ร่างฯ ที่ สคก. ตรวจพิจารณาแล้ว
เรื่องเสร็จที่ ๑๗๓๔/๒๕๕๘
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

หลักการ
ให้มีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
เหตุผล
เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงาน
ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการกาหนดเกณฑ์มาตรฐานกลาง เพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนาไปใช้
เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากทีส่ ุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คานึงถึงวัตถุประสงค์
ของการใช้งานเป็นสาคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดาเนินงาน
และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทาให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ซึ่งจะทาให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่น
ให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นทีย่ อมรับโดยทั่วไป
จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้

ร่าง
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ....
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โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
....................................................................................................................................
..........................................
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุ
ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐ
ที่อยูภ่ ายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัตินี้
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ
จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และ
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

๒
“สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด
รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
“งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทาของ
และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่รวมถึง
การจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของ
หน่วยงานของรัฐ งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงาน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค
หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทาอื่นที่มีลักษณะ
ทานองเดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่
ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น
“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้
เช่น อาคารที่ทาการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทานอง
เดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งสร้างขึน้ เพื่อประโยชน์ใช้สอยสาหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว
ท่อระบายน้า หอถังน้า ถนน ประปา ไฟฟ้า หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น
เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่องเรือน
“สาธารณูปโภค” หมายความว่า งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร
การโทรคมนาคม การระบายน้า การขนส่งทางท่อ ทางน้า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง
หรือการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งดาเนินการในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
“งานจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
เพื่อเป็นผู้ให้คาปรึกษาหรือแนะนาแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข
ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นทีอ่ ยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า งานจ้างบริการ
จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
“การบริหารพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ บันทึก เบิกจ่าย ยืม ตรวจสอบ
บารุงรักษา และจาหน่ายพัสดุ
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคา
ที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซือ้ จัดจ้างได้จริงตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(๑) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกาหนด
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(๓) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกาหนด
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

๓
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(๖) วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑)
แต่มีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓)
ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓)
ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คานึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ

“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกีย่ วด้วยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมาย
ว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนาส่งคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และเงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนาส่งคลัง
เป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค
ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน
องค์กรตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกากับ
ของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“เจ้าหน้าที่” หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอานาจให้ปฏิบัติหน้าทีเ่ กี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานของรัฐ
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
“คณะกรรมการวินิจฉัย” หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
“คณะกรรมการราคากลาง” หมายความว่า คณะกรรมการราคากลางและ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
“คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความว่า คณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริต
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และข้อร้องเรียน

๔
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
และให้มีอานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้
หมวด ๑
บททั่วไป

มาตรา ๖ เพือ่ ให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้
เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้
เพื่อให้การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวงเกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐนั้น
ประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ขึ้นใช้เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้กระทาได้ โดยต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสอง ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗ พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(๑) การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
(๒) การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการทางทหารโดยวิธีรัฐบาล
ต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของต่างประเทศนั้นกาหนดไว้
เป็นอย่างอื่น
(๓) การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการจ้างที่ปรึกษา
ที่ไม่สามารถดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้
(๔) การดาเนินการโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ทีส่ ัญญาหรือข้อกาหนด
ในการให้เงินกูห้ รือเงินช่วยเหลือกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
(๕) การดาเนินการโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ทีส่ ัญญาหรือข้อกาหนด
ในการให้เงินกูห้ รือเงินช่วยเหลือกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับ

๕
เงินงบประมาณซึ่งจานวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
นโยบายประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่จะได้รบั ยกเว้นมิให้นา
พระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ทคี่ ณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ ประกาศดังกล่าวจะกาหนดให้เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
เพื่อให้ความเห็นชอบก่อนก็ได้
กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักการในเรื่องของความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้
การยกเว้นมิให้นาบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การดาเนินการใด
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบาย
มาตรา ๘ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้
(๑) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนอง
วัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาทีเ่ หมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุ
ที่เหมาะสมและชัดเจน
(๒) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทาโดยเปิดเผย
เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน
มีหลักฐานการดาเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ในทุกขั้นตอน
(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่อง
และมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
(๔) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว
แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสาคัญ หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลหรือ
ความจาเป็นอื่น การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป

๖
มาตรา ๙ การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงาน
ของรัฐคานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กาหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
เว้นแต่พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด
ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
มาตรา ๑๐ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของ
ผู้ยื่นข้อเสนอในส่วนที่เป็นสาระสาคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยนื่ ข้อเสนอ ซึ่งอาจก่อให้เกิด
การได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น
หรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
หรือการดาเนินการตามกฎหมาย
มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และประกาศ
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
เว้นแต่
(๑) กรณีที่มคี วามจาเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ทั้งนี้ ตาม
มาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)
(๒) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กาหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจาเป็น
ต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)
(๓) กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กาหนดในกฎกระทรวงหรือ
ที่มีความจาเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (จ)

(๔) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจาเป็นเร่งด่วน
หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๑ (๓)
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และรายละเอียดการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง
และการเปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานรายละเอียดวิธีการ
และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล
เมื่อมีการร้องขอ

๗
การจัดทาบันทึกรายงานรายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและ
การร้องขอเพื่อตรวจดูบันทึกรายงานดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๓ ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการต้องไม่เป็น
ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น
ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าที่ดาเนินการตามวรรคหนึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นกรรมการ
ในคณะกรรมการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสาคัญ
การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป
มาตรา ๑๔ เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนหนึง่
ขั้นตอนใดผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยและไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสาคัญ
การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป
ในกรณีที่มีปัญหาการปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐเสนอเรื่อง
ต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ไม่ว่าการจัดซื้อจัดจ้างนัน้ จะสิ้นสุดแล้วหรือไม่
ในการนี้ คณะกรรมการนโยบายจะมอบอานาจให้คณะอนุกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดแทนก็ได้
หมวด ๒
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต

มาตรา ๑๕ ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้ภาคประชาชน
มีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดก็ได้ เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้าง
มาตรา ๑๖ ในการดาเนินการตามมาตรา ๑๕ คณะกรรมการ ค.ป.ท.
อาจกาหนดให้มีการจัดทาข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามมาตรา ๑๗ ก็ได้ ทั้งนี้ การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องจัดทาข้อตกลงคุณธรรม
ดังกล่าวให้เป็นไปตามทีค่ ณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
โดยอย่างน้อยให้คานึงถึงวงเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกันการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้าง
ที่มีความเสี่ยงต่อการทุจริต และความคล่องตัวในการดาเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วย

