เลม่ ๑๓๖ ตอนพิเศษ ๒๕ ง

หนา้ ๙๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๘ มกราคม ๒๕๖๒

ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐

อาศัยอานาจตามความในมาตรา 7 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้
“การวิจัยและพัฒนา” หมายความว่า การค้นคว้าโดยการทดลอง สารวจหรือศึกษาตามหลัก
วิชาการเพื่อให้ได้ข้อมูล องค์ความรู้ ผลิตภัณฑ์ นวัตกรรม รวมทั้งการพัฒนาและการถ่ายทอดผลงาน
ของการค้นคว้าเพื่อนามาใช้ในการยกระดับความสามารถทางการผลิตและการบริการหรือทางวิชาการ
หรือประโยชน์อย่างอืน่ ในทางเศรษฐกิจและสังคม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี ความมั่นคง หรือด้านอื่น ๆ
เพื่อเป็นพื้นฐานของการพัฒนาประเทศ
“การให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา” หมายความว่า การให้บริการทางวิชาการ
ในขอบเขตสาขาที่จัดให้มีการเรียนการสอนหรือที่มีความเชี่ยวชาญ หรือการให้บริการทางวิชาการ
จากผลการวิจัย หรือการจัดทาหลักสูตรและการบริการจัดฝึกอบรม รวมทั้งการให้บริการทางวิชาการ
ด้านอื่น ๆ ให้กับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน เพื่อประโยชน์ในการส่งเสริมงานด้านวิชาการอย่างแท้จริง
“การจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า การจ้างบริการเพื่อเป็นผู้ให้คาปรึกษาหรือแนะนาแก่
หน่ ว ยงานของรั ฐ รวมถึ ง การจ้ า งเพื่ อ ท าการวิ จั ย และพั ฒ นาในงานที่ เ กี่ ย วข้ อ งกั บ ภารกิ จ ของรั ฐ
หรือของหน่วยงานของรัฐ
ข้อ 4 การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด จ้างและการบริห าร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ได้แก่
(1) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา ที่หน่วยงานของรัฐผู้ดาเนินการวิจัยและพัฒนา
มีความจาเป็นต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเป็นพิเศษซึ่งไม่สามารถจัดหาพัสดุอื่นมาใช้ทดแทนได้
หรือมีความจาเป็นต้องจ้างผู้ให้บริการที่มีฝีมือโดยเฉพาะหรือมีความชานาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูง
และจาเป็นต้องจ้างจากผู้ให้บริการรายนั้นซึ่งไม่สามารถจ้างผู้ให้บริการรายอื่นมาทดแทนได้ เพื่อให้เป็นไป
ตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัยและพัฒนา
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(2) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ที่สถาบันอุดมศึกษา
ผู้ดาเนินการให้บริการมีความจาเป็ นต้องระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุเป็นพิเศษ ซึ่งไม่สามารถจัดหา
พั สดุ อื่ นมาใช้ ทดแทนได้ หรื อมี ความจ าเป็ นต้องจ้ างผู้ ให้บริ การที่ มีฝี มือโดยเฉพาะหรือมีความชานาญ
เป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูง และจาเป็นต้องจ้างจากผู้ให้บริการรายนั้นซึ่งไม่สามารถจ้างผู้ให้บริการรายอื่น
มาทดแทนได้ เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานที่ให้บริการ
ทางวิชาการนั้น
(3) การจ้างที่ปรึกษา ที่หน่วยงานของรัฐมีความจาเป็นต้องจ้างที่ปรึกษาที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
ประสบการณ์ หรือมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ซึ่งเป็นที่ยอมรับเป็นการทั่วไป และหน่วยงานของรัฐมีความจาเป็น
ต้องจ้างที่ปรึกษารายนั้นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของงานที่ว่าจ้าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐต้องดาเนินการ
ตามเงื่อนไขของที่ปรึกษาโดยมีข้อจากัดในการต่อรองทั้งหมดหรือบางส่วน
การจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง จะต้องเป็นไปตามลักษณะหรือรายละเอียดที่กาหนดไว้ตามกฎ
หรือระเบียบที่หน่วยงานของรัฐต้องออกกฎหรือระเบียบตามข้อ 5
การจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้บังคับกับหน่วยงานของรัฐตามบัญชีรายชื่อแนบท้าย
ประกาศนี้
ข้อ 5 การจัด ซื้อจัด จ้างตามข้อ 4 วรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐตามข้อ 4 วรรคสาม
ต้องดาเนินการออกกฎหรือระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์
และแนวทางแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง
การด าเนิ นการตามวรรคหนึ่ ง หน่ วยงานของรัฐต้องส่งกฎหรือระเบียบดังกล่าวให้ คณะกรรมการ
นโยบายให้ความเห็นชอบ ภายในหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศนี้ใช้บังคับก่อนเสนอผู้มีอานาจ
ในการออกกฎหรือระเบียบของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ประกาศใช้บังคับต่อไป และให้ส่งกฎหรือระเบียบ
ที่ได้ประกาศใช้บังคับแล้ว ให้คณะกรรมการนโยบายทราบด้วย
ข้อ 6 ให้ ห น่ ว ยตรวจสอบภายในหรื อ คณะกรรมการตรวจสอบของหน่ ว ยงานของรั ฐ
ด าเนิ น การสอบทานและก ากั บ ดู แ ลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเพื่ อ การวิ จั ย และพั ฒ นา เพื่ อ การให้ บ ริ ก าร
ทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามประกาศนี้
ข้อ 7 การจัดซื้อจัดจ้างนอกเหนือจากที่กาหนดตามข้อ 4 วรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐ
ตามข้อ 4 วรรคสาม ขอทาความตกลงกับคณะกรรมการนโยบายเป็นรายกรณี
ข้อ 8 คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศรายชื่อหน่วยงานของรัฐเพิ่มเติมตามข้อ 4 วรรคสาม
ได้ตามความจาเป็นและเหมาะสม
ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖2
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

บัญชีเอกสารแนบท้ายประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
หรือการจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดาเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ลงวันที่ 16 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562
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