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ค าน า 
 
  

 ส ำหรับชุดคู่มือสอบต ำแหน่งนกัวิชำกำรพสัดุ กรมศุลกำกร เล่มน้ี ทำงสถำบนั THE BEST 
CENTER และฝ่ำยวิชำกำรของสถำบนัไดเ้รียบเรียงขึ้น เพื่อใหผู้ส้มคัรสอบใชส้ ำหรับเตรียมสอบในกำร
สอบแข่งขนัฯในคร้ังน้ี 
                        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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ความรู้เกีย่วกบักรมศุลกากร 
➢ประวัติประวัติกรมศุลกากร 

     กิจการภาษี หรือการศุลกากร มีมาตั้งแต่ก่อนสมยัสุโขทยัจากหลกัฐาน ศิลาจารึกของพ่อขนุรามค าแหง 
เรียกวา่ "จกอบ" ในสมยัสุโขทยัมีการ คา้ขายเป็นปัจจยั ในการสร้างความมัง่คัง่ของรัฐ การเก็บภาษีน้ีในช่วง
ระยะเวลาหน่ึงกรุงสุโขทยั ไดมี้ ประกาศยกเวน้แก่ผูม้าคา้ขายดงั หลกัฐาน ท่ีปรากฏในศิลาจารึกวา่ "เมืองสุโขทยัน้ี
ดีในน ้ามีปลาในนามีขา้วพ่อเมือง บ่เอาจกอบในไพร่ลู่ทางเพื่อนจูงววัไปคา้ขี่มา้ไปขายใครจกัใคร่คา้ชา้งคา้ใครจกั
ใคร่คา้มา้คา้"ต่อมาในสมยักรุงศรีอยธุยา หน่วยงานท่ีท าหนา้ท่ีดา้นตรวจเก็บภาษีขาเขา้ขาออกเฉพาะเรียกวา่  
พระคลงัสินคา้ มีสถานท่ีส าหรับการภาษี เรียกวา่ ขนอน เก็บภาษีจากระวางบรรทุกสินคา้และจาก สินคา้ในสมยั
กรุงธนบุรีบา้นเมืองอยูใ่นยคุสงครามการคา้ขายระหวา่ง ประเทศไม่ปรากฏหลกัฐานในทางประวติัศาสตร์ 

 เม่ือเขา้สู่ยคุรัตนโกสินทร์ ในรัชสมยัสมเด็จพระนัง่เกลา้เจา้อยูห่วัมีการประมูลผกูขาดการเรียกเก็บภาษี
อากร เรียกวา่ "ระบบเจา้ภาษีนายอากร" ส่วนสถานท่ีเก็บภาษีเรียกวา่ "โรงภาษี" ต่อมาในสมยัรัชกาลท่ี 4 การติดต่อ 
คา้ขายกบัต่างประเทศมากขึ้น มีการท าสนธิสัญญาเบาร่ิงท่ีเก่ียวกบั ศุลกากร คือ ยกเลิกการเก็บค่าธรรมเนียมปากเรือ
เปล่ียนมาเป็นเก็บ ภาษี สินคา้ขาเขา้ ท่ีเรียกวา่ "ภาษีร้อยชกัสาม" ส่วนสินคา้ขาออกใหเ้ก็บตามท่ีระบุในทา้ยสัญญา 
เป็นชนิดไป มีการตั้งโรงภาษี เรียกวา่ ศุลกสถาน (Customs House) ขึ้นเป็นท่ีท าการศุลกากร 
 ยคุใหม่ของศุลกากรไทยเร่ิมในปี พ.ศ. 2417 เม่ือรัชกาลท่ี 5 ทรง จดัตั้ง หอรัษฎากรพิพฒัน์ เป็นส านกังาน
กลางในการรวบรวมรายไดข้องแผน่ดิน งานศุลกากรซ่ึงท าหนา้ท่ีจดัเก็บภาษีขาเขา้ขาออกเป็นรายไดข้องรัฐ อยูใ่น
ความควบคุมดูแลของหอรัษฎากรพิพฒัน์ คือ การก่อตั้งกรมศุลกากร งานศุลกากรไดเ้จริญเติบโตขึ้นอยา่งรวดเร็ว
ความเปล่ียนแปลงของบา้นเมืองและสถานการณ์ของโลก ไดมี้การสร้างอาคารท่ีท าการใหม่ใหเ้หมาะสมขึ้นแทนท่ี
ท าการศุลกากร ท่ีเรียกวา่ ศุลกสถาน เดิมในปี 2497 นัน่คือ สถานท่ีตั้งกรมศุลกากร คลองเตย ในปัจจุบนัในช่วงเวลา
ท่ีผา่นมาอตัราการขยายตวัทางเศรษฐกิจของไทยมีการเจริญเติบโตอยา่งรวดเร็วโดยเฉพาะดา้นการคา้ระหวา่ง
ประเทศซ่ึงเดิม กรมศุลกากรมีภารกิจหลกั คือ จดัเก็บภาษีอากรจากของท่ีน าเขา้มาในและส่งออกไปนอก
ราชอาณาจกัรเพื่อน าไปพฒันาเศรษฐกิจของประเทศและดูแลป้องกนัปราบปรามการลกัลอบหนีศุลกากรเพื่อใหก้าร
จดัเก็บภาษีอากรเป็นไปตามเป้าหมายและเกิดความเป็นธรรมแก่ผูป้ระกอบการท่ีสุจริต 

ในปัจจุบนักรมศุลกากรไดรั้บบทบาทและหนา้ท่ีจากเดิมท่ีเนน้การจดัเก็บภาษีอากรจากของท่ีน าเขา้มาใน
และส่งออกไป นอกราชอาณาจกัรมาเป็นการมุ่งเนน้ท่ีจะพฒันาส่งเสริมดา้นการคา้ระหวา่งประเทศและการส่งออก
ของไทยท่ีมีศกัยภาพ ในการแข่งขนักบัตลาดการคา้ของโลกไดค้วบคู่กนันั้นกรมศุลกากรไดพ้ฒันาระบบงานการจดั
องคก์รการ น าระบบคอมพิวเตอร์ มาใชใ้นการบริหารงาน ตลอดจนพฒันา ประสิทธิภาพของขา้ราชการใหมี้ความ
สอดคลอ้งกบัความเจริญ กา้วหนา้ทางเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากการพฒันาระบบงานต่างๆแลว้ กรมศุลกากร
ไดป้รับปรุงขยายหน่วยงานต่างๆ รองรับกบั ปริมาณงานท่ีเพิ่มขึ้น กรมศุลกากรไดจ้ดัสร้างอาคารท่ีท าการอีกหน่ึง
หลงั เป็นอาคารส านกังานสูง 16 ชั้น เรียกวา่ อาคาร 120 ปี กรมศุลกากร ท าพิธีเปิดอาคารเม่ือวนัท่ี 29 เมษายน 2539 
➢วิสัยทัศน์ : 

องคก์รศุลกากรชั้นน า ท่ีมุ่งส่งเสริมความยัง่ยนืของเศรษฐกิจและความปลอดภยัของสังคม ดว้ยนวตักรรม
และบริการท่ีเป็นเลิศ   
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➢พนัธกจิ : 
- อ านวยความสะดวกทางการคา้และส่งเสริมระบบโลจิสติกส์ของประเทศ 

- ส่งเสริมเศรษฐกิจของประเทศดว้ยมาตรการทางศุลกากรและขอ้มูลการคา้ระหวา่งประเทศ 

- เพิ่มขีดความสามารถในการปกป้องสังคมใหป้ลอดภยัดว้ยระบบควบคุมทางศุลกากร 

- จดัเก็บภาษีอากรอยา่งเป็นธรรม โปร่งใส และมีประสิทธิภาพ 

➢ประเด็นยุทธศาสตร์ และ เป้าประสงค์  : 
1. พฒันากระบวนงานและระบบเทคโนโลยสีารสนเทศและการส่ือสารเพื่ออ านวยความสะดวกทางการคา้ 
เป้าประสงค ์: เพื่อใหบ้ริการศุลกากรมีความสะดวก รวดเร็ว ทนัสมยั ใหท้นัต่อการเปล่ียนแปลงการคา้โลก 
2. พฒันามาตรการทางศุลกากรและขอ้มูลการคา้ระหวา่งประเทศเพื่อส่งเสริมการคา้ชายแดน และเช่ือมโยง

การคา้โลก 
เป้าประสงค ์: เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 
3. พฒันาระบบควบคุมทางศุลกากรใหมี้ประสิทธิภาพและเช่ือมโยงกนั 
เป้าประสงค ์: เพื่อใหก้ารตรวจสอบและควบคุมทางศุลกากรมีประสิทธิภาพและสร้างสังคมปลอดภยั 
4. เพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลการจดัเก็บภาษีโดยยึดหลกัธรรมาภิบาล 
เป้าประสงค ์: เพื่อใหก้ารจดัเก็บภาษีเป็นไปตามเป้าหมายและสร้างความพึงพอใจใหแ้ก่ผูเ้สียภาษี 
5. พฒันาสมรรถนะบุคลากรและการบริหารจดัการองคก์ร 
เป้าประสงค ์: เพื่อใหอ้งคก์รมีคุณภาพ บุคลากรมีความเช่ียวชาญ คุณธรรม และความสุข สามารถ

ขบัเคล่ือนกรมศุลกากรใหบ้รรลุเป้าหมาย 
➢ค่านิยมองค์กร : 

I - Integrity : ความสุจริต 
S - Service Mind/Self-esteem : จิตบริการ 
M - Modernization : ความทนัสมยั 
I - Innovation : นวตักรรม 
L - Learning : การเรียนรู้ 
E - Expert : ความเช่ียวชาญ 
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➢หน้าท่ีและอ านาจ  :  

       
 

➢ผู้บริหารสูงสุด  

 

 
 

-------------------------- 
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พระราชบัญญัติ 
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

เป็นปีท่ี ๒ ในรัชกาลปัจจุบนั 

สมเด็จพระเจา้อยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร มีพระราชโองการโปรดเกลา้ฯ ให้
ประกาศว่า  

โดยท่ีเป็นการสมควรมีกฎหมายวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ  
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกลา้ฯ ใหต้ราพระราชบญัญติัข้ึนไวโ้ดยค าแนะน าและยนิยอมของสภานิติ

บญัญติัแห่งชาติ ดงัต่อไปน้ี  

มาตรา ๑  พระราชบญัญติัน้ีเรียกวา่ “พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๕๖๐”  

มาตรา ๒[๑]  พระราชบญัญติัน้ีให้ใชบ้งัคบัเม่ือพน้ก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป  

มาตรา ๓  ใหย้กเลิกบทบญัญติัเก่ียวกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหารพสัดุในกฎหมาย 
ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้บญัญติั และขอ้ก าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐท่ีอยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติั
น้ี  

มาตรา ๔  ในพระราชบญัญติัน้ี 

“การจดัซ้ือจดัจา้ง” หมายความวา่ การด าเนินการเพื่อใหไ้ดม้าซ่ึงพสัดุโดยการซ้ือ จา้ง เช่า 
แลกเปล่ียน หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“พสัดุ” หมายความวา่ สินคา้ งานบริการ งานก่อสร้าง งานจา้งท่ีปรึกษา และงานจา้งออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“สินคา้” หมายความวา่ วสัดุ ครุภณัฑ ์ท่ีดิน ส่ิงปลูกสร้าง และทรัพยสิ์นอ่ืนใด รวมทั้งงานบริการท่ี
รวมอยูใ่นสินคา้นั้นดว้ย แต่มูลค่าของงานบริการตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าของสินคา้นั้น 

 “งานบริการ” หมายความว่า งานจา้งบริการ งานจา้งเหมาบริการ งานจา้งท าของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงก าร 
จ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบติังานของหน่วยงานของรัฐ  
งานจา้งท่ีปรึกษา งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย ์

“งานก่อสร้าง” หมายความวา่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือส่ิงปลูกสร้าง 
อ่ืนใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง ร้ือถอน หรือการกระท าอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนัต่ออาคาร
สาธารณูปโภค หรือส่ิงปลูกสร้างดงักล่าว รวมทั้งงานบริการท่ีรวมอยูใ่นงานก่อสร้างนั้นดว้ย แต่มูลค่าของงานบริการ 
__________________ 
[๑] ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔/ตอนท่ี ๒๔ ก/หนา้ ๑๓/๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ 

ตัว
อย
่าง

http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1164/%a1164-20-2560-a0001.htm#_ftn1
http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%a1164/%a1164-20-2560-a0001.htm#_ftnref1
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ตอ้งไม่สูงกวา่มูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

“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 หรือส่ิง
อ่ืน ๆ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของตวัอาคาร เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ลิฟท ์หรือเคร่ืองเรือน 

“สาธารณูปโภค” หมายความวา่ งานอนัเก่ียวกบัการประปา การไฟฟ้า การส่ือสาร การโทรคมนาคม 
การระบายน ้า การขนส่งทางท่อ ทางน ้า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงด าเนินการในระดบั
พื้นดิน ใตพ้ื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน 

“งานจา้งท่ีปรึกษา” หมายความวา่ งานจา้งบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผูใ้ห้
ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในดา้นวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผงัเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน 
การคลงั ส่ิงแวดลอ้ม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวฒันธรรม การศึกษาวิจยั หรือดา้นอ่ืนท่ีอยู่ในภารกิจ
ของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

“งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง” หมายความวา่ งานจา้งบริการจากบุคคลธรรมดาหรือ
นิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

“การบริหารพสัดุ” หมายความว่า การเก็บ การบนัทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ  การ
บ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพสัดุ 

“ราคากลาง” หมายความวา่ ราคาเพื่อใชเ้ป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอไดย้ืน่เสนอ
ไวซ่ึ้งสามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดจ้ริงตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ราคาท่ีไดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการราคากลางก าหนด 

(๒) ราคาท่ีไดม้าจากฐานขอ้มูลราคาอา้งอิงของพสัดุท่ีกรมบญัชีกลางจดัท า 
(๓) ราคามาตรฐานท่ีส านกังบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด 

(๔) ราคาท่ีไดม้าจากการสืบราคาจากทอ้งตลาด 
(๕) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจา้งคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 

(๖) ราคาอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 

ในกรณีท่ีมีราคาตาม (๑) ให้ใชร้าคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒) 
หรือ (๓) ใหใ้ชร้าคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใชร้าคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นส าคญั ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใชร้าคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใช ้

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

“เงินงบประมาณ” หมายความวา่ เงินงบประมาณตามกฎหมายวา่ดว้ยงบประมาณรายจ่าย กฎหมาย
วา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเก่ียวดว้ยการโอนงบประมาณ เงินซ่ึงหน่วยงานของรัฐไดรั้บไวโ้ดยไดรั้บ
อนุญาตจากรัฐมนตรีใหไ้ม่ตอ้งน าส่งคลงัตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายวา่ดว้ยเงินคงคลงั เงินซ่ึง
หน่วยงานของรัฐไดรั้บไวโ้ดยไม่ตอ้งน าส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผน่ดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือ
ผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีตกเป็นรายไดข้องราชการส่วนทอ้งถ่ินตามกฎหมายหรือท่ีราชการส่วนทอ้งถ่ินมีอ านาจเรียกเก็บ
ตามกฎหมาย และใหห้มายความรวมถึงเงินกู ้เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

ตัว
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่าง
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“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ องคก์ารมหาชน องคก์รอิสระ องคก์รตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการ
ของศาล มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ หน่วยงานสังกดัรัฐสภาหรือในก ากบัของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และ
หน่วยงานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“เจา้หนา้ท่ี” หมายความวา่ ผูมี้หนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุ หรือผูท่ี้ไดรั้บ
มอบหมายจากผูมี้อ านาจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐ 

