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รัฐบำลเดຌก ำหนดนยบำยทีไส ำคัญ฿นกำรบริหำรประทศ ดยฉพำะกระบวนกำรจัดซืๅอจัดจຌำง
ของหนวยงำนของรัฐ฿หຌมีกำรปฏิบัติกีไยวกับกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุ  ดยกำร฿ชຌงบประมำณ
ป็นเปอยำงมีประสิทธิภำพ กิดควำมคุຌมคำตอภำรกิจของรัฐ สงสริม฿หຌมีกำรขงขันอยำงป็นธรรม มีควำม
ปรง฿ส กิดควำมเวຌวำง฿จกประชำชน ละป้องกันปัญหำกำรทุจริต  

พระรำชบัญญัติกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.  2560 เดຌลงประกำศ 

฿นรำชกิจจำนุบกษำ มืไอวันทีไ โไ กุมภำพันธ์ โ5ๆเ ละ฿หຌ฿ชຌบังคับมืไอพຌนก ำหนดหนึไงรຌอยปดสิบวัน 

ดยจะมีผลบังคับ฿ชຌ฿นวันทีไ โใ สิงหำคม โ5ๆเ ทัๅงนีๅ พืไอ฿หຌกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐมีกรอบกำรปฏิบัติงำนทีไป็นมำตรฐำน กิดควำมปรง฿ส ละปิดอกำส฿หຌมีกำรขงขันอยำงป็นธรรม 
กอ฿หຌกิดควำมคุຌมคำ฿นกำร฿ชຌจำยงิน มีกำรวำงผนกำรด ำนินงำน ละมีกำรประมินผลกำรปฏิบัติงำน ซึไง  

จะท ำ฿หຌกำรจัดซืๅอจัดจຌำงมีประสิทธิภำพละประสิทธิผล รวมทัๅงพืไอ฿หຌป็นเปตำมหลักธรรมำภิบำล อันจะ 

ป็นกำรสรຌำงควำมชืไอมัไน฿หຌกับสำธำรณชน ละกอ฿หຌกิดผลดีกับกำรจัดซืๅอจั ดจຌำงภำครัฐ฿หຌป็นทีไยอมรับ
ดยทัไวเป 

ศูนย์ปฏิบัติกำรตอตຌำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข ิศปท.ี ลใงหในถึงควำมส ำคัญ
ดังกลำว จึงเดຌรวบรวมพระรำชบัญญัติกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.  2560 ละสรุป
สำระส ำคัญของพระรำชบัญญัติฉบับนีๅ พืไอ฿หຌผูຌบริหำร ผูຌปฏิบัติงำนดຌำนพัสดุ ละผูຌทีไ กีไยวขຌอง฿นกำร
ด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ เดຌค ำนึงถึงกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐทีไป็นมำตรฐำน กอ฿หຌกิดควำมคุຌมคำ฿นกำร฿ชຌจำยงบประมำณ ป้องกันปัญหำกำรทุจริต ละกิดควำม
เวຌวำง฿จกประชำชน 

ศูนย์ปฏิบัติกำรตอตຌำนกำรทุจริต กระทรวงสำธำรณสุข 
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แ. บทน ำ
ดยมืไอวันทีไ 24 กุมภำพันธ์ โ5ๆเ รำชกิจจำนุบกษำเดຌผยพรพระรำชบัญญัติกำรจัดซืๅอ 

จัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ระบุวำสมดใจพระจຌำอยูหัว มีพระรำชองกำรปรดกลຌำฯ ฿หຌ
ประกำศวำดยทีไป็นกำรสมควรมีกฎหมำยวำดຌวยกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ จึงทรง  

พระกรุณำปรดกลຌำฯ ฿หຌตรำพระรำชบัญญัติขึๅนเวຌดยค ำนะน ำละยินยอมของสภำนิติบัญญัติหงชำติ  
หตุผล฿นกำรประกำศ฿ชຌ พระรำชบัญญัติฉบับนีๅ พืไอ฿หຌกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ
มีกรอบกำรปฏิบัติงำนทีไป็นมำตรฐำนดียวกัน ดยกำรก ำหนดกณฑ์มำตรฐำนกลำงพืไอ฿หຌหนวยงำนของรัฐ  

ทุกหงน ำเป฿ชຌป็นหลักปฏิบัติ ดยมุงนຌนกำรปิดผยขຌอมูลตอสำธำรณชน฿หຌมำกทีไสุด พืไอ฿หຌกิด  

ควำมปรง฿สละปิดอกำส฿หຌมีกำรขงขันอยำงป็นธรรม มีกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำงทีไค ำนึงถึง
วัตถุประสงค์ของกำร฿ชຌงำนป็นส ำคัญ ซึไงจะกอ฿หຌกิดควำมคุຌมคำ฿นกำร฿ชຌจำยงิน มีกำรวำงผน  

กำรด ำนินงำน ละมีกำรประมินผลกำรปฏิบัติงำน ซึไ งจะท ำ฿หຌกำรจัดซืๅอจัดจຌำงมีประสิทธิภำพ  

ละประสิทธิผล รวมทัๅงพืไอ฿หຌป็นเปตำมหลักธรรมำภิบำล มีกำรสงสริม฿หຌภำคประชำชนมีสวนรวม 

฿นกำรตรวจสอบกำรจัดซืๅอจัดจຌำงภำครัฐ ซึไงป็นมำตรกำรหนึไงพืไอป้องกันปัญหำกำรทุจริตละประพฤติมิชอบ
฿นกำรจัดซืๅอจัดจຌำงภำครัฐ ประกอบกับมำตรกำรอืไนโ ชน กำรจัดซืๅอจัดจຌำงดຌวยวิธีกำรทำงอิลใกทรอนิกส์ 
ซึไงจะท ำ฿หຌกิดควำมปรง฿ส฿นกำรด ำนินกำรจัดซืๅอจัดจຌำงภำครัฐ อันจะป็นกำรสรຌำงควำมชืไอมัไน  

฿หຌกับสำธำรณชน ละกอ฿หຌกิดผลดีกับกำรจัดซืๅอจัดจຌำงภำครัฐ฿หຌป็นทีไยอมรับดยทัไวเป 

 พระรำชบัญญัติกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ.  2560 เดຌลงประกำศ 

฿นรำชกิจจำนุบกษำ มืไอวันทีไ โไ กุมภำพันธ์ โ5ๆเ ละ฿หຌ฿ชຌบังคับมืไอพຌนก ำหนดหนึไงรຌอยปดสิบวัน 

ดยจะมีผลบังคับ฿ชຌ฿นวันทีไ โใ สิงหำคม โ5ๆเ  

  ๑
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ครงสร้ำงพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  

 

แบงออกป็น 15 หมวด จ ำนวน 132 มำตรำ ดังนี้ 
มำตรำ รำยละอียดแตละหมวด 

มำตรำ 1–5 บทนิยำม 

มำตรำ 6–15 หมวด 1 บททัไวเป 

มำตรำ 16-19 หมวด 2 กำรมีสวนรวมของภำคประชำชนละผูຌประกอบกำร฿นกำรป้องกัน 

 กำรทุจริต 

มำตรำ 20-45 หมวด 3 คณะกรรมกำร 

   สวนทีไ 1 คณะกรรมกำรนยบำยกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

  สวนทีไ 2 คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุ
 ภำครัฐ 

  สวนทีไ 3 คณะกรรมกำรรำคำกลำงละขึๅนทะบียนผูຌประกอบกำร 

  สวนทีไ 4 คณะกรรมกำรควำมรวมมือป้องกันกำรทุจริต 

  สวนทีไ 5 คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ละขຌอรຌองรียน 

มำตรำ 46-50 หมวด 4 องค์กรสนับสนุนดูลกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

มำตรำ 51-53 หมวด 5 กำรขึๅนทะบียนผูຌประกอบกำร 

มำตรำ 54-68 หมวด 6 วิธีกำรจัดซืๅอจัดจຌำง 
มำตรำ 69-78 หมวด 7 วิธีกำรจຌำงทีไปรึกษำ 

มำตรำ 79-92 หมวด 8 วิธีกำรจຌำงออกบบละควบคุมงำน 

มำตรำ 93-99 หมวด 9 กำรท ำสัญญำ 

มำตรำ 100-105 หมวด 10  กำรบริหำรสัญญำละกำรตรวจรับพัสดุ 
มำตรำ 106-108 หมวด 11  กำรประมินผลกำรปฏิบัติงำนของผูຌประกอบกำร 

มำตรำ 109-111 หมวด 12  กำรทิๅงงำนละกำรพิกถอนกำรป็นผูຌทิๅงงำน 

มำตรำ 112-113 หมวด 13  กำรบริหำรพัสดุ 
มำตรำ 114-119 หมวด 14  กำรอุทธรณ์ 
มำตรำ 120-121 หมวด 15  บทก ำหนดทษ 

มำตรำ122-132 บทฉพำะกำล 
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1. กำรบังคับ฿ช้ 
 

 ฿หຌยกลิกบทบัญญัติกีไยวกับพัสดุ กำรจัดซืๅอจัดจຌำง หรือกำรบริหำรพัสดุ ฿นกฎหมำย ระบียบ 
ขຌอบังคับประกำศขຌอบัญญัติ ละขຌอก ำหนด฿ด โ ของหนวยงำนของรัฐทีไอยูภำย฿ตຌบังคับหงพระรำชบัญญัตินีๅ
ละ฿หຌ฿ชຌบังคับมืไอพຌนก ำหนดหนึไงรຌอยปดสิบวันนับตวันประกำศ฿นรำชกิจจำนุบกษำป็นตຌนเป ิประกำศ 
24 กุมภำพันธ์ 2560) 

 

2. นิยำมศัพท์ส ำคัญ  
 

 กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมำยควำมวำ กำรด ำนินกำรพืไอ฿หຌเดຌมำซึไงพัสดุดยกำรซืๅอ จຌำง ชำลกปลีไยน 
หรือดยนิติกรรมอืไนตำมทีไก ำหนด฿นกฎกระทรวง 
 พัสดุ หมำยควำมวำ สินคຌำ งำนบริกำร งำนกอสรຌำง งำนจຌำงทีไปรึกษำละงำนจຌำงออกบบ หรือ
ควบคุมงำนกอสรຌำง รวมทัๅงกำรด ำนินกำรอืไนตำมทีไก ำหนด฿นกฎกระทรวง 
 กำรบริหำรพัสดุ หมำยควำมวำ กำรกใบ กำรบันทึก กำรบิกจำย กำรยืม กำรตรวจสอบ  
กำรบ ำรุงรักษำ ละกำรจ ำหนำยพัสดุ 
 หนวยงำนของรัฐ หมำยควำมวำ รำชกำรสวนกลำง รำชกำรสวนภูมิภำค รำชกำรสวนทຌองถิไน 
รัฐวิสำหกิจตำมกฎหมำยวำดຌวยวิธีกำรงบประมำณองค์กำรมหำชน องค์กรอิสระ องค์กรตำมรัฐธรรมนูญ  
หนวยธุรกำรของศำล มหำวิทยำลัย฿นก ำกับของรัฐ หนวยงำนสังกัดรัฐสภำหรือ฿นก ำกับของรัฐสภำ หนวยงำน
อิสระของรัฐ ละหนวยงำนอืไนตำมทีไก ำหนด฿นกฎกระทรวง 
 จ้ำหน้ำที่ หมำยควำมวำ ผูຌมีหนຌำทีไกีไยวกับกำรจัดซืๅอจัดจຌำงหรือกำรบริหำรพัสดุ  หรือผูຌทีไเดຌรับ 
มอบหมำยจำกผูຌมีอ ำนำจ฿หຌปฏิบัติหนຌำทีไกีไยวกับกำรจัดซืๅอจัดจຌำงหรือกำรบริหำรพัสดุของหนวยงำนของรัฐ 

 

3. หลักกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

 หลักกำรกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุของหนวยงำนของรัฐตຌองกอ฿หຌกิดประยชน์สูงสุด  

กหนวยงำนของรัฐ ละตຌองสอดคลຌองกับหลักกำรคุຌมคำ ปรง฿ส มีประสิทธิภำพละประสิทธิผลตรวจสอบเดຌ 
 

4. ผู้มีอ ำนำจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้ำง 
 

 กำรจัดหำพัสดุดยวิธี฿ดตำมพระรำชบัญญัตินีๅจะป็นผูຌด ำรงต ำหนง฿ดละภำย฿นวงงินทำ฿ด  
฿หຌป็นเปตำมระบียบทีไรัฐมนตรี ิรัฐมนตรีวำกำรกระทรวงกำรคลังี ก ำหนด 

 

5. คณะกรรมกำรและองค์กรดูแลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

 ก ำหนด฿หຌมีคณะกรรมกำรละองค์กร เดຌกคณะกรรมกำรนยบำยกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำร
พัสดุภำครัฐคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐคณะกรรมกำรรำคำกลำง
ละขึๅนทะบียนผูຌประกอบกำรคณะกรรมกำรควำมรวมมือป้องกันกำรทุจริต คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์
ละขຌอรຌองรียนละก ำหนด฿หຌกรมบัญชีกลำงป็นองค์กรสนับสนุนดูลกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ 
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6. วิธีกำรกำรจัดซื้อจัดจ้ำง 
 

 กำรจัดซืๅอจัดจຌำงอำจกระท ำเดຌดยวิธี  
 1) วิธีประกำศชิญชวนทั่วเป เดຌก กำรทีไหนวยงำนของรัฐชิญชวนผูຌประกอบกำรทัไวเป 

ทีไมีคุณสมบัติตรงตำมงืไอนเขทีไหนวยงำนของรัฐก ำหนด฿หຌขຌำยืไนขຌอสนอ 

 2) วิธีคัดลือก  เดຌก  กำรทีไหนวยงำนของรัฐชิญชวนฉพำะผูຌประกอบกำรทีไมีคุณสมบัติ 
ตรงตำมงืไอนเขทีไหนวยงำนของรัฐก ำหนดซึไงตຌองเมนຌอยกวำสำมรำย฿หຌขຌำยืไนขຌอสนอวຌนต฿นงำนนัๅน  

มีผูຌประกอบกำรทีไมีคุณสมบัติตรงตำมทีไก ำหนดนຌอยกวำสำมรำย 

 3) วิธีฉพำะจำะจง เดຌก กำรทีไหนวยงำนของรัฐชิญชวนผูຌประกอบกำรทีไมีคุณสมบัติ 
ตรงตำมงืไอนเขทีไหนวยงำนของรัฐก ำหนดรำย฿ดรำยหนึไง฿หຌขຌำยืไนขຌอสนอหรือ฿หຌขຌำมำจรจำตอรองรำคำ
รวมทัๅงกำรจัดซืๅอจัดจຌำงพัสดุกับผูຌประกอบกำรดยตรง฿นวงงินลใกนຌอยตำมทีไก ำหนด฿นกฎกระทรวง 
 กำรจัดซืๅอจัดจຌำงพัสดุ ฿ห้ลือก฿ช้วิธีประกำศชิญชวนทั่วเปกอน วຌนตขຌำลักษณะของงืไอนวิธีกำร
คัดลือกละวิธีฉพำะจำะจง รำยละอียดของวิธีกำรจัดซืๅอจัดจຌำงพัสดุ฿นหมวดนีๅดຌวยวิธีกำรทำงอิลใกทรอนิกส์
฿นระบบครือขำยสำรสนทศของกรมบัญชีกลำง฿หຌป็นเปตำมระบียบทีไรัฐมนตรีก ำหนด 

 

7. กำรด ำนินกำรจัดหำพัสดุ 
 

 ดย฿นกำรจัดซืๅอจัดจຌำงพัสดุตละครัๅง ฿หຌผูຌมีอ ำนำจตงตัๅงผูຌรับผิดชอบกำรจัดซืๅอจัดจຌำงนัๅน ซึไงจะ
กระท ำดยคณะกรรมกำรกำรจัดซืๅอจัดจຌำงหรือจຌำหนຌำทีไคน฿ดคนหนึไงกใเดຌองค์ประกอบละองค์ประชุม  

ซึไงกระท ำดยคณะกรรมกำร ละหนຌำทีไของผูຌรับผิดชอบกำรจัดซืๅอจัดจຌำงตำมวรรคหนึไง ฿หຌป็นเปตำมระบียบ
ทีไรัฐมนตรีก ำหนดคำตอบทนผูຌรับผิดชอบกำรจัดซืๅอจัดจຌำงตำมวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตำมทีไกระทรวงกำรคลัง
ก ำหนด 

 ฿นกำรบริหำรสัญญำละกำรตรวจรับพัสดุ  ฿หຌผูຌมีอ ำนำจตงตัๅงคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 
พืไอรับผิดชอบกำรบริหำรสัญญำหรือขຌอตกลงละกำรตรวจรับพัสดุองค์ประกอบ องค์ประชุม ละหนຌำทีไ 
ของคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ฿หຌป็นเปตำมระบียบทีไรัฐมนตรีก ำหนด 

 ฿นกรณีทีไกำรจัดซืๅอจัดจຌำงมีวงงินลใกนຌอยตำมทีไก ำหนด฿นกฎกระทรวงจะตงตัๅงบุคคลหนึไงบุคคล฿ด
ป็นผูຌตรวจรับพัสดุนัๅน ดย฿หຌปฏิบัติหนຌำทีไชนดียวกับคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุกใเดຌ   ผูຌรับผิดชอบ 

กำรบริหำรสัญญำหรือขຌอตกลงละกำรตรวจรับพัสดุซึไงเม฿ชผูຌทีไเดຌรับตงตัๅง฿หຌด ำรงต ำหนงทีไปฏิบัติงำน
กีไยวกับกำรจัดซืๅอจัดจຌำงหรือกำรบริหำรพัสดุ฿หຌเดຌรับคำตอบทนตำมทีไกระทรวงกำรคลังก ำหนด 

 

8. กำรบริหำรพัสดุ 
 

 ฿หຌหนวยงำนของรัฐจัด฿หຌมีกำรควบคุมละดูลพัสดุทีไอยู฿นควำมครอบครอง฿หຌมีกำร฿ชຌละ 

กำรบริหำรพัสดุทีไ หมำะสม คุຌมคำ ละกิดประยชน์ตอหนวยงำนของรัฐมำกทีไสุด  ซึไงรวมถึงกำรกใบ  
กำรบันทึก กำรบิกจำย กำรยืม กำรตรวจสอบ กำรบ ำรุงรักษำ ละกำรจ ำหนำยพัสดุ ฿หຌป็นเปตำมระบียบ 

ทีไรัฐมนตรีก ำหนด 
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9. บทก ำหนดทษ 

 

 ผูຌ฿ดป็นจຌำหนຌำทีไหรือป็นผูຌมีอ ำนำจหนຌำทีไ฿นกำรด ำนินกำรกีไยวกับกำรจัดซืๅอจัดจຌำงหรือกำรบริหำร
พัสดุปฏิบัติหรือละวຌนกำรปฏิบัติหนຌำทีไ฿นกำรจัดซืๅอจัดจຌำงหรือกำรบริหำรพัสดุดยมิชอบ  พืไอ฿หຌกิด 

ควำมสียหำยกผูຌหนึไงผูຌ฿ด หรือปฏิบัติหรือละวຌนกำรปฏิบัติหนຌำทีไ฿นกำรจัดซืๅอจัดจຌำงหรือกำรบริหำรพัสดุ 
ดยทุจริต ตຌองระวำงทษจ ำคุกตัๅงตหนึไงปถึงสิบป หรือปรับตัๅงตสองหมืไนบำทถึงสองสนบำท หรือทัๅงจ ำ 
ทัๅงปรับผูຌ฿ดป็นผูຌ฿ชຌหรือผูຌสนับสนุน฿นกำรกระท ำควำมผิดตำมวรรคหนึไง ผูຌนัๅนตຌองระวำงทษตำมทีไก ำหนดเวຌ
ส ำหรับควำมผิดตำมขຌำงตຌน 

 

10. บทฉพำะกำล 

 

 ฿หຌระบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำดຌวยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535 ละระบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีวำดຌวย
กำรพัสดุดຌวยวิธีกำรทำงอิลใกทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ละบรรดำระบียบ ขຌอบังคับ ประกำศ ขຌอบัญญัติ 
ละขຌอก ำหนด฿ด โ กีไยวกับพัสดุ กำรจัดซืๅอจัดจຌำง หรือกำรบริหำรพัสดุของหนวยงำนของรัฐอืไน รวมทัๅง 
มติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวกับพัสดุ กำรจัดซืๅอจัดจຌำง หรือกำรบริหำรพัสดุของหนวยงำนของรัฐ ยังคง฿ชຌบังคับ 

เดຌตอเป ทำทีไเมขัดหรือยຌงกับพระรำชบัญญัตินีๅจนกวำจะมีกฎกระทรวง ระบียบ หรือประกำศ฿นรืไองนัๅน โ 
ตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซืๅอจัดจຌำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 นีๅ฿ชຌบังคับ 
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2. สรุปสำระส ำคัญ
พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560

  ๒
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ｾＱＱｊｩＧＮｊ･Ｚｩｬｊ＠ ･ｬＧｬｮｩＮｬｦｬＱｗＱＧＱｾＨ［Ｑ＠ l ｩＮｬｦｬＱＱｾｾｾ･ｊ＠, 

ｌＴＱｾＭｵＱｾｾｴＱＵｵＦｩＧｬＱｭｍｶＱｮＧ｜ＮＮｊｭＱ＠
., 

ｾｾｾＸｾｾＴＱＧｬｭＱｾｭＱＧ｜ＮＮｊｾｾＱＱｾＧＱｾ＠
' 

ＱｾｾｕＱｖＧｬＱｩＮＱＶｌｊＸＧｬＭｲｾｾｾＱｾｮＱｦＧｬｴｬＱｾＧｬｦＱＧｬｦｴＱｩｊｾＱｴＱｾＱＱｬＱｴＱｮＱＱ＠ ... 
ＧＱＧＱｌｮＨ［ｬｦｬＱＱｲｵｾ Ｍ ｭｶｬ＠ ｭＱｾｾＧｖｩＱｾＱＧＡ＠ TOR ＧＱｩＮｉｇＧｬｩｭＱｾ＠ Lf'l1'lfl11 , 
ＩＱＱｊｩＧｬＱｾｾｕＱｖＧｬＱｩＮｉｌＴＱＶｌｊＸＧＱｌｦＧｬＱＧｬｮＱＩ＠ ｾｌＧＱｩＮＱＸＩＱｦｬＱ＠ ｌｌＡ［｜ｾ＠

\J 

LIIV < IV o CV 4::1 II I.I 0 

ｾ＠ '1'1Ln(;lfl11ru '1 ｾＧｖＱＱＧ｜ＮＮｊ＠ i.l'Vl n'lJ 8(;1ml'lfl ru5111J (;111J6LJ ＸｦｬＱｾｩＮｉｾ＠
\J , 

(Ci)) ｦｬｲｵｾｭＱＱｬ＠ fl11i.I ｌｖＧ｜ＮＮｊＱｖｦｬＱＱｾ＠ ｾｾＸｾｾＴＱＧＱｌｌＧＱｾｮＱＱ＠ mlv,m<rl, 

Ｇ｜ＮＮｊｾｾＱＱＧｗＧＧＱｾｭｦＧｬＭｲｾ＠ ｬｊｂＱｩＮＡＱＧＱｮＱｾｩＮＡｾｩＮＡｌｖＧ｜ＮＮｊＱｖ＠ n!J ＱｾｌｕｖＧ｜ＮＮｊ＠

Ｈ･ｩＵｵｾ＠ m11i;t_, ｌｩ［ｴｾｾｲｮｔｾｴｬｲｮｯＱﾷｲｮＧＱｬＱ･ｩＧＱＵｵ＠ L lJt1m1l.lm1 

ｌｾｖｶｬＱｌｌｾｕＧｬＩ＠

(Iv) ｦＧｬｲｵｾｭＱＱｊｦｬＱＩｬｕＧＱｴｦｯｬｊｱｊｾＱｦｬＱＩｾｾｾＸｾｾＴＱＧｬｌｌＧＱｾ＠

ｭＱＧ｜ＮＮｊｾｾＱＱｾＧＱｾｮＱｦＧｬＭｲｾ＠ ｩｊｂＧＱｴＱＱＧＱｾｦＧｬＱＱＱｊｌｌＧＱｾＱｵＧＱｯｶｩｊｲｵｭ＠' ... ., 

Ｍｕ･ｩｾＱｾｭｍｭｭＱｴＱＵｵｾｭＱｬ＠ -w1'\..J. ｮＡｊｭｾＧｖＱＱＱＧｬ＠ ｾｾＸ＠

ＩｾｌｕｖＧ｜ＮＮｊｾＸ･ｊｮＨ［ＱＱＱｊｦＧｬＱＱＱｊｬｩＮＱ＠ 'W)'\..J. d Ｈｾ｢｢ＧｖｬＧｕｭＱｬｩ［ｦＧＱ｢ｩ［ｦｾＱｊ＠
" 

n1-;itlrnrrn'1l1ei'15u ｌｬｊｴＱｭＱｬＮｬｭＱＱｾｶｬＧｩＱｌｌｾｕＧｬＩ＠

(m) fl ｲｵｾ＠ n111J ni111f'l 1 n'11'l ｌｌＧＱｾｾ＠ ｩＮｬＧｖｬｾ＠ Lu Vi.I 

ｾｴｬＱｾｮＸＧ｜ＮＮｊｭＱ＠ iJB'1t11'11 ｴＱｭＱｮＱｾｴＱｾｾｾｲｮｮｲｵｳｮｌｌＧＱｾ＠
\J 

ＱＵｮＱＱｮＱｾｴＱｾＱＱｦＧｬＱｮＧＱＱＧｬ＠

<i'.) ｦＧｬｲｵｾｭＱＱｬｭＱｭＱＱｊｾＱＱｬｩｩＸｵＸＧｬｮｴＱｭＱＧｖＱＧＱｾＨ［ＱＨｦＧｬＮｴｬＮＧｖＱＮＩ＠
' 

iJB'1t11'11 ｴＱｭＱｮＱｾｴＱｾ＠ LL t11'V11'l m1'Vi1i 8(;1 n'1'lf'lru5111J , 
ＨｾＩ＠ ａｲｵｾｭＱＱｊｭＱｾＧＱＱＱｲｵＱＸＧｖＱＵＱｲｵｌｌＧＱｾｩＸｾＸＧｬｌｾｶｴＱ＠

' 
ｩｊｂＧＱｴＱＱＧＱＱｴＱｭＱｾＧＱＱＱｲｵＱＭｕＸｾＸＧｬ＠ ｌｾ＠ vt1 Yi'111ru18'V151ru , 
Ｈｾ＠ bb'Vl'U n';i11i;t_, ｌｩ［ｴｾＱＡｮＱＭ［ｩｴｬｮｦｬＩｂＧＱｬＱ･ｩＧＱＵＧｕ＠ L lJt1m11J m1 
" 

ｌｾｖｶｬＱｌｌｾｕＧｬＩ＠

ml.Ju ｲｵｾｮＧＱＱＧｬｮｾＭｵ＠ ＱｾＱｴＱｭＱｾｾＱ＠ ｾｮｾｾ＠ n'1m m1 
., \J 

ｾｦＱ･ｊＧ｜ＮＮｊＩＱｊ＠ L ｾＸｾＧＱ＠ ｌＧＱｾＱｊｌｌＧＱｾｾＡ［ｬｬｩＮＱＱ＠ ｌＴＱｾｩｊＱｭ＠ ｾｬｊｦｬＱＱＱｊｾ＠ ｌｌＧＱｾ＠
\J 

' ' ., 
f'l111JL ｾ＠ V1'lf1 tlJLfl mn Ｇ｜ＮＮｊｮＱＱｾ＠ ｾｾ･ｬｾ＠ ｾＴＱＧＱｌｌＧＱｾ＠ ｦｬＱＩＧ｜ＮＮｊｾｾＱＱ＠

