พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้ างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

หลักการและเหตุผล
การจัดซื้อจัดจ้ าง
ด้ วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
การเปิ ดเผยโปร่ งใส

ส่ งเสริมให้
ภาคประชาชนมี
ส่ วนร่ วม เพื่อ
ตรวจสอบและ
ป้ องกันการทุจริต

การจัดซื้อจัดจ้ างมี
กรอบการ
ปฏิบัติงานทีเ่ ป็ น
มาตรฐานเดียวกัน

สร้ างความเชื่ อมั่น
ให้ กบั ทุกภาคส่ วน

เน้ นการวางแผน
และประเมินผล
เพื่อให้ เกิด
ประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล

มุ่งเน้ นการเปิ ดเผย
ข้ อมูล เพื่อความ
โปร่ งใส และมีการ
แข่ งขันอย่ างเป็ น
ธรรม
คานึงถึง
วัตถุประสงค์ การใช้
งานเป็ นสาคัญ
เพื่อให้ เกิดความ
คุ้มค่ าในการใช้
จ่ ายเงิน

พระราชบัญญัตินีใ้ ช้ บังคับเมื่อพ้นกาหนด 180 วัน
นับแต่ วนั ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้ ยกเลิกบทบัญญัตเิ กีย่ วกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้ าง
หรื อการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้ อบังคับ ประกาศ
ข้ อบัญญัติ และข้ อกาหนดใดๆ ของหน่ วยงานของรัฐ
ทีอ่ ยู่ภายใต้ บังคับแห่ งพระราชบัญญัตนิ ี้

พระราชบัญญัติ
15 หมวด 132 มาตรา
คานิยาม
1. บททัว่ ไป
2. การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการ
ป้องกันการทุจริต

3 คณะกรรมการ
4. องค์ กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
5. การขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการ

พระราชบัญญัติ
6. การจัดซื้อจัดจ้ าง

7. งานจ้ างทีป่ รึกษา
8. งานจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่ อสร้ าง
9. การทาสั ญญา
10. การบริหารสั ญญาและการตรวจรับพัสดุ
11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

พระราชบัญญัติ
12. การทิง้ งาน
13. การบริหารพัสดุ
14. การอุทธรณ์
15. บทกาหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

การจัดซื้อจัดจ้ าง
“การดาเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งพัสดุ”

ซื้อ

จ้ าง

เช่ า

แลกเปลีย่ น

สินค้า

งาน
บริการ

งานจ้าง
ก่อสร้าง

พัสดุ
งานจ้าง
ที่ปรึกษา

งานจ้าง
ออกแบบ
และควบคุม
งาน

สิ นค้ า
วัสดุ

ครุ ภณั ฑ์

ที่ดิน

สิ่ งปลูก
สร้าง

งานบริการ
งานจ้ าง
บริการ

งานจ้ างเหมา
บริการ

งานจ้ าง
ทาของ

การรับขนตาม
ประมวล
กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์

งานก่ อสร้ าง
งานก่ อสร้ าง
อาคาร

ประปา ไฟฟ้า สื่ อสาร
โทรคมนาคม การระบายน้ า
การขนส่งทางบก
ทางน้ า ทางเรื อ ทางอากาศ

สาธารณูปโภค

การปรับปรุง
ซ่ อมแซม

อาคารที่ทาการ
โรงพยาบาล โรงเรี ยน
สนามกีฬา
เสาธง รั้ว

ราคากลาง
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็ นฐานสาหรับเปรี ยบเทียบราคาที่ผยู้ นื่ ข้อเสนอ
ได้ยนื่ เสนอไว้ซ่ ึงสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริ งตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับราคากลางกาหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(3) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรื อหน่วยงานกลางอื่นกาหนด

ราชการกาหนดไว้แล้ว

(4) ราคาที่ได้มาจากการสื บราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้ อหรื อจ้างครั้งหลังสุ ดภายในระยะเวลาสองปี งบประมาณ
(6) วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

ในกรณี ที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณี ที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม
(2) หรื อ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรื อ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรื อ (3) ให้คานึ งถึงประโยชน์
ของหน่ วยงานของรัฐเป็ นสาคัญ ในกรณี ที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5)หรื อ (6)
โดยจะใช้ราคาใดตาม (4) (5)หรื อ (6)ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็ นสาคัญ

