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สำนักมำตรฐำนกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐ
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หลักการและเหตุผล
การจัดซื้อจัดจ้ าง
ด้ วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่
การเปิ ดเผยโปร่ งใส
ส่ งเสริมให้
ภาคประชาชนมีส่วน
ร่ วม เพือ่ ตรวจสอบ
และป้ องกันการ
ทุจริต
20/03/60

การจัดซื้อจัดจ้ างมี
กรอบการปฏิบตั ิงาน
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน
เดียวกัน

สร้ างความ
เชื่อมั่นให้ กบั
ทุกภาคส่ วน
เน้ นการวางแผนและ
ประเมินผลเพือ่ ให้ เกิด
ประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล
2

มุ่งเน้ นการเปิ ดเผย
ข้ อมูล เพือ่ ความ
โปร่ งใส และมีการ
แข่ งขันอย่ างเป็ น
ธรรม
คานึงถึงวัตถุประสงค์
การใช้ งานเป็ นสาคัญ
เพือ่ ให้ เกิดความคุ้มค่ า
ในการใช้ จ่ายเงิน

พระราชบัญญัตินีใ้ ช้ บังคับเมือ่ พ้นกาหนด 180 วัน
นับแต่ วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
 ให้ ยกเลิ ก บทบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ พั ส ดุ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง
หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ
ข้ อบั ญ ญั ติ และข้ อก าหนดใดๆ ของหน่ วยงานของรั ฐ
ทีอ่ ยู่ภายใต้ บังคับแห่ งพระราชบัญญัตนิ ี้

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 24 ก.พ. 2560
มีผลใช้ บังคับ 23 สิ งหาคม 2560
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พรบ. จัดซื้อจัดจ้ างฯ พ.ศ. 2560
15 หมวด 132 มาตรา
คานิยาม
1

บททัว่ ไป

2

การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้ องกันการทุจริต

3

คณะกรรมการ

4

องค์ กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

5

การขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการ
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พรบ. จัดซื้อจัดจ้ าง ฯ (ต่ อ)
การจัดซื้อจัดจ้ าง

6

7

งานจ้ างทีป่ รึกษา

8

งานจ้ างออกแบบหรือควบคุมงานก่ อสร้ าง

9

10

20/03/60

แ

การทาสั ญญา
การบริหารสั ญญาและการตรวจรับพัสดุ
5

พรบ. จัดซื้อจัดจ้ าง ฯ (ต่ อ)
11

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

12

การทิง้ งาน

13

การบริหารพัสดุ

14

15

แ

การอุทธรณ์
บทกาหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
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การจัดซื้อจัดจ้ าง
“การดาเนินการเพือ่ ให้ ได้ มาซึ่งพัสดุ”
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ซื้อ

จ้ าง

เช่ า

แลกเปลีย่ น

7

สิ นค้ า
งาน
บริการ

พัสดุ

งานจ้ าง
ออกแบบ
และควบคุม
งาน

งานจ้ าง
ทีป่ รึกษา
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งานจ้ าง
ก่ อสร้ าง

8

สิ นค้ า
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วัสดุ

ครุ ภัณฑ์

ที่ดนิ

สิ่ งปลูก
สร้ าง

9

งานบริการ
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งานจ้ างบริการ

งานจ้ างเหมา
บริการ

งานจ้ าง
ทาของ

การรับขนตาม
ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์
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งานก่ อสร้ าง
งาน
ก่ อสร้ าง
อาคาร

ประปา ไฟฟ้า สื่อสาร
โทรคมนาคม การระบายนา้
การขนส่ งทางบก
ทางนา้ ทางเรือ ทางอากาศ

สาธารณูปโภค

การ
ปรับปรุง
ซ่ อมแซม
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อาคารทีท่ าการ โรงพยาบาล
โรงเรียน สนามกีฬา
เสาธง รั้ว

ราคากลาง
“ราคากลาง” หมายความว่ า ราคาเพือ่ ใช้ เป็ นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาทีผ่ ้ ูยนื่ ข้ อเสนอได้ ยนื่
เสนอไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้ างได้ จริงตามลาดับ ดังต่ อไปนี้
(1) ราคาทีไ่ ด้ มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ ทคี่ ณะกรรมการกากับราคากลางกาหนด
(2) ราคาทีไ่ ด้ มาจากฐานข้ อมูลราคาอ้ างอิงของพัสดุทกี่ รมบัญชีกลางจัดทา
ราชการกาหนดไว้แล้ว
(3) ราคามาตรฐานทีส่ านักงบประมาณหรือหน่ วยงานกลางอืน่ กาหนด
(4) ราคาทีไ่ ด้ มาจากการสื บราคาจากท้ องตลาด
(5) ราคาทีเ่ คยซื้อหรือจ้ างครั้งหลังสุ ดภายในระยะเวลาสองปี งบประมาณ
(6) วิธีอนื่ ใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบตั ิของหน่ วยงานของรัฐนั้นๆ
ในกรณีทมี่ รี าคาตาม (1) ให้ ใช้ ราคาตาม (1) ก่ อน ในกรณีที่ไม่ มีราคาตาม (1) แต่ มีราคาตาม
(2) หรือ (3) ให้ ใช้ ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่ อน โดยจะใช้ ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ คานึงถึงประโยชน์
ของหน่ วยงานของรัฐเป็ นสาคัญ ในกรณีที่ไม่ มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ ใช้ ราคาตาม (4) (5)หรือ
(6) โดยจะใช้ ราคาใดตาม (4) (5)หรือ (6)ให้ คานึงถึงประโยชน์ ของหน่ วยงานของรัฐเป็ นสาคัญ
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เงินงบประมาณ
“เงินงบประมาณ” หมายความว่ า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่ าด้ วย
งบประมาณรายจ่ าย กฎหมายว่ าด้ วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้ วย
การโอนงบประมาณ เงินซึ่ งหน่ วยงานของรั ฐได้ รับไว้ โดยได้ รับอนุญาตจาก
รั ฐมนตรี ให้ ไม่ ต้องนาส่ งคลัง ตามกฎหมายว่ าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อ
กฎหมายว่ าด้ วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่ วยงานของรั ฐได้ รับไว้ โดยไม่ ต้องนาส่ ง
คลังเป็ นรายได้ แผ่ นดินตามกฎหมาย และเงินภาษีอากร ค่ าธรรมเนียม หรื อ
ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ อื่ น ใ ด ที่ ต ก เ ป็ น ร า ย ไ ด้ ข อ ง ร า ช ก า ร ส่ ว น ท้ อ ง ถิ่ น
ตามกฎหมายหรือที่ราชการส่ วนท้ องถิ่นมีอานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้
หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่ วยเหลือ และเงินอืน่ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
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หน่ วยงานของรัฐ

ราชการส่ วน
ภูมิภาค

ราชการ
ส่ วนกลาง

รัฐวิสาหกิจ
ราชการส่ วน
ท้ องถิน่
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มหาวิทยาลัยใน
กากับของรัฐ

องค์การ
มหาชน

องค์กรอิสระ
ตาม
รัฐธรรมนูญ

14

หน่ วยงาน
อิสระของรัฐ
หน่ วยงานอืน่ ๆ

มาตรา 6 เพือ่ ให้ การปฏิบัตเิ กีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุโดยใช้ เงินงบประมาณเป็ นไป
อ ย่ า ง มี ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ เ กิ ด ค ว า ม คุ้ ม ค่ า ต่ อ ภ า ร กิ จ ข อ ง รั ฐ แ ล ะ ป้ อ ง กั น ปั ญ ห า ก า ร ทุ จ ริ ต
ให้ หน่ วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตนิ ี้
เพื่ อ ให้ การด าเนิ น งานของรั ฐวิ ส าหกิ จ มหาวิ ท ยาลั ย ในก ากั บ ของรั ฐ หน่ วยงานของรั ฐ
ในต่ า งประเทศหรื อ ส่ วนงานของหน่ วยงานของรั ฐ ที่ ต้ั ง อยู่ ใ นต่ า งประเทศ หรื อ หน่ วยงานของรั ฐ อื่ น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่ องตัว หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หรือ
หน่ วยงานของรั ฐ นั้ น ประสงค์ จ ะจั ด ให้ มี ร ะเบี ย บ ข้ อบั ง คั บ หรื อ ข้ อบั ญ ญั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ าง
และการบริ ห ารพั ส ดุ ขึ้ น ใช้ เองทั้ ง หมดหรื อ แต่ บ างส่ วน ก็ ใ ห้ กระท าได้ โดยต้ อ งด าเนิ น การให้ สอดคล้ อ ง
กับหลักเกณฑ์ การจัดซื้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ เว้ นแต่ ในต่ างประเทศที่
หน่ วยงานของรั ฐหรื อส่ วนงานของหน่ วยงานของรั ฐตั้งอยู่มีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรื อจารี ตประเพณีแห่ ง
ท้ องถิ่นของต่ างประเทศนั้นเป็ นการเฉพาะหรือกาหนดไว้ เป็ นอย่ างอืน่
ร ะ เ บี ย บ ข้ อ บั ง คั บ ห รื อ ข้ อ บั ญ ญั ติ ต า ม ว ร ร ค ส อ ง จ ะ ก า ห น ด ใ ห้ ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
โดยวิธีคดั เลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 เป็ นอย่ างอืน่ ก็ได้
ระเบี ย บ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ ข้ อ บั ญ ญั ติ ต ามวรรคสองและวรรคสาม ต้ อ งได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย และให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา 7

