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    ชุดคู่มือเตรียมสอบส าหรับต าแหน่งเจา้พนกังานพสัดุปฏิบติังาน กรมอุทยาน
แห่งชาติสัตวป่์าและพนัธพ์ืช เล่มน้ี ทางสถาบนั THE BEST CENTER และฝ่ายวชิาการของสถาบนั
ไดเ้รียบเรียงข้ึน เพื่อใหผู้ส้มคัรสอบใชส้ าหรับเตรียมสอบในการสอบแข่งขนัฯในคร้ังน้ี 
 
 
                           ทางสถาบนั THE BEST CENTER ไดเ้ลง็เห็นความส าคญัจึงไดจ้ดัท าหนงัสือ 
เล่มน้ีข้ึนมา ภายในเล่มประกอบดว้ยทุกส่วนท่ีก าหนดในการสอบ เจาะขอ้สอบทุกส่วน พร้อม 
ค าเฉลยอธิบาย มาจดัท าเป็นหนงัสือชุดน้ีข้ึน เพื่อใหผู้ส้อบไดเ้ตรียมตวัอ่านล่วงหนา้ มีความพร้อม
ในการท าขอ้สอบ 
 
 
                          ทา้ยน้ี คณะผูจ้ดัท าขอขอบคุณทางสถาบนั THE BEST CENTER ท่ีไดใ้หก้าร 
สนบัสนุนและมีส่วนร่วมในการจดัท าตน้ฉบบั ท าใหห้นงัสือเล่มน้ีสามารถส าเร็จข้ึนมาเป็น 
เล่มได ้ พร้อมกนัน้ีคณะผูจ้ดัท าขอนอ้มรับขอ้บกพร่องใดๆ อนัเกิดข้ึนและยนิดีรับบฟังความ 
คิดเห็นจากทุกๆท่าน เพื่อท่ีจะน ามาปรับปรุงแกไ้ขใหดี้ยิง่ข้ึน 
 

 
 
 

 
ขอใหโ้ชคดีในการสอบทุกท่าน 

ฝ่ายวชิาการ 
สถาบนั The  Best  Center 

www.thebestcenter.com 
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คู่มือสอบเจา้พนกังานพสัดุปฏิบติังาน กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธพ์ชื 1 

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

ความรู้เกีย่วกบักรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพนัธ์ุพชื 
ประวตัิความเป็นมา 

 เดิมงานดา้นป่าไมท้ั้งหมด อนัไดแ้ก่  งานปลูกบ ารุงป่า  งานวนวฒันวจิยั  งานอุทยานแห่งชาติ  งานทางดา้น
สัตวป่์า  งานตน้น ้า  และงานดา้นป้องกนัปราบปรามและไฟป่า เป็นตน้  ลว้นอยูก่บักรมป่าไม ้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (เดิมสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ทั้งส้ิน  แต่เม่ือวนัท่ี ๒๐ กนัยายน 
๒๕๔๕  วุฒิสถาไดมี้มติดว้ยคะแนน ๑๒๗ ต่อ ๒๓  ใหแ้ยกงานท่ีเก่ียวกบัป่าเศรษฐกิจและงานดา้นอนุรักษแ์ละการ
คุม้ครองป่าไมอ้อกจากกนั  โดยใหง้านทางดา้นป่าเศรษฐกิจอยูก่บักรมป่าไม ้ ส่วนงานดา้นอนุรักษแ์ละการคุม้ครอง  
ใหไ้ปตั้งเป็นกรมข้ึนมาใหม่ และใหส้ังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นกระทรวงใหม่ 
 ต่อมาสภาผูแ้ทนราษฎรก็ไดมี้มติเห็นชอบตามผลการประชุมของวฒิุสภาดงักล่าว  ซ่ึงจะต่างไปจากมติเดิม
ของสภาผูแ้ทนราษฎรในการพิจารณา ในวาระท่ี ๓ วนัท่ี ๒๙ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๔๕  ซ่ึงความเห็นดงักล่าวแต่เดิม
เหล่าน้ีไม่มีการแยกกรมป่าไมเ้ป็น ๒ กรม ต่อมาไดมี้พระราชกฤษฎีกา เล่มท่ี ๑๑๙ ตอนท่ี ๙๙ ก. ลงวนัท่ี ๒ ตุลาคม 
๒๕๔๕  ใหจ้ดัตั้งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช  ในสังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม และเม่ือวนัท่ี ๙ ตุลาคม พ.ศ.๒๕๔๕ พ.ต.ท.ดร.ทกัษิณ ชินวตัร  นายกรัฐมนตรีในขณะนั้น  ไดมี้ค าสั่ง
แต่งตั้งให ้ดร.ปลอดประสพ สุรัสวดี ปลดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้มในขณะนั้น  ด ารงต าแหน่ง
รักษาราชการแทนอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช  จึงถือไดว้า่เป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพนัธ์ุพืช คนแรก  และไดด้ ารงต าแหน่งอยูจ่นถึงวนัท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕  จึงไดมี้การแต่งตั้ง นาย
สมชยั เพียรสถาพร  ข้ึนด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช อยา่งเป็นทางการ 

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช  ด าเนินกิจภารกิจเก่ียวกบัการอนุรักษ ์ส่งเสริม และฟ้ืนฟู
ทรัพยากรธรรมชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช  ในเขตพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ ์โดยการควบคุม ป้องกนัพื้นท่ีป่าอนุรักษ์
เดิมท่ีมีอยู ่และพื้นท่ีป่าเส่ือมโทรมใหก้ลบัสมบูรณ์ดว้ยกลยทุธ์การส่งเสริม กระตุน้ และปลุกจิตส านึกใหชุ้มชนมี
ความหวงแหนและการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรทอ้งถ่ิน  เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและ
ส่ิงแวดลอ้ม  ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ  ส าหรับเป็นแหล่งตน้น ้าล าธาร  แหล่งท่ีอยูอ่าศยัของสัตวป่์า  
แหล่งอาหาร แหล่งนนัทนาการและการท่องเท่ียวทางธรรมชาติของประชาชน  ดงัวสิัยทศัน์ของกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช ท่ีวา่ "ผนืป่าหลากหลาย สัตวป่์ามากมาย ป่าไมย้ ัง่ยนื" และในปัจจุบนัอธิบดีกรม
อุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช คือ นายธญัญา เนติธรรมกุล 

วสัิยทัศน์ 

 เพิ่มพื้นท่ีป่าอนุรักษใ์หไ้ดร้้อยละ ๒๕ ของพื้นท่ีประเทศ ภายในปี ๒๕๖๙ 

พนัธกจิ 

 1.อนุรักษ ์คุม้ครองและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า 
 2.วจิยั พฒันาและใหบ้ริการดา้นวชิาการ 

 3.บริหารจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า โดยการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 4.ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อยา่งสมดุลและย ัง่ยนื 
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คู่มือสอบเจา้พนกังานพสัดุปฏิบติังาน กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธพ์ชื 2 

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

บทบาท ภารกจิ 

 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช มีภารกิจเก่ียวกบัการอนุรักษ ์ส่งเสริม และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม ้
สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช ในเขตพื้นท่ีป่าเพื่อการอนุรักษ ์โดยการควบคุม ป้องกนั พื้นท่ีป่าอนุรักษเ์ดิมท่ีมีอยู ่และพื้นท่ี
ป่าเส่ือมโทรมใหก้ลบัสมบูรณ์ ดว้ยกลยทุธ์การส่งเสริม กระตุน้ และปลุกจิตส านึกใหชุ้มชนมีความรู้สึกหวงแหน 
และการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากรทอ้งถ่ิน เพื่อเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและส่ิงแวดลอ้ม ตลอดจน
ความหลากหลายทางชีวภาพ ส าหรับเป็นแหล่งตน้น ้าล าธาร แหล่งท่ีอยูอ่าศยั ของสัตวป่์า แหล่งอาหาร นนัทนาการ 
และการท่องเท่ียวทางธรรมชาติของประชาชน 

หน้าทีต่ามกฎหมาย  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพชื 

                        กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม พ.ศ. 2547 ไดแ้ก่ 

 1) อนุรักษ ์คุม้ครอง ดูแล รักษาทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์าใหมี้สมดุลตามธรรมชาติ และใหมี้การใช้
ทรัพยากรธรรมชาติอยา่งย ัง่ยนืท่ีเกิดประโยชน์สูงสุดทางดา้นเศรษฐกิจและสังคม 

 2) ฟ้ืนฟู แกไ้ข ความเส่ือมโทรมของทรัพยากรธรรมชาติ และระบบนิเวศในพื้นท่ีป่าไม ้

 3) ควบคุม ก ากบัดูแล ป้องกนัการบุกรุก การท าลายป่า และการกระท าผดิตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้
กฎหมายวา่ดว้ยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายวา่ดว้ยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายวา่ดว้ยการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 
 4) ศึกษา วจิยั และพฒันาวธีิการอนุรักษ ์การบริหารจดัการ และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม ้สัตวป่์า และความ  
หลากหลายทางชีวภาพ 

