ร่าง
พระราชบัญญัติ
การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ....
.................................... ...
ให้ ไว้ ณ วันที่ ...................................... พ.ศ. ....
เป็ นปี ที่ .. ในรัชกาลปัจจุบัน
พระบาทสมเด็จ พระปรมิ น ทรมหาภูมิ พ ลอดุ ล ยเดช มี พ ระบรมราชโองการโปรดเกล้ า ฯ
ให้ ประกาศว่า
โดยที่เป็ นการสมควรมีกฎหมายว่าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้ าฯ ให้ ตราพระราชบัญญัติข้ ึนไว้ โดยคาแนะนาและยินยอมของ
สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ดังต่อไปนี้
มาตรา ๑
ภาครัฐ พ.ศ. ....”

พระราชบัญญัติน้ ีเรียกว่า “พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพั สดุ

มาตรา ๒ พระราชบั ญ ญั ติ น้ ี ให้ ใ ช้ บั ง คั บ เมื่ อ พ้ น ก าหนดหนึ่ ง ร้ อ ยแปดสิบ วั น นั บ แต่ วั น
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้ นไป
มาตรา ๓ บรรดากฎหมาย กฎ ระเบี ย บ และข้ อ บั ง คั บ ใดๆ ในส่ ว นที่มี บั ญ ญั ติ ไ ว้ แ ล้ ว
ในพระราชบัญญัติน้ ี หรือซึ่งขัดหรือแย้ งกับบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ ใช้ พระราชบัญญัติน้ ีแทน
มาตรา ๔ ในพระราชบัญญัติน้ ี
“การจัดซื้อจัดจ้ าง” หมายความว่า การได้ มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้ าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือ
โดยวิธอี ่นื ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ” หมายความว่า สินค้ า งานบริการ งานก่อสร้ าง การจ้ างที่ปรึกษา และการจ้ างออกแบบ
และควบคุมงาน รวมถึงการดาเนินการอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
“สินค้ า” หมายความว่ า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้ าง วัตถุอ่ ืนใดทั้งที่มีรูปร่ างและไม่ มี
รูปร่ าง รวมตลอดทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้ านั้นด้ วย แต่มูลค่าของงานบริการต้ องไม่สูงกว่ามูลค่าของ
สินค้ านั้น
“งานบริ ก าร” หมายความว่ า งานจ้ า งบริ การจากบุ ค คลธรรมดาหรื อ นิ ติ บุ ค คลที่มี อ าชี พ
ให้ บริการ

๒
“งานก่อสร้ าง” หมายความว่า การดาเนินการก่อสร้ างอาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้ าง
อื่น ใด และการซ่ อ มแซม ต่ อ เติม ปรั บ ปรุ ง รื้ อถอน หรื อ การกระทาอื่น ที่มีลัก ษณะเดี ยวกัน ต่ อ อาคาร
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้ าง รวมตลอดทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้ างนั้นด้ วย แต่มูลค่าของงาน
บริการต้ องไม่สงู กว่ามูลค่าของงานก่อสร้ างนั้น
“การจ้ างที่ปรึกษา” หมายความว่า การจ้ างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็ น
ผู้ ใ ห้ ค าปรึ ก ษาหรื อ แนะน าแก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ในด้ า นวิ ศ วกรรม สถาปั ต ยกรรม ผั ง เมื อ ง กฎหมาย
เศรษฐศาสตร์ การเงิ น การคลั ง สิ่ ง แวดล้ อ ม วิ ท ยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุ ข การออกแบบ
การควบคุมงาน การศึกษาวิจัยทั่วไปรวมถึงการศึกษาวิจัยเชิงนโยบาย หรือด้ านอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
“การจ้ างออกแบบและควบคุมงาน” หมายความว่า การจ้ างบริการจากบุคคลธรรมดาหรื อ
นิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจบริการด้ านออกแบบและควบคุมงานก่อสร้ าง
“การบริ หารพั สดุ ” หมายความว่ า การเก็บ เบิ กจ่ า ย ยืม ตรวจสอบ บ ารุ งรั กษา และการ
จาหน่ายพัสดุ
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคามาตรฐานหรือราคาที่ได้ มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ท่ี
คณะกรรมการกากับราคากลางกาหนด เพื่อ ใช้ เป็ นฐานสาหรับเปรียบเทียบราคาที่ผ้ ูย่ืนข้ อเสนอได้ ย่ืนเสนอ
ไว้ ซ่ึงสามารถจัดซื้อจัดจ้ างได้ จริง และให้ หมายความรวมถึงราคาที่ได้ มาจากฐานข้ อมูลราคาอ้ างอิงของพัสดุ
ที่กรมบัญชีกลางจัดทา จากการสืบราคาจากท้ องตลาด ราคาที่เคยซื้อหรือจ้ างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา
สองปี งบประมาณ หรือวิธอี ่นื ใดตามหลักเกณฑ์ วิธกี าร หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
“เงินงบประมาณ” หมายความว่า งบประมาณรายจ่ายประจาปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่ มเติม
และเงิ น ซึ่ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ รั บ ไว้ โ ดยไม่ ต้ อ งน าส่ ง คลั ง เป็ นรายได้ แ ผ่ น ดิ น ตามกฎหมาย และให้
หมายความรวมถึงเงินกู้และเงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รั ฐ วิ ส าหกิ จ ตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ องค์ ก ารมหาชน องค์ ก รอิ ส ระตามรั ฐ ธรรมนู ญ
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“เจ้ า หน้ า ที่” หมายความว่ า เจ้ า หน้ า ที่ของรั ฐที่มีหน้ า ที่เ กี่ยวกับ การจั ดซื้ อจั ดจ้ า งหรื อ การ
บริ หารพั สดุ หรื อผู้ ท่ีได้ รับ มอบหมายจากผู้ มีอานาจให้ ป ฏิบัติหน้ า ที่เ กี่ยวกับ การจัดซื้ อจั ดจ้ า งหรื อ การ
บริหารพัสดุ
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่ า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ
“คณะกรรมการวินิจฉัย” หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปั ญหาการจัดซื้อจัดจ้ างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
“คณะกรรมการก ากับ ราคากลาง” หมายความว่ า คณะกรรมการก ากับ ราคากลางและ
ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
“คณะกรรมการความร่วมมือ” หมายความว่า คณะกรรมการความร่วมมือป้ องกันการทุจริต
“คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ ” หมายความว่ า คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ แ ละ
ข้ อร้ องเรียน

๓
“รัฐมนตรี” หมายความว่า รัฐมนตรีผ้ ูรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๕ ให้ รัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังรั กษาการตามพระราชบัญญัติน้ ี และให้ มี
อานาจออกกฎกระทรวง เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ ี
กฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ วให้ ใช้ บังคับได้

หมวด ๑
บททั่วไป
มาตรา ๖ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิบั ติ เ กี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ โ ดยใช้ เ งิ น
งบประมาณ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ ให้ หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ ี
เพื่อให้ การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ
ใดประสงค์จะจัดให้ มีระเบียบ หรือข้ อบังคับ หรือข้ อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพั สดุ
ขึ้นใช้ เอง ก็ให้ กระทาได้ โดยต้ องดาเนินการให้ สอดคล้ องกับหลัก เกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหาร
พัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัติน้ ี
ระเบี ย บ หรื อ ข้ อบั ง คั บ หรื อ ข้ อบั ญ ญั ติ ต ามวรรคสอง ต้ องได้ รั บ ความเห็ น ชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย และให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๗ พระราชบัญญัติน้ ีมิให้ ใช้ บังคับแก่
(๑) องค์กรตรวจสอบการใช้ อานาจรัฐตามรัฐธรรมนูญ
(๒) การดาเนินการของรั ฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง ที่มีลักษณะเป็ นการผลิต
หรือจาหน่าย หรือบริการเพื่อหารายได้
(๓) การดาเนินการจัดหายุทโธปกรณ์และการบริการทางทหารโดยวิธรี ัฐบาลต่อรัฐบาล
(๔) การดาเนินการโดยใช้ เงินกู้และเงินช่วยเหลือ ที่สัญญาหรือข้ อกาหนดในการให้ เงินกู้หรือ
เงินช่วยเหลือกาหนดไว้ เป็ นอย่างอื่น
กรณีตามวรรคหนึ่ง ให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้ มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ างและ
การบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัติน้ ี โดยอย่างน้ อยต้ องมีหลักการในเรื่องของ
ความคุ้มค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้
การยกเว้ น ไม่ ใ ห้ น าบทบั ญ ญั ติ แ ห่ ง พระราชบั ญ ญั ติ น้ ี มาใช้ บั ง คั บ แก่ ก ารด าเนิ น การใด
ให้ ตราเป็ นพระราชกฤษฎีกาตามข้ อเสนอของคณะกรรมการนโยบาย
มาตรา ๘ การจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งก่ อ ให้ เ กิ ด
ประโยชน์สงู สุดแก่สาธารณะ และต้ องสอดคล้ องกับหลักการดังต่อไปนี้

๔
(๑)

คุ้มค่า โดยพั สดุท่จี ัดซื้อจัดจ้ างต้ องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์
ในการใช้ งานของหน่วยงานของรัฐมากที่สุด มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุท่เี หมาะสมและ
ชัดเจน
(๒) โปร่ งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุต้องกระทาโดยเปิ ดเผย เปิ ดโอกาสให้
มีการแข่งขันอย่างเป็ นธรรม มีหลักฐานการดาเนินงานชัดเจน และมีการเปิ ดเผยข้ อมูลการจัดซื้อจัดจ้ างและ
การบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน
(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้ องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริ หาร
พั สดุล่วงหน้ าเพื่ อให้ การจัดซื้อจัดจ้ างและการบริ หารพั สดุเป็ นไปอย่างต่อเนื่อง และมีการประเมิน และ
เปิ ดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุทุกปี
(๔) ตรวจสอบได้ โดยต้ องมีการเก็บข้ อมูล การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริ หารพั สดุ
อย่างเป็ นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ
มาตรา ๙ ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง หน่วยงานของรั ฐต้ องปฏิบัติต่อผู้ประกอบการ
ทุกรายโดยเท่าเทียมกัน
มาตรา ๑๐ การกาหนดคุ ณลั กษณะเฉพาะของพั สดุ ท่ีจะจั ดซื้ อจั ดจ้ าง ให้ หน่ วยงานของรั ฐ
คานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุน้ัน
กรณีเป็ นพั สดุ ท่ีมีคุณลั กษณะเฉพาะที่จาเป็ นต้ องระบุย่ีห้อ หรื อแหล่ งกาเนิด หรื อประเทศ
ผู้ผลิต ให้ ระบุหรือเทียบเท่าไว้ ด้วย เว้ นแต่พัสดุท่จี ะจัดซื้อจัดจ้ างตามวัตถุประสงค์น้ันมีย่หี ้ อเดียว
มาตรา ๑๑ ภายใต้ บังคับมาตรา ๖๕ หน่ วยงานของรั ฐต้ องเก็บข้ อเสนอของผู้ ย่ืนข้ อเสนอ
ทุกรายเป็ นความลับ
ห้ ามมิให้ เปิ ดเผยข้ อเสนอของผู้ย่ นื ข้ อเสนอในส่วนที่เป็ นสาระสาคัญและเป็ นข้ อมูลทางเทคนิค
ของผู้ ย่ ืน ข้ อ เสนอ ซึ่ งอาจก่ อ ให้ เกิดการได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบระหว่ า งผู้ ย่ืน ข้ อเสนอด้ วยกัน ต่ อผู้ ซ่ึ ง มิ ไ ด้
เกี่ยวข้ องกับการจั ดซื้ อจั ดจ้ า งครั้ งนั้ นหรื อต่อ ผู้ย่ืน ข้ อเสนอรายอื่น เว้ นแต่เป็ นการเปิ ดเผยข้ อมู ลต่ อผู้ มี
อานาจหน้ าที่ตามกฎหมาย หรือการดาเนินการตามกฎหมาย
มาตรา ๑๒ ในแต่ละปี ให้ หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้ างประจาปี และประกาศ
เผยแพร่ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลางและของหน่ ว ยงานของรั ฐ ตามวิ ธี ก ารที่
กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ ปิดประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่ วยงานของรั ฐนั้น
เว้ นแต่เป็ นการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุตามมาตรา ๕๕ (๑) (ค) (ฉ) และ (๒) (ข) (ง) (ฉ) มาตรา ๖๙ (๓) (ง)
และมาตรา ๘๐ (๓) ไม่ต้องดาเนินการตามวรรคนี้
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดทาแผนการจัดซื้ อจัดจ้ างตามวรรคหนึ่ง และการ
เปลี่ยนแปลงแผน ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด

