
พระราชบัญญตัิ

การจดัซ้ือจดัจ้างและ

การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ชุณหจติ สังข์ใหม่

ทีป่รึกษาด้านพฒันาระบบการเงนิการคลงั



การเสนอกฎหมาย

 12 พ.ค. 58 กระทรวงการคลงัเสนอคณะรัฐมนตรี

 7 ก.ค. 58 คณะรัฐมนตรีอนุมตัหิลกัการร่างพระราชบัญญตัิ

 ต.ค. 58 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาร่างฯ แล้วเสร็จ

 ม.ีค. 59 สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณาร่างฯ อกีคร้ังหน่ึง

 14 มิ.ย. 59 คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างฯ ที่สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา

ตรวจแล้ว

 15 ธ.ค. 59 สภานิตบัิญญตัแิห่งชาตเิห็นชอบร่างฯ ให้ประกาศใช้เป็นกฎหมาย

 24 ก.พ. 60 ประกาศในราชกจิจานุเบกษา

การใช้บังคบั     เม่ือพ้น 180 วนั นับแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา

(23 ส.ค. 60)



สร้างความเช่ือมัน่

ให้กบัทุกภาคส่วน

การจดัซ้ือจดัจ้างมี

กรอบการ

ปฏิบัตงิานทีเ่ป็น

มาตรฐานเดยีวกนั มุ่งเน้นการเปิดเผย

ข้อมูล เพ่ือความ

โปร่งใส และมีการ

แข่งขนัอย่างเป็น

ธรรม

คาํนึงถงึ

วตัถุประสงค์การใช้

งานเป็นสําคญั 

เพ่ือให้เกดิความ

คุ้มค่าในการใช้

จ่ายเงนิ

เน้นการวางแผน

และประเมินผล

เพ่ือให้เกดิ

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

ส่งเสริมให้

ภาคประชาชนมี

ส่วนร่วม เพ่ือ

ตรวจสอบและ

ป้องกนัการทุจริต

การจดัซ้ือจดัจ้าง

ด้วยวธีิการทาง

อเิลก็ทรอนิกส์ เพ่ือ

การเปิดเผยโปร่งใส

หลกัการและเหตผุล



พระราชบัญญตัิ

15 หมวด 132 มาตรา

คาํนิยาม

1. บททัว่ไป

2. การมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการ    

ป้องกนัการทุจริต

3 คณะกรรมการ

4. องค์กรสนับสนุนดูแลการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุ  

ภาครัฐ

5. การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ



พระราชบญัญตัิ

6. การจดัซ้ือจดัจ้าง

7. งานจ้างทีป่รึกษา

8. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

9. การทาํสัญญา

10. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

11. การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ



พระราชบัญญตัิ

12. การทิง้งาน

13. การบริหารพสัดุ

14. การอุทธรณ์

15. บทกาํหนดโทษ

บทเฉพาะกาล



การจดัซ้ือจดัจ้าง

“การดาํเนินการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงพสัดุ”

ซ้ือ จ้าง

เช่า แลกเปลีย่น



พสัดุ

สนิคา้

งานจา้ง

กอ่สรา้ง

งานจา้ง

ออกแบบ

และควบคมุ

งาน

งานจา้ง

ที่ปรกึษา

งาน

บรกิาร



วสัดุ ครุภณัฑ์

ท่ีดิน
ส่ิงปลูก

สร้าง

สินค้า



งานจ้าง

บริการ

งานจ้าง

เหมาบริการ

งานจ้าง

ทาํของ

การรับขน

ตามประมวล

กฎหมายแพ่ง

และพาณชิย์

งานบริการ



งานก่อสร้าง

งาน

ก่อสร้าง

อาคาร 

สาธารณูปโภค

การ

ปรับปรุง

ซ่อมแซม

อาคารท่ีทาํการ 

โรงพยาบาล โรงเรียน 

สนามกีฬา 

เสาธง ร้ัว

ประปา ไฟฟ้า ส่ือสาร 

โทรคมนาคม การระบายนํ้า 

การขนส่งทางบก 

ทางนํ้า ทางเรือ ทางอากาศ



“ราคากลาง” หมายความวา่ ราคาเพื่อใชเ้ป็นฐานสาํหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอได้

ยืน่เสนอไวซ่ึ้งสามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดจ้ริงตามลาํดบั ดงัต่อไปน้ี

(1) ราคาท่ีไดม้าจากการคาํนวณตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการกาํกบัราคากลางกาํหนด

(2) ราคาท่ีไดม้าจากฐานขอ้มูลราคาอา้งอิงของพสัดุท่ีกรมบญัชีกลางจดัทาํ

(3) ราคามาตรฐานท่ีสาํนกังบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนกาํหนด

(4) ราคาท่ีไดม้าจากการสืบราคาจากทอ้งตลาด

(5) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจา้งคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

(6) วธีิอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ หรือแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

ในกรณีท่ีมีราคาตาม (1) ให้ใชร้าคาตาม (1) ก่อน  ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม 