ｾＧＱｾｭｦｬＭｲｾ＠ , ... 
1 ｾ＠ ｌＴＱｗｕＱｾｺｪＧｬｾＱｩＮｉ＠ ｮＱＱｾ＠ n8'\..J11J ｌｌＧＱｾ＠ ＱｾＭｲＧ｜ＮＮｊｌｌｶｬＧｬｾＧｬｬ＠ ｾ＠

｜＿ｩＱＱＧｬｬＧｩＱｌｌｾｕＧｬｾｴｬＵｕｾＧｬＱｩＮｉ＠ ｌｾｖＱｴｬＧ｜ＮＮｊｦｬＱＱｾｾｾ･ｩｾｾｾＱＧＱｾｾＸ＠

m )'\..J ｾｾＱ＠ Ｉｾ＠ '1 ｾ＠ n ｾ＠ 'V1 ｂＱｾ＠ -r '\..J ｢ｾ＠ iJ L ｾ＠ ｬＮｊｾｾ＠ 8 ｌｾ＠ iJ ｾｩＮｉ＠ 'Vi 1t18'1 , 

ｾｵＱｾｮ･ｩＧ｜ＮＮｊｭＱＧＡＱｴＱｮＸＧＱｾＱＧＱｾＧＱ＠ ｾｌ＠ ＮｲｲＱｌ｜ｊｴＱｾｾｴＱｩｭＧＱｴＱＸｶｬＸ＠ ｾｃｩＩ＠
\J ., \J 

ｾｕＱｖＧｬＱｩＮＱＶｌｊＸＧＱＭｲＳｪ＠ ｾＸＧｬｾｩＮｬＧｖｬｾｌｕｖｩＮｬｮＧ｜ＮＮｊｭＱｊｕｱｪｾｮｭＧｬ＠

ｭＱｾｾｾＸｾｾＴＱＧｬｾＧＱｾｭＧＱｭｾＧｖｩＱＱｭｾｶＱＵ＠ vi''lvlei1uii ｾｾＬ｣ｴ｢＠
' 

(Ci)) ｩＶｴｊＱｾｦｬＱｦＧｉｌＺ｡ｴｬｪＧｬｦＱｩＮＱｾＱＱ＠ tJ 

(Iv) ＱＶｦｩＧｾｌｾ･ｊｮ＠

(m) ＱＵｌｏＧｗＱｾｌＧＱＱｾＧＱＧｬ＠



d 
'VI 

sB''UsdV'lJ 

- ｾＱｌｬｬＧｕ＠ ､ＮＺｩｾＱＧｕ＠

- ｾ･ｎｾ･ＺｲＧＱＱｮ｜［｝ＱＮＺｩｴｊＱｾｌｖｬｐｬ＠

- oW'11'1 ｾＧｕ＠, 
- ＮＺｩＱＧｕＧｾｨＮＺｩＶｬｬｶＺｊＮｊ＠

- ｭｲｵＵＧｕｭＺｊＮｊｾｮＱＢｶＱＧｕｬＧｬ＠ 1 ＧｕｮＡｊｭｾｖｬＧｮＮＺｩ＠

• ｮＱＱＧＱＱＧｬｾｶＧＱＱＧＱＴＱＮＺｩＱｭｭｂｌＰｾＱｾｌＧＱＱｾＧＱＮＺｩ＠ 1vi' ｾＮＺｩ､＠

Ｍ ＱＭｦｦｩＶｴｊＱｾｭｐＡｌＺ｡ｲｵＧＱＡＱＧｕｌｌｾｾＱＶａＱＧＱｌｾｶｭｌｉｋＱ＠ ｌｌＨ［ＩＱＦｊｾｾ＠., \) 

ｾＧｕＭｩｬｶｌＧＱＧｕｶＯｗｬＧＮｬｭｶｩＧｲＧｕｮｔｾａｬＧｬｌｾｶｮ＠
\) 

- ＧＱＱＧＱｾｶＧＱＱＧＱＴＱＮＺｩ＠ 1 'U1.:i ｌｾＧｕｾＱＦｊ＠ Lfl 'U1 .:i ｌｾ＠ Ｇｕｾ＠ n 1"v1'U 1'11 'U 

ｮＡｊｭｾｖＱＱＱＮＺｩ＠

- ｬＧＮｬｦｬｲｵＧＱＺｊＮｊｬｬｩｩＱＱＧｬｶｭＮＺｩＱＱｭｾｭ＠ , 

- L ｬｊＧｕｯｗＧＱｬＧｬｾＧｬｊＱｴｩｖｬｶｬＧｬＨ［ｬｭｬＧｬ＠ , 
- ｾｶｾｾＧｕ＠ ｾＮＺｩｴｬｾｮＧＱｾＱＮＺｩ＠ ｌＰｾＱｾｌｌＧｖｩＮＺｩ＠

\) 

- ｭｲｵＵＧｕＨ［ｬＱＺｊＮｊｾｮＱＢｶＱＧｕｬＧｬ＠ ＱＧｕｮｊ｝ｭｾｖｬＱＱＮＺｩ＠

1 'U n11'1 l'l ｾｶ＠ '11'141.:ioW '11'1 ｌｌ｜［Ｉｾ＠ ｾｦｬｾ＠ .:i ＱｾｴｲｬＧＮｊ･ｊＱＧｕ＠ 1 '1 , \) 
LI II' • II' I 

LL\;) .:i ｾ＠ .:i tr r'U ｾ＠ l'l'l!v'U n11'1 ｬＧｬｾ＠ v'1l'l41.:iiJ'U 6lj ＮＺｩＧＱｾ＠ n1 ｾＧｖｨ＠
\) 

ｦ｡ｶｦｬｲｵｾｭＱＺｊＮｊｭＱｭＱＧＱＱＧｬｾｶＧＱＱＧＱＴＱＮＺｩ＠ ＢｶＱｾｭＴＱｭＮＧＮｩＧＱｾｦｬＧｕＱＱＧＱ＠

ｦｬＧｕＢｶＱｾＮＺｩｮｴｶｩＧ＠

1"11\;lv'\J LL ｖｊＧｕｾｲＧｕｾｬＧｬＧｬＡｶＧｕ＠ m1'1 ｬＧｬｾ＠ v'11'141.:i ＱｾｌｬｬＧｕＱ＠ tJ 
\) 

' 
Ｈ［Ｉ Ｑ ＺｊＮｊｖｩｭｾｖＱＱＱＮＺｩｭＱｦｬｾＮＺｩｮＱＢｶＱＧｕｬＧｬ＠

ＢｶＱｾｮｭＱｾＧＱ Ｑ ＱｲｵＱａｬＧｬｌｾｶｮＭｩｬｭＧＱＧｕｶＨ［ｬＱＺｊＮｊ＠ ＢＱＶｴｊＱｾｭｐＡｌｾＧＱｊ＠

'1!1'U" ＢｶＱｾｶ＠ ＢＱＶｭＱａｬＧｬｌｾｶｮＢ＠ ｾｶＮＺｩｦＧｬＱｬｩＮＺｩｩｩＮＺｩ＠ 11m + Lnrusr1 
" 

ｾＮＺｩｩｬ＠

(C9l) ｾＧｕｖｊＧｕＨ［ｬｾｶｬＧｬｭｶｭＱＱｩＮＺｩＱＧｕ＠ , ' 
ＨｾＩ＠ ｭＨ［ｬＱ｜ｩＱＧｕｾＧｕｲＱＱＱＧ｜ｊｾｭＱ＠ ... 
(rn) ＧｕｾｮＱＱＢｶＱｾＮＺｩｭＱＧＱｊＱｴｩ＠

(Ci'.) ｌｬｬＧｕｾＧＱｾｾｲｾｾｶＮＺｩｭＱＧＱｩＱＧｕＧＱＧＴＧｕ＠ Ｈ｜［ＱＱＺｊＮｊｮＡＩｭｾｖＱＱＱＮＺｩＩ＠

(ct) ｭＱｴｊＱｾｌｬｊＧｕ｣ＮｲｮｭＱｴｊｻｩｩＮｊｾＮＺｩＱＧｕＧｬｊｶＮＺｩｾｴｊＱｾｮｶＧｕｭＱ＠

ＨｭＺｊＮｊｩＮｊｱｩｾｮｭＮＺｩＧＱｬＧｬｶｩＧＱ･ｭｭＱｴｊＱｾｌｬｊＧｕＩ＠

(b) -ilm'1'Uvvl1'UL Vlfl'Llfl/-il VL'1'UBB'U 



' ., 
na?l·n:i 

ＪｾｾＧｕｾＱ｜ｬｂｂｮｌｌＧｕＧｕｌｌｩ［ＧｬｾｦｬＱＧｕｦｬｬｊ｜ｬＱＧｕ＠
" ' 

＿ＱＱｭＱｭｬｬｭＱｭｾｭｮＧｕＱｩ［ｩＧＪ＠

ｮｾＭＺｩｖｬｬｬｖ｜＠ rn 15 Ｈｌｾ｡ｮＱｭＵＱｖＱＱＵｖＱｾＭＺｩＩ＠ ｢ｾ＠

(C9l) ＱＵｴｨｾｭｦＧＱｌｾＧＱｊＢｬｬＱＧｌｉ＠ ＨｾｩｬｩｭｮｾＱＱｴｊＩＫＨＭＺｩＱＧｕ｢ｊＮ｡ＧＧｕｩ｡ＧｌｉＩ＠

(lv) ＱＵｦｩＧｖＱｌｾ｡ｮ＠ ＨｌｾｲｵＢｬｬＱＧｕ＠ ｌｖＱｅｊｮＱｖＱＧｕｖＱａｲｵ＿ＱｬｬｵｾｌｯｙＱＱｾ＠
., ' 

rn ＱＱＸｾＧｕｨｊ＠

(rn) 15 ｌｯｙＱＱｾ＠ ｌＧＱＱｾＭ［［ｩＭＺｩ＠ (L ｾ＠ ru"ll1'U LV1EJn1V1'UV1A ｲｵ＿ｬｬｊｕｾ＠., ' 
ｌｏｙＧｬＱｾＱＱｅｊｖＱｾＭＺｩＱＱｅｊ＠ 1V1) fia 15\;lni;:i-:i ＨｌｾｬｬＩ＠

ｮｾＭＺｩｖｬｬｊｖ｜＠ ct 15 ＨｭＭ［［ｩｭｾｶＱＱＱＱＧｬｴｖＱｅｊＱＵＱｖＱＱＵｖＱｾＭＺｩＩ＠

(C9l) ＱＵｴｨｾｭｦＧＱｌｾＧＱｊＧｬｬＱＧｕｾＱ＠ hJ (l '1i'nrn1'LI bJ.a''Uia'LI) 

(lv) ＱＵｲｩＧｖＱｌｾ｡ｮ＠ - ｌａＸｴｨｾｭｦＧＱｌｾｲｵＧｬｬＱＧｕｌｌｾＱ＠ ｨｊｮｾｾＧｕ＠
., " 

-U'm?l'UB - ｮｾｮｾｲｵｾＮ｡ＧＧｕｩ｡Ｇｕ＠ - ｌｕＧｕ｜ｬＱＧｕｾｬＧｩＧ｡ＭＺｩ｡｡ｲｮｌＧｕＧｕｖｬｾｂ＠

1'1i'm1ll?lV1 

(rn) 15 ｌｏｙＧｬＱｾ＠ ｌＧＱＱｾＧＱ｜ｬ＠ Ｈｌｾ＠ ｡ｮｾＱＭＺｩＱＱｅｊＱｭＱｅｊｖＱｾ｜ｬｾ＠ LAEJ 

Vl11'Ui:.Ji;'l\l1'U ｌｌｾＱＩ＠ - ｶｬＱｴｨｾｮＱｦＧＱｌｾｱｪＧｬｬＱＧｕ＠ ｖｬｾｂｾＱＧｕｬＵｭＱ＠

ｦｬｖ｜ｌｾｂｮｌｌｾＱＱｬｊｮｾｾＧｕＢＱ＠ ｖｬｾｂ＠ ｾＱＧｕｮＱＱｦｬｖ｜ｌｾ｡ｮ＠ - ｜ｬＱＧｕｾＱ｜ｬ＠
" 

ｾＱＭＺｩｌｾＧｌｉＱｬｊｌｮＧｕｾｮＱｖＱＧｌｉｖＱＱＧｌｩｮＡｊｮＱｾｖＱＱＱＭＺｩ＠ - ､ＭＺｩｾＱＧｕＯ＠

ｶｬＱＧｕｦｬＱＱｬｬｾＧｕａ｜ｬＢｌｊｂ｜ｬＧｬｬＱｾ＠ - ｾＱｌｬｬＧｕｬＧｩＧ｡ＭＺｩＱＧＱＡＱＱｭｾｬｬｶＱＱＱＧｩ｡＠

ＧＱＱｮ｜ｬＱＧｕｾｶＱＱｬｦｯｾＱ＠

(ct) ＱＵｴｨｾｭｖＱｌｌＧｕＧｕ＠ Ｈｌｙｬ｡｡｡ｲｮｌＧｕＧｕｮ｡＿ＱｾＱＭＺｩｾｮｾｮｾｲｵｾ＠

ｙｬｌｬＢｬｾ＠ vi'1'U ｦｩｭｊｭＱｬｬｖＱｾ｡＿ＱｭｵＨ［ＩｅｊｭＱｬｬＢｌｊｂ｜ｬＧｬｬＱｾＩ＠

0 ., ' 

n1Vl'UV\ LTIJLb\;l ｾｾＧ＠

- ｌｾＧｌｉＱＱＮｕ｡ｾｴＱｊＧＱｊＱｂＱＧＱｌｾｭｩｬｩｅｊＧｕ＠ l'i'a-:im1LLm"LJ ｬＧｩＧ｡ＭＺｩｾＭＺｩ＠ ｾｾ＠
.... d 

B8n11LVl'U'llB'U 

- ｭｲｵＱｬｊｂＱＧＱｶｬＱｾＧＱｊｱｊＱｭｬｊｌｌＧｕＧｕｾ＠ n1Vl'UV1 ｾＱｌｕＧｌｩｬＧｩＧ｡ＭＺｩ＠

ｾＱＭＺｩＱｖｬｬｊ＠ ｬＧｩＧ｡ＭＺｩｾＭＺｩ＠ ･ｦｯｭＱｌｾＧｕＧｬｬｂＧｕ＠
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3. พระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560

  ๓



หนຌา   ํ๏ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

พระราชบัญญัติ 
การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.  ๎๑๒์ 

สมดใจพระจຌาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรทพยวรางกูร 
฿หຌเวຌ  ณ  วันทีไ  ๎๐  กุมภาพันธ์  พ.ศ.  ๎๑๒์ 

ป็นปทีไ  ๎  ฿นรัชกาลปัจจุบัน 
สมดใจพระจຌาอยูหัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรทพยวรางกูร  มีพระราชองการปรดกลຌาฯ  

฿หຌประกาศวา 
ดยทีไป็นการสมควรมีกฎหมายวาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ 
จึงทรงพระกรุณาปรดกลຌาฯ  ฿หຌตราพระราชบัญญัติขึๅนเวຌดยคํานะนําละยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติหงชาติ  ดังตอเปนีๅ 
มาตรา ํ พระราชบัญญัตินีๅรียกวา  “พระราชบัญญัติการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหาร

พสัดุภาครัฐ  พ.ศ.  ๎๑๒์” 

มาตรา ๎ พระราชบัญญัตินีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับมืไอพຌนกําหนดหนึไงรຌอยปดสิบวันนับตวันประกาศ
฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป 

มาตรา ๏ ฿หຌยกลิกบทบัญญัติกีไยวกับพัสดุ  การจัดซืๅอจัดจຌาง  หรือการบริหารพัสดุ 
฿นกฎหมาย  ระบียบ  ขຌอบังคับ  ประกาศ  ขຌอบัญญัติ  ละขຌอกําหนด฿ด โ  ของหนวยงานของรัฐทีไอยู
ภาย฿ตຌบังคับหงพระราชบัญญัตินีๅ 

มาตรา ๐ ฿นพระราชบัญญัตินีๅ 
“การจัดซืๅอจัดจຌาง”  หมายความวา  การดํานินการพืไอ฿หຌเดຌมาซึไงพัสดุดยการซืๅอ  จຌาง  ชา  

ลกปลีไยน  หรือดยนิติกรรมอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
“พัสดุ”  หมายความวา  สินคຌา  งานบริการ  งานกอสรຌาง  งานจຌางทีไปรึกษาละงานจຌางออกบบ

หรือควบคุมงานกอสรຌาง  รวมทัๅงการดํานินการอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 



หนຌา   ํ๐ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

“สินคຌา”  หมายความวา  วัสดุ  ครุภัณฑ์  ทีไดิน  สิไงปลูกสรຌาง  ละทรัพย์สินอืไน฿ด  รวมทัๅง 
งานบริการทีไรวมอยู฿นสินคຌานัๅนดຌวย  ตมูลคาของงานบริการตຌองเมสงูกวามูลคาของสินคຌานัๅน 

“งานบริการ”  หมายความวา  งานจຌางบริการ  งานจຌางหมาบริการ  งานจຌางทําของละการรับขน
ตามประมวลกฎหมายพงละพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล  ตเมหมายความรวมถึงการจຌาง
ลูกจຌางของหนวยงานของรัฐ  การรับขน฿นการดินทางเปราชการหรือเปปฏิบัติงานของหนวยงานของรัฐ  
งานจຌางทีไปรึกษา  งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  ละการจຌางรงงานตามประมวลกฎหมายพง
ละพาณิชย์   

“งานกอสรຌาง”  หมายความวา  งานกอสรຌางอาคาร  งานกอสรຌางสาธารณูปภค  หรือสิไงปลูกสรຌางอืไน฿ด  
ละการซอมซม  ตอติม  ปรับปรุง  รืๅอถอน  หรือการกระทําอืไนทีไมีลักษณะทํานองดียวกันตออาคาร  
สาธารณูปภค  หรือสิไงปลูกสรຌางดังกลาว  รวมทัๅงงานบริการทีไรวมอยู฿นงานกอสรຌางนัๅนดຌวย  ตมูลคา
ของงานบริการตຌองเมสูงกวามูลคาของงานกอสรຌางนัๅน 

“อาคาร”  หมายความวา  สิไงปลูกสรຌางถาวรทีไบุคคลอาจขຌาอยูหรือ฿ชຌสอยเดຌ  ชน  อาคารทีไทําการ  
รงพยาบาล  รงรียน  สนามกีฬา  หรือสิไงปลูกสรຌางอยางอืไนทีไมีลักษณะทํานองดียวกัน  รวมทัๅงสิไงกอสรຌางอืไน โ  
ซึไงสรຌางขึๅนพืไอประยชน์฿ชຌสอยสําหรับอาคารนัๅน โ  ชน  สาธง  รัๅว  ทอระบายนๅํา  หอถังนๅํา  ถนน  ประปา  
เฟฟ้า  หรือสิไงอืไน โ  ซึไงป็นสวนประกอบของตัวอาคาร  ชน  ครืไองปรับอากาศ  ลฟิท์  หรือครืไองรือน 

“สาธารณูปภค”  หมายความวา  งานอันกีไยวกับการประปา  การเฟฟ้า  การสืไอสาร  การทรคมนาคม  
การระบายนๅํา  การขนสงทางทอ  ทางนๅํา  ทางบก  ทางอากาศ  หรือทางราง  หรือการอืไนทีไกีไยวขຌอง 
ซึไงดํานินการ฿นระดับพืๅนดิน  ฿ตຌพืๅนดิน  หรือหนือพืๅนดิน 

“งานจຌางทีไปรึกษา”  หมายความวา  งานจຌางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลพืไอป็น 
ผูຌ฿หຌคําปรึกษาหรือนะนํากหนวยงานของรัฐ฿นดຌานวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  ผังมือง  กฎหมาย  
ศรษฐศาสตร์  การงิน  การคลัง  สิไงวดลຌอม  วิทยาศาสตร์  ทคนลยี  สาธารณสุข  ศิลปวัฒนธรรม  
การศึกษาวิจัย  หรือดຌานอืไนทีไอยู฿นภารกิจของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐ 

“งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง”  หมายความวา  งานจຌางบริการจากบุคคลธรรมดา
หรือนิติบุคคลพืไอออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 

“การบริหารพัสดุ”  หมายความวา  การกใบ  การบันทึก  การบิกจาย  การยืม  การตรวจสอบ  
การบํารุงรักษา  ละการจําหนายพัสดุ 

“ราคากลาง”  หมายความวา  ราคาพืไอ฿ชຌป็นฐานสําหรับปรียบทียบราคาทีไผูຌยืไนขຌอสนอ 
เดຌยืไนสนอเวຌซึไงสามารถจัดซืๅอจัดจຌางเดຌจริงตามลําดับ  ดงัตอเปนีๅ 

(ํ) ราคาทีไเดຌมาจากการคํานวณตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการราคากลางกําหนด 
(๎) ราคาทีไเดຌมาจากฐานขຌอมูลราคาอຌางอิงของพัสดุทีไกรมบัญชีกลางจัดทํา 
(๏) ราคามาตรฐานทีไสํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอืไนกําหนด 
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(๐) ราคาทีไเดຌมาจากการสืบราคาจากทຌองตลาด 
(๑) ราคาทีไคยซืๅอหรือจຌางครัๅงหลังสุดภาย฿นระยะวลาสองปงบประมาณ 

(๒) ราคาอืไน฿ดตามหลักกณฑ์  วิธีการ  หรือนวทางปฏิบัติของหนวยงานของรัฐนัๅน  โ 
฿นกรณีทีไมีราคาตาม  (ํ)  ฿หຌ฿ชຌราคาตาม  (ํ)  กอน  ฿นกรณีทีไเมมีราคาตาม  (ํ)  ตมีราคาตาม  (๎)  

หรือ  (๏)  ฿หຌ฿ชຌราคาตาม  (๎)  หรือ  (๏)  กอน  ดยจะ฿ชຌราคา฿ดตาม  (๎)  หรือ  (๏)  ฿หຌคํานึงถึงประยชน์
ของหนวยงานของรัฐป็นสําคัญ  ฿นกรณีทีไเมมีราคาตาม  (ํ)  (๎)  ละ  (๏)  ฿หຌ฿ชຌราคาตาม  (๐)  (๑)  หรือ  (๒)  
ดยจะ฿ชຌราคา฿ดตาม  (๐)  (๑)  หรือ  (๒)  ฿หຌคํานึงถึงประยชน์ของหนวยงานของรัฐป็นสําคัญ 

“งินงบประมาณ”  หมายความวา  งินงบประมาณตามกฎหมายวาดຌวยงบประมาณรายจาย  
กฎหมายวาดຌวยวิธีการงบประมาณ  หรือกฎหมายกีไยวดຌวยการอนงบประมาณ  งินซึไงหนวยงานของรัฐ
เดຌรับเวຌดยเดຌรับอนุญาตจากรัฐมนตรี฿หຌเมตຌองนําสงคลังตามกฎหมายวาดຌวยวิธีการงบประมาณ 

หรือกฎหมายวาดຌวยงินคงคลัง  งินซึไงหนวยงานของรัฐเดຌรับเวຌดยเมตຌองนําสงคลังป็นรายเดຌผนดิน 
ตามกฎหมาย  ละงิน  ภาษีอากร  คาธรรมนียม  หรือผลประยชน์อืไน฿ดทีไตกป็นรายเดຌของราชการ 
สวนทຌองถิไนตามกฎหมายหรือทีไราชการสวนทຌองถิไนมีอํานาจรียกกใบตามกฎหมาย  ละ฿หຌหมายความ
รวมถึงงินกูຌ  งินชวยหลือ  ละงินอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 

“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทຌองถิไน  
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดຌวยวิธีการงบประมาณ  องค์การมหาชน  องค์กรอิสระ  องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  

หนวยธุรการของศาล  มหาวิทยาลัย฿นกํากับของรัฐ  หนวยงานสังกัดรัฐสภาหรือ฿นกํากับของรัฐสภา  
หนวยงานอิสระของรัฐ  ละหนวยงานอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 

“จຌาหนຌาทีไ”  หมายความวา  ผูຌมีหนຌาทีไกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุ  หรือผูຌทีไเดຌรับ
มอบหมายจากผูຌมีอํานาจ฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ 

“คณะกรรมการนยบาย”  หมายความวา  คณะกรรมการนยบายการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหาร
พสัดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการวินิจฉัย”  หมายความวา  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหาร
พสัดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการราคากลาง”  หมายความวา  คณะกรรมการราคากลางละขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ 
“คณะกรรมการ  ค.ป.ท.”  หมายความวา  คณะกรรมการความรวมมือป้องกันการทุจริต 
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์”  หมายความวา  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ละขຌอรຌองรียน 
“รัฐมนตรี”  หมายความวา  รัฐมนตรีผูຌรักษาการตามพระราชบัญญัตินีๅ 
มาตรา ๑ ฿หຌรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินีๅ  ละ฿หຌมี

อํานาจออกกฎกระทรวงละระบียบพืไอปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินีๅ 
กฎกระทรวงละระบียบนัๅน  มืไอเดຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาลຌว  ฿หຌ฿ชຌบังคับเดຌ 
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หมวด  ํ 

บททัไวเป 
 

 

มาตรา ๒ พืไอ฿หຌการปฏิบัติกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุดย฿ชຌงินงบประมาณ
ป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ  กิดความคุຌมคาตอภารกิจของรัฐ  ละป้องกันปัญหาการทุจริต  ฿หຌหนวยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามนวทางของพระราชบัญญัตินีๅ  ละกฎกระทรวง  ระบียบ  ละประกาศทีไออกตามความ฿น
พระราชบัญญัตินีๅ 

พืไอ฿หຌการดํานินงานของรัฐวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัย฿นกํากับของรัฐ  หนวยงานของรัฐ฿นตางประทศ
หรือสวนงานของหนวยงานของรัฐทีไตัๅงอยู฿นตางประทศ  หรือหนวยงานของรัฐอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง  
กิดความยืดหยุนละมีความคลองตัว  หากรัฐวิสาหกิจ  มหาวิทยาลัย฿นกํากับของรัฐ  หรือหนวยงานของรัฐนัๅน
ประสงค์จะจัด฿หຌมีระบียบ  ขຌอบังคับ  หรือขຌอบัญญัติกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุขึๅน฿ชຌอง
ทัๅงหมดหรือตบางสวน  กใ฿หຌกระทําเดຌ  ดยตຌองดํานินการ฿หຌสอดคลຌองกับหลักกณฑ์การจัดซืๅอจัดจຌาง
ละการบริหารพัสดุตามนวทางของพระราชบัญญัตนิีๅ  วຌนต฿นตางประทศทีไหนวยงานของรัฐหรือสวนงาน
ของหนวยงานของรัฐตัๅงอยูมีกฎหมาย  ธรรมนียมปฏิบัติ  หรือจารีตประพณีหงทຌองถิไนของตางประทศนัๅน
ป็นการฉพาะหรือกําหนดเวຌป็นอยางอืไน 

ระบียบ  ขຌอบังคับ  หรือขຌอบัญญัติตามวรรคสอง  จะกําหนด฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางดยวิธีคัดลือก
หรือวิธีฉพาะจาะจงตามมาตรา  ๑๒  ป็นอยางอืไนกใเดຌ 

ระบียบ  ขຌอบังคับ  หรือขຌอบัญญัติตามวรรคสองละวรรคสาม  ตຌองเดຌรับความหในชอบจาก
คณะกรรมการนยบาย  ละ฿หຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา 

