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พระราชบัญญัติ

การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๎๑๒์

สมดใจพระจຌาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรทพยวรางกูร
฿หຌเวຌ ณ วันทีไ ๎๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๎๑๒์
ป็นปทีไ ๎ ฿นรัชกาลปัจจุบัน
สมดใจพระจຌาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรทพยวรางกูร มีพระราชองการปรดกลຌาฯ
฿หຌประกาศวา
ดยทีไ ป็นการสมควรมีกฎหมายวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ
จึ ง ทรงพระกรุ ณ าปรดกลຌ า ฯ ฿หຌ ต ราพระราชบั ญ ญั ติ ขึๅ น เวຌ  ดยค้ า นะน้ า ละยิ น ยอมของ
สภานิติบญ
ั ญัติ หงชาติ ดังตอเปนีๅ
มาตรา ํ พระราชบัญญัตินีๅรียกวา “พระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๎๑๒์”
มาตรา ๎ พระราชบัญญัติน฿ีๅ หຌ฿ชຌบงั คับมืไอพຌนก้าหนดหนึไงรຌอยปดสิบวันนับตวันประกาศ
฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป
มาตรา ๏ ฿หຌยกลิกบทบัญญัติกีไยวกับพัสดุ การจัดซืๅอจัดจຌาง หรือการบริหารพัสดุ
฿นกฎหมาย ระบียบ ขຌอบังคับ ประกาศ ขຌอบัญญัติ ละขຌอก้าหนด฿ด โ ของหนวยงานของรัฐทีไอยู
ภาย฿ตຌบังคับหงพระราชบัญญัตินีๅ
มาตรา ๐ ฿นพระราชบัญญัตินีๅ
“การจัดซืๅอจัดจຌาง” หมายความวา การด้านินการพืไอ฿หຌเดຌมาซึไงพัสดุดยการซืๅอ จຌาง ชา
ลกปลีไยน หรือดยนิติกรรมอืไนตามทีไกา้ หนด฿นกฎกระทรวง
“พัสดุ” หมายความวา สินคຌา งานบริการ งานกอสรຌาง งานจຌางทีไปรึกษาละงานจຌางออกบบ
หรือควบคุมงานกอสรຌาง รวมทัๅงการด้านินการอืไนตามทีไกา้ หนด฿นกฎกระทรวง
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“สิ น คຌ า ” หมายความว า วั ส ดุ ครุ ภั ณ ฑ์ ทีไ ดิ น สิไ ง ปลู ก สรຌ า ง ละทรั พ ย์ สิ น อืไ น ฿ด รวมทัๅ ง
งานบริการทีไรวมอยู฿นสินคຌานัๅนดຌวย ตมลู คาของงานบริการตຌองเมสูงกวามูลคาของสินคຌานัๅน
“งานบริการ” หมายความวา งานจຌางบริการ งานจຌางหมาบริการ งานจຌางท้าของละการรับขน
ตามประมวลกฎหมายพงละพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ตเมหมายความรวมถึงการจຌาง
ลูกจຌางของหนวยงานของรัฐ การรับขน฿นการดินทางเปราชการหรือเปปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ
งานจຌางทีไปรึกษา งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง ละการจຌางรงงานตามประมวลกฎหมายพง
ละพาณิชย์
“งานกอสรຌาง” หมายความวา งานกอสรຌางอาคาร งานกอสรຌางสาธารณูปภค หรือสิไงปลูกสรຌางอืไน฿ด
ละการซอมซม ตอติม ปรับปรุง รืๅอถอน หรือการกระท้าอืไนทีไมีลักษณะท้านองดียวกันตออาคาร
สาธารณูปภค หรือสิไงปลูกสรຌางดังกลาว รวมทัๅงงานบริการทีไรวมอยู฿นงานกอสรຌางนัๅนดຌวย ตมูลคา
ของงานบริการตຌองเมสูงกวามูลคาของงานกอสรຌางนัๅน
“อาคาร” หมายความวา สิไงปลูกสรຌางถาวรทีไบุคคลอาจขຌาอยูหรือ฿ชຌสอยเดຌ ชน อาคารทีไท้าการ
รงพยาบาล รงรียน สนามกีฬา หรือสิไงปลูกสรຌางอยางอืไนทีไมีลักษณะท้านองดียวกัน รวมทัๅงสิไงกอสรຌางอืไน โ
ซึไงสรຌางขึๅนพืไอประยชน์฿ชຌสอยส้าหรับอาคารนัๅน โ ชน สาธง รัๅว ทอระบายนๅ้า หอถังนๅ้า ถนน ประปา
เฟฟງา หรือสิไงอืไน โ ซึไงป็นสวนประกอบของตัวอาคาร ชน ครืไองปรับอากาศ ลิฟท์ หรือครืไองรือน
“สาธารณูปภค” หมายความวา งานอันกีไยวกับการประปา การเฟฟງา การสืไอสาร การทรคมนาคม
การระบายนๅ้า การขนสงทางทอ ทางนๅ้า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอืไนทีไกีไยวขຌอง
ซึไงด้านินการ฿นระดับพืๅนดิน ฿ตຌพืๅนดิน หรือหนือพืๅนดิน
“งานจຌางทีไปรึกษา” หมายความวา งานจຌางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลพืไอป็น
ผูຌ฿หຌค้าปรึกษาหรือนะน้ ากหน วยงานของรัฐ฿นดຌานวิศวกรรม สถาปั ตยกรรม ผังมือ ง กฎหมาย
ศรษฐศาสตร์ การงิน การคลัง สิไงวดลຌอม วิทยาศาสตร์ ทคนลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม
การศึกษาวิจัย หรือดຌานอืไนทีไอยู฿นภารกิจของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐ
“งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง” หมายความวา งานจຌางบริการจากบุคคลธรรมดา
หรือนิติบคุ คลพืไอออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง
“การบริหารพัสดุ” หมายความวา การกใบ การบันทึก การบิกจาย การยืม การตรวจสอบ
การบ้ารุงรักษา ละการจ้าหนายพัสดุ
“ราคากลาง” หมายความวา ราคาพืไอ฿ชຌป็นฐานส้าหรับปรียบทียบราคาทีไผูຌยืไนขຌอสนอ
เดຌยืไนสนอเวຌซึไงสามารถจัดซืๅอจัดจຌางเดຌจริงตามล้าดับ ดังตอเปนีๅ
(ํ) ราคาทีไเดຌมาจากการค้านวณตามหลักกณฑ์ทคีไ ณะกรรมการราคากลางก้าหนด
(๎) ราคาทีไเดຌมาจากฐานขຌอมูลราคาอຌางอิงของพัสดุทกีไ รมบัญชีกลางจัดท้า
(๏) ราคามาตรฐานทีไส้านักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอืไนก้าหนด
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(๐) ราคาทีไเดຌมาจากการสืบราคาจากทຌองตลาด
(๑) ราคาทีไคยซืๅอหรือจຌางครัๅงหลังสุดภาย฿นระยะวลาสองปงบประมาณ
(๒) ราคาอืไน฿ดตามหลักกณฑ์ วิธีการ หรือนวทางปฏิบัตขิ องหนวยงานของรัฐนัๅน โ
฿นกรณีทีไมีราคาตาม (ํ) ฿หຌ฿ชຌราคาตาม (ํ) กอน ฿นกรณีทีไเมมีราคาตาม (ํ) ตมีราคาตาม (๎)
หรือ (๏) ฿หຌ฿ชຌราคาตาม (๎) หรือ (๏) กอน ดยจะ฿ชຌราคา฿ดตาม (๎) หรือ (๏) ฿หຌค้านึงถึงประยชน์
ของหนวยงานของรัฐป็นส้าคัญ ฿นกรณีทเีไ มมรี าคาตาม (ํ) (๎) ละ (๏) ฿หຌ฿ชຌราคาตาม (๐) (๑) หรือ (๒)
ดยจะ฿ชຌราคา฿ดตาม (๐) (๑) หรือ (๒) ฿หຌค้านึงถึงประยชน์ของหนวยงานของรัฐป็นส้าคัญ
“งินงบประมาณ” หมายความวา งินงบประมาณตามกฎหมายวาดຌวยงบประมาณรายจาย
กฎหมายวาดຌวยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายกีไยวดຌวยการอนงบประมาณ งินซึไงหนวยงานของรัฐ
เดຌ รั บ เวຌ  ดยเดຌ รั บ อนุ ญ าตจากรั ฐ มนตรี ฿ หຌ เ ม ตຌ อ งน้ า ส ง คลั ง ตามกฎหมายว า ดຌ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ
หรือกฎหมายวาดຌวยงินคงคลัง งินซึไงหนวยงานของรัฐเดຌรับเวຌดยเมตຌองน้าสงคลังป็นรายเดຌผนดิน
ตามกฎหมาย ละงิน ภาษีอากร คาธรรมนียม หรือผลประยชน์อืไน฿ดทีไตกป็นรายเดຌของราชการ
สวนทຌองถิไนตามกฎหมายหรือทีไราชการสวนทຌองถิไนมีอ้านาจรียกกใบตามกฎหมาย ละ฿หຌหมายความ
รวมถึงงินกูຌ งินชวยหลือ ละงินอืไนตามทีไกา้ หนด฿นกฎกระทรวง
“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทຌองถิไน
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดຌวยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หนวยธุรการของศาล มหาวิทยาลัย฿นก้ากับของรัฐ หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือ฿นก้ากับของรัฐสภา
หนวยงานอิสระของรัฐ ละหนวยงานอืไนตามทีไกา้ หนด฿นกฎกระทรวง
“จຌาหนຌาทีไ” หมายความวา ผูຌมีหนຌาทีไกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูຌทีไเดຌรับ
มอบหมายจากผูຌมีอ้านาจ฿หຌปฏิบัตหิ นຌาทีไกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ
“คณะกรรมการนยบาย” หมายความวา คณะกรรมการนยบายการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
“คณะกรรมการวินิจฉัย” หมายความวา คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหาร
พัสดุภาครัฐ
“คณะกรรมการราคากลาง” หมายความวา คณะกรรมการราคากลางละขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ
“คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความวา คณะกรรมการความรวมมือปງองกันการทุจริต
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ละขຌอรຌองรียน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูຌรกั ษาการตามพระราชบัญญัตินีๅ
มาตรา ๑ ฿หຌรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินีๅ ละ฿หຌมี
อ้านาจออกกฎกระทรวงละระบียบพืไอปฏิบัตกิ ารตามพระราชบัญญัตินีๅ
กฎกระทรวงละระบียบนัๅน มืไอเดຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาลຌว ฿หຌ฿ชຌบงั คับเดຌ