พระราชบัญญัตนิ ีม้ ิให้ ใช้ บังคับแก่

(1) การจัดซื้อจัดจ้ างของรัฐวิสาหกิจที่เกีย่ วกับการพาณิชย์ โดยตรง
( 2 ) ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ยุ ท โ ธ ป ก ร ณ์ แ ล ะ ก า ร บ ริ ก า ร ที่ เ กี่ ย ว กั บ ค ว า ม มั่ น ค ง ข อ ง ช า ติ
โดยวิธีรัฐบาลต่ อรัฐบาล หรือโดยการจัดซื้อจัดจ้ างจากต่ างประเทศที่กฎหมายของต่ างประเทศนั้น กาหนดไว้
เป็ นอย่ างอืน่
(3) การจัดซื้อจัดจ้ างเพื่อการวิจัยและพัฒนา การให้ บริ การทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรื อ
การจ้ างที่ปรึกษา ทั้งนี้ ที่ไม่ สามารถดาเนินการตามพระราชบัญญัตนิ ีไ้ ด้
(4) การจัดซื้อจัดจ้ างโดยใช้ เงินกู้และเงินช่ วยเหลือจากรัฐบาลต่ างประเทศ องค์ การระหว่ างประเทศ
ส ถ า บั น ก า ร เ งิ น ร ะ ห ว่ า ง ป ร ะ เ ท ศ อ ง ค์ ก า ร ต่ า ง ป ร ะ เ ท ศ ทั้ ง ใ น ร ะ ดั บ รั ฐ บ า ล แ ล ะ
ที่ มิ ใ ช่ ระดั บ รั ฐบาล มู ลนิ ธิ ห รื อเอกชนต่ างประเทศ ที่ สั ญญาหรื อข้ อก าหนดในการให้ เงิ น กู้
หรือเงินช่ วยเหลือกาหนดไว้ เป็ นอย่ างอืน่
(5) การจัดซื้อจัดจ้ างโดยใช้ เงินกู้หรือเงินช่ วยเหลือจากรัฐบาลต่ างประเทศ องค์ การระหว่ างประเทศ
สถาบันการเงินระหว่ างประเทศ องค์ การต่ างประเทศทั้งในระดับรั ฐบาลและที่มิใช่ ระดับรั ฐบาล มูลนิธิหรื อ
เอกชนต่ างประเทศ ที่สัญญาหรื อข้ อกาหนดในการให้ เงินกู้หรื อเงินช่ วยเหลือกาหนดไว้ เป็ นอย่ างอื่น โดยใช้
เ งิ น กู้ ห รื อ เ งิ น ช่ ว ย เ ห ลื อ นั้ น ร่ ว ม กั บ เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ ซึ่ ง จ า น ว น เ งิ น กู้
หรือเงินช่ วยเหลือที่ใช้ น้ันเป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
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มาตรา 7 (ต่อ)
(6) การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งของสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหรื อ สถานพยาบาลที่ เ ป็ นหน่ ว ยงานของรั ฐ
โดยใช้ เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ ใช้ เงินบริจาคนั้นร่ วมกับเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้ างตาม (1) (2) และ (3) ที่จะได้ รับยกเว้ นมิให้ นาพระราชบัญญัตินี้มาใช้ บังคับ
ต้ องเป็ นไปตามหลั ก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิ จ จา นุ เ บกษา
โดยประกาศดังกล่ าวจะกาหนดให้ หน่ วยงานของรัฐเสนอเรื่องการจัดซื้อจัดจ้ างใดตาม (1) (2) หรือ (3)
ต่ อคณะกรรมการนโยบายเพือ่ อนุมตั ิให้ ได้ รับยกเว้ นเป็ นรายกรณีไปก็ได้
การยกเว้ นมิให้ นาบทบัญญัติแห่ งพระราชบัญญัตินี้มาใช้ บังคับแก่ การจัดซื้อจัดจ้ างใดทั้งหมด
หรื อแต่ บางส่ วนนอกเหนื อ จากการยกเว้ นตามวรรคหนึ่ ง ให้ ตราเป็ นพระราชกฤษฎี ก า
ตามข้ อเสนอของคณะกรรมการนโยบาย
กรณี ต ามวรรคหนึ่ ง และวรรคสาม ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ จั ด ให้ มี ก ฎหรื อ ระเบีย บเกี่ย วกั บ
การจัดซื้อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุตามหลักเกณฑ์ และแนวทางของระราชบัญญัตินี้ โดยอย่ างน้ อย
ต้ องมีหลักการตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง
การจัดซื้อจัดจ้ างตาม (6) นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรื อสถานพยาบาลที่เป็ นหน่ วยงานของรั ฐ
ต้ องด าเนิ น การตามวรรคสี่ แล้ ว ให้ สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาหรื อ สถานพยาบาลที่ เ ป็ นหน่ วยงาน
ของรั ฐ นั้ น รายงานผลการปฏิ บั ติ ง านต่ อคณะกรรมการนโยบายตามหลั ก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ทีค่ ณะกรรมการนโยบายกาหนด
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หลักการจัดซื้อจัดจ้ าง
เปิ ดเผยข้ อมูล
เปิ ดโอกาสให้ แข่ งขัน
อย่ างเป็ นธรรม

มีคุณลักษณะตอบสนอง
วัตถุประสงค์ การใช้ งาน
และมีราคาเหมาะสม

คุ้มค่ า

เก็บข้ อมูลเป็ นระบบ
เพือ่ การตรวจสอบ
20/03/60

โปร่ งใส

ประสิ ทธิภาพ
ตรวจสอบได้
และ
ประสิ ทธิผล
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วางแผนการจัดซื้อจัดจ้ าง
และมีการประเมินผล

มาตรา 9
การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
•
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การกาหนดคุ ณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะทาการจัดซื้ อจัดจ้ า ง
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ค านึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพ เทคนิ ค และวั ต ถุ ป ระสงค์
ของการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ น้ั น และห้ า มมิ ใ ห้ ก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะ
ของพัสดุให้ ใกล้ เคียงกับยีห่ ้ อใดยีห่ ้ อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ เว้ นแต่ พัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้ างตามวัตถุประสงค์ น้ัน
มียหี่ ้ อเดียวหรือจะต้ องใช้ อะไหล่ ของยีห่ ้ อใด ก็ให้ ระบุยหี่ ้ อนั้นได้
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มาตรา 10
การเปิ ดเผยข้ อเสนอ
 ห้ า มมิ ใ ห้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เปิ ดเผยข้ อ เสนอของผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ
ใน ส่ ว น ที่ เป็ น ส า ระ ส า คั ญ แ ละ เป็ น ข้ อ มู ล ทา ง เท ค นิ ค ข อ ง
ผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอ ซึ่ ง อาจก่ อ ให้ เ กิ ด การได้ เ ปรี ย บเสี ย เปรี ย บระหว่ า ง
ผู้ยื่นข้ อเสนอด้ วยกันต่ อผู้ซึ่งมิได้ เกี่ยวข้ องกับการจัดซื้อจัดจ้ างครั้ ง
นั้นหรื อต่ อผู้ยื่นข้ อเสนอรายอื่น เว้ นแต่ เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมูลต่ อผู้มี
อ า น า จ ห น้ า ที่ ต า ม ก ฎ ห ม า ย ห รื อ ก า ร ด า เ นิ น ก า ร
ตามกฎหมาย

20/03/60
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มาตรา 11
การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้ าง
ต้ องจัดทาแผนทุกปี และประกาศเผยแพร่
1. กรณีเร่ งด่ วนหรือ ใช้ ในราชการลับ

2. กรณี ที่ มี ว งเงิ น ตามที่ ก าหนด
หรื อ มี ค วามจ าเป็ นฉุ ก เฉิ น หรื อ ที่
จะขายทอดตลาด

ยกเว้ น
3. การจ้ างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่ าจ้ าง
ตามกาหนด หรือเกีย่ วกับความ
มั่นคงของชาติ
20/03/60
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4. กรณีงานจ้ างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่ อสร้ างที่เร่ งด่ วน หรือ
เกีย่ วกับความมั่นคงของชาติ

