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1

ร่าง
พระราชบัญญัติ

การจัดซื �อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ....

2

o ยกเลิกบทบัญญัติเกี�ยวกับพัสดุ การจัดซื �อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใด ๆ ของ
หน่วยงานของรัฐที�อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัตินี �

(ม 3)

o การใช้บังคับ
พระราชบัญญัตกิารจดัซื �อจดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครัฐ พ.ศ. .... ใช้บังคับเมื�อพ้นกําหนดหนึ�งร้อยแปดสิบวัน  
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

(ม.2)
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ความหมาย

การจดัซื �อจดัจ้าง หมายความว่า การดาํเนินการ

เพื�อให้ได้มาซึ�งพัสดุโดยการซื �อ จ้าง เช่า แลกเปลี�ยน 
หรือโดยวิธีอื�นตามที�กําหนดในกฎกระทรวง

การบริหารพสัดุ หมายความว่า   การเก็บ 

บันทกึ เบิกจ่าย ยืม ตรวจสอบ บํารุงรักษา และ
การจําหน่าย
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พสัดุ  หมายความว่า สินค้า งานบริการ งาน

ก่อสร้าง งานจ้างที�ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั �งการดาํเนินการอื�นที�กําหนดใน
กฎกระทรวง

สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที�ดิน สิ�งปลูก

สร้างและทรัพย์สินอื�นใด รวมทั �งงานบริการที�รวมอยู่ใน
สินค้านั �นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่า
ของสินค้านั �น

งานบริการ หมายความว่า งานจ้างบริการ งาน

จ้างเหมาบริการ งานจ้างทาํของและการรับขนตาม        
ป.พ.พ. จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่รวมถึง   
การจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการ
เดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ 
งานจ้างที�ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตาม ป.พ.พ.
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งานก่อสร้าง หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร 

งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ�งปลูกสร้างอื�นใด และ
การซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื �อถอน หรือกระทาํการ
อื�นที�มีลักษณะเดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ�ง
ปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั �งงานบริการที�รวมอยู่ในงาน
ก่อสร้างนั �นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่า
มูลค่าของงานก่อสร้างนั �น

อาคาร หมายความว่า สิ�งปลูกสร้างถาวรที�มีบุคคลอาจ

เข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที�ทาํการ โรงพยาบาล โรงเรียน 
สนามกีฬา หรือสิ�งปลูกสร้างอย่างอื�นที�มีลักษณะทาํนองเดยีวกัน 
รวมทั �งสิ�งก่อสร้างอื�น ๆ ซึ�งสร้างขึ �นเพื�อประโยชน์ใช้สอยสําหรับ
อาคารนั �น เช่น เสาธง รั�ว ท่อระบายนํ �า หอถังนํ �า ถนน ไฟฟ้า 
ประปา หรือสิ�งอื�น ๆ ซึ�งเป็นส่วนประกอบของตวัอาคาร เช่น 
เครื�องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื�องเรือน

สาธารณูปโภค หมายความว่า งานอันเกี�ยวกับการ

ประปา การไฟฟ้า การสื�อสาร การโทรคมนาคม การระบายนํ �า 
การขนส่งทางท่อ ทางนํ �า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือ
การอื�นที�เกี�ยวข้องซึ�งดาํเนินการในระดบัพื �นดนิ ใต้พื �นดนิ หรือ
เหนือพื �นดนิ
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งานจ้างที�ปรึกษา หมายความว่า งานจ้างบริการจาก

บุคคลธรรมดาหรือนิตบุิคคลเพื�อเป็นผู้ให้คําปรึกษาหรือแนะนํา
แก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง 
กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงนิ การคลัง สิ�งแวดล้อม 
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลย ีสาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การ
ศึกษาวิจยั หรือด้านอื�นที�อยู่ในภารกิจของรัฐหรือหน่วยงานของ
รัฐ

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลเพื�อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพื�อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคา  

ที�ผู้ยื�นข้อเสนอได้ยื�นเสนอไว้ซึ�งสามารถจดัซื �อจดัจ้างได้จริงตามลําดับ ดังต่อไปนี �

1.ราคาที�ได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที�คณะกรรมการราคากลาง
กําหนด

2. ราคาที�ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุกรมบัญชีกลางจดัทํา

3. ราคามาตรฐานที�สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื�นกําหนด

4. ราคาที�ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

5. ราคาที�เคยซื �อหรือจ้างครั�งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

6. วิธีอื�นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยของรัฐนั �น ๆ

ในกรณีที�มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม(1) ก่อน  ในกรณีที�ไม่มีราคาตาม(1) 
แต่มีราคาตาม(2)หรือ(3) ให้ใช้ราคาตาม(2)หรือ(3)ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม(2)หรือ
(3) ให้คํานึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ  ในกรณีที�ไม่มีราคาตาม
(1)(2)และ(3) ให้ใช้ราคาตาม(4)(5)หรือ(6) โดยจะใช้ราคาใดตาม(4)(5)หรือ(6) ให้
คํานึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 
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เงนิงบประมาณ หมายความว่า เงินงบประมาณ

ตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี�ยวด้วยการโอน
งบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ�ง
หน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ให้ไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ  และเงินซึ�งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดย   
ไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และ 
ให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื�น
ตามที�กําหนดในกฎกระทรวง

หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ราชการ

ส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ�น 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
องค์การมหาชน องค์กรตรวจสอบการใช้อาํนาจรัฐ 
องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล 
มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือ
ในกํากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงาน
อื�นตามที�กําหนดในกฎกระทรวง

เจ้าหน้าที� หมายความว่า ผู้มีหน้าที�เกี�ยวกับการจดัซื �อจดัจ้างหรือการ

บริหารพัสดุ หรือผู้ที�ได้รับมอบหมายจากผู้มีอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที�เกี�ยวกับการ
จดัซื �อจดัจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
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 คณะกรรมการนโยบายการจดัซื�อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครฐั 
 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจดัซื�อจดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครฐั
 คณะกรรมการราคากลางและขึ�นทะเบียน
ผู้ประกอบการ 
 คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต            

(ค.ป.ท.)
 คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์และข้อร้องเรียน

คณะกรรมการ

หมวด 1
บททั�วไป
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 ให้หน่วยงานของรฐัปฏิบติัตามแนวทางของ พ.ร.บ.
กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที�ออกตามความใน 
พ.ร.บ.