“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความวา่ คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการวินิจฉัย” หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ 

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

“รัฐมนตรี” หมายความวา่ รัฐมนตรีผูรั้กษาการตามพระราชบญัญติัน้ี 

มาตรา ๕  ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัรักษาการตามพระราชบญัญติัน้ี และให้มีอ านาจ
ออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบติัการตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เม่ือไดป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว้ ใหใ้ชบ้งัคบัได ้

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

__________________ 

_________ 

มาตรา ๖  เพื่อใหก้ารปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุโดยใชเ้งินงบประมาณ
เป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ เกิดความคุม้ค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกนัปัญหาการทุจริต ใหห้น่วยงานของรัฐปฏิบติั
ตามแนวทางของพระราชบญัญติัน้ี และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี 

เพื่อใหก้ารด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐท่ีตั้งอยูใ่นต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง เกิด
ความยืดหยุ่นและมีความคล่องตวั หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์
จะจดัใหมี้ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุข้ึนใชเ้องทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน ก็ใหก้ระท าได ้โดยตอ้งด าเนินการใหส้อดคลอ้งกบัหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุตาม
แนวทางของพระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่ในต่างประเทศท่ีหน่วยงานของรัฐหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มี
กฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบติั หรือจารีตประเพณีแห่งทอ้งถ่ินของต่างประเทศนั้นเป็นการเฉพาะหรือก าหนดไวเ้ป็นอยา่ง
อ่ืน 

ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้บญัญติัตามวรรคสอง จะก าหนดใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีคดัเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ เป็นอยา่งอ่ืนก็ได ้

ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้บญัญติัตามวรรคสองและวรรคสาม ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจาก 

ตัว
อย
่าง
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คณะกรรมการนโยบาย และใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา 
มาตรา ๗  พระราชบญัญติัน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่ 
(๑) การจดัซ้ือจดัจา้งของรัฐวสิาหกิจท่ีเก่ียวกบัการพาณิชยโ์ดยตรง 
(๒) การจดัซ้ือจดัจา้งยทุโธปกรณ์และการบริการท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติโดยวิธีรัฐบาลต่อ

รัฐบาลหรือโดยการจดัซ้ือจดัจา้งจากต่างประเทศท่ีกฎหมายของประเทศนั้นก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

(๓) การจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อการวิจยัและพฒันา เพื่อการใหบ้ริการทางวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษา 
หรือการจา้งท่ีปรึกษา  ทั้งน้ี ท่ีไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบญัญติัน้ีได ้

(๔) การจดัซ้ือจดัจา้งโดยใชเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องคก์ารระหว่างประเทศ 
สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ องคก์ารต่างประเทศทั้งในระดบัรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดบัรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชน
ต่างประเทศ ท่ีสัญญาหรือขอ้ก าหนดในการใหเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

(๕) การจดัซ้ือจดัจา้งโดยใชเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องคก์ารระหว่างประเทศ 
สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ องคก์ารต่างประเทศทั้งในระดบัรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดบัรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชน
ต่างประเทศ ท่ีสัญญาหรือขอ้ก าหนดในการใหเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน โดยใชเ้งินกูห้รือเงิน
ช่วยเหลือนั้นร่วมกบัเงินงบประมาณ ซ่ึงจ านวนเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือท่ีใชน้ั้นเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

(๖) การจดัซ้ือจดัจา้งของสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐโดยใชเ้งินบริจาค
รวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใชเ้งินบริจาคนั้นร่วมกบัเงินงบประมาณ 

การจดัซ้ือจดัจา้งตาม (๑) (๒) และ (๓) ท่ีไดรั้บยกเวน้มิให้น าพระราชบญัญติัน้ีมาใชบ้งัคบัตอ้ง
เป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยประกาศดงักล่าวจะ
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้งใดตาม (๑) (๒) หรือ (๓) ต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมติั
ใหไ้ดรั้บยกเวน้เป็นรายกรณีไปก็ได ้

การยกเวน้มิใหน้ าบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติัน้ีมาใชบ้งัคบัแก่การจดัซ้ือจดัจา้งใดทั้งหมดหรือแต่
บางส่วนนอกเหนือจากการยกเวน้ตามวรรคหน่ึง ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามขอ้เสนอของคณะกรรมการนโยบาย 

กรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม ใหห้น่วยงานของรัฐจดัใหมี้กฎหรือระเบียบเก่ียวกบัการจดัซ้ือ 
จดัจา้งและการบริหารพสัดุตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางของพระราชบญัญติัน้ี โดยอย่างน้อยตอ้งมีหลกัการตาม 

มาตรา ๘ วรรคหน่ึง 
การจดัซ้ือจดัจา้งตาม (๖) นอกจากสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ 

ตอ้งด าเนินการตามวรรคส่ีแลว้ ใหส้ถาบนัอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐนั้นรายงานผลการ 
ปฏิบติังานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด  

มาตรา ๘  การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐตอ้งก่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุด
แก่หน่วยงานของรัฐ และตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัการ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) คุม้ค่า โดยพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งมีคุณภาพหรือคุณลกัษณะท่ีตอบสนองวตัถุประสงคใ์นการใช้
งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาท่ีเหมาะสม และมีแผนการบริหารพสัดุท่ีเหมาะสมและชดัเจน 

(๒) โปร่งใส โดยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุตอ้งกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มี 

ตัว
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่าง
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การแข่งขนัอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบติัต่อผูป้ระกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน  มีระยะเวลาท่ีเหมาะสมและ
เพียงพอต่อการยืน่ขอ้เสนอ มีหลกัฐานการด าเนินงานชดัเจน และมีการเปิดเผยขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุในทุกขั้นตอน 

(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตอ้งมีการวางแผนการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ
ล่วงหนา้เพื่อใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุเป็นไปอยา่งต่อเน่ืองและมีก าหนดเวลาท่ีเหมาะสม โดยมีการ
ประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธ์ิของการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ 

(๔) ตรวจสอบได ้โดยมีการเก็บขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุอยา่งเป็นระบบเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบ 

ใหห้น่วยงานของรัฐใชห้ลกัการตามวรรคหน่ึงเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุ หากการจดัซ้ือจดัจา้งไม่เป็นไปตามหลกัการดงักล่าว แต่ไม่มีผลต่อการจดัซ้ือจดัจา้งอย่างมี
นัยส าคญั หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลหรือความจ าเป็นอ่ืน การจดัซ้ือจดัจา้งนั้นย่อมไม่เสียไป 

ใหใ้ชห้ลกัการตามวรรคหน่ึงเป็นแนวทางในการปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีของ 
คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉยั คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. และ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ โดยอนุโลม  

มาตรา ๙  การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้ง ให้หน่วยงานของรัฐ
ค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวตัถุประสงค์ของการจดัซ้ือจัดจา้งพสัดุนั้น และห้ามมิให้ก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ
ของพสัดุให้ใกลเ้คียงกบัยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง หรือของผูข้ายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ เวน้แต่พสัดุท่ีจะท าการจดัซ้ือจดั
จา้งตามวตัถุประสงคน์ั้นมียีห่้อเดียวหรือจะตอ้งใชอ้ะไหล่ของยีห่อ้ใด ก็ใหร้ะบุยี่หอ้นั้นได ้ 

มาตรา ๑๐  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๖๖ หา้มมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอใน
ส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัและเป็นขอ้มูลทางเทคนิคของผูย้ื่นขอ้เสนอ ซ่ึงอาจก่อใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหวา่งผู ้
ยืน่ขอ้เสนอดว้ยกนัต่อผูซ่ึ้งมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังนั้นหรือต่อผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน เวน้แต่เป็นการเปิดเผย
ขอ้มูลต่อผูมี้อ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย หรือการด าเนินการตามกฎหมาย  

มาตรา ๑๑  ใหห้น่วยงานของรัฐจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี และประกาศเผยแพร่ใน 

ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และให้ 
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เวน้แต่ 

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

(๒) กรณีท่ีมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจ าเป็นตอ้งใช้พสัดุ
โดยฉุกเฉินหรือเป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาด  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) 

(๓) กรณีท่ีเป็นงานจา้งท่ีปรึกษาท่ีมีวงเงินค่าจา้งตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงหรือท่ีมีความจ าเป็น
เร่งด่วนหรือท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ  ทั้งน้ี ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (ฉ) 

(๔) กรณีท่ีเป็นงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือท่ีเก่ียวกบัความ
มัน่คงของชาติตามมาตรา ๘๒ (๓) 

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และรายละเอียดการจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้งตามวรรคหน่ึง และการ 

ตัว
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่าง
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เปล่ียนแปลงแผน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  
มาตรา ๑๒  หน่วยงานของรัฐตอ้งจดัใหมี้การบนัทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและ

ขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งและจดัเก็บไวอ้ยา่งเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูขอ้มูลเม่ือมีการร้องขอ 

การจดัท าบนัทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้ง และการร้อง
ขอเพื่อตรวจดูบนัทึกรายงานดงักล่าว ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๑๓  ในการจดัซ้ือจดัจา้ง ผูท่ี้มีหนา้ท่ีด าเนินการตอ้งไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอ
หรือคู่สัญญาในงานนั้น 

ในกรณีท่ีปรากฏในภายหลงัวา่ผูท่ี้มีหนา้ท่ีด าเนินการตามวรรคหน่ึงเป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอ
หรือคู่สัญญาในขั้นตอนหน่ึงขั้นตอนใดของการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการการจดัซ้ือจดัจา้ง แต่
ไม่มีผลต่อการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งมีนยัส าคญั การจดัซ้ือจดัจา้งนั้นยอ่มไม่เสียไป 

 มาตรา ๑๔  เพื่อใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อ
หน่วยงานของรัฐ ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไดท้ าการจดัซ้ือจดัจา้งขั้นตอนหน่ึงขั้นตอนใดผิดพลาดหรือผิดหลง
เลก็นอ้ยและไม่มีผลต่อการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งมีนยัส าคญั การจดัซ้ือจดัจา้งนั้นยอ่มไม่เสียไป  

มาตรา ๑๕  ผูมี้อ านาจอนุมติัสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งพสัดุโดยวิธีใดตามพระราชบญัญติัน้ีจะเป็นผูด้  ารง
ต าแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด ๒ 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต 
__________________ 

 

มาตรา ๑๖  เพื่อใหเ้กิดความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ ใหห้น่วยงานของรัฐจดัใหภ้าค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอนหน่ึงขั้นตอนใดของการจดัซ้ือจดัจา้งของหน่วยงานของรัฐตามท่ี
ก าหนดไวใ้นหมวดน้ี  

มาตรา ๑๗  ในการด าเนินการตามมาตรา ๑๖ คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจก าหนดใหมี้การจดัท า
ขอ้ตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐตามมาตรา ๑๘ ก็ได ้ ทั้งน้ี การ
จดัซ้ือจดัจา้งท่ีตอ้งจดัท าขอ้ตกลงคุณธรรมดงักล่าวใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา โดยอยา่งนอ้ยใหค้ านึงถึงวงเงินของการจดัซ้ือจดัจา้ง มาตรการป้องกนัการทุจริต การจดัซ้ือจดัจา้ง 
ท่ีมีความเส่ียงต่อการทุจริต และความคล่องตวัในการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 

คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจก าหนดวิธีการนอกเหนือจากวรรคหน่ึงเพื่ออ านวยความสะดวกใหภ้าค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐก็ได ้ ทั้งน้ี ตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา  

มาตรา ๑๘  ขอ้ตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง
ภาครัฐ ใหจ้ดัท าเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหวา่งหน่วยงานของรัฐเจา้ของโครงการและผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้ยื่นขอ้เสนอ 
โดยฝ่ายหน่วยงานของรัฐเจา้ของโครงการและฝ่ายผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้ยืน่ขอ้เสนอตอ้งตกลงกนัวา่จะไม่กระท าการ
ทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้ง และใหมี้ผูส้ังเกตการณ์ซ่ึงมีความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ ท่ีจ าเป็นต่อโครงการ

ตัว
อย
่าง
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จดัซ้ือจดัจา้งนั้น ๆ เขา้ร่วมสังเกตการณ์ในการจดัซ้ือจดัจา้งตั้งแต่ขั้นตอนการจดัท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
ของพสัดุท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งและร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนส้ินสุดโครงการ โดยผูส้ังเกตการณ์ตอ้งมีความ
เป็นกลางและไม่เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียในโครงการการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น แลว้ใหร้ายงานความเห็นพร้อมขอ้เสนอแนะต่อ
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ทราบดว้ย 

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

มาตรา ๑๙  ผูป้ระกอบการท่ีอยูใ่นประเภทหรือมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้งตามท่ีคณะกรรมการ ค.
ป.ท. ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา หากประสงคจ์ะเขา้ยืน่ขอ้เสนอกบัหน่วยงานของรัฐในการจดัซ้ือจดัจา้งตาม
พระราชบญัญติัน้ี ตอ้งจดัใหมี้นโยบายในการป้องกนัการทุจริตและมีแนวทางป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ี
เหมาะสม 

มาตรฐานขั้นต ่าของนโยบายและแนวทางป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีผูป้ระกอบการตอ้ง
จดัใหมี้ตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการ 
ส่วนที่ ๑ 

คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
________________________ 

____ 

มาตรา ๒๐  ใหมี้คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ ประกอบดว้ย 
(๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงัซ่ึง 

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ ปลดัส านกันายกรัฐมนตรี ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวง

ดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอ้  านวยการส านกังบประมาณ อยัการสูงสุด อธิบดี
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ผูอ้  านวยการส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผูว้า่ 
การตรวจเงินแผน่ดิน และเลขาธิการคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ านวนไม่นอ้ยกวา่หา้คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้งจาก
สภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แห่งละหน่ึงคน ใน
ส่วนท่ีเหลือใหแ้ต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ดา้นวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน การคลงั 
การบริหารจดัการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของ
คณะกรรมการนโยบาย 

ใหอ้ธิบดีกรมบญัชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ และใหข้า้ราชการของกรมบญัชีกลางซ่ึงอธิบดี
กรมบญัชีกลางมอบหมายจ านวนสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ  

มาตรา ๒๑  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

ตัว
อย
่าง
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(๑) มีสัญชาติไทย 
(๒) มีอายุไม่ต ่ากวา่สามสิบหา้ปี 

(๓) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย หรือไม่เคยเป็นบุคคลลม้ละลายทุจริต 

(๔) ไม่เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

(๕) ไม่เคยไดรั้บโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงท่ีสุดใหจ้ าคุก เวน้แต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีได้
กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

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

(๗) ไม่มีส่วนไดเ้สียหรือมีผลประโยชน์ขดัแยง้โดยตรงกบัการปฏิบติัหนา้ท่ีในต าแหน่งกรรมการ  
มาตรา ๒๒  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิมีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละสามปี และอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้

แต่จะด ารงต าแหน่งติดต่อกนัเกินสองวาระไม่ได ้

เม่ือครบก าหนดตามวาระในวรรคหน่ึง ใหด้ าเนินการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิใหม่ภายในหกสิบ
วนั ในระหวา่งท่ียงัมิไดแ้ต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิข้ึนใหม่ ให้กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงพน้จากต าแหน่งตามวาระนั้น
อยูใ่นต าแหน่งเพื่อด าเนินงานต่อไปจนกวา่กรรมการผูท้รงคุณวุฒิซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหม่เขา้รับหนา้ท่ี  

มาตรา ๒๓  นอกจากการพน้จากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จากต าแหน่งเม่ือ 

