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ค าน า 
 
 

    ส ำหรับชุดคู่มือเตรียมสอบส ำหรับต ำแหน่งเจำ้พนกังำนพสัดุปฏิบติังำน กรมอุทยำนแห่งชำติ 
สัตวป่์ำ และพนัธุ์พืช  เล่มน้ี    ทำงสถำบนั  THE BEST CENTER และฝ่ำยวิชำกำรของสถำบนัไดเ้รียบเรียงขึ้น 
เพื่อใหผู้ส้มคัรสอบใชส้ ำหรับเตรียมสอบในกำรสอบแข่งขนัฯในคร้ังน้ี 
 
                        ทำงสถำบนั THE BEST CENTER ไดเ้ลง็เห็นควำมส ำคญัจึงไดจ้ดัท ำหนงัสือ เล่มน้ีขึ้นมำ ภำยใน
เล่มประกอบดว้ยทุกส่วนท่ีก ำหนดในกำรสอบ เจำะขอ้สอบทุกส่วน พร้อมค ำเฉลยอธิบำย มำจดัท ำเป็นหนงัสือ
ชุดน้ีขึ้น เพื่อใหผู้ส้อบไดเ้ตรียมตวัอ่ำนล่วงหนำ้ มีควำมพร้อมในกำรท ำขอ้สอบ 
 
                         ทำ้ยน้ี คณะผูจ้ดัท ำขอขอบคุณทำงสถำบนั THE BEST CENTER ท่ีไดใ้หก้ำรสนบัสนุนและมี
ส่วนร่วมในกำรจดัท ำตน้ฉบบั ท ำใหห้นงัสือเล่มน้ีสำมำรถส ำเร็จขึ้นมำเป็นเล่มได ้ พร้อมกนัน้ีคณะผูจ้ดัท ำขอ
นอ้มรับขอ้บกพร่องใดๆ อนัเกิดขึ้นและยนิดีรับฟังควำมคิดเห็นจำกทุกๆท่ำน เพื่อท่ีจะน ำมำปรับปรุงแกไ้ขใหดี้
ยิง่ขึ้น 
 

 
 
 
 

  ขอใหโ้ชคดีในกำรสอบทุกท่ำน 
ฝ่ำยวิชำกำร 

สถำบนั The  Best  Center 
www.thebestcenter.com 
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-------------------------------------------------------------------------------- 

ความรู้เกีย่วกบักรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพนัธ์ุพืช 

➢ประวัติความเป็นมา 

 เดิมงานดา้นป่าไมท้ั้งหมด อนัไดแ้ก่  งานปลูกบ ารุงป่า  งานวนวฒันวิจยั  งานอุทยานแห่งชาติ  งานทางดา้น
สัตวป่์า  งานตน้น ้า  และงานดา้นป้องกนัปราบปรามและไฟป่า เป็นตน้  ลว้นอยูก่บักรมป่าไม ้กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม (เดิมสังกดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์) ทั้งส้ิน  แต่เม่ือวนัท่ี ๒๐ กนัยายน 
๒๕๔๕  วุฒิสถาไดมี้มติดว้ยคะแนน ๑๒๗ ต่อ ๒๓  ใหแ้ยกงานท่ีเก่ียวกบัป่าเศรษฐกิจและงานดา้นอนุรักษแ์ละการ
คุม้ครองป่าไมอ้อกจากกนั  โดยใหง้านทางดา้นป่าเศรษฐกิจอยูก่บักรมป่าไม ้ ส่วนงานดา้นอนุรักษแ์ละการคุม้ครอง  
ใหไ้ปตั้งเป็นกรมขึ้นมาใหม่ และใหส้ังกดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงเป็นกระทรวงใหม่ 
 ต่อมาสภาผูแ้ทนราษฎรก็ไดมี้มติเห็นชอบตามผลการประชุมของวุฒิสภาดงักล่าว  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 และพนัธุ์พืช  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 และพนัธุ์พืช  จึงถือไดว้า่เป็นอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์
ป่า และพนัธุ์พืช คนแรก  และไดด้ ารงต าแหน่งอยูจ่นถึงวนัท่ี ๑๔ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๕  จึงไดมี้การแต่งตั้ง นาย
สมชยั เพียรสถาพร  ขึ้นด ารงต าแหน่งอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช อยา่งเป็นทางการ 

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

➢วิสัยทัศน์ 

 เพิ่มพื้นท่ีป่าอนุรักษใ์หไ้ดร้้อยละ ๒๕ ของพื้นท่ีประเทศ ภายในปี ๒๕๖๙ 

➢พนัธกจิ 

 1.อนุรักษ ์คุม้ครองและฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า 
 2.วิจยั พฒันาและใหบ้ริการดา้นวิชาการ 

 3.บริหารจดัการทรัพยากรป่าไมแ้ละสัตวป่์า โดยการมีส่วนร่วมบนพื้นฐานเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม 

 4.ส่งเสริมการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ อยา่งสมดุลและยัง่ยนื 
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➢บทบาท ภารกจิ 

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

หน้าท่ีตามกฎหมาย  ตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพนัธ์ุพืช 

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 าผิดตามกฎหมายวา่ดว้ยป่าไม ้
กฎหมายวา่ดว้ยป่าสงวนแห่งชาติ กฎหมายวา่ดว้ยอุทยานแห่งชาติ กฎหมายวา่ดว้ยการสงวนและคุม้ครองสัตวป่์า
และกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง 

 4) ศึกษา วิจยั และพฒันาวิธีการอนุรักษ ์การบริหารจดัการ และฟ้ืนฟูทรัพยากรป่าไม ้สัตวป่์า และความ  
หลากหลายทางชีวภาพ 

 5) ก าหนดมาตรการและมาตรฐานเก่ียวกบัการอนุรักษ ์บริหารจดัการและการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากร
ป่าไมแ้ละสัตวป่์า   
 6) บริการขอ้มูลสารสนเทศและถ่ายทอดเทคโนโลยดีา้นป่าไม ้

 7) ปฏิบติัการอ่ืนใดตามท่ีกฎหมายก าหนดใหเ้ป็นอ านาจหนา้ท่ีของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์
พืชหรือตามท่ีกระทรวงหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 พื้นท่ีอนุรักษ ์หมายถึง พื้นท่ีในความรับผิดชอบของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตวป่์า และพนัธุ์พืช 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 

 C = Conservation หมายถึง อนุรักษท์รัพยากรธรรมชาติใหค้งความอุดมสมบูรณ์ สามารถใชป้ระโยชน์ 
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อยา่งย ัง่ยนื 