ม.6 การบงัคบัใช้ 

 รฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรฐัประสงคจ์ะมี
ระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อบญัญติัเกี�ยวกบัการจดัซื�อ    
จดัจ้างและการบริหารพสัดใุช้เอง ต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศ
ในราชกิจานุเบกษา

16

1. การดาํเนินการจดัซื�อจดัจ้างของรฐัวิสาหกิจที�เกี�ยวกบัการ
พาณิชยโ์ดยตรง 

2. การดาํเนินการจดัซื�อจดัจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการทาง
ทหารโดยวิธีรฐับาลต่อรฐับาล หรือโดยการจดัซื�อจดัจ้างจาก
ต่างประเทศที�มีกฎหมายของต่างประเทศนั�นกาํหนดไว้เป็น
อย่างอื�น

3. การดาํเนินการจดัซื�อจดัจ้างเพื�อการวิจยัและพฒันาหรือการ
จ้างที�ปรึกษาที�ไมส่ามารถดาํเนินการตาม พรบ.นี�ได้

4. การดาํเนินการโดยใช้เงินกู้และเงินช่วยเหลือ ที�สญัญาหรือ
ข้อกาํหนด  ในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกาํหนดไว้เป็น
อย่างอื�น 

ม.7 พระราชบญัญติันี�มิให้ใช้บงัคบัแก่ 
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5. การดาํเนินการโดยใช้เงินกู้และเงินช่วยเหลือ ที�สญัญาหรือ
ข้อกาํหนด  ในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกาํหนดไว้เป็น
อย่างอื�น โดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั�นร่วมกบัเงิน
งบประมาณซึ�งจาํนวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที�ใช้นั�นเป็นไป
ตามหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการนโยบายประกาศกาํหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา

การจดัซื�อจดัจ้างตาม (1)(2)และ(3) ที�จะได้รบัการยกเว้นมิให้
นํา พรบ.นี�มาใช้บงัคบัต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�
คณะกรรมการนโยบายประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา

ม.7 พระราชบญัญติันี�มิให้ใช้บงัคบัแก่ 

18

หน่วยงานของรฐัที�ได้รบัการยกเว้น
 ต้องจดัให้มีกฎหรือระเบียบเกี�ยวกบัการจดัซื�อจดัจ้างและ

การบริหารพสัดตุามหลกัเกณฑ์และแนวทางของ
พระราชบญัญติั โดยอย่างน้อยต้องมีหลกัการในเรื�อง
ความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ตรวจสอบได้

ม 7 (ต่อ)

การยกเว้นไมใ่ห้นําบทบญัญติัมาใช้บงัคบัให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบาย
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o ความคุ้มค่า 
o ความโปร่งใส 

o มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
o ตรวจสอบได้ 

หลกัการจดัซื�อจดัจ้างและการบริหารพสัด ุ(ม8) 

20

o คณุภาพ 
o เทคนิค 
oวตัถปุระสงค์

การกาํหนดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัด ุ(ม9) 

ห้ามกาํหนดใกล้เคียงยี�ห้อใดยี�ห้อหนึ�ง หรือของ
ผู้ขายรายใดรายหนึ�ง
เว้นแต่ มียี�ห้อเดียวหรือต้องใช้อะไหล่ของยี�ห้อใด   
ให้ระบยีุ�ห้อนั�นได้
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o ห้ามเปิดเผยข้อเสนอต่อผู้ซึ�งไม่เกี�ยวข้องหรือผู้
ยื�นข้อเสนอรายอื�น
oส่วนที�เป็นสาระสาํคญั
oข้อมูลทางเทคนิคซึ�งอาจก่อให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบ

การเปิดเผยข้อเสนอ (ม10) 

เว้นแต่ เปิดเผยต่อผู้มีอาํนาจตามกฎหมาย หรือ
การดาํเนินการตามกฎหมาย

22

o ต้องทาํแผนประจาํปี 
o ประกาศในระบบ e-gp และหน่วยงาน
o ปิดประกาศ

แผนการจดัซื�อจดัจ้าง (ม11) 

หลกัเกณฑ ์วิธีการ รายละเอียด และการ
เปลี�ยนแปลงแผน ตามระเบียบที�รฐัมนตรีกาํหนด
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23

แผนการจดัซื�อจดัจ้าง (ม11) 

เว้นแต่ 
1. จาํเป็นเร่งด่วน หรือพสัดทีุ�ใช้ในราชการลบั
2. วงเงินตามที�กาํหนด หรือฉุกเฉินหรือพสัดขุาย

ทอดตลาด
3. งานจ้างที�ปรึกษาที�มีวงเงินตามที�กาํหนดหรือ

จาํเป็นเร่งด่วนหรือเกี�ยวกบัความมั �นคงของชาติ
4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที�มี

ความจาํเป็นเร่งด่วนหรือเกี�ยวกบัความมั �นคงของชาติ

24

การบนัทึกข้อมูล (ม12) 

ให้มีการบนัทึกรายงานรายละเอียด วิธีการและ
ขั �นตอนการจดัซื�อจดัจ้างและจดัเกบ็ไว้อย่างเป็นระบบ
เพื�อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

วิธีการและขั �นตอน การร้องขอเพื�อดบูนัทึก
รายงาน  ตามระเบียบที�รฐัมนตรีกาํหนด
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25

การมีส่วนได้เสีย (ม13) 

ผู้ที�มีหน้าที�ดาํเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกบัผู้
ยื�นข้อเสนอหรือคู่สญัญาในงานนั�น