(๑) ตาย 
(๒) ลาออก 

(๓) ขาดคุณสมบติัหรือมีลกัษณะตอ้งหา้มตามมาตรา ๒๑ 

(๔) คณะรัฐมนตรีใหอ้อก เพราะหยอ่นความสามารถ บกพร่องหรือทุจริตต่อหนา้ท่ี หรือมีความ
ประพฤติเส่ือมเสีย 

ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จากต าแหน่งก่อนวาระหรือมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิใน
ระหวา่งท่ีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีแต่งตั้งไวแ้ลว้ยงัมีวาระอยูใ่นต าแหน่ง ไม่วา่จะเป็นการแต่งตั้งเพิ่มข้ึนหรือแต่งตั้ง
แทนต าแหน่งท่ีวา่ง ใหผู้ท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งนั้นด ารงต าแหน่งไดเ้ท่ากบัวาระท่ีเหลืออยูข่องกรรมการผูท้รงคุณวุฒิท่ีแต่งตั้ง
ไวแ้ลว้นั้น  ทั้งน้ี ในกรณีการแต่งตั้งแทนต าแหน่งท่ีวา่ง หากวาระท่ีเหลืออยูไ่ม่ถึงเกา้สิบวนัจะไม่แต่งตั้ง 
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิแทนก็ได ้

ในกรณีท่ีกรรมการผูท้รงคุณวุฒิพน้จากต าแหน่งก่อนวาระ ใหค้ณะกรรมการนโยบายประกอบดว้ย
กรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยูจ่นกวา่จะมีการแต่งตั้งกรรมการผูท้รงคุณวุฒิตามวรรคสอง  

มาตรา ๒๔  ใหค้ณะกรรมการนโยบายมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เสนอแนะนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 
(๒) เสนอแนะแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร

พสัดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อใหเ้กิดความเป็นธรรมและมีประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 

(๓) ก ากบัดูแลการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตาม
แนวทางของพระราชบญัญัติน้ี 

ตัว
อย
่าง
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(๔) วินิจฉยัความเป็นโมฆะของสัญญาหรือขอ้ตกลงตามมาตรา ๑๐๔ รวมทั้งตีความและวินิจฉัย
ปัญหาขอ้หารือเก่ียวกบัประกาศท่ีคณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี 

(๕) ก าหนดมาตรฐานการปฏิบติังานและจรรยาบรรณของเจา้หนา้ท่ี 

(๖) ก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบติั แบบหรือตวัอย่าง เก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบท่ีออกตามความ
ในพระราชบญัญติัน้ี 

(๗) จดัท ารายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ีเสนอคณะรัฐมนตรีอย่างนอ้ยปีละหน่ึง
คร้ัง 

(๘) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี หรือตามท่ีรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี 
มอบหมาย 

ในการปฏิบติัตามอ านาจหนา้ท่ีตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการนโยบายอาจเชิญเจ้าหน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง
หรือบุคคลอ่ืนใดมาแสดงความคิดเห็น ช้ีแจง หรือให้ส่งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการพิจารณา
ได ้

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

มาตรา ๒๕  การประชุมคณะกรรมการนโยบาย ตอ้งมีกรรมการมาประชุมไม่นอ้ยกวา่ก่ึงหน่ึงของ
จ านวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองคป์ระชุม 

ใหป้ระธานกรรมการเป็นประธานในท่ีประชุม ถา้ประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบติั
หนา้ท่ีได ้ใหท่ี้ประชุมเลือกกรรมการซ่ึงมาประชุมคนหน่ึงเป็นประธานในท่ีประชุม 

การวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมใหถื้อเสียงขา้งมาก กรรมการคนหน่ึงใหมี้เสียงหน่ึงในการลงคะแนน ถา้
คะแนนเสียงเท่ากนั ให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึนอีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงช้ีขาด 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผูใ้ดมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยตรงหรือโดยออ้มในเร่ืองซ่ึงท่ีประชุม
พิจารณา หา้มมิใหเ้ขา้ร่วมประชุมหรือมีมติในเร่ืองนั้น ในกรณีท่ีมีเหตุอนัควรสงสัยวา่ประธานกรรมการหรือกรรมการ
ผูน้ั้นมีส่วนไดเ้สียโดยตรงหรือโดยออ้มในเร่ืองซ่ึงท่ีประชุมพิจารณาหรือไม่ ใหท่ี้ประชุมพิจารณาตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีก าหนด ซ่ึงในระหวา่งท่ีประชุมพิจารณาเร่ืองดงักล่าว ประธานกรรมการหรือกรรมการผูน้ั้นเม่ือไดช้ี้แจง
และตอบขอ้ซักถามแลว้จะตอ้งออกจากท่ีประชุม และใหถื้อวา่คณะกรรมการนโยบายประกอบไปดว้ยประธาน
กรรมการและกรรมการทุกคน แลว้แต่กรณี ท่ีไม่ใช่ผูต้อ้งออกจากท่ีประชุมเพราะเหตุดงักล่าว  

มาตรา ๒๖  คณะกรรมการนโยบายมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการใด ๆ แทนได ้และให้
น าบทบญัญติัมาตรา ๒๕ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

ส่วนที่ ๒ 

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
_______________________ 

  มาตรา ๒๗  ใหมี้คณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
ประกอบดว้ย 

(๑) ปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ 

ตัว
อย
่าง
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(๒) กรรมการโดยต าแหน่ง ไดแ้ก่ อธิบดีกรมบญัชีกลาง ผูแ้ทนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี 
ผูแ้ทนส านกังานปลดักระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสงัคม ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแ้ทนส านกั
งบประมาณ ผูแ้ทนส านกังานอยัการสูงสุด ผูแ้ทนกรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน และผูแ้ทนส านกังาน 

คณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ านวนไม่นอ้ยกวา่หา้คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซ่ึงปลดักระทรวงการคลงั

แต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ดา้นวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การเงิน การคลงั การบริหารจดัการ 
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือดา้นอ่ืน ๆ  ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉยั 

ใหอ้ธิบดีกรมบญัชีกลางมอบหมายขา้ราชการของกรมบญัชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและ
เลขานุการ และอีกสองคนเป็นผูช่้วยเลขานุการ 

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

 มาตรา ๒๙  ให้คณะกรรมการวินิจฉยัมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไ้ขปัญหาเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุต่อ
คณะกรรมการนโยบาย 

(๒) ใหค้ าปรึกษาแนะน าแก่เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี 

(๓) ตีความและวินิจฉยัปัญหาขอ้หารือเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง หรือ
ระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี 

(๔) ยกเวน้หรือผอ่นผนัการไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวงหรือระเบียบท่ีออกตามความใน
พระราชบญัญติัน้ี 

(๕) เสนอความเห็นต่อปลดักระทรวงการคลงัในการพิจารณาสั่งใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู ้
ท้ิงงาน และการเพิกถอนรายช่ือผูทิ้้งงาน รวมทั้งเสนอความเห็นต่อปลดักระทรวงการคลงัและรัฐมนตรีในการพิจารณา
อุทธรณ์ค าสั่งลงโทษใหเ้ป็นผูท้ิ้งงาน 

(๖) จดัท ารายงานเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุเสนอ
คณะกรรมการนโยบายอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

(๗) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ีหรือตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

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

การตีความและวินิจฉยัปัญหาขอ้หารือตาม (๓) ถา้หน่วยงานของรัฐมีขอ้หารือตามมาตรา ๘ มาตรา 
๑๓ หรือมาตรา ๑๔ ให้คณะกรรมการวินิจฉยัพิจารณาใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บขอ้หารือ และให้
คณะกรรมการวินิจฉยัมีอ านาจสั่งระงบัการจดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนไดห้ากเห็นสมควร เวน้แต่หน่วยงานของรัฐจะไดล้ง
นามในสัญญาจดัซ้ือจดัจา้งแลว้ 

ตัว
อย
่าง



คู่มือสอบนกัวิชาการพสัดุ กรมศุลกากร   14 

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

ในกรณีท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยไดมี้ค าวินิจฉยัตามวรรคสามวา่การไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘ มาตรา ๑๓ 
หรือมาตรา ๑๔ มีผลต่อการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งมีนยัส าคญั ใหค้ณะกรรมการวินิจฉัยมีอ านาจสั่งยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้ง
นั้น เวน้แต่หน่วยงานของรัฐจะไดล้งนามในสัญญาจดัซ้ือจดัจา้งแลว้  

มาตรา ๓๐  คณะกรรมการวินิจฉยัมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการใด ๆ แทนได ้

ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๕ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉยัและ 
คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม  

มาตรา ๓๑  คณะกรรมการวินิจฉยัมีอ านาจเรียกใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคคลอ่ืนใดมาช้ีแจงหรือ
ใหถ้อ้ยค า หรือใหส่้งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการพิจารณาได้ 

ส่วนที่ ๓ 

คณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ 
________________________ 

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

กระทรวงดิจิทลัเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ผูแ้ทนกระทรวงพาณิชย ์ผูแ้ทนกระทรวงสาธารณสุข ผูแ้ทนส านกังบประมาณ 
ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผูแ้ทนกรมชลประทาน ผูแ้ทนกรมทางหลวง ผูแ้ทนกรมทางหลวง
ชนบท ผูแ้ทนกรมโยธาธิการและผงัเมือง และผูแ้ทนส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ านวนไม่นอ้ยกวา่เจ็ดคนแต่ไม่เกินสิบเอด็คน ซ่ึงปลดักระทรวงการคลงั
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แห่งละ
หน่ึงคน ในส่วนท่ีเหลือใหแ้ต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ในดา้นพสัดุหรือดา้นอ่ืนอนัเป็น
ประโยชน์ต่องานของคณะกรรมการราคากลาง 

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 าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดราคากลาง 
(๒) ก ากบัดูแลการก าหนดราคากลางใหเ้ป็นไปตามแนวทางของพระราชบญัญติัน้ี 

(๓) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจา้หนา้ท่ีหรือหน่วยงานของรัฐเก่ียวกบัการด าเนินการตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการก าหนดราคากลาง 

(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาขอ้หารือเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดราคากลาง  
(๕) ยกเวน้หรือผอ่นผนักรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามรายละเอียดของหลกัเกณฑแ์ละวิธีการก าหนด

ราคากลางตาม (๑) 

ตัว
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(๖) พิจารณาขอ้ร้องเรียนกรณีท่ีเห็นวา่หน่วยงานของรัฐมิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการก าหนดราคากลาง 

(๗) ออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขในการข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการท่ีมีสิทธิ
เป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 

(๘) จดัท ารายงานเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการก าหนดราคากลางของหน่วยงานขอ
รัฐ และการข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการท่ีมีสิทธิเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอยา่ง 
 

นอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
(๙) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ีหรือตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี หรือ

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

กรมบญัชีกลางตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

ประกาศตาม (๑) และ (๗) ให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
มาตรา ๓๕  คณะกรรมการราคากลางตอ้งพิจารณาทบทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดราคากลาง

อยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 
เม่ือไดท้บทวนหลกัเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดราคากลางตามวรรคหน่ึงแลว้ ใหป้ระกาศในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาดว้ย  
มาตรา ๓๖  คณะกรรมการราคากลางมีอ านาจแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการใด ๆ แทน

ได ้ ทั้งน้ี ใหแ้ต่งตั้งตามความเช่ียวชาญในแต่ละประเภทของพสัดุ เช่น งานก่อสร้าง ยาและเวชภณัฑ ์หรือพสัดุท่ี
เก่ียวกบัเทคโนโลยสีารสนเทศ 

ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๕ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะกรรมการราคากลางและ
คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม 

ส่วนที่ ๔ 

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

________________________ 

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) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ านวนไม่นอ้ยกวา่หา้คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซ่ึงปลดักระทรวงการคลงั
แต่งตั้งจากองคก์รเอกชนท่ีจดัตั้งข้ึนโดยมีวตัถุประสงคใ์นการต่อตา้นการทุจริตหรือส่งเสริมดา้นคุณธรรมและ

ตัว
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จริยธรรม  ทั้งน้ี องคก์รเอกชนดงักล่าวตอ้งเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายไทยท่ีมีผลงานเป็นท่ียอมรับและไดด้ าเนินงาน
มาแลว้ไม่นอ้ยกวา่สองปี 

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 าหนดแนวทางและวิธีการในการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการ 
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

(๒) ก าหนดแบบของขอ้ตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผูส้ังเกตการณ์ 

(๓) คดัเลือกโครงการการจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อเขา้ร่วมโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ 

(๔) คดัเลือกผูสั้งเกตการณ์เพื่อเขา้ร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจดัซ้ือจดั
จ้างภาครัฐ 

(๕) ตีความและวินิจฉยัปัญหาขอ้หารือเก่ียวกบัแนวทางและวิธีการในการด าเนินงานโครงการความ
ร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐตาม (๑) 

(๖) ยกเวน้หรือผอ่นผนักรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามรายละเอียดของแนวทางและวิธีการในการ
ด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐตาม (๑) 

(๗) พิจารณาขอ้ร้องเรียนกรณีท่ีเห็นวา่หน่วยงานของรัฐมิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแนวทางและ
วิธีการในการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐตาม (๑) 

(๘) จดัท ารายงานผลการประเมินโครงการการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีเขา้ร่วมโครงการความร่วมมือ
ป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

(๙) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี 

ผลการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหป้ระกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางตาม
วิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด  

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

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

ส่วนที่ ๕ 

คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

________________________ 

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

ตัว
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นายกรัฐมนตรี ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแ้ทนส านกังบประมาณ ผูแ้ทนส านกังานอยัการสูงสุด ผูแ้ทน
กรมส่งเสริมการปกครองทอ้งถ่ิน ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผูแ้ทนส านกังานการตรวจ
เงินแผน่ดิน 

(๓) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิจ านวนไม่นอ้ยกวา่หา้คนแต่ไม่เกินเจ็ดคน ซ่ึงปลดักระทรวงการคลงั
แต่งตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคา้แห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย แห่งละ
หน่ึงคน ในส่วนท่ีเหลือใหแ้ต่งตั้งจากผูมี้ความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์ดา้นวิศวกรรม สถาปัตยกรรม 
การเงิน การคลงั การบริหารจดัการ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีหรือดา้นอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งและเป็นประโยชน์ต่อการ
ด 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 

(๑) พิจารณาและวินิจฉยัอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ 

(๒) พิจารณาขอ้ร้องเรียนกรณีท่ีเห็นวา่หน่วยงานของรัฐมิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามแนวทางของ
พระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง หรือระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี 

(๓) จดัท ารายงานเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการพิจารณาอุทธรณ์และขอ้ร้องเรียน
เสนอคณะกรรมการนโยบายอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

(๔) ปฏิบติัหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ีหรือตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี หรือ
คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด 

การยืน่ขอ้ร้องเรียนและการพิจารณาขอ้ร้องเรียนตาม (๒) ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

ในกรณีท่ีพิจารณาขอ้ร้องเรียนตาม (๒) แลว้รับฟังไดว้า่หน่วยงานของรัฐมิไดป้ฏิบติัตาม
พระราชบญัญติัน้ี หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี ใหค้ณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์มีอ านาจสั่งระงบัการจดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนได ้เวน้แต่จะไดล้งนามในสัญญาจดัซ้ือจดัจา้งแลว้ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระท าการตามหนา้ท่ีโดยสุจริต ยอ่มไดรั้บการคุม้ครองไม่
ตอ้งรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง 

มาตรา ๔๔  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อท าการใด ๆ แทน
ได ้

ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๒๕ มาใชบ้งัคบักบัการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ 
คณะอนุกรรมการ โดยอนุโลม 

ใหน้ าบทบญัญติัมาตรา ๔๓ วรรคหา้ มาใชบ้งัคบักบัการกระท าการตามหนา้ท่ีของคณะอนุกรรมการ 
โดยอนุโลม  