 T = Technology หมายถึง น าวิทยาการมาใชใ้นการปฏิบติังาน 

➢วัฒนธรรมองค์การ 

 มุ่งมัน่ท างานใหส้ าเร็จและท างานเป็นทีม 

➢ประเด็นยุทธศาสตร์ 

ประเด็นยทุธศาสตร์ เป้าประสงค ์

๑. ดา้นการป้องกนัการบุกรุก 
ท าลายทรัพยากรป่าไม ้อยา่ง
บูรณาการ 

ระงบั ยบัย ั้งการบุกท าลายทรัพยากรป่าไม ้การใชป้ระโยชน์ท่ีดินป่าไม ้การ
ครอบครองพื้นท่ีป่าโดยผิดกฎหมาย การทวงคืนพื้นท่ีป่าใหก้ลบัมาเป็นพื้นท่ี
ของรัฐ และเพิ่มพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์เพื่อความอุดมสมบูรณ์ตามธรรมชาติ 

๒. ดา้นอนุรักษแ์ละฟ้ืนฟู พื้นท่ี
ป่าอนุรักษใ์หมี้สภาพป่า
สมบูรณ์ 

อนุรักษ ์ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษาระบบนิเวศป่าตน้น ้าเส่ือมโทรม ใหก้ลบัคืนสภาพ
ทางธรรมชาติ โดยการนอ้มน าแนวพระราชด าริใชศ้าสตร์การฟ้ืนฟูตามหลกั
ธรรมชาติฟ้ืนธรรมชาติ และการพฒันารูปแบบการฟ้ืนฟู ดว้ยกระบวนการทาง
วนวฒันวิธีท่ีเหมาะสมกบัระบบนิเวศ และการส่งเสริมการพฒันาคุณภาพชีวิต
ของชุมชนและราษฎรในพื้นท่ีสูงในการมีส่วนร่วมในการดูแลระบบนิเวศ 
โดยฐานชุมชนสร้างความตระหนกัต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพ
ภูมิอากาศและภยัธรรมชาติ 

๓. ดา้นการเพิม่ประสิทธิภาพ 
การเฝ้าระวงัพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์
เพื่อลดภยัคุกคามต่อระบบนิเวศ
ป่าไมแ้ละสัตวป่์า 

การวางระบบ กลไก กระบวนการ วิธีปฏิบติัในการลดภยัคุกคาม และการเฝ้า
ระวงั ป้องกนั รักษาระบบนิเวศป่าและพื้นท่ีอนุรักษท์ุกประเภท รวมทั้งลด
ความเส่ียงต่อการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพของพืช สัตว ์และระบบ
นิเวศโดยรวม รวมถึงตอ้งใชม้าตรการทางสังคมและกระบวนการเรียนรู้ของ
ชุมชนในการวางแผนการปรับตวัใหส้อดรับกบัสถานการณ์ โดยผสมผสาน
มาตรการทางเศรษฐกิจ สังคม และการใชป้ระโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
อยา่งมีกฎกติกาท่ีเห็นพอ้งร่วมกนั 

๔. ดา้นการพฒันาศกัยภาพพื้นท่ี
ป่าอนุรักษใ์นการใหบ้ริการดา้น
นิเวศอยา่งสมดุล 

ใหค้วามส าคญักบัการบริหารจดัการพื้นท่ีอนุรักษท่ี์มีศกัยภาพในการ
ใหบ้ริการ ดา้นนิเวศ ทั้งในเชิงป่าไม ้สัตวป่์า คุณค่าความงามทางทศันียภาพ
พื้นท่ีธรรมชาติท่ีโดดเด่น โดยเนน้พฒันาศกัยภาพของแหล่งธรรมชาติ 
โครงสร้างพื้นฐาน ส่ิงอ านวยความสะดวก รูปแบบการใชป้ระโยชน์ การ
จดัการส่ิงแวดลอ้ม ความปลอดภยั การใหบ้ริการท่ีมีมาตรฐานและคุณภาพ
เป็นท่ียอมรับและประทบัใจ รวมทั้งระบบการจดัเก็บค่าธรรมเนียมในการเขา้
ใชบ้ริการ และยงัรวมถึงการจดัท าแผนแม่บท (Master Plan) ส าหรับการ
วางแผนพฒันาพื้นท่ีอุทยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์า และพื้นท่ีสงวน
ทางธรรมชาติท่ีเก่ียวขอ้ง 
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๕. ดา้นการศึกษา วิจยั พฒันา 
และสร้างนวตักรรมเพื่อ
สนบัสนุนการบริหารจดัการ 

มุ่งพฒันาองคค์วามรู้ กระบวนการ เทคนิควิธี รูปแบบ การบริหาร จดัการ
พื้นท่ีป่าอนุรักษ ์ทรัพยากรป่าไม ้สัตวป่์า ความหลากหลายทางชีวภาพ โดยใช้
งานวิจยั พฒันาและต่อยอดสู่การเป็นนวตักรรม ท่ีสนบัสนุนการอนุรักษ ์ฟ้ืนฟู 
บริหารจดัการ พื้นท่ีป่าอนุรักษใ์หมี้ความสมดุล เพื่อการบริการของระบบ
นิเวศท่ีย ัง่ยนื การเพิ่มมูลค่าของทรัพยากรและระบบนิเวศ และรวมถึงการ
สร้างความร่วมมือทางวิชาการ การถ่ายทอดองคค์วามรู้ เทคโนโลยใีนการวิจยั
และพฒันาอยา่งเป็นระบบ 

๖. ดา้นการปรับสมดุลและ
พฒันา ระบบการบริหารระบบ
จดัการภาครัฐ 

วางระบบ รากฐาน การด าเนินงานของกลไก เคร่ืองมือ กระบวนการ และ
ระบบสนบัสนุนการบริหารจดัการท่ีมุ่งประสิทธิผลสอดคลอ้ง กบัแผนการ
ปฏิรูปประเทศและยทุธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การบริหารกิจการ
บา้นเมืองท่ีดี เป็นท่ียอมรับของสังคมและประชาชน ตลอดจนลดการทุจริต 
และการสร้างธรรมาภิบาลการบริหารงานภาครัฐ ทั้งภาวะการน าองคก์ร 
กระบวนการท างาน สมรรถนะบุคลากร การจดัการความรู้ การสร้างเครือข่าย 
การพฒันาระบบบริหาร ท่ีมุ่งผลลพัธ์การท างาน รวมทั้งการสร้างความ
รับผิดชอบต่อสังคม 

 