มาตรา 12
บันทึกรายงานผลการพิจารณา
 หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารบั น ทึ ก รายงานผลการ
พิจารณา รายละเอียดวิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้ างและ
จัดเก็บไว้ อย่ างเป็ นระบบ เพื่อประโยชน์ ในการตรวจดูข้อมูล
เมื่อมีการร้ องขอ
 การจัดทาบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการ
แ ล ะ ขั้ น ต อ น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง แ ล ะ ก า ร ร้ อ ง ข อ เ พื่ อ
ต ร ว จ ดู บั น ทึ ก ร า ย ง า น ดั ง ก ล่ า ว ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
20/03/60
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มาตรา 13
การมีส่วนได้ ส่วนเสี ย
•

ในการจัดซื้อจัดจ้ าง ผู้ทมี่ ีหน้ าทีด่ าเนินการต้ องไม่ เป็ นผู้มีส่วน
ได้ เสี ยกับผู้ยนื่ ข้ อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น
• ในกรณีทปี่ รากฏในภายหลังว่ าผู้ที่มีหน้ าที่ดาเนินการตามวรรค
หนึ่งเป็ นผู้มีส่วนได้ เสี ยกับผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อคู่สัญญาในขั้นตอน
หนึ่ ง ขั้ น ตอนใดของการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง หรื อ เป็ นกรรมการใน
คณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้ าง แต่ ไม่ มีผลต่ อการจัดซื้อจัดจ้ าง
อย่ างมีนัยสาคัญ การจัดซื้อจัดจ้ างนั้นย่ อมไม่ เสี ยไป
20/03/60
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มาตรา 14
ข้ อผิดพลาดเล็กน้ อย
ในกรณีทหี่ น่ วยงานของรัฐได้ ทาการจัดซื้อ
จัดจ้ างขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาดหรือ
ผิดหลงเล็กน้ อยและไม่ มผี ลต่ อการจัดซื้อ
จัดจ้ างอย่ างมีนัยสาคัญ การจัดซื้อจัดจ้ างนั้น
ย่ อมไม่ เสี ยไป

20/03/60
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หมวด 2
การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการ
ในการป้องกันการทุจริต
มาตรา 18 ข้ อตกลงคุณธรรม
• ข้ อ ตกลงร่ วมกั น ระหว่ า งหน่ ว ยงานของรั ฐ เจ้ า ของโครงการ ผู้ ยื่ น
ข้ อเสนอ และผู้สังเกตการณ์ โดยตกลงร่ วมกันว่ าจะไม่ กระทาการทุจริต
ในการจัดซื้อจัดจ้ าง
• ผู้ สั ง เกตการณ์ เป็ นผู้ มี ค วามรู้ ความเชี่ ย วชาญ มี ป ระสบการณ์ ใ น
โครงการการที่เข้ าร่ วมสั งเกตการณ์ มีความเป็ นกลางและไม่ เป็ นผู้มี
ส่ วนได้ เสี ยในโครงการนั้นๆ
• การเข้ าร่ วมสั งเกตการณ์ ตั้งแต่ การจัดทาร่ าง TOR จนถึงสิ้ นสุ ด
โครงการ
20/03/60
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มาตรา 19
ผู้ประกอบการต้ องมีแนวทางป้องกันการทุจริต

• ผู้ประกอบการทีอ่ ยู่ในประเภทและวงเงินตามทีก่ าหนดจะต้ อง
จัดให้ มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตและมีแนวทาง
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้ างทีเ่ หมาะสม

20/03/60
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คณะกรรมการ
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(มาตรา 19)
จานวน 19 – 21 คน

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และข้ อร้ องเรียน
(มาตรา 14)
จานวน 16 – 18 คน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(มาตรา 26)
จานวน 17 – 19 คน

คณะกรรมการราคากลางและขึน้ ทะเบียน
ผู้ประกอบการ
(มาตรา 31)
จานวน 15 – 19 คน

คณะกรรมการความร่ วมมือป้ องกันการทุจริต
(มาตรา 37)
จานวน 16 – 18 คน
20/03/60
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1. คณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
1

เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่ อ
คณะรัฐมนตรี

2

เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุ งประสิ ทธิภาพ
การจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

3

กากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐของ
หน่ วยงานของรัฐให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัติ

4

20/03/60

วินิจฉัยความเป็ นโมฆะของสั ญญา รวมทั้งตีความวินิจฉัยปัญหาข้ อ
หารือ

5

วางระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบตั ิ กากับดูแลการจัดซื้อจัด
จ้ างและการบริหารพัสดุของหน่ วยงานภาครัฐ

6

กาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานและจรรยาบรรณของเจ้ าหน้ าที่
28

2. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้ างและบริหารพัสดุภาครัฐ

1

20/03/60

เสนอแนะแนวทางการปรับปรุ งแก้ ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้ าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

2

วิ นิ จ ฉั ย ปั ญ ห า ข้ อ ห า รื อ อ นุ มั ติ ย ก เ ว้ น ห รื อ ผ่ อ น ผั น
การไม่ ปฏิบตั ิตามระเบียบ

3

เสนอความเห็ น ต่ อ ปลั ด กระทรวงการคลั ง ในการพิ จ ารณา
สั่ งให้ ผู้ยนื่ ข้ อเสนอหรือคู่สัญญาเป็ นผู้ทงิ้ งาน การอุทธรณ์ คาสั่ งให้
เป็ นผู้ทงิ้ งาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทงิ้ งาน

4

จัดทารายงานปัญหาอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริ หาร
พัสดุภาครัฐ
29

3. คณะกรรมการกากับราคากลางและขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการ

1

20/03/60

กำหนดหลักเกณฑ์ และวิธีกำรกำหนดรำคำกลำง

2

กากับดูแลการกาหนดราคากลางให้ เป็ นไปตาม พรบ.นี้

3

ตีควำม และวินิจฉัยปั ญหำข้ อหำรือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีกำรกำหนดรำคำกลำง อนุมัตยิ กเว้ น หรือผ่ อนผัน
กำรไม่ ปฏิบตั ติ ำมหลักเกณฑ์

4

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขึน้ ทะเบียน
และกำรเพิกถอนทะเบียนผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบัตกิ ำร
เข้ ำร่ วมกำรจัดซือ้ จัดจ้ ำงของหน่ วยงำนของรัฐ
30

4. คณะกรรมการความร่ วมมือป้องกันการทุจริต

1

กาหนดแนวทาง และวิธีการในการดาเนินโครงการความร่ วมมือ
ป้ องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ

2

กาหนดรูปแบบและเนือ้ หาของข้ อตกลงคุณธรรม

3
4

5
20/03/60

คัดเลือกโครงการ และผู้สังเกตการณ์ เพือ่ เข้ าร่ วมโครงการความ
ร่ วมมือป้ องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ
ตีความ วินิจฉัยปัญหาข้ อหารือ ยกเว้ น หรือผ่ อนผันในการดาเนิน
โครงการความร่ วมมือการป้ องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้ าง
จัดทารายงานผลการประเมินโครงการจัดซื้อจัดจ้ างทีเ่ ข้ าร่ วมโครงการ
ความร่ วมมือป้ องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ
31

5. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และข้ อร้ องเรียน

พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ และ
ข้ อร้ องเรี ยน กรณีท่ เี ห็นว่ าหน่ วยงาน
ของรั ฐมิได้ ปฏิบัตใิ ห้ เป็ นไปตาม
แนวทางของพระราชบัญญัตฯิ
กฎกระทรวง และระเบียบที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ
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หมวด 4 องค์ กรสนับสนุน
1. ดูแลและ พัฒนาระบบการจัดซื้อ
จัดจ้ าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์
และเป็ นศูนย์ ข้อมูลเกีย่ วกับการ
จัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ

2. จัดทาฐานข้ อมูลราคาอ้ างอิง
ของพัสดุ และขึน้ ทะเบียน
ผู้ประกอบการ

ให้ กรมบัญชีกลางเป็ นองค์กร
สนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้ างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
มีอานาจหน้ าที่ ดังนี้

3. รวบรวม วิเคราะห์ และ
ประเมินผลการปฏิบัตงิ านของ
หน่ วยงานของรัฐและจัดทารายงาน
เสนอต่ อคณะกรรมการนโยบาย
20/03/60