เงินงบประมาณ
“เงินงบประมาณ” หมายความว่ า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่ าด้ วยงบประมาณ
รายจ่ า ย กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ กฎหมายเกี่ ย วด้ ว ยการโอนงบประมาณ
เงิ น ซึ่ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ รั บ ไว้ โ ดยได้ รั บ อนุ ญ าตจากรั ฐ มนตรี ใ ห้ ไ ม่ ต้ อ งน าส่ งคลั ง
ตามกฎหมายว่ าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อกฎหมายว่ าด้ วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่ วยงาน
ของรั ฐได้ รับไว้ โดยไม่ ต้องนาส่ งคลังเป็ นรายได้ แผ่ นดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร
ค่ า ธรรมเนี ย ม หรื อผลประโยชน์ อื่ น ใดที่ ต กเป็ นรายได้ ข องราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น
ตามกฎหมายหรื อที่ราชการส่ วนท้ องถิ่นมีอานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้ หมายความ
รวมถึงเงินกู้ เงินช่ วยเหลือ และเงินอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

หน่ วยงานภาครัฐ

ราชการ
ส่ วนภูมิภาค
ราชการส่ วนกลาง

องค์ การมหาชน
รัฐวิสาหกิจ

ราชการ
ส่ วนท้ องถิ่น

มหาวิทยาลัย
ในกากับ
ของรัฐ
หน่ วยงานอิสระ
ของรัฐ

องค์ กรตาม
รัฐธรรมนูญ

หน่ วยงานอื่นๆ

มาตรา 6

เพื่ อ ให้ก ารปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การจัด ซื้ อ จัด จ้า งและการบริ ห ารพัส ดุ โ ดยใช้เ งิ น
งบประมาณเป็ นไปอย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ เกิ ด ความคุ ม้ ค่าต่ อภารกิ จของรั ฐ และป้ อ งกันปั ญหาการทุจริ ต
ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบตั ิตามแนวทางของพระราชบัญญัติน้ ี และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติน้ ี
เพื่อให้การดาเนิ นงานของรัฐวิสาหกิ จ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่ วยงานของรัฐ
ในต่ า งประเทศหรื อ ส่ ว นงานของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ต้ ัง อยู่ใ นต่ า งประเทศ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เกิดความยืดหยุน่ และมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
หรื อหน่ วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะจัดให้มีระเบี ยบ ข้อบังคับ หรื อข้อบัญญัติเกี่ ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง
และการบริ หารพัสดุ ข้ ึนใช้เองทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วน ก็ให้กระทาได้ โดยต้องดาเนิ นการให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัติน้ ี เว้นแต่ในต่างประเทศ
ที่หน่วยงานของรัฐหรื อส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตั้งอยูม่ ีกฎหมาย ธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ หรื อจารี ตประเพณี
แห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นเป็ นการเฉพาะหรื อกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ หรื อ ข้อ บัญญัติ ต ามวรรคสองจะกาหนดให้ก ารจัด ซื้ อ จัด จ้า ง
โดยวิธีคดั เลือกหรื อวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 เป็ นอย่างอื่นก็ได้
ระเบี ยบ ข้อ บัง คับ หรื อ ข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 7