มาตรา ๓ พระราชบัญญัตินีๅมิ฿หຌ฿ชຌบังคับก 
(ํ) การจัดซืๅอจัดจຌางของรัฐวิสาหกิจทีไกีไยวกับการพาณิชย์ดยตรง 
(๎) การจัดซืๅอจัดจຌางยุทธปกรณ์ละการบริการทีไกีไยวกับความมัไนคงของชาติดยวิธีรัฐบาล 

ตอรัฐบาลหรือดยการจัดซืๅอจัดจຌางจากตางประทศทีไกฎหมายของประทศนัๅนกําหนดเวຌป็นอยางอืไน 
(๏) การจัดซืๅอจัดจຌางพืไอการวิจัยละพัฒนา  พืไอการ฿หຌบริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา  

หรือการจຌางทีไปรึกษา  ทัๅงนีๅ  ทีไเมสามารถดํานินการตามพระราชบัญญัตินีๅเดຌ 
(๐) การจัดซืๅอจัดจຌางดย฿ชຌงินกูຌหรืองินชวยหลือจากรัฐบาลตางประทศ  องค์การระหวางประทศ  

สถาบันการงินระหวางประทศ  องค์การตางประทศทัๅง฿นระดับรัฐบาลละทีไมิ฿ชระดับรัฐบาล  มูลนิธิ
หรืออกชนตางประทศ  ทีไสัญญาหรือขຌอกําหนด฿นการ฿หຌงินกูຌหรืองินชวยหลือกําหนดเวຌป็นอยางอืไน 

(๑) การจัดซืๅอจัดจຌางดย฿ชຌงินกูຌหรืองินชวยหลือจากรัฐบาลตางประทศ  องค์การระหวางประทศ  
สถาบันการงินระหวางประทศ  องค์การตางประทศทัๅง฿นระดับรัฐบาลละทีไมิ฿ชระดับรัฐบาล  มูลนิธิ
หรืออกชนตางประทศ  ทีไสัญญาหรือขຌอกําหนด฿นการ฿หຌงินกูຌหรืองินชวยหลือกําหนดเวຌป็นอยางอืไน  
ดย฿ชຌงินกูຌหรืองินชวยหลือนัๅนรวมกับงินงบประมาณ  ซึไงจํานวนงินกูຌหรืองินชวยหลือทีไ฿ชຌนัๅนป็นเป
ตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการนยบายประกาศกําหนด฿นราชกิจจานุบกษา 
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(๒) การจัดซืๅอจัดจຌางของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลทีไป็นหนวยงานของรัฐดย฿ชຌ 
งินบริจาครวมทัๅงดอกผลของงนิบริจาค  ดยเม฿ชຌงินบริจาคนัๅนรวมกับงินงบประมาณ 

การจัดซืๅอจัดจຌางตาม  (ํ)  (๎)  ละ  (๏)  ทีไเดຌรับยกวຌนมิ฿หຌนําพระราชบัญญัตินีๅมา฿ชຌบังคับ 
ตຌองป็นเปตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการนยบายประกาศกําหนด฿นราชกิจจานุบกษา  ดยประกาศ
ดังกลาวจะกําหนด฿หຌหนวยงานของรัฐสนอรืไองการจัดซืๅอจัดจຌาง฿ดตาม  (ํ)  (๎)  หรือ  (๏)  ตอ
คณะกรรมการนยบายพืไออนุมัติ฿หຌเดຌรับยกวຌนป็นรายกรณีเปกใเดຌ 

การยกวຌนมิ฿หຌนําบทบัญญัติหงพระราชบัญญัตินีๅมา฿ชຌบังคับกการจัดซืๅอจัดจຌาง฿ดทัๅงหมด 
หรือตบางสวนนอกหนือจากการยกวຌนตามวรรคหนึไง  ฿หຌตราป็นพระราชกฤษฎีกาตามขຌอสนอของ
คณะกรรมการนยบาย 

กรณีตามวรรคหนึไงละวรรคสาม  ฿หຌหนวยงานของรัฐจัด฿หຌมีกฎหรือระบียบกีไยวกับการจัดซืๅอ
จดัจຌางละการบริหารพัสดุตามหลักกณฑ์ละนวทางของพระราชบัญญัตินีๅ  ดยอยางนຌอยตຌองมีหลักการ
ตามมาตรา  ๔  วรรคหนึไง 

การจัดซืๅอจัดจຌางตาม  (๒)  นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลทีไป็นหนวยงานของรัฐ
ตຌองดํานินการตามวรรคสีไลຌว  ฿หຌสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลทีไป็นหนวยงานของรัฐนัๅนรายงาน
ผลการปฏิบัติงานตอคณะกรรมการนยบายตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไคณะกรรมการนยบายกําหนด 

มาตรา ๔ การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตຌองกอ฿หຌกิด
ประยชน์สูงสุดกหนวยงานของรัฐ  ละตຌองสอดคลຌองกับหลักการ  ดงัตอเปนีๅ 

(ํ) คุຌมคา  ดยพัสดุทีไจัดซืๅอจัดจຌางตຌองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะทีไตอบสนองวัตถุประสงค์ 
฿นการ฿ชຌงานของหนวยงานของรัฐ  มีราคาทีไหมาะสม  ละมีผนการบริหารพัสดุทีไหมาะสมละชัดจน 

(๎) ปรง฿ส  ดยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุตຌองกระทําดยปຂดผย  ปຂดอกาส฿หຌมี
การขงขันอยางป็นธรรม  มีการปฏิบัติตอผูຌประกอบการทุกรายดยทาทียมกัน  มีระยะวลาทีไหมาะสม
ละพียงพอตอการยืไนขຌอสนอ  มีหลักฐานการดํานินงานชัดจน  ละมีการปຂดผยขຌอมูลการจัดซืๅอจัดจຌาง
ละการบริหารพัสดุ฿นทุกขัๅนตอน 

(๏) มีประสิทธิภาพละประสิทธิผล  ดยตຌองมีการวางผนการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ
ลวงหนຌาพืไอ฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุป็นเปอยางตอนืไองละมีกําหนดวลาทีไหมาะสม  
ดยมีการประมินละปຂดผยผลสัมฤทธิ่ของการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ 

(๐) ตรวจสอบเดຌ  ดยมีการกใบขຌอมูลการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุอยางป็นระบบ 
พืไอประยชน์฿นการตรวจสอบ 

฿หຌหนวยงานของรัฐ฿ชຌหลักการตามวรรคหนึไงพืไอป็นนวทาง฿นการปฏิบัติกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌาง
ละการบริหารพัสดุ  หากการจัดซืๅอจัดจຌางเมป็นเปตามหลักการดังกลาว  ตเมมีผลตอการจัดซืๅอจัดจຌาง 
อยางมีนัยสําคัญ  หรือกิดจากกรณีรงดวน  หรือมีหตุผลหรือความจําป็นอืไน  การจัดซืๅอจัดจຌางนัๅนยอมเมสียเป 



หนຌา   ํ๔ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

฿หຌ฿ชຌหลักการตามวรรคหนึไงป็นนวทาง฿นการปฏิบัติตามอํานาจหนຌาทีไของคณะกรรมการนยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ละคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ดยอนุลม 

มาตรา ๕ การกําหนดคุณลักษณะฉพาะของพัสดุทีไจะทําการจัดซืๅอจัดจຌาง  ฿หຌหนวยงานของรัฐ
คํานึงถึงคุณภาพ  ทคนิค  ละวัตถุประสงค์ของการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุนัๅน  ละหຌามมิ฿หຌกําหนดคุณลักษณะฉพาะ
ของพัสดุ฿หຌ฿กลຌคียงกับยีไหຌอ฿ดยีไหຌอหนึไง  หรือของผูຌขายราย฿ดรายหนึไงดยฉพาะ  วຌนตพัสดุทีไจะทํา 
การจัดซืๅอจัดจຌางตามวัตถุประสงค์นัๅนมียีไหຌอดียวหรือจะตຌอง฿ชຌอะเหลของยีไหຌอ฿ด  กใ฿หຌระบุยีไหຌอนัๅนเดຌ   

มาตรา ํ์ ภาย฿ตຌบังคับมาตรา  ๒๒  หຌามมิ฿หຌหนวยงานของรัฐปຂดผยขຌอสนอของผูຌยืไนขຌอสนอ
฿นสวนทีไป็นสาระสําคัญละป็นขຌอมูลทางทคนิคของผูຌยืไนขຌอสนอ  ซึไงอาจกอ฿หຌกิดการเดຌปรียบสียปรียบ
ระหวางผูຌยืไนขຌอสนอดຌวยกันตอผูຌซึไงมิเดຌกีไยวขຌองกับการจัดซืๅอจัดจຌางครัๅงนัๅนหรือตอผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน  
วຌนตป็นการปຂดผยขຌอมูลตอผูຌมีอํานาจหนຌาทีไตามกฎหมาย  หรือการดํานินการตามกฎหมาย 

มาตรา ํํ ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดทําผนการจัดซืๅอจัดจຌางประจําป  ละประกาศผยพร
฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางละของหนวยงานของรัฐตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด  
ละ฿หຌปຂดประกาศดยปຂดผย  ณ  สถานทีไปຂดประกาศของหนวยงานของรัฐนัๅน  วຌนต 

(ํ) กรณีทีไมีความจําป็นรงดวนหรือป็นพัสดุทีไ฿ชຌ฿นราชการลับ  ทัๅงนีๅ  ตามมาตรา  ๑๒  (ํ)  (ค)  
หรือ  (ฉ) 

(๎) กรณีทีไมีวงงิน฿นการจัดซืๅอจัดจຌางตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวงหรือมีความจําป็นตຌอง฿ชຌพัสดุ
ดยฉกุฉินหรือป็นพัสดุทีไจะขายทอดตลาด  ทัๅงนีๅ  ตามมาตรา  ๑๒  (๎)  (ข)  (ง)  หรือ  (ฉ) 

(๏) กรณีทีไ ป็นงานจຌางทีไปรึกษาทีไ มีวงงินคาจຌางตามทีไ กําหนด฿นกฎกระทรวงหรือทีไ มี 
ความจําป็นรงดวนหรือทีไกีไยวกับความมัไนคงของชาติ  ทัๅงนีๅ  ตามมาตรา  ๓์  (๏)  (ข)  หรือ  (ฉ) 

(๐) กรณีทีไป็นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางทีไมีความจําป็นรงดวนหรือทีไกีไยวกับ
ความมัไนคงของชาตติามมาตรา  ๔๎  (๏) 

หลักกณฑ์   วิธีการ   ละรายละอียดการจัดทําผนการจัดซืๅอจัดจຌางตามวรรคหนึไ ง   
ละการปลีไยนปลงผน  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ํ๎ หนวยงานของรัฐตຌองจัด฿หຌมีการบันทึกรายงานผลการพิจารณารายละอียด
วิธีการละขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌางละจัดกใบเวຌอยางป็นระบบ  พืไอประยชน์฿นการตรวจดูขຌอมูล 
มืไอมีการรຌองขอ 

การจัดทําบันทึกรายงานผลการพิจารณา  รายละอียดวิธีการละขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌาง 
ละการรຌองขอพืไอตรวจดูบันทึกรายงานดังกลาว  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ํ๏ ฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง  ผูຌทีไ มีหนຌาทีไดํานินการตຌองเมป็นผูຌ มีสวนเดຌสียกับ 
ผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญา฿นงานนัๅน 



หนຌา   ํ๕ 
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฿นกรณีทีไปรากฏ฿นภายหลังวาผูຌทีไ มีหนຌาทีไดํานินการตามวรรคหนึไงป็นผูຌมีสวนเดຌสียกับ 
ผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญา฿นขัๅนตอนหนึไงขัๅนตอน฿ดของการจัดซืๅอจัดจຌาง  หรือป็นกรรมการ฿นคณะกรรมการ 
การจัดซืๅอจัดจຌาง  ตเมมีผลตอการจัดซืๅอจัดจຌางอยางมีนัยสําคัญ  การจัดซืๅอจัดจຌางนัๅนยอมเมสียเป 

มาตรา ํ๐ พืไอ฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางป็นเปดยรียบรຌอยละเมกอ฿หຌกิดความสียหาย 
ตอหนวยงานของรัฐ  ฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐเดຌทําการจัดซืๅอจัดจຌางขัๅนตอนหนึไงขัๅนตอน฿ดผิดพลาด 
หรือผิดหลงลใกนຌอยละเมมีผลตอการจัดซืๅอจัดจຌางอยางมีนัยสําคัญ  การจัดซืๅอจัดจຌางนัๅนยอมเมสียเป 

มาตรา ํ๑ ผูຌมีอํานาจอนุมัติสัไงซืๅอหรือสัไงจຌางพัสดุดยวิธี฿ดตามพระราชบัญญัตินีๅจะป็น 
ผูຌดํารงตําหนง฿ดละภาย฿นวงงินทา฿ด  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๎ 

การมีสวนรวมของภาคประชาชนละผูຌประกอบการ฿นการป้องกันการทุจริต 
 

 

มาตรา ํ๒ พืไอ฿หຌกิดความปรง฿ส฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ  ฿หຌหนวยงานของรัฐจัด฿หຌ
ภาคประชาชนมีสวนรวม฿นการสังกตการณ์ขัๅนตอนหนึไงขัๅนตอน฿ดของการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงานของรัฐ
ตามทีไกําหนดเวຌ฿นหมวดนีๅ 

มาตรา ํ๓ ฿นการดํานินการตามมาตรา  ํ๒  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  อาจกําหนด฿หຌมี 
การจัดทําขຌอตกลงคุณธรรมตามครงการความรวมมือป้องกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 
ตามมาตรา  ํ๔  กใเดຌ  ทัๅงนีๅ  การจัดซืๅอจัดจຌางทีไตຌองจัดทําขຌอตกลงคุณธรรมดังกลาว฿หຌป็นเปตามทีไ
คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนด฿นราชกิจจานุบกษา  ดยอยางนຌอย฿หຌคํานึงถึงวงงินของการจัดซืๅอ
จัดจຌาง  มาตรการป้องกันการทุจริต  การจัดซืๅอจัดจຌางทีไมีความสีไยงตอการทุจริต  ละความคลองตัว 
฿นการดํานินงานของหนวยงานของรัฐพืไอประกอบการพิจารณาดຌวย 

คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  อาจกําหนดวิธีการนอกหนือจากวรรคหนึไงพืไออํานวยความสะดวก 
฿หຌภาคประชาชนมีสวนรวม฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐกใเดຌ  ทัๅงนีๅ   ตามทีไคณะกรรมการ   ค .ป.ท .   

ประกาศกําหนด฿นราชกิจจานุบกษา   
มาตรา ํ๔ ขຌอตกลงคุณธรรมตามครงการความรวมมือป้องกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง

ภาครัฐ  ฿หຌจัดทําป็นขຌอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐจຌาของครงการละผูຌประกอบการทีไจะขຌา
ยืไนขຌอสนอ  ดยฝຆายหนวยงานของรัฐจຌาของครงการละฝຆายผูຌประกอบการทีไจะขຌายืไนขຌอสนอตຌอง 
ตกลงกันวาจะเมกระทําการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง  ละ฿หຌมีผูຌสังกตการณ์ซึไงมีความรูຌ  ความชีไยวชาญ  

หรือประสบการณ์  ทีไจําป็นตอครงการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅน โ  ขຌารวมสังกตการณ์฿นการจัดซืๅอจัดจຌางตัๅงต
ขัๅนตอนการจัดทํารางขอบขตของงานหรือรายละอียดของพัสดุทีไจะทําการจัดซืๅอจัดจຌางละรางอกสาร
ชิญชวนจนถึงขัๅนตอนสิๅนสุดครงการ  ดยผูຌสังกตการณ์ตຌองมีความป็นกลางละเมป็นผูຌมีสวนเดຌสีย 
฿นครงการการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅน  ลຌว฿หຌรายงานความหในพรຌอมขຌอสนอนะตอคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  

ทราบดຌวย 



หนຌา   ๎์ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

นวทางละวิธีการ฿นการดํานินงานครงการ  บบของขຌอตกลงคุณธรรม  การคัดลือกผูຌสังกตการณ์  

ละการจัดทํารายงานตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามทีไคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนด฿นราชกิจจานุบกษา 
มาตรา ํ๕ ผูຌประกอบการทีไอยู ฿นประภทหรือมีวงงิน฿นการจัดซืๅอจัดจຌางตามทีไ

คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนด฿นราชกิจจานุบกษา  หากประสงค์จะขຌายืไนขຌอสนอกับ
หนวยงานของรัฐ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางตามพระราชบัญญัตินีๅ  ตຌองจัด฿หຌมีนยบาย฿นการป้องกันการทุจริต
ละมีนวทางป้องกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางทีไหมาะสม 

มาตรฐานขัๅนตไําของนยบายละนวทางป้องกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางทีไผูຌประกอบการ
ตຌองจัด฿หຌมีตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามทีไคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนด฿นราชกิจจานุบกษา 

หมวด  ๏ 

คณะกรรมการ 
 

 

สวนทีไ  ํ 

คณะกรรมการนยบายการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

 

มาตรา ๎์ ฿หຌมีคณะกรรมการนยบายการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ประกอบดຌวย   

(ํ) รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังซึไงรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงการคลังมอบหมาย  ป็นประธานกรรมการ   

(๎) กรรมการดยตําหนง   เดຌก   ปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี   ปลัดกระทรวงการคลัง  
ปลัดกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม   ลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา   ผูຌอํานวยการ 
สํานักงบประมาณ  อัยการสูงสุด  อธิบดีกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน  ผูຌอํานวยการสํานักงาน
คณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ  ผูຌวาการตรวจงินผนดิน  ละลขาธิการคณะกรรมการป้องกัน 
ละปราบปรามการทุจริตหงชาติ 

(๏) กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิจํานวนเมนຌอยกวาหຌาคนตเมกินจใดคน  ซึไงคณะรัฐมนตรีตงตัๅง
จากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการคຌาหงประทศเทย  ละสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย  
หงละหนึไงคน  ฿นสวนทีไหลือ฿หຌตงตัๅงจากผูຌมีความรูຌ  ความชีไยวชาญ  หรือประสบการณ์ดຌานวิศวกรรม  
สถาปัตยกรรม  การงิน  การคลัง  การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์ละทคนลยี  หรือดຌานอืไน โ  ทีไกีไยวขຌอง
ละป็นประยชน์ตอการดํานินงานของคณะกรรมการนยบาย 

฿หຌอธิบดีกรมบัญชีกลางป็นกรรมการละลขานุการ  ละ฿หຌขຌาราชการของกรมบัญชีกลาง 
ซึไงอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจํานวนสองคนป็นผูຌชวยลขานุการ 



หนຌา   ๎ํ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

มาตรา ๎ํ กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิตຌองมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌาม  ดงัตอเปนีๅ 
(ํ) มีสัญชาติเทย 
(๎) มีอายุเมตไํากวาสามสิบหຌาป 
(๏) เมป็นบุคคลลຌมละลาย  หรือเมคยป็นบุคคลลຌมละลายทุจริต 
(๐) เมป็นคนเรຌความสามารถหรือคนสมือนเรຌความสามารถ 
(๑) เมคยเดຌรับทษจําคุกดยคําพิพากษาถึงทีไสุด฿หຌจําคุก  วຌนตป็นทษสําหรับความผิด 

ทีไเดຌกระทําดยประมาทหรือความผิดลหุทษ 
(๒) เมป็นขຌาราชการการมือง  ผูຌดํารงตําหนงทางการมือง  สมาชิกสภาทຌองถิไนหรือผูຌบริหารทຌองถิไน  

กรรมการหรือผูຌดํารงตําหนงอืไน฿นพรรคการมือง  หรือจຌาหนຌาทีไของพรรคการมือง 
(๓) เมมีสวนเดຌสียหรือมีผลประยชน์ขดัยຌงดยตรงกับการปฏิบัติหนຌาทีไ฿นตําหนงกรรมการ 
มาตรา ๎๎ กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิมีวาระอยู฿นตําหนงคราวละสามป  ละอาจเดຌรับ

ตงตัๅงอีกเดຌ  ตจะดํารงตําหนงติดตอกันกินสองวาระเมเดຌ 
มืไอครบกําหนดตามวาระ฿นวรรคหนึไง  ฿หຌดํานินการตงตัๅงกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ฿หมภาย฿น 

หกสิบวัน  ฿นระหวางทีไยังมิเดຌตงตัๅงกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิขึๅน฿หม  ฿หຌกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิซึไงพຌนจาก
ตําหนงตามวาระนัๅนอยู฿นตําหนงพืไอดํานินงานตอเปจนกวากรรมการผูຌทรงคุณวุฒิซึไงเดຌรับตงตัๅง฿หม 
ขຌารับหนຌาทีไ 

มาตรา ๎๏ นอกจากการพຌนจากตําหนงตามวาระ  กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิพຌนจากตําหนงมืไอ 
(ํ) ตาย 
(๎) ลาออก 
(๏) ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตຌองหຌามตามมาตรา  ๎ํ 

(๐) คณะรัฐมนตรี฿หຌออก   พราะหยอนความสามารถ   บกพรองหรือทุจริตตอหนຌาทีไ   
หรือมีความประพฤติสืไอมสีย 

฿นกรณีทีไกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิพຌนจากตําหนงกอนวาระหรือมีการตงตัๅงกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ
฿นระหวางทีไกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิทีไตงตัๅงเวຌลຌวยังมีวาระอยู฿นตําหนง  เมวาจะป็นการตงตัๅงพิไมขึๅน
หรือตงตัๅงทนตําหนงทีไวาง  ฿หຌผูຌทีไเดຌรับตงตัๅงนัๅนดํารงตําหนงเดຌทากับวาระทีไหลืออยูของกรรมการ
ผูຌทรงคุณวุฒิทีไตงตัๅงเวຌลຌวนัๅน  ทัๅงนีๅ  ฿นกรณีการตงตัๅงทนตําหนงทีไวาง  หากวาระทีไหลืออยูเมถึง 
กຌาสิบวันจะเมตงตัๅงกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิทนกใเดຌ 

฿นกรณีทีไกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิพຌนจากตําหนงกอนวาระ  ฿หຌคณะกรรมการนยบายประกอบดຌวย
กรรมการทัๅงหมดทาทีไมีอยูจนกวาจะมีการตงตัๅงกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง 

มาตรา ๎๐ ฿หຌคณะกรรมการนยบายมีอํานาจหนຌาทีไ  ดงัตอเปนีๅ 
(ํ) สนอนะนยบายการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐตอคณะรัฐมนตรี 



หนຌา   ๎๎ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

(๎) สนอนะนวทาง฿นการพฒันาละปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหาร
พสัดุภาครัฐตอคณะรัฐมนตรี  พืไอ฿หຌกิดความป็นธรรมละมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน 

(๏) กํากับดูลการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐของหนวยงานของรัฐ฿หຌป็นเป 
ตามนวทางของพระราชบญัญัตินีๅ 

(๐) วินิจฉัยความป็นมฆะของสัญญาหรือขຌอตกลงตามมาตรา  ํ์๐  รวมทัๅงตีความละ
วินิจฉัยปัญหาขຌอหารือกีไยวกับประกาศทีไคณะกรรมการนยบายออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ 

(๑) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานละจรรยาบรรณของจຌาหนຌาทีไ 
(๒) กําหนดนวทาง  วิธีปฏิบัติ  บบหรือตัวอยาง  กีไยวกับการปฏิบัติตามระบียบทีไออก 

ตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ 
(๓) จัดทํารายงานกีไยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีๅสนอคณะรัฐมนตรีอยางนຌอยปละ

หนึไงครัๅง 
(๔) ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไกําหนด฿นพระราชบัญญัตินีๅ  หรือตามทีไรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรี

มอบหมาย 
฿นการปฏิบัติตามอํานาจหนຌาทีไตามวรรคหนึไง  คณะกรรมการนยบายอาจชิญจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌอง

หรือบุคคลอืไน฿ดมาสดงความคิดหใน  ชีๅจง  หรือ฿หຌสงอกสารหรือหลักฐานทีไกีไยวขຌองพืไอประกอบ 
การพิจารณาเดຌ 

ผลการดํานินการตาม  (๐)  (๑)  (๒)  ละ  (๓)  ฿หຌประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๎๑ การประชุมคณะกรรมการนยบาย  ตຌองมีกรรมการมาประชุมเมนຌอยกวา 
กึไงหนึไงของจํานวนกรรมการทัๅงหมด  จงึจะป็นองค์ประชุม 

฿หຌประธานกรรมการป็นประธาน฿นทีไประชุม  ถຌาประธานกรรมการเมมาประชุมหรือเมอาจ
ปฏิบัติหนຌาทีไเดຌ  ฿หຌทีไประชุมลือกกรรมการซึไงมาประชุมคนหนึไงป็นประธาน฿นทีไประชุม 

การวินิจฉัยชีๅขาดของทีไประชุม฿หຌถือสียงขຌางมาก  กรรมการคนหนึไง฿หຌมีสียงหนึไง฿นการลงคะนน  
ถຌาคะนนสียงทากัน  ฿หຌประธาน฿นทีไประชุมออกสียงพิไมขึๅนอีกสียงหนึไงป็นสียงชีๅขาด 

ประธานกรรมการหรือกรรมการผูຌ฿ดมีสวนเดຌสียเมวาดยตรงหรือดยอຌอม฿นรืไองซึไงทีไประชุม
พิจารณา  หຌามมิ฿หຌขຌารวมประชุมหรือมีมติ฿นรืไองนัๅน  ฿นกรณีทีไมีหตุอันควรสงสัยวาประธานกรรมการ
หรือกรรมการผูຌนัๅนมีสวนเดຌสียดยตรงหรือดยอຌอม฿นรืไองซึไงทีไประชุมพิจารณาหรือเม  ฿หຌทีไประชุม
พิจารณาตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด  ซึไง฿นระหวางทีไประชุมพิจารณารืไองดังกลาว  ประธานกรรมการ
หรือกรรมการผูຌนัๅนมืไอเดຌชีๅจงละตอบขຌอซักถามลຌวจะตຌองออกจากทีไประชุม  ละ฿หຌถือวาคณะกรรมการนยบาย
ประกอบเปดຌวยประธานกรรมการละกรรมการทุกคน  ลຌวตกรณี  ทีไเม฿ชผูຌตຌองออกจากทีไประชุม
พราะหตุดังกลาว 



หนຌา   ๎๏ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

มาตรา ๎๒ คณะกรรมการนยบายมีอํานาจตงตัๅงคณะอนุกรรมการพืไอทําการ฿ด โ  ทนเดຌ  
ละ฿หຌนาํบทบัญญัติมาตรา  ๎๑  มา฿ชຌบังคับกับการประชุมของคณะอนุกรรมการดยอนุลม 

สวนทีไ  ๎ 

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

 

มาตรา ๎๓ ฿หຌมีคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ  
ประกอบดຌวย 

(ํ) ปลัดกระทรวงการคลัง  ป็นประธานกรรมการ   
(๎) กรรมการดยตําหนง  เดຌก  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผูຌทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ผูຌทนสํานักงานปลัดกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม  ผูຌทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
ผูຌทนสํานักงบประมาณ  ผูຌทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผูຌทนกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน  ละผูຌทน
สํานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ 

(๏) กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิจํานวนเมนຌอยกวาหຌาคนตเมกินจใดคนซึไงปลัดกระทรวงการคลัง
ตงตัๅงจากผูຌมีความรูຌ  ความชีไยวชาญ  หรือประสบการณ์ดຌานวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  การงิน  การคลัง  
การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์ละทคนลยี  หรือดຌานอืไน โ  ทีไกีไยวขຌองละป็นประยชน์ตอ 
การดํานินงานของคณะกรรมการวินิจฉัย 

