตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน บทที่ 2 ตอนที่ 1 หัวข้อที่ 4
3.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ รายละเอี ย ดการดำเนิ น การตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ แ ล้ ว ใน
บทที่ 2 ตอนที่ 1 หัวข้อที่ 5
3.5 การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง รายละเอียดการดำเนินการตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน บทที่ 2 ตอนที่ 2
3.6 รายละเอียดการดำเนินการ ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 34-42 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 34 ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์พร้อมประกาศเชิญชวน
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง
ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ หรือรายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญ
ตามที่กําหนดไว้ในแบบ และไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่ าว
ไปให้ ส ํ า นั ก งานอัย การสู ง สุ ดตรวจพิจ ารณาก่อ นการกํา หนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื ้อ หรือจ้าง
และประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศ
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และเอกสารซื้อหรือจ้าง โดยกําหนดเป็นวัน เวลาทําการเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของ
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเกณฑ์
ข้อ 35 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22 แล้วให้
หัว หน้าเจ้าหน้ าที่ เผยแพร่ ป ระกาศและเอกสารซื ้ อหรื อจ้ างด้ว ยวิธ ีตลาดอิเล็ กทรอนิ กส์ใ นระบบเครื อ ข่ า ย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
ข้อ 36 ให้กรมบัญชีกลางจัดส่งประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง
ผู้ประกอบการที่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้นํารายละเอียดของพัสดุลงใน
ระบบข้อมูลสินค้าตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ของหน่วยงานของรัฐ และ
จัดส่งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ในกรณีที่ผู้ประกอบการรายใดมีคุณสมบัติตรงตามประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างดังกล่าว และยัง
ไม่ได้ลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หากประสงค์จะเข้าร่วมเสนอราคาในครั้งนั้น
จะต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และจะต้องนํารายละเอียดของพัสดุลงในระบบ
ข้อมูลสินค้าก่อนการเสนอราคา
ข้อ 37 เมื่อถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ดําเนินการดังนี้
(1) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง ตามข้อ 30 (1) ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ และ
ให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว
(2) กรณีเป็นการซื้อหรือจ้าง ตามข้อ 30 (2) ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ โดย
ต้องลงทะเบียนก่อนเริ่มกระบวนการเสนอราคา ภายในเวลา 15 นาที พร้อมทั้งให้ทําการทดสอบระบบ เป็นเวลา
15 นาที และให้เสนอราคาภายในเวลา 30 นาที โดยจะเสนอราคากี่ครั้งก็ได้
กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้อง เกี่ยวกับ
การเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อได้ ดําเนินการเป็นประการใดแล้วให้
กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย
ข้อ 38 เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ 37 แล้ว หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย
ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาราคาต่ำสุดของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ในลํ าดับแรกเป็นผู้ช นะ
การเสนอราคาในครั้งนั้น
ในกรณีที่มีผ ู้เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว หากเห็นว่าราคาที่เสนอมีความเหมาะสมและเป็ น
ประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณารับ
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้นได้
ถ้าไม่มีผู้เข้าเสนอราคา ให้เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อ
พิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น และดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ หรือจะ
ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56
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วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22
ข้อ 39 ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายต่ำสุดที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะ
ซื้อหรือจ้างตามข้อ 22 ให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ ดังนี้
(1) ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายดังกล่าวผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ให้ต่ำสุดเท่าที่จะทําได้
หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์แล้ว หากราคาที่
เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสู งกว่าแต่ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน ที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรอง
แล้วไม่ยอมลดราคาอีกแต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็น
ว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(2) ถ้าดําเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้เสนอราคาที่เสนอราคาถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่
กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ทุกรายผ่านทางระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์เพื่อให้เสนอ
ราคาใหม่พร้อมกัน โดยให้ยื่นใบเสนอราคาผ่านทางระบบตลาดอิ เล็กทรอนิกส์ภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐ
กําหนด หากผู้เสนอราคารายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาใหม่ ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม
หากปรากฏว่าผู้เสนอราคาต่ำสุดในการเสนอราคาครั้งใหม่เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่า
แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้
เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
(3) ถ้าดําเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่ อ
พิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น ทั้งนี้ การดําเนินการซื้อหรือจ้างครั้งใหม่ให้นําความ ในข้อ 38 วรรคสาม
มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ 40 ภายหลังจากที่ได้ผู้ชนะการเสนอราคาตามข้อ 38 หรือข้อ 39 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดพิมพ์ใบ
เสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้เสนอราคารายนั้นจากระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ชุด และลง
ลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาทุกแผ่น
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาตามวรรคหนึ่ง เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรื อเสนอแค็ตตาล็อก (catalog) หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไม่
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้ถือว่าผู้เสนอราคารายนั้น
ไม่ผ่านคุณสมบัติตามเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีต ลาดอิเล็กทรอนิกส์ ให้เจ้าหน้าที่เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น หรือพิจารณาผู้ที่
เสนอราคาต่ำในลําดับถัดไปเป็นผู้ชนะการเสนอราคาก็ได้ ทั้งนี้ ให้คํานึงถึงความเหมาะสมและปร ะโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ
ข้อ 41 ให้เจ้าหน้าที่รายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 42 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอํานาจอนุมัติ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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ณ สถานที ่ ป ิ ด ประกาศของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น และแจ้ ง ให้ ผ ู ้เ สนอราคาทุก รายทราบผ่ านทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
4. การดำเนินการของ กจห.พธ.ทบ.
4.1 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และการประกาศ เมื่อ กจห.พธ.ทบ. ได้รับแผนจัดหาแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยต้องมี (ชื่อโครงการ, วงเงินซื้อ/จ้าง, ระยะเวลาคาดว่าจะ
ซื้อ/จ้าง, รายการอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง) โดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินการเป็น 2 กรณี คือ
(1) แผนงานประจำปี เมื่อแผนกควบคุมการจัด หา กจห.พธ.ทบ. จัดทำแผนควบคุม ให้จัดทำแผน
จัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยทำเป็นรายการบัญชีผนวกแนบไปพร้อมกับการจัดทำแผน
ควบคุม แล้วนำเรียน (จก.พธ.ทบ. ผ่าน กปช.พธ.ทบ.) เพื่อขอความเห็นชอบ
(2) แผนงานประจำปีย่อย, แผนงานระหว่างปี, แผนงานเงินโอน, แผนงานสำรอง เมื่อแผนกควบคุม
การจัดหาได้รับแผนจัดหาแล้ว ให้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยแยกเป็น
เรื่องที่จะดำเนินกรรมวิธีจัดหา แล้วนำเรียน (จก.พธ.ทบ. ผ่าน กปช.พธ.ทบ.) เพื่อขอความเห็นชอบ
เมื่อ จก.พธ.ทบ. อนุมัติให้ความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ผอ.กจห.พธ.ทบ.)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง, เว็บไซต์ พธ.ทบ. และปิดประกาศที่หน่วยงาน
- กรณีขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ เจ้าหน้าที่ กจห.ฯ จัดทำรายงานพร้อมเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงแผน นำเรียน จก.พธ.ทบ.
เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อ จก.พธ.ทบ. ให้ความเห็นชอบ ผอ.กจห.พธ.ทบ. ดำเนินการเผยแพร่แผนฯ ลงในเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง, เว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศที่หน่วยงานอีกครั้ง
4.2 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
พธ.ทบ. ขออนุมัติเป็นหลักการให้หัวหน้าแผนกจัดหาฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ
ยกเว้นกรณีเรื่องที่มีรายละเอียดซับซ้อน อาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อดำเนินการ และหากมีการวิจารณ์
TOR ให้มีเจ้าหน้าที่ กวก.พธ.ทบ. และ กซบร.พธ.ทบ. หรือหน่วยที่เกี่ยวข้อง ร่วมการพิจารณาด้วยแล้วแต่กรณี
เพื่อช่วยพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
4.3 จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้าง
เจ้าหน้าที่ กจห.พธ.ทบ.จัดทำเอกสารซื้อ/จ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบที่กรมบัญชีกลาง
กำหนดโดยเพิ่มข้อความที่ไม่ทำให้หน่วยงาน เสียเปรียบ (ส่งร่างให้ นธน.พธ.ทบ. ร่วมพิจารณา)
การกำหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้าง ให้กำหนดเป็นวัน เวลา ทำการเท่านั้น และ
เวลา ในการเสนราคาให้ถือตามเวลาของระบบ e-GP เป็นเกณฑ์
4.4 การจัดทำรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
เจ้าหน้าที่ กจห.ฯ จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ผ่าน หั วหน้าเจ้าหน้าที่ (ผอ.กจห.พธ.ทบ.) เสนอนำ
เรียน จก.พธ.ทบ.เพื่อขอความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอ (รายละเอียดรายงานขอซื้อขอจ้าง ตามที่ระบุในบทที่ 2
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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ตอนที่ 2) โดยเสนอผ่าน กปช.พธ.ทบ. เพื่อตรวจสอบงบประมาณ และ กกบ.พธ.ทบ. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ตามลำดับ
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เผยแพร่
ประกาศและเอกสารฯ ในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ พธ.ทบ. ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และปิดประกาศ ณ
สถานที่ของหน่วยงาน หลังจากนั้น การเสนอราคาจะดำเนินการในระบบจนเสร็จสิ้นกระบวนการของการเสนอ
ราคา รายละเอียดการปฏิบัติเป็นไปตามที่กล่าวมาแล้วตาม ข้อ 3.5
เมื่อได้ผู้ชนะการเสนอราคาแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ กจห.ฯ จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอ
ราคาของผู้เสนอราคารายนั้นจากระบบฯ จำนวน 1 ชุด และลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาและเอกสาร
เสนอราคาทุกแผ่น
หากมีกรณีที่ผู้เสนอราคา เสนอราคาผิดเงื่อนไขตามที่กำหนดไว้ในเอกสารฯ เจ้าหน้าที่ กจห.ฯ จะ
เสนอ จก.พธ.ทบ. ผ่าน ผอ.กจห.พธ.ทบ. เพื่อพิจารณายกเลิกการจัดซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น หรือพิจารณาผู้ที่เสนอ
ราคาต่ำในลำดับถัดไปก็ได้ ทั้งนี้ ให้คำนึงถึงความเหมาะสมและประโยชน์ของหน่วยงานเป็นสำคัญ
4.5 การรายงานผลการพิจารณา
เมื่อเจ้าหน้าที่ กจห.ฯ รายงานผลการพิจารณาราคานำเรียน จก.พธ.ทบ. ผ่าน ผอ.กจห.ฯ แล้ว
ผอ.กจห.ฯ พิจารณานำเรียนขออนุมัติซื้อ/จ้าง ต่อผู้มีอำนาจต่อไป
4.6 การประกาศผลผู้ชนะ
เมื่อ จก.พธ.ทบ. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
แล้ว ผอ.กจห.พธ.ทบ. จะประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ พธ.ทบ. และให้
เจ้าหน้าที่ กจห.ฯ ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของ พธ.ทบ. โดยระบบ (กรมบัญชีกลาง) จะแจ้งให้ผู้เสนอ
ราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ
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บทที่ 2
ตอนที่ 4
การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
1. ความหมาย ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
ข้อ 31 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน
500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบ
ข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ดําเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
2. การดำเนินการ
2.1 การกำหนดราคากลาง รายละเอียดการดำเนินการตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน บทที่ 2 ตอนที่ 1 หัวข้อที่ 3
2.2 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และการประกาศ รายละเอียดการดำเนินการตามที่ได้
กล่าวไว้แล้วใน บทที่ 2 ตอนที่ 1 หัวข้อที่ 2
2.3 การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการ
ก่อสร้าง รายละเอียดการดำเนินการตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน บทที่ 2 ตอนที่ 1 หัวข้อที่ 4
2.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ รายละเอี ย ดการดำเนิ น การตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ แ ล้ ว ใน
บทที่ 2 ตอนที่ 1 หัวข้อที่ 5
2.5 การจัดทำเอกสารซื้อหรือจ้าง ปฏิบัติตามดังนี้
2.5.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ
43 – 44 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 43 ให้เจ้าหน้าที่จัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อม
ประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ถ้าจําเป็นต้องมีข้อความ
หรือ รายการแตกต่างไปจากแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้ในแบบและไม่
ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบ
หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนดังกล่าว ไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดตรวจ
พิจารณาก่อน
การกําหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้างและประกาศเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง
ให้กําหนดเป็นวันถัดจากวันสุดท้ายของระยะเวลาการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้าง โดยกําหนดเป็นวัน
เวลาทําการเท่านั้น และเวลาในการเสนอราคาให้ถือตามเวลาของระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
เป็นเกณฑ์
ข้อ 44 การซื้อหรือจ้างพัสดุใดที่มีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างจะต้องกําหนด
เงื่อนไขไว้ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุ ที่เสน อมา
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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แสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอ นําตัว อย่างพัสดุนั้น
มาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือนําเสนองาน ตามวัน และเวลา ณ สถานที่ ที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
กรณี ก ารประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั ้ ง ใดที ่ ก ํ า หนดให้ ต ้ อ งมี เ อกสารในส่ ว นที ่ เ ป็ น
สาระสําคัญประกอบการยื่นข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นผ่านทางระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หาก
หน่วยงานของรัฐ เห็นว่าเอกสารดังกล่าวมีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอในการนําเข้าระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําเอกสารนั้นพร้อมสรุปจํานวนเอกสาร
ดังกล่าวมาส่ง ณ ที่ทําการของหน่วยงานของรัฐในภายหลัง โดยให้ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอพร้อมประทับตรา
สําคัญของนิติบุคคล (ถ้ามี) กํากับในเอกสารนั้นด้วย
การกําหนดวันให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุที่เสนอมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ หรือ
นําเสนองานตามวรรคหนึ่ง หรือนําเอกสารหรือรายละเอียดมาส่งตามวรรคสอง ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็นวัน
ใดวันหนึ่งภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคา เว้นแต่การดําเนินการตามวรรคหนึ่งที่ไม่อาจดําเนินการวัน
ใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณากําหนดมากกว่า 1 วันได้ แต่จํานวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน 5 วันทําการ
นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้ระบุไว้เป็นเงื่อนไข ในเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้
ชัดเจน
2.5.2 หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วน
ที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว214 ลง 18 พ.ค.63 ได้กำหนดแนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่น
ข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณ สมบัติผู้
ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญไว้ โดยให้ระบุเพิ่มเติมไว้ในประกาศและ
เอกสารเชิญชวนด้วย
2.6 การรายงานขอซื้อขอจ้าง รายละเอียดการดำเนินการตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน บทที่ 2 ตอนที่ 2
2.7 การแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดการดำเนินการตามที่
ได้กล่าวไว้แล้วใน บทที่ 1 ตอนที่ 11
2.8 การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงานเพื่อรับฟังความคิดเห็น ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 45 – 47 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 45 เมื่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ 21 ได้จัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างแล้ว ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22 พร้อมนําร่างขอบเขตของ
งานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่าเพื่อให้การกําหนดขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเป็นไปด้วยความรอบคอบ เหมาะสม เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ และไม่มีการ
กําหนดเงื่อนไขที่เป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม อาจจัดให้มีการรั บฟังความคิดเห็นร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างพร้อมกับร่างประกาศ และร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคา อิเล็กทรอนิกส์จากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ ทั้งนี้ โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
(1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ หรือไม่ก็ได้
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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(2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐ นําร่างประกาศ
และร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟัง ความคิดเห็นจากผู้ประกอบการ
รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินตามวรรคหนึ่ง แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้
ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ 46 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี ประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์เผยแพร่เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการตามข้อ 45 ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการนําร่าง
เอกสารดังกล่าวเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐเป็นเวลา
ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ เพื่อให้ผู้ประกอบการมีความคิดเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างโดยตรง
โดยเปิดเผยตัว
ข้อ 47 กรณีที่มีผู้มีความคิดเห็น ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ร่วมกับผู้มีหน้าที่รับผิดชอบจัดทําร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรื อจ้างตามข้อ 21 พิจารณาว่าสมควรดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขหรือไม่ โดยให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นและร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้าง
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ที่ได้ปรับปรุงแล้ว เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อ
ได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้นําร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐอีกครั้งหนึ่งเป็นเวลาติดต่อกัน
ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
(2) กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่า ไม่ควรปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่จัดทํารายงานพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความ
เห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้มีความคิดเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ
2.9 การเผยแพร่ประกาศ และเอกสารซื้อหรือจ้าง
2.9.1 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ข้อ 48 – 53 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 48 ภายหลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้ดําเนินการตามข้อ 45 หรือข้อ 46 และข้อ 47
แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ดําเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐภายใน
ระยะเวลาที่กําหนด
ข้อ 49 การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณ
ลั ก ษณะเฉพาะหรื อ รายละเอี ย ดให้ ก ระทํ า ไปพร้ อ มกั น กับ การเผยแพร่ป ระกาศและเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอสามารถขอรับหรือขอซื้อเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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ในกรณีที่มีการขาย ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่หน่วยงานของรัฐต้องเสียไปใน
การจัดทําเอกสารนั้น แต่ไม่ร วมถึงค่าใช้จ่ายส่วนอื่นที่หน่วยงานของรัฐได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณ เพื่อ
ดําเนินการดังกล่าวแล้ว เช่น ค่าใช้จ่ายในการจ้างสํารวจออกแบบ หรือค่าจ้างที่ปรึกษา
(หมายเหตุ : ตาม หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว208 ลง 2 พ.ค.61 ระบุว่า หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่มีการ
แสวงหากำไรจากการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์)
ถ้ า มี ก ารยกเลิ ก การประกวดราคาอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ค รั ้ ง นั้ น และมี ก ารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ใหม่ ให้ผู้รับหรือผู้ซื้อเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งก่อนมีสิทธิขอรับ
เอกสารประกวดราคาใหม่ โดยไม่ต้องเสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
ข้ อ 50 ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางจั ด ส่ งประกาศและเอกสารซื ้ อ หรื อ จ้ า งด้ ว ยวิ ธี ป ระกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงานของรัฐให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์
ข้อ 51 การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตาม
ข้อ 48 ให้คํานึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อยื่น ข้อเสนอด้วย โดยมีเงื่อนไข
ดังนี้
(1) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้
กําหนด ไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ
(2) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท ให้
กําหนด ไม่น้อยกว่า 10 วันทําการ
(3) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท
ให้กําหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทําการ
(4) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาท ขึ้นไป ให้กําหนดไม่น้อยกว่า
20 วันทําการ
รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินและระยะเวลาในการเผยแพร่ตามวรรคหนึ่ง
แตกต่างไปจากที่กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ 52 ในกรณีที่โดยสภาพของการซื้อหรือการจ้างนั้นมีความจําเป็นจะต้องมีการสอบถาม
รายละเอียดเพื่อให้เกิดความชัดเจน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะกําหนดให้ ผู้ประกอบการที่
สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สอบถามผ่านทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (e-mail) ของหน่วยงานของรัฐ
หรือช่องทางอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด โดยให้กําหนดระยะเวลา ตามความเหมาะสม และให้หน่วยงานของ
รัฐชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐก่อนถึง
กําหนดวันเสนอราคา ไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ
ข้อ 53 การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งใด หากหน่วยงาน
ของรัฐได้กําหนดรายละเอียดของประกาศหรือเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือขอบเขตของงาน หรือ
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนในส่วนที่เป็นสาระสําคั ญไม่ว่า
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ให้หน่วยงานของรัฐยกเลิกการดําเนินการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น แล้วดําเนินการใหม่ให้
ถูกต้องต่อไป
2.9.2 ปฏิบัติตาม หนังสือ กบ.ทบ.ที่ กห 0404/2195 ลง 12 ก.ค.61 ข้อ 2.1 ดังนี้
2.1 การดำเนิน การเผยแพร่ประกาศและหนังสือเชิญชวนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้
ดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผ่านทางระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างภาครัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และ/หรือในระบบสารสนเทศของหน่วยดำเนินการรมวิ ธีจัดซื้อ
จัดจ้าง พร้อมกับปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างนั้นด้วย
ทั้งนี้ ระยะเวลาดำเนินการปิดประกาศเผยแพร่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
2.10 การเสนอราคา ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 54 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 54 เมื่อถึงกําหนดวันเสนอราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ผู้ประกอบการเข้าสู่ระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ และให้เสนอราคาภายในเวลาที่กําหนด โดยสามารถเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียว
กําหนดวันเสนอราคาตามวรรคหนึ่ง ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดวันเสนอราคา
เว้นแต่เป็นกรณีที่กรมบัญชีกลางแจ้งเลื่อนกําหนดวัน เวลาการเสนอราคา เนื่องจากมีปัญหาข้อขัดข้องเกี่ยวกับการ
เสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ และเมื่อได้ ดําเนินการเป็นประการใดแล้ว ให้
กรมบัญชีกลางรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยทราบด้วย
2.11 หลักประกันการเสนอราคา รายละเอียดการดำเนินการตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน บทที่ 3 ตอนที่ 2
2.12 การพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ การรายงานผลการพิจารณา และการรายงาน
ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง
2.12.1 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 ข้อ 55 – 56 และ 58 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 55 เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคาตามข้อ 54 ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดําเนินการดังนี้
(1) จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จํานวน 1 ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคา และ
เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น
ทั้งนี้ การซื้อหรือจ้างที่มีการกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของ
พัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐกําหนดเป็ นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค หรือข้อเสนอ
อื่นแยกมาต่างหาก ในกรณีเช่นว่านี้ คณะกรรมการยังไม่ต้องจัดพิมพ์ใบเสนอราคาจนกว่า จะดําเนินการตามข้อ
83 (3) แล้วเสร็จ
(2) ตรวจสอบการมีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และ
พัสดุตัวอย่าง (ถ้ามี) หรือพิจารณาการนําเสนองานของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย หรือเอกสารที่กําหนดให้จัดส่งภาย
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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หลังจากวันเสนอราคาตามข้อ 44 แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสารการเสนอ
ราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่ มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ครบถ้วน ถูกต้อง ตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ในกระบวนการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ
รายใดก็ได้ แต่จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้ และหากคณะกรรมการเห็นว่า
ผู้ยื่นข้อเสนอรายใด มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ในประกาศและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการตัดรายชื่อของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ออกจากการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ในครั้งนั้น
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนดไว้ใน
ประกาศ และเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิด
การได้เปรียบเสียเปรียบต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้
ยื่นข้อเสนอรายนั้น
(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม (2) และพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ ที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ โดยให้จัด
เรียงลําดับผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3 ราย
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทําสัญญาหรือข้อตกลงกับหน่วยงานของ
รัฐในเวลาที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการพิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำรายถัดไป
หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงรายถัดไปตามลําดับ แล้วแต่กรณี
(4) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการ พิจารณา
ดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุก
ราย พร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
ข้อ 56 ในกรณีที่ปรากฏว่า มีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่
ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อยกเลิกการประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้น แต่ถ้าคณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นว่ามีเหตุผล สมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่
ต้องยกเลิกการประกวดราคาอิ เล็กทรอนิกส์ ให้คณะกรรมการดําเนินการตามข้อ 57 หรือข้อ 58 แล้วแต่กรณี
โดยอนุโลม
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวด
ราคา อิเล็กทรอนิกส์ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการปร ะกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ ครั้งนั้น และดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
แล้วเห็นว่า การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อ
หรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ตามข้อ 22
ข้อ 57 ในการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่หน่วยงานของรัฐ
เลือกใช้เกณฑ์ราคา หากปรากฏว่ามีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย ให้คณะกรรมการพิจารณาราคาต่ำสุด
ของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในลําดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น
ในกรณีที่ปรากฏว่าราคาของผู้ที่ชนะการเสนอราคายังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างตามข้อ
22 ให้คณะกรรมการดําเนินการ ดังนี้
(1) ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างนั้นผ่านระบบประกวด
ราคา อิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบ
เสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่ จะซื้อหรือจ้าง หรือสูง
กว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีกแต่
ส่วนที่สูงกว่านั้น ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว เป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้
เสนอซื้อหรือจ้างจาก ผู้ที่เสนอราคารายนั้น
(2) ถ้าดําเนินการตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร
ซื้อหรือจ้างทุกรายผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกันโดยยื่นใบเสนอราคา
ผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคา ให้ถือ
ว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้ที่เสนอราคาต่ำสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่
จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าว
เป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
(3) ถ้าดําเนินการตาม (2) แล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือลดรายการ ลด
จํานวน หรือลดเนื้องาน หากการดําเนินการดังกล่าวทําให้ลําดับของผู้ชนะการเสนอราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิ ม ถือว่า
ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคา ให้ยกเลิกการซื้อ หรือจ้างในครั้งนั้น แต่หากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้
ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรค
หนึ ่ ง (2) (ก) แล้ ว แต่ ก รณี ก ็ ไ ด้ เว้ น แต่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จะดํ า เนิ น การซื ้ อ หรื อ จ้ า งโดยวิ ธ ี ค ั ด เลื อ ก หรื อ
วิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22
ข้อ 58 ในการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรณีที่ห น่ว ยงานของรัฐ
เลือกใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น หากปรากฏว่าราคาของผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ หรือ
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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จ้างตามข้อ 22 ให้คณะกรรมการดําเนินการแจ้งผู้ที่เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อ หรือจ้างนั้นผ่าน
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์เพื่อต่อรองราคาให้ต่ำสุดเท่าที่จะทําได้ หากผู้ที่เสนอราคารายนั้นยอมลดราคา
และยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์แล้ว ราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือต่อรองราคาแล้วไม่ยอมลดราคาลง
อีก แต่ส่วนที่ สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อ หรือจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสม
ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากผู้ที่เสนอราคารายนั้น
หากดําเนินการตามวรรคหนึ่ งแล้วไม่ได้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นและ
ดําเนินการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่ แต่หากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นว่า การดําเนินการ
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ใหม่อาจไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56
วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานของ
รัฐจะดําเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง ด้วยเหตุอื่น ให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่
โดยการจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22
2.12.2 ปฏิบัติตาม หนังสือ กบ.ทบ.ที่ กห 0404/2195 ลง 12 ก.ค.61 ข้อ 2.8 ดังนี้
2.8 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธี e – bidding ที่มผี ู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้
ยื่นข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดเพียงรายเดียว และราคาที่เสนอไม่สูงกว่างบประมาณ
หากคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา จะดำเนินการต่อไปโดยไม่ยกเลิกการประกวดราคา จะต้องมีการ
ต่อรองราคา ไม่ว่าราคาที่เสนอสูงหรือต่ำกว่าวงเงินงบประมาณ
2.12.3 ปฏิบัติตาม หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.3/ว350 ลง 23 ก.ค.62 ข้อ 1 - 4 ดังนี้
1. กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นได้ โดยไม่ต้องพิจารณาใบเสนอราคาและเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ของผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียวนั้น รวมถึงไม่ต้องจัดพิมพ์และลงลายมือชื่อกำกับเ อกสาร
เสนอราคาดังกล่าวตามนัยระเบียบฯ ข้อ 55 (1)
2. กรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียว และคณะกรรมการพิจารณาผลฯ พิจารณาแล้ว
เห็นสมควรที่จะดำเนินการต่อไป คณะกรรมการพิจารณาผลฯ จึงจะต้องดำเนินการตามนัยระเบียบฯ ข้อ 55
กล่าวคือ จัดพิมพ์ใบเสนอราคาและเอกสารการเสนอราคา ของผู้ยื่นข้อเสนอจากระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
จำนวน 1 ชุด โดยให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคา เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอ
ทุกแผ่นและพิจารณาเอกสารของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น รวมถึงดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 57 หรือข้อ 58 แล้วแต่
กรณี โดยอนุโลม
3. กรณีที่มีผู้ยื่น ข้อเสนอหลายราย แต่ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์เพียงรายเดียว กรณีนี้คณะกรรมการพิจารณาผลฯ ย่อมต้องดำเนินการตามขั้นตอนที่กำหนดไว้
ในระเบียบฯ ข้อ 55 จึงจะสามารถทราบได้ว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอถูกต้องเพียงรายเดียว และหากคณะกรรมการ
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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พิจารณาผลฯพิจารณาแล้วเห็นสมควรยกเลิก ก็ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อยกเลิกการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ครั้งนั้นแต่หากพิจารณาแล้วสมควรดำเนินการต่อไป ก็ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 57 หรือข้อ
58 แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
4. กรณีวิธีประกวดราคานานาชาติ ตามระเบียบฯ ข้อ 60 (3) วิธีสอบราคา ตามระเบียบ
ฯ ข้อ 115 วรรคหนึ่ง วิธีคัดเลือก ตามระเบียบฯ ข้อ 75 วรรคหนึ่ง การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ตามระเบียบฯ ข้อ 115 วรรคหนึ่งและโดยวิธีคัดเลือก ตามระเบียบฯ ข้อ 121 วรรคหนึ่ง วิธีการจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปตามระเบียบฯ ข้อ 147 วรรคหนึ่ง และโดยวิธีคัดเลือกตาม
ระเบียบฯ ข้อ 150 วรรคหนึ่ง ให้นำข้อ 1 ถึงข้อ 3 มาใช้โดยอนุโลม
2.13 การประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 59 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 59 ให้นําความในข้อ 42 มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกวด
ราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยอนุโลม
2.14 การซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติ ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 60 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 60 การซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติ ให้ดําเนินการดังนี้
(1) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือ
แบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี ตามข้อ 21
(2) การจัดทําเอกสารซื้อหรือจ้างโดยการประกวดราคานานาชาติพร้อมประกาศเชิญชวน ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะพิจารณาว่าจะจัดทําเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษก็ได้
(3) ให้นําความในข้อ 44 ถึงข้อ 59 มาใช้บังคับกับการประกวดราคานานาชาติ โดยอนุโลม เว้น
แต่การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างให้เผยแพร่ติดต่อกันไม่น้อยกว่า 30 วันทําการ
3. การดำเนินการของ กจห.พธ.ทบ.
3.1 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และการประกาศ เมื่อ กจห.พธ.ทบ. ได้รับแผนจัดหาแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยต้องมี (ชื่อโครงการ,วงเงินซื้อ/จ้าง,ระยะเวลาคาดว่าจะ
ซื้อ/จ้าง,รายการอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง) โดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินการเป็น 2 กรณี คือ
(1) แผนงานประจำปี เมื่อแผนกควบคุมการจัดหาจัดทำแผนควบคุม ให้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างตาม
แบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยทำเป็นรายการบัญชีผนวกแนบไปพร้อมกับการจัดทำแผนควบคุม แล้วนำ
เรียน (จก.พธ.ทบ. ผ่าน กปช.พธ.ทบ.) เพื่อขอความเห็นชอบ
(2) แผนงานประจำปีย่อย, แผนงานระหว่างปี, แผนงานเงินโอน, แผนงานสำรอง เมื่อแผนกควบคุม
การจัดหาได้รับแผนจัดหาแล้ว ให้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยแยกเป็นเรื่อง
ที่จะดำเนินกรรมวิธีจัดหา แล้วนำเรียน (จก.พธ.ทบ. ผ่าน กปช.พธ.ทบ.) เพื่อขอความเห็นชอบ
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เมื่อ จก.พธ.ทบ. อนุมัติให้ความเห็นชอบแผนจัดซื้อจัดจ้างแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ผอ.กจห.พธ.ทบ.)
ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้าง ในเว็บไซต์กรมบัญชีกลาง, เว็บไซต์ พธ.ทบ. และปิดประกาศที่หน่วยงาน
- กรณีขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ เจ้าหน้าที่ กจห.ฯ จัดทำรายงานพร้อมเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงแผน นำเรียน จก.พธ.ทบ.
เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อ จก.พธ.ทบ. ให้ความเห็นชอบ ผอ.กจห.พธ.ทบ. ดำเนินการเผยแพร่แผนฯ ลงในเว็บไซต์
ของกรมบัญชีกลาง, เว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศที่หน่วยงานอีกครั้ง
3.2 การแต่งตั้งผูร้ ับผิดชอบการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
พธ.ทบ. ขออนุมัติเป็นหลักการให้หัวหน้าแผนกจัดหาฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ
ยกเว้นกรณีเรื่องที่มีรายละเอียดซับซ้อน อาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อดำเนินการ และหากมีการวิจารณ์
TOR ให้มีเจ้าหน้าที่ กวก.พธ.ทบ. และ กซบร.พธ.ทบ. หรือหน่วยที่เกี่ยวข้อง ร่วมการพิจารณาด้วยแล้วแต่กรณี
เพื่อช่วยพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ส่วนในเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอนั้น พธ.ทบ.จะพิจารณาใช้เกณฑ์
ราคาเป็นหลักในการจัดหา เนื่องจากพัสดุที่ดำเนินการจัดหาส่วนใหญ่ เป็นพัสดุที่ไม่ซับซ้อน มีการจัดหาตาม
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ของ ทบ. ที่ได้ผ่านกระบวนการดำเนินการตามขั้นตอนของ ทบ. มาแล้ว แต่หากมีการ
ดำเนินการจัดหาพัสดุที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ ซึ่งจำเป็นต้องใช้หลักเกณฑ์อื่นในการ
พิจารณาคัดเลือกร่วมกับเกณฑ์ราคาด้วย ก็จะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
3.3 การดำเนินการ
3.3.1 การจัดทำประกาศและเอกสารประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์
เจ้าหน้าที่ กจห.ฯ จัดทำเอกสารซื้อ/จ้างตามแบบที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยเพิ่มข้อความที่
ไม่ทำให้หน่วยงานเสียเปรียบ (ส่งร่างให้ นธน.พธ.ทบ.ร่วมพิจารณา)
การกำหนดวัน เวลาการเสนอราคาในเอกสารซื้อหรือจ้าง ให้กำหนดเป็นวัน เวลา ทำการ
เท่ า นั ้ น และเวลาในการเสนราคาให้ ถ ื อ ตามเวลาของระบบ e-GP เป็ น เกณฑ์ ( โดย กกบ.พธ.ทบ. จะเป็ น
ผู้รับผิดชอบในการกำหนดวัน เวลา ดังกล่าว )
3.3.1.1 กรณีมีความจำเป็นต้องกำหนดให้มีการยื่นตัวอย่างพัสดุที่เสนอให้ พธ.ทบ. เจ้าหน้าที่
กจห.ฯจะกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำตัวอย่างพัสดุมายื่น ตามวันเวลา และสถานที่ที่กำหนด
3.3.1.2 กรณีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ครั้งใดที่กำหนดให้ต้องมีเอกสารในส่วนที่เป็น
สาระสำคัญที่ต้องยื่นผ่านทางระบบฯ มีปริมาณมากและเป็นอุปสรรคของผู้ยื่นข้อเสนอในการนำเข้าระบบฯ จะ
กำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำเอกสารดังกล่าวมาส่งในภายหลังก็ได้ โดยให้ลงลายมือชื่อของผู้ยื่นพร้อมประทับตรา
สำคัญของนิติบุคคล(ถ้ามี) ด้วย ( เจ้าหน้าที่ กจห.ฯ จะกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำเอกสารตัวจริงมายื่นในวันทำการ
ถัดจากวันยื่นข้อเสนอ)
3.3.2 การกำหนดหลักประกันการเสนอราคา
การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5 ล้านบาทให้มีการวาง
หลักประกันการเสนอราคาโดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
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(1) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคาสั่งจ่าย ซึ่งลงวันที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือ
ก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
(2) หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ
(3) พันธบัตรรัฐบาล
(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุกหลักทรัพย์ฯ
กรณีผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคานำหลักประกันตามข้อ (1) (3) หรือ (4) ให้ส่งหลักประกัน
การเสนอราคาในรูปแบบ PDF File ในวันเสนอราคาและให้หน่วยงานกำหนดให้ส่งต้นฉบับเอกสารดังกล่าวเพื่อ
ตรวจสอบความถูกต้อง ตามวันและเวลาที่กำหนด ( เจ้าหน้าที่ กจห.ฯ จะกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอนำหลักประกันตัว
จริงมายื่นในวันทำการถัดจากวันยื่นข้อเสนอ)
3.3.3 การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
เจ้าหน้าที่ กจห.ฯ จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ผ่าน หน.เจ้าหน้าที่ เสนอนำเรียน จก.พธ.ทบ.
เพื่อขอความเห็นชอบ ตามรายงานที่เสนอ (รายละเอียดรายงานขอซื้อขอจ้าง ตามที่ระบุในบทที่ระบุในบทที่ 2
ตอนที่ 2) โดยเสนอผ่าน กปช.พธ.ทบ. เพื่อตรวจสอบงบประมาณ และ กกบ.พธ.ทบ. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
และเสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตามลำดับ
3.3.4 การเผยแพร่ร่าง TOR
3.3.4.1 วงเงินไม่เกิน 5 ล้าน กจห.ฯ นำเรียนขออนุมัติ จก.พธ.ทบ.ไม่เผยแพร่ให้รับฟังคำ
วิจารณ์ กรณีเป็นงานซื้อ/จ้าง ซึ่งเคยดำเนินการจัดหาที่ผ่านมาหลายครั้งแล้วและจากการดำเนินการจัดหาในแต่ละ
ครั้งไม่ปรากฏข้อวิจารณ์หรือข้อเสนอแนะแต่ประการใด หรือพิจารณาแล้วว่า เงื่อนไขในการดำเนินการและ
คุณลักษณะเฉพาะ สป. มีความชัดเจนอยู่แล้ว แล้วให้ดำเนินการตามข้อ 3.3.5 ต่อไป
3.3.4.2 วงเงินเกิน 5 ล้านบาท กจห.ฯ นำเรียนขออนุมัติ จก.พธ.ทบ. เผยแพร่เพื่อรับฟัง
คำวิจารณ์ ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ โดยแบ่งเป็น 2 กรณี
3.3.4.2.1 กรณีไม่มีผู้แสดงความเห็น/คำวิจารณ์ กจห.ฯ ดำเนินการตามข้อ 3.3.5
ต่อไป
3.3.4.2.2 กรณีมผี ู้แสดงความเห็น/คำวิจารณ์ (โดยแสดงตัวตน) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ร่วมกับผู้มีหน้าที่จัดทำร่างขอบเขตของงานพิจารณาว่าสมควรแก้ไขหรือไม่
- กรณีเห็นว่าควรปรับปรุงร่าง TOR ให้ ผอ.กจห.ฯ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่)
จัดทำรายงานพร้อมความเห็น และร่างขอบเขตของงานที่ได้ปรับปรุงแล้ว เสนอ จก.พธ.ทบ. เพื่อขอความเห็นชอบ
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ เผยแพร่อีกครั้ง ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ ที่เสนอ
ความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ แล้วให้ดำเนินการตามข้อ 3.3.5 ต่อไป
- กรณีเห็นว่าไม่ควรปรับปรุงร่าง TOR ให้ ผอ.กจห.ฯ จัดทำรายงานพร้อม
ความเห็นเสนอ จก.พธ.ทบ. เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่แจ้งผู้ ที่เสนอ
ความเห็นทุกรายทราบเป็นหนังสือ แล้วให้ดำเนินการตามข้อ 3.3.5 ต่อไป
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3.3.5 การเผยแพร่ประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ให้ ผอ.กจห.ฯ ดำเนิ น การเผยแพร่ ป ระกาศ และเอกสารประกวดราคาฯในเว็ บ ไซต์
ของ กรมบัญชีกลาง (ระบบ e-GP) และ เว็บไซต์ พธ.ทบ. ภายในระยะเวลาที่กำหนด
1) วงเกิน 5 แสนบาท แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
: 5 วันทำการ
2) วงเงินเกิน 5 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 10 ล้านบาท
: 10 วันทำการ
3) วงเงินเกิน 10 ล้านบาท แต่ไม่เกิน 50 ล้านบาท
: 12 วันทำการ
4) วงเงินเกิน 50 ล้านบาทขึ้นไป
: 20 วันทำการ
3.3.6 การให้หรือการขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
พธ.ทบ. ดำเนิ น การให้ เ อกสารรวมทั ้ ง เอกสารที ่ เ กี ่ ย วกั บ คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะหรื อ
รายละเอียด โดยให้กระทำไปพร้อมกันกับการเผยแพร่ประกาศ และเอกสารฯซึ่งผู้ประกอบการที่ประสงค์จะเข้ายื่น
ข้อเสนอสามารถขอรับประกาศ ได้ตั้งแต่วันเริ่มต้นประกาศจนถึงวันสุดท้ายของการเผยแพร่
3.3.7 การพิจารณาผลการประกวดราคา
เมื่อสิ้น สุ ด การเสนอราคา คณะกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคาอิเล็ กทรอนิ ก ส์
ดำเนินการดังนี้
(1) จัดพิมพ์เอกสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายจากระบบจำนวน 1ชุด โดยให้
กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ในเอสารการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น สำหรับใบเสนอราคาจะ
จัดพิมพ์ได้ต่อเมื่อบันทึกผลการพิจารณาเอกสารเรียบร้อยแล้วโดยระบบจะให้พิมพ์เอกสารเฉพาะแต่รายที่ผ่านการ
พิจารณาเท่านั้น โดยคณะกรรมการฯ ต้องลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคาด้วย
(2) ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน และเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่างๆ และพัสดุ
ตัวอย่าง (ถ้ามี) (ส่ง กวก.พธ.ทบ.ทำการทดสอบพัสดุตัวอย่าง) แล้วคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน
และยื่นเอกสารการเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติและข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุท ี่มี
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารฯ ในการพิจารณา
คณะกรรมการฯ อาจสอบถามข้อเท็จจริงเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอได้ แต่จะให้เปลี่ยนแปลง
สาระสำคัญที่เสนอไว้มิได้ หากเห็นว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดมีคุณสมบัติไม่ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศ
และเอกสารฯ ให้ตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออก
กรณีที่เสนอเอกสารไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดไว้ใน
ประกาศและเอกสารฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนการตัดสิทธิ์ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
(3) พิจารณาคัดเลือกพัสดุหรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกต้องตาม (2) และพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยจัดเรียงลำดับผู้เสนอราคาต่ำสุดหรือได้คะแนนรวมสูงสุด ไม่เกิน 3
ราย กรณีผู้ที่คัดเลือกไว้ไม่ยอมเข้าทำสัญญา ให้พิจารณาผู้ที่เสนอราคาต่ำรายถัดไป หรือผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงราย
ถัดไปตามลำดับ แล้วแต่กรณี
(4) จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ
จก.พธ.ทบ. ผ่าน ผอ.กจห.ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ประกอบด้วยอย่างน้อย ดังนี้
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นทุกราย
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุก
ราย พร้อมเหตุผล
3.3.7.1 มีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องเพียงรายเดียว
คณะกรรมการฯ จะทำหนังสือหารือกับ กกบ.พธ.ทบ. ในฐานะหน่วยที่เป็นผู้พิจารณา
กำหนดความต้องการ สป. ของ พธ.ทบ. ให้พิจารณาว่า มีความจำเป็นในการจัดหา สป.รายการนี้ต่อไปหรือไม่ โดย
ปฏิบัติดังนี้
- หาก กกบ.พธ.ทบ. พิจารณาให้จัดหา สป.รายการนี้ต่อไป คณะกรรมการฯ จะทำ
การต่อรองราคากับผู้เสนอราคา หากเห็นว่าเหมาะสมก็รายงานเสนอ จก.พธ.ทบ. ผ่าน ผอ.กจห.ฯ ให้พิจารณาซื้อ/
จ้างจากผู้เสนอราคารายนั้นต่อไป (ปฏิบัติตามหนังสือ กวจ. ที่ระบุในข้อ 2.12.3 ข้อ 2 หรือ 3 และหนังสือ กบ.
ทบ. ที่ระบุในข้อ 2.12.2)
- หาก กกบ.พธ.ทบ. พิจารณาว่า ยังไม่มีสมควรจัดหา สป.รายการนี้ คณะกรรมการฯ
จะทำรายงานเสนอ จก.พธ.ทบ. ผ่าน ผอ.กจห.ฯ พิจารณายกเลิกการจัดหาในครั้งนี้ต่อไป (ปฏิบัติตามหนังสือ กวจ.
ที่ระบุในข้อ 2.12.3 ข้อ 1)
3.3.7.2 มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
คณะกรรมการฯ จะทำรายงานเสนอ จก.พธ.ทบ. ผ่าน ผอ.กจห.ฯ ยกเลิกการประกวด
ราคาครั้งนั้นและดำเนินการประกวดราคาฯ ใหม่ แต่หาก จก.พธ.ทบ. พิจารณาแล้วเห็นว่าการประกวดราคาใหม่
อาจไม่ ไ ด้ ผ ลดี จะสั ่ ง ให้ ด ำเนิ น การซื ้ อ หรื อ จ้ า งโดยวิ ธ ี ค ั ด เลื อ กตามมาตรา 56 วรรคหนึ ่ ง (1) (ก) หรื อ วิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ (พธ.ทบ. จะดำเนินการประกวดราคา 2 ครั้งก่อน)
เว้นแต่หน่วยงานจะดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่
โดยการจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ 22
3.3.7.3 กรณีมีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย
ใช้เกณฑ์หากมีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาราคาต่ำสุด
ของผู้ที่เสนอราคาเข้าสู่ระบบในลำดับแรกเป็นผู้ชนะการเสนอราคาในครั้งนั้น
3.3.7.4 กรณีเสนอราคาสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง
(1) แจ้งผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างผ่านระบบ e-GP เพือ่ ต่อรองราคาให้
ต่ำที่สุดเท่าที่จะทำได้ หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลดราคาและยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ แล้วราคาที่เสนอใหม่
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่าไม่เกินร้อยละสิบของวงเงิน หรือต่อรองราคาแ ล้วไม่
ยอมลดราคาแต่ส่วนที่สูงไม่เกินร้อยละสิบ ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากรายนั้น
(2) ถ้าดำเนิน การตาม (1) แล้วไม่ได้ผล ให้แจ้งผู้ที่เสนอราคาที่คณะกรรมการฯ
เห็นสมควรซื้อหรือจ้างทุกรายผ่ านระบบฯ เพื่อมาเสนอราคาใหม่พร้อมกัน โดยยื่นใบเสนอราคาผ่านระบบฯ
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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ภายในกำหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่ยื่นใบเสนอราคาให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิมหากผู้
ที่เสนอราคาต่ำสุดในการเสนอราคาครั้งนี้เสนอราคาไม่สูงกว่าวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง หรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้น
ไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง ถ้าเห็นว่าเป็นราคาที่เหมาะสม ก็ให้เสนอซื้อหรือจ้างจากรายนั้น
(3) ถ้าดำเนิน การตาม (2) แล้ว ไม่ได้ผ ล ให้เสนอความเห็นต่อ จก.พธ.ทบ.ผ่าน
ผอ.กจห.ฯ เพื่อประกอบการใช้ดุลพินิจว่าจะยกเลิกการซื้อหรือจ้างหรือขอเงินเพิ่มเติม หรือลดรายการ ลดจำนวน
หรือลดเนื้องานหากการดำเนินการดังกล่าวทำให้ลำดับของผู้ชนะการเสอนราคาเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ถือว่า
ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคาให้ยกเลิกการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น แต่หาก จก.พธ.ทบ.
พิจารณาแล้วเห็นว่าการดำเนินการใหม่อาจไม่ได้ผลดีจะสั่งให้ดำเนินการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56
วรรคหนึ่ง (1) (ก) หรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) แล้วแต่กรณีก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานจะ
ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทำ
รายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ 22
3.3.8 การรายงานผล และขออนุมัติซื้อ/จ้าง
เมื่อคณะกรรมการฯ รายงานผลการประกวดราคานำเรียน จก.พธ.ทบ. ผ่าน ผอ.กจห.ฯ แล้ว
ผอ.กจห.ฯ พิจารณานำเรียนขออนุมัติซื้อ/จ้าง ต่อผู้มีอำนาจต่อไป
3.3.9 การประกาศผลผู้ชนะ
เมื่อ จก.พธ.ทบ. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
แล้ว ผอ.กจห.พธ.ทบ. จะประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ พธ.ทบ. และให้
เจ้าหน้าที่ กจห.ฯ ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของ พธ.ทบ. โดยระบบ (กรมบัญชีกลาง) จะแจ้งให้ผู้เสนอ
ราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ
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บทที่ 2
ตอนที่ 5
การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีคัดเลือก
1. ความหมาย ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
มาตรา 56 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนเว้นแต่
(1) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก
(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต จําหน่าย
ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูง และ
ผู้ประกอบการนั้นมีจํานวนจํากัด
(ค) มีความจําเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหาก
ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทําให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
(ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการ
เฉพาะ
(จ) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง
ประเทศ
(ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ หรือที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
(ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัส ดุที่จ ําเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน จึงจะ
ประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
(ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
2. การดำเนินการ
2.1 การกำหนดราคากลาง รายละเอียดการดำเนินการตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน บทที่ 2 ตอนที่ 1 หัวข้อที่ 3
2.2 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และการประกาศ รายละเอียดการดำเนินการตามที่ได้
กล่าวไว้แล้วใน บทที่ 2 ตอนที่ 1 หัวข้อที่ 2
2.3 การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการ
ก่อสร้าง รายละเอียดการดำเนินการตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน บทที่ 2 ตอนที่ 1 หัวข้อที่ 4
2.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ รายละเอี ย ดการดำเนิ น การตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ แ ล้ ว ใน
บทที่ 2 ตอนที่ 1 หัวข้อที่ 5
2.5 การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง รายละเอียดการดำเนินการตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน บทที่ 2 ตอนที่ 2
2.6 การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก รายละเอียดการดำเนินการตามที่ได้กล่าวไว้
แล้วใน บทที่ 1 ตอนที่ 11
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.