๕
มาตรา ๑๓ หน่ ว ยงานของรั ฐ ต้ อ งจั ด ให้ มี ก ารบั น ทึก รายงานกระบวนการจั ด ซื้ อจั ด จ้ า ง
และจัดเก็บไว้ อย่างเป็ นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้ องขอ
การจัดทาบันทึกรายงานกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างและการร้ องขอเพื่อตรวจดูบันทึกรายงาน
ดังกล่าว ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๑๔ ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง ผู้ท่มี ีหน้ าที่ดาเนินการต้ องไม่เป็ นผู้มีส่วนได้ เสีย
กับ ผู้ ย่ ื น ข้ อ เสนอหรื อ คู่ สัญ ญาในงานนั้ น ทั้ง นี้ คณะกรรมการนโยบายอาจออกระเบี ย บ เพื่ อ ก าหนด
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามความจาเป็ น เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
มาตรา ๑๕ เพื่อให้ การจัดซื้อจัดจ้ างเป็ นไปโดยเรียบร้ อยและไม่ก่อให้ เกิดความเสียหายต่อ
หน่วยงานของรัฐ ในกรณีท่หี น่วยงานของรัฐได้ ดาเนินการกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอน
ใดผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้ อยและไม่ก่อให้ เกิดการได้ เปรี ยบเสียเปรี ยบระหว่างผู้ย่ืนข้ อเสนอด้ วยกัน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างนั้นย่อมไม่เสียไป
ในกรณี ท่ี มี ปั ญหาการปฏิ บั ติ ต ามวรรคหนึ่ ง ให้ หน่ วยงานของรั ฐเสนอเรื่ องต่ อ
คณะกรรมการนโยบายเป็ นผู้วินิจฉัยชี้ขาด ไม่ว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างนั้นจะสิ้นสุดแล้ วหรือไม่
หมวด ๒
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
มาตรา ๑๖ เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ หน่วยงานของ
รั ฐอาจจัดให้ ภาคประชาชนเข้ ามามีส่วนร่ วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดก็ได้
เพื่อให้ เกิดความโปร่งใสในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง
ในการด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ มี ก ารจั ด ท าข้ อตกลงคุ ณ ธรรม ( Integrity Pact)
ตามโครงการความร่ วมมือป้ องกันการทุจริ ตในการจัดซื้อจั ดจ้ างภาครั ฐ ซึ่งเป็ นการทาข้ อตกลงร่ วมกัน
ระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้ าของโครงการและผู้เข้ ายื่นข้ อเสนอ โดยทั้งสองฝ่ ายต้ องตกลงกันว่าจะไม่กระทา
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้ าง และอาจให้ มีผ้ ูสังเกตการณ์ ซ่ึงมีความรู้ ความเชี่ยวชาญ และประสบการณ์ท่ี
จาเป็ นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้ างนั้นๆ เข้ าร่วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ าง โดยผู้สังเกตการณ์
ต้ องมีความเป็ นกลาง และไม่เป็ นผู้มีส่วนได้ เสียในโครงการจัดซื้อจัดจ้ างนั้น แล้ วให้ รายงานความเห็นพร้ อม
ข้ อเสนอแนะต่อคณะกรรมการความร่วมมือทราบด้ วย
ผู้สังเกตการณ์ท่ไี ด้ เข้ าร่ วมสังเกตการณ์ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างตามวรรคสอง หากพบว่า
มีก ารทุ จ ริ ตในกระบวนการจั ดซื้ อจั ดจ้ างในขั้น ตอนหนึ่ งขั้นตอนใด นอกจากรายงานให้ คณะกรรมการ
ความร่วมมือทราบแล้ ว ให้ มีการเผยแพร่รายงานดังกล่าวต่อสาธารณชนด้ วย
ในกรณี ท่ีเ ห็นสมควร คณะกรรมการความร่ วมมือ อาจกาหนดวิ ธีการอื่น เพื่ ออานวยความ
สะดวกให้ ภาคประชาชนเข้ ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ และ
วิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวง

๖
หมวด ๓
คณะกรรมการ
ส่วนที่ ๑
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มาตรา ๑๗ ให้ มี ค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื้ อจั ด จ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
ประกอบด้ วย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง หรือรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลั งมอบหมายเป็ นประธานกรรมการ ปลั ดกระทรวงการคลั ง ปลั ดสานั กนายกรั ฐมนตรี
ปลั ดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร อัยการสูงสุด เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา
เลขาธิการคณะกรรมการป้ องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้อานวยการ
สานั ก งบประมาณ ผู้ อ านวยการสานั ก งานคณะกรรมการนโยบายรั ฐ วิ สาหกิจ อธิบ ดีกรมส่ งเสริ ม การ
ปกครองท้ อ งถิ่น และผู้ ทรงคุ ณ วุ ฒิซ่ึ ง รั ฐมนตรี แ ต่งตั้ง อีกไม่ เกิน เจ็ด คนเป็ นกรรมการ โดยในจานวนนี้
ให้ แต่งตั้งจากผู้แทนภาคเอกชนที่มาจากองค์กรเศรษฐกิจและสภาวิ ชาชีพที่มีกฎหมายรองรั บอย่า งน้ อย
ห้ าคน
ให้ อธิบดีกรมบัญชีกลางเป็ นกรรมการและเลขานุ การ และให้ ข้าราชการของกรมบัญชี กลาง
ซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจานวนไม่เกินสองคนเป็ นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๑๘ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิต้องมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้ านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม
การก่อสร้ าง การเงินการคลัง การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือด้ านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้ องและเป็ น
ประโยชน์ต่อการดาเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย และต้ องไม่เป็ นข้ าราชการการเมือง ผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง สมาชิกสภาท้ องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น กรรมการหรือผู้ดารงตาแหน่งอื่นในพรรคการเมือง
หรือเจ้ าหน้ าที่ของพรรคการเมือง
มาตรา ๑๙ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีวาระอยู่ในตาแหน่งคราวละสามปี และอาจได้ รับแต่งตั้ง
อีกได้
มาตรา ๒๐ เมื่อกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่งตามวาระ ให้ ดาเนินการแต่งตั้งใหม่
ภายในหกสิบวัน ในระหว่างที่ยังมิได้ มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้ ึนใหม่ ให้ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
ซึ่งพ้ นจากตาแหน่ งตามวาระอยู่ในตาแหน่ งเพื่อดาเนินงานต่อไปจนกว่ ากรรมการผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงได้ รับ
แต่งตั้งใหม่เข้ ารับหน้ าที่
มาตรา ๒๑ นอกจากการพ้ นจากตาแหน่งตามวาระ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพ้นจากตาแหน่ ง
เมื่อ
(๑) ตาย
(๒) ลาออก
(๓) เป็ นบุคคลล้ มละลาย

๗
(๔) เป็ นคนไร้ ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ ความสามารถ
(๕) ได้ รับโทษจาคุกโดยคาพิ พากษาถึงที่สุดให้ จาคุ ก เว้ นแต่เป็ นโทษสาหรั บความผิดที่ได้
กระทาโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(๖) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้ องห้ ามตามมาตรา ๑๘
(๗) รัฐมนตรีให้ ออกเพราะหย่อนความสามารถ บกพร่ องหรื อทุจริ ตต่อหน้ าที่ หรื อมีความ
ประพฤติเสื่อมเสีย
เมื่อมีกรณีตามวรรคหนึ่ง และยังไม่ได้ แต่งตั้งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิข้ ึนใหม่ ให้ กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิท่เี หลืออยู่ปฏิบัติหน้ าที่ต่อไปได้
มาตรา ๒๒ ให้ คณะกรรมการนโยบายมีอานาจและหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี
(๒) เสนอแนะแนวทางในการพั ฒนาและปรั บปรุ งประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้ า งและการ
บริหารพัสดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี เพื่อให้ เกิดความเป็ นธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) เสนอความเห็น ต่ อ รั ฐ มนตรี ในการตราพระราชกฤษฎีกา และการออกกฎกระทรวง
ตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้ บังคับตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๕) วางระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางปฏิบัติเพื่อดาเนินการตามพระราชบัญญัติน้ ี
(๖) กากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้ เป็ นไป
ตามแนวทางของพระราชบัญญัติน้ ี
(๗) กาหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้ าหน้ าที่
(๘) จั ดทารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ ี เสนอคณะรั ฐมนตรี อย่ างน้ อย
ปี ละหนึ่งครั้ง
(๙) ปฏิบัติหน้ าที่อ่นื ตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติน้ ี
(๑๐) ดาเนินการอื่นที่รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดาเนินการตาม (๔) (๗) และ (๘) ให้ ประกาศในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธกี ารที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดตาม (๕) ให้ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
มาตรา ๒๓ การประชุ มของคณะกรรมการนโยบาย ต้ องมีกรรมการมาประชุ มไม่น้อยกว่า
กึ่งหนึ่งของจานวนกรรมการทั้งหมดจึงจะเป็ นองค์ประชุม
ให้ ประธานกรรมการเป็ นประธานในที่ประชุ ม ถ้ าประธานกรรมการไม่มาประชุ มหรื อไม่อาจ
ปฏิบัติหน้ าที่ได้ ให้ กรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็ นประธานในที่ประชุม
การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุ มให้ ถือเสียงข้ า งมาก กรรมการคนหนึ่ งให้ มีเสียงหนึ่ ง ในการ
ลงคะแนน ถ้ าคะแนนเสียงเท่ากัน ให้ ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็ นเสียงขี้ขาด
กรรมการที่มีส่วนได้ เสียในเรื่ องที่มีการพิ จารณา จะเข้ าร่ วมประชุ มหรื อออกเสียงลงคะแนน
ในเรื่องดังกล่าวมิได้