ลม ํ๏๐ ตอนทีไ ๎๐ ก

หนຌา ํ๒
ราชกิจจานุบกษา

๎๐ กุมภาพันธ์ ๎๑๒์

หมวด ํ
บททัไวเป
มาตรา ๒ พืไอ฿หຌการปฏิบัติ กีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุดย฿ชຌงินงบประมาณ
ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ กิดความคุຌมคาตอภารกิจของรัฐ ละปງองกันปัญหาการทุจริต ฿หຌหนวยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามนวทางของพระราชบัญญัตินีๅ ละกฎกระทรวง ระบียบ ละประกาศทีไออกตามความ฿น
พระราชบัญญัตินีๅ
พืไอ฿หຌการด้านินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย฿นก้ากับของรัฐ หนวยงานของรัฐ฿นตางประทศ
หรือสวนงานของหนวยงานของรัฐทีไตัๅงอยู฿นตางประทศ หรือหนวยงานของรัฐอืไนตามทีไก้าหนด฿นกฎกระทรวง
กิดความยืดหยุนละมีความคลองตัว หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย฿นก้ากับของรัฐ หรือหนวยงานของรัฐนัๅน
ประสงค์จะจัด฿หຌมรี ะบียบ ขຌอบังคับ หรือขຌอบัญญัติกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุขึๅน฿ชຌอง
ทัๅงหมดหรือตบางสวน กใ฿หຌกระท้าเดຌ ดยตຌองด้านินการ฿หຌสอดคลຌองกับหลักกณฑ์การจัดซืๅอจัดจຌาง
ละการบริหารพัสดุตามนวทางของพระราชบัญญัตนิ ีๅ วຌนต฿นตางประทศทีไหนวยงานของรัฐหรือสวนงาน
ของหนวยงานของรัฐตัๅงอยูมีกฎหมาย ธรรมนียมปฏิบัติ หรือจารีตประพณีหงทຌองถิไนของตางประทศนัๅน
ป็นการฉพาะหรือก้าหนดเวຌป็นอยางอืไน
ระบียบ ขຌอบังคับ หรือขຌอบัญญัติตามวรรคสอง จะก้าหนด฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางดยวิธีคัดลือก
หรือวิธี ฉพาะจาะจงตามมาตรา ๑๒ ป็นอยางอืไนกใเดຌ
ระบียบ ขຌอบังคับ หรือขຌอบัญญัติตามวรรคสองละวรรคสาม ตຌองเดຌรับความหในชอบจาก
คณะกรรมการนยบาย ละ฿หຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา
มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินีๅมิ฿หຌ฿ชຌบงั คับก
(ํ) การจัดซืๅอจัดจຌางของรัฐวิสาหกิจทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง
(๎) การจัดซืๅอจัดจຌางยุทธปกรณ์ละการบริการทีไกีไยวกับความมัไนคงของชาติดยวิธีรัฐบาล
ตอรัฐบาลหรือดยการจัดซืๅอจัดจຌางจากตางประทศทีไกฎหมายของประทศนัๅนก้าหนดเวຌป็นอยางอืไน
(๏) การจัดซืๅอจัดจຌางพืไอการวิจัยละพัฒนา พืไอการ฿หຌบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
หรือการจຌางทีไปรึกษา ทัๅงนีๅ ทีไเมสามารถด้านินการตามพระราชบัญญัตินเีๅ ดຌ
(๐) การจัดซืๅอจัดจຌางดย฿ชຌงินกูຌหรืองินชวยหลือจากรัฐบาลตางประทศ องค์การระหวางประทศ
สถาบันการงินระหวางประทศ องค์การตางประทศทัๅง฿นระดับรัฐบาลละทีไมิ฿ชระดับรัฐบาล มูลนิธิ
หรืออกชนตางประทศ ทีไสญ
ั ญาหรือขຌอก้าหนด฿นการ฿หຌงินกูຌหรืองินชวยหลือก้าหนดเวຌป็นอยางอืไน
(๑) การจัดซืๅอจัดจຌางดย฿ชຌงินกูຌหรืองินชวยหลือจากรัฐบาลตางประทศ องค์การระหวางประทศ
สถาบันการงินระหวางประทศ องค์การตางประทศทัๅง฿นระดับรัฐบาลละทีไมิ฿ชระดับรัฐบาล มูลนิธิ
หรืออกชนตางประทศ ทีไสัญญาหรือขຌอก้าหนด฿นการ฿หຌงินกูຌหรืองินชวยหลือก้าหนดเวຌป็นอยางอืไน
ดย฿ชຌงินกูຌหรืองินชวยหลือนัๅนรวมกับงินงบประมาณ ซึไงจ้านวนงินกูຌหรืองินชวยหลือทีไ฿ชຌนัๅนป็นเป
ตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการนยบายประกาศก้าหนด฿นราชกิจจานุบกษา
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(๒) การจัดซืๅอจัดจຌางของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลทีไป็นหนวยงานของรัฐดย฿ชຌ
งินบริจาครวมทัๅงดอกผลของงินบริจาค ดยเม฿ชຌงินบริจาคนัๅนรวมกับงินงบประมาณ
การจัดซืๅอจัดจຌางตาม (ํ) (๎) ละ (๏) ทีไเดຌรับยกวຌนมิ฿หຌน้าพระราชบัญญัตินีๅมา฿ชຌบังคับ
ตຌองป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการนยบายประกาศก้าหนด฿นราชกิจจานุบกษา ดยประกาศ
ดั ง กล า วจะก้ า หนด฿หຌ ห น ว ยงานของรั ฐ สนอรืไ อ งการจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า ง฿ดตาม (ํ) (๎) หรื อ (๏) ต อ
คณะกรรมการนยบายพืไออนุมัติ฿หຌเดຌรบั ยกวຌนป็นรายกรณีเปกใเดຌ
การยกวຌนมิ฿หຌน้าบทบัญญัติหงพระราชบัญญัตินีๅมา฿ชຌบังคับกการจัดซืๅอจัดจຌาง฿ดทัๅงหมด
หรือตบางสวนนอกหนือจากการยกวຌนตามวรรคหนึไง ฿หຌตราป็นพระราชกฤษฎีกาตามขຌอสนอของ
คณะกรรมการนยบาย
กรณีตามวรรคหนึไงละวรรคสาม ฿หຌหนวยงานของรัฐจัด฿หຌมีกฎหรือระบียบกีไยวกับการจัดซืๅอ
จัดจຌางละการบริหารพัสดุตามหลักกณฑ์ละนวทางของพระราชบัญญัตินีๅ ดยอยางนຌอยตຌองมีหลักการ
ตามมาตรา ๔ วรรคหนึไง
การจัดซืๅอจัดจຌางตาม (๒) นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลทีไป็นหนวยงานของรัฐ
ตຌองด้านินการตามวรรคสีไลຌว ฿หຌสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลทีไป็นหนวยงานของรัฐนัๅนรายงาน
ผลการปฏิบัตงิ านตอคณะกรรมการนยบายตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไคณะกรรมการนยบายก้าหนด
มาตรา ๔ การจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า งละการบริ ห ารพั ส ดุ ข องหน ว ยงานของรั ฐ ตຌ อ งก อ ฿หຌ  กิ ด
ประยชน์สูงสุดกหนวยงานของรัฐ ละตຌองสอดคลຌองกับหลักการ ดังตอเปนีๅ
(ํ) คุຌมคา ดยพัสดุทีไจัดซืๅอจัดจຌางตຌองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะทีไตอบสนองวัตถุประสงค์
฿นการ฿ชຌงานของหนวยงานของรัฐ มีราคาทีไหมาะสม ละมีผนการบริหารพัสดุทีไหมาะสมละชัดจน
(๎) ปรง฿ส ดยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุตຌองกระท้าดยปຂดผย ปຂดอกาส฿หຌมี
การขงขันอยางป็นธรรม มีการปฏิบัติตอผูຌประกอบการทุกรายดยทาทียมกัน มีระยะวลาทีไหมาะสม
ละพียงพอตอการยืไนขຌอสนอ มีหลักฐานการด้านินงานชัดจน ละมีการปຂดผยขຌอมูลการจัดซืๅอจัดจຌาง
ละการบริหารพัสดุ฿นทุกขัๅนตอน
(๏) มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล ดยตຌองมีการวางผนการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
ลวงหนຌาพืไอ฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุป็นเปอยางตอนืไองละมีก้าหนดวลาทีไหมาะสม
ดยมีการประมินละปຂดผยผลสัมฤทธิ่ของการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
(๐) ตรวจสอบเดຌ ดยมีการกใบขຌอมูลการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุอยางป็นระบบ
พืไอประยชน์฿นการตรวจสอบ
฿หຌหนวยงานของรัฐ฿ชຌหลักการตามวรรคหนึไงพืไอป็นนวทาง฿นการปฏิบัติกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌาง
ละการบริหารพัสดุ หากการจัดซืๅอจัดจຌางเมป็นเปตามหลักการดังกลาว ตเมมีผลตอการจัดซืๅอจัดจຌาง
อยางมีนยั ส้าคัญ หรือกิดจากกรณีรงดวน หรือมีหตุผลหรือความจ้าป็นอืไน การจัดซืๅอจัดจຌางนัๅนยอมเมสียเป
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฿หຌ฿ชຌหลักการตามวรรคหนึไงป็นนวทาง฿นการปฏิบัติตามอ้านาจหนຌาทีไของคณะกรรมการนยบาย
คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. ละคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ดยอนุลม
มาตรา ๕ การก้าหนดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุทจีไ ะท้าการจัดซืๅอจัดจຌาง ฿หຌหนวยงานของรัฐ
ค้านึงถึงคุณภาพ ทคนิค ละวัตถุประสงค์ของการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุนัๅน ละหຌามมิ฿หຌก้าหนดคุณลักษณะฉพาะ
ของพัสดุ฿หຌ฿กลຌคียงกับยีไหຌอ฿ดยีไหຌอหนึไง หรือของผูຌขายราย฿ดรายหนึไงดยฉพาะ วຌนตพัสดุทีไจะท้า
การจัดซืๅอจัดจຌางตามวัตถุประสงค์นนัๅ มียีไหຌอดียวหรือจะตຌอง฿ชຌอะเหลของยีไหຌอ฿ด กใ฿หຌระบุยีไหอຌ นัๅนเดຌ
มาตรา ํ์ ภาย฿ตຌบังคับมาตรา ๒๒ หຌามมิ฿หຌหนวยงานของรัฐปຂดผยขຌอสนอของผูຌยืไนขຌอสนอ
฿นสวนทีไป็นสาระส้าคัญละป็นขຌอมูลทางทคนิคของผูຌยืไนขຌอสนอ ซึงไ อาจกอ฿หຌกิดการเดຌปรียบสียปรียบ
ระหวางผูຌยืไนขຌอสนอดຌวยกันตอผูຌซึไงมิเดຌกีไยวขຌองกับการจัดซืๅอจัดจຌางครัๅงนัๅนหรือตอผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน
วຌนตป็นการปຂดผยขຌอมูลตอผูຌมีอ้านาจหนຌาทีไตามกฎหมาย หรือการด้านินการตามกฎหมาย
มาตรา ํํ ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดท้าผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจ้าป ละประกาศผยพร
฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางละของหนวยงานของรัฐตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางก้าหนด
ละ฿หຌปดຂ ประกาศดยปຂดผย ณ สถานทีไปຂดประกาศของหนวยงานของรัฐนัๅน วຌนต
(ํ) กรณีทีไมีความจ้าป็นรงดวนหรือป็นพัสดุท฿ีไ ชຌ฿นราชการลับ ทังๅ นีๅ ตามมาตรา ๑๒ (ํ) (ค)
หรือ (ฉ)
(๎) กรณีทีไมีวงงิน฿นการจัดซืๅอจัดจຌางตามทีไก้าหนด฿นกฎกระทรวงหรือมีความจ้าป็นตຌอง฿ชຌพัสดุ
ดยฉุกฉินหรือป็นพัสดุทีไจะขายทอดตลาด ทังๅ นีๅ ตามมาตรา ๑๒ (๎) (ข) (ง) หรือ (ฉ)
(๏) กรณี ทีไ  ป็ น งานจຌ า งทีไ ป รึ ก ษาทีไ มี ว งงิ น ค า จຌ า งตามทีไ ก้ า หนด฿นกฎกระทรวงหรื อ ทีไ มี
ความจ้าป็นรงดวนหรือทีไกีไยวกับความมัไนคงของชาติ ทังๅ นีๅ ตามมาตรา ๓์ (๏) (ข) หรือ (ฉ)
(๐) กรณีทีไป็นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางทีไมีความจ้าป็นรงดวนหรือทีไกีไยวกับ
ความมัไนคงของชาติตามมาตรา ๔๎ (๏)
หลั ก กณฑ์ วิ ธี ก าร ละรายละอี ย ดการจั ด ท้ า ผนการจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า งตามวรรคหนึไ ง
ละการปลีไยนปลงผน ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
มาตรา ํ๎ หนวยงานของรัฐตຌองจัด฿หຌมีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละอียด
วิธีการละขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌางละจัดกใบเวຌอยางป็นระบบ พืไอประยชน์฿นการตรวจดูขຌอมูล
มืไอมีการรຌองขอ
การจั ดท้ าบั น ทึกรายงานผลการพิจ ารณา รายละอีย ดวิ ธีก ารละขัๅน ตอนการจั ดซืๅ อ จั ดจຌ า ง
ละการรຌองขอพืไอตรวจดูบันทึกรายงานดังกลาว ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
มาตรา ํ๏ ฿นการจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า ง ผูຌ ทีไ มี ห นຌ า ทีไ ด้ า นิ น การตຌ อ งเม  ป็ น ผูຌ มี ส ว นเดຌ  สี ย กั บ
ผูຌยนืไ ขຌอสนอหรือคูสัญญา฿นงานนัๅน
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฿นกรณี ทีไ ป รากฏ฿นภายหลั ง ว า ผูຌ ทีไ มี ห นຌ า ทีไ ด้ า นิ น การตามวรรคหนึไ ง ป็ น ผูຌ มี ส ว นเดຌ  สี ย กั บ
ผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญา฿นขัๅนตอนหนึไงขัๅนตอน฿ดของการจัดซืๅอจัดจຌาง หรือป็นกรรมการ฿นคณะกรรมการ
การจัดซืๅอจัดจຌาง ตเมมีผลตอการจัดซืๅอจัดจຌางอยางมีนยั ส้าคัญ การจัดซืๅอจัดจຌางนัๅนยอมเมสียเป
มาตรา ํ๐ พืไอ฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางป็นเปดยรียบรຌอยละเมกอ฿หຌกิดความสียหาย
ตอหนวยงานของรัฐ ฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐเดຌท้าการจัดซืๅอจัดจຌางขัๅนตอนหนึไงขัๅนตอน฿ดผิดพลาด
หรือผิดหลงลใกนຌอยละเมมีผลตอการจัดซืๅอจัดจຌางอยางมีนยั ส้าคัญ การจัดซืๅอจัดจຌางนัๅนยอมเมสียเป
มาตรา ํ๑ ผูຌมีอ้านาจอนุมัติสัไงซืๅอหรือสัไงจຌางพัสดุดยวิธี฿ดตามพระราชบัญญัตินีๅจะป็น
ผูຌด้ารงต้าหนง฿ดละภาย฿นวงงินทา฿ด ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
หมวด ๎
การมีสวนรวมของภาคประชาชนละผูຌประกอบการ฿นการปງองกันการทุจริต
มาตรา ํ๒ พืไอ฿หຌกิดความปรง฿ส฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ ฿หຌหนวยงานของรัฐจัด฿หຌ
ภาคประชาชนมีสวนรวม฿นการสังกตการณ์ขัๅนตอนหนึไงขัๅนตอน฿ดของการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงานของรัฐ
ตามทีไก้าหนดเวຌ฿นหมวดนีๅ
มาตรา ํ๓ ฿นการด้านินการตามมาตรา ํ๒ คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจก้าหนด฿หຌมี
การจั ด ท้ า ขຌ อ ตกลงคุ ณ ธรรมตามครงการความร ว มมื อ ปງ อ งกั น การทุ จ ริ ต ฿นการจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า งภาครั ฐ
ตามมาตรา ํ๔ กใเ ดຌ ทัๅง นีๅ การจัดซืๅ อจั ดจຌ างทีไตຌอ งจั ดท้ าขຌ อ ตกลงคุณ ธรรมดั งกลาว฿หຌป็ นเปตามทีไ
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก้าหนด฿นราชกิจจานุบกษา ดยอยางนຌอย฿หຌค้านึงถึงวงงินของการจัดซืๅอ
จัดจຌาง มาตรการปງองกันการทุจริต การจัดซืๅอจัดจຌางทีไมีความสีไยงตอการทุจริต ละความคลองตัว
฿นการด้านินงานของหนวยงานของรัฐพืไอประกอบการพิจารณาดຌวย
คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจก้าหนดวิธีการนอกหนือจากวรรคหนึไงพืไออ้านวยความสะดวก
฿หຌ ภ าคประชาชนมี ส ว นร ว ม฿นการจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า งภาครั ฐ กใ เ ดຌ ทัๅ ง นีๅ ตามทีไ ค ณะกรรมการ ค.ป.ท.
ประกาศก้าหนด฿นราชกิจจานุบกษา
มาตรา ํ๔ ขຌอตกลงคุณธรรมตามครงการความรวมมือปງองกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง
ภาครัฐ ฿หຌจัดท้าป็นขຌอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐจຌาของครงการละผูຌประกอบการทีไจะขຌา
ยืไนขຌอสนอ ดยฝຆายหนวยงานของรัฐจຌาของครงการละฝຆายผูຌประกอบการทีไจะขຌายืไนขຌอสนอตຌอง
ตกลงกันวาจะเมกระท้าการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง ละ฿หຌมีผูຌสังกตการณ์ซึไงมีความรูຌ ความชีไยวชาญ
หรือประสบการณ์ ทีไจ้าป็นตอครงการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅน โ ขຌารวมสังกตการณ์฿นการจัดซืๅอจัดจຌางตัๅงต
ขัๅนตอนการจัดท้ารางขอบขตของงานหรือรายละอียดของพัสดุทีไจะท้าการจัดซืๅอจัดจຌางละรางอกสาร
ชิญชวนจนถึงขัๅนตอนสิๅนสุดครงการ ดยผูຌสังกตการณ์ตຌองมีความป็นกลางละเมป็นผูຌมีสวนเดຌสีย
฿นครงการการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅน ลຌว฿หຌรายงานความหในพรຌอมขຌอสนอนะตอคณะกรรมการ ค.ป.ท.
ทราบดຌวย
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นวทางละวิธีการ฿นการด้านินงานครงการ บบของขຌอตกลงคุณธรรม การคัดลือกผูຌสังกตการณ์
ละการจัดท้ารายงานตามวรรคหนึไง ฿หຌป็นเปตามทีไคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก้าหนด฿นราชกิจจานุบกษา
มาตรา ํ๕ ผูຌ ป ระกอบการทีไ อ ยู ฿ นประภทหรื อ มี ว งงิ น ฿นการจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า งตามทีไ
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก้ า หนด฿นราชกิ จ จานุ  บกษา หากประสงค์ จ ะขຌ า ยืไ น ขຌ อ สนอกั บ
หนวยงานของรัฐ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางตามพระราชบัญญัตินีๅ ตຌองจัด฿หຌมีนยบาย฿นการปງองกันการทุจริต
ละมีนวทางปງองกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางทีไหมาะสม
มาตรฐานขัๅนตไ้าของนยบายละนวทางปງองกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางทีไผูຌประกอบการ
ตຌองจัด฿หຌมีตามวรรคหนึไง ฿หຌป็นเปตามทีไคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก้าหนด฿นราชกิจจานุบกษา
หมวด ๏
คณะกรรมการ
สวนทีไ ํ
คณะกรรมการนยบายการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ
มาตรา ๎์ ฿หຌ มี ค ณะกรรมการนยบายการจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า งละการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
ประกอบดຌวย
(ํ) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังซึไงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังมอบหมาย ป็นประธานกรรมการ
(๎) กรรมการดยต้ า หน ง เดຌ  ก ปลั ด ส้ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ปลั ด กระทรวงการคลั ง
ปลั ด กระทรวงดิ จิ ทั ล พืไ อ ศรษฐกิ จ ละสั ง คม ลขาธิ ก ารคณะกรรมการกฤษฎี ก า ผูຌ อ้ า นวยการ
ส้ า นั ก งบประมาณ อั ย การสู ง สุ ด อธิ บ ดี ก รมส ง สริ ม การปกครองทຌ อ งถิไ น ผูຌ อ้ า นวยการส้ า นั ก งาน
คณะกรรมการนยบายรัฐ วิสาหกิจ ผูຌ วาการตรวจงินผนดิน ละลขาธิ การคณะกรรมการปງองกั น
ละปราบปรามการทุจริตหงชาติ
(๏) กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิจ้านวนเมนຌอยกวาหຌาคนตเมกินจใดคน ซึไงคณะรัฐมนตรีตงตัๅง
จากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคຌาหงประทศเทย ละสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย
หงละหนึไงคน ฿นสวนทีไหลือ฿หຌตงตัๅงจากผูຌมีความรูຌ ความชีไยวชาญ หรือประสบการณ์ดຌานวิศวกรรม
สถาปัตยกรรม การงิน การคลัง การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ละทคนลยี หรือดຌานอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง
ละป็นประยชน์ตอการด้านินงานของคณะกรรมการนยบาย
฿หຌอธิบดีกรมบัญชีกลางป็นกรรมการละลขานุการ ละ฿หຌขຌาราชการของกรมบัญชีกลาง
ซึไงอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจ้านวนสองคนป็นผูຌชว ยลขานุการ
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มาตรา ๎ํ กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิตอຌ งมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌาม ดังตอเปนีๅ
(ํ) มีสัญชาติเทย
(๎) มีอายุเมตาไ้ กวาสามสิบหຌาป
(๏) เมป็นบุคคลลຌมละลาย หรือเมคยป็นบุคคลลຌมละลายทุจริต
(๐) เมป็นคนเรຌความสามารถหรือคนสมือนเรຌความสามารถ
(๑) เมคยเดຌรับทษจ้าคุกดยค้าพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจ้าคุก วຌนตป็นทษส้าหรับความผิด
ทีเไ ดຌกระท้าดยประมาทหรือความผิดลหุทษ
(๒) เมป็นขຌาราชการการมือง ผูຌด้ารงต้าหนงทางการมือง สมาชิกสภาทຌองถิไนหรือผูຌบริหารทຌองถิไน
กรรมการหรือผูຌด้ารงต้าหนงอืไน฿นพรรคการมือง หรือจຌาหนຌาทีไของพรรคการมือง
(๓) เมมีสวนเดຌสียหรือมีผลประยชน์ขดั ยຌงดยตรงกับการปฏิบัตหิ นຌาทีไ฿นต้าหนงกรรมการ
มาตรา ๎๎ กรรมการผูຌ ท รงคุ ณวุ ฒิ มีว าระอยู ฿นต้ าหนง คราวละสามป ละอาจเดຌ รั บ
ตงตัๅงอีกเดຌ ตจะด้ารงต้าหนงติดตอกันกินสองวาระเมเดຌ
มืไอครบก้าหนดตามวาระ฿นวรรคหนึไง ฿หຌด้านินการตงตัๅงกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ฿หมภาย฿น
หกสิบวัน ฿นระหวางทีไยังมิเดຌตงตัๅงกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิขึๅน฿หม ฿หຌกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิซึไงพຌนจาก
ต้าหนงตามวาระนัๅนอยู฿นต้าหนงพืไอด้านินงานตอเปจนกวากรรมการผูຌทรงคุณวุฒิซึไงเดຌรับตงตัๅง฿หม
ขຌารับหนຌาทีไ
มาตรา ๎๏ นอกจากการพຌนจากต้าหนงตามวาระ กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิพนຌ จากต้าหนงมืไอ
(ํ) ตาย
(๎) ลาออก
(๏) ขาดคุณสมบัตหิ รือมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา ๎ํ
(๐) คณะรั ฐ มนตรี ฿ หຌ อ อก พราะหย อ นความสามารถ บกพร อ งหรื อ ทุ จ ริ ต ต อ หนຌ า ทีไ
หรือมีความประพฤติสืไอมสีย
฿นกรณีทีไกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิพนຌ จากต้าหนงกอนวาระหรือมีการตงตัๅงกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ
฿นระหวางทีไกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิทีไตงตัๅงเวຌลຌวยังมีวาระอยู฿นต้าหนง เมวาจะป็นการตงตัๅงพิไมขึๅน
หรือตงตัๅงทนต้าหนงทีไวาง ฿หຌผูຌทีไเดຌรับตงตัๅงนัๅนด้ารงต้าหนงเดຌทากับวาระทีไหลืออยูของกรรมการ
ผูຌทรงคุณวุฒิทีไตงตัๅงเวຌลຌวนัๅน ทัๅงนีๅ ฿นกรณีการตงตัๅงทนต้าหนงทีไวาง หากวาระทีไหลืออยูเมถึง
กຌาสิบวันจะเมตงตัๅงกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ ทนกใเดຌ
฿นกรณีทีไกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิพຌนจากต้าหนงกอนวาระ ฿หຌคณะกรรมการนยบายประกอบดຌวย
กรรมการทัๅงหมดทาทีไมีอยูจนกวาจะมีการตงตัๅงกรรมการผูຌทรงคุณวุฒติ ามวรรคสอง
มาตรา ๎๐ ฿หຌคณะกรรมการนยบายมีอ้านาจหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ
(ํ) สนอนะนยบายการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐตอคณะรัฐมนตรี
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(๎) สนอนะนวทาง฿นการพัฒนาละปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหาร
พัสดุภาครัฐตอคณะรัฐมนตรี พืไอ฿หຌกิดความป็นธรรมละมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน
(๏) ก้ากับดูลการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐของหนวยงานของรัฐ฿หຌป็นเป
ตามนวทางของพระราชบัญญัตินีๅ
(๐) วินิจ ฉัยความป็นมฆะของสั ญญาหรือ ขຌอตกลงตามมาตรา ํ์๐ รวมทัๅ งตีค วามละ
วินจิ ฉัยปัญหาขຌอหารือกีไยวกับประกาศทีไคณะกรรมการนยบายออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ
(๑) ก้าหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิ านละจรรยาบรรณของจຌาหนຌาทีไ
(๒) ก้าหนดนวทาง วิธีปฏิบัติ บบหรือตัวอยาง กีไยวกับการปฏิบัติตามระบียบทีไออก
ตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ
(๓) จัดท้ารายงานกีไยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีๅสนอคณะรัฐมนตรีอยางนຌอยปละ
หนึไงครัๅง
(๔) ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไก้าหนด฿นพระราชบัญญัตินีๅ หรือตามทีไรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี
มอบหมาย
฿นการปฏิบัตติ ามอ้านาจหนຌาทีไตามวรรคหนึไง คณะกรรมการนยบายอาจชิญจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌอง
หรือบุคคลอืไน฿ดมาสดงความคิดหใน ชีๅจง หรือ฿หຌสงอกสารหรือหลักฐานทีไกีไยวขຌองพืไอประกอบ
การพิจารณาเดຌ
ผลการด้านินการตาม (๐) (๑) (๒) ละ (๓) ฿หຌประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางก้าหนด
มาตรา ๎๑ การประชุมคณะกรรมการนยบาย ตຌอ งมี กรรมการมาประชุมเม นຌอ ยกว า
กึไงหนึไงของจ้านวนกรรมการทัๅงหมด จึงจะป็นองค์ประชุม
฿หຌประธานกรรมการป็นประธาน฿นทีไประชุม ถຌาประธานกรรมการเมมาประชุมหรือเมอาจ
ปฏิบัตหิ นຌาทีไเดຌ ฿หຌทีไประชุมลือกกรรมการซึไงมาประชุมคนหนึไงป็นประธาน฿นทีไประชุม
การวินิจฉัยชีๅขาดของทีไประชุม฿หຌถือสียงขຌางมาก กรรมการคนหนึไง฿หຌมีสียงหนึไง฿นการลงคะนน
ถຌาคะนนสียงทากัน ฿หຌประธาน฿นทีไประชุมออกสียงพิไมขึๅนอีกสียงหนึไงป็นสียงชีๅขาด
ประธานกรรมการหรือกรรมการผูຌ฿ดมีสวนเดຌสียเมวาดยตรงหรือดยอຌอม฿นรืไองซึไงทีไประชุม
พิจารณา หຌามมิ฿หຌขຌารวมประชุมหรือมีมติ฿นรืไองนัๅน ฿นกรณีทีไมีหตุอันควรสงสัยวาประธานกรรมการ
หรือกรรมการผูຌนัๅนมีสวนเดຌสียดยตรงหรือดยอຌอม฿นรืไองซึไงทีไประชุมพิจารณาหรือเม ฿หຌทีไประชุม
พิจารณาตามระบียบทีไรัฐมนตรีก้าหนด ซึไง฿นระหวางทีไประชุมพิจารณารืไองดังกลาว ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผูຌนนัๅ มืไอเดຌชีๅจงละตอบขຌอซักถามลຌวจะตຌองออกจากทีไประชุม ละ฿หຌถือวาคณะกรรมการนยบาย
ประกอบเปดຌวยประธานกรรมการละกรรมการทุกคน ลຌวตกรณี ทีไเม฿ชผูຌตຌองออกจากทีไประชุม
พราะหตุดังกลาว

ลม ํ๏๐ ตอนทีไ ๎๐ ก

หนຌา ๎๏
ราชกิจจานุบกษา
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มาตรา ๎๒ คณะกรรมการนยบายมีอ้านาจตงตัๅงคณะอนุกรรมการพืไอท้าการ฿ด โ ทนเดຌ
ละ฿หຌนา้ บทบัญญัติมาตรา ๎๑ มา฿ชຌบงั คับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการดยอนุลม
สวนทีไ ๎
คณะกรรมการวินจิ ฉัยปัญหาการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ
มาตรา ๎๓ ฿หຌมีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ
ประกอบดຌวย
(ํ) ปลัดกระทรวงการคลัง ป็นประธานกรรมการ
(๎) กรรมการดยต้าหนง เดຌก อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูຌทนส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี
ผูຌทนส้านักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ผูຌทนส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูຌทนส้านักงบประมาณ ผูຌทนส้านักงานอัยการสูงสุด ผูຌทนกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน ละผูຌทน
ส้านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ
(๏) กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิจ้านวนเมนຌอยกวาหຌาคนตเมกินจใดคนซึไงปลัดกระทรวงการคลัง
ตงตัๅงจากผูຌมีความรูຌ ความชีไยวชาญ หรือประสบการณ์ดຌานวิศวกรรม สถาปัตยกรรม การงิน การคลัง
การบริ ห ารจั ด การ วิ ท ยาศาสตร์  ละทคนลยี หรื อ ดຌ า นอืไ น โ ทีไ  กีไ ย วขຌ อ งละป็ น ประยชน์ ต อ
การด้านินงานของคณะกรรมการวินจิ ฉัย
฿หຌอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขຌาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึไงป็นกรรมการละลขานุการ
ละอีกสองคนป็นผูຌชวยลขานุการ
มาตรา ๎๔ ฿หຌน้าบทบัญญัติมาตรา ๎ํ มาตรา ๎๎ ละมาตรา ๎๏ มา฿ชຌบังคับกับ
กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสวนทีไ ๎ ของหมวด ๏ คณะกรรมการ ดยอนุลม
มาตรา ๎๕ ฿หຌคณะกรรมการวินจิ ฉัยมีอ้านาจหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ
(ํ) สนอนะนวทางการปรับปรุงกຌเขปัญหากีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
ตอคณะกรรมการนยบาย
(๎) ฿หຌคา้ ปรึกษานะน้ากจຌาหนຌาทีไหรือหนวยงานของรัฐกีไยวกับการปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตินีๅ
(๏) ตีความละวินิจฉัยปัญหาขຌอหารือกีไยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีๅ กฎกระทรวง
หรือระบียบทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ
(๐) ยกวຌนหรือผอนผันการเมปฏิบัตติ ามกฎกระทรวงหรือระบียบทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ
(๑) สนอความหในตอปลัดกระทรวงการคลัง฿นการพิจารณาสัไง฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญา
ป็นผูຌทิๅงงาน ละการพิกถอนรายชืไอผูຌทิๅงงาน รวมทัๅงสนอความหในตอปลัดกระทรวงการคลังละรัฐมนตรี
฿นการพิจารณาอุทธรณ์คา้ สัไงลงทษ฿หຌป็นผูຌทงิๅ งาน
(๒) จัดท้ารายงานกีไยวกับปัญหาละอุปสรรค฿นการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุสนอ
คณะกรรมการนยบายอยางนຌอยปละหนึไงครัๅง