(2)  หรือ (3) ให้ใชร้าคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใชร้าคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้คาํนึงถึงประโยชน์

ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาํคญั ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใชร้าคาตาม (4) (5)หรือ (6) 

โดยจะใชร้าคาใดตาม  (4) (5)หรือ (6)ใหค้าํนึงถึงประโยชนข์องหน่วยงานของรัฐเป็นสาํคญั

ราชการกาํหนดไวแ้ลว้

ราคากลาง



เงนิงบประมาณ

“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ

รายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ 

เงินซ่ึงหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนําส่งคลัง

ตามกฎหมายว่าด้วยวธีิการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลงั เงินซ่ึงหน่วยงาน

ของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร 

ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

ตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้

หมายความรวมถงึเงนิกู้ เงนิช่วยเหลือ และเงนิอ่ืนตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง 



ราชการ

ส่วนภูมิภาค

ราชการ

ส่วนท้องถิน่

ราชการ

ส่วนกลาง
รัฐวสิาหกจิ

องค์การ

มหาชน

หน่วยงาน

อสิระของ

รัฐ
องค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ

หน่วยงาน

อ่ืนๆ

มหาวทิยาลยั

ในกาํกบั

ของรัฐ

หน่วยงานภาครัฐ



มาตรา 6 เพื่อใหก้ารปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุโดยใชเ้งินงบประมาณ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุม้ค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกนัปัญหาการทุจริต ให้หน่วยงาน

ของรัฐปฏิบติัตามแนวทางของพระราชบญัญติัน้ี และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความ

ในพระราชบญัญติัน้ี

เพื่อให้การดาํเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ หน่วยงานของรัฐ

ในต่างประเทศหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐท่ีตั้ งอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน

ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง เกิดความยดืหยุน่และมีความคล่องตวั หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัในกาํกบัของรัฐ 

หรือหน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะจดัให้มีระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดุข้ึนใช้เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้กระทาํได้ โดยตอ้งดาํเนินการให้สอดคลอ้ง

กบัหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุตามแนวทางของพระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่ในต่างประเทศ

ท่ีหน่วยงานของรัฐหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตั้งอยูมี่กฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบติั หรือจารีตประเพณี

แห่งทอ้งถ่ินของต่างประเทศนั้นเป็นการเฉพาะหรือกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสองจะกาํหนดให้การจัดซ้ือจัดจ้าง

โดยวธีิคดัเลือกหรือวธีิเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 เป็นอยา่งอ่ืนกไ็ด้

ระเบียบ ข้อบงัคบั หรือข้อบญัญติัตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องได้รับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย และใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา



มาตรา 7  พระราชบญัญติัน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่

(1) การจดัซ้ือจดัจา้งของรัฐวสิาหกิจท่ีเก่ียวกบัการพาณิชยโ์ดยตรง

(2) การจัดซ้ือจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการท่ีเก่ียวกับความมั่นคงของชาติ 

โดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล หรือโดยการจดัซ้ือจดัจ้างจากต่างประเทศท่ีกฎหมายของต่างประเทศนั้น

กาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน

(3)  การจัด ซ้ือจัดจ้าง เ พ่ือการวิจัยและพัฒนา การให้บริการทางวิชาการของ

สถาบนัอุดมศึกษา หรือการจา้งท่ีปรึกษา ทั้งน้ี ท่ีไม่สามารถดาํเนินการตามพระราชบญัญติัน้ีได้

(4) การจดัซ้ือจดัจ้างโดยใช้เงินกู้และเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ

ระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้ งในระดับรัฐบาลและ

ท่ีมิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ ท่ีสัญญาหรือข้อกําหนดในการให้เ งินกู้

หรือเงินช่วยเหลือกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

(5) การจดัซ้ือจดัจา้งโดยใช้เงินกูห้รือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ

ระหว่างประเทศ สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ องคก์ารต่างประเทศทั้งในระดบัรัฐบาลและท่ีมิใช่

ระดบัรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ ท่ีสัญญาหรือขอ้กาํหนดในการใหเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือ

กาํหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน โดยใช้เงินกูห้รือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกบัเงินงบประมาณ ซ่ึงจาํนวนเงินกู้

หรือเงินช่วยเหลือท่ีใชน้ั้นเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการนโยบายประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา



(6) การจัดซ้ือจัดจ้างของสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ

โดยใชเ้งินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใชเ้งินบริจาคนั้นร่วมกบัเงินงบประมาณ

การจดัซ้ือจดัจา้งตาม (1) (2) และ (3) ท่ีจะไดรั้บยกเวน้มิใหน้าํพระราชบญัญติัน้ีมาใชบ้งัคบั  

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

โดยประกาศดงักล่าวจะกาํหนดใหห้น่วยงานของรัฐเสนอเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้งใดตาม (1) (2) หรือ (3) 

ต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ืออนุมติัใหไ้ดรั้บยกเวน้เป็นรายกรณีไปกไ็ด้