4. ฝึ กอบรมเจ้ าหน้ าทีใ่ ห้ มคี วามรู้
เกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพ
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มาตรา 49
เงินเพิม่ สาหรับตาแหน่ งทีม่ เี หตุพเิ ศษ
เจ้ าหน้ าทีซ่ ึ่งผ่ านการฝึ กอบรมตามหลักสู ตรทีก่ รมบัญชีกลาง
กาหนด และได้ รับแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งทีป่ ฏิบัตงิ าน
เกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้ างหรือการบริหารพัสดุมสี ิ ทธิได้ รับ
เงินเพิม่ หรือเงินอืน่ ทานองเดียวกัน
เจ้ าหน้ าที่ซึ่งได้ รับแต่ งตั้งให้ ดารงตาแหน่ งทีป่ ฏิบัติงาน
เกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้ างหรือการบริหารพัสดุเป็ นตาแหน่ ง
ทีม่ ีเหตุพเิ ศษตามกฎหมายว่ าด้ วยระเบียบข้ าราชการพลเรือน
หรือกฎหมายว่ าด้ วยการนั้น
20/03/60
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หมวด 5
การขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการ
• ให้ คณะกรรมการราคากลางกาหนดหลักเกณฑ์ ในการขึน้ ทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่ อสร้ าง
• สาหรับการขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอนื่ ให้ เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการราคากลางเห็นสมควร
• ให้ กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการทีข่ นึ้ ทะเบียนไว้
แล้วในระบบเครือข่ ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
• ในกรณีทกี่ รมบัญชีกลางได้ ขนึ้ ทะเบียนผู้ประกอบการไว้ แล้ ว
หน่ วยงานของรัฐไม่ ต้องจัดให้ มีการขึน้ ทะเบียนอีก
20/03/60
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หมวด 6 วิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง
วิธีประกาศ
เชิญชวน
ทั่วไป
เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัตติ รงตามที่กาหนดซึ่งต้ อง
ไม่ น้อยกว่ า 3 ราย ให้ เข้ ายื่นข้ อเสนอ
เว้ นแต่ มีผ้ ูประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามกาหนดน้ อยกว่ า 3 ราย

วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะ
เจาะจง
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เชิญชวนให้ ผ้ ูประกอบการ
ทั่วไป ที่มีคุณสมบัตติ รง
ตามเงื่อนไขที่กาหนดเข้ า
ยื่นข้ อเสนอ
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หน่ วยงานภาครัฐเชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กาหนดรายใดราย
หนึ่งให้ เข้ ายื่นข้ อเสนอหรือให้
เข้ ามาเจรจาต่ อรองราคากับ
หน่ วยงานของรัฐโดยตรง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง

หลักการ

ยกเว้น
20/03/60

• ให้ เลือกใช้ วธิ ีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปก่ อน เว้ นแต่ จะ
เข้ าเงือ่ นไขวิธีอนื่
• หน่ วยงานของรัฐในต่ างประเทศจะ
ใช้ วธิ ีคดั เลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง
โดยไม่ ใช้ วธิ ีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ก่อนก็ได้
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วิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง
1. ใช้ วธ
ิ ีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว

ไม่ มีผ้ ูยื่นข้ อเสนอ หรือข้ อเสนอ
ไม่ ได้รับการคัดเลือก

3. มีความจาเป็ นเร่ งด่วน
อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์
ที่ไม่ อาจคาดหมายได้
5. ต้ องซื้อโดยตรงจากต่ างประเทศ
หรือดาเนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง
ประเทศ

2. พัสดุทมี่ คี ุณลักษณะเฉพาะเป็ นพิเศษหรือซับซ้ อน หรือต้ องผลิต ก่อสร้ าง
หรือให้ บริการโดยผู้ประกอบการทีม่ ฝี ี มือโดยเฉพาะ หรือมีความชานาญ
เป็ นพิเศษ หรือมีทกั ษะสู งและผู้ประกอบการมีจานวนจากัด

วิธีคดั เลือก
6. ใช้ ในราชการลับ หรือเป็ น
งานที่ต้องปกปิ ดเป็ นความลับ
ของทางราชการ หรือเกีย่ วกับ
ความมั่นคงของประเทศ

4. ลักษณะของการใช้ งาน
หรือมีข้อจากัดทางเทคนิค
ที่จาเป็ นต้ องระบุยหี่ ้ อ
เป็ นการเฉพาะ
7. งานจ้ างซ่ อมพัสดุที่จาเป็ นถอด
ตรวจให้ ทราบความชารุดเสียหาย
เสียก่อน จึงจะประมาณค่าซ่ อมได้
8. กรณีอนื่ ที่กาหนดในกฎกระทรวง
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วิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง
1. ใช้ ทงวิ
ั ้ ธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปและวิธี
คัดเลือก หรื อใช้ วิธีคดั เลือกแล้ ว แต่ไม่มีผ้ ยู ื่น
ข้ อเสนอ หรื อข้ อเสนอไม่ได้ รับการคัดเลือก
3. มีผ้ ปู ระกอบการที่มีคณ
ุ สมบัติโดยตรงเพียง
รายเดียว หรื อผู้ประกอบการซึง่ เป็ นตัวแทน
จาหน่ายหรื อตัวแทนผู้ให้ บริ การโดยชอบด้ วย
กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพสั ดุ
อื่นที่จะใช้ ทดแทนได้
5. เป็ นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ จดั ซื ้อ
จัดจ้ างไว้ ก่อนแล้ ว และมีความจาเป็ นต้ อง
จัดซื ้อจัดจ้ างเพิ่มเติม โดยมูลค่าของพัสดุ
ที่จดั ซื ้อจัดจ้ างเพิ่มเติมจะต้ องไม่สงู กว่า
พัสดุที่ได้ จดั ซื ้อจัดจ้ างไว้ ก่อนแล้ ว
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2. การจัดซื ้อจัดจ้ างพัสดุที่การผลิต จาหน่าย หรื อให้ บริ การทัว่ ไป และมีวงเงินใน
การจัดซื ้อจัดจ้ างครัง้ หนึง่ ไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

วิธีเฉพาะเจาะจง

6. เป็ นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดย
หน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ
หรื อหน่วยงานของต่างประเทศ
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4. มีความจาเป็ นต้ องใช้ พสั ดุ
โดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบตั ิภยั
หรื อธรรมชาติพิบตั ิภยั และการ
จัดซื ้อจัดจ้ างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ ไปหรื อวิธีคดั เลือก
อาจก่อให้ เกิดความล่าช้ าและ
อาจทาให้ เกิดความเสียหาย
ร้ ายแรง
7. ที่ดินและสิ่งก่อสร้ างซึง่
จาเป็ นต้ องซื ้อเฉพาะแห่ง
8. กรณีอื่นที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

เกณฑ์ ในการพิจารณาข้ อเสนอ (มาตรา 65)
ต้ นทุนของพัสดุน้ัน
ตลอดอายุการใช้ งาน

ผลการประเมิน
ผู้ประกอบการ

พัสดุทรี่ ัฐ
ต้ องการส่ งเสริม
หรือสนับสนุน
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วิธีการจัดซื้อจัดจ้ างสินค้า บริการ และงานก่อสร้ าง
ให้ ใช้ เกณฑ์ ราคาประกอบเกณฑ์ อนื่ ที่กาหนด
โดยหน่ วยงานของรัฐจะเลือกใช้ เกณฑ์ ใดเกณฑ์หนึ่ง
หรือหลายเกณฑ์ กไ็ ด้ แล้วพิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้
คะแนนรวมสู งสุ ด เช่ น

ข้ อเสนอด้ านเทคนิคหรือข้ อเสนออืน่
ในกรณีที่กาหนดให้ มีการยืน่ ข้ อเสนอ
ด้ านเทคนิคหรือข้ อเสนออืน่
ก่อนตามวรรคหก
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มาตรฐาน
ของสิ นค้ า
หรือบริการ