๘
มาตรา ๒๔ ให้ คณะกรรมการนโยบายมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะ เพื่อกระทาการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการนโยบายมอบหมายก็ได้ และให้ นาความ
ในมาตรา ๒๓ มาใช้ โดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มาตรา ๒๕ ให้ มีคณะกรรมการวินิจฉัยปั ญหาการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริ หารพั สดุภาครั ฐ
ประกอบด้ วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็ นประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสานักงานปลัด
สานักนายกรัฐมนตรี ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสานัก
งบประมาณ ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปราบ
การทุจริ ตแห่ งชาติ ผู้ แทนกรมส่งเสริ มการปกครองท้ อ งถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึง ปลัดกระทรวงการคลัง
แต่งตั้งอีกไม่เกินเจ็ดคนเป็ นกรรมการ โดยในจานวนนี้ ให้ แต่ งตั้งจากผู้ แทนภาคเอกชนที่มาจากองค์กร
เศรษฐกิจและสภาวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับอย่างน้ อยห้ าคน
ให้ อ ธิบ ดีก รมบั ญ ชี ก ลางแต่ ง ตั้ งข้ า ราชการของกรมบั ญ ชี ก ลางคนหนึ่ งเป็ นกรรมการและ
เลขานุการ และอีกสองคนเป็ นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๒๖ ให้ นาความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใช้ บังคับ
กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๒ ด้ วยโดยอนุโลม
มาตรา ๒๗ ให้ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอานาจและหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุ
ต่อคณะกรรมการนโยบาย
(๒) ให้ ค าปรึ ก ษาแนะน าแก่ เ จ้ าหน้ าที่ ห รื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต าม
พระราชบัญญัติน้ ี
(๓) ตีความและวิ นิจฉั ยปั ญหาข้ อหารื อเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบี ยบที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติน้ ี
(๔) อนุมัติยกเว้ น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ ี
และระเบียบ หรือข้ อบังคับ หรือข้ อบัญญัติท่อี อกตามความในมาตรา ๖ วรรคสาม
(๕) เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งให้ ผ้ ูย่ืนข้ อเสนอหรือคู่สัญญา
เป็ นผู้ท้ งิ งาน การพิจารณาอุทธรณ์คาสั่งลงโทษให้ เป็ นผู้ท้ งิ งาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ท้ งิ งาน
(๖) เรียกให้ เจ้ าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้ องหรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือให้ ถ้อยคา หรือให้ ส่งเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องที่พิจารณา
(๗) จัดทารายงานเกี่ยวกับปั ญหาและอุปสรรคในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง

๙
(๘) ดาเนินการอื่นที่คณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดาเนินการตาม (๓) (๔) และ (๗) ให้ ประกาศในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธกี ารที่กรมบัญชีกลางกาหนด
มาตรา ๒๘ ให้ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการอย่าง
หนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการวินิจฉัยมอบหมาย
มาตรา ๒๙ ให้ นาความในมาตรา ๒๓ มาใช้ บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัย
และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๓
คณะกรรมการกากับราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
มาตรา ๓๐ ให้ มีคณะกรรมการกากับราคากลางและขึ้น ทะเบี ยนผู้ประกอบการตามสาขา
ต่างๆ ตามความเหมาะสม ประกอบด้ วย ปลัดกระทรวงการคลังเป็ นประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง
ผู้แทนสานักงบประมาณ ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึง ปลัดกระทรวงการคลั งแต่ งตั้ งจากผู้ ท่ีมีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญในสาขานั้นๆ ด้ านละไม่น้อยกว่า เจ็ดคนแต่ไม่เกิน สิบเอ็ดคนเป็ นกรรมการ โดยในจานวนนี้ให้
แต่งตั้งจากผู้แทนภาคเอกชนซึ่งเกี่ยวข้ องกับงานในสาขานั้นๆ ที่มาจากองค์กรเศรษฐกิจและสภาวิชาชีพที่มี
กฎหมายรองรับอย่างน้ อยห้ าคน
ให้ อ ธิบ ดีก รมบั ญ ชี ก ลางแต่ ง ตั้ งข้ า ราชการของกรมบั ญ ชี ก ลางคนหนึ่ งเป็ นกรรมการและ
เลขานุการ และอีกสองคนเป็ นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๓๑ ให้ นาความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใช้ บังคับ
กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๓ ด้ วยโดยอนุโลม
มาตรา ๓๒ ให้ คณะกรรมการกากับราคากลางมีอานาจและหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธกี ารกาหนดราคากลาง
(๒) กากับดูแลการกาหนดราคากลางให้ เป็ นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัติน้ ี
(๓) ให้ คาปรึ ก ษาแนะน าแก่ เ จ้ า หน้ า ที่หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐเกี่ ยวกับ การดาเนิ น การตาม
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารกาหนดราคากลาง
(๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้ อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ และวิธกี ารกาหนดราคากลาง
(๕) อนุ มัติยกเว้ น หรื อผ่อนผัน กรณีท่ีไม่ สามารถปฏิบั ติตามรายละเอียดหลั กเกณฑ์ และ
วิธกี ารกาหนดราคากลางตาม (๑)
(๖) พิจารณาข้ อร้ องเรียนกรณีท่เี ห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ ปฏิบัติให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธกี ารกาหนดราคากลาง

๑๐
(๗) กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบี ยนและการเพิ กถอนทะเบี ยน
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเข้ าร่วมการจัดซื้อจัดจ้ างกับหน่วยงานของรัฐ
(๘) จั ดทารายงานเกี่ยวกับ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการดาเนิ น การกาหนดราคากลางของ
หน่วยงานของรัฐ และการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเข้ าร่ วมการจัดซื้อจัดจ้ างกับหน่วยงาน
ของรัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
(๙) ดาเนินการอื่นที่คณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดาเนินการตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ให้ ประกาศในระบบเครื อข่ า ย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธกี ารที่กรมบัญชีกลางกาหนด
มาตรา ๓๓ คณะกรรมการกากับ ราคากลางต้ องพิ จารณาทบทวนหลั กเกณฑ์ และวิ ธีการ
กาหนดราคากลาง อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
เมื่อได้ ทบทวนหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดราคากลางตามวรรคหนึ่งแล้ ว ให้ ประกาศใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางด้ วย
มาตรา ๓๔ ให้ คณะกรรมการก ากั บ ราคากลางมี อ านาจแต่ ง ตั้ งคณะอนุ ก รรมการ
เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการกากับราคากลางมอบหมาย
มาตรา ๓๕ ให้ นาความในมาตรา ๒๓ มาใช้ บังคับกับการประชุ มของคณะกรรมการกากับ
ราคากลางและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๔
คณะกรรมการความร่วมมือป้ องกันการทุจริต
มาตรา ๓๖ ให้ มี ค ณะกรรมการความร่ ว มมื อ ป้ องกั น การทุ จ ริ ต ประกอบด้ วย ปลั ด
กระทรวงการคลังเป็ นประธานกรรมการ อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผู้แทนสานักงานอัยการสูงสุด ผู้แทนสานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสานักงบประมาณ ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทนสานักงาน
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนสานักงานพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และให้ มีผ้ ูแทนองค์กรเอกชนที่สนับสนุ นการ
ต่อต้ านการทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งอีกไม่เกินห้ าคนเป็ นกรรมการ
ให้ อ ธิบ ดีก รมบั ญ ชี ก ลางแต่ ง ตั้ งข้ า ราชการของกรมบั ญ ชี ก ลางคนหนึ่ งเป็ นกรรมการและ
เลขานุการ และอีกสองคนเป็ นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๓๗ ให้ คณะกรรมการความร่วมมือมีอานาจและหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) กาหนดแนวทาง และวิธีการในการดาเนิน งานโครงการความร่ วมมือป้ องกันการทุจริ ต
ในการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ
(๒) กาหนดรูปแบบและเนื้อหาของข้ อตกลงคุณธรรม หรือการดาเนินการในรูปแบบอื่น

๑๑
(๓) คัดเลือกโครงการจัดซื้อจัดจ้ าง เพื่อเข้ าร่ วมโครงการความร่ วมมือป้ องกันการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ
(๔) คัดเลือกผู้สังเกตการณ์ เพื่อเข้ าร่วมโครงการความร่วมมือป้ องกันการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจ้ างภาครัฐ
(๕) จั ดทารายงานผลการประเมิ น โครงการจั ดซื้ อจั ดจ้ า งที่เ ข้ า ร่ วมโครงการความร่ ว มมื อ
ป้ องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
ผลการดาเนินการตาม (๑) (๒) (๓) (๔) และ (๕) ให้ ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธกี ารที่กรมบัญชีกลางกาหนด
มาตรา ๓๘ ให้ คณะกรรมการความร่วมมือมีอานาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ เพื่อปฏิบัติการ
อย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการความร่วมมือมอบหมาย
มาตรา ๓๙ ให้ นาความในมาตรา ๒๓ มาใช้ บังคับกับการประชุ มของคณะกรรมการความ
ร่วมมือและคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๕
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้ อร้ องเรียน
มาตรา ๔๐ ให้ มี ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ แ ละข้ อ ร้ องเรี ย น ประกอบด้ ว ย ปลั ด
กระทรวงการคลั งเป็ นประธานกรรมการ อธิบ ดีกรมบั ญ ชี กลาง ผู้ แ ทนสานั กงานอัยการสูง สุด ผู้ แ ทน
สานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผู้แทนสานักงบประมาณ ผู้แทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ผู้แทน
สานักงานคณะกรรมการป้ องกันและปราบปราบการทุจริตแห่งชาติ ผู้แทนสานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้ องถิ่น และผู้ทรงคุณวุฒิซ่ึงปลัดกระทรวงการคลังแต่งตั้งอีก
ไม่เกินเจ็ดคนเป็ นกรรมการ โดยในจานวนนี้ให้ แต่งตั้งจากผู้แทนภาคเอกชนที่มาจากองค์กรเศรษฐกิจและ
สภาวิชาชีพที่มีกฎหมายรองรับอย่างน้ อยห้ าคน
ให้ อ ธิบ ดีก รมบั ญ ชี ก ลางแต่ ง ตั้ งข้ า ราชการของกรมบั ญ ชี ก ลางคนหนึ่ งเป็ นกรรมการและ
เลขานุการ และอีกสองคนเป็ นผู้ช่วยเลขานุการ
มาตรา ๔๑ ให้ นาความในมาตรา ๑๘ มาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ และมาตรา ๒๑ มาใช้ บังคับ
กับกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนที่ ๕ ด้ วยโดยอนุโลม
มาตรา ๔๒ ให้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอานาจและหน้ าที่ ดังต่อไปนี้
(๑) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๔
(๒) พิจารณาข้ อร้ องเรียนกรณีท่เี ห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ ปฏิบัติให้ เป็ นไปตามแนวทางของ
พระราชบัญญัติ กฎกระทรวง และระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ ี

