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สร้างความ
เช่ือมั่นให้กบั
ทุกภาคส่วน 

การจัดซ้ือจัดจ้างมี
กรอบการปฏิบตัิงาน
ทีเ่ป็นมาตรฐาน

เดยีวกนั 

มุ่งเน้นการเปิดเผย
ข้อมูล เพือ่ความ
โปร่งใส และมกีาร
แข่งขนัอย่างเป็น

ธรรม 

ค านึงถึงวตัถุประสงค์
การใช้งานเป็นส าคญั 
เพือ่ให้เกดิความคุ้มค่า
ในการใช้จ่ายเงนิ เน้นการวางแผนและ

ประเมนิผลเพือ่ให้เกดิ
ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

ส่งเสริมให้ 
ภาคประชาชนมส่ีวน
ร่วม เพือ่ตรวจสอบ
และป้องกนัการ

ทุจริต 

การจัดซ้ือจัดจ้าง
ด้วยวธีิการทาง

อเิลก็ทรอนิกส์ เพือ่
การเปิดเผยโปร่งใส 

หลกัการและเหตุผล 
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พระราชบัญญตัินีใ้ช้บังคบัเมือ่พ้นก าหนด 180 วนั  
นับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 ใ ห้ยกเลิกบทบัญญัติ เกี่ยวกับพัสดุ  การจัดซ้ือจัดจ้าง  
หรือการบริหารพสัดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ 
ข้อบัญญัติ  และข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ  
ทีอ่ยู่ภายใต้บังคบัแห่งพระราชบัญญตันีิ ้

ประกาศในราชกจิจานุเบกษา  24  ก.พ. 2560  
มผีลใช้บังคบั  23  สิงหาคม 2560 
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พรบ. จัดซ้ือจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560  
15 หมวด  132 มาตรา 

บททัว่ไป 

การมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกนัการทุจริต 

คณะกรรมการ 

องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

1 

2 

3 

4 

การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ 5 

ค านิยาม 
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แ 

พรบ. จัดซ้ือจัดจ้าง ฯ (ต่อ)  

การจัดซื้อจัดจ้าง 

งานจ้างทีป่รึกษา 

 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

 การท าสัญญา 

6 

7 

8 

9 

 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ  10 
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แ 

พรบ. จัดซ้ือจัดจ้าง ฯ (ต่อ)  

 การทิง้งาน 

การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

  การอุทธรณ์ 

11 

12 

13 

14 

  บทก าหนดโทษ 15 

  การบริหารพสัดุ 

บทเฉพาะกาล 
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การจัดซ้ือจัดจ้าง 
“การด าเนินการเพือ่ให้ได้มาซ่ึงพสัดุ” 

 ซ้ือ  จ้าง 

 เช่า แลกเปลีย่น 
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พสัดุ 

สินค้า 

งานจ้าง
ก่อสร้าง 

งานจ้าง
ออกแบบ
และควบคุม

งาน 

งานจ้าง 
ทีป่รึกษา 

งาน
บริการ 
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วสัดุ ครุภัณฑ์ 

ที่ดนิ 
ส่ิงปลูก
สร้าง 

สินค้า 
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งานจ้างบริการ 
งานจ้างเหมา

บริการ 

งานจ้าง 
ท าของ 

การรับขนตาม
ประมวลกฎหมาย
แพ่งและพาณิชย์ 

งานบริการ 
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งานก่อสร้าง 

งาน
ก่อสร้าง
อาคาร  

สาธารณูปโภค 

การ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม 

อาคารทีท่ าการ โรงพยาบาล 
โรงเรียน สนามกฬีา  

เสาธง ร้ัว 

ประปา ไฟฟ้า ส่ือสาร 
โทรคมนาคม การระบายน า้ 

การขนส่งทางบก  
ทางน า้ ทางเรือ ทางอากาศ 
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               “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพือ่ใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทยีบราคาทีผู้่ยืน่ข้อเสนอได้ยืน่
เสนอไว้ซ่ึงสามารถจัดซ้ือจัดจ้างได้จริงตามล าดบั ดงัต่อไปนี้ 

             (1) ราคาทีไ่ด้มาจากการค านวณตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการก ากบัราคากลางก าหนด 

             (2) ราคาทีไ่ด้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างองิของพสัดุทีก่รมบัญชีกลางจัดท า 

             (3) ราคามาตรฐานทีส่ านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอืน่ก าหนด 

             (4) ราคาทีไ่ด้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 

             (5) ราคาทีเ่คยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 

             (6) วธีิอืน่ใดตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ หรือแนวทางปฏิบตัิของหน่วยงานของรัฐน้ันๆ 

                      ในกรณทีีม่รีาคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม 
(2)  หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค านึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม   (4) (5)หรือ 
(6) โดยจะใช้ราคาใดตาม  (4) (5)หรือ (6)ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั 

ราชการก าหนดไวแ้ลว้ 

ราคากลาง 
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เงนิงบประมาณ 

 “เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย   กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ   กฎหมายเกี่ยวด้วย
การโอนงบประมาณ  เงินซ่ึงหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีให้ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ
กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซ่ึงหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนาส่ง
คลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงินภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือ
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 
ตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเกบ็ตามกฎหมาย และให้
หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลอื และเงินอืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  
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ราชการส่วน
ท้องถิน่ 

