
หัวข้อการเสวนาด้านพัสดุ  
วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

ณ ห้อง PJ ๓๐๑ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์ 
 

 ตามที่ได้มีประกาศพระราชบัญญตัิการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองคลังและทรัพยส์ิน
จึงจัดท าสาระส าคัญเพื่อทราบ และเตรยีมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียด 

 
สรุปสาระส าคัญ 

พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 

ที ่ ประเด็น สรุปเนื้อหา มาตรา 

๑ วันใช้บังคับ เมื่อพ้นก าหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวนันับแต่วันประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา (ประกาศ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐) มีผลใช้
บังคับต้ังแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ 

๒ 

๒ การยกเลิก ให้ยกเลิกบทบัญญัตเิกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจดัจ้างหรือการบริหาร
พัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และ
ข้อก าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัตินี ้

๓ 

๓  การบังคับใช้ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภมูิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น 
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ องค์การมหาชน 
องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ  หน่วยธุรการของศาล 
มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภา หน่วยงาน
อิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๔ 

๔ เงินงบประมาณ เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าดว้ยงบประมาณรายจ่าย กฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอน
งบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐไดร้ับไวโ้ดยไดร้ับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีให้ไมต่้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดย
ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนใดท่ีตกเป็นรายได้ของราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือท่ีราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรยีก
เก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และ
เงินอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๔ 

๕ ผู้รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษากรตามพระราชบัญญัตินี้ และมี
อ านาจออกกฎกระทรวงและระเบยีบเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี ้

๕ 
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ที ่ ประเด็น สรุปเนื้อหา มาต
รา 

๖ ข้อ
ยืดหยุ่น
ของ
พ.ร.บ. 

เพื่อให้การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัในก ากับของรัฐ หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 
หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงเกดิความยดืหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวสิาหกิจ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
หรือหน่วยงานของรัฐนั้นประสงคจ์ะจัดให้มรีะเบียบ  
ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกีย่วกับการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุขึ้นใช้เองทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน ก็ให้กระท าได้ โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจดัจ้างและการ
บริหารพสัดุตามแนวทางของพระราชบัญญตัินี้ ฯลฯ โดยระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าว ต้องไดร้ับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษา 

๖ 

๗ ข้อยกเว้น พระราชบัญญัตินีม้ิให้บังคับแก่ 
(๑)  การจัดซื้อจดัจ้างของรัฐวิสาหกิจท่ีเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง 
(๒)  การจัดซื้อจดัจ้างยุทโธปกรณแ์ละการบริการทีเ่กี่ยวกับความมั่นคงของชาติโดยวิธีรัฐบาลต่อ
รัฐบาล ฯลฯ 
(๓)  การจัดซื้อจดัจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา 
หรือการจ้างท่ีปรึกษา ทั้งนี้ ที่ไมส่ามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้ 
(๔)  การจัดซื้อจดัจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ ฯลฯ 
 (๕)  การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ ฯลฯ โดยใช้เงินกู้หรือ
เงินช่วยเหลือน้ันร่วมกับเงินงบประมาณ ซึ่งจ านวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือท่ีใช้นั้นเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานเุบกษา 
 

๗ 

๘ หลักการ
ตาม
พระราชบั
ญญัต ิ

การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
ของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี ้
(๑)  คุ้มค่า 
(๒)  โปร่งใส 
(๓)  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
(๔)  ตรวจสอบได ้

๘ 
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๙ การจัดท าแผนการจดัซื้อ 
จัดจ้างประจ าป ี

ให้หน่วยงานของรัฐท าแผนการจดัซื้อจัดจ้างประจ าปี และประกาศ
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด  และให้ปิด
ประกาศโดยเปดิเผย  
ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น  