83
2.7 คณะกรรมการจัดทำหนังสือเชิญชวน ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 74 (1) รายละเอียดดังนี้
ข้อ 74 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามข้อ 22 แล้ว ให้
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกําหนด
ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่า
3 ราย โดยให้คํานึงถึงการไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันของผู้ที่เข้ายื่นข้อเสนอ พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการ
ที่คณะกรรมการมีหนังสือเชิญชวน
2.8 การยื่นซองข้อเสนอราคา ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 74 (2) – (3) รายละเอียดดังนี้
ข้อ 74 ฯ
(2) การยื่นซองข้อเสนอและการรับซองข้อเสนอ ให้ดําเนินการตามข้อ 68 โดยอนุโลม
(3) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการรับซองข้อเสนอ ให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะราย
ที่คณะกรรมการได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น พร้อมจัดทําบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ
เมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ และพัสดุตั วอย่าง ตามเงื่อนไข
ที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพิ่มเติมจากผู้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่กรณีการซื้อหรือจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความ
จําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือจ้างที่จะต้องให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําตัวอย่างพัสดุมาแสดงเพื่อทดลอง หรือทดสอบ
หรือนําเสนองาน หรือให้ผู้ยื่นข้อเสนอนําเอกสาร หรือรายละเอียดมาส่งภายหลังจากวันยื่นซองข้อเสนอ
2.9 การพิจารณาผลการเสนอราคา การรายงานผลการพิจารณา และการรายงานขออนุมัติซื้อหรือ
จ้าง ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 74
(4) และ ข้อ 75 - 76
ข้อ 74 ฯ
(4) เมื่อถึงกําหนดวัน เวลาการเปิดซองข้อเสนอ ให้คณะกรรมการดําเนินการเปิดซองข้อเสนอ และ
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอ
ราคาและเอกสารประกอบการเสนอราคาของผู้ยื่นข้อเสนอทุกแผ่น และให้นําความในข้อ 55 (2) - (4) มาใช้บังคับ
กับการดําเนินการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกของคณะกรรมการ โดยอนุโลม
ข้อ 75 หากปรากฏว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอเพียงรายเดียวหรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถู กต้องตรงตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวนเพียงรายเดียว ให้คณะกรรมการดําเนินการตามข้อ 56 โดยอนุโลม
ในกรณีที่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดในหนังสือเชิญชวน ให้เสนอ
หัว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ ผ่านหัว หน้าเจ้าหน้าที่เพื่อยกเลิกการคัดเลือกครั้งนั้น และจะดําเนินการใหม่โ ดย
วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ก็ได้
ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้ยื่นข้อเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจ้างยังสูงกว่าวงเงินที่จะซื้อ
หรือจ้าง ให้คณะกรรมการเรียกผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมาต่อรองราคา โดยให้ดําเนินการตามข้อ 57 หรือข้อ 58
แล้วแต่กรณี โดยอนุโลม
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ข้อ 76 ในกรณีการจ้างตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ช) หากไม่สามารถดําเนินการตามปกติได้
ให้คณะกรรมการแจ้งให้ผู้ประกอบการยื่นซองข้อเสนอด้านเทคนิคเพื่อพิจารณาให้เป็นไปตามความต้องการก่อน
พิจารณาด้านราคา แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดแล้วจัดลําดับ หลังจากนั้น
ให้เชิญผู้ที่ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดมายื่นข้อเสนอด้านราคา และเจรจาต่อรองราคาที่เหมาะสม หากเจรจา
ไม่ได้ผล ให้เจรจากับผู้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคที่ดีที่สุดรายถัดไป
หากดําเนินการตามวรรคหนึ่ง แล้วไม่ไ ด้ผล ให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณายกเลิกการจ้างในครั้งนั้น และจะสั่งให้ดําเนินการใหม่โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ก็ได้
2.10 การประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 77
ข้อ 77 ให้นําความในข้อ 42 มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง หรือผู้ได้รับการ
คัดเลือก โดยวิธีคัดเลือกโดยอนุโลม
3. การดำเนินการของ กจห.พธ.ทบ.
3.1 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และการประกาศ เมื่อ กจห.พธ.ทบ. ได้รับแผนจัดหาแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ กจห.พธ.ทบ. (เจ้าหน้าที่) ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อยต้องมี (ชื่อโครงการ,วงเงินซื้อ/
จ้าง,ระยะเวลาคาดว่าจะซื้อ/จ้าง,รายการอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง) โดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินการเป็น
2 กรณี คือ
(1) แผนงานประจำปี เมื่อแผนกควบคุมการจัดหา กจห.พธ.ทบ. จัดทำแผนควบคุม ให้จัดทำแผน
จัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยทำเป็นรายการบัญชีผนวกแนบไปพร้อมกับการจัดทำแผน
ควบคุม แล้วนำเรียน จก.พธ.ทบ. (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) ผ่าน กปช.พธ.ทบ. เพื่อขอความเห็นชอบ
(2) แผนงานประจำปีย่อย, แผนงานระหว่างปี, แผนงานเงินโอน, แผนงานสำรอง เมื่อแผนกควบคุม
การจัดหาได้รับแผนจัดหาแล้ว ให้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยแยกเป็น
เรื่องที่จะดำเนินกรรมวิธีจัดหา แล้วนำเรียน จก.พธ.ทบ. ผ่าน กปช.พธ.ทบ. เพื่อขอความเห็นชอบ
3.1.1 กรณีขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้ เจ้าหน้าที่ กจห.ฯ จัดทำรายงานพร้อมเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงแผน นำเรียน จก.พธ.ทบ.
เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อ จก.พธ.ทบ. ให้ความเห็นชอบ ผอ.กจห.ฯ ดำเนินการเผยแพร่แผนฯ ลงในเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง, เว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศที่หน่วยงาน อีกครั้ง
3.1.2 กรณีไม่ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีดังต่อไปนี้ยกเว้นให้ไม่ต้องดำเนินการเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
3.1.2.1 กรณีเร่งด่วนตาม มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค)
3.1.2.2 กรณีใช้ในราชการลับตาม มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ฉ)
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3.2 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
พธ.ทบ. ขออนุมัติเป็นหลักการให้หัวหน้าแผนกจัดหาฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ
ยกเว้นกรณีเรื่องที่มีรายละเอียดซับซ้อน อาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อดำเนินการ และหากมีการวิจารณ์
TOR ให้มีเจ้าหน้าที่ กวก.พธ.ทบ. และ กซบร.พธ.ทบ. หรือหน่วยที่เกี่ยวข้อง ร่วมการพิจารณาด้วยแล้วแต่กรณี
เพื่อช่วยพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
ส่วนในเรื่องการกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอนั้น พธ.ทบ.จะพิจารณาใช้ เกณฑ์
ราคาเป็นหลักในการจัดหา เนื่องจากพัสดุที่ดำเนินการจัดหาส่วนใหญ่ เป็นพัสดุที่ไม่ซับซ้อน มีการจัดหาตาม
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ของ ทบ. ที่ได้ผ่านกระบวนการดำเนินการตามขั้นตอนของ ทบ. มาแล้ว แต่หากมีการ
ดำเนินการจัดหาพัสดุที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ ซึ่งจำเป็นต้องใช้หลักเกณฑ์อื่นในการ
พิจารณาคัดเลือกร่วมกับเกณฑ์ราคาด้วย ก็จะพิจารณาเป็นกรณีๆ ไป
3.3 การดำเนินการ
3.3.1 เจ้าหน้าที่ กจห.ฯ จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ผ่าน ผอ.กจห.ฯ เสนอนำเรียน จก.พธ.ทบ.เพื่อ
ขอความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอ (รายละเอียดรายงานขอซื้อขอจ้าง ตามที่ระบุในบทที่ 2 ตอนที่ 2 โดยเสนอ
ผ่าน กปช.พธ.ทบ. เพื่อตรวจสอบงบประมาณ และ กกบ.พธ.ทบ. เพื่อตรวจสอบความถูกต้องตามลำดับ
3.3.2 เมื่อ จก.พธ.ทบ. เห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างและแต่งตั้งคณะกรรมการแล้ว กจห.ฯ มีหนังสือ
แจ้งกรรมการ โดยเสนอรายนามผู้ประกอบการที่มีอาชีพในงานที่จะจัดซื้อจัดจ้างนั้น เพื่อให้คณะกรรมการ
มีหนังสือเชิญ
3.3.3 คณะกรรมการฯ จัดทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่ มี คุณสมบัต ิตรงตามเงื่ อ นไขที่
หน่วยงานกำหนด ไม่น้อยกว่า 3 ราย พร้อมกำหนดวัน เวลารับซองข้อเสนอ (ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ
ว่าจะกำหนดวันเวลาใด โดยให้ค ำนึงถึงพัสดุที่จะทำการซื้อหรือจ้าง) เพื่อให้ เข้ายื่นข้อเสนอ (ยกเว้นในงานนั้น
มีผู้ประกอบการมีคุณสมบัติตามที่กำหนดน้อยกว่า 3 ราย) คณะกรรมการฯ จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการที่มี
หนังสือเชิญชวน แล้วแจ้งให้ กจห.ฯ ทราบว่า เชิญใครบ้าง เพื่อเจ้าหน้าที่ กจห.ฯ จะได้ดำเนินการรับซองจากผู้ที่
คณะกรรมการฯ เชิญเท่านั้น
3.4 การยื่นซองข้อเสนอ
3.4.1 ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
ส่งถึง พธ.ทบ. โดยยื่นโดยตรง ณ กจห.พธ.ทบ.
3.4.2 เมื่อถึงกำหนดวัน เวลารับซองข้อเสนอ (ให้อยู่ในดุลพินิจของคณะกรรมการฯ ว่าจะกำหนดวัน
เวลาใด โดยให้คำนึงถึงพัสดุที่จะทำการซื้อหรือจ้าง) เจ้าหน้าที่ กจห.ฯ ลงทะเบียนรับซอง โดยไม่เปิดซองพร้อมระบุ
วันและเวลาที่รับซองออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ โดยให้รับซองข้อเสนอของผู้ยื่นฯ เฉพาะรายที่คณะกรรมการฯ
ได้มีหนังสือเชิญชวนเท่านั้น และส่งมอบซองเสนอราคาทั้งหมด และเอกสารหลักฐานต่างๆ ที่ได้รับไว้ พร้อมทั้ง
จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มายื่นข้อเสนอ (เมื่อพ้นกำหนดวันเวลารับซองข้อเสนอ ห้ามรับเอกสารหลักฐานและพัสดุ
ตัวอย่างเพิ่มเติม) และให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการต่อไป
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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3.4.3 เมื่อถึง กำหนดวัน เวลาเปิดซองข้อเสนอ ให้ คณะกรรมการฯ เปิดซองและตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานต่างๆ ของผู้ยื่นทุกราย แล้วให้กรรมการลงลายมือชื่อกำกับไว้ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบการ
เสนอราคาทุกแผ่น
3.5 การพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะ ให้นำความในข้อ 55 (2) - (4) มาใช้บังคับกับการดำเนินการพิจารณา
ดังนี้
3.5.1 คณะกรรมการฯ พิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน และยื่นเอกสาร
ครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติ และข้อเสนอทางด้านเทคนิค หรือเสนอพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะครบถ้วนถูกต้อง
ตามเงื่อนไขที่กำหนด และจัดเรียงลำดับผู้เสนอราคาต่ำสุด ไม่เกิน 3 ราย
3.5.2 คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดเสนอ จก.พธ.ทบ. ผ่าน ผอ.กจห.ฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ประกอบด้วยอย่างน้อย ดังนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นทุกราย
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย พร้อม
เหตุผลให้นำความในข้อ 56 มาดำเนินการโดยอนุโลมให้นำความในข้อ 57, 58 มาดำเนินการโดยอนุโลม
3.5.2.1 มีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว หรือมีผู้ยื่นข้อเสนอหลายรายแต่ถูกต้องเพียงรายเดียว
คณะกรรมการฯ จะทำหนังสือหารือกับ กกบ.พธ.ทบ. ในฐานะหน่วยที่เป็นผู้พิจารณา
กำหนดความต้องการ สป. ของ พธ.ทบ. ให้พิจารณาว่า มีความจำเป็นในการจัดหา สป.รายการนี้ต่อไปหรือไม่ โดย
ปฏิบัติดังนี้
- หาก กกบ.พธ.ทบ. พิจารณาให้จัดหา สป.รายการนี้ต่อไป คณะกรรมการฯ จะทำ
การต่อรองราคากับผู้เสนอราคา หากเห็นว่าเหมาะสมก็รายงานเสนอ จก.พธ.ทบ. ผ่าน ผอ.กจห.ฯ ให้พิจารณาซื้อ/
จ้างจากผู้เสนอราคารายนั้นต่อไป
- หาก กกบ.พธ.ทบ. พิจารณาว่า ยังไม่มีสมควรจัดหา สป.รายการนี้ คณะกรรมการฯ
จะทำรายงานเสนอ จก.พธ.ทบ. ผ่าน ผอ.กจห.ฯ พิจารณายกเลิกการจัดหาในครั้งนี้ต่อไป
3.5.2.2 มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือมีแต่ไม่ถูกต้องตรงตามเงื่อนไข
คณะกรรมการฯ จะทำรายงานเสนอ จก.พธ.ทบ. ผ่าน ผอ.กจห.ฯ ยกเลิกการคัดเลือก
ครั้งนั้น และดำเนินการ ใหม่ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ก็ได้ เว้นแต่หน่วยงานจะ
ดำเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงด้วยเหตุอื่นให้เริ่มกระบวนการซื้อหรือจ้างใหม่โดยการจัดทำ
รายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ 22
3.6 การจัดทำรายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติซื้อ/จ้าง
เมื่อคณะกรรมการฯ รายงานผลการคัดเลือกนำเรียน จก.พธ.ทบ. ผ่าน ผอ.กจห.ฯ แล้ว ผอ.กจห.ฯ
พิจารณานำเรียนขออนุมัติซื้อ/จ้าง ต่อผู้มีอำนาจต่อไป
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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3.7 การประกาศผลผู้ชนะ
เมื่อ จก.พธ.ทบ. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
แล้ว ผอ.กจห.พธ.ทบ. จะประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ พธ.ทบ. และให้
เจ้าหน้าที่ กจห.ฯ ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของ พธ.ทบ. โดยระบบ (กรมบัญชีกลาง) จะแจ้งให้ผู้เสนอ
ราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ
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บทที่ 2
ตอนที่ 6
การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1. ความหมาย ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
มาตรา 56 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนเว้นแต่
(2) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มี ผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจําหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวใน
ประเทศไทยและไม่มีพสั ดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
(ง) มีความจําเป็นต้องใช้พัส ดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือเกิด
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธี
คัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
(จ) พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
และ มีความจําเป็นต้องทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น โดยมูลค่าของ
พัสดุที่ทําการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ทําการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ
(ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(ซ) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (1) (ซ) หรือ (2) (ซ)
ให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุนตามมาตรา 65 (4) ก็ได้ หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (2) (ซ)
เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริม หรือสนับสนุนตามมาตรา 65 (4) แล้ว เมื่อหน่วยงานของรัฐจะทําการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุนั้น ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตาม (2) (ซ) ก่อน
ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะทําการจัดซื้อจัด
จ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้
รัฐมนตรีอาจออกระเบีย บเพื่อกําหนดรายละเอียดอื่นของการจัดซื้อจัดจ้างพัส ดุตามวรรคหนึ่ง
เพิ่มเติมได้ตามความจําเป็นเพื่อประโยชน์ในการดําเนินการ
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2. การดำเนินการ
2.1 การกำหนดราคากลาง รายละเอียดการดำเนินการตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน บทที่ 2 ตอนที่ 1 หัวข้อที่ 3
2.2 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และการประกาศ รายละเอียดการดำเนินการตามที่ได้
กล่าวไว้แล้วใน บทที่ 2 ตอนที่ 1 หัวข้อที่ 2
2.3 การจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ หรือรูปแบบรายการ
ก่อสร้าง รายละเอียดการดำเนินการตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน บทที่ 2 ตอนที่ 1 หัวข้อที่ 4
2.4 หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ รายละเอี ย ดการดำเนิ น การตามที่ ไ ด้ ก ล่ า วไว้ แ ล้ ว ใน
บทที่ 2 ตอนที่ 1 หัวข้อที่ 5
2.5 การรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง รายละเอียดการดำเนินการตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน บทที่ 2 ตอนที่ 2
2.6 การดำเนินการ แบ่งเป็น 3 กรณี
2.6.1 กรณีต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ กรณีตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) ต้องรายงานขอแต่งตั้งคณะกรรมการฯ รายละเอียดการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ ดำเนินการตามที่ได้กล่าวไว้แล้วใน บทที่ 1 ตอนที่ 11 โดยคณะกรรมการฯ จะจัดทำหนังสือเชิญ
ชวน เพื่อเชิญผู้ประกอบการมายื่นเสนอราคา และดำเนินการเพื่อเจรจาต่อรองราคา รายละเอียดการปฏิบัติตาม
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 78
ข้อ 78 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ 22 แล้ว
ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทําหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรั ฐ
กําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(ก) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย หรือ
รับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้า งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก ซึ่งถูก
ยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง เสนอราคาสูง
กว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
(ข) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขาย หรือ
รับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ประมาณได้
หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
(ค) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิม ตาม
สัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด และราคาที่ต่ ำ
กว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ
(ง) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ฉ) ให้ดําเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา
(จ) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรง
มาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้
ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
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2.6.2 กรณีที่ไม่ต้องมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ
2.6.2.1 กรณี ต ามมาตรา 56 วรรคหนึ ่ ง (2) (ข) รายละเอี ย ดการปฏิ บ ั ติ ตาม ระเบี ย บ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79
ข้อ 79 กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 24
2.6.2.2 กรณีตาม หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
คณะกรรม ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว217 ลง 7 พ.ค.61 ระบุไว้ว่า
“คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พิจารณา
แล้วเห็นว่าการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท หากเป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะ
เฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน ไม่เหมาะสมที่จะให้เจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งเป็นผู้เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ
ที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง จึงเห็นควรอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 29 วรรคหนึ่ง (4) อนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 วรรคหนึ่ง โดยให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาแล้วเห็นสมควรให้แต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีนี้ก็ให้ดำเนินการ
โดยวิธีเจรจาตกลงราคาตามระเบียบฯ ข้อ 78 (1) (ง) โดยอนุโลม แล้วให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้อนุมัติ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 86 ต่อไป
2.6.3 กรณี ที่ จ ะแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการหรื อ ไม่ ก็ ไ ด้ ปฏิ บั ติ ต าม หนั ง สื อ เวี ยน กรมบั ญ ชี กลาง
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว123 ลง 9 มี.ค.61 ข้อ 2 รายละเอียดดังนี้
2. แนวทางปฏิบัติสำหรับกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ที่ออกกฎกระทรวง
ตามความในพระราชบัญญัติฯ มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) ให้อยู่ในดุลพินิจของหน่วยงานของรัฐที่จะแต่งตั้ง
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือไม่ก็ได้ หากแต่งตั้งคณะกรรมฯ ก็ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ
ข้อ 78 (1) (ง) โดยอนุโลม หรือหากไม่แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จะให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่
มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงก็ให้ดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม ทั้งนี้การสั่งซื้อสั่ง
จ้าง ให้เป็นอำนาจของผู้ดำรงตำแหน่งและภายในวงเงินที่กำหนดไว้ตามระเบียบฯ ข้อ 86
2.7 การรายงานเพื่อขออนุมัติซื้อหรือจ้าง ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 78 (2)
ข้อ 78 ฯ
(2) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นําความในข้อ 55 (4) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
2.8 การประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือก ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 81 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 81 ให้นําความในข้อ 42 มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดย
อนุโลม
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3. กรณีจำเป็นเร่งด่วนที่ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน ปฏิบัติตาม ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 79 วรรค 2
ข้อ 79 วรรค 2 การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่ว นที่เกิด ขึ้นโดยไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
ดําเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
4. การจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ของหน่วยงานของรัฐ ปฏิบัติตาม หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลง 7 มี.ค.61 (รายละเอียดตามภาคผนวกท้ายหนังสือ)
5. ข้อกำหนดพิเศษเพิ่มเติม ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 80 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 80 การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา 96 วรรคสอง
หน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดก็ได้
6. การดำเนินการของ กจห.พธ.ทบ.
6.1 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีและการประกาศ เมื่อ กจห.พธ.ทบ. ได้รับแผนจัดหาแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ กจห.พธ.ทบ. (เจ้าหน้าที่) ดำเนินการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง อย่างน้อยต้องมี (ชื่อโครงการ,วงเงินซื้อ/
จ้าง,ระยะเวลาคาดว่าจะซื้อ/จ้าง,รายการอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง) โดยแบ่งขั้นตอนการดำเนินการเป็น
2 กรณี คือ
(1) แผนงานประจำปี เมื่อแผนกควบคุมการจัดหา กจห.พธ.ทบ. จัดทำแผนควบคุม ให้จัดทำแผน
จัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยทำเป็นรายการบัญชีผนวกแนบไปพร้อมกับการจัดทำแผน
ควบคุม แล้วนำเรียน จก.พธ.ทบ. (หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ) ผ่าน กปช.พธ.ทบ. เพื่อขอความเห็นชอบ
(2) แผนงานประจำปีย่อย, แผนงานระหว่างปี, แผนงานเงินโอน, แผนงานสำรอง เมื่อแผนกควบคุม
การจัดหาฯ ได้รับแผนจัดหาแล้ว ให้จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างตามแบบฟอร์มที่กรมบัญชีกลางกำหนด โดยแยกเป็น
เรื่องที่จะดำเนินกรรมวิธีจัดหา แล้วนำเรียน จก.พธ.ทบ. ผ่าน กปช.พธ.ทบ. เพื่อขอความเห็นชอบ
6.1.1 กรณีขอเปลี่ยนแปลงแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้เจ้าหน้าที่ กจห.ฯ จัดทำรายงานพร้อมเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงแผน นำเรียน จก.พธ.ทบ.
เพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อ จก.พธ.ทบ. ให้ความเห็นชอบ หน.จนท. ดำเนินการเผยแพร่แผนฯ ลงในเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง, เว็บไซต์ของหน่วยงาน และปิดประกาศที่หน่วยงาน อีกครั้ง
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6.1.2 กรณีไม่ต้องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีดังต่อไปนี้ยกเว้นให้ไม่ต้องดำเนินการ
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
6.1.2.1 กรณีวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง (ไม่เกิน 5 แสนบาท) ตามมาตรา 56 วรรค
หนึ่ง (2) (ข)
6.1.2.2 กรณีที่มีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ง)
6.1.2.3 กรณีเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ฉ)
6.2 การแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดทำร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะฯ
รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
พธ.ทบ. ขออนุมัติเป็นหลักการให้หัวหน้าแผนกจัดหาฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดทำร่างขอบเขตของงานฯ
ยกเว้นกรณีเรื่องที่มีรายละเอียดซับซ้อน อาจแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อดำเนินการ และหากมีการวิจารณ์
TOR ให้มีเจ้าหน้าที่ กวก.พธ.ทบ. และ กซบร.พธ.ทบ. หรือหน่วยที่เกี่ยวข้อง ร่วมการพิจารณาด้วยแล้วแต่กรณี
เพื่อช่วยพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้อง
6.3 การดำเนินการ
6.3.1 กรณีที่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ (กรณีตาม มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก),(ค),(ง),(จ),(ฉ),(ช))
6.3.1.1 เจ้าหน้าที่ กจห.ฯ จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง ผ่าน หน.เจ้าหน้าที่ เสนอนำเรียน
จก.พธ.ทบ.เพื่อขอความเห็นชอบ ตามรายงานที่เสนอ (รายละเอียดรายงานขอซื้อขอจ้าง ตามที่ระบุในบทที่ 2 ตอน
ที่ 2) โดยเสนอผ่าน กปช.พธ.ทบ. เพื่อตรวจสอบงบประมาณ และ กกบ.พธ.ทบ. เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
ตามลำดับ
6.3.1.2 เมื่อ จก.พธ.ทบ. เห็นชอบรายงานขอซื้อ/จ้าง แล้ว คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง ทำหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใด
รายหนึ่ง ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยดำเนินการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ แล้วแต่
กรณี
(1) กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้คณะกรรมการฯ เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างนั้นหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูก
ยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา
(2) กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) ให้คณะกรรมการฯ เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างนั้นให้มายื่นเสนอราคา
(3) กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ง) ให้คณะกรรมการฯ เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างนั้นให้มายื่นเสนอราคา
(4) กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (จ) ให้คณะกรรมการฯ เจรจากับผู้ประกอบการราย
เดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียดและราคา
ที่ต่ำกว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยคำนึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี)
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.

