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การจัดซื�อจัดจ้างมี
กรอบการ

ปฏบิัติงานที'เป็น
มาตรฐานเดียวกนั มุ่งเน้นการเปิดเผย

ข้อมูล เพื'อความ
โปร่งใส และมกีาร
แข่งขนัอย่างเป็น

ธรรม

การจัดซื�อจัดจ้าง
ด้วยวธิีการทาง

อเิลก็ทรอนิกส์ เพื'อ
การเปิดเผยโปร่งใส

หลกัการและเหตผุลหลกัการและเหตผุล

สร้างความเชื'อมั'นสร้างความเชื'อมั'น
ให้กบัทุกภาคส่วนให้กบัทุกภาคส่วน

ธรรม

คาํนึงถึง
วตัถุประสงค์การใช้
งานเป็นสําคญั 
เพื'อให้เกดิความ
คุ้มค่าในการใช้

จ่ายเงิน
เน้นการวางแผน
และประเมนิผล

เพื'อให้เกดิ
ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

ส่งเสริมให้
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม เพื'อ
ตรวจสอบและ

ป้องกนัการทุจริต

การเปิดเผยโปร่งใส



พระราชบัญญตันิี�ใช้บังคบัเมื'อพ้นกาํหนด พระราชบัญญตันิี�ใช้บังคบัเมื'อพ้นกาํหนด 180180  วนั วนั 
นับแต่วนัประกาศในราชกจิจานับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษานุเบกษา

��ให้ยกเลกิบทบัญญตัเิกี'ยวกบัการพสัด ุการจดัซื�อจดัจ้าง ให้ยกเลกิบทบัญญตัเิกี'ยวกบัการพสัด ุการจดัซื�อจดัจ้าง 
หรือการบริหารพสัดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ หรือการบริหารพสัดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ หรือการบริหารพสัดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ หรือการบริหารพสัดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคบั ประกาศ 
ข้อบัญญตั ิและข้อกาํหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ ข้อบัญญตั ิและข้อกาํหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ 
ที'อยู่ภายใต้บังคบัแห่งพระราชบัญญตัินี�ที'อยู่ภายใต้บังคบัแห่งพระราชบัญญตัินี�



ร่างพระราชบัญญตัิร่างพระราชบัญญตัิ
1515  หมวด หมวด 132132  มาตรามาตรา

คาํนิยาม

1. บททั'วไป

2. การมสี่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการ    2. การมสี่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการ    
    ป้องกนัการทุจริต

3 คณะกรรมการ

4. องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ  
    ภาครัฐ

5. การขึ�นทะเบยีนผู้ประกอบการ



ร่างพระราชบญัญตัิร่างพระราชบญัญตัิ

6. การจัดซื�อจัดจ้าง

7. งานจ้างที'ปรึกษา

8. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

9. การทําสัญญา

10. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

11. การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ



ร่างพระราชบัญญัติร่างพระราชบัญญัติ

12. การทิ�งงาน

13. การบริหารพสัดุ

14. การอุทธรณ์

15. บทกาํหนดโทษ

บทเฉพาะกาล



การจดัซื�อจดัจ้างการจดัซื�อจดัจ้าง
““การดาํเนินการเพื'อให้ได้มาซึ'งพสัดุการดาํเนินการเพื'อให้ได้มาซึ'งพสัดุ””

  ซื�อซื�อ   จ้างจ้าง

  เช่าเช่า แลกเปลี'ยนแลกเปลี'ยน



พสัดุพสัดุ

สนิคา้สนิคา้สนิคา้สนิคา้

งานจา้งงานจา้ง
กอ่สรา้งกอ่สรา้ง
งานจา้งงานจา้ง
กอ่สรา้งกอ่สรา้ง

งานงาน
บรกิารบรกิาร
งานงาน
บรกิารบรกิาร

พสัดุพสัดุ

งานจา้งงานจา้ง
ออกแบบออกแบบ

และควบคมุและควบคมุ
งานงาน

งานจา้งงานจา้ง
ออกแบบออกแบบ

และควบคมุและควบคมุ
งานงาน

งานจา้งงานจา้ง
ที�ปรกึษาที�ปรกึษา
งานจา้งงานจา้ง
ที�ปรกึษาที�ปรกึษา



วสัดุ ครุภณัฑ์

สินค้าสินค้า

ที�ดิน
สิ�งปลูก
สร้าง



งานจ้างงานจ้าง
บริการบริการ

งานจ้างงานจ้าง
เหมาบริการเหมาบริการ

งานบริการงานบริการ

งานจ้างงานจ้าง
ทาํของทาํของ

การรับขนการรับขน
ตามประมวลตามประมวล
กฎหมายแพ่งกฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์และพาณิชย์



งานก่อสร้างงานก่อสร้าง
งาน

ก่อสร้าง
อาคาร 

งาน
ก่อสร้าง
อาคาร 

สาธารณูปโภคสาธารณูปโภค

อาคารที�ทาํการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน 

สนามกีฬา 
เสาธง รั# ว

ประปา ไฟฟ้า สื�อสาร 
โทรคมนาคม การระบายนํ# า 

สาธารณูปโภคสาธารณูปโภค

การ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

การ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

โทรคมนาคม การระบายนํ# า 
การขนส่งทางบก 

ทางนํ# า ทางเรือ ทางอากาศ



               “ราคากลางราคากลาง” หมายความวา่ ราคาเพื�อใชเ้ป็นฐานสาํหรับเปรียบเทียบราคาที�ผูย้ื�นขอ้เสนอ
ไดย้ื�นเสนอไวซ้ึ�งสามารถจดัซื#อจดัจา้งไดจ้ริงตามลาํดบั ดงัต่อไปนี#

             (1) ราคาที�ไดม้าจากการคาํนวณตามหลกัเกณฑท์ี�คณะกรรมการราคากลางกาํหนด

             (2) ราคาที�ไดม้าจากฐานขอ้มูลราคาอา้งอิงของพสัดุที�กรมบญัชีกลางจดัทาํ

             (3) ราคามาตรฐานที�สาํนกังบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื�นกาํหนด
ราชการกาํหนดไวแ้ลว้

ราคากลางราคากลาง

             (3) ราคามาตรฐานที�สาํนกังบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื�นกาํหนด

             (4) ราคาที�ไดม้าจากการสืบราคาจากทอ้งตลาด

             (5) ราคาที�เคยซื#อหรือจา้งครั# งหลงัสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

             (6) วิธีอื�นใดตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบตัิของหน่วยงานของรัฐนั#นๆ

                            ในกรณีที�มีราคาตาม (1) ให้ใชร้าคาตาม (1) ก่อน  ในกรณีที�ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม 
(2)  หรือ (3) ให้ใชร้าคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใชร้าคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้คาํนึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคญั ในกรณีที�ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใชร้าคาตาม (4) (5)หรือ (6) 
โดยจะใชร้าคาใดตาม  (4) (5)หรือ (6)ใหค้าํนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาํคญั



เงนิงบประมาณเงนิงบประมาณ

“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี'ยวด้วยการโอนงบประมาณ 
เงินซึ'งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนําส่งคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ'งหน่วยงาน
ของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร ของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื'นใดที'ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ'น
ตามกฎหมายหรือที'ราชการส่วนท้องถิ'นมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความ
รวมถึงเงนิกู้ เงนิช่วยเหลอื และเงนิอื'นตามที'กาํหนดในกฎกระทรวง 



