
ร่าง 

พระราชบญัญติั 

การจดัซ้ือจัดจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั 

พ.ศ. .... 

   

....................................... 

ให้ไว้ ณ วันที่ ...................................... พ.ศ. .... 

เป็นปีที่ .. ในรัชกาลปัจจุบัน 

 

 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ  

ให้ประกาศว่า 

 

 โดยที่เป็นการสมควรมีกฎหมายว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

  

 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้ นไว้ โดยค าแนะน าและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้  

 

 มาตรา ๑ พระราชบัญญัติน้ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ....” 

 

 มาตรา ๒ พระราชบัญญัติน้ีให้ใช้บังคับเมื่ อพ้นก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวันนับแต่วัน

ประกาศในราชกจิจานุเบกษาเป็นต้นไป 

 

 มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบียบ และข้อบังคับใดๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้ว 

ในพระราชบัญญัติน้ี หรือซ่ึงขัดหรือแย้งกบับทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ี ให้ใช้พระราชบัญญัติน้ีแทน 

 

 มาตรา ๔  ในพระราชบัญญัติน้ี 

 “การจัดซ้ือจัดจ้าง” หมายความว่า การได้มาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือ จ้าง เช่า แลกเปล่ียน หรือ 

โดยวิธอีื่นตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 
 “พัสดุ” หมายความว่า สนิค้า งานบริการ งานก่อสร้าง การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบ

และควบคุมงาน รวมถึงการด าเนินการอื่นที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

 “สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง วัตถุอื่นใดทั้งที่มีรูปร่างและไม่มี

รูปร่าง รวมตลอดทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้าน้ันด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของ

สนิค้านั้น 
 “งานบริการ” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพ

ให้บริการ 



๒ 
 

 “งานก่อสร้าง” หมายความว่า การด าเนินการก่อสร้างอาคาร สาธารณปูโภค หรือสิ่งปลูกสร้าง

อื่นใด และการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง ร้ือถอน หรือการกระท าอื่นที่มีลักษณะเดียวกันต่ออาคาร

สาธารณปูโภค หรือสิ่งปลูกสร้าง รวมตลอดทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างน้ันด้วย แต่มูลค่าของงาน

บริการต้องไม่สงูกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างน้ัน 

 “การจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือเป็น

ผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย 

เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข การออกแบบ  

การควบคุมงาน การศึกษาวิจัยทั่วไปรวมถึงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย หรือด้านอื่นที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

 “การจ้างออกแบบและควบคุมงาน” หมายความว่า การจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือ 

นิติบุคคลที่ประกอบธุรกจิบริการด้านออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 

 “การบริหารพัสดุ” หมายความว่า การเกบ็ เบิกจ่าย ยืม ตรวจสอบ บ ารุงรักษา และการ

จ าหน่ายพัสดุ 

 “ราคากลาง” หมายความว่า ราคามาตรฐานหรือราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่

คณะกรรมการก ากับราคากลางก าหนด เพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทยีบราคาที่ผู้ย่ืนข้อเสนอได้ย่ืนเสนอ

ไว้ซ่ึงสามารถจัดซ้ือจัดจ้างได้จริง และให้หมายความรวมถึงราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุ

ที่กรมบัญชีกลางจัดท า จากการสืบราคาจากท้องตลาด ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลา

สองปีงบประมาณ หรือวิธอีื่นใดตามหลักเกณฑ ์วิธกีาร หรือแนวทางปฏบัิติของหน่วยงานของรัฐน้ันๆ 

 “เงินงบประมาณ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติม 

และเงินซ่ึงหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย  และให้

หมายความรวมถึงเงินกู้และเงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

 “หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมูิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ

มหาวิทยาลัยในก ากบัของรัฐ หน่วยงานอสิระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง  

 “เจ้าหน้าที่” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการ

บริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการ

บริหารพัสดุ 
 “คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 
 “คณะกรรมการวินิจฉัย” หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ 

 “คณะกรรมการก ากับราคากลาง” หมายความว่า คณะกรรมการก ากับราคากลางและ 

ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

 “คณะกรรมการความร่วมมือ” หมายความว่า คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต 

 “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์” หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ 

ข้อร้องเรียน 



๓ 
 

 “รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

 มาตรา ๕ ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี และให้มี

อ านาจออกกฎกระทรวง เพ่ือปฏบัิติการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 กฎกระทรวงน้ัน เมื่อได้ประกาศในราชกจิจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ 

 

 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

 

 มาตรา ๖ เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงิน

งบประมาณ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐปฏบัิติ

ตามแนวทางของพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี 

 เพ่ือให้การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจเกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ

ใดประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ขึ้ นใช้เอง กใ็ห้กระท าได้ โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัติน้ี 

 ระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสอง ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

 มาตรา ๗ พระราชบัญญัติน้ีมิให้ใช้บังคับแก่ 

 (๑) องค์กรตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ 

 (๒) การด าเนินการของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ที่มีลักษณะเป็นการผลิต 

หรือจ าหน่าย หรือบริการเพ่ือหารายได้  

 (๓) การด าเนินการจัดหายุทโธปกรณ์และการบริการทางทหารโดยวิธรัีฐบาลต่อรัฐบาล 

 (๔) การด าเนินการโดยใช้เงินกู้และเงินช่วยเหลือ ที่สัญญาหรือข้อก าหนดในการให้เงินกู้หรือ

เงินช่วยเหลือก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

 กรณีตามวรรคหน่ึง ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุตามหลักเกณฑแ์ละแนวทางของพระราชบัญญัติน้ี โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการในเร่ืองของ

ความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสทิธภิาพและประสทิธผิล และตรวจสอบได้ 

 การยกเว้นไม่ให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีมาใช้บังคับแก่การด าเนินการใด  

ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบาย 

 

 มาตรา ๘ การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด

ประโยชน์สงูสดุแก่สาธารณะ และต้องสอดคล้องกบัหลักการดังต่อไปนี้  



๔ 
 

 (๑) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ 

ในการใช้งานของหน่วยงานของรัฐมากที่สุด มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและ

ชัดเจน 

 (๒) โปร่งใส โดยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้

มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน 

 (๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุล่วงหน้าเพ่ือให้การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเน่ือง และมีการประเมินและ

เปิดเผยผลสมัฤทธิ์ของการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุทุกปี 

 (๔) ตรวจสอบได้ โดยต้องมีการเกบ็ข้อมูลการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

อย่างเป็นระบบเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 

 

 มาตรา ๙ ในการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐต้องปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ 

ทุกรายโดยเทา่เทยีมกนั 

 

 มาตรา ๑๐ การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซ้ือจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ

ค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุน้ัน 
 กรณีเป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะที่จ าเป็นต้องระบุย่ีห้อ หรือแหล่งก าเนิด หรือประเทศ

ผู้ผลิต ให้ระบุหรือเทยีบเทา่ไว้ด้วย เว้นแต่พัสดุที่จะจัดซ้ือจัดจ้างตามวัตถุประสงค์น้ันมีย่ีห้อเดียว 

 

 มาตรา ๑๑ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๕ หน่วยงานของรัฐต้องเกบ็ข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอ 

ทุกรายเป็นความลับ 

 ห้ามมิให้เปิดเผยข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอในส่วนที่เป็นสาระส าคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิค

ของผู้ย่ืนข้อเสนอ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ย่ืนข้อเสนอด้วยกัน ต่อผู้ซ่ึงมิได้

เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังน้ันหรือต่อผู้ย่ืนข้อเสนอรายอื่น เว้นแต่เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มี

อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย หรือการด าเนินการตามกฎหมาย 

 

 มาตรา ๑๒ ในแต่ละปี ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี และประกาศ

เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่

กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน 

เว้นแต่เป็นการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุตามมาตรา ๕๕ (๑) (ค) (ฉ) และ (๒) (ข) (ง) (ฉ) มาตรา ๖๙ (๓) (ง) 

และมาตรา ๘๐ (๓) ไม่ต้องด าเนินการตามวรรคน้ี 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างตามวรรคหน่ึง และการ

เปล่ียนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 



๕ 
 

 มาตรา ๑๓ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง  

และจัดเกบ็ไว้อย่างเป็นระบบเพ่ือประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ 

 การจัดท าบันทึกรายงานกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างและการร้องขอเพ่ือตรวจดูบันทึกรายงาน