ลม ํ๏๐ ตอนทีไ ๎๐ ก

หนຌา ๎๐
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(๓) ปฏิ บั ติ ห นຌ า ทีไ อืไ น ตามทีไ ก้ า หนด฿นพระราชบั ญ ญั ติ นีๅ ห รื อ ตามทีไ ค ณะกรรมการนยบาย
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการด้านินการตาม (๎) (๏) (๐) ละ (๒) ฿หຌประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางก้าหนด
การตีความละวินิจฉัยปัญหาขຌอหารือตาม (๏) ถຌาหนวยงานของรัฐมีขຌอหารือตามมาตรา ๔
มาตรา ํ๏ หรือมาตรา ํ๐ ฿หຌคณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณา฿หຌลຌวสรใจภาย฿นสามสิบวันนับต
วันทีไเดຌรับขຌอหารือ ละ฿หຌคณะกรรมการวินิจฉัยมีอ้านาจสัไงระงับการจัดซืๅอจัดจຌางเวຌกอนเดຌหากหในสมควร
วຌนตหนวยงานของรัฐจะเดຌลงนาม฿นสัญญาจัดซืๅอจัดจຌางลຌว
฿นกรณี ทีไ ค ณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย เดຌ มี ค้ า วิ นิ จ ฉั ย ตามวรรคสามว า การเม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรา ๔
มาตรา ํ๏ หรือมาตรา ํ๐ มีผลตอการจัดซืๅอจัดจຌางอยางมีนยั ส้าคัญ ฿หຌคณะกรรมการวินิจฉัยมีอ้านาจ
สัไงยกลิกการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅน วຌนตหนวยงานของรัฐจะเดຌลงนาม฿นสัญญาจัดซืๅอจัดจຌางลຌว
มาตรา ๏์ คณะกรรมการวินจิ ฉัยมีอ้านาจตงตัๅงคณะอนุกรรมการพืไอท้าการ฿ด โ ทนเดຌ
฿หຌนา้ บทบัญญัตมิ าตรา ๎๑ มา฿ชຌบงั คับกับการประชุมของคณะกรรมการวินจิ ฉัยละคณะอนุกรรมการ
ดยอนุลม
มาตรา ๏ํ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอ้านาจรียก฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองหรือบุคคลอืไน฿ด
มาชีๅจงหรือ฿หຌถอຌ ยค้า หรือ฿หຌสง อกสารหรือหลักฐานทีไกีไยวขຌองพืไอประกอบการพิจารณาเดຌ
สวนทีไ ๏
คณะกรรมการราคากลางละขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ
มาตรา ๏๎ ฿หຌมีคณะกรรมการราคากลางละขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ ประกอบดຌวย
(ํ) อธิบดีกรมบัญชีกลาง ป็นประธานกรรมการ
(๎) กรรมการดยต้ า หน ง เดຌ  ก ผูຌ  ทนกระทรวงกลาหม ผูຌ  ทนกระทรวงการคลั ง
ผูຌทนกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม ผูຌทนกระทรวงพาณิชย์ ผูຌทนกระทรวงสาธารณสุข
ผูຌทนส้านักงบประมาณ ผูຌทนส้านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ผูຌทนกรมชลประทาน
ผูຌทนกรมทางหลวง ผูຌทนกรมทางหลวงชนบท ผูຌทนกรมยธาธิการละผังมือง ละผูຌทนส้านักงาน
การตรวจงินผนดิน
(๏) กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิจ้านวนเมนຌอยกวาจใดคนตเมกินสิบอใดคน ซึไงปลัดกระทรวงการคลัง
ตงตัๅงจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคຌาหงประทศเทย ละสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย
หงละหนึไงคน ฿นสวนทีไหลือ฿หຌตงตัๅงจากผูຌมีความรูຌ ความชีไยวชาญ หรือประสบการณ์฿นดຌานพัสดุ
หรือดຌานอืไนอันป็นประยชน์ตองานของคณะกรรมการราคากลาง
฿หຌอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขຌาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึไงป็นกรรมการละลขานุการ
ละอีกสองคนป็นผูຌชวยลขานุการ
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มาตรา ๏๏ ฿หຌน้าบทบัญญัติมาตรา ๎ํ มาตรา ๎๎ ละมาตรา ๎๏ มา฿ชຌบังคับกับ
กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสวนทีไ ๏ ของหมวด ๏ คณะกรรมการ ดยอนุลม
มาตรา ๏๐ ฿หຌคณะกรรมการราคากลางมีอ้านาจหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ
(ํ) ออกประกาศก้าหนดหลักกณฑ์ละวิธีการก้าหนดราคากลาง
(๎) ก้ากับดูลการก้าหนดราคากลาง฿หຌป็นเปตามนวทางของพระราชบัญญัตินีๅ
(๏) ฿หຌคา้ ปรึกษานะน้ากจຌาหนຌาทีไหรือหนวยงานของรัฐกีไยวกับการด้านินการตามหลักกณฑ์
ละวิธกี ารก้าหนดราคากลาง
(๐) ตีความละวินิจฉัยปัญหาขຌอหารือกีไยวกับหลักกณฑ์ละวิธีการก้าหนดราคากลาง
(๑) ยกวຌนหรือผอนผันกรณีทีไเมสามารถปฏิบัติตามรายละอียดของหลักกณฑ์ละวิธีการ
ก้าหนดราคากลางตาม (ํ)
(๒) พิจารณาขຌอรຌองรียนกรณีทีไหในวาหนวยงานของรัฐมิเดຌปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์
ละวิธกี ารก้าหนดราคากลาง
(๓) ออกประกาศก้าหนดหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเข฿นการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการทีไมีสิทธิ
ป็นผูຌยืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐ
(๔) จั ด ท้ า รายงานกีไ ย วกั บ ปั ญ หาละอุ ป สรรค฿นการด้ า นิ น การก้ า หนดราคากลางของ
หนวยงานของรัฐ ละการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการทีไมีสิทธิป็นผูຌยืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐสนอ
คณะกรรมการนยบายอยางนຌอยปละหนึไงครัๅง
(๕) ปฏิ บั ติ ห นຌ า ทีไ อืไ น ตามทีไ ก้ า หนด฿นพระราชบั ญ ญั ติ นีๅ ห รื อ ตามทีไ ค ณะกรรมการนยบาย
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการด้านินการตาม (ํ) (๐) (๑) (๒) (๓) ละ (๔) ฿หຌประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางก้าหนด
ประกาศตาม (ํ) ละ (๓) ฿หຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา
มาตรา ๏๑ คณะกรรมการราคากลางตຌองพิจารณาทบทวนหลักกณฑ์ละวิธีการก้าหนด
ราคากลางอยางนຌอยปละหนึไงครัๅง
มืไอเดຌทบทวนหลักกณฑ์ละวิธีการก้าหนดราคากลางตามวรรคหนึไงลຌว ฿หຌประกาศ฿นระบบ
ครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางละประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาดຌวย
มาตรา ๏๒ คณะกรรมการราคากลางมีอ้านาจตงตัๅงคณะอนุกรรมการพืไอท้าการ฿ด โ
ทนเดຌ ทัๅงนีๅ ฿หຌตงตัๅงตามความชีไยวชาญ฿นตละประภทของพัสดุ ชน งานกอสรຌาง ยาละวชภัณฑ์
หรือพัสดุทีไกีไยวกับทคนลยีสารสนทศ
฿หຌ น้ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๎๑ มา฿ชຌ บั ง คั บ กั บ การประชุ ม ของคณะกรรมการราคากลาง
ละคณะอนุกรรมการดยอนุลม
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สวนทีไ ๐
คณะกรรมการความรวมมือปງองกันการทุจริต
มาตรา ๏๓ ฿หຌมีคณะกรรมการความรวมมือปງองกันการทุจริต ประกอบดຌวย
(ํ) ปลัดกระทรวงการคลัง ป็นประธานกรรมการ
(๎) กรรมการดยต้าหนง เดຌก อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูຌทนส้านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
ผูຌ  ทนส้ า นั ก งานคณะกรรมการพั ฒ นาการศรษฐกิ จ ละสั ง คมห ง ชาติ ผูຌ  ทนส้ า นั ก งบประมาณ
ผูຌทนส้านักงานอัยการสูงสุด ผูຌทนส้านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ละผูຌทนส้านักงาน
คณะกรรมการปງองกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ
(๏) กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิจ้านวนเมนຌอยกวาหຌาคนตเมกินจใดคน ซึไงปลัดกระทรวงการคลัง
ตงตัๅงจากองค์กรอกชนทีไจัดตัๅงขึๅนดยมีวัตถุประสงค์฿นการตอตຌานการทุจริตหรือสงสริมดຌานคุณธรรม
ละจริยธรรม ทัๅงนีๅ องค์กรอกชนดังกลาวตຌองป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเทยทีไมีผลงานป็นทีไยอมรับ
ละเดຌดา้ นินงานมาลຌวเมนอຌ ยกวาสองป
฿หຌอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขຌาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึไงป็นกรรมการละลขานุการ
ละอีกสองคนป็นผูຌชวยลขานุการ
มาตรา ๏๔ ฿หຌน้าบทบัญญัติมาตรา ๎ํ มาตรา ๎๎ ละมาตรา ๎๏ มา฿ชຌบังคับกับ
กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสวนทีไ ๐ ของหมวด ๏ คณะกรรมการ ดยอนุลม
มาตรา ๏๕ ฿หຌคณะกรรมการ ค.ป.ท. มีอ้านาจหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ
(ํ) ก้า หนดนวทางละวิ ธี ก าร฿นการด้ า นิ น งานครงการความร ว มมื อ ปງ อ งกั น การทุ จ ริ ต
฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ
(๎) ก้าหนดบบของขຌอตกลงคุณธรรมละบบรายงานของผูຌสังกตการณ์
(๏) คัดลือกครงการการจัดซืๅอ จัดจຌางพืไอขຌารวมครงการความรวมมือ ปງองกันการทุจริต
฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ
(๐) คัดลือกผูຌสังกตการณ์พืไอขຌารวมครงการความรวมมือปງองกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง
ภาครัฐ
(๑) ตีความละวินิจฉัยปัญหาขຌอหารือกีไยวกับนวทางละวิธีการ฿นการด้านินงานครงการ
ความรวมมือปງองกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐตาม (ํ)
(๒) ยกวຌ น หรื อ ผ อ นผั น กรณี ทีไ เ ม ส ามารถปฏิ บั ติ ต ามรายละอี ย ดของนวทางละวิ ธี ก าร
฿นการด้านินงานครงการความรวมมือปງองกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐตาม (ํ)
(๓) พิจ ารณาขຌอ รຌ อ งรี ย นกรณีทีไ  หใน ว าหน ว ยงานของรัฐ มิ เดຌ ป ฏิบั ติ ฿ หຌ ป็ น เปตามนวทาง
ละวิธีการ฿นการด้านินงานครงการความรวมมือปງองกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐตาม (ํ)
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(๔) จัดท้ารายงานผลการประมินครงการการจัดซืๅอจัดจຌางทีไขຌารวมครงการความรวมมือ
ปງองกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐสนอคณะกรรมการนยบายอยางนຌอยปละหนึไงครัๅง
(๕) ปฏิบัตหิ นຌาทีไอืไนตามทีไกา้ หนด฿นพระราชบัญญัตินีๅ
ผลการด้านินการตามวรรคหนึไง ฿หຌประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง
ตามวิธกี ารทีไกรมบัญชีกลางก้าหนด
มาตรา ๐์ คณะกรรมการ ค.ป.ท. มีอ้านาจตงตัๅงคณะอนุกรรมการพืไอท้าการ฿ด โ ทนเดຌ
฿หຌ น้ า บทบั ญ ญั ติ ม าตรา ๎๑ มา฿ชຌ บั ง คั บ กั บ การประชุ ม ของคณะกรรมการ ค.ป.ท. ละ
คณะอนุกรรมการดยอนุลม
สวนทีไ ๑
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ละขຌอรຌองรียน
มาตรา ๐ํ ฿หຌมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ละขຌอรຌองรียน ประกอบดຌวย
(ํ) ปลัดกระทรวงการคลัง ป็นประธานกรรมการ
(๎) กรรมการดยต้าหนง เดຌก อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูຌทนส้านักงานปลัดส้านักนายกรัฐมนตรี
ผูຌ  ทนส้ า นั ก งานคณะกรรมการกฤษฎี ก า ผูຌ  ทนส้ า นั ก งบประมาณ ผูຌ  ทนส้ า นั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
ผูຌทนกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน ผูຌทนส้านักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ ละผูຌทน
ส้านักงานการตรวจงินผนดิน
(๏) กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิจ้านวนเมนຌอยกวาหຌาคนตเมกินจใดคน ซึไงปลัดกระทรวงการคลัง
ตงตัๅงจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคຌาหงประทศเทย ละสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย
หงละหนึไงคน ฿นสวนทีไหลือ฿หຌตงตัๅงจากผูຌมีความรูຌ ความชีไยวชาญ หรือประสบการณ์ดຌานวิศวกรรม
สถาปัตยกรรม การงิน การคลัง การบริหารจัดการ วิทยาศาสตร์ละทคนลยี หรือดຌานอืไน โ ทีไกีไยวขຌอง
ละป็นประยชน์ตอการด้านินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
฿หຌอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขຌาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึไงป็นกรรมการละลขานุการ
ละอีกสองคนป็นผูຌชวยลขานุการ
มาตรา ๐๎ ฿หຌน้าบทบัญญัติมาตรา ๎ํ มาตรา ๎๎ ละมาตรา ๎๏ มา฿ชຌบังคับกับ
กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสวนทีไ ๑ ของหมวด ๏ คณะกรรมการ ดยอนุลม
มาตรา ๐๏ ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ้านาจหนຌาทีไ ดังตอเปนีๅ
(ํ) พิจารณาละวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ํํ๕
(๎) พิจารณาขຌอรຌองรียนกรณีทีไหในวาหนวยงานของรัฐมิเดຌปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามนวทางของ
พระราชบัญญัตินีๅ กฎกระทรวง หรือระบียบทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ
(๏) จัดท้ารายงานกีไยวกับปัญหาละอุปสรรค฿นการด้านินการพิจารณาอุทธรณ์ละขຌอรຌองรียน
สนอคณะกรรมการนยบายอยางนຌอยปละหนึไงครัๅง
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(๐) ปฏิ บั ติ ห นຌ า ทีไ อืไ น ตามทีไ ก้ า หนด฿นพระราชบั ญ ญั ติ นีๅ ห รื อ ตามทีไ ค ณะกรรมการนยบาย
รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการด้ า นิ น การตาม (ํ) (๎) ละ (๏) ฿หຌ ป ระกาศ฿นระบบครื อ ข า ยสารสนทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางก้าหนด
การยืไนขຌอรຌองรียนละการพิจารณาขຌอรຌองรียนตาม (๎) ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีก้าหนด
฿นกรณี ทีไ พิ จ ารณาขຌ อ รຌ อ งรี ย นตาม (๎) ลຌ ว รั บ ฟั ง เดຌ ว า หน ว ยงานของรั ฐ มิ เ ดຌ ป ฏิ บั ติ
ตามพระราชบัญญัตินีๅ หรือกฎกระทรวงหรือระบียบทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ ฿หຌคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์มีอ้านาจสัไงระงับการจัดซืๅอจัดจຌางเวຌกอ นเดຌ วຌนตจะเดຌลงนาม฿นสัญญาจัดซืๅอจัดจຌางลຌว
฿นกรณีทีไคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระท้าการตามหนຌาทีไดยสุจริต ยอมเดຌรับการคุຌมครอง
เมตอຌ งรับผิดทัๅงทางพง ทางอาญา หรือทางปกครอง
มาตรา ๐๐ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ้านาจตงตัๅงคณะอนุกรรมการพืไอท้าการ฿ด โ
ทนเดຌ
฿หຌน้าบทบัญญัติมาตรา ๎๑ มา฿ชຌบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ละคณะอนุกรรมการดยอนุลม
฿หຌน้าบทบัญญัติมาตรา ๐๏ วรรคหຌา มา฿ชຌบงั คับกับการกระท้าการตามหนຌาทีไของคณะอนุกรรมการ
ดยอนุลม
มาตรา ๐๑ คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ มี อ้ า นาจรี ย ก฿หຌ  จຌ า หนຌ า ทีไ ทีไ  กีไ ย วขຌ อ ง
หรื อ บุ ค คลอืไ น ฿ดมาชีๅ  จงหรื อ ฿หຌ ถຌ อ ยค้ า หรื อ ฿หຌ ส ง อกสารหรื อ หลั ก ฐานทีไ  กีไ ย วขຌ อ งพืไ อ ประกอบ
การพิจารณาเดຌ
หมวด ๐
องค์กรสนับสนุนดูลการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ
มาตรา ๐๒ ฿หຌ ก รมบั ญ ชี ก ลางมี ห นຌ า ทีไ ฿ นการดู  ลละพั ฒ นาระบบการจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า ง
ผานระบบอิลใกทรอนิกส์ ละการประกาศผยพรขຌอมูลกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นระบบครือขายสารสนทศ
ของกรมบัญชีกลาง พืไอ฿หຌสาธารณชนสามารถขຌาตรวจดูเดຌ
มาตรา ๐๓ ฿หຌกรมบัญชีกลางมีหนຌาทีไจัดท้าฐานขຌอมูลราคาอຌางอิงของพัสดุพืไอ฿หຌหนวยงาน
ของรัฐ฿ชຌป็นขຌอมูลประกอบการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุนัๅน ละ฿หຌผยพรขຌอมูลดังกลาว฿นระบบครือขาย
สารสนทศของกรมบัญชีกลาง
การก้าหนดราคาอຌางอิงของพัสดุตຌองค้านึงถึงราคาตลาดของพัสดุนัๅน ละการก้าหนดราคา
อຌางอิงของพัสดุอยางดียวกันจะเม฿ชຌราคาดียวกันทัไวประทศกใเดຌ
กรมบัญชีกลางตຌองปรับปรุงฐานขຌอมูลตามวรรคหนึไง อยางนຌอยปละสองครัๅง
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มาตรา ๐๔ ฿หຌกรมบัญชีกลางมีหนຌาทีไรวบรวม วิคราะห์ ละประมินผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินีๅ ละจัดท้ารายงานกีไยวกับปัญหาละอุปสรรค฿นการด้านินการพรຌอมขຌอสนอนะ
พืไอพัฒนาละปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐสนอคณะกรรมการนยบาย
อยางนຌอยปละหนึไงครัๅง
พืไอประยชน์฿นการด้านินการตามวรรคหนึไง ฿หຌหนวยงานของรัฐสงรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินีๅตอกรมบัญชีกลาง ตามหลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเขทีไก้าหนด฿นกฎกระทรวง
รายงานตามวรรคหนึไง มืไอคณะกรรมการนยบาย฿หຌความหในชอบลຌว ฿หຌประกาศ฿นระบบ
ครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง
มาตรา ๐๕ ฿หຌ ก รมบั ญชี ก ลางมี หนຌ า ทีไ฿ นการก้า หนดละจั ด ฿หຌ มี หลั ก สู ต รการฝຄ ก อบรม
พืไอสงสริมละพัฒนาจຌาหนຌาทีไ฿หຌมีความรูຌละความชีไยวชาญกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหาร
พั ส ดุ ภ าครั ฐ ตามหลั ก วิ ช าชี พ ละตามพระราชบั ญ ญั ติ นีๅ ทัๅ ง นีๅ กรมบั ญ ชี ก ลางจะด้ า นิ น การอง
หรือจะด้านินการรวมกับหนวยงานอืไนหรืออกชนทีไกีไยวขຌองกใเดຌ
฿หຌจຌาหนຌาทีไซึไงผานการฝຄกอบรมตามวรรคหนึไงละเดຌรับตงตัๅง฿หຌด้ารงต้าหนงทีไปฏิบัติงาน
กีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิเดຌรบั งินพิไมหรืองินอืไนท้านองดียวกัน ดังตอเปนีๅ
(ํ) ฿นกรณีทีไป็นขຌาราชการพลรือน ฿หຌจຌาหนຌาทีไซึไงเดຌรับตงตัๅง฿หຌด้ารงต้าหนงทีไปฏิบัติงาน
กีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุป็นต้าหนงทีไมีหตุพิศษตามกฎหมายวาดຌวยระบียบ
ขຌาราชการพลรือนละ฿นการก้าหนด฿หຌเดຌรับงินพิไมส้าหรับต้าหนงทีไมีหตุพิศษ฿หຌค้านึงถึงภาระหนຌาทีไ
ละคุณภาพของงาน ดยปรียบทียบกับผูຌปฏิบัติงานอืไนทีไเดຌรับงินพิไมส้าหรับต้าหนงทีไมีหตุพิศษดຌวย
ทังๅ นีๅ ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
(๎) ฿นกรณีทีไเมป็นขຌาราชการพลรือน ฿หຌจຌาหนຌาทีไซงึไ เดຌรบั ตงตัๅง฿หຌดา้ รงต้าหนงทีไปฏิบัติงาน
กีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุป็นต้าหนงทีไมีหตุพิศษตามกฎหมายกีไยวกับการบริหาร
งานบุคคลของหนวยงานของรัฐทีไจຌาหนຌาทีไนัๅนสังกัดอยูละมีสิทธิเดຌรับงินพิไมส้าหรับต้าหนงทีไมีหตุพิศษ
ตามกฎหมายวาดຌวยการนัๅน หรือป็นต้าหนงทีไมีสิทธิเดຌรับงินอืไนท้านองดียวกันตามกฎหมายกีไยวกับ
การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐทีไจຌาหนຌาทีไนัๅนสังกัดอยู ลຌวตกรณี ทัๅงนีๅ ฿นการก้าหนด
฿หຌเดຌรับงินพิไมส้าหรับต้าหนงทีไมีหตุพิศษหรืองินอืไนท้านองดียวกัน฿หຌปรียบทียบกับงินพิไมส้าหรับ
ต้าหนงทีไมีหตุพิศษหรืองินอืไนท้านองดียวกันของหนวยงานของรัฐประภทดียวกัน
มาตรา ๑์ ฿หຌ ก รมบั ญ ชี ก ลางมี ห นຌ า ทีไ ป ฏิ บั ติ ง านธุ ร การ งานประชุ ม งานวิ ช าการ
การศึกษาหาขຌอมูล ละกิจการตาง โ ทีไกีไยวขຌอง฿หຌกคณะกรรมการนยบาย คณะกรรมการวินิจฉัย
คณะกรรมการราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ละคณะอนุกรรมการ
ทีไ ตงตัๅงดยคณะกรรมการดังกลาว รวมทัๅง฿หຌมีอ้านาจหนຌาทีไอืไนตามทีไกา้ หนด฿นพระราชบัญญัตินีๅ