การยกเวน้มิให้นําบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีมาใช้บังคับแก่การจัดซ้ือจัดจ้างใด

ทั้ งหมดหรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเวน้ตามวรรคหน่ึง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา

ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการนโยบาย

กรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม ให้หน่วยงานของรัฐจดัให้มีกฎหรือระเบียบเก่ียวกบั

การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางของระราชบญัญติัน้ี โดยอยา่งนอ้ย

ตอ้งมีหลกัการตามมาตรา 8 วรรคหน่ึง 

การจดัซ้ือจดัจา้งตาม (6) นอกจากสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ 

ต้องดําเนินการตามวรรคส่ีแล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงาน

ของรัฐนั้ นรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ท่ีคณะกรรมการนโยบายกาํหนด

มาตรา 7 (ต่อ)



โปร่งใส

ประสิทธิภาพ

และ

ประสิทธิผล

ตรวจสอบได้

คุ้มค่า

เปิดเผยข้อมูล 

เปิดโอกาสให้แข่งขนั

อย่างเป็นธรรม มีระยะเวลา

เพยีงพอต่อการย่ืนข้อเสนอ

เกบ็ข้อมูลเป็นระบบ

เพ่ือการตรวจสอบ

มคุีณลกัษณะตอบสนอง

วตัถุประสงค์การใช้งาน

และมรีาคาเหมาะสม

วางแผนการจดัซ้ือจดัจ้าง

มกีารกาํหนดเวลาที่

เหมาะสม และมกีาร

ประเมนิผล

มาตรา 8 หลกัการจดัซ้ือจดัจ้าง



ต้องจดัทาํแผนทุกปี และประกาศเผยแพร่

มาตรา 11 การจดัทาํแผนการจดัซ้ือจดัจ้าง

1. กรณีเร่งด่วนหรือ ใช้ในราชการ

ลบั

2. กรณทีีม่วีงเงนิตามทีก่าํหนดหรือ

มีความจําเป็นฉุกเฉิน หรือที่จะขาย

ทอดตลาด

3. การจ้างทีป่รึกษาทีม่วีงเงนิค่าจ้าง

ตามกาํหนดหรือเกีย่วกบัความ

มัน่คงของชาติ

4. กรณงีานจ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสร้างทีเ่ร่งด่วนหรือ

เกีย่วกบัความมัน่คงของชาติ

ยกเว้น



• การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซ้ือจัดจ้าง 

ให้หน่วยงานของรัฐคํานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์

ของการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุน้ัน และห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะ

ของพสัดุให้ใกล้เคยีงกบัยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง หรือของผู้ขายรายใดรายหน่ึง

โดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทําการจัดซ้ือจัดจ้างตามวัตถุประสงค์น้ัน

มยีีห้่อเดยีวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยีห้่อใด กใ็ห้ระบุยีห้่อน้ันได้

มาตรา 12

การกาํหนดคุณลกัษณะเฉพาะ



• ในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ดําเนินการต้องไม่เป็น

ผู้มส่ีวนได้เสียกบัผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานน้ัน

• ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าที่ดําเนินการตามวรรคหน่ึง

เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนขอเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหน่ึง

ขั้นตอนใดของการจัดซ้ือจัดจ้างหรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ

ดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง แต่ไม่มีผลต่อการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมี

นัยสําคญั การจดัซ้ือจดัจ้างน้ันย่อมไม่เสียไป

มาตรา 13

การมส่ีวนได้ส่วนเสีย



มาตรา 18 ข้อตกลงคุณธรรม

• ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้เสนอราคา และ

ผู้สังเกตการณ์ โดยตกลงร่วมกันว่าจะไม่กระทําการทุจริตในเร่ือง

การจดัซ้ือจดัจ้าง

• ผู้สังเกตการณ์ เป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ในโครงการ

การที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ มีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย

ในโครงการน้ันๆ

• การเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตั้งแต่การจดัทาํร่าง TOR จนถงึส้ินสุดโครงการ

หมวด 2

การมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการ

ในการป้องกนัการทุจริต



• ผู้ประกอบการทีเ่สนอราคาในโครงการทีม่ข้ีอตกลงคุณธรรม ผู้ประกอบการ

รายน้ันต้องจดัให้มนีโยบายและแนวทางการป้องกนัการทุจริตและมแีนวทาง

ป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจ้างทีเ่หมาะสม

มาตรา 19

ผู้ประกอบการต้องมแีนวทางป้องกนัการทุจริต



หมวด 3 คณะกรรมการ

คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือ

จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

(มาตรา 20)

จํานวน 17 – 19 คน

คณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือ

จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

(มาตรา 27)

จํานวน 15 – 17 คน

คณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบียน

ผู้ประกอบการ

(มาตรา 32)

จํานวน 20 – 25 คน 

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต

(มาตรา 37)

จํานวน 14 – 16 คน 

คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์

และข้อร้องเรียน

(มาตรา 41) 