฿หຌอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขຌาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึไงป็นกรรมการละลขานุการ  
ละอีกสองคนป็นผูຌชวยลขานุการ 

มาตรา ๎๔ ฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๎ํ  มาตรา  ๎๎  ละมาตรา  ๎๏  มา฿ชຌบังคับกับ
กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสวนทีไ  ๎  ของหมวด  ๏  คณะกรรมการ  ดยอนุลม 

มาตรา ๎๕ ฿หຌคณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจหนຌาทีไ  ดงัตอเปนีๅ 
(ํ) สนอนะนวทางการปรับปรุงกຌเขปัญหากีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ

ตอคณะกรรมการนยบาย 
(๎) ฿หຌคําปรึกษานะนํากจຌาหนຌาทีไหรือหนวยงานของรัฐกีไยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีๅ 
(๏) ตีความละวินิจฉัยปัญหาขຌอหารือกีไยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีๅ  กฎกระทรวง  

หรือระบียบทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ 
(๐) ยกวຌนหรือผอนผันการเมปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระบียบทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ 
(๑) สนอความหในตอปลัดกระทรวงการคลัง฿นการพิจารณาสัไง฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญา

ป็นผูຌทิๅงงาน  ละการพิกถอนรายชืไอผูຌทิๅงงาน  รวมทัๅงสนอความหในตอปลัดกระทรวงการคลังละรัฐมนตรี
฿นการพิจารณาอุทธรณ์คําสัไงลงทษ฿หຌป็นผูຌทิๅงงาน 

(๒) จัดทํารายงานกีไยวกับปัญหาละอุปสรรค฿นการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุสนอ
คณะกรรมการนยบายอยางนຌอยปละหนึไงครัๅง 



หนຌา   ๎๐ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

(๓) ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไกําหนด฿นพระราชบัญญัตินีๅหรือตามทีไคณะกรรมการนยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดํานินการตาม  (๎)  (๏)  (๐)  ละ  (๒)  ฿หຌประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด 

การตีความละวินิจฉัยปัญหาขຌอหารือตาม  (๏)  ถຌาหนวยงานของรัฐมีขຌอหารือตามมาตรา  ๔  

มาตรา  ํ๏  หรือมาตรา  ํ๐  ฿หຌคณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณา฿หຌลຌวสรใจภาย฿นสามสิบวันนับต 
วันทีไเดຌรับขຌอหารือ  ละ฿หຌคณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจสัไงระงับการจัดซืๅอจัดจຌางเวຌกอนเดຌหากหในสมควร  
วຌนตหนวยงานของรัฐจะเดຌลงนาม฿นสัญญาจัดซืๅอจัดจຌางลຌว 

฿นกรณีทีไคณะกรรมการวินิจฉัยเดຌมีคําวินิจฉัยตามวรรคสามวาการเมปฏิบัติตามมาตรา  ๔  

มาตรา  ํ๏  หรือมาตรา  ํ๐  มีผลตอการจัดซืๅอจัดจຌางอยางมีนัยสําคัญ  ฿หຌคณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจ
สัไงยกลิกการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅน  วຌนตหนวยงานของรัฐจะเดຌลงนาม฿นสัญญาจัดซืๅอจัดจຌางลຌว 

มาตรา ๏์ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจตงตัๅงคณะอนุกรรมการพืไอทําการ฿ด โ  ทนเดຌ 
฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๎ ๑  มา฿ชຌบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการวินิจฉัยละคณะอนุกรรมการ

ดยอนุลม 
มาตรา ๏ํ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจรียก฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไกีไยวขຌองหรือบุคคลอืไน฿ด 

มาชีๅจงหรือ฿หຌถຌอยคํา  หรือ฿หຌสงอกสารหรือหลักฐานทีไกีไยวขຌองพืไอประกอบการพิจารณาเดຌ 
สวนทีไ  ๏ 

คณะกรรมการราคากลางละขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ 
 

 

มาตรา ๏๎ ฿หຌมีคณะกรรมการราคากลางละขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ  ประกอบดຌวย   
(ํ) อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ป็นประธานกรรมการ 
(๎) กรรมการดยตําหนง  เดຌก  ผูຌทนกระทรวงกลาหม  ผูຌทนกระทรวงการคลัง   

ผูຌทนกระทรวงดิจิทัลพืไอศรษฐกิจละสังคม  ผูຌทนกระทรวงพาณิชย์  ผูຌทนกระทรวงสาธารณสุข  
ผูຌทนสํานักงบประมาณ  ผูຌทนสํานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ  ผูຌทนกรมชลประทาน  
ผูຌทนกรมทางหลวง  ผูຌทนกรมทางหลวงชนบท  ผูຌทนกรมยธาธิการละผังมือง  ละผูຌทนสํานักงาน
การตรวจงินผนดิน 

(๏) กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิจํานวนเมนຌอยกวาจใดคนตเมกินสิบอใดคน  ซึไงปลัดกระทรวงการคลัง
ตงตัๅงจากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการคຌาหงประทศเทย  ละสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย  
หงละหนึไงคน  ฿นสวนทีไหลือ฿หຌตงตัๅงจากผูຌมีความรูຌ  ความชีไยวชาญ  หรือประสบการณ์฿นดຌานพัสดุ 
หรือดຌานอืไนอันป็นประยชน์ตองานของคณะกรรมการราคากลาง 

฿หຌอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขຌาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึไงป็นกรรมการละลขานุการ  
ละอีกสองคนป็นผูຌชวยลขานุการ 



หนຌา   ๎๑ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

มาตรา ๏๏ ฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๎ํ  มาตรา  ๎๎  ละมาตรา  ๎๏  มา฿ชຌบังคับกับ
กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสวนทีไ  ๏  ของหมวด  ๏  คณะกรรมการ  ดยอนุลม 

มาตรา ๏๐ ฿หຌคณะกรรมการราคากลางมีอํานาจหนຌาทีไ  ดงัตอเปนีๅ 
(ํ) ออกประกาศกําหนดหลักกณฑ์ละวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๎) กํากับดูลการกําหนดราคากลาง฿หຌป็นเปตามนวทางของพระราชบัญญัตินีๅ 
(๏) ฿หຌคําปรึกษานะนํากจຌาหนຌาทีไหรือหนวยงานของรัฐกีไยวกับการดํานินการตามหลักกณฑ์

ละวิธกีารกําหนดราคากลาง 
(๐) ตีความละวินิจฉัยปัญหาขຌอหารือกีไยวกับหลักกณฑ์ละวิธีการกําหนดราคากลาง 
(๑) ยกวຌนหรือผอนผันกรณีทีไเมสามารถปฏิบัติตามรายละอียดของหลักกณฑ์ละวิธีการ

กําหนดราคากลางตาม  (ํ) 

(๒) พิจารณาขຌอรຌองรียนกรณีทีไหในวาหนวยงานของรัฐมิเดຌปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ 

ละวิธกีารกําหนดราคากลาง 
(๓) ออกประกาศกําหนดหลักกณฑ์  วิธีการ  ละงืไอนเข฿นการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการทีไมีสิทธิ

ป็นผูຌยืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐ 
(๔) จัดทํารายงานกีไยวกับปัญหาละอุปสรรค฿นการดํานินการกําหนดราคากลางของ

หนวยงานของรัฐ  ละการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการทีไมีสิทธิป็นผูຌยืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐสนอ
คณะกรรมการนยบายอยางนຌอยปละหนึไงครัๅง 

(๕) ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไกําหนด฿นพระราชบัญญัตินีๅหรือตามทีไคณะกรรมการนยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดํานินการตาม  (ํ)  (๐)  (๑)  (๒)  (๓)  ละ  (๔)  ฿หຌประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด 

ประกาศตาม  (ํ)  ละ  (๓)  ฿หຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษา 
มาตรา ๏๑ คณะกรรมการราคากลางตຌองพิจารณาทบทวนหลักกณฑ์ละวิธีการกําหนด

ราคากลางอยางนຌอยปละหนึไงครัๅง 
มืไอเดຌทบทวนหลักกณฑ์ละวิธีการกําหนดราคากลางตามวรรคหนึไงลຌว  ฿หຌประกาศ฿นระบบ

ครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางละประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาดຌวย 
มาตรา ๏๒ คณะกรรมการราคากลางมีอํานาจตงตัๅงคณะอนุกรรมการพืไอทําการ฿ด โ  

ทนเดຌ  ทัๅงนีๅ  ฿หຌตงตัๅงตามความชีไยวชาญ฿นตละประภทของพัสดุ  ชน  งานกอสรຌาง  ยาละวชภัณฑ์  

หรือพัสดุทีไกีไยวกับทคนลยีสารสนทศ 
฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา   ๎๑   มา฿ชຌบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการราคากลาง 

ละคณะอนุกรรมการดยอนุลม 



หนຌา   ๎๒ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

สวนทีไ  ๐ 

คณะกรรมการความรวมมือป้องกันการทุจริต 
 

 

มาตรา ๏๓ ฿หຌมีคณะกรรมการความรวมมือป้องกันการทุจริต  ประกอบดຌวย 
(ํ) ปลัดกระทรวงการคลัง  ป็นประธานกรรมการ 
(๎) กรรมการดยตําหนง  เดຌก  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผูຌทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  

ผูຌทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการศรษฐกิจละสังคมหงชาติ  ผูຌทนสํานักงบประมาณ   

ผูຌทนสํานักงานอัยการสูงสุด  ผูຌทนสํานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ  ละผูຌทนสํานักงาน
คณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ 

(๏) กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิจํานวนเมนຌอยกวาหຌาคนตเมกินจใดคน  ซึไงปลัดกระทรวงการคลัง
ตงตัๅงจากองค์กรอกชนทีไจัดตัๅงขึๅนดยมีวัตถุประสงค์฿นการตอตຌานการทุจริตหรือสงสริมดຌานคุณธรรม
ละจริยธรรม  ทัๅงนีๅ  องค์กรอกชนดังกลาวตຌองป็นนิติบุคคลตามกฎหมายเทยทีไมีผลงานป็นทีไยอมรับ
ละเดຌดาํนินงานมาลຌวเมนຌอยกวาสองป   

฿หຌอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขຌาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึไงป็นกรรมการละลขานุการ  
ละอีกสองคนป็นผูຌชวยลขานุการ 

มาตรา ๏๔ ฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๎ํ  มาตรา  ๎๎  ละมาตรา  ๎๏  มา฿ชຌบังคับกับ
กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสวนทีไ  ๐  ของหมวด  ๏  คณะกรรมการ  ดยอนุลม 

มาตรา ๏๕ ฿หຌคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มีอํานาจหนຌาทีไ  ดงัตอเปนีๅ 
(ํ) กําหนดนวทางละวิธีการ฿นการดํานินงานครงการความรวมมือป้องกันการทุจริต 

฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 
(๎) กําหนดบบของขຌอตกลงคุณธรรมละบบรายงานของผูຌสงักตการณ์ 
(๏) คัดลือกครงการการจัดซืๅอจัดจຌางพืไอขຌารวมครงการความรวมมือป้องกันการทุจริต 

฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ 
(๐) คัดลือกผูຌสังกตการณ์พืไอขຌารวมครงการความรวมมือป้องกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง

ภาครัฐ 
(๑) ตีความละวินิจฉัยปัญหาขຌอหารือกีไยวกับนวทางละวิธีการ฿นการดํานินงานครงการ

ความรวมมือป้องกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐตาม  (ํ) 

(๒) ยกวຌนหรือผอนผันกรณีทีไเมสามารถปฏิบัติตามรายละอียดของนวทางละวิธีการ 
฿นการดํานินงานครงการความรวมมือป้องกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐตาม  (ํ) 

(๓) พิจารณาขຌอรຌองรียนกรณีทีไหในวาหนวยงานของรัฐมิเดຌปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามนวทาง 
ละวิธีการ฿นการดํานินงานครงการความรวมมือป้องกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐตาม  (ํ) 



หนຌา   ๎๓ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

(๔) จัดทํารายงานผลการประมินครงการการจัดซืๅอจัดจຌางทีไขຌารวมครงการความรวมมือ
ป้องกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐสนอคณะกรรมการนยบายอยางนຌอยปละหนึไงครัๅง 

(๕) ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไกําหนด฿นพระราชบัญญัตินีๅ 
ผลการดํานินการตามวรรคหนึไง  ฿หຌประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง

ตามวิธกีารทีไกรมบัญชีกลางกําหนด 
มาตรา ๐์ คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  มีอํานาจตงตัๅงคณะอนุกรรมการพืไอทําการ฿ด โ  ทนเดຌ 
฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๎๑  มา฿ชຌบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ละ

คณะอนุกรรมการดยอนุลม 
สวนทีไ  ๑ 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ละขຌอรຌองรียน 
 

 

มาตรา ๐ํ ฿หຌมีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ละขຌอรຌองรียน  ประกอบดຌวย 
(ํ) ปลัดกระทรวงการคลัง  ป็นประธานกรรมการ   
(๎) กรรมการดยตําหนง  เดຌก  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ผูຌทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี  

ผูຌทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผูຌทนสํานักงบประมาณ  ผูຌทนสํานักงานอัยการสูงสุด   

ผูຌทนกรมสงสริมการปกครองทຌองถิไน  ผูຌทนสํานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ  ละผูຌทน
สํานักงานการตรวจงินผนดิน   

(๏) กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิจํานวนเมนຌอยกวาหຌาคนตเมกินจใดคน  ซึไงปลัดกระทรวงการคลัง
ตงตัๅงจากสภาวิศวกร  สภาสถาปนิก  สภาหอการคຌาหงประทศเทย  ละสภาอุตสาหกรรมหงประทศเทย  
หงละหนึไงคน  ฿นสวนทีไหลือ฿หຌตงตัๅงจากผูຌมีความรูຌ  ความชีไยวชาญ  หรือประสบการณ์ดຌานวิศวกรรม  
สถาปัตยกรรม  การงิน  การคลัง  การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์ละทคนลยี  หรือดຌานอืไน โ  ทีไกีไยวขຌอง
ละป็นประยชน์ตอการดํานินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

฿หຌอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขຌาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึไงป็นกรรมการละลขานุการ  
ละอีกสองคนป็นผูຌชวยลขานุการ 

มาตรา ๐๎ ฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๎ํ  มาตรา  ๎๎  ละมาตรา  ๎๏  มา฿ชຌบังคับกับ
กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ฿นสวนทีไ  ๑  ของหมวด  ๏  คณะกรรมการ  ดยอนุลม 

มาตรา ๐๏ ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจหนຌาทีไ  ดงัตอเปนีๅ 
(ํ) พิจารณาละวินิจฉัยอุทธรณ์ตามมาตรา  ํํ๕ 

(๎) พิจารณาขຌอรຌองรียนกรณีทีไหในวาหนวยงานของรัฐมิเดຌปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามนวทางของ
พระราชบัญญัตินีๅ  กฎกระทรวง  หรือระบียบทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ 

(๏) จดัทํารายงานกีไยวกับปัญหาละอุปสรรค฿นการดํานินการพิจารณาอุทธรณ์ละขຌอรຌองรียน
สนอคณะกรรมการนยบายอยางนຌอยปละหนึไงครัๅง 



หนຌา   ๎๔ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

(๐) ปฏิบัติหนຌาทีไอืไนตามทีไกําหนด฿นพระราชบัญญัตินีๅหรือตามทีไคณะกรรมการนยบาย  
รัฐมนตรี  หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

ผลการดํานินการตาม  (ํ)  (๎)  ละ  (๏)  ฿หຌประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศของ
กรมบัญชีกลางตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด 

การยืไนขຌอรຌองรียนละการพิจารณาขຌอรຌองรียนตาม  (๎)  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 
฿นกรณีทีไพิจารณาขຌอรຌองรียนตาม   (๎)   ลຌวรับฟังเดຌวาหนวยงานของรัฐมิเดຌปฏิบัติ 

ตามพระราชบัญญัตินีๅ  หรือกฎกระทรวงหรือระบียบทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ  ฿หຌคณะกรรมการ
พจิารณาอุทธรณ์มีอํานาจสัไงระงับการจัดซืๅอจัดจຌางเวຌกอนเดຌ  วຌนตจะเดຌลงนาม฿นสัญญาจัดซืๅอจัดจຌางลຌว 

฿นกรณีทีไคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระทําการตามหนຌาทีไดยสุจริต  ยอมเดຌรับการคุຌมครอง
เมตຌองรับผิดทัๅงทางพง  ทางอาญา  หรือทางปกครอง 

มาตรา ๐๐ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจตงตัๅงคณะอนุกรรมการพืไอทําการ฿ด โ  
ทนเดຌ 

฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๎๑  มา฿ชຌบังคับกับการประชุมของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

ละคณะอนุกรรมการดยอนุลม 
฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๐๏  วรรคหຌา  มา฿ชຌบังคับกับการกระทําการตามหนຌาทีไของคณะอนุกรรมการ

ดยอนุลม 
มาตรา ๐๑ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอํานาจรียก฿หຌจຌาหนຌาทีไทีไ  กีไยวขຌอง 

หรือบุคคลอืไน฿ดมาชีๅจงหรือ฿หຌถຌอยคํา  หรือ฿หຌสงอกสารหรือหลักฐานทีไกีไยวขຌองพืไอประกอบ 
การพิจารณาเดຌ 

หมวด  ๐ 

องค์กรสนับสนุนดูลการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ 
 

 

มาตรา ๐๒ ฿หຌกรมบัญชีกลางมีหนຌาทีไ฿นการดูลละพัฒนาระบบการจัดซืๅอจัดจຌาง 
ผานระบบอิลใกทรอนิกส์  ละการประกาศผยพรขຌอมูลกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นระบบครือขายสารสนทศ
ของกรมบัญชีกลาง  พืไอ฿หຌสาธารณชนสามารถขຌาตรวจดูเดຌ 

มาตรา ๐๓ ฿หຌกรมบัญชีกลางมีหนຌาทีไจัดทําฐานขຌอมูลราคาอຌางอิงของพัสดุพืไอ฿หຌหนวยงาน
ของรัฐ฿ชຌป็นขຌอมูลประกอบการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุนัๅน  ละ฿หຌผยพรขຌอมูลดังกลาว฿นระบบครือขาย
สารสนทศของกรมบัญชีกลาง 

การกําหนดราคาอຌางอิงของพัสดุตຌองคํานึงถึงราคาตลาดของพัสดุนัๅน  ละการกําหนดราคา
อຌางอิงของพัสดุอยางดียวกันจะเม฿ชຌราคาดียวกันทัไวประทศกใเดຌ 

กรมบัญชีกลางตຌองปรับปรุงฐานขຌอมูลตามวรรคหนึไง  อยางนຌอยปละสองครัๅง 



หนຌา   ๎๕ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

มาตรา ๐๔ ฿หຌกรมบัญชีกลางมีหนຌาทีไรวบรวม  วิคราะห์  ละประมินผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินีๅ  ละจัดทํารายงานกีไยวกับปัญหาละอุปสรรค฿นการดํานินการพรຌอมขຌอสนอนะ
พืไอพัฒนาละปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐสนอคณะกรรมการนยบาย
อยางนຌอยปละหนึไงครัๅง 

พืไอประยชน์฿นการดํานินการตามวรรคหนึไง  ฿หຌหนวยงานของรัฐสงรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินีๅตอกรมบัญชีกลาง  ตามหลักกณฑ์  วิธีการ  ละงืไอนเขทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 

รายงานตามวรรคหนึไง  มืไอคณะกรรมการนยบาย฿หຌความหในชอบลຌว  ฿หຌประกาศ฿นระบบ
ครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง 

มาตรา ๐๕ ฿หຌกรมบัญชีกลางมีหนຌาทีไ฿นการกําหนดละจัด฿หຌมีหลักสูตรการฝຄกอบรม 
พืไอสงสริมละพัฒนาจຌาหนຌาทีไ฿หຌมีความรูຌละความชีไยวชาญกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหาร
พัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพละตามพระราชบัญญัตินีๅ   ทัๅงนีๅ   กรมบัญชีกลางจะดํานินการอง 
หรือจะดํานินการรวมกับหนวยงานอืไนหรืออกชนทีไกีไยวขຌองกใเดຌ 

฿หຌจຌาหนຌาทีไซึไงผานการฝຄกอบรมตามวรรคหนึไงละเดຌรับตงตัๅง฿หຌดํารงตําหนงทีไปฏิบัติงาน
กีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิเดຌรับงินพิไมหรืองินอืไนทํานองดียวกัน  ดงัตอเปนีๅ 

(ํ) ฿นกรณีทีไป็นขຌาราชการพลรือน  ฿หຌจຌาหนຌาทีไซึไงเดຌรับตงตัๅง฿หຌดํารงตําหนงทีไปฏิบัติงาน
กีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุป็นตําหนงทีไมีหตุพิศษตามกฎหมายวาดຌวยระบียบ
ขຌาราชการพลรือนละ฿นการกําหนด฿หຌเดຌรับงินพิไมสําหรับตําหนงทีไมีหตุพิศษ฿หຌคํานึงถึงภาระหนຌาทีไ
ละคุณภาพของงาน  ดยปรียบทียบกับผูຌปฏิบัติงานอืไนทีไเดຌรับงินพิไมสําหรับตําหนงทีไมีหตุพิศษดຌวย  
ทัๅงนีๅ  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

(๎) ฿นกรณีทีไเมป็นขຌาราชการพลรือน  ฿หຌจຌาหนຌาทีไซึไงเดຌรับตงตัๅง฿หຌดาํรงตําหนงทีไปฏิบัติงาน
กีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุป็นตําหนงทีไมีหตุพิศษตามกฎหมายกีไยวกับการบริหาร 
งานบุคคลของหนวยงานของรัฐทีไจຌาหนຌาทีไนัๅนสังกัดอยูละมีสิทธิเดຌรับงินพิไมสําหรับตําหนงทีไมีหตุพิศษ
ตามกฎหมายวาดຌวยการนัๅน  หรือป็นตําหนงทีไมีสิทธิเดຌรับงินอืไนทํานองดียวกันตามกฎหมายกีไยวกับ 
การบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐทีไจຌาหนຌาทีไนัๅนสังกัดอยู  ลຌวตกรณี  ทัๅงนีๅ  ฿นการกําหนด 
฿หຌเดຌรับงินพิไมสําหรับตําหนงทีไมีหตุพิศษหรืองินอืไนทํานองดียวกัน฿หຌปรียบทียบกับงินพิไมสําหรับ
ตาํหนงทีไมีหตุพิศษหรืองินอืไนทํานองดียวกันของหนวยงานของรัฐประภทดียวกัน 

มาตรา ๑์ ฿หຌกรมบัญชีกลางมีหนຌาทีไปฏิบัติงานธุรการ   งานประชุม   งานวิชาการ  
การศึกษาหาขຌอมูล  ละกิจการตาง โ  ทีไกีไยวขຌอง฿หຌกคณะกรรมการนยบาย  คณะกรรมการวินิจฉัย  
คณะกรรมการราคากลาง  คณะกรรมการ  ค.ป.ท.  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ละคณะอนุกรรมการ
ทีไตงตัๅงดยคณะกรรมการดังกลาว  รวมทัๅง฿หຌมีอํานาจหนຌาทีไอืไนตามทีไกําหนด฿นพระราชบัญญัตินีๅ 



หนຌา   ๏์ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

หมวด  ๑ 

การขึๅนทะบียนผูຌประกอบการ 
 

 

มาตรา ๑ํ ฿หຌคณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนด฿นราชกิจจานุบกษา 
฿หຌงานกอสรຌาง฿นสาขา฿ด  ป็นงานกอสรຌางทีไผูຌประกอบการงานกอสรຌาง฿นสาขานัๅนจะขຌารวมป็นผูຌยืไนขຌอสนอ
ตอหนวยงานของรัฐเดຌ  ผูຌประกอบการงานกอสรຌาง฿นสาขานัๅนตຌองป็นผูຌทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌกับกรมบัญชีกลาง 

คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนด฿นราชกิจจานุบกษา  ฿หຌงานกอสรຌาง฿นสาขา฿ด 
ทีไผูຌประกอบการงานกอสรຌาง฿นสาขานัๅนตຌองขึๅนทะบียนเวຌกับกรมบัญชีกลางตามวรรคหนึไง  ตຌอง฿ชຌ 
งินงบประมาณ฿นวงงินทา฿ดหรือตຌอง฿ชຌผูຌประกอบวิชาชีพ฿นสาขา฿ดดຌวยกใเดຌ 

หลักกณฑ์  วิธีการ  ละงืไอนเข฿นการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการงานกอสรຌางทีไจะขຌารวมป็น 
ผูຌยืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามทีไคณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
฿นราชกิจจานุบกษา  ทัๅงนีๅ  จะตຌองปຂดอกาส฿หຌผูຌประกอบการงานกอสรຌางทุกรายมีสิทธิขอขึๅนทะบียนเดຌ
ตลอดวลา 

มาตรา ๑๎ ฿นกรณีทีไ หในสมควร  คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนด฿น 
ราชกิจจานุบกษา  ฿หຌผูຌประกอบการพัสดุอืไนนอกหนือจากผูຌประกอบการงานกอสรຌาง  ป็นผูຌประกอบการ
ทีไจะขຌารวมป็นผูຌยืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐเดຌ  ผูຌประกอบการนัๅนตຌองป็นผูຌทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌกับ
กรมบัญชีกลางกใเดຌ 

หลักกณฑ์  วิธีการ  ละงืไอนเข฿นการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการพัสดุอืไนทีไจะขຌารวมป็น 
ผูຌยืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามทีไคณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนด
฿นราชกิจจานุบกษา  ทัๅงนีๅ  จะตຌองปຂดอกาส฿หຌผูຌประกอบการทุกรายมีสทิธิขอขึๅนทะบียนเดຌตลอดวลา 

มาตรา ๑๏ ฿หຌกรมบัญชีกลางประกาศรายชืไอผูຌประกอบการงานกอสรຌางตามมาตรา  ๑ํ  

ละผูຌประกอบการพัสดุอืไนตามมาตรา  ๑๎  ทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌลຌว฿นระบบครือขายสารสนทศของ
กรมบัญชีกลาง  ละ฿หຌปรับปรุงความถูกตຌองของขຌอมูล฿หຌป็นปัจจุบันทุกครัๅงทีไมีการปลีไยนปลงขຌอมูล 

฿นกรณีทีไกรมบัญชีกลางเดຌขึๅนทะบียนผูຌประกอบการงานกอสรຌางละผูຌประกอบการพัสดุอืไน 
ตามวรรคหนึไงเวຌลຌว  หนวยงานของรัฐเมตຌองจัด฿หຌมีการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการประภทนัๅนอีก   
ละ฿หຌหนวยงานของรัฐกําหนดคุณสมบัติผูຌมีสิทธิขຌายืไนขຌอสนอตามมาตรา  ๑ํ  หรือมาตรา  ๑๎   

฿นประกาศชิญชวน฿หຌขຌารวมการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงานของรัฐนัๅนดຌวย 
คุณสมบัติละลักษณะตຌองหຌามของผูຌประกอบการทีไมีสิทธิขอขึๅนทะบียน  การตรวจสอบ

คุณสมบัติละลักษณะตຌองหຌามหรือการตรวจติดตาม  การพิกถอนรายชืไอออกจากทะบียน  ละอัตรา
คาธรรมนียมการขอขึๅนทะบียน  รวมทัๅงหลักกณฑ์ละวิธีการอุทธรณ์ละการพิจารณาอุทธรณ์฿นกรณี 
ทีไกรมบัญชีกลางเมขึๅนทะบียน฿หຌผูຌประกอบการ  ฿หຌป็นเปตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
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หมวด  ๒ 

การจัดซืๅอจัดจຌาง 
 

 