93
(5) กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ฉ) ให้คณะกรรมการฯ ดำเนินการโดยวิธีเจรจาตกลง
ราคา
(6) กรณีมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ช) ให้คณะกรรมการฯ เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูก
สร้างโดยตรงมาเสนอราคา
6.3.1.3 เมื่อคณะกรรมการฯ ดำเนินการติดต่อตกลงราคาเรียบร้อยแล้ว ให้จัดทำรายงานผล
การพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมดเสนอ จก.พธ.ทบ. ผ่าน ผอ.กจห.ฯ เพื่อพิจารณาให้
ความเห็นชอบ ทั้งนี้ประกอบด้วยอย่างน้อย ดังนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อ/จ้าง
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นทุกราย
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
พร้อมเหตุผล
6.3.2 กรณีที่ไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการ (กรณีตาม มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข))
ให้เจ้าหน้าที่ เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ซื้อ/จ้าง ได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามที่ได้รายงานขอ
ซื้อขอจ้างตามระเบียบฯ ข้อ 22 และ ข้อ 24 ไว้แล้ว
6.3.3 กรณีที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการหรือไม่ก็ได้ (กรณีตาม มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ))
การดำเนินการตาม มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) ส่วนใหญ่เป็นการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงและ
ผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กจห.ฯ จะพิจารณาไม่แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดำเนินการ
โดยให้เจ้าหน้าที่ เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้น โดยตรง เช่นเดียวกัน การ
ดำเนินการตามข้อ 6.3.2
6.4 การรายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติซื้อ/จ้าง
เมื่อ คณะกรรมการฯ จัดทำรายงานผลการคัดเลือกนำเรียน จก.พธ.ทบ. ผ่าน ผอ.กจห.ฯ แล้ ว
ผอ.กจห.ฯ พิจารณานำเรียนขออนุมัติซื้อ/ต่อผู้มีอำนาจต่อไป
6.5 การประกาศผลผู้ชนะ
เมื่อ จก.พธ.ทบ. ให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
แล้ว ผอ.กจห.พธ.ทบ. จะประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบ e-GP และเว็บไซต์ของ พธ.ทบ. และให้
เจ้าหน้าที่ กจห.ฯ ปิดประกาศ ณ สถานที่ปิดประกาศของ พธ.ทบ. โดยระบบ (กรมบัญชีกลาง) จะแจ้งให้ผู้เสนอ
ราคาทุกรายทราบผ่านทาง e-mail ที่ลงทะเบียนไว้ในระบบ
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บทที่ 2
ตอนที่ 7
การรายงานผลเพื่อขออนุมัติสง่ั ซื้อสั่งจ้าง การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
และการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
1. การรายงานผลเพื่อขออนุมัติสง่ั ซือ้ สั่งจ้างและการประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก
หลังจากที่คณะกรรมการฯ ในวิธีต่างๆ หรือ เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ได้พิจารณาผลการคัดเลือกผู้เสนอราคาที่
เหมาะสมในการซื้อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ หรือเจ้าหน้าที่จะรายงานผลการพิจารณา พร้อมทั้งเหตุผล
และเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด เพื่อเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณา และผู้มีอํานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว (รายละเอียดอำนาจอนุมัติ
สั่งซื้อสั่งจ้าง กล่าวไว้ใน ตอนที่ 1 บทที่ 10) ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างเพื่อดำเนินการ
ต่อไป การปฏิบัติในทุกวิธี ให้ปฏิบัติตาม
1.1 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 66 วรรคหนึ่ง
รายละเอียดดังนี้
มาตรา 66 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ร ับ การ
คัดเลือก และเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 42 โดย
อนุโลม รายละเอียดดังนี้
ข้อ 42 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอํานาจอนุมัติ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที ่ ป ิ ด ประกาศของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั ้ น และแจ้ ง ให้ ผ ู ้ เ สนอราคา ทุ ก รายทราบผ่ า นทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
1.3 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว62 ลง 5 ก.พ.62 เรื่อง แนวทางการประกาศ
ผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP มีรายละเอียดสำคัญ ดังนี้
“กรมบัญชีกลางพิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการดำเนินงานในกรณีการจัดซื้อจัด
จ้างที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องดำเนินการในระบบ e-GP ดังกล่าว จึงอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 66 วรรคหนึ่ง
ประกอบมาตรา 98 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้หน่วยงานของ
รัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
โดยให้จัดทำเป็นรายไตรมาส รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
ทั้งนี้ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแบบประกาศผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ การคัดเลือกและ
สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ภายใน 30 วัน นับแต่วันสุดท้ายของแต่ละไตรมาส โดยให้จัดทำใน
รูปแบบไฟล์เอกสารประเภท PDF FILE (Portable Document Format) แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) ผ่านทาง
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.