ดังกล่าว ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 

 มาตรา ๑๔ ในการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

กับผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานน้ัน ทั้งน้ี คณะกรรมการนโยบายอาจออกระเบียบ เพ่ือก าหนด

รายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ 

 

 มาตรา ๑๕ เพ่ือให้การจัดซ้ือจัดจ้างเป็นไปโดยเรียบร้อยและไม่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ

หน่วยงานของรัฐ ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐได้ด าเนินการกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในขั้นตอนหน่ึงขั้นตอน

ใดผิดพลาดหรือผิดหลงเลก็น้อยและไม่ก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ย่ืนข้อเสนอด้วยกัน  

กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างน้ันย่อมไม่เสยีไป 

 ในกรณีที่ มี ปัญหาการปฏิ บั ติตามวรรคห น่ึง  ใ ห้ห น่วยงานของ รัฐ เสนอเ ร่ือง ต่อ

คณะกรรมการนโยบายเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด ไม่ว่ากระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างน้ันจะสิ้นสดุแล้วหรือไม่ 

 

 

หมวด ๒ 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

 

 มาตรา ๑๖ เพ่ือประโยชน์ในการป้องกนัการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ หน่วยงานของ

รัฐอาจจัดให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในขั้นตอนหน่ึงขั้นตอนใดกไ็ด้ 

เพ่ือให้เกดิความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ให้มีการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)  

ตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ ซ่ึงเป็นการท าข้อตกลงร่วมกัน

ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผู้เข้ายื่นข้อเสนอ โดยทั้งสองฝ่ายต้องตกลงกันว่าจะไม่กระท า

การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง และอาจให้มีผู้สังเกตการณ์ซ่ึงมีความรู้ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ที่

จ าเป็นต่อโครงการจัดซ้ือจัดจ้างน้ันๆ เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้าง โดยผู้สังเกตการณ์

ต้องมีความเป็นกลาง และไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสยีในโครงการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน แล้วให้รายงานความเหน็พร้อม

ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการความร่วมมือทราบด้วย 

 ผู้สังเกตการณ์ที่ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างตามวรรคสอง หากพบว่า 

มีการทุจริตในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างในขั้นตอนหน่ึงขั้นตอนใด นอกจากรายงานให้คณะกรรมการ  

ความร่วมมือทราบแล้ว ให้มีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อสาธารณชนด้วย 

 ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการความร่วมมืออาจก าหนดวิธีการอื่นเพ่ืออ านวยความ

สะดวกให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยกไ็ด้ ตามหลักเกณฑ์ และ

วิธกีารที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

 



๖ 
 

หมวด ๓ 

คณะกรรมการ 

ส่วนที่ ๑ 

คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 

 มาตรา ๑๗ ให้มีคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ประกอบด้วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่รัฐมนตรีว่าการ

กระทรวงการคลังมอบหมายเป็นประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 

ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อัยการสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา 

เลขาธกิารคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้อ านวยการ

ส านักงบประมาณ ผู้อ านวยการส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ อธิบดีกรมส่งเสริมการ

ปกครองท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงรัฐมนตรีแต่งตั้งอีกไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ โดยในจ านวนน้ี 

ให้แต่งตั้งจากผู้แทนภาคเอกชนที่มาจากองค์กรเศรษฐกิจและสภาวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับอย่างน้อย 

ห้าคน 

 ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ และให้ข้าราชการของกรมบัญชีกลาง  

ซ่ึงอธบิดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจ านวนไม่เกนิสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มาตรา ๑๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้ความเช่ียวชาญด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม 

การก่อสร้าง การเงินการคลัง การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย และต้องไม่เป็นข้าราชการการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่ง

ทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ด ารงต าแหน่งอื่นในพรรคการเมือง

หรือเจ้าหน้าที่ของพรรคการเมือง 

 

 มาตรา ๑๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสามปี และอาจได้รับแต่งตั้ง

อกีได้  

 

 มาตรา ๒๐ เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่งตามวาระ ให้ด าเนินการแต่งตั้งใหม่

ภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้มีการแต่งต้ังกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้นใหม่ ให้กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ซ่ึงพ้นจากต าแหน่งตามวาระอยู่ในต าแหน่งเพ่ือด าเนินงานต่อไปจนกว่ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้รับ

แต่งต้ังใหม่เข้ารับหน้าที่ 

 

 มาตรา ๒๑ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากต าแหน่ง

เมื่อ 

 (๑) ตาย 

 (๒) ลาออก 

 (๓) เป็นบุคคลล้มละลาย 



๗ 
 

 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 

 (๕) ได้รับโทษจ าคุกโดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดที่ได้

กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ 

 (๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา ๑๘ 

 (๗) รัฐมนตรีให้ออกเพราะหย่อนความสามารถ บกพร่องหรือทุจริตต่อหน้าที่ หรือมีความ

ประพฤติเสื่อมเสยี 

 เมื่อมีกรณีตามวรรคหน่ึง และยังไม่ได้แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิขึ้ นใหม่ ให้กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิที่เหลืออยู่ปฏบัิติหน้าที่ต่อไปได้ 

 

 มาตรา ๒๒ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

 (๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี 

 (๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี เพ่ือให้เกดิความเป็นธรรมและมีประสทิธภิาพย่ิงขึ้น 

 (๓) เสนอความเห็นต่อรัฐมนตรีในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง  

ตามพระราชบัญญัติน้ี 

 (๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกดิข้ึนจากการใช้บังคับตามพระราชบัญญัติน้ี  

 (๕) วางระเบียบ หลักเกณฑ ์และแนวทางปฏบัิติเพ่ือด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 (๖) ก ากับดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป

ตามแนวทางของพระราชบัญญัติน้ี 

 (๗) ก าหนดมาตรฐานการปฏบัิติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ 

 (๘) จัดท ารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ีเสนอคณะรัฐมนตรี อย่างน้อย 

ปีละหน่ึงคร้ัง 

 (๙) ปฏบัิติหน้าที่อื่นตามที่ก  าหนดในพระราชบัญญัติน้ี 

 (๑๐) ด าเนินการอื่นที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 ผลการด าเนินการตาม (๔) (๗) และ (๘) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางตามวิธกีารที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 ระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดตาม (๕) ให้ประกาศในราชกจิจานุเบกษา 

 

 มาตรา ๒๓ การประชุมของคณะกรรมการนโยบาย ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่า 

กึ่งหน่ึงของจ านวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็นองค์ประชุม 

 ให้ประธานกรรมการเป็นประธานในที่ประชุม ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจ

ปฏบัิติหน้าที่ได้ ให้กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหน่ึงเป็นประธานในที่ประชุม 

 การวินิจฉัยช้ีขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหน่ึงให้มีเสียงหน่ึงในการ

ลงคะแนน ถ้าคะแนนเสยีงเทา่กนั ให้ประธานในที่ประชุมออกเสยีงเพ่ิมข้ึนอกีเสยีงหน่ึงเป็นเสียงขี้ ขาด 

 กรรมการที่มีส่วนได้เสียในเร่ืองที่มีการพิจารณา จะเข้าร่วมประชุมหรือออกเสียงลงคะแนน 

ในเร่ืองดังกล่าวมิได้ 



๘ 
 

 มาตรา ๒๔ ให้คณะกรรมการนโยบายมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาคณะหน่ึงหรือ

หลายคณะ เพ่ือกระท าการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมายกไ็ด้ และให้น าความ

ในมาตรา ๒๓ มาใช้โดยอนุโลม 

 

 

ส่วนที่ ๒ 

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 

 มาตรา ๒๕ ให้มีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงานปลัด

ส านักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านัก

งบประมาณ ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปราบ

การทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงปลัดกระทรวงการคลัง

แต่งตั้งอีกไม่เกินเจ็ดคนเป็นกรรมการ โดยในจ านวนน้ีให้แต่งต้ังจากผู้แทนภาคเอกชนที่มาจากองค์กร

เศรษฐกจิและสภาวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับอย่างน้อยห้าคน 

 ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางแต่งตั้งข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและ

เลขานุการ และอกีสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มาตรา ๒๖ ให้น าความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับ

กบักรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๒ ด้วยโดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๒๗ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

 (๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกบัการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ต่อคณะกรรมการนโยบาย 

 (๒) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เ จ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ ยวกับการปฏิบัติตาม