๘
คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกาหนดวิธีการนอกเหนือจากวรรคหนึ่งเพื่ออานวยความ
สะดวกให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็ได้ ทั้งนี้ ตามทีค่ ณะกรรมการ ค.ป.ท.
ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๗ ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้จัดทาเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและ
ผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ประกอบการ
ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอต้องตกลงกันว่าจะไม่กระทาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้สังเกตการณ์
ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ ที่จาเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ เข้าร่วม
สังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตั้งแต่ขั้นตอนการจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ
ที่จะจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมี
ความเป็นกลางและไม่เป็นผูม้ ีส่วนได้เสียในโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น แล้วให้รายงานความเห็น
พร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. ทราบด้วย
แนวทางและวิธีการในการดาเนินงานโครงการ แบบของข้อตกลงคุณธรรม
การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ และการจัดทารายงานตามวรรคหนึง่ ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ค.ป.ท. ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๑๘ ผู้ประกอบการที่อยู่ในประเภทหรือมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา และประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอ
กับหน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ ต้องจัดให้มีนโยบายในการป้องกัน
การทุจริตและมีแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม
มาตรฐานขั้นต่าของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
หมวด ๓
คณะกรรมการ

ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๙
มาตรา ๑๙ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ประกอบด้วย
(๑) รัฐมนตรีวา่ การกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีชว่ ยว่าการกระทรวงการคลัง
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง
ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้อานวยการ
สานักงบประมาณ อัยการสูงสุด อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้อานวยการสานักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งรัฐมนตรี
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย อย่างน้อยแห่งละหนึ่งคน ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจากผูม้ ีความรู้ ความเชี่ยวชาญ
หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ เทคโนโลยี
สารสนเทศ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดาเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการของ
กรมบัญชีกลางซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจานวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๐ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีสัญชาติไทย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
(๔) ไม่เคยได้รบั โทษจาคุกโดยคาพิพากษาถึงที่สุดให้จาคุก เว้นแต่เป็นโทษสาหรับ
ความผิดที่ได้กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๕) ไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของ
พรรคการเมือง
(๖) ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
กับการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งกรรมการ
มาตรา ๒๑ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี และอาจ
ได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดารงตาแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้

๑๐
เมื่อครบกาหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้ดาเนินการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ใหม่ภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขนึ้ ใหม่ ให้กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ พ้นจากตาแหน่งตามวาระนั้นอยู่ในตาแหน่งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิซงึ่ ได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๒๒ นอกจากการพ้นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
พ้นจากตาแหน่งเมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๐
(๔) รัฐมนตรีให้ออก เพราะหย่อนความสามารถ บกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่
หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในระหว่างที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตาแหน่ง ไม่ว่าจะเป็น
การแต่งตั้งเพิ่มขึ้นหรือแต่งตั้งซ่อม ให้ผทู้ ี่ได้รับแต่งตั้งนั้นดารงตาแหน่งได้เท่ากับวาระที่เหลืออยู่
ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทแี่ ต่งตั้งไว้แล้วนั้น ทั้งนี้ ในกรณีการแต่งตั้งซ่อม หากวาระที่เหลืออยู่ไม่ถึง
เก้าสิบวันจะไม่แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้
ในกรณีที่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการนโยบาย
ประกอบด้วยกรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง
มาตรา ๒๓ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) กากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐ
ให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
(๔) วินิจฉัยปัญหาตามมาตรา ๑๔ หรือวินจิ ฉัยความเป็นโมฆะของสัญญาหรือ
ข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๒ รวมทั้งตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับประกาศที่
คณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๕) กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
(๖) กาหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่
ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

๑๑
(๗) จัดทารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรี
อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๘) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่รัฐมนตรีหรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดาเนินการตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้ประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
มาตรา ๒๔ การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ต้องมีกรรมการมาประชุม
ไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุม
หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้ที่ประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่ง
ในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่ง
เป็นเสียงชีข้ าด
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่ง
ที่ประชุมพิจารณา ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรือ่ งนั้น ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยว่า
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นมีส่วนได้เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณา
หรือไม่ ให้ที่ประชุมพิจารณาตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด ซึ่งในระหว่างที่ประชุมพิจารณาเรื่อง
ดังกล่าว ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นเมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจาก
ที่ประชุม และให้ถือว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบไปด้วยกรรมการทุกคนที่ไม่ใช่ผตู้ ้องออกจาก
ที่ประชุม
มาตรา ๒๕ คณะกรรมการนโยบายมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพือ่ ทาการ
ใด ๆ แทนได้ และให้นาความในมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการ
โดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

มาตรา ๒๖ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ

๑๒
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสานักงบประมาณ ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด
ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อย่างน้อยแห่งละหนึ่งคน ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจาก
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน การคลัง
การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์
ต่อการดาเนินงานของคณะกรรมการวินจิ ฉัย
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่ง
เป็นกรรมการและเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๗ ให้นาความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับ
กับกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นส่วนที่ ๒ ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุต่อคณะกรรมการนโยบาย
(๒) ให้คาปรึกษาแนะนาแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๔) ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้
(๕) เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน รวมทั้งเสนอความเห็นต่อ
ปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีในการพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน
(๖) จัดทารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๗) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่
คณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

๑๓
ผลการดาเนินการตาม (๓) (๔) และ (๖) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
มาตรา ๒๙ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาการใด ๆ
แทนได้
ให้นาความในมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัย
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๓๐ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอานาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือ
บุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบ
การพิจารณาได้
ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

มาตรา ๓๑ ให้มีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
งานก่อสร้าง ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสานักงบประมาณ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน
ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในงานก่อสร้าง
โดยแต่งตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรม
แห่งประเทศไทย อย่างน้อยแห่งละหนึ่งคน และจะแต่งตั้งจากผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มีความรู้
ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในงานก่อสร้างก็ได้
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่ง
เป็นกรรมการและเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๓๒ ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจกาหนดให้มี
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างตามมาตรา ๓๑ ก็ได้