 5) ก าหนดมาตรการและมาตรฐานเก่ียวกบัการอนุรักษ ์บริหารจดัการและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ป่าไมแ้ละสัตวป่์า   
 6) บริการขอ้มูลสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นป่าไม ้

 7) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุ
พืชหรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 พื้นท่ีอนุรักษ ์หมายถึง พื้นท่ีในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธ์ุพืช ท่ีได้
ประกาศในพระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง กฎหมาย และระเบียบของทางราชการ 

ค่านิยมขององค์การ 

ค่านิยมขององค์การคือ “ PROTECT ” หมายถึง “คุ้มครองรักษา ” 

 P = Participation หมายถึง ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วมในการบริหารจดัการทรัพยากรธรรมชาติและ
ส่ิงแวดลอ้ม 

 R = Relevance หมายถึง งานตรงภารกิจ 

 O = Outcome หมายถึง มุ่งเนน้ผลลพัธ์จากการด าเนินงานเป็นหลกั 

 T = Team หมายถึง ท างานเป็นทีม 

 E = Efficiency หมายถึง ท างานอยา่งมีประสิทธิภาพ 
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 C = Conservation หมายถึง อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใหค้งความอุดมสมบูรณ์ สามารถใชป้ระโยชน์
อยา่งย ัง่ยนื 

 T = Technology หมายถึง น าวทิยาการมาใชใ้นการปฏิบติังาน 

วฒันธรรมองค์การ 

 มุ่งมัน่ท างานใหส้ าเร็จและท างานเป็นทีม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ 

 ๑. สงวน อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู และจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์าอยา่งบูรณาการและย ัง่ยนื 

 ๒. อนุรักษ ์ฟ้ืนฟูระบบนิเวศป่าตน้นา้เพื่อรักษาสมดุลของธรรมชาติ  
 ๓. การป้องกนั การลดผลกระทบ และการปรับตวัเพื่อรับมือภยัพิบติัทางธรรมชาติและการเปล่ียนแปลง
สภาพภูมิอากาศ ในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ 
 ๔. เพิ่มประสิทธิภาพการจดัการองคก์ารและการบริหารจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า 
โครงสร้างหน่วยงาน 

หน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์า และพนัธ์ุพืช 

สังกดั กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

 

ส่วนกลาง 
• รองอธิบดี     สํานักป้องกนั ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 

• ผูต้รวจราชการกรม    • ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

• นกัวชิาการป่าไม ้9ชช. หรือ 10 ชช.  • ส่วนแผนการป้องกนัพื้นท่ีอนุรักษ ์

• กลุ่มตรวจสอบภายใน    • ส่วนยทุธการดา้นป้องกนัและปราบปราม 

• กลุ่มพฒันาระบบบริหาร   • ส่วนจดัการไฟป่า 
    

สํานักบริหารงานกลาง    สํานักแผนงานและสารสนเทศ 

• ส่วนอ านวยการ    • ส่วนอ านวยการ 

• ส่วนการเจา้หนา้ท่ี    • ส่วนนโยบายและแผน 

• ส่วนฝึกอบรม     • ส่วนติดตามประเมินผล 

• ส่วนการคลงั     • ส่วนจดัการงบประมาณ 

• ส่วนประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่   • ศูนยส์ารสนเทศ 

             • ศูนยบ์ริการประชาชน 

  

กองคุ้มครองพนัธ์ุสัตว์ป่าและพชืป่าตามอนุสัญญา  สํานักฟ้ืนฟูและพฒันาพืน้ทีอ่นุรักษ์ 

• ฝ่ายบริหารทัว่ไป      • ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

• กลุ่มงานสงวนและคุม้ครองพนัธ์ุพืชป่า    • ส่วนฟ้ืนฟูพื้นท่ีอนุรักษ ์

• กลุ่มงานควบคุมและตรวจสอบการคา้สัตวป่์าระหวา่งประเทศ • ส่วนส ารวจและวเิคราะห์ทรัพยากรป่าไม ้
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• กลุ่มงานอนุรักษพ์นัธ์ุสัตวป่์าและพนัธ์ุพืชป่า   • ส่วนภูมิสารสนเทศ 

• กลุ่มงานวจิยัพนัธ์ุพืชป่ามีค่า หายาก และใกลสู้ญพนัธ์ุ • ส่วนจดัการท่ีดินและชุมชนในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์

       • ส่วนมาตรฐานและเทคนิคดา้นวศิวกรรม 

        • ส่วนรังวดัแนวเขตท่ีดินป่าไม ้

        • ส่วนพฒันาการวศิวกรรมป่าไม ้

    

กองนิติการ     สํานักสนองงานพระราชดําริ 

• ฝ่ายบริหารทัว่ไป    • ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

• กลุ่มงานกฎหมาย    • กลุ่มประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1 

• กลุ่มงานสืบสวนสอบสวน   • กลุ่มประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2 

• กลุ่มงานคดี     • กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

    

สํานักวจัิยการอนุรักษ์ป่าไม้และพนัธ์ุพชื  สํานักอนุรักษ์และจัดการต้นนํา้ 

• ฝ่ายบริหารทัว่ไป    • ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

• กลุ่มงานกีฏวทิยาและจุลชีววทิยาป่าไม ้  • กลุ่มงานวจิยัตน้น ้า 
• กลุ่มงานนิเวศวทิยาและส่ิงแวดลอ้มป่าไม ้ • ส่วนจดัการทรัพยากรตน้น ้ า 
• กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม ้   • ส่วนประเมินทรัพยากรตน้น ้า 
• กลุ่มงานพนัธุกรรมไมป่้า และเทคโนโลยชีีวภาพ • ส่วนส่งเสริมและพฒันาชุมชนตน้น ้า 
• กลุ่มงานการจดัการและพฒันาป่าอนุรักษ ์ • ศูนยศึ์กษาการพฒันาการอนุรักษต์น้น ้า 
    

สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า    สํานักอุทยานแห่งชาต ิ

• ฝ่ายบริหารทัว่ไป    • ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

• ส่วนจดัการพื้นท่ีอนุรักษส์ัตวป่์า   • ส่วนศึกษาและวจิยัอุทยานแห่งชาติ 

• ส่วนคุม้ครองสัตวป่์า    • ส่วนนนัทนาการและส่ือความหมาย 

• ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่   • ส่วนพฒันาอุทยานแห่งชาติ 

• กลุ่มงานวจิยัสัตวป่์า    • ส่วนจดัการทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ 

• กลุ่มงานเพาะเล้ียงสัตวป่์า   • ศูนยศึ์กษาการพฒันาการจดัการอุทยานแห่งชาติทางบก 

• ศูนยศึ์กษาการพฒันาการจดัการเขตรักษาพนัธ์ุสัตวป่์า • ศูนยศึ์กษาการพฒันาการจดัการอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเล 

  

หน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค 

 

สํานักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่1 - 16  สํานักบริหารพืน้ทีอ่นุรักษ์ที ่1 - 16 

• ฝ่ายบริหารทัว่ไป    • ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 1 (ปราจีนบุรี) 
• ส่วนอนุรักษแ์ละป้องกนัทรัพยากร  • ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 2 (ศรีราชา) 
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• ส่วนควบคุมและปฏิบติัการไฟป่า  • ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 3 (บา้นโป่ง) 
• ส่วนฟ้ืนฟูและพฒันาพื้นท่ีอนุรักษ ์  • ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 4 (สุราษฎร์ธานี) 
• ส่วนอุทยานแห่งชาติ    • ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 5 (นครศรีธรรมราช) 
• ส่วนอนุรักษส์ัตวป่์า    • ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 6 (สงขลา) 
• ส่วนจดัการตน้น ้า    • ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 7 (นครราชสีมา) 
• กลุ่มงานวชิาการ    • ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 8 (ขอนแก่น) 
       • ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 9 (อุบลราชธานี) 
       • ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 10 (อุดรธานี) 
       • ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 11 (พิษณุโลก) 
       • ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 12 (นครสวรรค)์ 
       • ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 13 (แพร่) 
       • ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 14 (ตาก) 
       • ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 15 (เชียงราย) 
       • ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 16 (เชียงใหม่) 
       • ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 1 สาขาสระบุรี 

       • ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 3 สาขาเพชรบุรี 

       • ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 6 สาขาปัตตานี 

       • ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 13 สาขาล าปาง 
       • ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 16 สาขาแม่สะเรียง 
 

 

 

........................................... 
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พระราชบัญญตัิ 
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

_____________________ 

สมเด็จพระเจา้อยูห่วัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ใหไ้ว ้ณ วนัท่ี ๒๔ กุมภาพนัธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นปีท่ี ๒ ในรัชกาลปัจจุบนั 