➢โครงสร้างหน่วยงาน 

หน่วยงานของกรมอุทยานแห่งชาติสัตวป่์า และพนัธุ์พืช 

สังกดั กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม 

ส่วนกลาง 
 

• รองอธิบดี     สํานักป้องกนั ปราบปราม และควบคุมไฟป่า 

• ผูต้รวจราชการกรม    • ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

• นกัวิชาการป่าไม ้9ชช. หรือ 10 ชช.  • ส่วนแผนการป้องกนัพื้นท่ีอนุรักษ ์

• กลุ่มตรวจสอบภายใน    • ส่วนยทุธการดา้นป้องกนัและปราบปราม 

• กลุ่มพฒันาระบบบริหาร   • ส่วนจดัการไฟป่า 
    

สํานักบริหารงานกลาง    สํานักแผนงานและสารสนเทศ 

• ส่วนอ านวยการ    • ส่วนอ านวยการ 

• ส่วนการเจา้หนา้ท่ี    • ส่วนนโยบายและแผน 

• ส่วนฝึกอบรม     • ส่วนติดตามประเมินผล 

• ส่วนการคลงั     • ส่วนจดัการงบประมาณ 

• ส่วนประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่   • ศูนยส์ารสนเทศ 

             • ศูนยบ์ริการประชาชน 
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กองคุ้มครองพนัธ์ุสัตว์ป่าและพืชป่าตามอนุสัญญา  สํานักฟ้ืนฟูและพฒันาพื้นท่ีอนุรักษ์ 

• ฝ่ายบริหารทัว่ไป      • ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

• กลุ่มงานสงวนและคุม้ครองพนัธุ์พืชป่า    • ส่วนฟ้ืนฟูพื้นท่ีอนุรักษ ์

• กลุ่มงานควบคุมและตรวจสอบการคา้สัตวป่์าระหวา่งประเทศ • ส่วนส ารวจและวิเคราะห์ทรัพยากรป่าไม ้

• กลุ่มงานอนุรักษพ์นัธุ์สัตวป่์าและพนัธุ์พืชป่า   • ส่วนภูมิสารสนเทศ 

• กลุ่มงานวิจยัพนัธุ์พืชป่ามีค่า หายาก และใกลสู้ญพนัธุ์ • ส่วนจดัการท่ีดินและชุมชนในพื้นท่ีป่าอนุรักษ ์

       • ส่วนมาตรฐานและเทคนิคดา้นวิศวกรรม 

        • ส่วนรังวดัแนวเขตท่ีดินป่าไม ้

        • ส่วนพฒันาการวิศวกรรมป่าไม ้

    

กองนิติการ     สํานักสนองงานพระราชดําริ 

• ฝ่ายบริหารทัว่ไป    • ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

• กลุ่มงานกฎหมาย    • กลุ่มประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1 

• กลุ่มงานสืบสวนสอบสวน   • กลุ่มประสานงานโครงการอนัเน่ืองมาจากพระราชด าริ 2 

• กลุ่มงานคดี     • กลุ่มแผนงานและงบประมาณ 

    

สํานักวิจัยการอนุรักษ์ป่าไม้และพนัธ์ุพืช  สํานักอนุรักษ์และจัดการต้นน้ํา 

• ฝ่ายบริหารทัว่ไป    • ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

• กลุ่มงานกีฏวิทยาและจุลชีววิทยาป่าไม ้  • กลุ่มงานวิจยัตน้น ้า 
• กลุ่มงานนิเวศวิทยาและส่ิงแวดลอ้มป่าไม ้ • ส่วนจดัการทรัพยากรตน้น ้ า 
• กลุ่มงานพฤกษศาสตร์ป่าไม ้   • ส่วนประเมินทรัพยากรตน้น ้า 
• กลุ่มงานพนัธุกรรมไมป่้า และเทคโนโลยชีีวภาพ • ส่วนส่งเสริมและพฒันาชุมชนตน้น ้า 
• กลุ่มงานการจดัการและพฒันาป่าอนุรักษ ์ • ศูนยศึ์กษาการพฒันาการอนุรักษต์น้น ้า 
    

สํานักอนุรักษ์สัตว์ป่า    สํานักอุทยานแห่งชาต ิ

• ฝ่ายบริหารทัว่ไป    • ฝ่ายบริหารทัว่ไป 

• ส่วนจดัการพื้นท่ีอนุรักษส์ัตวป่์า   • ส่วนศึกษาและวิจยัอุทยานแห่งชาติ 

• ส่วนคุม้ครองสัตวป่์า    • ส่วนนนัทนาการและส่ือความหมาย 

• ส่วนส่งเสริมและเผยแพร่   • ส่วนพฒันาอุทยานแห่งชาติ 

• กลุ่มงานวิจยัสัตวป่์า    • ส่วนจดัการทรัพยากรในอุทยานแห่งชาติ 

• กลุ่มงานเพาะเล้ียงสัตวป่์า   • ศูนยศึ์กษาการพฒันาการจดัการอุทยานแห่งชาติทางบก 

• ศูนยศึ์กษาการพฒันาการจดัการเขตรักษาพนัธุ์สัตวป่์า • ศูนยศึ์กษาการพฒันาการจดัการอุทยานแห่งชาติทาง
ทะเล 
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หน่วยงานส่วนกลางในภูมิภาค 

 

สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 1 - 16  สํานักบริหารพื้นท่ีอนุรักษ์ท่ี 1 - 16 

• ฝ่ายบริหารทัว่ไป    • ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 1 (ปราจีนบุรี) 
• ส่วนอนุรักษแ์ละป้องกนัทรัพยากร  • ส านกับริหารพื้นท่ีอนุรักษท่ี์ 2 (ศรีราชา) 
• 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) 
• กลุ่มงานวิชาการ    • 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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พระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
_______________ 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้ ณ วันท่ี ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

เป็นปีท่ี ๒ ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ ให้

ประกาศว่า  
โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคำแนะนำและยินยอมของสภานิติบัญญัติ

แห่งชาติ ดังต่อไปน้ี  
มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐”  
มาตรา ๒[๑]  พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  
มาตรา ๓  ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย 

ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐท่ีอยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติน้ี  
มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัตินี้ 
“การจัดซื้อจัดจ้าง” หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปล่ียน 

หรือโดยนิติกรรมอื่นตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
“พัสด”ุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอื่นตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
“สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริการท่ี

รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 
 “งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทำของและการรับขนตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงการ  
จ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ  
งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสรา้งสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใด 
และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทำอืน่ท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือ
สิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการท่ีรวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของ
งานก่อสร้างนั้น 

“อาคาร” หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารท่ีทำการ  
__________________ 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนที่ ๒๔ ก/หน้า ๑๓/๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
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โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นท่ีมีลักษณะทำนองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งสร้าง
ขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสำหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ำ หอถังน้ำ ถนน ประปา ไฟฟ้า หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่ง
เป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท ์หรือเครื่องเรือน 

“สาธารณูปโภค” หมายความว่า งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การโทรคมนาคม 
การระบายน้ำ การขนส่งทางท่อ ทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นท่ีเกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการในระดับ
พื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน 

“งานจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้
คำปรึกษาหรือแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การ
คลัง สิ่งแวดล้อม วทิยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย หรือด้านอื่นท่ีอยู่ในภารกิจของรัฐ
หรือของหน่วยงานของรัฐ 

“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

“การบริหารพัสดุ” หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ  การ
บำรุงรักษา และการจำหน่ายพสัดุ 

“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ย่ืนข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้
ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปน้ี 

(๑) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางกำหนด 
(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุท่ีกรมบัญชีกลางจัดทำ 
(๓) ราคามาตรฐานท่ีสำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด 
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 
ในกรณีท่ีมีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) หรือ 

(๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็น
สำคัญ ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช้ 
ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ 

“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่า
ด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีให้ไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ได้รับไว้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร คา่ธรรมเนยีม หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ี
ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอำนาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้
หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการ
ของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และ 
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หน่วยงานอื่นตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
“เจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าท่ีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ 
“คณะกรรมการวินิจฉัย” หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 
“คณะกรรมการราคากลาง” หมายความว่า คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
“คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความว่า คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อรอ้งเรียน 
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 
มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และให้มีอำนาจ

ออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว ให้ใช้บังคับได้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

_____________ 
มาตรา ๖  เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณเป็นไป

อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตาม
แนวทางของพระราชบัญญัติน้ี และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี 

เพื่อให้การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือ
ส่วนงานของหน่วยงานของรัฐท่ีต้ังอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง เกิดความ
ยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐน้ันประสงค์จะจัดให้มี
ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เองท้ังหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้
กระทำได้ โดยต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุตามแนวทางของ
พระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในต่างประเทศท่ีหน่วยงานของรัฐหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐต้ังอยู่มีกฎหมาย  ธรรม
เนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นเป็นการเฉพาะหรือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสอง จะกำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ เป็นอย่างอื่นก็ได้ 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

มาตรา ๗  พระราชบัญญัติน้ีมิให้ใช้บังคับแก่ 
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง 
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการท่ีเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล

หรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ตัว
อย
่าง
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(๓) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือ
การจ้างท่ีปรึกษา  ท้ังนี้ ท่ีไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบญัญัติน้ีได้ 

(๔) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ 
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชน
ต่างประเทศ ท่ีสัญญาหรือข้อกำหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

(๕) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ 
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชน
ต่างประเทศ ท่ีสัญญาหรือข้อกำหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ
นั้นร่วมกับเงินงบประมาณ ซึ่งจำนวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือท่ีใช้น้ันเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๖) การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐโดยใช้เงินบริจาค
รวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ 

การจัดซื้อจัดจ้างตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่ได้รับยกเว้นมิให้นำพระราชบัญญัติน้ีมาใช้บังคับต้องเป็นไป
ตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยประกาศดังกล่าวจะกำหนดให้
หน่วยงานของรัฐเสนอเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างใดตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้รับยกเว้น
เป็นรายกรณีไปก็ได้ 

การยกเว้นมิให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีมาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใดท้ังหมดหรือแต่
บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบาย 

กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการตาม  
มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง 

การจัดซื้อจัดจ้างตาม (๖) นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐต้อง
ดำเนินการตามวรรคสี่แล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นรายงานผลการปฏิบัติงานต่อ
คณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีคณะกรรมการนโยบายกำหนด  

มาตรา ๘  การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) คุม้ค่า โดยพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งาน
ของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุท่ีเหมาะสมและชัดเจน 

(๒) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทำโดยเปิดเผย  เปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน  มีระยะเวลาที่เหมาะสมและเพียงพอต่อ
การยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดำเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุในทุก
ขั้นตอน 

(๓) มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกำหนดเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีการประเมิน
และเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ 

ตัว
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(๔) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ 
หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลหรือความจำเป็นอื่น การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 

ให้ใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเป็นแนวทางในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าท่ีของคณะกรรมการนโยบาย 
คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยอนุโลม  

มาตรา ๙  การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีจะทำการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ
คำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น  และห้ามมิให้กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุท่ีจะทำการจัดซื้อจัดจ้างตาม
วัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อน้ันได้  

มาตรา ๑๐  ภายใต้บังคับมาตรา ๖๖ ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอใน
ส่วนท่ีเป็นสาระสำคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ย่ืนข้อเสนอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่น
ข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูล
ต่อผู้มีอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมาย หรือการดำเนินการตามกฎหมาย  

มาตรา ๑๑  ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ใน 
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด และให้ 
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน เว้นแต่ 

(๑) กรณีท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุท่ีใช้ในราชการลับ  ท้ังนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรอื (ฉ) 
(๒) กรณีท่ีมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดย

ฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุท่ีจะขายทอดตลาด  ท้ังนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 
(๓) กรณีท่ีเป็นงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีวงเงินค่าจ้างตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงหรือท่ีมีความจำเป็น

เร่งด่วนหรือท่ีเกี่ยวกับความมัน่คงของชาติ  ท้ังนี้ ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ) 
(๔) กรณีท่ีเป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความ

มั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓) 
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง และการเปลี่ยนแปลง

แผน ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำหนด  
มาตรา ๑๒  หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและ

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ 
การจัดทำบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง และการร้อง

ขอเพื่อตรวจดูบันทึกรายงานดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำหนด  
มาตรา ๑๓  ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ท่ีมีหน้าท่ีดำเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ

คู่สัญญาในงานนั้น 
ในกรณีท่ีปรากฏในภายหลังว่าผู้ท่ีมีหน้าท่ีดำเนินการตามวรรคหนึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือ 

คู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่มีผลต่อ 
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การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป 
 มาตรา ๑๔  เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อหน่วยงาน

ของรัฐ ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยและไม่มีผล
ต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป  

มาตรา ๑๕  ผู้มีอำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัติน้ีจะเป็นผู้ดำรง
ตำแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำหนด 

หมวด ๒ 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต 

__________________ 
มาตรา ๑๖  เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาค

ประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐตามท่ีกำหนดไว้
ในหมวดน้ี  

มาตรา ๑๗  ในการดำเนินการตามมาตรา ๑๖ คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกำหนดให้มีการจัดทำ
ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตามมาตรา ๑๘ ก็ได้  ท้ังนี้ การ
จัดซื้อจัดจ้างที่ต้องจัดทำข้อตกลงคุณธรรมดังกล่าวให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำหนดในราชกิจจา
นุเบกษา โดยอย่างน้อยให้คำนึงถึงวงเงินของการจัดซื้อจัดจ้าง มาตรการป้องกันการทุจริต การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีความเสี่ยง
ต่อการทุจริต และความคล่องตัวในการดำเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการพจิารณาด้วย 

คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกำหนดวิธีการนอกเหนือจากวรรคหนึ่งเพื่ออำนวยความสะดวกให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็ได้  ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำหนดในราชกิจจา
นุเบกษา  

มาตรา ๑๘  ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
ให้จัดทำเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้ประกอบการท่ีจะเข้ายื่นข้อเสนอ โดยฝ่าย
หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและฝ่ายผู้ประกอบการท่ีจะเข้ายื่นข้อเสนอต้องตกลงกันว่าจะไม่กระทำการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้าง และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้ ความเชีย่วชาญ หรือประสบการณ์ ที่จำเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้าง
นั้น ๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างต้ังแต่ขั้นตอนการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุท่ีจะ
ทำการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ โดยผู้สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลางและไม่
เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการการจัดซื้อจัดจ้างนั้น แล้วให้รายงานความเห็นพร้อมข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. 
ทราบด้วย 

แนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการ แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้
สังเกตการณ์ และการจัดทำรายงานตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำหนดในราชกิจจา
นุเบกษา  

มาตรา ๑๙  ผู้ประกอบการท่ีอยู่ในประเภทหรือมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. 
ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา หากประสงค์จะเข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อจัดจ้างตาม
พระราชบัญญัติน้ี ต้องจัดให้มีนโยบายในการป้องกันการทุจริตและมีแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ 
เหมาะสม 
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มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างท่ีผู้ประกอบการต้องจัด
ให้มีตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด ๓ 
คณะกรรมการ 

_________________ 
ส่วนที่ ๑ 

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
__________________ 

มาตรา ๒๐  ให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ประกอบด้วย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังซึ่งรัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงดิจิทัล

เพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอ้ำนวยการสำนักงบประมาณ อัยการสูงสุด อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผูอ้ำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ
เลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งต้ังจากสภา
วิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แห่งละหนึ่งคน ในส่วนท่ี
เหลือให้แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน การคลัง การ
บริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบาย 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลางซึ่งอธิบดี
กรมบัญชีกลางมอบหมายจำนวนสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

มาตรา ๒๑  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปน้ี 
(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต่ำกว่าสามสิบห้าปี 
(๓) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต 
(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
(๕) ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงท่ีสุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดท่ีได้กระทำ

โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 
(๖) ไม่เป็นข้าราชการการเมอืง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น 

กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งอืน่ในพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 
(๗) ไม่มีส่วนได้เสียหรือมีผลประโยชน์ขัดแย้งโดยตรงกับการปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งกรรมการ  
มาตรา ๒๒  กรรมการผู้ทรงคณุวุฒิมีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่

จะดำรงตำแหน่งติดต่อกันเกินสองวาระไม่ได้ 
เมื่อครบกำหนดตามวาระในวรรคหนึ่ง ให้ดำเนินการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิใหม่ภายในหกสิบวัน  
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ในระหว่างท่ียังมิได้แต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นอยู่ใน
ตำแหน่งเพื่อดำเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งได้รับแต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่  

มาตรา ๒๓  นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งเมื่อ 
(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 
(๓) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๒๑ 
(๔) คณะรัฐมนตรีให้ออก เพราะหย่อนความสามารถ บกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าท่ี หรือมีความ

ประพฤติเสื่อมเสีย 
ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวฒุิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ในระหว่างท่ีกรรมการผู้ทรงคณุวุฒิที่แต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ไม่ว่าจะเป็นการแต่งต้ังเพิ่มขึ้นหรือ 
แต่งต้ังแทนตำแหน่งท่ีว่าง ให้ผู้ท่ีได้รับแต่งต้ังนั้นดำรงตำแหน่งได้เท่ากับวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิท่ีแต่งต้ัง
ไว้แล้วน้ัน  ท้ังนี้ ในกรณีการแต่งตั้งแทนตำแหน่งท่ีว่าง หากวาระท่ีเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งต้ังกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิแทนก็ได้ 

ในกรณีท่ีกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ ให้คณะกรรมการนโยบายประกอบด้วย
กรรมการท้ังหมดเท่าที่มีอยู่จนกว่าจะมีการแต่งต้ังกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามวรรคสอง  

มาตรา ๒๔  ให้คณะกรรมการนโยบายมีอำนาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
(๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 
(๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้เกิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 
(๓) กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตาม

แนวทางของพระราชบัญญัตินี้ 
(๔) วินิจฉัยความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา ๑๐๔ รวมทั้งตีความและวินิจฉัยปัญหา

ข้อหารือเกี่ยวกับประกาศท่ีคณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
(๕) กำหนดมาตรฐานการปฏิบติังานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าท่ี 
(๖) กำหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบท่ีออกตามความใน

พระราชบัญญัตินี้ 
(๗) จัดทำรายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรีอย่างน้อยปีละหนึ่ง

ครั้ง 
(๘) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติน้ี หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 

มอบหมาย 
ในการปฏิบัติตามอำนาจหน้าท่ีตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการนโยบายอาจเชิญเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้อง

หรือบุคคลอื่นใดมาแสดงความคิดเห็น ชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
ผลการดำเนินการตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด  
มาตรา ๒๕  การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของ 
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จำนวนกรรมการท้ังหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม 
ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชมุหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าท่ี

ได้ ให้ท่ีประชุมเลือกกรรมการซึ่งมาประชุมคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 
การวินิจฉัยชี้ขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้า

คะแนนเสียงเท่ากัน ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด 
ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้ใดมีส่วนได้เสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งท่ีประชุมพิจารณา 

ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมมีติในเรื่องนั้น ในกรณีท่ีมีเหตุอันควรสงสัยว่าประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นมีส่วนได้
เสียโดยตรงหรือโดยอ้อมในเรื่องซึ่งท่ีประชุมพิจารณาหรือไม่ ให้ท่ีประชุมพิจารณาตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำหนด ซึ่งใน
ระหว่างท่ีประชุมพิจารณาเรื่องดังกล่าว ประธานกรรมการหรือกรรมการผู้นั้นเมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้ว
จะต้องออกจากท่ีประชุม และใหถ้ือว่าคณะกรรมการนโยบายประกอบไปด้วยประธานกรรมการและกรรมการทุกคน 
แล้วแต่กรณี ที่ไม่ใช่ผู้ต้องออกจากที่ประชุมเพราะเหตุดังกล่าว  

มาตรา ๒๖  คณะกรรมการนโยบายมีอำนาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อทำการใด ๆ แทนได้ และให้นำ
บทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะอนกุรรมการโดยอนุโลม 

ส่วนที่ ๒ 
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

___________________ 
มาตรา ๒๗  ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี 

ผู้แทนสำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำนัก
งบประมาณ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนสำนักงาน
คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้ง
จากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือด้านอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัย 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