๑๔
ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดให้มีคณะกรรมการราคากลางและ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนั้น ให้ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสานักงบประมาณ
ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน
ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากผู้ที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในพัสดุอื่นนั้น
โดยจะแต่งตั้งจากผู้แทนหน่วยงานของรัฐที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในพัสดุอื่นนั้น
ก็ได้
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่ง
เป็นกรรมการและเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๓๓ ให้นาความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับ
กับกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นส่วนที่ ๓ ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลาง
(๒) กากับดูแลการกาหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
(๓) ให้คาปรึกษาแนะนาแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการดาเนินการ
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลาง
(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนด
ราคากลาง
(๕) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และ
วิธกี ารกาหนดราคากลางตาม (๑)
(๖) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลาง
(๗) ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการที่มสี ิทธิเป็นผู้ยนื่ ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
(๘) จัดทารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการกาหนดราคากลาง
ของหน่วยงานของรัฐ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
เสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๑๕
(๙) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่
คณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดาเนินการตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้ประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ประกาศตาม (๑) และ (๗) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๓๕ คณะกรรมการราคากลางต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการ
กาหนดราคากลางอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
เมื่อได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแล้ว
ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย
มาตรา ๓๖ คณะกรรมการราคากลางมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อทาการใด ๆ แทนได้
ให้นาความในมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการราคากลาง
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๔
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต

มาตรา ๓๗ ให้มีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทน
สานักงบประมาณ ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
และผู้แทนสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากองค์กรเอกชนที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการต่อต้าน
การทุจริต ทั้งนี้ องค์กรเอกชนดังกล่าวจะเป็นนิติบุคคลหรือไม่ก็ได้
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่ง
เป็นกรรมการและเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ

๑๖
มาตรา ๓๘ ให้นาความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับกับ
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๔ ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๙ ให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดแนวทางและวิธีการในการดาเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๒) กาหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์
(๓) คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๔) คัดเลือกผูส้ ังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๕) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการดาเนินงาน
โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
(๖) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของแนวทางและ
วิธีการในการดาเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑)
(๗) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แนวทางและวิธีการในการดาเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
(๘) จัดทารายงานผลการประเมินโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อย
ปีละหนึ่งครั้ง
ผลการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
มาตรา ๔๐ คณะกรรมการ ค.ป.ท. มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อทาการใด ๆ แทนได้
ให้นาความในมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ ค.ป.ท.
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๕
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

๑๗
มาตรา ๔๑ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ประกอบด้วย
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการโดยตาแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสานักงาน
ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสานักงบประมาณ
ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการ
นโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒจิ านวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน
ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย อย่างน้อยแห่งละหนึ่งคน ในส่วนที่เหลือให้แต่งตั้งจาก
ผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน การคลัง
การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการ
ดาเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึง่
เป็นกรรมการและเลขานุการ และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๔๒ ให้นาความในมาตรา ๒๐ มาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๒ มาใช้บังคับ
กับกรรมการผูท้ รงคุณวุฒใิ นส่วนที่ ๕ ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๗
(๒) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แนวทางของพระราชบัญญัตนิ ้ี กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๓) จัดทารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการพิจารณาอุทธรณ์
และข้อร้องเรียนเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง
(๔) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กาหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่
คณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดาเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
การยื่นข้อร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกาหนด
ในกรณีที่พิจารณาข้อร้องเรียนตาม (๒) แล้วรับฟังได้ว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

๑๘
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอานาจสั่งระงับการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่จะได้
ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
มาตรา ๔๔ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อทาการใด ๆ แทนได้
ให้นาความในมาตรา ๒๔ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
มาตรา ๔๕ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอานาจเรียกให้เจ้าหน้าทีท่ ี่เกี่ยวข้อง
หรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบ
การพิจารณาได้

หมวด ๔
องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซือ้ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

มาตรา ๔๖ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง
ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าตรวจดูได้
มาตรา ๔๗ ให้กรมบัญชีกลางจัดทาฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุ เพื่อให้
หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนน้ั และให้เผยแพร่ฐานข้อมูลดังกล่าว
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
การกาหนดราคาอ้างอิงของพัสดุต้องคานึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้น และ
การกาหนดราคาอ้างอิงของพัสดุอย่างเดียวกันจะไม่ใช้ราคาเดียวกันทั่วประเทศก็ได้
กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยปีละสองครั้ง
มาตรา ๔๘ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผล
การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ และจัดทารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
พร้อมข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๑๙
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐส่งรายงาน
ผลการปฏิบัตงิ านตามพระราชบัญญัตินี้ต่อกรมบัญชีกลาง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ที่กาหนดในกฎกระทรวง
รายงานตามวรรคหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว
ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
มาตรา ๔๙ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการกาหนดและจัดให้มีหลักสูตร
การฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรูแ้ ละความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัตินี้ ทัง้ นี้ กรมบัญชีกลางจะ
ดาเนินการเองหรือจะดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเอกชนที่เกี่ยวข้องก็ได้
มาตรา ๕๐ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าทีป่ ฏิบัติงานธุรการ งานประชุม งานวิชาการ
การศึกษาหาข้อมูล และกิจการต่าง ๆ ที่เกีย่ วข้องให้แก่คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัย
คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และ
คณะอนุกรรมการที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการดังกล่าว รวมทั้งให้มีอานาจหน้าที่อื่นตามที่กาหนด
ในพระราชบัญญัตินี้

หมวด ๕
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

มาตรา ๕๑ ให้คณะกรรมการราคากลางมีอานาจประกาศกาหนดในราชกิจจา
นุเบกษาให้งานก่อสร้างในสาขาใด เป็นงานก่อสร้างที่ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานัน้
จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานัน้
ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง
คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้งานก่อสร้าง
ในสาขาใดทีผ่ ู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามวรรคหนึ่ง
ต้องใช้เงินงบประมาณในวงเงินเท่าใดหรือต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้าง
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ

๒๐
ราคากลางประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา
มาตรา ๕๒ ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา ให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผูป้ ระกอบการงานก่อสร้าง
เป็นผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการนัน้
ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่น
ที่จะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ราคากลางประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกราย
มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา
มาตรา ๕๓ ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผูป้ ระกอบการงานก่อสร้าง
ตามมาตรา ๕๑ และผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา ๕๒ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และให้ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกครั้ง
ที่มีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล
ในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างและผู้ประกอบการ
พัสดุอนื่ ตามวรรคหนึ่งไว้แล้ว หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
ประเภทนั้นอีก และให้หน่วยงานของรัฐกาหนดคุณสมบัตผิ ู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอตามมาตรา ๕๑
และมาตรา ๕๒ ในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย
คุณสมบัตแิ ละลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม การเพิกถอนรายชื่อออกจาก
ทะเบียน และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และ
การพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่กรมบัญชีกลางไม่ขนึ้ ทะเบียนให้ผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
หมวด ๖
การจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรา ๕๔ บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ยกเว้น
งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
มาตรา ๕๕ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทาได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้

๒๑
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การทีห่ น่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการ
ทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
(๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การทีห่ น่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้น
มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัตติ รงตามที่กาหนดน้อยกว่าสามราย
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การทีห่ น่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ที่ออกตามความในมาตรา ๙๔ วรรคสอง
มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปก่อน เว้นแต่
(๑) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคดั เลือก
(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้น
ไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน
หรือต้องผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือ
มีความชานาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจานวนจากัด
(ค) มีความจาเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์
ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปจะทาให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ
(ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจากัดทางเทคนิค
ที่จาเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ
(จ) เป็นพัสดุทจี่ าเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดาเนินการ
โดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
(ฉ) เป็นพัสดุทใี่ ช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับ
ของหน่วยงานของรัฐหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
(ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จาเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชารุดเสียหาย
เสียก่อนจึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์
(ซ) กรณีอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
(๒) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว
แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

๒๒
(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป
และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว
หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจาหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการ
โดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
(ง) มีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือ
ภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทาให้เกิดความเสียหาย
อย่างร้ายแรง
(จ) พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน
แล้ว และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น
โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว
(ฉ) เป็นพัสดุทจี่ ะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ
หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(ช) เป็นพัสดุทเี่ ป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งจาเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(ซ) กรณีอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (๑) (ซ) หรือ (๒) (ซ) ให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการ
ส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) ก็ได้ หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (๒) (ซ)
เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) แล้ว เมื่อหน่วยงานของรัฐ
จะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตาม (๒) (ซ) ก่อน
ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศ
จะจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้
รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกาหนดรายละเอียดอื่นของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
มาตรา ๕๗ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๕๘ เพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐแห่งหนึง่ แห่งใด
อาจดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ๆ ก็ได้ ตามกรอบข้อตกลงระหว่าง
หน่วยงานของรัฐผู้จัดซื้อจัดจ้างกับคู่สัญญา

๒๓
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องคานึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
เป็นสาคัญ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๕๙ เพื่อประโยชน์ในการจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
ของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน ก่อนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือ
รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน เพื่อนาไปใช้เป็นเอกสารเชิญชวน
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๖๐ ก่อนดาเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการในมาตรา ๕๕
หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มแี บบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐจะดาเนินการจัดทาเอง
หรือดาเนินการจัดจ้างตามหมวด ๘ ก็ได้
ในกรณีที่ต้องมีการจ้างแบบเหมารวมซึ่งไม่อาจจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ตามวรรคหนึ่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดาเนินการตามวรรคหนึ่งและให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องประกาศ
ราคากลางตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ตามมาตรา ๖๓ ทั้งนี้ กรณีใดที่จะจ้างแบบเหมารวม และหลักเกณฑ์และวิธีการจ้างแบบเหมารวม
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๖๑ ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอานาจแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างนัน้ ซึ่งจะกระทาโดยคณะกรรมการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือเจ้าหน้าทีค่ นใดคนหนึ่งก็ได้
องค์ ป ระกอบและองค์ ป ระชุ ม ซึ่ ง กระท าโดยคณะกรรมการและหน้ า ที่ ข อง
ผู้รับผิดชอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๖๒ การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการในมาตรา ๕๕ (๑) ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทาประกาศและเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปว่าหน่วยงานของรัฐจะดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุใด วัน เวลา สถานที่ยื่นข้อเสนอ และเงื่อนไขอื่น ๆ
ประกาศและเอกสารเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้

๒๔
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ในการนี้หน่วยงานของรัฐ
จะเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนดังกล่าวโดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และรายละเอียดการจัดทาประกาศและเอกสารเชิญชวน
รวมทั้งระยะเวลาการประกาศเชิญชวน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการในมาตรา ๕๕ (๒) และ (๓) ให้หน่วยงานของ
รัฐจัดทาหนังสือเชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอ ทั้งนี้ ตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูล
ราคากลางและการคานวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการ
ที่กรมบัญชีกลางกาหนด
มาตรา ๖๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ ผูท้ ี่จะเข้ายื่นข้อเสนอ
ในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม
ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ
(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐตามมาตรา ๑๐๔
(๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตาม
มาตรา ๑๐๗
(๖) คุณสมบัตหิ รือลักษณะต้องห้ามอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
ให้หน่วยงานของรัฐกาหนดเป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่าผู้ที่จะ
เข้ายื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้วย
มาตรา ๖๕ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการ
โดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสาคัญ
โดยให้คานึงถึงเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
(๓) บริการหลังการขาย
(๔) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

๒๕
(๕) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
(๖) ราคา
(๗) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีที่กาหนดให้มีการยื่นข้อเสนอ
ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นก่อนตามวรรคหก
(๘) เกณฑ์อื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อยต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุที่สร้างนวัตกรรมหรือพัสดุทอี่ นุรักษ์
พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม
ให้รัฐมนตรีออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ตามวรรคหนึ่ง ซึ่งอย่างน้อยต้องกาหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือ
หลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องกาหนดน้าหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน
แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบและจาเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการ
พิจารณาคัดเลือก ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้งการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ ทั้งนี้ ในกรณีที่ไม่สามารถ
ออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุทุกประเภทได้
จะกาหนดกรณีตัวอย่างของพัสดุประเภทหนึ่งประเภทใดเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอของพัสดุอื่น ๆ ก็ได้
เมื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว
การพิจารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลาดับตามคะแนน ข้อเสนอใดที่มคี ะแนนสูงสุดให้หน่วยงาน
ของรัฐเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน้าหนักของ
แต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนด้วย
ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีลักษณะที่จะต้องคานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุ
หรือคุณสมบัตขิ องผู้ยื่นข้อเสนอ หรือกรณีอนื่ ที่ทาให้มีปญ
ั หาในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐอาจกาหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออืน่
ก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่งก็ได้ ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๖๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับ
การคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีป่ ิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น
มาตรา ๖๗ ก่อนลงนามในสัญญา หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดาเนินการไปแล้วได้ในกรณี ดังต่อไปนี้