พระราชบัญญัตนิ ีม้ ิให้ ใช้ บังคับแก่

(1) การจัดซื้ อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิ ชย์โดยตรง
(2) การจัด ซื้ อ จัด จ้า งยุ ท โธปกรณ์ แ ละการบริ การที่ เ กี่ ย วกับ ความมั่น คงของชาติ
โดยวิธี รัฐบาลต่ อรั ฐบาล หรื อโดยการจัดซื้ อจัดจ้างจากต่ างประเทศที่ กฎหมายของต่ างประเทศนั้น
กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
(3) การจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งเพื่ อ การวิ จ ั ย และพัฒ นา การให้ บ ริ การทางวิ ช าการของ
สถาบันอุดมศึกษา หรื อการจ้างที่ปรึ กษา ทั้งนี้ ที่ไม่สามารถดาเนินการตามพระราชบัญญัติน้ ีได้
(4) การจัดซื้ อ จัดจ้างโดยใช้เงิ นกูแ้ ละเงิ น ช่ วยเหลื อจากรั ฐบาลต่ างประเทศ องค์การ
ระหว่ า งประเทศ สถาบัน การเงิ น ระหว่ า งประเทศ องค์ก ารต่ า งประเทศทั้ง ในระดับ รั ฐ บาลและ
ที่ มิ ใ ช่ ร ะดั บ รั ฐ บาล มู ล นิ ธิ ห รื อเอกชนต่ า งประเทศ ที่ สั ญ ญาหรื อข้อ ก าหนดในการให้ เ งิ น กู้
หรื อเงินช่วยเหลือกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
(5) การจัดซื้ อจัดจ้างโดยใช้เงิ นกูห้ รื อเงิ นช่ วยเหลือจากรั ฐบาลต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ สถาบันการเงิ นระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่ มิใช่
ระดับรัฐบาล มูลนิ ธิหรื อเอกชนต่างประเทศ ที่สัญญาหรื อข้อกาหนดในการให้เงินกูห้ รื อเงินช่วยเหลือ
กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่ น โดยใช้เงิ นกูห้ รื อเงิ นช่ ว ยเหลื อนั้นร่ วมกับเงิ นงบประมาณ ซึ่ งจานวนเงิ น กู้
หรื อเงินช่วยเหลือที่ใช้น้ นั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 7 (ต่อ)
(6) การจัด ซื้ อจัด จ้า งของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาหรื อ สถานพยาบาลที่ เ ป็ นหน่ ว ยงานของรั ฐ
โดยใช้เงินบริ จาครวมทั้งดอกผลของเงินบริ จาค โดยไม่ใช้เงินบริ จาคนั้นร่ วมกับเงินงบประมาณ
การจัดซื้ อจัดจ้างตาม (1) (2) และ (3) ที่จะได้รับยกเว้นมิให้นาพระราชบัญญัติน้ ี มาใช้บงั คับ
ต้อ งเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิ จ จานุ เ บกษา
โดยประกาศดังกล่าวจะกาหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเรื่ องการจัดซื้ อจัดจ้างใดตาม (1) (2) หรื อ (3)
ต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมตั ิให้ได้รับยกเว้นเป็ นรายกรณี ไปก็ได้
การยกเว้น มิ ใ ห้น าบทบัญ ญัติ แ ห่ ง พระราชบัญ ญัติ น้ ี มาใช้บ ัง คับ แก่ ก ารจัด ซื้ อ จัด จ้า งใด
ทั้ง หมดหรื อ แต่ บ างส่ ว นนอกเหนื อ จากการยกเว้น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ต ราเป็ นพระราชกฤษฎี ก า
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบาย
กรณี ตามวรรคหนึ่ งและวรรคสาม ให้หน่ วยงานของรั ฐจัดให้มีกฎหรื อระเบี ยบเกี่ ย วกับ
การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของระราชบัญญัติน้ ี โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักการตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง
การจัดซื้ อจัดจ้างตาม (6) นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรื อสถานพยาบาลที่เป็ นหน่วยงานของรัฐ
ต้อ งด าเนิ น การตามวรรคสี่ แล้ว ให้ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาหรื อสถานพยาบาลที่ เ ป็ นหน่ ว ยงาน
ของรั ฐ นั้ นรายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านต่ อ คณะกรรมการนโยบายตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด

มาตรา 8
หลักการจัดซื้อจัดจ้ าง
มีคุณลักษณะตอบสนอง
วัตถุประสงค์ การใช้ งาน
และมีราคาเหมาะสม

คุ้มค่ า

โปร่ งใส

ประสิ ทธิภาพ
ตรวจสอบได้
และ
ประสิ ทธิผล
เก็บข้ อมูลเป็ นระบบ
เพื่อการตรวจสอบ

เปิ ดเผยข้ อมูล
เปิ ดโอกาสให้ แข่ งขัน
อย่ างเป็ นธรรม มีระยะเวลา
เพียงพอต่ อการยื่นข้ อเสนอ

วางแผนการจัดซื้อจัดจ้ าง
มีการกาหนดเวลาที่
เหมาะสม และมีการ
ประเมินผล

มาตรา 9
การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
•

การกาหนดคุ ณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะทาการจัดซื้ อ จัดจ้ า ง
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ค านึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพ เทคนิ ค และวั ต ถุ ป ระสงค์
ของการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ น้ั น และห้ า มมิ ใ ห้ ก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะ
ของพัสดุให้ ใกล้ เคียงกับยีห่ ้ อใดยีห่ ้ อหนึ่ง หรื อของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ เว้ นแต่ พัสดุที่จะทาการจัดซื้ อจัดจ้ างตามวัตถุประสงค์ น้ัน
มียหี่ ้ อเดียวหรื อจะต้ องใช้ อะไหล่ ของยีห่ ้ อใด ก็ให้ ระบุยหี่ ้ อนั้นได้