ราชการส่วน
ภูมิภาค 

ราชการ
ส่วนกลาง 

รัฐวสิาหกจิ 

องค์การ
มหาชน 

หน่วยงาน
อสิระของรัฐ 

องค์กรอสิระ
ตาม

รัฐธรรมนูญ 

หน่วยงานอืน่ๆ 

มหาวทิยาลยัใน
ก ากบัของรัฐ 

หน่วยงานของรัฐ 
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 มาตรา 6  เพือ่ให้การปฏิบัตเิกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุโดยใช้เงินงบประมาณเป็นไป
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  
ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตนีิ ้
       เพื่ อให้การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานของรัฐ 
ในต่างประเทศหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้ งอ ยู่ ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น 
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เกดิความยดืหยุ่นและมีความคล่องตวั  หากรัฐวสิาหกจิ มหาวทิยาลยัในก ากับของรัฐ หรือ
หน่วยงานของรัฐน้ันประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติ เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง  
และการบริหารพัสดุขึ้นใช้เองทั้ งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้กระท าได้ โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้อง 
กับหลักเกณฑ์การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในต่างประเทศที่
หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่ง
ท้องถิ่นของต่างประเทศน้ันเป็นการเฉพาะหรือก าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ 
 ร ะ เ บี ย บ  ข้ อ บั ง คั บ  ห รื อ ข้ อ บั ญญั ติ ต า ม ว ร ร ค ส อ ง จ ะ ก า ห นด ใ ห้ ก า ร จั ด ซ้ื อ จั ด จ้ า ง  
โดยวธีิคดัเลอืกหรือวธีิเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 เป็นอย่างอืน่กไ็ด้ 
 ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 
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    มาตรา 7  พระราชบัญญัตนีิม้ิให้ใช้บังคับแก่ 
           (1) การจัดซ้ือจัดจ้างของรัฐวสิาหกจิที่เกีย่วกบัการพาณชิย์โดยตรง 

             ( 2 )  ก า ร จั ด ซ้ื อ จั ด จ้ า ง ยุ ท โ ธปกร ณ์ แล ะก า รบ ริ ก า รที่ เ กี่ ย ว กั บค ว ามมั่ น ค งของช าต ิ 
โดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล หรือโดยการจัดซ้ือจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของต่างประเทศน้ันก าหนดไว้
เป็นอย่างอืน่ 

            (3) การจัดซ้ือจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา การให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือ
การจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี ้ที่ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัตนีิไ้ด้ 

           (4) การจัดซ้ือจัดจ้างโดยใช้เงินกู้และเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ 
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 ระดับ รัฐบาล  มู ล นิ ธิห รือ เอกชนต่างประ เทศ  ที่ สัญญาห รือ ข้อก าหนดในการ ใ ห้ เ งิน กู้ 
หรือเงนิช่วยเหลอืก าหนดไว้เป็นอย่างอืน่  

            (5) การจัดซ้ือจัดจ้างโดยใช้เงนิกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ 
สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือ
เอกชนต่างประเทศ ที่สัญญาหรือข้อก าหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยใช้
เ งิ น กู้ ห รื อ เ งิ น ช่ ว ย เ ห ลื อ น้ั น ร่ ว ม กั บ เ งิ น ง บ ป ร ะ ม า ณ  ซ่ึ ง จ า น ว น เ งิ น กู้ 
หรือเงนิช่วยเหลอืที่ใช้น้ันเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา 
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         (6) การจัดซ้ือจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 
โดยใช้เงนิบริจาครวมทั้งดอกผลของเงนิบริจาค โดยไม่ใช้เงนิบริจาคน้ันร่วมกบัเงนิงบประมาณ 

               การจัดซ้ือจัดจ้างตาม (1) (2) และ (3) ที่จะได้รับยกเว้นมิให้น าพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ  
ต้องเป็นไปตามหลัก เกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจา นุ เบกษา 
โดยประกาศดังกล่าวจะก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างใดตาม (1) (2) หรือ (3) 
ต่อคณะกรรมการนโยบายเพือ่อนุมตัิให้ได้รับยกเว้นเป็นรายกรณไีปกไ็ด้ 

    การยกเว้นมิให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การจัดซ้ือจัดจ้างใดทั้งหมด
หรือแต่บาง ส่วนนอก เหนือจากการยก เ ว้นตามวรรคหน่ึง  ใ ห้ตรา เ ป็นพระราชกฤษฎีกา  
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบาย 
     กรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับ  
การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของระราชบัญญัตินี้ โดยอย่างน้อย
ต้องมหีลกัการตามมาตรา 8 วรรคหน่ึง  

    การจัดซ้ือจัดจ้างตาม (6) นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ 
ต้องด า เ นินการตามวรรคส่ีแล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่ เ ป็นหน่วยงาน 
ของรัฐน้ันรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิ ธีการ  
ทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด 

มาตรา 7 (ต่อ) 
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โปร่งใส 

ประสิทธิภาพ
และ

ประสิทธิผล 
ตรวจสอบได้ 

คุ้มค่า 

เปิดเผยข้อมูล  
เปิดโอกาสให้แข่งขัน 
อย่างเป็นธรรม 

เกบ็ข้อมูลเป็นระบบ 
เพือ่การตรวจสอบ 

มคุีณลกัษณะตอบสนอง
วตัถุประสงค์การใช้งาน 
 และมรีาคาเหมาะสม 

วางแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 
และมีการประเมินผล 

หลกัการจัดซ้ือจัดจ้าง 
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•     การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซ้ือจัดจ้าง  
ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ 
ของการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุน้ัน และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะ 
ของพสัดุให้ใกล้เคยีงกบัยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง หรือของผู้ขายรายใดรายหน่ึง
โดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซ้ือจัดจ้างตามวัตถุประสงค์น้ัน 
มียีห้่อเดยีวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยีห้่อใด กใ็ห้ระบุยีห้่อน้ันได้ 

มาตรา 9  
การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ 
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มาตรา  10 
การเปิดเผยข้อเสนอ 

  ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ 
ใน ส่ วนที่ เ ป็ นส า ระส า คัญ และ เ ป็ น ข้ อ มู ลทา ง เทค นิคของ 
ผู้ยื่นข้อเสนอ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง 
ผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซ่ึงมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ัง
น้ันหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มี
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 20 



ต้องจัดท าแผนทุกปี และประกาศเผยแพร่ 
      

มาตรา 11  
การจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง 

1. กรณเีร่งด่วนหรือ ใช้ในราชการลบั 
2. กรณีที่มีวงเงินตามที่ก าหนด 
หรือมีความจ าเป็นฉุกเฉิน หรือที่
จะขายทอดตลาด 

3. การจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้าง
ตามก าหนด หรือเกีย่วกับความ

มั่นคงของชาติ 

4. กรณีงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างที่เร่งด่วน หรือ

เกีย่วกับความมั่นคงของชาติ 

ยกเว้น 
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มาตรา 12 
บันทึกรายงานผลการพจิารณา 