มาตรา ๑๐ บทบัญญัติ฿นหมวดนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับกับการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุ  ยกวຌนงานจຌางทีไปรึกษา
ละงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 

มาตรา ๑๑ การจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุอาจกระทําเดຌดยวิธี  ดงัตอเปนีๅ 
(ํ) วิธีประกาศชิญชวนทัไวเป  เดຌก  การทีไหนวยงานของรัฐชิญชวนผูຌประกอบการทัไวเปทีไมี

คุณสมบัติตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนด฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ 
(๎) วิธีคัดลือก  เดຌก  การทีไหนวยงานของรัฐชิญชวนฉพาะผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติ 

ตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนดซึไงตຌองเมนຌอยกวาสามราย฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ  วຌนต฿นงานนัๅน 
มีผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติตรงตามทีไกําหนดนຌอยกวาสามราย 

(๏) วิธีฉพาะจาะจง  เดຌก  การทีไหนวยงานของรัฐชิญชวนผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติ 
ตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนดราย฿ดรายหนึไง฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ  หรือ฿หຌขຌามาจรจาตอรองราคา
รวมทัๅงการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุกับผูຌประกอบการดยตรง฿นวงงินลใกนຌอยตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
ทีไออกตามความ฿นมาตรา  ๕๒  วรรคสอง 

มาตรา ๑๒ การจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุ  ฿หຌหนวยงานของรัฐลือก฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปกอน  
วຌนต 

(ํ) กรณีดังตอเปนีๅ  ฿หຌ฿ชຌวิธีคัดลือก 
 (ก) ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปลຌว  ตเมมีผูຌยืไนขຌอสนอ  หรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับ 

การคัดลือก 
 (ข) พัสดุทีไตຌองการจัดซืๅอจัดจຌางมีคุณลักษณะฉพาะป็นพิศษหรือซับซຌอนหรือตຌองผลิต  

จําหนาย  กอสรຌาง  หรือ฿หຌบริการดยผูຌประกอบการทีไมีฝมือดยฉพาะ  หรือมีความชํานาญป็นพิศษ   
หรือมีทักษะสูง  ละผูຌประกอบการนัๅนมีจาํนวนจํากัด 

 (ค) มีความจําป็นรงดวนทีไตຌอง฿ชຌพัสดุนัๅนอันนืไองมาจากกิดหตุการณ์ทีไเมอาจคาดหมายเดຌ  
ซึไงหาก฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปจะทํา฿หຌเมทันตอความตຌองการ฿ชຌพสัดุ 

 (ง) ป็นพัสดุทีไดยลักษณะของการ฿ชຌงาน  หรือมีขຌอจํากัดทางทคนิคทีไจําป็นตຌองระบุยีไหຌอ
ป็นการฉพาะ 

 (จ) ป็นพัสดุทีไจําป็นตຌองซืๅอดยตรงจากตางประทศ  หรือดํานินการดยผานองค์การ
ระหวางประทศ 

 (ฉ) ป็นพัสดุทีไ฿ชຌ฿นราชการลับ  หรือป็นงานทีไตຌองปกปຂดป็นความลับของหนวยงานของรัฐ
หรือทีไกีไยวกับความมัไนคงของประทศ 
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 (ช) ป็นงานจຌางซอมพัสดุทีไจําป็นตຌองถอดตรวจ  ฿หຌทราบความชํารุดสียหายสียกอน 
จึงจะประมาณคาซอมเดຌ  ชน  งานจຌางซอมครืไองจักร  ครืไองมือกล   ครืไองยนต์   ครืไองเฟฟ้า   
หรือครืไองอิลใกทรอนิกส์ 

 (ซ) กรณีอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
(๎) กรณีดังตอเปนีๅ  ฿หຌ฿ชຌวิธีฉพาะจาะจง   
 (ก) ฿ชຌทัๅงวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปละวิธีคัดลือก  หรือ฿ชຌวิธีคัดลือกลຌวตเมมี 

ผูຌยืไนขຌอสนอ  หรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับการคัดลือก 
 (ข) การจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุทีไมีการผลิต  จาํหนาย  กอสรຌาง  หรือ฿หຌบริการทัไวเป  ละมีวงงิน

฿นการจัดซืๅอจัดจຌางครัๅงหนึไงเมกินวงงินตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
 (ค) การจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุทีไ มีผูຌประกอบการซึไงมีคุณสมบัติดยตรงพียงรายดียว   

หรือการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุจากผูຌประกอบการซึไงป็นตัวทนจําหนายหรือตัวทนผูຌ฿หຌบริการดยชอบ 
ดຌวยกฎหมายพียงรายดียว฿นประทศเทยละเมมีพัสดุอืไนทีไจะ฿ชຌทดทนเดຌ 

 (ง) มีความจําป็นตຌอง฿ชຌพัสดุนัๅนดยฉุกฉิน  นืไองจากกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ  
หรือกิดรคติดตออันตรายตามกฎหมายวาดຌวยรคตดิตอ  ละการจัดซืๅอจัดจຌางดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป
หรือวิธีคัดลือกอาจกอ฿หຌกิดความลาชຌาละอาจทํา฿หຌกิดความสียหายอยางรຌายรง 

 (จ) พัสดุทีไจะทําการจัดซืๅอจัดจຌางป็นพัสดุทีไกีไยวพันกับพัสดุทีไเดຌทําการจัดซืๅอจัดจຌาง 
เวຌกอนลຌว  ละมีความจําป็นตຌองทําการจัดซืๅอจัดจຌางพิไมติมพืไอความสมบูรณ์หรือตอนืไอง฿นการ฿ชຌพัสดุนัๅน  
ดยมูลคาของพัสดุทีไทาํการจัดซืๅอจัดจຌางพิไมติมจะตຌองเมสงูกวาพัสดุทีไเดຌทําการจัดซืๅอจัดจຌางเวຌกอนลຌว 

 (ฉ) ป็นพัสดุทีไจะขายทอดตลาดดยหนวยงานของรัฐ  องค์การระหวางประทศ   
หรือหนวยงานของตางประทศ 

 (ช) ป็นพัสดุทีไป็นทีไดินหรือสิไงปลูกสรຌางซึไงจําป็นตຌองซืๅอฉพาะหง 
 (ซ) กรณีอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม  (ํ)  (ซ)  หรือ  (๎)  (ซ)  ฿หຌป็นพัสดุทีไรัฐตຌองการสงสริม 

หรือสนับสนุนตามมาตรา  ๒๑  (๐)  กใเดຌ  หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม  (๎)  (ซ)  ป็นพัสดุทีไรัฐตຌองการ
สงสริมหรือสนับสนุนตามมาตรา  ๒๑  (๐)  ลຌว  มืไอหนวยงานของรัฐจะทําการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุนัๅน 
฿หຌ฿ชຌวิธีฉพาะจาะจงตาม  (๎)  (ซ)  กอน 

฿นกรณีหนวยงานของรัฐ฿นตางประทศหรือมีกิจกรรมทีไตຌองปฏิบัติ฿นตางประทศจะทําการจัดซืๅอ
จดัจຌางดย฿ชຌวิธีคัดลือกหรือวิธีฉพาะจาะจง  ดยเม฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปกอนกใเดຌ 

รัฐมนตรีอาจออกระบียบพืไอกําหนดรายละอียดอืไนของการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุตามวรรคหนึไง
พิไมติมเดຌตามความจําป็นพืไอประยชน์฿นการดํานินการ 

มาตรา ๑๓ รายละอียดของวิธีการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุ฿นหมวดนีๅดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์
฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๑๔ พืไอประยชน์ของภาครัฐดยรวม  หนวยงานของรัฐหงหนึไงหง฿ดอาจทําการจัดซืๅอ
จดัจຌางพัสดุ฿หຌกับหนวยงานของรัฐหงอืไน โ  กใเดຌ  ตามกรอบขຌอตกลงระหวางหนวยงานของรัฐผูຌทําการจัดซืๅอ
จดัจຌางกับคูสัญญา 

การดํานินการตามวรรคหนึไง  ตຌองคํานึงถึงความคุຌมคาละวัตถุประสงค์฿นการ฿ชຌงานป็นสําคัญ  

ทัๅงนีๅ  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ๑๕ พืไอประยชน์฿นการจัดทํารางขอบขตของงานหรือรายละอียดของพัสดุ 

ทีไจะทําการจัดซืๅอจัดจຌางละรางอกสารชิญชวน  กอนทําการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุดຌวยวิธีประกาศชิญชวน
ทัไวเป  หนวยงานของรัฐอาจจัด฿หຌมีการรับฟังความคิดหในรางขอบขตของงานหรือรายละอียดของพัสดุ 
ทีไจะทําการจัดซืๅอจัดจຌางละรางอกสารชิญชวนจากผูຌประกอบการกอนกใเดຌ 

หลักกณฑ์  วิธีการ  ละระยะวลาการรับฟังความคิดหในรางขอบขตของงานหรือรายละอียด
ของพัสดุทีไจะทําการจัดซืๅอจัดจຌางละรางอกสารชิญชวน  พืไอนําเป฿ชຌป็นอกสารชิญชวน  ฿หຌป็นเป
ตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒์ กอนดํานินการจัดจຌางงานกอสรຌางตามวิธีการตามมาตรา  ๑๑  หนวยงานของรัฐ
ตຌองจัด฿หຌมีบบรูปรายการงานกอสรຌางซึไงหนวยงานของรัฐจะดํานินการจัดทําอง  หรือดํานินการจัดจຌาง
ตามหมวด  ๔  งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  กใเดຌ 

฿นกรณีทีไตຌองมีการจຌางออกบบรวมกอสรຌางซึไงเมอาจจัด฿หຌมีบบรูปรายการงานกอสรຌาง 
ตามวรรคหนึไงเดຌ  ฿หຌเดຌรับยกวຌนเมตຌองดํานินการตามวรรคหนึไง  ดยกรณี฿ดทีไจะจຌางออกบบรวมกอสรຌาง
ตຌองพิจารณาความหมาะสมของครงการละวงงินดຌวย  ทัๅงนีๅ  หลักกณฑ์ละวิธีการจຌางออกบบรวมกอสรຌาง  
฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒ํ ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุตละครัๅง  ฿หຌผูຌมีอํานาจตงตัๅงผูຌรับผิดชอบการจัดซืๅอ
จดัจຌางนัๅน  ซึไงจะกระทําดยคณะกรรมการการจัดซืๅอจัดจຌางหรือจຌาหนຌาทีไคน฿ดคนหนึไงกใเดຌ 

องค์ประกอบละองค์ประชุมซึไงกระทําดยคณะกรรมการ  ละหนຌาทีไของผูຌรับผิดชอบการจัดซืๅอ
จดัจຌางตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

คาตอบทนผูຌรับผิดชอบการจัดซืๅอจัดจຌางตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามทีไกระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๒๎ การจัดซืๅอจัดจຌางตามวิธีการตามมาตรา  ๑๑  (ํ)  ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดทําประกาศ

ละอกสารชิญชวน฿หຌทราบป็นการทัไวเปวาหนวยงานของรัฐจะดํานินการ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุ฿ด  
วัน  วลา  สถานทีไยืไนขຌอสนอ  ละงืไอนเขอืไน โ 

ประกาศละอกสารชิญชวนตามวรรคหนึไง  ฿หຌประกาศผยพร฿นระบบครือขายสารสนทศ
ของกรมบัญชีกลางละของหนวยงานของรัฐตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด  ละ฿หຌปຂดประกาศ 
ดยปຂดผย  ณ  สถานทีไปຂดประกาศของหนวยงานของรัฐนัๅน  ฿นการนีๅ  หนวยงานของรัฐจะผยพรประกาศ
ละอกสารชิญชวนดังกลาวดยวิธีการอืไนดຌวยกใเดຌ   



หนຌา   ๏๐ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

หลักกณฑ์  วิธีการ  ละรายละอียดการจัดทําประกาศละอกสารชิญชวน  รวมทัๅงระยะวลา
การประกาศชิญชวน  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

การจัดซืๅอจัดจຌางตามวิธีการตามมาตรา  ๑๑  (๎)  หรือ  (๏)  ฿หຌหนวยงานของรัฐจัดทําหนังสือชิญชวน
฿หຌผูຌประกอบการขຌายืไนขຌอสนอ  ทัๅงนีๅ  ตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๏ ภาย฿ตຌบังคับมาตรา  ๒๎  ฿หຌหนวยงานของรัฐประกาศรายละอียดขຌอมูลราคากลาง
ละการคํานวณราคากลาง฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๒๐ ภาย฿ตຌบังคับมาตรา  ๑ํ  ละมาตรา  ๑๎  ผูຌทีไจะขຌายืไนขຌอสนอ฿นการจัดซืๅอ
จดัจຌางของหนวยงานของรัฐ  อยางนຌอยตຌองมีคุณสมบัติละเมมีลักษณะตຌองหຌาม  ดงัตอเปนีๅ 

(ํ) มีความสามารถตามกฎหมาย 
(๎) เมป็นบุคคลลຌมละลาย 
(๏) เมอยูระหวางลิกกิจการ 
(๐) เมป็นบุคคลซึไงอยูระหวางถูกระงับการยืไนขຌอสนอหรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐ 

ตามมาตรา  ํ์๒  วรรคสาม 
(๑) เมป็นบุคคลซึไงถูกจຌงวียนชืไอ฿หຌป็นผูຌทิๅงงานของหนวยงานของรัฐตามมาตรา  ํ์๕ 

(๒) คุณสมบัติหรือลักษณะตຌองหຌามอืไนตามทีไคณะกรรมการนยบายประกาศกําหนด 
฿นราชกิจจานุบกษา 

฿หຌหนวยงานของรัฐกําหนดป็นงืไอนเข฿นประกาศละอกสารชิญชวนวาผูຌทีไจะขຌายืไนขຌอสนอ
ตຌองสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถละความพรຌอมทีไตนมีอยู฿นวันยืไนขຌอสนอดຌวย 

มาตรา ๒๑ ฿นการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอดยวิธีตามมาตรา  ๑๑  (ํ)  หรือ  (๎)   

฿หຌหนวยงานของรัฐดํานินการดยพิจารณาถึงประยชน์ของหนวยงานของรัฐ  ละวัตถุประสงค์ของการ฿ชຌงาน
ป็นสําคัญ  ดย฿หຌคํานึงถึงกณฑ์ราคาละพิจารณากณฑ์อืไนประกอบดຌวย  ดงัตอเปนีๅ 

(ํ) ตຌนทุนของพัสดุนัๅนตลอดอายุการ฿ชຌงาน   
(๎) มาตรฐานของสินคຌาหรือบริการ 
(๏) บริการหลังการขาย   
(๐) พัสดุทีไรัฐตຌองการสงสริมหรือสนับสนุน   
(๑) การประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการ 
(๒) ขຌอสนอดຌานทคนิคหรือขຌอสนออืไน  ฿นกรณีทีไกําหนด฿หຌมีการยืไนขຌอสนอดຌานทคนิค 

หรือขຌอสนออืไนกอนตามวรรคหก 
(๓) กณฑ์อืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
พัสดุทีไรัฐตຌองการสงสริมหรือสนับสนุนตาม  (๐)  ฿หຌป็นเปตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง   

ซึไงอยางนຌอยตຌองสงสริมหรือสนับสนุนพัสดุทีไสรຌางนวัตกรรมหรือพัสดุทีไอนุรักษ์พลังงานหรือสิไงวดลຌอม 



หนຌา   ๏๑ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

฿หຌรัฐมนตรีออกระบียบกําหนดหลักกณฑ์กีไยวกับการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอตามวรรคหนึไง  
ซึไงอยางนຌอยตຌองกําหนด฿หຌหนวยงานของรัฐลือก฿ชຌกณฑ์฿ดกณฑ์หนึไงหรือหลายกณฑ์กใเดຌ  ประกอบกับ
กณฑ์ราคา  ละตຌองกําหนดนๅําหนักของตละกณฑ์฿หຌชัดจน  ตหากหนวยงานของรัฐเมอาจลือก฿ชຌ
กณฑ์อืไนประกอบละจําป็นตຌอง฿ชຌกณฑ์ดียว฿นการพิจารณาคัดลือก  ฿หຌ฿ชຌกณฑ์ราคา  รวมทัๅง 
การ฿หຌคะนนพรຌอมดຌวยหตุผลของการ฿หຌคะนน฿นตละกณฑ์  ทัๅงนีๅ  ฿นกรณีทีไเมสามารถออกระบียบ
กําหนดหลักกณฑ์กีไยวกับการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอของพัสดุทุกประภทเดຌ  จะกําหนดกรณีตัวอยาง
ของพัสดุประภทหนึไงประภท฿ดพืไอป็นนวทาง฿นการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอของพัสดุอืไน โ  กใเดຌ 

มืไอพิจารณาขຌอสนอประกอบกับกณฑ์ทีไหนวยงานของรัฐ฿ชຌ฿นการพิจารณาลຌว  การพิจารณา
ลือกขຌอสนอ฿หຌจดัรียงลําดับตามคะนน  ขຌอสนอ฿ดทีไมีคะนนสูงสุด฿หຌหนวยงานของรัฐลือกขຌอสนอของ
ผูຌยืไนขຌอสนอรายนัๅนละ฿หຌบันทึกผลการพิจารณาดังกลาวดຌวย 

฿หຌหนวยงานของรัฐประกาศกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการพิจารณาคัดลือกละนๅําหนักของตละกณฑ์เวຌ 
฿นประกาศชิญชวนหรือหนังสือชิญชวน  ลຌวตกรณี  ดຌวย 

฿นกรณีการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุทีไมีลักษณะทีไจะตຌองคํานึงถึงทคนลยีของพัสดุ  หรือคุณสมบัติของ
ผูຌยืไนขຌอสนอ  หรือกรณีอืไนทีไทํา฿หຌมีปัญหา฿นการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอตามวรรคหนึไง  หนวยงานของรัฐ
อาจกําหนด฿หຌมีการยืไนขຌอสนอดຌานทคนิคหรือขຌอสนออืไนกอนการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอตามวรรคหนึไงกใเดຌ  
ทัๅงนีๅ  ตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๒๒ ฿หຌหนวยงานของรัฐประกาศผลผูຌชนะการจัดซืๅอจัดจຌางหรือผูຌเดຌรับการคัดลือก
ละหตุผลสนับสนุน฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางละของหนวยงานของรัฐตามวิธีการ
ทีไกรมบัญชีกลางกําหนด  ละ฿หຌปຂดประกาศดยปຂดผย  ณ  สถานทีไปຂดประกาศของหนวยงานของรัฐนัๅน 

การลงนาม฿นสัญญาจัดซืๅอจัดจຌางจะกระทําเดຌตอมืไอลวงพຌนระยะวลาอุทธรณ์ละเมมีผูຌ฿ดอุทธรณ์
ตามมาตรา  ํํ๓  หรือ฿นกรณีทีไมีการอุทธรณ์  มืไอหนวยงานของรัฐเดຌรับจຌงจากคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์฿หຌทําการจัดซืๅอจัดจຌางตอเปเดຌ  วຌนตการจัดซืๅอจัดจຌางทีไมีความจําป็นรงดวนตามมาตรา  ๑๒  

(ํ)  (ค)  หรือการจัดซืๅอจัดจຌางดยวิธีฉพาะจาะจง  หรือการจัดซืๅอจัดจຌางทีไมีวงงินลใกนຌอยตามทีไกําหนด
฿นกฎกระทรวงทีไออกตามมาตรา  ๕๒  วรรคสอง 

มาตรา ๒๓ กอนลงนาม฿นสัญญา  หนวยงานของรัฐอาจประกาศยกลิกการจัดซืๅอจัดจຌาง 
ทีไเดຌดาํนินการเปลຌวเดຌ฿นกรณี  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) หนวยงานของรัฐนัๅนเมเดຌรับการจัดสรรงินงบประมาณทีไจะ฿ชຌ฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง   
หรืองินงบประมาณทีไเดຌรับการจัดสรรเมพียงพอทีไจะทําการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅนตอเป 

(๎) มีการกระทําทีไขຌาลักษณะผูຌยืไนขຌอสนอทีไชนะการจัดซืๅอจัดจຌางหรือทีไเดຌรับการคัดลือก 
มีผลประยชน์รวมกัน  หรือมีสวนเดຌสียกับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไน  หรือขัดขวางการขงขันอยางป็นธรรม  
หรือสมยอมกันกับผูຌยืไนขຌอสนอรายอืไนหรือจຌาหนຌาทีไ฿นการสนอราคา  หรือสอวากระทําการทุจริตอืไน฿ด
฿นการสนอราคา  ทัๅงนีๅ  ตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 
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(๏) การทําการจัดซืๅอจัดจຌางตอเปอาจกอ฿หຌกิดความสียหายกหนวยงานของรัฐหรือกระทบ
ตอประยชน์สาธารณะ 

(๐) กรณีอืไน฿นทํานองดียวกับ  (ํ)  (๎)  หรือ  (๏)  ทัๅงนีๅ  ตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
การยกลิกการจัดซืๅอจัดจຌางตามวรรคหนึไงป็นอกสิทธิ่ของหนวยงานของรัฐ  ผูຌยืไนขຌอสนอ 

฿นการจัดซืๅอจัดจຌางทีไถกูยกลิกนัๅนจะรียกรຌองคาสียหาย฿ด โ  จากหนวยงานของรัฐเมเดຌ 
มืไอมีการยกลิกการจัดซืๅอจัดจຌาง  ฿หຌหนวยงานของรัฐจຌง฿หຌผูຌประกอบการซึไงมารับหรือซืๅออกสาร

ชิญชวนทุกรายทราบถึงหตุผลทีไตຌองยกลิกการจัดซืๅอจัดจຌางครัๅงนัๅน 
฿นกรณีทีไมีหนวยงานของรัฐป็นผูຌยืไนขຌอสนอตัๅงตสองรายขึๅนเป  มิ฿หຌถือวาหนวยงานของรัฐนัๅน

มีผลประยชน์รวมกันหรือมีสวนเดຌสียกับหนวยงานของรัฐอืไนตาม  (๎) 

ประกาศตามวรรคหนึไง  ฿หຌประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลางละ 
ของหนวยงานของรัฐตามวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด  ละ฿หຌปຂดประกาศดยปຂดผย  ณ  สถานทีไ 
ปຂดประกาศของหนวยงานของรัฐนัๅน  ฿นการนีๅ  หนวยงานของรัฐจะผยพรประกาศดังกลาวดยวิธีการอืไน
ดຌวยกใเดຌ 

มาตรา ๒๔ รายละอียดวิธีการละขัๅนตอนการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุทีไเมเดຌบัญญัติเวຌ฿นหมวดนีๅ  
฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๓ 

งานจຌางทีไปรึกษา 
 

 

มาตรา ๒๕ งานจຌางทีไปรึกษาอาจกระทําเดຌดยวิธี  ดงัตอเปนีๅ 
(ํ) วิธีประกาศชิญชวนทัไวเป  เดຌก  การทีไหนวยงานของรัฐชิญชวนทีไปรึกษาทัไวเปทีไมีคุณสมบัติ

ตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนด฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ 
(๎) วิธีคัดลือก  เดຌก  การทีไหนวยงานของรัฐชิญชวนฉพาะทีไปรึกษาทีไมีคุณสมบัติตรงตามงืไอนเข

ทีไหนวยงานของรัฐกําหนดซึไงตຌองเมนຌอยกวาสามราย฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ  วຌนต฿นงานนัๅนมีทีไปรึกษาทีไมี
คุณสมบัติตรงตามทีไกําหนดนຌอยกวาสามราย 

(๏) วิธีฉพาะจาะจง  เดຌก  การทีไหนวยงานของรัฐชิญชวนทีไปรึกษาทีไมีคุณสมบัติตรงตาม
งืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนดราย฿ดรายหนึไง฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ  หรือ฿หຌขຌามาจรจาตอรองราคา 

มาตรา ๓์ งานจຌางทีไปรึกษา  ฿หຌหนวยงานของรัฐลือก฿ชຌวิธี฿ดวิธีหนึไงตามมาตรา  ๒๕  

ตามหลักกณฑ์  ดังตอเปนีๅ   
(ํ) งานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีประกาศชิญชวนทัไวเป  ฿หຌ฿ชຌกับงานทีไเมซับซຌอน  งานทีไมีลักษณะ

ป็นงานประจําของหนวยงานของรัฐ  หรืองานทีไมีมาตรฐานตามหลักวิชาชีพ  ละมีทีไปรึกษาซึไงสามารถ
ทํางานนัๅนเดຌป็นการทัไวเป 



หนຌา   ๏๓ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

(๎) งานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีคัดลือก  ฿หຌกระทําเดຌ฿นกรณี  ดงัตอเปนีๅ 
 (ก) ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปลຌว  ตเมมีผูຌยืไนขຌอสนอ  หรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับ 

การคัดลือก 
 (ข) ป็นงานทีไซับซຌอน  ซับซຌอนมาก  หรือทีไมีทคนิคฉพาะเมหมาะทีไจะดํานินการ 

ดยวิธปีระกาศชิญชวนทัไวเป 
 (ค) ป็นงานจຌางทีไมีทีไปรึกษา฿นงานทีไจะจຌางนัๅนจํานวนจํากัด 
 (ง) กรณีอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
(๏) งานจຌางทีไปรึกษาดยวิธีฉพาะจาะจง  ฿หຌกระทําเดຌ฿นกรณี  ดงัตอเปนีๅ 
 (ก) ฿ชຌทัๅงวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปละวิธีคัดลือก  หรือ฿ชຌวิธีคัดลือกลຌว  ตเมมี 

ผูຌยืไนขຌอสนอ  หรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับการคัดลือก 
 (ข) งานจຌางทีไมีวงงินคาจຌางครัๅงหนึไงเมกินวงงินตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
 (ค) ป็นงานทีไจําป็นตຌอง฿หຌทีไปรึกษารายดิมทําตอจากงานทีไเดຌทําเวຌลຌวนืไองจากหตุผล

ทางทคนิค 
 (ง) ป็นงานจຌางทีไมีทีไปรึกษา฿นงานทีไจะจຌางนัๅนจํานวนจํากัดละมีวงงินคาจຌางครัๅงหนึไง 

เมกินวงงินตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
 (จ) ป็นงานจຌางทีไมีทีไปรึกษา฿นงานทีไจะจຌางนัๅนพียงรายดียว 
 (ฉ) ป็นงานทีไมีความจําป็นรงดวนหรือทีไกีไยวกับความมัไนคงของชาติ  หากลาชຌา 

จะสียหายกหนวยงานของรัฐหรือความมัไนคงของชาต ิ
 (ช) กรณีอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
฿หຌคณะกรรมการนยบายมีอํานาจประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง

กําหนดกรณีตัวอยางของงานทีไเมซับซຌอนตาม  (ํ)  หรืองานทีไซับซຌอน  ซับซຌอนมาก  หรือทีไมีทคนิคฉพาะ
ตาม  (๎)  (ข) 

รัฐมนตรีอาจออกระบียบพืไอกําหนดรายละอียดอืไนของงานจຌางทีไปรึกษาตามวรรคหนึไงพิไมติมเดຌ
ตามความจําป็นพืไอประยชน์฿นการดํานินการ 

มาตรา ๓ํ รายละอียดของวิธีการจัดซืๅอจัดจຌางสําหรับงานจຌางทีไปรึกษา฿นหมวดนีๅ 
ดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง  ฿หຌป็นเปตามระบียบ 
ทีไรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๓๎ ฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๔  มา฿ชຌบังคับกับงานจຌางทีไปรึกษาตามหมวดนีๅ 
ดยอนุลม 