มาตรา 10
ห้ ามมิ ใ ห้ห น่ วยงานของรั ฐ เปิ ดเผยข้อเสนอของผูย้ ื่นข้อเสนอ
ในส่ วนที่ เ ป็ นสาระส าคัญ และเป็ นข้อ มู ล ทางเทคนิ ค ของ
ผูย้ ื่นข้อเสนอ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบระหว่าง
ผูย้ ื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผูซ้ ่ ึ งมิได้เกี่ ยวข้องกับการจัดซื้ อจัดจ้าง
ครั้ งนั้น หรื อ ต่ อ ผูย้ ื่น ข้อ เสนอรายอื่ น เว้น แต่ เป็ นการเปิ ดเผย
ข้อ มู ล ต่ อ ผู ม้ ี อ านาจหน้า ที่ ต ามกฎหมายหรื อการด าเนิ น การ
ตามกฎหมาย

มาตรา 11
การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้ าง
ต้ องจัดทาแผนทุกปี และประกาศเผยแพร่
1. กรณีเร่ งด่ วนหรื อ ใช้ ในราชการลับ

2. กรณีที่มีวงเงินตามที่กาหนดหรื อ
มีความจาเป็ นฉุกเฉิน หรื อที่จะขาย
ทอดตลาด

ยกเว้ น
3. การจ้ างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่ าจ้ าง
ตามกาหนดหรื อเกีย่ วกับความ
มั่นคงของชาติ

4. กรณีงานจ้ างออกแบบหรื อ
ควบคุมงานก่ อสร้ างที่เร่ งด่ วนหรื อ
เกีย่ วกับความมั่นคงของชาติ

มาตรา 13
การมีส่วนได้ ส่วนเสี ย
•

ในการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ าง ผู้ที่มีหน้ าที่ดาเนินการต้ องไม่ เป็ น
ผู้มีส่วนได้ เสี ยกับผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อคู่สัญญาในงานนั้น

•

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ าผู้ที่มีหน้ าที่ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
เป็ นผู้ มี ส่ วนได้ เ สี ย กั บ ผู้ ยื่ น ขอเสนอหรื อ คู่ สั ญ ญาในขั้ น ตอนหนึ่ ง
ขั้นตอนใดของการจัดซื้ อจัดจ้ างหรื อเป็ นกรรมการในคณะกรรมการ
ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง แต่ ไม่ มี ผ ลต่ อ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างอย่ า งมี
นัยสาคัญ การจัดซื้อจัดจ้ างนั้นย่ อมไม่ เสี ยไป

หมวด 2
การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการ
ในการป้ องกันการทุจริต
มาตรา 18 ข้ อตกลงคุณธรรม
• ข้ อตกลงร่ วมกันระหว่ างหน่ วยงานเจ้ าของโครงการ ผู้เสนอราคา และ
ผู้ สั ง เกตการณ์ โดยตกลงร่ วมกั น ว่ า จะไม่ ก ระท าการทุ จ ริ ต ในเรื่ อ ง
การจัดซื้อจัดจ้ าง
• ผู้สังเกตการณ์ เป็ นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ ในโครงการ
การที่เข้ าร่ วมสั งเกตการณ์ มีความเป็ นกลางและไม่ เป็ นผู้มีส่วนได้ เสี ย
ในโครงการนั้นๆ
• การเข้ าร่ วมสั งเกตการณ์ ตั้งแต่ การจัดทาร่ าง TOR จนถึงสิ้นสุ ดโครงการ

การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชน

จัดทำ
บันทึก
ข้ อตกลง

มาตรา 19
ผู้ประกอบการต้ องมีแนวทางป้องกันการทุจริต

• ผู้ประกอบการทีอ่ ยู่ในประเภทและวงเงินตามทีก่ าหนดจะต้ อง
จัดให้ มีนโยบายและแนวทางการป้ องกันการทุจริตและมีแนวทาง
ป้ องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้ างทีเ่ หมาะสม

หมวด 3 คณะกรรมการ
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(มาตรา 20)
จานวน 17 – 19 คน
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และข้ อร้ องเรียน
(มาตรา 41)
จานวน 14 – 16 คน