 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการ
พจิารณา รายละเอยีดวิธีการและขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างและ
จัดเก็บไว้ อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูล
เมื่อมีการร้องขอ 

 การจัดท าบันทึกรายงานผลการพิจารณา รายละเอียดวิธีการ 
และขั้ น ตอนก า รจั ด ซ้ื อ จั ด จ้ า ง แ ล ะก า ร ร้ อ งขอ เพื่ 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 
ระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 
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•      ในการจดัซ้ือจดัจ้าง ผู้ทีม่ีหน้าทีด่ าเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วน
ได้เสียกบัผู้ยืน่ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานน้ัน 

•       ในกรณทีีป่รากฏในภายหลงัว่าผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการตามวรรค
หน่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอน
หน่ึงขั้นตอนใดของการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการการจัดซ้ือจัดจ้าง แต่ไม่มีผลต่อการจัดซ้ือจัดจ้าง 
อย่างมีนัยส าคญั การจดัซ้ือจดัจ้างน้ันย่อมไม่เสียไป 

มาตรา 13  
การมีส่วนได้ส่วนเสีย 
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มาตรา 14 
ข้อผดิพลาดเลก็น้อย 

ในกรณทีีห่น่วยงานของรัฐได้ท าการจัดซ้ือ
จัดจ้างขั้นตอนหน่ึงขั้นตอนใดผดิพลาดหรือ
ผดิหลงเลก็น้อยและไม่มผีลต่อการจัดซ้ือ
จัดจ้างอย่างมนัียส าคญั การจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน
ย่อมไม่เสียไป 
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มาตรา 18 ข้อตกลงคุณธรรม 

• ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ยื่น
ข้อเสนอ และผู้สังเกตการณ์ โดยตกลงร่วมกนัว่าจะไม่กระท าการทุจริต
ในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

• ผู้สังเกตการณ์ เป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ใน
โครงการการที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ มีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มี
ส่วนได้เสียในโครงการน้ันๆ 

• การเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตั้งแต่การจัดท าร่าง TOR จนถึงส้ินสุด
โครงการ  

หมวด 2 
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการ 

ในการป้องกนัการทุจริต 
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• ผู้ประกอบการทีอ่ยู่ในประเภทและวงเงินตามทีก่ าหนดจะต้อง 
จัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกนัการทุจริตและมีแนวทาง
ป้องกนัการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างทีเ่หมาะสม 

มาตรา 19  

ผู้ประกอบการต้องมีแนวทางป้องกนัการทุจริต 
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คณะกรรมการ 

 

 

 
 

คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดั
จ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

(มาตรา 19) 
จ านวน 19 – 21 คน 

 

  คณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจดัซ้ือ 
จดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ  

(มาตรา 26) 
จ านวน 17 – 19 คน 

คณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบียน
ผู้ประกอบการ 
(มาตรา 31) 

จ านวน 15 – 19 คน  

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต 
(มาตรา 37) 

จ านวน 16 – 18 คน  

คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ 
และข้อร้องเรียน 
(มาตรา 14)  

จ านวน 16 – 18 คน 
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                  1. คณะกรรมการนโยบายจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

เสนอแนะนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐต่อ
คณะรัฐมนตรี 

เสนอแนะแนวทางในการพฒันาและปรับปรุงประสิทธิภาพ 

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

ก ากบัดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐของ
หน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามพระราชบญัญตัิ 

วนิิจฉัยความเป็นโมฆะของสัญญา รวมทั้งตีความวนิิจฉัยปัญหาข้อ
หารือ 

วางระเบยีบ หลกัเกณฑ์ และแนวทางปฏิบตัิ ก ากบัดูแลการจัดซ้ือจัด
จ้างและการบริหารพสัดุของหน่วยงานภาครัฐ 

ก าหนดมาตรฐานการปฏิบตัิงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ 

1 

2 

3 

4 

5 
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        2. คณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพสัดุภาครัฐ 

เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัด
จ้าง และการบริหารพสัดุภาครัฐ 

วิ นิ จ ฉั ย ปัญห า ข้ อ ห า รื อ  อ นุ มั ติ ย ก เ ว้ น  ห รื อ ผ่ อ นผั น 

การไม่ปฏิบตัิตามระเบยีบ 

เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณา 
ส่ังให้ผู้ยืน่ข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิง้งาน การอุทธรณ์ค าส่ังให้
เป็นผู้ทิง้งาน และการเพกิถอนรายช่ือผู้ทิง้งาน 

จัดท ารายงานปัญหาอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ 

1 

2 

 3 

 4 
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            3. คณะกรรมการก ากบัราคากลางและขึน้ทะเบยีนผู้ประกอบการ 

ก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดรำคำกลำง 

ก ากบัดูแลการก าหนดราคากลางให้เป็นไปตาม พรบ.นี ้

ตีควำม และวินิจฉัยปัญหำข้อหำรือเก่ียวกับหลักเกณฑ์
และวิธีกำรก ำหนดรำคำกลำง อนุมัตยิกเว้น หรือผ่อนผัน
กำรไม่ปฏบิตัติำมหลักเกณฑ์ 

ก ำหนดหลักเกณฑ์ วิธีกำร และเงื่อนไขในกำรขึน้ทะเบยีน 
และกำรเพกิถอนทะเบยีนผู้ประกอบกำรที่มีคุณสมบตักิำร
เข้ำร่วมกำรจัดซือ้จัดจ้ำงของหน่วยงำนของรัฐ 

1 

2 

4 
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4. คณะกรรมการความร่วมมอืป้องกนัการทุจริต 

ก าหนดแนวทาง และวธีิการในการด าเนินโครงการความร่วมมอื
ป้องกนัการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

ก าหนดรูปแบบและเนือ้หาของข้อตกลงคุณธรรม 

คดัเลอืกโครงการ และผู้สังเกตการณ์เพือ่เข้าร่วมโครงการความ
ร่วมมอืป้องกนัการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

ตีความ วนิิจฉัยปัญหาข้อหารือ ยกเว้น หรือผ่อนผนัในการด าเนิน
โครงการความร่วมมอืการป้องกนัการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง 

จัดท ารายงานผลการประเมนิโครงการจัดซ้ือจัดจ้างทีเ่ข้าร่วมโครงการ
ความร่วมมอืป้องกนัการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