ลม ํ๏๐ ตอนทีไ ๎๐ ก

หนຌา ๏์
ราชกิจจานุบกษา

๎๐ กุมภาพันธ์ ๎๑๒์

หมวด ๑
การขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ
มาตรา ๑ํ ฿หຌคณะกรรมการราคากลางมีอ้านาจประกาศก้าหนด฿นราชกิจจานุบกษา
฿หຌงานกอสรຌาง฿นสาขา฿ด ป็นงานกอสรຌางทีไผูຌประกอบการงานกอสรຌาง฿นสาขานัๅนจะขຌารวมป็นผูຌยืไนขຌอสนอ
ตอหนวยงานของรัฐเดຌ ผูຌประกอบการงานกอสรຌาง฿นสาขานัๅนตຌองป็นผูຌทเีไ ดຌขนึๅ ทะบียนเวຌกับกรมบัญชีกลาง
คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศก้าหนด฿นราชกิจจานุบกษา ฿หຌงานกอสรຌาง฿นสาขา฿ด
ทีไผูຌ ประกอบการงานกอ สรຌ าง฿นสาขานัๅน ตຌอ งขึๅ น ทะบีย นเวຌกั บกรมบัญ ชีกลางตามวรรคหนึไ ง ตຌ อ ง฿ชຌ
งินงบประมาณ฿นวงงินทา฿ดหรือตຌอง฿ชຌผูຌประกอบวิชาชีพ฿นสาขา฿ดดຌวยกใเดຌ
หลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเข฿นการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการงานกอสรຌางทีไจะขຌารวมป็น
ผูຌยนืไ ขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึไง ฿หຌป็นเปตามทีไคณะกรรมการราคากลางประกาศก้าหนด
฿นราชกิจจานุบกษา ทัๅงนีๅ จะตຌองปຂดอกาส฿หຌผຌปู ระกอบการงานกอสรຌางทุกรายมีสิทธิขอขึๅนทะบียนเดຌ
ตลอดวลา
มาตรา ๑๎ ฿นกรณี ทีไ  หใ น สมควร คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศก้ า หนด฿น
ราชกิจจานุบกษา ฿หຌผูຌประกอบการพัสดุอืไนนอกหนือจากผูปຌ ระกอบการงานกอสรຌาง ป็นผูຌประกอบการ
ทีไจะขຌารวมป็นผูຌยืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐเดຌ ผูຌประกอบการนัๅนตຌองป็นผูຌทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌกับ
กรมบัญชีกลางกใเดຌ
หลักกณฑ์ วิธีการ ละงืไอนเข฿นการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการพัสดุอืไนทีไจะขຌารวมป็น
ผูຌยนืไ ขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึไง ฿หຌป็นเปตามทีไคณะกรรมการราคากลางประกาศก้าหนด
฿นราชกิจจานุบกษา ทัๅงนีๅ จะตຌองปຂดอกาส฿หຌผูຌประกอบการทุกรายมีสิทธิขอขึๅนทะบียนเดຌตลอดวลา
มาตรา ๑๏ ฿หຌกรมบัญชีกลางประกาศรายชืไอผูຌประกอบการงานกอสรຌางตามมาตรา ๑ํ
ละผูຌประกอบการพัสดุอืไนตามมาตรา ๑๎ ทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌลຌว฿นระบบครือขายสารสนทศของ
กรมบัญชีกลาง ละ฿หຌปรับปรุงความถูกตຌองของขຌอมูล฿หຌป็นปัจจุบนั ทุกครัๅงทีไมกี ารปลีไยนปลงขຌอมูล
฿นกรณีทีไกรมบัญชีกลางเดຌขึๅนทะบียนผูຌประกอบการงานกอสรຌางละผูຌประกอบการพัสดุอืไน
ตามวรรคหนึไ ง เวຌ ลຌ ว หน ว ยงานของรั ฐเม ตຌ อ งจัด ฿หຌ มี ก ารขึๅ น ทะบี ย นผูຌ ป ระกอบการประภทนัๅ น อี ก
ละ฿หຌห นว ยงานของรัฐ ก้า หนดคุณ สมบัติ ผูຌมี สิ ทธิ ขຌ ายืไ นขຌ อ สนอตามมาตรา ๑ํ หรื อมาตรา ๑๎
฿นประกาศชิญชวน฿หຌขຌารวมการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงานของรัฐนัๅนดຌวย
คุ ณ สมบั ติ  ละลั ก ษณะตຌ อ งหຌ า มของผูຌ ป ระกอบการทีไ มี สิ ท ธิ ข อขึๅ น ทะบี ย น การตรวจสอบ
คุณสมบัติละลักษณะตຌองหຌามหรือการตรวจติดตาม การพิกถอนรายชืไอออกจากทะบียน ละอัตรา
คาธรรมนียมการขอขึๅนทะบียน รวมทัๅงหลักกณฑ์ละวิธีการอุทธรณ์ละการพิจารณาอุทธรณ์฿นกรณี
ทีกไ รมบัญชีกลางเมขึๅนทะบียน฿หຌผูຌประกอบการ ฿หຌป็นเปตามทีไกา้ หนด฿นกฎกระทรวง

ลม ํ๏๐ ตอนทีไ ๎๐ ก

หนຌา ๏ํ
ราชกิจจานุบกษา

๎๐ กุมภาพันธ์ ๎๑๒์

หมวด ๒
การจัดซืๅอจัดจຌาง
มาตรา ๑๐ บทบัญญัต฿ิ นหมวดนีๅ฿หຌ฿ชຌบงั คับกับการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุ ยกวຌนงานจຌางทีไปรึกษา
ละงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง
มาตรา ๑๑ การจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุอาจกระท้าเดຌดยวิธี ดังตอเปนีๅ
(ํ) วิธีประกาศชิญชวนทัไวเป เดຌก การทีไหนวยงานของรัฐชิญชวนผูຌประกอบการทัไวเปทีไมี
คุณสมบัตติ รงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐก้าหนด฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ
(๎) วิธีคัดลือก เดຌก การทีไหนวยงานของรัฐชิญชวนฉพาะผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติ
ตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐก้าหนดซึไงตຌองเมนຌอยกวาสามราย฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ วຌนต฿นงานนัๅน
มีผูຌประกอบการทีไมีคณ
ุ สมบัตติ รงตามทีไกา้ หนดนຌอยกวาสามราย
(๏) วิธี  ฉพาะจาะจง เดຌ ก การทีไ หน ว ยงานของรั ฐชิ ญ ชวนผูຌ ป ระกอบการทีไ มีคุ ณ สมบั ติ
ตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐก้าหนดราย฿ดรายหนึไง฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ หรือ฿หຌขຌามาจรจาตอรองราคา
รวมทัๅงการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุกับผูຌประกอบการดยตรง฿นวงงินลใกนຌอยตามทีไก้าหนด฿นกฎกระทรวง
ทีอไ อกตามความ฿นมาตรา ๕๒ วรรคสอง
มาตรา ๑๒ การจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุ ฿หຌหนวยงานของรัฐลือก฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปกอน
วຌนต
(ํ) กรณีดงั ตอเปนีๅ ฿หຌ฿ชຌวิธีคัดลือก
(ก) ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปลຌว ตเมมีผูຌยืไนขຌอสนอ หรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับ
การคัดลือก
(ข) พัสดุทีไตຌองการจัดซืๅอจัดจຌางมีคุณลักษณะฉพาะป็นพิศษหรือซับซຌอนหรือตຌองผลิต
จ้าหนาย กอสรຌาง หรือ฿หຌบริการดยผูຌประกอบการทีไมีฝมือดยฉพาะ หรือมีความช้านาญป็นพิศษ
หรือมีทกั ษะสูง ละผูຌประกอบการนัๅนมีจ้านวนจ้ากัด
(ค) มีความจ้าป็นรงดวนทีไตຌอง฿ชຌพัสดุนัๅนอันนืไองมาจากกิดหตุการณ์ทีไเมอาจคาดหมายเดຌ
ซึไงหาก฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปจะท้า฿หຌเมทนั ตอความตຌองการ฿ชຌพสั ดุ
(ง) ป็นพัสดุทีไดยลักษณะของการ฿ชຌงาน หรือมีขຌอจ้ากัดทางทคนิคทีไจ้าป็นตຌองระบุยีไหຌอ
ป็นการฉพาะ
(จ) ป็นพัสดุทีไจ้าป็นตຌองซืๅอดยตรงจากตางประทศ หรือด้านินการดยผานองค์การ
ระหวางประทศ
(ฉ) ป็นพัสดุทีไ฿ชຌ฿นราชการลับ หรือป็นงานทีไตຌองปกปຂดป็นความลับของหนวยงานของรัฐ
หรือทีไกีไยวกับความมัไนคงของประทศ

ลม ํ๏๐ ตอนทีไ ๎๐ ก

หนຌา ๏๎
ราชกิจจานุบกษา

๎๐ กุมภาพันธ์ ๎๑๒์

(ช) ป็นงานจຌางซอมพัสดุทีไจ้าป็นตຌองถอดตรวจ ฿หຌทราบความช้ารุดสียหายสียกอน
จึ ง จะประมาณค า ซ อ มเดຌ ช น งานจຌ า งซ อ มครืไ อ งจั ก ร ครืไ อ งมื อ กล ครืไ อ งยนต์ ครืไ อ งเฟฟງ า
หรือครืไองอิลใกทรอนิกส์
(ซ) กรณีอืไนตามทีไกา้ หนด฿นกฎกระทรวง
(๎) กรณีดงั ตอเปนีๅ ฿หຌ฿ชຌวิธีฉพาะจาะจง
(ก) ฿ชຌ ทัๅ ง วิ ธี ป ระกาศชิ ญ ชวนทัไ ว เปละวิ ธี คั ด ลื อ ก หรื อ ฿ชຌ วิ ธี คั ด ลื อ กลຌ ว ต เ ม มี
ผูຌยนืไ ขຌอสนอ หรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรบั การคัดลือก
(ข) การจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุทีไมกี ารผลิต จ้าหนาย กอสรຌาง หรือ฿หຌบริการทัไวเป ละมีวงงิน
฿นการจัดซืๅอจัดจຌางครัๅงหนึไงเมกินวงงินตามทีไกา้ หนด฿นกฎกระทรวง
(ค) การจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า งพั ส ดุ ทีไ มี ผูຌ ป ระกอบการซึไ ง มี คุ ณ สมบั ติ  ดยตรงพี ย งรายดี ย ว
หรือการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุจากผูຌประกอบการซึไงป็นตัวทนจ้าหนายหรือ ตัวทนผูຌ฿หຌบริการดยชอบ
ดຌวยกฎหมายพียงรายดียว฿นประทศเทยละเมมีพัสดุอืไนทีไจะ฿ชຌทดทนเดຌ
(ง) มีความจ้าป็นตຌอง฿ชຌพัสดุนัๅนดยฉุกฉิน นืไองจากกิดอุบัติภัยหรือ ภัยธรรมชาติ
หรือกิดรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดຌวยรคติดตอ ละการจัดซืๅอจัดจຌางดยวิธปี ระกาศชิญชวนทัไวเป
หรือวิธีคัดลือกอาจกอ฿หຌกิดความลาชຌาละอาจท้า฿หຌกิดความสียหายอยางรຌายรง
(จ) พัสดุทีไจะท้าการจัดซืๅอ จัดจຌางป็นพัสดุทีไกีไยวพันกับพัสดุทีไเดຌท้าการจัดซืๅอจัดจຌาง
เวຌกอนลຌว ละมีความจ้าป็นตຌองท้าการจัดซืๅอจัดจຌางพิไมติมพืไอความสมบูรณ์หรือตอนืไอง฿นการ฿ชຌพัสดุนัๅน
ดยมูลคาของพัสดุทีไทา้ การจัดซืๅอจัดจຌางพิไมติมจะตຌองเมสูงกวาพัสดุทเีไ ดຌทา้ การจัดซืๅอจัดจຌางเวຌกอนลຌว
(ฉ) ป็ น พั ส ดุ ทีไ จ ะขายทอดตลาดดยหน ว ยงานของรั ฐ องค์ ก ารระหว า งประทศ
หรือหนวยงานของตางประทศ
(ช) ป็นพัสดุทีไป็นทีไดนิ หรือสิไงปลูกสรຌางซึไงจ้าป็นตຌองซืๅอฉพาะหง
(ซ) กรณีอืไนตามทีไกา้ หนด฿นกฎกระทรวง
รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (ํ) (ซ) หรือ (๎) (ซ) ฿หຌป็นพัสดุทีไรัฐตຌองการสงสริม
หรือสนับสนุนตามมาตรา ๒๑ (๐) กใเดຌ หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (๎) (ซ) ป็นพัสดุทีไรัฐตຌองการ
สงสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา ๒๑ (๐) ลຌว มืไอหนวยงานของรัฐจะท้าการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุนัๅน
฿หຌ฿ชຌวิธีฉพาะจาะจงตาม (๎) (ซ) กอน
฿นกรณีหนวยงานของรัฐ฿นตางประทศหรือมีกิจกรรมทีไตຌองปฏิบัติ฿นตางประทศจะท้าการจัดซืๅอ
จัดจຌางดย฿ชຌวิธีคัดลือกหรือวิธีฉพาะจาะจง ดยเม฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปกอนกใเดຌ
รัฐมนตรีอาจออกระบียบพืไอก้าหนดรายละอียดอืไนของการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุตามวรรคหนึไง
พิไมติมเดຌตามความจ้าป็นพืไอประยชน์฿นการด้านินการ
มาตรา ๑๓ รายละอียดของวิธีการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุ฿นหมวดนีๅดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์
฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
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มาตรา ๑๔ พืไอประยชน์ของภาครัฐดยรวม หนวยงานของรัฐหงหนึไงหง฿ดอาจท้าการจัดซืๅอ
จัดจຌางพัสดุ฿หຌกับหนวยงานของรัฐหงอืไน โ กใเดຌ ตามกรอบขຌอตกลงระหวางหนวยงานของรัฐผูຌท้าการจัดซืๅอ
จัดจຌางกับคูสัญญา
การด้านินการตามวรรคหนึไง ตຌองค้านึงถึงความคุຌมคาละวัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌงานป็นส้าคัญ
ทังๅ นีๅ ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
มาตรา ๑๕ พืไ อ ประยชน์ ฿ นการจั ด ท้ า ร า งขอบขตของงานหรื อ รายละอี ย ดของพั ส ดุ
ทีไจะท้าการจัดซืๅอจัดจຌางละรางอกสารชิญชวน กอนท้าการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุดຌวยวิธีประกาศชิญชวน
ทัไวเป หนวยงานของรัฐอาจจัด฿หຌมีการรับฟังความคิดหในรางขอบขตของงานหรือรายละอียดของพัสดุ
ทีจไ ะท้าการจัดซืๅอจัดจຌางละรางอกสารชิญชวนจากผูຌประกอบการกอนกใเดຌ
หลักกณฑ์ วิธีการ ละระยะวลาการรับฟังความคิดหในรางขอบขตของงานหรือรายละอียด
ของพัสดุทีไจะท้าการจัดซืๅอจัดจຌางละรางอกสารชิญชวน พืไอน้าเป฿ชຌป็นอกสารชิญชวน ฿หຌป็นเป
ตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
มาตรา ๒์ กอนด้านินการจัดจຌางงานกอสรຌางตามวิธีการตามมาตรา ๑๑ หนวยงานของรัฐ
ตຌองจัด฿หຌมีบบรูปรายการงานกอสรຌางซึไงหนวยงานของรัฐจะด้านินการจัดท้าอง หรือด้านินการจัดจຌาง
ตามหมวด ๔ งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง กใเดຌ
฿นกรณี ทีไ ตຌ อ งมี ก ารจຌ า งออกบบรวมก อ สรຌ า งซึไ ง เม อ าจจั ด ฿หຌ มี  บบรู ป รายการงานก อ สรຌ า ง
ตามวรรคหนึไงเดຌ ฿หຌเดຌรับยกวຌนเมตຌองด้านินการตามวรรคหนึไง ดยกรณี฿ดทีไจะจຌางออกบบรวมกอสรຌาง
ตຌองพิจารณาความหมาะสมของครงการละวงงินดຌวย ทังๅ นีๅ หลักกณฑ์ละวิธีการจຌางออกบบรวมกอสรຌาง
฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
มาตรา ๒ํ ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุตละครัๅง ฿หຌผูຌมีอ้านาจตงตัๅงผูຌรับผิดชอบการจัดซืๅอ
จัดจຌางนัๅน ซึไงจะกระท้าดยคณะกรรมการการจัดซืๅอจัดจຌางหรือจຌาหนຌาทีไคน฿ดคนหนึไงกใเดຌ
องค์ประกอบละองค์ประชุมซึไงกระท้าดยคณะกรรมการ ละหนຌาทีไของผูຌรับผิดชอบการจัดซืๅอ
จัดจຌางตามวรรคหนึไง ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
คาตอบทนผูຌรบั ผิดชอบการจัดซืๅอจัดจຌางตามวรรคหนึไง ฿หຌป็นเปตามทีไกระทรวงการคลังก้าหนด
มาตรา ๒๎ การจัดซืๅอจัดจຌางตามวิธีการตามมาตรา ๑๑ (ํ) ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดท้าประกาศ
ละอกสารชิญชวน฿หຌทราบป็นการทัไวเปวาหนวยงานของรัฐจะด้านินการ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุ฿ด
วัน วลา สถานทีไยืไนขຌอสนอ ละงืไอนเขอืไน โ
ประกาศละอกสารชิญชวนตามวรรคหนึไง ฿หຌประกาศผยพร฿นระบบครือขายสารสนทศ
ของกรมบัญชีกลางละของหนวยงานของรัฐตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางก้าหนด ละ฿หຌปຂดประกาศ
ดยปຂดผย ณ สถานทีไปຂดประกาศของหนวยงานของรัฐนัๅน ฿นการนีๅ หนวยงานของรัฐจะผยพรประกาศ
ละอกสารชิญชวนดังกลาวดยวิธีการอืไนดຌวยกใเดຌ
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หลักกณฑ์ วิธีการ ละรายละอียดการจัดท้าประกาศละอกสารชิญชวน รวมทัๅงระยะวลา
การประกาศชิญชวน ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
การจัดซืๅอจัดจຌางตามวิธีการตามมาตรา ๑๑ (๎) หรือ (๏) ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดท้าหนังสือชิญชวน
฿หຌผูຌประกอบการขຌายืไนขຌอสนอ ทังๅ นีๅ ตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
มาตรา ๒๏ ภาย฿ตຌบังคับมาตรา ๒๎ ฿หຌหนวยงานของรัฐประกาศรายละอียดขຌอมูลราคากลาง
ละการค้านวณราคากลาง฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางก้าหนด
มาตรา ๒๐ ภาย฿ตຌบงั คับมาตรา ๑ํ ละมาตรา ๑๎ ผูຌทีไจะขຌายืไนขຌอสนอ฿นการจัดซืๅอ
จัดจຌางของหนวยงานของรัฐ อยางนຌอยตຌองมีคณ
ุ สมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌาม ดังตอเปนีๅ
(ํ) มีความสามารถตามกฎหมาย
(๎) เมป็นบุคคลลຌมละลาย
(๏) เมอยูระหวางลิกกิจการ
(๐) เมป็นบุคคลซึไงอยูระหวางถูกระงับการยืไนขຌอสนอหรือ ท้าสัญญากับหนวยงานของรัฐ
ตามมาตรา ํ์๒ วรรคสาม
(๑) เมป็นบุคคลซึไงถูกจຌงวียนชืไอ฿หຌป็นผูຌทิๅงงานของหนวยงานของรัฐตามมาตรา ํ์๕
(๒) คุ ณ สมบั ติ ห รื อ ลั ก ษณะตຌ อ งหຌ า มอืไ น ตามทีไ ค ณะกรรมการนยบายประกาศก้ า หนด
฿นราชกิจจานุบกษา
฿หຌหนวยงานของรัฐก้าหนดป็นงืไอนเข฿นประกาศละอกสารชิญชวนวาผูຌทีไจะขຌายืไนขຌอสนอ
ตຌองสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถละความพรຌอมทีไตนมีอยู฿นวันยืไนขຌอสนอดຌวย
มาตรา ๒๑ ฿นการพิ จ ารณาคั ด ลื อ กขຌ อ สนอดยวิ ธี ต ามมาตรา ๑๑ (ํ) หรื อ (๎)
฿หຌหนวยงานของรัฐด้านินการดยพิจารณาถึงประยชน์ของหนวยงานของรัฐ ละวัตถุประสงค์ของการ฿ชຌงาน
ป็นส้าคัญ ดย฿หຌคา้ นึงถึงกณฑ์ราคาละพิจารณากณฑ์อืไนประกอบดຌวย ดังตอเปนีๅ
(ํ) ตຌนทุนของพัสดุนนัๅ ตลอดอายุการ฿ชຌงาน
(๎) มาตรฐานของสินคຌาหรือบริการ
(๏) บริการหลังการขาย
(๐) พัสดุทีไรัฐตຌองการสงสริมหรือสนับสนุน
(๑) การประมินผลการปฏิบัตงิ านของผูຌประกอบการ
(๒) ขຌอสนอดຌานทคนิคหรือขຌอสนออืไน ฿นกรณีทไีก้าหนด฿หຌมีการยืไนขຌอสนอดຌานทคนิค
หรือขຌอสนออืไนกอนตามวรรคหก
(๓) กณฑ์อืไนตามทีไก้าหนด฿นกฎกระทรวง
พั ส ดุ ทีไ รั ฐ ตຌ อ งการส ง สริ ม หรื อ สนั บ สนุ น ตาม (๐) ฿หຌ  ป็ น เปตามทีไ ก้ า หนด฿นกฎกระทรวง
ซึไงอยางนຌอยตຌองสงสริมหรือสนับสนุนพัสดุทสีไ รຌางนวัตกรรมหรือพัสดุทอีไ นุรกั ษ์พลังงานหรือสิไงวดลຌอม
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฿หຌรัฐมนตรีออกระบียบก้าหนดหลักกณฑ์กีไยวกับการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอตามวรรคหนึไง
ซึไงอยางนຌอยตຌองก้าหนด฿หຌหนวยงานของรัฐลือก฿ชຌกณฑ์฿ดกณฑ์หนึไงหรือหลายกณฑ์กใเดຌ ประกอบกับ
กณฑ์ราคา ละตຌองก้าหนดนๅ้าหนักของตละกณฑ์฿หຌชัดจน ตหากหนวยงานของรัฐเมอาจลือก฿ชຌ
กณฑ์ อืไ น ประกอบละจ้ า ป็ น ตຌ อ ง฿ชຌ  กณฑ์  ดี ย ว฿นการพิ จ ารณาคั ด ลื อ ก ฿หຌ ฿ ชຌ  กณฑ์ ร าคา รวมทัๅ ง
การ฿หຌคะนนพรຌอมดຌวยหตุผลของการ฿หຌคะนน฿นตละกณฑ์ ทัๅงนีๅ ฿นกรณีทีไเมสามารถออกระบียบ
ก้าหนดหลักกณฑ์กีไยวกับการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอของพัสดุทุกประภทเดຌ จะก้าหนดกรณีตัวอยาง
ของพัสดุประภทหนึไงประภท฿ดพืไอป็นนวทาง฿นการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอของพัสดุอืไน โ กใเดຌ
มืไอพิจารณาขຌอสนอประกอบกับกณฑ์ทีไหนวยงานของรัฐ฿ชຌ฿นการพิจารณาลຌว การพิจารณา
ลือกขຌอสนอ฿หຌจัดรียงล้าดับตามคะนน ขຌอสนอ฿ดทีไมีคะนนสูงสุด฿หຌหนวยงานของรัฐลือกขຌอสนอของ
ผูຌยนืไ ขຌอสนอรายนัๅนละ฿หຌบันทึกผลการพิจารณาดังกลาวดຌวย
฿หຌหนวยงานของรัฐประกาศกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการพิจารณาคัดลือกละนๅ้าหนักของตละกณฑ์เวຌ
฿นประกาศชิญชวนหรือหนังสือชิญชวน ลຌวตกรณี ดຌวย
฿นกรณีการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุทีไมีลักษณะทีไจะตຌองค้านึงถึงทคนลยีของพัสดุ หรือคุณสมบัติของ
ผูຌยืไนขຌอสนอ หรือกรณีอืไนทีไท้า฿หຌมีปัญหา฿นการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอตามวรรคหนึไง หนวยงานของรัฐ
อาจก้าหนด฿หຌมีการยืไนขຌอสนอดຌานทคนิคหรือขຌอสนออืไนกอนการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอตามวรรคหนึไงกใเดຌ
ทังๅ นีๅ ตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
มาตรา ๒๒ ฿หຌหนวยงานของรัฐประกาศผลผูຌชนะการจัดซืๅอจัดจຌางหรือผูຌเดຌรับการคัดลือก
ละหตุผลสนับสนุน฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางละของหนวยงานของรัฐตามวิธีการ
ทีกไ รมบัญชีกลางก้าหนด ละ฿หຌปดຂ ประกาศดยปຂดผย ณ สถานทีไปຂดประกาศของหนวยงานของรัฐนัๅน
การลงนาม฿นสัญญาจัดซืๅอจัดจຌางจะกระท้าเดຌตอ มืไอลวงพຌนระยะวลาอุทธรณ์ละเมมีผูຌ฿ดอุทธรณ์
ตามมาตรา ํํ๓ หรือ฿นกรณีทีไมีการอุทธรณ์ มืไอหนวยงานของรัฐเดຌรับจຌงจากคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์฿หຌท้าการจัดซืๅอจัดจຌางตอเปเดຌ วຌนตการจัดซืๅอจัดจຌางทีไมีความจ้าป็นรงดวนตามมาตรา ๑๒
(ํ) (ค) หรือการจัดซืๅอจัดจຌางดยวิธีฉพาะจาะจง หรือการจัดซืๅอจัดจຌางทีไมีวงงินลใกนຌอยตามทีไก้าหนด
฿นกฎกระทรวงทีไออกตามมาตรา ๕๒ วรรคสอง
มาตรา ๒๓ กอนลงนาม฿นสัญญา หนวยงานของรัฐอาจประกาศยกลิกการจัดซืๅอจัดจຌาง
ทีเไ ดຌดา้ นินการเปลຌวเดຌ฿นกรณี ดังตอเปนีๅ
(ํ) หน ว ยงานของรั ฐ นัๅ น เม เ ดຌ รั บ การจั ด สรรงิ น งบประมาณทีไ จ ะ฿ชຌ ฿ นการจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า ง
หรืองินงบประมาณทีไเดຌรบั การจัดสรรเมพียงพอทีไจะท้าการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅนตอเป
(๎) มีการกระท้าทีไขຌาลักษณะผูຌยืไนขຌอสนอทีไชนะการจัดซืๅอจัดจຌางหรือทีไเดຌรับการคัดลือก
มีผลประยชน์รวมกัน หรือมีสวนเดຌสียกับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน หรือขัดขวางการขงขันอยางป็นธรรม
หรือสมยอมกันกับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไนหรือจຌาหนຌาทีไ฿นการสนอราคา หรือสอวากระท้าการทุจริตอืไน฿ด
฿นการสนอราคา ทัๅงนีๅ ตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด

ลม ํ๏๐ ตอนทีไ ๎๐ ก

หนຌา ๏๒
ราชกิจจานุบกษา

๎๐ กุมภาพันธ์ ๎๑๒์

(๏) การท้าการจัดซืๅอจัดจຌางตอเปอาจกอ฿หຌกิดความสียหายกหนวยงานของรัฐหรือกระทบ
ตอประยชน์สาธารณะ
(๐) กรณีอืไน฿นท้านองดียวกับ (ํ) (๎) หรือ (๏) ทังๅ นีๅ ตามทีไกา้ หนด฿นกฎกระทรวง
การยกลิ กการจัดซืๅ อจัด จຌางตามวรรคหนึไงป็นอกสิท ธิ่ของหน วยงานของรัฐ ผูຌยืไ นขຌอ สนอ
฿นการจัดซืๅอจัดจຌางทีไถกู ยกลิกนัๅนจะรียกรຌองคาสียหาย฿ด โ จากหนวยงานของรัฐเมเดຌ
มืไอมีการยกลิกการจัดซืๅอจัดจຌาง ฿หຌหนวยงานของรัฐจຌง฿หຌผูຌประกอบการซึไงมารับหรือซืๅออกสาร
ชิญชวนทุกรายทราบถึงหตุผลทีไตຌองยกลิกการจัดซืๅอจัดจຌางครัๅงนัๅน
฿นกรณีทีไมีหนวยงานของรัฐป็นผูຌยืไนขຌอสนอตัๅงตสองรายขึๅนเป มิ฿หຌถือวาหนวยงานของรัฐนัๅน
มีผลประยชน์รวมกันหรือมีสวนเดຌสียกับหนวยงานของรัฐอืไนตาม (๎)
ประกาศตามวรรคหนึไ ง ฿หຌ ป ระกาศ฿นระบบครื อ ข า ยสารสนทศของกรมบั ญ ชี ก ลางละ
ของหนวยงานของรัฐตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางก้าหนด ละ฿หຌปຂดประกาศดยปຂดผย ณ สถานทีไ
ปຂดประกาศของหนวยงานของรัฐนัๅน ฿นการนีๅ หนวยงานของรัฐจะผยพรประกาศดังกลาวดยวิธีการอืไน
ดຌวยกใเดຌ
มาตรา ๒๔ รายละอียดวิธีการละขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุทีไเมเดຌบัญญัติเวຌ฿นหมวดนีๅ
฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
หมวด ๓
งานจຌางทีไปรึกษา
มาตรา ๒๕ งานจຌางทีไปรึกษาอาจกระท้าเดຌดยวิธี ดังตอเปนีๅ
(ํ) วิธีประกาศชิญชวนทัไวเป เดຌก การทีไหนวยงานของรัฐชิญชวนทีไปรึกษาทัไวเปทีไมีคุณสมบัติ
ตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐก้าหนด฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ
(๎) วิธีคัดลือก เดຌก การทีไหนวยงานของรัฐชิญชวนฉพาะทีไปรึกษาทีไมีคุณสมบัติตรงตามงืไอนเข
ทีไหนวยงานของรัฐก้าหนดซึไงตຌองเมนຌอยกวาสามราย฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ วຌนต฿นงานนัๅนมีทีไปรึกษาทีไมี
คุณสมบัติตรงตามทีไก้าหนดนຌอยกวาสามราย
(๏) วิธีฉพาะจาะจง เดຌก การทีไหนวยงานของรัฐชิญชวนทีไปรึกษาทีไมีคุณสมบัติตรงตาม
งืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐก้าหนดราย฿ดรายหนึไง฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ หรือ฿หຌขຌามาจรจาตอรองราคา
มาตรา ๓์ งานจຌางทีไปรึกษา ฿หຌหนวยงานของรัฐลือก฿ชຌวิธี฿ดวิธีหนึไงตามมาตรา ๒๕
ตามหลักกณฑ์ ดังตอเปนีๅ
(ํ) งานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป ฿หຌ฿ชຌกับงานทีไเมซับซຌอน งานทีไมีลักษณะ
ป็นงานประจ้าของหนวยงานของรัฐ หรืองานทีไมีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ ละมีทีไปรึกษาซึไงสามารถ
ท้างานนัๅนเดຌป็นการทัไวเป
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(๎) งานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีคัดลือก ฿หຌกระท้าเดຌ฿นกรณี ดังตอเปนีๅ
(ก) ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปลຌว ตเมมีผูຌยืไนขຌอสนอ หรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับ
การคัดลือก
(ข) ป็นงานทีไซับซຌอน ซับซຌอนมาก หรือ ทีไมีทคนิคฉพาะเมหมาะทีไจะด้านินการ
ดยวิธปี ระกาศชิญชวนทัไวเป
(ค) ป็นงานจຌางทีไมีทปีไ รึกษา฿นงานทีไจะจຌางนัๅนจ้านวนจ้ากัด
(ง) กรณีอืไนตามทีไกา้ หนด฿นกฎกระทรวง
(๏) งานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีฉพาะจาะจง ฿หຌกระท้าเดຌ฿นกรณี ดังตอเปนีๅ
(ก) ฿ชຌทัๅงวิ ธีประกาศชิ ญชวนทัไวเปละวิธี คัดลื อ ก หรือ฿ชຌ วิธีคัด ลือ กลຌว ตเม มี
ผูຌยนืไ ขຌอสนอ หรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรบั การคัดลือก
(ข) งานจຌางทีไมีวงงินคาจຌางครัๅงหนึไงเมกินวงงินตามทีไกา้ หนด฿นกฎกระทรวง
(ค) ป็นงานทีไจ้าป็นตຌอง฿หຌทีไปรึกษารายดิมท้าตอจากงานทีไเดຌท้าเวຌลຌวนืไองจากหตุผล
ทางทคนิค
(ง) ป็นงานจຌางทีไมีทีไปรึกษา฿นงานทีไจะจຌางนัๅนจ้านวนจ้ากัดละมีวงงินคาจຌางครัๅงหนึไง
เมกินวงงินตามทีไก้าหนด฿นกฎกระทรวง
(จ) ป็นงานจຌางทีไมีทปีไ รึกษา฿นงานทีไจะจຌางนัๅนพียงรายดียว
(ฉ) ป็ น งานทีไ มี ค วามจ้ า ป็ น ร ง ด ว นหรื อ ทีไ  กีไ ย วกั บ ความมัไ น คงของชาติ หากล า ชຌ า
จะสียหายกหนวยงานของรัฐหรือความมัไนคงของชาติ
(ช) กรณีอืไนตามทีไกา้ หนด฿นกฎกระทรวง
฿หຌคณะกรรมการนยบายมีอ้านาจประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง
ก้าหนดกรณีตัวอยางของงานทีไเมซับซຌอนตาม (ํ) หรืองานทีไซับซຌอน ซับซຌอนมาก หรือทีไมีทคนิคฉพาะ
ตาม (๎) (ข)
รัฐมนตรีอาจออกระบียบพืไอก้าหนดรายละอียดอืไนของงานจຌางทีไปรึกษาตามวรรคหนึไงพิไมติมเดຌ
ตามความจ้าป็นพืไอประยชน์฿นการด้านินการ
มาตรา ๓ํ รายละอี ย ดของวิ ธี ก ารจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า งส้ า หรั บ งานจຌ า งทีไ ป รึ ก ษา฿นหมวดนีๅ
ดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง ฿หຌป็นเปตามระบียบ
ทีไรัฐมนตรีก้าหนด
มาตรา ๓๎ ฿หຌน้าบทบั ญญัติมาตรา ๑๔ มา฿ชຌ บังคับกับงานจຌางทีไ ปรึกษาตามหมวดนีๅ
ดยอนุลม
มาตรา ๓๏ ทีไปรึกษาทีไจะขຌารวมการสนองานกับหนวยงานของรัฐ ตຌองป็นทีไปรึกษา
ทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌกับศูนย์ขຌอมูลทีไปรึกษา กระทรวงการคลัง วຌนตจะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ขຌอมูล
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ทีไปรึกษา กระทรวงการคลัง วาเมมีทีไปรึกษาป็นผูຌ฿หຌบริการ฿นงานทีไจຌางนัๅน หรือป็นงานจຌางทีไปรึกษา
ของหนวยงานของรัฐ฿นตางประทศ
วิธีการยืไนขอขึๅนทะบียนทีไปรึกษา คุณสมบัติละลักษณะตຌองหຌาม การพิกถอนรายชืไอออกจากทะบียน
ละอัตราคาธรรมนียมการขอขึๅนทะบียน รวมทัๅงหลักกณฑ์ละวิธีการอุทธรณ์ละการพิจารณาอุทธรณ์
฿นกรณีทีไศูนย์ขຌอมูลทีไปรึกษา กระทรวงการคลัง เมขึๅนทะบียน฿หຌป็นทีไปรึกษา ฿หຌป็นเปตามทีไก้าหนด
฿นกฎกระทรวง ทัๅงนีๅ ฿นการออกกฎกระทรวงทีไกีไยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตຌองหຌามของทีไปรึกษา
฿หຌค้านึงถึงความสอดคลຌองกับกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌองกับการประกอบวิชาชีพของทีไปรึกษาดຌวย
฿นกรณีทีไหในสมควร รัฐมนตรีอาจออกระบียบก้าหนดหลักกณฑ์การขึๅนทะบียนทีไปรึกษาเวຌ
ป็นอยางอืไนกใเดຌ
มาตรา ๓๐ ฿นการด้านินงานจຌางทีไปรึกษาตละครัๅง ฿หຌผูຌมีอ้านาจตงตัๅงคณะกรรมการ
ด้านินงานจຌางทีไปรึกษา พืไอรับผิดชอบ฿นการด้านินงานจຌางทีไปรึกษานัๅน
องค์ประกอบ องค์ประชุม ละหนຌาทีไของคณะกรรมการด้านินงานจຌางทีไปรึกษา ฿หຌป็นเป
ตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
คาตอบทนคณะกรรมการด้านินงานจຌางทีไปรึกษาตามวรรคหนึไง ฿หຌป็นเปตามทีไกระทรวงการคลัง
ก้าหนด
มาตรา ๓๑ ฿นการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ ฿หຌหนวยงานของรัฐด้านินการดยค้านึงถึง
ความคุຌมคาละวัตถุประสงค์ของงานจຌางทีไปรึกษาป็นส้าคัญ ดย฿หຌพิจารณากณฑ์ดาຌ นคุณภาพ ดังตอเปนีๅ
(ํ) ผลงานละประสบการณ์ของทีไปรึกษา
(๎) วิธีการบริหารละวิธีการปฏิบัตงิ าน
(๏) จ้านวนบุคลากรทีไรว มงาน
(๐) ประภทของทีไปรึกษาทีไรฐั ตຌองการสงสริมหรือสนับสนุน
(๑) ขຌอสนอทางดຌานการงิน
(๒) กณฑ์อืไนตามทีไก้าหนด฿นกฎกระทรวง
ประภทของทีไ ป รึ กษาทีไ รัฐ ตຌ อ งการสง สริม หรื อ สนั บ สนุ น ตาม (๐) ฿หຌ  ป็น เปตามทีไ ก้า หนด
฿นกฎกระทรวง
มาตรา ๓๒ ฿นการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอดยวิธีตามมาตรา ๒๕ (ํ) หรือ (๎) นอกจาก
฿หຌพิจารณากณฑ์ดຌานคุณภาพตามมาตรา ๓๑ ลຌว ฿หຌป็นเปตามกณฑ์฿นการพิจารณาละการ฿หຌนๅ้าหนัก
ดังตอเปนีๅดຌวย
(ํ) กรณีงานจຌางทีไปรึกษาพืไอด้านินงานประจ้า งานทีไมีมาตรฐานชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพ
อยูลຌว หรืองานทีไเมซับซຌอน ฿หຌหนวยงานของรัฐคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอทีไผานกณฑ์ดຌานคุณภาพลຌว
ละ฿หຌคดั ลือกจากรายทีไสนอราคาตไ้าสุด
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(๎) กรณี ง านจຌ า งทีไ ป รึ ก ษาทีไ  ป็ น เปตามมาตรฐานของหน ว ยงานของรั ฐ หรื อ งานทีไ ซั บ ซຌ อ น
฿หຌหนวยงานของรัฐคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอทีไผานกณฑ์ดຌานคุณภาพลຌวละ฿หຌคัดลือกจากรายทีไเดຌคะนนรวม
ดຌานคุณภาพละดຌานราคามากทีไสุด
(๏) กรณีงานจຌางทีไปรึกษาทีไมีความซับซຌอนมาก ฿หຌหนวยงานของรัฐคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอ
ทีไผา นกณฑ์ดຌานคุณภาพลຌวละ฿หຌคดั ลือกจากรายทีไเดຌคะนนดຌานคุณภาพมากทีไสุด
รัฐมนตรีอาจออกระบียบก้าหนดหลักกณฑ์กีไยวกับการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอของงานจຌาง
ทีไ ป รึ ก ษาประภท฿ดหรื อ ก้ า หนดรายละอี ย ดอืไ น ของงานจຌ า งทีไ ป รึ ก ษาตามวรรคหนึไ ง พิไ ม ติ ม เดຌ
ตามความจ้าป็นพืไอประยชน์฿นการด้านินการ
มาตรา ๓๓ การจัดท้าประกาศชิญชวนหรือหนังสือชิญชวนทีไปรึกษา฿หຌขຌารวมการยืไนขຌอสนอ
ละการประกาศผลผูຌชนะหรือผูຌเดຌรบั การคัดลือก ฿หຌน้าบทบัญญัติมาตรา ๒๎ ละมาตรา ๒๒ มา฿ชຌบังคับ
ดยอนุลม
มาตรา ๓๔ รายละอียดวิธีการละขัๅนตอนงานจຌางทีไปรึกษาทีไเมเดຌบัญญัติเวຌ฿นหมวดนีๅ
฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
หมวด ๔
งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง
มาตรา ๓๕ งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางอาจกระท้าเดຌดยวิธีดงั ตอเปนีๅ
(ํ) วิธีประกาศชิญชวนทัไวเป
(๎) วิธีคัดลือก
(๏) วิธีฉพาะจาะจง
(๐) วิธีประกวดบบ
มาตรา ๔์ วิธีประกาศชิญชวนทัไวเป ฿หຌ฿ชຌกับงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง
ทีไมีลักษณะเมซบั ซຌอน
มาตรา ๔ํ วิธีคัดลือก ป็นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางทีไหนวยงานของรัฐ
ชิญชวนผูຌ฿หຌบริการทีไมีคุณสมบัติตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐก้าหนดเมนຌอยกวาสามราย฿หຌขຌายืไน
ขຌอสนอ วຌนต฿นงานนัๅนมีผูຌ฿หຌบริการทีไมีคุณสมบัติตรงตามทีไก้าหนดนຌอยกวาสามราย ทัๅงนีๅ ฿หຌกระท้าเดຌ
฿นกรณีดังตอเปนีๅ
(ํ) ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปลຌว ตเมมีผูຌยนืไ ขຌอสนอ หรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับการคัดลือก
(๎) ป็นงานจຌางทีไมีลักษณะซับซຌอนหรือซับซຌอนมาก
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(๏) ป็นงานกีไยวกับการออกบบหรือ฿ชຌความคิด ชน รูปบบสิไงกอสรຌาง ซึไงหนวยงานของรัฐ
เมมีขอຌ มูลพียงพอทีไจะก้าหนดรายละอียดบืๅองตຌนเดຌ
(๐) กรณีอืไนตามทีไก้าหนด฿นกฎกระทรวง
มาตรา ๔๎ วิธีฉพาะจาะจง ป็นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางทีไหนวยงาน
ของรัฐลือกจຌางผูຌ฿หຌบริการราย฿ดรายหนึไงซึไงคยทราบหรือคยหในความสามารถลຌว ตามทีไคณะกรรมการ
ด้านินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีฉพาะจาะจงเดຌพิจารณาสนอนะ ทัๅงนีๅ ฿หຌกระท้าเดຌ
฿นกรณีดังตอเปนีๅ
(ํ) ฿ชຌทัๅงวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปละวิธีคัดลือก หรือ฿ชຌวิธีคัดลือกลຌว ตเมมีผูຌยืไนขຌอสนอ
หรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรบั การคัดลือก
(๎) ฿หຌ฿ชຌกับงานจຌางทีไมวี งงินงบประมาณคากอสรຌางเมกินวงงินตามทีไก้าหนด฿นกฎกระทรวง
(๏) ป็นงานทีไมีความจ้าป็นรงดวนหรือทีไกีไยวกับความมัไนคงของชาติ หากลาชຌาจะสียหาย
กหนวยงานของรัฐหรือความมัไนคงของชาติ
(๐) ป็นงานทีไจ้าป็นตຌอง฿หຌผูຌ฿หຌบริการรายดิมท้าตอจากงานทีไเดຌท้าเวຌลຌว นืไองจากหตุผล
ทางทคนิค
(๑) กรณีอืไนตามทีไก้าหนด฿นกฎกระทรวง
มาตรา ๔๏ วิธีประกวดบบ ป็นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางทีไหนวยงานของรัฐ
ชิญชวนผูຌ฿หຌบริการทีไมีคุณสมบัติตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐก้าหนด฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ พืไอออกบบ
งานกอสรຌางทีไมีลักษณะพิศษ ป็นทีไชิดชูคุณคาทางดຌานศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอืไน
ตามทีไก้าหนด฿นกฎกระทรวง
มาตรา ๔๐ พืไอประยชน์฿นการด้านินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางตามมาตรา ๔์
มาตรา ๔ํ มาตรา ๔๎ ละมาตรา ๔๏ รัฐมนตรีอาจออกระบียบพืไอก้าหนดรายละอียดอืไนของ
งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางพิไมติมเดຌตามความจ้าป็นพืไอประยชน์฿นการด้านินการ
มาตรา ๔๑ รายละอี ย ดของวิ ธี ก ารจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า งส้ า หรั บ งานจຌ า งออกบบหรื อ ควบคุ ม
งานกอสรຌาง฿นหมวดนีๅดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง
฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
มาตรา ๔๒ ฿หຌน้าบทบัญญัติมาตรา ๑๔ มา฿ชຌบังคับกับงานจຌางออกบบหรือควบคุม
งานกอสรຌางตามหมวดนีๅดยอนุลม
มาตรา ๔๓ ฿นการจຌางผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง ผูຌ฿หຌบริการ
ตຌองมี฿บอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม ลຌวตกรณี
ผูຌ฿หຌบริการตามวรรคหนึไงทีไป็นนิติบคุ คล ตຌองป็นผูຌทเีไ ดຌขึๅนทะบียนเวຌกับสภาวิชาชีพนัๅน โ ดຌวย
มาตรา ๔๔ ผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางทีไป็นคูสัญญากับหนวยงาน
ของรัฐตຌองเมมีสวนเดຌสียกับผูຌประกอบการงานกอสรຌาง฿นงานนัๅน ทังๅ นีๅ ตามระบียบทีไรัฐมนตรีก้าหนด
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มาตรา ๔๕ ฿นการด้านินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางตละครัๅง ฿หຌผูຌมีอ้านาจ
ตงตัๅงคณะกรรมการด้านินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง พืไอรับผิดชอบ฿นการด้านินงาน
จຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางนัๅน
องค์ประกอบ องค์ประชุม ละหนຌาทีไของคณะกรรมการตามวรรคหนึไง ฿หຌป็นเปตามระบียบ
ทีไรัฐมนตรีก้าหนด
คาตอบทนคณะกรรมการตามวรรคหนึไง ฿หຌป็นเปตามทีไกระทรวงการคลังก้าหนด
มาตรา ๕์ ฿นการพิจารณาคัดลือกผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง
฿หຌหนวยงานของรัฐพิจารณาคัดลือกผูຌ฿หຌบริการทีไมี นวคิดของงานจຌางทีไเดຌคะนนดຌานคุณภาพมากทีไสุด
อัต ราค า จຌา งผูຌ฿ หຌ บริ การงานจຌ า งออกบบหรื อ ควบคุ ม งานกอ สรຌ าง ฿หຌ ป็ น เปตามทีไ ก้า หนด
฿นกฎกระทรวง
มาตรา ๕ํ การจัดท้าประกาศชิญชวนหรือหนังสือชิญชวนผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบ
หรือควบคุมงานกอสรຌาง฿หຌขຌารวมการยืไนขຌอสนอ ละการประกาศผลผูຌชนะหรือผูຌเดຌรับการคัดลือก
฿หຌนา้ บทบัญญัตมิ าตรา ๒๎ ละมาตรา ๒๒ มา฿ชຌบงั คับดยอนุลม
มาตรา ๕๎ รายละอี ย ดวิ ธี ก ารละขัๅ น ตอนงานจຌ า งออกบบหรื อ ควบคุ ม งานก อ สรຌ า ง
ทีเไ มเดຌบัญญัติเวຌ฿นหมวดนีๅ ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
หมวด ๕
การท้าสัญญา
มาตรา ๕๏ หน ว ยงานของรั ฐ ตຌ อ งท้ า สั ญ ญาตามบบทีไ ค ณะกรรมการนยบายก้ า หนด
ดยความหในชอบของส้านักงานอัยการสูงสุด ทังๅ นีๅ บบสัญญานัๅน฿หຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาดຌวย
การท้าสัญญาราย฿ดถຌาจ้าป็นตຌองมีขຌอความหรือรายการตกตางเปจากบบสัญญาตามวรรคหนึไง
ดยมีสาระส้าคัญตามทีไก้าหนดเวຌ฿นบบสัญญาละเมท้า฿หຌหนวยงานของรัฐสียปรียบ กใ฿หຌกระท้าเดຌ
วຌนตหนวยงานของรัฐหในวาจะมีปัญหา฿นทางสียปรียบหรือเมรัดกุมพอ กใ฿หຌสงรางสัญญานัๅนเป฿หຌ
ส้านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา฿หຌความหในชอบกอน
฿นกรณีทีไเมอาจท้าสัญญาตามบบสัญญาตามวรรคหนึไงเดຌ ละจ้าป็นตຌองรางสัญญาขึๅน฿หม
฿หຌสงรางสัญญานัๅนเป฿หຌส้านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา฿หຌความหในชอบกอน วຌนตการท้าสัญญา
ตามบบทีไส้านักงานอัยการสูงสุดเดຌคย฿หຌความหในชอบมาลຌว กใ฿หຌกระท้าเดຌ
฿นกรณี จ้ าป็ น ตຌอ งท้ าสั ญ ญาป็ นภาษาต า งประทศ ฿หຌ ท้ าป็ นภาษาอั ง กฤษละตຌ อ งจั ด ท้ า
ขຌอสรุปสาระส้าคัญหงสัญญาป็นภาษาเทยตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการนยบายประกาศก้าหนด
฿นราชกิจจานุบกษา วຌนตการท้าสัญญาป็นภาษาตางประทศตามบบสัญญาทีไคณะกรรมการนยบาย
ก้าหนด