ตัว
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มาตรา ๔๕  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจเรียกใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้งหรือบุคคลอ่ืนใดมา
ช้ีแจงหรือใหถ้อ้ยค า หรือใหส่้งเอกสารหรือหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประกอบการพิจารณาได ้

หมวด ๔ 

องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
_______________________ 

มาตรา ๔๖  ให้กรมบญัชีกลางมีหนา้ท่ีในการดูแลและพฒันาระบบการจดัซ้ือจดัจา้งผา่นระบบ
อิเลก็ทรอนิกส์ และการประกาศเผยแพร่ขอ้มูลเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง เพื่อใหส้าธารณชนสามารถเขา้ตรวจดูได ้

มาตรา ๔๗  ใหก้รมบญัชีกลางมีหนา้ท่ีจดัท าฐานขอ้มูลราคาอา้งอิงของพสัดุเพื่อใหห้น่วยงานของรัฐ
ใชเ้ป็นขอ้มูลประกอบการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุนั้น และใหเ้ผยแพร่ขอ้มูลดงักล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง 

การก าหนดราคาอา้งอิงของพสัดุตอ้งค านึงถึงราคาตลาดของพสัดุนั้น และการก าหนดราคาอา้งอิงของ
พสัดุอยา่งเดียวกนัจะไม่ใชร้าคาเดียวกนัทัว่ประเทศก็ได ้

กรมบญัชีกลางตอ้งปรับปรุงฐานขอ้มูลตามวรรคหน่ึง อยา่งนอ้ยปีละสองคร้ัง  
มาตรา ๔๘  ให้กรมบญัชีกลางมีหนา้ท่ีรวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบติังานตาม

พระราชบญัญติัน้ี และจดัท ารายงานเก่ียวกบัปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการพร้อมขอ้เสนอแนะเพื่อพฒันาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอยา่งนอ้ยปีละหน่ึงคร้ัง 

เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ใหห้น่วยงานของรัฐส่งรายงานผลการปฏิบติังานตาม
พระราชบญัญติัน้ีต่อกรมบญัชีกลาง ตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื่อนไขท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

รายงานตามวรรคหน่ึง เม่ือคณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแลว้ ใหป้ระกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง  

มาตรา ๔๙  ใหก้รมบญัชีกลางมีหนา้ท่ีในการก าหนดและจดัใหมี้หลกัสูตรการฝึกอบรมเพื่อส่งเสริม
และพฒันาเจา้หนา้ท่ีให้มีความรู้และความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐตามหลกั
วิชาชีพและตามพระราชบญัญติัน้ี  ทั้งน้ี กรมบญัชีกลางจะด าเนินการเองหรือจะด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานอ่ืนหรือ
เอกชนท่ีเก่ียวขอ้งก็ได ้

ใหเ้จา้หนา้ท่ีซ่ึงผา่นการฝึกอบรมตามวรรคหน่ึงและไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน
เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุมีสิทธิไดรั้บเงินเพิ่มหรือเงินอ่ืนท านองเดียวกนั ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ในกรณีท่ีเป็นขา้ราชการพลเรือน ใหเ้จา้หนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน 

เก่ียวกบัการจดัซ้ือจัดจา้งหรือการบริหารพสัดุเป็นต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าดว้ยระเบียบขา้ราชการพล
เรือนและในการก าหนดให้ไดรั้บเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษ ใหค้ านึงถึงภาระหนา้ท่ีและคุณภาพของงาน 
โดยเปรียบเทียบกบัผูป้ฏิบติังานอ่ืนท่ีไดรั้บเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษดว้ย  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีก าหนด 

(๒) ในกรณีท่ีไม่เป็นขา้ราชการพลเรือน ใหเ้จา้หนา้ท่ีซ่ึงไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีปฏิบติังาน
เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุเป็นต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของ
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หน่วยงานของรัฐท่ีเจา้หนา้ท่ีนั้นสังกดัอยูแ่ละมีสิทธิไดรั้บเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษตามกฎหมายวา่ดว้ยการ
นั้น หรือเป็นต าแหน่งท่ีมีสิทธิไดรั้บเงินอ่ืนท านองเดียวกนัตามกฎหมายเก่ียวกบัการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน
ของรัฐท่ีเจา้หน้าท่ีนั้นสังกดัอยู่ แลว้แต่กรณี  ทั้งน้ี ในการก าหนดใหไ้ดรั้บเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษหรือ
เงินอ่ืนท านองเดียวกนัใหเ้ปรียบเทียบกบัเงินเพิ่มส าหรับต าแหน่งท่ีมีเหตุพิเศษหรือเงินอ่ืนท านองเดียวกนัของ
หน่วยงานของรัฐประเภทเดียวกนั  

มาตรา ๕๐  ใหก้รมบญัชีกลางมีหนา้ท่ีปฏิบติังานธุรการ งานประชุม งานวิชาการ การศึกษาหาขอ้มูล 
และกิจการต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งใหแ้ก่คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง 
คณะกรรมการ ค.ป.ท. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะอนุกรรมการท่ีแต่งตั้งโดยคณะกรรมการดงักล่าว  
รวมทั้งใหมี้อ านาจหนา้ท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติัน้ี 

หมวด ๕ 

การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ 
______________________ 

มาตรา ๕๑  ให้คณะกรรมการราคากลางมีอ านาจประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษาใหง้าน
ก่อสร้างในสาขาใด เป็นงานก่อสร้างท่ีผูป้ระกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นจะเขา้ร่วมเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอต่อหน่วยงาน
ของรัฐได ้ผูป้ระกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นตอ้งเป็นผูท่ี้ไดข้ึ้นทะเบียนไวก้บักรมบญัชีกลาง 

คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ใหง้านก่อสร้างในสาขาใดท่ี
ผูป้ระกอบการงานก่อสร้างในสาขานั้นตอ้งข้ึนทะเบียนไวก้บักรมบญัชีกลางตามวรรคหน่ึง ตอ้งใชเ้งินงบประมาณใน
วงเงินเท่าใดหรือตอ้งใชผู้ป้ระกอบวิชาชีพในสาขาใดดว้ยก็ได ้

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการงานก่อสร้างท่ีจะเขา้ร่วมเป็นผูย้ืน่
ขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการราคากลางประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา  ทั้งน้ี จะตอ้งเปิดโอกาสให้ผูป้ระกอบการงานก่อสร้างทุกรายมีสิทธิขอข้ึนทะเบียนไดต้ลอดเวลา  

มาตรา ๕๒  ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา ให้ผูป้ระกอบการพสัดุอ่ืนนอกเหนือจากผูป้ระกอบการงานก่อสร้าง เป็นผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้ร่วมเป็นผูย้ืน่
ขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรัฐได ้ผูป้ระกอบการนั้นตอ้งเป็นผูท่ี้ไดข้ึ้นทะเบียนไวก้บักรมบญัชีกลางก็ได ้

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการพสัดุอ่ืนท่ีจะเขา้ร่วมเป็นผูย้ืน่ 

ขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการราคากลางประกาศก าหนดในราชกิจจา 
นุเบกษา  ทั้งน้ี จะตอ้งเปิดโอกาสใหผู้ป้ระกอบการทุกรายมีสิทธิขอข้ึนทะเบียนไดต้ลอดเวลา  

มาตรา ๕๓  ให้กรมบญัชีกลางประกาศรายช่ือผูป้ระกอบการงานก่อสร้างตามมาตรา ๕๑ และ
ผูป้ระกอบการพสัดุอ่ืนตามมาตรา ๕๒ ท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไวแ้ลว้ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง และ
ใหป้รับปรุงความถูกตอ้งของขอ้มูลใหเ้ป็นปัจจุบนัทุกคร้ังท่ีมีการเปล่ียนแปลงขอ้มูล 

ในกรณีท่ีกรมบญัชีกลางไดข้ึ้นทะเบียนผูป้ระกอบการงานก่อสร้างและผูป้ระกอบการพสัดุอ่ืนตาม
วรรคหน่ึงไวแ้ลว้ หน่วยงานของรัฐไม่ตอ้งจดัใหมี้การข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการประเภทนั้นอีก และใหห้น่วยงานของ
รัฐก าหนดคุณสมบติัผูมี้สิทธิเขา้ยืน่ขอ้เสนอตามมาตรา ๕๑ หรือมาตรา ๕๒ ในประกาศเชิญชวนใหเ้ขา้ร่วมการจดัซ้ือ
จดัจา้งของหน่วยงานของรัฐนั้นดว้ย 
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คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มของผูป้ระกอบการท่ีมีสิทธิขอข้ึนทะเบียน การตรวจสอบคุณสมบติั
และลกัษณะตอ้งหา้มหรือการตรวจติดตาม การเพิกถอนรายช่ือออกจากทะเบียน และอตัราค่าธรรมเนียมการขอข้ึน
ทะเบียน รวมทั้งหลกัเกณฑแ์ละวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ในกรณีท่ีกรมบญัชีกลางไม่ข้ึนทะเบียนให้
ผูป้ระกอบการ ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด ๖ 
การจัดซ้ือจัดจ้าง 

________________________ 

มาตรา ๕๔  บทบญัญติัในหมวดน้ีให้ใช้บงัคบักบัการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ยกเวน้งานจา้งท่ีปรึกษา
และงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

มาตรา ๕๕  การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุอาจกระท าไดโ้ดยวิธี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ไดแ้ก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผูป้ระกอบการทัว่ไปท่ีมี
คุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ 

(๒) วิธีคดัเลือก ไดแ้ก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตาม
เง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดซ่ึงตอ้งไม่น้อยกว่าสามรายให้เขา้ยื่นขอ้เสนอ เวน้แต่ในงานนั้นมีผูป้ระกอบการท่ี
มีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนดนอ้ยกวา่สามราย 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัตรงตาม
เงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหน่ึงใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ หรือใหเ้ขา้มาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจดัซ้ือ
จดัจา้งพสัดุกบัผูป้ระกอบการโดยตรงในวงเงินเลก็นอ้ยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวงท่ีออกตามความในมาตรา ๙๖ 
วรรคสอง  

มาตรา ๕๖  การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ใหห้น่วยงานของรัฐเลือกใชว้ิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อน เวน้
แต ่

(๑) กรณีดงัต่อไปน้ี ให้ใชว้ิธีคดัเลือก 
(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปแลว้ แต่ไม่มีผูย้ื่นขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการ

คดัเลือก 

(ข) พสัดุท่ีตอ้งการจดัซ้ือจดัจา้งมีคุณลกัษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซบัซอ้นหรือตอ้งผลิต 
จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือใหบ้ริการโดยผูป้ระกอบการท่ีมีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมีทกัษะสูง 
และผูป้ระกอบการนั้นมีจ านวนจ ากดั 

(ค) มีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีตอ้งใชพ้สัดุนั้นอนัเน่ืองมาจากเกิดเหตุการณ์ท่ีไม่อาจคาดหมายได ้
ซ่ึงหากใชว้ิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปจะท าให้ไม่ทนัต่อความตอ้งการใชพ้สัดุ 

(ง) เป็นพสัดุท่ีโดยลกัษณะของการใชง้าน หรือมีขอ้จ ากดัทางเทคนิคท่ีจ าเป็นตอ้งระบุยีห่อ้เป็น
การเฉพาะ 

(จ) เป็นพสัดุท่ีจ าเป็นตอ้งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผา่นองคก์ารระหวา่ง
ประเทศ 
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(ฉ) เป็นพสัดุท่ีใชใ้นราชการลบั หรือเป็นงานท่ีตอ้งปกปิดเป็นความลบัของหน่วยงานของรัฐ
หรือท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงของประเทศ 

(ช) เป็นงานจา้งซ่อมพสัดุท่ีจ าเป็นตอ้งถอดตรวจ ใหท้ราบความช ารุดเสียหายเสียก่อนจึงจะ
ประมาณคา่ซ่อมได ้เช่น งานจา้งซ่อมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือกล เคร่ืองยนต ์เคร่ืองไฟฟ้า หรือเคร่ืองอิเลก็ทรอนิกส์ 

(ซ) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(๒) กรณีดงัต่อไปน้ี ใหใ้ชว้ิธีเฉพาะเจาะจง 

(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลือก หรือใช้วิธีคดัเลือกแลว้ แต่ไม่มีผูย้ื่น
ขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือก 

(ข) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีมีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือใหบ้ริการทัว่ไป และมีวงเงินในการ
จดัซ้ือจดัจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(ค) การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีมีผูป้ระกอบการซ่ึงมีคุณสมบติัโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจดัซ้ือ 
จดัจา้งพสัดุจากผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือตวัแทนผูใ้หบ้ริการโดยชอบดว้ยกฎหมายเพียงรายเดียวใน
ประเทศไทยและไม่มีพสัดุอ่ืนท่ีจะใชท้ดแทนได ้

(ง) มีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุนั้นโดยฉุกเฉิน เน่ืองจากเกิดอุบติัภยัหรือภยัธรรมชาติ หรือเกิด
โรคติดต่ออนัตรายตามกฎหมายวา่ดว้ยโรคติดต่อ และการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวิธีคดัเลือก
อาจก่อใหเ้กิดความล่าชา้และอาจท าใหเ้กิดความเสียหายอยา่งร้ายแรง 

(จ) พสัดุท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นพสัดุท่ีเก่ียวพนักบัพสัดุท่ีไดท้ าการจดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนแลว้ 
และมีความจ าเป็นตอ้งท าการจดัซ้ือจดัจา้งเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเน่ืองในการใชพ้สัดุนั้น โดยมูลค่าของพสัดุ
ท่ีท าการจดัซ้ือจดัจา้งเพิ่มเติมจะตอ้งไม่สูงกวา่พสัดุท่ีไดท้ าการจดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนแลว้ 

(ฉ) เป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องคก์ารระหวา่งประเทศ หรือหน่วยงาน
ของต่างประเทศ 

(ช) เป็นพสัดุท่ีเป็นท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างซ่ึงจ าเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง 
(ซ) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (๑) (ซ) หรือ (๒) (ซ) ใหเ้ป็นพสัดุท่ีรัฐตอ้งการส่งเสริมหรือ
สนบัสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) ก็ได ้หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (๒) (ซ) เป็นพสัดุท่ีรัฐตอ้งการส่งเสริมหรือ
สนบัสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) แลว้ เม่ือหน่วยงานของรัฐจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุนั้นใหใ้ชว้ิธีเฉพาะเจาะจงตาม (๒) 
(ซ) ก่อน 

ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมท่ีตอ้งปฏิบติัในต่างประเทศจะท าการ
จดัซ้ือจดัจา้งโดยใชว้ิธีคดัเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ใชว้ิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อนก็ได ้

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อก าหนดรายละเอียดอ่ืนของการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติม
ไดต้ามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ  

มาตรา ๕๗  รายละเอียดของวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุในหมวดน้ีดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  
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มาตรา ๕๘  เพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงแห่งใดอาจท าการจดัซ้ือ
จดัจา้งพสัดุใหก้บัหน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืน ๆ ก็ได ้ตามกรอบขอ้ตกลงระหวา่งหน่วยงานของรัฐผูท้  าการจดัซ้ือจดัจา้ง
กบัคู่สัญญา 

การด าเนินการตามวรรคหน่ึง ตอ้งค านึงถึงความคุม้ค่าและวตัถุประสงคใ์นการใชง้านเป็น
ส าคญั  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๕๙  เพื่อประโยชน์ในการจดัท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพสัดุท่ีจะท าการ
จดัซ้ือจดัจา้งและร่างเอกสารเชิญชวน ก่อนท าการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุดว้ยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป หน่วยงานของรัฐ
อาจจดัใหมี้การรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพสัดุท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งและร่าง
เอกสารเชิญชวนจากผูป้ระกอบการก่อนก็ได ้