  1 

    2 
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5. คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

พจิารณาและวนิิจฉัยอุทธรณ์และ        
ข้อร้องเรียน กรณีที่เหน็ว่าหน่วยงาน
ของรัฐมไิด้ปฏบิัตใิห้เป็นไปตาม
แนวทางของพระราชบัญญัตฯิ 

กฎกระทรวง และระเบียบที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัต ิ
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1. ดูแลและ พฒันาระบบการจัดซ้ือ
จัดจ้าง  ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์  
และเป็นศูนย์ข้อมูลเกีย่วกบัการ

จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

2. จัดท าฐานข้อมูลราคาอ้างองิ  
ของพสัดุ และขึน้ทะเบยีน

ผู้ประกอบการ 

3. รวบรวม วเิคราะห์ และ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานของ

หน่วยงานของรัฐและจัดท ารายงาน
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย 

4. ฝึกอบรมเจ้าหน้าทีใ่ห้มคีวามรู้
เกีย่วกบัการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐตามหลกัวชิาชีพ 

ให้กรมบัญชีกลางเป็นองค์กร
สนับสนุนดูแลการจดัซ้ือจดัจ้างและ

การบริหารพสัดุภาครัฐ                      
มีอ านาจหน้าที่ ดงันี ้

หมวด 4 องค์กรสนับสนุน 
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มาตรา 49 
เงนิเพิม่ส าหรับต าแหน่งทีม่เีหตุพเิศษ 

เจ้าหน้าทีซ่ึ่งผ่านการฝึกอบรมตามหลกัสูตรทีก่รมบัญชีกลาง
ก าหนด และได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทีป่ฏิบัตงิาน
เกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพสัดุมีสิทธิได้รับ 
เงินเพิม่หรือเงินอืน่ท านองเดียวกนั  

เจ้าหน้าที่ซ่ึงได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งทีป่ฏิบัติงาน
เกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพสัดุเป็นต าแหน่ง 
ทีมี่เหตุพเิศษตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
หรือกฎหมายว่าด้วยการน้ัน 
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• ให้คณะกรรมการราคากลางก าหนดหลกัเกณฑ์ในการขึน้ทะเบียน
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  

• ส าหรับการขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการพสัดุอืน่ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการราคากลางเห็นสมควร 

• ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายช่ือผู้ประกอบการทีข่ึน้ทะเบียนไว้
แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

• ในกรณีทีก่รมบัญชีกลางได้ขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการไว้แล้ว 
หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการขึน้ทะเบียนอกี 

หมวด 5 
การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ 
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หมวด  6  วธีิการจัดซ้ือจัดจ้าง 

วธีิประกาศ
เชญิชวน
ทั่วไป 

วิธีคัดเลือก 

วธีิเฉพาะ  
เจาะจง 

เชญิชวนให้ผู้ประกอบการ
ทั่วไป ที่มีคุณสมบัตติรง      
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดเข้า

ยื่นข้อเสนอ 

เชญิชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัตติรงตามที่ก าหนดซึ่งต้อง  
ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
เว้นแต่ มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ

ตรงตามก าหนดน้อยกว่า 3 ราย 

หน่วยงานภาครัฐเชญิชวน
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ก าหนดรายใดราย
หน่ึงให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้
เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับ
หน่วยงานของรัฐโดยตรง 
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วธีิการจัดซ้ือจัดจ้าง 

• ให้เลอืกใช้วธีิประกาศเชิญ
ชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่จะ
เข้าเงือ่นไขวธีิอืน่ 

หลกัการ 

• หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศจะ
ใช้วธีิคดัเลอืกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง 
โดยไม่ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป
ก่อนกไ็ด้ 

ยกเวน้ 
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วธีิคดัเลอืก 

1. ใช้วธีิประกาศเชิญชวนท่ัวไปแล้ว  

ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอ 

ไม่ได้รับการคดัเลอืก 

2. พสัดุทีม่คุีณลกัษณะเฉพาะเป็นพเิศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลติ ก่อสร้าง  
หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการทีม่ฝีีมอืโดยเฉพาะ หรือมคีวามช านาญ 

เป็นพเิศษ หรือมทีกัษะสูงและผู้ประกอบการมจี านวนจ ากดั 

4. ลกัษณะของการใช้งาน  
หรือมีข้อจ ากดัทางเทคนิค 
ที่จ าเป็นต้องระบุยีห้่อ 

เป็นการเฉพาะ 

3. มีความจ าเป็นเร่งด่วน     

อนัเน่ืองมาจากเกดิเหตุการณ์ 

ที่ไม่อาจคาดหมายได้  

5. ต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ         
หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง

ประเทศ 

6. ใช้ในราชการลบั หรือเป็น
งานที่ต้องปกปิดเป็นความลบั
ของทางราชการ หรือเกีย่วกบั
ความมั่นคงของประเทศ  

7. งานจ้างซ่อมพสัดุที่จ าเป็นถอด
ตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหาย
เสียก่อน จงึจะประมาณค่าซ่อมได้ 

วธีิการจัดซ้ือจัดจ้าง 

8. กรณอีืน่ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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วธีิเฉพาะเจาะจง 

1. ใช้ทัง้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธี
คดัเลือก หรือใช้วิธีคดัเลือกแล้ว แตไ่ม่มีผู้ ย่ืน
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลอืก 

2. การจดัซือ้จดัจ้างพสัดท่ีุการผลิต จ าหน่าย หรือให้บริการทัว่ไป และมีวงเงินใน
การจดัซือ้จดัจ้างครัง้หนึง่ไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

4. มีความจ าเป็นต้องใช้พสัดุ
โดยฉกุเฉินเน่ืองจากอบุตัิภยั
หรือธรรมชาติพิบตัิภยัและการ
จดัซือ้จดัจ้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ไปหรือวิธีคดัเลือก
อาจก่อให้เกิดความลา่ช้าและ
อาจท าให้เกิดความเสียหาย

ร้ายแรง  

3. มีผู้ประกอบการท่ีมีคณุสมบตัิโดยตรงเพียง
รายเดียว หรือผู้ประกอบการซึง่เป็นตวัแทน
จ าหน่ายหรือตวัแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วย
กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพสัดุ

อื่นท่ีจะใช้ทดแทนได้ 

5. เป็นพสัดท่ีุเก่ียวพนักบัพสัดท่ีุได้จดัซือ้ 
จดัจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้อง
จดัซือ้จดัจ้างเพ่ิมเติม โดยมลูคา่ของพสัด ุ
ท่ีจดัซือ้จดัจ้างเพ่ิมเติมจะต้องไม่สงูกวา่ 
พสัดท่ีุได้จดัซือ้จดัจ้างไว้ก่อนแล้ว 

6. เป็นพสัดท่ีุจะขายทอดตลาด โดย
หนว่ยงานของรัฐ องค์การระหวา่งประเทศ 

หรือหนว่ยงานของตา่งประเทศ 

7. ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างซึง่
จ าเป็นต้องซือ้เฉพาะแห่ง 

8. กรณีอื่นท่ีก าหนดใน 
กฎกระทรวง 

วธีิการจัดซ้ือจัดจ้าง 

20/03/60 39 



ผลการประเมนิ 

ผู้ประกอบการ 

ต้นทุนของพสัดุน้ัน 

ตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐาน 
ของสินค้า 
หรือบริการ 

พสัดุทีรั่ฐ 
ต้องการส่งเสริม 
หรือสนับสนุน 

บริการหลงัการขาย 

เกณฑ์ในการพจิารณาข้อเสนอ (มาตรา 65) 

 
ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออืน่ 

 ในกรณทีี่ก าหนดให้มีการยืน่ข้อเสนอ 
ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออืน่ 

ก่อนตามวรรคหก 

วธีิการจดัซ้ือจดัจ้างสินค้า บริการ และงานก่อสร้าง  
ให้ใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อืน่ที่ก าหนด     

โดยหน่วยงานของรัฐจะเลอืกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึง
หรือหลายเกณฑ์กไ็ด้ แล้วพจิารณาคดัเลอืกผู้ที่ได้

คะแนนรวมสูงสุด เช่น 

20/03/60 40 



มาตรา 65 (ต่อ) 

 วรรคสาม 

 “...ซ่ึงอย่างน้อยต้องก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึง  
หรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องก าหนดน ้าหนักของแต่ละเกณฑ์ 
ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบและจ าเป็นต้องใช้เกณฑ์
เดียวในการพจิารณาคัดเลือก ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการ
ให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์” 

 วรรคส่ี 

 “เมื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว  
การพจิารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงล าดับตามคะแนน ข้อเสนอใดมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงาน 
ของรัฐเลอืกข้อเสนอของผู้เสนอรายน้ัน และให้บนัทกึผลการพจิารณาดงักล่าว” 

 วรรคห้า 

 “ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน ้าหนักของ  
แต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณด้ีวย” 
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มาตรา 66 
การประกาศผลผู้ชนะ 

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างและเหตุผล
สนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐ 

การลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างจะกระท าได้ต่อเม่ือล่วงพ้นระยะเวลา
อุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ หรือในกรณทีีมี่การอุทธรณ์ เม่ือหน่วยงาน
ของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ให้ท าการจัดซ้ือ 
จัดจ้างต่อไปได้  เว้นแต่การจัดซ้ือจัดจ้างวธีิคดัเลอืกกรณทีี่มีความจ าเป็น
เร่งด่วน หรือการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง  หรือการจัดซ้ือจัด
จ้างทีม่ีวงเงินเลก็น้อยตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 
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ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลกิการจัดซ้ือจัดจ้างทีไ่ด้ด าเนินการ

ไปแล้วได้ในกรณดีงัต่อไปนี ้
(1) หน่วยงานของรัฐน้ันไม่ได้รับการจัดสรรเงนิงบประมาณทีจ่ะใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือ 

เงนิงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพยีงพอทีจ่ะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ันต่อไป 
(2) มกีารกระท าทีเ่ข้าลกัษณะผู้ยืน่ข้อเสนอทีช่นะการจัดซ้ือจัดจ้างหรือทีไ่ด้รับการคดัเลอืก

ข้อเสนอมผีลประโยชน์ร่วมกนัหรือมส่ีวนได้เสียกบัรายอืน่หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมหรือ
สมยอมกนักบัรายอืน่หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือส่อว่ากระท าการทุจริตอืน่ใดในการเสนอราคา  
ทั้งนี ้ตามระเบยีบทีรั่ฐมนตรีก าหนด 

(3) การด าเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกดิความเสียหายแก่
หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

(4) กรณอีืน่ในท านองเดยีวกบั (1) (2) หรือ (3) ทั้งนี ้ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

การยกเลกิการจัดซ้ือจัดจ้างตามวรรคหน่ึงเป็นเอกสิทธ์ิของหน่วยงานของรัฐ ผู้ยืน่ข้อเสนอ 
ในการจัดซ้ือจัดจ้างทีถู่กยกเลกิน้ันจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 

 

มาตรา 67  
การยกเลกิการจัดซ้ือจัดจ้าง 
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มาตรา 67 ต่อ 

 เมือ่มีการยกเลกิการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้
ผู้ประกอบการซ่ึงมารับหรือซ้ือเอกสารเชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้อง
ยกเลกิการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังน้ัน 

 ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่ 2 รายขึน้ไป มิ
ให้ถือว่าหน่วยงานของรัฐน้ันมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับ
หน่วยงานของรัฐอืน่ตาม (2) 

 ประกาศตามวรรคหน่ึง ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐทีก่รมบัญชีกลางก าหนด และ 
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีปิ่ดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน ใน
การนี ้หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวธีิการอืน่ด้วยกไ็ด้ 
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การจ้างที่ปรึกษา 

วธีิประกาศ
เชญิชวน
ทั่วไป 

วิธีคัดเลือก 

วธีิเฉพาะ  
เจาะจง 

เชญิชวนให้ที่ปรึกษาทั่วไปที่
มีคุณสมบัตติรงตามเงื่อนไข
ที่ก าหนดเข้ายื่นข้อเสนอ 

เชญิชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า  

3 รายให้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่            
มีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัต ิ              

ตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 ราย 

เชญิชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัตติรงตามที่ก าหนด     

รายใดรายหน่ึง ให้เข้ายื่นข้อเสนอ
หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา

โดยตรง 
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หลกัเกณฑ์วธีิการจ้างที่ปรึกษา 

วธีิประกาศ
เชญิชวน
ทั่วไป 

วิธีคัดเลือก 

วธีิเฉพาะ  
เจาะจง 

ส าหรับงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน 
และมีที่ปรึกษาซึ่งสามารถท างาน

ได้เป็นการทั่วไป 

1. ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือไม่มีผู้ได้รับการ
คัดเลือก 
2. ที่เป็นงานซับซ้อน ซับซ้อนมาก หรือมี
เทคนิคเฉพาะ 
3. เป็นงานที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้าง
จ านวนจ ากัด 
4. กรณีอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

1. ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธี
คัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่ได้ผล 
2. มีวงเงนิค่าจ้างครัง้ไม่เกินวงเงนิตามที่
ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง  
3. เป็นงานที่จ าเป็นต้องจ้างที่ปรึกษารายเดมิ
ท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้ว 
4. เป็นงานที่มีที่ปรึกษาจ านวนจ ากัดและมี
วงเงนิตามที่ก าหนด 
5. เป็นงานที่มีที่ปรึกษาเพยีงรายเดยีว 
6. เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่
เกี่ยวกับความม่ันคงของชาต ิ 
7. งานอื่นทกี าหนดในกฎกระทรวง 
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หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ 
วธีิการจ้างทีป่รึกษา 

 มาตรา 75  ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ  
โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นส าคัญ โดยให้พิจารณา 
เกณฑ์ด้านคุณภาพ ดงัต่อไปนี ้
    (1) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา 
    (2) วธีิการบริหารและวธีิการปฏิบัติงาน 
    (3) จ านวนบุคลากรที่ร่วมงาน 
    (4) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  
    (5) ข้อเสนอทางด้านการเงนิ 
    (6) เกณฑ์อืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
  ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (4)  
ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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 ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา 69 (1) หรือ (2) นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์ 
ด้านคุณภาพตามมาตรา 75 แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพจิารณาและการให้น า้หนัก ดงัต่อไปนีด้้วย 
 (1) กรณงีานจ้างที่ปรึกษาเพือ่ด าเนินงานประจ า งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพอยู่
แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว 
และให้คดัเลอืกจากรายที่เสนอราคาต า่สุด  
 (2) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน 
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนน
รวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด  
 (3) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คดัเลอืกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด 
 รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของ  
งานจ้างที่ปรึกษาประเภทใด หรือก าหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมได้  
ตามความจ าเป็นเพือ่ประโยชน์ในการด าเนินการ 
    

 

มาตรา 76 ประกาศ 
เชิญชวนทัว่ไป 

คัดเลอืก 
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วิธีประกาศ
เชิญชวน
ทั่วไป 

วิธีคัดเลือก 

 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

วิธี   
ประกวด
แบบ 

   หมวด  8 วธีิการจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
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ใช้กบังานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
ที่มีลกัษณะไม่ซับซ้อน 

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
โดยวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป 
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เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ทีห่น่วยงานเชิญชวน 

ให้ผู้ทีม่คุีณสมบัตติรงตามเงื่อนไข ไม่น้อยกว่า 3 ราย เข้ายืน่ข้อเสนอ 

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
โดยวธีิคดัเลอืก 

 

1. ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วแต่ไม่มีผู้ยืน่ข้อเสนอ หรือไม่มีผู้ได้รับการคดัเลอืก กรณีดงันี ้

2. เป็นงานจ้างที่มีลกัษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก 

3. เป็นงานเกีย่วกบัการออกแบบหรือใช้ความคดิ เช่น รูปแบบส่ิงก่อสร้าง  

4. กรณอีืน่ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่หน่วยงานเลอืกจ้าง 
รายใดรายหน่ึงซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว 

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง 
 

1. ใช้ทั้งวธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปและวธีิคดัเลอืก หรือใช้วธีิคดัเลอืกแล้วแต่ไม่มี 
    ผู้ยืน่ข้อเสนอ หรือไม่มีผู้ได้รับการคดัเลอืก 

กรณีดงันี ้

2. ใช้กบังานจ้างที่มีวงเงนิประมาณค่าก่อสร้างไม่เกนิวงเงนิตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

3. เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเกีย่วกบัความมั่นคงของชาต ิหากล่าช้าจะเสียหาย 
    แก่หน่วยงานหรือความมั่นคงของชาต ิ

4. เป็นงานที่จ าเป็นต้องให้รายเดมิท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้ว  
    เน่ืองจากเหตุผลทางเทคนิค 

5. กรณอีืน่ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ทีห่น่วยงานเชิญชวน 

ให้ผู้ทีม่ีคุณสมบตัติรงตามเงือ่นไขทีก่ าหนดให้เข้ายืน่ข้อเสนอ  

เพือ่ 
ออกแบบงานก่อสร้างทีม่ีลกัษณะพเิศษ เป็นทีเ่ชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือ

สถาปัตยกรรมของชาติ 
หรือ งานอืน่ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
โดยวธีิประกวดแบบ 
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ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง  
ทีเ่ป็นคู่สัญญา ต้องไม่มีส่วนได้เสีย 

กบัผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานน้ัน 
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ต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด โดยความเห็นชอบของส านักงานอยัการสูงสุด 

หากมีความจ าเป็นต้องท าแตกต่างจากที่ก าหนด โดย
ไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ สามารถกระท า
ได้ หากเห็นว่ามีปัญหาในทางเสียเปรียบ ให้ส่งร่างให้
ส านักงานอยัการสูงสุดพจิารณาก่อน 

หมวด 9  
การท าสัญญา 
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มาตรา 93 (ต่อ) 

หากจ า เ ป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่  ให้ ส่งร่างสัญญาให้
ส านักงานอยัการสูงสุดพจิารณาให้ความเห็นชอบก่อน  เว้นแต่ 
การท าสัญญาตามแบบที่ส านักงานอยัการสูงสุดได้เคยให้ความ
เห็นชอบมาแล้ว สามารถกระท าได้ 