95
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อขึ้นประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐ”
2. การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง กรณีมีความจำเป็นจะต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 67 รายละเอียดดังนี้
มาตรา 67 ก่อนลงนามในสัญญา หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ที่ได้ดําเนินการ
ไปแล้วได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) หน่ ว ยงานของรั ฐ นั ้ น ไม่ ไ ด้ ร ั บ การจั ด สรรเงิน งบประมาณที ่ จ ะใช้ ใ นการจั ด ซื ้ อ จัด จ้ า ง หรื อ เงิ น
งบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป
(2) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่น
ข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใด ในการเสนอราคา ทั้งนี้
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
(3) การทําการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์
สาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ ผู้ยื่นข้อเสนอ ในการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ถูกยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้
เมื่อมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสาร เชิญ
ชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น
ในกรณีที่มีห น่ว ยงานของรัฐ เป็น ผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่ส องรายขึ้น ไป มิให้ถือว่าหน่ว ยงานของรัฐ นั้ น
มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่นตาม (2)
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ ของหน่วยงาน
ของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐนั้น ในการนี้ หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวิธีการอื่น ด้วยก็ได้
3. การดำเนินการของ พธ.ทบ.
เมื่อ ได้ ร ั บ การรายงานผลการพิ จ ารณาของคณะกรรมการคณะต่ า งๆ แล้ว เจ้าหน้า ที่ กจห.พธ.ทบ.
(เจ้าหน้าที่) จะสรุปผลการดำเนินการตลอดจนข้อพิจารณาของคณะกรรมการฯ นำเรียน จก.พธ.ทบ. เพื่อพิจารณา
สั่งการฯโดยเสนอ ผ่าน กปช.พธ.ทบ.และ กกบ.พธ.ทบ.ตามลำดับ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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3.1 กรณีการจัดซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ได้รับอนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณแล้ว
3.1.1 กจห.พธ.ทบ.สรุปขออนุมัติซื้อหรือจ้างนำเรียน จก.พธ.ทบ.ผ่าน กปช.พธ.ทบ.เพื่อตรวจสอบ
งบประมาณ กปช.พธ.ทบ.บันทึกการสั่งจ่ายแล้วเสนอ กกบ.พธ.ทบ.เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของการดำเนินการ
และบันทึกข้อคิดเห็นเพื่อประกอบการพิจารณา
3.1.2 กกบ.พธ.ทบ.พิจารณาเห็นชอบกับคณะกรรมการฯ และ กจห.พธ.ทบ.นำเรียน จก.พธ.ทบ. เพื่อ
ขออนุมัติซื้อหรือจ้าง พร้อมทั้งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และขออนุมัติลงนามในร่างหนังสือแจ้งผล ตกลง
ซื้อหรือจ้าง ถึงผู้เสนอราคารายที่ได้รับการพิจารณาซื้อหรือจ้างโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
3.1.3 ในร่างหนังสือแจ้งผลตกลงซื้อหรือจ้าง จะกำหนดระยะเวลาที่ให้ผู้เสนอราคารายที่ทางราชการ
พิจารณาคัดเลือก นำเอกสารมาประกอบการทำสัญญาโดยระบุให้ชัดเจนว่าทางราชการต้องการเอกสารชนิดใดบ้าง
และหากผู้เสนอราคารายดังกล่าวไม่นำเอกสารมามอบให้ทางราชการภายในระยะเวลาที่กำหนดจะถือว่าเป็นผู้ทิ้งงาน
3.2 กรณีการจัดซื้อหรือจ้างครั้งนั้นยังไม่ได้รับอนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณ
ดำเนินการเช่นเดียวกับข้อ 3.1 แต่จะไม่แนบหนังสือแจ้งผลตกลงซื้อหรือจ้าง พร้อมทั้งเก็บตัวเรื่องรอ
ไว้ที่หน่วยจัดหา โดย กจห.พธ.ทบ. จะเสนอเรื่องให้ กปช.พธ.ทบ.ตรวจสอบการสั่งจ่ายงบประมาณเป็นระยะ เมื่อ
กปช.พธ.ทบ. ยืนยันว่าได้รับการอนุมัติสั่งจ่ายงบประมาณแล้วให้เจ้าหน้าที่ กจห.พธ.ทบ. รายงาน จก.พธ.ทบ.
ผ่าน กปช.พธ.ทบ. เพื่อบันทึกการสั่งจ่ายงบประมาณ และ กกบ.พธ.ทบ.เพื่อตรวจสอบความถูกต้องและนำเรียน
จก.พธ.ทบ.เพื่อขออนุมัติซื้อหรือจ้างพร้อมทั้งลงนามในร่างหนังสือแจ้งผลตกลงซื้อหรือจ้าง ถึงผู้เสนอราคารายที่
ได้รับการพิจารณาซื้อหรือจ้างโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
เมื่อได้รับการยืนยันการสั่งจ่ายงบประมาณจาก กปช.พธ.ทบ. แล้ว กจห.พธ.ทบ.มีหนังสือนำเรียน
จก.พธ.ทบ. ขออนุมัติลงนามในร่างหนังสือแจ้งผลตกลงซื้อหรือจ้าง ถึงผู้เสนอราคารายที่ได้รับการพิจารณาซื้อหรือ
จ้างโดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ เมื่อผู้เสนอราคารายที่ได้รับอนุมัติให้ซื้อหรือจ้างได้นำเอกสารต่าง ๆ มา
ประกอบการทำสัญญา เจ้าหน้าที่ กจห.ฯ ดำเนินการในขั้นการทำสัญญาต่อไป
*** ในการประกาศผู้ชนะการคัดเลือก หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จะดำเนินการประกาศลงในระบบ e –
GP, เว็บไซต์ของหน่วยงาน และดำเนินการปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ของ พธ.ทบ. ตามที่มีการกำหนดไว้ในระเบียบฯ ด้วย
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บทที่ 2
ตอนที่ 8
การอุทธรณ์และการร้องเรียน
1. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปฏิบัติตาม มาตรา 114 – 119
รายละเอียดดังนี้
มาตรา 114 ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดใน
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับ
การประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา 115 ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้
(1) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ
นี้ของหน่วยงานของรัฐ
(2) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 67
(3) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติ
นี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ
(4) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 116 การอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์
ในหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการ
อุทธรณ์ให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกำหนดวิธีการอุทธรณ์เป็นอย่างอื่นหรือรายละเอียด
เกี่ยวกับการอุทธรณ์อื่นด้วยก็ได้
มาตรา 117 ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันประกาศ
ผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
มาตรา 118 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทำการนับแต่วันที่
ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดำเนินการตามความเห็นนั้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อม
เหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 119 ภายในสามวันทำการนับแต่วันที่ครบกำหนดตาม
วรรคหนึ่ง
มาตรา 119 เมื่อได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 118 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานดังกล่าว หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทัน
ในกำหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
นับแต่วันที่ครบกำหนดเวลาดังกล่าว และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ
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ในกรณีที่คณะกรรมการพิจ ารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่า งมี
นัยสำคัญ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่ งให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือเริ่ม
จากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นหรือไม่มีผลต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ ให้แจ้งหน่วยงานของรัฐเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
ในกรณีที่พ้นกำหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึ่งแล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยัง
พิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ยุติเรื่อง และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป
ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือการยุติเรื่องตามวรรคสี่และเห็น
ว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้นั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้
ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญา
จัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 220 - 223
รายละเอียดดังนี้
ข้อ 220 ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมาย
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่ว ยงานของรัฐนั้นหรือ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณีก็ได้
การยื่นข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องดำเนินการภายใน 15 วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าหน่วยงานของ
รัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
ข้อ 221 การร้องเรียนต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคลต้องลง
ลายมือชื่อของกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอำนาจกระทำการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล(ถ้ามี)
หนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยคำสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการ
ร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
ข้อ 222 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้รับเรื่องร้องเรียนตามข้อ 220 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาข้อ
ร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว แล้วแจ้งผลให้ผู้ร้องเรียนทราบโดยไม่ชักช้า พร้อมทั้งแจ้ง ให้คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ทราบด้วย
ข้อ 223 ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ได้รับเรื่องร้องเรียนตามข้อ 220 ให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์พิจารณาข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จโดยเร็ว โดยให้ดำเนินการตามมาตรา 43 วรรคสี่ แล้วแจ้งผล
ให้ผู้ร้องเรียนและหน่วยงานของรัฐทราบด้วย
คำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เป็นที่สุด
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจกำหนดรายละเอียดอื่นเพิ่มเติมได้ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ใน
การดำเนินการ
3. กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 รายละเอียด
สำคัญดังนี้
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 115 (4) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุในเรื่องดังต่อไปนี้
(1) คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในครั้งนั้น โดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(2) ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุจากผู้ประกอบการก่อนจะทำการจัดซื้อจัดจ้าง หากปรากฏว่า ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้
ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้นมิได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุ ผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอนั้นจะอุทธรณ์ในเรื่องขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุของหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้
4. คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ 62/62 ลง 30 ก.ย.62 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม
ข้อ 13 รายละเอียดดังนี้
13. กรณีมีผู้อุทธรณ์หรือร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐผู้ที่ดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นผู้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติและระเบียบ
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บทที่ 3
สัญญาและหลักประกัน
ตอนที่ 1
การทำสัญญา, การแก้ไขสัญญา, การส่งสำเนาสัญญา
1. การปฏิบัติ เมื่อผู้เสนอราคาที่ได้รับอนุมัติให้ซื้อหรือจ้างนำเอกสารประกอบการทำสัญญามามอบให้ทางราชการ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร ดำเนินการร่างสัญญาให้สอดคล้องกับเงื่อนไขของทา งราชการที่
กำหนดไว้ และส่งร่างสัญญาให้นายทหารพระธรรมนูญของหน่วยตรวจสอบทั้งนี้เพื่อปฏิบัติตาม คำสั่ง ทบ.
(เฉพาะ) ที่ 1248/60 ลง 22 ก.ย.60 เรื่อง การกำหนดเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วย และการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ข้อ 5.7 และ ข้อ 5.8 มี
รายละเอียดดังนี้
5. ให้เจ้าหน้าที่และหัวหน้าจ้าหน้าที่มีอำนาจหน้าที่ตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าหลักเกณฑ์การ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ดังต่อไปนี้
5.7 จัดเตรีย มและดำเนิน การเกี่ยวกับการทำสั ญญา และเสนอแนะผู้บังคับหน่ว ยเกี่ย วกั บ
รายละเอียดต่างๆ ในสัญญาและการปฏิบัติตามสัญญา
5.8 ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
2. รูปแบบของสัญญา
2.1 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 93 - 95
มาตรา 93 หน่วยงานของรัฐต้องทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยความ
เห็นชอบของสำนักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย
การทำสัญญารายใดถ้าจำเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญาตามวรรคหนึ่ง
โดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ก็ให้กระทำได้เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สำนักงานอัยการ
สูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ในกรณีที่ไม่อาจทำสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้ และจำเป็นต้ องร่างสัญญาขึ้นใหม่ให้ส่ง
ร่างสัญญานั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน เว้นแต่การทำสัญญาตามแบบที่สำนักงาน
อัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว ก็ให้กระทำได้
ในกรณีจำเป็นต้องทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ทำเป็นภาษาอังกฤษและต้องจัดทำข้อสรุป
สาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
เว้นแต่การทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด (หมายเหตุ : ศึกษา
เพิ่มเติมตามประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ ลง 22 ม.ค.61)
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทำสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งหรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้
สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือตามมาตรา 97 วรรคหนึ่ง
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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แล้วแต่กรณี ให้หน่วยงานของรัฐส่งสัญญานั้นให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบในภายหลังได้
เมื่อสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว หรือเมื่อสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบแต่ให้
แก้ไขสัญญา ถ้าหน่วยงานของรัฐแก้ไขสัญญานั้นให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว ให้ถือว่า
สัญญานั้นมีผลสมบูรณ์
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทำสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐไม่แก้ไข
สัญญาตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด หรือคู่สัญญาไม่ตกลงหรือยินยอมให้แก้ไขสัญญาตามความเห็น
ของสำนักงานอัยการสูงสุด หากข้อสัญญาที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่แก้ไขตามความเห็นของ
สำนักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรงตามมาตรา 104 ให้ถือว่า
สัญญานั้นเป็นโมฆะ
มาตรา 94 การทำสัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ จะทำสัญญาเป็นภาษาอังกฤษ หรือ
ภาษาของประเทศที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ โดยผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานของรัฐก็ได้
มาตรา 95 สัญญาที่ทำในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทำอีก
ทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็น
คู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลงดังกล่าว ต้องกำหนดให้มี ค่าปรับสำหรับการฝ่าฝืนข้อตกลง
นั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา
2.2 ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ลง 7 ก.พ.61 และ (ฉบับที่ 2) ลง 29 มี.ค.61 ได้กำหนด
รูปแบบของสัญญาไว้ทั้งหมด 15 แบบ ดังนี้
(1) แบบสัญญาจ้างก่อสร้าง
(2) แบบสัญญาซื้อขาย
(3) แบบสัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
(4) แบบสัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
(5) แบบสัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(6) แบบสัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
(7) แบบสัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
(8) แบบสัญญาเช่ารถยนต์
(9) แบบสัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร
(10) แบบสัญญาจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
(11) แบบสัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
(12) แบบสัญญาแลกเปลี่ยน
(13) แบบสัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
(14) แบบสัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
(15) แบบสัญญาจ้างทำของ
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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3. การลงนามในสัญญา ปฏิบัติตาม
3.1 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามมาตรา 66 วรรคสอง
ดังนี้
มาตรา 66 วรรคสอง การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระทำได้ต่อเมื่อล่ว งพ้นระยะเวลา
อุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๗ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจาก
คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์ให้ทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วน
ตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มี วงเงินเล็กน้อยตามที่
กำหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามมาตรา 96 วรรคสอง
3.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ตามข้อ
161 ดังนี้
ข้อ 161 การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้ เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ
การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ง จะกระทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามมาตรา 66 วรรคสอง
3.3 หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.2/ว453 ลง 28 พ.ย.60 เรื่อง การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดียว รายละเอียดสำคัญ
ดังนี้
“ในกรณีที่หน่วยงานได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกแล้ว ปรากฎ
ว่ามีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียวและหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วเห็นควรให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
รายนั้นเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐได้ กรณีจึงไม่มีผู้อุทธรณ์ตามนัยมาตรา 114 แต่อย่างใด ดังนั้น เพื่อมิ
ให้การจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐล่าช้า และเพื่ อให้สอดคล้องกับมาตรา 66 วรรคสองข้างต้น จึงอาศัย
อำนาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 29 (4) ยกเว้นการ
ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 161 วรรค
สอง ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียวและเป็นผู้ได้รับ
คัดเลือกให้เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐ สามารถลงนามในสัญญาโดยไม่ต้องรอ
ให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์”
3.4 คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ 62/62 ลง 30 ก.ย.62 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
กระทรวงกลาโหม ข้อ 7 รายละเอียดดังนี้
7. การทำสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาจ้างออกแบบหรือควบคุมงานหรือสัญญา
อื่นใดซึ่งเป็นการดำเนินการตามพระราชบัญญัติและระเบียบ สำหรับหน่วยงานรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล ต้องทำสัญญา
ในนามของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
3.5 คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1592/62 ลง 29 พ.ย.62 เรื่อง การทำสัญญาและการบริหารสัญญาของ
กองทัพบก ข้อ 3 - 6 และ 9 - 10 รายละเอียดดังนี้
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3. การทำสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาซื้อ สัญญาจ้าง สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างหรือสัญญาอื่นใดของกองทัพบก หรือหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ซึ่งเป็นการ
ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ต้องทำสัญญาในนามกองทัพบก
4. การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือการพัสดุอื่นใดที่
อยู่ในอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างของผู้บังคับหน่วย หรือหัวหน้าหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ให้ผู้
ดำรงตำแหน่งดังกล่าวเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือการพัสดุอื่นใดที่อยู่
ในอำนาจอนุมัติของผู้บัญชาการทหารบก หรือหัวหน้าส่วนราชการที่ ผู้บัญชาการทหารบก มอบหมายเฉพาะกรณี
ที่ผู้มีอำนาจอนุมัติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายนั้นเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
การลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ให้ถือว่า ผู้บัญชาการทหารบกได้มอบ
อำนาจให้ผู้ดำรงตำแหน่งดังกล่าวลงนามในฐานะตัวแทนของกองทัพบก กระทำการตามคำสั่งผู้บัญชาการทหารบก
5. ให้ผู้บังคับหน่วยที่ดำเนินการจัดซื้อหรือจ้าง มีอำนาจลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง ซื้อหรือจ้าง
ไม่จำกัดวงเงิน หลังจากได้รับอนุมัติให้จัดซื้อหรือจ้างจากผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างแล้ว เว้นแต่การดำเนินการ
จัดซื้อหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงในกรณีวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.- บาท ให้ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้า
เจ้าหน้าที่ของหน่วยหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าเจ้าหน้าที่ ลงนามในใบสั่งซื้อ (ทบ. 101 – 048)
และใบสั่งจ้าง (ทบ. 101 – 050) ในฐานะผู้ซื้อหรือผู้จ้างได้เมื่อผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้างได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
6. ก่อนที่ผู้บังคับหน่วยที่ดำเนิน การจัดซื้อจัดจ้า งตามข้อ 4 และ 5 จะลงนามในสัญญาหรื อ
ข้อตกลง ให้นายทหารพระธรรมนูญของหน่วยเป็น ผู้ตรวจร่า งสัญญาหรือข้อตกลง หากหน่วยงานใดไม่มี
นายทหารพระธรรมนูญหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม ให้ส่งร่างสัญญาหรือข้ อตกลงให้
นายทหารพระธรรมนูญหน่วยเหนือขึ้นไปเป็นผู้ตรวจร่างสัญญาหรือข้อตกลง หากไม่สามารถดำเนินการดังกล่าวได้
ให้ขอรับการสนับสนุนนายทหารพระธรรมนูญจากหน่วยข้างเคียงในเขตพื้นที่กองทัพภาคเดียวกันเป็นผู้ตรวจร่าง
สัญญาหรือข้อตกลงได้ ทั้งนี้ นายทหารพระธรรมนูญที่ให้การสนับสนุนในการตรวจร่างสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว
จะต้องสังกัดในหน่วยที่ผู้บังคับหน่วยมีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างภายในวงเงินเท่ากันหรือมากกว่าผู้บังคับหน่วยที่
ขอรับการสนับสนุนในการตรวจร่างสัญญาหรือข้อตกลงนั้น เว้นหน่วยงานภายในกองบัญชาการกองทัพบกที่ไม่มี
นายทหารพระธรรมนูญ ให้ส่งร่างสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานพระธรรมนูญทหารบก เป็นผู้ตรวจร่างสัญญา
หรือข้อตกลงให้
9. ในการทำสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้บังคับหน่วยที่มีอำนาจลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง ตามข้อ 4
และข้อ 5 ระบุในสัญญาว่าเป็นสัญญาหรือข้อตกลงที่ทำระหว่าง “กองทัพบก โดย (ยศ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง)
ทำการโดยได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารบก” ส่วนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง เฉพาะ ยศ ชื่อ –
นามสกุล ของผู้มีอำนาจลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
10. ถ้าตำแหน่งผู้บังคับหน่วยที่มีอำนาจลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงตามข้อ 4 และข้อ 5 ว่างลง
หรือผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับหน่วยดังกล่าว ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว และยังมิได้แต่งตั้งข้าราชการ
ผู้ใดรักษาราชการ หรือ รักษาราชการแทน ให้ผู้สั่งการแทนตามข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการและ
ประชาสัมพันธ์ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงได้ โดยระบุในสัญญาว่าเป็นสัญญาหรือข้อตกลงว่าเป็นสัญญาหรือ
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ข้อตกลงที่ทำขึ้นระหว่าง “กองทัพ บก โดย (ยศ ชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง ผู้สั่งการแทน) ทำการแทน (ตำแหน่ง
ผู้บังคับหน่วย) ทำการโดยได้รับมอบหมายจาก ผู้บัญชาการทหารบก” ส่วนการลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง
เฉพาะ ยศ ชื่อ – นามสกุล ของผู้สั่งการแทน
4. ข้อยกเว้นการทำสัญญา (การทำข้อตกลงเป็นหนังสือ) ปฏิบัติตาม
4.1 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 96 รายละเอียดดังนี้
มาตรา 96 หน่วยงานของรัฐอาจจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทำตามแบบสัญญาตามมาตรา
93 ก็ได้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การจัดซื้ อจั ดจ้า งโดยวิธ ี คั ดเลื อ กตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือการจัด ซื ้ อจั ดจ้า งโดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 70 (3) (ข)
(2) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ
(3) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทำการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทำ
ข้อตกลงเป็นหนังสือ
(4) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
(5) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จะไม่ทำข้อตกลงเป็น
หนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกำหนดวงเงินเล็กน้อยให้แ ตกต่างกันตามขนาดหรือ
ประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้
4.2 ประกาศคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลง
เป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ฉบับที่ 2) ลง 19 มี.ค.61 ตามข้อ 3
ข้อ 3 ให้การจัดซื้อจัดจ้างต่อไปนี้ อาจจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ โดยไม่ทำตามแบบสัญญาตาม
มาตรา 93 ก็ได้
(1) การจัดซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดำเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศที่ผู้ขาย
กำหนดให้ต้องทำตามเงื่อนไขของผู้ขาย และเป็นมาตรฐานที่ใช้อยู่เป็นการทั่วไปกับผู้ซื้อรายอื่น
(2) การเช่าอสังหาริมทรัพย์โดยต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขของผู้ให้เช่าเป็นสำคัญ และเป็นเงื่อนไขที่ใช้
อยู่เป็นการทั่วไปกับผู้เช่ารายอื่น โดยผู้เช่าไม่มีอำนาจต่อรอง ซึ่งไม่อาจใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกได้
4.3 ประกาศคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลง
เป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ฉบับที่ 3) ลง 22 มิ.ย.61 ตามข้อ 3 รายละเอียด
ดังนี้
ข้อ 3 ให้การจัดซื้อจัดจ้างต่อไปนี้ อาจจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทำตามแบบสัญญาตาม
มาตรา 93 ก็ได้
(1) วิธีคัดเลือก มาตรา 56 (1) (ข) (ฉ) และ (ช)
(2) วิธีเฉพาะเจาะจง มาตรา 56 (2) (ค) และ (จ)
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(3) กฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561 ข้อ 2 (5)
5. การยกเว้นการทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ปฏิบัติตาม กฎกระทรวง เรื่อง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 4 ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้
ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
6. การแก้ไขสัญญา ปฏิบัติตาม
6.1 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 97 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้
อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้
(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า
(2) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทำให้หน่ว ยงานของรัฐ
เสียประโยชน์
(3) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้
ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่ง
มอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป
ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม
และวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป
จะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลงด้วย
ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงิน
เดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
6.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 165 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 97 ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิม
ของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยหน่วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของ
งาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไ ขสัญญาหรือ
ข้อตกลงด้วย
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.