พระราชบัญญัติน้ี 

 (๓) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามความใน

พระราชบัญญัติน้ี 

 (๔) อนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏบัิติตามระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี

และระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติที่ออกตามความในมาตรา ๖ วรรคสาม 

 (๕) เสนอความเหน็ต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา

เป็นผู้ทิ้งงาน การพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน และการเพิกถอนรายช่ือผู้ทิ้งงาน  

 (๖) เรียกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใดมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสาร

หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองที่พิจารณา 

 (๗) จัดท ารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 



๙ 
 

 (๘) ด าเนินการอื่นที่คณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 ผลการด าเนินการตาม (๓) (๔) และ (๗) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางตามวิธกีารที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 

 มาตรา ๒๘ ให้คณะกรรมการวินิจฉัยมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏบัิติการอย่าง

หน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยมอบหมาย 

 

 มาตรา ๒๙ ให้น าความในมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัย

และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

 

ส่วนที่ ๓ 

คณะกรรมการก ากบัราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

 

 มาตรา ๓๐ ให้มีคณะกรรมการก ากับราคากลางและขึ้ นทะเบียนผู้ประกอบการตามสาขา

ต่างๆ ตามความเหมาะสม ประกอบด้วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง

ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงปลัดกระทรวงการคลังแต่งต้ังจากผู้ที่มีความรู้ความ

เช่ียวชาญในสาขาน้ันๆ ด้านละไม่น้อยกว่าเจด็คนแต่ไม่เกินสิบเอด็คนเป็นกรรมการ โดยในจ านวนน้ีให้

แต่งตั้งจากผู้แทนภาคเอกชนซ่ึงเกี่ยวข้องกบังานในสาขาน้ันๆ ที่มาจากองค์กรเศรษฐกิจและสภาวิชาชีพที่มี

กฎหมายรองรับอย่างน้อยห้าคน 

 ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางแต่งตั้งข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและ

เลขานุการ และอกีสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มาตรา ๓๑ ให้น าความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับ

กบักรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๓ ด้วยโดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๓๒ ให้คณะกรรมการก ากบัราคากลางมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

 (๑) ก าหนดหลักเกณฑ ์และวิธกีารก าหนดราคากลาง 

 (๒) ก ากบัดูแลการก าหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติน้ี 

 (๓) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการด าเนินการตาม

หลักเกณฑ ์และวิธกีารก าหนดราคากลาง 

 (๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกบัหลักเกณฑ ์และวิธกีารก าหนดราคากลาง 

 (๕) อนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดหลักเกณฑ์ และ

วิธกีารก าหนดราคากลางตาม (๑) 

 (๖) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เหน็ว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏบัิติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 

และวิธกีารก าหนดราคากลาง 



๑๐ 
 

 (๗) ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขึ้ นทะเบียนและการเพิกถอนทะเบียน

ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการจัดซ้ือจัดจ้างกบัหน่วยงานของรัฐ 

 (๘) จัดท ารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการก าหนดราคากลางของ

หน่วยงานของรัฐ และการขึ้ นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการจัดซ้ือจัดจ้างกับหน่วยงาน 

ของรัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

 (๙) ด าเนินการอื่นที่คณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 ผลการด าเนินการตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้ประกาศในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธกีารที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 

 มาตรา ๓๓ คณะกรรมการก ากับราคากลางต้องพิจารณาทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการ

ก าหนดราคากลาง อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

 เมื่อได้ทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการก าหนดราคากลางตามวรรคหน่ึงแล้ว ให้ประกาศใน

ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางด้วย 

 

 มาตรา ๓๔ ให้คณะกรรมการก ากับราคากลางมีอ านาจแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ  

เพ่ือปฏบัิติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการก ากบัราคากลางมอบหมาย 

 

 มาตรา ๓๕ ให้น าความในมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการก ากับ

ราคากลางและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

 

ส่วนที่ ๔ 

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต 

 

 มาตรา ๓๖ ให้มีคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ประกอบด้วย ปลัด

กระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ อธบิดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงานอยัการสงูสดุ ผู้แทนส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทนส านักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม

แห่งชาติ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และให้มีผู้แทนองค์กรเอกชนที่สนับสนุนการ

ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ันซ่ึงปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งอกีไม่เกนิห้าคนเป็นกรรมการ 

 ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางแต่งตั้งข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเ ป็นกรรมการและ

เลขานุการ และอกีสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มาตรา ๓๗ ให้คณะกรรมการความร่วมมือมีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปน้ี 

 (๑) ก าหนดแนวทาง และวิธีการในการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

ในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

 (๒) ก าหนดรูปแบบและเน้ือหาของข้อตกลงคุณธรรม หรือการด าเนินการในรูปแบบอื่น 



๑๑ 
 

 (๓) คัดเลือกโครงการจัดซ้ือจัดจ้าง เพ่ือเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตใน

การจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ 

 (๔) คัดเลือกผู้สังเกตการณ์ เพ่ือเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือ

จัดจ้างภาครัฐ 

 (๕) จัดท ารายงานผลการประเมินโครงการจัดซ้ือจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการความร่วมมือ

ป้องกนัการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

 ผลการด าเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ของกรมบัญชีกลางตามวิธกีารที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 

 มาตรา ๓๘ ให้คณะกรรมการความร่วมมือมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพ่ือปฏบัิติการ

อย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการความร่วมมือมอบหมาย 

 

 มาตรา ๓๙ ให้น าความในมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการความ

ร่วมมือและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

 

ส่วนที่ ๕ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

 

 มาตรา ๔๐ ให้มีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน ประกอบด้วย ปลัด

กระทรวงการคลังเป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนส านักงานอัยการสูงสุด ผู้แทน

ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนส านักงบประมาณ ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทน

ส านักงานคณะกรรมการป้องกนัและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการนโยบาย

รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งอีก 

ไม่เกินเจด็คนเป็นกรรมการ โดยในจ านวนน้ีให้แต่งต้ังจากผู้แทนภาคเอกชนที่มาจากองค์กรเศรษฐกิจและ

สภาวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับอย่างน้อยห้าคน 

 ให้อธิบดีกรมบัญชีกลางแต่งตั้งข้าราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเป็นกรรมการและ

เลขานุการ และอกีสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 มาตรา ๔๑ ให้น าความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใช้บังคับ

กบักรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๕ ด้วยโดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๔๒ ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้  

 (๑) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔ 

 (๒) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เหน็ว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏบัิติให้เป็นไปตามแนวทางของ

พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี 



๑๒ 
 

 (๓) เรียกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอื่นใดมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสาร

หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องกบัเร่ืองที่พิจารณา 

 (๔) จัดท ารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการพิจารณาอุทธรณ์และ 

ข้อร้องเรียนเสนอคณะกรรมการนโยบาย อย่างน้อยปีละหน่ึงคร้ัง 

 (๕) ด าเนินการอื่นที่คณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

 ผลการด าเนินการตาม (๑) (๒) และ (๔) ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลางตามวิธกีารที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 

 มาตรา ๔๓ ให้คณะกรรมการ พิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจแต่งตั้ งคณะอนุกรรมการ  

เพ่ือปฏบัิติการอย่างหน่ึงอย่างใดตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย 

 

 มาตรา ๔๔ ให้น าความในมาตรา ๒๓ มาใช้บังคับกบัการประชุมของคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม 

 

 

หมวด ๔ 

องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 

 มาตรา ๔๕ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการดูแลและพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจ้างผ่าน

ระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และการประกาศเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพ่ือให้สาธารณชนสามารถเข้าตรวจดูได้ 

 

 มาตรา ๔๖ ให้กรมบัญชีกลางจัดท าฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุ เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐ

ใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุน้ัน และให้เผยแพร่ฐานข้อมูลดังกล่าวในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

 การก าหนดราคาอ้างอิงของพัสดุต้องค านึงถึงราคาตลาดของพัสดุน้ัน และการก าหนดราคา

อ้างองิของพัสดุอย่างเดียวกนัจะไม่ใช้ราคาเดียวกนัทั่วประเทศกไ็ด้ 

 กรมบัญชีกลางต้องปรับปรุงฐานข้อมูลตามวรรคหน่ึง อย่างน้อยปีละสองคร้ัง 

 

 มาตรา ๔๗ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏบัิติงานตาม

พระราชบัญญัติน้ี และจัดท ารายงานเกี่ยวกับปัญหาและอุปสรรคพร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและ

ปรับปรุงประสทิธภิาพการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายทุกปี 

 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ให้หน่วยงานของรัฐส่งรายงานผลการ

ปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติน้ีต่อกรมบัญชีกลาง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขที่ก  าหนดใน

กฎกระทรวง 

 รายงานตามวรรคหน่ึง เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ความเหน็ชอบแล้ว ให้ประกาศในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 



๑๓ 
 

 มาตรา ๔๘ ให้กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนา

เจ้าหน้าที่ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพ

ทั้งน้ี กรมบัญชีกลางจะด าเนินการเองหรือจะด าเนินการร่วมกบัหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกไ็ด้ 

 เจ้าหน้าที่ผู้ด ารงต าแหน่งที่มาตรฐานก าหนดต าแหน่งก าหนดให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซ้ือ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุในหน่วยงานที่ตนสังกัด ซ่ึงผ่านการอบรมหลักสตูรที่กรมบัญชีกลางก าหนดตาม

วรรคหน่ึง ให้ได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ ์และอตัราที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 

 มาตรา ๔๙ ให้กรมบัญชีกลางท าหน้าที่เป็นส านักงานเลขานุการของคณะกรรมการนโยบาย 

คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการก ากับราคากลาง คณะกรรมการความร่วมมือ และคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข้อมูลและกจิการต่างๆ ที่เกี่ยวกบังานของ

คณะกรรมการดังกล่าว 

 

 

หมวด ๕ 

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

 

 มาตรา ๕๐ ผู้ประกอบการก่อสร้างที่จะเข้าร่วมการจัดจ้างงานก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐ

ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้ นทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขึ้ นทะเบียน

ผู้ประกอบการก่อสร้างที่คณะกรรมการก ากับราคากลางก าหนด โดยจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการ

ก่อสร้างทุกรายมีสทิธขิอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา 

 ในการจัดจ้างงานก่อสร้างใดที่กรมบัญชีกลางยังไม่ได้จัดให้มีการข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ

ก่อสร้าง ให้ได้รับการยกเว้นไม่ต้องด าเนินการตามวรรคหน่ึง 

 

 มาตรา ๕๑ ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการก ากับราคากลางอาจก าหนดให้มีการขึ้ น

ทะเบียนผู้ประกอบการอื่นส าหรับพัสดุประเภทหน่ึงประเภทใดไว้กับกรมบัญชีกลางด้วยก็ได้  ตาม

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเง่ือนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่คณะกรรมการก ากับราคากลางก าหนด

โดยจะต้องเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการทุกรายมีสทิธขิอขึ้นทะเบียนได้ตลอดเวลา 

 

 มาตรา ๕๒ ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายช่ือผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้ประกอบการอื่น 

ที่ได้ข้ึนทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และให้ปรับปรุงความถูกต้องของ

ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันทุกคร้ังที่มีการเปล่ียนแปลงข้อมูล 

 ในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้ประกอบการอื่นตามวรรค

หน่ึงไว้แล้ว หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประเภทน้ันอีก และให้หน่วยงาน

ของรัฐก าหนดคุณสมบัติผู้เข้าร่วมการจัดซ้ือจัดจ้างตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ในประกาศเชิญชวนให้

เข้าร่วมการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย 

 วิธกีารย่ืนขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้างและผู้ประกอบการอื่น และอตัราค่าธรรมเนียม

การขอขึ้นทะเบียน ให้เป็นไปตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 



๑๔ 
 

หมวด ๖ 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 

 

 มาตรา ๕๓ บทบัญญัติในหมวดน้ีใช้บังคับกับการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ยกเว้นการจ้างที่ปรึกษา

และการจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

 

 มาตรา ๕๔ การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุอาจกระท าได้โดยวิธ ีดังต่อไปนี้  

 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไป 

ที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

 (๒) วิธคัีดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง

ตามที่ก  าหนดซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ

ตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย 

 (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง

ตามที่ก  าหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้าย่ืนข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากบัหน่วยงานของรัฐโดยตรง 

และให้รวมถึงการที่หน่วยงานของรัฐได้ติดต่อเพ่ือจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุน้ันกับผู้ประกอบการโดยตรงภายใต้

เง่ือนไขตามมาตรา ๕๕ (๒) (ข)  

 

 มาตรา ๕๕ การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน  

เว้นแต่ 

 (๑) กรณีดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธคีัดเลือก 

 (ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับ

การคัดเลือก 

 (ข) พัสดุที่ต้องการจัดซ้ือจัดจ้างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้อง

ผลิต ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมี

ทกัษะสงู และผู้ประกอบการน้ันมีจ านวนจ ากดั 

 (ค) มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุน้ันอันเน่ืองมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจ

คาดหมายได้ ซ่ึงหากใช้วิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไปจะท าให้ไม่ทนัต่อความต้องการใช้พัสดุ 

 (ง) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเป็นต้องระบุ

ย่ีห้อเป็นการเฉพาะ 
 (จ) เป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การ

ระหว่างประเทศ 
 (ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ

หรือที่เกี่ยวกบัความม่ันคงของประเทศ 

 (ช) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นถอดตรวจ ให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน 

จึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเคร่ืองจักร เคร่ืองมือกล เคร่ืองยนต์ เคร่ืองไฟฟ้า หรือเคร่ือง

อเิลก็ทรอนิกส ์เป็นต้น 



๑๕ 
 

 (๒) กรณีดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธเีฉพาะเจาะจง  

 (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มี  

ผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 

 (ข) การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงิน 

ในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกนิวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 (ค) การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือ

การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซ่ึงเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วย

กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้ 

 (ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุน้ันโดยฉุกเฉินเน่ืองจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัย 

และการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้

เกดิความเสยีหายร้ายแรง 

 (จ) พัสดุที่จะจัดซ้ือจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

และมีความจ าเป็นต้องจัดซ้ือจัดจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบูรณ์หรือต่อเน่ืองในการใช้พัสดุน้ัน โดยมูลค่า

ของพัสดุที่จัดซ้ือจัดจ้างเพ่ิมเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้จัดซ้ือจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 

 (ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือ

หน่วยงานของต่างประเทศ 
 (ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างซ่ึงจ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง 
 (ซ) กรณีอื่นที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

 ส าหรับหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศ จะจัดซ้ือ

จัดจ้างโดยใช้วิธคีัดเลือกหรือวิธเีฉพาะเจาะจง โดยไม่ใช้วิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนกไ็ด้ 

 คณะกรรมการนโยบายอาจออกระเบียบ เพ่ือก าหนดรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ 

 

 มาตรา ๕๖ กระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุในหมวดน้ี ด้วยวิธกีารทางอิเลก็ทรอนิกส์ในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 

 มาตรา ๕๗ เพ่ือประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงแห่งใดอาจ

ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุให้กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นๆ กไ็ด้ ตามกรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงาน

ของรัฐผู้จัดซ้ือจัดจ้างกบัคู่สญัญา 

 การด าเนินการตามวรรคหน่ึง ต้องค านึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ในการใช้งาน 

เป็นส าคัญ ทั้งน้ี หลักเกณฑ ์และวิธกีารด าเนินการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 

 มาตรา ๕๘ เพ่ือประโยชน์ในการจัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะ

จัดซ้ือจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวน ก่อนด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะ

จัดซ้ือจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการก่อนกไ็ด้ 



๑๖ 
 

 หลักเกณฑ ์วิธกีาร และระยะเวลาการรับฟังความคิดเหน็ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด

ของพัสดุที่จะจัดซ้ือจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนเพ่ือน าไปใช้เป็นเอกสารเชิญชวน ให้เป็นไปตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 

 มาตรา ๕๙ ก่อนด าเนินการจัดจ้างงานก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีแบบรูปรายการ

งานก่อสร้างซ่ึงหน่วยงานของรัฐจะด าเนินการจัดท าเอง หรือด าเนินการจัดจ้างตามพระราชบัญญัติน้ี  

ในหมวด ๘ กไ็ด้ 

 ในกรณีจ าเป็นต้องมีการจ้างแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) หลักเกณฑ์ และวิธีการ

จ้างแบบเหมารวม ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 

 มาตรา ๖๐ ในการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุแต่ละคร้ัง ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ัน ซ่ึงจะกระท าโดยคณะกรรมการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใด

คนหน่ึงกไ็ด้ 
 องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้เป็นไป

ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่

กระทรวงการคลังก าหนด 

 

 มาตรา ๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าประกาศและเอกสารเชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปว่า

หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุใด วัน เวลา สถานที่ย่ืนข้อเสนอ และเง่ือนไขอื่นๆ  

 ประกาศและเอกสารเชิญชวนตามวรรคหน่ึง ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดย

เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน ในการน้ีหน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศและ

เอกสารเชิญชวนดังกล่าว โดยวิธีการอื่นด้วยกไ็ด้ พร้อมทั้งให้ส่งประกาศและเอกสารเชิญชวนให้ส านักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภมูิภาค แล้วแต่กรณี ทราบด้วย 

 หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดท าประกาศและเอกสารเชิญชวน รวมถึงระยะเวลา

การประกาศเชิญชวน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 

 มาตรา ๖๒ ภายใต้บังคับมาตรา ๖๑ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา

กลางและการค านวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ตามวิธีการที่

กรมบัญชีกลางก าหนด และในประกาศและเอกสารเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย 

 

 มาตรา ๖๓ ภายใต้บังคับมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ผู้ที่จะเข้าย่ืนข้อเสนอในการจัดซ้ือ 

จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ อย่างน้อยต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้  

 (๑) มีความสามารถตามกฎหมาย 

 (๒) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 

 (๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกจิการ 



๑๗ 
 

 (๔) ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงับการย่ืนข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐ

ตามมาตรา ๑๐๑ 

 (๕) ไม่เป็นบุคคลซ่ึงถูกแจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๔ 

 ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดเป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนว่า ผู้ที่จะเข้าย่ืน

ข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันย่ืนข้อเสนอด้วย 

 

 มาตรา ๖๔ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการโดยพิจารณาถึง

ประโยชน์สาธารณะและวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ โดยให้ค านึงถึงเกณฑ ์ดังต่อไปนี้  
 (๑) ต้นทุนของพัสดุน้ันตลอดอายุการใช้งาน  
 (๒) มาตรฐานของสนิค้าหรือบริการ 
 (๓) บริการหลังการขาย  
 (๔) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  
 (๕) การประเมินผลการปฏบัิติงานของผู้ประกอบการ 
 (๖) ราคา  
 (๗) เกณฑอ์ื่นที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 
 พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหน่ึง หน่วยงานของรัฐอาจเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์

หน่ึงหรือหลายเกณฑ์กไ็ด้ ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องก าหนดน า้หนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจนด้วย 

แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบและจ าเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณา

คัดเลือก ให้ใช้เกณฑร์าคา 

 เ ม่ือพิจารณาข้อเสนอประกอบกับเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว  

การพิจารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงล าดับตามคะแนน ข้อเสนอใดที่มีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงานของรัฐ

เลือกข้อเสนอของผู้ย่ืนข้อเสนอรายน้ัน 

 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน า้หนักของแต่ละเกณฑ ์

ไว้ในประกาศและเอกสารเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซ้ือจัดจ้างด้วย 

 

 มาตรา ๖๕ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศผลผู้ชนะการจัดซ้ือจัดจ้างและเหตุผลสนับสนุน 

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง

ก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน 

 

 มาตรา ๖๖ หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างที่ได้ด าเนินการไปแล้วได้

ในกรณีดังต่อไปนี้  

 (๑) หน่วยงานของรัฐน้ันไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือ

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างน้ันต่อไป 

 (๒) มีการกระท าที่ เ ข้าลักษณะเป็นการสมยอมกันในการเสนอราคา ตามระเบียบที่

คณะกรรมการนโยบายก าหนด 



๑๘ 
 

 (๓) การด าเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่

หน่วยงานของรัฐ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

 (๔) กรณีอื่นที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

 เมื่อมีการยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซ่ึงมารับหรือซ้ือ

เอกสารเชิญชวนทุกรายเพ่ือทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังน้ัน 

 ประกาศตามวรรคหน่ึง ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ

หน่วยงานของรัฐตามวิธกีารที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ

ของหน่วยงานของรัฐน้ัน ในการน้ีหน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดังกล่าว โดยวิธกีารอื่นด้วยกไ็ด้  

 

 มาตรา ๖๗ รายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่ไม่ได้บัญญัติไว้ใน

หมวดน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 

 

หมวด ๗ 

การจ้างที่ปรึกษา 

 

 มาตรา ๖๘ การจ้างที่ปรึกษาอาจกระท าได้โดยวิธ ีดังต่อไปน้ี 

 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาทั่วไปที่มี

คุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 

 (๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรง

ตามที่ก  าหนดซ่ึงต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ เว้นแต่ในงานน้ันมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรง

ตามที่ก  าหนดน้อยกว่าสามราย 

 (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่

ก าหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากบัหน่วยงานของรัฐโดยตรง 

 

 มาตรา ๖๙ การจ้างที่ปรึกษาให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีใดวิธีหน่ึง ตามหลักเกณฑ์

ดังต่อไปนี้   

 (๑) การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ใช้กับงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมี 

ที่ปรึกษาซ่ึงสามารถท างานน้ันได้เป็นการทั่วไป  

 (๒) การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธคัีดเลือก ให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

  (ก) ใช้วิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการ

คัดเลือก 

  (ข) เป็นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้อน หรืองานที่มีลักษณะพิเศษ ซ่ึงมีที่ปรึกษาในงานที่จะ

จ้างน้ันจ านวนจ ากดั 

 (๓) การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธเีฉพาะเจาะจง ให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปน้ี 

  (ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ย่ืน

ข้อเสนอ หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 



๑๙ 
 

  (ข) การจ้างที่มีวงเงินค่าจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกนิวงเงินตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

  (ค) เป็นงานที่จ าเป็นต้องให้ที่ปรึกษารายเดิมท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้วเน่ืองจาก

เหตุผลทางเทคนิค 

  (ง) เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าจะ

เสยีหายแก่ราชการหรือความม่ันคงของชาติ 

  (ฉ) งานอื่นที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

 คณะกรรมการนโยบายอาจออกระเบียบ เพ่ือก าหนดรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น

เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการ 

 

 มาตรา ๗๐ กระบวนการจ้างที่ปรึกษาในหมวดน้ี ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 

 มาตรา ๗๑ ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานกบัหน่วยงานของรัฐ ต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ข้ึน

ทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้

บริการในงานที่จ้างน้ัน หรือเป็นการจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 

 วิธกีารย่ืนขอข้ึนทะเบียนที่ปรึกษา และอตัราค่าธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน ให้เป็นไปตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวง 

 ในกรณีที่เหน็สมควร คณะกรรมการนโยบายอาจก าหนดหลักเกณฑ์การข้ึนทะเบียนที่ปรึกษา

ไว้เป็นอย่างอื่นกไ็ด้ 

 

 มาตรา ๗๒ ในการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาแต่ละคร้ัง ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนินการจ้างที่ปรึกษา เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาน้ัน  
 องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษา ให้เป็นไป

ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 ค่าตอบแทนคณะกรรมการด าเนินการจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่

กระทรวงการคลังก าหนด 

 

 มาตรา ๗๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการโดยพิจารณาถึง

ความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของการจ้างที่ปรึกษาเป็นส าคัญ โดยให้ค านึงถึงเกณฑ ์ดังต่อไปนี้  

 (๑) ประสบการณ์ของที่ปรึกษา 

 (๒) วิธกีารบริหารและวิธกีารปฏบัิติงาน 

 (๓) จ านวนบุคลากร 

 (๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน  

 (๕) ข้อเสนอทางด้านการเงิน 

 (๖) เกณฑอ์ื่นที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 



๒๐ 
 

 ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (๔) ให้เป็นไปตามที่ก าหนดใน

กฎกระทรวง 
 

 มาตรา ๗๔ ภายใต้บังคับมาตรา ๗๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้เป็นไปตามเกณฑ์

ในการพิจารณาและการให้น า้หนัก ดังต่อไปนี้  

 (๑) กรณีการจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินงานประจ าหรืองานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลัก

วิชาชีพอยู่แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอที่ผ่านเกณฑด้์านคุณภาพซ่ึงเสนอราคาต ่าสดุ 

 (๒) กรณีการจ้างที่ปรึกษาที่ไม่ซับซ้อน หรือเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐ ให้

หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพและได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้าน

ราคามากที่สดุ  

 (๓) กรณีการจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้

คะแนนด้านคุณภาพมากที่สดุ 

 เพ่ือประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามวรรคหน่ึง คณะกรรมการนโยบายอาจออก

ระเบียบ เพ่ือก าหนดรายละเอยีดเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น  

 

 มาตรา ๗๕ การจัดท าประกาศเชิญชวนที่ปรึกษาให้เข้าร่วมการย่ืนข้อเสนอ และการประกาศ

ผลผู้ชนะการจ้างที่ปรึกษา ให้น าความในมาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

 มาตรา ๗๖ รายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนการจ้างที่ปรึกษาที่ไม่ได้บัญญัติไว้ใน 

หมวดน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 

 

หมวด ๘ 

การจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

 

 มาตรา ๗๗ การจ้างออกแบบและควบคุมงานอาจกระท าได้โดยวิธ ีดังต่อไปนี้  
 (๑) วิธปีระกาศเชิญชวนทั่วไป 
 (๒) วิธคีัดเลือก 
 (๓) วิธเีฉพาะเจาะจง 
 (๔) วิธปีระกวดแบบ 
 

 มาตรา ๗๘ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ใช้กับงานจ้างที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน และมีวงเงิน

งบประมาณค่าก่อสร้างตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 
 

 มาตรา ๗๙ วิธคีัดเลือก เป็นงานจ้างที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรง

ตามที่ก  าหนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ โดยค านึงถึงฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒิ และประวัติ

การท างาน จ านวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจ าและไม่ประจ า หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบัติ



๒๑ 
 

มาแล้ว ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการให้บริการ เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่

ก าหนดน้อยกว่าสามราย ทั้งน้ี ให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้  

 (๑) ให้ใช้กบังานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

 (๒) เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนปานกลาง 

 (๓) เป็นงานเกี่ยวกบัการออกแบบหรือความคิด เช่น รูปแบบสิ่งก่อสร้าง ซ่ึงหน่วยงานของรัฐ

ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะก าหนดรายละเอียดเบ้ืองต้นได้ 

 
 มาตรา ๘๐ วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นงานจ้างที่หน่วยงานของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใด 

รายหน่ึงซ่ึงเคยทราบหรือเคยเหน็ความสามารถแล้วและเป็นผู้ให้บริการที่มีหลักฐานดีตามที่คณะกรรมการ

ด าเนินการจ้างโดยวิธเีฉพาะเจาะจงได้พิจารณาเสนอแนะ ทั้งน้ี ให้กระท าได้ในกรณีดังต่อไปนี้  
  (๑) ให้ใช้กบังานจ้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

 (๒) เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนมาก 
 (๓) เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความม่ันคงของชาติ หากล่าช้าจะเสียหาย

แก่ราชการหรือความม่ันคงของชาติ 
 (๔) งานอื่นที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

 

 มาตรา ๘๑ วิธีประกวดแบบ เป็นงานจ้างที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่ มี

คุณสมบัติตรงตามที่ก  าหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ เพ่ือออกแบบงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชู

คุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอื่นที่ก  าหนดในกฎกระทรวง  

 
 มาตรา ๘๒ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานตามมาตรา ๗๘ 

มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ คณะกรรมการนโยบายอาจออกระเบียบ เพ่ือก าหนดรายละเอียด

เพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น 
 

 มาตรา ๘๓ กระบวนการจ้างออกแบบและควบคุมงานในหมวดน้ี  ด้วยวิธีการทาง

อิ เล็กทรอนิกส์ ในระบบเครือ ข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  ใ ห้ เ ป็นไปตามระ เ บี ยบที่

คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 

 มาตรา ๘๔ ในการจ้างผู้ให้บริการออกแบบและควบคุมงาน ผู้ให้บริการต้องมีใบอนุญาต

ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่กรณี 
 ผู้ให้บริการตามวรรคหน่ึงที่เป็นนิติบุคคล ต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กบัสภาวิชาชีพน้ันๆ ด้วย 

 

 มาตรา ๘๕ ผู้ให้บริการออกแบบและควบคุมงานที่เป็นคู่สญัญากบัหน่วยงานของรัฐต้องไม่มี

ส่วนได้เสยีกบัผู้ประกอบการก่อสร้างในงานน้ัน 
 



๒๒ 
 

 มาตรา ๘๖ ในการด าเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานแต่ละคร้ัง ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินการจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป คณะกรรมการด าเนินการจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

คณะกรรมการด าเนินการจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการด าเนินการจ้างโดยวิธีประกวดแบบ 

เพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินการจ้างออกแบบและควบคุมงานน้ัน 
 องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามระเบียบ

ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
 ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 

 มาตรา ๘๗ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการออกแบบและควบคุมงาน ให้หน่วยงานของ

รัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดของงานจ้างที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สดุ 
 อตัราค่าจ้างออกแบบและควบคุมงาน ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 

 มาตรา ๘๘ การจัดท าประกาศเชิญชวนผู้ให้บริการออกแบบและควบคุมงานให้เข้าร่วมการ

ย่ืนข้อเสนอ และการประกาศผลผู้ชนะการจ้างออกแบบและควบคุมงาน ให้น าความในมาตรา ๖๑ และ

มาตรา ๖๕ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 มาตรา ๘๙ รายละเอียดกระบวนการและขั้ นตอนการจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

ที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 

 

หมวด ๙ 

การท าสญัญา 

 

 มาตรา ๙๐ หน่วยงานของรัฐต้องท าสัญญาตามแบบและเง่ือนไขที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด โดยได้รับความเหน็ชอบจากส านักงานอยัการสงูสดุ 

 การท าสัญญารายใดถ้าจ าเป็นต้องมีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากตัวอย่างสัญญาที่

คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยมีสาระส าคัญตามที่ก  าหนดไว้ในตัวอย่างสัญญาและไม่ท าให้หน่วยงาน

ของรัฐเสียเปรียบ กใ็ห้กระท าได้ เว้นแต่เหน็ว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ กใ็ห้ส่งร่าง

สญัญานั้นไปให้ส านักงานอยัการสงูสดุพิจารณาก่อน 

 ในกรณีที่ไม่อาจท าสัญญาตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดได้ และจ าเป็นต้องร่าง

สญัญาขึ้นใหม่ ให้ส่งร่างสญัญานั้นไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน เว้นแต่การท าสญัญาตามแบบ

ที่เคยผ่านการพิจารณาของส านักงานอยัการสงูสดุมาแล้ว กใ็ห้กระท าได้ 

 ในกรณีจ าเป็นต้องท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ท าเป็นภาษาอังกฤษ แต่ต้องมีค าแปล

ตัวสญัญาและเอกสารแนบท้ายสญัญาเฉพาะที่ส าคัญเป็นภาษาไทยไว้ด้วย เว้นแต่การท าสญัญาตามตัวอย่าง

สญัญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ไม่ต้องแปลเป็นภาษาไทย 



๒๓ 
 

 การท าสัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ จะท าสัญญาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษา

ของประเทศที่หน่วยงานน้ันต้ังอยู่ โดยผ่านการพิจารณาของผู้เช่ียวชาญหรือผู้รู้กฎหมายของหน่วยงานของ

รัฐน้ันๆ กไ็ด้ 

 

 มาตรา ๙๑ หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าเป็นสัญญาก็ได้  

เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้  

 (๑) การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๕ (๒) (ข) (ง) (ฉ) หรือการจ้าง 

ที่ปรึกษาโดยวิธเีฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๖๙ (๓) (ข) 

 (๒) การจัดซ้ือจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 

 (๓) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันท าการนับตั้งแต่วันถัดจาก

วันท าข้อตกลงเป็นหนังสอื 

 (๔) การเช่า ซ่ึงผู้เช่าไม่ต้องเสยีเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า 

 (๕) กรณีอื่นที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

 ในกรณีการจัดซ้ือจัดจ้างที่มีวงเงินไม่เกินตามที่ก  าหนดในกฎกระทรวง จะไม่ท าข้อตกลงเป็น

หนังสอืไว้ต่อกนักไ็ด้ 

 

 มาตรา ๙๒ ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มี

อ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขเปล่ียนแปลงได้ หากการแก้ไขน้ันไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสยีประโยชน์ 