คณะกรรมการความร่ วมมือป้องกันการทุจริต
(มาตรา 37)
จานวน 14 – 16 คน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้ อ
จัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(มาตรา 27)
จานวน 15 – 17 คน

คณะกรรมการราคากลางและขึน้ ทะเบียน
ผู้ประกอบการ
(มาตรา 32)
จานวน 20 – 25 คน

1. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
1

เสนอแนะนโยบายการจัดซื้ อจัดจ้ างและการบริ หารพัสดุภาครั ฐต่ อ
คณะรัฐมนตรี

2

เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรั บปรุ งประสิ ทธิภาพการจัดซื้ อ
จัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

3

วางระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ กากับดูแลการจัดซื้ อจัดจ้ างและการ
บริหารพัสดุของหน่ วยงานภาครัฐ

4

กาหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิ านและจรรยาบรรณของเจ้ าหน้ าที่

5

กากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่ วยงานของ
รัฐให้ เป็ นไปตามพระราชบัญญัตินี้

2. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้ างและบริหารพัสดุภาครัฐ

1

เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุ งและแก้ ไขปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้ าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

2

วินิจฉัยปัญหาข้ อหารื อ อนุมตั ิยกเว้ น หรื อผ่ อนผัน

3

เสนอความเห็ น ต่ อ ปลัด กระทรวงการคลัง ในการพิจ ารณา
สั่ งให้ ผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อคู่สัญญาเป็ นผู้ทิ้งงาน การแจ้ งเวียน
รายชื่ อผู้ทงิ้ งานและการเพิกถอนรายชื่ อผู้ทงิ้ งาน

4

จัดทารายงานปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้ าง
และการบริหารพัสดุ

3. คณะกรรมการราคากลางและขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการ

1

กาหนดหลักเกณฑ์ และวิธีการกาหนดราคากลาง

2

ตีความและวินิจฉั ยปั ญหาข้ อหารื อเกี่ยวกับหลั กเกณฑ์
และวิธีการกาหนดราคากลาง อนุมัติยกเว้ นหรื อผ่ อนผัน
กรณีไม่ ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์

3

กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึน้ ทะเบียน
และการเพิกถอนทะเบียนผู้ประกอบการทีม่ คี ุณสมบัติ
เข้ าร่ วมการจัดซื้อจัดจ้ างของหน่ วยงานของรัฐ

4. คณะกรรมการความร่ วมมือป้องกันทุจริต
1

ก าหนดแนวทาง วิ ธี ก ารในการด าเนิ น โครงการความร่ วมมื อ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ

2

กาหนดรูปแบบและเนื้อหาของข้ อตกลงคุณธรรม

3

คัดเลือกโครงการและผู้สังเกตการณ์ เพื่อเข้ าร่ วมโครงการ
ความร่ วมมือป้ องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐ

4

จัดทารายงานผลการประเมินโครงการจัดซื้ อ จัดจ้ า งที่เข้ าร่ วม
โครงการความร่ ว มมื อ ป้ อ งกั น การทุ จ ริ ต ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ภาครัฐ

5. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
พิ จ ารณาและวิ นิ จ ฉั ย อุ ท ธรณ์ และ
ข้ อร้ องเรี ยน กรณีที่เห็นว่ าหน่ วยงาน
ของรั ฐมิ ไ ด้ ปฏิ บั ติ ใ ห้ เป็ นไปตาม
แ น ว ท า ง ข อ ง พ ร ะ ร า ช บั ญ ญั ติ ฯ
กฎกระทรวง และระเบียบที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ

หมวด 4
องค์ กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้ างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ

ให้ กรมบัญชีกลาง
เป็ นองค์ กร
สนับสนุนและดูแล
ระบบการจัดซื้อ
จัดจ้ าง

ดูแลและพัฒนา
ระบบการจัดซื้อ
จัดจ้ างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

จัดทาฐานข้ อมูล
ราคาอ้ างอิง

รวบรวม วิเคราะห์
และประเมินผล
การปฏิบัตงิ านตาม
พระราชบัญญัติ

จัดฝึ กอบรม
เจ้ าหน้ าทีต่ ามหลัก
วิชาชีพ

ปฏิบัตหิ น้ าทีฝ่ ่ าย
เลขานุการใน
คณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติ

หมวด 5
การขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการ
• ให้ คณะกรรมการราคากลางกาหนดหลักเกณฑ์ ในการขึน้ ทะเบียน
ผู้ประกอบการก่ อสร้ าง
• สาหรับการขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่น ให้ เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการราคากลางเห็นสมควร
• ให้ กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่ อผู้ประกอบการที่ขนึ้ ทะเบียนไว้ แล้ ว
ในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศ
• ในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ ขนึ้ ทะเบียนผู้ประกอบการไว้ แล้ ว หน่ วยงาน
ของรัฐไม่ ต้องจัดให้ มีการขึน้ ทะเบียนอีก

หมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้ าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุ 3 วิธี
วิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ ไป
เชิ ญชวนเฉพาะผู้ ประกอบการที่ มี
คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ ก าหนดซึ่ ง ต้ อ ง
ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ราย ให้ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอ
เว้ นแต่ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามกาหนดน้ อยกว่า 3 ราย

เชิ ญ ชวนให้ ผู้ ป ระกอบการ
ทั่ ว ไป ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รง
ตามเงื่ อนไขที่กาหนดเข้ ายื่ น
ข้ อเสนอ

วิธีคดั เลือก
วิธีเฉพาะ
เจาะจง

ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ เ ชิ ญ ช ว น
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่กาหนดรายใดรายหนึ่ง ให้
เข้ ายื่ น ข้ อเสนอหรื อให้ เข้ ามา
เจรจาต่ อรองราคากับหน่ วยงาน
ของรัฐโดยตรง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้ าง
1. ใช้ วธิ ีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปแล้ว
ไม่ มผี ู้ยื่นข้ อเสนอ หรื อข้ อเสนอ
ไม่ ได้ รับการคัดเลือก
3. มีความจาเป็ นเร่ งด่ วน
อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์
ทีไ่ ม่ อาจคาดหมายได้

5. ต้ องซื้อโดยตรงจากต่ างประเทศ
หรื อดาเนินการโดยผ่านองค์การระหว่ าง
ประเทศ

2. พัสดุทมี่ คี ุณลักษณะเฉพาะเป็ นพิเศษหรื อซับซ้ อน หรื อต้ องผลิต ก่อสร้ าง
หรื อให้ บริการโดยผู้ประกอบการทีม่ ฝี ี มือโดยเฉพาะ หรื อมีความชานาญ
เป็ นพิเศษ หรื อมีทกั ษะสู งและผู้ประกอบการมีจานวนจากัด

วิธีคดั เลือก
6. ใช้ ในราชการลับ หรื อเป็ น
งานที่ต้องปกปิ ดเป็ นความลับ
ของทางราชการ หรื อเกีย่ วกับ
ความมั่นคงของประเทศ

4. ลักษณะของการใช้ งาน
หรื อมีข้อจากัดทางเทคนิค
ที่จาเป็ นต้ องระบุยหี่ ้ อ
เป็ นการเฉพาะ
7. งานจ้ างซ่ อมพัสดุที่จาเป็ นถอดตรวจ
ให้ ทราบความชารุดเสียหายเสียก่อน
จึงจะประมาณค่าซ่ อมได้
8. กรณีอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง

วิธกี ารจัดซื้อจัดจ้าง
1. ใช้ ทงวิ
ั ้ ธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปและวิธี
คัดเลือก หรื อใช้ วิธีคดั เลือกแล้ ว แต่ไม่มีผ้ ยู ื่น
ข้ อเสนอ หรื อข้ อเสนอไม่ได้ รับการคัดเลือก
3. มีผ้ ปู ระกอบการที่มีคณ
ุ สมบัติโดยตรงเพียง
รายเดียว หรื อผู้ประกอบการซึง่ เป็ นตัวแทน
จาหน่ายหรื อตัวแทนผู้ให้ บริ การโดยชอบด้ วย
กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพสั ดุ
อื่นที่จะใช้ ทดแทนได้
5. เป็ นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ จดั ซื ้อ
จัดจ้ างไว้ ก่อนแล้ ว และมีความจาเป็ นต้ อง
จัดซื ้อจัดจ้ างเพิ่มเติม โดยมูลค่าของพัสดุ
ที่จดั ซื ้อจัดจ้ างเพิ่มเติมจะต้ องไม่สงู กว่า
พัสดุที่ได้ จดั ซื ้อจัดจ้ างไว้ ก่อนแล้ ว