106
ในกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างจะต้องได้รับ
การรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ชำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรองคุณ
ลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้นแล้วแต่กรณีด้วย
เมื่อผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น
6.3 หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่
กค 0405.3/ว476 ลง 30 ก.ย.62 มีรายละเอียดสำคัญดังนี้
“กรณีที่มีการแก้ไขสัญญาไม่ว่ากรณีใด ย่อมต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง จึง
จะทำการแก้ไขสัญญาได้ โดยผู้ที่ลงนามในสัญญาที่แก้ไขนั้น เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ”
6.4 คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ 62/62 ลง 30 ก.ย.62 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
กระทรวงกลาโหม ข้อ 8 รายละเอียดดังนี้
8. การอนุ ม ั ต ิ แ ก้ ไ ขสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลง ซึ ่ ง จะต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ท ี ่ ก ำหนดไว้ ต าม
พระราชบัญญัติและระเบียบให้เป็น อำนาจของปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการ
ทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคค ล ทั้งนี้
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวอาจมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับรอง หรือผู้ช่วย หรือหัวหน้าส่วนราชการใน
สังกัด มีอำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงก็ให้กระทำได้
กรณี ก ารแก้ ไ ขสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลง ที ่ ม ี ว งเงิ น เท่ า เดิ ม หรื อ เพื ่ อ ลดวงเงิ น ของกองทั พ ไทย
กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ซึ่งเดิมอยู่ในอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ของปลัดกระทรวงกลาโหม ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หรือกรณีการแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลง ที่มีวงเงินเท่าเดิมหรือเพื่อลดวงเงินของกองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ ซึ่งเดิมอยู่ใน
อำนาจอนุมัติการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้อนุมัติการแก้ไข
สัญญาหรือข้อตกลง
กรณีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน ซึ่งเดิมอยู่ในอำนาจอนุมตั ิการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ของผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อรวมวงเงิน
ตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว วงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปเป็นปลัดกระทรวงกลาโหม ให้ปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นผู้อนุมั ติการแก้ไขสัญญาหรือ
ข้อตกลง หรือกรณีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน ซึ่งเดิมอยู่ในอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างของ
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิม
และวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว วงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มีอำนาจอนุมัติการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไปเป็น
ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ให้ผู้บัญชาการทหารสูงสุดเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
กรณีตามวรรคสอง และวรรคสาม ปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผู้บัญชาการทหารสูงสุดอาจมอบ
อำนาจอนุมัติแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงให้ห ัว หน้าหน่ว ยงานของรัฐ ที่เป็นนิติบุคคลและเป็น คู่ส ัญญาตามที่
เห็นสมควรก็ได้ ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดังกล่าวอาจมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับรอง หรือผู้ ช่วยหรือ
หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงก็ให้กระทำได้
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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6.5 คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1592/62 ลง 29 พ.ย.62 เรื่อง การทำสัญญาและการบริหารสัญญาของ
กองทัพบก ข้อ 11 รายละเอียดดังนี้
11. การอนุ มั ติ แ ก้ ไ ขสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลงซึ่ ง จะต้ อ งเป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ก ำหนดไว้ ต าม
พระราชบัญญัติและตามระเบียบให้เป็นอำนาจของผู้บัญชาการทหารบก หรือผู้ได้รับมอบอำนาจจากผู้บัญชาการ
ทหารบก
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ที่มีวงเงินเดิมหรือเพื่อลดวงเงินหรือเพื่อเพิ่มวงเงิน ซึ่งเดิมอยู่ใน
อำนาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างของปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุด หรือผู้บัญชาการทหารบก
แล้วแต่กรณี การอนุมัติแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว กรณีใดเป็นอำนาจของปลัดกระทรวงกลาโหมหรือผู้
บัญชาการทหารสูงสุด ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดตามคำสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ 62/62 ลงวันที่
30 กันยายน พ.ศ.2562 เรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม
7. การเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาและข้อตกลง ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ปฏิบัติตาม มาตรา 98 และ 104 รายละเอียดดังนี้
มาตรา 98 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว
รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ย นแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
มาตรา 104 ในกรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิดจากกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่ไม่
เป็นสาระสำคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง หาทำให้สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นโมฆะไม่
ให้คณะกรรมการนโยบายมีอำนาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางกำหนดกรณี
ตัวอย่างที่ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง หรือที่ไม่เป็นสาระสำคัญหรือเป็น
กรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรงตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง ให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่าย
ใดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
8. การส่งสำเนาสัญญา ปฏิบัติตาม
8.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 164
รายละเอียดดังนี้
ข้อ 164 ให้หน่วยงานของรัฐส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่า ตั้งแต่หนึ่งล้าน
บาทขึ้นไป ให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง
หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
8.2 หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0433/ว49 ลง 31 ม.ค.62 มีรายละเอียดที่สำคัญ ดังนี้
“เพื่อเป็นการลดภาระของหน่วยงานของรัฐที่ต้องจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรตามนัยระเบียบฯ ข้อ 164 ดังกล่าว กรมบัญชีกลางจึงได้กำหนด
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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วิธีการจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ขึ้นมา โดยหน่วยงานของรัฐที่ดำเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ไม่ต้องจัดส่งเอกสารดังกล่าวให้สำนักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรต่อไปอีก ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 เป็นต้นไป”
8.3 หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/2195 ลง 12 ก.ค.61 ข้อ 2.2 รายละเอียดดังนี้
2.2 ให้หน่วยดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือซึ่งมีมูลค่า
ตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไปให้ สตง. และกรมสรรพากร ภายใน 30 วัน นับแต่วันทำสัญญาหรือข้อตกลง ตามระเบียบ
กระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 164 และเพื่อการตรวจสอบ
ของ ทบ. ให้หน่วยดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างส่งสำเนาสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือฯ ให้ จบ., สตน.ทบ. และ
สปช.ทบ. ภายในกำหนดเวลาดังกล่าวด้วย

แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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บทที่ 3
ตอนที่ 2
หลักประกันและการคืนหลักประกัน
1. หลักประกัน ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มี 2 ลักษณะ คือ
1.1 หลักประกันการเสนอราคา
1.2 หลักประกันสัญญา
2. หลักประกันการเสนอราคา ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 166 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 166 เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เสนอราคาหรือผู้ให้บริการไม่
ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง หรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้หน่วยงานของรัฐกำหนด
หลักประกันการเสนอราคา สำหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิก ส์ งานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงินซื้อหรือจ้างหรือวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง เกินกว่า
5,000,000 บาท ดังนี้
การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้มีการวางหลักประกันการเสนอราคาโดยให้ใช้
หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เช็ค หรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อ
เจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
(2) หนังสือคํ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
(3) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(4) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด
สำหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้มีการวางหลักประกัน
การเสนอราคา โดยให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อ
เจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
(3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
(4) หนังสือค้ำ ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลั กทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีเป็นการยื่นข้อเสนอจากต่างประเทศ สำหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือค้ำประกันของ
ธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกันการเสนอราคาได้อีก
ประเภทหนึ่ง
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคานำหลักประกันการเสนอราคาตามวรรคสอง (1) (3) หรือ (4)
ให้ ผ ู้ย ื่น ข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งหลักประกันการเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document
Format) ในวันเสนอราคา และให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือผู้เสนอราคาส่งต้นฉบับเอกสาร
ดังกล่าวมาให้หน่วยงานของรัฐตรวจสอบความถูกต้อง ตามวันและเวลาที่กำหนด โดยจะต้องดำเนินการวันใดวัน
หนึ่งภายใน 5 วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคาเว้นแต่ไม่อาจดำเนินการวันใดวันหนึ่งได้ ให้หน่วยงานของรัฐ
พิจารณากำหนดมากกว่า 1 วันได้แต่จำนวนวันดังกล่าวต้องไม่เกิน 5 วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา ทั้งนี้ ให้
ระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย
3. หลักประกันสัญญา ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ข้อ 167 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 167 หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) เงินสด
(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้นชำระต่อ
เจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
(3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนดโดยอาจ
เป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้
(4) หนังสือค้ำ ประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการ
เงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท
เงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด
(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
กรณีเป็นการยื่นข้อเสนอจากต่างประเทศ สำหรับการประกวดราคานานาชาติให้ใช้หนังสือค้ำประกัน ของ
ธนาคารในต่างประเทศที่มีหลักฐานดี และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเชื่อถือเป็นหลักประกันสัญญาได้อีกประเภทหนึ่ง
ข้อ 171 ในการทำสัญญาหากมีการแก้ไขสัญญาและมีผลทำ ให้วงเงินตามสัญญานั้นเปลี่ยนแปลงไปจาก
เดิมในกรณีเพิ่มขึ้น คู่สัญญาต้องนำหลักประกันสัญญามาวางเท่ากับวงเงินหลักประกันสัญญาที่ได้เพิ่มนั้น
ถ้าหลักประกันสัญญาที่คู่สัญญานำมามอบไว้เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาลดลงหรือเสื่อมค่า
ลง หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของคู่สัญญาตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามรวมถึงส่งมอบ
งานล่าช้าเป็น เหตุให้ร ะยะเวลาแล้วเสร็จ หรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่องตามสัญญา
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.