จํานวน 14 – 16 คน



1. คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

เสนอแนะนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อ

คณะรัฐมนตรี

เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซ้ือ

จดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

วางระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ กํากับดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างและการ

บริหารพสัดุของหน่วยงานภาครัฐ

กาํหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่

กาํกบัดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐของหน่วยงานของ

รัฐให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตนีิ้

1

2

3

4

5



2. คณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจดัซ้ือจดัจ้างและบริหารพสัดุภาครัฐ

เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจดัซ้ือ

จดัจ้าง และการบริหารพสัดุภาครัฐ

วนิิจฉัยปัญหาข้อหารือ อนุมตัยิกเว้น หรือผ่อนผนั

เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณา

ส่ังให้ผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน การแจ้งเวียน

รายช่ือผู้ทิง้งานและการเพกิถอนรายช่ือผู้ทิง้งาน

จดัทาํรายงานปัญหาและอปุสรรคในการจดัซ้ือจดัจ้าง

และการบริหารพสัดุ

1

2

3

4



3. คณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ

กาํหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการกาํหนดราคากลาง

ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์

และวธีิการกาํหนดราคากลาง  อนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผัน

กรณไีม่ปฏิบัตติามหลกัเกณฑ์

กาํหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขในการขึน้ทะเบียน 

และการเพกิถอนทะเบียนผู้ประกอบการทีม่คุีณสมบัติ

เข้าร่วมการจดัซ้ือจดัจ้างของหน่วยงานของรัฐ

1

2

3



4. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัทุจริต

กําหนดแนวทาง วิธีการในการดําเนินโครงการความร่วมมือ

ป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐ

กาํหนดรูปแบบและเน้ือหาของข้อตกลงคุณธรรม

คดัเลือกโครงการและผู้สังเกตการณ์เพ่ือเข้าร่วมโครงการ

ความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจ้างภาครัฐ

จัดทํารายงานผลการประเมินโครงการจัดซ้ือจัดจ้างที่เข้าร่วม

โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง

ภาครัฐ

1

2

3

4



5. คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์และขอ้รอ้งเรยีน

พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์และ        

ข้อร้องเรียน กรณีที่เห็นว่าหน่วยงาน

ของรัฐมิไ ด้ปฏิบัติ ใ ห้ เ ป็นไปตาม

แ น ว ท า ง ข อ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ฯ 

กฎกระทรวง และระเบียบที่ออกตาม

ความในพระราชบัญญตัิ



หมวด 4

องค์กรสนับสนุนดูแลการจดัซ้ือจดัจ้างและ

การบริหารพสัดุภาครัฐ

ปฏิบัตหิน้าทีฝ่่าย

เลขานุการใน

คณะกรรมการตาม

พระราชบัญญัติ

จัดฝึกอบรม

เจ้าหน้าทีต่ามหลกั

วชิาชีพ

รวบรวม วเิคราะห์

และประเมนิผล

การปฏิบัตงิานตาม

พระราชบัญญัติ

จัดทาํฐานข้อมูล

ราคาอ้างองิ

ดูแลและพฒันา

ระบบการจัดซ้ือ

จัดจ้างผ่านระบบ

อเิลก็ทรอนิกส์

ให้กรมบัญชีกลาง

เป็นองค์กร

สนับสนุนและดูแล

ระบบการจัดซ้ือ

จัดจ้าง



• ให้คณะกรรมการราคากลางกาํหนดหลกัเกณฑ์ในการขึน้ทะเบียน
ผู้ประกอบการก่อสร้าง 

• สําหรับการขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการพสัดุอ่ืน ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการราคากลางเห็นสมควร

• ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายช่ือผู้ประกอบการทีข่ึน้ทะเบียนไว้แล้วใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ

• ในกรณทีีก่รมบัญชีกลางได้ขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการไว้แล้ว หน่วยงาน
ของรัฐไม่ต้องจดัให้มกีารขึน้ทะเบียนอกี

หมวด 5

การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ



วธีิประกาศ

เชิญชวนทัว่ไป

วธีิคดัเลือก

วธีิเฉพาะ  

เจาะจง

วธีิการจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุ 3 วธีิ
เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ

ทั่ ว ไ ป  ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ ต ร ง      

ตามเง่ือนไขที่กําหนดเข้าย่ืน

ข้อเสนอ

เ ชิญ ชว นเ ฉพ าะ ผู้ปร ะก อบ กา รที่ มี

คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดซ่ึงต้อง

ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 

เว้นแต่ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง

ตามกาํหนดน้อยกว่า 3 ราย
ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ เ ชิ ญ ช ว น

ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง

ตามที่กําหนดรายใดรายหน่ึงให้

เ ข้า ย่ืนข้อเสนอหรือให้ เ ข้ามา

เจรจาต่อรองราคากับหน่วยงาน

ของรัฐโดยตรง

หมวด 6 การจัดซ้ือจัดจ้าง



วธีิคัดเลือก

1. ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว 

ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอ

ไม่ได้รับการคัดเลือก

2. พสัดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพเิศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้าง 

หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชาํนาญ

เป็นพเิศษ หรือมีทกัษะสูงและผู้ประกอบการมีจาํนวนจาํกัด

4. ลักษณะของการใช้งาน 

หรือมีข้อจาํกัดทางเทคนิค

ที่จาํเป็นต้องระบุย่ีห้อ

เป็นการเฉพาะ

3. มีความจาํเป็นเร่งด่วน    

อันเน่ืองมาจากเกดิเหตุการณ์

ที่ ไม่อาจคาดหมายได้ 

5. ต้องซือ้โดยตรงจากต่างประเทศ         

หรือดาํเนินการโดยผ่านองค์การ

ระหว่างประเทศ

6. ใช้ในราชการลับ หรือเป็น

งานที่ต้องปกปิดเป็น

ความลับของทางราชการ 

หรือเก่ียวกับความม่ันคง

ของประเทศ 

7. งานจ้างซ่อมพสัดุที่จาํเป็นถอด

ตรวจให้ทราบความชาํรุดเสียหาย

เสียก่อน จงึจะประมาณค่าซ่อมได้

วธิกีารจดัซ้ือจดัจา้ง

8. กรณีอ่ืนที่กาํหนดในกฎกระทรวง



วธีิเฉพาะเจาะจง

1. ใช้ทัง้วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวธีิ

คดัเลือก หรือใช้วธีิคดัเลือกแล้ว แตไ่มมี่ผู้ ย่ืน

ข้อเสนอ หรือข้อเสนอไมไ่ด้รับการคดัเลอืก

2. การจดัซือ้จดัจ้างพสัดท่ีุการผลติ จําหนา่ย หรือให้บริการทัว่ไป และมีวงเงินใน

การจดัซือ้จดัจ้างครัง้หนึง่ไมเ่กินวงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง

4. มีความจําเป็นต้องใช้พสัดุ

โดยฉกุเฉินเน่ืองจากอบุตัภิยั

หรือธรรมชาติพิบตัภิยัและการ

จดัซือ้จดัจ้างโดยวธีิประกาศ

เชิญชวนทัว่ไปหรือวธีิคดัเลือก

อาจก่อให้เกิดความลา่ช้าและ

อาจทําให้เกิดความเสียหาย

ร้ายแรง 

3. มีผู้ประกอบการท่ีมีคณุสมบตัโิดยตรงเพียง

รายเดียว หรือผู้ประกอบการซึง่เป็นตวัแทน

จําหนา่ยหรือตวัแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วย

กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไมมี่พสัดุ

อ่ืนท่ีจะใช้ทดแทนได้

5. เป็นพสัดท่ีุเก่ียวพนักบัพสัดท่ีุได้จดัซือ้

จดัจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจําเป็นต้อง

จดัซือ้จดัจ้างเพิ่มเตมิ โดยมลูคา่ของพสัดุ

ท่ีจดัซือ้จดัจ้างเพิ่มเตมิจะต้องไมส่งูกวา่

พสัดท่ีุได้จดัซือ้จดัจ้างไว้ก่อนแล้ว

6. เป็นพสัดท่ีุจะขายทอดตลาด โดย

หน่วยงานของรัฐ องค์การระหวา่งประเทศ 

หรือหน่วยงานของตา่งประเทศ

7. ท่ีดนิและสิง่ก่อสร้าง

8. กรณีอ่ืนท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง

วธิกีารจดัซ้ือจดัจา้ง

Presenter
Presentation Notes
	เงื่อนไขการใช้วิธีเฉพาะเจาะจง	(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก	(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง	(ค) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้	(ง) มีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัย และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทำให้เกิดความเสียหายร้ายแรง	(จ) พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจำเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว	(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ	(ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและสิ่งก่อสร้างซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง



ผลการประเมนิ

ผู้ประกอบการ

ต้นทุนของพสัดุน้ัน

ตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐาน

ของสินค้า

หรือบริการ

เป็นพสัดุทีรั่ฐ

ต้องการส่งเสริม

หรือสนับสนุน

บริการหลงัการขาย

เกณฑ์ในการพจิารณาข้อเสนอ (มาตรา 65 วรรคหน่ึง)

ราคา

ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน

ในกรณทีีก่าํหนดให้มกีารย่ืนข้อเสนอ

ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน

ก่อนตามวรรคหก



มาตรา 65 (ต่อ)

วรรคสาม

“... ซ่ึงอย่างน้อยต้องกําหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึง

หรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องกําหนดนํ้าหนักของแต่ละเกณฑ์

ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อ่ืนประกอบและจําเป็นต้องใช้เกณฑ์

เดียวในการพจิารณาคัดเลือก ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการ

ให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์”

วรรคส่ี

“เม่ือพิจารณาข้อเสนอประกอบเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว 

การพจิารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลาํดับตามคะแนน ข้อเสนอใดมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงาน

ของรัฐเลือกข้อเสนอของผู้เสนอรายน้ัน และให้บันทกึผลการพจิารณาดงักล่าว”

วรรคห้า

“ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและนํ้าหนักของ

แต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณด้ีวย”



วธีิประกาศ

เชิญชวนทัว่ไป

วธีิคดัเลือก

วธีิเฉพาะ  

เจาะจง

เชิญชวนให้ที่ปรึกษาทั่วไป

ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ ต ร ง ต า ม

เ ง่ือนไขที่กําหนดเข้า ย่ืน

ข้อเสนอเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มี

คุณสมบัติตรงตามที่กาํหนด

ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย

ให้ย่ืนข้อเสนอ เว้นแต่มีที่

ปรึกษาที่มี คุณสมบัติตรง

ต า ม ที่ กํ า ห น ด น้ อ ย ก ว่ า 

3 ราย เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มี

คุณสมบัติตรงตามที่กําหนด

รายใดรายหน่ึง  ใ ห้ เ ข้า ย่ืน

ข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจา

ต่อรองราคาโดยตรง

หมวด 7 งานจ้างทีป่รึกษา



หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ

วธีิการจ้างทีป่รึกษา

มาตรา 75  ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการ

โดยคํานึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นสําคัญ โดยให้พิจารณา

เกณฑ์ด้านคุณภาพ ดงัต่อไปนี้

(1) ผลงานและประสบการณ์ของทีป่รึกษา

(2) วธีิการบริหารและวธีิการปฏิบัตงิาน

(3) จาํนวนบุคลากรทีร่่วมงาน

(4) ประเภทของทีป่รึกษาทีรั่ฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

(5) ข้อเสนอทางด้านการเงนิ

(6) เกณฑ์อ่ืนตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง

ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (4) 

ให้เป็นไปตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง



ในการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอโดยวิธีตามมาตรา 69 (1) หรือ (2) นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์

ดา้นคุณภาพตามมาตรา 75 แลว้ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑใ์นการพิจารณาและการใหน้ํ้ าหนกั ดงัต่อไปน้ีดว้ย

(1) กรณีงานจา้งท่ีปรึกษาเพ่ือดาํเนินงานประจํา งานท่ีมีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลกัวิชาชีพอยู่

แล้ว หรืองานท่ีไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู ้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว

และใหค้ดัเลือกจากรายท่ีเสนอราคาตํา่สุด 

(2) กรณีงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน

ใหห้น่วยงานของรัฐคดัเลือกผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแลว้และให้คดัเลือกจากรายท่ีไดค้ะแนน

รวมด้านคุณภาพและด้านราคามากทีสุ่ด 

(3) กรณีงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคดัเลือกผูย้ื่นขอ้เสนอ

ท่ีผา่นเกณฑด์า้นคุณภาพแลว้และใหค้ดัเลือกจากรายท่ีไดค้ะแนนด้านคุณภาพมากทีสุ่ด

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของ

งานจ้างท่ีปรึกษาประเภทใด หรือกาํหนดรายละเอียดอ่ืนของงานจ้างท่ีปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพ่ิมเติมได้

ตามความจาํเป็นเพ่ือประโยชน์ในการดาํเนินการ

มาตรา 76 ประกาศ

เชิญชวนทัว่ไป
คดัเลือก



วธีิประกาศ

เชิญชวน

ทัว่ไป

วธีิคดัเลือก

วธีิเฉพาะ 

เจาะจง

วธีิประกวด

แบบ

หมวด 8 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง



ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้

ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี

(1) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือ

เงินงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรไม่เพียงพอท่ีจะดาํเนินการจดัซ้ือจดัจา้งนั้นต่อไป

(2) มีการกระทาํท่ีเขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือท่ีไดรั้บการคดัเลือกขอ้เสนอ

มีผลประโยชน์ร่วมกนัหรือมีส่วนไดเ้สียกบัรายอ่ืนหรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมหรือสมยอมกนักบัรายอ่ืน

หรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคาหรือส่อว่ากระทาํการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา  ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี

กาํหนด

(3) การดาํเนินการตามกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน

ของรัฐหรือกระทบต่อประโยชนส์าธารณะ

(4) กรณีอ่ืนในทาํนองเดียวกบั (1) (2) หรือ (3) ทั้งน้ี ตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง

การยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างตามวรรคหน่ึงเป็นเอกสิทธ์ิของหน่วยงานของรัฐ ผูย้ื่นข้อเสนอ

ในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีถูกยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้

มาตรา 67

การยกเลกิการจดัซ้ือจดัจ้าง



มาตรา 67 ต่อ

เม่ือมีการยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้ง ให้หน่วยงานของรัฐแจง้ให้ผูป้ระกอบการ

ซ่ึงมารับหรือซ้ือเอกสารเชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลท่ีตอ้งยกเลิกการจัดซ้ือ

จดัจา้งคร้ังนั้น

ในกรณีท่ีมีหน่วยงานของรัฐเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอตั้งแต่สองรายข้ึนไป มิให้ถือว่า