ราชการ
ส่วนภูมิภาค

ราชการ
ส่วนกลาง

รัฐวสิาหกจิ

องค์การ
มหาชน

หน่วยงาน
อสิระของ

มหาวทิยาลยั
ในกาํกบั
ของรัฐ

หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานภาครัฐ

ราชการ
ส่วนท้องถิ'น

ส่วนกลาง
รัฐวสิาหกจิ

อสิระของ
รัฐ

องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ

หน่วยงาน
อื'นๆ



มาตรา มาตรา 66  เพื�อให้การปฏิบัติเกี�ยวกับการจัดซื# อจัดจ้างและการบริหารพสัดุโดยใช้เงิน
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุม้ค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกนัปัญหาการทุจริต 
ใหห้น่วยงานของรัฐปฏิบตัิตามแนวทางของพระราชบญัญตัินี#  และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที�ออก
ตามความในพระราชบญัญตัินี#

      เพื�อให้การดาํเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ หน่วยงานของรัฐ
ในต่างประเทศหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที�ตั# งอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอื�น
ตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง เกิดความยดืหยุน่และมีความคล่องตวั หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ 
หรือหน่วยงานของรัฐนั#นประสงค์จะจดัให้มีระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้บญัญตัิเกี�ยวกบัการจดัซื#อจดัจา้งหรือหน่วยงานของรัฐนั#นประสงค์จะจดัให้มีระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้บญัญตัิเกี�ยวกบัการจดัซื#อจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุขึ#นใช้เองทั#งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้กระทาํได ้โดยตอ้งดาํเนินการให้สอดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑก์ารจดัซื#อจดัจา้งและการบริหารพสัดุตามแนวทางของพระราชบญัญตัินี#  เวน้แต่ในต่างประเทศ
ที�หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตั#งอยูม่ีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบตัิ หรือจารีตประเพณี
แห่งทอ้งถิ�นของต่างประเทศนั#นเป็นการเฉพาะหรือกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น

      ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้บัญญัติตามวรรคสองจะกาํหนดให้การจดัซื# อจดัจ้าง
โดยวิธีคดัเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 เป็นอยา่งอื�นกไ็ด้

      ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้บญัญตัิตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย และใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา



    มาตรา มาตรา 7  7  พระราชบัญญัตนิี�มใิห้ใช้บังคบัแก่
          (1) การจดัซื#อจดัจา้งของรัฐวิสาหกิจที�เกี�ยวกบัการพาณิชยโ์ดยตรง

            (2) การจัดซื# อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที� เ กี�ยวกับความมั�นคงของชาติ 
โดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล หรือโดยการจดัซื#อจดัจา้งจากต่างประเทศที�กฎหมายของต่างประเทศนั#น
กาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น

            (3)  การจัดซื# อจัดจ้าง เพื�อการวิจัยและพัฒนา การให้บริการทางวิชาการของ
สถาบนัอุดมศึกษา หรือการจา้งที�ปรึกษา ทั#งนี#  ที�ไม่สามารถดาํเนินการตามพระราชบญัญตัินี# ได้

          (4) การจดัซื#อจดัจา้งโดยใช้เงินกูแ้ละเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ          (4) การจดัซื#อจดัจา้งโดยใช้เงินกูแ้ละเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั# งในระดับรัฐบาลและ
ที� มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ ที�สัญญาหรือข้อกําหนดในการให้เ งินกู้
หรือเงินช่วยเหลือกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น 

           (5) การจดัซื#อจดัจา้งโดยใชเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั#งในระดบัรัฐบาลและที�มิใช่
ระดบัรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ ที�สัญญาหรือขอ้กาํหนดในการใหเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือ
กาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื�น โดยใช้เงินกูห้รือเงินช่วยเหลือนั#นร่วมกบัเงินงบประมาณ ซึ� งจาํนวนเงินกู้
หรือเงินช่วยเหลือที�ใชน้ั#นเป็นไปตามหลกัเกณฑท์ี�คณะกรรมการนโยบายประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา



       (6) การจัดซื# อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที�เป็นหน่วยงานของรัฐ
โดยใชเ้งินบริจาครวมทั#งดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใชเ้งินบริจาคนั#นร่วมกบัเงินงบประมาณ

              การจดัซื#อจดัจา้งตาม (1) (2) และ (3) ที�จะไดร้ับยกเวน้มิใหน้าํพระราชบญัญตัินี#มาใชบ้งัคบั  
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที�คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
โดยประกาศดงักลา่วจะกาํหนดใหห้น่วยงานของรัฐเสนอเรื�องการจดัซื#อจดัจา้งใดตาม (1) (2) หรือ (3) 
ต่อคณะกรรมการนโยบายเพื�ออนุมตัิใหไ้ดร้ับยกเวน้เป็นรายกรณีไปกไ็ด้

   การยกเวน้มิให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี# มาใช้บังคับแก่การจัดซื# อจัดจ้างใด
ทั# งหมดหรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเวน้ตามวรรคหนึ� ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

มาตรา มาตรา 77  ((ต่อต่อ)

ทั# งหมดหรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเวน้ตามวรรคหนึ� ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการนโยบาย
    กรณีตามวรรคหนึ� งและวรรคสาม ให้หน่วยงานของรัฐจดัให้มีกฎหรือระเบียบเกี�ยวกบั
การจดัซื#อจดัจา้งและการบริหารพสัดุตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางของระราชบญัญตัินี#  โดยอยา่งนอ้ย
ตอ้งมีหลกัการตามมาตรา 8 วรรคหนึ�ง 

   การจดัซื#อจดัจา้งตาม (6) นอกจากสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที�เป็นหน่วยงานของรัฐ 
ต้องดําเนินการตามวรรคสี� แล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที� เ ป็นหน่วยงาน
ของรัฐนั# นรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที�คณะกรรมการนโยบายกาํหนด



โปร่งใสโปร่งใสคุ้มค่าคุ้มค่า

เปิดเผยข้อมูล 
เปิดโอกาสให้แข่งขัน

อย่างเป็นธรรม มีระยะเวลา
เพยีงพอต่อการยื'นข้อเสนอ

มคีุณลกัษณะตอบสนอง
วตัถุประสงค์การใช้งาน
 และมรีาคาเหมาะสม

มาตรา มาตรา 88  
หลกัการจัดซื�อจัดจ้างหลกัการจัดซื�อจัดจ้าง

ประสิทธิภาพประสิทธิภาพ
และและ

ประสิทธิผลประสิทธิผล
ตรวจสอบได้ตรวจสอบได้

เกบ็ข้อมูลเป็นระบบ
เพื'อการตรวจสอบ

วางแผนการจัดซื�อจัดจ้าง
มกีารกาํหนดเวลาที'
เหมาะสม และมกีาร

ประเมนิผล



•     การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที'จะทําการจัดซื�อจัดจ้าง 
ให้หน่วยงานของรัฐคํานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์
ของการจัดซื�อจัดจ้างพัสดุนั�น และห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะ
ของพสัดุให้ใกล้เคยีงกบัยี'ห้อใดยี'ห้อหนึ'ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ'ง

มาตรา มาตรา 99  
การกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะการกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะ

ของพสัดุให้ใกล้เคยีงกบัยี'ห้อใดยี'ห้อหนึ'ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ'ง
โดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที'จะทําการจัดซื�อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั�น
มียี'ห้อเดยีวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี'ห้อใด กใ็ห้ระบุยี'ห้อนั�นได้