มาตรา ๒๘  ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนท่ี ๒ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๙  ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำนาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
(๑) เสนอแนะแนวทางการปรบัปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุต่อ

คณะกรรมการนโยบาย 
(๒) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบญัญัติน้ี 
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(๓) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือ
ระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี 

(๔) ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี 
(๕) เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ท้ิง

งาน และการเพิกถอนรายช่ือผูท้ิ้งงาน รวมทั้งเสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีในการพิจารณา
อุทธรณ์คำสั่งลงโทษให้เป็นผู้ท้ิงงาน 

(๖) จัดทำรายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

(๗) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกำหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดำเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๖) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 

การตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือตาม (๓) ถ้าหน่วยงานของรัฐมีข้อหารือตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๓ 
หรือมาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับข้อหารือ และให้
คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำนาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้หากเห็นสมควร เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามใน
สัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการวินิจฉยัได้มีคำวินิจฉัยตามวรรคสามว่าการไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๓ 
หรือมาตรา ๑๔ มีผลต่อการจดัซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำนาจสั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
นั้น เว้นแต่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว  

มาตรา ๓๐  คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำนาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อทำการใด ๆ แทนได้ 
ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยและคณะอนุกรรมการ 

โดยอนุโลม  
มาตรา ๓๑  คณะกรรมการวินิจฉัยมีอำนาจเรียกให้เจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือ

ให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
ส่วนที่ ๓ 

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
__________ 

มาตรา ๓๒  ให้มีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกอบด้วย 
(๑) อธิบดีกรมบัญชีกลาง เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงการคลัง ผู้แทนกระทรวง

ดิจิทัลเพือ่เศรษฐกิจและสังคม ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทน
สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผู้แทนกรมชลประทาน ผู้แทนกรมทางหลวง ผู้แทนกรมทางหลวงชนบท 
ผู้แทนกรมโยธาธิการและผังเมือง และผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่าเจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบเอ็ดคน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งต้ังจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แห่งละหน่ึง
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คน ในส่วนท่ีเหลือให้แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ในด้านพัสดุหรือด้านอื่นอันเป็นประโยชน์ต่อ
งานของคณะกรรมการราคากลาง 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

มาตรา ๓๓  ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับกรรมการ
ผูท้รงคุณวุฒิในส่วนท่ี ๓ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม 

มาตรา ๓๔  ให้คณะกรรมการราคากลางมีอำนาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
(๑) ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง 
(๒) กำกับดูแลการกำหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติน้ี 
(๓) ให้คำปรึกษาแนะนำแก่เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และ

วิธีการกำหนดราคากลาง 
(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง  
(๕) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคา

กลางตาม (๑) 
(๖) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณท่ีีเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

กำหนดราคากลาง 
(๗) ออกประกาศกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการท่ีมีสิทธิเป็นผู้

ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
(๘) จัดทำรายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการกำหนดราคากลางของหน่วยงานของรัฐ 

และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการท่ีมีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปี
ละหน่ึงครั้ง 

(๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกำหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดำเนินการตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 

ประกาศตาม (๑) และ (๗) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
มาตรา ๓๕  คณะกรรมการราคากลางต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
เมื่อได้ทบทวนหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ประกาศในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาด้วย  
มาตรา ๓๖  คณะกรรมการราคากลางมีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการใด  

ๆ แทนได้  ท้ังนี้ ให้แต่งต้ังตามความเชี่ยวชาญในแต่ละประเภทของพัสดุ เช่น งานก่อสร้าง ยาและเวชภัณฑ์ หรือ 
พัสดุท่ีเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการราคากลางและ
คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม 

ตัว
อย
่าง
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ส่วนที่ ๔ 
คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

___________________ 
มาตรา ๓๗  ให้มีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทน

สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด 
ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้ง
จากองค์กรเอกชนท่ีจัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการต่อต้านการทุจริตหรือส่งเสริมด้านคุณธรรมและจริยธรรม  ท้ังนี้ 
องค์กรเอกชนดังกล่าวต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับและได้ดำเนินงานมาแล้วไม่น้อยกว่า
สองป ี

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

มาตรา ๓๘  ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนท่ี ๔ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม  

มาตรา ๓๙  ให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. มีอำนาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
(๑) กำหนดแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐ 
(๒) กำหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์ 
(๓) คัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อ

จัดจ้างภาครัฐ 
(๔) คัดเลือกผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง

ภาครัฐ 
(๕) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการดำเนินงานโครงการความ

ร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑) 
(๖) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการ

ดำเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑) 
(๗) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณท่ีีเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางและวิธีการใน

การดำเนินงานโครงการความรว่มมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม (๑) 
(๘) จัดทำรายงานผลการประเมินโครงการการจัดซื้อจัดจ้างท่ีเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกัน

การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๙) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกำหนดในพระราชบัญญัติน้ี 
ผลการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการ 

ตัว
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ท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด  
มาตรา ๔๐  คณะกรรมการ ค.ป.ท. มีอำนาจแต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อทำการใด ๆ แทนได้ 
ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ ค.ป.ท. และ

คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม 
ส่วนที่ ๕ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 
_________________ 

มาตรา ๔๑  ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดกระทรวงการคลัง เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยตำแหน่ง ได้แก่ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสำนักงานปลัดสำนัก 

นายกรัฐมนตรี ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสำนักงบประมาณ ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ผูแ้ทนสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผู้แทนสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 

(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจำนวนไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้ง
จากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แห่งละหน่ึงคน ใน
ส่วนท่ีเหลือให้แต่งต้ังจากผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ์ด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน การคลัง 
การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือด้านอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและเลขานุการ 
และอีกสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ  

มาตรา ๔๒  ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๑ มาตรา ๒๒ และมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับกรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนท่ี ๕ ของหมวด ๓ คณะกรรมการ โดยอนุโลม 

มาตรา ๔๓  ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจหน้าท่ี ดังต่อไปน้ี 
(๑) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ 
(๒) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณท่ีีเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของ

พระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง หรือระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี 
(๓) จัดทำรายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

เสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
(๔) ปฏิบัติหน้าท่ีอื่นตามท่ีกำหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี หรือ

คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
ผลการดำเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

ตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด 
การยื่นข้อร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม (๒) ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำหนด 
ในกรณีท่ีพิจารณาข้อร้องเรียนตาม (๒) แล้วรับฟังได้ว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติ

นี้ หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอำนาจสั่งระงับ
การจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่จะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว 

ตัว
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ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระทำการตามหน้าท่ีโดยสุจริต ย่อมได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
รับผิดท้ังทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง 