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของ 
พสัดุท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งและร่างเอกสารเชิญชวน เพื่อน าไปใช้เป็นเอกสารเชิญชวน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี 

รัฐมนตรีก าหนด  
มาตรา ๖๐  ก่อนด าเนินการจดัจา้งงานก่อสร้างตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ หน่วยงานของรัฐตอ้งจดั

ใหมี้แบบรูปรายการงานก่อสร้างซ่ึงหน่วยงานของรัฐจะด าเนินการจดัท าเอง หรือด าเนินการจดัจา้งตามหมวด ๘ งาน
จา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ก็ได ้

ในกรณีท่ีตอ้งมีการจา้งออกแบบรวมก่อสร้างซ่ึงไม่อาจจดัใหมี้แบบรูปรายการงานก่อสร้างตามวรรค
หน่ึงได ้ใหไ้ดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งด าเนินการตามวรรคหน่ึง โดยกรณีใดท่ีจะจา้งออกแบบรวมก่อสร้างตอ้งพิจารณาความ
เหมาะสมของโครงการและวงเงินดว้ย  ทั้งน้ี หลกัเกณฑแ์ละวิธีการจา้งออกแบบรวมก่อสร้าง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๖๑  ในการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุแต่ละคร้ัง ให้ผูมี้อ านาจแต่งตั้งผูรั้บผิดชอบการจดัซ้ือจดัจา้ง
นั้น ซ่ึงจะกระท าโดยคณะกรรมการการจดัซ้ือจดัจา้งหรือเจา้หนา้ท่ีคนใดคนหน่ึงก็ได ้

องคป์ระกอบและองคป์ระชุมซ่ึงกระท าโดยคณะกรรมการ และหนา้ท่ีของผูรั้บผิดชอบการจดัซ้ือ 
จดัจา้งตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

ค่าตอบแทนผูรั้บผิดชอบการจดัซ้ือจดัจา้งตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  

มาตรา ๖๒  การจดัซ้ือจดัจา้งตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ (๑) ใหห้น่วยงานของรัฐจดัท าประกาศและ
เอกสารเชิญชวนใหท้ราบเป็นการทัว่ไปวา่หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการในการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุใดวนั เวลา สถานท่ี
ยืน่ขอ้เสนอ และเงื่อนไขอ่ืน ๆ 

ประกาศและเอกสารเชิญชวนตามวรรคหน่ึง ใหป้ระกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ 
สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  ในการน้ี หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน
ดงักล่าวโดยวิธีการอ่ืนดว้ยก็ได ้

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และรายละเอียดการจดัท าประกาศและเอกสารเชิญชวน รวมทั้งระยะเวลาการ
ประกาศเชิญชวน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 
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การจดัซ้ือจดัจา้งตามวิธีการตามมาตรา ๕๕ (๒) หรือ (๓) ใหห้น่วยงานของรัฐจดัท าหนงัสือเชิญชวน
ใหผู้ป้ระกอบการเขา้ยื่นขอ้เสนอ  ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๖๓  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๖๒ ใหห้น่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดขอ้มูลราคากลางและ
การค านวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด  

มาตรา ๖๔  ภายใตบ้งัคบัมาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒ ผูท่ี้จะเขา้ยืน่ขอ้เสนอในการจดัซ้ือจดัจา้งของ
หน่วยงานของรัฐ อยา่งนอ้ยตอ้งมีคุณสมบติัและไม่มีลกัษณะตอ้งหา้ม ดงัต่อไปน้ี 

(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย 
(๒) ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย 
(๓) ไม่อยู่ระหวา่งเลิกกิจการ 
(๔) ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยูร่ะหว่างถูกระงบัการยืน่ขอ้เสนอหรือท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐตาม

มาตรา ๑๐๖ วรรคสาม 

(๕) ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกแจง้เวียนช่ือให้เป็นผูท้ิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๙ 

(๖) คุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหา้มอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจา
นุเบกษา 

ใหห้น่วยงานของรัฐก าหนดเป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนวา่ผูท่ี้จะเขา้ยื่นขอ้เสนอตอ้ง
แสดงหลกัฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมท่ีตนมีอยูใ่นวนัยืน่ขอ้เสนอดว้ย  

มาตรา ๖๕  ในการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอโดยวิธีตามมาตรา ๕๕ (๑) หรือ (๒) ใหห้น่วยงานของ
รัฐด าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวตัถุประสงคข์องการใชง้านเป็นส าคญั โดยให้
ค านึงถึงเกณฑร์าคาและพิจารณาเกณฑอ่ื์นประกอบดว้ย ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ตน้ทุนของพสัดุนั้นตลอดอายกุารใชง้าน 

(๒) มาตรฐานของสินคา้หรือบริการ 
(๓) บริการหลงัการขาย 
(๔) พสัดุท่ีรัฐตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุน 

(๕) การประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ 
(๖) ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืน ในกรณีท่ีก าหนดใหมี้การยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือ

ขอ้เสนออ่ืนก่อนตามวรรคหก 
(๗) เกณฑอ่ื์นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
พสัดุท่ีรัฐตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุนตาม (๔) ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงอยา่ง

นอ้ยตอ้งส่งเสริมหรือสนบัสนุนพสัดุท่ีสร้างนวตักรรมหรือพสัดุท่ีอนุรักษพ์ลงังานหรือส่ิงแวดลอ้ม 

ใหรั้ฐมนตรีออกระเบียบก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอตามวรรคหน่ึง ซ่ึง
อยา่งนอ้ยตอ้งก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐเลือกใชเ้กณฑใ์ดเกณฑห์น่ึงหรือหลายเกณฑก์็ได ้ประกอบกบัเกณฑร์าคา 
และตอ้งก าหนดน ้าหนกัของแต่ละเกณฑใ์หช้ดัเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใชเ้กณฑอ่ื์นประกอบและ
จ าเป็นตอ้งใชเ้กณฑเ์ดียวในการพิจารณาคดัเลือก ใหใ้ชเ้กณฑร์าคา รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมดว้ยเหตุผลของการให้
คะแนนในแต่ละเกณฑ ์ ทั้งน้ี ในกรณีท่ีไม่สามารถออกระเบียบก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการพิจารณาคดัเลือก
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ขอ้เสนอของพสัดุทุกประเภทได ้จะก าหนดกรณีตวัอยา่งของพสัดุประเภทหน่ึงประเภทใดเพื่อเป็นแนวทางในการ
พิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอของพสัดุอ่ืน ๆ ก็ได ้

เม่ือพิจารณาขอ้เสนอประกอบกบัเกณฑท่ี์หน่วยงานของรัฐใชใ้นการพิจารณาแลว้ การพิจารณาเลือก
ขอ้เสนอใหจ้ดัเรียงล าดบัตามคะแนน ขอ้เสนอใดท่ีมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐเลือกขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอ
รายนั้นและใหบ้นัทึกผลการพิจารณาดงักล่าวดว้ย 

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ท่ีใช้ในการพิจารณาคดัเลือกและน ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ไวใ้น
ประกาศเชิญชวนหรือหนงัสือเชิญชวน แลว้แต่กรณี ดว้ย 

ในกรณีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีมีลกัษณะท่ีจะตอ้งค านึงถึงเทคโนโลยขีองพสัดุ หรือคุณสมบติัของผู ้
ยืน่ขอ้เสนอ หรือกรณีอ่ืนท่ีท าใหมี้ปัญหาในการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอตามวรรคหน่ึง หน่วยงานของรัฐอาจ
ก าหนดใหมี้การยืน่ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืนก่อนการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอตามวรรคหน่ึงก็ได ้ ทั้งน้ี 
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๖๖  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกและ 
เหตุผลสนบัสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลาง
ก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น 

การลงนามในสัญญาจดัซ้ือจดัจา้งจะกระท าไดต้่อเม่ือล่วงพน้ระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มีผูใ้ด
อุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๗ หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ เม่ือหน่วยงานของรัฐได้รับแจง้จากคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ให้ท าการจัดซ้ือจัดจ้างต่อไปได้ เว ้นแต่การจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนตามมาตรา 
๕๖ (๑) (ค) หรือการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจัดซ้ือจัดจ้างท่ีมีวงเงินเล็กน้อยตามท่ีก าหนด
ในกฎกระทรวงท่ีออกตามมาตรา ๙๖ วรรคสอง  

มาตรา ๖๗  ก่อนลงนามในสัญญา หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไดด้  าเนินการไป
แลว้ไดใ้นกรณี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ไดรั้บการจดัสรรเงินงบประมาณท่ีจะใชใ้นการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือเงิน
งบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรไม่เพียงพอท่ีจะท าการจดัซ้ือจดัจา้งนั้นต่อไป 

(๒) มีการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือท่ีไดรั้บการคดัเลือกมี
ผลประโยชน์ร่วมกนั หรือมีส่วนไดเ้สียกบัผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม  หรือ
สมยอมกนักบัผูย้ื่นขอ้เสนอรายอ่ืนหรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคา หรือส่อวา่กระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอ
ราคา  ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

(๓) การท าการจดัซ้ือจดัจา้งตอ่ไปอาจก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ 

(๔) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (๑) (๒) หรือ (๓)  ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
การยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างตามวรรคหน่ึงเป็นเอกสิทธ์ิของหน่วยงานของรัฐ ผูย้ื่นขอ้เสนอใน

การจดัซ้ือจดัจา้งท่ีถูกยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
เม่ือมีการยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้ง ใหห้น่วยงานของรัฐแจง้ใหผู้ป้ระกอบการซ่ึงมารับหรือซ้ือเอกสาร

เชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลท่ีตอ้งยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้งคร้ังนั้น 
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ในกรณีท่ีมีหน่วยงานของรัฐเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอตั้งแต่สองรายข้ึนไป มิใหถื้อวา่หน่วยงานของรัฐนั้นมี
ผลประโยชน์ร่วมกนัหรือมีส่วนไดเ้สียกบัหน่วยงานของรัฐอ่ืนตาม (๒) 

ประกาศตามวรรคหน่ึง ใหป้ระกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และใหปิ้ดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของ
หน่วยงานของรัฐนั้น  ในการน้ี หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดงักล่าวโดยวิธีการอ่ืนดว้ยก็ได ้ 

มาตรา ๖๘  รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีไม่ไดบ้ญัญติัไวใ้นหมวดน้ี ให้
เป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด ๗ 

งานจ้างที่ปรึกษา 
________________________ 

มาตรา ๖๙  งานจา้งท่ีปรึกษาอาจกระท าไดโ้ดยวิธี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ไดแ้ก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนท่ีปรึกษาทัว่ไปท่ีมีคุณสมบติั 

ตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ 

(๒) วิธีคดัเลือก ไดแ้ก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบติัตรงตาม 

เง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกวา่สามรายใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ เวน้แต่ในงานนั้นมีท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบติั
ตรงตามท่ีก าหนดนอ้ยกวา่สามราย 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ไดแ้ก่ การท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ี
หน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหน่ึงใหเ้ขา้ยื่นขอ้เสนอ หรือใหเ้ขา้มาเจรจาต่อรองราคา  

มาตรา ๗๐  งานจา้งท่ีปรึกษา ใหห้น่วยงานของรัฐเลือกใชว้ิธีใดวิธีหน่ึงตามมาตรา ๖๙ ตามหลกัเกณฑ ์
ดงัต่อไปน้ี 

(๑) งานจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ให้ใช้กับงานท่ีไม่ซับซ้อน งานท่ีมีลกัษณะ
เป็นงานประจ าของหน่วยงานของรัฐ หรืองานท่ีมีมาตรฐานตามหลกัวิชาชีพ และมีท่ีปรึกษาซ่ึงสามารถท างานนั้น
ไดเ้ป็นการทัว่ไป 

(๒) งานจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก ใหก้ระท าไดใ้นกรณี ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปแลว้ แต่ไม่มีผูย้ื่นขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการ
คดัเลือก 

(ข) เป็นงานท่ีซบัซอ้น ซบัซอ้นมาก หรือท่ีมีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะท่ีจะด าเนินการโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

(ค) เป็นงานจา้งท่ีมีท่ีปรึกษาในงานท่ีจะจา้งนั้นจ านวนจ ากดั 

(ง) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(๓) งานจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใหก้ระท าไดใ้นกรณี ดงัต่อไปน้ี 

(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลือก หรือใช้วิธีคดัเลือกแลว้ แต่ไม่มีผูย้ื่น
ขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือก 

(ข) งานจา้งท่ีมีวงเงินค่าจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
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(ค) เป็นงานท่ีจ าเป็นตอ้งให้ท่ีปรึกษารายเดิมท าต่อจากงานท่ีไดท้ าไวแ้ลว้เน่ืองจากเหตุผลทาง
เทคนิค 

(ง) เป็นงานจา้งท่ีมีท่ีปรึกษาในงานท่ีจะจา้งนั้นจ านวนจ ากดัและมีวงเงินค่าจา้งคร้ังหน่ึงไม่เกิน
วงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

(จ) เป็นงานจา้งท่ีมีท่ีปรึกษาในงานท่ีจะจา้งนั้นเพียงรายเดียว 
(ฉ) เป็นงานท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือท่ีเก่ียวกับความมัน่คงของชาติ หากล่าช้าจะ

เสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมัน่คงของชาติ 

(ช) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ใหค้ณะกรรมการนโยบายมีอ านาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางก าหนด

กรณีตวัอยา่งของงานท่ีไม่ซบัซอ้นตาม (๑) หรืองานท่ีซบัซ้อน ซบัซอ้นมาก หรือท่ีมีเทคนิคเฉพาะตาม (๒) (ข) 
รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อก าหนดรายละเอียดอ่ืนของงานจา้งท่ีปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติม

ไดต้ามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ  
มาตรา ๗๑  รายละเอียดของวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งส าหรับงานจา้งท่ีปรึกษาในหมวดน้ีดว้ยวิธีการทาง

อิเลก็ทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๗๒  ให้น าบทบญัญติัมาตรา ๕๘ มาใช้บงัคบักบังานจา้งท่ีปรึกษาตามหมวดน้ีโดย
อนุโลม  

มาตรา ๗๓  ท่ีปรึกษาท่ีจะเขา้ร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นท่ีปรึกษา ท่ีไดข้ึ้น
ทะเบียนไวก้บัศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลงั เวน้แต่จะมีหนงัสือรับรองจากศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษา 
กระทรวงการคลงั วา่ไม่มีท่ีปรึกษาเป็นผูใ้หบ้ริการในงานท่ีจา้งนั้น หรือเป็นงานจา้งท่ีปรึกษาของหน่วยงานของรัฐใน
ต่างประเทศ 

วิธีการยืน่ขอข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษา คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้ม การเพิกถอนรายช่ือออกจาก
ทะเบียน และอตัราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน รวมทั้งหลกัเกณฑแ์ละวิธีการอุทธรณ์และการพิจารณาอุทธรณ์ใน
กรณีท่ีศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษากระทรวงการคลงัไม่ข้ึนทะเบียนให้เป็นท่ีปรึกษาใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  ทั้งน้ี ในการออกกฎกระทรวงท่ีเก่ียวกบัคุณสมบติัหรือลกัษณะตอ้งหา้มของท่ีปรึกษา ให้ค านึงถึงความ
สอดคลอ้งกบักฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการประกอบวิชาชีพของท่ีปรึกษาดว้ย 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก าหนดหลกัเกณฑก์ารข้ึนทะเบียนท่ีปรึกษาไวเ้ป็น
อย่างอ่ืนก็ได ้ 