๑๑ 

๑๐ ข้อตกลงคุณธรรม    เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนรว่มในการสังเกตการณ์ขั้นตอน
หนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจา้งของหน่วยงานของรัฐ 
   ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตใน
การจัดซื้อจดัจ้างภาครัฐ ให้จัดท าเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผูป้ระกอบการที่จะเข้ายื่น
ข้อเสนอต้องตกลงกันว่าจะไม่กระท าการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 
และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือ
ประสบการณ์ที่จ าเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างน้ัน ๆ เข้าร่วม
สงัเกตการณ์ในการจัดซื้อจดัจ้างตัง้แต่ขั้นตอนการจัดท าร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะท าการจดัซื้อจัดจา้ง
และร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสดุโครงการ โดยผู ้
สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มสี่วนไดส้่วนเสียใน
โครงการจดัซื้อจัดจ้างน้ัน แล้วให้รายงานความเห็นพร้อม
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. ทราบด้วย 

๑๖,๑๘ 

๑๑  คณะกรรมการตาม 
พระราชบัญญัต ิ

มี ๕ คณะ ประกอบด้วย 
๑.  คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ มีอ านาจหน้าที่ ก ากับดูแลการจัดซื้อจดัจ้าง และการบรหิาร
พัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแนวทาง พ.ร.บ.นี้ 
ฯลฯ 
๒.  คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ มีอ านาจหนา้ที่ตีความและวินิจฉยัปัญหาข้อหารือ
เกี่ยวกับการปฏบิัติตามพระราชบญัญัตินี้ กฎกระทรวง หรือระเบยีบ
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินีฯ้ลฯ 

๒๐,๒๗, 
๓๒,๓๗, 
๔๑ 
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  ๓.  คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  มี
อ านาจหน้าที่ ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนด
ราคากลาง  ก ากับดูแลการก าหนดราคากลางให้เป็นไปตาม
แนวทางของพระราชบัญญัตินี้ ฯลฯ 
๔.  คณะกรรมการความร่วมมือปอ้งกันการทุจริต มีอ านาจหนา้ที่ 
ก าหนดแนวทางและวิธีการในการด าเนินงานโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตีความและวินิจฉัย
ปัญหาข้อหารือเกีย่วกับแนวทางและวิธีการในการด าเนินงาน
โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจดัซื้อจัดจา้งภาครัฐ 
ฯลฯ 
๕.  คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน มีอ านาจ
หน้าท่ี พิจารณาข้อร้องเรียนกรณทีี่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง 
หรือระเบยีบที่ออกตามความในพระราชบญัญัตินี้ ฯลฯ 
 

 

๑๒ การฝึกอบรม     กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการก าหนดและจัดให้มหีลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจา้หน้าท่ีให้มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐตาม
หลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัตินี้   
     ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งท่ีปฏิบัติงานเกีย่วกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพสัดุ
มีสิทธิได้รับเงินเพิม่หรือเงินอ่ืนในท านองเดียวกัน  ฯลฯ 

๔๙ 

๑๓ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
 

ผู้ประกอบการงานก่อสรา้ง และผูป้ระกอบการพสัดุอื่น จะต้องขึ้น
ทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง และให้กรมบัญชี 
กลางประกาศรายช่ือผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วในระบบ
สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง และต้องปรับปรุงข้อมลูให้เป็น
ปัจจุบัน ฯลฯ 

๕๑ 
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๑๔ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การจัดซื้อจดัจ้าง มี ๓ วิธี 
๑.  วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ไดแ้ก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญ
ชวนผู้ประกอบการทั่วไปท่ีมีคณุสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงาน
ของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
๒.  วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่มีคณุสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐ
ก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงาน
นั้นมีผู้ประกอบการที่มีคณุสมบัตติรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย 
๓.  วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มีคณุสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีหน่วยงานของรัฐ
ก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจา
ต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจดัจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรง
ในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๕๕ 

๑๕ ค่าตอบแทนในการจัดซื้อจดัจ้าง    ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแตล่ะครั้ง ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการจดัซื้อจัดจา้งนั้น ซึ่งจะกระท าโดยคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้ 
   ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