๑๒
(๓) เรียกให้ เจ้ าหน้ าที่ท่เี กี่ยวข้ องหรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือให้ ถ้อยคา หรือให้ ส่งเอกสาร
หรือหลักฐานที่เกี่ยวข้ องกับเรื่องที่พิจารณา
(๔) จั ด ท ารายงานเกี่ ย วกั บ ปั ญ หาและอุ ป สรรคในการด าเนิ น การพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ แ ละ
ข้ อร้ องเรียนเสนอคณะกรรมการนโยบาย อย่างน้ อยปี ละหนึ่งครั้ง
(๕) ดาเนินการอื่นที่คณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดาเนินการตาม (๑) (๒) และ (๔) ให้ ประกาศในระบบเครื อข่า ยสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธกี ารที่กรมบัญชีกลางกาหนด
มาตรา ๔๓ ให้ คณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ มี อ านาจแต่ ง ตั้ ง คณะอนุ ก รรมการ
เพื่อปฏิบัติการอย่างหนึ่งอย่างใดตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มอบหมาย
มาตรา ๔๔ ให้ นาความในมาตรา ๒๓ มาใช้ บังคับกับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์และคณะอนุกรรมการโดยอนุโลม
หมวด ๔
องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
มาตรา ๔๕ ให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางมี หน้ า ที่ในการดู แ ลและพั ฒ นาระบบการจั ดซื้ อจั ดจ้ า งผ่ าน
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และการประกาศเผยแพร่ ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครั ฐ
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพื่อให้ สาธารณชนสามารถเข้ าตรวจดูได้
มาตรา ๔๖ ให้ กรมบัญชีกลางจัดทาฐานข้ อมูลราคาอ้ างอิงของพัสดุ เพื่อให้ หน่วยงานของรัฐ
ใช้ เป็ นข้ อ มู ลประกอบการจั ดซื้ อจั ดจ้ า งพั สดุ น้ั น และให้ เผยแพร่ ฐานข้ อมู ลดังกล่ า วในระบบเครื อข่ า ย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
การกาหนดราคาอ้ างอิงของพัสดุต้องคานึงถึงราคาตลาดของพัสดุน้ัน และการกาหนดราคา
อ้ างอิงของพัสดุอย่างเดียวกันจะไม่ใช้ ราคาเดียวกันทั่วประเทศก็ได้
กรมบัญชีกลางต้ องปรับปรุงฐานข้ อมูลตามวรรคหนึ่ง อย่างน้ อยปี ละสองครั้ง
มาตรา ๔๗ ให้ กรมบัญชีกลางมีหน้ าที่รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานตาม
พระราชบั ญ ญั ติ น้ ี และจั ด ท ารายงานเกี่ ย วกับ ปั ญ หาและอุ ป สรรคพร้ อมข้ อ เสนอแนะเพื่ อพั ฒ นาและ
ปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายทุกปี
เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ส่ ง รายงานผลการ
ปฏิบั ติงานตามพระราชบั ญ ญั ติน้ ี ต่ อ กรมบั ญ ชี ก ลาง ตามหลั กเกณฑ์ วิ ธีก าร และเงื่ อ นไขที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง
รายงานตามวรรคหนึ่ง เมื่อคณะกรรมการนโยบายให้ ความเห็นชอบแล้ ว ให้ ประกาศในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๑๓
มาตรา ๔๘ ให้ กรมบั ญชี กลางมีหน้ าที่ในการจั ดให้ มีการฝึ กอบรมเพื่ อส่งเสริ มและพั ฒนา
เจ้ าหน้ าที่ให้ มีความรู้ความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพ
ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะดาเนินการเองหรือจะดาเนินการร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้ องก็ได้
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูดารงตาแหน่ งที่มาตรฐานกาหนดตาแหน่ งกาหนดให้ มีหน้ าที่เกี่ยวกับการจั ดซื้ อ
จัดจ้ างและการบริหารพัสดุในหน่วยงานที่ตนสังกัด ซึ่งผ่านการอบรมหลักสูตรที่กรมบัญชีกลางกาหนดตาม
วรรคหนึ่ง ให้ ได้ รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ และอัตราที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๔๙ ให้ กรมบัญชีกลางทาหน้ าที่เป็ นสานักงานเลขานุ การของคณะกรรมการนโยบาย
คณะกรรมการวินิจฉัย คณะกรรมการกากับราคากลาง คณะกรรมการความร่ วมมือ และคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ รับผิดชอบงานธุรการ งานประชุม การศึกษาหาข้ อมูลและกิจการต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานของ
คณะกรรมการดังกล่าว
หมวด ๕
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
มาตรา ๕๐ ผู้ประกอบการก่อสร้ างที่จะเข้ าร่ วมการจัดจ้ างงานก่อสร้ างกับหน่วยงานของรัฐ
ต้ องเป็ นผู้ ท่ีได้ ข้ ึนทะเบียนไว้ กับกรมบัญชีกลาง ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการก่อสร้ างที่คณะกรรมการกากับราคากลางกาหนด โดยจะต้ องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ู ประกอบการ
ก่อสร้ างทุกรายมีสทิ ธิขอขึ้นทะเบียนได้ ตลอดเวลา
ในการจัดจ้ างงานก่อสร้ างใดที่กรมบัญชีกลางยังไม่ได้ จัดให้ มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
ก่อสร้ าง ให้ ได้ รับการยกเว้ นไม่ต้องดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๕๑ ในกรณีท่ีเห็นสมควร คณะกรรมการกากับราคากลางอาจกาหนดให้ มีการขึ้น
ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการอื่น ส าหรั บ พั ส ดุ ป ระเภทหนึ่ ง ประเภทใดไว้ กับ กรมบั ญ ชี ก ลางด้ ว ยก็ไ ด้ ตาม
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ ประกอบการที่คณะกรรมการกากับราคากลางกาหนด
โดยจะต้ องเปิ ดโอกาสให้ ผ้ ูประกอบการทุกรายมีสทิ ธิขอขึ้นทะเบียนได้ ตลอดเวลา
มาตรา ๕๒ ให้ กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ ประกอบการก่อสร้ างและผู้ประกอบการอื่น
ที่ได้ ข้ ึนทะเบียนไว้ แล้ วในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และให้ ปรับปรุงความถูกต้ องของ
ข้ อมูลให้ เป็ นปัจจุบันทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงข้ อมูล
ในกรณีท่กี รมบัญชีกลางได้ ข้ นึ ทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้ างและผู้ประกอบการอื่นตามวรรค
หนึ่งไว้ แล้ ว หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้ มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประเภทนั้นอีก และให้ หน่วยงาน
ของรัฐกาหนดคุณสมบัติผ้ ูเข้ าร่วมการจัดซื้อจัดจ้ างตามมาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ในประกาศเชิญชวนให้
เข้ าร่วมการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วย
วิธกี ารยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้ างและผู้ประกอบการอื่น และอัตราค่าธรรมเนียม
การขอขึ้นทะเบียน ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

๑๔
หมวด ๖
การจัดซื้อจัดจ้ าง
มาตรา ๕๓ บทบัญญัติในหมวดนี้ใช้ บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุ ยกเว้ นการจ้ างที่ปรึกษา
และการจ้ างออกแบบและควบคุมงาน
มาตรา ๕๔ การจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุอาจกระทาได้ โดยวิธี ดังต่อไปนี้
(๑) วิ ธีประกาศเชิ ญชวนทั่วไป ได้ แก่ การที่หน่ วยงานของรั ฐเชิ ญชวนผู้ ประกอบการทั่วไป
ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดให้ เข้ ายื่นข้ อเสนอ
(๒) วิธคี ัดเลือก ได้ แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่กาหนดซึ่งต้ องไม่น้อยกว่าสามรายให้ เข้ ายื่นข้ อเสนอ เว้ นแต่ในงานนั้นมีผ้ ูประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กาหนดน้ อยกว่าสามราย
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้ แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่กาหนดรายใดรายหนึ่งให้ เข้ ายื่นข้ อเสนอ หรือให้ เข้ ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรง
และให้ รวมถึงการที่หน่ วยงานของรั ฐได้ ติดต่อเพื่อจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุน้ันกับผู้ประกอบการโดยตรงภายใต้
เงื่อนไขตามมาตรา ๕๕ (๒) (ข)
มาตรา ๕๕ การจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุให้ หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน
เว้ นแต่
(๑) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ ใช้ วิธคี ัดเลือก
(ก) ใช้ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ ว แต่ไม่มีผ้ ูย่ืนข้ อเสนอ หรือข้ อเสนอนั้นไม่ได้ รับ
การคัดเลือก
(ข) พั สดุท่ตี ้ องการจัดซื้อจัดจ้ างมีคุณลักษณะเฉพาะเป็ นพิเศษหรือซับซ้ อน หรื อต้ อง
ผลิต ก่อสร้ าง หรื อให้ บริ การโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชานาญเป็ นพิเศษ หรือมี
ทักษะสูง และผู้ประกอบการนั้นมีจานวนจากัด
(ค) มี ความจ าเป็ นเร่ งด่ ว นที่ต้องใช้ พัสดุ น้ั นอัน เนื่ องมาจากเกิดเหตุ การณ์ท่ีไม่ อาจ
คาดหมายได้ ซึ่งหากใช้ วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไปจะทาให้ ไม่ทนั ต่อความต้ องการใช้ พัสดุ
(ง) เป็ นพัสดุท่โี ดยลักษณะของการใช้ งาน หรือมีข้อจากัดทางเทคนิคที่จาเป็ นต้ องระบุ
ยี่ห้อเป็ นการเฉพาะ
(จ) เป็ นพัสดุท่จี าเป็ นต้ องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดาเนินการโดยผ่านองค์การ
ระหว่างประเทศ
(ฉ) เป็ นพัสดุท่ใี ช้ ในราชการลับ หรือเป็ นงานที่ต้องปกปิ ดเป็ นความลับของทางราชการ
หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
(ช) เป็ นงานจ้ างซ่ อมพั สดุ ท่ีจาเป็ นถอดตรวจ ให้ ทราบความชารุ ดเสียหายเสียก่อน
จึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้ างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้ า หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ เป็ นต้ น

๑๕
(๒) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ ใช้ วิธเี ฉพาะเจาะจง
(ก) ใช้ ท้งั วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้ วิธีคัดเลือกแล้ ว แต่ไม่มี
ผู้ย่นื ข้ อเสนอ หรือข้ อเสนอนั้นไม่ได้ รับการคัดเลือก
(ข) การจั ดซื้ อจั ดจ้ างพั สดุ ท่ีมีการผลิ ต จ าหน่ า ย หรื อ ให้ บ ริ ก ารทั่วไป และมี ว งเงิ น
ในการจัดซื้อจัดจ้ างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(ค) การจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุท่มี ีผ้ ูประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือ
การจั ดซื้ อจั ดจ้ า งพั สดุ จ ากผู้ ป ระกอบการซึ่ งเป็ นตัวแทนจาหน่ า ยหรื อตัวแทนผู้ ให้ บ ริ การโดยชอบด้ วย
กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอ่นื ที่จะใช้ ทดแทนได้
(ง) มีความจาเป็ นต้ องใช้ พัสดุน้ันโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัย
และการจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้ เกิดความล่าช้ าและอาจทาให้
เกิดความเสียหายร้ ายแรง
(จ) พั สดุ ท่ีจะจั ดซื้ อจั ดจ้ างเป็ นพั สดุ ท่ีเกี่ยวพั นกับพั สดุ ท่ีได้ จัดซื้ อจั ดจ้ างไว้ ก่อนแล้ ว
และมีความจาเป็ นต้ องจัดซื้อจัดจ้ างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้ พัสดุน้ัน โดยมูลค่า
ของพัสดุท่จี ัดซื้อจัดจ้ างเพิ่มเติมจะต้ องไม่สูงกว่าพัสดุท่ไี ด้ จัดซื้อจัดจ้ างไว้ ก่อนแล้ ว
(ฉ) เป็ นพั สดุท่จี ะขายทอดตลาดโดยหน่ วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือ
หน่วยงานของต่างประเทศ
(ช) เป็ นพัสดุท่เี ป็ นที่ดินและสิ่งก่อสร้ างซึ่งจาเป็ นต้ องซื้อเฉพาะแห่ง
(ซ) กรณีอ่นื ที่กาหนดในกฎกระทรวง
สาหรับหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรื อมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศ จะจัดซื้อ
จัดจ้ างโดยใช้ วิธคี ัดเลือกหรือวิธเี ฉพาะเจาะจง โดยไม่ใช้ วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้
คณะกรรมการนโยบายอาจออกระเบียบ เพื่อกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามความจาเป็ น
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
มาตรา ๕๖ กระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุในหมวดนี้ ด้ วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๕๗ เพื่ อ ประโยชน์ ข องภาครั ฐ โดยรวม หน่ ว ยงานของรั ฐ แห่ ง หนึ่ ง แห่ ง ใดอาจ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุ ให้ กับหน่วยงานของรัฐแห่งอื่นๆ ก็ได้ ตามกรอบข้ อตกลงระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐผู้จัดซื้อจัดจ้ างกับคู่สญ
ั ญา
การด าเนิ น การตามวรรคหนึ่ ง ต้ อ งค านึ ง ถึ ง ความคุ้ ม ค่ า และวั ต ถุ ป ระสงค์ ใ นการใช้ งาน
เป็ นสาคัญ ทั้งนี้ หลักเกณฑ์ และวิธกี ารดาเนินการ ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๕๘ เพื่ อประโยชน์ ในการจั ดทาร่ างขอบเขตของงานหรื อรายละเอียดของพั สดุ ท่จี ะ
จัดซื้อจัดจ้ างและร่ างเอกสารเชิญชวน ก่อนดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างพั สดุ ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
หน่ วยงานของรั ฐอาจจัดให้ มีการรั บฟั งความคิดเห็น ร่ างขอบเขตของงานหรื อรายละเอียดของพั สดุ ท่ีจะ
จัดซื้อจัดจ้ างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้