มาตรา ๗๔  ในการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาแต่ละคร้ัง ให้ผูมี้อ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน
จา้งท่ีปรึกษา เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษานั้น 

องค์ประกอบ องคป์ระชุม และหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษา ให้เป็นไปตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินงานจา้งท่ีปรึกษาตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลงั
ก าหนด  
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มาตรา ๗๕  ในการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ ใหห้น่วยงานของรัฐด าเนินการโดยค านึงถึงความคุม้ค่า
และวตัถุประสงคข์องงานจา้งท่ีปรึกษาเป็นส าคญั โดยใหพ้ิจารณาเกณฑด์า้นคุณภาพ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) ผลงานและประสบการณ์ของท่ีปรึกษา 
(๒) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบติังาน 

(๓) จ านวนบุคลากรท่ีร่วมงาน 

(๔) ประเภทของท่ีปรึกษาท่ีรัฐตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุน 

(๕) ขอ้เสนอทางดา้นการเงิน 

(๖) เกณฑอ่ื์นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ประเภทของท่ีปรึกษาท่ีรัฐตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุนตาม (๔) ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง  
มาตรา ๗๖  ในการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอโดยวิธีตามมาตรา ๖๙ (๑) หรือ (๒) นอกจากให้

พิจารณาเกณฑด์า้นคุณภาพตามมาตรา ๗๕ แลว้ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑใ์นการพิจารณาและการใหน้ ้าหนกั ดงัต่อไปน้ี
ดว้ย 

(๑) กรณีงานจา้งท่ีปรึกษาเพื่อด าเนินงานประจ า งานท่ีมีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลกัวิชาชีพอยูแ่ลว้ 
หรืองานท่ีไม่ซบัซอ้น ให้หน่วยงานของรัฐคดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีผา่นเกณฑด์า้นคุณภาพแลว้และใหค้ดัเลือกจากรายท่ี
เสนอราคาต ่าสุด 

(๒) กรณีงานจา้งท่ีปรึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานท่ีซบัซอ้น ให้
หน่วยงานของรัฐคดัเลือกผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีผา่นเกณฑด์า้นคุณภาพแลว้และใหค้ดัเลือกจากรายท่ีไดค้ะแนนรวมดา้น
คุณภาพและดา้นราคามากท่ีสุด 

(๓) กรณีงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู ้ยื่นข้อเสนอ
ท่ีผา่นเกณฑด์า้นคุณภาพแลว้และใหค้ดัเลือกจากรายท่ีไดค้ะแนนดา้นคุณภาพมากท่ีสุด 

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอของงานจา้งท่ี
ปรึกษาประเภทใดหรือก าหนดรายละเอียดอ่ืนของงานจา้งท่ีปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมไดต้ามความจ าเป็นเพื่อ
ประโยชน์ในการด าเนินการ  

มาตรา ๗๗  การจดัท าประกาศเชิญชวนหรือหนงัสือเชิญชวนท่ีปรึกษาใหเ้ขา้ร่วมการยื่น 

ขอ้เสนอ และการประกาศผลผูช้นะหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ให้น าบทบญัญติัมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๖ 

 มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

มาตรา ๗๘  รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจา้งท่ีปรึกษาท่ีไม่ไดบ้ญัญติัไวใ้นหมวดน้ี ใหเ้ป็นไป
ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด ๘ 

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
________________________ 

มาตรา ๗๙  งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างอาจกระท าไดโ้ดยวิธี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

ตัว
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่าง
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(๒) วิธีคดัเลือก 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง 
(๔) วิธีประกวดแบบ  

มาตรา ๘๐  วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีมี
ลกัษณะไม่ซบัซอ้น  

มาตรา ๘๑  วิธีคดัเลือก เป็นงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญชวนผูใ้ห้
บริการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เขา้ยื่นขอ้เสนอ  เวน้แต่ใน
งานนั้นมีผูใ้หบ้ริการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนดนอ้ยกว่าสามราย  ทั้งน้ี ใหก้ระท าไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) ใชว้ิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปแลว้ แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือก 
(๒) เป็นงานจา้งท่ีมีลกัษณะซับซอ้นหรือซบัซอ้นมาก 

(๓) เป็นงานเก่ียวกบัการออกแบบหรือใชค้วามคิด เช่น รูปแบบส่ิงก่อสร้าง ซ่ึงหน่วยงานของรัฐไม่มี
ขอ้มูลเพียงพอท่ีจะก าหนดรายละเอียดเบ้ืองตน้ได ้

(๔) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๘๒  วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีหน่วยงานของรัฐเลือก

จา้งผูใ้หบ้ริการรายใดรายหน่ึงซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแลว้ ตามท่ีคณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไดพ้ิจารณาเสนอแนะ  ทั้งน้ี ใหก้ระท าไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) ใชท้ั้งวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลือก หรือใชว้ิธีคดัเลือกแลว้ แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ 
หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บการคดัเลือก 

(๒) ใหใ้ชก้บังานจา้งท่ีมีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
(๓) เป็นงานท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ หากล่าชา้จะเสียหายแก่

หน่วยงานของรัฐหรือความมัน่คงของชาติ 
(๔) เป็นงานท่ีจ าเป็นตอ้งให้ผูใ้หบ้ริการรายเดิมท าต่อจากงานท่ีไดท้ าไวแ้ลว้ เน่ืองจากเหตุผลทาง

เทคนิค 
(๕) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๘๓  วิธีประกวดแบบ เป็นงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีหน่วยงานของรัฐเชิญ

ชวนผูใ้หบ้ริการท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ เพื่อออกแบบงานก่อสร้างท่ี
มีลกัษณะพิเศษ เป็นท่ีเชิดชูคุณค่าทางดา้นศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอ่ืนตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  

มาตรา ๘๔  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตามมาตรา ๘๐ 
มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓ รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อก าหนดรายละเอียดอ่ืนของงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างเพิ่มเติมได้ตามความจ าเป็นเพือ่ประโยชน์ในการด าเนินการ 

มาตรา ๘๕  รายละเอียดของวิธีการจดัซ้ือจดัจา้งส าหรับงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างใน
หมวดน้ีดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีก าหนด  

ตัว
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มาตรา ๘๖  ให้น าบทบญัญติัมาตรา ๕๘ มาใชบ้งัคบักบังานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ตามหมวดน้ีโดยอนุโลม  

มาตรา ๘๗  ในการจ้างผู ้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ผู ้ให้บริการ
ต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี  

ผู ้ให้บริการตามวรรคหน่ึงท่ีเป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู ้ท่ีได้ข้ึนทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้น ๆ 
ดว้ย  

มาตรา ๘๘  ผูใ้หบ้ริการงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของ
รัฐตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สียกบัผูป้ระกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น  ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๘๙  ในการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละคร้ัง ให้ผูมี้อ านาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เพื่อรับผิดชอบในการด าเนินงานจา้ง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนั้น 

องคป์ระกอบ องคป์ระชุม และหนา้ท่ีของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีก าหนด 

ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด   

มาตรา ๙๐  ในการพิจารณาคดัเลือกผูใ้หบ้ริการงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ให้
หน่วยงานของรัฐพิจารณาคดัเลือกผูใ้ห้บริการท่ีมีแนวคิดของงานจา้งท่ีไดค้ะแนนดา้นคุณภาพมากท่ีสุด 

อตัราค่าจา้งผูใ้หบ้ริการงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ใหเ้ป็นไปตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง  

มาตรา ๙๑  การจดัท าประกาศเชิญชวนหรือหนงัสือเชิญชวนผูใ้หบ้ริการงานจา้งออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างใหเ้ขา้ร่วมการยืน่ขอ้เสนอ และการประกาศผลผูช้นะหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือก ให้น าบทบญัญติั
มาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๖ มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม  

มาตรา ๙๒  รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างท่ีไม่ไดบ้ญัญติั
ไวใ้นหมวดน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด ๙ 
การท าสัญญา 

______________________ 

มาตรา ๙๓  หน่วยงานของรัฐตอ้งท าสัญญาตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยความ 

เห็นชอบของส านกังานอยัการสูงสุด  ทั้งน้ี แบบสัญญานั้นใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษาดว้ย 
การท าสัญญารายใดถา้จ าเป็นตอ้งมีขอ้ความหรือรายการแตกต่างไปจากแบบสัญญาตามวรรคหน่ึง 

โดยมีสาระส าคญัตามท่ีก าหนดไวใ้นแบบสัญญาและไม่ท าใหห้น่วยงานของรัฐเสียเปรียบ ก็ใหก้ระท าได ้เวน้แต่
หน่วยงานของรัฐเห็นวา่จะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ใหส่้งร่างสัญญานั้นไปใหส้ านกังานอยัการ
สูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน 

ตัว
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ในกรณีท่ีไม่อาจท าสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึงได ้และจ าเป็นตอ้งร่างสัญญาข้ึนใหม่ ใหส่้ง
ร่างสัญญานั้นไปใหส้ านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน เวน้แต่การท าสัญญาตามแบบท่ีส านกังาน
อยัการสูงสุดไดเ้คยใหค้วามเห็นชอบมาแลว้ ก็ใหก้ระท าได ้

ในกรณีจ าเป็นตอ้งท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ใหท้ าเป็นภาษาองักฤษและตอ้งจดัท าขอ้สรุป
สาระส าคญัแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา เวน้
แต่การท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศตามแบบสัญญาท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด 

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ไดท้ าสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึงหรือไม่ไดส่้งร่างสัญญาให้
ส านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อนตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือตามมาตรา ๙๗ วรรคหน่ึง 
แลว้แต่กรณี ใหห้น่วยงานของรัฐส่งสัญญานั้นใหส้ านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบในภายหลงัได ้เม่ือ
ส านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบแลว้หรือเม่ือส านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบแต่ใหแ้กไ้ข
สัญญา ถา้หน่วยงานของรัฐแกไ้ขสัญญานั้นใหเ้ป็นไปตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุดแลว้ ใหถื้อวา่สัญญานั้น
มีผลสมบูรณ์ 

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ไดท้ าสัญญาตามแบบสัญญาตามวรรคหน่ึง หน่วยงานของรัฐไม่
แกไ้ขสัญญาตามความเห็นของส านกังานอยัการสูงสุด หรือคู่สัญญาไม่ตกลงหรือยนิยอมใหแ้กไ้ขสัญญาตามความเห็น
ของส านกังานอยัการสูงสุด หากขอ้สัญญาท่ีแตกต่างจากแบบสัญญาหรือขอ้สัญญาท่ีไม่แกไ้ขตามความเห็นของ 
ส านกังานอยัการสูงสุดเป็นส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัหรือเป็นกรณีผิดพลาดอยา่งร้ายแรงตามมาตรา  

๑๐๔ ใหถื้อวา่สัญญานั้นเป็นโมฆะ 
มาตรา ๙๔  การท าสัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ จะท าสัญญาเป็นภาษาองักฤษหรือ

ภาษาของประเทศท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู ่โดยผา่นการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญของหน่วยงานของรัฐก็ได ้ 

มาตรา ๙๕  สัญญาท่ีท าในราชอาณาจักรต้องมีข้อตกลงในการห้ามคู่สัญญาไปจา้งช่วงให้
ผูอ่ื้นท าอีกทอดหน่ึง ไม่ว่าทั้ งหมดหรือแต่บางส่วน เว้นแต่การจ้างช่วงแต่บางส่วนท่ีได้รับอนุญาตจาก
หน่วยงานของรัฐท่ีเป็นคู่สัญญาแลว้ ถา้คู่สัญญาไปจา้งช่วงโดยฝ่าฝืนขอ้ตกลงดงักล่าว ตอ้งก าหนดให้มีค่ าปรับ
ส าหรับการฝ่าฝืนขอ้ตกลงนั้นไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานท่ีจา้งช่วงตามสัญญา  

มาตรา ๙๖  หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาตาม
มาตรา ๙๓ ก็ได ้เฉพาะในกรณี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) การจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีคดัเลือกตามมาตรา ๕๖ (๑) (ค) หรือการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธี 
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) 

(๒) การจดัซ้ือจดัจา้งจากหน่วยงานของรัฐ 
(๓) กรณีท่ีคู่สัญญาสามารถส่งมอบพสัดุไดค้รบถว้นภายในห้าวนัท าการนับตั้งแต่วนัถดัจากวนัท า

ขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 
(๔) การเช่าซ่ึงผูเ้ช่าไม่ตอ้งเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า 
(๕) กรณีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีท่ีการจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงินเลก็นอ้ยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง จะไม่ท าขอ้ตกลงเป็น

หนงัสือไวต้่อกนัก็ได ้แต่ตอ้งมีหลกัฐานในการจดัซ้ือจดัจา้งนั้น 
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ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะก าหนดวงเงินเลก็นอ้ยใหแ้ตกต่างกนัตามขนาดหรือประเภท
ของหน่วยงานของรัฐก็ได ้ 

มาตรา ๙๗  สัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือท่ีไดล้งนามแลว้จะแกไ้ขไม่ได ้เวน้แต่ในกรณี
ดงัต่อไปน้ีให้อยู่ในดุลพินิจของผูมี้อ านาจท่ีจะพิจารณาอนุมติัให้แกไ้ขได ้

(๑) เป็นการแกไ้ขตามมาตรา ๙๓ วรรคหา้ 
(๒) ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลง หากการแกไ้ขนั้นไม่ท าให้หน่วยงานของ

รัฐเสียประโยชน์ 
(๓) เป็นการแกไ้ขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
(๔) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ในกรณีการแกไ้ขสัญญาท่ีหน่วยงานของรัฐเห็นวา่จะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอก็

ใหส่้งร่างสัญญาท่ีแกไ้ขนั้นไปใหส้ านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน 

การแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง หากมีความจ าเป็นตอ้งเพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบ
หรือระยะเวลาในการท างาน ใหต้กลงพร้อมกนัไป 

ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เม่ือรวมวงเงินตามสัญญาหรือขอ้ตกลงเดิม 

และวงเงินท่ีเพิ่มข้ึนใหม่แลว้ หากวงเงินรวมดงักล่าวมีผลท าใหผู้มี้อ านาจอนุมติัสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งเปล่ียนแปลงไป 
จะตอ้งด าเนินการใหผู้มี้อ านาจอนุมติัสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งตามวงเงินรวมดงักล่าวเป็นผูอ้นุมติัการแกไ้ขสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงดว้ย 

ในกรณีท่ีมีการแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงเพื่อลดวงเงิน ใหผู้มี้อ านาจอนุมติัสั่งซ้ือหรือสั่งจา้งตาม
วงเงินเดิมเป็นผูอ้นุมติัการแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลง 

มาตรา ๙๘  ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระส าคญัของสัญญาหรือขอ้ตกลงท่ีไดล้งนามแลว้ 
รวมทั้งการแกไ้ขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือขอ้ตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางและของหน่วยงานของ
รัฐตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด  

มาตรา ๙๙  รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการท าสัญญาท่ีไม่ไดบ้ญัญติัไวใ้นหมวดน้ี ใหเ้ป็นไปตาม
ระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด ๑๐ 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ 

________________________ 

มาตรา ๑๐๐  ในการด าเนินการตามสัญญาหรือขอ้ตกลง ให้ผูมี้อ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ
พสัดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอ้ตกลงและการตรวจรับพสัดุ 

องคป์ระกอบ องคป์ระชุม และหนา้ท่ีของคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ี
รัฐมนตรีก าหนด 
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ในกรณีท่ีการจดัซ้ือจดัจา้งมีวงเงินเลก็นอ้ยตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง จะแต่งตั้งบุคคลหน่ึงบุคคล
ใดเป็นผูต้รวจรับพสัดุนั้น โดยใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัคณะกรรมการตรวจรับพสัดุก็ได ้และใหน้ าบทบญัญติั
มาตรา ๙๖ วรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ผูรั้บผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขอ้ตกลงและการตรวจรับพสัดุตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม ซ่ึง
ไม่ใช่ผูท่ี้ไดรั้บแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุ ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทน
ตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  