ลม ํ๏๐ ตอนทีไ ๎๐ ก

หนຌา ๐๎
ราชกิจจานุบกษา

๎๐ กุมภาพันธ์ ๎๑๒์

฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐเมเดຌท้าสัญญาตามบบสัญญาตามวรรคหนึไงหรือเมเดຌสงรางสัญญา
฿หຌส้านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา฿หຌความหในชอบกอนตามวรรคสองหรือวรรคสาม หรือตามมาตรา ๕๓
วรรคหนึไง ลຌวตกรณี ฿หຌหนวยงานของรัฐสงสัญญานัๅน฿หຌส้านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา฿หຌความหในชอบ
฿นภายหลังเดຌ มืไอส้านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา฿หຌความหในชอบลຌว หรือมืไอส้านักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาหในชอบต฿หຌกຌเขสัญญา ถຌาหนวยงานของรัฐกຌเขสัญญานัๅน฿หຌป็นเปตามความหในของ
ส้านักงานอัยการสูงสุดลຌว ฿หຌถอื วาสัญญานัๅนมีผลสมบูรณ์
฿นกรณี ทีไ ห น ว ยงานของรั ฐ เม เ ดຌ ท้ า สั ญ ญาตามบบสั ญ ญาตามวรรคหนึไ ง หน ว ยงานของรั ฐ
เมกຌเขสัญญาตามความหในของส้านักงานอัยการสูงสุด หรือคูสัญญาเมตกลงหรือยินยอม฿หຌกຌเขสัญญา
ตามความหในของส้านักงานอัยการสูงสุด หากขຌอสัญญาทีไตกตางจากบบสัญญาหรือขຌอสัญญาทีไเมกຌเข
ตามความหในของส้านักงานอัยการสูงสุดป็นสวนทีไป็นสาระส้าคัญหรือป็นกรณีผิดพลาดอยางรຌายรง
ตามมาตรา ํ์๐ ฿หຌถือวาสัญญานัๅนป็นมฆะ
มาตรา ๕๐ การท้าสัญญาของหนวยงานของรัฐ฿นตางประทศ จะท้าสัญญาป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาของประทศทีไหนวยงานของรัฐนัๅนตัๅงอยู ดยผานการพิจารณาของผูຌชีไยวชาญของหนวยงาน
ของรัฐกใเดຌ
มาตรา ๕๑ สั ญ ญาทีไ ท้ า ฿นราชอาณาจั ก รตຌ อ งมี ขຌ อ ตกลง฿นการหຌ า มคู สั ญ ญาเปจຌ า งช ว ง
฿หຌผูຌอืไนท้าอีกทอดหนึไง เมวาทัๅงหมดหรือตบางสวน วຌนตการจຌางชวงตบางสวนทีไเดຌรับอนุญาตจาก
หนวยงานของรัฐทีไป็นคูสัญญาลຌว ถຌาคูสัญญาเปจຌางชวงดยฝຆาฝนขຌอตกลงดังกลาว ตຌองก้าหนด฿หຌมี
คาปรับส้าหรับการฝຆาฝนขຌอตกลงนัๅนเมนอຌ ยกวารຌอยละสิบของวงงินของงานทีไจຌางชวงตามสัญญา
มาตรา ๕๒ หน ว ยงานของรั ฐ อาจจั ด ท้ า ขຌ อ ตกลงป็ น หนั ง สื อ ดยเม ท้ า ตามบบสั ญ ญา
ตามมาตรา ๕๏ กใเดຌ ฉพาะ฿นกรณี ดังตอเปนีๅ
(ํ) การจัดซืๅอจัดจຌางดยวิธีคัดลือกตามมาตรา ๑๒ (ํ) (ค) หรือการจัดซืๅอจัดจຌางดยวิธี
ฉพาะจาะจงตามมาตรา ๑๒ (๎) (ข) (ง) หรื อ (ฉ) หรื อ การจຌ า งทีไ ป รึ ก ษาดยวิ ธี  ฉพาะจาะจง
ตามมาตรา ๓์ (๏) (ข)
(๎) การจัดซืๅอจัดจຌางจากหนวยงานของรัฐ
(๏) กรณีทีไคูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุเดຌครบถຌวนภาย฿นหຌาวันท้าการนับตัๅงตวันถัดจาก
วันท้าขຌอตกลงป็นหนังสือ
(๐) การชาซึไงผูຌชาเมตຌองสียงินอืไน฿ดนอกจากคาชา
(๑) กรณีอืไนตามทีไคณะกรรมการนยบายประกาศก้าหนด฿นราชกิจจานุบกษา
฿นกรณี ทีไก ารจั ดซืๅ อ จั ด จຌา งมี ว งงิ น ลใ กนຌ อ ยตามทีไ ก้ า หนด฿นกฎกระทรวง จะเม ท้ าขຌ อ ตกลง
ป็นหนังสือเวຌตอ กันกใเดຌ ตตຌองมีหลักฐาน฿นการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅน
฿นการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะก้ า หนดวงงิ น ลใ ก นຌ อ ย฿หຌ  ตกต า งกั น ตามขนาด
หรือประภทของหนวยงานของรัฐกใเดຌ

ลม ํ๏๐ ตอนทีไ ๎๐ ก

หนຌา ๐๏
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มาตรา ๕๓ สัญญาหรือขຌอตกลงป็นหนังสือทีไเดຌลงนามลຌวจะกຌเขเมเดຌ วຌนต฿นกรณี
ดังตอเปนีๅ฿หຌอยู฿นดุลพินจิ ของผูຌมีอ้านาจทีไจะพิจารณาอนุมัต฿ิ หຌกຌเขเดຌ
(ํ) ป็นการกຌเขตามมาตรา ๕๏ วรรคหຌา
(๎) ฿นกรณีทีไมีความจ้าป็นตຌองกຌเขสัญญาหรือขຌอตกลง หากการกຌเขนัๅนเมท้า฿หຌหนวยงาน
ของรัฐสียประยชน์
(๏) ป็นการกຌเขพืไอประยชน์กหนวยงานของรัฐหรือประยชน์สาธารณะ
(๐) กรณีอืไนตามทีไก้าหนด฿นกฎกระทรวง
฿นกรณีการกຌเขสัญญาทีไหนวยงานของรัฐหในวาจะมีปัญหา฿นทางสียประยชน์หรือเมรัดกุมพอ
กใ฿หຌสงรางสัญญาทีไกຌเขนัๅนเป฿หຌส้านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา฿หຌความหในชอบกอน
การกຌเขสัญญาหรือขຌอตกลงตามวรรคหนึไงหรือวรรคสองจะตຌองปฏิบัติตามกฎหมายวาดຌวย
วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง หากมีความจ้าป็นตຌองพิไมหรือลดวงงิน หรือพิไมหรือลด
ระยะวลาสงมอบหรือระยะวลา฿นการท้างาน ฿หຌตกลงพรຌอมกันเป
฿นกรณีทีไมีการกຌเขสัญญาหรือขຌอตกลงพืไอพิไมวงงิน มืไอรวมวงงินตามสัญญาหรือขຌอตกลงดิม
ละวงงินทีไพิไมขึๅน฿หมลຌว หากวงงินรวมดังกลาวมีผลท้า฿หຌผูຌมีอ้านาจอนุมัติสัไงซืๅอหรือสัไงจຌางปลีไยนปลงเป
จะตຌองด้านินการ฿หຌผูຌมีอ้านาจอนุมัติสัไงซืๅอหรือสัไงจຌางตามวงงินรวมดังกลาวป็นผูຌอนุมัติการกຌเขสัญญา
หรือขຌอตกลงดຌวย
฿นกรณีทีไมีการกຌเขสัญญาหรือขຌอตกลงพืไอลดวงงิน ฿หຌผูຌมีอ้านาจอนุมัติสัไงซืๅอหรือสัไงจຌาง
ตามวงงินดิมป็นผูຌอนุมัตกิ ารกຌเขสัญญาหรือขຌอตกลง
มาตรา ๕๔ ฿หຌ ห น ว ยงานของรั ฐ ประกาศผยพร ส าระส้ า คั ญ ของสั ญ ญาหรื อ ขຌ อ ตกลง
ทีไเดຌลงนามลຌว รวมทัๅงการกຌเขปลีไยนปลงสัญญาหรือขຌอตกลง฿นระบบครือ ขายสารสนทศของ
กรมบัญชีกลางละของหนวยงานของรัฐตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไกรมบัญชีกลางก้าหนด
มาตรา ๕๕ รายละอี ย ดวิ ธี ก ารละขัๅ น ตอนการท้ า สั ญ ญาทีไ เ ม เ ดຌ บั ญ ญั ติ เ วຌ ฿ นหมวดนีๅ
฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
หมวด ํ์
การบริหารสัญญาละการตรวจรับพัสดุ
มาตรา ํ์์ ฿นการด้านินการตามสัญญาหรือขຌอตกลง ฿หຌผูຌมีอ้านาจตงตัๅงคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุพืไอรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขຌอตกลงละการตรวจรับพัสดุ
องค์ประกอบ องค์ประชุม ละหนຌาทีไของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ฿หຌป็นเปตามระบียบ
ทีไรัฐมนตรีก้าหนด