๑๖
หลักเกณฑ์ วิธกี าร และระยะเวลาการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
ของพัสดุท่จี ะจัดซื้อจัดจ้ างและร่างเอกสารเชิญชวนเพื่อนาไปใช้ เป็ นเอกสารเชิญชวน ให้ เป็ นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๕๙ ก่อนดาเนินการจัดจ้ างงานก่อสร้ าง หน่วยงานของรัฐต้ องจัด ให้ มีแบบรูปรายการ
งานก่ อ สร้ า งซึ่ งหน่ วยงานของรั ฐจะดาเนิ น การจั ด ทาเอง หรื อดาเนิ น การจั ดจ้ า งตามพระราชบั ญ ญั ติ น้ ี
ในหมวด ๘ ก็ได้
ในกรณีจาเป็ นต้ องมีการจ้ างแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) หลักเกณฑ์ และวิธีการ
จ้ างแบบเหมารวม ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๖๐ ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุแต่ละครั้ง ให้ ผ้ ูมีอานาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบ
การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างนั้น ซึ่งจะกระทาโดยคณะกรรมการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างหรือเจ้ าหน้ าที่คนใด
คนหนึ่งก็ได้
องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้ าที่ของผู้รับผิดชอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง ให้ เป็ นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ค่ า ตอบแทนผู้ รั บ ผิ ด ชอบการด าเนิ น การจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งตามวรรคหนึ่ ง ให้ เ ป็ นไปตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๖๑ ให้ หน่วยงานของรัฐจัดทาประกาศและเอกสารเชิญชวนให้ ทราบเป็ นการทั่วไปว่า
หน่วยงานของรัฐจะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุใด วัน เวลา สถานที่ย่ นื ข้ อเสนอ และเงื่อนไขอื่นๆ
ประกาศและเอกสารเชิญชวนตามวรรคหนึ่ง ให้ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ ปิดประกาศโดย
เปิ ดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ในการนี้หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศและ
เอกสารเชิญชวนดังกล่าว โดยวิธีการอื่นด้ วยก็ได้ พร้ อมทั้งให้ ส่งประกาศและเอกสารเชิญชวนให้ สานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้ วแต่กรณี ทราบด้ วย
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดทาประกาศและเอกสารเชิญชวน รวมถึงระยะเวลา
การประกาศเชิญชวน ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๖๒ ภายใต้ บังคับมาตรา ๖๑ ให้ หน่ วยงานของรั ฐประกาศรายละเอียดข้ อมูลราคา
กลางและการค านวณราคากลางในระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลาง ตามวิ ธี ก ารที่
กรมบัญชีกลางกาหนด และในประกาศและเอกสารเชิญชวนให้ เข้ าร่วมการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วย
มาตรา ๖๓ ภายใต้ บั งคับ มาตรา ๕๐ และมาตรา ๕๑ ผู้ ท่ีจ ะเข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอในการจั ดซื้ อ
จัดจ้ างของหน่วยงานของรัฐ อย่างน้ อยต้ องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
(๒) ไม่เป็ นบุคคลล้ มละลาย
(๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๑๗
(๔) ไม่เป็ นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูก ระงับการยื่นข้ อเสนอหรือทาสัญญากับหน่ วยงานของรั ฐ
ตามมาตรา ๑๐๑
(๕) ไม่เป็ นบุคคลซึ่งถูกแจ้ งเวียนชื่อให้ เป็ นผู้ท้ งิ งานของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๔
ให้ หน่ วยงานของรั ฐ ก าหนดเป็ นเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิ ญ ชวนว่ า ผู้ ท่ีจ ะเข้ า ยื่ น
ข้ อเสนอต้ องแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถและความพร้ อมที่ตนมีอยู่ในวันยื่นข้ อเสนอด้ วย
มาตรา ๖๔ ในการพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ ให้ หน่วยงานของรัฐดาเนินการโดยพิจารณาถึง
ประโยชน์สาธารณะและวัตถุประสงค์ของการใช้ งานเป็ นสาคัญ โดยให้ คานึงถึงเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ต้ นทุนของพัสดุน้ันตลอดอายุการใช้ งาน
(๒) มาตรฐานของสินค้ าหรือบริการ
(๓) บริการหลังการขาย
(๔) พัสดุท่รี ัฐต้ องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๕) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
(๖) ราคา
(๗) เกณฑ์อ่นื ที่กาหนดในกฎกระทรวง
พัสดุท่รี ัฐต้ องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (๔) ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในการพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอตามวรรคหนึ่ง หน่วยงานของรัฐอาจเลือกใช้ เกณฑ์ใดเกณฑ์
หนึ่งหรือหลายเกณฑ์กไ็ ด้ ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้ องกาหนดนา้ หนักของแต่ละเกณฑ์ให้ ชัดเจนด้ วย
แต่หากหน่ วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้ เกณฑ์อ่ืนประกอบและจาเป็ นต้ องใช้ เกณฑ์เดียวในการพิจารณา
คัดเลือก ให้ ใช้ เกณฑ์ราคา
เมื่ อ พิ จ ารณาข้ อเสนอประกอบกั บ เกณฑ์ ท่ี ห น่ ว ยงานของรั ฐ ใช้ ในการพิ จ ารณาแล้ ว
การพิ จารณาเลือกข้ อเสนอให้ จัดเรียงลาดับตามคะแนน ข้ อเสนอใดที่มีคะแนนสูงสุดให้ หน่ วยงานของรัฐ
เลือกข้ อเสนอของผู้ย่นื ข้ อเสนอรายนั้น
ให้ หน่ วยงานของรั ฐประกาศเกณฑ์ท่ใี ช้ ในการพิ จารณาคัดเลือกและนา้ หนักของแต่ละเกณฑ์
ไว้ ในประกาศและเอกสารเชิญชวนให้ เข้ าร่วมการจัดซื้อจัดจ้ างด้ วย
มาตรา ๖๕ ให้ หน่ วยงานของรั ฐ ประกาศผลผู้ ชนะการจั ดซื้ อจัดจ้ า งและเหตุผลสนั บสนุ น
ในระบบเครื อข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่ วยงานของรั ฐ ตามวิ ธีการที่กรมบั ญชี ก ลาง
กาหนด และให้ ปิดประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
มาตรา ๖๖ หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้ างที่ได้ ดาเนินการไปแล้ วได้
ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้ รับการจัดสรรเงิน งบประมาณที่จะใช้ ในการจัดซื้อจัดจ้ าง หรือ
เงินงบประมาณที่ได้ รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างนั้นต่อไป
(๒) มี ก ารกระท าที่ เ ข้ าลั ก ษณะเป็ นการสมยอมกั น ในการเสนอราคา ตามระเบี ย บที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด

๑๘
(๓) การด าเนิ น การตามกระบวนการจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งต่ อ ไปอาจก่ อให้ เ กิด ความเสีย หายแก่
หน่วยงานของรัฐ หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๔) กรณีอ่นื ที่กาหนดในกฎกระทรวง
เมื่อมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้ าง ให้ หน่วยงานของรัฐแจ้ งให้ ผ้ ูประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อ
เอกสารเชิญชวนทุกรายเพื่อทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้ างครั้งนั้น
ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามวิธกี ารที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ ปิดประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้น ในการนี้หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดังกล่าว โดยวิธกี ารอื่นด้ วยก็ได้
มาตรา ๖๗ รายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้ างพั สดุท่ไี ม่ได้ บัญญัติไว้ ใน
หมวดนี้ ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
หมวด ๗
การจ้ างที่ปรึกษา
มาตรา ๖๘ การจ้ างที่ปรึกษาอาจกระทาได้ โดยวิธี ดังต่อไปนี้
(๑) วิ ธีป ระกาศเชิ ญ ชวนทั่ว ไป ได้ แ ก่ การที่หน่ วยงานของรั ฐ เชิ ญ ชวนที่ป รึ ก ษาทั่ว ไปที่มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดให้ เข้ ายื่นข้ อเสนอ
(๒) วิ ธีคัดเลื อก ได้ แก่ การที่หน่ วยงานของรั ฐ เชิ ญชวนเฉพาะที่ปรึ ก ษาที่มีคุณ สมบั ติตรง
ตามที่กาหนดซึ่งต้ องไม่น้อยกว่าสามรายให้ เข้ ายื่นข้ อเสนอ เว้ นแต่ในงานนั้นมีท่ปี รึ กษาที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่กาหนดน้ อยกว่าสามราย
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้ แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
กาหนดรายใดรายหนึ่งให้ เข้ ายื่นข้ อเสนอ หรือให้ เข้ ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรง
มาตรา ๖๙ การจ้ า งที่ ป รึ ก ษาให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เลื อ กใช้ วิ ธี ใ ดวิ ธี ห นึ่ ง ตามหลั ก เกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(๑) การจ้ างที่ปรึ กษาโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ ใช้ กับงานที่ไม่ยุ่งยากซับซ้ อน และมี
ที่ปรึกษาซึ่งสามารถทางานนั้นได้ เป็ นการทั่วไป
(๒) การจ้ างที่ปรึกษาโดยวิธคี ัดเลือก ให้ กระทาได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ใช้ วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ ว แต่ไม่มีผ้ ูย่นื ข้ อเสนอ หรือข้ อเสนอนั้นไม่ได้ รับการ
คัดเลือก
(ข) เป็ นงานที่มีความยุ่งยากซับซ้ อน หรืองานที่มีลักษณะพิเศษ ซึ่งมีท่ปี รึกษาในงานที่จะ
จ้ างนั้นจานวนจากัด
(๓) การจ้ างที่ปรึกษาโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ให้ กระทาได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ใช้ ท้งั วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้ วิธีคัดเลือกแล้ ว แต่ไม่มีผ้ ูย่ืน
ข้ อเสนอ หรือข้ อเสนอนั้นไม่ได้ รับการคัดเลือก