มาตรา  มาตรา  1010

�ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยขอ้เสนอของผูย้ื�นขอ้เสนอ
ในส่วนที� เ ป็นสาระสําคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของ
ผูย้ื�นขอ้เสนอ ซึ� งอาจก่อให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหว่าง
ผูย้ื�นขอ้เสนอดว้ยกนัต่อผูซ้ึ� งมิไดเ้กี�ยวขอ้งกบัการจดัซื#อจดัจา้งผูย้ื�นขอ้เสนอดว้ยกนัต่อผูซ้ึ� งมิไดเ้กี�ยวขอ้งกบัการจดัซื#อจดัจา้ง
ครั# งนั# นหรือต่อผูย้ื�นข้อเสนอรายอื�น เวน้แต่ เป็นการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผูม้ีอ ํานาจหน้าที�ตามกฎหมายหรือการดําเนินการ
ตามกฎหมาย



ต้องจัดทาํแผนทุกปี และประกาศเผยแพร่
     

มาตรา มาตรา 1111  
การจัดทาํแผนการจัดซื�อจัดจ้างการจัดทาํแผนการจัดซื�อจัดจ้าง

1. กรณเีร่งด่วนหรือ ใช้ในราชการลบั
2. กรณีที'มีวงเงนิตามที'กาํหนดหรือ
มีความจําเป็นฉุกเฉิน หรือที'จะขาย
ทอดตลาดทอดตลาด

3. การจ้างที'ปรึกษาที'มีวงเงนิค่าจ้าง
ตามกาํหนดหรือเกี'ยวกบัความ

มั'นคงของชาติ

4. กรณีงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างที'เร่งด่วนหรือ

เกี'ยวกบัความมั'นคงของชาติ

ยกเว้นยกเว้น



•      ในการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง ผู้ที'มีหน้าที'ดําเนินการต้องไม่เป็น
ผู้มีส่วนได้เสียกบัผู้ยื'นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั�น

•       ในกรณีที'ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที'มีหน้าที'ดําเนินการตามวรรคหนึ'ง
เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื'นขอเสนอหรือคู่สัญญาในขั�นตอนหนึ'ง

มาตรา มาตรา 1313  
การมีส่วนได้ส่วนเสียการมีส่วนได้ส่วนเสีย

      ในกรณีที'ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที'มีหน้าที'ดําเนินการตามวรรคหนึ'ง
เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื'นขอเสนอหรือคู่สัญญาในขั�นตอนหนึ'ง
ขั�นตอนใดของการจัดซื�อจัดจ้างหรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื�อจัดจ้างอย่างมี
นัยสําคญั การจัดซื�อจัดจ้างนั�นย่อมไม่เสียไป



มาตรา 18 ข้อตกลงคุณธรรม

• ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้เสนอราคา และ
ผู้สังเกตการณ์ โดยตกลงร่วมกันว่าจะไม่กระทําการทุจริตในเรื'อง

หมวด หมวด 22
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการ

ในการป้องกนัการทุจริต

ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้เสนอราคา และ
ผู้สังเกตการณ์ โดยตกลงร่วมกันว่าจะไม่กระทําการทุจริตในเรื'อง
การจัดซื�อจัดจ้าง

• ผู้สังเกตการณ์ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี'ยวชาญ มีประสบการณ์ในโครงการ
การที'เข้าร่วมสังเกตการณ์ มีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ในโครงการนั�นๆ

• การเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตั�งแต่การจัดทาํร่าง TOR จนถึงสิ�นสุดโครงการ



การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

จัดทาํจัดทาํ

บันทกึบันทกึ

ข้อตกลงข้อตกลง



• ผู้ประกอบการที'อยู่ในประเภทและวงเงินตามที'กาํหนดจะต้อง
จัดให้มนีโยบายและแนวทางการป้องกนัการทุจริตและมีแนวทาง

มาตรา มาตรา 1919  
ผู้ประกอบการต้องมีแนวทางป้องกนัการทุจริต

จัดให้มนีโยบายและแนวทางการป้องกนัการทุจริตและมีแนวทาง
ป้องกนัการทุจริตในการจัดซื�อจัดจ้างที'เหมาะสม



  หมวด หมวด 3 3 คณะกรรมการคณะกรรมการ

คณะกรรมการนโยบายการจดัซื�อ

จดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

(มาตรา 20)

จาํนวน 17 – 19 คน

 คณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจดัซื�อ

จดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์

และข้อร้องเรียน
จดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

(มาตรา 27)

จาํนวน 15 – 17 คน

คณะกรรมการราคากลางและขึ�นทะเบียน

ผู้ประกอบการ
(มาตรา 32)

จาํนวน 20 – 25 คน 

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต

(มาตรา 37)
จาํนวน 14 – 16 คน 

และข้อร้องเรียน
(มาตรา 41) 

จาํนวน 14 – 16 คน



1. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

เสนอแนะนโยบายการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อ
คณะรัฐมนตรี
เสนอแนะนโยบายการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อ
คณะรัฐมนตรี

เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื�อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ
เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื�อ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

วางระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ กํากับดูแลการจัดซื�อจัดจ้างและการวางระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ กํากับดูแลการจัดซื�อจัดจ้างและการ

11

22

วางระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ กํากับดูแลการจัดซื�อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุของหน่วยงานภาครัฐ
วางระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ กํากับดูแลการจัดซื�อจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุของหน่วยงานภาครัฐ

กาํหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที'กาํหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที'

กาํกบัดูแลการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐของหน่วยงานของ
รัฐให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิี�
กาํกบัดูแลการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐของหน่วยงานของ
รัฐให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตนิี�

33

44

55



2. คณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจัดซื�อจัดจ้างและบริหารพสัดุภาครัฐ

เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจัดซื�อ
จัดจ้าง และการบริหารพสัดุภาครัฐ

วนิิจฉัยปัญหาข้อหารือ อนุมตัิยกเว้น หรือผ่อนผนั

11

22
เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณา
สั'งให้ผู้ยื'นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ�งงาน การแจ้งเวียน
รายชื'อผู้ทิ�งงานและการเพกิถอนรายชื'อผู้ทิ�งงาน

จัดทาํรายงานปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื�อจัดจ้าง
และการบริหารพสัดุ

33

44



3. คณะกรรมการราคากลางและขึ�นทะเบยีนผู้ประกอบการ

กาํหนดหลกัเกณฑ์และวธิีการกาํหนดราคากลาง

ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี'ยวกับหลักเกณฑ์

11

22
ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี'ยวกับหลักเกณฑ์
และวธิีการกาํหนดราคากลาง  อนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผัน
กรณไีม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์

กาํหนดหลกัเกณฑ์ วธิีการ และเงื'อนไขในการขึ�นทะเบยีน 
และการเพกิถอนทะเบยีนผู้ประกอบการที'มคีุณสมบตัิ
เข้าร่วมการจัดซื�อจดัจ้างของหน่วยงานของรัฐ

22

33



4. คณะกรรมการความร่วมมอืป้องกนัทุจริต

กําหนดแนวทาง วิธีการในการดําเนินโครงการความร่วมมือ
ป้องกนัการทุจริตในการจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐ

กาํหนดรูปแบบและเนื�อหาของข้อตกลงคุณธรรม

11

22

คดัเลอืกโครงการและผู้สังเกตการณ์เพื'อเข้าร่วมโครงการ
ความร่วมมอืป้องกนัการทุจริตในการจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐ

จัดทํารายงานผลการประเมินโครงการจัดซื�อจัดจ้างที'เข้าร่วม
โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื�อจัดจ้าง
ภาครัฐ

33

44



5. คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์และขอ้รอ้งเรยีน

พิจารณาและวิ นิจฉัยอุทธรณ์และ        
ข้อร้องเรียน กรณีที'เห็นว่าหน่วยงาน
ของรัฐมิ ไ ด้ปฏิบัติ ใ ห้ เ ป็นไปตาม
แนวท า งขอ งพระร า ชบัญญั ติ ฯ แนวท า งขอ งพระร า ชบัญญั ติ ฯ 
กฎกระทรวง และระเบียบที'ออกตาม
ความในพระราชบัญญตัิ



หมวด หมวด 44
องค์กรสนับสนุนองค์กรสนับสนุนดูแลการจดัซื�อจดัจ้างดูแลการจดัซื�อจดัจ้างและและ

การการบริหารพสัดภุาครัฐบริหารพสัดุภาครัฐ

ปฏิบตัหิน้าที'ฝ่าย
เลขานุการใน

คณะกรรมการตาม
พระราชบญัญัติ

จดัฝึกอบรม
เจ้าหน้าที'ตามหลกั

วชิาชีพ

รวบรวม วเิคราะห์ 
และประเมนิผล

การปฏบิัตงิานตาม
พระราชบญัญัติ

จดัทาํฐานข้อมูล
ราคาอ้างองิ

ดูแลและพฒันา
ระบบการจดัซื�อ
จดัจ้างผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนกิส์

ให้กรมบญัชีกลาง
เป็นองค์กร

สนับสนุนและดูแล
ระบบการจดัซื�อ

จดัจ้าง



• ให้คณะกรรมการราคากลางกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการขึ�นทะเบียน
ผู้ประกอบการก่อสร้าง 

หมวด หมวด 55
การขึ�นทะเบียนผู้ประกอบการการขึ�นทะเบียนผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการก่อสร้าง 

• สําหรับการขึ�นทะเบียนผู้ประกอบการพสัดอุื'น ให้เป็นไปตามที'
คณะกรรมการราคากลางเห็นสมควร

• ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื'อผู้ประกอบการที'ขึ�นทะเบียนไว้แล้วใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ

• ในกรณีที'กรมบัญชีกลางได้ขึ�นทะเบียนผู้ประกอบการไว้แล้ว หน่วยงาน
ของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการขึ�นทะเบียนอกี



วธิีประกาศ
เชิญชวนทั'วไป

วธิีการจัดซื�อจัดจ้างพสัดุ วธิีการจัดซื�อจัดจ้างพสัดุ 3 3 วิธีวิธี
เชิญชวนให้ผู้ ประกอบการ
ทั' ว ไป  ที' มี คุณสมบัติ ต รง      
ตามเงื'อนไขที'กําหนดเข้ายื'น
ข้อเสนอ

เ ชิญชวนเฉพาะผู้ ประกอบการที' มี
คุณสมบัติตรงตามที'กําหนดซึ' งต้อง

หมวด หมวด 66    การจดัซื�อจดัจ้างการจดัซื�อจดัจ้าง

วธิีคดัเลอืก

วธิีเฉพาะ  
เจาะจง

คุณสมบัติตรงตามที'กําหนดซึ' งต้อง
ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื'นข้อเสนอ 
เว้นแต่ ผู้ประกอบการที'มีคุณสมบัติตรง
ตามกาํหนดน้อยกว่า 3 ราย

ห น่ ว ย ง านภ าค รั ฐ เ ชิญชวน
ผู้ประกอบการที'มีคุณสมบัติตรง
ตามที'กําหนดรายใดรายหนึ'งให้
เ ข้ายื'นข้อเสนอหรือให้ เ ข้ามา
เจรจาต่อรองราคากับหน่วยงาน
ของรัฐโดยตรง



วธิีคดัเลอืก

1. ใช้วธิีประกาศเชิญชวน
ทั'วไปแล้ว 

ไม่มีผู้ยื'นข้อเสนอ หรือ
ข้อเสนอ

2. พสัดุที'มคีุณลกัษณะเฉพาะเป็นพเิศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลติ ก่อสร้าง 
หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที'มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมคีวามชํานาญ

เป็นพเิศษ หรือมทีกัษะสูงและผู้ประกอบการมจีํานวนจํากดั

4. ลกัษณะของการใช้งาน 
หรือมีข้อจาํกดัทางเทคนิค3. มีความจําเป็นเร่งด่วน    

วธิีการจัดซื�อจัดจ้างวธิีการจัดซื�อจัดจ้าง

วธิีคดัเลอืก
ข้อเสนอ

ไม่ได้รับการคดัเลอืก
หรือมีข้อจาํกดัทางเทคนิค
ที'จาํเป็นต้องระบุยี'ห้อ

เป็นการเฉพาะ

3. มีความจําเป็นเร่งด่วน    
อนัเนื'องมาจากเกดิ

เหตุการณ์
ที'ไม่อาจคาดหมายได้ 5. ต้องซื�อโดยตรงจากต่างประเทศ         

หรือดาํเนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง
ประเทศ

6. ใช้ในราชการลบั หรือเป็น
งานที'ต้องปกปิดเป็นความลบั
ของทางราชการ หรือเกี'ยวกบั
ความมั'นคงของประเทศ 

7. งานจ้างซ่อมพสัดุที'จาํเป็นถอดตรวจ
ให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน 

จงึจะประมาณค่าซ่อมได้

8. กรณอีื'นที'กาํหนดในกฎกระทรวง



วธิีเฉพาะเจาะจง

1. ใช้ทั 	งวิธีประกาศเชิญชวนทั�วไปและวิธี
คดัเลือก หรือใช้วิธีคดัเลือกแล้ว แตไ่มม่ีผู้ ยื�น
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลือก

2. การจดัซื 	อจดัจ้างพสัดทุี�การผลิต จําหน่าย หรือให้บริการทั�วไป และมีวงเงินใน
การจดัซื 	อจดัจ้างครั 	งหนึ�งไม่เกินวงเงินตามที�กําหนดในกฎกระทรวง

4. มีความจําเป็นต้องใช้พสัดุ
โดยฉกุเฉินเนื�องจากอบุตัิภยั
หรือธรรมชาติพิบตัิภยัและการ
จดัซื 	อจดัจ้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั�วไปหรือวิธีคดัเลอืก

3. มีผู้ประกอบการที�มีคณุสมบตัิโดยตรงเพียง
รายเดียว หรือผู้ประกอบการซึ�งเป็นตวัแทน
จําหน่ายหรือตวัแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วย

วธิกีารจดัซื/อจดัจา้งวธิกีารจดัซื/อจดัจา้ง

วธิีเฉพาะเจาะจง เชิญชวนทั�วไปหรือวิธีคดัเลอืก
อาจก่อให้เกิดความลา่ช้าและ
อาจทําให้เกิดความเสยีหาย

ร้ายแรง 

จําหน่ายหรือตวัแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วย
กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไมม่ีพสัดุ