ถ้าเป็น แต่ไม่มีผลต่อการจดัซื�อจดัจ้างอย่างมี
นัยสาํคญั งานนั�นไม่เสีย

26

ข้อผิดพลาดเลก็น้อย (ม14) 

การดาํเนินการในขั �นตอนหนึ�งขั �นตอนใดผิดพลาดหรือ
หลงผิดเลก็น้อยและไม่มีผลต่อการจดัซื�อจดัจ้าง อย่างมี
นัยสาํคญั งานนั�นไม่เสีย

มีปัญหา ให้คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้
วินิจฉัยชี�ขาด
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หมวด 2
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
ผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต

28

 เพื�อความโปร่งใส หน่วยงานของรฐัอาจจดัให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการจดัซื�อจดัจ้างในขั �นตอนหนึ�ง
ขั �นตอนใดกไ็ด้

การมีส่วนร่วม ม 15



04/04/59

15

29

การจดัทาํข้อตกลงคณุธรรม ตามโครงการความ

ร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซื�อจดัจ้างภาครฐั
 วงเงิน
 มาตรการป้องกนัการทุจริต
 ความคล่องตวั

การมีส่วนร่วม ม 16

30

 จะไม่กระทาํการทุจริต
 ให้มีผู้สงัเกตการณ์
 เป็นกลาง
ไม่มีส่วนได้เสีย

ข้อตกลงคณุธรรม (ม 17)

แนวทางและวิธีดาํเนินการ  แบบข้อตกลง         
การคดัเลือกผู้สงัเกตการณ์ และการจดัทาํรายงาน 
คณะกรรมการ ค.ป.ท. กาํหนด
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31

ผู้ประกอบการที�จะเข้ายื�นข้อเสนอ
ประเภทหรือมีวงเงินที�กาํหนด 
ต้องจดัทาํนโยบายและแนวทางในการป้องกนั  การ
ทุจริต 

นโยบายในการป้องกนัการทุจริต  (ม 18)

มาตรการขั �นตํ�า ตามที�คณะกรรมการ ค.ป.ท. กาํหนด 

หมวด 3
คณะกรรมการ

 คณะกรรมการนโยบาย
 คณะกรรมการวินิจฉัย
 คณะกรรมการราคากลาง
 คณะกรรมการ ค.ป.ท.
 คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์
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33

o รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัหรือ รฐัมนตรีช่วยว่าการ
กระทรวงการคลงัที�มอบหมาย เป็นประธาน 

o ปลดัสาํนักนายกรฐัมนตรี ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวง ICT 
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผอ.สงป. อยัการสงูสดุ อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ผอ.สคร. ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน และ
เลขาธิการ ป.ป.ช. 
ผู้ทรงคณุวฒิุซึ�งรฐัมนตรีแต่งตั �งไม่น้อยกว่าห้าไม่เกินเจด็คน

o อธิบดีกรมบญัชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ
o ข้าราชการกรมบญัชีกลางซึ�งอธิบดีมอบหมายไม่เกินสองคนเป็น
ผู้ช่วยเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายการจดัซื�อจดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครฐั (ม 19)

34

1. เสนอแนะนโยบายการจดัซื�อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครฐัต่อ
คณะรฐัมนตรี

2. เสนอแนะแนวทางในการพฒันาและปรบัปรงุประสิทธิภาพการจดัซื�อจดัจ้าง
และการบริหารพสัดภุาครฐัต่อคณะรฐัมนตรี เพื�อให้เกิดความเป็นธรรมและ
มีประสิทธิภาพยิ�งขึ�น

3. กาํกบัดแูลการจดัซื�อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครฐัให้เป็นไปตาม
แนวทาง พ.ร.บ.

4. ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือ
5. กาํหนดมาตรฐานปฏิบติังานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที�
6. กาํหนดแนวทาง วิธีปฏิบติั แบบหรือตวัอย่างเกี�ยวกบัการปฏิบติัตาม

ระเบียบที�ออกตามพระราชบญัญติั 
7. จดัทาํรายงานเกี�ยวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัเสนอคณะรฐัมนตรี 

อย่างน้อยปีละหนึ�งคร ั �ง
8. ปฏิบติัหน้าที�อื�นตามที�กาํหนดในพระราชบญัญติั

อาํนาจหน้าที�คณะกรรมการนโยบาย (ม 23)
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35

o ปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ  
o อธิบดีกรมบญัชีกลาง ผู้แทน ส.ป.น. ผู้แทนกระทรวง ICT  ผู้แทน

สาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสาํนักงบประมาณ ผู้แทน
สาํนักงานอยัการสงูสดุ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น และ
ผู้แทน ส.ค.ร.

o ผู้ทรงคณุวฒิุไม่น้อยกว่าห้าคนไม่เกินเจด็คน  
o ข้าราชการกรมบญัชีกลางซึ�งอธิบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ อีกสองคน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจดัซื�อจดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครฐั ม 26

36

o เสนอแนะแนวทางการปรบัปรงุแก้ไขปัญหาเกี�ยวกบัการจดัซื�อจดัจ้างและ
การบริหารพสัดตุ่อคณะกรรมการนโยบาย

o ให้คาํปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที�หรือหน่วยงานของรฐัเกี�ยวกบัการ
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติั

o ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี�ยวกบัการปฏิบติัตาม พ.ร.บ.
กฎกระทรวง ระเบยีบที�ออกตาม พ.ร.บ.

o ยกเว้นหรือผ่อนผนัการไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวง ระเบยีบที�ออกตาม 
พ.ร.บ.

o เสนอความเหน็ต่อปลดักระทรวงการคลงัในการพิจารณาสั �งให้เป็น ผู้ทิ�ง
งาน

o จดัทาํรายงานเกี�ยวกบัปัญหาอปุสรรคเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
อย่างน้อยปีละหนึ�งครั �ง

o อื�น ๆ ตามที�ได้รบัมอบหมาย

อาํนาจหน้าที�คณะกรรมการวินิจฉัย ม 28
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o ปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ  
o อธิบดีกรมบญัชีกลาง  ผู้แทนสาํนักงบประมาณ  ผู้แทน ส.ค.ร.และ