๑๙
(ข) การจ้ างที่มีวงเงินค่าจ้ างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(ค) เป็ นงานที่จ าเป็ นต้ องให้ ท่ีป รึ ก ษารายเดิ มทาต่ อ จากงานที่ได้ ทาไว้ แ ล้ ว เนื่ อ งจาก
เหตุผลทางเทคนิค
(ง) เป็ นงานที่มีความจาเป็ นเร่ งด่ วนหรื อที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่ าช้ าจะ
เสียหายแก่ราชการหรือความมั่นคงของชาติ
(ฉ) งานอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
คณะกรรมการนโยบายอาจออกระเบียบ เพื่อกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามความจาเป็ น
เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ
มาตรา ๗๐ กระบวนการจ้ างที่ป รึ กษาในหมวดนี้ ด้ วยวิ ธีการทางอิเล็กทรอนิ กส์ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๗๑ ที่ปรึกษาที่จะเข้ าร่วมการเสนองานกับหน่วยงานของรัฐ ต้ องเป็ นที่ปรึกษาที่ได้ ข้ ึน
ทะเบียนไว้ กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึ กษา กระทรวงการคลัง เว้ นแต่จะมีหนังสือรั บรองว่ าไม่มีท่ปี รึ กษาเป็ นผู้ให้
บริการในงานที่จ้างนั้น หรือเป็ นการจ้ างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
วิธกี ารยื่นขอขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา และอัตราค่าธรรมเนียมการขอขึ้นทะเบียน ให้ เป็ นไปตามที่
กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีท่เี ห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจกาหนดหลักเกณฑ์การขึ้นทะเบียนที่ปรึ กษา
ไว้ เป็ นอย่างอื่นก็ได้
มาตรา ๗๒ ในการดาเนินการจ้ างที่ปรึ กษาแต่ ละครั้ ง ให้ ผ้ ูมีอานาจแต่งตั้ง คณะกรรมการ
ดาเนินการจ้ างที่ปรึกษา เพื่อรับผิดชอบในการดาเนินการจ้ างที่ปรึกษานั้น
องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้ าที่ของคณะกรรมการดาเนินการจ้ างที่ปรึ กษา ให้ เป็ นไป
ตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ค่ า ตอบแทนคณะกรรมการด าเนิ น การจ้ างที่ ป รึ ก ษาตามวรรคหนึ่ ง ให้ เป็ นไปตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๗๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ ให้ หน่วยงานของรัฐดาเนินการโดยพิจารณาถึง
ความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของการจ้ างที่ปรึกษาเป็ นสาคัญ โดยให้ คานึงถึงเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
(๑) ประสบการณ์ของที่ปรึกษา
(๒) วิธกี ารบริหารและวิธกี ารปฏิบัติงาน
(๓) จานวนบุคลากร
(๔) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้ องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(๕) ข้ อเสนอทางด้ านการเงิน
(๖) เกณฑ์อ่นื ที่กาหนดในกฎกระทรวง

๒๐
ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้ องการส่งเสริมหรือสนับสนุ นตาม (๔) ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
มาตรา ๗๔ ภายใต้ บังคับมาตรา ๗๓ ในการพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ ให้ เป็ นไปตามเกณฑ์
ในการพิจารณาและการให้ นา้ หนัก ดังต่อไปนี้
(๑) กรณีการจ้ างที่ปรึกษาเพื่ อดาเนินงานประจาหรื องานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลัก
วิชาชีพอยู่แล้ ว ให้ หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ นื ข้ อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพซึ่งเสนอราคาต่าสุด
(๒) กรณีการจ้ างที่ปรึ กษาที่ไม่ซับซ้ อน หรื อเป็ นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐ ให้
หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ ืนข้ อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพและได้ คะแนนรวมด้ านคุณภาพและด้ าน
ราคามากที่สดุ
(๓) กรณีการจ้ างที่ปรึ กษาที่มีความซับซ้ อน ให้ หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ย่ ืนข้ อเสนอที่ได้
คะแนนด้ านคุณภาพมากที่สดุ
เพื่อประโยชน์ในการพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการนโยบายอาจออก
ระเบียบ เพื่อกาหนดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ ตามความจาเป็ น
มาตรา ๗๕ การจัดทาประกาศเชิญชวนที่ปรึกษาให้ เข้ าร่วมการยื่นข้ อเสนอ และการประกาศ
ผลผู้ชนะการจ้ างที่ปรึกษา ให้ นาความในมาตรา ๖๑ และมาตรา ๖๕ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๗๖ รายละเอีย ดกระบวนการและขั้ น ตอนการจ้ า งที่ป รึ ก ษาที่ ไ ม่ ไ ด้ บั ญ ญั ติ ไ ว้ ใน
หมวดนี้ ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
หมวด ๘
การจ้ างออกแบบและควบคุมงาน
มาตรา ๗๗ การจ้ างออกแบบและควบคุมงานอาจกระทาได้ โดยวิธี ดังต่อไปนี้
(๑) วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป
(๒) วิธคี ัดเลือก
(๓) วิธเี ฉพาะเจาะจง
(๔) วิธปี ระกวดแบบ
มาตรา ๗๘ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ ใช้ กับงานจ้ างที่มีลักษณะไม่ซับซ้ อน และมีวงเงิน
งบประมาณค่าก่อสร้ างตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๗๙ วิธคี ัดเลือก เป็ นงานจ้ างที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้ บริการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่กาหนดไม่น้อยกว่ าสามรายให้ เข้ ายื่นข้ อเสนอ โดยคานึงถึงฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒิ และประวัติ
การทางาน จานวนสถาปนิกและหรื อวิศวกรที่ประจาและไม่ประจา หลักฐานแสดงผลงานที่ได้ เคยปฏิบัติ

๒๑
มาแล้ ว ตลอดจนแนวทางปฏิบัติในการให้ บริการ เว้ นแต่ในงานนั้นมีผ้ ูให้ บริ การที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
กาหนดน้ อยกว่าสามราย ทั้งนี้ ให้ กระทาได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ใช้ กบั งานจ้ างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้ างตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๒) เป็ นงานจ้ างที่มีลักษณะซับซ้ อนปานกลาง
(๓) เป็ นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือความคิด เช่น รูปแบบสิ่งก่อสร้ าง ซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะกาหนดรายละเอียดเบื้องต้ นได้
มาตรา ๘๐ วิ ธีเ ฉพาะเจาะจง เป็ นงานจ้ า งที่หน่ วยงานของรั ฐเลื อกจ้ า งผู้ ใ ห้ บ ริ การรายใด
รายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ วและเป็ นผู้ให้ บริการที่มีหลักฐานดีตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินการจ้ างโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงได้ พิจารณาเสนอแนะ ทั้งนี้ ให้ กระทาได้ ในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ใช้ กบั งานจ้ างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้ างตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๒) เป็ นงานจ้ างที่มีลักษณะซับซ้ อนมาก
(๓) เป็ นงานที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้ าจะเสียหาย
แก่ราชการหรือความมั่นคงของชาติ
(๔) งานอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๑ วิ ธี ป ระกวดแบบ เป็ นงานจ้ างที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เชิ ญ ชวนผู้ ให้ บริ ก ารที่ มี
คุ ณสมบั ติตรงตามที่กาหนดให้ เข้ ายื่นข้ อเสนอ เพื่ อออกแบบงานก่อสร้ างที่มีลักษณะพิ เศษ เป็ นที่เชิ ดชู
คุณค่าทางด้ านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๒ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการจ้ างออกแบบและควบคุมงานตามมาตรา ๗๘
มาตรา ๗๙ มาตรา ๘๐ และมาตรา ๘๑ คณะกรรมการนโยบายอาจออกระเบียบ เพื่อกาหนดรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ ตามความจาเป็ น
มาตรา ๘๓ กระบวนการจ้ างออกแบบและควบคุ ม งานในหมวดนี้ ด้ วยวิ ธี ก ารทาง
อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ใ นระบบเครื อ ข่ า ยสารสนเทศของกรมบั ญ ชี ก ลาง ให้ เป็ นไปตามระเบี ยบ ที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๘๔ ในการจ้ างผู้ ให้ บริ การออกแบบและควบคุมงาน ผู้ให้ บริ การต้ องมีใบอนุ ญาต
ประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้ วแต่กรณี
ผู้ให้ บริการตามวรรคหนึ่งที่เป็ นนิติบุคคล ต้ องเป็ นผู้ท่ไี ด้ ข้ นึ ทะเบียนไว้ กบั สภาวิชาชีพนั้นๆ ด้ วย
มาตรา ๘๕ ผู้ให้ บริการออกแบบและควบคุมงานที่เป็ นคู่สญ
ั ญากับหน่วยงานของรัฐต้ องไม่มี
ส่วนได้ เสียกับผู้ประกอบการก่อสร้ างในงานนั้น

๒๒
มาตรา ๘๖ ในการดาเนินการจ้ างออกแบบและควบคุมงานแต่ละครั้ง ให้ ผ้ ูมีอานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการดาเนินการจ้ างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป คณะกรรมการดาเนินการจ้ างโดยวิธีคัดเลือก
คณะกรรมการดาเนินการจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และคณะกรรมการดาเนินการจ้ างโดยวิธี ประกวดแบบ
เพื่อรับผิดชอบในการดาเนินการจ้ างออกแบบและควบคุมงานนั้น
องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้ าที่ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามระเบียบ
ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ค่าตอบแทนคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๘๗ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้ บริการออกแบบและควบคุมงาน ให้ หน่วยงานของ
รัฐพิจารณาคัดเลือกผู้ให้ บริการที่มแี นวคิดของงานจ้ างที่ได้ คะแนนด้ านคุณภาพมากที่สดุ
อัตราค่าจ้ างออกแบบและควบคุมงาน ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๘๘ การจัดทาประกาศเชิญชวนผู้ให้ บริการออกแบบและควบคุมงานให้ เข้ าร่วมการ
ยื่นข้ อเสนอ และการประกาศผลผู้ชนะการจ้ างออกแบบและควบคุมงาน ให้ นาความในมาตรา ๖๑ และ
มาตรา ๖๕ มาใช้ บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๘๙ รายละเอี ย ดกระบวนการและขั้ น ตอนการจ้ างออกแบบและควบคุ ม งาน
ที่ไม่ได้ บัญญัติไว้ ในหมวดนี้ ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด

หมวด ๙
การทาสัญญา
มาตรา ๙๐ หน่ วยงานของรั ฐต้ องทาสัญญาตามแบบและเงื่อนไขที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด โดยได้ รับความเห็นชอบจากสานักงานอัยการสูงสุด
การทาสัญญารายใดถ้ าจาเป็ นต้ องมีข้อ ความหรื อรายการแตกต่ างไปจากตัว อย่ า งสัญ ญาที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยมีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ ในตัวอย่างสัญญาและไม่ทาให้ หน่วยงาน
ของรัฐเสียเปรียบ ก็ให้ กระทาได้ เว้ นแต่ เห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ ส่งร่ าง
สัญญานั้นไปให้ สานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน
ในกรณีท่ไี ม่อาจทาสัญญาตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกาหนดได้ และจาเป็ นต้ องร่าง
สัญญาขึ้นใหม่ ให้ ส่งร่างสัญญานั้นไปให้ สานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน เว้ นแต่การทาสัญญาตามแบบ
ที่เคยผ่านการพิจารณาของสานักงานอัยการสูงสุดมาแล้ ว ก็ให้ กระทาได้
ในกรณีจาเป็ นต้ องทาสัญญาเป็ นภาษาต่างประเทศ ให้ ทาเป็ นภาษาอังกฤษ แต่ต้องมีคาแปล
ตัวสัญญาและเอกสารแนบท้ ายสัญญาเฉพาะที่สาคัญเป็ นภาษาไทยไว้ ด้วย เว้ นแต่การทาสัญญาตามตัวอย่าง
สัญญาที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด ไม่ต้องแปลเป็ นภาษาไทย