มาตรา ๑๐๑  งานจา้งก่อสร้างท่ีมีขั้นตอนการด าเนินการเป็นระยะ ๆ อนัจ าเป็นตอ้งมีการควบคุม
งานอย่างใกล้ชิด หรือมีเง่ือนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้มีผูค้วบคุมงานซ่ึงแต่งตั้งโดย
ผูมี้อ านาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนั้น 

การแต่งตั้ง คุณสมบติั และหนา้ท่ีของผูค้วบคุมงาน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

ค่าตอบแทนผูค้วบคุมงานตามวรรคหน่ึง ใหเ้ป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลงัก าหนด  

มาตรา ๑๐๒  การงดหรือลดค่าปรับใหแ้ก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือขอ้ตกลง 
ใหอ้ยู่ในดุลพินิจของผูมี้อ านาจท่ีจะพิจารณาไดต้ามจ านวนวนัท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริง เฉพาะในกรณี ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
(๒) เหตุสุดวิสัย 
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใดท่ีคู่สัญญาไม่ตอ้งรับผิดตามกฎหมาย 
(๔) เหตุอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
หลกัเกณฑแ์ละวิธีการของดหรือลดค่าปรับใหแ้ก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือ

ขอ้ตกลง ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๑๐๓  ในกรณีท่ีมีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงต่อไปน้ี ใหอ้ยู่ในดุลพินิจของผูมี้อ านาจท่ี
จะบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัคู่สัญญา 

(๑) เหตุตามท่ีกฎหมายก าหนด 

(๒) เหตุอนัเช่ือไดว้า่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งไม่สามารถส่งมอบงานหรือท างานใหแ้ลว้เสร็จไดภ้ายใน
ระยะเวลาท่ีก าหนด 

(๓) เหตุอ่ืนตามท่ีก าหนดไวใ้นพระราชบญัญติัน้ีหรือในสัญญาหรือขอ้ตกลง 
(๔) เหตุอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

การตกลงกบัคู่สัญญาท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลง ใหผู้มี้อ านาจพิจารณาไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีเป็น
ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขขอ้เสียเปรียบของหน่วยงาน
ของรัฐในการท่ีจะปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงนั้นต่อไป 

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิไดเ้ป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลง หรือการบอกเลิกสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงนั้นเป็นกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐมิไดเ้รียกค่าปรับ แลว้แต่กรณี หากคู่สัญญาเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญาจะยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได ้ ในการน้ี 
หน่วยงานของรัฐตอ้งออกใบรับค าขอให้ไวเ้ป็นหลกัฐานและพิจารณาค าขอนั้นโดยไม่ชกัชา้ เม่ือหน่วยงานของรัฐมี
หนงัสือแจง้ผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแลว้ หากคู่สัญญายงัไม่พอใจในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อ
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เรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป  ทั้งน้ี หลกัเกณฑ ์วิธีการ และระยะเวลาในการพิจารณาค าขอของหน่วยงาน
ของรัฐ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนดซ่ึงอยา่งนอ้ยตอ้งก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึน
เพื่อพิจารณาค่าเสียหายและการก าหนดวงเงินค่าเสียหายท่ีตอ้งรายงานต่อกระทรวงการคลงัเพื่อพิจารณาใหค้วาม
เห็นชอบ 

 มาตรา ๑๐๔  ในกรณีท่ีสัญญาหรือขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งเกิดจากกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐ
มิไดป้ฏิบติัตามพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี ในส่วนท่ีไม่
เป็นสาระส าคญัหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง หาท าใหส้ัญญาหรือขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งนั้นเป็นโมฆะไม่ 

ใหค้ณะกรรมการนโยบายมีอ านาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 
ก าหนดกรณีตวัอย่างท่ีถือว่าเป็นส่วนท่ีเป็นสาระส าคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง  หรือท่ีไม่เป็น
สาระส าคญัหรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรงตามวรรคหน่ึง 

ในกรณีท่ีมีปัญหาเก่ียวกบัความเป็นโมฆะของสัญญาหรือขอ้ตกลงตามวรรคหน่ึง ใหคู้่สัญญาฝ่าย
หน่ึงฝ่ายใดเสนอเร่ืองต่อคณะกรรมการนโยบายเป็นผูว้ินิจฉัยช้ีขาด  

มาตรา ๑๐๕  รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุท่ีไม่ไดบ้ญัญติั
ไวใ้นหมวดน้ี ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด ๑๑ 
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

_______________________ 

มาตรา ๑๐๖  เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ ในการพิจารณาคดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีจะเขา้มาเป็น
คู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผูป้ระกอบการท่ีเขา้ร่วมการจดัซ้ือจดัจา้งกบัหน่วยงานของรัฐ 

การประเมินผลการปฏิบติังานตามวรรคหน่ึง ใหพ้ิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบติังานใหแ้ลว้
เสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาเป็นส าคญั 

ผูป้ระกอบการรายใดท่ีมีผลการประเมินไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด จะถูกระงบัการยื่นขอ้เสนอหรือท า 
สัญญากบัหน่วยงานของรัฐไวช้ัว่คราว จนกวา่จะมีผลการปฏิบติังานเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตามวรรคหน่ึง วรรคสอง และ
วรรคสาม ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๑๐๗  ผลการประเมินการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการตามมาตรา ๑๐๖ ใหเ้ป็นส่วนหน่ึง
ของเกณฑใ์นการพิจารณาคดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอกบัหน่วยงานของรัฐ  

มาตรา ๑๐๘  ในกรณีท่ีเห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก าหนดการประเมินผลการปฏิบติังาน
อ่ืนนอกเหนือจากความสามารถในการปฏิบติังานให้แลว้เสร็จตามสัญญาก็ได ้เพื่อประโยชน์ในการพฒันาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐใหมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน และใหน้ าบทบญัญติั
มาตรา ๑๐๖ วรรคสามและวรรคส่ี มาใชบ้งัคบักบัการประเมินผลการปฏิบติังานอ่ืนโดยอนุโลม 
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หมวด ๑๒ 

การทิง้งาน 

_______________________ 

 

มาตรา ๑๐๙  ในกรณีท่ีปรากฏวา่ผูย้ืน่ขอ้เสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการ
ดงัต่อไปน้ี โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ให้ถือว่าผูย้ื่นขอ้เสนอหรือคู่สัญญานั้นกระท าการอนัมีลกัษณะเป็นการท้ิง
งาน 

(๑) เป็นผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีไดรั้บการคดัเลือกแลว้ไม่ยอมไปท าสัญญาหรือขอ้ตกลง เป็นหนงัสือกบั
หน่วยงานของรัฐภายในเวลาท่ีก าหนด 

(๒) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู ้รับจ้างช่วงท่ีหน่วยงานของรัฐอนุญาตใหรั้บช่วงงาน
ได ้ไม่ปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือนั้น 

(๓) เม่ือปรากฏว่าผูย้ื่นขอ้เสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการอนัมีลกัษณะเป็น
การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือกระท าการโดยไม่สุจริต 

(๔) เม่ือปรากฏว่าผลการปฏิบติัตามสัญญาของท่ีปรึกษาหรือผูใ้ห้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างมีขอ้บกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอยา่งร้ายแรง 

(๕) เ ม่ือปรากฏว่าผู ้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือ
ผูป้ระกอบการงานก่อสร้างไม่ปฏิบติัตามมาตรา ๘๘ 

(๖) การกระท าอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 
ใหป้ลดักระทรวงการคลงัเป็นผูมี้อ านาจสั่งใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอหรือคู่สัญญาเป็นผูท้ิ้งงาน และใหแ้จง้ 

เวียนรายช่ือผูท้ิ้งงานใหห้น่วยงานของรัฐทราบกบัแจง้เวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง รวมทั้ง 
แจง้ใหผู้ท้ิ้งงานทราบดว้ย 

ในกรณีท่ีนิติบุคคลเป็นผูท้ิ้งงาน ถา้การกระท าดงักล่าวเกิดจากหุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ 
ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้น ใหส้ั่งใหบุ้คคลดงักล่าวเป็นผูท้ิ้งงานดว้ย 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการพิจารณาสั่งใหผู้ย้ืน่ขอ้เสนอหรือคู่สัญญาเป็นผูท้ิ้งงาน และการแจง้เวียนรายช่ือ
ผูท้ิ้งงาน ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด  

มาตรา ๑๑๐  ผูท่ี้ถูกสั่งให้เป็นผูท้ิ้งงานตามมาตรา ๑๐๙ อาจร้องขอให้ไดรั้บการเพิกถอนการเป็นผู ้
ท้ิงงานได ้โดยอย่างน้อยตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นผูท่ี้มีฐานะการเงินมัน่คง 
(๒) มีการช าระภาษีโดยถูกตอ้งตามกฎหมาย และ 
(๓) ไดพ้น้ก าหนดระยะเวลาการแจง้เวียนรายช่ือใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการในการขอเพิกถอนการเป็นผูทิ้้งงานและการพิจารณาเพิกถอนการเป็นผูทิ้้งงาน 
ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

มาตรา ๑๑๑  เม่ือไดมี้การแจง้เวียนรายช่ือผูท้ิ้งงานตามมาตรา ๑๐๙ แลว้ หา้มหน่วยงานของรัฐท า 

ตัว
อย
่าง



คู่มือสอบนกัวิชาการพสัดุ กรมศุลกากร   35 

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

การจดัซ้ือจดัจา้งกบัผูท้ิ้งงานซ่ึงรวมถึงนิติบุคคลท่ีผูท้ิ้งงานเป็นหุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้
อ านาจในการด าเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดว้ย เวน้แต่จะไดมี้การเพิกถอนการเป็นผูท้ิ้งงานตามมาตรา ๑๑๐ 
แลว้ 

หมวด ๑๓ 

การบริหารพสัดุ 

_______________________ 

_____ 

มาตรา ๑๑๒  ให้หน่วยงานของรัฐจดัใหมี้การควบคุมและดูแลพสัดุท่ีอยูใ่นความครอบครองใหมี้การ
ใชแ้ละการบริหารพสัดุท่ีเหมาะสม คุม้ค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากท่ีสุด  

มาตรา ๑๑๓  การด าเนินการตามมาตรา ๑๑๒ ซ่ึงรวมถึงการเก็บ การบนัทึก การเบิกจ่าย การยมื 
การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพสัดุ ใหเ้ป็นไปตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด 

หมวด ๑๔ 

การอุทธรณ์ 

________________________ 

__ 

มาตรา ๑๑๔  ผูซ่ึ้งไดย้ื่นขอ้เสนอเพื่อท าการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุกบัหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ในกรณีท่ีเห็นวา่หน่วยงานของรัฐมิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการท่ีก าหนด
ในพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ี เป็นเหตุใหต้นไม่ไดรั้บ
การประกาศผลเป็นผูช้นะหรือไม่ไดรั้บการคดัเลือกเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ  

มาตรา ๑๑๕  ผูมี้สิทธิอุทธรณ์จะยืน่อุทธรณ์ในเร่ืองดงัต่อไปน้ีไม่ได ้

(๑) การเลือกใชว้ิธีการจดัซ้ือจดัจา้งหรือเกณฑท่ี์ใชใ้นการพิจารณาผลการจดัซ้ือจดัจา้งตาม
พระราชบญัญติัน้ีของหน่วยงานของรัฐ 

(๒) การยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้งตามมาตรา ๖๗ 

(๓) การละเวน้การอา้งถึงพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออ 

พระราชบญัญติัน้ีในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งโดยตรงกบัการจดัซ้ือจดัจา้งในประกาศ เอกสาร หรือหนงัสือเชิญชวนของ
หน่วยงานของรัฐ 

(๔) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง  
มาตรา ๑๑๖  การอุทธรณ์ตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูอุ้ทธรณ์ 

ในหนงัสืออุทธรณ์ตามวรรคหน่ึง ตอ้งใชถ้อ้ยค าสุภาพ และระบุขอ้เทจ็จริงและเหตุผลอนัเป็นเหตุ
แห่งการอุทธรณ์ใหช้ดัเจน พร้อมแนบเอกสารหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้งไปดว้ย 

ในกรณีท่ีเห็นสมควร รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก าหนดวิธีการอุทธรณ์เป็นอยา่งอ่ืนหรือรายละเอียด
เก่ียวกบัการอุทธรณ์อ่ืนดว้ยก็ได ้ 

มาตรา ๑๑๗  ใหผู้มี้สิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวนัท าการนบัแต่วนั
ประกาศผลการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง  
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มาตรา ๑๑๘  ใหห้น่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉยัอุทธรณ์ใหแ้ลว้เสร็จภายในเจ็ดวนัท าการนบั
แต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ ในกรณีท่ีเห็นดว้ยกบัอุทธรณ์ก็ใหด้ าเนินการตามความเห็นนั้นภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้ งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยงัคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ ภายในสามวนัท าการนับแต่วนัท่ี
ครบก าหนดตามวรรคหน่ึง  

มาตรา ๑๑๙  เม่ือไดรั้บรายงานจากหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๑๘ ให้คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ใหแ้ลว้เสร็จภายในสามสิบวนันบัแต่วนัท่ีไดรั้บรายงานดงักล่าว หากเร่ืองใดไม่อาจพิจารณา
ไดท้นัในก าหนดนั้น ใหค้ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปไดไ้ม่เกินสองคร้ัง คร้ังละไม่เกินสิบหา้
วนันบัแต่วนัท่ีครบก าหนดเวลาดงักล่าว และแจง้ใหผู้อุ้ทธรณ์และผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกทราบ 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นวา่อุทธรณ์ฟังข้ึนและมีผลต่อการจดัซ้ือจดัจา้งอยา่งมี
นยัส าคญั ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สั่งใหห้น่วยงานของรัฐด าเนินการให้มีการจดัซ้ือจดัจา้งใหม่ หรือเร่ิมจาก
ขั้นตอนใดตามท่ีเห็นสมควร ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ข้ึนหรือไม่มีผลต่อการ
จดัซ้ือจดัจา้งอย่างมีนัยส าคญั ให้แจง้หน่วยงานของรัฐเพื่อท าการจดัซ้ือจดัจา้งต่อไป 

การวินิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ใหเ้ป็นท่ีสุด 

ในกรณีท่ีพน้ก าหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหน่ึงแลว้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ยงัพิจารณาไม่แลว้เสร็จ ให้ยุติเร่ือง และให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผูอุ้ทธรณ์และผูช้นะการจดัซ้ือจดั
จา้งหรือผูไ้ดรั้บการคดัเลือกทราบ พร้อมกบัแจง้ใหห้น่วยงานของรัฐท าการจดัซ้ือจดัจา้งตอ่ไป 

ผูอุ้ทธรณ์ผูใ้ดไม่พอใจค าวินิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือการยติุเร่ืองตามวรรคส่ี และ
เห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผูน้ั้นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกใหห้น่วยงานของรัฐชดใช้
ค่าเสียหายได ้แต่การฟ้องคดีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีหน่วยงานของรัฐไดล้งนามในสัญญาจดัซ้ือ
จดัจา้งนั้นแลว้ 

หมวด ๑๕ 

บทก าหนดโทษ 

_______________________ 

_____ 

มาตรา ๑๒๐  ผูใ้ดเป็นเจา้หนา้ท่ีหรือเป็นผูมี้อ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินการเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง
หรือการบริหารพสัดุ ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุตามพระราชบญัญติัน้ี 
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ีโดยมิชอบเพื่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึง
ผูใ้ด หรือปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุตามพระราชบญัญติัน้ี 
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ีโดยทุจริต ตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปี
ถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