หน่วยงานของรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกนัหรือมีส่วนไดเ้สียกบัหน่วยงานของรัฐอ่ืน

ตาม (2)

ปร ะก า ศ ต า ม ว ร ร ค ห น่ึง  ให้ป ร ะก าศใ นร ะ บบเค รื อ ข่ ายส าร ส น เท ศ

ของกรมบญัชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐท่ีกรมบญัชีกลางกาํหนด และปิด

ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้ น ในการน้ี

หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดงักล่าวโดยวธีิการอ่ืนดว้ยกไ็ด้



 ต้องทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยความ

เห็นชอบของสํานักงานอยัการสูงสุด

หากมีความจําเป็นต้องทําแตกต่างจากที่กําหนด โดยไม่ทําให้

หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ สามารถกระทําได้ หากเห็นว่ามีปัญหา

ในทางเสียเปรียบ ให้ส่งร่างให้สํานักงานอยัการสูงสุดพจิารณาก่อน

หมวด 9 

การทาํสัญญา



สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี

ดงัต่อไปนีใ้ห้อยู่ในดุลพนิิจของผู้มีอาํนาจทีจ่ะพจิารณาอนุมตัิให้แก้ไขได้

(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า 
กรณีไม่ได้ทําสัญญาตามแบบที่กําหนด หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน

ให้ส่งสัญญาให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาภายหลังได้ เม่ือสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้

ความเห็นชอบแล้ว หรือเม่ือสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา ถ้าแก้ไขให้เป็นไป

ตามความเห็นของสํานักงานอยัการสูงสุด ให้ถือว่าสัญญาน้ันมผีลสมบูรณ์

(2) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขน้ัน

ไม่ทาํให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 

(3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

(4) กรณอ่ืีนตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 97

การแก้ไขสัญญา



มาตรา 97 (ต่อ)

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์

หรือไม่ รัดกุมพอ ก็ ให้ ส่งร่างสัญญาที่ แ ก้ไขน้ันไปให้ สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้

ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัตติามกฎหมาย

ว่าด้วยวิ ธีการงบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนที่ เกี่ยวข้อง หากมีความจําเป็นต้องเพิ่มหรือ

ลดวงเงนิ หรือเพิม่หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทาํงาน ให้ตกลงพร้อมกนัไป

ในกรณทีีม่ีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือเพิม่วงเงนิ เม่ือรวมวงเงนิตามสัญญาหรือ

ข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึน้ใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทําให้ผู้มีอํานาจอนุมัติส่ังซ้ือ

หรือส่ังจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะต้องดําเนินการให้ผู้มีอํานาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างตามวงเงินรวม

ดงักล่าวเป็นผู้อนุมัตกิารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือลดวงเงิน ให้ผู้มีอํานาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือ

ส่ังจ้างตามวงเงนิเดมิเป็นผู้อนุมัตกิารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง



ในกรณีท่ีมีเหตุอนัเช่ือได้ว่าผูข้ายหรือผูรั้บจ้างไม่สามารถส่ง

มอบงานหรือทาํงานให้แลว้เสร็จไดภ้ายในระยะเวลาท่ีกาํหนด หรือ

เหตุอ่ืนตามท่ีกําหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือในสัญญาหรือ

ขอ้ตกลง  หรือหตุอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีกาํหนด ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจ

ของผูมี้อาํนาจท่ีจะบอกเลิกสญัญาหรือขอ้ตกลงกบัคู่สญัญา

มาตรา 103

เหตุบอกเลกิสัญญา



หมวด 10

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

• การตรวจรับพสัดุให้เป็นไปตามสัญญามาตรา 100

• การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยาย

ระยะเวลาทาํการตามสัญญา ให้อยู่ใน

ดุลพนิิจตามกรณทีีก่าํหนด

มาตรา 102

• การบอกเลกิสัญญาให้อยู่ในดุลพนิิจของ

ผู้มอีาํนาจ ตามกรณทีีก่าํหนด 
มาตรา 103



หมวด 11 การประเมนิผลการปฏิบัติงานของ

ผู้ประกอบการ

เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้าย่ืน

ข้อเสนอหรือเข้าทาํสัญญากบัหน่วยงานภาครัฐ

ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะถูกระงับการย่ืนเสนอราคา

หรือทําสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไว้ช่ัวคราว จนกว่าจะมี

ผลการประเมนิผ่านเกณฑ์ทีก่าํหนด



เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอทีไ่ด้รับการคดัเลือกแล้วไม่ยอมทาํสัญญาหรือข้อตกลง