๒๓
การทาสัญญาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ จะทาสัญญาเป็ นภาษาอังกฤษหรื อภาษา
ของประเทศที่หน่วยงานนั้นตั้งอยู่ โดยผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ร้ ูกฎหมายของหน่วยงานของ
รัฐนั้นๆ ก็ได้
มาตรา ๙๑ หน่ ว ยงานของรั ฐ อาจจั ด ท าข้ อ ตกลงเป็ นหนั ง สื อ โดยไม่ ท าเป็ นสั ญ ญาก็ไ ด้
เฉพาะกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๕ (๒) (ข) (ง) (ฉ) หรือการจ้ าง
ที่ปรึกษาโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๖๙ (๓) (ข)
(๒) การจัดซื้อจัดจ้ างจากหน่วยงานของรัฐ
(๓) กรณีท่คี ู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ ครบถ้ วนภายในห้ าวันทาการนับตั้งแต่วันถัดจาก
วันทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือ
(๔) การเช่า ซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
(๕) กรณีอ่นื ที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้ างที่มีวงเงินไม่เกินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง จะไม่ทาข้ อตกลงเป็ น
หนังสือไว้ ต่อกันก็ได้
มาตรา ๙๒ ในกรณีท่มี ีความจาเป็ นต้ องแก้ ไขสัญญาหรือข้ อตกลง ให้ อยู่ในดุลพินิจของผู้มี
อานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้ แก้ ไขเปลี่ยนแปลงได้ หากการแก้ ไขนั้นไม่ทาให้ หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์
หรื อ เป็ นการแก้ ไ ขเพื่ อ ประโยชน์ แ ก่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ ประโยชน์ ส าธารณะ แต่ ต้ อ งอยู่ ภ ายใต้
วัตถุประสงค์เดิม และถ้ ามีการเพิ่มวงเงินจะต้ องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้ วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมาย
อื่นที่เกี่ยวข้ อง
การแก้ ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้ อตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจาเป็ นต้ องเพิ่มหรือลด
วงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทางาน ให้ ตกลงพร้ อมกันไป
เพื่อประโยชน์ในการป้ องกันการแก้ ไขสัญญาหรือข้ อตกลงโดยไม่เป็ นไปตามวัตถุประสงค์เดิม
คณะกรรมการนโยบายอาจออกระเบียบ เพื่อกาหนดรายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติมได้ ตามความจาเป็ น
มาตรา ๙๓ ให้ หน่ วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่ สาระสาคัญของสัญญาหรือข้ อตกลงที่ได้
ลงนามแล้ ว รวมถึงการแก้ ไขเปลี่ยนสัญญาหรือข้ อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐตามวิธกี ารที่กรมบัญชีกลางกาหนด
มาตรา ๙๔ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ส่ ง ส าเนาสัญ ญาหรื อข้ อ ตกลงเป็ นหนั ง สือ ให้ ส านั ก งาน
การตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้ วแต่กรณี และกรมสรรพากร ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันทาสัญญาหรือข้ อตกลงเป็ นหนังสือ ทั้งนี้ ภายในวงเงินที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๙๕ รายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนการทาสัญญาที่ไม่ได้ บัญญัติไว้ ในหมวดนี้
ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด

๒๔
หมวด ๑๐
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
มาตรา ๙๖ ให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้ มีผ้ ูรับผิดชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอานาจเพื่อทาการบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุให้ เป็ นไปตามสัญญาหรือข้ อตกลงนั้น
ซึ่งจะกระทาโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือเจ้ าหน้ าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้
องค์ประกอบ องค์ประชุม และหน้ าที่ของผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพั สดุ ตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไป
ตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๙๗ การจ้ า งก่ อ สร้ า งที่มี ข้ั น ตอนการด าเนิ น การเป็ นระยะๆ อั น จ าเป็ นต้ อ งมี ก าร
ควบคุมงานอย่างใกล้ ชิด หรือมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็ นงวดตามความก้ าวหน้ าของงาน ให้ มี ผ้ ูควบคุมงาน
ซึ่งแต่งตั้งโดยผู้มีอานาจเพื่อรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้ างนั้น
การแต่งตั้งผู้ควบคุมงาน คุ ณสมบั ติ และหน้ าที่ของผู้ ควบคุ มงาน ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงานตามวรรคหนึ่ง ให้ เป็ นไปตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
มาตรา ๙๘ การงดหรือลดค่าปรับให้ แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือ
ข้ อตกลง ให้ อยู่ในดุลพิ นิจของผู้มีอานาจที่จะพิ จารณาได้ ตามจานวนวั นที่มีเหตุเกิดขึ้นจริ ง เฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิด หรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
(๒) เหตุสดุ วิสยั
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนั หนึ่งอันใดที่คู่สญ
ั ญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
หลักเกณฑ์ และวิธีการของดหรื อลดค่าปรั บ ให้ แก่คู่สัญญา หรื อการขยายเวลาทาการตาม
สัญญาหรือข้ อตกลง ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๙๙ ในกรณีท่มี ีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้ อตกลงตามกฎหมาย หรือมีเหตุ อันเชื่อได้
ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้ างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทางานให้ แล้ วเสร็จภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือเหตุอ่นื
ตามที่กาหนดไว้ ในสัญญาหรือข้ อตกลง ให้ อยู่ดุลพินิจของผู้มีอานาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้ อตกลงกับ
คู่สญ
ั ญา
การตกลงกับคู่สัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือข้ อตกลง ให้ ผ้ ูมีอานาจพิจารณาได้ เฉพาะกรณีท่ี
เป็ นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือเพื่อแก้ ไขข้ อเสียเปรียบของ
หน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้ อตกลงนั้นต่อไป
มาตรา ๑๐๐ รายละเอียดกระบวนการและขั้นตอนการบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
ที่ไม่ได้ บัญญัติไว้ ในหมวดนี้ ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด

๒๕
หมวด ๑๑
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
มาตรา ๑๐๑ เพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ย่ ืนข้ อเสนอที่จะ
เข้ ามาเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ให้ เป็ นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ให้ มีการประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบการที่เข้ าร่วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างกับหน่วยงานของรัฐ
การประเมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึ่ง ให้ พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงาน
ตามสัญญาของคู่สญ
ั ญาเป็ นสาคัญ
ผู้ประกอบการรายใดที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกาหนด จะถูกระงับการยื่นข้ อเสนอ
หรือทาสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ ช่ัวคราว จนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงานเป็ นไปตามเกณฑ์ท่กี าหนด
หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๑๐๒ ผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามมาตรา ๑๐๑ ให้ เป็ นส่วน
หนึ่งของการพิจารณาคัดเลือกคุณสมบัติของผู้ย่นื ข้ อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา ๑๐๓ ในกรณี ท่ีเ ห็น สมควร คณะกรรมการนโยบายอาจก าหนดวิ ธีก ารอื่น ในการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐให้ มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวง
หมวด ๑๒
การทิ้งงาน
มาตรา ๑๐๔ ในกรณีท่ปี รากฏว่าผู้ย่ ืนข้ อเสนอหรื อคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทาการ
ดังต่อไปนี้ โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ให้ ถือว่าผู้ย่นื ข้ อเสนอหรือคู่สัญญานั้นกระทาการอันมีลักษณะเป็ นการ
ทิ้งงาน
(๑) เป็ นผู้ท่ไี ด้ รับการคัดเลือกแล้ วไม่ยอมไปทาสัญญาหรือข้ อตกลงเป็ นหนังสือกับหน่วยงาน
ของรัฐภายในเวลาที่กาหนด
(๒) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรื อผู้รับจ้ างช่ วงที่หน่วยงานของรั ฐอนุ ญาตให้ รับช่ วงงาน
ได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้ อตกลงเป็ นหนังสือนั้น
(๓) เมื่อปรากฏว่าผู้ย่นื ข้ อเสนอหรือคู่สญ
ั ญาของหน่วยงานของรัฐกระทาการอันมีลักษณะเป็ น
การขั ดขวางการแข่ งขั น ราคาอย่ า งเป็ นธรรม เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ ร่ ว มกัน หรื อกระทาการโดย
ไม่สจุ ริต
(๔) เมื่ อ ปรากฏว่ า ผลการปฏิบั ติ ต ามสั ญ ญาของที่ป รึ ก ษามี ข้ อ บกพร่ อ ง ผิ ด พลาด หรื อ
ก่อให้ เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ ายแรง
(๕) กรณีอ่นื ที่กาหนดในกฎกระทรวง

๒๖
ให้ ปลัดกระทรวงการคลังโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการวินิจฉัยเป็ นผู้มีอานาจสั่งให้
ผู้ย่นื ข้ อเสนอหรือคู่สญ
ั ญาเป็ นผู้ท้ งิ งาน และให้ แจ้ งเวียนรายชื่อผู้ท้ งิ งานให้ หน่วยงานของรัฐทราบด้ วย
หลักเกณฑ์ และวิธีการพิ จารณาสั่งให้ ผู้ย่ืนข้ อเสนอหรื อคู่สัญญาเป็ นผู้ท้ ิงงาน และการแจ้ ง
เวียนรายชื่อผู้ท้ งิ งาน ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๑๐๕ ผู้ ท่ีถู ก สั่งให้ เ ป็ นผู้ ท้ ิงงานตามมาตรา ๑๐๔ อาจได้ รั บ การเพิ กถอนการเป็ น
ผู้ท้ งิ งานได้ ภายใต้ เงื่อนไขดังต่อไปนี้
(๑) ถูกแจ้ งเวียนรายชื่อให้ เป็ นผู้ท้ งิ งานมาแล้ วภายในระยะเวลาที่กาหนดในกฎกระทรวง
(๒) ในระหว่ างที่ถูกแจ้ งเวียนรายชื่อให้ เป็ นผู้ท้ งิ งาน ไม่ได้ เข้ ายื่นข้ อเสนอหรือทาสัญญากับ
หน่วยงานของรัฐ
(๓) กรณีอ่นื ที่กาหนดในกฎกระทรวง
หลั ก เกณฑ์ และ วิ ธี ก ารขอเพิ กถอนการเป็ นผู้ ทิ้ งงาน ให้ เป็ นไปตามระเ บี ย บที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด
มาตรา ๑๐๖ เมื่อได้ มีการแจ้ งเวียนรายชื่อผู้ท้ งิ งานตามมาตรา ๑๐๔ แล้ ว ห้ ามหน่วยงานของ
รัฐก่อนิติสมั พันธ์กบั ผู้ท้ งิ งาน เว้ นแต่จะได้ มีการเพิกถอนการเป็ นผู้ท้ งิ งานตามมาตรา ๑๐๕ แล้ ว
หมวด ๑๓
การบริหารพัสดุ
มาตรา ๑๐๗ ให้ หน่วยงานของรัฐจัดให้ มีการควบคุมและดูแลพัสดุท่อี ยู่ในความครอบครอง
ให้ เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สดุ
มาตรา ๑๐๘ การด าเนิ น การตามมาตรา ๑๐๗ ซึ่ ง รวมตลอดถึ ง การเก็บ เบิ ก จ่ า ย ยื ม
ตรวจสอบ บารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุ ให้ เป็ นไปตามระเบียบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
หมวด ๑๔
การร้ องเรียนและการอุทธรณ์
มาตรา ๑๐๙ ผู้ประกอบการที่ได้ เข้ าร่ วมกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐ
มีสิทธิร้องเรี ยนเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุ ในกรณีท่เี ห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ ปฏิบัติให้ เป็ นไปตาม
หลักเกณฑ์ และวิธกี ารที่กาหนดในพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๑๐ การร้ องเรียนต้ องทาเป็ นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรี ยน ในกรณีผ้ ูร้องเรี ยน
เป็ นนิติบุคคล ต้ องลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งเป็ นผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลและประทับตรา
ของนิติบุคคล