ผู้แทนสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน  
o ผู้ทรงคณุวฒิุไม่น้อยกว่าเจด็คนแต่ไม่เกินสิบเอด็คน
o ข้าราชการกรมบญัชีกลางซึ�งอธิบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ อีกสองคน

คณะกรรมการกาํกบัราคากลางและ
ขึ�นทะเบียนผู้ประกอบการ ม 31 

38

1. กาํหนดหลกัเกณฑ์และวิธีการกาํหนดราคากลาง
2. กาํกบัดแูลการกาํหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของ

พ.ร.บ.
3. ให้คาํปรึกษาแนะนําแก่เจ้าหน้าที�หรือหน่วยงานของรฐัเกี�ยวกบั

การดาํเนินการตามหลกัเกณฑ์และวิธีการกาํหนดราคากลาง
4. ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี�ยวกบัหลกัเกณฑ์และ

วิธีการกาํหนดราคากลาง
5. ยกเว้นหรือผ่อนผนักรณีที�ไม่สามารถปฏิบติัตามรายละเอียด

หลกัเกณฑ์และวิธีการกาํหนดราคากลาง

อาํนาจหน้าที�คณะกรรมการกาํกบัราคากลาง ม 34
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6. พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที�เหน็ว่าหน่วยงานของรฐัมิได้ปฏิบติัให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการกาํหนดราคากลาง

7. กาํหนดหลกัเกณฑ์ วิธีการและเงื�อนไขในการขึ�นทะเบียน
ผู้ประกอบการที�มีสิทธิเป็นผู้ยื�นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรฐั

8. จดัทาํรายงานเกี�ยวกบัปัญหาและอปุสรรคในการดาํเนินการกาํหนด
ราคากลางของหน่วยงานของรฐั และการขึ�นทะเบียนผู้ประกอบการ
ที�มีคณุสมบติัเข้าร่วมการจดัซื�อจดัจ้างกบัหน่วยงานของรฐัเสนอ
คณะกรรมการนโยบาย อย่างน้อยปีละหนึ�งคร ั �ง

9. ดาํเนินการอื�นตามที�คณะกรรมการนโยบาย รฐัมนตรี คณะรฐัมนตรี
มอบหมาย

อาํนาจหน้าที�คณะกรรมการกาํกบัราคากลาง ม 34

40

o ปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ  
o อธิบดีกรมบญัชีกลาง  ผู้แทนสาํนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ผู้แทน สศช. ผู้แทนสาํนักงบประมาณ ผู้แทนสาํนักงานอยัการสงูสดุ 
ผู้แทน สคร. และผู้แทนสาํนักงาน ป.ป.ช.

o ผู้ทรงคณุวฒิุไม่น้อยกว่าห้าคนไม่เกินเจด็คน
o ข้าราชการกรมบญัชีกลางซึ�งอธิบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ อีกสองคน

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต ม 37
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1. กาํหนดแนวทาง และวิธีการในการดาํเนินงานโครงการความ
ร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซื�อจดัจ้างภาครฐั

2. กาํหนดแบบของข้อตกลงคณุธรรมและแบบรายงานของผู้
สงัเกตการณ์

3. คดัเลือกโครงการจดัซื�อจดัจ้าง
4. คดัเลือกผู้สงัเกตการณ์
5. ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือ
6. ยกเว้นหรือผ่อนผนัการไม่ปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติั
7. พิจารณาข้อร้องเรียน 
8. จดัทาํรายงานผลการประเมินโครงการเสนอ

คณะกรรมการนโยบาย

อาํนาจหน้าที�คณะกรรมการความร่วมมือ ม 39

42

o ปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ  
o อธิบดีกรมบญัชีกลาง  ผู้แทน ส.ป.น. ผู้แทนสาํนักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสาํนักงบประมาณ ผู้แทนสาํนักงาน
อยัการสงูสดุ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ�น ผู้แทน สคร. 
ผู้แทนสาํนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

o ผู้ทรงคณุวฒิุไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจด็คน
o ข้าราชการกรมบญัชีกลางซึ�งอธิบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ อีกสองคน

คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์และข้อร้องเรียน  ม41
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1. พิจารณาและวินิจฉัยอทุธรณ์ (ม 117 ผู้ร้องเรียนไม่พอใจผลการ
วินิจฉัยของหน่วยงานของรฐั)

2. พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที�เหน็ว่าหน่วยงานของรฐัมิได้ปฏิบติัให้
เป็นไปตามแนวทางของพระราชบญัญติั กฎกระทรวง และระเบียบ
ที�ออกตามพระราชบญัญติั

3. จดัทาํรายงานเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหนึ�งคร ั �ง
4. ดาํเนินการอื�นที�คณะกรรมการนโยบาย รฐัมนตรี คณะรฐัมนตรี

มอบหมาย

อาํนาจหน้าที�คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ม 43

หมวด 4
องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื �อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ
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 ดแูลและพฒันาระบบการจดัซื�อจดัจ้างผ่านระบบอิเลก็ทรอนิกส ์และ
ประกาศเผยแพร่ข้อมลูเกี�ยวกบัการจดัซื�อจดัจ้างในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
 จดัทาํฐานข้อมลูราคาอ้างอิงของพสัด ุและเผยแพร่ฐานข้อมลูใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
 รวบรวม  วิเคราะห ์และประเมินผลการปฏิบติังานและจดัทาํรายงาน
เสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
กาํหนดและจดัให้มีหลกัสตูรการฝึกอบรมเพื�อส่งเสริมและพฒันา
เจ้าหน้าที�ให้มีความรู้ความเชี�ยวชาญเกี�ยวกบัการจดัซื�อจดัจ้าง และการ
บริหารพสัดภุาครฐัตามหลกัวิชาชีพ
 ปฏิบติังานธรุการ งานประชุม งานวิชาการ การศึกษาข้อมลู และ
กิจการต่าง ๆของคณะกรรมการ