มาตรา ๔๔  คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์มีอำนาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทำการใด ๆ แทนได้ 
ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๒๕ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ 

คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม 
ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๔๓ วรรคห้า มาใช้บังคับกับการกระทำการตามหน้าท่ีของคณะอนุกรรมการ 

โดยอนุโลม  
มาตรา ๔๕  คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์มีอำนาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใดมา

ชี้แจงหรือให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 
หมวด ๔ 

องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
_______________ 

มาตรา ๔๖  ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าท่ีในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
เพื่อให้สาธารณชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 

มาตรา ๔๗  ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าท่ีจัดทำฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้
เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุน้ัน และให้เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

การกำหนดราคาอ้างอิงของพัสดุต้องคำนึงถึงราคาตลาดของพัสดุน้ัน และการกำหนดราคาอ้างอิงของ
พัสดุอย่างเดียวกันจะไม่ใช้ราคาเดียวกันท่ัวประเทศก็ได้ 

กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหนึ่ง อย่างน้อยปีละสองครั้ง  
มาตรา ๔๘  ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าท่ีรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม 

พระราชบัญญัติน้ี และจัดทำรายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินการพร้อมข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 

เพื่อประโยชน์ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้หน่วยงานของรัฐส่งรายงานผลการปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติน้ีต่อกรมบัญชีกลาง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่กำหนดในกฎกระทรวง 

รายงานตามวรรคหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  

มาตรา ๔๙  ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าท่ีในการกำหนดและจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อสง่เสริมและ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพและ
ตามพระราชบัญญัติน้ี  ท้ังนี้ กรมบัญชีกลางจะดำเนินการเองหรือจะดำเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นหรือเอกชนท่ี
เกี่ยวข้องก็ได้ 

ให้เจ้าหน้าท่ีซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามวรรคหนึ่งและได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งท่ีปฏิบัติงานเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มหรือเงินอื่นทำนองเดียวกัน ดังต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีเป็นข้าราชการพลเรือน ให้เจ้าหน้าท่ีซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งท่ีปฏิบัติงาน 
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เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล 
เรือนและในการกำหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ให้คำนึงถึงภาระหน้าท่ีและคุณภาพของงาน โดย
เปรียบเทียบกับผู้ปฏิบัติงานอื่นท่ีได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษด้วย  ท้ังนี้ ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี
กำหนด 

(๒) ในกรณีท่ีไม่เป็นข้าราชการพลเรือน ให้เจ้าหน้าท่ีซึ่งได้รับแต่งต้ังให้ดำรงตำแหน่งท่ีปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นตำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีนั้นสังกัดอยู่และมีสิทธิได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น 
หรือเป็นตำแหน่งท่ีมีสิทธิได้รับเงินอื่นทำนองเดียวกันตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐท่ี
เจ้าหน้าท่ีนั้นสังกัดอยู่ แล้วแตก่รณี  ท้ังนี้ ในการกำหนดให้ได้รับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทำนอง
เดียวกันให้เปรียบเทียบกับเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษหรือเงินอื่นทำนองเดียวกันของหน่วยงานของรัฐประเภท
เดียวกัน  

มาตรา ๕๐  ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าท่ีปฏิบัติงานธุรการ งานประชุม งานวิชาการ การศึกษาหาข้อมูล 
และกิจการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องให้แก่คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง 
คณะกรรมการ ค.ป.ท. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการท่ีแต่งต้ังโดยคณะกรรมการดังกล่าว รวมทั้ง
ให้มีอำนาจหน้าที่อื่นตามท่ีกำหนดในพระราชบัญญัตินี้ 

หมวด ๕ 
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

_________________ 
มาตรา ๕๑  ให้คณะกรรมการราคากลางมีอำนาจประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษาให้งาน 

ก่อสร้างในสาขาใด เป็นงานก่อสร้างท่ีผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอต่อหน่วยงานของ
รัฐได้ ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องเป็นผู้ท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง 

คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา ให้งานก่อสร้างในสาขาใดท่ี
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นต้องขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้เงินงบประมาณในวงเงิน
เท่าใดหรือต้องใช้ผู้ประกอบวิชาชีพในสาขาใดด้วยก็ได้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างท่ีจะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืน
ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการราคากลางประกาศกำหนดในราชกิจจา
นุเบกษา  ท้ังนี้ จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา  

มาตรา ๕๒  ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกำหนดในราชกจิจา
นุเบกษา ให้ผู้ประกอบการพัสดุอื่นนอกเหนือจากผู้ประกอบการงานก่อสร้าง เป็นผู้ประกอบการท่ีจะเข้าร่วมเป็นผู้ย่ืน
ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐได้ ผู้ประกอบการนั้นต้องเป็นผู้ท่ีได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลางก็ได้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่นท่ีจะเข้าร่วมเป็นผู้ยื่น 
ข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการราคากลางประกาศกำหนดในราชกิจจา 
นุเบกษา  ท้ังนี้ จะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา  

มาตรา ๕๓  ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา ๕๑  และ 
ผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามมาตรา ๕๒ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และให้ 
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ปรับปรุงความถูกต้องของข้อมลูให้เป็นปัจจุบันทุกครั้งท่ีมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล 
ในกรณีท่ีกรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างและผู้ประกอบการพัสดุอื่นตามวรรค

หนึ่งไว้แล้ว หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประเภทน้ันอีก และให้หน่วยงานของรัฐกำหนด
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้ายื่นข้อเสนอตามมาตรา ๕๑ หรือมาตรา ๕๒ ในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของ
หน่วยงานของรัฐน้ันด้วย 

คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการท่ีมีสิทธิขอขึ้นทะเบียน การตรวจสอบคุณสมบัติและ
ลักษณะต้องห้ามหรือการตรวจติดตาม การเพิกถอนรายชื่อออกจากทะเบียน และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน 
รวมทั้งหลักเกณฑ์และวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีท่ีกรมบัญชีกลางไม่ขึ้นทะเบียนให้ผู้ประกอบการ ให้
เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

หมวด ๖ 
การจัดซื้อจัดจ้าง 

__________________ 
มาตรา ๕๔  บทบัญญัติในหมวดนี้ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ยกเว้นงานจ้างท่ีปรึกษาและ

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
มาตรา ๕๕  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทำได้โดยวิธี ดังต่อไปน้ี 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ได้แก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการท่ัวไปท่ีมีคุณสมบัติ

ตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
(๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่าสามราย 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ท่ีหน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
กับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๙๖ วรรคสอง  

มาตรา ๕๖  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปก่อน เว้นแต่ 
(๑) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก 

(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก  
(ข) พัสดุท่ีต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อนหรือต้องผลิต จำหน่าย 

ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการท่ีมีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูง และ
ผู้ประกอบการนั้นมีจำนวนจำกัด 

(ค) มีความจำเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้พัสดุนั้นอันเน่ืองมาจากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดหมายได้ ซึ่ง
หากใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปจะทำให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสดุ 

(ง) เป็นพัสดุท่ีโดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคท่ีจำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการ
เฉพาะ 

(จ) เป็นพัสดุท่ีจำเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดำเนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง
ประเทศ 
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(ฉ) เป็นพัสดุท่ีใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐหรือท่ี
เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ 

(ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุท่ีจำเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชำรุดเสียหายเสียก่อนจึงจะ
ประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ 

(ซ) กรณีอื่นตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
(๒) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

(ก) ใช้ท้ังวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว  แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ 
หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก 

(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ีมีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการท่ัวไป และมีวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุท่ีมีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการ 
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงราย 
เดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นท่ีจะใช้ทดแทนได้ 

(ง) มคีวามจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือเกิด
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจ
ก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทำให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 

(จ) พัสดุท่ีจะทำการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุท่ีเกี่ยวพันกับพัสดุท่ีได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 
และมีความจำเป็นต้องทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น โดยมูลค่าของพัสดุท่ี
ทำการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุท่ีได้ทำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

(ฉ) เป็นพัสดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ 

(ช) เป็นพัสดุท่ีเป็นท่ีดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
(ซ) กรณีอื่นตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (๑) (ซ) หรือ (๒) (ซ) ให้เป็นพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
ตามมาตรา ๖๕ (๔) ก็ได้ หากรฐัมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (๒) (ซ) เป็นพัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม
มาตรา ๖๕ (๔) แล้ว เมื่อหน่วยงานของรัฐจะทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุน้ันให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตาม (๒) (ซ) ก่อน 

ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมท่ีต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะทำการจัดซื้อจัด
จ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปก่อนก็ได้ 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อกำหนดรายละเอียดอื่นของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้
ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ  

มาตรา ๕๗  รายละเอียดของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุในหมวดนี้ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำหนด  

มาตรา ๕๘  เพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งแห่งใดอาจทำการจัดซื้อจัด 
จ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่น ๆ ก็ได้ ตามกรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐผู้ทำการจัดซื้อจัดจ้างกับ
คู่สัญญา 
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การดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ต้องคำนึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นสำคัญ  ท้ังนี้ 
ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำหนด  

มาตรา ๕๙  เพื่อประโยชน์ในการจัดทำร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุท่ีจะทำการจัดซื้อ
จัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน ก่อนทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มี
การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุท่ีจะทำการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจาก
ผู้ประกอบการก่อนก็ได้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุ
ท่ีจะทำการจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน เพื่อนำไปใช้เป็นเอกสารเชิญชวน  ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี
กำหนด  

มาตรา ๖๐  ก่อนดำเนินการจัดจ้างงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ หน่วยงานของรฐัต้องจัดให้มี
แบบรูปรายการงานก่อสร้างซึ่งหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการจัดทำเอง หรือดำเนินการจัดจ้างตามหมวด ๘ งานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ก็ได้ 

ในกรณีท่ีต้องมีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างซึ่งไม่อาจจัดให้มีแบบรูปรายการงานก่อสร้างตามวรรคหนึ่ง
ได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องดำเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยกรณีใดท่ีจะจ้างออกแบบรวมก่อสร้างต้องพิจารณาความเหมาะสม
ของโครงการและวงเงินด้วย  ท้ังนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี
กำหนด  

มาตรา ๖๑  ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอำนาจแต่งต้ังผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
ซึ่งจะกระทำโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าท่ีคนใดคนหนึ่งก็ได้ 

องค์ประกอบและองค์ประชุมซึง่กระทำโดยคณะกรรมการ และหน้าท่ีของผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ 
จัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำหนด 

ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด  
มาตรา ๖๒  การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ (๑) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำประกาศและ

เอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการท่ัวไปว่าหน่วยงานของรัฐจะดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุใดวัน เวลา สถานท่ียื่น
ข้อเสนอ และเงื่อนไขอื่น ๆ 

ประกาศและเอกสารเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ี
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในการนี้ หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนดังกล่าวโดย
วิธีการอื่นด้วยก็ได้ 

หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดทำประกาศและเอกสารเชิญชวน รวมทั้งระยะเวลาการ
ประกาศเชิญชวน ให้เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำหนด 

การจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ (๒) หรือ (๓) ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำหนังสือเชิญชวนให้
ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอ  ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกำหนด  

มาตรา ๖๓  ภายใต้บังคับมาตรา ๖๒ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและ 
การคำนวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกำหนด  

มาตรา ๖๔  ภายใต้บังคับมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ ผู้ท่ีจะเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างของ 
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หน่วยงานของรัฐ อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้ 
(๑) มคีวามสามารถตามกฎหมาย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
(๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 

๑๐๖ วรรคสาม 
(๕) ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ท้ิงงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙ 
(๖) คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอื่นตามท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจา

นุเบกษา 
ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดเป็นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่าผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอต้อง

แสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมท่ีตนมีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้วย  
มาตรา ๖๕  ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา ๕๕ (๑) หรือ (๒) ให้หน่วยงานของรัฐ

ดำเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ โดยให้คำนึงถึง
เกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่นประกอบด้วย ดังต่อไปน้ี 

(๑) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน 
(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ 
(๓) บริการหลังการขาย 
(๔) พัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(๕) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
(๖) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีท่ีกำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนอ

อื่นก่อนตามวรรคหก 
(๗) เกณฑ์อื่นตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 
พัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (๔) ให้เป็นไปตามท่ีกำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งอย่างน้อย

ต้องส่งเสริมหรือสนับสนุนพัสดุท่ีสร้างนวัตกรรมหรือพัสดุท่ีอนุรักษ์พลังงานหรือสิ่งแวดล้อม 
ให้รัฐมนตรีออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหนึ่ง ซึ่ง

อย่างน้อยต้องกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับเกณฑ์ราคา และ
ต้องกำหนดน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบและจำเป็นต้องใช้
เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละ
เกณฑ์  ท้ังนี้ ในกรณีท่ีไม่สามารถออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของพัสดุทุก
ประเภทได้ จะกำหนดกรณีตัวอย่างของพัสดุประเภทหนึ่งประเภทใดเพื่อเป็นแนวทางในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของ
พัสดุอื่น ๆ ก็ได้ 

เมื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ท่ีหน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว การพิจารณาเลือก 
ข้อเสนอให้จัดเรียงลำดับตามคะแนน ข้อเสนอใดท่ีมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น
และให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าวด้วย 

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ใน 

ตัว
อย
่าง
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