หรือเป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ แต่ต้องอยู่ภายใต้

วัตถุประสงค์เดิม และถ้ามีการเพ่ิมวงเงินจะต้องปฏบัิติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมาย

อื่นที่เกี่ยวข้อง 

 การแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึง หากมีความจ าเป็นต้องเพ่ิมหรือลด

วงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงพร้อมกนัไป 

 เพ่ือประโยชน์ในการป้องกันการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงโดยไม่เป็นไปตามวัตถุประสงค์เดิม 

คณะกรรมการนโยบายอาจออกระเบียบ เพ่ือก าหนดรายละเอยีดและเง่ือนไขเพ่ิมเติมได้ตามความจ าเป็น 

 

 มาตรา ๙๓ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ 

ลงนามแล้ว รวมถึงการแก้ไขเปล่ียนสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

และของหน่วยงานของรัฐตามวิธกีารที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

 

 มาตรา ๙๔ ให้หน่วยงานของรัฐส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ให้ส านักงาน 

การตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภมูิภาค แล้วแต่กรณี และกรมสรรพากร ภายใน

สามสบิวันนับแต่วันท าสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอื ทั้งน้ี ภายในวงเงินที่ก  าหนดในกฎกระทรวง  

 

 มาตรา ๙๕ รายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนการท าสัญญาที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดน้ี 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 



๒๔ 
 

หมวด ๑๐ 

การบริหารสญัญาและการตรวจรับพัสดุ 

 

 มาตรา ๙๖ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

ซ่ึงแต่งตั้งโดยผู้มีอ านาจเพ่ือท าการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญาหรือข้อตกลงน้ัน 

ซ่ึงจะกระท าโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหน่ึงกไ็ด้ 

 องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้าที่ของผู้รับผิดชอบการบริหารสญัญาและการตรวจรับพัสดุ 

ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไป

ตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 

 มาตรา ๙๗ การจ้างก่อสร้างที่มีข้ันตอนการด าเนินการเป็นระยะๆ อันจ าเป็นต้องมีการ

ควบคุมงานอย่างใกล้ชิด หรือมีเง่ือนไขการจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน ให้มี ผู้ควบคุมงาน 

ซ่ึงแต่งตั้งโดยผู้มีอ านาจเพ่ือรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างน้ัน 

 การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน คุณสมบัติ และหน้าที่ของผู้ควบคุมงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวรรคหน่ึง ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

 

 มาตรา ๙๘ การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสัญญาหรือ

ข้อตกลง ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจริง เฉพาะกรณี

ดังต่อไปนี้  

 (๑) เหตุเกดิจากความผิด หรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 

 (๒) เหตุสดุวิสยั 

 (๓) เหตุเกดิจากพฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใดที่คู่สญัญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 

 หลักเกณฑ์ และวิธีการของดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาท าการตาม

สญัญาหรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 

 มาตรา ๙๙ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามกฎหมาย หรือมีเหตุอันเช่ือได้

ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือท างานให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาที่ก  าหนด หรือเหตุอื่น

ตามที่ก  าหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง ให้อยู่ดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับ

คู่สญัญา 

 การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่

เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือเพ่ือแก้ไขข้อเสียเปรียบของ

หน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏบัิติตามสญัญาหรือข้อตกลงน้ันต่อไป 

 

 มาตรา ๑๐๐ รายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

ที่ไม่ได้บัญญัติไว้ในหมวดน้ี ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 



๒๕ 
 

หมวด ๑๑ 

การประเมินผลการปฏบัิติงานของผู้ประกอบการ 

 

 มาตรา ๑๐๑ เพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ืนข้อเสนอที่จะ

เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้มีการประเมินผลการปฏบัิติงาน

ของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างกบัหน่วยงานของรัฐ  

 การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหน่ึง ให้พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน

ตามสญัญาของคู่สญัญาเป็นส าคัญ  

 ผู้ประกอบการรายใดที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก  าหนด จะถูกระงับการย่ืนข้อเสนอ

หรือท าสญัญากบัหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว จนกว่าจะมีผลการปฏบัิติงานเป็นไปตามเกณฑท์ี่ก  าหนด 

 หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏบัิติงานของผู้ประกอบการ ให้เป็นไปตามระเบียบที่

คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 

 มาตรา ๑๐๒ ผลการประเมินการปฏบัิติงานของผู้ประกอบการตามมาตรา ๑๐๑ ให้เป็นส่วน

หน่ึงของการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอกบัหน่วยงานของรัฐ 

 

 มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจก าหนดวิธีการอื่นในการ

ประเมินผลการปฏบัิติงาน เพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซ้ือจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐให้มีประสทิธภิาพย่ิงข้ึน ตามหลักเกณฑ ์และวิธกีารที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

 

 

หมวด ๑๒ 

การทิ้งงาน 

 

 มาตรา ๑๐๔ ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการ

ดังต่อไปน้ี โดยไม่มีเหตุผลอนัสมควร ให้ถือว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาน้ันกระท าการอนัมีลักษณะเป็นการ

ทิ้งงาน 

 (๑) เป็นผู้ที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกบัหน่วยงาน

ของรัฐภายในเวลาที่ก  าหนด 

 (๒) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงาน

ได้ ไม่ปฏบัิติตามสญัญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสอืน้ัน 

 (๓) เมื่อปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สญัญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการอนัมีลักษณะเป็น

การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือกระท าการโดย 

ไม่สจุริต 

 (๔) เม่ือปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษามีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือ

ก่อให้เกดิความเสยีหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง 

 (๕) กรณีอื่นที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 



๒๖ 
 

 ให้ปลัดกระทรวงการคลังโดยความเหน็ชอบของคณะกรรมการวินิจฉัยเป็นผู้มีอ านาจสั่งให้  

ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สญัญาเป็นผู้ทิ้งงาน และให้แจ้งเวียนรายช่ือผู้ทิ้งงานให้หน่วยงานของรัฐทราบด้วย 

 หลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาสั่งให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้ งงาน และการแจ้ง

เวียนรายช่ือผู้ทิ้งงาน ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 

 มาตรา ๑๐๕ ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้ งงานตามมาตรา ๑๐๔ อาจได้รับการเพิกถอนการเป็น 

ผู้ทิ้งงานได้ ภายใต้เง่ือนไขดังต่อไปนี้  

 (๑) ถูกแจ้งเวียนรายช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงานมาแล้วภายในระยะเวลาที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

 (๒) ในระหว่างที่ถูกแจ้งเวียนรายช่ือให้เป็นผู้ทิ้ งงาน ไม่ได้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือท าสัญญากับ

หน่วยงานของรัฐ 

 (๓) กรณีอื่นที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

 หลัก เกณฑ์  และ วิธีก ารขอ เ พิกถอนการ เ ป็น ผู้ทิ้ ง ง าน  ใ ห้ เ ป็นไปตามระ เ บียบที่

คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 

 มาตรา ๑๐๖ เมื่อได้มีการแจ้งเวียนรายช่ือผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๐๔ แล้ว ห้ามหน่วยงานของ

รัฐก่อนิติสมัพันธก์บัผู้ทิ้งงาน เว้นแต่จะได้มีการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานตามมาตรา ๑๐๕ แล้ว 

 

 

หมวด ๑๓ 

การบริหารพัสดุ 

 

 มาตรา ๑๐๗ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง

ให้เหมาะสม คุ้มค่า และเกดิประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สดุ 

  

 มาตรา ๑๐๘ การด าเนินการตามมาตรา ๑๐๗ ซ่ึงรวมตลอดถึงการเก็บ เบิกจ่าย ยืม 

ตรวจสอบ บ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

 

 

หมวด ๑๔ 

การร้องเรียนและการอุทธรณ์ 

 

 มาตรา ๑๐๙ ผู้ประกอบการที่ได้เข้าร่วมกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐ 

มีสิทธิร้องเรียนเกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เหน็ว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏบัิติให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ ์และวิธกีารที่ก  าหนดในพระราชบัญญัติน้ี 

 

 มาตรา ๑๑๐ การร้องเรียนต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้ร้องเรียน ในกรณีผู้ร้องเรียน

เป็นนิติบุคคล ต้องลงลายมือช่ือของกรรมการซ่ึงเป็นผู้มีอ านาจกระท าการแทนนิติบุคคลและประทับตรา

ของนิติบุคคล 



๒๗ 
 

 ในหนังสือร้องเรียนตามวรรคหน่ึง ต้องใช้ถ้อยค าสุภาพ และระบุข้อเทจ็จริงและเหตุผลอัน