111
เปลี่ยนแปลงไป คู่สัญญาต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามมูลค่าที่กำหนด
ในสัญญามามอบให้ภายในระยะเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนด
4. มูลค่าหลักประกัน ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ข้อ 168 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 168 หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ให้กำหนดมูลค่าเป็นจำนวนเต็มในอัตราร้อย
ละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น แล้วแต่กรณี เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษ จะกำหนดอัตราสูงกว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้
ในการทำสัญญาจัดซื้อจัดจ้างที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน 1 ปี และพัสดุนั้นไม่ต้องมีการประกัน
เพื่อความชำรุดบกพร่อง เช่น พัสดุใช้สิ้นเปลือง ให้กำหนดหลักประกันในอัตราร้อยละห้าของราคาพัสดุที่ส่งมอบใน
แต่ละปีของสัญญา โดยให้ถือว่าหลักประกันนี้เป็นการค้ำประกันตลอดอายุสัญญาและหากในปีต่อไปราคาพัสดุที่
ส่งมอบแตกต่างไปจากราคาในรอบปีก่อนให้ปรับปรุงหลักประกันตามอัตราส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นก่อนครบรอบ
ปี ในกรณีที่หลักประกันต้องปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้นและคู่สัญญาไม่นำหลักประกันมาเพิ่มให้ครบจำนวนภายใน
15 วัน ก่อนการส่งมอบพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้นให้หน่วยงานของรัฐหักเงินค่าพัสดุงวดสุดท้ายของปีนั้ นที่
หน่วยงานของรัฐจะต้องจ่ายให้เป็นหลักประกันในส่วนที่เพิ่มขึ้น
การกำหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่ง จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือ
ในสัญญาด้วย
ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาวางหลักประกันที่มีมูลค่าสูงกว่าที่กำหนดไว้ในระเบียบเอกสารเชิญชวน
หรือสัญญา ให้อนุโลมรับได้
5. ข้อยกเว้นการวางหลักประกัน ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 169 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 169 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลักประกัน
6. การคืนหลักประกัน ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ข้อ 170 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 170 ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกันตามหลักเกณฑ์
ดังนี้
(1) หลักประกันการเสนอราคาให้คืนให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือผู้ค้ำประกัน ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้พิจารณาเห็นชอบรายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้ อหรือจ้างเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้ยื่น
ข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ทำสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่น
ข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
(2) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกันโดยเร็ว และอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน นับถัด
จากวันที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้วการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องมีการประกันเพื่อความชำรุดบกพร่อง
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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ให้คืนหลักประกันให้แก่คู่สัญญาหรือผู้ค้ำประกันตามอัตราส่วนของพัสดุซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับมอบไว้แล้ว แต่
ทั้งนี้จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย
การคืนหลักประกันที่เป็นหนังสือค้ำประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ในกรณี
ที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในกำหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือค้ำประกันให้แก่ผ ู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็วพร้อมกับแจ้งให้ธนาคารบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ผู้ค้ำประกันทราบด้วย สำหรับหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออก
หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
7. การนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา ปฏิบัติตาม หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว151 ลง 27 มี.ค.62 มี
รายละเอียดสำคัญดังนี้
1. การจัดซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายใดได้นำหลักประกันการเสนอราคาที่เป็นเช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย
ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น ชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้น ไม่เกิน 3 วันทำการ ซึ่ง
หน่วยงานของรัฐได้นำเข้าบัญชีเงิน ของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว หากต่อมาผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้รับการคัดเลือก
ให้เข้าทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ และมีความประสงค์จะนำหลักประกันการเสนอราคาดังกล่าวมาใช้เ ป็น
หลักประกันสัญญาต่อไป ก็ให้สามารถกระทำได้
8. การใช้พันธบัตรรัฐบาลไทยเป็นหลักประกัน ปฏิบัติตาม หนังสือ กรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/
ว225 ลง 22 พ.ค.63 เรื่อง การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา มีรายละเอียด
สำคัญดังนี้
“กรมบั ญ ชี ก ลางพิ จ ารณาแล้ ว ขอเรี ย นว่ า เพื ่ อ ป้ อ งกั น ความเสี ่ ย งจากการรั บ พั น ธบั ต รปลอมเป็ น
หลักประกันการเสนอราคาหรือหลักประกันสัญญา หน่วยงานของรัฐสามารถยื่นคำร้องขอตรวจสอบกรรมสิทธิ์ ใน
พันธบัตรตามแบบฟอร์มที่ธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) กำหนด”
9. การใช้หนังสือค้ำประกันเป็นหลักประกัน ปฏิบัติตาม หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว290 ลง 26 มิ.ย.63 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำ
ประกัน มีรายละเอียดสำคัญดังนี้
“คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยได้รับมอบหมายจาก
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการนโยบาย) พิจารณาแล้วเห็นว่า
โดยที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 166 และ 167
กำหนดให้ ต ั ว อย่ า งหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น การเสนอราคาและหนั ง สื อ ค้ ำ ประกั น สั ญ ญา เป็ น ไปตามตั ว อย่ า งที่
คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐมีตัวอย่างหนังสือค้ำประกันเพื่อใช้ในการทำสัญญาที่
ถูกต้อง จึงอาศัยอำนาจมาตรา 24 วรรคหนึ่ง (6) ประกอบมาตรา 29 วรรคหนึ่ง (7) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนดตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่ง
มาด้วย
อนึ่ง กรณีสัญญาเช่าที่ต้องวางหนังสือค้ำประกันเป็นหลักประกันสัญญาเช่า หน่วยงานของรัฐที่จะนำ
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน (หลักประกันสัญญาจ้าง) ไปปรับใช้กับกรณีสัญญาเช่านั้น ควรปรับแก้ข้อความใน
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันดังกล่าว รวมทั้งข้อความในหมายเหตุให้สอดคล้องกับกรณีของสัญญาเช่าด้วย”
10. การนำส่งหรือฝากหลักประกัน ปฏิบัติตาม หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/2195 ลง 12 ก.ค.61 ข้อ 2.5
รายละเอียดดังนี้
2.5 ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ นำส่งหรือนำฝากหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกัน
สัญญาที่เป็นเงินสดหรือแคชเชียร์เช็คกับสำนักงานการเงินของหน่วย ภายในวันที่ได้รับหรืออย่างช้าวันทำการ
ถัดไป
11. การตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา ปฏิบัติตาม
11.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ
184-186 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 184 ภายหลังจากสิ้นสุดสัญญา ระหว่างที่อยู่ในระหว่างระยะเวลารับประกันความชำรุด
บกพร่อง ให้หัวหน้าหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและ
ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุ เว้นแต่กรณีที่ไม่มีผู้ครอบครองพัสดุหรือมีหลายหน่ วยงานครอบครอง ให้
หัวหน้าเจ้าหน้าที่มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบำรุงรักษาและตรวจสอบความชำรุดบกพร่องของพัสดุนั้น
ข้อ 185 ในกรณีที่ปรากฏความชำรุดบกพร่องของพัสดุภายในระยะเวลาของการประกันความ
ชำรุดบกพร่องตามสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบตามข้อ 184 รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมทันที พร้อมทั้งแจ้งให้ผู้ค้ำประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย
ข้อ 186 เมื่อได้ดำเนินการตามข้อ 185 แล้ว กรณีที่สัญญาจะครบกำหนดรับประกันความชำรุด
บกพร่อง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาถึงความชำรุดบกพร่องของพั สดุ เพื่อป้องกันความเสียหาย จากนั้นให้คืน
หลักประกันสัญญาต่อไป
11.2 หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/2195 ลง 12 ก.ค.61 ข้อ 2.4 รายละเอียดดังนี้
2.4 ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่หรือเจ้าหน้าที่ ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนคืนหลักประกันสัญญา
โดยพัสดุที่รับประกัน ไม่เกิน 6 เดือน ให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนพ้นกำหนดรับประกัน 15 วัน และ
พัสดุที่รับประกันเกิน 6 เดือน ให้ตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนพ้นกำหนดรับประกัน 30 วัน
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บทที่ 4
การตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญา
ตอนที่ 1
การตรวจรับพัสดุและหน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1. การแจ้งการตรวจรับ ปฏิบัติตาม
1.1 วิทยุราชการทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0404/605 ลง 20 ก.พ.61 ข้อ 2.1 – 2.4 รายละเอียดดังนี้
2.1 การตรวจรับพัสดุเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ซึ่งควรแต่งตั้งจากผู้ชำนาญการ
หรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นๆ และต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 175 และ ข้อ 176 อย่างเคร่งครั ด ทั้งนี้ ต้องยึดถือผลประโยชน์
สูงสุดของ ทบ. เป็นหลัก
2.2 ในการตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะของ สป. ที่ต้องตรวจรับ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
พิจารณาตามรายละเอียดของคุณลักษณะเฉพาะ สป. นั้นๆ แล้วใช้ดุลพินิจว่าจะต้องทำการทดสอบทดลองหรือไม่
ในกรณี ท ี ่ ต ้ อ งทำการทดลองหรื อ ตรวจสอบในทางเทคนิ ค หรื อ ทางวิ ท ยาศาสตร์ จะเชิ ญ ผู ้ ช ำนาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น มาให้คำปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ กรมฝ่ายยุทธบริการหรือ
กรมฝ่ายกิจการพิเศษที่รับผิดชอบ สป. นั้นๆ ก็ได้
2.3 กรณี สป. ที่ตรวจรับมีจำนวนมาก ไม่สามารถตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะ สป. ได้ครบ
จำนวนทั้งหมด ให้ตรวจรับตามหลักวิชาสถิติ โดยใช้ รปจ. ว่าด้วยการสุ่มตัวอย่างสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2545 ของ พธ.ทบ.
เป็นหลักในการดำเนินการ และให้ถือว่าการสุ่มตัวอย่างเป็นขั้นตอนหนึ่งของการตรวจรับ ซึ่งจะต้องนับจำนวน สป.
ที่มาส่งมอบว่ามีครบถ้วนตามสัญญาหรือไม่ ก่อนดำเนินการสุ่มตัวอย่าง
2.4 เจ้าหน้าที่ (จัดหา/พลาธิการ/ส่งกำลัง) ของหน่วยต้องแจ้งให้หน่วยที่เกี่ยวข้องทราบดังนี้
2.4.1 กรณี สัญญาวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาท แจ้งให้ จบ. และ สตง. ทราบก่อนวันตรวจ
รับไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
2.4.2 กรณี สป. ในอัตราสิ่งอุปกรณ์ประเภทเครื่องแต่งกาย เครื่องประกอบเครื่องแต่ง
กาย เครื่องนอน เครื่องสนาม และของใช้ประจำตัว ตามคำสั่ง ทบ. ที่อ้างถึงในข้อ 3.2 ต้องแจ้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบคุณภาพ สป. ประเภทเครื่องแต่งกายตามอัตราการแจกจ่ายของ ทบ. ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันทำ
การ ในทุกขั้นตอนของการดำเนินกรรมวิธีจัดหา ตั้งแต่ได้รับอนุมัติแผนจัดหา พิจารณาผลการเสนอราคา และ
ตรวจรับพัสดุ ตามอ้างถึงในข้อ 1.3 และ ข้อ 1.4
2.4.3 แจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ท ราบกำหนดการตรวจรั บ และให้
คณะกรรมการฯ ทราบถึงระเบียบข้อปฏิบัติต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
1.2 หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/2195 ลง 12 ก.ค.61 ข้อ 2.3 รายละเอียดดังนี้
2.3 ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ของหน่วยดำเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้างแจ้ง สตง. และ จบ. ก่อนวันตรวจ
รับพัสดุตามสัญญาหรือข้อตกลงที่มีมูลค่าตั้งแต่หนึ่งล้านบาทขึ้นไป ไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
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2. หน้าที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 แบ่งการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามลักษณะของงานที่ดำเนินการ
ได้แก่
2.1 การตรวจรับพัสดุงานซื้อหรือจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง
ข้อ 175 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐก่อน
(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สำหรับกรณีที่มีการทดลองหรือ
ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือ ทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้
คำปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้ ใน
กรณีจำเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งและให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุนั้นมาส่ง แล้ วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำใบตรวจรับ
โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับเพื่อ
ดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มี รายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อทราบและสั่งการ
(5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่
ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้อง โดยถือ
ปฏิบัติตาม (4) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ
ภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างใน
จำนวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไป
แล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่ งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบ
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทำการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ
(7) ถ้ากรรมการตรวจรับ พัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโ ดยทำความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัว หน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดำเนินการตาม (4)
หรือ (5) แล้วแต่กรณี
2.2 การตรวจรับพัสดุงานก่อสร้าง
ข้อ 176 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมอาคาร
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(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของ
หน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงทุก
สัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
(3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสั ญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้นๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและ
เห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
(4) นอกจากการดำเนินการตาม (1) และ (2) ในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูป
รายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือมีข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่ อนเล็กน้อยหรือไม่เป็นไปตามหลัก
วิชาการช่างให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลัก
วิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด
(5) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(6) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นการถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดใน
สัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้นและให้ ทำใบรับรอง
ผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้รับ
จ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินของหน่วยงานของรัฐ
และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไป
ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า
เจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
(7) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้จึงดำเนินการตาม (6)
2.3 การควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ 177 ในการจ้างก่อสร้างแต่ละครั้งที่มีขั้นตอนการดำเนินการเป็นระยะ ๆ อันจำเป็นต้องมีการ
ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความรู้ความชำนาญทางด้านช่างตามลักษณะของงานก่อสร้างจากข้าราชการ ลูกจ้างประจำ
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่นของ
หน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้าราชการ ลูกจ้างประจำพนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือ
พนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ ออย่างอื่นของหน่วยงานของรัฐอื่น ตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐที่ผู้นั้นสังกัดแล้วในกรณีที่ลักษณะของงานก่อสร้างมีความจำเป็นต้องใช้ความรู้ความชำนาญหลาย
ด้าน จะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเฉพาะด้านหรือเป็นกลุ่มบุคคลก็ได้
ผู้ควบคุมงานควรมีคุณวุฒิตามที่ ผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้องมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่า
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
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ในกรณีจำเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงาน ให้ดำเนินการจ้างโดย
ถือปฏิบัติตามหมวด 4
ข้อ 178 ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆทุกวัน
ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม หรือ
ตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็น สมควร และตามหลักวิช าช่างเพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการล ะเอียด และ
ข้อกำหนดในสัญญาถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉพาะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมดแล้วแต่
กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทันที
(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็น
ที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้ว่างานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จ
แล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อน แล้วรายงาน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการ
ตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว
(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผล
การปฏิบัติงาน หรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่ เป็น
งานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด โดยถือว่าเป็น
เอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้ด้วย
(4) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่งมอบงานแต่ละงวดให้
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้ รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบ
ภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ
(หมายเหตุ : ตาม หนังสือ กบ.ทบ. ที่ กห 0404/2195 ลง 12 ก.ค.61 ข้อ 2.7 ชี้แจงว่า “การ
จ้างบำรุงรักษาลิฟท์หรือการจ้างรื้อถอนครุภัณฑ์ต่างๆ เป็นการดำเนินงานเพื่อบำรุงรักษาให้มีสภาพใช้งานปกติ
รวมถึงการจ้างในลักษณะดังกล่าว ที่ไม่ใช่ในการซ่อมแซม ปรับปรุง ต่อเติม เพื่อให้เกิดการใช้ประโยชน์มากขึ้น
กว่าเดิม ถือเป็นการจ้างเหมาบริการไม่เข้าหลักเกณฑ์ความหมายของงานจ้างก่อสร้าง จึง ไม่จำเป็นต้องแต่งตั้งผู้
ควบคุมงาน”)
3. ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุ ตาม หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0404/2938 ลง 9 ก.ย.63 เรื่อง ขอ
อนุมัติแนวทางการแต่งตั้งผู้ที่สำเร็จหลักสูตร กจบ. ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ นขต.ทบ. ฯ : ได้มี
การกำหนดระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุไว้ใน “แนวทางการบริหารงานพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ”
โดยมีรายละเอียดดังนี้
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“ในการตรวจรับพัสดุ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดำเนินการตรวจรับในวันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่งมอบ
และให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จไปโดยเร็วที่สุด แต่อย่างช้า ไม่เกิน 5 วันทำการ นับแต่วันที่คู่สัญญานำพัสดุมาส่ง
มอบ ทั้งนี้ ระยะเวลาดังกล่าว ไม่รวมถึงระยะเวลาในการตรวจทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรื อทาง
วิทยาศาสตร์ กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไม่สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลาดังกล่าว
ข้างต้นได้ ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพร้อมด้วยเหตุผลความจำเป็นพร้อมกับสำเนาแจ้งให้คู่สัญญาทราบ
ด้วย
กล่าวโดยสรุปว่า คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะต้องตรวจรั บพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่ง
มอบทำการตรวจรับให้แล้วเสร็จโดยเร็วที่สุดอย่างช้าไม่เกิน 5 วันทำการ โดยไม่รวมวันที่ใช้ในการตรวจสอบหรือ
ทดลอง (ถ้ามี) กรณีมีการตรวจสอบหรือทดลอง ให้ทำการตรวจรับปริมาณให้ครบจำนวนตามสัญญาไว้ก่อน ซึ่งการ
ตรวจรับจะสมบูรณ์ถูกต้องตามสัญญาก็ต่อเมื่อผลการตรวจสอบหรือทดลองมีผลใช้ได้ จึงจะสามารถดำเนินการเบิก
จ่ายเงินค่าพัสดุตามสัญญต่อไปได้ (ตามหนังสือสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ นร.1305/5855 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม
2544)”
(หมายเหตุ : รายละเอียดและแนวทางในการตรวจรับพัส ดุของหน่วยใน ทบ. ให้ปฏิบัติตาม “แนวทางการ
บริหารงานพัสดุของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ” ที่แนบต่อท้าย หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0404/2938
ลง 9 ก.ย.63 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางการแต่งตั้งผู้ที่สำเร็จหลักสูตร กจบ. ร่วมเป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุของ
นขต.ทบ.ฯ)
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บทที่ 4
ตอนที่ 2
ค่าปรับ และ การงดหรือลดค่าปรับและการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง
1. ค่าปรับ ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 162 ดังนี้
ข้อ 162 การทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ นอกจากการจ้างที่ปรึกษาให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน
ในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ 0.01 - 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ เว้นแต่การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จ
ของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันเป็นจำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 - 0.10 ของ
ราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท สำหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภค ที่มีผลกระทบต่อ
การจราจร ให้กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.25 ของราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกำหนดขั้นสูงสุดของ
การปรับก็ได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
ในการทำสัญญาจ้างที่ปรึกษา หากหน่วยงานของรัฐเห็นว่า ถ้าไม่กำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความ
เสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐผู้จัดทำสัญญากำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาเป็นรายวันในอัตราหรือ
จำนวนเงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจ้างนั้น
การกำหนดค่าปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสองในอัตราหรือเป็นจำนวนเงินเท่าใด ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ คำนึงถึงราคา กำหนดระยะเวลาของการใช้งาน และลักษณะของพัสดุซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ค่สู ัญญา
ของหน่วยงานของรัฐจะหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามสัญญา หรือกระทบต่อการจราจร หรือความเสียหายแก่ประโยชน์
สาธารณะ แล้วแต่กรณี
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเป็นชุด ถ้าขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่งส่วนใดไปแล้วจะไม่สามารถใช้
การได้โดยสมบูรณ์ แม้คู่สัญญาจะส่งมอบสิ่งของภายในกำหนดตามสัญญา แต่ยังขาดส่วนประกอบบางส่วน ต่อมา
ได้ส่งมอบส่วนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกำหนดสัญญา ให้ถือว่าไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย ให้ปรับเต็มราคาของ
ทั้งชุด
ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งค่าติดตั้งหรือทดลองด้วย ถ้าติดตั้งหรือทดลองเกินกว่ากำหนด
ตามสัญญาเป็นจำนวนวันเท่าใด ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กำหนดของราคาทั้งหมด
ทั้งนี้ ให้กำหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย
ข้อ 163 ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องกำหนดค่าปรับนอกเหนือจากที่กำหนดไว้
ในข้อ 162 เนื่องจากถ้าไม่กำหนดค่าปรับไว้ในสัญญาจะเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐเช่น งานที่เกี่ยวกับ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความชำรุดบกพร่องจากการซื้อขายคอมพิวเตอร์ ให้
พิจารณากำหนดอัตราค่าปรับในกรณีดังกล่าว โดยคำนึงถึงความสำคัญและลักษณะของงานที่จะกำหนด และความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่หน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ
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2. การแจ้งการปรับและการบอกสงวนสิทธิการปรับ ปฏิบัติตาม
2.1 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 181
รายละเอียดดังนี้
ข้อ 181 กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกำหนดส่งมอบแล้ว และมีค่าปรับเกิดขึ้นให้หน่วยงานของ
รัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน 7 วันทำการนับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบ
และเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นด้วย
2.2 คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1592/62 ลง 29 พ.ย.62 เรื่อง การทำสัญญาและการบริหารสัญญาของ
กองทัพบก ข้อ 7 รายละเอียดดังนี้
7. ให้ผู้บังคับหน่วยที่ดำเนินการจัดซื้อหรือจ้าง เป็นผู้มีอำนาจและลงนามในหนังสือการออกหนังสือ
รับรอง การแจ้งการปรับ การริบหลักประกันสัญญา การสงวนสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ อันพึงมีการคืนเงิน
ค่าปรับหรือการโอนสิทธิเรียกร้อง โดยลงนาม “ทำการแทน ผู้บัญชาการทหารบก”
3. การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ปฏิบัติตาม
3.1 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 102 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง
ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
(2) เหตุสุดวิสัย
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
(4) เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือ
ข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
3.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 182 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงตาม
มาตรา 102 ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐหรือเหตุสุดวิสัย หรือเกิดจาก
พฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายหรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ทำให้
คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ให้หน่วยงานของรัฐระบุไว้ใน
สัญญาหรือข้อตกลงกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวให้หน่วยงานของรัฐทราบภายใน 15 วัน นับถัดจาก
วันที่เหตุนั้นได้สิ้นสุดลงหรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าว
อ้างเพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือ ขอขยายเวลาในภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ ความ
บกพร่องของหน่วยงานของรัฐซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
3.3 หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.2/ว52 ลง 31 ม.ค.62 ตามหนังสือฉบับนี้ ได้มีการซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลด
ค่าปรับหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงไว้ โดยมีรายละเอียดสำคัญได้ดังนี้
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3.3.1 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้
เป็นไปตามกรณีที่กำหนดใน พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ.2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง
3.3.2 ให้หน่วยงานของรัฐต้องระบุไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง ให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุในการของดหรือ
ลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้น
ได้สิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากไม่ได้แจ้งภายในเวลาที่กำหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อ
ของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาในภายหลังไม่ได้ เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความ
บกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือหน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
3.3.3 จากหลักเกณฑ์ดังการจะกระทำการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการ
ตามสัญญาหรือข้อตกลง ได้ก็ต่อเมื่อมีเหตุอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่มาตรา 102 กำหนดไว้ และเหตุดังกล่าวต้อง
ส่งผลกระทบให้คู่สัญญาไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาตามสัญญาได้ โดยการ
ขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงจะใช้ในกรณีสัญญายังไม่ครบกำหนดและยังไม่มีค่าปรับเกิดขึ้น ส่วนการ
งดหรือลดค่าปรับจะใช้ในกรณีที่สัญญาครบกำหนดและมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว ส่วน “เหตุสุดวิสัย” หมายถึง เหตุ
ใดๆ อันจะเกิดขึ้นก็ดี จะให้ผลพิบัติก็ดี เป็นเหตุที่ไม่อาจป้องกันได้ แม้ทั้งบุคคลผู้ต้องประสบหรือใกล้จะต้ อง
ประสบเหตุนั้น จะได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึงคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและภาวะเช่นนั้น”
3.3.4 กรณีเหตุอุทกภัยที่เกิดขึ้นในพื้นที่หลายจังหวัด หากปรากฏข้อเท็จจริงชัดแจ้งว่า คู่สัญญากับ
หน่วยงานของรัฐที่ประสบเหตุดังกล่าวได้จัดการระมัดระวังตามสมควรอันพึ งคาดหมายได้จากบุคคลในฐานะและ
ภาวะเช่นนั้นแล้ว แต่ไม่อาจป้องกันได้ ก็ถือเป็นเหตุสุดวิสัย ซึ่งหากเหตุอุทกภัยดังกล่าวส่งผลกระทบทำให้คู่สัญญา
ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรืองานตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญาได้ ก็อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐที่จะพิจารณาขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง หรืองดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญาได้ตามจำนวน
วันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง แต่เหตุอุทกภัยดังกล่าวไม่ได้เกิดขึ้นหลังจากการตรวจรับงานงวดสุดท้าย หน่วยงานของรัฐ
ย่อมสามารถงดหรือลดคค่าปรับให้แกคู่สัญญาได้ ทั้งนี้คู่สัญญาจะต้องแจ้งเหตุดังกล่ าวให้น่วยงานของรัฐทราบ
ภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง โดยพิจารณาวันที่เหตุสิ้นสุดลงจากเอกสารหลักฐานที่อ้างอิงได้
อาทิ ประกาศต่างๆ ของหน่วยงานของรัฐ หรือบันทึกผู้ควบคุมงานก่อสร้าง เป็นต้น
3.4 คำสั่ง กห. (เฉพาะ) ที่ 62/62 ลง 30 ก.ย.62 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของ
กระทรวงกลาโหม ข้อ 10
10. การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งจะต้อง
เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้ตามพระราชบัญญัติและระเบียบ ให้เป็นอำนาจของปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้
บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเป็นหัว หน้า
หน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ดังกล่าว อาจมอบหมายให้ผู้ดำรงตำแหน่งระดับ
รอง หรือผู้ช่วย หรือหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด มีอำนาจอนุมัติงดหรือลดค่ าปรับ หรือขยายเวลาทำการตาม
สัญญาหรือข้อตกลง ก็ให้กระทำได้
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3.5 หนังสือ กบ.ทบ. ด่วนมาก ที่ กห 0404/2694 ลง 4 ก.ย.60 เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุ และการมอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ ของ ทบ. ข้อ 3.2.2
3.2.2 การงดหรือลดค่าปรับให้แก่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ซึ่ง
จะต้องเป็นไปตาม พ.ร.บ.ฯ มาตรา 102 และระเบียบ กค.ฯ ข้อ182 ที่อ้างถึง 1 และ 2 ดังนั้น จึงเห็นสมควรมอบ
อำนาจให้ผู้สั่งซื้อ ผู้สั่งจ้าง ผู้สั่งจ้างที่ปรึกษา ผู้สั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน แล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุมัติตามเดิม
โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจอนุมัติลงนาม “รับคำสั่ง ผบ.ทบ.” ทั้งนี้รวมถึงวงเงินที่ได้รับมอบอำนาจจาก ผบ.ทบ.ใน
การสั่งซื้อ สั่งจ้าง สั่งจ้างที่ปรึกษา สั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงานด้วย
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บทที่ 4
ตอนที่ 3
การบอกเลิกสัญญา
1. การบอกเลิกสัญญา ปฏิบัติตาม
1.1 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 103 ดังนี้
มาตรา 103 ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะ
บอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา
(1) เหตุตามที่กฎหมายกำหนด
(2) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
(3) เหตุอื่นตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง
(4) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาได้เฉพาะในกรณีท่เี ป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของ
รัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป
ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับ แล้วแต่กรณี หากคู่สัญญาเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญาจะยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้ในการนี้ หน่วยงาน