๒๖
(๑) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง หรือเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป
(๒) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับ
การคัดเลือกมีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีสว่ นได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าทีใ่ นการเสนอราคา หรือส่อว่า
กระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
(๓) การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน
ของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ
ผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิกนัน้ จะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้
เมื่อมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับ
หรือซื้อเอกสารเชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น
ในกรณีทมี่ ีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่สองรายขึ้นไป มิให้ถอื ว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่นตาม (๒)
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนัน้ ในการนี้ หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศ
ดังกล่าว โดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้
มาตรา ๖๘ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่ไม่ได้บัญญัติไว้
ในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
หมวด ๗
งานจ้างที่ปรึกษา

มาตรา ๖๙ งานจ้างที่ปรึกษาอาจกระทาได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การทีห่ น่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาทั่วไป
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
(๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การทีห่ น่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กาหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษา
ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดน้อยกว่าสามราย

๒๗
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การทีห่ น่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
มาตรา ๗๐ งานจ้างที่ปรึกษา ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่งในมาตรา ๖๙
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) งานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ใช้กบั งานที่ไม่ซับซ้อน
งานทีม่ ีลักษณะเป็นงานประจาของหน่วยงานของรัฐ หรืองานที่มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ
และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถทางานนั้นได้เป็นการทั่วไป
(๒) งานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธีคัดเลือก ให้กระทาได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้น
ไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) เป็นงานทีม่ ีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะที่จะดาเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป
(ค) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจานวนจากัด
(ง) กรณีอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๓) งานจ้างทีป่ รึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้กระทาได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว
แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) งานจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(ค) เป็นงานทีจ่ าเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมทาต่อจากงานที่ได้ทาไว้แล้ว
เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค
(ง) เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจานวนจากัดและมีวงเงินค่าจ้าง
ครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(จ) เป็นงานทีม่ ีความจาเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
หากล่าช้าจะเสียหายแก่ราชการหรือความมั่นคงของชาติ
(ฉ) กรณีอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกาหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตาม
วรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
มาตรา ๗๑ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสาหรับงานจ้างที่ปรึกษาในหมวดนี้
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกาหนด

๒๘
มาตรา ๗๒ ทีป่ รึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็น
ที่ปรึกษาที่ได้ขนึ้ ทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีหนังสือรับรอง
จากศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้างนัน้
หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
วิธีการยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา คุณสมบัติและลักษณะต้องห้าม การเพิกถอน
รายชื่อออกจากทะเบียน และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการ
อุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีที่ศนู ย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง ไม่ขึ้นทะเบียน
ให้เป็นที่ปรึกษา ให้เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง ทัง้ นี้ ในการออกกฎกระทรวงที่เกี่ยวกับ
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามของที่ปรึกษาให้คานึงถึงความสอดคล้องกับกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
กับการประกอบวิชาชีพของที่ปรึกษาด้วย
ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์การขึน้ ทะเบียน
ที่ปรึกษาไว้เป็นอย่างอืน่ ก็ได้
มาตรา ๗๓ ในการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาแต่ละครั้ง ให้ผมู้ ีอานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษา เพื่อรับผิดชอบในการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษานั้น
องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษา
ให้เป็นไปตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกาหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการดาเนินงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๗๔ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการ
โดยคานึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นสาคัญ โดยให้พิจารณาเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) ประสบการณ์ของที่ปรึกษา
(๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน
(๓) จานวนบุคลากร
(๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน
(๖) เกณฑ์อื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง

๒๙
มาตรา ๗๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๔ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้เป็นไป
ตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้าหนัก ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดาเนินงานประจาหรืองานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพ
ตามหลักวิชาชีพอยู่แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพซึ่งเสนอ
ราคาต่าสุด
(๒) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่ไม่ซับซ้อน หรือเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงาน
ของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพและได้คะแนนรวม
ด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด
(๓) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือก
ผู้ยื่นข้อเสนอทีไ่ ด้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด
รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
ของงานจ้างที่ปรึกษาประเภทใดหรือกาหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่ง
เพิ่มเติมได้ตามความจาเป็นเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
มาตรา ๗๖ การจัดทาประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนที่ปรึกษาให้เข้าร่วม
การยื่นข้อเสนอ และการประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก ให้นาความในมาตรา ๖๒ และ
มาตรา ๖๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๗ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างที่ปรึกษาที่ไม่ได้บัญญัติไว้
ในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
หมวด ๘
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

มาตรา ๗๘ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระทาได้โดยวิธี
ดังต่อไปนี้
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(๒) วิธีคัดเลือก
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง
(๔) วิธีประกวดแบบ

๓๐
มาตรา ๗๙ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ใช้กับงานจ้างที่มีลักษณะไม่ซบั ซ้อน
และมีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๐ วิธีคัดเลือก เป็นงานจ้างที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการ
ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยคานึงถึงฐานะทางการเงิน
ของนิติบุคคล คุณวุฒิ และประวัติการทางาน จานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจาและไม่ประจา
หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติมาแล้ว ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการให้บริการ เว้นแต่
ในงานนั้นมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดน้อยกว่าสามราย ทั้งนี้ ให้กระทาได้ในกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
(๒) เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนปานกลางหรือซับซ้อนมาก
(๓) เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด เช่น รูปแบบสิ่งก่อสร้าง
ซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะกาหนดรายละเอียดเบื้องต้นได้
(๔) กรณีอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๑ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นงานจ้างที่หน่วยงานของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการ
รายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้วและเป็นผู้ให้บริการที่มีหลักฐานดีตามที่
คณะกรรมการดาเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณา
เสนอแนะ ทั้งนี้ ให้กระทาได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
(๒) เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนมากและใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มผี ู้ยนื่ ข้อเสนอ
หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก
(๓) เป็นงานทีม่ ีความจาเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้า
จะเสียหายแก่ราชการหรือความมั่นคงของชาติ
(๔) เป็นงานทีจ่ าเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมทาต่อจากงานที่ได้ทาไว้แล้ว
เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค
(๕) กรณีอนื่ ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๒ วิธีประกวดแบบ เป็นงานจ้างที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการ
ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ เพื่อออกแบบงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่
เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง

๓๑
มาตรา ๘๓ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ตามมาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ และมาตรา ๘๒ รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกาหนด
รายละเอียดอื่นของงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติมได้ตามความจาเป็น
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
มาตรา ๘๔ รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างสาหรับงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๘๕ ในการจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ผู้ให้บริการต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี
ผู้ให้บริการตามวรรคหนึ่งที่เป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพ
นัน้ ๆ ด้วย
มาตรา ๘๖ ผูใ้ ห้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เป็นคู่สญ
ั ญา
กับหน่วยงานของรัฐต้องไม่มีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๘๗ ในการดาเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง
ให้ผู้มีอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เพือ่ รับผิดชอบ
ในการดาเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนัน้
องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๘๘ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดของงานจ้างที่ได้คะแนน
ด้านคุณภาพมากที่สุด
อัตราค่าจ้างสาหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง

๓๒
มาตรา ๘๙ การจัดทาประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้เข้าร่วมการยื่นข้อเสนอ และการประกาศผลผู้ชนะ
หรือผู้ได้รับการคัดเลือก ให้นาความในมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๖ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๙๐ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
หมวด ๙
การทาสัญญา

มาตรา ๙๑ หน่วยงานของรัฐต้องทาสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนดโดยความเห็นชอบของสานักงานอัยการสูงสุด ทั้งนี้ แบบสัญญานั้นให้ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาด้วย
การทาสัญญารายใดถ้าจาเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญา
ตามวรรคหนึ่ง โดยมีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในแบบสัญญาและไม่ทาให้หน่วยงานของรัฐ
เสียเปรียบ ก็ให้กระทาได้ เว้นแต่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ
ก็ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
ในกรณีที่ไม่อาจทาสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหนึ่งได้ และจาเป็นต้อง
ร่างสัญญาขึ้นใหม่ ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้สานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
เว้นแต่การทาสัญญาตามแบบที่สานักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว ก็ให้กระทาได้
ในกรณีจาเป็นต้องทาสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ทาเป็นภาษาอังกฤษ
และต้องจัดทาข้อสรุปสาระสาคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย
ประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา เว้นแต่การทาสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศตามแบบสัญญา
ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๙๒ การทาสัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ จะทาสัญญา
เป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ โดยผ่านการพิจารณาของ
ผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานของรัฐก็ได้
มาตรา ๙๓ สัญญาทีท่ าในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญา
ไปจ้างช่วงให้ผู้อื่นทาอีกทอดหนึ่ง ไม่ว่าทั้งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วน
ที่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐที่เป็นคู่สัญญาแล้ว ถ้าคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยฝ่าฝืนข้อตกลง

๓๓
ดังกล่าว ต้องกาหนดให้มีค่าปรับสาหรับการฝ่าฝืนข้อตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงาน
ที่จ้างช่วงตามสัญญา
มาตรา ๙๔ หน่วยงานของรัฐอาจจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทาตาม
แบบสัญญาตามมาตรา ๙๑ ก็ได้ เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข)
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ
(๓) กรณีที่คู่สญ
ั ญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทาการนับตั้งแต่
วันถัดจากวันทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
(๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
(๕) กรณีอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
จะไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
มาตรา ๙๕ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่
ในกรณีที่มคี วามจาเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่จะพิจารณา
อนุมัติให้แก้ไขได้ หากการแก้ไขนั้นไม่ทาให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ หรือเป็นการแก้ไข
เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ ทั้งนี้ ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงาน
ของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้
สานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน
การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจาเป็นต้องเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือ
ลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทางาน ให้ตกลงพร้อมกันไป
ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญา
หรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทาให้ผู้มีอานาจอนุมัตสิ ั่งซื้อ
หรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะต้องดาเนินการให้ผู้มีอานาจอนุมัตสิ ั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวม
ดังกล่าวเป็นผู้อนุมัตกิ ารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย
ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือ
สั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

๓๔
มาตรา ๙๖ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระสาคัญของสัญญาหรือ
ข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
มาตรา ๙๗ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการทาสัญญาที่ไม่ได้บัญญัติไว้
ในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
หมวด ๑๐
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รบั ผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง
และการตรวจรับพัสดุซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอานาจเพื่อทาการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและตรวจรับพัสดุ
ให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงนัน้ ซึ่งจะกระทาโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่
คนใดคนหนึ่งก็ได้
องค์ประกอบและองค์ประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ และหน้าทีข่ อง
ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กาหนด
ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุตาม
วรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๙๙ งานจ้างก่อสร้างที่มีขั้นตอนการดาเนินการเป็นระยะ ๆ อันจาเป็นต้อง
มีการควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน
ให้มีผู้ควบคุมงานซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอานาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนั้น
การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน คุณสมบัติ และหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ให้เป็นไปตาม
ระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกาหนด
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๑๐๐ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทาการ
ตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่จะพิจารณาได้ตามจานวนวัน
ที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณี ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
(๒) เหตุสุดวิสัย

๓๕
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
(๔) เหตุอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
หลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทาการ
ตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๐๑ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ ให้อยู่ดุลพินิจของ
ผู้มีอานาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา
(๑) เหตุตามทีก่ ฎหมายกาหนด
(๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทางานให้แล้วเสร็จ
ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(๓) เหตุอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง
(๔) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอานาจพิจารณาได้
เฉพาะในกรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไข
ข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป
มาตรา ๑๐๒ ในกรณีทสี่ ัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเกิดจากกรณีที่
หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตินี้ ในส่วนทีไ่ ม่เป็นสาระสาคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง หาทาให้สัญญาหรือ
ข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นโมฆะไม่
ให้คณะกรรมการนโยบายมีอานาจประกาศในราชกิจจานุเบกษากาหนด
กรณีตัวอย่างที่ถือว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระสาคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง หรือที่ไม่เป็น
สาระสาคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรงตามวรรคหนึ่ง
ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่ง
ให้คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
มาตรา ๑๐๓ รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับ
พัสดุที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
หมวด ๑๑
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