มาตรา ๓๏ ทีไปรึกษาทีไจะขຌารวมการสนองานกับหนวยงานของรัฐ  ตຌองป็นทีไปรึกษา 
ทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌกับศูนย์ขຌอมูลทีไปรึกษา  กระทรวงการคลัง  วຌนตจะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ขຌอมูล 



หนຌา   ๏๔ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

ทีไปรึกษา  กระทรวงการคลัง  วาเมมีทีไปรึกษาป็นผูຌ฿หຌบริการ฿นงานทีไจຌางนัๅน  หรือป็นงานจຌางทีไปรึกษา
ของหนวยงานของรัฐ฿นตางประทศ 

วิธีการยืไนขอขึๅนทะบียนทีไปรึกษา  คุณสมบัติละลักษณะตຌองหຌาม  การพิกถอนรายชืไอออกจากทะบียน  
ละอัตราคาธรรมนียมการขอขึๅนทะบียน  รวมทัๅงหลักกณฑ์ละวิธีการอุทธรณ์ละการพิจารณาอุทธรณ์
฿นกรณีทีไศูนย์ขຌอมูลทีไปรึกษา  กระทรวงการคลัง  เมขึๅนทะบียน฿หຌป็นทีไปรึกษา  ฿หຌป็นเปตามทีไกําหนด
฿นกฎกระทรวง  ทัๅงนีๅ  ฿นการออกกฎกระทรวงทีไกีไยวกับคุณสมบัติหรือลักษณะตຌองหຌามของทีไปรึกษา 
฿หຌคํานึงถึงความสอดคลຌองกับกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌองกับการประกอบวิชาชีพของทีไปรึกษาดຌวย 

฿นกรณีทีไหในสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระบียบกําหนดหลักกณฑ์การขึๅนทะบียนทีไปรึกษาเวຌ
ป็นอยางอืไนกใเดຌ 

มาตรา ๓๐ ฿นการดํานินงานจຌางทีไปรึกษาตละครัๅง  ฿หຌผูຌมีอํานาจตงตัๅงคณะกรรมการ
ดาํนินงานจຌางทีไปรึกษา  พืไอรับผิดชอบ฿นการดาํนินงานจຌางทีไปรึกษานัๅน 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  ละหนຌาทีไของคณะกรรมการดํานินงานจຌางทีไปรึกษา  ฿หຌป็นเป 
ตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

คาตอบทนคณะกรรมการดํานินงานจຌางทีไปรึกษาตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามทีไกระทรวงการคลัง
กําหนด 

มาตรา ๓๑ ฿นการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอ  ฿หຌหนวยงานของรัฐดํานินการดยคํานึงถึง
ความคุຌมคาละวัตถุประสงค์ของงานจຌางทีไปรึกษาป็นสําคัญ  ดย฿หຌพิจารณากณฑ์ดຌานคุณภาพ  ดงัตอเปนีๅ 

(ํ) ผลงานละประสบการณ์ของทีไปรึกษา 
(๎) วิธีการบริหารละวิธีการปฏิบัติงาน 
(๏) จาํนวนบุคลากรทีไรวมงาน 
(๐) ประภทของทีไปรึกษาทีไรัฐตຌองการสงสริมหรือสนับสนุน   
(๑) ขຌอสนอทางดຌานการงิน 
(๒) กณฑ์อืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
ประภทของทีไปรึกษาทีไรัฐตຌองการสงสริมหรือสนับสนุนตาม  (๐)  ฿หຌป็นเปตามทีไกําหนด 

฿นกฎกระทรวง 
มาตรา ๓๒ ฿นการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอดยวิธีตามมาตรา  ๒๕  (ํ)  หรือ  (๎)  นอกจาก

฿หຌพิจารณากณฑ์ดຌานคุณภาพตามมาตรา  ๓๑  ลຌว  ฿หຌป็นเปตามกณฑ์฿นการพิจารณาละการ฿หຌนๅําหนัก  
ดงัตอเปนีๅดຌวย 

(ํ) กรณีงานจຌางทีไปรึกษาพืไอดํานินงานประจํา  งานทีไมีมาตรฐานชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพ
อยูลຌว  หรืองานทีไเมซับซຌอน  ฿หຌหนวยงานของรัฐคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอทีไผานกณฑ์ดຌานคุณภาพลຌว 
ละ฿หຌคัดลือกจากรายทีไสนอราคาตไําสุด   



หนຌา   ๏๕ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

(๎) กรณีงานจຌางทีไปรึกษาทีไป็นเปตามมาตรฐานของหนวยงานของรัฐหรืองานทีไซับซຌอน   
฿หຌหนวยงานของรัฐคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอทีไผานกณฑ์ดຌานคุณภาพลຌวละ฿หຌคัดลือกจากรายทีไเดຌคะนนรวม
ดຌานคุณภาพละดຌานราคามากทีไสุด 

(๏) กรณีงานจຌางทีไปรึกษาทีไมีความซับซຌอนมาก  ฿หຌหนวยงานของรัฐคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอ 
ทีไผานกณฑ์ดຌานคุณภาพลຌวละ฿หຌคัดลือกจากรายทีไเดຌคะนนดຌานคุณภาพมากทีไสุด 

รัฐมนตรีอาจออกระบียบกําหนดหลักกณฑ์กีไยวกับการพิจารณาคัดลือกขຌอสนอของงานจຌาง 
ทีไปรึกษาประภท฿ดหรือกําหนดรายละอียดอืไนของงานจຌางทีไปรึกษาตามวรรคหนึไงพิไมติมเดຌ 
ตามความจําป็นพืไอประยชน์฿นการดํานินการ 

มาตรา ๓๓ การจัดทําประกาศชิญชวนหรือหนังสือชิญชวนทีไปรึกษา฿หຌขຌารวมการยืไนขຌอสนอ  
ละการประกาศผลผูຌชนะหรือผูຌเดຌรับการคัดลือก  ฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๎  ละมาตรา  ๒๒  มา฿ชຌบังคับ
ดยอนุลม 

มาตรา ๓๔ รายละอียดวิธีการละขัๅนตอนงานจຌางทีไปรึกษาทีไเมเดຌบัญญัติเวຌ฿นหมวดนีๅ   
฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๔ 

งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 
 

 

มาตรา ๓๕ งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางอาจกระทําเดຌดยวิธีดงัตอเปนีๅ 
(ํ) วิธีประกาศชิญชวนทัไวเป 
(๎) วิธีคัดลือก 
(๏) วิธีฉพาะจาะจง 
(๐) วิธีประกวดบบ 
มาตรา ๔์ วิธีประกาศชิญชวนทัไวเป  ฿หຌ฿ชຌกับงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 

ทีไมีลักษณะเมซบัซຌอน 
มาตรา ๔ํ วิธีคัดลือก  ป็นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางทีไหนวยงานของรัฐ

ชิญชวนผูຌ฿หຌบริการทีไมีคุณสมบัติตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนดเมนຌอยกวาสามราย฿หຌขຌายืไน
ขຌอสนอ  วຌนต฿นงานนัๅนมีผูຌ฿หຌบริการทีไมีคุณสมบัติตรงตามทีไกําหนดนຌอยกวาสามราย  ทัๅงนีๅ  ฿หຌกระทําเดຌ
฿นกรณีดังตอเปนีๅ 

(ํ) ฿ชຌวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปลຌว  ตเมมีผูຌยืไนขຌอสนอ  หรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับการคัดลือก 
(๎) ป็นงานจຌางทีไมีลักษณะซับซຌอนหรือซับซຌอนมาก 
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(๏) ป็นงานกีไยวกับการออกบบหรือ฿ชຌความคิด  ชน  รูปบบสิไงกอสรຌาง  ซึไงหนวยงานของรัฐ
เมมีขຌอมูลพียงพอทีไจะกําหนดรายละอียดบืๅองตຌนเดຌ 

(๐) กรณีอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๎ วิธีฉพาะจาะจง  ป็นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางทีไหนวยงาน

ของรัฐลือกจຌางผูຌ฿หຌบริการราย฿ดรายหนึไงซึไงคยทราบหรือคยหในความสามารถลຌว  ตามทีไคณะกรรมการ
ดาํนินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางดยวิธีฉพาะจาะจงเดຌพิจารณาสนอนะ  ทัๅงนีๅ  ฿หຌกระทําเดຌ
฿นกรณีดังตอเปนีๅ 

(ํ) ฿ชຌทัๅงวิธีประกาศชิญชวนทัไวเปละวิธีคัดลือก  หรือ฿ชຌวิธีคัดลือกลຌว  ตเมมีผูຌยืไนขຌอสนอ  
หรือขຌอสนอนัๅนเมเดຌรับการคัดลือก 

(๎) ฿หຌ฿ชຌกับงานจຌางทีไมีวงงินงบประมาณคากอสรຌางเมกินวงงินตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
(๏) ป็นงานทีไมีความจําป็นรงดวนหรือทีไกีไยวกับความมัไนคงของชาติ  หากลาชຌาจะสียหาย

กหนวยงานของรัฐหรือความมัไนคงของชาต ิ
(๐) ป็นงานทีไจําป็นตຌอง฿หຌผูຌ฿หຌบริการรายดิมทําตอจากงานทีไเดຌทําเวຌลຌว  นืไองจากหตุผล

ทางทคนิค 
(๑) กรณีอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
มาตรา ๔๏ วิธีประกวดบบ  ป็นงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางทีไหนวยงานของรัฐ

ชิญชวนผูຌ฿หຌบริการทีไมีคุณสมบัติตรงตามงืไอนเขทีไหนวยงานของรัฐกําหนด฿หຌขຌายืไนขຌอสนอ  พืไอออกบบ
งานกอสรຌางทีไมีลักษณะพิศษ  ป็นทีไชิดชูคุณคาทางดຌานศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ  หรืองานอืไน
ตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง   

มาตรา ๔๐ พืไอประยชน์฿นการดํานินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางตามมาตรา  ๔  ์ 

มาตรา  ๔ํ  มาตรา  ๔๎  ละมาตรา  ๔๏  รัฐมนตรีอาจออกระบียบพืไอกําหนดรายละอียดอืไนของ 
งานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางพิไมติมเดຌตามความจําป็นพืไอประยชน์฿นการดํานินการ 

มาตรา ๔๑ รายละอียดของวิธีการจัดซืๅอจัดจຌางสําหรับงานจຌางออกบบหรือควบคุม 
งานกอสรຌาง฿นหมวดนีๅดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง   
฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ๔๒ ฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๑๔  มา฿ชຌบังคับกับงานจຌางออกบบหรือควบคุม 
งานกอสรຌางตามหมวดนีๅดยอนุลม 

มาตรา ๔๓ ฿นการจຌางผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  ผูຌ฿หຌบริการ
ตຌองมี฿บอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม  ลຌวตกรณี 

ผูຌ฿หຌบริการตามวรรคหนึไงทีไป็นนิติบุคคล  ตຌองป็นผูຌทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌกับสภาวิชาชีพนัๅน โ  ดຌวย 
มาตรา ๔๔ ผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางทีไป็นคูสัญญากับหนวยงาน

ของรัฐตຌองเมมีสวนเดຌสียกับผูຌประกอบการงานกอสรຌาง฿นงานนัๅน  ทัๅงนีๅ  ตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 
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มาตรา ๔๕ ฿นการดํานินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางตละครัๅง  ฿หຌผูຌมีอํานาจ
ตงตัๅงคณะกรรมการดํานินงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  พืไอรับผิดชอบ฿นการดํานินงาน
จຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางนัๅน 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  ละหนຌาทีไของคณะกรรมการตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามระบียบ
ทีไรัฐมนตรีกําหนด 

คาตอบทนคณะกรรมการตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามทีไกระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ๕์ ฿นการพิจารณาคัดลือกผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  

฿หຌหนวยงานของรัฐพิจารณาคัดลือกผูຌ฿หຌบริการทีไมีนวคิดของงานจຌางทีไเดຌคะนนดຌานคุณภาพมากทีไสุด   
อัตราคาจຌางผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง  ฿หຌป็นเปตามทีไกําหนด 

฿นกฎกระทรวง 
มาตรา ๕ํ การจัดทําประกาศชิญชวนหรือหนังสือชิญชวนผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบ

หรือควบคุมงานกอสรຌาง฿หຌขຌารวมการยืไนขຌอสนอ  ละการประกาศผลผูຌชนะหรือผูຌเดຌรับการคัดลือก   
฿หຌนําบทบัญญัติมาตรา  ๒๎  ละมาตรา  ๒๒  มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 

มาตรา ๕๎ รายละอียดวิธีการละขัๅนตอนงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌาง 
ทีไเมเดຌบัญญัติเวຌ฿นหมวดนีๅ  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ๕ 

การทําสัญญา 
 

 

มาตรา ๕๏ หนวยงานของรัฐตຌองทําสัญญาตามบบทีไคณะกรรมการนยบายกําหนด 
ดยความหในชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด  ทัๅงนีๅ  บบสัญญานัๅน฿หຌประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาดຌวย 

การทําสัญญาราย฿ดถຌาจําป็นตຌองมีขຌอความหรือรายการตกตางเปจากบบสัญญาตามวรรคหนึไง  
ดยมีสาระสําคัญตามทีไกําหนดเวຌ฿นบบสัญญาละเมทํา฿หຌหนวยงานของรัฐสียปรียบ  กใ฿หຌกระทําเดຌ  
วຌนตหนวยงานของรัฐหในวาจะมีปัญหา฿นทางสียปรียบหรือเมรัดกุมพอ  กใ฿หຌสงรางสัญญานัๅนเป฿หຌ
สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา฿หຌความหในชอบกอน 

฿นกรณีทีไเมอาจทําสัญญาตามบบสัญญาตามวรรคหนึไงเดຌ  ละจําป็นตຌองรางสัญญาขึๅน฿หม  
฿หຌสงรางสัญญานัๅนเป฿หຌสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา฿หຌความหในชอบกอน  วຌนตการทําสัญญา 
ตามบบทีไสํานักงานอัยการสูงสุดเดຌคย฿หຌความหในชอบมาลຌว  กใ฿หຌกระทําเดຌ 

฿นกรณีจําป็นตຌองทําสัญญาป็นภาษาตางประทศ  ฿หຌทําป็นภาษาอังกฤษละตຌองจัดทํา
ขຌอสรุปสาระสําคัญหงสัญญาป็นภาษาเทยตามหลักกณฑ์ทีไคณะกรรมการนยบายประกาศกําหนด 
฿นราชกิจจานุบกษา  วຌนตการทําสัญญาป็นภาษาตางประทศตามบบสัญญาทีไคณะกรรมการนยบาย
กําหนด   
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฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐเมเดຌทําสัญญาตามบบสัญญาตามวรรคหนึไงหรือเมเดຌสงรางสัญญา 
฿หຌสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา฿หຌความหในชอบกอนตามวรรคสองหรือวรรคสาม  หรือตามมาตรา  ๕๓  

วรรคหนึไง  ลຌวตกรณี  ฿หຌหนวยงานของรัฐสงสัญญานัๅน฿หຌสาํนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา฿หຌความหในชอบ
฿นภายหลังเดຌ  มืไอสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา฿หຌความหในชอบลຌว  หรือมืไอสํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาหในชอบต฿หຌกຌเขสัญญา  ถຌาหนวยงานของรัฐกຌเขสัญญานัๅน฿หຌป็นเปตามความหในของ
สํานักงานอัยการสูงสุดลຌว  ฿หຌถอืวาสัญญานัๅนมีผลสมบูรณ์ 

฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐเมเดຌทําสัญญาตามบบสัญญาตามวรรคหนึไง  หนวยงานของรัฐ 
เมกຌเขสัญญาตามความหในของสํานักงานอัยการสูงสุด  หรือคูสัญญาเมตกลงหรือยินยอม฿หຌกຌเขสัญญา
ตามความหในของสํานักงานอัยการสูงสุด  หากขຌอสัญญาทีไตกตางจากบบสัญญาหรือขຌอสัญญาทีไเมกຌเข
ตามความหในของสํานักงานอัยการสูงสุดป็นสวนทีไป็นสาระสําคัญหรือป็นกรณีผิดพลาดอยางรຌายรง
ตามมาตรา  ํ์๐  ฿หຌถอืวาสัญญานัๅนป็นมฆะ 

มาตรา ๕๐ การทําสัญญาของหนวยงานของรัฐ฿นตางประทศ  จะทําสัญญาป็นภาษาอังกฤษ
หรือภาษาของประทศทีไหนวยงานของรัฐนัๅนตัๅงอยู  ดยผานการพิจารณาของผูຌชีไยวชาญของหนวยงาน
ของรัฐกใเดຌ 

มาตรา ๕๑ สัญญาทีไทํา฿นราชอาณาจักรตຌองมีขຌอตกลง฿นการหຌามคูสัญญาเปจຌางชวง 
฿หຌผูຌอืไนทําอีกทอดหนึไง  เมวาทัๅงหมดหรือตบางสวน  วຌนตการจຌางชวงตบางสวนทีไเดຌรับอนุญาตจาก
หนวยงานของรัฐทีไป็นคูสัญญาลຌว  ถຌาคูสัญญาเปจຌางชวงดยฝຆาฝนขຌอตกลงดังกลาว  ตຌองกําหนด฿หຌมี
คาปรับสําหรับการฝຆาฝนขຌอตกลงนัๅนเมนຌอยกวารຌอยละสิบของวงงินของงานทีไจຌางชวงตามสัญญา 

มาตรา ๕๒ หนวยงานของรัฐอาจจัดทําขຌอตกลงป็นหนังสือดยเมทําตามบบสัญญา 
ตามมาตรา  ๕๏  กใเดຌ  ฉพาะ฿นกรณี  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) การจัดซืๅอจัดจຌางดยวิธีคัดลือกตามมาตรา  ๑๒  (ํ)  (ค)  หรือการจัดซืๅอจัดจຌางดยวิธี
ฉพาะจาะจงตามมาตรา  ๑๒  (๎)  (ข)  (ง)  หรือ  (ฉ)  หรือการจຌางทีไปรึกษาดยวิธีฉพาะจาะจง 
ตามมาตรา  ๓์  (๏)  (ข) 

(๎) การจัดซืๅอจัดจຌางจากหนวยงานของรัฐ 
(๏) กรณีทีไคูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุเดຌครบถຌวนภาย฿นหຌาวันทําการนับตัๅงตวันถัดจาก 

วนัทําขຌอตกลงป็นหนังสือ 
(๐) การชาซึไงผูຌชาเมตຌองสียงินอืไน฿ดนอกจากคาชา 
(๑) กรณีอืไนตามทีไคณะกรรมการนยบายประกาศกําหนด฿นราชกิจจานุบกษา 
฿นกรณีทีไการจัดซืๅอจัดจຌางมีวงงินลใกนຌอยตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง  จะเมทําขຌอตกลง 

ป็นหนังสือเวຌตอกันกใเดຌ  ตตຌองมีหลักฐาน฿นการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅน 
฿นการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกําหนดวงงินลใกนຌอย฿หຌตกตางกันตามขนาด 

หรือประภทของหนวยงานของรัฐกใเดຌ 
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มาตรา ๕๓ สัญญาหรือขຌอตกลงป็นหนังสือทีไเดຌลงนามลຌวจะกຌเขเมเดຌ  วຌนต฿นกรณี
ดงัตอเปนีๅ฿หຌอยู฿นดุลพินิจของผูຌมีอํานาจทีไจะพิจารณาอนุมัต฿ิหຌกຌเขเดຌ 

(ํ) ป็นการกຌเขตามมาตรา  ๕๏  วรรคหຌา   
(๎) ฿นกรณีทีไมีความจําป็นตຌองกຌเขสัญญาหรือขຌอตกลง  หากการกຌเขนัๅนเมทํา฿หຌหนวยงาน

ของรัฐสียประยชน์ 
(๏) ป็นการกຌเขพืไอประยชน์กหนวยงานของรัฐหรือประยชน์สาธารณะ 
(๐) กรณีอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
฿นกรณีการกຌเขสัญญาทีไหนวยงานของรัฐหในวาจะมีปัญหา฿นทางสียประยชน์หรือเมรัดกุมพอ

กใ฿หຌสงรางสัญญาทีไกຌเขนัๅนเป฿หຌสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา฿หຌความหในชอบกอน 
การกຌเขสัญญาหรือขຌอตกลงตามวรรคหนึไงหรือวรรคสองจะตຌองปฏิบัติตามกฎหมายวาดຌวย

วิธกีารงบประมาณหรือกฎหมายอืไนทีไกีไยวขຌอง  หากมีความจําป็นตຌองพิไมหรือลดวงงิน  หรือพิไมหรือลด
ระยะวลาสงมอบหรือระยะวลา฿นการทํางาน  ฿หຌตกลงพรຌอมกันเป 

฿นกรณีทีไมีการกຌเขสัญญาหรือขຌอตกลงพืไอพิไมวงงิน  มืไอรวมวงงินตามสัญญาหรือขຌอตกลงดิม
ละวงงินทีไพิไมขึๅน฿หมลຌว  หากวงงินรวมดังกลาวมีผลทํา฿หຌผูຌมีอํานาจอนุมัติสัไงซืๅอหรือสัไงจຌางปลีไยนปลงเป  
จะตຌองดํานินการ฿หຌผูຌมีอํานาจอนุมัติสัไงซืๅอหรือสัไงจຌางตามวงงินรวมดังกลาวป็นผูຌอนุมัติการกຌเขสัญญา
หรือขຌอตกลงดຌวย 

฿นกรณีทีไมีการกຌเขสัญญาหรือขຌอตกลงพืไอลดวงงิน  ฿หຌผูຌมีอํานาจอนุมัติสัไงซืๅอหรือสัไงจຌาง 
ตามวงงินดิมป็นผูຌอนุมัติการกຌเขสัญญาหรือขຌอตกลง 

มาตรา ๕๔ ฿หຌหนวยงานของรัฐประกาศผยพรสาระสําคัญของสัญญาหรือขຌอตกลง 
ทีไเดຌลงนามลຌว  รวมทัๅงการกຌเขปลีไยนปลงสัญญาหรือขຌอตกลง฿นระบบครือขายสารสนทศของ
กรมบัญชีกลางละของหนวยงานของรัฐตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไกรมบัญชีกลางกําหนด 

มาตรา ๕๕ รายละอียดวิธีการละขัๅนตอนการทําสัญญาทีไเมเดຌบัญญัติเวຌ฿นหมวดนีๅ   
฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ํ์ 

การบริหารสัญญาละการตรวจรับพัสดุ 
 

 

มาตรา ํ์์ ฿นการดํานินการตามสัญญาหรือขຌอตกลง  ฿หຌผูຌมีอํานาจตงตัๅงคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุพืไอรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขຌอตกลงละการตรวจรับพัสดุ 

องค์ประกอบ  องค์ประชุม  ละหนຌาทีไของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ฿หຌป็นเปตามระบียบ 
ทีไรัฐมนตรีกําหนด 



หนຌา   ๐๐ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

฿นกรณีทีไการจัดซืๅอจัดจຌางมีวงงินลใกนຌอยตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง  จะตงตัๅงบุคคลหนึไง
บุคคล฿ดป็นผูຌตรวจรับพัสดุนัๅน  ดย฿หຌปฏิบัติหนຌาทีไชนดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกใเดຌ  ละ฿หຌนํา
บทบัญญัติมาตรา  ๕๒  วรรคสาม  มา฿ชຌบังคับดยอนุลม 

ผูຌรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือขຌอตกลงละการตรวจรับพัสดุตามวรรคหนึไงละวรรคสาม 
ซึไงเม฿ชผูຌทีไเดຌรับตงตัๅง฿หຌดํารงตําหนงทีไปฏิบัติงานกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุ   
฿หຌเดຌรับคาตอบทนตามทีไกระทรวงการคลังกําหนด 

มาตรา ํ์ํ งานจຌางกอสรຌางทีไมีขัๅนตอนการดํานินการป็นระยะ โ  อันจําป็นตຌองมี 
การควบคุมงานอยาง฿กลຌชิด  หรือมีงืไอนเขการจายงินป็นงวดตามความกຌาวหนຌาของงาน  ฿หຌมีผูຌควบคุมงาน
ซึไงตงตัๅงดยผูຌมีอํานาจพืไอรับผิดชอบ฿นการควบคุมงานกอสรຌางนัๅน 

การตงตัๅง  คุณสมบัติ  ละหนຌาทีไของผูຌควบคุมงาน  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 
คาตอบทนผูຌควบคุมงานตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามทีไกระทรวงการคลังกําหนด 
มาตรา ํ์๎ การงดหรือลดคาปรับ฿หຌกคูสัญญา  หรือการขยายวลาทําการตามสัญญา 

หรือขຌอตกลง  ฿หຌอยู฿นดุลพินิจของผูຌมีอํานาจทีไจะพิจารณาเดຌตามจํานวนวันทีไมีหตุกิดขึๅนจริง  ฉพาะ฿นกรณี  
ดงัตอเปนีๅ 

(ํ) หตุกิดจากความผิดหรือความบกพรองของหนวยงานของรัฐ 
(๎) หตุสุดวิสัย 
(๏) หตุกิดจากพฤติการณ์อันหนึไงอัน฿ดทีไคูสัญญาเมตຌองรับผิดตามกฎหมาย 
(๐) หตุอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
หลักกณฑ์ละวิธีการของดหรือลดคาปรับ฿หຌกคูสัญญา  หรือการขยายวลาทําการตามสัญญา

หรือขຌอตกลง  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ํ์๏  ฿นกรณีทีไมีหตุบอกลิกสัญญาหรือขຌอตกลงตอเปนีๅ  ฿หຌอยู฿นดุลพินิจของ 

ผูຌมีอํานาจทีไจะบอกลิกสัญญาหรือขຌอตกลงกับคูสญัญา 
(ํ) หตุตามทีไกฎหมายกําหนด 
(๎) หตุอันชืไอเดຌวาผูຌขายหรือผูຌรับจຌางเมสามารถสงมอบงานหรือทํางาน฿หຌลຌวสรใจเดຌภาย฿น

ระยะวลาทีไกําหนด 
(๏) หตุอืไนตามทีไกําหนดเวຌ฿นพระราชบัญญัตินีๅหรือ฿นสัญญาหรือขຌอตกลง 
(๐) หตุอืไนตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 
การตกลงกับคูสัญญาทีไจะบอกลิกสัญญาหรือขຌอตกลง  ฿หຌผูຌมีอํานาจพิจารณาเดຌฉพาะ฿นกรณี 

ทีไป็นประยชน์กหนวยงานของรัฐดยตรงหรือพืไอประยชน์สาธารณะ  หรือพืไอกຌเขขຌอสียปรียบของ
หนวยงานของรัฐ฿นการทีไจะปฏิบัติตามสัญญาหรือขຌอตกลงนัๅนตอเป 



หนຌา   ๐๑ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐมิเดຌป็นฝຆายบอกลิกสัญญาหรือขຌอตกลง  หรือการบอกลิกสัญญา 
หรือขຌอตกลงนัๅนป็นกรณีทีไหนวยงานของรัฐมิเดຌรียกคาปรับ  ลຌวตกรณี  หากคูสัญญาหในวา  หนวยงานของรัฐ
ตຌองรับผิดชด฿ชຌคาสียหาย  คูสัญญาจะยืไนคําขอตอหนวยงานของรัฐ฿หຌพิจารณาชด฿ชຌคาสียหายกใเดຌ   
฿นการนีๅ  หนวยงานของรัฐตຌองออก฿บรับคําขอ฿หຌเวຌป็นหลักฐานละพิจารณาคําขอนัๅนดยเมชักชຌา   
มืไอหนวยงานของรัฐมีหนังสือจຌงผลการพิจารณาป็นชน฿ดลຌว  หากคูสัญญายังเมพอ฿จ฿นผลการพิจารณา
กใ฿หຌมีสิทธิฟ้องคดีตอศาลพืไอรียก฿หຌชด฿ชຌคาสียหายตามสัญญาตอเป  ทัๅงนีๅ  หลักกณฑ์  วิธีการ   
ละระยะวลา฿นการพิจารณาคําขอของหนวยงานของรัฐ  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด   
ซึไงอยางนຌอยตຌองกําหนด฿หຌหนวยงานของรัฐตงตัๅงคณะกรรมการขึๅนพืไอพิจารณาคาสียหายละ 
การกําหนดวงงินคาสียหายทีไตຌองรายงานตอกระทรวงการคลังพืไอพิจารณา฿หຌความหในชอบ 