เป็นหนังสือกบัหน่วยงานของรัฐภายในเวลาทีก่าํหนด

คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ 

ไม่ปฏิบัตติามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือน้ัน

เม่ือปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะเป็นการ

ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือกระทําการ

โดยไม่สุจริต

เม่ือปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ

อย่างร้ายแรง

เม่ือปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการงาน

ก่อสร้างไม่ปฏิบัตติามมาตรา 86

การกระทาํอ่ืนๆ ทีก่าํหนดในกฎกระทรวง

หมวด 12 การทิง้งาน



• หมายรวมถงึการเกบ็ การบันทกึ การเบิกจ่าย การยืม 

การตรวจสอบ การบํารุงรักษา และการจําหน่ายพสัดุ

• หลกัเกณฑ์และวธีิการ จะกาํหนดในระเบียบต่อไป

หมวด 13

การบริหารพสัดุ



มาตรา 114 ผู้ซ่ึงได้ย่ืนข้อเสนอเพ่ือทําการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์

เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์

และวิธีการที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความ

ในพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือก

เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ

มาตรา 115 ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะย่ืนอุทธรณ์ในเร่ืองดงัต่อไปนีไ้ม่ได้ 

(1) การเลือกใช้วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพจิารณาผลการจัดซ้ือจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัตนีิข้องหน่วยงานของรัฐ

(2) การยกเลกิการจัดซ้ือจัดจ้างตามมาตรา ๖๗ 

(3) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออก

ตามพระราชบัญญัตินีใ้นส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซ้ือจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือหนังสือ

เชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ

(4) กรณอ่ืีนตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง

หมวด 14 การอทุธรณ์



มาตรา 116 การอุทธรณ์ตอ้งทาํเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูอุ้ทธรณ์

มาตรา 117 ให้ผูมี้สิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวนั

ทาํการนับแต่วนัประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง

มาตรา 118 ใหห้น่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉยัอุทธรณ์ใหแ้ลว้เสร็จภายใน

เจ็ดวนัทาํการ นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ ในกรณีท่ีเห็นดว้ยกบัอุทธรณ์ก็ใหด้าํเนินการ

ตามความเห็นนั้นภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้ งหมด

หรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยงัคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์ตามมาตรา 119 ภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัท่ีครบกาํหนดตามวรรคหน่ึง 

หมวด 14 การอทุธรณ์ (ต่อ)



มาตรา 119

- ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานตามมาตรา 116 หากเร่ืองใดไม่อาจ

พิจารณาได้ทันในกําหนดน้ัน ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลา

ออกไปได้ไม่เกนิ 2 คร้ัง คร้ังละไม่เกนิสิบห้าวนั

- การวนิิจฉัยของคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ให้เป็นทีสุ่ด

- ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ 

หรือการยุติเร่ือง และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้น้ันมี

สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้อง

คดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซ้ือจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนาม

ในสัญญาจดัซ้ือจดัจ้างน้ันแล้ว

หมวด 14 การอทุธรณ์ (ต่อ)



มาตรา 120  ผูใ้ดเป็นเจา้หนา้ท่ีหรือเป็นผูมี้อาํนาจหนา้ท่ีในการดาํเนินการ

เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุ ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี

ในการจดัซ้ือจดัจ้างหรือการบริหารพสัดุตามพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง 

ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ีโดยมิชอบเพื่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ผู ้หน่ึงผู ้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีตาม

พระราชบญัญติัน้ีโดยทุจริต ตอ้งระวางโทษจาํคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับ

ตั้งแต่สองหมื่นบาทถงึสองแสนบาท หรือทัง้จาํทัง้ปรับ

ผู ้ใดเป็นผู ้ใช้หรือผู ้สนับสนุนในการกระทําความผิดตาม

วรรคหน่ึง ผูน้ั้นตอ้งระวางโทษตามท่ีกาํหนดไวส้าํหรับความผดิตามวรรคหน่ึง

หมวด 15 บทกาํหนดโทษ



บทเฉพาะกาล

 กรณีที่ยังไม่ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศให้นําระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับ

ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ

ในเร่ืองน้ันๆ ตามพระราชบัญญัตนีิใ้ช้บังคบั (มาตรา 122)

 กรณีไม่อาจนําระเบียบเดิมมาใช้บังคับในเร่ืองใดได้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด

(มาตรา 123)

 การดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่าจะมีประกาศ หรือกฎ

หรือระเบียบแล้วแต่กรณ ีใช้บังคบั (มาตรา 124)

 การดาํเนินการจัดซ้ือจัดจ้างทีไ่ด้ดาํเนินการตามระเบียบทีใ่ช้บังคบัอยู่เดมิก่อนวนัทีพ่ระราชบัญญัตนีิ้

ใช้บังคบัและการตรวจรับและการจ่ายเงินยงัไม่แล้วเสร็จให้ดําเนินการตามระเบียบเดิมต่อไป เว้นแต่

ยงัไม่ได้ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง หรือในกรณทีีม่ีการยกเลกิการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง การดําเนินการ

จัดซ้ือจัดจ้างน้ัน หรือการดําเนินการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังใหม่  แล้วแต่กรณี    ให้ดําเนินการ

ตามพระราชบัญญัตนีิ ้(มาตรา 128)
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