๓๖
มาตรา ๑๐๔ เพือ่ ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ ในการพิจารณาคัดเลือก
ผู้ยื่นข้อเสนอทีจ่ ะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้าง
กับหน่วยงานของรัฐ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้พิจารณาถึงความสามารถ
ในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาเป็นสาคัญ
ผู้ประกอบการรายใดที่มีผลการประเมินไม่ผา่ นเกณฑ์ที่กาหนด จะถูกระงับการยืน่
ข้อเสนอหรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์
ที่กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามวรรคหนึ่ง
วรรคสอง และวรรคสาม ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๐๕ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามมาตรา ๑๐๔
ให้เป็นส่วนหนึง่ ของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๑๐๖ ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกาหนดการประเมิน
ผลการปฏิบัติงานอื่นนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาก็ได้
เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และให้นาความในมาตรา ๑๐๔ วรรคสามและวรรคสี่ มาใช้บังคับ
กับการประเมินผลการปฏิบัติงานอื่นโดยอนุโลม
หมวด ๑๒
การทิ้งงาน

มาตรา ๑๐๗ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐ
กระทาการดังต่อไปนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ถือว่าผูย้ ื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญานั้นกระทาการ
อันมีลักษณะเป็นการทิ้งงาน
(๑) เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ
กับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กาหนด
(๒) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาต
ให้รับช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น

๓๗
(๓) เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทาการ
อันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทาการโดยไม่สุจริต
(๔) เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน
ของรัฐอย่างร้ายแรง
(๕) การกระทาอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
ให้ปลัดกระทรวงการคลังเป็นผู้มีอานาจสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน
และให้แจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงานทราบด้วย
ในกรณีที่นิติบคุ คลเป็นผู้ทิ้งงาน ถ้าการกระทาดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จดั การ
กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น
ให้สั่งให้บุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย
หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน
และการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๐๘ ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๐๗ อาจได้รับการเพิกถอน
การเป็นผู้ทิ้งงานได้ ภายใต้หลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง
(๒) มีการชาระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย
(๓) เมื่อพ้นกาหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการในการขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานและการพิจารณาเพิกถอน
การเป็นผู้ทิ้งงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
มาตรา ๑๐๙ เมื่อได้มีการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๐๗ แล้ว
ห้ามหน่วยงานของรัฐทาการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงานซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ้งงานเป็นหุ้นส่วน
ผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผูม้ ีอานาจในการดาเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย
เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๐๘ แล้ว
หมวด ๑๓
การบริหารพัสดุ

๓๘
มาตรา ๑๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ใน
ความครอบครองให้เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากทีส่ ุด
มาตรา ๑๑๑ การดาเนินการตามมาตรา ๑๑๐ ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก
การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกาหนด
หมวด ๑๔
การร้องเรียนและการอุทธรณ์

มาตรา ๑๑๒ ผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐ
มีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดในพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๑๓ การร้องเรียนต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ในกรณีที่
ผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล ต้องลงลายมือชื่อของผู้ซึ่งเป็นผู้มอี านาจกระทาการแทนนิติบุคคลและ
ประทับตราของนิติบุคคล
ในหนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยคาสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและ
เหตุผลอันเป็นเหตุแห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
ในกรณีที่เห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกาหนดวิธีการร้องเรียนเป็นอย่างอื่น
หรือรายละเอียดเกี่ยวกับการร้องเรียนอื่นด้วยก็ได้
มาตรา ๑๑๔ ให้ผู้มสี ิทธิร้องเรียนยื่นคาร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายใน
สิบห้าวันนับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียน
มาตรา ๑๑๕ การร้องเรียนตามมาตรา ๑๑๒ ไม่เป็นการระงับการจัดซื้อจัดจ้าง
ที่อยู่ระหว่างดาเนินการ เว้นแต่ผู้มีอานาจจะเห็นสมควรให้ระงับการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว
มาตรา ๑๑๖ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียนให้แล้วเสร็จ
ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทัน
ในกาหนดนั้น ให้หน่วยงานของรัฐขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสามสิบวัน

๓๙
ผลการวินิจฉัยข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ และให้ส่งไปประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางด้วย
มาตรา ๑๑๗ หากผู้ร้องเรียนไม่พอใจผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐ
มีสิทธิอุทธรณ์คาวินิจฉัยนั้นต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง
คาวินิจฉัยดังกล่าว
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ได้ทันในกาหนดนั้น
ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสามสิบวัน
การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด
หมวด ๑๕
บทกาหนดโทษ

มาตรา ๑๑๘ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าทีห่ รือเป็นผู้มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัตินโี้ ดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผหู้ นึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าทีใ่ นการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินโี้ ดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี
และปรับตั้งแต่สี่หมื่นบาทถึงสี่แสนบาท
ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้อง
ระวางโทษตามที่กาหนดไว้สาหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๑๙ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคาสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยตามมาตรา ๓๐
หรือคาสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ และคณะกรรมการวินิจฉัยหรือ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามคาสั่ง
โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้นนั้ มีความผิดฐานขัดคาสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา
ให้ดาเนินคดีแก่ผู้นั้นต่อไป
บทเฉพาะกาล

๔๐

มาตรา ๑๒๐ ให้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดา
ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหาร
พัสดุของหน่วยงานของรัฐ ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมี
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๑๒๑ ในกรณีที่ไม่อาจนาระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ มาใช้บังคับในเรื่องใดได้ตามมาตรา ๑๒๐
การดาเนินการของหน่วยงานของรัฐในเรื่องนั้นให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ทั้งนี้ ในกรณีทยี่ ังไม่มีการแต่งตัง้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วย
กรรมการทั้งหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
มาตรา ๑๒๒ ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายยังมิได้ออกประกาศตามความใน
มาตรา ๗ วรรคสอง หรือคณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง
แล้วแต่หน่วยงานของรัฐยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา ๗ วรรคสาม การดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) ให้เป็นไปตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อกาหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ จนกว่าจะมีประกาศที่ออกตามความใน
มาตรา ๗ วรรคสอง หรือกฎหรือระเบียบที่ออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสาม แล้วแต่กรณี ใช้บังคับ