มาตรา ํ์๐ ฿นกรณีทีไสัญญาหรือขຌอตกลงกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางกิดจากกรณีทีไหนวยงาน
ของรัฐมิเดຌปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินีๅ  กฎกระทรวง  ระบียบ  หรือประกาศทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ  
฿นสวนทีไเมป็นสาระสําคัญหรือผิดพลาดเมรຌายรง  หาทํา฿หຌสัญญาหรือขຌอตกลงกีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางนัๅน
ป็นมฆะเม 

฿หຌคณะกรรมการนยบายมีอํานาจประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง
กําหนดกรณีตัวอยางทีไถือวาป็นสวนทีไป็นสาระสําคัญหรือป็นกรณีผิดพลาดอยางรຌายรง  หรือทีไเมป็น
สาระสําคัญหรือป็นกรณีผิดพลาดเมรຌายรงตามวรรคหนึไง   

฿นกรณีทีไมีปัญหากีไยวกับความป็นมฆะของสัญญาหรือขຌอตกลงตามวรรคหนึไง  ฿หຌคูสัญญา 
ฝຆายหนึไงฝຆาย฿ดสนอรืไองตอคณะกรรมการนยบายป็นผูຌวินิจฉัยชีๅขาด 

มาตรา ํ์๑ รายละอียดวิธีการละขัๅนตอนการบริหารสัญญาละการตรวจรับพัสดุทีไเมเดຌ
บัญญัตเิวຌ฿นหมวดนีๅ  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ํํ 

การประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการ 
 

 

มาตรา ํ์๒ พืไอประยชน์ของหนวยงานของรัฐ  ฿นการพิจารณาคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอ 
ทีไจะขຌามาป็นคูสัญญากับหนวยงานของรัฐ฿หຌป็นเปอยางมีประสิทธิภาพ  ฿หຌหนวยงานของรัฐประมินผล
การปฏิบัติงานของผูຌประกอบการทีไขຌารวมการจัดซืๅอจัดจຌางกับหนวยงานของรัฐ   

การประมินผลการปฏิบัติงานตามวรรคหนึไง  ฿หຌพิจารณาถึงความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน 
฿หຌลຌวสรใจตามสัญญาของคูสญัญาป็นสําคัญ 

ผูຌประกอบการราย฿ดทีไมีผลการประมินเมผานกณฑ์ทีไกําหนด  จะถูกระงับการยืไนขຌอสนอ 
หรือทําสัญญากับหนวยงานของรัฐเวຌชัไวคราว  จนกวาจะมีผลการปฏิบัติงานป็นเปตามกณฑ์ทีไกําหนด 



หนຌา   ๐๒ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

หลักกณฑ์ละวิธีการประมินผลการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการตามวรรคหนึไง  วรรคสอง   
ละวรรคสาม  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด   

มาตรา ํ์๓ ผลการประมินการปฏิบัติงานของผูຌประกอบการตามมาตรา  ํ์๒  ฿หຌป็นสวนหนึไง
ของกณฑ์฿นการพิจารณาคัดลือกผูຌยืไนขຌอสนอกับหนวยงานของรัฐ 

มาตรา ํ์๔ ฿นกรณีทีไ หในสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระบียบกําหนดการประมินผล 
การปฏิบัติงานอืไนนอกหนือจากความสามารถ฿นการปฏิบัติงาน฿หຌลຌวสรใจตามสัญญากใเดຌ  พืไอประยชน์
฿นการพัฒนาละปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐ฿หຌมีประสิทธิภาพยิไงขึๅน  
ละ฿หຌนาํบทบัญญัติมาตรา  ํ์๒  วรรคสามละวรรคสีไ  มา฿ชຌบังคับกับการประมินผลการปฏิบัติงานอืไน
ดยอนุลม 

หมวด  ํ๎ 

การทิๅงงาน 
 

 

มาตรา ํ์๕ ฿นกรณีทีไปรากฏวาผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญาของหนวยงานของรัฐกระทําการ
ดังตอเปนีๅ  ดยเมมีหตุผลอันสมควร  ฿หຌถือวาผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญานัๅนกระทําการอันมีลักษณะป็น
การทิๅงงาน 

(ํ) ป็นผูຌยืไนขຌอสนอทีไเดຌรับการคัดลือกลຌวเมยอมเปทําสัญญาหรือขຌอตกลงป็นหนังสือ 
กับหนวยงานของรัฐภาย฿นวลาทีไกําหนด 

(๎) คูสัญญาของหนวยงานของรัฐหรือผูຌรับจຌางชวงทีไหนวยงานของรัฐอนุญาต฿หຌรับชวงงานเดຌ  
เมปฏิบัติตามสัญญาหรือขຌอตกลงป็นหนงัสือนัๅน 

(๏) มืไอปรากฏวาผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญาของหนวยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะป็น
การขัดขวางการขงขันราคาอยางป็นธรรม  หรือกระทําการดยเมสจุริต 

(๐) มืไอปรากฏวาผลการปฏิบัติตามสัญญาของทีไปรึกษาหรือผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบ 
หรือควบคุมงานกอสรຌางมีขຌอบกพรอง  ผิดพลาด  หรือกอ฿หຌกิดความสียหายกหนวยงานของรัฐอยางรຌายรง 

(๑) มืไอปรากฏวาผูຌ฿หຌบริการงานจຌางออกบบหรือควบคุมงานกอสรຌางหรือผูຌประกอบการ 
งานกอสรຌางเมปฏิบัติตามมาตรา  ๔๔ 

(๒) การกระทําอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
฿หຌปลัดกระทรวงการคลังป็นผูຌมีอํานาจสัไง฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญาป็นผูຌทิๅงงาน  ละ฿หຌจຌงวียน

รายชืไอผูຌทิๅงงาน฿หຌหนวยงานของรัฐทราบกับจຌงวียน฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง  
รวมทัๅงจຌง฿หຌผูຌทิๅงงานทราบดຌวย 

฿นกรณีทีไนิติบุคคลป็นผูຌทิๅงงาน  ถຌาการกระทําดังกลาวกิดจากหุຌนสวนผูຌจัดการ  กรรมการผูຌจัดการ  
ผูຌบริหาร  หรือผูຌมีอํานาจ฿นการดํานินงาน฿นกิจการของนิติบุคคลนัๅน  ฿หຌสัไง฿หຌบุคคลดังกลาวป็นผูຌทิๅงงานดຌวย 



หนຌา   ๐๓ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

หลักกณฑ์ละวิธีการพิจารณาสัไง฿หຌผูຌยืไนขຌอสนอหรือคูสัญญาป็นผูຌทิๅงงาน  ละการจຌงวียน
รายชืไอผูຌทิๅงงาน  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

มาตรา ํํ์ ผูຌทีไถูกสัไง฿หຌป็นผูຌทิๅงงานตามมาตรา  ํ์๕  อาจรຌองขอ฿หຌเดຌรับการพิกถอน
การป็นผูຌทิๅงงานเดຌ  ดยอยางนຌอยตຌองป็นเปตามหลักกณฑ์  ดังตอเปนีๅ 

(ํ) ป็นผูຌทีไมีฐานะการงินมัไนคง   
(๎) มีการชําระภาษีดยถกูตຌองตามกฎหมาย  ละ   
(๏) เดຌพຌนกําหนดระยะวลาการจຌงวียนรายชืไอ฿หຌป็นผูຌทิๅงงานตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 
หลักกณฑ์ละวิธีการ฿นการขอพิกถอนการป็นผูຌทิๅงงานละการพิจารณาพิกถอนการป็นผูຌทิๅงงาน  

฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 
มาตรา ํํํ มืไอเดຌมีการจຌงวียนรายชืไอผูຌทิๅงงานตามมาตรา  ํ์๕  ลຌว  หຌามหนวยงานของรัฐ

ทําการจัดซืๅอจัดจຌางกับผูຌทิๅงงานซึไงรวมถึงนิติบุคคลทีไผูຌทิๅงงานป็นหุຌนสวนผูຌจัดการ  กรรมการผูຌจัดการ  
ผูຌบริหาร  หรือผูຌมีอํานาจ฿นการดํานินงาน฿นกิจการของนิติบุคคลนัๅนดຌวย  วຌนตจะเดຌมีการพิกถอน 
การป็นผูຌทิๅงงานตามมาตรา  ํํ์  ลຌว 

หมวด  ํ๏ 

การบริหารพัสดุ 
 

 

มาตรา ํํ๎ ฿หຌหนวยงานของรัฐจัด฿หຌมีการควบคุมละดูลพัสดุทีไอยู฿นความครอบครอง
฿หຌมีการ฿ชຌละการบริหารพัสดุทีไหมาะสม  คุຌมคา  ละกิดประยชน์ตอหนวยงานของรัฐมากทีไสุด 

มาตรา ํํ๏ การดํานินการตามมาตรา  ํํ๎  ซึไงรวมถึงการกใบ  การบันทึก  การบิกจาย  
การยืม  การตรวจสอบ  การบํารุงรักษา  ละการจําหนายพัสดุ  ฿หຌป็นเปตามระบียบทีไรัฐมนตรีกําหนด 

หมวด  ํ๐ 

การอุทธรณ์ 
 

 

มาตรา ํํ๐ ผูຌซึไงเดຌยืไนขຌอสนอพืไอทําการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุกับหนวยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
กีไยวกับการจัดซืๅอจัดจຌางพัสดุ  ฿นกรณีทีไหในวาหนวยงานของรัฐมิเดຌปฏิบัติ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ 

ละวิธีการทีไกําหนด฿นพระราชบัญญัตินีๅ  กฎกระทรวง  ระบียบ  หรือประกาศทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ  
ป็นหต฿ุหຌตนเมเดຌรับการประกาศผลป็นผูຌชนะหรือเมเดຌรับการคัดลือกป็นคูสญัญากับหนวยงานของรัฐ 

มาตรา ํํ๑ ผูຌมีสิทธิอุทธรณ์จะยืไนอุทธรณ์฿นรืไองดังตอเปนีๅเมเดຌ 
(ํ) การลือก฿ชຌวิธีการจัดซืๅอจัดจຌางหรือกณฑ์ทีไ฿ชຌ฿นการพิจารณาผลการจัดซืๅอจัดจຌาง 

ตามพระราชบัญญัตินีๅของหนวยงานของรัฐ 



หนຌา   ๐๔ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

(๎) การยกลิกการจัดซืๅอจัดจຌางตามมาตรา  ๒๓   

(๏) การละวຌนการอຌางถึงพระราชบัญญัตินีๅ  กฎกระทรวง  ระบียบ  หรือประกาศทีไออกตาม
พระราชบัญญัตินีๅ฿นสวนทีไกีไยวขຌองดยตรงกับการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นประกาศ  อกสาร  หรือหนังสือชิญชวน
ของหนวยงานของรัฐ 

(๐) กรณีอืไนตามทีไกําหนด฿นกฎกระทรวง 
มาตรา ํํ๒ การอุทธรณ์ตຌองทําป็นหนงัสือลงลายมือชืไอผูຌอุทธรณ์ 
฿นหนังสืออุทธรณ์ตามวรรคหนึไง  ตຌอง฿ชຌถຌอยคําสุภาพ  ละระบุขຌอทใจจริงละหตุผลอันป็นหตุ

หงการอุทธรณ์฿หຌชัดจน  พรຌอมนบอกสารหลักฐานทีไกีไยวขຌองเปดຌวย 
฿นกรณีทีไหในสมควร  รัฐมนตรีอาจออกระบียบกําหนดวิธีการอุทธรณ์ป็นอยางอืไนหรือรายละอียด

กีไยวกับการอุทธรณ์อืไนดຌวยกใเดຌ 
มาตรา ํํ๓ ฿หຌผูຌมีสิทธิอุทธรณ์ยืไนอุทธรณ์ตอหนวยงานของรัฐนัๅนภาย฿นจใดวันทําการ 

นับตวนัประกาศผลการจัดซืๅอจัดจຌาง฿นระบบครือขายสารสนทศของกรมบัญชีกลาง 
มาตรา ํํ๔ ฿หຌหนวยงานของรัฐพิจารณาละวินิจฉัยอุทธรณ์฿หຌลຌวสรใจภาย฿นจใดวันทําการ

นับตวนัทีไเดຌรับอุทธรณ์  ฿นกรณีทีไหในดຌวยกับอุทธรณ์กใ฿หຌดาํนินการตามความหในนัๅนภาย฿นกําหนดวลา
ดงักลาว 

฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐเมหในดຌวยกับอุทธรณ์  เมวาทัๅงหมดหรือบางสวน฿หຌรงรายงานความหใน
พรຌอมหตุผลเปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ํํ๕  ภาย฿นสามวันทําการนับตวันทีไ 
ครบกําหนดตามวรรคหนึไง   

มาตรา ํํ๕ มืไอเดຌรับรายงานจากหนวยงานของรัฐตามมาตรา  ํํ๔  ฿หຌคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์พิจารณาอุทธรณ์฿หຌลຌวสรใจภาย฿นสามสิบวันนับตวันทีไเดຌรับรายงานดังกลาว   
หากรืไอง฿ดเมอาจพิจารณาเดຌทัน฿นกําหนดนัๅน  ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะวลาออกเปเดຌ 
เมกินสองครัๅง  ครัๅงละเมกินสิบหຌาวันนับตวันทีไครบกําหนดวลาดังกลาว  ละจຌง฿หຌผูຌอุทธรณ์ละผูຌชนะ
การจัดซืๅอจัดจຌางหรือผูຌเดຌรับการคัดลือกทราบ   

฿นกรณีทีไคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หในวาอุทธรณ์ฟังขึๅนละมีผลตอการจัดซืๅอจัดจຌาง 
อยางมีนัยสําคัญ  ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์สัไง฿หຌหนวยงานของรัฐดํานินการ฿หຌมีการจัดซืๅอจัดจຌาง฿หม  
หรือริไมจากขัๅนตอน฿ดตามทีไหในสมควร  ฿นกรณีทีไคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์หในวาอุทธรณ์ฟังเมขึๅน
หรือเมมีผลตอการจัดซืๅอจัดจຌางอยางมีนัยสําคัญ  ฿หຌจຌงหนวยงานของรัฐพืไอทําการจัดซืๅอจัดจຌางตอเป 

การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์฿หຌป็นทีไสุด 
฿นกรณีทีไพຌนกําหนดระยะวลาพิจารณาอุทธรณ์ตามวรรคหนึไงลຌว  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

ยังพิจารณาเมลຌวสรใจ  ฿หຌยุติรืไอง  ละ฿หຌคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จຌงผูຌอุทธรณ์ละผูຌชนะ 
การจัดซืๅอจัดจຌางหรือผูຌเดຌรับการคัดลือกทราบ  พรຌอมกับจຌง฿หຌหนวยงานของรัฐทําการจัดซืๅอจัดจຌางตอเป 



หนຌา   ๐๕ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

ผูຌอุทธรณ์ผูຌ฿ดเมพอ฿จคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  หรือการยุติรืไองตามวรรคสีไ  
ละหในวาหนวยงานของรัฐตຌองรับผิดชด฿ชຌคาสียหาย  ผูຌนัๅนมีสิทธิฟ้องคดีตอศาลพืไอรียก฿หຌหนวยงานของรัฐ
ชด฿ชຌคาสียหายเดຌ  ตการฟ้องคดีดังกลาวเมมีผลกระทบตอการจัดซืๅอจัดจຌางทีไหนวยงานของรัฐเดຌลงนาม
฿นสัญญาจัดซืๅอจัดจຌางนัๅนลຌว 

หมวด  ํ๑ 

บทกําหนดทษ 
 

 

มาตรา ํ๎์ ผูຌ฿ดป็นจຌาหนຌาทีไหรือป็นผูຌมีอํานาจหนຌาทีไ฿นการดํานินการกีไยวกับการจัดซืๅอ
จัดจຌางหรือการบริหารพัสดุ  ปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบัติหนຌาทีไ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุ
ตามพระราชบัญญัตินีๅ  กฎกระทรวง  ระบียบ  หรือประกาศทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅดยมิชอบ
พืไอ฿หຌกิดความสียหายกผูຌหนึไงผูຌ฿ด  หรือปฏิบัติหรือละวຌนการปฏิบัติหนຌาทีไ฿นการจัดซืๅอจัดจຌาง 
หรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินีๅ  กฎกระทรวง  ระบียบ  หรือประกาศทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ
ดยทุจริต  ตຌองระวางทษจําคุกตัๅงตหนึไงปถึงสิบป  หรือปรับตัๅงตสองหมืไนบาทถึงสองสนบาท   
หรือทัๅงจําทัๅงปรับ 

ผูຌ฿ดป็นผูຌ฿ชຌหรือผูຌสนับสนุน฿นการกระทําความผิดตามวรรคหนึไง  ผูຌนัๅนตຌองระวางทษตามทีไ
กําหนดเวຌสําหรับความผิดตามวรรคหนึไง 

มาตรา ํ๎ํ ผูຌ฿ดเมปฏิบัติตามคําสัไงของคณะกรรมการวินิจฉัยตามมาตรา  ๏ํ  หรือคําสัไงของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา  ๐๑  ละคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  
ลຌวตกรณี  พิจารณาลຌวหในวาป็นการเมปฏิบัติตามคําสัไงดยเมมีหตุผลอันสมควร  ผูຌนัๅนมีความผิด
ฐานขัดคําสัไงจຌาพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา฿หຌดํานินคดีกผูຌนัๅนตอเป 

บทฉพาะกาล 
 

 

มาตรา ํ๎๎ ฿หຌระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  ละระบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  พ.ศ.  ๎๑๐๕  ละบรรดาระบียบ  
ขຌอบังคับ  ประกาศ  ขຌอบัญญัติ  ละขຌอกําหนด฿ด โ  กีไยวกับพัสดุ  การจัดซืๅอจัดจຌาง  หรือการบริหารพัสดุ
ของหนวยงานของรัฐอืไนทีไเมอยูภาย฿ตຌบังคับของระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  
หรือระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  พ.ศ.  ๎๑๐๕  ลຌวตกรณี  
รวมทัๅงมติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวกับพัสดุ  การจัดซืๅอจัดจຌาง  หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ   
ยังคง฿ชຌบังคับเดຌตอเปทาทีไเมขดัหรือยຌงกับพระราชบัญญัตินีๅจนกวาจะมีกฎกระทรวง  ระบียบ  หรือประกาศ
฿นรืไองนัๅน โ  ตามพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ 



หนຌา   ๑์ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

การดํานินการออกกฎกระทรวง  ระบียบ  หรือประกาศตามวรรคหนึไง  ฿หຌดํานินการ฿หຌลຌวสรใจ
ภาย฿นหนึไงปนับตวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ  หากเมสามารถดํานินการเดຌ฿หຌรัฐมนตรีรายงานหตุผล
ทีไเมอาจดํานินการเดຌตอคณะรัฐมนตรีพืไอทราบ 

มาตรา ํ๎๏ ฿นกรณีทีไเมอาจนําระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  

หรือระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  พ.ศ.  ๎๑๐๕  หรือบรรดา
ระบียบ  ขຌอบังคับ  ประกาศ  ขຌอบัญญัติ   ละขຌอกําหนด฿ด  โ   กีไยวกับพัสดุ   การจัดซืๅอจัดจຌาง   
หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐอืไนทีไเมอยูภาย฿ตຌบังคับของระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  หรือระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๎๑๐๕  ลຌวตกรณี  รวมทัๅงมติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวกับพัสดุ  การจัดซืๅอจัดจຌาง  หรือการบริหารพัสดุ
ของหนวยงานของรัฐ  มา฿ชຌบังคับ฿นรืไอง฿ดเดຌตามมาตรา  ํ๎๎  การดํานินการของหนวยงานของรัฐ 
฿นรืไองนัๅน฿หຌป็นเปตามทีไคณะกรรมการนยบายกําหนด  ทัๅงนีๅ  ฿นกรณีทีไยังเมมีการตงตัๅงกรรมการ
ผูຌทรงคุณวุฒิ  ฿หຌคณะกรรมการนยบายประกอบดຌวยกรรมการทัๅงหมดทาทีไมีอยูจนกวาจะมีการตงตัๅง
กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ 

มาตรา ํ๎๐ ฿นกรณีทีไคณะกรรมการนยบายยังมิเดຌออกประกาศตามความ฿นมาตรา  ๓  

วรรคสอง  หรือคณะกรรมการนยบายเดຌออกประกาศตามความ฿นมาตรา  ๓  วรรคสอง  ลຌว  ตหนวยงานของรัฐ
ยังมิเดຌออกกฎหรือระบียบตามความ฿นมาตรา  ๓  วรรคสีไ  การจัดซืๅอจัดจຌางตามมาตรา  ๓  (ํ)  (๎)  ละ  (๏)  
฿หຌป็นเปตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  ละระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  พ.ศ.  ๎๑๐๕  ละบรรดาระบียบ  ขຌอบังคับ  ประกาศ  
ขຌอบัญญัติ  หรือขຌอกําหนด฿ด โ  กีไยวกับพัสดุ  การจัดซืๅอจัดจຌาง  หรือการบริหารพัสดุของหนวยงาน 
ของรัฐอืไนทีไ เมอยูภาย฿ตຌบังคับของระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ   พ .ศ .   ๎๑๏๑   

หรือระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  พ.ศ.  ๎๑๐๕  ลຌวตกรณี  
รวมทัๅงมติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวกับพัสดุ  การจัดซืๅอจัดจຌาง  หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐ  
จนกวาจะมีประกาศทีไออกตามความ฿นมาตรา  ๓  วรรคสอง  หรือกฎหรือระบียบทีไออกตามความ 
฿นมาตรา  ๓  วรรคสีไ  ลຌวตกรณี  ฿ชຌบังคับ 

฿นกรณีทีไคณะกรรมการนยบายเดຌออกประกาศตามความ฿นมาตรา  ๓  วรรคสอง  ลຌว   
ตหนวยงานของรัฐ฿ดยังมิเดຌออกกฎหรือระบียบตามความ฿นมาตรา  ๓  วรรคสีไ  หากหนวยงานของรัฐนัๅน
มิเดຌออกกฎหรือระบียบตามความ฿นมาตรา  ๓  วรรคสีไ  ภาย฿นหนึไงรຌอยปดสิบวันนับตวันทีไประกาศของ
คณะกรรมการนยบายทีไออกตามความ฿นมาตรา  ๓  วรรคสอง  ฿ชຌบังคับ  การจัดซืๅอจัดจຌางตามมาตรา  ๓  (ํ)  
(๎)  หรือ  (๏)  ลຌวตกรณี  ของหนวยงานของรัฐนัๅน฿หຌดาํนินการตามพระราชบัญญัตินีๅ 

มาตรา ํ๎๑ ฿นวาระริไมรก  ฿หຌคณะกรรมการราคากลางออกประกาศกําหนดหลักกณฑ์
ละวิธกีารกําหนดราคากลางละการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการทีไมีสิทธิป็นผูຌยืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐ
ตามมาตรา  ๏๐  (ํ)  ละ  (๓  )  ฿หຌลຌวสรใจภาย฿นกຌาสิบวันนับตวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ 



หนຌา   ๑ํ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

฿นระหวางทีไยังเมมีประกาศตามวรรคหนึไง  ฿หຌนําหลักกณฑ์ละรายละอียดประกอบการคํานวณ
ราคากลางงานกอสรຌางทีไคณะกรรมการกํากับหลักกณฑ์ละตรวจสอบราคากลางงานกอสรຌางซึไงคณะรัฐมนตรี
ตงตัๅงหรือหลักกณฑ์อืไนของหนวยงานของรัฐเดຌกําหนดเวຌกอนวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ ฿ชຌบังคับ   
มา฿ชຌบังคับดย฿หຌถือป็นหลักกณฑ์ละวิธีการกําหนดราคากลางตามพระราชบัญญัตินีๅจนกวาจะมีประกาศ
ตามวรรคหนึไง  ละ฿หຌคณะกรรมการกํากับหลักกณฑ์ละตรวจสอบราคากลางงานกอสรຌางซึไงคณะรัฐมนตรีตงตัๅง  
ยังคงปฏิบัติหนຌาทีไตอเปจนกวาคณะกรรมการราคากลางตามพระราชบัญญัตินีๅขຌารับหนຌาทีไ 

มาตรา ํ๎๒ ฿นวาระริไมรก  ฿หຌคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  ประกาศกําหนดนวทางละวิธีการ
฿นการดํานินงานครงการความรวมมือป้องกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐบบของขຌอตกลงคุณธรรม
ละบบรายงานของผูຌสังกตการณ์  การคัดลือกครงการการจัดซืๅอจัดจຌาง  ละการคัดลือกผูຌสังกตการณ์
ตามมาตรา  ๏๕  (ํ)  (๎)  (๏)  ละ  (๐)  ฿หຌลຌวสรใจดยรใว 

฿นระหวางการดํานินการตามวรรคหนึไง  ฿หຌนํานวทางการดํานินงานครงการความรวมมือป้องกัน
การทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ  บบของขຌอตกลงคุณธรรมละบบรายงานของผูຌสังกตการณ์   

การคัดลือกครงการการจัดซืๅอจัดจຌาง  ละการคัดลือกผูຌสังกตการณ์ทีไคณะกรรมการความรวมมือป้องกัน
การทุจริตซึไงคณะรัฐมนตรีตงตัๅงเดຌกําหนดเวຌกอนวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ  มา฿ชຌบังคับดย฿หຌถือป็น
นวทางละวิธีการ฿นการดํานินงานครงการความรวมมือป้องกันการทุจริต฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ  
บบของขຌอตกลงคุณธรรมละบบรายงานของผูຌสังกตการณ์  การคัดลือกครงการการจัดซืๅอจัดจຌาง   
ละการคัดลือกผูຌสังกตการณ์ตามมาตรา  ๏๕  (ํ)  (๎)  (๏)  ละ  (๐)  ละ฿หຌคณะกรรมการความรวมมือ
ป้องกันการทุจริตซึไงคณะรัฐมนตรีตงตัๅง  ยังคงปฏิบัติหนຌาทีไตอเปจนกวาคณะกรรมการ  ค.ป.ท.   