ผูใ้ดเป็นผูใ้ชห้รือผูส้นบัสนุนในการกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง ผูน้ั้นตอ้งระวางโทษตามท่ี 

ก าหนดไวส้ าหรับความผิดตามวรรคหน่ึง  

ตัว
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มาตรา ๑๒๑  ผูใ้ดไม่ปฏิบติัตามค าสั่งของคณะกรรมการวินิจฉยัตามมาตรา ๓๑ หรือค าสั่งของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๕ และคณะกรรมการวินิจฉยัหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แลว้แต่
กรณี พิจารณาแลว้เห็นวา่เป็นการไม่ปฏิบติัตามค าสั่งโดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ผูน้ั้นมีความผิดฐานขดัค าสั่งเจา้
พนกังานตามประมวลกฎหมายอาญา ใหด้ าเนินคดีแก่ผูน้ั้นต่อไป 

บทเฉพาะกาล 
_______________________ 

______ 

มาตรา ๑๒๒  ใหร้ะเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 
ขอ้บญัญติั และขอ้ก าหนดใด ๆ เก่ียวกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีไม่อยู่
ภายใตบ้งัคบัของระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ย
การพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว้แต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดั
จา้ง หรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐ ยงัคงใชบ้งัคบัไดต้่อไปเท่าท่ีไม่ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ีจนกวา่
จะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเร่ืองนั้น ๆ ตามพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

การด าเนินการออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศตามวรรคหน่ึง ใหด้ าเนินการให้แล้วเสร็จ
ภายในหน่ึงปีนับแต่ว ันท่ีพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ หากไม่สามารถด าเนินการได้ ใหรั้ฐมนตรีรายงานเหตุผลท่ี
ไม่อาจด าเนินการไดต้่อคณะรัฐมนตรีเพื่อทราบ  

มาตรา ๑๒๓  ในกรณีท่ีไม่อาจน าระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือ
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือบรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั 
ประกาศ ขอ้บญัญติั และขอ้ก าหนดใด ๆ เก่ียวกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ี
ไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 
วา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว้แต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกบัพสัดุ การ
จดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐ มาใชบ้งัคบัในเร่ืองใดไดต้ามมาตรา ๑๒๒ การด าเนินการของ
หน่วยงานของรัฐในเร่ืองนั้นใหเ้ป็นไปตามท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด  ทั้งน้ี ในกรณีท่ียงัไม่มีการแต่งตั้ง
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ ใหค้ณะกรรมการนโยบายประกอบดว้ยกรรมการทั้งหมดเท่าท่ีมีอยู่จนกวา่จะมีการแต่งตั้ง
กรรมการผูท้รงคุณวุฒิ  

มาตรา ๑๒๔  ในกรณีท่ีคณะกรรมการนโยบายยงัมิไดอ้อกประกาศตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง 
หรือคณะกรรมการนโยบายไดอ้อกประกาศตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แลว้ แต่หน่วยงานของรัฐยงัมิไดอ้อกกฎ
หรือระเบียบตามความในมาตรา ๗ วรรคส่ี การจดัซ้ือจดัจา้งตามมาตรา ๗ (๑) (๒) และ (๓) ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ
ส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้บญัญติั หรือขอ้ก าหนดใด ๆ เก่ียวกบัพสัดุ การ
จดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 
๒๕๔๙ แลว้แต่กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของ

ตัว
อย
่าง



คู่มือสอบนกัวิชาการพสัดุ กรมศุลกากร   38 

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

รัฐ จนกวา่จะมีประกาศท่ีออกตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง หรือกฎหรือระเบียบท่ีออกตามความในมาตรา ๗ วรรค
ส่ี แลว้แต่กรณี ใชบ้งัคบั 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการนโยบายไดอ้อกประกาศตามความในมาตรา ๗ วรรคสอง แลว้ แต่หน่วยงาน
ของรัฐใดยงัมิไดอ้อกกฎหรือระเบียบตามความในมาตรา ๗ วรรคส่ี หากหน่วยงานของรัฐนั้นมิไดอ้อกกฎหรือระเบียบ
ตามความในมาตรา ๗ วรรคส่ี ภายในหน่ึงร้อยแปดสิบวนันบัแต่วนัท่ีประกาศของคณะกรรมการนโยบายท่ีออกตาม
ความในมาตรา ๗ วรรคสอง ใชบ้งัคบั การจดัซ้ือจดัจา้งตามมาตรา ๗ (๑) (๒) หรือ (๓) แลว้แต่กรณี ของหน่วยงาน
ของรัฐนั้นใหด้ าเนินการตามพระราชบญัญติัน้ี  

มาตรา ๑๒๕  ในวาระเร่ิมแรก ให้คณะกรรมการราคากลางออกประกาศก าหนดหลกัเกณฑแ์ละ
วิธีการก าหนดราคากลางและการข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการท่ีมีสิทธิเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 
๓๔ (๑) และ (๗ ) ใหแ้ลว้เสร็จภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

ในระหวา่งท่ียงัไม่มีประกาศตามวรรคหน่ึง ให้น าหลกัเกณฑแ์ละรายละเอียดประกอบการค านวณ
ราคากลางงานก่อสร้างท่ีคณะกรรมการก ากบัหลกัเกณฑแ์ละตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซ่ึงคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้งหรือหลกัเกณฑ์อ่ืนของหน่วยงานของรัฐได้ก าหนดไวก่้อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั มาใชบ้งัคบัโดย
ใหถื้อเป็นหลกัเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดราคากลางตามพระราชบญัญติัน้ี จนกวา่จะมีประกาศตามวรรคหน่ึง และให้
คณะกรรมการก ากบัหลกัเกณฑแ์ละตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไป
จนกวา่คณะกรรมการราคากลางตามพระราชบญัญติัน้ีเขา้รับหนา้ท่ี  

มาตรา ๑๒๖  ในวาระเร่ิมแรก ให้คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก าหนดแนวทางและวิธีการในการ
ด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ แบบของขอ้ตกลงคุณธรรมและแบบ
รายงานของผูส้ังเกตการณ์ การคดัเลือกโครงการการจดัซ้ือจดัจา้ง และการคดัเลือกผูส้ังเกตการณ์ตามมาตรา ๓๙ (๑) 
(๒) (๓) และ (๔) ใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว 

ในระหว่างการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ให้น าแนวทางการด าเนินงานโครงการความร่วมมือ
ป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ แบบของขอ้ตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของผูส้ังเกตการณ์ การ
คดัเลือกโครงการการจดัซ้ือจดัจา้ง และการคดัเลือกผูส้ังเกตการณ์ท่ีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตซ่ึง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้งไดก้ าหนดไวก่้อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั มาใชบ้งัคบัโดยให้ถือเป็นแนวทางและวิธีการ
ในการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ แบบของขอ้ตกลงคุณธรรมและ
แบบรายงานของผูส้ังเกตการณ์ การคดัเลือกโครงการการจดัซ้ือจดัจา้ง และการคดัเลือกผูส้ังเกตการณ์ตามมาตรา ๓๙ 
(๑) (๒) (๓) และ (๔) และให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริตซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ี
ต่อไปจนกวา่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ตามพระราชบญัญติัน้ีเขา้รับหนา้ท่ี  

มาตรา ๑๒๗  ให้คณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ และคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่
ดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ รวมทั้งคณะกรรมการตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 
ขอ้บญัญติั หรือขอ้ก าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีไม่อยูภ่ายใตบ้งัคบัของระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ย
การพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
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แลว้แต่กรณี ยงัคงปฏิบติัหนา้ท่ีต่อไปจนกวา่คณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินิจฉัย หรือคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ แลว้แต่กรณี ตามพระราชบญัญติัน้ีเขา้รับหนา้ท่ี 

ในกรณีท่ีคณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบญัญติัน้ีเขา้รับหนา้ท่ีแลว้ แต่ยงัไม่มีกฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหห้นา้ท่ีในการตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกบั
การปฏิบติัตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี ว่าดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการ
พสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ และบรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้บญัญติั และขอ้ก าหนดใด ๆ 
เก่ียวกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีไม่อยู่ภายใตบ้งัคบัของระเบียบส านกั
นายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทาง
อิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ยงัคงเป็นของคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุและคณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการ
ทางอิเลก็ทรอนิกส์ รวมทั้งคณะกรรมการตามระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้บญัญติั หรือขอ้ก าหนดใด ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐนั้น เวน้แต่หนา้ท่ีในการตีความและวินิจฉยัปัญหาวา่บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ หรือ
ขอ้ก าหนดดงักล่าว ขดัหรือแยง้กบัพระราชบญัญติัน้ีหรือเป็นไปตามแนวทางของพระราชบญัญติัน้ีหรือไม่ ใหเ้ป็น
หนา้ท่ีของคณะกรรมการวินิจฉยัตามพระราชบญัญติัน้ี 

ใหน้ าความในวรรคสองมาใชบ้งัคบักบักรณีท่ีคณะกรรมการราคากลางและคณะกรรมการ ค.ป.ท. 
ตามพระราชบญัญติัน้ีเขา้รับหนา้ท่ีแลว้ แต่ยงัมิไดอ้อกประกาศตามความในพระราชบญัญติัน้ีโดยอนุโลม  

มาตรา ๑๒๘  การจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุท่ีไดด้  าเนินการตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 
วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 
๒๕๔๙ หรือระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้บญัญติั หรือข้อก าหนดใด ๆ เก่ียวกับพสัดุ การจัดซ้ือจัดจ้าง หรือการ
บริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐอ่ืนท่ีไม่อยู่ภายใต้บงัคบัของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพสัดุ 
พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ แลว้แต่
กรณี รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐก่อนวนัท่ี
พระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบัและการตรวจรับและจ่ายเงินยงัไม่แลว้เสร็จ ใหด้ าเนินการตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี 
วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ หรือระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุดว้ยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 
๒๕๔๙ หรือระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้บญัญติัหรือขอ้ก าหนดใด ๆ เก่ียวกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหาร
พสัดุของหน่วยงานของรัฐดงักล่าว รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหารพสัดุของ
หน่วยงานของรัฐต่อไป เวน้แต่ในกรณีท่ีการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุดงักล่าวยงัไม่ไดป้ระกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางหรือของหน่วยงานของรัฐเพื่อใหผู้ป้ระกอบการเขา้ยืน่ขอ้เสนอต่อหน่วยงาน
ของรัฐหรือในกรณีท่ีมีการยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพสัดุดังกล่าว การจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหาร
พสัดุนั้นหรือการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุคร้ังใหม่ แลว้แต่กรณี ใหด้ าเนินการตามพระราชบญัญติัน้ี  

มาตรา ๑๒๙  ในวาระเร่ิมแรก ใหก้รมบญัชีกลางจดัใหมี้การข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติั
เป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง ใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็วนบัแต่วนัท่ี
คณะกรรมการราคากลางก าหนดสาขาของงานก่อสร้างตามมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง หรือนบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการราคา
กลางก าหนดวงเงินของสาขาของงานก่อสร้างหรือก าหนดใหต้อ้งใชผู้ป้ระกอบวิชาชีพในสาขาใดตามมาตรา ๕๑ วรรค
สอง แลว้แต่กรณี 
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ในระหวา่งท่ีการข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอในงานก่อสร้างของ
หน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงยงัไม่แลว้เสร็จ ใหห้น่วยงานของรัฐไดรั้บยกเวน้ไม่ตอ้งปฏิบติัตามมาตรา ๕๑ วรรค
หน่ึง หรือวรรคสอง แลว้แต่กรณี เวน้แต่ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐใดมีการจดัท าบญัชีผูป้ระกอบการงานก่อสร้างท่ี
มีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ไวแ้ลว้ ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใช้บงัคบั ให้หน่วยงานของรัฐนั้นใช้บญัชีผูป้ระกอบการงาน
ก่อสร้างท่ีมีคุณสมบติัเบ้ืองตน้ท่ีหน่วยงานของรัฐไดจ้ดัท าไวแ้ลว้ต่อไปโดยให้ถือเป็นการข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ
ท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๑ วรรคหน่ึง จนกวา่จะมีการประกาศ
รายช่ือผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๓ วรรคหน่ึง  

มาตรา ๑๓๐  รายช่ือท่ีปรึกษาท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไวก้บัศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลงั ตาม
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ให้ถือวา่เป็นรายช่ือท่ี
ปรึกษาท่ีไดข้ึ้นทะเบียนไวก้บัศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษา กระทรวงการคลงั ตามพระราชบญัญติัน้ี  

มาตรา ๑๓๑  รายช่ือผูท้ิ้งงานตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ท่ีมีอยู่
ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ให้ถือวา่เป็นรายช่ือผูท้ิ้งงานตามพระราชบญัญติัน้ี 

การด าเนินการเพื่อสั่งให้เป็นผู ้ท้ิงงานด้วยเหตุแห่งการกระท าอันมีลักษณะเป็นผูท้ิ้งงานตาม
ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรี วา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ก่อนวนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั ใหด้ าเนินการเพื่อสั่งให้
เป็นผูท้ิ้งงานดว้ยเหตุแห่งการกระท าอนัมีลกัษณะเป็นผูท้ิ้งงานตามพระราชบญัญติัน้ี  

มาตรา ๑๓๒  ให้กระทรวงการคลงั กรมบัญชีกลาง ส านักงาน ก.พ.ร. ส านักงาน ก.พ. ส านัก
งบประมาณ และหน่วยงานอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งร่วมกนัจดัท าโครงสร้างกรมบญัชีกลาง กรอบอตัราก าลงัขา้ราชการและ
พนกังานราชการ และก าหนดงบประมาณ รวมทั้งการด าเนินการอ่ืนใดอนัจ าเป็น เพื่อรองรับการด าเนินการตามอ านาจ
หนา้ท่ีของกรมบญัชีกลางตามพระราชบญัญติัน้ี ภายในหกสิบวนันบัแต่วนัท่ีพระราชบญัญติัน้ีใชบ้งัคบั 

 

ผูรั้บสนองพระราชโองการ 
พลเอก ประยทุธ์  จนัทร์โอชา 

นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใชพ้ระราชบญัญติัฉบบัน้ี คือ เพื่อใหก้ารด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร
พสัดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบติังานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกนั โดยการก าหนดเกณฑม์าตรฐานกลาง เพื่อใหห้น่วยงานของ
รัฐทุกแห่งน าไปใชเ้ป็นหลกัปฏิบติั โดยมุ่งเนน้การเปิดเผยขอ้มูลต่อสาธารณชนให้มากท่ีสุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีค านึงถึงวตัถุประสงคข์องการใชง้าน
เป็นส าคญัซ่ึงจะก่อใหเ้กิดความคุม้ค่าในการใชจ้่ายเงิน มีการวางแผนการด าเนินงานและมีการประเมินผลการ
ปฏิบติังานซ่ึงจะท าใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อใหเ้ป็นไปตามหลกัธรรมาภิบาล มี
การส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐซ่ึงเป็นมาตรการหน่ึงเพื่อป้องกนั
ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ ประกอบกบัมาตรการอ่ืน ๆ เช่น การจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย
วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ ซ่ึงจะท าใหเ้กิดความโปร่งใสในการด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ อนัจะเป็นการสร้างความ
เช่ือมัน่ให้กบัสาธารณชนและก่อใหเ้กิดผลดีกบัการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐใหเ้ป็นท่ียอมรับโดยทัว่ไป  จึงจ าเป็นตอ้งตรา
พระราชบญัญติัน้ี 
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