หากจ าเป็นต้องท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ท าเป็น
ภาษาอังกฤษ และต้องจัดท าข้อสรุปสาระส าคัญแห่งสัญญา
เป็นภาษาไทยตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศ
ก า หน ด   เ ว้ น แ ต่  ก า ร ท า สั ญญ า ต า ม แ บบ สัญญ าที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
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มาตรา 93 (ต่อ) 

หากไม่ได้ท าสัญญาตามแบบสัญญา  หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอยัการ
สูงสุดพจิารณาให้ความเห็นชอบก่อน ให้ส่งสัญญาน้ันให้ส านักงานอยัการสูงสุด
พิจารณาให้ความเห็นชอบในภายหลังได้  เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว หรือ
แก้ไขสัญญา  ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว  ให้ถือว่าสัญญาน้ัน 
มีผลสมบูรณ์ 

กรณทีีห่น่วยงานของรัฐไม่ได้ท าสัญญาตามแบบสัญญา หรือไม่แก้ไขสัญญาตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด หรือคู่สัญญา          ไม่ตกลงหรือยินยอม
ให้แก้ไขสัญญาตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด หากข้อสัญญาที่
แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญา    ที่ไม่แก้ไขตามความเห็นของส านักงาน
อยัการสูงสุดเป็นส่วนที่เป็นสาระส าคญัหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรงตาม
มาตรา 104    ให้ถือว่าสัญญาน้ันเป็นโมฆะ 

 
20/03/60 57 



 หน่วยงานรัฐอาจท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนดกไ็ด้ ในกรณีดงัต่อไปนี ้

มาตรา 96 
การจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 

1. การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิคดัเลอืกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือ การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิ
เฉพาะเจาะจง    ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้างทีป่รึกษาโดยวธีิเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 70 (3) (ข) 

2. การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานรัฐ 

3. กรณทีี่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพสัดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วนัท าการ นับแต่วนัถัดจากวนัท าข้อตกลง 

4. การเช่าทีผู้่เช่าไม่ต้องเสียเงนิอืน่ใดนอกจากค่าเช่า 

5. กรณอีืน่ตามทีค่ณะกรรมการนโยบายประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

**   การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะไม่ท าข้อตกลง
เป็นหนังสือไว้ต่อกนัก็ได้แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังน้ัน **  
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 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้  
เว้นแต่ ในกรณีดงัต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพนิิจของผู้มีอ านาจที่จะพจิารณาอนุมัติให้แก้ไขได้ 
 (1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า   
กรณีไม่ได้ท าสัญญาตามแบบที่ก าหนด หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาก่อนให้ส่งสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาภายหลังได้ เม่ือส านักงาน
อัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว หรือเม่ือส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
เห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา ถ้าแก้ไขให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด ให้
ถือว่าสัญญาน้ันมีผลสมบูรณ์ 
 (2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขน้ัน 
ไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์  
 (3) เป็นการแก้ไขเพือ่ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
 (4) กรณีอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
    

มาตรา 97  
การแก้ไขสัญญา 
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การแก้ไขสัญญา (ต่อ) 
  ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสีย
ประโยชน์ หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขน้ันไปให้ส านักงานอัยการสูงสุด
พจิารณาให้ความเห็นชอบก่อน 
  การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจ าเป็นต้อง
เพิ่มหรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลง
พร้อมกนัไป  
  ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตาม
สัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลท าให้ผู้มี
อ านาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะต้องด าเนินการให้ผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือ
หรือส่ังจ้างตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัตกิารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย 
  ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ
ส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างตามวงเงนิเดมิเป็นผู้อนุมัตกิารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 
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หมวด 10 
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ 

 

• การตรวจรับพสัดุให้เป็นไปตามสัญญา มาตรา 100 

• การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยาย
ระยะเวลาท าการตามสัญญา ให้อยู่ใน
ดุลพนิิจตามกรณทีีก่ าหนด 

มาตรา 102 

• การบอกเลกิสัญญาให้อยู่ในดุลพนิิจของ 
ผู้มอี านาจ ตามกรณทีีก่ าหนด  มาตรา 103 
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  ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงต่อไปนี้ ให้อยู่ใน
ดุลพนิิจของผู้มอี านาจทีจ่ะบอกเลกิสัญญาหรือข้อตกลงกบัคู่สัญญา 
  (1) เหตุตามทีก่ฎหมายก าหนด 
  (2) เหตุอันเช่ือได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงาน
หรือท างานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด  
  (3) เหตุอื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินีห้รือในสัญญา
หรือข้อตกลง  
  (4) เหตุอืน่ตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีก าหนด 
          การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอ านาจ
พจิารณาได้เฉพาะในกรณีทีเ่ป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพือ่
ประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐ  
ในการทีจ่ะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป 
  

มาตรา 103 
เหตุบอกเลกิสัญญา 
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มาตรา 103 (ต่อ) 

          ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลกิสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอก
เลิกสัญญาหรือข้อตกลงน้ันเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับ  แล้วแต่กรณี 
หากคู่สัญญาเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผดิชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญาจะยืน่ค าขอต่อ
หน่วยงานของรัฐให้พจิารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้ ในการนี ้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบ
รับค าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาค าขอน้ันโดยไม่ชักช้า เมื่อหน่วยงานของรัฐมี
หนังสือแจ้งผลการพจิารณาเป็นเช่นใดแล้ว หากคู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพจิารณาก็
ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป  ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ 
วธีิการ และระยะเวลาในการพจิารณาค าขอของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีก าหนด ซ่ึงอย่างน้อยต้องก าหนดให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นเพื่อพิจารณาค่าเสียหายและการก าหนดวงเงินค่าเสียหายที่ ต้องรายงานต่อ
กระทรวงการคลงัเพือ่พจิารณาให้ความเห็นชอบ 
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  ในกรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเกิดจากกรณีที่หน่วยงาน
รัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้  ในส่วนที่ไม่เป็น
สาระส าคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง  ไม่ท าให้สัญญาหรือข้อตกลง
เกีย่วกบัการจัดซ้ือจัดจ้างเป็นโมฆะ    