๔๑
ในกรณีที่คณะกรรมการนโยบายได้ออกประกาศตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง
แล้วแต่หน่วยงานของรัฐใดยังมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา ๗ วรรคสาม หาก
หน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ออกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา ๗ วรรคสาม ภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ประกาศของคณะกรรมการนโยบายที่ออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง
ใช้บังคับ การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๗ (๑) (๒) หรือ (๓) แล้วแต่กรณี ของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๓ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการราคากลางออกประกาศกาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางและการขึ้นทะเบียนผูป้ ระกอบการทีม่ ีสิทธิเป็นผูย้ ื่นข้อเสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๓๔ (๑) และ (๗) ให้แล้วเสร็จภายในหนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
ในระหว่างที่ยังไม่มีประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้นาหลักเกณฑ์และรายละเอียด
ประกอบการคานวณราคากลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการกากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบ
ราคากลางงานก่อสร้างซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งได้กาหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็นหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลางตามพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมี
ประกาศตามวรรคหนึ่ง และให้คณะกรรมการกากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้าง
ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ยังคงปฏิบัตหิ น้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการราคากลางตามพระราชบัญญัติ
นี้เข้ารับหน้าที่
มาตรา ๑๒๔ ในวาระเริ่มแรก ให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกาหนดแนวทาง
และวิธีการในการดาเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์ การคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
ในระหว่างการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้นาแนวทางการดาเนินงานโครงการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงาน
ของผู้สังเกตการณ์ การคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ที่คณะกรรมการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งได้กาหนดไว้ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาใช้บังคับโดยให้ถือเป็นแนวทางและวิธีการในการดาเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ แบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์
การคัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้าง และการคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ตามมาตรา ๓๙ (๑) (๒) (๓) และ
(๔) และให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ยังคงปฏิบัติหน้าที่
ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการ ค.ป.ท. ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่

๔๒
มาตรา ๑๒๕ ให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตาม
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้ง
คณะกรรมการตามระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อกาหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐอื่น
ที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี ยังคงปฏิบัติ
หน้าที่ต่อไปจนกว่าคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินจิ ฉัย หรือคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ แล้วแต่กรณี ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่
ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่แล้ว แต่ยังไม่มี
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้หน้าที่ในการ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ยังคงเป็นของคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุและ
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งคณะกรรมการตามระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อกาหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่หน้าที่
ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาว่าบรรดาระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ หรือข้อกาหนดดังกล่าว
ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้หรือเป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ ให้เป็นหน้าที่
ของคณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินี้
ให้นาความในวรรคสองมาใช้บังคับกับกรณีที่คณะกรรมการราคากลางและ
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ตามพระราชบัญญัตินี้เข้ารับหน้าที่แล้ว แต่ยังมิได้ออกประกาศตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้ด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๒๖ การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุที่ได้ดาเนินการ
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อบัญญัติ หรือข้อกาหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐอื่นที่ไม่อยู่ภายใต้บังคับของระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่ วกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดาเนินการ

๔๓
ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อบัญญัติ หรือข้อกาหนดใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงาน
ของรัฐดังกล่าว รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกีย่ วกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของ
หน่วยงานของรัฐต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าว
ยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางหรือของหน่วยงานของรัฐเพื่อให้
ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรือในกรณีที่มีการยกเลิกการดาเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าว การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุนน้ั หรือ
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุครั้งใหม่ แล้วแต่กรณี ให้ดาเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๒๗ ในวาระเริ่มแรก ให้กรมบัญชีกลางจัดให้มีการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการทีม่ ีคุณสมบัตเิ ป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๑
วรรคหนึ่ง ให้แล้วเสร็จโดยเร็วนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกาหนดสาขาของงานก่อสร้างตาม
มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง หรือนับแต่วันที่คณะกรรมการราคากลางกาหนดวงเงินของสาขาของงาน
ก่อสร้างหรือกาหนดให้ต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดตามมาตรา ๕๑ วรรคสอง แล้วแต่กรณี
ในระหว่างที่การขึ้นทะเบียนผูป้ ระกอบการทีม่ ีคุณสมบัตเิ ป็นผู้ยื่นข้อเสนอ
ในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้วเสร็จ ให้หน่วยงานของรัฐได้รับยกเว้น
ไม่ต้องปฏิบัติตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง หรือวรรคสอง แล้วแต่กรณี เว้นแต่ในกรณีทหี่ น่วยงานของรัฐใด
มีการจัดทาบัญชีผู้ประกอบการงานก่อสร้างทีม่ ีคุณสมบัติเบื้องต้นไว้แล้วก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับ ให้หน่วยงานของรัฐนั้นใช้บัญชีผปู้ ระกอบการงานก่อสร้างทีม่ ีคุณสมบัติเบื้องต้นที่
หน่วยงานของรัฐได้จัดทาไว้แล้วต่อไปโดยให้ถือเป็นการขึ้นทะเบียนผูป้ ระกอบการทีม่ ีคุณสมบัติ
เป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง จนกว่าจะมี
การประกาศรายชื่อผูป้ ระกอบการทีม่ ีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง
มาตรา ๑๒๘ รายชื่อที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
กระทรวงการคลัง ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นรายชื่อที่ปรึกษาทีไ่ ด้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา
กระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัตินี้

๔๔
มาตรา ๑๒๙ รายชื่อผู้ทิ้งงานตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ทีม่ ีอยู่ก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นรายชื่อผู้ทิ้งงานตาม
พระราชบัญญัตินี้
การดาเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทาอันมีลักษณะ
เป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวันทีพ่ ระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับ ให้ดาเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานด้วยเหตุแห่งการกระทาอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้งงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๓๐ ให้กระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง สานักงาน ก.พ.ร. สานักงาน ก.พ.
สานักงบประมาณ และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดทาโครงสร้างกรมบัญชีกลาง
กรอบอัตรากาลังข้าราชการและพนักงานราชการ และกาหนดงบประมาณ รวมทั้งการดาเนินการ
อื่นใดอันจาเป็น เพื่อรองรับการดาเนินการตามอานาจหน้าที่ของกรมบัญชีกลางตามพระราชบัญญัตินี้
ภายในหกสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ

........................................
นายกรัฐมนตรี