สมเด็จพระเจา้อยู่หวัมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้
ประกาศว่า  

โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  

จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของสภานิติ
บญัญติัแห่งชาติ ดงัต่อไปน้ี  

มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐”  

มาตรา ๒[๑]
  พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  

มาตรา ๓  ใหย้กเลิกบทบญัญติัเก่ียวกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหารพสัดุในกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้บญัญติั และขอ้ก าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่ง
พระราชบญัญติัน้ี  

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญติัน้ี 

“การจดัซ้ือจดัจา้ง” หมายความวา่ การด าเนินการเพื่อให้ไดม้าซ่ึงพสัดุโดยการซ้ือ จา้ง เช่า 
แลกเปล่ียน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“พสัดุ” หมายความวา่ สินคา้ งานบริการ งานก่อสร้าง งานจา้งท่ีปรึกษา และงานจา้งออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“สินคา้” หมายความวา่ วสัดุ ครุภณัฑ ์ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และทรัพยสิ์นอ่ืนใด รวมทั้งงานบริการ
ท่ีรวมอยูใ่นสินคา้นั้นดว้ย แต่มูลค่าของงานบริการตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าของสินคา้นั้น 

 “งานบริการ” หมายความวา่ งานจา้งบริการ งานจา้งเหมาบริการ งานจา้งท าของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการ 

จ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบติังานของหน่วยงานของรัฐ  
 

__________________ 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๒๔ ก/หนา้ ๑๓/๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ 
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งานจา้งท่ีปรึกษา งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย ์

“งานก่อสร้าง” หมายความวา่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือส่ิงปลูกสร้าง
อ่ืนใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง ร้ือถอน หรือการกระท าอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนัต่ออาคาร 
สาธารณูปโภค หรือส่ิงปลูกสร้างดงักล่าว รวมทั้งงานบริการท่ีรวมอยูใ่นงานก่อสร้างนั้นดว้ย แต่มูลค่าของงาน
บริการตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

“อาคาร” หมายความวา่ ส่ิงปลูกสร้างถาวรท่ีบุคคลอาจเขา้อยูห่รือใชส้อยได ้เช่น อาคารท่ีท าการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั รวมทั้งส่ิงก่อสร้างอ่ืน ๆ ซ่ึง
สร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ใชส้อยส าหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง ร้ัว ท่อระบายน ้า หอถงัน ้ า ถนน ประปา ไฟฟ้า หรือ
ส่ิงอ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของตวัอาคาร เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ลิฟท ์หรือเคร่ืองเรือน 

“สาธารณูปโภค” หมายความวา่ งานอนัเก่ียวกบัการประปา การไฟฟ้า การส่ือสาร การ
โทรคมนาคม การระบายน ้า การขนส่งทางท่อ ทางน ้า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึง
ด าเนินการในระดบัพื้นดิน ใตพ้ื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน 

“งานจา้งท่ีปรึกษา” หมายความวา่ งานจา้งบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผูใ้ห้
ค  าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในดา้นวศิวกรรม สถาปัตยกรรม ผงัเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน 
การคลงั ส่ิงแวดลอ้ม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสาธารณสุข ศิลปวฒันธรรม การศึกษาวจิยั หรือดา้นอ่ืนท่ีอยูใ่น
ภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

“งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความวา่ งานจา้งบริการจากบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

“การบริหารพสัดุ” หมายความว่า การเก็บ การบนัทึก การเบิกจ่าย การยืม การ
ตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพสัดุ 

“ราคากลาง” หมายความวา่ ราคาเพื่อใชเ้ป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอไดย้ืน่
เสนอไวซ่ึ้งสามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดจ้ริงตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ราคาท่ีไดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการราคากลางก าหนด 

(๒) ราคาท่ีไดม้าจากฐานขอ้มูลราคาอา้งอิงของพสัดุท่ีกรมบญัชีกลางจดัท า 
(๓) ราคามาตรฐานท่ีส านกังบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 

(๔) ราคาท่ีไดม้าจากการสืบราคาจากทอ้งตลาด 

(๕) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจา้งคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 

(๖) ราคาอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ ์วธีิการ หรือแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 

ในกรณีท่ีมีราคาตาม (๑) ใหใ้ชร้าคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) 
หรือ (๓) ใหใ้ชร้าคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใชร้าคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ใหค้  านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหใ้ชร้าคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช ้

ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ใหค้  านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั 

ตัว
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“เงินงบประมาณ” หมายความวา่ เงินงบประมาณตามกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย 
กฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ หรือกฎหมายเก่ียวดว้ยการโอนงบประมาณ เงินซ่ึงหน่วยงานของรัฐไดรั้บไวโ้ดย
ไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีใหไ้ม่ตอ้งน าส่งคลงัตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณหรือกฎหมายวา่ดว้ยเงินคง
คลงั เงินซ่ึงหน่วยงานของรัฐไดรั้บไวโ้ดยไม่ตอ้งน าส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีตกเป็นรายไดข้องราชการส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายหรือท่ีราชการส่วน
ทอ้งถ่ินมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และใหห้มายความรวมถึงเงินกู ้เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความวา่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวธีิการงบประมาณ องคก์ารมหาชน องคก์รอิสระ องคก์รตามรัฐธรรมนูญ 
หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ หน่วยงานสังกดัรัฐสภาหรือในก ากบัของรัฐสภา หน่วยงาน
อิสระของรัฐ และหน่วยงานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“เจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ ผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุ หรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายจากผูมี้อ  านาจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐ 

“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความวา่ คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการวินิจฉยั” หมายความวา่ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการราคากลาง” หมายความวา่ คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ 
“คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความวา่ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต 

“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความวา่ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และขอ้ร้องเรียน 

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และให้มี
อ านาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

___________________ 

มาตรา ๖  เพื่อใหก้ารปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุโดยใชเ้งินงบประมาณ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดความคุม้ค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกนัปัญหาการทุจริต ใหห้น่วยงานของรัฐ
ปฏิบติัตามแนวทางของพระราชบญัญติัน้ี และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความใน
พระราชบญัญติัน้ี 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของรัฐวสิาหกิจ มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ หน่วยงานของรัฐใน
ต่างประเทศหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐท่ีตั้งอยูใ่นต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนตามท่ีก าหนดใน

ตัว
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กรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม ใหห้น่วยงานของรัฐจดัใหมี้กฎหรือระเบียบเก่ียวกบัการจดัซ้ือ
จดัจา้งและการบริหารพสัดุตามหลกัเกณฑ์และแนวทางของพระราชบญัญติัน้ี โดยอย่างน้อยตอ้งมีหลกัการตาม
มาตรา ๘ วรรคหน่ึง 

การจดัซ้ือจดัจา้งตาม (๖) นอกจากสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ
ตอ้งด าเนินการตามวรรคส่ีแลว้ ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นรายงานผลการ
ปฏิบติังานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด  

มาตรา ๘  การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์
สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) คุม้ค่า โดยพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งมีคุณภาพหรือคุณลกัษณะท่ีตอบสนองวตัถุประสงคใ์นการ
ใชง้านของหน่วยงานของรัฐ มีราคาท่ีเหมาะสม และมีแผนการบริหารพสัดุท่ีเหมาะสมและชดัเจน 

(๒) โปร่งใส โดยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุตอ้งกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มี
การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบติัต่อผูป้ระกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกนั มีระยะเวลาท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการยืน่ขอ้เสนอ มีหลกัฐานการด าเนินงานชดัเจน และมีการเปิดเผยขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุในทุกขั้นตอน 

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตอ้งมีการวางแผนการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ล่วงหนา้เพื่อใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมีก าหนดเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีการ
ประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธ์ิของการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ 

(๔) ตรวจสอบได ้โดยมีการเก็บขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุอยา่งเป็นระบบเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ใหห้น่วยงานของรัฐใชห้ลกัการตามวรรคหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดั
จา้งและการบริหารพสัดุ หากการจดัซ้ือจดัจา้งไม่เป็นไปตามหลกัการดงักล่าว แต่ไม่มีผลต่อการจดัซ้ือจดัจา้งอย่าง
มีนยัส าคญั หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลหรือความจ าเป็นอ่ืน การจดัซ้ือจดัจา้งนั้นย่อมไม่เสียไป 

ใหใ้ชห้ลกัการตามวรรคหน่ึงเป็นแนวทางในการปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีของ 
คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวนิิจฉยั คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. และ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยอนุโลม  