เป็นเหตุแห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย 

 ในกรณีที่เหน็สมควร คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจก าหนดวิธีการร้องเรียนเป็นอย่างอื่น

ด้วยกไ็ด้ ตามหลักเกณฑ ์และวิธกีารที่ก  าหนดในกฎกระทรวง 

 

 มาตรา ๑๑๑ ให้ผู้มีสิทธิร้องเรียนย่ืนค าร้องเรียนต่อหน่วยงานของรัฐน้ันภายในสิบห้าวัน  

นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียน 

 

 มาตรา ๑๑๒ การร้องเรียนตามมาตรา ๑๐๙ ไม่เป็นการระงับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างที่อยู่

ระหว่างด าเนินการ เว้นแต่ผู้มีอ านาจจะเหน็สมควรให้ระงับกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างดังกล่าว 

 

 มาตรา ๑๑๓ ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยข้อร้องเรียน ให้แล้วเสร็จภายใน 

สามสบิวันนับแต่วันที่ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

 ผลการวินิจฉัยข้อร้องเรียนตามวรรคหน่ึง ให้ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ของหน่วยงานของรัฐ และให้ส่งไปประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางด้วย  

 

 มาตรา ๑๑๔ หากผู้ร้องเรียนไม่พอใจผลการวินิจฉัยของหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์ 

ค าวินิจฉัยน้ันต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสบิห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค าวินิจฉัยดังกล่าว 

 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ ให้แล้วเสรจ็ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่

ได้รับเอกสารหลักฐานครบถ้วน 

 การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สดุ 

 

 

หมวด ๑๕ 
บทก าหนดโทษ 

 

 มาตรา ๑๑๕ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ปฏบัิติหรือละเว้นการปฏบัิติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีโดย

มิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด หรือปฏบัิติหรือละเว้นการปฏบัิติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ี

โดยทุจริต ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับการกระท าความผิดน้ัน 
 ถ้าการกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง เกิดจากการสั่งการหรือไม่สั่งการของผู้มีอ านาจหน้าที่

รับผิดชอบในการด าเนินการในเร่ืองน้ัน ผู้มีอ านาจหน้าที่น้ันต้องรับโทษเป็นสองเท่าของความผิดที่ก  าหนด

ไว้ส าหรับการกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง 

 
 
 
 
 



๒๘ 
 

บทเฉพาะกาล 

 
 มาตรา ๑๑๖ รายช่ือผู้ทิ้ งงานที่มีอยู่ก่อนพระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ถือว่าเป็นรายช่ือ 

ผู้ทิ้งงานตามพระราชบัญญัติน้ี 

 การพิจารณาผู้ที่สมควรถูกสั่งให้เป็นทิ้ งงานซ่ึงเหตุแห่งการกระท าอันมีลักษณะเป็นผู้ทิ้ งงาน

เกดิข้ึนก่อนที่พระราชบัญญัติน้ีจะมีผลบังคับใช้ ให้ด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

 มาตรา ๑๑๗ การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุที่ได้ด าเนินการตามระเบียบ

ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย

การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรือระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติของ

หน่วยงานอื่นของรัฐ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับและการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ให้

ด าเนินการตามระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติดังกล่าวต่อไป  

 

 มาตรา ๑๑๘ ในวาระเร่ิมแรก ให้คณะกรรมการก ากับราคากลางก าหนดหลักเกณฑ์ และ

วิธีการก าหนดราคากลาง การขึ้ นทะเบียนและเพิกถอนทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการจัดซ้ือ 

จัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๓๒ (๑) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติน้ี ให้แล้วเสรจ็ภายในหน่ึงร้อย

แปดสบิวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ 
 ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหน่ึง ให้หลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบการค านวณราคา

กลางงานก่อสร้างที่คณะกรรมการก ากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้างซ่ึงคณะรัฐมนตรี

แต่งตั้ง ก าหนดไว้แล้วยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป และให้คณะกรรมการก ากบัหลักเกณฑแ์ละตรวจสอบราคา

กลางงานก่อสร้างซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งต้ัง ยังคงมีอ านาจหน้าที่ตามที่มีอยู่เดิมจนกว่าคณะกรรมการก ากับ

ราคากลางจะได้ก าหนดหลักเกณฑ ์และวิธกีารก าหนดราคากลาง เพ่ือใช้บังคับตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

 มาตรา ๑๑๙ ในวาระเร่ิมแรก ให้กรมบัญชีกลางจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้าง

ที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการจัดจ้างงานก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติน้ี 

ให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ 

 ในระหว่างที่การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการจัดจ้างงาน

ก่อสร้างกับหน่วยงานของรัฐตามวรรคหน่ึงยังไม่แล้วเสรจ็ ให้หน่วยงานของรัฐได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏบัิติ

ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติน้ี แต่หากหน่วยงานของรัฐใดมีการจัดท าบัญชีผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้น 

ไว้แล้ว ให้หน่วยงานของรัฐน้ันใช้บัญชีผู้มีคุณสมบัติเบ้ืองต้นที่หน่วยงานของรัฐได้คัดเลือกไว้แล้วต่อไป

จนกว่าจะมีการประกาศรายช่ือผู้ประกอบการก่อสร้างที่มีคุณสมบัติเข้าร่วมการจัดจ้างงานก่อสร้างกับ

หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติน้ี 

 

 มาตรา ๑๒๐ ในวาระเร่ิมแรก ให้คณะกรรมการความร่วมมือก าหนดแนวทาง และวิธีการ 

ในการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐตามมาตรา ๓๗ (๑) 

ให้แล้วเสรจ็โดยเรว็ 



๒๙ 
 

 ในระหว่างการด าเนินการตามวรรคหน่ึง ให้น าแนวทางการด าเนินงานโครงการความร่วมมือ

ป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐที่คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต ซ่ึง

คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ก าหนดไว้แล้วยังคงมีผลใช้บังคับต่อไป และให้คณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน

การทุจริตซ่ึงคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ยังคงมีอ านาจหน้าที่ตามที่มีอยู่เดิมจนกว่าคณะกรรมการความร่วมมือ

ตามพระราชบัญญัติน้ี จะได้ออกแนวทาง และวิธีการในการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกัน 

การทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ เพ่ือใช้บังคับตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

 มาตรา ๑๒๑ ให้กรมบัญชีกลางจัดท าฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุตามมาตรา ๔๖ ให้แล้ว

เสรจ็ภายในสองปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ีมีผลใช้บังคับ 

 ในระหว่างที่ฐานข้อมูลตามวรรคหน่ึงยังไม่แล้วเสรจ็ ให้หน่วยงานของรัฐใช้ราคาที่ได้จากการ

สืบราคาจากท้องตลาด หรือราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณแทนการ

ใช้ราคาอ้างองิของพัสดุ 

 

 มาตรา ๑๒๒ ในระหว่างที่ ยังมิได้ออกกฎกระทรวงและระเบียบ เพ่ือปฏิบัติการตาม

พระราชบัญญัติน้ี ให้น าระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติ หรือแนวทางปฏบัิติที่ก  าหนดไว้แล้วซ่ึงใช้อยู่

เดิมมาใช้บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ีโดยอนุโลม และให้คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ

และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือคณะกรรมการที่เรียกช่ืออย่างอื่น 

ตามระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติของหน่วยงานของรัฐน้ัน มีอ านาจหน้าที่ตามที่มีอยู่เดิมจนกว่า 

จะมีการออกกฎกระทรวงและระเบียบ เพ่ือใช้บังคับตามพระราชบัญญัติน้ี 

 ในกรณีที่ไม่อาจน าระเบียบ หรือข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติ หรือแนวทางปฏบัิติที่ก  าหนดไว้แล้ว

มาใช้บังคับได้ตามวรรคหน่ึง การด าเนินการของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบาย

ก าหนด 

 

 มาตรา ๑๒๓ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ

ภารกิจของรัฐ ภายในระยะเวลาสองปีนับแต่พระราชบัญญัติน้ีใช้บังคับ ให้ส านักงาน ก.พ. จัดสรร

อตัราก าลังให้กรมบัญชีกลางให้เพียงพอต่อการปฏบัิติงานตามพระราชบัญญัติน้ี 

 

 

 

 

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ 

   .................................... 

       นายกรัฐมนตรี  