ลม ํ๏๐ ตอนทีไ ๎๐ ก

หนຌา ๐๐
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฿นกรณีทีไการจัดซืๅอจัดจຌางมีวงงินลใกนຌอยตามทีไก้าหนด฿นกฎกระทรวง จะตงตัๅงบุคคลหนึไง
บุคคล฿ดป็นผูຌตรวจรับพัสดุนัๅน ดย฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไชนดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกใเดຌ ละ฿หຌน้า
บทบัญญัตมิ าตรา ๕๒ วรรคสาม มา฿ชຌบงั คับดยอนุลม
ผูຌรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขຌอตกลงละการตรวจรับพัสดุตามวรรคหนึไงละวรรคสาม
ซึไ ง เม ฿ ช ผูຌ ทีไ เ ดຌ รั บ ต ง ตัๅ ง ฿หຌ ด้ า รงต้ า หน ง ทีไ ป ฏิ บั ติ ง านกีไ ย วกั บ การจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า งหรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ
฿หຌเดຌรับคาตอบทนตามทีไกระทรวงการคลังก้าหนด
มาตรา ํ์ํ งานจຌ า งก อ สรຌ า งทีไ มี ขัๅ น ตอนการด้ า นิ น การป็ น ระยะ โ อั น จ้ า ป็ น ตຌ อ งมี
การควบคุมงานอยาง฿กลຌชิด หรือมีงืไอนเขการจายงินป็นงวดตามความกຌาวหนຌาของงาน ฿หຌมีผูຌควบคุมงาน
ซึไงตงตัๅงดยผูຌมีอ้านาจพืไอรับผิดชอบ฿นการควบคุมงานกอสรຌางนัๅน
การตงตัๅง คุณสมบัติ ละหนຌาทีไของผูຌควบคุมงาน ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีก้าหนด
คาตอบทนผูຌควบคุมงานตามวรรคหนึไง ฿หຌป็นเปตามทีไกระทรวงการคลังก้าหนด
มาตรา ํ์๎ การงดหรือลดคาปรับ฿หຌกคูสัญญา หรือการขยายวลาท้าการตามสัญญา
หรือขຌอตกลง ฿หຌอยู฿นดุลพินิจของผูຌมีอ้านาจทีไจะพิจารณาเดຌตามจ้านวนวันทีไมีหตุกิดขึๅนจริง ฉพาะ฿นกรณี
ดังตอเปนีๅ
(ํ) หตุกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ
(๎) หตุสุดวิสัย
(๏) หตุกิดจากพฤติการณ์อันหนึไงอัน฿ดทีไคูสัญญาเมตຌองรับผิดตามกฎหมาย
(๐) หตุอืไนตามทีไก้าหนด฿นกฎกระทรวง
หลักกณฑ์ละวิธีการของดหรือลดคาปรับ฿หຌกคูสัญญา หรือการขยายวลาท้าการตามสัญญา
หรือขຌอตกลง ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
มาตรา ํ์๏ ฿นกรณี ทีไ มี  หตุ บ อกลิ ก สั ญ ญาหรื อ ขຌ อ ตกลงต อ เปนีๅ ฿หຌ อ ยู ฿ นดุ ล พิ นิ จ ของ
ผูຌมีอ้านาจทีไจะบอกลิกสัญญาหรือขຌอตกลงกับคูสัญญา
(ํ) หตุตามทีไกฎหมายก้าหนด
(๎) หตุอันชืไอเดຌวาผูຌขายหรือผูຌรับจຌางเมสามารถสงมอบงานหรือท้างาน฿หຌลຌวสรใจเดຌภาย฿น
ระยะวลาทีไก้าหนด
(๏) หตุอืไนตามทีไก้าหนดเวຌ฿นพระราชบัญญัตินหีๅ รือ฿นสัญญาหรือขຌอตกลง
(๐) หตุอืไนตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
การตกลงกับคูสัญญาทีไจะบอกลิกสัญญาหรือขຌอตกลง ฿หຌผูຌมีอ้านาจพิจารณาเดຌฉพาะ฿นกรณี
ทีไป็นประยชน์กหนวยงานของรัฐดยตรงหรือพืไอประยชน์สาธารณะ หรือพืไอกຌเขขຌอสียปรียบของ
หนวยงานของรัฐ฿นการทีไจะปฏิบัตติ ามสัญญาหรือขຌอตกลงนัๅนตอเป
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฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐมิเดຌป็นฝຆายบอกลิกสัญญาหรือขຌอตกลง หรือการบอกลิกสัญญา
หรือขຌอตกลงนัๅนป็นกรณีทีไหนวยงานของรัฐมิเดຌรียกคาปรับ ลຌวตกรณี หากคูสัญญาหในวา หนวยงานของรัฐ
ตຌองรับผิดชด฿ชຌคาสียหาย คูสัญญาจะยืไนค้าขอตอหนวยงานของรัฐ฿หຌพิจารณาชด฿ชຌคาสียหายกใเดຌ
฿นการนีๅ หนวยงานของรัฐตຌองออก฿บรับค้าขอ฿หຌเวຌป็นหลักฐานละพิจารณาค้าขอนัๅนดยเมชักชຌา
มืไอหนวยงานของรัฐมีหนังสือจຌงผลการพิจารณาป็นชน฿ดลຌว หากคูสัญญายังเมพอ฿จ฿นผลการพิจารณา
กใ ฿ หຌ มี สิ ท ธิ ฟງ อ งคดี ต อ ศาลพืไ อ รี ย ก฿หຌ ช ด฿ชຌ ค า สี ย หายตามสั ญ ญาต อ เป ทัๅ ง นีๅ หลั ก กณฑ์ วิ ธี ก าร
ละระยะวลา฿นการพิจ ารณาค้าขอของหนวยงานของรัฐ ฿หຌ ป็นเปตามระบียบทีไ รัฐมนตรีก้ าหนด
ซึไ ง อย า งนຌ อ ยตຌ อ งก้ า หนด฿หຌ ห น ว ยงานของรั ฐ ต ง ตัๅ ง คณะกรรมการขึๅ น พืไ อ พิ จ ารณาค า สี ย หายละ
การก้าหนดวงงินคาสียหายทีไตຌองรายงานตอกระทรวงการคลังพืไอพิจารณา฿หຌความหในชอบ
มาตรา ํ์๐ ฿นกรณีทีไสัญญาหรือขຌอตกลงกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางกิดจากกรณีทีไหนวยงาน
ของรัฐมิเดຌปฏิบัตติ ามพระราชบัญญัตินีๅ กฎกระทรวง ระบียบ หรือประกาศทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ
฿นสวนทีไเมป็นสาระส้าคัญหรือผิดพลาดเมรຌายรง หาท้า฿หຌสัญญาหรือขຌอตกลงกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅน
ป็นมฆะเม
฿หຌคณะกรรมการนยบายมีอ้านาจประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง
ก้าหนดกรณีตัวอยางทีไถือวาป็นสวนทีไป็นสาระส้าคัญหรือป็นกรณีผิดพลาดอยางรຌายรง หรือทีไเมป็น
สาระส้าคัญหรือป็นกรณีผิดพลาดเมราຌ ยรงตามวรรคหนึไง
฿นกรณีทีไมีปัญหากีไยวกับความป็นมฆะของสัญญาหรือขຌอตกลงตามวรรคหนึไง ฿หຌคูสัญญา
ฝຆายหนึไงฝຆาย฿ดสนอรืไองตอคณะกรรมการนยบายป็นผูຌวินจิ ฉัยชีๅขาด
มาตรา ํ์๑ รายละอียดวิธีการละขัๅนตอนการบริหารสัญญาละการตรวจรับพัสดุทีไเมเดຌ
บัญญัติเวຌ฿นหมวดนีๅ ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
หมวด ํํ
การประมินผลการปฏิบัตงิ านของผูຌประกอบการ
มาตรา ํ์๒ พืไอประยชน์ของหนวยงานของรัฐ ฿นการพิจารณาคัดลือ กผูຌยืไนขຌอสนอ
ทีไจะขຌามาป็นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ฿หຌป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ ฿หຌหนวยงานของรัฐประมินผล
การปฏิบัตงิ านของผูຌประกอบการทีไขຌารวมการจัดซืๅอจัดจຌางกับหนวยงานของรัฐ
การประมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึไง ฿หຌพิจารณาถึงความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน
฿หຌลຌวสรใจตามสัญญาของคูสญ
ั ญาป็นส้าคัญ
ผูຌประกอบการราย฿ดทีไมีผลการประมินเมผานกณฑ์ทีไก้าหนด จะถูกระงับการยืไนขຌอสนอ
หรือท้าสัญญากับหนวยงานของรัฐเวຌชวัไ คราว จนกวาจะมีผลการปฏิบัตงิ านป็นเปตามกณฑ์ทีไก้าหนด
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หลักกณฑ์ละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการตามวรรคหนึไง วรรคสอง
ละวรรคสาม ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
มาตรา ํ์๓ ผลการประมินการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการตามมาตรา ํ์๒ ฿หຌป็นสวนหนึไง
ของกณฑ์฿นการพิจารณาคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอกับหนวยงานของรัฐ
มาตรา ํ์๔ ฿นกรณี ทีไ  หใ น สมควร รั ฐ มนตรี อ าจออกระบี ย บก้ า หนดการประมิ น ผล
การปฏิบัติงานอืไนนอกหนือจากความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน฿หຌลຌวสรใจตามสัญญากใเดຌ พืไอประยชน์
฿นการพัฒนาละปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน
ละ฿หຌนา้ บทบัญญัติมาตรา ํ์๒ วรรคสามละวรรคสีไ มา฿ชຌบังคับกับการประมินผลการปฏิบัติงานอืไน
ดยอนุลม
หมวด ํ๎
การทิๅงงาน
มาตรา ํ์๕ ฿นกรณีทีไปรากฏวาผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญาของหนวยงานของรัฐกระท้าการ
ดังตอเปนีๅ ดยเมมีหตุผลอันสมควร ฿หຌถือวาผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญานัๅนกระท้าการอันมีลักษณะป็น
การทิๅงงาน
(ํ) ป็นผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌรับการคัดลือกลຌวเมยอมเปท้าสัญญาหรือขຌอตกลงป็นหนังสือ
กับหนวยงานของรัฐภาย฿นวลาทีไก้าหนด
(๎) คูสัญญาของหนวยงานของรัฐหรือผูຌรับจຌางชวงทีไหนวยงานของรัฐอนุญาต฿หຌรับชวงงานเดຌ
เมปฏิบัตติ ามสัญญาหรือขຌอตกลงป็นหนังสือนัๅน
(๏) มืไอปรากฏวาผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญาของหนวยงานของรัฐกระท้าการอันมีลักษณะป็น
การขัดขวางการขงขันราคาอยางป็นธรรม หรือกระท้าการดยเมสุจริต
(๐) มืไอ ปรากฏว าผลการปฏิ บัติ ตามสัญ ญาของทีไ ปรึ กษาหรือ ผูຌ฿หຌ บริ การงานจຌา งออกบบ
หรือควบคุมงานกอสรຌางมีขຌอบกพรอง ผิดพลาด หรือกอ฿หຌกิดความสียหายกหนวยงานของรัฐอยางรຌายรง
(๑) มืไอปรากฏวาผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางหรือผูຌประกอบการ
งานกอสรຌางเมปฏิบัตติ ามมาตรา ๔๔
(๒) การกระท้าอืไนตามทีไกา้ หนด฿นกฎกระทรวง
฿หຌปลัดกระทรวงการคลังป็นผูຌมีอ้านาจสัไง฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญาป็นผูຌทิๅงงาน ละ฿หຌจຌงวียน
รายชืไอผูຌทิๅงงาน฿หຌหนวยงานของรัฐทราบกับจຌงวียน฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง
รวมทัๅงจຌง฿หຌผูຌทงิๅ งานทราบดຌวย
฿นกรณีทีไนิติบุคคลป็นผูຌทิๅงงาน ถຌาการกระท้าดังกลาวกิดจากหุຌนสวนผูຌจัดการ กรรมการผูຌจัดการ
ผูຌบริหาร หรือผูຌมีอ้านาจ฿นการด้านินงาน฿นกิจการของนิติบคุ คลนัๅน ฿หຌสัไง฿หຌบคุ คลดังกลาวป็นผูຌทิๅงงานดຌวย
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หลักกณฑ์ละวิธีการพิจารณาสัไง฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญาป็นผูຌทิๅงงาน ละการจຌงวียน
รายชืไอผูຌทิๅงงาน ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
มาตรา ํํ์ ผูຌทีไถูกสัไง฿หຌป็นผูຌทิๅงงานตามมาตรา ํ์๕ อาจรຌองขอ฿หຌเดຌรับการพิกถอน
การป็นผูຌทิๅงงานเดຌ ดยอยางนຌอยตຌองป็นเปตามหลักกณฑ์ ดังตอเปนีๅ
(ํ) ป็นผูຌทีไมีฐานะการงินมัไนคง
(๎) มีการช้าระภาษีดยถูกตຌองตามกฎหมาย ละ
(๏) เดຌพຌนก้าหนดระยะวลาการจຌงวียนรายชืไอ฿หຌป็นผูຌทิๅงงานตามระบียบทีไรัฐมนตรีก้าหนด
หลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการขอพิกถอนการป็นผูຌทงิๅ งานละการพิจารณาพิกถอนการป็นผูຌทิๅงงาน
฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรฐั มนตรีก้าหนด
มาตรา ํํํ มืไอเดຌมีการจຌงวียนรายชืไอผูຌทิๅงงานตามมาตรา ํ์๕ ลຌว หຌามหนวยงานของรัฐ
ท้าการจัดซืๅอจัดจຌางกับผูຌทิๅงงานซึไงรวมถึงนิติบุคคลทีไผูຌทิๅงงานป็นหุຌนสวนผูຌจัดการ กรรมการผูຌจัดการ
ผูຌบริหาร หรือผูຌมีอ้านาจ฿นการด้านินงาน฿นกิจการของนิติบุคคลนัๅนดຌวย วຌนตจะเดຌมีการพิกถอน
การป็นผูຌทิๅงงานตามมาตรา ํํ์ ลຌว
หมวด ํ๏
การบริหารพัสดุ
มาตรา ํํ๎ ฿หຌหนวยงานของรัฐจัด฿หຌมีการควบคุมละดูลพัสดุทีไอยู฿นความครอบครอง
฿หຌมีการ฿ชຌละการบริหารพัสดุทีไหมาะสม คุมຌ คา ละกิดประยชน์ตอหนวยงานของรัฐมากทีไสุด
มาตรา ํํ๏ การด้านินการตามมาตรา ํํ๎ ซึไงรวมถึงการกใบ การบันทึก การบิกจาย
การยืม การตรวจสอบ การบ้ารุงรักษา ละการจ้าหนายพัสดุ ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีก้าหนด
หมวด ํ๐
การอุทธรณ์
มาตรา ํํ๐ ผูຌซงึไ เดຌยืไนขຌอสนอพืไอท้าการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุกับหนวยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
กีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุ ฿นกรณีทีไหในวาหนวยงานของรัฐมิเดຌปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์
ละวิธีการทีไก้าหนด฿นพระราชบัญญัตินีๅ กฎกระทรวง ระบียบ หรือประกาศทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ
ป็นหตุ฿หຌตนเมเดຌรบั การประกาศผลป็นผูຌชนะหรือเมเดຌรบั การคัดลือกป็นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ
มาตรา ํํ๑ ผูຌมีสิทธิอุทธรณ์จะยืไนอุทธรณ์฿นรืไองดังตอเปนีๅเมเดຌ
(ํ) การลื อ ก฿ชຌ วิ ธี ก ารจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า งหรื อ กณฑ์ ทีไ ฿ ชຌ ฿ นการพิ จ ารณาผลการจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า ง
ตามพระราชบัญญัตินขีๅ องหนวยงานของรัฐ
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(๎) การยกลิกการจัดซืๅอจัดจຌางตามมาตรา ๒๓
(๏) การละวຌนการอຌางถึงพระราชบัญญัตินีๅ กฎกระทรวง ระบียบ หรือประกาศทีไออกตาม
พระราชบัญญัตินีๅ฿นสวนทีไกีไยวขຌองดยตรงกับการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นประกาศ อกสาร หรือหนังสือชิญชวน
ของหนวยงานของรัฐ
(๐) กรณีอืไนตามทีไก้าหนด฿นกฎกระทรวง
มาตรา ํํ๒ การอุทธรณ์ตຌองท้าป็นหนังสือลงลายมือชืไอผูຌอุทธรณ์
฿นหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึไง ตຌอง฿ชຌถຌอยค้าสุภาพ ละระบุขຌอทใจจริงละหตุผลอันป็นหตุ
หงการอุทธรณ์฿หຌชัดจน พรຌอมนบอกสารหลักฐานทีไกีไยวขຌองเปดຌวย
฿นกรณีทีไหในสมควร รัฐมนตรีอาจออกระบียบก้าหนดวิธีการอุทธรณ์ป็นอยางอืไนหรือรายละอียด
กีไยวกับการอุทธรณ์อืไนดຌวยกใเดຌ
มาตรา ํํ๓ ฿หຌ ผูຌ มี สิ ท ธิอุ ท ธรณ์ ยืไน อุ ท ธรณ์ต อ หน ว ยงานของรั ฐ นัๅ น ภาย฿นจใ ดวั น ท้ า การ
นับตวนั ประกาศผลการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง
มาตรา ํํ๔ ฿หຌหนวยงานของรัฐพิจารณาละวินจิ ฉัยอุทธรณ์฿หຌลຌวสรใจภาย฿นจใดวันท้าการ
นับตวนั ทีไเดຌรบั อุทธรณ์ ฿นกรณีทีไ หในดຌวยกับอุทธรณ์ก฿ใ หຌดา้ นินการตามความหในนัๅนภาย฿นก้าหนดวลา
ดังกลาว
฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐเมหในดຌวยกับอุทธรณ์ เมวาทัๅงหมดหรือบางสวน฿หຌรงรายงานความหใน
พรຌอมหตุผลเปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ํํ๕ ภาย฿นสามวันท้าการนับตวันทีไ
ครบก้าหนดตามวรรคหนึไง
มาตรา ํํ๕ มืไอเดຌรับรายงานจากหนวยงานของรัฐตามมาตรา ํํ๔ ฿หຌคณะกรรมการ
พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ พิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ฿ หຌ  ลຌ ว สรใ จ ภาย฿นสามสิ บ วั น นั บ ต วั น ทีไ เ ดຌ รั บ รายงานดั ง กล า ว
หากรืไอง฿ดเมอาจพิจารณาเดຌทัน฿นก้าหนดนัๅน ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะวลาออกเปเดຌ
เมกินสองครัๅง ครัๅงละเมกินสิบหຌาวันนับตวันทีไครบก้าหนดวลาดังกลาว ละจຌง฿หຌผูຌอุทธรณ์ละผูຌชนะ
การจัดซืๅอจัดจຌางหรือผูຌเดຌรบั การคัดลือกทราบ
฿นกรณีทีไคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หใน วาอุทธรณ์ฟังขึๅ นละมีผลตอการจัดซืๅอ จัดจຌา ง
อยางมีนัยส้าคัญ ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สัไง฿หຌหนวยงานของรัฐด้านินการ฿หຌมีการจัดซืๅอจัดจຌาง฿หม
หรือริไมจากขัๅนตอน฿ดตามทีไหในสมควร ฿นกรณีทีไคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หในวาอุทธรณ์ฟังเมขึๅน
หรือเมมีผลตอการจัดซืๅอจัดจຌางอยางมีนยั ส้าคัญ ฿หຌจຌงหนวยงานของรัฐพืไอท้าการจัดซืๅอจัดจຌางตอเป
การวินจิ ฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์฿หຌป็นทีไสุด
฿นกรณีทีไพຌนก้าหนดระยะวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึไงลຌว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ยังพิจารณาเมลຌวสรใจ ฿หຌยุติรืไอง ละ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จຌงผูຌอุทธรณ์ละผูຌชนะ
การจัดซืๅอจัดจຌางหรือผูຌเดຌรบั การคัดลือกทราบ พรຌอมกับจຌง฿หຌหนวยงานของรัฐท้าการจัดซืๅอจัดจຌางตอเป
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ผูຌอุทธรณ์ผูຌ฿ดเมพอ฿จค้าวินจิ ฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือการยุติรืไองตามวรรคสีไ
ละหในวาหนวยงานของรัฐตຌองรับผิดชด฿ชຌคาสียหาย ผูຌนัๅนมีสิทธิฟງองคดีตอศาลพืไอรียก฿หຌหนวยงานของรัฐ
ชด฿ชຌคาสียหายเดຌ ตการฟງองคดีดังกลาวเมมีผลกระทบตอการจัดซืๅอจัดจຌางทีไหนวยงานของรัฐเดຌลงนาม
฿นสัญญาจัดซืๅอจัดจຌางนัๅนลຌว
หมวด ํ๑
บทก้าหนดทษ
มาตรา ํ๎์ ผูຌ฿ดป็นจຌาหนຌาทีไหรือป็นผูຌมีอ้านาจหนຌาทีไ฿นการด้านินการกีไยวกับการจัดซืๅอ
จัดจຌางหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบัติหนຌาทีไ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัตินีๅ กฎกระทรวง ระบียบ หรือประกาศทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅดยมิชอบ
พืไ อ ฿หຌ  กิ ด ความสี ย หายก ผูຌ ห นึไ ง ผูຌ ฿ ด หรื อ ปฏิ บั ติ ห รื อ ละวຌ น การปฏิ บั ติ ห นຌ า ทีไ ฿ นการจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า ง
หรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินีๅ กฎกระทรวง ระบียบ หรือประกาศทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ
ดยทุ จ ริ ต ตຌ อ งระวางทษจ้ า คุ ก ตัๅ ง ต ห นึไ ง ป ถึ ง สิ บ ป หรื อ ปรั บ ตัๅ ง ต ส องหมืไ น บาทถึ ง สองสนบาท
หรือทัๅงจ้าทัๅงปรับ
ผูຌ฿ดป็นผูຌ฿ชຌหรือผูຌสนับสนุน฿นการกระท้าความผิดตามวรรคหนึไง ผูຌนัๅนตຌองระวางทษตามทีไ
ก้าหนดเวຌส้าหรับความผิดตามวรรคหนึไง
มาตรา ํ๎ํ ผูຌ฿ดเมปฏิบัตติ ามค้าสัไงของคณะกรรมการวินิจฉัยตามมาตรา ๏ํ หรือค้าสัไงของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๐๑ ละคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ลຌวตกรณี พิจารณาลຌวหในวาป็นการเมปฏิบัติตามค้าสัไงดยเมมีหตุผลอันสมควร ผูຌนัๅนมีความผิด
ฐานขัดค้าสัไงจຌาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา฿หຌด้านินคดีกผูຌนนัๅ ตอเป
บทฉพาะกาล
มาตรา ํ๎๎ ฿หຌระบียบส้านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการพัสดุ พ.ศ. ๎๑๏๑ ละระบียบ
ส้านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๐๕ ละบรรดาระบียบ
ขຌอบังคับ ประกาศ ขຌอบัญญัติ ละขຌอก้าหนด฿ด โ กีไยวกับพัสดุ การจัดซืๅอจัดจຌาง หรือการบริหารพัสดุ
ของหนวยงานของรัฐอืไนทีไเมอยูภาย฿ตຌบงั คับของระบียบส้านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการพัสดุ พ.ศ. ๎๑๏๑
หรือระบียบส้านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๐๕ ลຌวตกรณี
รวมทัๅงมติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวกับพัสดุ การจัดซืๅอ จัดจຌาง หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ
ยังคง฿ชຌบังคับเดຌตอ เปทาทีไเมขัดหรือยຌงกับพระราชบัญญัตินีๅจนกวาจะมีกฎกระทรวง ระบียบ หรือประกาศ
฿นรืไองนัๅน โ ตามพระราชบัญญัติน฿ีๅ ชຌบงั คับ
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การด้านินการออกกฎกระทรวง ระบียบ หรือประกาศตามวรรคหนึไง ฿หຌด้านินการ฿หຌลຌวสรใจ
ภาย฿นหนึไงปนบั ตวันทีไพระราชบัญญัติน฿ีๅ ชຌบงั คับ หากเมสามารถด้านินการเดຌ฿หຌรัฐมนตรีรายงานหตุผล
ทีเไ มอาจด้านินการเดຌตอคณะรัฐมนตรีพืไอทราบ
มาตรา ํ๎๏ ฿นกรณีทเีไ มอาจน้าระบียบส้านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการพัสดุ พ.ศ. ๎๑๏๑
หรือระบียบส้านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๐๕ หรือบรรดา
ระบี ย บ ขຌ อ บั ง คั บ ประกาศ ขຌ อ บั ญ ญั ติ ละขຌ อ ก้ า หนด฿ด โ กีไ ย วกั บ พั ส ดุ การจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า ง
หรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ ข องหน ว ยงานของรั ฐ อืไ น ทีไ เ ม อ ยู ภ าย฿ตຌ บั ง คั บ ของระบี ย บส้ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
วาดຌวยการพัสดุ พ.ศ. ๎๑๏๑ หรือระบียบส้านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์
พ.ศ. ๎๑๐๕ ลຌวตกรณี รวมทัๅงมติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวกับพัสดุ การจัดซืๅอจัดจຌาง หรือการบริหารพัสดุ
ของหนวยงานของรัฐ มา฿ชຌบังคับ฿นรืไอง฿ดเดຌตามมาตรา ํ๎๎ การด้านินการของหนวยงานของรัฐ
฿นรืไองนัๅน฿หຌป็นเปตามทีไคณะกรรมการนยบายก้าหนด ทัๅงนีๅ ฿นกรณีทีไยังเมมีการตงตัๅงกรรมการ
ผูຌทรงคุณวุฒิ ฿หຌคณะกรรมการนยบายประกอบดຌวยกรรมการทัๅงหมดทาทีไมีอยูจนกวาจะมีการตงตัๅง
กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ
มาตรา ํ๎๐ ฿นกรณีทีไคณะกรรมการนยบายยังมิเดຌออกประกาศตามความ฿นมาตรา ๓
วรรคสอง หรือคณะกรรมการนยบายเดຌออกประกาศตามความ฿นมาตรา ๓ วรรคสอง ลຌว ตหนวยงานของรัฐ
ยังมิเดຌออกกฎหรือระบียบตามความ฿นมาตรา ๓ วรรคสีไ การจัดซืๅอจัดจຌางตามมาตรา ๓ (ํ) (๎) ละ (๏)
฿หຌป็นเปตามระบียบส้านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการพัสดุ พ.ศ. ๎๑๏๑ ละระบียบส้านักนายกรัฐมนตรี
วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๐๕ ละบรรดาระบียบ ขຌอบังคับ ประกาศ
ขຌอบัญญัติ หรือขຌอก้าหนด฿ด โ กีไยวกับพัสดุ การจัดซืๅอจัดจຌาง หรือการบริหารพัสดุของหนวยงาน
ของรั ฐ อืไ น ทีไ เ ม อ ยู ภ าย฿ตຌ บั ง คั บ ของระบี ย บส้ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ดຌ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๎๑๏๑
หรือระบียบส้านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๐๕ ลຌวตกรณี
รวมทัๅงมติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวกับพัสดุ การจัดซืๅอ จัดจຌาง หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ
จนกว า จะมี ป ระกาศทีไ อ อกตามความ฿นมาตรา ๓ วรรคสอง หรื อ กฎหรื อ ระบี ย บทีไ อ อกตามความ
฿นมาตรา ๓ วรรคสีไ ลຌวตกรณี ฿ชຌบงั คับ
฿นกรณี ทีไ ค ณะกรรมการนยบายเดຌ อ อกประกาศตามความ฿นมาตรา ๓ วรรคสอง ลຌ ว
ตหนวยงานของรัฐ฿ดยังมิเดຌออกกฎหรือระบียบตามความ฿นมาตรา ๓ วรรคสีไ หากหนวยงานของรัฐนัๅน
มิเดຌออกกฎหรือระบียบตามความ฿นมาตรา ๓ วรรคสีไ ภาย฿นหนึไงรຌอยปดสิบวันนับตวันทีไประกาศของ
คณะกรรมการนยบายทีไออกตามความ฿นมาตรา ๓ วรรคสอง ฿ชຌบังคับ การจัดซืๅอจัดจຌางตามมาตรา ๓ (ํ)
(๎) หรือ (๏) ลຌวตกรณี ของหนวยงานของรัฐนัๅน฿หຌด้านินการตามพระราชบัญญัตินีๅ
มาตรา ํ๎๑ ฿นวาระริไมรก ฿หຌคณะกรรมการราคากลางออกประกาศก้าหนดหลักกณฑ์
ละวิธกี ารก้าหนดราคากลางละการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการทีไมีสิทธิป็นผูຌยืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๏๐ (ํ) ละ (๓ ) ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นกຌาสิบวันนับตวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบงั คับ
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฿นระหวางทีไยังเมมีประกาศตามวรรคหนึไง ฿หຌน้าหลักกณฑ์ละรายละอียดประกอบการค้านวณ
ราคากลางงานกอสรຌางทีไคณะกรรมการก้ากับหลักกณฑ์ละตรวจสอบราคากลางงานกอสรຌางซึไงคณะรัฐมนตรี
ต ง ตัๅ ง หรื อ หลั ก กณฑ์ อืไ น ของหน ว ยงานของรั ฐ เดຌ ก้ า หนดเวຌ ก อ นวั น ทีไ พ ระราชบั ญ ญั ติ นีๅ ฿ ชຌ บั ง คั บ
มา฿ชຌบังคับดย฿หຌถือป็นหลักกณฑ์ละวิธีการก้าหนดราคากลางตามพระราชบัญญัตินีๅจนกวาจะมีประกาศ
ตามวรรคหนึไง ละ฿หຌคณะกรรมการก้ากับหลักกณฑ์ละตรวจสอบราคากลางงานกอสรຌางซึไงคณะรัฐมนตรีตงตัๅง
ยังคงปฏิบัตหิ นຌาทีไตอเปจนกวาคณะกรรมการราคากลางตามพระราชบัญญัตินีๅ ขຌารับหนຌาทีไ
มาตรา ํ๎๒ ฿นวาระริไมรก ฿หຌคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก้าหนดนวทางละวิธีการ
฿นการด้านินงานครงการความรวมมือปງองกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐบบของขຌอตกลงคุณธรรม
ละบบรายงานของผูຌสังกตการณ์ การคัดลือกครงการการจัดซืๅอจัดจຌาง ละการคัดลือกผูຌสังกตการณ์
ตามมาตรา ๏๕ (ํ) (๎) (๏) ละ (๐) ฿หຌลຌวสรใจดยรใว
฿นระหวางการด้านินการตามวรรคหนึไง ฿หຌนา้ นวทางการด้านินงานครงการความรวมมือปງองกัน
การทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ บบของขຌอตกลงคุณธรรมละบบรายงานของผูຌสังกตการณ์
การคัดลือกครงการการจัดซืๅอจัดจຌาง ละการคัดลือกผูຌสังกตการณ์ทีไคณะกรรมการความรวมมือปງองกัน
การทุจริตซึไงคณะรัฐมนตรีตงตัๅงเดຌก้าหนดเวຌกอนวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ มา฿ชຌบังคับดย฿หຌถือป็น
นวทางละวิธีการ฿นการด้านินงานครงการความรวมมือปງองกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ
บบของขຌอตกลงคุณธรรมละบบรายงานของผูຌสังกตการณ์ การคัดลือกครงการการจัดซืๅอจัดจຌาง
ละการคัดลือกผูຌสังกตการณ์ตามมาตรา ๏๕ (ํ) (๎) (๏) ละ (๐) ละ฿หຌคณะกรรมการความรวมมือ
ปງ อ งกั น การทุ จ ริ ต ซึไ ง คณะรั ฐ มนตรี  ต ง ตัๅ ง ยั ง คงปฏิ บั ติ ห นຌ า ทีไ ต อ เปจนกว า คณะกรรมการ ค.ป.ท.
ตามพระราชบัญญัตินีๅ ขຌารับหนຌาทีไ
มาตรา ํ๎๓ ฿หຌคณะกรรมการวาดຌวยการพัสดุตามระบียบส้านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการพัสดุ
พ.ศ. ๎๑๏๑ ละคณะกรรมการวาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ ตามระบียบส้านักนายกรัฐมนตรี
วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๐๕ รวมทัๅงคณะกรรมการตามระบียบ ขຌอบังคับ
ประกาศ ขຌอบัญญัติ หรือขຌอก้าหนด฿ด โ ของหนวยงานของรัฐอืไนทีไเมอยูภาย฿ตຌบังคับของระบียบ
ส้านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการพัสดุ พ.ศ. ๎๑๏๑ หรือระบียบส้านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการพัสดุ
ดຌวยวิธกี ารทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๐๕ ลຌวตกรณี ยังคงปฏิบัติหนຌาทีไตอเปจนกวาคณะกรรมการนยบาย
คณะกรรมการวินจิ ฉัย หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ลຌวตกรณี ตามพระราชบัญญัตินีๅ ขຌารับหนຌาทีไ
฿นกรณีทีไคณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินีๅขຌารับหนຌาทีไลຌว ตยังเมมีกฎกระทรวง
ระบียบ หรือประกาศทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ ฿หຌหนຌาทีไ฿นการตีความละวินิจฉัยปัญหา
กีไ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามระบี ย บส้ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ดຌ ว ยการพั ส ดุ พ.ศ. ๎๑๏๑ ละระบี ย บ
ส้านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๐๕ ละบรรดาระบียบ
ขຌอบังคับ ประกาศ ขຌอบัญญัติ ละขຌอก้าหนด฿ด โ กีไยวกับพัสดุ การจัดซืๅอจัดจຌาง หรือการบริหารพัสดุของ
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หนวยงานของรัฐอืไนทีไเมอยูภาย฿ตຌบังคับของระบียบส้านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการพัสดุ พ.ศ. ๎๑๏๑
หรือระบียบส้านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๐๕ ยังคงป็นของ
คณะกรรมการวาดຌวยการพัสดุละคณะกรรมการวาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ รวมทัๅง
คณะกรรมการตามระบียบ ขຌอบังคับ ประกาศ ขຌอบัญญัติ หรือขຌอก้าหนด฿ด โ ของหนวยงานของรัฐนัๅน
วຌนตหนຌาทีไ฿นการตีความละวินจิ ฉัยปัญหาวาบรรดาระบียบ ขຌอบังคับ ประกาศ หรือขຌอก้าหนดดังกลาว
ขัดหรือยຌงกับพระราชบัญญัตินีๅหรือป็นเปตามนวทางของพระราชบัญญัตินีๅหรือเม ฿หຌป็นหนຌาทีไของ
คณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินีๅ
฿หຌน้าความ฿นวรรคสองมา฿ชຌบงั คับกับกรณีทคีไ ณะกรรมการราคากลางละคณะกรรมการ ค.ป.ท.
ตามพระราชบัญญัตินีๅ ขຌารับหนຌาทีไลຌว ตยังมิเดຌออกประกาศตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ ดยอนุลม
มาตรา ํ๎๔ การจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุทเีไ ดຌดา้ นินการตามระบียบส้านักนายกรัฐมนตรี
วาดຌวยการพัสดุ พ.ศ. ๎๑๏๑ หรือระบียบส้านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์
พ.ศ. ๎๑๐๕ หรือระบียบ ขຌอบังคับ ประกาศ ขຌอบัญญัติ หรือขຌอก้าหนด฿ด โ กีไยวกับพัสดุ การจัดซืๅอจัดจຌาง
หรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ ข องหน ว ยงานของรั ฐ อืไ น ทีไ เ ม อ ยู ภ าย฿ตຌ บั ง คั บ ของระบี ย บส้ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี
วาดຌวยการพัสดุ พ.ศ. ๎๑๏๑ หรือระบียบส้านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์
พ.ศ. ๎๑๐๕ ลຌวตกรณี รวมทัๅงมติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวกับพัสดุ การจัดซืๅอจัดจຌาง หรือการบริหารพัสดุของ
หนวยงานของรัฐกอนวันทีไพระราชบัญญัติน฿ีๅ ชຌบงั คับละการตรวจรับละจายงินยังเมลຌวสรใจ ฿หຌด้านินการ
ตามระบี ยบส้ า นักนายกรั ฐ มนตรี ว า ดຌว ยการพัส ดุ พ.ศ. ๎๑๏๑ หรื อ ระบี ยบส้ านั กนายกรั ฐ มนตรี
วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. ๎๑๐๕ หรือระบียบ ขຌอบังคับ ประกาศ ขຌอบัญญัติ
หรือขຌอก้าหนด฿ด โ กีไยวกับพัสดุ การจัดซืๅอจัดจຌาง หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐดังกลาว
รวมทัๅงมติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวกับพัสดุ การจัดซืๅอจัดจຌาง หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตอเป
วຌนต฿นกรณีทีไการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุดังกลาวยังเมเดຌประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศของ
กรมบัญชีกลางหรือของหนวยงานของรัฐพืไอ฿หຌผูຌประกอบการขຌายืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐหรือ฿นกรณี
ทีไมีการยกลิกการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุดังกลาว การจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุนัๅน
หรือการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุครัๅง฿หม ลຌวตกรณี ฿หຌดา้ นินการตามพระราชบัญญัตินีๅ
มาตรา ํ๎๕ ฿นวาระริไมรก ฿หຌกรมบัญชีกลางจัด฿หຌมีการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการทีไมี
คุณสมบัติป็นผูຌยืไนขຌอสนอ฿นงานกอสรຌางของหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑ํ วรรคหนึไง ฿หຌลຌวสรใจ
ดยรใวนับตวันทีไคณะกรรมการราคากลางก้าหนดสาขาของงานกอสรຌางตามมาตรา ๑ํ วรรคหนึไง
หรือนับตวันทีไคณะกรรมการราคากลางก้าหนดวงงินของสาขาของงานกอสรຌางหรือก้าหนด฿หຌตຌอง฿ชຌ
ผูຌประกอบวิชาชีพ฿นสาขา฿ดตามมาตรา ๑ํ วรรคสอง ลຌวตกรณี
฿นระหวางทีไการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติป็นผูຌยืไนขຌอสนอ฿นงานกอสรຌางของ
หนวยงานของรัฐตามวรรคหนึไงยังเมลຌวสรใจ ฿หຌหนวยงานของรัฐเดຌรับยกวຌนเมตຌองปฏิบัติตามมาตรา ๑ํ
วรรคหนึไง หรือวรรคสอง ลຌวตกรณี วຌนต฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐ฿ดมีการจัดท้าบัญชีผูຌประกอบการ
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งานกอสรຌางทีไมีคุณสมบัติบืๅองตຌนเวຌลຌวกอนวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ ฿หຌหนวยงานของรัฐนัๅน฿ชຌบัญชี
ผูຌประกอบการงานกอสรຌางทีไมีคุณสมบัติบืๅองตຌนทีไหนวยงานของรัฐเดຌจัดท้าเวຌลຌวตอเปดย฿หຌถือป็น
การขึๅ น ทะบี ย นผูຌ ป ระกอบการทีไ มี คุ ณ สมบั ติ  ป็ น ผูຌ ยืไ น ขຌ อ สนอ฿นงานก อ สรຌ า งของหน ว ยงานของรั ฐ
ตามมาตรา ๑ํ วรรคหนึไง จนกวาจะมีการประกาศรายชืไอผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติป็นผูຌยืไนขຌอสนอ
฿นงานกอสรຌางของหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๏ วรรคหนึไง
มาตรา ํ๏์ รายชืไอทีไปรึกษาทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌกับศูนย์ขຌอมูลทีไปรึกษา กระทรวงการคลัง
ตามระบียบส้านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการพัสดุ พ.ศ. ๎๑๏๑ กอนวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ
฿หຌถอื วาป็นรายชืไอทีไปรึกษาทีไเดຌขนึๅ ทะบียนเวຌกับศูนย์ขอຌ มูลทีไปรึกษา กระทรวงการคลัง ตามพระราชบัญญัตินีๅ
มาตรา ํ๏ํ รายชืไอผูຌทิๅงงานตามระบียบส้านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการพัสดุ พ.ศ. ๎๑๏๑
ทีไมีอยูกอนวันทีไพระราชบัญญัติน฿ีๅ ชຌบงั คับ ฿หຌถอื วาป็นรายชืไอผูຌทงิๅ งานตามพระราชบัญญัตินีๅ
การด้ า นิ น การพืไ อ สัไ ง ฿หຌ  ป็ น ผูຌ ทิๅ ง งานดຌ ว ยหตุ  ห ง การกระท้ า อั น มี ลั ก ษณะป็ น ผูຌ ทิๅ ง งาน
ตามระบียบส้านักนายกรัฐมนตรี วาดຌวยการพัสดุ พ.ศ. ๎๑๏๑ กอนวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ
฿หຌดา้ นินการพืไอสัไง฿หຌป็นผูຌทิๅงงานดຌวยหตุหงการกระท้าอันมีลักษณะป็นผูຌทิๅงงานตามพระราชบัญญัตินีๅ
มาตรา ํ๏๎ ฿หຌกระทรวงการคลัง กรมบัญชีกลาง ส้านักงาน ก.พ.ร. ส้านักงาน ก.พ.
ส้านักงบประมาณ ละหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌองรวมกันจัดท้าครงสรຌางกรมบัญชีกลาง กรอบอัตราก้าลัง
ขຌาราชการละพนักงานราชการ ละก้าหนดงบประมาณ รวมทัๅงการด้านินการอืไน฿ดอันจ้าป็น พืไอรองรับ
การด้านินการตามอ้านาจหนຌาทีไของกรมบัญชีกลางตามพระราชบัญญัตินีๅ ภาย฿นหกสิบวันนับตวันทีไ
พระราชบัญญัติน฿ีๅ ชຌบังคับ
ผูຌรบั สนองพระราชองการ
พลอก ประยุทธ์ จันทร์อชา
นายกรัฐมนตรี