มาตรา ๙  การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้ง ให้หน่วยงานของ
รัฐค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวตัถุประสงค์ของการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุนั้น และห้ามมิให้ก าหนดคุณลกัษณะ
เฉพาะของพสัดุให้ใกลเ้คียงกบัยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง หรือของผูข้ายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ เวน้แต่พสัดุท่ีจะท าการ
จดัซ้ือจดัจา้งตามวตัถุประสงคน์ั้นมียีห่อ้เดียวหรือจะตอ้งใชอ้ะไหล่ของยีห่อ้ใด ก็ให้ระบุยีห่อ้นั้นได ้ 

มาตรา ๑๐  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๖๖ หา้มมิใหห้น่วยงานของรัฐเปิดเผยขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอ
ในส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัและเป็นขอ้มูลทางเทคนิคของผูย้ืน่ขอ้เสนอ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบ
ระหวา่งผูย้ืน่ขอ้เสนอดว้ยกนัต่อผูซ่ึ้งมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังนั้นหรือต่อผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน เวน้แต่
เป็นการเปิดเผยขอ้มูลต่อผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย หรือการด าเนินการตามกฎหมาย  

ตัว
อย
่าง
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มาตรา ๑๑  ใหห้น่วยงานของรัฐจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี และประกาศเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เวน้แต่ 

(๑) กรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพสัดุท่ีใชใ้นราชการลบั  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) 
หรือ (ฉ) 

(๒) กรณีท่ีมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจ าเป็นตอ้งใช้
พสัดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาด  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 

(๓) กรณีท่ีเป็นงานจา้งท่ีปรึกษาท่ีมีวงเงินค่าจา้งตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือท่ีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนหรือท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ) 

(๔) กรณีท่ีเป็นงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือท่ีเก่ียวกบั
ความมัน่คงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓) 

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และรายละเอียดการจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งตามวรรคหน่ึง และการ
เปล่ียนแปลงแผน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๑๒  หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัใหมี้การบนัทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวธีิการ
และขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งและจดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูขอ้มูลเม่ือมีการร้องขอ 

การจดัท าบนัทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวธีิการและขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้ง และการ
ร้องขอเพื่อตรวจดูบนัทึกรายงานดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๑๓  ในการจดัซ้ือจดัจา้ง ผูท่ี้มีหนา้ท่ีด าเนินการตอ้งไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอ
หรือคู่สัญญาในงานนั้น 

ในกรณีท่ีปรากฏในภายหลงัวา่ผูท่ี้มีหนา้ท่ีด าเนินการตามวรรคหน่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่
ขอ้เสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหน่ึงขั้นตอนใดของการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการการ
จดัซ้ือจดัจา้ง แต่ไม่มีผลต่อการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งมีนยัส าคญั การจดัซ้ือจดัจา้งนั้นยอ่มไม่เสียไป 

 มาตรา ๑๔  เพื่อใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ
หน่วยงานของรัฐ ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไดท้  าการจดัซ้ือจดัจา้งขั้นตอนหน่ึงขั้นตอนใดผดิพลาดหรือผิดหลง
เล็กนอ้ยและไม่มีผลต่อการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งมีนยัส าคญั การจดัซ้ือจดัจา้งนั้นยอ่มไม่เสียไป  

มาตรา ๑๕  ผูมี้อ านาจอนุมติัสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งพสัดุโดยวธีิใดตามพระราชบญัญติัน้ีจะเป็นผูด้  ารง
ต าแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด ๒ 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกนัการทุจริต 

__________________ 

มาตรา ๑๖  เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ ใหห้น่วยงานของรัฐจดัใหภ้าค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหน่ึงขั้นตอนใดของการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงานของรัฐตามท่ี
ก าหนดไวใ้นหมวดน้ี  

ตัว
อย
่าง
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มาตรา ๑๗  ในการด าเนินการตามมาตรา ๑๖ คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจก าหนดใหมี้การจดัท า
ขอ้ตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐตามมาตรา ๑๘ ก็ได ้ ทั้งน้ี 
การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีตอ้งจดัท าขอ้ตกลงคุณธรรมดงักล่าวให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก าหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยอยา่งนอ้ยใหค้  านึงถึงวงเงินของการจดัซ้ือจดัจา้ง มาตรการป้องกนัการทุจริต การจดัซ้ือจดัจา้ง
ท่ีมีความเส่ียงต่อการทุจริต และความคล่องตวัในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 

คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจก าหนดวธีิการนอกเหนือจากวรรคหน่ึงเพื่ออ านวยความสะดวกใหภ้าค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐก็ได ้ ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก าหนดในราช
กิจจานุเบกษา  

มาตรา ๑๘  ขอ้ตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐ ให้จดัท าเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานของรัฐเจา้ของโครงการและผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้ยื่น
ขอ้เสนอ โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจา้ของโครงการและฝ่ายผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้ยืน่ขอ้เสนอตอ้งตกลงกนัวา่จะ
ไม่กระท าการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง และใหมี้ผูส้ังเกตการณ์ซ่ึงมีความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ ท่ี
จ  าเป็นต่อโครงการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น ๆ เขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการจดัซ้ือจดัจา้งตั้งแต่ขั้นตอนการจดัท าร่างขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดของพสัดุท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งและร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนส้ินสุดโครงการ 
โดยผูส้ังเกตการณ์ตอ้งมีความเป็นกลางและไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในโครงการการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น แลว้ให้รายงาน
ความเห็นพร้อมขอ้เสนอแนะต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. ทราบดว้ย 

แนวทางและวิธีการในการด าเนินงานโครงการ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคดัเลือกผู ้
สังเกตการณ์ และการจดัท ารายงานตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา  

มาตรา ๑๙  ผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นประเภทหรือมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งตามท่ีคณะกรรมการ ค.
ป.ท. ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา หากประสงคจ์ะเขา้ยืน่ขอ้เสนอกบัหน่วยงานของรัฐในการจดัซ้ือจดัจา้ง
ตามพระราชบญัญติัน้ี ตอ้งจดัใหมี้นโยบายในการป้องกนัการทุจริตและมีแนวทางป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดั
จา้งท่ีเหมาะสม 

มาตรฐานขั้นต ่าของนโยบายและแนวทางป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีผูป้ระกอบการ
ตอ้งจดัใหมี้ตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการ 

_________________ 

ส่วนที ่๑ 

คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

__________________ 

มาตรา ๒๐  ใหมี้คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
ประกอบดว้ย 

ตัว
อย
่าง
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(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงัซ่ึง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวงการคลงั 
ปลดักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ 
อยัการสูงสุด อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ผูอ้  านวยการส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ผูว้า่
การตรวจเงินแผน่ดิน และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจ านวนไม่นอ้ยกวา่หา้คนแต่ไม่เกินเจด็คน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
สภาวศิวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แห่งละหน่ึงคน 
ในส่วนท่ีเหลือให้แต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ดา้นวศิวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน 
การคลงั การบริหารจดัการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย 

ใหอ้ธิบดีกรมบญัชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ และใหข้า้ราชการของกรมบญัชีกลางซ่ึง
อธิบดีกรมบญัชีกลางมอบหมายจ านวนสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ  

มาตรา ๒๑  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายไุม่ต  ่ากวา่สามสิบหา้ปี 

(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้  าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผดิท่ีได้
กระท าโดยประมาทหรือความผดิลหุโทษ 

(๖) ไม่เป็นขา้ราชการการเมือง ผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาทอ้งถ่ินหรือผูบ้ริหาร
ทอ้งถ่ิน กรรมการหรือผูด้  ารงต าแหน่งอ่ืนในพรรคการเมือง หรือเจา้หนา้ท่ีของพรรคการเมือง 

(๗) ไม่มีส่วนไดเ้สียหรือมีผลประโยชน์ขดัแยง้โดยตรงกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งกรรมการ  
มาตรา ๒๒  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสามปี และอาจไดรั้บแต่งตั้งอีก

ได ้แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่ได ้

เม่ือครบก าหนดตามวาระในวรรคหน่ึง ใหด้ าเนินการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิใหม่ภายในหก
สิบวนั ในระหวา่งท่ียงัมิไดแ้ต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุข้ึนใหม่ ใหก้รรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงพน้จากต าแหน่งตาม
วาระนั้นอยูใ่นต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกวา่กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหม่เขา้รับหนา้ท่ี  

มาตรา ๒๓  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๑ 
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(๔) คณะรัฐมนตรีใหอ้อก เพราะหยอ่นความสามารถ บกพร่องหรือทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือมีความ
ประพฤติเส่ือมเสีย 

ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากต าแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิ
ในระหวา่งท่ีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุท่ีแต่งตั้งไวแ้ลว้ยงัมีวาระอยูใ่นต าแหน่ง ไม่วา่จะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มข้ึนหรือ
แต่งตั้งแทนต าแหน่งท่ีวา่ง ใหผู้ท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งนั้นด ารงต าแหน่งไดเ้ท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการผูท้รงคุณวฒิุ
ท่ีแต่งตั้งไวแ้ลว้นั้น  ทั้งน้ี ในกรณีการแต่งตั้งแทนต าแหน่งท่ีวา่ง หากวาระท่ีเหลืออยูไ่ม่ถึงเกา้สิบวนัจะไม่แต่งตั้ง
กรรมการผูท้รงคุณวฒิุแทนก็ได ้

ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวฒิุพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ ใหค้ณะกรรมการนโยบายประกอบดว้ย
กรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูจ่นกวา่จะมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวฒิุตามวรรคสอง  

มาตรา ๒๔  ใหค้ณะกรรมการนโยบายมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เสนอแนะนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 
(๒) เสนอแนะแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร

พสัดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

(๓) ก ากบัดูแลการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตาม
แนวทางของพระราชบญัญติัน้ี 

(๔) วนิิจฉยัความเป็นโมฆะของสัญญาหรือขอ้ตกลงตามมาตรา ๑๐๔ รวมทั้งตีความและวนิิจฉยั
ปัญหาขอ้หารือเก่ียวกบัประกาศท่ีคณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี 

(๕) ก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานและจรรยาบรรณของเจา้หนา้ท่ี 

(๖) ก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบติั แบบหรือตวัอยา่ง เก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบท่ีออกตาม
ความในพระราชบญัญติัน้ี 

(๗) จดัท ารายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีอยา่งน้อยปีละ
หน่ึงคร้ัง 

(๘) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
มอบหมาย 

ในการปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการนโยบายอาจเชิญเจา้หน้าท่ีท่ี
เก่ียวขอ้งหรือบุคคลอ่ืนใดมาแสดงความคิดเห็น ช้ีแจง หรือให้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อ
ประกอบการพิจารณาได ้

ผลการด าเนินการตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ใหป้ระกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลางตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด  

มาตรา ๒๕  การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ
ปฏิบติัหนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการซ่ึงมาประชุมคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
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การวนิิจฉยัช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนน 
ถา้คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในเร่ืองซ่ึงท่ีประชุม
พิจารณา หา้มมิให้เขา้ร่วมประชุมหรือมีมติในเร่ืองนั้น ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ประธานกรรมการหรือ
กรรมการผูน้ั้นมีส่วนไดเ้สียโดยตรงหรือโดยออ้มในเร่ืองซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาหรือไม่ ใหท่ี้ประชุมพิจารณาตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด ซ่ึงในระหวา่งท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองดงักล่าว ประธานกรรมการหรือกรรมการผูน้ั้น
เม่ือไดช้ี้แจงและตอบขอ้ซกัถามแลว้จะตอ้งออกจากท่ีประชุม และใหถื้อวา่คณะกรรมการนโยบายประกอบไป
ดว้ยประธานกรรมการและกรรมการทุกคน แลว้แต่กรณี ท่ีไม่ใช่ผูต้อ้งออกจากท่ีประชุมเพราะเหตุดงักล่าว  

มาตรา ๒๖  คณะกรรมการนโยบายมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการใด ๆ แทนได ้และ
ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๕ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ส่วนที ่๒ 

คณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

___________________ 

มาตรา ๒๗  ใหมี้คณะกรรมการวนิิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
ประกอบดว้ย 

(๑) ปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ อธิบดีกรมบญัชีกลาง ผูแ้ทนส านกังานปลดัส านกั

นายกรัฐมนตรี ผูแ้ทนส านกังานปลดักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการ
กฤษฎีกา ผูแ้ทนส านกังบประมาณ ผูแ้ทนส านกังานอยัการสูงสุด ผูแ้ทนกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และ
ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ 

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจ านวนไม่นอ้ยกวา่หา้คนแต่ไม่เกินเจด็คน ซ่ึงปลดักระทรวงการคลงั
แต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ดา้นวศิวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน การคลงั การบริหาร
จดัการ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการ
วนิิจฉยั 

ใหอ้ธิบดีกรมบญัชีกลางมอบหมายขา้ราชการของกรมบญัชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และอีกสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๘  ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใชบ้งัคบักบักรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิในส่วนท่ี ๒ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๙  ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุต่อ
คณะกรรมการนโยบาย 

(๒) ใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติั
น้ี 
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(๓) ตีความและวนิิจฉยัปัญหาขอ้หารือเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง หรือ
ระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี 

(๔) ยกเวน้หรือผอ่นผนัการไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงหรือระเบียบท่ีออกตามความใน
พระราชบญัญติัน้ี 

(๕) เสนอความเห็นต่อปลดักระทรวงการคลงัในการพิจารณาสั่งใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอหรือคู่สัญญาเป็น
ผูทิ้้งงาน และการเพิกถอนรายช่ือผูทิ้้งงาน รวมทั้งเสนอความเห็นต่อปลดักระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีในการ
พิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษใหเ้ป็นผูทิ้้งงาน 

(๖) จดัท ารายงานเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

(๗) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ีหรือตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการด าเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๖) ใหป้ระกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลางตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

การตีความและวนิิจฉยัปัญหาขอ้หารือตาม (๓) ถา้หน่วยงานของรัฐมีขอ้หารือตามมาตรา ๘ มาตรา 
๑๓ หรือมาตรา ๑๔ ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัพิจารณาให้แลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้หารือ และ
ใหค้ณะกรรมการวนิิจฉยัมีอ านาจสั่งระงบัการจดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนไดห้ากเห็นสมควร เวน้แต่หน่วยงานของรัฐจะได้
ลงนามในสัญญาจดัซ้ือจดัจา้งแลว้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการวินิจฉยัไดมี้ค าวนิิจฉยัตามวรรคสามวา่การไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘ มาตรา 
๑๓ หรือมาตรา ๑๔ มีผลต่อการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งมีนยัส าคญั ใหค้ณะกรรมการวินิจฉัยมีอ านาจสั่งยกเลิกการจดัซ้ือ
จดัจา้งนั้น เวน้แต่หน่วยงานของรัฐจะไดล้งนามในสัญญาจดัซ้ือจดัจา้งแลว้  

มาตรา ๓๐  คณะกรรมการวนิิจฉยัมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการใด ๆ แทนได ้

ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๕ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะกรรมการวนิิจฉยัและ
คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม  

มาตรา ๓๑  คณะกรรมการวินิจฉยัมีอ านาจเรียกใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคคลอ่ืนใดมาช้ีแจง
หรือใหถ้อ้ยค า หรือใหส่้งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการพิจารณาได ้

ส่วนที ่๓ 

คณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ 

______________________ 

มาตรา ๓๒  ใหมี้คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ ประกอบดว้ย 
(๑) อธิบดีกรมบญัชีกลาง เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนกระทรวงการคลงั ผูแ้ทน

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผูแ้ทนกระทรวงพาณิชย ์ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ทนส านกั

ตัว
อย
่าง
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งบประมาณ ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ ผูแ้ทนกรมชลประทาน ผูแ้ทนกรมทางหลวง 
ผูแ้ทนกรมทางหลวงชนบท ผูแ้ทนกรมโยธาธิการและผงัเมือง และผูแ้ทนส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจ านวนไม่นอ้ยกวา่เจด็คนแต่ไม่เกินสิบเอด็คน ซ่ึงปลดั
กระทรวงการคลงัแต่งตั้งจากสภาวศิวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่ง
ประเทศไทย แห่งละหน่ึงคน ในส่วนท่ีเหลือให้แต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ในดา้นพสัดุ
หรือดา้นอ่ืนอนัเป็นประโยชน์ต่องานของคณะกรรมการราคากลาง 

ใหอ้ธิบดีกรมบญัชีกลางมอบหมายขา้ราชการของกรมบญัชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และอีกสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ  

มาตรา ๓๓  ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใชบ้งัคบักบักรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิในส่วนท่ี ๓ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔  ใหค้ณะกรรมการราคากลางมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดราคากลาง 
(๒) ก ากบัดูแลการก าหนดราคากลางใหเ้ป็นไปตามแนวทางของพระราชบญัญติัน้ี 

(๓) ใหค้  าปรึกษาแนะน าแก่เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกบัการด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการก าหนดราคากลาง 

(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาขอ้หารือเก่ียวกบัหลกัเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง 
(๕) ยกเวน้หรือผอ่นผนักรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามรายละเอียดของหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ก าหนดราคากลางตาม (๑) 
(๖) พิจารณาขอ้ร้องเรียนกรณีท่ีเห็นวา่หน่วยงานของรัฐมิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ

วธีิการก าหนดราคากลาง 
(๗) ออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการท่ีมี

สิทธิเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 

(๘) จดัท ารายงานเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการก าหนดราคากลางของหน่วยงาน
ของรัฐ และการข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการท่ีมีสิทธิเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

(๙) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ีหรือตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการด าเนินการตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ใหป้ระกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลางตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

