หัวข้อการเสวนาด้านพัสดุ
วันที่ ๓๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ณ ห้อง PJ ๓๐๑ อาคารศาสตราจารย์ประยูร จินดาประดิษฐ์
ตามที่ได้มีประกาศพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กองคลังและทรัพย์สิน
จึงจัดทาสาระสาคัญเพื่อทราบ และเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติงาน ดังรายละเอียด
สรุปสาระสาคัญ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ที่
ประเด็น
๑ วันใช้บังคับ

๒ การยกเลิก

๓ การบังคับใช้

๔ เงินงบประมาณ

๕ ผู้รักษาการ

สรุปเนื้อหา
เมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา (ประกาศ ๒๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๐) มีผลใช้
บังคับตั้งแต่วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
ให้ยกเลิกบทบัญญัตเิ กี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และ
ข้อกาหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่ง
พระราชบัญญัตินี้
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธกี ารงบประมาณ องค์การมหาชน
องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภา หน่วยงาน
อิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอน
งบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจาก
รัฐมนตรีให้ไม่ต้องนาส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดย
ไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร
ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการ
ส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือทีร่ าชการส่วนท้องถิ่นมีอานาจเรียก
เก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และ
เงินอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษากรตามพระราชบัญญัตินี้ และมี
อานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตาม
พระราชบัญญัตินี้

มาตรา
๒

๓

๔

๔

๕

-๒ที่ ประเด็น

สรุปเนื้อหา

๖ ข้อ
ยืดหยุ่น
ของ
พ.ร.บ.

เพื่อให้การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวงเกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะจัดให้มรี ะเบียบ
ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เองทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน ก็ให้กระทาได้ โดยต้องดาเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ ฯลฯ โดยระเบียบ หรือข้อบังคับดังกล่าว ต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา
๗ ข้อยกเว้น พระราชบัญญัตินมี้ ิให้บังคับแก่
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการทีเ่ กี่ยวกับความมั่นคงของชาติโดยวิธีรัฐบาลต่อ
รัฐบาล ฯลฯ
(๓) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา
หรือการจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ ที่ไม่สามารถดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้
(๔) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ ฯลฯ
(๕) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกูห้ รือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ ฯลฯ โดยใช้เงินกู้หรือ
เงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ ซึ่งจานวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้นเป็นไปตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
๘ หลักการ
ตาม
พระราชบั
ญญัติ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
ของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี้
(๑) คุ้มค่า
(๒) โปร่งใส
(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(๔) ตรวจสอบได้

มาต
รา
๖

๗

๘

-๓ที่
๙

ประเด็น
การจัดทาแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจาปี

๑๐ ข้อตกลงคุณธรรม

๑๑ คณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติ

สรุปเนื้อหา
มาตรา
ให้หน่วยงานของรัฐทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และประกาศ
๑๑
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผย
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้หน่วยงาน
๑๖,๑๘
ของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ขั้นตอน
หนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ
ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตใน
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ให้จัดทาเป็นข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและผูป้ ระกอบการที่จะเข้ายื่น
ข้อเสนอต้องตกลงกันว่าจะไม่กระทาการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
และให้มีผู้สังเกตการณ์ซึ่งมีความรู้ ความเชี่ยวชาญหรือ
ประสบการณ์ที่จาเป็นต่อโครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ เข้าร่วม
สังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้างตัง้ แต่ขั้นตอนการจัดทาร่าง
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้าง
และร่างเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ โดยผู้
สังเกตการณ์ต้องมีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียใน
โครงการจัดซื้อจัดจ้างนั้น แล้วให้รายงานความเห็นพร้อม
ข้อเสนอแนะต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. ทราบด้วย
มี ๕ คณะ ประกอบด้วย
๒๐,๒๗,
๑. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
๓๒,๓๗,
ภาครัฐ มีอานาจหน้าที่ กากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหาร ๔๑
พัสดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามแนวทาง พ.ร.บ.นี้
ฯลฯ
๒. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ มีอานาจหน้าที่ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือระเบียบ
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินฯี้ ลฯ