กรมบญัชีกลาง ม46-ม50

หมวด 5
การขึ �นทะเบียนผู้ประกอบการ
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 ผู้ประกอบการก่อสร้าง
 ผู้ประกอบการอื�น

การขึ�นทะเบียนผู้ประกอบการ  ม 51 – ม 53

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเงื�อนไขที�คณะกรรมการกาํกบัราคากลางกาํหนด

ขึ�นทะเบียนกบั
กรมบญัชีกลาง

กรมบญัชีกลางประกาศในระบบ E-GP

หมวด 6
การจัดซื �อจัดจ้าง
มาตรา ๕๔ - ๖๘
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การจัดซื �อจัดจ้าง  ม ๕๕

 

 วิธีประกาศเชิญชวนทั�วไป

 วิธีคัดเลือก

 วิธีเฉพาะเจาะจง

วธีิประกาศเชิญชวนทั�วไป ม 55(1)

 การที�หน่วยงานของรฐัเชิญชวน              
ผู้ประกอบการทั �วไปที�มีคณุสมบติัตรงตามเงื�อนไขที�

หน่วยงานของรฐักาํหนดให้เข้ายื�นข้อเสนอ
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วิธีคดัเลือก ม๕๔(๒)

การที�หน่วยงานของรฐัเชิญชวนเฉพาะ
ผู้ประกอบการที�มีคณุสมบติัตรงตามที�กาํหนดซึ�ง
ไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื�นข้อเสนอ เว้นแต่ใน
งานนั�นมีผู้ประกอบการที�มีคณุสมบติัตรงตามที�
กาํหนดน้อยกว่าสามราย

วิธีเฉพาะเจาะจง ม ๕๕(๓)

การที�หน่วยงานของรฐัเชิญชวน
ผู้ประกอบการที�มีคณุสมบติัตรงตามที�กาํหนด   

รายใดรายหนึ�งให้เข้ายื�นข้อเสนอหรือให้เข้า

มาเจรจาต่อรองราคารวมทั �งการจดัซื�อจดัจ้างพสัดุ
กบัผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเลก็น้อยตามที�
กาํหนดในกฎกระทรวง(ม ๙๔วรรคสอง)
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การจัดซื �อจัดจ้าง  ม ๕๖

 ให้ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั�วไปก่อน

วิธีคดัเลือก  ม ๕๖(๑)

(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั�วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื�น
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั�นไม่ได้รับการคัดเลือก

(ข) พัสดุที�ต้องการจัดซื �อจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็น
พิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต จาํหน่าย ก่อสร้าง 
หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที�มีฝีมือโดยเฉพาะ 
หรือมีความชาํนาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูง และ
ผู้ประกอบการนั �นมีจาํนวนจาํกัด
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วิธีคดัเลือก ม ๕๖(๑)

(ค) มีความจาํเป็นเร่งด่วนที�ต้องใช้พัสดุนั �นอัน
เนื�องมาจากเกิดเหตุการณ์ที�ไม่อาจคาดหมายได้ 
ซึ�งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั�วไปจะทาํให้ไม่ทัน
ต่อความต้องการใช้พัสดุ

(ง) เป็นพัสดุที�โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมี
ข้อจาํกัดทางเทคนิคที�จาํเป็นต้องระบุยี�ห้อเป็นการ
เฉพาะ

วิธีคดัเลือก ม ๕๖(๑)

(จ) เป็นพัสดุที�จาํเป็นต้องซื �อโดยตรงจาก
ต่างประเทศ หรือดาํเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ

(ฉ) เป็นพัสดุที�ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที�ต้อง
ปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ หรือที�
เกี�ยวกับความมั�นคงของประเทศ
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วิธีคดัเลือก ม ๕๖(๑)

(ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที�จาํเป็นต้องถอดตรวจ 
ให้ทราบถึงความเสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณ
การค่าซ่อมได้ เช่นงานจ้างซ่อมเครื�องจักร 
เครื�องมือกล เครื�องยนต์ เครื�องไฟฟ้า หรือเครื�อง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

(ช) กรณีอื�นที�กําหนดในกฎกระทรวง

วิธีเฉพาะเจาะจง ม ๕๖(๒)

(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั�วไปและวิธีคัดเลือก 
หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื�นข้อเสนอ 
หรือข้อเสนอนั�นไม่ได้รับการคัดเลือก

(ข) การจัดซื �อจัดจ้างพัสดุที�มีการผลิต จาํหน่าย 
ก่อสร้าง หรือให้บริการทั�วไป และมีวงเงินใน
กาจัดซื �อจัดจ้างครั�งหนึ�งไม่เกินวงเงินที�กําหนด
ในกฎกระทรวง
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วิธีเฉพาะเจาะจง ม.๕๖(๒)

(ค) การจัดซื �อจัดจ้างพัสดุที�มีผู้ประกอบการมี
คุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื �อจัด
จ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ�งเป็นตัวแทนจาํหน่าย
หรือตัวแทนจาํหน่ายผู้ให้บริการโดยชอบด้วย
กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มี
พัสดุอื�นที�จะใช้ทดแทนได้

วิธีเฉพาะเจาะจง ม ๕๖(๒)

(ง) มีความจาํเป็นต้องใช้พัสดุนั �นโดยฉุกเฉิน
เนื�องจากอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือเกิด
โรคติดต่ออันตรายตามกฎมายว่าด้วยโรคติดต่อ
และการจัดซื �อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั�วไป
หรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจ
ทาํให้เกิดความเสียหายร้ายแรง
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วิธีเฉพาะเจาะจง ม ๕๖(๒)

(จ) พัสดุที�จะจัดซื �อจัดจ้างเป็นครุภัณฑ์ที�เกี�ยวพัน
กับพัสดุที�ได้จัดซื �อจัดจ้างไว้ก่อนแล้วและมีความ
จาํเป็นต้องจัดซื �อจัดจ้างเพิ�มเติมเพื�อความสมบูรณ์ 
หรือต่อเนื�องในการใช้พัสดุนั �น โดยมูลค่าของพัสดุ
ที�จัดซื �อจัดจ้างเพิ�มเติมต้องไม่สูงกว่าพัสดุที�ได้
จัดซื �อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว

วิธีเฉพาะเจาะจง ม ๕๖(๒) 

(ฉ) เป็นพัสดุที�จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของ
รัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ

(ช) เป็นพัสดุที�เป็นที�ดินและสิ�งก่อสร้างซึ�ง
จาํเป็นต้องซื �อเฉพาะแห่ง

(ซ) กรณีอื�นที�กําหนดในกฎกระทรวง
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วิธีเฉพาะเจาะจง ม ๕๖(๒) 

 พัสดุที�รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

วิธีการจดัซื�อจดัจ้าง  ม ๕๗

ใช้วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
ตามระเบียบที�กําหนด
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65

กาํหนดให้หน่วยงานของรฐัแห่งหนึ�งแห่งใดอาจ
ดาํเนินการจดัซื�อ จดัจ้างพสัดใุห้กบัหน่วยงานของรฐั
แห่งอื�น ๆ กไ็ด้ ภายใต้กรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน
ของรฐัผู้จดัซื�อจดัจ้างและคู่สญัญา 

การรวมซื�อรวมจ้าง  ม ๕๘ 

วธีิประกาศเชิญชวนทั�วไป ม ๕๙

ก่อนดาํเนินการจดัซื�อจดัจ้างด้วยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั �วไป หน่วยงานอาจจดัให้มีการรบัฟังความ
คิดเหน็ร่าง TOR หรือรายละเอียดของพสัดทีุ�จะจดัซื�อ
หรือจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการ
ก่อนกไ็ด้

หลกัเกณฑวิ์ธีการและระยะเวลา

ระเบียบคณะกรรมการนโยบายกาํหนด
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งานก่อสร้าง ม ๖๐

 ต้องมีแบบรปูรายการ

 ทาํเองหรือจ้าง

 การจ้างเหมารวม ไม่ต้องทาํราคากลาง

หลกัเกณฑวิ์ธีการจ้างแบบเหมารวมตาม
ระเบียบที�รฐัมนตรีกาํหนด

การดาํเนินการจัดซื �อจัดจ้าง ม ๖๑

 ผู้มีอาํนาจจะแต่งตั �งคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที�
ดาํเนินการกไ็ด้
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วิธีประกาศเชิญชวนทั�วไป ม ๖๒

o ต้องจดัทาํ ประกาศและเอกสารเชิญชวน 

o จะซื�อจดัจ้างพสัดใุด วนั เวลา สถานที�ยื�นข้อเสนอ
และเงื�อนไขอื�น 

o ต้องเผยแพร่เวบ็ไซต์หน่วยงานและE-GPและปิด
ประกาศ

o จะเผยแพร่วิธีอื�นได้

o ส่ง ส.ต.ง.
หลกัเกณฑ ์วิธีการและรายละเอียด ระเบียบคณะกรรมการนโยบายกาํหนด

วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง  ม ๖๒

o ให้หน่วยงานของรฐัจดัทาํหนังสือเชิญชวนให้
ผู้ประกอบการเข้ายื�นข้อเสนอ ตามระเบียบที�
รฐัมนตรีกาํหนด
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ราคากลาง ม ๖๓

ประกาศรายละเอียดข้อมูลและการคาํนวณ ใน
ระบบ E-GP

คุณสมบัตผู้ิเสนอราคา ม ๖๔

1. มีความสามารถตามกฎหมาย

2. ไมเ่ป็นบุคคลล้มละลาย

3. ไมอ่ยู่ในระหว่างเลิกกิจการ

4. ไมเ่ป็นบุคคลซึ�งอยู่ระหว่างถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือ
ทาํสญัญากบัหน่วยงานของรฐัตามมาตรา 104

5. ไมเ่ป็นผูถ้กูแจ้งเวียนชื�อให้เป็นผูทิ้�งงานตามมาตรา 107 

6. คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามอื�นที� 
คณะกรรมการนโยบายกาํหนด
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การคัดเลือกข้อเสนอ ม ๖๕

1. คาํนึงถงึประโยชน์สาธารณะและวตัถปุระสงคก์ารใช้งาน

2. ต้นทุนของพสัดตุลอดอายุการใช้งาน

3. มาตรฐานสินค้าหรือบริการ

4. บริการหลงัขาย

5. พสัดทีุ�รฐัต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

6. การประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ

7. ราคา

8. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื�น

9. เกณฑ์อื�นที�กาํหนดในกฎกระทรวง

การยกเลิกการจัดซื �อจัดจ้าง ม ๖๗

1. ไม่ได้รบังบประมาณหรืองบประมาณไม่พอ

2. มีผลประโยชน์ร่วมกนั มีส่วนได้เสียกบัผู้ยื�นข้อเสนอรายอื�น 
ขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม สมยอมการเสนอราคา 
ส่อว่ากระทาํการทุจรืต

3. การดาํเนินการต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

4. เกณฑ์อื�นที�กาํหนดในกฎกระทรวง

5. แจ้งผู้ประกอบการ

6. ประกาศในระบบ E-GP และหน่วยงาน

7. ปิดประกาศ
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หมวด 7
งานจ้างที�ปรึกษา
มาตรา ๖๙ - ๗๗

การจ้างที�ปรึกษา  ม ๖๙

(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั�วไป ได้แก่ การที�หน่วยงานของรัฐ
เชิญชวนให้ที�ปรึกษาทั�วไปที�มีคุณสมบัตติรงตามเงื�อนไขที�
หน่วยงานของรัฐกําหนดเข้ายื�นข้อเสนอ

(๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที�หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที�
ปรึกษาที�มีคุณสมบัตติรงตามที�กําหนดซึ�งไม่น้อยกว่าสามราย
ให้เข้ายื�นข้อเสนอ เว้นแต่มีน้อยกว่าสามราย