๒๗
ในหนังสือร้ องเรี ยนตามวรรคหนึ่ง ต้ องใช้ ถ้อยคาสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอัน
เป็ นเหตุแห่งการร้ องเรียนให้ ชัดเจน พร้ อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้ องไปด้ วย
ในกรณีท่เี ห็นสมควร คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์อาจกาหนดวิธีการร้ องเรียนเป็ นอย่างอื่น
ด้ วยก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ และวิธกี ารที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา ๑๑๑ ให้ ผ้ ูมีสิทธิร้องเรี ยนยื่น คาร้ องเรี ยนต่อหน่ วยงานของรั ฐนั้นภายในสิบ ห้ า วั น
นับแต่วันที่ร้ ูหรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้ องเรียน
มาตรา ๑๑๒ การร้ องเรียนตามมาตรา ๑๐๙ ไม่เป็ นการระงับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างที่อยู่
ระหว่างดาเนินการ เว้ นแต่ผ้ ูมีอานาจจะเห็นสมควรให้ ระงับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ างดังกล่าว
มาตรา ๑๑๓ ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ พิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย ข้ อร้ อ งเรี ย น ให้ แ ล้ ว เสร็จ ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้ รับเอกสารหลักฐานครบถ้ วน
ผลการวินิจฉัยข้ อร้ องเรียนตามวรรคหนึ่ง ให้ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของหน่วยงานของรัฐ และให้ ส่งไปประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางด้ วย
มาตรา ๑๑๔ หากผู้ ร้ อ งเรี ยนไม่ พอใจผลการวิ นิ จฉั ยของหน่ วยงานของรั ฐ มีสิทธิอุทธรณ์
คาวินิจฉัยนั้นต่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายในสิบห้ าวันนับแต่วันที่ได้ รับแจ้ งคาวินิจฉัยดังกล่าว
ให้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์ ให้ แล้ วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่
ได้ รับเอกสารหลักฐานครบถ้ วน
การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ เป็ นที่สดุ
หมวด ๑๕
บทกาหนดโทษ
มาตรา ๑๑๕ ผู้ใดเป็ นเจ้ าหน้ าที่ปฏิบัติหรือละเว้ นการปฏิบัติหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ีโดย
มิชอบเพื่อให้ เกิดความเสียหายแก่ผ้ ูหนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้ นการปฏิบัติหน้ าที่ตามพระราชบัญญัติน้ ี
โดยทุจริต ต้ องระวางโทษตามที่กฎหมายกาหนดไว้ สาหรับการกระทาความผิดนั้น
ถ้ าการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง เกิดจากการสั่งการหรื อไม่ ส่ังการของผู้ มีอานาจหน้ า ที่
รับผิดชอบในการดาเนินการในเรื่องนั้น ผู้มีอานาจหน้ าที่น้ันต้ องรับโทษเป็ นสองเท่าของความผิดที่กาหนด
ไว้ สาหรับการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง

๒๘
บทเฉพาะกาล
มาตรา ๑๑๖ รายชื่ อ ผู้ ท้ ิง งานที่มี อ ยู่ ก่ อ นพระราชบั ญ ญั ติ น้ ี ใช้ บั ง คั บ ให้ ถื อ ว่ า เป็ นรายชื่ อ
ผู้ท้ งิ งานตามพระราชบัญญัติน้ ี
การพิ จารณาผู้ท่สี มควรถูกสั่งให้ เป็ นทิ้งงานซึ่งเหตุแห่ งการกระทาอันมีลักษณะเป็ นผู้ท้ งิ งาน
เกิดขึ้นก่อนที่พระราชบัญญัติน้ ีจะมีผลบังคับใช้ ให้ ดาเนินการตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๑๗ การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างหรื อการบริ หารพั สดุท่ไี ด้ ดาเนินการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ ไขเพิ่มเติม ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วย
การพั สดุ ด้วยวิ ธีก ารทางอิเล็ก ทรอนิก ส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ หรื อระเบี ยบ หรื อข้ อบั งคับ หรื อข้ อบั ญ ญั ติ ของ
หน่ วยงานอื่นของรั ฐ ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับและการตรวจรั บและจ่ ายเงินยังไม่แล้ วเสร็จ ให้
ดาเนินการตามระเบียบ หรือข้ อบังคับ หรือข้ อบัญญัติดังกล่าวต่อไป
มาตรา ๑๑๘ ในวาระเริ่ มแรก ให้ คณะกรรมการกากับราคากลางกาหนดหลักเกณฑ์ และ
วิธีการกาหนดราคากลาง การขึ้นทะเบียนและเพิกถอนทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเข้ าร่ วมการจัดซื้อ
จัดจ้ างกับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๓๒ (๑) และ (๗) แห่งพระราชบัญญัติน้ ี ให้ แล้ วเสร็จภายในหนึ่งร้ อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ ีใช้ บังคับ
ในระหว่างระยะเวลาตามวรรคหนึ่ง ให้ หลักเกณฑ์และรายละเอียดประกอบการคานวณราคา
กลางงานก่อสร้ างที่คณะกรรมการกากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคากลางงานก่อสร้ างซึ่งคณะรัฐมนตรี
แต่งตั้ง กาหนดไว้ แล้ วยังคงมีผลใช้ บังคับต่อไป และให้ คณะกรรมการกากับหลักเกณฑ์และตรวจสอบราคา
กลางงานก่อสร้ างซึ่งคณะรั ฐมนตรีแต่งตั้ง ยังคงมีอานาจหน้ าที่ตามที่มีอยู่เดิมจนกว่าคณะกรรมการกากับ
ราคากลางจะได้ กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธกี ารกาหนดราคากลาง เพื่อใช้ บังคับตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๑๙ ในวาระเริ่มแรก ให้ กรมบัญชีกลางจัดให้ มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้ าง
ที่มีคุณสมบัติเข้ าร่ วมการจัดจ้ างงานก่อสร้ างกับหน่ วยงานของรั ฐตามมาตรา ๕๐ แห่ งพระราชบัญญัติน้ ี
ให้ แล้ วเสร็จโดยเร็ว
ในระหว่ า งที่ก ารขึ้ นทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการก่ อ สร้ า งที่มี คุ ณ สมบั ติ เ ข้ า ร่ ว มการจั ด จ้ า งงาน
ก่อสร้ างกับหน่วยงานของรัฐตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้ วเสร็จ ให้ หน่วยงานของรัฐได้ รับยกเว้ นไม่ต้องปฏิบัติ
ตามมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติน้ ี แต่หากหน่วยงานของรัฐใดมีก ารจัดทาบัญชีผ้ ูมีคุณสมบัติเบื้องต้ น
ไว้ แล้ ว ให้ หน่ วยงานของรั ฐนั้นใช้ บัญชี ผ้ ู มีคุณสมบัติเบื้องต้ นที่หน่ วยงานของรัฐได้ คัดเลือกไว้ แล้ วต่อไป
จนกว่ า จะมีก ารประกาศรายชื่ อผู้ ป ระกอบการก่อ สร้ างที่มีคุณ สมบัติเข้ า ร่ วมการจัดจ้ า งงานก่อสร้ างกับ
หน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๕๒ แห่งพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๒๐ ในวาระเริ่มแรก ให้ คณะกรรมการความร่ วมมือกาหนดแนวทาง และวิธีการ
ในการดาเนินงานโครงการความร่วมมือป้ องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐตามมาตรา ๓๗ (๑)
ให้ แล้ วเสร็จโดยเร็ว

๒๙
ในระหว่างการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้ นาแนวทางการดาเนินงานโครงการความร่ วมมือ
ป้ องกั น การทุ จ ริ ต ในการจั ด ซื้ อจั ด จ้ างภาครั ฐ ที่ ค ณะกรรมการความร่ ว มมื อ ป้ องกั น การทุ จ ริ ต ซึ่ ง
คณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง กาหนดไว้ แล้ วยังคงมีผลใช้ บังคับต่อไป และให้ คณะกรรมการความร่วมมือ ป้ องกัน
การทุจริตซึ่งคณะรัฐมนตรีแต่งตั้ง ยังคงมีอานาจหน้ าที่ตามที่มีอยู่เดิมจนกว่าคณะกรรมการความร่ วมมือ
ตามพระราชบั ญญั ติน้ ี จะได้ อ อกแนวทาง และวิ ธีการในการดาเนิน งานโครงการความร่ วมมือป้ องกัน
การทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ เพื่อใช้ บังคับตามพระราชบัญญัติน้ ี
มาตรา ๑๒๑ ให้ กรมบัญชีกลางจัดทาฐานข้ อมูลราคาอ้ างอิงของพัสดุตามมาตรา ๔๖ ให้ แล้ ว
เสร็จภายในสองปี นับแต่วันที่พระราชบัญญัติน้ ีมีผลใช้ บังคับ
ในระหว่างที่ฐานข้ อมูลตามวรรคหนึ่งยังไม่แล้ วเสร็จ ให้ หน่วยงานของรัฐใช้ ราคาที่ได้ จากการ
สืบราคาจากท้ องตลาด หรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้ างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปี งบประมาณแทนการ
ใช้ ราคาอ้ างอิงของพัสดุ
มาตรา ๑๒๒ ในระหว่ า งที่ ยั ง มิ ไ ด้ อ อกกฎกระทรวงและระเบี ย บ เพื่ อ ปฏิ บั ติ ก ารตาม
พระราชบัญญัติน้ ี ให้ นาระเบียบ หรือข้ อบังคับ หรือข้ อบัญญัติ หรือแนวทางปฏิบัติท่กี าหนดไว้ แล้ วซึ่งใช้ อยู่
เดิมมาใช้ บังคับเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้ งกับพระราชบัญญัติน้ ีโดยอนุ โลม และให้ คณะกรรมการว่าด้ วยการพัสดุ
และคณะกรรมการว่ าด้ วยการพั สดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรื อคณะกรรมการที่เรี ยกชื่ ออย่ างอื่น
ตามระเบียบ หรือข้ อบังคับ หรือข้ อบัญญัติของหน่ วยงานของรั ฐนั้น มีอานาจหน้ าที่ตามที่มีอยู่เดิมจนกว่า
จะมีการออกกฎกระทรวงและระเบียบ เพื่อใช้ บังคับตามพระราชบัญญัติน้ ี
ในกรณีท่ไี ม่อาจนาระเบียบ หรือข้ อบังคับ หรือข้ อบัญญัติ หรือแนวทางปฏิบัติท่กี าหนดไว้ แล้ ว
มาใช้ บังคับได้ ตามวรรคหนึ่ง การดาเนินการของหน่ วยงานของรัฐให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการนโยบาย
กาหนด
มาตรา ๑๒๓ เพื่ อให้ การปฏิบัติราชการเป็ นไปอย่ างมีประสิทธิภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์ต่อ
ภารกิจ ของรั ฐ ภายในระยะเวลาสองปี นั บ แต่ พ ระราชบั ญ ญั ติ น้ ี ใช้ บั ง คั บ ให้ ส านั ก งาน ก.พ. จั ด สรร
อัตรากาลังให้ กรมบัญชีกลางให้ เพียงพอต่อการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติน้ ี

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
....................................
นายกรัฐมนตรี