-๔ที่

ประเด็น

๑๒ การฝึกอบรม

๑๓ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

สรุปเนื้อหา
๓. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มี
อานาจหน้าที่ ออกประกาศกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนด
ราคากลาง กากับดูแลการกาหนดราคากลางให้เป็นไปตาม
แนวทางของพระราชบัญญัตินี้ ฯลฯ
๔. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต มีอานาจหน้าที่
กาหนดแนวทางและวิธีการในการดาเนินงานโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตีความและวินิจฉัย
ปัญหาข้อหารือเกีย่ วกับแนวทางและวิธีการในการดาเนินงาน
โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ฯลฯ
๕. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน มีอานาจ
หน้าที่ พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง
หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ ฯลฯ

มาตรา

กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการกาหนดและจัดให้มหี ลักสูตร
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความ
เชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตาม
หลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัตินี้
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและได้รับแต่งตั้งให้ดารง
ตาแหน่งที่ปฏิบัติงานเกีย่ วกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
มีสิทธิได้รับเงินเพิม่ หรือเงินอื่นในทานองเดียวกัน ฯลฯ
ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง และผูป้ ระกอบการพัสดุอื่น จะต้องขึ้น
ทะเบียนไว้กับกรมบัญชีกลาง และให้กรมบัญชี
กลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้วในระบบ
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง และต้องปรับปรุงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบัน ฯลฯ

๔๙

๕๑

-๕ที่
ประเด็น
๑๔ วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

๑๕ ค่าตอบแทนในการจัดซื้อจัดจ้าง

๑๖ งานจ้างที่ปรึกษา

สรุปเนื้อหา
การจัดซื้อจัดจ้าง มี ๓ วิธี
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญ
ชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงาน
ของรัฐกาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
๒. วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะ
ผู้ประกอบการที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กาหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงาน
นั้นมีผู้ประกอบการที่มีคณ
ุ สมบัตติ รงตามที่กาหนดน้อยกว่าสามราย
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจา
ต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรง
ในวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้ง ให้ผู้มีอานาจแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ซึ่งจะกระทาโดยคณะกรรมการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้
ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไป
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
งานจ้างที่ปรึกษามี ๓ วิธี
๑. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญ
ชวนที่ปรึกษาทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐ
กาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ
๒. วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่
ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนด ซึ่ง
ต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีที่
ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดน้อยกว่าสามราย
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่
ปรึกษาที่มี่คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดราย
ใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา

มาตรา
๕๕

๖๑

๖๙

-๖ที่
ประเด็น
สรุปเนื้อหา
๑๗ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง มี ๔ วิธี
ก่อสร้าง
๑. วิธปี ระกาศเชิญชวนทั่วไป ให้ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างที่มลี ักษณะไม่ซับซ้อน
๒. วิธีคัดเลือก เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่
หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่หน่วยงานของรัฐกาหนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ
เว้นแต่ในงานนัน้ มีผู้ให้บริการที่มีคณ
ุ สมบัติตรงตามที่กาหนดน้อย
กว่าสามราย
๓. วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างที่หน่วยงานของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่ง
เคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว ตามที่คณะกรรมการ
ดาเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงได้พิจารณาเสนอแนะ.
๔. วิธีประกวดแบบ เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคณ
ุ สมบัตติ รงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกาหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ เพื่อออกแบบ
งานก่อสร้างที่มีคุณลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชุคุณค่าทางด้าน
ศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ หรืองานอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง
๑๘ การทาสัญญา
หน่วยงานของรัฐต้องทาสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการกาหนด
นโยบายกาหนด โดยความเห็นชอบของสานักงานอัยการสูงสุด
ทั้งนี้ แบบสัญญานั้นให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาด้วย
กรณีไม่ทาสัญญาตามแบบ หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้สานักงาน
อัยการสูงสุด สามารถส่งให้พิจารณาภายหลังได้ หากสานักงาน
อัยการเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา หากหน่วยงานของรัฐแก้ไขตาม
ให้ถือว่าสมบูรณ์
หากไม่แก้ไขสัญญาตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด หาก
ข้อสัญญาที่แตกต่างเป็นส่วนที่เป็นสาระสาคัญหรือเป็นกรณี
ผิดพลาดอย่างร้ายแรง ให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ

มาตรา
๗๙

๙๓

-๗ที่
ประเด็น
๑๙ การจัดทาข้อตกลงแทนการทา
สัญญา

๒๐ การแก้ไขสัญญา

๒๑ การตรวจรับพัสดุ

สรุปเนื้อหา
หน่วยงานของรัฐอาจทาข้อตกลงแทนการทาสัญญาได้ กรณี
๑. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
๒. การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ
๓. การที่คู่สญ
ั ญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทา
การนับตั้งแต่วันถัดจากวันทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
๔. การเช่าซึ่งผูเ้ ช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
๕. กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนดในราช
กิจจานุเบกษา
สัญญาหรือข้อตกลงที่จะแก้ไข ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่จะ
พิจารณาอนุมัติ กรณี
๑. เป็นการแก้ไขตามความเห็นชอบของสานักงานอัยการสูงสุด
๒. ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการ
แก้ไขนั้นไม่ทาให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์
๓. เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์
สาธารณะ
๔. กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

มาตรา
๙๖

การดาเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอานาจแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพื่อรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือ
ข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนั้น
โดยให้ปฏิบตั ิหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได้
ผู้รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับ
พัสดุ ซึ่งไม่ใช่ผู้ทไี่ ด้รบั แต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่ปฏิบัติงานเกีย่ วกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ให้ได้รับค่าตอบแทนตามที่
กระทรวงการคลังกาหนด

๑๐๐

๙๗

-๘ที่
ประเด็น
๒๒ การควบคุมงาน

มาตรา
๑๐๑

๒๓

๑๐๖

๒๔

๒๕

๒๖

สรุปเนื้อหา
งานจ้างก่อสร้างที่มีขั้นตอนการดาเนินงานเป็นระยะ ที่ต้องมีการ
ควบคุมอย่างใกล้ชิด หรือเงื่อนไขการจ่ายเงินตามงวด ให้มผี ู้ควบคุม
งานรับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้างนั้น
ค่าตอบแทนผูค้ วบคุมงาน ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
การประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
การบริหารพัสดุ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความ
ครอบครองให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และ
เกิดประโยชนื้ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด
การอุทธรณ์
ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทาการจัดซือ้ จัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐมี
สิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีทเี่ ห็นว่า
หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ที่
ออกตามความในพระราชบัญญัตนิ ี้ เป็นเหตุให้ไม่ได้รับการประกาศ
ผลเป็น
ผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
บทกาหนดโทษ
ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบตั ิหรือละเว้น
การปฏิบัตหิ น้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัตินโี้ ดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้
หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบตั ิ หรือละเว้นการปฏิบัตหิ น้าที่ในการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง
ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินโี้ ดย
ทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สอง
หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจา ทั้งปรับ
ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผูส้ นับสนุนในการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง
ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้สาหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง

๑๑๒

๑๑๔
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ประเด็น

บทเฉพาะกาล

สรุปเนื้อหา
ผู้ใดไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัย หรือคาสั่งของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และคณะกรรมการวินิจฉัยหรือ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี พิจารณาแล้วเห็นว่า
เป็นการไม่ปฏิบตั ิตามคาสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้นั้นมีความผิด
ฐานขัดคาสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาให้ดาเนินคดีกบั
ผู้นั้นต่อไป
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุที่ได้ดาเนินการตามระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ระเบียบสานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.
๒๕๔๙ หรือระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อกาหนด
ใด ๆ เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุที่ไม่อยู่ใน
บังคับของระเบียบฯ ๒๕๓๕ และระเบียบฯ ๒๕๔๙ แล้วแต่กรณี
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
บริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
และการตรวจรับและจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จ ให้ดาเนินการตาม
ระเบียบฯ ๒๕๓๕ หรือระเบียบฯ ๒๕๔๙ หรือระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ ข้อบัญญัติ หรือข้อกาหนดใด ๆ เกี่ยวกับการพัสดุ การ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานพัสดุภาครัฐดังกล่าว
รวมทั้งมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
บริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต่อไป เว้นแต่ในกรณีที่การจัดซื้อจัด
จ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าวยังไม่ได้ประกาศในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางหรือของหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้
ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐหรือในกรณีที่มีการ
ยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุดังกล่าว การจัดซื้อจัด
จ้างหรือการบริหารพัสดุนั้น หรือการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหาร
พัสดุครั้งใหม่ แล้วแต่กรณี ให้ดาเนินการตาม
พระราชบัญญัตินี้
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