ลม ํ๏๐ ตอนทีไ ๎๐ ก

หนຌา ๑๐
ราชกิจจานุบกษา

๎๐ กุมภาพันธ์ ๎๑๒์

หมายหตุ :- หตุ ผ ล฿นการประกาศ฿ชຌ พ ระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นีๅ คื อ พืไ อ ฿หຌ ก ารด้ า นิ น การจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า ง
ละการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานทีไป็นมาตรฐานดียวกัน ดยการก้าหนดกณฑ์มาตรฐานกลาง
พืไอ฿หຌหนวยงานของรัฐทุกหงน้าเป฿ชຌป็นหลักปฏิบัติ ดยมุงนຌนการปຂดผยขຌอมูลตอสาธารณชน฿หຌมากทีไสุด
พืไอ฿หຌกิดความปรง฿สละปຂดอกาส฿หຌมีการขงขันอยางป็นธรรม มีการด้านินการจัดซืๅอจัดจຌางทีไค้านึงถึง
วัตถุประสงค์ของการ฿ชຌงานป็นส้าคัญซึไงจะกอ฿หຌกิดความคุຌมคา฿นการ฿ชຌจายงิน มีการวางผนการด้านินงาน
ละมีการประมินผลการปฏิบัติงานซึไงจะท้า฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล รวมทัๅงพืไอ฿หຌป็นเป
ตามหลักธรรมาภิบาล มีการสงสริม฿หຌภาคประชาชนมีสวนรวม฿นการตรวจสอบการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐซึไงป็น
มาตรการหนึไ ง พืไ อ ปງ อ งกั น ปั ญ หาการทุ จ ริ ต ละประพฤติ มิ ช อบ฿นการจั ด ซืๅ อ จั ด จຌ า งภาครั ฐ ประกอบกั บ
มาตรการอืไน โ ชน การจัดซืๅอจัดจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์ ซึไงจะท้า฿หຌกิดความปรง฿ส฿นการด้านินการ
จัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ อันจะป็นการสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกับสาธารณชนละกอ฿หຌกิดผลดีกับการจัดซืๅอจัดจຌาง
ภาครัฐ฿หຌป็นทีไยอมรับดยทัไวเป จึงจ้าป็นตຌองตราพระราชบัญญัตินีๅ