อื�นที�จะใช้ทดแทนได้

5. เป็นพสัดทุี�เกี�ยวพนักบัพสัดทุี�ได้จดัซื 	อ
จดัจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจําเป็นต้อง
จดัซื 	อจดัจ้างเพิ�มเติม โดยมลูคา่ของพสัดุ
ที�จดัซื 	อจดัจ้างเพิ�มเติมจะต้องไม่สงูกวา่
พสัดทุี�ได้จดัซื 	อจดัจ้างไว้ก่อนแล้ว

6. เป็นพสัดทุี�จะขายทอดตลาด โดย
หนว่ยงานของรัฐ องค์การระหวา่งประเทศ 

หรือหนว่ยงานของตา่งประเทศ

7. ที�ดินและสิ�งก่อสร้าง

8. กรณีอื�นที�กําหนดใน
กฎกระทรวง



ผลการประเมนิ
ผู้ประกอบการ

ต้นทุนของพสัดุนั�น
ตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐาน

ของสินค้า
หรือบริการ

เกณฑ์ในการพจิารณาข้อเสนอ เกณฑ์ในการพจิารณาข้อเสนอ ((มาตรา มาตรา 65 65 วรรคหนึ'งวรรคหนึ'ง))

ราคา

เป็นพสัดุที'รัฐ
ต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน

บริการหลงัการขาย

ราคา

ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื'น
 ในกรณทีี'กาํหนดให้มีการยื'นข้อเสนอ

ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื'น
ก่อนตามวรรคหก



มาตรา มาตรา 65 65 ((ต่อต่อ))

วรรคสาม

“...ซึ' งอย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ'ง
หรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องกําหนดนํ�าหนักของแต่ละเกณฑ์
ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื'นประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์
เดียวในการพจิารณาคัดเลือก ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั�งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการ
ให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์”ให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์”

วรรคสี�

“เมื'อพิจารณาข้อเสนอประกอบเกณฑ์ที'หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว 
การพจิารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลําดับตามคะแนน ข้อเสนอใดมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงาน
ของรัฐเลอืกข้อเสนอของผู้เสนอรายนั�น และให้บนัทกึผลการพจิารณาดงักล่าว”

วรรคห้า

“ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที'ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและนํ�าหนักของ
แต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณดี้วย”



วธิีประกาศ
เชิญชวนทั'วไป

เชิญชวนให้ที'ปรึกษาทั'วไป
ที' มี คุ ณสม บั ติ ต ร งต า ม
เงื'อนไขที'กําหนดเข้ายื'น
ข้อเสนอ

เชิญชวนเฉพาะที'ปรึกษาที'มี
คุณสมบัติตรงตามที'กําหนด

หมวด หมวด 77
งานจ้างที'ปรึกษางานจ้างที'ปรึกษา

วธิีคดัเลอืก

วธิีเฉพาะ  
เจาะจง

คุณสมบัติตรงตามที'กําหนด
ซึ'งต้องไม่ น้อยกว่ า   3 ราย
ใ ห้ ยื' น ข้ อ เ ส น อ  เ ว้ น แ ต่
มี ที' ป รึ ก ษ า ที' มี คุ ณ ส ม บั ติ
ตรงตามที'กํ าหนดน้อยกว่า 
3 ราย เชิญชวนเฉพาะที'ปรึกษาที'มี

คุณสมบัติตรงตามที'กําหนด
รายใดรายหนึ' ง  ให้ เ ข้ายื'น
ข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจา
ต่อรองราคาโดยตรง



หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอหลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ
วธิีการจ้างที'ปรึกษาวธิีการจ้างที'ปรึกษา

มาตรา มาตรา 75  75  ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ
โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที'ปรึกษาเป็นสําคัญ โดยให้พิจารณา
เกณฑ์ด้านคุณภาพ ดงัต่อไปนี�

  (1) ผลงานและประสบการณ์ของที'ปรึกษา
  (2) วธิีการบริหารและวธิีการปฏิบัติงาน  (2) วธิีการบริหารและวธิีการปฏิบัติงาน
  (3) จํานวนบุคลากรที�ร่วมงาน
  (4) ประเภทของที'ปรึกษาที'รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
  (5) ข้อเสนอทางด้านการเงนิ
  (6) เกณฑ์อื'นตามที'กาํหนดในกฎกระทรวง
ประเภทของที'ปรึกษาที'รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (4) 

ให้เป็นไปตามที'กาํหนดในกฎกระทรวง



ในการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอโดยวิธีตามมาตรา 69 (1) หรือ (2) นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์
ดา้นคุณภาพตามมาตรา 75 แลว้ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑใ์นการพิจารณาและการใหน้ํ#าหนกั ดงัต่อไปนี#ดว้ย

(1) กรณีงานจา้งที�ปรึกษาเพื�อดาํเนินงานประจํา งานที�มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลกัวิชาชีพอยู่
แล้ว หรืองานที�ไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู ้ยื�นข้อเสนอที'ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และใหค้ดัเลือกจากรายที�เสนอราคาตํ'าสุด 

มาตรา มาตรา 7676 ประกาศประกาศ
เชิญชวนทั'วไปเชิญชวนทั'วไป

คัดเลอืกคัดเลอืก

และใหค้ดัเลือกจากรายที�เสนอราคาตํ'าสุด 
(2) กรณีงานจ้างที�ปรึกษาที� เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที'ซับซ้อน

ให้หน่วยงานของรัฐคดัเลือกผูย้ื�นขอ้เสนอที�ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแลว้และให้คดัเลือกจากรายที�ไดค้ะแนน
รวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที'สุด 

(3) กรณีงานจ้างที�ปรึกษาที�มีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผูย้ื�นขอ้เสนอ
ที�ผา่นเกณฑด์า้นคุณภาพแลว้และใหค้ดัเลือกจากรายที�ไดค้ะแนนด้านคุณภาพมากที'สุด

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เกี�ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของ
งานจา้งที�ปรึกษาประเภทใด หรือกาํหนดรายละเอียดอื�นของงานจา้งที�ปรึกษาตามวรรคหนึ� งเพิ�มเติมได้
ตามความจาํเป็นเพื�อประโยชน์ในการดาํเนินการ



วธิีวธิีประกาศประกาศ
เชิญชวนเชิญชวน

หมวด หมวด 88      
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

เชิญชวนเชิญชวน
ทั'วไปทั'วไป

วธิีวธิี
คดัเลอืกคดัเลอืก

วธิีเฉพาะ วธิีเฉพาะ 
เจาะจงเจาะจง

วธิีประกวดวธิีประกวด
แบบแบบ



จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวธิีประกาศเชิญชวนทั'วไปโดยวธิีประกาศเชิญชวนทั'วไป

ใช้กบังานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ที'มีลกัษณะไม่ซับซ้อน



เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที'หน่วยงานเชิญชวน
ให้ผู้ที'มคีุณสมบัติตรงตามเงื'อนไข ไม่น้อยกว่า 3 ราย เข้ายื'นข้อเสนอ

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวธิีคดัเลอืกโดยวธิีคดัเลอืก

ให้ผู้ที'มคีุณสมบัติตรงตามเงื'อนไข ไม่น้อยกว่า 3 ราย เข้ายื'นข้อเสนอ

1. ใช้วธิีประกาศเชิญชวนทั'วไปแล้วแต่ไม่มีผู้ยื'นข้อเสนอ หรือไม่มีผู้ได้รับการคดัเลอืกกรณีดังนี�

2. เป็นงานจ้างที'มีลกัษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก

3. เป็นงานเกี'ยวกบัการออกแบบหรือใช้ความคดิ เช่น รูปแบบสิ'งก่อสร้าง 

4. กรณอีื'นที'กาํหนดในกฎกระทรวง



เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที'หน่วยงานเลอืกจ้าง
รายใดรายหนึ'งซึ'งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวธิีเฉพาะเจาะจงจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวธิีเฉพาะเจาะจง

1. ใช้ทั�งวธิีประกาศเชิญชวนทั'วไปและวธิีคดัเลอืก หรือใช้วธิีคดัเลอืกแล้วแต่ไม่มี
    ผู้ยื'นข้อเสนอ หรือไม่มีผู้ได้รับการคดัเลอืก

กรณีดังนี�
    ผู้ยื'นข้อเสนอ หรือไม่มีผู้ได้รับการคดัเลอืก

กรณีดังนี�

2. ใช้กบังานจ้างที'มีวงเงนิประมาณค่าก่อสร้างไม่เกนิวงเงนิตามที'กาํหนดในกฎกระทรวง

3. เป็นงานที'มีความจาํเป็นเร่งด่วนหรือเกี'ยวกบัความมั'นคงของชาต ิหากล่าช้าจะเสียหาย
    แก่หน่วยงานหรือความมั'นคงของชาติ

4. เป็นงานที'จาํเป็นต้องให้รายเดมิทําต่อจากงานที'ได้ทําไว้แล้ว 
    เนื'องจากเหตุผลทางเทคนิค

5. กรณอีื'นที'กาํหนดในกฎกระทรวง



เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที'หน่วยงานเชิญชวน

จา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้งจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง
โดยวธิปีระกวดแบบโดยวธิปีระกวดแบบ

เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที'หน่วยงานเชิญชวน
ให้ผู้ที'มีคุณสมบตัติรงตามเงื'อนไขที'กาํหนดให้เข้ายื'นข้อเสนอ 

เพื'อ
ออกแบบงานก่อสร้างที'มีลกัษณะพเิศษ เป็นที'เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือ

สถาปัตยกรรมของชาติ
หรือ งานอื'นที'กาํหนดในกฎกระทรวง



ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
ที'เป็นคู่สัญญา ต้องไม่มีส่วนได้เสียที'เป็นคู่สัญญา ต้องไม่มีส่วนได้เสีย

กบัผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั�น



  

ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจดัซื#อจดัจา้งที�ไดด้าํเนินการไปแลว้
ไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี#

(1) หน่วยงานของรัฐนั# นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที�จะใช้ในการจัดซื# อจัดจ้าง หรือ
เงินงบประมาณที�ไดร้ับการจดัสรรไม่เพียงพอที�จะดาํเนินการจดัซื#อจดัจา้งนั#นต่อไป

(2) มีการกระทาํที�เขา้ลกัษณะผูย้ื�นขอ้เสนอที�ชนะการจดัซื#อจดัจา้งหรือที�ไดร้ับการคดัเลือกขอ้เสนอ
มีผลประโยชน์ร่วมกนัหรือมีส่วนได้เสียกบัรายอื'นหรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมหรือสมยอมกนักบัรายอื�น

มาตรา 67 
การยกเลกิการจัดซื�อจัดจ้าง

มีผลประโยชน์ร่วมกนัหรือมีส่วนได้เสียกบัรายอื'นหรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมหรือสมยอมกนักบัรายอื�น
หรือเจา้หนา้ที�ในการเสนอราคาหรือส่อวา่กระทาํการทุจริตอื�นใดในการเสนอราคา  ทั#งนี#  ตามระเบียบที�รัฐมนตรี
กาํหนด

(3) การดาํเนินการตามกระบวนการจัดซื�อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน
ของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(4) กรณีอื�นในทาํนองเดียวกบั (1) (2) หรือ (3) ทั#งนี#  ตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง

การยกเลิกการจัดซื# อจัดจ้างตามวรรคหนึ� งเป็นเอกสิทธิL ของหน่วยงานของรัฐ ผูย้ื�นข้อเสนอ
ในการจดัซื#อจดัจา้งที�ถูกยกเลิกนั#นจะเรียกร้องคา่เสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้



มาตรา 67 ต่อ

เมื'อมีการยกเลิกการจัดซื�อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการ
ซึ'งมารับหรือซื�อเอกสารเชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที'ต้องยกเลิกการจัดซื�อ
จัดจ้างครั�งนั�น

ในกรณีที'มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื'นข้อเสนอตั�งแต่ 2 รายขึ�นไป มิให้ถือว่า
หน่วยงานของรัฐนั�นมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื'นหน่วยงานของรัฐนั�นมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื'น
ตาม (2)

ประกาศตามวรรคหนึ' ง  ใ ห้ประกาศในระบบเค รือ ข่ ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐที'กรมบัญชีกลางกําหนด และ
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที'ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั�น ในการนี�
หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดงักล่าวโดยวธิีการอื'นด้วยกไ็ด้



� ต้องทําสัญญาตามแบบที'คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยความเห็นชอบ
ของสํานักงานอยัการสูงสุด

หมวด หมวด 9 9 
กาการทาํสัญญารทาํสัญญา

�หากมีความจําเป็นต้องทําแตกต่างจากที'กําหนด โดยไม่ทําให้หน่วยงาน
ของรัฐเสียเปรียบ สามารถกระทําได้ หากเห็นว่ามีปัญหาในทางเสียเปรียบ 
ให้ส่งร่างให้สํานักงานอยัการสูงสุดพจิารณาก่อน



มาตรา 93 (ต่อ)

�หากจําเป็นต้องร่างสัญญาขึ�นใหม่ ให้ส่งร่างสัญญาให้สํานักงานอยัการ
สูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  เว้นแต่ เว้นแต่ การทําสัญญาตามแบบ
ที'สํานักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว สามารถ
กระทาํได้

�หากจํ า เ ป็นต้องทํ า สัญญา เ ป็นภาษา ต่างประ เทศ ใ ห้ทํ า เ ป็น�หากจํ า เ ป็นต้องทํ า สัญญา เ ป็นภาษา ต่างประ เทศ ใ ห้ทํ า เ ป็น
ภาษาอังกฤษ และต้องจัดทําข้อสรุปสาระสําคัญแห่งสัญญาเป็น
ภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที'คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด  
เว้นแต่ เว้นแต่ การทาํสัญญาตามแบบสัญญาที'คณะกรรมการนโยบายกาํหนด



มาตรา 93 (ต่อ)

�หากไม่ได้ทําสัญญาตามแบบสัญญา  หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญา            
ใ ห้ สํ า นักงานอั ยก าร สู ง สุดพิจ ารณา ใ ห้ความ เ ห็นชอบ ก่อน                  
ให้ส่งสัญญานั�นให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในภายหลังได้  เมื'อได้รับความเห็นชอบแล้ว หรือแก้ไขสัญญา        
ตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดแล้ว  ให้ถือว่าสัญญานั�น      ให้ถือว่าสัญญานั�น      
มผีลสมบูรณ์มผีลสมบูรณ์มผีลสมบูรณ์มผีลสมบูรณ์