ประกาศตาม (๑) และ (๗) ใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา  
มาตรา ๓๕  คณะกรรมการราคากลางตอ้งพิจารณาทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดราคา

กลางอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
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เม่ือไดท้บทวนหลกัเกณฑแ์ละวธีิการก าหนดราคากลางตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหป้ระกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาดว้ย  

มาตรา ๓๖  คณะกรรมการราคากลางมีอ านาจแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการใด 
ๆ แทนได ้ ทั้งน้ี ใหแ้ต่งตั้งตามความเช่ียวชาญในแต่ละประเภทของพสัดุ เช่น งานก่อสร้าง ยาและเวชภณัฑ ์หรือ
พสัดุท่ีเก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๕ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะกรรมการราคากลางและ
คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม 

ส่วนที ่๔ 

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต 

___________________ 

มาตรา ๓๗  ใหมี้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต ประกอบดว้ย 
(๑) ปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ อธิบดีกรมบญัชีกลาง ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการพฒันาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผูแ้ทนส านกังบประมาณ ผูแ้ทนส านกังาน
อยัการสูงสุด ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการป้องกนัและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจ านวนไม่นอ้ยกวา่หา้คนแต่ไม่เกินเจด็คน ซ่ึงปลดักระทรวงการคลงั
แต่งตั้งจากองคก์รเอกชนท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์นการต่อตา้นการทุจริตหรือส่งเสริมดา้นคุณธรรมและ
จริยธรรม  ทั้งน้ี องคก์รเอกชนดงักล่าวตอ้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับและได้
ด าเนินงานมาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

ใหอ้ธิบดีกรมบญัชีกลางมอบหมายขา้ราชการของกรมบญัชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และอีกสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ  

มาตรา ๓๘  ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใชบ้งัคบักบักรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิในส่วนท่ี ๔ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม  

มาตรา ๓๙  ใหค้ณะกรรมการ ค.ป.ท. มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ก าหนดแนวทางและวธีิการในการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

(๒) ก าหนดแบบของขอ้ตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผูส้ังเกตการณ์ 

(๓) คดัเลือกโครงการการจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อเขา้ร่วมโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

(๔) คดัเลือกผูสั้งเกตการณ์เพื่อเขา้ร่วมโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือ
จดัจา้งภาครัฐ 
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(๕) ตีความและวนิิจฉยัปัญหาขอ้หารือเก่ียวกบัแนวทางและวธีิการในการด าเนินงานโครงการ
ความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐตาม (๑) 

(๖) ยกเวน้หรือผอ่นผนักรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามรายละเอียดของแนวทางและวธีิการในการ
ด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐตาม (๑) 

(๗) พิจารณาขอ้ร้องเรียนกรณีท่ีเห็นวา่หน่วยงานของรัฐมิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแนวทางและ
วธีิการในการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐตาม (๑) 

(๘) จดัท ารายงานผลการประเมินโครงการการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเขา้ร่วมโครงการความร่วมมือ
ป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

(๙) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี 

ผลการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหป้ระกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางตาม
วธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด  

มาตรา ๔๐  คณะกรรมการ ค.ป.ท. มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการใด ๆ แทนได ้

ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๕ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะกรรมการ ค.ป.ท. และ
คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม 

ส่วนที ่๕ 

คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

_________________ 

มาตรา ๔๑  ใหมี้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และขอ้ร้องเรียน ประกอบดว้ย 
(๑) ปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ อธิบดีกรมบญัชีกลาง ผูแ้ทนส านกังานปลดัส านกั 

นายกรัฐมนตรี ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแ้ทนส านกังบประมาณ ผูแ้ทนส านกังานอยัการสูงสุด 
ผูแ้ทนกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ และผูแ้ทนส านกังาน
การตรวจเงินแผน่ดิน 

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุจ านวนไม่นอ้ยกวา่หา้คนแต่ไม่เกินเจด็คน ซ่ึงปลดักระทรวงการคลงั
แต่งตั้งจากสภาวศิวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แห่ง
ละหน่ึงคน ในส่วนท่ีเหลือใหแ้ต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ดา้นวศิวกรรม สถาปัตยกรรม 
การเงิน การคลงั การบริหารจดัการ วทิยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อ
การด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

ใหอ้ธิบดีกรมบญัชีกลางมอบหมายขา้ราชการของกรมบญัชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และอีกสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ  

มาตรา ๔๒  ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใชบ้งัคบักบักรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิในส่วนท่ี ๕ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๓  ใหค้ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 
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(๑) พิจารณาและวนิิจฉยัอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ 

(๒) พิจารณาขอ้ร้องเรียนกรณีท่ีเห็นวา่หน่วยงานของรัฐมิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแนวทางของ
พระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง หรือระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี 

(๓) จดัท ารายงานเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการพิจารณาอุทธรณ์และขอ้ร้องเรียน
เสนอคณะกรรมการนโยบายอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

(๔) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ีหรือตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย 
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหป้ระกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลางตามวธีิการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

การยืน่ขอ้ร้องเรียนและการพิจารณาขอ้ร้องเรียนตาม (๒) ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี
ก าหนด 

ในกรณีท่ีพิจารณาขอ้ร้องเรียนตาม (๒) แลว้รับฟังไดว้า่หน่วยงานของรัฐมิไดป้ฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัน้ี หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี ใหค้ณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มีอ านาจสั่งระงบัการจดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนได ้เวน้แต่จะไดล้งนามในสัญญาจดัซ้ือจดัจา้งแลว้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระท าการตามหนา้ท่ีโดยสุจริต ยอ่มไดรั้บการคุม้ครอง
ไม่ตอ้งรับผดิทั้งทางแพง่ ทางอาญา หรือทางปกครอง 

มาตรา ๔๔  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการใด ๆ 
แทนได ้

ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๕ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ 
คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม 

ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๔๓ วรรคหา้ มาใชบ้งัคบักบัการกระท าการตามหนา้ท่ีของ
คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม  

มาตรา ๔๕  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจเรียกใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคคลอ่ืนใด
มาช้ีแจงหรือใหถ้อ้ยค า หรือใหส่้งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการพิจารณาได ้

หมวด ๔ 

องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

__________________ 

มาตรา ๔๖  ใหก้รมบญัชีกลางมีหนา้ท่ีในการดูแลและพฒันาระบบการจดัซ้ือจดัจา้งผา่นระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และการประกาศเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง เพื่อใหส้าธารณชนสามารถเขา้ตรวจดูได้ 

มาตรา ๔๗  ใหก้รมบญัชีกลางมีหนา้ท่ีจดัท าฐานขอ้มูลราคาอา้งอิงของพสัดุเพื่อให้หน่วยงานของ
รัฐใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุนั้น และใหเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง 
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การก าหนดราคาอา้งอิงของพสัดุตอ้งค านึงถึงราคาตลาดของพสัดุนั้น และการก าหนดราคาอา้งอิง
ของพสัดุอยา่งเดียวกนัจะไม่ใชร้าคาเดียวกนัทัว่ประเทศก็ได ้

กรมบญัชีกลางตอ้งปรับปรุงฐานขอ้มูลตามวรรคหน่ึง อยา่งนอ้ยปีละสองคร้ัง  
มาตรา ๔๘  ใหก้รมบญัชีกลางมีหนา้ท่ีรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบติังานตาม

พระราชบญัญติัน้ี และจดัท ารายงานเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการพร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันา
และปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอยา่งนอ้ยปีละ
หน่ึงคร้ัง 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหห้น่วยงานของรัฐส่งรายงานผลการปฏิบติังาน
ตามพระราชบญัญติัน้ีต่อกรมบญัชีกลาง ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

รายงานตามวรรคหน่ึง เม่ือคณะกรรมการนโยบายใหค้วามเห็นชอบแลว้ ใหป้ระกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง  

มาตรา ๔๙  ใหก้รมบญัชีกลางมีหนา้ท่ีในการก าหนดและจดัใหมี้หลกัสูตรการฝึกอบรมเพื่อ
ส่งเสริมและพฒันาเจา้หนา้ท่ีใหมี้ความรู้และความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ
ตามหลกัวชิาชีพและตามพระราชบญัญติัน้ี  ทั้งน้ี กรมบญัชีกลางจะด าเนินการเองหรือจะด าเนินการร่วมกบั
หน่วยงานอ่ืนหรือเอกชนท่ีเก่ียวขอ้งก็ได ้

ใหเ้จา้หนา้ท่ีซ่ึงผา่นการฝึกอบรมตามวรรคหน่ึงและไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน
เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุมีสิทธิไดรั้บเงินเพิ่มหรือเงินอ่ืนท านองเดียวกนั ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีเป็นขา้ราชการพลเรือน ใหเ้จา้หนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน 

เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุเป็นต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการ
พลเรือนและในการก าหนดให้ไดรั้บเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ใหค้  านึงถึงภาระหนา้ท่ีและคุณภาพของ
งาน โดยเปรียบเทียบกบัผูป้ฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษดว้ย  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

(๒) ในกรณีท่ีไม่เป็นขา้ราชการพลเรือน ใหเ้จา้หนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ี
ปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุเป็นต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมายเก่ียวกบัการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐท่ีเจา้หนา้ท่ีนั้นสังกดัอยูแ่ละมีสิทธิไดรั้บเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุ
พิเศษตามกฎหมายวา่ดว้ยการนั้น หรือเป็นต าแหน่งท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินอ่ืนท านองเดียวกนัตามกฎหมายเก่ียวกบัการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐท่ีเจา้หนา้ท่ีนั้นสังกดัอยู ่แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี ในการก าหนดใหไ้ดรั้บเงิน
เพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษหรือเงินอ่ืนท านองเดียวกนัใหเ้ปรียบเทียบกบัเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุ
พิเศษหรือเงินอ่ืนท านองเดียวกนัของหน่วยงานของรัฐประเภทเดียวกนั  

มาตรา ๕๐  ใหก้รมบญัชีกลางมีหนา้ท่ีปฏิบติังานธุรการ งานประชุม งานวชิาการ การศึกษาหา
ขอ้มูล และกิจการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวนิิจฉยั คณะกรรมการราคากลาง 
คณะกรรมการ ค.ป.ท. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการดงักล่าว 
รวมทั้งใหมี้อ านาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี 
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หมวด ๕ 

การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ 

_________________ 

มาตรา ๕๑  ใหค้ณะกรรมการราคากลางมีอ านาจประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษาใหง้าน
ก่อสร้างในสาขาใด เป็นงานก่อสร้างท่ีผูป้ระกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเขา้ร่วมเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอต่อ
หน่วยงานของรัฐได ้ผูป้ระกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นตอ้งเป็นผูท่ี้ไดข้ึ้นทะเบียนไวก้บักรมบญัชีกลาง 

คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ใหง้านก่อสร้างในสาขาใดท่ี
ผูป้ระกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นตอ้งข้ึนทะเบียนไวก้บักรมบญัชีกลางตามวรรคหน่ึง ตอ้งใชเ้งินงบประมาณ
ในวงเงินเท่าใดหรือตอ้งใชผู้ป้ระกอบวชิาชีพในสาขาใดดว้ยก็ได ้

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการงานก่อสร้างท่ีจะเขา้ร่วมเป็นผูย้ืน่
ขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการราคากลางประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา  ทั้งน้ี จะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอข้ึนทะเบียนไดต้ลอดเวลา  

มาตรา ๕๒  ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา ใหผู้ป้ระกอบการพสัดุอ่ืนนอกเหนือจากผูป้ระกอบการงานก่อสร้าง เป็นผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้ร่วมเป็นผู ้
ยืน่ขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรัฐได ้ผูป้ระกอบการนั้นตอ้งเป็นผูท่ี้ไดข้ึ้นทะเบียนไวก้บักรมบญัชีกลางก็ได ้

หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการพสัดุอ่ืนท่ีจะเขา้ร่วมเป็นผูย้ืน่ 

ขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการราคากลางประกาศก าหนดในราชกิจจา 
นุเบกษา  ทั้งน้ี จะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการทุกรายมีสิทธิขอข้ึนทะเบียนไดต้ลอดเวลา  

มาตรา ๕๓  ให้กรมบญัชีกลางประกาศรายช่ือผูป้ระกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา ๕๑ และ
ผูป้ระกอบการพสัดุอ่ืนตามมาตรา ๕๒ ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไวแ้ลว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
และใหป้รับปรุงความถูกตอ้งของขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล 

ในกรณีท่ีกรมบญัชีกลางไดข้ึ้นทะเบียนผูป้ระกอบการงานก่อสร้างและผูป้ระกอบการพสัดุอ่ืนตาม
วรรคหน่ึงไวแ้ลว้ หน่วยงานของรัฐไม่ตอ้งจดัใหมี้การข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการประเภทนั้นอีก และใหห้น่วยงาน
ของรัฐก าหนดคุณสมบติัผูมี้สิทธิเขา้ยืน่ขอ้เสนอตามมาตรา ๕๑ หรือมาตรา ๕๒ ในประกาศเชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมการ
จดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงานของรัฐนั้นดว้ย 

คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของผูป้ระกอบการท่ีมีสิทธิขอข้ึนทะเบียน การตรวจสอบ
คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มหรือการตรวจติดตาม การเพิกถอนรายช่ือออกจากทะเบียน และอตัราค่าธรรมเนียม
การขอข้ึนทะเบียน รวมทั้งหลกัเกณฑแ์ละวธีิการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีท่ีกรมบญัชีกลางไม่ข้ึน
ทะเบียนใหผู้ป้ระกอบการ ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด ๖ 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 

__________________ 

ตัว
อย
่าง



คู่มือสอบเจา้พนกังานพสัดุปฏิบติังาน กรมอุทยานแห่งชาติสตัวป่์าและพนัธพ์ชื 273 

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

 การตอบค าถามสั้นๆ เช่น "ดว้ยประสบการณ์ท างาน 2 ปีท่ีผา่นมา ผมเช่ือวา่สามารถท างานน้ีได"้ แลว้จบ
ทนัที ในกรณีน้ี คุณอาจจบเห่ เพราะไม่มีเหตุผลและตวัอยา่งท่ีจะท าใหผู้ส้ัมภาษณ์เช่ือและมัน่ใจในตวัคุณ 

3. ตามความเข้าใจของคุณ คิดว่าตําแหน่งนีต้้องรับผดิชอบงานอะไรบ้าง 

Do 

 ท าการบา้นก่อนมาสัมภาษณ์ดว้ยการอ่านรายละเอียดของงานและคุณสมบติัของผู ้สมคัรท่ีทางบริษทั
ตอ้งการ ท าความเขา้ใจกบัมนั ตอบใหส้ั้นและกระชบัใจความ ส่ิงส าคญัก่อนตอบตอ้งมัน่ใจวา่เขา้ใจ ถา้ไม่แน่ใจ
ส่วนไหนไม่ตอ้งกลวัท่ีจะถาม อาจตั้งค  าถามกลบัในท านองวา่ เขา้ใจต าแหน่งงาน แต่ไม่แน่ใจเก่ียวกบัขอ้มูลกลุ่ม
ลูกคา้ และผลิตภณัฑม์ากนกั อยากใหช่้วยอธิบายใหเ้ขา้ใจในเบ้ืองตน้ 

Don't 

 ถา้ไม่รู้ อยา่พยายามตอบ เพราะถา้ตอบผดิ นัน่หมายความวา่คุณไม่ไดท้  าการบา้นมา ไม่ไดใ้หค้วามสนใจ
กบังานน้ี แถมยงัมัว่อีกต่างหาก 

4. คุณรู้อะไรเกีย่วกบับริษัทเราบ้าง 

Do 

 ก่อนมาสัมภาษณ์งาน จ าเป็นอยา่งยิง่ท่ีตอ้งทราบและเขา้ใจขอ้มูลต่างๆ เก่ียวกบัองคก์รท่ีสมคัร เช่น 
ผลิตภณัฑ ์กลุ่มลูกคา้ คู่แข่ง ภาพลกัษณ์องคก์ร ท่ีมาและประวติัขององคก์ร ฯลฯ ส่ิงเหล่าน้ีแสดงใหเ้ห็นวา่ คุณไดท้  า
การบา้นมา และใหค้วามสนใจกบัองคก์รอยา่งแทจ้ริง อยา่ลืมย  ้าตอนทา้ยดว้ยวา่ หลงัจากท่ีศึกษาเก่ียวกบัองคก์ร ท า
ใหเ้รามีความสนใจท่ีอยากจะทราบเก่ียวกบัองคก์รเพิ่มเติม 

Don't 

 การตอบแบบมัน่ใจในตวัเองจนเกินไป หรือค าตอบท่ีสร้างภาพพจน์ไม่ดีใหก้บัตวัเอง เช่น "ทราบมาวา่ท่ีน่ี
ก าลงัขาดผูจ้ดัการฝ่ายการตลาด ดว้ยประสบการณ์งาน 3 ปีในดา้นน้ี ท าใหคิ้ดวา่สามารถแกปั้ญหาน้ีได"้ ค  าตอบ
อยา่งน้ีนอกจากไม่สร้างทศันคติท่ีดีขององคก์รใหก้บัตวัเองแลว้ ยงัเป็นการโออ้วดตวัเองเกินไป 