บริการหลังการขาย

มาตรา 65 (ต่ อ)
วรรคสาม
“...ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เลื อ กใช้ เกณฑ์ ใ ดเกณฑ์ ห นึ่ ง
หรื อ หลายเกณฑ์ ก็ ไ ด้ ประกอบกั บ เกณฑ์ ร าคา และต้ อ งก าหนดน้ า หนั ก ของแต่ ล ะเกณฑ์
ให้ ชัดเจน แต่ หากหน่ วยงานของรั ฐไม่ อาจเลือกใช้ เกณฑ์ อื่นประกอบและจาเป็ นต้ องใช้ เกณฑ์
เดียวในการพิจารณาคัดเลือก ให้ ใช้ เกณฑ์ ราคา รวมทั้งการให้ คะแนนพร้ อมด้ วยเหตุผลของการ
ให้ คะแนนในแต่ ละเกณฑ์ ”
วรรคสี่
“เมื่อพิจารณาข้ อ เสนอประกอบเกณฑ์ ที่หน่ วยงานของรั ฐใช้ ในการพิจารณาแล้ ว
การพิจารณาเลือกข้ อเสนอให้ จัดเรียงลาดับตามคะแนน ข้ อเสนอใดมีคะแนนสู งสุ ดให้ หน่ วยงาน
ของรัฐเลือกข้ อเสนอของผู้เสนอรายนั้น และให้ บนั ทึกผลการพิจารณาดังกล่ าว”
วรรคห้ า
“ให้ หน่ วยงานของรั ฐประกาศเกณฑ์ ที่ใช้ ในการพิจารณาคัดเลือกและน้าหนักของ
แต่ ละเกณฑ์ ไว้ ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสื อเชิญชวน แล้ วแต่ กรณีด้วย”
20/03/60
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มาตรา 66
การประกาศผลผู้ชนะ
ให้ หน่ วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้ างและเหตุผล
สนับสนุนในระบบเครือข่ ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่ วยงานของรัฐ
การลงนามในสั ญญาจัดซื้อจัดจ้ างจะกระทาได้ ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา
อุทธรณ์ และไม่ มีผู้ใดอุทธรณ์ หรือในกรณีทมี่ ีการอุทธรณ์ เมื่อหน่ วยงาน
ของรัฐได้ รับแจ้ งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ ทาการจัดซื้อ
จัดจ้ างต่ อไปได้ เว้ นแต่ การจัดซื้อจัดจ้ างวิธีคดั เลือกกรณีที่มีความจาเป็ น
เร่ งด่ วน หรือการจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจัดซื้อจัด
จ้ างทีม่ ีวงเงินเล็กน้ อยตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
20/03/60
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มาตรา 67
การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้ าง
ก่ อนลงนามในสั ญญาหน่ วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้ างทีไ่ ด้ ดาเนินการ
ไปแล้ วได้ ในกรณีดงั ต่ อไปนี้
(1) หน่ วยงานของรัฐนั้นไม่ ได้ รับการจัดสรรเงินงบประมาณทีจ่ ะใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้ าง หรือ
เงินงบประมาณที่ได้ รับการจัดสรรไม่ เพียงพอทีจ่ ะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างนั้นต่ อไป
(2) มีการกระทาทีเ่ ข้ าลักษณะผู้ยนื่ ข้ อเสนอทีช่ นะการจัดซื้อจัดจ้ างหรือทีไ่ ด้ รับการคัดเลือก
ข้ อเสนอมีผลประโยชน์ ร่วมกันหรือมีส่วนได้ เสี ยกับรายอืน่ หรือขัดขวางการแข่ งขันอย่ างเป็ นธรรมหรือ
สมยอมกันกับรายอืน่ หรือเจ้ าหน้ าที่ในการเสนอราคาหรือส่ อว่ ากระทาการทุจริตอืน่ ใดในการเสนอราคา
ทั้งนี้ ตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกาหนด
(3) การดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างต่ อไปอาจก่ อให้ เกิดความเสี ยหายแก่
หน่ วยงานของรัฐหรือกระทบต่ อประโยชน์ สาธารณะ
(4) กรณีอนื่ ในทานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ทั้งนี้ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้ างตามวรรคหนึ่งเป็ นเอกสิ ทธิ์ของหน่ วยงานของรัฐ ผู้ยนื่ ข้ อเสนอ
ในการจัดซื้อจัดจ้ างทีถ่ ูกยกเลิกนั้นจะเรียกร้ องค่ าเสี ยหายใดๆ จากหน่ วยงานของรัฐไม่ ได้
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มาตรา 67 ต่ อ
เมือ่ มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้ าง ให้ หน่ วยงานของรัฐแจ้ งให้
ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสารเชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้อง
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้ างครั้งนั้น
ในกรณีที่มีหน่ วยงานของรั ฐเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอตั้งแต่ 2 รายขึน้ ไป มิ
ให้ ถื อ ว่ า หน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น มี ผ ลประโยชน์ ร่ ว มกัน หรื อ มี ส่ วนได้ เ สี ย กับ
หน่ วยงานของรัฐอืน่ ตาม (2)
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ ประกาศในระบบเครือข่ ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และของหน่ วยงานของรัฐทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด และ
ปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สถานทีป่ ิ ดประกาศของหน่ วยงานของรัฐนั้น ใน
การนี้ หน่ วยงานของรัฐจะเผยแพร่ ประกาศดังกล่ าวโดยวิธีการอืน่ ด้ วยก็ได้
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การจ้ างที่ปรึกษา

เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กาหนดซึ่งต้ องไม่ น้อยกว่ า
3 รายให้ ย่ นื ข้ อเสนอ เว้ นแต่
มีท่ ีปรึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กาหนดน้ อยกว่ า 3 ราย

วิธีประกาศ
เชิญชวน
ทั่วไป

วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะ
เจาะจง
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เชิญชวนให้ ท่ ีปรึกษาทั่วไปที่
มีคุณสมบัตติ รงตามเงื่อนไข
ที่กาหนดเข้ ายื่นข้ อเสนอ
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เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัตติ รงตามที่กาหนด
รายใดรายหนึ่ง ให้ เข้ ายื่นข้ อเสนอ
หรื อให้ เข้ ามาเจรจาต่ อรองราคา
โดยตรง

หลักเกณฑ์ วธิ ีการจ้ างที่ปรึกษา
วิธีประกาศ
เชิญชวน
ทั่วไป
1. ใช้ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ ว แต่
ไม่ มีผ้ ูย่ นื ข้ อเสนอ หรือไม่ มีผ้ ูได้ รับการ
คัดเลือก
2. ที่เป็ นงานซับซ้ อน ซับซ้ อนมาก หรือมี
เทคนิคเฉพาะ
3. เป็ นงานที่มีท่ ีปรึกษาในงานที่จะจ้ าง
จานวนจากัด
4. กรณีอ่ นื ที่กาหนดในกฎกระทรวง
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วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะ
เจาะจง
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สาหรับงานที่ไม่ ย่ ุงยากซับซ้ อน
และมีท่ ปี รึกษาซึ่งสามารถทางาน
ได้ เป็ นการทั่วไป

1. ใช้ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธี
คัดเลือก หรือใช้ วิธีคัดเลือกแล้ ว แต่ ไม่ ได้ ผล
2. มีวงเงินค่ าจ้ างครัง้ ไม่ เกินวงเงินตามที่
กาหนดไว้ ในกฎกระทรวง
3. เป็ นงานที่จาเป็ นต้ องจ้ างที่ปรึกษารายเดิม
ทาต่ อจากงานที่ได้ ทาไว้ แล้ ว
4. เป็ นงานที่มีท่ ปี รึกษาจานวนจากัดและมี
วงเงินตามที่กาหนด
5. เป็ นงานที่มีท่ ปี รึกษาเพียงรายเดียว
6. เป็ นงานที่มีความจาเป็ นเร่ งด่ วนหรือที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
7. งานอื่นทีกาหนดในกฎกระทรวง

หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
วิธีการจ้ างทีป่ รึกษา
มาตรา 75 ในการพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ ให้ หน่ วยงานของรั ฐดาเนิ นการ
โดยคานึงถึงความคุ้มค่ าและวัตถุประสงค์ ของงานจ้ างที่ปรึ กษาเป็ นสาคัญ โดยให้ พิจารณา
เกณฑ์ ด้านคุณภาพ ดังต่ อไปนี้
(1) ผลงานและประสบการณ์ ของที่ปรึกษา
(2) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน
(3) จานวนบุคลากรที่ร่วมงาน
(4) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้ องการส่ งเสริมหรือสนับสนุน
(5) ข้ อเสนอทางด้ านการเงิน
(6) เกณฑ์ อนื่ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ประเภทของที่ปรึ กษาที่รัฐต้ องการส่ งเสริ มหรื อสนั บสนุ น ตาม (4)
ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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มาตรา 76

ประกาศ
เชิญชวนทัว่ ไป

คัดเลือก

ในการพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอโดยวิธีตามมาตรา 69 (1) หรื อ (2) นอกจากให้ พิจารณาเกณฑ์
ด้ านคุณภาพตามมาตรา 75 แล้ ว ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์ ในการพิจารณาและการให้ นา้ หนัก ดังต่ อไปนีด้ ้ วย
(1) กรณีงานจ้ างที่ปรึกษาเพือ่ ดาเนินงานประจา งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพอยู่
แล้ ว หรื อ งานที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อน ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ คั ด เลื อ กผู้ ยื่ น ข้ อ เสนอที่ ผ่ า นเกณฑ์ ด้ า นคุ ณ ภาพแล้ ว
และให้ คดั เลือกจากรายที่เสนอราคาตา่ สุ ด
(2) กรณีง านจ้ า งที่ ป รึ ก ษาที่ เป็ นไปตามมาตรฐานของหน่ วยงานของรั ฐ หรื อ งานที่ ซั บ ซ้ อ น
ให้ หน่ วยงานของรั ฐคัดเลือกผู้ยื่นข้ อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ ด้านคุณภาพแล้ วและให้ คัดเลือกจากรายที่ได้ คะแนน
รวมด้ านคุณภาพและด้ านราคามากที่สุด
(3) กรณีง านจ้ า งที่ ปรึ ก ษาที่มี ความซั บ ซ้ อ นมาก ให้ หน่ วยงานของรั ฐ คัดเลือ กผู้ ยื่น ข้ อ เสนอ
ที่ผ่านเกณฑ์ ด้านคุณภาพแล้ วและให้ คดั เลือกจากรายที่ได้ คะแนนด้ านคุณภาพมากที่สุด
รั ฐ มนตรี อ าจออกระเบี ย บก าหนดหลั ก เกณฑ์ เ กี่ ย วกั บ การพิ จ ารณาคั ด เลื อ กข้ อ เสนอของ
งานจ้ างที่ปรึ กษาประเภทใด หรื อกาหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้ างที่ปรึ กษาตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้
ตามความจาเป็ นเพือ่ ประโยชน์ ในการดาเนินการ
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หมวด 8 วิธีการจ้ างออกแบบและควบคุมงาน