�กรณีที'หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทําสัญญาตามแบบสัญญา หรือไม่แก้ไข
สัญญาตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด หรือคู่สัญญา          
ไม่ตกลงหรือยินยอมให้แก้ไขสัญญาตามความเห็นของสํานักงาน
อัยการสูงสุด หากข้อสัญญาที'แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญา    
ที'ไม่แก้ไขตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนที'เป็น
สาระสําคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรงตามมาตรา 104          
ให้ให้ถือว่าสัญญานั�นเป็นโมฆะถือว่าสัญญานั�นเป็นโมฆะ



�หน่วยงานรัฐอาจทําข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทาํตามแบบสัญญาที'คณะกรรมการนโยบาย
กาํหนดกไ็ด้ ในกรณดีงัต่อไปนี�

การจัดทาํข้อตกลงเป็นหนังสือการจัดทาํข้อตกลงเป็นหนังสือ

1. การจัดซื�อจัดจ้างโดยวธิีคดัเลอืกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือ การจัดซื�อจัดจ้างโดยวธิีเฉพาะเจาะจง
    ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้างที'ปรึกษาโดยวธิีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข)

2. การจัดซื�อจัดจ้างจากหน่วยงานรัฐ2. การจัดซื�อจัดจ้างจากหน่วยงานรัฐ

3. กรณทีี'คู่สัญญาสามารถส่งมอบพสัดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วนัทาํการ นับแต่วนัถดัจากวนัทาํข้อตกลง

4. การเช่าที'ผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื'นใดนอกจากค่าเช่า

5. กรณอีื'นตามที'คณะกรรมการนโยบายประกาศในราชกจิจานุเบกษา

**   การจดัซื�อจดัจ้างวงเงินเลก็น้อยตามที'กาํหนดในกฎกระทรวง จะไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกนักไ็ด้ 

             แต่ต้องมีหลกัฐานในการจดัซื�อจดัจ้างครั�งนั�น ** 



สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที'ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ 
เว้นแต่ ในกรณดีงัต่อไปนี�ให้อยู่ในดุลพนิิจของผู้มอีาํนาจที'จะพจิารณาอนุมตัิให้แก้ไขได้

(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า  
กรณีไม่ได้ทําสัญญาตามแบบที'กําหนด หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน

มาตรา มาตรา 9797  
การการแก้ไขแก้ไขสัญญาสัญญา

กรณีไม่ได้ทําสัญญาตามแบบที'กําหนด หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน
ให้ส่งสัญญาให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาภายหลังไ ด้  เมื' อสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือเมื'อสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา ถ้าแก้ไขให้เป็นไป
ตามความเห็นของสํานักงานอยัการสูงสุด ให้ถอืว่าสัญญานั�นมีผลสมบูรณ์

(2) ในกรณีที'มีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั�น
ไม่ทาํให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 

(3) เป็นการแก้ไขเพื'อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณอีื'นตามที'กาํหนดในกฎกระทรวง



มาตรา  97  การแก้ไขสัญญา (ต่อ)

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที'หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์
หรือไม่ รัดกุมพอ ก็ ให้ ส่งร่างสัญญาที' แ ก้ ไขนั� นไปให้ สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ'งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิ ธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื'นที' เกี'ยวข้อง หากมีความจํา เ ป็นต้องเพิ'มหรือ
ลดวงเงนิ หรือเพิ'มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทํางาน ให้ตกลงพร้อมกนัไป ลดวงเงนิ หรือเพิ'มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทํางาน ให้ตกลงพร้อมกนัไป 

ในกรณทีี'มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื'อเพิ'มวงเงนิ เมื'อรวมวงเงินตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงเดิมและวงเงินที'เพิ'มขึ�นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทําให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั'งซื�อ
หรือสั'งจ้างเปลี'ยนแปลงไป จะต้องดําเนินการให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั'งซื�อหรือสั'งจ้างตามวงเงินรวม
ดงักล่าวเป็นผู้อนุมัตกิารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที'มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื'อลดวงเงิน ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติสั'งซื�อหรือ
สั'งจ้างตามวงเงนิเดมิเป็นผู้อนุมัตกิารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง



หมวด หมวด 1010
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุการบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

• การตรวจรับพสัดุให้เป็นไปตามสัญญามาตรา 100

• การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยาย
ระยะเวลาทาํการตามสัญญา ให้อยู่ใน
ดุลพนิิจตามกรณทีี'กาํหนด

มาตรา 102

• การบอกเลกิสัญญาให้อยู่ในดุลพนิิจของ
ผู้มอีาํนาจ ตามกรณทีี'กาํหนด มาตรา 103



มาตรา 102 
การงดหรือลดค่าปรับ 

หรือการขยายระยะเวลาทาํการตามสัญญา 

�(1) เหตุเกดิจากความผดิหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

�(2) เหตุสุดวสิัย�(2) เหตุสุดวสิัย

�(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ'งอันใดที'คู่สัญญาไม่ต้องรับผิด
ตามกฎหมาย

�(4) เหตุอื'นตามที'กาํหนดในกฎกระทรวง 



ในกรณีที�มีเหตุอนัเชื�อได้ว่าผูข้ายหรือผูร้ับจ้างไม่สามารถส่ง
มอบงานหรือทาํงานให้แลว้เสร็จไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด หรือ
เหตุอื�นตามที�กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี# หรือในสัญญาหรือ

มาตรา 103
เหตุบอกเลกิสัญญา

เหตุอื�นตามที�กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี# หรือในสัญญาหรือ
ขอ้ตกลง  หรือหตุอื�นตามระเบียบที�รัฐมนตรีกาํหนด ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจ
ของผูม้ีอาํนาจที�จะบอกเลิกสญัญาหรือขอ้ตกลงกบัคู่สญัญา



ในกรณีที�สัญญาหรือขอ้ตกลงเกิดจากกรณีที�หน่วยงานรัฐมิได้
ปฏิบัติตามที�กาํหนดในพระราชบญัญตัิ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศที� ออกตามพระราชบัญญัติฉบับนี#  ในส่วนที� ไ ม่ เ ป็น

มาตรา 104
ความเป็นโมฆะของสัญญา

ประกาศที� ออกตามพระราชบัญญัติฉบับนี#  ในส่วนที� ไ ม่ เ ป็น
สาระสําคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง ไม่ทาํให้สัญญาหรือขอ้ตกลง
เกี�ยวกบัการจดัซื#อจดัจา้งเป็นโมฆะ



หมวด หมวด 1111  
การประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการการประเมินผลการปฏิบตังิานของผู้ประกอบการ

    เพื'อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที'จะเข้า
ยื'นข้อเสนอหรือเข้าทาํสัญญากบัหน่วยงานภาครัฐยื'นข้อเสนอหรือเข้าทาํสัญญากบัหน่วยงานภาครัฐ

     ผู้ที'ไม่ผ่านเกณฑ์ที'กําหนดจะถูกระงับการยื'นเสนอ
ราคาหรือทําสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไว้ชั'วคราว 
จนกว่าจะมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที'กาํหนด



เป็นผู้ยื'นข้อเสนอที'ได้รับการคดัเลอืกแล้วไม่ยอมทําสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือกบัหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที'กาํหนด

คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้ รับจ้างช่วงที'หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ 
ไม่ปฏิบัตติามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั�น

เมื'อปรากฏว่าผู้ยื'นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอนัมีลกัษณะเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  เสนอราคาที'มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือกระทําการ
โดยไม่สุจริต

หมวด หมวด 12 12 การทิ�งงานการทิ�งงาน

ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  เสนอราคาที'มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือกระทําการ
โดยไม่สุจริต