๖๑ 

๑๖ งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างที่ปรึกษามี ๓ วิธี 
๑.  วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป ไดแ้ก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญ
ชวนท่ีปรึกษาท่ัวไปที่มีคุณสมบตัิตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
ก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
๒.  วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่
ปรึกษาท่ีมีคุณสมบตัิตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด ซึ่ง
ต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีที่
ปรึกษาท่ีมีคุณสมบตัิตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย 
๓.  วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนท่ี
ปรึกษาท่ีมี่คุณสมบตัิตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดราย
ใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา 

๖๙ 
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๑๗ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง 

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มี ๔ วิธี 
๑.  วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป  ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างที่มลีักษณะไมซ่ับซ้อน 
๒.  วิธีคัดเลือก  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่
หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคณุสมบตัิตรงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐก าหนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
เว้นแต่ในงานนัน้มีผู้ให้บริการที่มีคณุสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อย
กว่าสามราย 
๓.  วิธีเฉพาะเจาะจง  เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเลือกจา้งผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่ง
เคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว ตามที่คณะกรรมการ
ด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงได้พิจารณาเสนอแนะ. 
๔.  วิธีประกวดแบบ เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง
ที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคณุสมบัตติรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ เพื่อออกแบบ
งานก่อสร้างที่มีคุณลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชุคุณค่าทางด้าน
ศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 

๗๙ 

๑๘ การท าสัญญา   หน่วยงานของรัฐต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการก าหนด
นโยบายก าหนด โดยความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสดุ 
ทั้งนี้ แบบสัญญานั้นให้ประกาศใน 
ราชกิจจานุเบกษาด้วย 
  กรณีไม่ท าสัญญาตามแบบ หรือไม่ไดส้่งร่างสญัญาใหส้ านักงาน
อัยการสูงสดุ สามารถส่งให้พิจารณาภายหลังได้ หากส านักงาน
อัยการเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา หากหน่วยงานของรัฐแก้ไขตาม 
ให้ถือว่าสมบูรณ ์
หากไม่แกไ้ขสญัญาตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสดุ หาก
ข้อสัญญาที่แตกต่างเป็นส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัหรือเป็นกรณี
ผิดพลาดอย่างร้ายแรง ให้ถือว่าสญัญานั้นเป็นโมฆะ 

๙๓ 
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๑๙ การจัดท าข้อตกลงแทนการท า
สัญญา 

หน่วยงานของรัฐอาจท าข้อตกลงแทนการท าสัญญาได้ กรณ ี
๑.  การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง หรือการจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
๒.  การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
๓.  การที่คู่สญัญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันท า
การนับตั้งแต่วันถัดจากวันท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
๔.  การเช่าซึ่งผูเ้ช่าไมต่้องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า 
๕.  กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราช
กิจจานุเบกษา 

๙๖ 

๒๐ การแก้ไขสญัญา สัญญาหรือข้อตกลงที่จะแก้ไข ใหอ้ยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจท่ีจะ
พิจารณาอนุมัติ กรณ ี
๑.  เป็นการแกไ้ขตามความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสดุ 
๒.  ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการ
แก้ไขนั้นไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 
๓.  เป็นการแกไ้ขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์
สาธารณะ 
๔.  กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 

๙๗ 

๒๑ การตรวจรับพัสด ุ      การด าเนินการตามสญัญาหรอืข้อตกลง ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรบัผิดชอบการบริหารสัญญาหรือ
ข้อตกลงและการตรวจรับพัสด ุ
      การจัดซื้อจัดจ้างท่ีมีวงเงินเลก็น้อยตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้น  
โดยให้ปฏิบตัิหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้ 
      ผู้รับผิดชอบการบรหิารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับ
พัสดุ ซึ่งไม่ใช่ผู้ทีไ่ด้รบัแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกีย่วกับ
การจัดซื้อจดัจ้างหรือการบริหารพสัดุ ให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 