มาตรา 104 
ความเป็นโมฆะของสัญญา 
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หมวด 11  
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

    เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะ
เข้ายืน่ข้อเสนอหรือเข้าท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐ 

     ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือท าสัญญากบัหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว 
จนกว่าจะมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 
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เป็นผู้ยืน่ข้อเสนอที่ได้รับการคดัเลอืกแล้วไม่ยอมท าสัญญาหรือข้อตกลง 
เป็นหนังสือกบัหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก าหนด 

คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ 
ไม่ปฏิบัตติามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือน้ัน 

เมื่อปรากฏว่าผู้ยืน่ข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการอนัมีลกัษณะเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือกระท าการ
โดยไม่สุจริต 

 

เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
อย่างร้ายแรง 

เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างไม่ปฏิบัตติามมาตรา 88 

การกระท าอืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด 12 การทิง้งาน 
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ผู้ทิง้งานอาจร้องขอให้เพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งานได้ ตาม
หลกัเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้

1. เป็นผู้ทีม่ฐีานะการเงนิมัน่คง  

2. มกีารช าระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ  

 

3. ได้พ้นก าหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีก าหนด 

มาตรา  110 
การเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งาน 
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• ควบคุมและดูแลพสัดุให้มีการใช้และการบริหารพสัดุ 
ทีเ่หมาะสม คุ้มค่า และเกดิประโยชน์ 

• การเกบ็ การบันทกึ การเบิกจ่าย การยมื การตรวจสอบ 
การบ ารุงรักษา  และการจ าหน่ายพสัดุ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบ 

หมวด 13 
การบริหารพสัดุ 
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        มาตรา 114  ผู้ซ่ึงได้ยื่นข้อเสนอเพื่อท าการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐ        
มีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ       
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ       
หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผล       
เป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคดัเลอืกเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ 

       มาตรา 115  ผู้มสิีทธิอุทธรณ์จะยืน่อุทธรณ์ในเร่ืองดงัต่อไปนีไ้ม่ได้  
        (1) การเลือกใช้วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพจิารณาผลการจัดซ้ือ
จัดจ้างตามพระราชบัญญตัินีข้องหน่วยงานของรัฐ 
 (2) การยกเลกิการจัดซ้ือจัดจ้างตามมาตรา 67 
 (3) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี ้กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ทีอ่อกตามพระราชบญัญตัินีใ้นส่วนที่เกีย่วข้องโดยตรงกบัการจัดซ้ือจัดจ้างในประกาศ เอกสาร 
หรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ 
 (4) กรณอีืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง  

หมวด 14 การอุทธรณ์ 
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     มาตรา 116  การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้อุทธรณ์ 

     มาตรา 117  ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐน้ันภายใน              
7 วันท าการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง 

     มาตรา 118  ให้หน่วยงานของรัฐพจิารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน  
7 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ด าเนินการ
ตามความเห็นน้ันภายในก าหนดเวลาดงักล่าว 
          ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือ
บางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตามมาตรา 119 ภายใน  3  วนัท าการ นับแต่วนัที่ครบก าหนดตามวรรคหน่ึง  
 

หมวด 14 การอุทธรณ์ (ต่อ) 
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 - ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายใน  30  วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานตามมาตรา 119 หากเร่ืองใดไม่อาจ
พิจารณาได้ทันในก าหนดน้ัน ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลา
ออกไปได้ไม่เกนิ 2 คร้ัง คร้ังละไม่เกนิ  15  วนั 

               -  การวนิิจฉัยของคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด 

 - ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
หรือการยุติเร่ือง และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้น้ันมี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้อง
คดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซ้ือจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนาม  
ในสัญญาจัดซ้ือจดัจ้างน้ันแล้ว 

 

หมวด 14 การอุทธรณ์ (ต่อ) 

มาตรา 119 

20/03/60 71 



           มาตรา 120  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ ในการจัด ซ้ือจัด จ้างหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติ นี ้
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิ
ชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริตต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี 
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ 

         ผู้ ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตาม 
วรรคหน่ึง ผู้น้ันต้องระวางโทษตามทีก่ าหนดไว้ส าหรับความผดิตามวรรคหน่ึง 

            

หมวด 15  
บทก าหนดโทษ 
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มาตรา 121 
ไม่ช้ีแจงหรือส่งเอกสาร 

ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าส่ังของคณะกรรมการวินิจฉัยตาม
มาตรา 31  หรือค าส่ังของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตามมาตร า  45  แ ล ะคณะกรรมก ารวิ นิ จ ฉั ยห รื อ
คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี พจิารณาแล้ว
เห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามค าส่ังโดยไม่มีเหตุผลอัน
สมควร ผู้น้ันมีความผิดฐานขัดค าส่ังเจ้าพนักงานตาม
ประมวลกฎหมายอาญาให้ด าเนินคดแีก่ผู้น้ันต่อไป 
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บทเฉพาะกาล 
 กรณีทีย่งัไม่ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศให้น าระเบียบทีใ่ช้บังคับอยู่เดิมมา

ใช้บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศในเร่ืองน้ันๆ ตามพระราชบัญญัตนีิใ้ช้บังคับ (มาตรา 122) 

 กรณี ไ ม่ อ า จน า ร ะ เ บี ยบ เ ดิ มม า ใ ช้ บั ง คั บ ใน เ ร่ื อ ง ใ ด ไ ด้ ใ ห้ เ ป็ น ไปต ามที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด (มาตรา 123) 

  การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่าจะมี
ประกาศ หรือกฎหรือระเบียบแล้วแต่กรณี ใช้บังคับ (มาตรา 124) 

 การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างที่ได้ด าเนินการตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมก่อนวันที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและการตรวจรับและการจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จให้
ด าเนินการตามระเบียบเดิมต่อไป เว้นแต่ยงัไม่ได้ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง หรือในกรณีที่
มีการยกเลิกการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน หรือการ
ด า เ นิ น ก า ร จั ด ซ้ื อ จั ด จ้ า ง ค ร้ั ง ใ ห ม่   แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี     ใ ห้ ด า เ นิ น ก า ร  
ตามพระราชบัญญัตนีิ ้(มาตรา 128) 
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