วิธีประกาศ
เชิญชวน
ทั่วไป
วิธีเฉพาะ
เจาะจง
วิธีคัดเลือก
20/03/60

วิธี
ประกวด
แบบ
49

จ้ างออกแบบหรือควบคุมงานก่ อสร้ าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ใช้ กบั งานจ้ างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้ าง
ที่มีลกั ษณะไม่ ซับซ้ อน
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จ้ างออกแบบหรือควบคุมงานก่ อสร้ าง
โดยวิธีคดั เลือก
เป็ นงานจ้ างออกแบบหรือควบคุมงานก่ อสร้ าง ทีห่ น่ วยงานเชิญชวน
ให้ ผ้ ทู มี่ คี ุณสมบัตติ รงตามเงื่อนไข ไม่ น้อยกว่ า 3 ราย เข้ ายืน่ ข้ อเสนอ
กรณีดงั นี้

1. ใช้ วธิ ีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วแต่ ไม่ มีผ้ยู นื่ ข้ อเสนอ หรือไม่ มีผ้ไู ด้ รับการคัดเลือก
2. เป็ นงานจ้ างที่มีลกั ษณะซับซ้ อนหรือซับซ้ อนมาก
3. เป็ นงานเกีย่ วกับการออกแบบหรือใช้ ความคิด เช่ น รูปแบบสิ่งก่อสร้ าง
4. กรณีอนื่ ที่กาหนดในกฎกระทรวง
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จ้ างออกแบบหรือควบคุมงานก่ อสร้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็ นงานจ้ างออกแบบหรือควบคุมงานก่ อสร้ าง ที่หน่ วยงานเลือกจ้ าง
รายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ ว

กรณีดงั นี้

1. ใช้ ท้ังวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคดั เลือก หรือใช้ วธิ ีคดั เลือกแล้วแต่ ไม่ มี
ผู้ยนื่ ข้ อเสนอ หรือไม่ มีผ้ไู ด้ รับการคัดเลือก
2. ใช้ กบั งานจ้ างที่มีวงเงินประมาณค่าก่อสร้ างไม่ เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

3. เป็ นงานที่มีความจาเป็ นเร่ งด่ วนหรือเกีย่ วกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้ าจะเสียหาย
แก่หน่ วยงานหรือความมั่นคงของชาติ
4. เป็ นงานที่จาเป็ นต้ องให้ รายเดิมทาต่ อจากงานที่ได้ ทาไว้แล้ว
เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค
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จ้ างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้ าง
โดยวิธีประกวดแบบ
เป็ นงานจ้ างออกแบบหรือควบคุมงานก่ อสร้ าง ทีห่ น่ วยงานเชิญชวน
ให้ ผู้ทมี่ ีคุณสมบัตติ รงตามเงือ่ นไขทีก่ าหนดให้ เข้ ายืน่ ข้ อเสนอ

เพือ่
ออกแบบงานก่ อสร้ างทีม่ ีลกั ษณะพิเศษ เป็ นทีเ่ ชิดชู คุณค่ าทางด้ านศิลปกรรมหรือ
สถาปัตยกรรมของชาติ
หรือ งานอืน่ ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
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ผู้ให้ บริการงานจ้ างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้ าง
ทีเ่ ป็ นคู่สัญญา ต้ องไม่ มีส่วนได้ เสีย
กับผู้ประกอบการงานก่ อสร้ างในงานนั้น

20/03/60

54

หมวด 9
การทาสั ญญา
ต้ อ งท าสั ญ ญาตามแบบที่ ค ณะกรรมการนโยบาย
กาหนด โดยความเห็นชอบของสานักงานอัยการสู งสุ ด
หากมีความจาเป็ นต้ องทาแตกต่ างจากที่กาหนด โดย
ไม่ ทาให้ หน่ วยงานของรั ฐเสี ยเปรี ยบ สามารถกระทา
ได้ หากเห็นว่ ามีปัญหาในทางเสี ยเปรี ยบ ให้ ส่งร่ างให้
สานักงานอัยการสู งสุ ดพิจารณาก่ อน
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55

มาตรา 93 (ต่ อ)

หากจ าเป็ นต้ องร่ างสั ญ ญาขึ้ น ใหม่ ให้ ส่ งร่ างสั ญ ญาให้
สานักงานอัยการสู งสุ ดพิจารณาให้ ความเห็นชอบก่ อน เว้ นแต่
การทาสั ญญาตามแบบที่สานักงานอัยการสู งสุ ดได้ เคยให้ ความ
เห็นชอบมาแล้ ว สามารถกระทาได้
หากจ าเป็ นต้ อ งท าสั ญ ญาเป็ นภาษาต่ างประเทศ ให้ ท าเป็ น
ภาษาอังกฤษ และต้ อ งจัดทาข้ อสรุ ปสาระสาคัญแห่ งสั ญญา
เป็ นภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศ
ก า ห น ด เ ว้ น แ ต่ ก า ร ท า สั ญ ญ า ต า ม แ บ บ สั ญ ญ า ที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
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มาตรา 93 (ต่ อ)
หากไม่ ได้ ทาสั ญญาตามแบบสั ญญา หรือไม่ ได้ ส่งร่ างสั ญญาให้ สานักงานอัยการ
สู งสุ ดพิจารณาให้ ความเห็นชอบก่ อน ให้ ส่งสั ญญานั้นให้ สานักงานอัยการสู งสุ ด
พิจารณาให้ ความเห็นชอบในภายหลังได้ เมื่อได้ รับความเห็ นชอบแล้ ว หรื อ
แก้ ไขสั ญญา ตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ดแล้ ว ให้ ถือว่ าสั ญญานั้น
มีผลสมบูรณ์
กรณีทหี่ น่ วยงานของรัฐไม่ ได้ ทาสั ญญาตามแบบสั ญญา หรือไม่ แก้ ไขสั ญญาตาม
ความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด หรื อคู่สัญญา
ไม่ ตกลงหรือยินยอม
ให้ แ ก้ ไ ขสั ญ ญาตามความเห็ น ของส านั ก งานอัย การสู ง สุ ด หากข้ อ สั ญ ญาที่
แตกต่ างจากแบบสั ญญาหรือข้ อสั ญญา ที่ไม่ แก้ ไขตามความเห็นของสานักงาน
อัยการสู งสุ ดเป็ นส่ วนที่เป็ นสาระสาคัญหรือเป็ นกรณีผิดพลาดอย่ างร้ ายแรงตาม
มาตรา 104 ให้ ถือว่ าสั ญญานั้นเป็ นโมฆะ
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มาตรา 96
การจัดทาข้ อตกลงเป็ นหนังสื อ


หน่ วยงานรัฐอาจทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือโดยไม่ ทาตามแบบสั ญญาที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนดก็ได้ ในกรณีดงั ต่ อไปนี้

1. การจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีคดั เลือกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือ การจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้ างทีป่ รึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 70 (3) (ข)

2. การจัดซื้อจัดจ้ างจากหน่ วยงานรัฐ
3. กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่ งมอบพัสดุได้ ครบถ้ วนภายใน 5 วันทาการ นับแต่ วนั ถัดจากวันทาข้ อตกลง

4. การเช่ าทีผ่ ู้เช่ าไม่ ต้องเสี ยเงินอืน่ ใดนอกจากค่ าเช่ า
5. กรณีอนื่ ตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายประกาศในราชกิจจานุเบกษา

** การจัดซื้อจัดจ้ างวงเงินเล็กน้ อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง จะไม่ ทาข้ อตกลง
เป็ นหนังสื อไว้ ต่อกันก็ได้ แต่ ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้ างครั้งนั้น **
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มาตรา 97
การแก้ ไขสั ญญา
สั ญญาหรือข้ อตกลงเป็ นหนังสื อที่ได้ ลงนามแล้ วจะแก้ ไขไม่ ได้
เว้ นแต่ ในกรณีดงั ต่ อไปนี้ให้ อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้ แก้ ไขได้
(1) เป็ นการแก้ ไขตามมาตรา 93 วรรคห้ า
กรณีไม่ ได้ ทาสั ญญาตามแบบที่กาหนด หรื อไม่ ได้ ส่งร่ างสั ญญาให้ สานักงานอัยการสู งสุ ด
พิจารณาก่ อนให้ ส่งสั ญญาให้ สานักงานอัยการสู งสุ ดพิจารณาภายหลังได้ เมื่อสานั กงาน
อัย การสู งสุ ดพิจารณาให้ ความเห็ นชอบแล้ ว หรื อ เมื่ อส านั กงานอัยการสู ง สุ ด พิจ ารณา
เห็นชอบแต่ ให้ แก้ ไขสั ญญา ถ้ าแก้ ไขให้ เป็ นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด ให้
ถือว่ าสั ญญานั้นมีผลสมบูรณ์
(2) ในกรณี ที่ มี ค วามจ าเป็ นต้ อ งแก้ ไ ขสั ญ ญาหรื อ ข้ อ ตกลง หากการแก้ ไ ขนั้ น
ไม่ ทาให้ หน่ วยงานของรัฐเสี ยประโยชน์
(3) เป็ นการแก้ ไขเพือ่ ประโยชน์ แก่ หน่ วยงานของรัฐหรือประโยชน์ สาธารณะ
(4) กรณีอนื่ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
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การแก้ไขสั ญญา (ต่ อ)
ในกรณี การแก้ ไขสั ญญาที่ห น่ ว ยงานของรั ฐ เห็ น ว่ าจะมีปัญหาในทางเสี ย
ประโยชน์ หรื อ ไม่ รั ด กุ ม พอ ก็ ใ ห้ ส่ งร่ า งสั ญ ญาที่ แ ก้ ไ ขนั้ น ไปให้ ส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด
พิจารณาให้ ความเห็นชอบก่ อน
การแก้ ไขสั ญญาหรื อข้ อตกลงตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสองจะต้ องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่ าด้ วยวิธีการงบประมาณหรื อกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้ อง หากมีความจาเป็ นต้ อง
เพิ่มหรื อลดวงเงิน หรื อเพิ่มหรื อลดระยะเวลาส่ งมอบหรือระยะเวลาในการทางาน ให้ ตกลง
พร้ อมกันไป
ในกรณีที่มีการแก้ ไขสั ญญาหรื อข้ อตกลงเพื่อ เพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตาม
สั ญญาหรื อข้ อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่ แล้ ว หากวงเงินรวมดังกล่ าวมีผลทาให้ ผ้ ูมี
อานาจอนุมัติสั่งซื้อหรื อสั่ งจ้ างเปลี่ยนแปลงไป จะต้ องดาเนินการให้ ผ้ ูมีอานาจอนุมัติสั่งซื้อ
หรือสั่ งจ้ างตามวงเงินรวมดังกล่ าวเป็ นผู้อนุมัตกิ ารแก้ไขสั ญญาหรือข้ อตกลงด้ วย
ในกรณีที่มีการแก้ ไขสั ญญาหรื อข้ อตกลงเพื่อ ลดวงเงิน ให้ ผ้ ูมีอานาจอนุ มัติ
สั่ งซื้อหรือสั่ งจ้ างตามวงเงินเดิมเป็ นผู้อนุมัตกิ ารแก้ไขสั ญญาหรือข้ อตกลง
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หมวด 10
การบริหารสั ญญาและการตรวจรับพัสดุ
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มาตรา 100

• การตรวจรับพัสดุให้ เป็ นไปตามสั ญญา

มาตรา 102

• การงดหรือลดค่ าปรับ หรือการขยาย
ระยะเวลาทาการตามสั ญญา ให้ อยู่ใน
ดุลพินิจตามกรณีทกี่ าหนด

มาตรา 103

• การบอกเลิกสั ญญาให้ อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้มอี านาจ ตามกรณีทกี่ าหนด
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มาตรา 103
เหตุบอกเลิกสั ญญา

ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสั ญญาหรื อข้ อตกลงต่ อไปนี้ ให้ อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มอี านาจทีจ่ ะบอกเลิกสั ญญาหรือข้ อตกลงกับคู่สัญญา
(1) เหตุตามทีก่ ฎหมายกาหนด
(2) เหตุอันเชื่ อได้ ว่าผู้ขายหรื อผู้รับจ้ างไม่ สามารถส่ งมอบงาน
หรือทางานให้ แล้วเสร็จได้ ภายในระยะเวลาที่กาหนด
(3) เหตุอื่นตามที่กาหนดไว้ ในพระราชบัญญัตินีห้ รื อในสั ญญา
หรือข้ อตกลง
(4) เหตุอนื่ ตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกาหนด
การตกลงกับ คู่ สั ญ ญาที่จ ะบอกเลิกสั ญ ญาหรื อข้ อตกลง ให้ ผ้ ู มีอานาจ
พิจารณาได้ เฉพาะในกรณีทเี่ ป็ นประโยชน์ แก่หน่ วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพือ่
ประโยชน์ ส าธารณะ หรื อ เพื่ อ แก้ ไ ขข้ อ เสี ย เปรี ย บของหน่ ว ยงานของรั ฐ
ในการทีจ่ ะปฏิบัติตามสั ญญาหรือข้ อตกลงนั้นต่ อไป
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มาตรา 103 (ต่ อ)
ในกรณีที่หน่ วยงานของรัฐมิได้ เป็ นฝ่ ายบอกเลิกสั ญญาหรือข้ อตกลง หรือการบอก
เลิกสั ญญาหรื อข้ อตกลงนั้นเป็ นกรณีที่หน่ วยงานของรั ฐมิได้ เรี ยกค่ าปรั บ แล้ วแต่ กรณี
หากคู่สัญญาเห็นว่ า หน่ วยงานของรัฐต้ องรับผิดชดใช้ ค่าเสี ยหาย คู่สัญญาจะยืน่ คาขอต่ อ
หน่ วยงานของรัฐให้ พจิ ารณาชดใช้ ค่าเสี ยหายก็ได้ ในการนี้ หน่ วยงานของรัฐต้ องออกใบ
รั บคาขอให้ ไว้ เป็ นหลักฐานและพิจารณาคาขอนั้นโดยไม่ ชักช้ า เมื่อหน่ วยงานของรั ฐมี
หนังสื อแจ้ งผลการพิจารณาเป็ นเช่ นใดแล้ ว หากคู่สัญญายังไม่ พอใจในผลการพิจารณาก็
ให้ มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ ชดใช้ ค่าเสี ยหายตามสั ญญาต่ อไป ทั้งนี้ หลักเกณฑ์
วิธีการ และระยะเวลาในการพิจารณาคาขอของหน่ วยงานของรัฐ ให้ เป็ นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรี กาหนด ซึ่ งอย่ างน้ อยต้ องกาหนดให้ หน่ วยงานของรั ฐแต่ งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาค่ า เสี ย หายและการก าหนดวงเงิ น ค่ า เสี ย หายที่ ต้ อ งรายงานต่ อ
กระทรวงการคลังเพือ่ พิจารณาให้ ความเห็นชอบ
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มาตรา 104
ความเป็ นโมฆะของสั ญญา
ในกรณีที่สัญญาหรื อข้ อตกลงเกิดจากกรณีที่ หน่ วยงาน
รั ฐ มิ ไ ด้ ป ฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ กฎกระทรวง ระเบี ย บ หรื อ
ประกาศที่ อ อกตามความในพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ในส่ วนที่ ไ ม่ เ ป็ น
สาระสาคัญหรื อผิดพลาดไม่ ร้ายแรง ไม่ ทาให้ สัญญาหรื อข้ อตกลง
เกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้ างเป็ นโมฆะ
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หมวด 11
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะ
เข้ ายืน่ ข้ อเสนอหรือเข้ าทาสั ญญากับหน่ วยงานของรัฐ
ผู้ ที่ ไ ม่ ผ่ า นเกณฑ์ ที่ ก าหนดจะถู ก ระงั บ การยื่ น
ข้ อเสนอหรือทาสั ญญากับหน่ วยงานของรัฐไว้ ชั่วคราว
จนกว่ าจะมีผลการประเมินผ่ านเกณฑ์ ที่กาหนด
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หมวด 12 การทิง้ งาน
เป็ นผู้ยนื่ ข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกแล้วไม่ ยอมทาสัญญาหรือข้ อตกลง
เป็ นหนังสือกับหน่ วยงานของรัฐภายในเวลาที่กาหนด
คู่สัญญาของหน่ วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้ างช่ วงที่หน่ วยงานของรั ฐอนุญาตให้ รับช่ วงงานได้
ไม่ ปฏิบัตติ ามสัญญาหรือข้ อตกลงเป็ นหนังสือนั้น
เมื่อปรากฏว่าผู้ยนื่ ข้ อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่ วยงานของรัฐกระทาการอันมีลกั ษณะเป็ นการ
ขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ ร่วมกัน หรือกระทาการ
โดยไม่ สุจริต
เมื่อปรากฏว่ าผลการปฏิบัติต ามสั ญญาของที่ปรึ กษาหรื อผู้ใ ห้ บริ การงานจ้ างออกแบบหรื อ
ควบคุมงานก่ อสร้ างมีข้อบกพร่ อง ผิดพลาด หรือก่ อให้ เกิดความเสี ยหายแก่ หน่ วยงานของรัฐ
อย่ างร้ ายแรง
เมื่อปรากฏว่าผู้ให้ บริการงานจ้ างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้ างหรือผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้ างไม่ ปฏิบัตติ ามมาตรา 88
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มาตรา 110
การเพิกถอนการเป็ นผู้ทงิ้ งาน
ผู้ทงิ้ งานอาจร้ องขอให้ เพิกถอนการเป็ นผู้ทงิ้ งานได้ ตาม
หลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี้
1. เป็ นผู้ทมี่ ฐี านะการเงินมัน่ คง
2. มีการชาระภาษีโดยถูกต้ องตามกฎหมาย และ
3. ได้ พ้นกาหนดระยะเวลาการแจ้ งเวียนรายชื่ อให้ เป็ นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกาหนด
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หมวด 13
การบริหารพัสดุ
• ควบคุมและดูแลพัสดุให้ มีการใช้ และการบริหารพัสดุ
ทีเ่ หมาะสม คุ้มค่ า และเกิดประโยชน์
• การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่ าย การยืม การตรวจสอบ
การบารุงรักษา และการจาหน่ ายพัสดุ ให้ เป็ นไปตาม
ระเบียบ
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หมวด 14 การอุทธรณ์
มาตรา 114 ผู้ซึ่งได้ ยื่นข้ อเสนอเพื่อทาการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุ กับหน่ วยงานของรั ฐ
มีสิทธิอุทธรณ์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่ าหน่ วยงานของรั ฐมิได้ ปฏิบัติ
ให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ นี้ กฎกระทรวง ระเบียบ
หรื อ ประกาศที่อ อกตามความในพระราชบัญญัตินี้ เป็ นเหตุ ให้ ตนไม่ ได้ รับการประกาศผล
เป็ นผู้ชนะหรือไม่ ได้ รับการคัดเลือกเป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงานของรัฐ

มาตรา 115 ผู้มสี ิ ทธิอุทธรณ์ จะยืน่ อุทธรณ์ ในเรื่องดังต่ อไปนีไ้ ม่ ได้
(1) การเลือกใช้ วิธีการจัดซื้อจัดจ้ างหรือเกณฑ์ ที่ใช้ ในการพิจารณาผลการจัดซื้อ
จัดจ้ างตามพระราชบัญญัตินีข้ องหน่ วยงานของรัฐ
(2) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้ างตามมาตรา 67
(3) การละเว้ นการอ้ างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตินีใ้ นส่ วนที่เกีย่ วข้ องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้ างในประกาศ เอกสาร
หรือหนังสื อเชิญชวนของหน่ วยงานของรัฐ
(4) กรณีอนื่ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
20/03/60

69

หมวด 14 การอุทธรณ์ (ต่ อ)
มาตรา 116 การอุทธรณ์ ต้องทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์
มาตรา 117 ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น ภายใน
7 วันทาการ นับแต่ วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้ างในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

มาตรา 118 ให้ หน่ วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ แล้ วเสร็จภายใน
7 วันทาการ นับแต่ วันที่ได้ รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้ วยกับอุทธรณ์ ก็ให้ ดาเนินการ
ตามความเห็นนั้นภายในกาหนดเวลาดังกล่ าว
ในกรณีที่หน่ วยงานของรัฐไม่ เห็นด้ วยกับอุทธรณ์ ไม่ ว่าทั้งหมดหรื อ
บางส่ วนให้ เร่ งรายงานความเห็นพร้ อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตามมาตรา 119 ภายใน 3 วันทาการ นับแต่ วนั ที่ครบกาหนดตามวรรคหนึ่ง
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หมวด 14 การอุทธรณ์ (ต่ อ)
มาตรา 119
- ให้ ค ณะกรรมการพิจ ารณาอุ ท ธรณ์ พิจ ารณาอุ ท ธรณ์ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภายใน 30 วัน นั บแต่ วันที่ ได้ รั บรายงานตามมาตรา 119 หากเรื่ องใดไม่ อาจ
พิจารณาได้ ทันในกาหนดนั้น ให้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ขยายระยะเวลา
ออกไปได้ ไม่ เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่ เกิน 15 วัน
- การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ เป็ นที่สุด
- ผู้อุทธรณ์ ผ้ ูใดไม่ พอใจคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
หรื อการยุติเรื่ อง และเห็นว่ าหน่ วยงานของรั ฐต้ องรั บผิดชดใช้ ค่าเสี ยหาย ผู้น้ ันมี
สิ ทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรี ยกให้ หน่ วยงานของรั ฐชดใช้ ค่าเสี ยหายได้ แต่ การฟ้อง
คดีดัง กล่ า วไม่ มีผ ลกระทบต่ อการจัดซื้ อจัด จ้ า งที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ได้ ลงนาม
ในสั ญญาจัดซื้อจัดจ้ างนั้นแล้ ว
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หมวด 15
บทกาหนดโทษ
มาตรา 120 ผู้ใดเป็ นเจ้ าหน้ าที่หรื อเป็ นผู้มีอานาจหน้ าที่ในการดาเนินการ
เกี่ย วกับ การจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งหรื อการบริ ห ารพัส ดุ ปฏิ บัติ ห รื อ ละเว้ นการปฏิ บั ติ
หน้ าที่ ใ นการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างหรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้
กฎกระทรวง ระเบียบ หรื อประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิ
ชอบเพื่อให้ เกิดความเสี ยหายแก่ ผ้ ูห นึ่ งผู้ ใด หรื อปฏิบัติหรื อละเว้ นการปฏิบัติ
หน้ าที่ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริ ตต้ องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ หนึ่งปี ถึงสิ บปี
หรือปรับตั้งแต่ สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทัง้ ปรับ
ผู้ ใ ดเป็ นผู้ ใช้ หรื อ ผู้ สนั บ สนุ น ในการกระท าความผิ ด ตาม
วรรคหนึ่ง ผู้น้ันต้ องระวางโทษตามทีก่ าหนดไว้ สาหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง
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มาตรา 121
ไม่ ชี้แจงหรือส่ งเอกสาร
ผู้ใดไม่ ปฏิบัติตามคาสั่ งของคณะกรรมการวินิจฉั ยตาม
มาตรา 31 หรื อคาสั่ งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ต า ม ม า ต ร า 45 แ ล ะ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร วิ นิ จ ฉั ย ห รื อ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้ วแต่ กรณี พิจารณาแล้ ว
เห็ น ว่ า เป็ นการไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามค าสั่ ง โดยไม่ มี เ หตุ ผ ลอั น
สมควร ผู้ น้ั น มี ค วามผิ ด ฐานขั ด ค าสั่ ง เจ้ า พนั ก งานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาให้ ดาเนินคดีแก่ ผู้น้ันต่ อไป
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บทเฉพาะกาล
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กรณีทยี่ งั ไม่ ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศให้ นาระเบียบทีใ่ ช้ บังคับอยู่เดิมมา
ใช้ บังคับต่ อไปเท่ าที่ไม่ ขัดหรื อแย้ งกับพระราชบัญญัตินี้จ นกว่ าจะมีกฎกระทรวง
ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตนิ ีใ้ ช้ บังคับ (มาตรา 122)
ก ร ณี ไ ม่ อ า จ น า ร ะ เ บี ย บ เ ดิ ม ม า ใ ช้ บั ง คั บ ใ น เ รื่ อ ง ใ ด ไ ด้ ใ ห้ เ ป็ น ไ ป ต า ม ที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด (มาตรา 123)
การดาเนิ นการจัด ซื้ อจัดจ้ างให้ เป็ นไปตามระเบียบที่ใช้ บังคับอยู่เดิม จนกว่ าจะมี
ประกาศ หรือกฎหรือระเบียบแล้วแต่ กรณี ใช้ บังคับ (มาตรา 124)
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างที่ได้ ดาเนินการตามระเบียบที่ใช้ บังคับอยู่เดิมก่ อนวันที่
พระราชบั ญ ญั ติ นี้ ใ ช้ บั ง คั บ และการตรวจรั บ และการจ่ า ยเงิ น ยั ง ไม่ แ ล้ ว เสร็ จ ให้
ดาเนินการตามระเบียบเดิมต่ อไป เว้ นแต่ ยงั ไม่ ได้ ประกาศจัดซื้อจัดจ้ าง หรือในกรณีที่
มีการยกเลิกการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างนั้น หรื อการ
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ค รั้ ง ใ ห ม่ แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี ใ ห้ ด า เ นิ น ก า ร
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ (มาตรา 128)
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