ของรัฐต้องออกใบรับคำขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคำขอนั้นโดยไม่ชักช้าเมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้ง
ผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว หากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้
ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาในการพิจารณาคำขอของหน่วยงานของ
รัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนดซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้น
เพื่อพิจารณาค่าเสียหายและการกำหนดวงเงินค่าเสียหายที่ต้องรายงานต่อกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183
ข้อ 183 นอกจากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 103 หากปรากฏว่าคู่ส ัญญาไม่
สามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นหากจำนวนเงินค่าปรับ
จะเกินร้อยละสิบ ของวงเงิน ค่าพัส ดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ พิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญาจะได้ยินยอมเสียค่า ปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น
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1.3 หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค
0405.2/ว83 ลง 22 ก.พ.62 กำหนดแนวทางปฏิบัติในการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ไว้ดังนี้
1. เมื่อครบกำหนดส่งมอบสิ่งของหรืองานจ้างที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง และได้ล่วงเลย
กำหนดระยะเวลาดังกล่าวจนมีค่าปรับเกิดขึ้นแล้ว เมื่อจำนวนค่าปรับที่เกิดขึ้นจะเกินกว่าร้อยละสิบของวงเงินค่า
พัสดุหรืค่าจ้างตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้หน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งบอกกล่าวกับคู่สัญญาว่า จำนวนค่าปรับที่
เกิดขึ้นจะเกินกว่าร้อยละสิบแล้ว และจะดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไป เว้นแต่คู่สัญญาจะได้มี
หนังสือแจ้งภายในระยะเวลาที่กำหนด โดยจะยินยอมเสียค่าปรับแก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนใดๆ ทั้งสิ้น
2. กรณีที่คู่สัญญาได้มีหนังสือแจ้งความยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ
ทั้งสิ้น ภายในระยะเวลาที่กำหนด ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
ได้เท่าที่จำเป็น โดยหน่วยงานของรัฐต้องประเมินควมคืบหน้าการดำเนินการตามสัญญาของคู่สัญญาว่ า การผ่อน
ปรนดังกล่าวจะทำให้คู่สัญญาดำเนินการแล้วเสร็จหรือไม่ หรือจะต้องใช้ดุลพินิจว่าจะบอกเลิกสัญญาหรือไม่ ซึ่งมี
แนวทางปฏิบัติดังนี้
2.1 ในกรณีที่เห็นว่า ควรผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้ง
คู่สัญญาให้รับทราบและดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงโดยเร็ว โดยคู่สัญญาจะต้องกำหนดแผนและระยะเวลา
การดำเนินการแล้วเสร็จให้ชัดเจน
2.2 ในกรณีที่จะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งการบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลงไปยังคู่สัญญาโดยเร็ว ทั้งนี้ การแจ้งบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องทำเป็นลายลัก ษณ์อักษร
พร้อมกับแจ้งการปรับ และริบหลักประกันสัญญาหรือข้อตกลง (ถ้ามี)
3. กรณีที่คู่สัญญาได้มีหนังสือแจ้งความยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยมีเงื่อนไข หรือ
กรณีคู่ส ัญญาไม่มีห นังสือแจ้งความยิน ยอมดังกล่าวภายในระยะเวลาที่กำหนดโดยไม่มีเหตุผ ลอันสมควรให้
หน่วยงานของรัฐแจ้งการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงไปยังคู่สัญญาโดยเร็ว ทั้งนี้ การแจ้งบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลงจะต้องทำเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมกับแจ้งการปรับและริบหลักประกันสัญญาหรือข้อตกลง (ถ้ามี)
1.4 คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1592/62 ลง 29 พ.ย.62 เรื่อง การทำสัญญาและการบริหารสัญญาของ
กองทัพบก ข้อ 8 รายละเอียดดังนี้
8. ให้ผู้บังคับหน่วยที่ดำเนินการจัดซื้อหรือจ้าง เป็นผู้มีอำนาจและลงนามบอกเลิกสัญญาและรายงาน
การบอกเลิกสัญญาให้กองทัพบกทราบโดยด่วน สัญญาใดที่ผู้บัญชาการทหารบก หรือผู้ได้รับมอบหมายให้สั่งการ
แทนผู้บัญชาการทหารบกเป็นผู้ลงนาม ในการบอกเลิกสัญญาให้หน่วยรายงานกองทัพบกเพื่อทราบด้วย
2. ค่าเสียหาย (จากกรณีบอกเลิกสั ญญา) ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 187 – 189 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 187 กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลงนั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่กรณี หากคู่สัญญาเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้อง
รับผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญาจะยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้ ตามความใน
มาตรา 113 วรรคสาม โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้
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(1) ให้คู่สัญญายื่นคำขอมายังหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้มีการบอกเลิก
สัญญา
(2) คำขอต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการ
เรียกร้องให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
(3) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคำขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคำขอนั้นให้แล้วเสร็จภายใน 61
วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำขอ หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในกำหนดนั้น ให้ขอขยายระยะเวลาออกไปต่อหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน 15 วันนับถัดจากวันครบกำหนดเวลาดังกล่าว
(4) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย และให้ทำหน้าที่ตามข้อ 189
(5) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเมื่อพิจารณาคำร้องแล้วเสร็จภายใน
7 วันทำการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบด้วยกับผลการพิจารณา
เมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้ว หากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการ
พิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป
ข้อ 188 ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกว่า “คณะกรรมการพิจารณาความ
เสียหาย” ประกอบด้วยประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน โดยให้แต่งตั้งจากข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่
เรียกชื่ออย่างอื่น ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัยจะ
แต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน 2 คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
ข้อ 189 คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามคำร้องของคู่สัญญา
(2) ในกรณีจำเป็นจะเชิญคู่สัญญา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้น มาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริงในส่วน
ที่เกี่ยวข้องได้
(3) พิจารณาค่าเสียหายและกำหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
(4) จัดทำรายงานผลการพิจารณา ตาม (1) ถึง (3) พร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
การพิจารณาค่าเสียหายตามวรรคหนึ่งให้คณะกรรมการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการวินิจฉัย
กำหนด และในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายและมีวงเงินค่าเสียหาย
ครั้งละเกิน 51,111 บาท ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำรายงานความเห็นเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความ
เห็นชอบ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ วิธีการรายงาน ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
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บทที่ 5
การจ่ายเงินล่วงหน้า
1. การจ่ายเงินล่วงหน้า ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 89 - 90 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 89 การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าให้แก่ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะกระทำมิได้เว้นแต่หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจำเป็นจะต้องจ่าย และมีการกำหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการทำสัญญาหรือข้อตกลง ให้
กระทำได้เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) การซื้อหรือการจ้างจากหน่วยงานของรัฐ จ่ายได้ไม่เกินร้อยละห้าสิบของราคาซื้อหรือราคาจ้าง
(2) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศซึ่งต้องดำเนินการ
ผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรือการซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ หรือพัสดุอื่นที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศ
กำหนด ซึ่งจำเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจำหน่ายโดยตรงในต่างประเทศ ให้จ่ายได้ตามที่ตกลงกับสถาบันของ
รัฐหรือองค์การระหว่างประเทศ หรือตามเงื่อนไขที่ผู้ขายกำหนด แล้วแต่กรณี
(3) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานข้อมูลสำเร็จรูปที่มีลักษณะจะต้องบอกรับ
เป็นสมาชิกก่อน และมีกำหนดการออกเป็นวาระดังเช่นวารสาร หรือการบอกรับเป็นสมาชิกเพื่อการใช้ประโยชน์เรียก
ค้นหาข้อมูลข่าวสารจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ โดยอาศัยระบบเครือข่ายสารสนเทศ ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริง
(4) การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจงนอกจากกรณีตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละสิบห้าของราคาซื้อหรือราคาจ้างแต่ทั้งนี้ จะต้องกำหนดอัตรา
ค่าพัสดุที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย
ข้อ 90 การจ่ายเงินตามแบบธรรมเนียมการค้าระหว่างประเทศ โดยเปิด เลตเตอร์ออฟเครดิต หรือโดย
วิธีใช้ดราฟต์กรณีที่วงเงินไม่เกิน 500,000 บาท หรือการจ่ายเงินตามความก้าวหน้าในการสั่งซื้อพัสดุ ให้กระทำได้
โดยไม่ถือว่าเป็นการจ่ายเงินล่วงหน้า
2. หลักประกันการรับเงินล่วงหน้ า ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 91 ดังนี้
ข้อ 91 การจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ 89 (1) (2) และ (3) ไม่ต้องเรียกหลักประกัน
ส่วนการจ่ายเงินค่าพัสดุล่วงหน้าตามข้อ 89 (4) ผู้ประกอบการที่เป็นคู่สัญญาจะต้องนำ พันธบัตรรัฐบาล
ไทยหรือหนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารในประเทศมาค้ำประกั นเงินที่รับ
ล่วงหน้าไปนั้น และให้หน่วยงานของรัฐคืนหนังสือค้ำประกันดังกล่าวให้แก่คู่สัญญาเมื่อหน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่
ได้จ่ายล่วงหน้าจากเงินค่าของหรือค่าจ้างในแต่ละงวดครบถ้วนแล้ว ทั้งนี้ให้กำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาด้วย
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3. การคืนหลักประกันการรับเงินล่ วงหน้า ปฏิบัติตาม ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 172 ดังนี้
ข้อ 172 หลักประกันการรับเงินล่วงหน้าตามข้อ 91 วรรคสอง หรือข้อ 130 วรรคหนึ่งแล้วแต่กรณี เมื่อ
หน่วยงานของรัฐได้หักเงินที่จะจ่ายแต่ละครั้งที่จะใช้คืนเงินล่วงหน้าที่คู่สัญญาได้รับไปเป็นจำนวนเท่าใดแล้ว หรือ
นำหลักประกันมาวางเท่ากับมูลค่าของเงินที่ต้องหัก คู่สัญญาสามารถขอคืนหลักประกันการรับเงินล่วงหน้าแต่
บางส่วนได้ ทั้งนี้ จะต้องระบุไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารเชิญชวนและในสัญญาด้วย
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บทที่ 6
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
1. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 106 – 108 รายละเอียดดังนี้
มาตรา 106 เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็น
คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ
การประเมินผลการปฏิบัติ งานตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญาของคู่สัญญาเป็นสำคัญ
ผู้ประกอบการรายใดที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด จะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา
กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรค
สาม ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
มาตรา 107 ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามมาตรา 106 ให้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์
ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา 108 ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกำหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่น
นอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาก็ได้ เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุง
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 190 – 191
ข้อ 190 เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามที่กำหนดในหมวดนี้
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาถึงความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาที่ทำไว้กับหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ โดยให้ตรวจสอบจากผลการ
ปฏิบัติงานของคู่สัญญาที่ผ่านมาตั้งแต่วันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐจะต้องกำหนดไว้ใน
ประกาศและเอกสารเชิญชวนเพื่อให้ผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐทราบเงื่อนไขการ
ประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวด้วย
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการให้ดำเนินการผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด
ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกำหนดหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของที่
ปรึกษาไว้เป็นการเฉพาะก็ได้
ข้อ 191 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามข้อ 190 นอกเหนือจากความสามารถในการ
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญา อาจกำหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานในด้านอื่น ๆ ด้วยก็ได้ ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกำหนด โดยให้คำนึงถึงคุณภาพและคุณสมบัติที่เป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้ เพื่อให้การ
พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
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บทที่ 7
การบันทึกรายงานผลการพิจารณา
เมื่อหน่วยงานของรัฐดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างจนสิ้นสุดกระบวนการในแต่ละเรื่องเรียบร้อยแล้ว หน่วย
จะต้องเก็บรวบรวมข้อมูลในการดำเนินการพร้อมทั้งรายละเอียดการพิจารณาทั้งหมด บันทึกไว้อย่างเป็นระบบ
เพื่อสามารถเรียกดูได้เมื่อได้รับการร้องขอ โดยปฏิบัติตามรายละเอียดดังต่อไปนี้
1. พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 12 ดังนี้
มาตรา 12 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละเอียด วิธีการและ
ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ
การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการร้องขอ
เพื่อตรวจดูบันทึกรายงานดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
2. ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 16 ดังนี้
ข้อ 16 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการบันทึก
รายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพร้อมทั้งเอกสาร หลักฐานประกอบ ตาม
รายการดังต่อไปนี้
(1) รายงานขอซื้อหรือขอจ้างตามความในหมวด 2 ส่วนที่ 2 หมวด 3 ส่วนที่ 2 และหมวด 4 ส่วนที่ 2
แล้วแต่กรณี
(2) เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น (ถ้ามี)
(3) ประกาศและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวน และเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง
(4) ข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(5) บันทึกรายงานผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(6) ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก
(7) สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ (ถ้ามี)
(8) บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดจะต้องมีเอกสารหลักฐานใดให้เป็นไปตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ทั้งนี้ การ
จัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ หน่วยงานของรัฐสามารถใช้เอกสาร
ที่จัดทำในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบบันทึกรายงานผลการพิจารณาตาม
วรรคหนึ่งได้
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บทที่ 8
การทิ้งงาน
1. การลงโทษผู้ทิ้งงาน ปฏิบัติตาม
1.1 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 109 ดังนี้
มาตรา 109 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการดังต่อไปนี้
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้นกระทำการอันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน
(1) เป็น ผู้ย ื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้ว ไม่ยอมไปทำสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนั งสือกับ
หน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กำหนด
(2) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ไม่
ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น
(3) เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการอันมีลักษณะเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทำการโดยไม่สุจริต
(4) เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง
(5) เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา 88
(6) การกระทำอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอำนาจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน และให้แจ้งเวียน
รายชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางรวมทั้งแจ้ง
ให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วย
ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงาน ถ้าการกระทำดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน และการแจ้งเวียนรายชื่อ
ผู้ทิ้งงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
1.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 192
- 197 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 192 ห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานที่ปลัดกระทรวงการคลังได้ระบุชื่อไว้ในบัญชี
รายชื่อผู้ทิ้งงานและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
การห้ามหน่วยงานของรัฐก่อนิติสัมพันธ์กับผู้ทิ้งงานตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับบุคคลตามข้อ 196
วรรคสอง และวรรคสาม ด้วย
บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลใดที่อยู่ในระหว่างการพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อกำหนดในส่วนนี้
ให้บุคคลดังกล่าวมีสิทธิยื่นข้อเสนอให้แก่หน่วยงานของรัฐได้ แต่ถ้าผลการพิจารณาต่อมาปลัดกระทรวงการคลังได้
สั่งให้บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลนั้นเป็นผู้ทิ้งงาน ให้หน่วยงานของรัฐตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มี
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สิทธิได้รับการคัดเลือกหรือยกเลิกการซื้อหรือจ้าง หรือยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทำก่อนการ
สั่งการของปลัดกระทรวงการคลัง เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาเห็ นว่าจะเป็นประโยชน์แก่
หน่วยงานของรัฐอย่างยิ่ง หัวหน้าหน่วยงานของรัฐจะไม่ตัดรายชื่อบุคคลดังกล่าวออกจากรายชื่อผู้มีสิทธิได้รับการ
คัดเลือก หรือจะไม่ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจะไม่ยกเลิกการลงนามในสัญญาซื้อหรือจ้างที่ได้กระทำก่อนการสั่ง
การของปลัดกระทรวงการคลังก็ได้
ข้อ 193 ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการอันมีลักษณะ
เป็นการทิ้งงาน ตามความในมาตรา 109 ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอคู่สัญญา หรือผู้รับ
จ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ หรือที่ปรึกษา หรือผู้ให้บริการออกแบบหรือควบคุมงาน เป็นผู้
ทิ้งงาน แล้วแต่กรณี พร้อมความเห็นของตนเสนอไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาสั่งให้ เป็นผู้ทิ้งงาน
โดยเร็ว
เมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้พิจารณาหลังจากที่ได้ฟังความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัยตามมาตรา
29 (5) แล้ว และเห็นว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ก็ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้ง
งาน โดยระบุชื่อผู้ทิ้งงานไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐต่าง ๆ ทราบ
รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานรายนั้นทราบทางไปรษณีย์ลงทะเบียนด้วย
ในกรณีปลัดกระทรวงการคลังเห็นว่าบุคคลดังกล่าวไม่สมควรเป็นผู้ทิ้งงาน ให้แจ้งผลการพิจารณาไป
ให้หน่วยงานของรัฐนั้นทราบด้วย
ข้อ 194 ในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยปรากฏในภายหลังว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายหนึ่งหรือหลายรายไม่ว่า
จะเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือ
กระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคา
แทน ให้หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไ ม่
โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่หน่วยงานของรัฐสงสัยไปยังผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยทราบ พร้อมทั้งให้ชี้แจงรายละเอียด
ข้อเท็จจริงภายในเวลาที่หน่วยงานของรัฐกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจาก
หน่วยงานของรัฐ
เมื่อหน่ว ยงานของรัฐได้รับ คำชี้แจงจากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ห ัว หน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาว่าบุคคลดังกล่าวสมควรเป็นผู้ทิ้งงานหรือไม่
หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ถูกสงสัยไม่ชี้แจงภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า
มีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่า งเป็นธรรม หรือมีการกระทำโดยไม่สุจริตให้หัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเสนอความเห็นไปยังปลัดกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ผู้นั้นเป็นผู้ทิ้งงาน
ข้อ 195 ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอร่วมกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
หรือกระทำการโดยไม่สุจริตรายใด ซึ่งมิใ ช่เป็นผู้ริเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าว ได้ให้ความร่วมมือเป็นประโยชน์ต่อ
การพิจารณาของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นได้รับการยกเว้นที่
จะไม่เป็นผู้ทิ้งงานได้ โดยแสดงเหตุผลหรือระบุเหตุผลไว้ในการเสนอความเห็นหรือในการสั่งการ แล้วแต่กรณี
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ข้อ 196 ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ 193 ข้อ 194 หรือข้อ 195 ถ้าการกระทำ
ดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติ
บุคคลนั้น ให้ปลัดกระทรวงการคลังสั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
ในกรณีที่นิติบุคคลรายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ 193 ข้อ 194 หรือข้อ 195 ให้คำสั่งดังกล่าวมี
ผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการ ผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มี
อำนาจในการดำเนินงานในกิ จการของนิติบุคคลนั้นเป็นบุคคลเดียวกันกับหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วย
ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ 193 ข้อ 194 หรือข้อ 195ให้คำสั่ง
ดังกล่าวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอ ซึ่งมีบุคคลดังกล่าวเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการกรรมการผู้จัดการ
ผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
ข้อ 197 เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการให้เป็นไปตามระเบียบนี้ เมื่อปรากฏข้อเท็จจริงอันควร
สงสัยว่า มีการกระทำตามข้อ 193 ข้อ 194 หรือข้อ 195 และหน่วยงานของรัฐนั้นยังไม่ได้รายงานไปยังปลัด
กระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงการคลังอาจเรียกให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา ที่มีข้อเท็ จจริงอันควรสงสัยว่ามี
การกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือกระทำการโดยไม่สุจริตมาชี้แจงข้อเท็จจริงต่อปลัด
กระทรวงการคลัง ทั้งนี้ โดยมีหนังสือแจ้งเหตุที่ปลัดกระทรวงการคลังสงสัยไปยังบุคคลดังกล่าว พร้อมทั้งแจ้งให้
บุคคลนั้นชี้แจงรายละเอียดข้อเท็จจริงภายในเวลาที่ปลัดกระทรวงการคลังกำหนด แต่ต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน นับ
แต่วันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากปลัดกระทรวงการคลัง
เมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้รับคำชี้แจงจากผู้ได้รับการคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาที่ถูกสงสัยตาม
วรรคหนึ ่ งแล้ว ให้ ปลั ดกระทรวงการคลังพิ จารณาคำชี้ แจงดั งกล่ าว หากคำชี ้ แจงไม่ ม ีเหตุ ผลรั บฟั งได้ ให้ปลั ด
กระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้งแจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย
หากผู้ย ื่น ข้อเสนอ หรือคู่ส ัญญา ที่ถูกสงสัยตามวรรคหนึ่ง ไม่ช ี้แจงภายในกำหนดเวลาที่ปลั ด
กระทรวงการคลังจะได้กำหนดไว้ ให้ถือว่ามีเหตุอันควรเชื่อได้ว่ามีการกระทำอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม หรือมีการกระทำโดยไม่สุจริต ให้ปลัดกระทรวงการคลังพิจารณาให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงาน พร้อมทั้ง
แจ้งผลการพิจารณาไปให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย
(หมายเหตุ : การแจ้งเป็นผู้ทิ้งงาน ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการแจ้งตามแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน ที่
กำหนดไว้ตาม หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.2/ว496 ลง 29 ธ.ค.60)
2. การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
2.1 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 110 – 111 ดังนี้
มาตรา 110 ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา 109 อาจร้องขอให้ได้รับการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้ง
งานได้ โดยอย่างน้อยต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง
(2) มีการชำระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ
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(3) ได้พ้นกำหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
มาตรา 111 เมื่อได้มีการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานตามมาตรา 109 แล้ว ห้ามหน่วยงานของรัฐทำการ
จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงานซึ่งรวมถึงนิติบุ คคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการผู้บริหาร หรือผู้มี
อำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา
110 แล้ว
2.2 ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 198
– 201 รายละเอียดดังนี้
ข้อ 198 ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานสามารถยื่นคำ ร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้โดยต้องแสดง
หลักฐานประกอบการพิจารณามาด้วย โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
(1) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 2 ปี โดยจะต้องไม่ได้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานเนื่องจากมี
การกระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทำการโดยไม่สุจริต ทั้งนี้ ผู้
ขอเพิกถอนที่จะได้รับการเพิกถอนในข้อนี้ ต้องไม่เคยมีผลการประเมินตามหมวด 7 เป็นผู้ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด
และถูกระงับไม่ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(2) ถูกขึ้นบัญชีเป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป และจะต้องไม่ได้ถูกสั่งหรือแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้ง
งาน เนื่องจากมีการกระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทำการโดยไม่
สุจริต
ข้อ 199 คณะกรรมการวินิจฉัยอาจเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง เพื่อให้มีการเพิกถอน
การเป็นผู้ทิ้งงาน สำหรับผู้ทิ้งงานที่ถูกแจ้งเวียนชื่อมาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี ออกจากบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานก็ได้
ข้อ 200 ผู้ทิ้งงานรายใดที่ถูกเพิกถอนชื่อจากการเป็นผู้ทิ้งงานไปแล้ว หากผู้ทิ้งงานรายนั้นถูกสั่งให้
เป็นผู้ทิ้งงานซ้ำอีก ภายในระยะเวลา 3 ปี นับถัดจากวันที่ได้รับการเพิกถอนชื่อออกจากการเป็นผู้ทิ้งงานแล้ว การ
เพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลัง ผู้ทิ้งงานจะไม่มีสิ ทธิได้เพิกถอนตามข้อ 198 (1) แต่จะมีสิทธิได้เพิกถอนตาม
ข้อ 198 (2) ได้ เมื่อครบกำหนดระยะเวลา 8 ปีนับตั้งแต่วันทีถ่ กู สั่งและแจ้งเวียนให้เป็นผู้ทิ้งงานในครั้งหลัง
ข้อ 201 ผู้ทิ้งงานที่ประสงค์จะขอใช้สิทธิเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามข้อ 198 (1) และข้อ 198 (2)
ต้องยื่นคำขอเพิกถอนมายังปลัดกระทรวงการคลัง พร้อมทั้งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วย ทั้งนี้ การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานจะมีผลต่อเมื่อปลัดกระทรวงการคลังได้สั่งเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้ง
งานและได้แจ้งเวียนการเพิกถอนชื่อผู้ทิ้งงานแล้ว
(หมายเหตุ : การแจ้งเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการแจ้งตามแบบขอเพิก
ถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน ที่กำหนดไว้ตาม หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว500 ลง 29 ธ.ค.60 โดยมีการกำหนดหลักเกณฑ์การเพิกถอน
การเป็นผู้ทิ้งงาน ไว้ตาม หนังสือ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.7/ว224 ลง 15 พ.ค.62)
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.
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รับผิดชอบในการอนุมัติความต้องการ และแผนจัดหา แก้ไขแผนจัดหา. กรุงเทพฯ: กองทัพบก.
____. (2560). คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 1248/60 ลงวันที่ 22 กันยายน 2560 เรื่อง การกำหนดเจ้าหน้าที่
และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วย และการจัดทำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี. กรุงเทพฯ: กองทัพบก.
____. (2560). คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 1255/60 ลงวันที่ 25 กันยายน 2560 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดซื้อหรือจ้างและการบริหารพัสดุ. กรุงเทพฯ: กองทัพบก.
____. (2562). คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 1592/62 ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562 เรื่องการทำสัญญาและการ
บริหารสัญญาของกองทัพบก. กรุงเทพฯ: กองทัพบก.
____. (2563). คำสั่งกองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 1380/63 ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2563 เรื่องการกำหนดและการใช้
คุณลักษณะเฉพาะสิ่งอุปกรณ์ กรุงเทพฯ: กองทัพบก.
____. (2561). วิทยุราชการทหาร ด่วนมาก ที่ กห 0404/605 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561. กรุงเทพฯ:
กองทัพบก.
ข้อบังคับกระทรวงกลาโหม ว่าด้วยตำแหน่งและการเทียบตำแหน่งบังคับบัญชาข้าราชการกลาโหม พ.ศ.2501.
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ. (2558). หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/
ว63 ลงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2558 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็ กทรอนิกส์
และวิธีประกวดราคาอิเล็ กทรอนิกส์ (Electronic bidding : e – Bidding). กรุงเทพฯ:
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ.
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ. (2559). หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) 0421.3/
ว190 ลงวันที่ 10 พฤษภาคม 2559 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับการดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) เพิ่มเติม. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการว่าด้วยการ
พัสดุ.
____. (2560). หนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ ด่ว นที่สุ ด ที่ กค (กวพ) 0421.3/ว320 ลงวันที่ 24
สิงหาคม 2560 เรื่อง กำหนดสินค้าสำหรับการดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Market : e – market) เพิ่มเติม. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ.
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ. (2560). หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว453 ลงวันที่
28 พฤศจิ กายน 2560 เรื่ อง การดำเนินการกรณีมีผู้ยื่นข้อเสนอรายเดีย ว. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการ
วินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.
____. (2560). หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุ ด ที่ กค
(กวจ) 0405.2/ว398 ลงวันที่ 12 ตุล าคม 2560 เรื่อง การยกเว้นการปฏิบัติตามกฎกระทรวงเรื่องพัสดุที่
รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน หมวด 6 พัสดุส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข เกี่ยวกับการจัดซื้อยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.
____. (2560). หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.2/ว496 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน. กรุงเทพฯ:
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.
____. (2560). หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.2/ว500 ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2560 เรื่อง การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน.
กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.
____. (2561). หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่
เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของ
รัฐ. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.
____. (2561). หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.2/ว123 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวง
กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560 และกำหนดแนวทางปฏิบัติในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ).
กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.

แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ. (2561). หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว179 ลงวันที่ 9
เมษายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน
ของรัฐ. กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.
____. (2561). หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค
(กวจ) 0405.2/ว208 ลงวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับกำหนดราคาขายเอกสาร
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารสอบราคา. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.
____. (2561). หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.2/ว217 ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดย
วิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ 79. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.
____. (2561). หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค
(กวจ) 0405.2/ว259 ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง”.
กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.
____. (2561). หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.2/ว260 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้าน
สาธารณูปโภค. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.
____. (2561). หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.2/ว439 ลงวันที่ 27 กันยายน 2561 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลัก
แห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย. กรุงเทพฯ:
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.
____. (2562). หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค
(กวจ) 0405.2/ว52 ลงวันที่ 31 มกราคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่
คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2). กรุงเทพฯ: คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.
____. (2562). หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.2/ว83 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ
183. กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.

แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ. (2562). หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย
ปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว119 ลงวันที่ 12
มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการ
จัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.
____. (2562). หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.2/ว151 ลงวันที่ 27 มีนาคม 2562 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอ
ราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา. กรุงเทพฯ: คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ.
____. (2562). หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.7/ว224 ลงวันที่ 15 พฤษภาคม 2562 เรื่อง หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน.
กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.
____. (2562). หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.3/ว350 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง.
กรุ งเทพฯ: คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.
____. (2562). หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค
(กวจ) 0405.3/ว476 ลงวันที่ 30 กันยายน 2562 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับผู้มีอำนาจอนุมัติแก้ไข
สัญญาตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560. กรุงเทพฯ:
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.
____. (2563). หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.2/ว214 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้
ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณา
คุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ. กรุงเทพฯ:
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.
____. (2563). หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.2/ว290 ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2563 เรื่อง ตัวอย่างหนังสือค้ำประกัน. กรุงเทพฯ:
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.
____. (2564). หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่
กค (กวจ) 0405.3/ว845 ลงวันที่ 31 สิงหาคม 2564 เรื่อง อนุมัติยกเว้นและกำหนดแนวทางการปฏิบัติตาม
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน พ.ศ. 2563 (ฉบับที่ 2). กรุงเทพฯ:
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ.
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560.
แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
ในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ฉบับที่ 2).
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2).
ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็น หนังสือ
ในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ (ฉบับที่ 3).
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. (2660, 24 กุมภาพันธ์).
ราชกิจจานุเบกษา, 134(ตอน 24 ก), 13 – 54.
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยความรับผิดชอบในสิ่งอุปกรณ์ พ.ศ.2555. (2555, 5 มีนาคม)
ระเบียบกองทัพบกว่าด้วยการส่งกำลังสิ่งอุปกรณ์ประเภท 2 และ 4 พ.ศ.2534. (2534, 30 ธันวาคม)
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. (2660, 23 สิงหาคม).
ราชกิจจานุเบกษา, 134(ตอนพิเศษ 210 ง), 1 – 71.

แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.

ภาคผนวก

แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.

แผนภาพขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแนวปฏิบัติของกองทัพบก
งบงานบริหารงานบริหาร
หน่วย ไม่ต้องจัดทำแผน

จัดทำแผนจัดหา
(คำสั่ง ทบ.ที่ 555/2558 ลง 17 ก.ย.58)
จัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง
(พรบ. มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11)
(ว.ด่วนมาก ที่ กห 0404/2725 ลง 7 ก.ย.60 ข้อ 3.4)

ราคากลาง
(มาตรา 4 + กค 0433.2/ว206 ลง 1 พ.ค.62)

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(ประกาศ, เสนอราคา, พิจารณาผล)
- ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 34–42)
- ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 43–59)

ยกเว้น กรณีซื้อ/จ้าง ตาม
มาตรา 56 (1) (ค) (ฉ)
และ มาตรา 56 (2) (ข)
(ง) (ฉ)

จัดทำร่างขอบเขตของงาน (ข้อ 21)
(ว.ด่วนมาก ที่ กห 0404/2725 ลง 7 ก.ย.60 ข้อ 3.5
+ คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1255/60 ลง 25 ก.ย.60 ข้อ 3.3)

จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง (ข้อ 22)
ว.ด่วนมาก ที่ กห 0404/2725 ลง 7 ก.ย.60 ข้อ 3.6)

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (เห็นชอบ (ข้อ 24)
ตั้งกรรมการ (ข้อ 25 – 27)
(คำสั่ง กห (เฉพาะ) ที่ 62/62 ลง 30 ก.ย.62 ข้อ 3 +
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1255/60 ลง 25 ก.ย.60)

- ผู้บังคับหน่วยดำเนินกรรมวิธี

วิธีคัดเลือก
(เชิญชวน, เสนอราคา, พิจารณาผล)
(ข้อ 74–77)

- คณะกรรมการ/
เจ้าหน้าทีร่ ่างขอบเขตงาน

วิธีเฉพาะเจาะ
- เชิญชวน, เสนอราคาและต่อรอง (ข้อ 78)
- เจรจาตกลงราคา (ข้อ 79)

อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
(คำสั่ง กห (เฉพาะ) ที่ 62/62 ลง 30 ก.ย.62 ผนวก ก. - ผู้บังคับการกรม หรือเทียบเท่าขึน้ ไป (ตามวงเงิน)
อนุมัติ ท้าย น. กบ.ทบ. ที่ 0404/2694 ลง 4 ก.ย.60) - มอบอำนาจให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่างๆ
อนุมัติ ท้าย น. กบ.ทบ. ที่ 0404/1348 ลง 26 เม.ย.61)
4.1
ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง
(มาตรา 66 วรรคแรก + ข้อ 42 +
กค 0405.2/ว62 ลง 6 ก.พ.62)
ทำสัญญา
(มาตรา 66, 93 - 98 + ข้อ 161 - 165 +
- ผู้บังคับหน่วยดำเนินกรรมวิธี
คำสั่ง กห (เฉพาะ) ที่ 62/62 ลง 30 ก.ย.62 ข้อ 7-8
คำสั่ง ทบ. (เฉพาะ) ที่ 1592/62 ลง 29 พ.ย.62 ข้อ 4-11)
ตรวจรับพัสดุและการบริหารสัญญา
- งานซื้อจ้างที่ไม่ใช่งานก่อสร้าง (ข้อ 175)
- งานก่อสร้าง (ข้อ 176-178)
(ว.ด่วนมาก ที่ กห 0404/605 ลง 20 ก.พ.61 ข้อ 2.1-2.4)

- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/
ผู้ตรวจรับพัสดุ

แผนกวิชาการจัดหา กศ.รร.พธ.พธ.ทบ.

แนวทางปฏิบตั ิในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบตั ริ าชการตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
แนบท้ายหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลงวันที่ 9 เมษายน 2561
1. ขอบเขตการบังคับใช้
1.1 แนวทางปฏิ บัตินี้ ใช้บังคับสําหรับการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงของหน่วยงานของรัฐเพื่ อใช้
ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงาน โดยครอบคลุมรถราชการและยานพาหนะอย่างอื่น รวมถึงอุปกรณ์
เครื่องมือ เครื่องใช้ เครื่องจักรกล ครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดที่หน่วยงานของรัฐมีไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติตามภารกิจ
ซึ่งจําเป็นต้องใช้น้ํามันเชื้อเพลิง
1.2 น้ํามันเชื้อเพลิง หมายถึง น้ํามันเชื้อเพลิงตามพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2543
1.3 รถของหน่วยงานของรัฐ หมายถึง รถทุกประเภทของหน่วยงานของรัฐที่หน่วยงานของรัฐ
มีไว้เพื่อใช้ประจําสํานักงาน หรือเพื่อปฏิบัติตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ
1.4 สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง หมายถึง สถานีบริการตามพระราชบัญญัติการค้าน้ํามันเชื้อเพลิง
พ.ศ. 2543
1.5 ผู้จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง หมายถึง ผู้ดําเนินการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
2. การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการตามภารกิจของหน่วยงาน
2.1 การจัดซื้อน้ํามัน เชื้อเพลิงตามพระราชบั ญ ญั ติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพั สดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)
2.1.1 กรณีหน่วยงานของรัฐไม่มีภาชนะที่ใช้สําหรับเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง
ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงโดยวิธีเฉพาะเจาะจงจากสถานีบริการ
น้ํามันเชื้อเพลิงใดก็ได้ โดยให้ดําเนินการ ดังนี้
(1) การจัดทํารายงานขอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อเสนอหัวหน้าหน่ วยงานของรัฐ ตามนั ยระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 วรรคหนึ่ง ในวงเงิน
ตามข้อ 1 ของกฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 โดยให้ถือว่ารายงาน
ขอซื้ อดั งกล่ าวเป็ นรายงานขอซื้ อน้ํ ามั นเชื้ อเพลิ งสํ าหรั บการจั ดซื้ อในแต่ ละครั้ ง ตลอดระยะเวลาการจั ด ซื้ อ
เมื่อการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงมีวงเงินสะสมครบหรือใกล้จะครบวงเงินดังกล่าวข้างต้น จึงให้เจ้าหน้าที่จัดทํา
รายงานขอซื้อฉบับใหม่
(2) การดําเนินการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
(2.1) กรณีจัดซื้อจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ให้เครดิตแก่หน่วยงานของรัฐ
- การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงนาม
ในใบสั่งจ่ายน้ํามันที่สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงเป็นผู้จัดหาให้ โดยกรณีที่ยังไม่ทราบข้อมูลเกี่ยวกับประเภท
ปริมาณ และราคาน้ํามันที่สั่งซื้อ อาจเว้นรายละเอียดดังกล่าวไว้ก่อนก็ได้
- ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ส่งมอบใบสั่งจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงส่วนหนึ่งให้แก่
ผู้จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
/- ภายหลัง...

-2- ภายหลังจากการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแล้ว ให้ผู้จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
เขีย นข้อ ความในใบบั น ทึ กรายการขาย (sales slip) ที่ ส ถานี บ ริก ารน้ํ ามั น เชื้ อเพลิ งออกให้ ว่า “ได้รับ มอบ
น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ตามรายการข้ า งต้ น ไว้ ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ งแล้ ว ” หรื อ ข้ อ ความในทํ า นองเดี ย วกั น พร้ อ มทั้ ง
ลงชื่อกํากับและให้ส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อเก็บรักษาเป็นหลักฐานไว้รวมกับใบสั่งจ่าย
น้ํามันเชื้อเพลิงส่วนที่เหลือ โดยให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับพัสดุ
(2.2) กรณีจัดซื้อจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ไม่ให้เครดิตแก่หน่วยงานของรัฐ
ภายหลังจากการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงแล้ว ให้ผู้จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงร้องขอให้สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิง
ออกใบเสร็ จ รั บ เงิน และใบกํ า กั บ ภาษี โดยให้ ผู้ จั ด ซื้ อ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ งเขี ย นข้ อ ความในเอกสารดั งกล่ าวว่ า
“ได้รับมอบน้ํามันเชื้อเพลิงตามรายการข้างต้นไว้ครบถ้วนถูกต้องแล้ว” หรือข้อความในทํานองเดียวกัน พร้อมทั้ง
ลงลายมือชื่อกํากับ และให้ส่งมอบเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าหน้าที่ โดยให้ถือว่าเอกสารดังกล่าวเป็นหลักฐาน
การตรวจรับ
(3) การจัดทําทะเบียนคุมการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
ในการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงตามข้อ (2) แต่ละครั้ง ให้เจ้าหน้าที่บันทึกรายการ
ในทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงตามแบบที่กําหนด โดยให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐกํากับดูแล
ให้ มี ก ารจั ด ทํ า ทะเบี ย นควบคุ ม การจั ด ซื้ อ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ งให้ เป็ น ไปโดยถู ก ต้ อ งและเป็ น ปั จ จุ บั น อยู่ เสมอ
เพื่ อ ประโยชน์ ในการติ ด ตาม ควบคุ ม และตรวจสอบการจั ด ซื้ อ น้ํ ามั น เชื้ อ เพลิ ง ทั้ งนี้ ให้ ร ายงานหั วหน้ า
หน่วยงานของรัฐทราบทุก 3 เดือน
(4) การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก
ที่ กค 0405.2/ว 89 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ํามันรถราชการ
หน่วยงานของรัฐสามารถเลือกดําเนินการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงตามหลักเกณฑ์
และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ํามันรถราชการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0405.2/ว 89
ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2550 เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ํามันรถราชการ ที่กระทรวงการคลัง
แจ้ งเวี ยนได้ เนื่ อ งจากเห็ น ว่ า การดํ าเนิ น การจั ด ซื้ อ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ งตามหลั ก เกณฑ์ ก ารใช้ บั ต รเติ ม น้ํ ามั น
รถราชการ (Fleet Card) ช่วยให้หน่วยงานของรัฐมีระบบการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเติมน้ํามันรถราชการ
ที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพเพิ่ ม ขึ้ น ในเรื่ อ งความโปร่ ง ใสและการตรวจสอบ ดั ง นั้ น หน่ ว ยงานของรั ฐ จึ ง สามารถ
เลื อ กดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง สํ า หรั บ รถราชการหรื อ รถของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามหลั ก เกณฑ์
และขั้นตอนการใช้บัตรเติมน้ํามันรถราชการได้
2.1.2 กรณีหน่วยงานของรัฐมีภาชนะที่ใช้สําหรับเก็บรักษาน้ํามันเชื้อเพลิง
(1) การจัดทํารายงานขอซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงในแต่ละครั้ง ให้เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ ตามนัยระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 วรรคหนึ่ง ในวงเงินตามข้อ 1 ของกฎกระทรวงกําหนดวงเงิน
การจัดซื้ อจัดจ้ างพั ส ดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงิน การจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ ทําข้ อตกลงเป็ นหนั งสือ และวงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข)
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
/(2) ...

-3(2) การดําเนินการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจากสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงใดก็ได้
โดยจัดให้มีการทําสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกัน ทั้งนี้ กรณีที่มีการประกาศเปลี่ยนแปลงราคา
น้ํามันเชื้อเพลิง ให้ถือปฏิบัติ ดังนี้
(2.1) กรณีที่ตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ทําไว้ มีการกําหนดวันส่งมอบ
น้ํามันเชื้อเพลิงอยู่ในช่วงเวลาที่น้ํามันเชื้อเพลิงมีราคาเปลี่ยนแปลง ให้เป็นดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ที่จะพิจารณาแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ทําไว้ โดยปรับลดหรือเพิ่มจํานวนน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ
ส่วนที่ยังไม่ได้ส่งมอบตามราคาที่กําหนดใหม่ได้
(2.2) กรณีที่ตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ทําไว้ มีการกําหนดวันส่งมอบ
น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ที่ แ น่ น อนไว้ ก่ อ นการเปลี่ ย นแปลงราคา และสถานี บ ริ ก ารน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง มิ ไ ด้ ส่ ง มอบ
น้ํามั น เชื้ อเพลิงภายในกําหนดเวลาดั งกล่าว และราคาน้ํ ามัน เชื้อเพลิงได้ เปลี่ ย นแปลงสู งขึ้น สถานี บ ริการ
น้ํามันเชื้อเพลิงย่อมจะต้องรับผิดชอบในส่วนราคาที่เปลี่ยนแปลง เนื่องจากมิได้จัดส่งภายในระยะเวลาที่กําหนดไว้
ในทางกลับกันหากราคาน้ํามันเชื้อเพลิงได้เปลี่ยนแปลงลดลง ให้เป็นดุลพิ นิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ที่จะพิจารณาแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ทําไว้ โดยปรับเพิ่มจํานวนน้ํามันเชื้อเพลิงหรือลดวงเงิน
แล้วแต่กรณี
(2.3) กรณี ราคาน้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ได้ เ ป ลี่ ย นแป ลงเพิ่ มขึ้ น หรื อ ลดลง
ตามข้อ (2.1) และกรณีราคาน้ํามันเชื้อเพลิงได้เปลี่ยนแปลงลดลงตามข้อ (2.2) หน่วยงานของรัฐจะกําหนด
เป็นเงื่อนไขไว้ในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ทําไว้ตั้งแต่ต้นว่า จะให้สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงส่งมอบ
น้ํามันเชื้อเพลิงโดยยึดถือตามจํานวนน้ํามันเชื้อเพลิงหรือวงเงินก็ได้
(2.4) การตรวจรับน้ํามันเชื้อเพลิง
เมื่อสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงส่งมอบน้ํามันเชื้อเพลิง ให้หน่วยงานของรัฐ
ดําเนินการตรวจรับโดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. 2560
(2.5) การควบคุมน้ํามันเชื้อเพลิง
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุม การเก็บรักษา และการเบิก – จ่าย
น้ํามันเชื้อเพลิง โดยถือปฏิบัติตามระเบียบฯ พ.ศ. 2560 หมวด 9
2.2 กรณี ก ารจั ด ซื้ อ น้ํ า มั น เชื้ อ เพลิ ง ตามกฎกระทรวงกํ า หนดพั ส ดุ ที่ รั ฐ ต้ อ งการส่ ง เสริ ม
หรือสนับสนุน และกําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
ให้ ราชการส่ วนกลาง ราชการส่ วนภู มิ ภาค และรั ฐวิสาหกิ จ นอกจากการไฟฟ้ าฝ่ ายผลิ ต
แห่งประเทศไทย จัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) หรือคลังน้ํามัน หรือสถานีบริการจําหน่าย
น้ํามันเชื้อเพลิงของบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือหากราชการส่วนกลาง ราชการ
ส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ นอกจากการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ไม่ประสงค์จะจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จากบริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค และรัฐวิสาหกิจ จะใช้วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกก็ได้ ทั้งนี้ กรณีราคาน้ํามันเชื้อเพลิงมีการเปลี่ยนแปลง ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์
ข้อ (2.1) หรือข้อ (2.2) หรือข้อ (2.3) แล้วแต่กรณี

/3. ...

-43. การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ
เนื่องจากค่าน้ํามันเชื้อเพลิงในการเดินทางไปราชการ ถือเป็นค่าพาหนะของผู้เดินทางไปราชการ
ตามพระราชกฤษฎี กาค่ าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และที่ แก้ไขเพิ่ มเติ ม หรือระเบี ยบ
ที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานของรัฐนั้น ดังนั้น การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงในกรณีดังกล่าว จึงไม่จําต้องถือปฏิบัติ
ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2560 และหลักเกณฑ์ข้อ 2 ข้างต้น
4. การควบคุมการใช้รถราชการ
ในการใช้รถราชการหรือรถของหน่วยงานของรัฐ หน่วยงานของรัฐยังต้องควบคุมการใช้รถราชการ
หรื อ รถของหน่ ว ยงานของรั ฐ โดยถื อ ปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ หนั ง สื อ สั่ ง การ ที่ เกี่ ย วข้ อ งกั บ
การควบคุมรถราชการหรือรถของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

ข้อกําหนดขอบเขตเงื่อนไขของสถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ให้เครดิตแก่หน่วยงานของรัฐ
สถานีบริการน้ํามันเชื้อเพลิงที่ให้เครดิตแก่หน่วยงานของรัฐ ต้องให้บริการดังนี้
1. ออกใบสั่งจ่ายน้ํามันเชื้อเพลิงที่มีรายละเอียด ดังนี้
1.1 ข้อความระบุว่าเป็น “ใบสั่งจ่ายน้ํามัน”
1.2 ข้อความระบุ “เล่มที”่ และ “เลขที”่ ของใบสั่งจ่ายน้ํามัน
1.3 ข้อมูลเกี่ยวกับสถานีบริการน้ํามัน ประกอบด้วย ชื่อและที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ โทรสาร
เลขประจําตัวผู้เสียภาษีอากร
1.4 หน่วยงานของรัฐผู้สั่งจ่ายน้ํามัน
1.5 วัน เดือน ปี ทีส่ ั่งจ่ายน้ํามัน
1.6 หมายเลขทะเบียนรถ
1.7 ประเภท จํานวน และราคา
ใบสั่งจ่ายน้ํามันให้มี 2 ส่วน ซึ่งมีข้อความเหมือนกัน โดยมอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐที่ขอรับเครดิต
2. ออกใบบันทึกรายการขาย (sales slip) ให้แก่หน่วยงานของรัฐภายหลังจากเติมน้ํามันแล้ว
เพื่อใช้เป็นหลักฐาน
3. จัดส่ งเอกสารใบแจ้งยอดการจัดซื้อน้ํามันของแต่ละเดือน ไปยังหน่วยงานของรัฐให้ท ราบ
ล่วงหน้าก่อน ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทําการตรวจสอบความถูกต้องและชําระ
ค่าน้ํามันในวันที่ 15 ของเดือน
ในกรณี วันที่ 10 ของเดือน เป็ นวันหยุดทํ าการของหน่วยงานของรัฐ (วันหยุดนักขัตฤกษ์
หรือวันเสาร์- อาทิตย์) ให้ส่งเอกสารดังกล่าวไปยังหน่วยงานของรัฐในวันทําการสุดท้ายก่อนวันหยุดราชการ
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถชําระค่าน้ํามันได้ในวันที่ 15 ของเดือน

ทะเบียนควบคุมการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
รายงานขอซื้อที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ เลขที่.........................................
วงเงินที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบ.........................................
ใบสั่งซื้อ/
ใบเสร็จรับเงิน/ ประเภทของครุภัณฑ์ หรือสิ่งอื่นใดซึ่งใช้น้ํามันเชื้อเพลิง
วัน/เดือน/ปี
และหมายเลขทะเบียนหรือรหัสครุภัณฑ์
ใบกํากับภาษี
อย่างใดอย่างหนึง่

ผู้จัดซื้อ
น้ํามัน
เชื้อเพลิง

รายละเอียดการจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง
วงเงิน
ปริมาณ วงเงิน
ประเภท
สะสม
(ลิตร) (บาท)
(บาท)

ลายมือ
ชื่อผู้
หมายเหตุ
บันทึก
รายการ

................................................................
(.................................................................)
ผู้ตรวจสอบ