ตามพระราชบัญญัตินีๅขຌารับหนຌาทีไ 
มาตรา ํ๎๓ ฿หຌคณะกรรมการวาดຌวยการพัสดุตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  

พ.ศ.  ๎๑๏๑  ละคณะกรรมการวาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  ตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  พ.ศ.  ๎๑๐๕  รวมทัๅงคณะกรรมการตามระบียบ  ขຌอบังคับ  
ประกาศ  ขຌอบัญญัติ  หรือขຌอกําหนด฿ด โ  ของหนวยงานของรัฐอืไนทีไเมอยูภาย฿ตຌบังคับของระบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  หรือระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ
ดຌวยวิธกีารทางอิลใกทรอนิกส์  พ.ศ.  ๎๑๐๕  ลຌวตกรณี  ยังคงปฏิบัติหนຌาทีไตอเปจนกวาคณะกรรมการนยบาย  
คณะกรรมการวินิจฉัย  หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์  ลຌวตกรณี  ตามพระราชบัญญัตินีๅขຌารับหนຌาทีไ 

฿นกรณีทีไคณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินีๅขຌารับหนຌาทีไลຌว  ตยังเมมีกฎกระทรวง  
ระบียบ  หรือประกาศทีไออกตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ  ฿หຌหนຌาทีไ฿นการตีความละวินิจฉัยปัญหา
กีไยวกับการปฏิบัติตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  ละระบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  พ.ศ.  ๎๑๐๕  ละบรรดาระบียบ  
ขຌอบังคับ  ประกาศ  ขຌอบัญญัติ  ละขຌอกําหนด฿ด โ  กีไยวกับพัสดุ  การจัดซืๅอจัดจຌาง  หรือการบริหารพัสดุของ



หนຌา   ๑๎ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

หนวยงานของรัฐอืไนทีไเมอยูภาย฿ตຌบังคับของระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  

หรือระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  พ.ศ.  ๎๑๐๕  ยังคงป็นของ
คณะกรรมการวาดຌวยการพัสดุละคณะกรรมการวาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  รวมทัๅง
คณะกรรมการตามระบียบ  ขຌอบังคับ  ประกาศ  ขຌอบัญญัติ  หรือขຌอกําหนด฿ด โ  ของหนวยงานของรัฐนัๅน  
วຌนตหนຌาทีไ฿นการตีความละวินิจฉัยปัญหาวาบรรดาระบียบ  ขຌอบังคับ  ประกาศ  หรือขຌอกําหนดดังกลาว
ขัดหรือยຌงกับพระราชบัญญัตินีๅหรือป็นเปตามนวทางของพระราชบัญญัตินีๅหรือเม  ฿หຌป็นหนຌาทีไของ
คณะกรรมการวินิจฉัยตามพระราชบัญญัตินีๅ 

฿หຌนําความ฿นวรรคสองมา฿ชຌบังคับกับกรณีทีไคณะกรรมการราคากลางละคณะกรรมการ  ค.ป.ท.  
ตามพระราชบัญญัตินีๅขຌารับหนຌาทีไลຌว  ตยังมิเดຌออกประกาศตามความ฿นพระราชบัญญัตินีๅดยอนุลม 

มาตรา ํ๎๔ การจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุทีไเดຌดาํนินการตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  
วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  หรือระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๎๑๐๕  หรือระบียบ  ขຌอบังคับ  ประกาศ  ขຌอบัญญัติ  หรือขຌอกําหนด฿ด โ  กีไยวกับพัสดุ  การจัดซืๅอจัดจຌาง  
หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐอืไนทีไเมอยูภาย฿ตຌบังคับของระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  หรือระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  
พ.ศ.  ๎๑๐๕  ลຌวตกรณี  รวมทัๅงมติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวกับพัสดุ  การจัดซืๅอจัดจຌาง  หรือการบริหารพัสดุของ
หนวยงานของรัฐกอนวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับละการตรวจรับละจายงินยังเมลຌวสรใจ  ฿หຌดํานินการ
ตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  หรือระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  พ.ศ.  ๎๑๐๕  หรือระบียบ  ขຌอบังคับ  ประกาศ  ขຌอบัญญัติ  
หรือขຌอกําหนด฿ด โ  กีไยวกับพัสดุ  การจัดซืๅอจัดจຌาง  หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐดังกลาว  
รวมทัๅงมติคณะรัฐมนตรีทีไกีไยวกับพัสดุ  การจัดซืๅอจัดจຌาง  หรือการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตอเป  
วຌนต฿นกรณีทีไการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุดังกลาวยังเมเดຌประกาศ฿นระบบครือขายสารสนทศของ
กรมบัญชีกลางหรือของหนวยงานของรัฐพืไอ฿หຌผูຌประกอบการขຌายืไนขຌอสนอตอหนวยงานของรัฐหรือ฿นกรณี 
ทีไมีการยกลิกการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุดังกลาว  การจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุนัๅน 
หรือการจัดซืๅอจัดจຌางหรือการบริหารพัสดุครัๅง฿หม  ลຌวตกรณี  ฿หຌดาํนินการตามพระราชบัญญัตินีๅ 

มาตรา ํ๎๕ ฿นวาระริไมรก  ฿หຌกรมบัญชีกลางจัด฿หຌมีการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการทีไมี
คุณสมบัติป็นผูຌยืไนขຌอสนอ฿นงานกอสรຌางของหนวยงานของรัฐตามมาตรา  ๑ํ  วรรคหนึไง  ฿หຌลຌวสรใจ
ดยรใวนับตวันทีไคณะกรรมการราคากลางกําหนดสาขาของงานกอสรຌางตามมาตรา  ๑ํ  วรรคหนึไง  
หรือนับตวันทีไคณะกรรมการราคากลางกําหนดวงงินของสาขาของงานกอสรຌางหรือกําหนด฿หຌตຌอง฿ชຌ 
ผูຌประกอบวิชาชีพ฿นสาขา฿ดตามมาตรา  ๑ํ  วรรคสอง  ลຌวตกรณี 

฿นระหวางทีไการขึๅนทะบียนผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติป็นผูຌยืไนขຌอสนอ฿นงานกอสรຌางของ
หนวยงานของรัฐตามวรรคหนึไงยังเมลຌวสรใจ  ฿หຌหนวยงานของรัฐเดຌรับยกวຌนเมตຌองปฏิบัติตามมาตรา  ๑ํ  
วรรคหนึไง  หรือวรรคสอง  ลຌวตกรณี  วຌนต฿นกรณีทีไหนวยงานของรัฐ฿ดมีการจัดทําบัญชีผูຌประกอบการ



หนຌา   ๑๏ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

งานกอสรຌางทีไมีคุณสมบัติบืๅองตຌนเวຌลຌวกอนวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ  ฿หຌหนวยงานของรัฐนัๅน฿ชຌบัญชี
ผูຌประกอบการงานกอสรຌางทีไมีคุณสมบัติบืๅองตຌนทีไหนวยงานของรัฐเดຌจัดทําเวຌลຌวตอเปดย฿หຌถือป็น 
การขึๅนทะบียนผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติป็นผูຌยืไนขຌอสนอ฿นงานกอสรຌางของหนวยงานของรัฐ 
ตามมาตรา  ๑ํ  วรรคหนึไง  จนกวาจะมีการประกาศรายชืไอผูຌประกอบการทีไมีคุณสมบัติป็นผูຌยืไนขຌอสนอ
฿นงานกอสรຌางของหนวยงานของรัฐตามมาตรา  ๑๏  วรรคหนึไง 

มาตรา ํ๏์ รายชืไอทีไปรึกษาทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌกับศูนย์ขຌอมูลทีไปรึกษา  กระทรวงการคลัง  
ตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  กอนวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ   
฿หຌถอืวาป็นรายชืไอทีไปรึกษาทีไเดຌขึๅนทะบียนเวຌกับศูนย์ขຌอมูลทีไปรึกษา  กระทรวงการคลัง  ตามพระราชบัญญัตินีๅ 

มาตรา ํ๏ํ รายชืไอผูຌทิๅงงานตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  
ทีไมีอยูกอนวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ  ฿หຌถอืวาป็นรายชืไอผูຌทิๅงงานตามพระราชบัญญัตินีๅ 

การดํานินการพืไอสัไง฿หຌป็นผูຌทิๅงงานดຌวยหตุหงการกระทําอันมีลักษณะป็นผูຌทิๅงงาน 
ตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  กอนวันทีไพระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ   
฿หຌดาํนินการพืไอสัไง฿หຌป็นผูຌทิๅงงานดຌวยหตุหงการกระทําอันมีลักษณะป็นผูຌทิๅงงานตามพระราชบัญญัตินีๅ 

มาตรา ํ๏๎ ฿หຌกระทรวงการคลัง  กรมบัญชีกลาง  สํานักงาน  ก.พ.ร.  สํานักงาน  ก.พ.  

สํานักงบประมาณ  ละหนวยงานอืไนทีไกีไยวขຌองรวมกันจัดทําครงสรຌางกรมบัญชีกลาง  กรอบอัตรากําลัง
ขຌาราชการละพนักงานราชการ  ละกําหนดงบประมาณ  รวมทัๅงการดํานินการอืไน฿ดอันจําป็น  พืไอรองรับ
การดํานินการตามอํานาจหนຌาทีไของกรมบัญชีกลางตามพระราชบัญญัตินีๅ  ภาย฿นหกสิบวันนับตวันทีไ
พระราชบัญญัตินีๅ฿ชຌบังคับ 

 

ผูຌรับสนองพระราชองการ 
พลอก  ประยุทธ์  จนัทร์อชา 

นายกรัฐมนตรี 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



หนຌา   ๑๐ 
ลม   ํ๏๐   ตอนทีไ   ๎๐   ก ราชกิจจานุบกษา ๎๐   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

 

หมายหตุ  :-  หตุผล฿นการประกาศ฿ชຌพระราชบัญญัติฉบับนีๅ   คือ  พืไอ฿หຌการดํานินการจัดซืๅอจัดจຌาง 
ละการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานทีไป็นมาตรฐานดียวกัน  ดยการกําหนดกณฑ์มาตรฐานกลาง  
พืไอ฿หຌหนวยงานของรัฐทุกหงนําเป฿ชຌป็นหลักปฏิบัติ  ดยมุงนຌนการปຂดผยขຌอมูลตอสาธารณชน฿หຌมากทีไสุด  
พืไอ฿หຌกิดความปรง฿สละปຂดอกาส฿หຌมีการขงขันอยางป็นธรรม  มีการดํานินการจัดซืๅอจัดจຌางทีไคํานึงถึง
วัตถุประสงค์ของการ฿ชຌงานป็นสําคัญซึไงจะกอ฿หຌกิดความคุຌมคา฿นการ฿ชຌจายงิน  มีการวางผนการดํานินงาน  
ละมีการประมินผลการปฏิบัติงานซึไงจะทํา฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางมีประสิทธิภาพละประสิทธิผล  รวมทัๅงพืไอ฿หຌป็นเป
ตามหลักธรรมาภิบาล  มีการสงสริม฿หຌภาคประชาชนมีสวนรวม฿นการตรวจสอบการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐซึไงป็น
มาตรการหนึไงพืไอป้องกันปัญหาการทุจริตละประพฤติมิชอบ฿นการจัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ  ประกอบกับ 
มาตรการอืไน โ  ชน  การจัดซืๅอจัดจຌางดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  ซึไงจะทํา฿หຌกิดความปรง฿ส฿นการดํานินการ
จัดซืๅอจัดจຌางภาครัฐ  อันจะป็นการสรຌางความชืไอมัไน฿หຌกับสาธารณชนละกอ฿หຌกิดผลดีกับการจัดซืๅอจัดจຌาง
ภาครัฐ฿หຌป็นทีไยอมรับดยทัไวเป  จงึจําป็นตຌองตราพระราชบัญญัตินีๅ 
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4. ค ำสั่งหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแหงชำติ
ที ่11/2560

รื่อง กำรก ำกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ของหนวยงำนของรัฐ

  ๔



หนຌา   ๎์ 
ลม   ํ๏๐   ตอนพิศษ   ๑๓   ง ราชกิจจานุบกษา ๎๏   กุมภาพันธ์   ๎๑๒์ 
 

คําสัไงหัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติ 
ทีไ  ํํ/๎๑๒์ 

รืไอง  การกํากับการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงานของรัฐ 

ตามทีไรัฐบาลเดຌกําหนดนยบายทีไสําคัญ฿นการบริหารประทศดย฿หຌการพิไมศักยภาพ 

ทางศรษฐกิจละความสามารถ฿นการขงขันของประทศป็นรืไองสําคัญทีไตຌองรงดํานินการ   
ดยฉพาะครงการลงทุนทีไตຌองอาศัยวลาดํานินการ฿นระยะยาว  ตตຌองรงดํานินการ฿หຌทันตอการพัฒนา
ละความตຌองการของประชาชนพืไอกอ฿หຌกิดการพัฒนาดຌานอืไน โ  ตามมาอยางตอนืไองดยรใว  ชน  
การพัฒนาครงสรຌางพืๅนฐานดຌานการคมนาคมละการขนสงทีไมีมูลคาสูงละตຌอง฿ชຌทคนลยีทันสมัย  
ตทัๅงนีๅการดํานินการทุกขัๅนตอนตຌองปรง฿ส  ตรวจสอบเดຌ  ละป็นเปตามหลักธรรมาภิบาล  รวมถึงหลักการ
ละนวทางของขຌอตกลงคุณธรรม  จึงจําป็นตຌองกําหนด฿หຌมีกระบวนการกํากับการจัดซืๅอจัดจຌาง 
ของหนวยงานของรัฐ฿หຌป็นเปตามหลักการละนวทางดังกลาว  อันจะนําเปสูการสรຌางความชืไอมัไน
฿หຌกนักลงทุนทัๅง฿นละตางประทศทีไขຌารวม฿นการดํานินกิจการของรัฐ  สงสริม฿หຌมีการขงขันอยางป็นธรรม  
ละกิดความเวຌวาง฿จกประชาชน  ซึไงจะป็นประยชน์ตอการปฏิรูประบียบบริหารราชการผนดิน
ละสงผลตอภาพลักษณ์อันดีของประทศ  ดยฉพาะ฿นระหวางรอการบังคับ฿ชຌกฎหมายวาดຌวย 
การจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุภาครัฐซึไงยังตຌอง฿ชຌวลาอีกหนึไงรຌอยปดสิบวันนับตวันประกาศ 
฿นราชกิจจานุบกษาจึงจะมีผล฿ชຌบังคับ 

อาศัยอํานาจตามความ฿นมาตรา  ๐๐  ของรัฐธรรมนูญหงราชอาณาจักรเทย  (ฉบับชัไวคราว)  
พุทธศักราช  ๎๑๑๓  หัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติดยความหในชอบของคณะรักษาความสงบหงชาติ 
จงึมีคําสัไง  ดังตอเปนีๅ 

ขຌอ ํ ฿นคําสัไงนีๅ  
“การจัดซืๅอจัดจຌาง”  หมายความวา  การดํานินการพืไอ฿หຌเดຌมาซึไงพัสดุละการพัสดุ   

ของหนวยงานของรัฐทีไมีวงงินตัๅงตหຌาพันลຌานบาทขึๅนเป  ตามทีไคณะรัฐมนตรีมีมติหในชอบ฿หຌอยูภาย฿ตຌ
คําสัไงนีๅ 

“พัสดุ”  หมายความวา  พัสดุตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑ 

“การพัสดุ”  หมายความวา  การพัสดุตามระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎ ๑๏๑ 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการกํากับการจัดซืๅอจัดจຌาง 
“หนวยงานของรัฐ”  หมายความวา  ราชการสวนกลาง  ราชการสวนภูมิภาค  ราชการสวนทຌองถิไน  

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดຌวยวิธีการงบประมาณ  องค์การมหาชน  ละสถาบันอุดมศึกษา฿นกํากับของรัฐ 
ขຌอ ๎ ฿หຌมีคณะกรรมการกํากับการจัดซืๅอจัดจຌาง  ประกอบดຌวย 
(ํ) ผูຌทรงคุณวุฒิซึไงนายกรัฐมนตรีตงตัๅงดยความหในชอบของคณะรัฐมนตรี  ป็นประธานกรรมการ 
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(๎) ผูຌอํานวยการสํานักงบประมาณ  ลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา  ผูຌอํานวยการ
สํานักงานคณะกรรมการนยบายรัฐวิสาหกิจ  ละอัยการสูงสุด  ป็นกรรมการ 

(๏) ผูຌทรงคุณวุฒิซึไงนายกรัฐมนตรีตงตัๅงดยความหในชอบของคณะรัฐมนตรี  จํานวนเมกินสามคน  
ป็นกรรมการ  ทัๅงนีๅ  พืไอประยชน์฿นการกํากับดูลการจัดซืๅอจัดจຌางของตละครงการ  นายกรัฐมนตรี
ดยความหในชอบของคณะรัฐมนตรีอาจตงตัๅงผูຌทรงคุณวุฒิจากองค์กรวิชาการหรือวิชาชีพทีไกีไยวขຌองกับ
ครงการนัๅน โ  พิไมขึๅนอีกเดຌจํานวนเมกินสามคน  ป็นกรรมการ 

(๐) อธิบดีกรมบัญชีกลาง  ป็นกรรมการละลขานุการ   
฿หຌอธิบดีกรมบัญชีกลางตงตัๅ ง จຌาหนຌาทีไของหนวยงานของรัฐจํานวนเม  กินสองคน 

ป็นผูຌชวยลขานุการ 
การประชุมของคณะกรรมการ฿หຌป็นเปตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไคณะกรรมการกําหนด 
ขຌอ ๏ ประธานกรรมการตามขຌอ  ๎  (ํ)  ละกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิตามขຌอ  ๎  (๏)   

฿หຌพิจารณาตงตัๅงจากผูຌทีไมีความรูຌ  ความชีไยวชาญ  หรือประสบการณ์ดຌานวิศวกรรม  สถาปัตยกรรม  
การงิน  การคลัง  การบริหารจัดการ  วิทยาศาสตร์ละทคนลยี  หรือดຌานอืไน โ  ทีไกีไยวขຌองละป็น
ประยชน์ตอการกํากับการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงานของรัฐ  ละตຌองเมป็นขຌาราชการการมือง 
ผูຌดํารงตําหนงทางการมือง  สมาชิกสภาทຌองถิไนหรือผูຌบริหารทຌองถิไน  กรรมการหรือผูຌดํารงตําหนงอืไน
฿นพรรคการมือง  หรือจຌาหนຌาทีไของพรรคการมือง 

การดํารงตําหนงละการพຌนจากตําหนงของประธานกรรมการละกรรมการผูຌทรงคุณวุฒิ
ตามวรรคหนึไง  ฿หຌป็นเปตามทีไนายกรัฐมนตรีกําหนด 

ขຌอ ๐ ประธานกรรมการละกรรมการตามขຌอ  ๎  ตຌองเมป็นผูຌทีไมีสวนเดຌสียทัๅงทางตรง
ละทางอຌอม฿นครงการทีไจะมีการจัดซืๅอจัดจຌางซึไงตนมีหนຌาทีไละอํานาจ฿นการกํากับดูลตามคําสัไงนีๅ  
ทัๅงนีๅ  หากมีกรณีดังกลาว฿หຌลขานุการหรือคณะกรรมการรายงาน฿หຌนายกรัฐมนตรีทราบ  พืไอวินิจฉัย 
สัไงการตามทีไหในสมควร 

ขຌอ ๑ ฿หຌคณะกรรมการมีหนຌาทีไละอํานาจ  ดงัตอเปนีๅ 
(ํ) กํากับ  รงรัด  ติดตาม  ละตรวจสอบการจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงานของรัฐ   

ตัๅงตขัๅนตอนการจัดทําผนการจัดซืๅอจัดจຌางจนสิๅนสุดสัญญา  ทัๅงนีๅ  ฿นกรณีทีไการจัดซืๅอจัดจຌาง 
ป็นเปตามมาตรฐานการจัดซืๅอจัดจຌางของรัฐ  หรือเมมีความซับซຌอน  หรืออยูภาย฿ตຌขຌอจํากัดตามกฎหมาย 
หรือระบียบทีไกีไยวขຌอง  คณะกรรมการอาจตรวจสอบการจัดซืๅอจัดจຌางพียงบางสวนหรือบางขัๅนตอนกใเดຌ 

(๎) สัไงการ฿หຌหนวยงานของรัฐทีไมีการจัดซืๅอจัดจຌางกระทําการหรือเมกระทําการ฿ด โ   
หรือดํานินการจัดซืๅอจัดจຌางดยวิธีการ฿ด  พืไอ฿หຌการจัดซืๅอจัดจຌางมีความปรง฿สละป็นธรรมตามหลัก
ธรรมาภิบาล 

(๏) รับละพิจารณาขຌอรຌองรียนจากภาครัฐ  ภาคอกชน  ละภาคประชาชน  รวมทัๅงจาก 
ผูຌสังกตการณ์ตามขຌอตกลงคุณธรรม  กีไยวกับการปฏิบัติตามกฎหมาย  ดงัตอเปนีๅ 
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 ก. ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑   

 ข. ระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการทางอิลใกทรอนิกส์  พ.ศ.  ๎ ๑๐๕ 
 ค. ระบียบ  ขຌอบังคับ  ประกาศ  ขຌอบัญญัติ  หรือขຌอกําหนด฿ด โ  กีไยวกับพัสดุ 

หรือการจัดซืๅอจัดจຌางอืไนของหนวยงานของรัฐทีไเมอยูภาย฿ตຌบังคับของระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี   
วาดຌวยการพัสดุ  พ.ศ.  ๎๑๏๑  หรือระบียบสํานักนายกรัฐมนตรี  วาดຌวยการพัสดุดຌวยวิธีการ 
ทางอิลใกทรอนิกส์  พ.ศ.  ๎๑๐๕ 

 ง. พระราชบัญญัติวาดຌวยความผิดกีไยวกับการสนอราคาตอหนวยงานของรัฐ   
พ.ศ.  ๎๑๐๎ 

(๐) รงรัด  ติดตาม  ละประมินผลการปฏิบัติตามคําสัไงของคณะกรรมการ 
(๑) รียก฿หຌหนวยงานของรัฐหรือบุคคลอืไน฿ดทีไกีไยวขຌองมาชีๅจงหรือ฿หຌถຌอยคํา  หรือ฿หຌสงอกสาร

หรือหลักฐานทีไกีไยวขຌองพืไอประกอบการพิจารณา 
(๒) ตงตัๅงคณะอนุกรรมการหรือคณะทํางานพืไอชวยหลือการปฏิบัติงานเดຌตามความจําป็น 
(๓) ดํานินการอืไน฿ดทีไจําป็นพืไอประยชน์฿นการกํากับ  รงรัด  ติดตาม  ละตรวจสอบ 

การจัดซืๅอจัดจຌางของหนวยงานของรัฐ 
(๔) รายงานผลการดํานินการตามคําสัไงนีๅตอนายกรัฐมนตรี 
(๕) ปฏิบัติงานอืไน฿ดตามทีไนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
฿นกรณีทีไพจิารณาขຌอรຌองรียนตาม  (๏)  ลຌวรับฟังเดຌวา  หนวยงานของรัฐมิเดຌปฏิบัติ฿หຌป็นเป

ตามกฎหมายหรือระบียบทีไกีไยวขຌอง  หรือมีการกระทําทีไสอวากิดการทุจริต  ฿หຌคณะกรรมการมีอํานาจ
จຌง฿หຌสํานักงานคณะกรรมการป้องกันละปราบปรามการทุจริตหงชาติ  สํานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันละปราบปรามการทุจริต฿นภาครัฐ  สํานักงานการตรวจงินผนดิน  หรือหนวยงานของรัฐ 
ทีไกีไยวขຌองพิจารณาดํานินการตามหนຌาทีไละอํานาจ  หรือคณะกรรมการจะจຌงหรือนะนํา฿หຌหนวยงาน
ของรัฐทีไมีการจัดซืๅอจัดจຌางปรับปรุงกຌเข฿หຌถูกตຌอง  ทัๅงนีๅ  ฿นกรณีทีไหในวามีหตุจําป็นจะสนอนะ 
฿หຌพิจารณาระงับการดํานินการบางขัๅนตอนเวຌกอน  หรือ฿หຌดํานินการตอดยริไมจากขัๅนตอนหนึไงขัๅนตอน฿ด
ตามทีไหในสมควรกใเดຌ 

ขຌอ ๒ พืไอประยชน์฿นการตรวจสอบการดํานินครงการของรัฐทีไ ฿ชຌงบประมาณ 

฿นการดํานินการทีไมีวงงินสูง  หรือครงการของรัฐทีไอยู฿นความสน฿จของประชาชน  นายกรัฐมนตรี 
อาจมอบหมาย฿หຌคณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบละ฿หຌขຌอสนอนะทีไป็นประยชน์ตอการดํานินการ
ครงการดังกลาวทีไเมอยูภาย฿ตຌบังคับของคําสัไงนีๅเดຌ  ทัๅงนีๅ  ฿หຌหนวยงานจຌาของครงการละหนวยงาน 
ทีไกีไยวขຌองสนับสนุนขຌอมูลตามทีไคณะกรรมการรຌองขอ 

ขຌอ ๓ ฿หຌกรมบัญชีกลางรับผิดชอบงานธุรการละสนับสนุนการทํางานของคณะกรรมการ  
คณะอนุกรรมการ  หรือคณะทํางานทีไตงตัๅงขึๅนตามคําสัไงนีๅ 
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การบิกจายบีๅยประชุม  ฿หຌป็นเปตามพระราชกฤษฎีกาวาดຌวยบีๅยประชุมกรรมการ   
สวนคา฿ชຌจายทีไกีไยวขຌองกับการดํานินการอืไน โ  ทีไจําป็น  ฿หຌบิกจายเดຌตามระบียบของทางราชการ  
ดยบิกจายจากงบประมาณของกรมบัญชีกลาง 

ขຌอ ๔ ฿หຌครงการดังตอเปนีๅ  ละครงการอืไนตามทีไนายกรัฐมนตรีกําหนดซึไงป็นครงการ
ทีไอ ยู ระหวางการดํานินการ฿นวันกอนวันทีไ คํ าสัไ งนีๅ มีผล฿ชຌบั ง คับ   อยูภาย฿ตຌการกํากับดูล 
ของคณะกรรมการตามคําสัไงนีๅ 

(ํ) ครงการกอสรຌางทางคู฿นสຌนทางรถเฟสายชายฝัດงทะลตะวันออก  ชวงฉะชิงทรา - 
คลองสิบกຌา - กงคอย   

(๎) ครงการกอสรຌางรถเฟทางคู  ชวงชุมทางถนนจิระ - ขอนกน 
(๏) ครงการกอสรຌางรถเฟทางคู  ชวงมาบกะบา - ชุมทางถนนจิระ   
(๐) ครงการกอสรຌางรถเฟทางคู  ชวงลพบุรี - ปากนๅําพ   

(๑) ครงการกอสรຌางรถเฟทางคู  ชวงนครปฐม - หัวหิน   
(๒) ครงการกอสรຌางรถเฟทางคู  ชวงหวัหิน - ประจวบคีรีขนัธ์   
(๓) ครงการกอสรຌางรถเฟทางคู  ชวงประจวบคีรีขนัธ์ - ชุมพร   
ขຌอ ๕ ฿นวาระริไมรก  ฿หຌนายกรัฐมนตรีป็นผูຌมีอํานาจตงตัๅงประธานกรรมการละ

กรรมการผูຌทรงคุณวุฒิตามขຌอ  ๎  ดยมิ฿หຌนําความ฿นขຌอ  ๏  วรรคหนึไง  มา฿ชຌบังคับ  ลຌวจຌงคณะรัฐมนตรี
พืไอทราบ 

ขຌอ ํ์ ฿นกรณีทีไมีปัญหากีไยวกับการปฏิบัติตามคําสัไงนีๅ฿หຌนายกรัฐมนตรีมีอํานาจวินิจฉัย
ละคําวินิจฉัย฿หຌป็นทีไสุด 

ขຌอ ํํ ฿นกรณีหในสมควรนายกรัฐมนตรีหรือคณะรัฐมนตรีอาจสนอ฿หຌคณะรักษาความสงบ
หงชาติกຌเขปลีไยนปลงคําสัไงนีๅเดຌ 

ขຌอ ํ๎ คําสัไงนีๅ฿หຌ฿ชຌบังคับตัๅงตวันประกาศ฿นราชกิจจานุบกษาป็นตຌนเป 
 

สัไง  ณ  วันทีไ  ๎๏  กุมภาพันธ์  พุทธศักราช  ๎๑๒์ 

พลอก  ประยุทธ์  จนัทร์อชา 
หัวหนຌาคณะรักษาความสงบหงชาติ 
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