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที�หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที�
ปรึกษาที�มีคุณสมบัตติรงตามที�กําหนดรายใดรายหนึ�งให้เข้า
ยื�นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
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การจ้างที�ปรึกษา :วธีิประกาศเชิญชวนทั�วไป

 ใช้กับงานที�ไม่ซับซ้อน งานที�มีลักษณะเป็นงาน
ประจาํ งานที�มีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพและมีที�
ปรึกษาซึ�งสามารถทาํงานนั�นได้เป็นการทั�วไป

การจ้างที�ปรึกษา : วิธีคดัเลือก

(ก) ประกาศเชิญชวนทั�วไปแล้วไม่มีผู้ยื�นข้อเสนอหรือ
ข้อเสนอนั �นไม่ได้รับการคัดเลือกจ้าง

(ข) เป็นงานที�มีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะสมที�จะ
ดาํเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวน 

(ค) เป็นงานจ้างที�มีที�ปรึกษาในงานที�จะจ้างมีจาํนวน
จาํกัด

(ง) กรณีอื�นที�กําหนดในกฎกระทรวง
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การจ้างที�ปรึกษา :   วิธีเฉพาะเจาะจง

(๑) เชญิชวนทั�วไปและคัดเลือก หรือคัดเลือกแล้วไม่มีผู้ยื�น หรือ
ข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก

(๒) วงเงนิครั�งหนึ�งไม่เกินวงเงนิที�กําหนดในกฎกระทรวง

(๓) เป็นงานที�จาํเป็นต้องให้ที�ปรึกษารายเดิมทาํต่อจากงานที�ได้ทาํไว้
แล้วเนื�องจากเหตุผลทางเทคนิค

(๔) เป็นงานจ้างที�มีที�ปรึกษาในงานที�จะจ้างนั�นจาํนวนจาํกัดและวงเงนิ
ค่าจ้างครั�งหนึ�งไม่เกินวงเงนิที�กําหนดในกฎกระทรวง

(๕) เป็นงานจาํเป็นเร่งด่วนหรือเกี�ยวกับความมั�นคงของชาติ หากล่าช้า
จะเสียหายแก่ราชการหรือความมั�นคงของชาติ

(๖) งานอื�นที�กําหนดในกฎกระทรวง

หมวด ๘
งานจ้างออกแบบหรือควบคมุงานก่อสร้าง

มาตรา ๗๘ - ๙๐
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การจ้างออกแบบและควบคมุงาน

วิธีประกาศเชิญชวนทั�วไป

วิธีคัดลือก

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีประกวดแบบ

หมวด ๙
การทาํสญัญา

มาตรา ๙๑ - ๙๗
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การทาํสญัญา ม ๙๑

 แบบและเงื�อนไข คณะกรรมการนโยบายกาํหนดโดย
ได้รบัความเหน็ชอบจากสาํนักงานอยัการสูงสุด

 จาํเป็นต้องมีข้อความแตกต่างหรือรายการแตกต่าง
จากที�กาํหนดโดยไมท่าํให้หน่วยงานของรฐัเสียเปรียบ 
ให้กระทาํได้ เว้นแต่เหน็ว่าจะเสียเปรียบหรือไมร่ดักมุพอ
ให้ส่งสาํนักงานอยัการสูงสุดพิจารณาก่อน

การทาํสญัญา ม ๙๑

 ไมท่าํตามตวัอย่าง และจาํเป็นต้องทาํใหม ่ให้ส่ง
สาํนักงานอยัการสูงสุดพิจารณาก่อน เว้นแต่การทาํ
สญัญาตามแบบที�เคยผา่นการพิจารณาของสาํนักงาน
อยัการสูงสุดมาแล้ว

 จาํเป็นต้องทาํเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ทาํเป็น
ภาษาองักฤษ  ต้องแปลสญัญาและเอกสารแนบท้าย
เฉพาะที�สาํคญัเป็นภาษาไทยไว้ด้วย เว้นแต่ทาํตาม
สญัญาที�คณะกรรมการนโยบายกาํหนด
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การทาํข้อตกลง ม ๙๔

 การจดัซื�อจดัจ้างโดยวิธีคดัเลือก ตาม ม 56(1)(ค)การจดัซื�อจดัจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตาม ม 56(2)(ข)(ง)(ฉ)  หรือการจ้างที�ปรึกษาโดย
วิธีเฉพาะเจาะจงตาม ม 70(3)(ข)

 การจดัซื�อจดัจ้างจากหน่วยงานภาครฐั

 คู่สญัญาส่งมอบพสัดไุด้ครบถ้วนภายในห้าวนัทาํการนับถดัจากวนัทาํ
ข้อตกลง

 การเช่า ซึ�งผู้เช่าไม่ต้องเยเงินอื�นใดนอกจากค่าเช่า

 กรณีอื�นที�กาํหนดในกฎกระทรวง

ในกรณีที�วงเงินไม่เกินตามที�กาํหนดในกฎกระทรวงจะไม่ทาํ
ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกนักไ็ด้

การแก้ไขสญัญา ม ๙๕

 จาํเป็น ไมท่าํให้เสียประโยชน์ หรือเพื�อประโยชน์แก่
หน่วยงานหรือประโยชน์สาธารณะ ภายใต้วตัถปุระสงคเ์ดิม 
เป็นดลุพินิจของผูม้ีอาํนาจ

 ถา้เพิ�มวงเงินต้องปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ

 เพิ�มหรือลดวงเงิน ระยะเวลาให้ตกลงไปพร้อมกนั

เพื�อประโยชน์ในการป้องกนัการแก้ไขสญัญาหรือข้อตกลงโดยไม่
เป็นไปตามวตัถปุระสงคเ์ดิม คณะกรรมการนโยบายอาจออกระเบียบ
เพิ�มเติม
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หมวด ๑๐
การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ

มาตรา ๙๘ - ๑๐๓

การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัด ุม ๙๘ - ๙๙

 ต้องมีผูร้บัผิดชอบ

ตั �งเป็นคณะกรรมการตรวจรบัพสัดหุรือเจ้าหน้าที�คนใด    คน
หนึ�งกไ็ด้

 งานก่อสร้างที�มีขั �นตอนดาํเนินการเป็นระยะจาํเป็นต้องมี
การควบคมุงานอย่างใกล้ชิดหรือมีการจ่ายเงินเป็นงวดตาม
ความก้าวหน้า ให้มีผูค้วบคมุงาน

ค่าตอบแทน กระทรวงการคลงักาํหนด
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การงด ลดค่าปรบั การขยายเวลา ม ๑๐๐

 เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของหน่วยงานของ
รฐั

 เหตุสุดวิสยั

 เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนัหนึ�งอนัใดที�คู่สญัญาไมต้่องรบั
ตามกฎหมาย

เหตุอื�นที�กาํหนดในกฎกระทรวง

ดลุพินิจของผูม้ีอาํนาจ ..... ตามวนัที�มีเหตุเกิดขึ�นจริง

หลกัเกณฑ ์วิธีการ เป็นไปตามระเบียบที�คณะนโยบายกาํหนด

การบอกเลิกสญัญา ม ๑๐๑

 เหตุตามที�กฎหมายกาํหนด

เหตุอนัเชื�อได้ว่าผูข้ายหรือผูร้บัจ้างไมส่ามารถส่งมอบงาน
หรือทาํงานให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที�กาํหนด

เหตุอื�นตามที�กาํหนดไว้ใน พ.ร.บ.หรือในสญัญาหรือข้อตกลง

เหตุอื�นตามระเบียบที�รฐัมนตรีกาํหนด

 กระทาํได้เฉพาะที�เป็นประโยชน์โดยตรงหรือเพื�อประโยชน์
สาธารณะหรือเพื�อแก้ไขข้อเสียเปรียบในการปฏิบติัตาม
สญัญาหรือข้อตกลง
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 วิธีการและขั �นตอนการบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัด ุ
ตามระเบียบรฐัมนตรีกาํหนด ( ม ๑๐๓)

 การไมไ่ด้ปฏิบติัตาม พ.ร.บ. กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศ ในส่วนที�ไมเ่ป็นสาระสาํคญั หรือผิดพลาดไมร่้ายแรง 
สญัญานั�น  ไมโ่มฆะ ( ม ๑๐๒)

หมวด ๑๑
การประผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการ

มาตรา ๑๐๔ - ๑๐๖
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93

กาํหนดเกี�ยวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผู้ประกอบการ โดยผลการประเมินให้เป็นส่วนหนึ�งของ

การพิจารณาคดัเลือกคณุสมบติัของผู้ที�จะเข้ายื�น

ข้อเสนอ หรือเข้าทาํสญัญากบัหน่วยงานของรฐั โดยผู้ที�
ไม่ผ่านเกณฑที์�กาํหนด จะถกูระงบัการยื�นข้อเสนอหรือ
ทาํสญัญากบัหน่วยงานของรฐัไว้ชั �วคราว จนกว่าจะมีผล
การประเมินผ่านเกณฑที์�กาํหนด 

การประเมินผลการปฏิบติังานของผู้ประกอบการ 

หมวด ๑๒
การทิ�งงาน

มาตรา ๑๐๗ - ๑๐๙
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การทิ�งงาน  ม ๑๐๗

 ไมย่อมไปทาํสญัญาในเวลาที�กาํหนด

ไมป่ฏิบติัตามสญัญา

ขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรมหรือกระทาํการ    
ไมสุ่จริต

การปฏิบติังานตามสญัญาของที�ปรึกษาหรืองานจ้าง
ออกแบบหรือควบคมุงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาดหรือ
ก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง

 อื�น ๆ ที�กาํหนดในกฎกระทรวง

การเพิกถอนทิ�งงาน  ม ๑๐๘

 เป็นผูม้ีฐานะการเงินมั �นคง

มีการชาํระภาษีโดยถกูต้องตามกฎหมาย

เมื�อพ้นกาํหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื�อให้เป็น           ผู้
ทิ�งงาน

หลกัเกณฑ์และวิธีการระเบียบรฐัมนตรีกาํหนด



04/04/59

49

หมวด ๑๓
การบริหารพสัดุ

มาตรา ๑๑๐ - ๑๑๑

ระเบียบรัฐมนตรีกําหนด

หมวด ๑๔
การร้องเรียนและการอทุธรณ์

มาตรา ๑๑๒ - ๑๑๗
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99

 กาํหนดให้ผู้ประกอบการสามารถร้องเรียนหน่วยงาน
ของรฐัได้ กรณีที�เหน็ว่าหน่วยงานของรฐัมิได้ปฏิบติัให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์และวิธีการที�กาํหนดใน
พระราชบญัญติันี� และหากผู้ประกอบการไม่พอใจผล 
การวินิจฉัยของหน่วยงานของรฐักส็ามารถอุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์และข้อร้องเรียนต่อไป
ได้อีก 

การร้องเรียน

หมวด ๑๕
บทกาํหนดโทษ

มาตรา ๑๑๘ - ๑๑๙
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บทกาํหนดโทษ ม ๑๑๘ - ๑๑๙

 เจ้าหน้าที�หรือผูม้ีอาํนาจปฏิบติัหรือละเว้นการปฏิบติั
หน้าที� โดยมิชอบเพื�อให้เกิดความเสียหายแก่ผูห้นึ�งผูใ้ด หรือ

ปฏิบติัหรือละเว้นปฏิบติัหน้าที�โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาํคกุ
ตั �งแต่หนึ�งปีถงึสิบปีและปรบัตั �งแต่สี�หมื�นบาทถงึสี�แสนบาท

 ผูใ้ช้หรือผูส้นับสนุน ... ด้วย

 ไมป่ฏิบติัตามคาํสั �งของคณะกรรมการโดยไมม่ีเหตุอนัควรมี
ความผิดฐานขดัคาํสั �งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา

จบการนําเสนอ