5. อะไรคือจุดมุ่งหมายระยะยาวในการทาํงานของคุณ 

Do 

 พดูถึงส่ิงท่ีอยากท าในอนาคต และตอ้งบอกวธีิท่ีจะท าส่ิงนั้นใหส้ าเร็จ ซ่ึงควรจะเก่ียวขอ้งกบังานท่ี
สัมภาษณ์อยู ่เช่น อีก 5 ปีขา้งหนา้อยากเป็นผูจ้ดัการฝ่ายการตลาดท่ีเตม็ไปดว้ยศกัยภาพและความสามารถ ในการ
พฒันาพนกังานและองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพ การท่ีจะถึงจุดนั้นไดต้อ้งมีการเตรียมตวัเป็นอยา่งดี เช่น การไดมี้
โอกาสท างานท่ีบริษทัน้ีก็เป็นส่ิงหน่ึงในการเตรียมตวัส าหรับอนาคต และอาจเพิ่มเติมตวัอยา่ง เช่น วธีิการท างาน
ของตน เป็นตน้ 

Don't 

 การตอบในส่ิงท่ีไม่เก่ียวขอ้งกบังานท่ีสมคัรอยู ่(ถึงแมจ้ะเป็นความจริง) เพราะไม่เกิดประโยชน์ใดๆ เช่น 
อยากเปิดร้านอาหารในอีก 10 ปีขา้งหนา้ ถา้ตอบเช่นนั้น อาจโดนถามต่อวา่แลว้มาสมคัรงานท่ีน่ีท าไม 

6. ถ้าได้งานนี ้คุณคิดว่าจะทาํงานทีน่ี่นานเท่าไหร่ 

Do 

 ใหมุ้่งประเด็นไปท่ีความทุ่มเทของตวัเองและความทา้ทายของงาน ดว้ยการบอกวา่ตราบใดท่ีงานมีความ
ยากและทา้ทาย ก็จะขอจะทุ่มเทความสามารถของตวัเองใหเ้ตม็ท่ีเพื่อสร้างคุณประโยชน์ใหก้บั องคก์ร 
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Don't 

 บอกแผนการหรือระยะเวลา (ซ่ึงเป็นความจริง) เช่น มีแผนไปเรียนต่ออีก 2-3 ปีขา้งหนา้ หรือ ทางบา้นมี
แผนใหไ้ปช่วยธุรกิจท่ีบา้น 

7. อะไรคือจุดอ่อนของคุณ 

Do 

 ควรเลือกจุดอ่อนท่ีเป็นความจริงและก าลงัปรับปรุงหรือพฒันาในขณะน้ี ท่ีส าคญัควรบอกผลลพัธ์หลงัการ
ปรับปรุงดว้ย เช่น ภาษาองักฤษไม่แขง็แรง ซ่ึงตอนน้ีก าลงัเรียนภาษาองักฤษอยู ่เรียนมานานเท่าไหร่ ท่ีไหน และผล
การเรียนเป็นอยา่งไรบา้ง 
Don't 

 มีหลายคนเคยบอกวา่ใหเ้ปล่ียนจุดแขง็ให้เป็นจุดอ่อน เช่น เป็นคนท างานหนกัมากๆ ไม่เสร็จไม่กลบั 
อาจจะฟังดูดี แต่คุณก าลงัท าลายตวัเอง เพราะปัจจุบนัน้ีการรู้จกัจดัสรรเวลา (work life balance) เป็นประเด็น
ส าคญัของคุณภาพชีวิต อีกอยา่งคุณก าลงัโกหกเพื่อใหดู้ดี แถมตอบผดิประเด็นอีกต่างหาก 

8. ทาํไมคุณถึงลาออกจากงานเก่า 
Do 

 ตอบความจริงใหม้ากท่ีสุด แต่สั้นกระชบัใจความ ไม่จ  าเป็นตอ้งตอบทั้งหมดถา้ความจริงมนัเลวร้าย
เหลือเกิน อยา่ลืมวา่ผูส้ัมภาษณ์อาจขออนุญาตติดต่อบุคคลอา้งอิงเพื่อท าการตรวจสอบ ขอ้มูลเหล่านั้น 

Don't 

 ควรหลีกเล่ียงการวจิารณ์ท่ีท างานและนายเก่า เพราะเหล่าน้ีจะท าใหภ้าพลกัษณ์ของคุณดูแย ่และนัน่
หมายถึงความกลา้ท่ีจะวจิารณ์บริษทัต่อๆ ไปท่ีคุณร่วมงานดว้ย 

9. อะไรคือส่ิงทีคุ่ณชอบและไม่ชอบในงานเก่า (หรืองานที่กาํลงัทาํอยู่) 
Do 

 ควรบอกส่ิงท่ีชอบมากกวา่ส่ิงท่ีไม่ชอบ และใหค้  าอธิบายรวมถึงเหตุผลวา่ท าไมเราจึงคิดเช่นนั้น 

Don't 

 บอกในส่ิงท่ีไม่เก่ียวกบัเร่ืองงานหรืออา้งอิงถึงบุคคล เพราะนัน่หมายถึงคุณก าลงัวจิารณ์คนอ่ืน ไม่
จ  าเป็นตอ้งเล่าทุกอยา่งท่ีแย่ๆ  เก่ียวกบังาน เพราะไม่เกิดประโยชน์อะไรข้ึนมา 
10. อะไรคือส่ิงทีคุ่ณประสบความสําเร็จสูงสุดในชีวติ 

Do 

 ควรจะเป็นเร่ืองท่ีรู้สึกภูมิใจท่ีสุดในช่วง 1-2 ปีของการท างาน คุณอาจพูดถึงการเล่ือนขั้น ปรับต าแหน่งใน
การท างาน หรือตลอดระยะเวลาท่ีท างานมามีแต่ความราบร่ืนไม่เคยมีปัญหากบัลูกคา้ หากคุณมีความส าเร็จชดัเจน 
เช่น สามารถท ายอดการขายไดท้ะลุเป้า 200% หรือ สามารถลดตน้ทุนการผลิตได ้25% ใหเ้ล่าท่ีมาของเร่ืองนั้น 
วธีิ แนวด าเนินการ ผลลพัธ์ ตลอดจนอุปสรรคท่ีเกิดข้ึน รวมถึงวธีิ 

การแก้ปัญหา 
 ถา้เป็นผูส้มคัรท่ีเพิ่งจบการศึกษาหมาดๆ อาจจะพดูถึงเกรดเฉล่ีย หรือความภาคภูมิใจท่ีสามารถสอบเขา้
มหาลยัท่ีมีช่ือเสียงได ้

Don't 
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 การแต่งเร่ืองข้ึนเองหรือพูดเกินจริงกวา่ส่ิงท่ีไดท้  า ส่งผลใหว้ธีิการเล่าแตกต่างไป ซ่ึงผูส้ัมภาษณ์ท่ีมีความ
เช่ียวชาญ จะสามารถตั้งค  าถามตอ้นจนจบัไดว้า่เป็นเร่ืองท่ีแต่งข้ึน 

Guru Tips 

 - บริษทับางแห่ง ค าถามเหล่าน้ีจะถูกถามเป็นภาษาองักฤษ ดงันั้นถา้จะใหดี้ ควรฝึกตอบทั้งภาษาไทยและ
ภาษาองักฤษ 

 - ก่อนเขา้สู่ด่านอรหนัตป์ราบเซียน ควรฝึกซอ้มหนา้กระจกก่อน เพื่อตรวจบุคลิกภาพ ท่ีส าคญัตอ้งมี eye 

contact หรือสบตาผูส้ัมภาษณ์ อยา่หลบตาหรือมองเพดานเวลาสัมภาษณ์ แมก้ระทัง่การนัง่เทา้คางหรือเทา้โตะ๊ ก็
เป็นการท าใหค้ะแนนบุคลิกภาพลดลงอยา่งน่าใจหาย 

ท าไงดี เจอเจา้นายต่างชาติ 

 - บริษทัญ่ีปุ่น อยากเห็นวา่ท่ีพนกังานท่ีมีความน่ิง อดทน อ่อนนอ้มถ่อมตน แต่มีความมัน่ใจในตวัเอง 
พดูจาไม่เยิน่เยอ้ สั้น กระชบั และหากส่ือสารภาษาญ่ีปุ่นได ้รับรองไดเ้ปรียบกวา่เห็นๆ 

 - บริษทัฝร่ัง (International Firms) ส่วนใหญ่อยากไดเ้ด็กท่ีมีความมัน่ใจ กลา้พดูกลา้คิด ไฟแรง ทุ่มเท 
แต่ก็มีชีวติดา้นอ่ืนดว้ยนะ อยา่งเช่น มีงานอดิเรกท า มีเท่ียวเล่นบา้งแต่ก็ท  างาน อีกอยา่งท่ีส าคญัเลย บุคลิกภาพ ตอ้ง
ดูมัน่ใจ ดูคล่อง ฉะฉาน พดูภาษาองักฤษได ้

 

 

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

 

 
ขอให้โชคดีในการสอบทุกท่าน 
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