เมื'อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที'ปรึกษาหรือผู้ ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
อย่างร้ายแรง

เมื'อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างไม่ปฏิบตัติามมาตรา 86 88

การกระทาํอื'นๆ ที'กาํหนดในกฎกระทรวง



การเพกิถอนการเป็นผู้ทิ�งงานได้ สามารถกระทาํได้
ตามหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี�

1. เป็นผู้ที'มฐีานะการเงนิมั'นคง 

หมวด หมวด 12 12 การทิ�งงานการทิ�งงาน

2. มกีารชําระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ 

3. ได้พ้นกําหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื'อให้เป็นผู้ทิ�งงาน
ตามระเบียบที'รัฐมนตรีกาํหนด



• หมายรวมถงึการเกบ็ การบันทกึ การเบิกจ่าย การยมื 

    การตรวจสอบ การบํารุงรักษา และการจาํหน่ายพสัดุ

หมวด หมวด 1313
การบริหารพสัดุการบริหารพสัดุ

    การตรวจสอบ การบํารุงรักษา และการจาํหน่ายพสัดุ

• หลกัเกณฑ์และวธิีการ จะกาํหนดในระเบียบต่อไป



        มาตรา มาตรา 114114  ผู้ซึ'งได้ยื'นข้อเสนอเพื'อทําการจัดซื�อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐ        
มีสิทธิอุทธรณ์เกี'ยวกับการจัดซื�อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที'เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ       
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที'กําหนดในพระราชบัญญัตินี� กฎกระทรวง ระเบียบ       
หรือประกาศที'ออกตามความในพระราชบัญญัตินี� เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผล       
เป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคดัเลอืกเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ

       มาตรา มาตรา 115 115  ผู้มสีิทธิอุทธรณ์จะยื'นอุทธรณ์ในเรื'องดงัต่อไปนี�ไม่ได้ไม่ได้  

หมวด หมวด 14 14 การอทุธรณ์การอทุธรณ์

       มาตรา มาตรา 115 115  ผู้มสีิทธิอุทธรณ์จะยื'นอุทธรณ์ในเรื'องดงัต่อไปนี�ไม่ได้ไม่ได้  
       (1) การเลือกใช้วิธีการจัดซื�อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที'ใช้ในการพจิารณาผลการจัดซื�อ
จัดจ้างตามพระราชบญัญตัินี�ของหน่วยงานของรัฐ

(2) การยกเลกิการจัดซื�อจัดจ้างตามมาตรา 67
(3) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี� กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ

ที'ออกตามพระราชบญัญตัินี�ในส่วนที'เกี'ยวข้องโดยตรงกบัการจัดซื�อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร 
หรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ

(4) กรณอีื'นตามที'กาํหนดในกฎกระทรวง 



     มาตรา มาตรา 116  116  การอทุธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื'อผู้อุทธรณ์

     มาตรา มาตรา 117  117  ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื'นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั�นภายใน              
7 วันทําการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื�อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

หมวด หมวด 14 14 การอทุธรณ์ การอทุธรณ์ ((ต่อต่อ))

     มาตรา มาตรา 118  118  ให้หน่วยงานของรัฐพจิารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน  
7 วันทําการ นับแต่วันที'ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที'เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดําเนินการ
ตามความเห็นนั�นภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว

ในกรณีที'หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั� งหมด
หรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ตามมาตรา 119 ภายใน  3  วนัทําการ นับแต่วนัที'ครบกาํหนดตามวรรคหนึ'ง 



- ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายใน  30  วัน นับแต่วันที'ได้รับรายงานตามมาตรา 119 หากเรื'องใดไม่อาจ
พิจารณาได้ทันในกําหนดนั�น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลา
ออกไปได้ไม่เกนิ 2 ครั�ง ครั�งละไม่เกนิ  15  วนั

หมวด หมวด 14 14 การอทุธรณ์ การอทุธรณ์ ((ต่อต่อ))

มาตรา มาตรา 119119

พิจารณาได้ทันในกําหนดนั�น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลา
ออกไปได้ไม่เกนิ 2 ครั�ง ครั�งละไม่เกนิ  15  วนั

              -  การวนิิจฉัยของคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ให้เป็นที�สุดเป็นที�สุด

- ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
หรือการยุติเรื'อง และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้นั�นมี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื'อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้อง
คดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื�อจัดจ้างที'หน่วยงานของรัฐได้ลงนาม
ในสัญญาจดัซื�อจดัจ้างนั�นแล้ว



           มาตรา มาตรา 120  120  ผูใ้ดเป็นเจา้หนา้ที�หรือเป็นผูม้ีอาํนาจหนา้ที�ในการดาํเนินการ
เกี�ยวกบัการจดัซื#อจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุ ปฏิบตัิหรือละเวน้การปฏิบตัิหนา้ที�
ในการจัดซื# อจัดจ้างหรือการบริหารพสัดุตามพระราชบัญญัตินี#  กฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศที�ออกตามความในพระราชบญัญตัินี# โดยมิชอบเพื�อให้เกิด

หมวด หมวด 1515  
บทกาํหนดโทษบทกาํหนดโทษ

ระเบียบ หรือประกาศที�ออกตามความในพระราชบญัญตัินี# โดยมิชอบเพื�อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู ้หนึ� งผู ้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที�ตาม
พระราชบญัญตัินี# โดยทุจริตตอ้งระวางโทษจาํคุกตั#งแต่หนึ�งปีถึงสิบปี หรือปรับ
ตั#งแต่สองหมื�นบาทถงึสองแสนบาท หรือทั�งจําทั�งปรับ

       ผู ้ใดเป็นผู ้ใช้หรือผู ้สนับสนุนในการกระทําความผิดตาม
วรรคหนึ�ง ผูน้ั#นตอ้งระวางโทษตามที�กาํหนดไวส้าํหรับความผดิตามวรรคหนึ�ง



บทเฉพาะกาลบทเฉพาะกาล

� กรณีที'ยังไม่ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศให้นําระเบียบที'ใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับ
ต่อไปเท่าที'ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี�จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ในเรื'องนั�นๆ ตามพระราชบัญญัตนิี�ใช้บังคบั (มาตรา 122)

� กรณีไม่อาจนําระเบียบเดิมมาใช้บังคับในเรื'องใดได้ให้เป็นไปตามที'คณะกรรมการนโยบายกําหนด
 (มาตรา 123)

�  การดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที'ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่าจะมีประกาศ หรือกฎ�  การดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที'ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่าจะมีประกาศ หรือกฎ
หรือระเบียบแล้วแต่กรณ ีใช้บังคบั (มาตรา 124)

� การดาํเนินการจัดซื�อจัดจ้างที'ได้ดาํเนินการตามระเบียบที'ใช้บังคบัอยู่เดมิก่อนวนัที'พระราชบัญญัตินี�
ใช้บังคบัและการตรวจรับและการจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จให้ดําเนินการตามระเบียบเดิมต่อไป เว้นแต่
ยงัไม่ได้ประกาศจัดซื�อจัดจ้าง หรือในกรณทีี'มีการยกเลิกการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง การดําเนินการ
จัดซื�อจัดจ้างนั�น หรือการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างครั� งใหม่  แล้วแต่กรณี    ให้ดําเนินการ
ตามพระราชบัญญัตนิี� (มาตรา 128)