๑๐๐ 
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๒๒ การควบคุมงาน งานจ้างก่อสร้างที่มีขั้นตอนการด าเนินงานเป็นระยะ ท่ีต้องมีการ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด หรือเงื่อนไขการจ่ายเงินตามงวด ให้มผีู้ควบคุม
งานรับผิดชอบในการควบคมุงานก่อสร้างนั้น 
ค่าตอบแทนผูค้วบคุมงาน ใหเ้ป็นไปตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 

๑๐๑ 

๒๓ การประเมินผลการปฏิบตัิงานของ
ผู้ประกอบการ 

ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผลการปฏิบัติงานของ 
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจดัซื้อจัดจ้างภาครัฐ 

๑๐๖ 

๒๔ การบริหารพัสด ุ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพสัดุที่อยู่ในความ
ครอบครองให้มีการใช้และการบรหิารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และ
เกิดประโยชน้ืต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด 

๑๑๒ 

๒๕ การอุทธรณ ์ ผู้ซึ่งไดย้ื่นข้อเสนอเพื่อท าการจัดซือ้จัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐมี
สิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีทีเ่ห็นว่า
หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ที่
ออกตามความในพระราชบัญญัตนิี้ เป็นเหตุใหไ้ม่ได้รับการประกาศ
ผลเป็น 
ผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเปน็คู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

๑๑๔ 

๒๖ บทก าหนดโทษ    ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจดัซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพสัดุ ปฏิบตัิหรือละเว้น
การปฏิบัตหิน้าท่ีในการจัดซื้อจัดจา้งหรือการบริหารพัสดุตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตาม
ความในพระราชบญัญัตินีโ้ดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบตัิ หรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าท่ีในการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการบรหิารพสัดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบญัญัตินีโ้ดย
ทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแตห่นึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สอง
หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ า ทั้งปรับ 
   ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผูส้นับสนุนในการกระท าความผดิตามวรรคหนึ่ง 
ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ส าหรับความผดิตามวรรคหนึ่ง    

๑๒๐ 
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     ผู้ใดไม่ปฏิบตัิตามค าสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัย หรือค าสั่งของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะกรรมการวินิจฉัยหรือ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นการไม่ปฏิบตัิตามค าสั่งโดยไมม่ีเหตผุลอันสมควร ผู้นั้นมีความผดิ
ฐานขัดค าสั่งเจา้พนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาให้ด าเนินคดีกบั
ผู้นั้นต่อไป 

 

๒๗ บทเฉพาะกาล การจัดซื้อจดัจ้างหรือการบริหารพสัดุที่ได้ด าเนินการตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์  พ.ศ. 
๒๕๔๙  หรือระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อก าหนด
ใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจา้ง หรือการบริหารพัสดุที่ไม่อยู่ใน
บังคับของระเบียบฯ ๒๕๓๕ และระเบียบฯ ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี 
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจดัซื้อจัดจา้ง หรือการ
บริหารพสัดุของหน่วยงานของรัฐก่อนวันท่ีพระราชบัญญตัินี้ใช้บังคับ  
และการตรวจรับและจ่ายเงินยังไมแ่ล้วเสร็จ ให้ด าเนินการตาม
ระเบียบฯ ๒๕๓๕ หรือระเบียบฯ ๒๕๔๙ หรือระเบียบ ข้อบังคับ 
ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อก าหนดใด ๆ เกี่ยวกับการพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือการบรหิารพสัดขุองหน่วยงานพัสดุภาครัฐดังกล่าว 
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจดัซื้อจัดจ้าง หรือการ
บริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่การจัดซื้อจดั
จ้างหรือการบรหิารพสัดุดังกล่าวยงัไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางหรือของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้
ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรือในกรณีที่มีการ
ยกเลิกการจัดซื้อจดัจ้างหรือการบริหารพสัดุดังกล่าว การจัดซื้อจัด
จ้างหรือการบรหิารพสัดุนั้น หรือการจัดซื้อจดัจ้างหรือการบริหาร
พัสดุครั้งใหม่ แล้วแต่กรณี ให้ด าเนินการตาม 
พระราชบัญญัตินี ้

๑๒๘ 

 