2. การจัดซื ้อจัดจ้ างพัสดุที่การผลิต จาหน่าย หรื อให้ บริ การทั่วไป และมีวงเงินใน
การจัดซื ้อจัดจ้ างครัง้ หนึง่ ไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

วิธีเฉพำะเจำะจง

4. มีความจาเป็ นต้ องใช้ พสั ดุ
โดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบตั ิภยั
หรื อธรรมชาติพิบตั ิภยั และการ
จัดซื ้อจัดจ้ างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ ไปหรื อวิธีคดั เลือก
อาจก่อให้ เกิดความล่าช้ าและ
อาจทาให้ เกิดความเสียหาย
ร้ ายแรง
7. ที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง

6. เป็ นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดย
หน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ
หรื อหน่วยงานของต่างประเทศ

8. กรณีอื่นที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

เกณฑ์ ในการพิจารณาข้ อเสนอ (มาตรา 65 วรรคหนึ่ง)
ต้ นทุนของพัสดุน้ัน
ตลอดอายุการใช้ งาน
ผลการประเมิน
ผู้ประกอบการ

มาตรฐาน
ของสิ นค้ า
หรื อบริการ

ราคา
เป็ นพัสดุทรี่ ัฐ
ต้ องการส่ งเสริม
หรื อสนับสนุน

บริการหลังการขาย
ข้ อเสนอด้ านเทคนิคหรื อข้ อเสนออื่น
ในกรณีที่กาหนดให้ มีการยื่นข้ อเสนอ
ด้ านเทคนิคหรื อข้ อเสนออื่น
ก่อนตามวรรคหก

มาตรา 65 (ต่ อ)
วรรคสาม
“...ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เลื อ กใช้ เกณฑ์ ใ ดเกณฑ์ ห นึ่ ง
หรื อ หลายเกณฑ์ ก็ ไ ด้ ประกอบกั บ เกณฑ์ ร าคา และต้ อ งก าหนดน้ า หนั ก ของแต่ ล ะเกณฑ์
ให้ ชัดเจน แต่ หากหน่ วยงานของรั ฐไม่ อาจเลื อกใช้ เกณฑ์ อื่นประกอบและจาเป็ นต้ อ งใช้ เกณฑ์
เดียวในการพิจารณาคัดเลือก ให้ ใช้ เกณฑ์ ราคา รวมทั้งการให้ คะแนนพร้ อมด้ วยเหตุผลของการ
ให้ คะแนนในแต่ ละเกณฑ์ ”
วรรคสี่
“เมื่ อพิจารณาข้ อ เสนอประกอบเกณฑ์ ที่หน่ วยงานของรั ฐใช้ ในการพิจารณาแล้ ว
การพิจารณาเลือกข้ อเสนอให้ จัดเรียงลาดับตามคะแนน ข้ อเสนอใดมีคะแนนสู งสุ ดให้ หน่ วยงาน
ของรัฐเลือกข้ อเสนอของผู้เสนอรายนั้น และให้ บนั ทึกผลการพิจารณาดังกล่ าว”
วรรคห้ า
“ให้ หน่ วยงานของรั ฐประกาศเกณฑ์ ที่ใช้ ในการพิจารณาคัดเลื อกและน้าหนั กของ
แต่ ละเกณฑ์ ไว้ ในประกาศเชิญชวนหรื อหนังสื อเชิญชวน แล้ วแต่ กรณีด้วย”

หมวด 7
งานจ้ างที่ปรึกษา
วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป
เชิ ญ ชวนเฉพาะที่ ป รึ ก ษาที่ มี
คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ ก าหนด
ซึ ่ ง ต้ อ งไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ราย
ใ ห้ ยื่ น ข้ อ เ ส น อ เ ว้ น แ ต่
มี ที่ ป รึ ก ษ า ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ
ตรงตามที่ ก าหนดน้ อยกว่ า
3 ราย

เชิ ญชวนให้ ที่ปรึ กษาทั่ วไป
ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ ต ร ง ต า ม
เงื่ อ นไขที่ ก าหนดเข้ ายื่ น
ข้ อเสนอ

วิธีคดั เลือก
วิธีเฉพาะ
เจาะจง

เชิ ญชวนเฉพาะที่ปรึ กษาที่ มี
คุณสมบัติตรงตามที่กาหนด
รายใดรายหนึ่ ง ให้ เข้ ายื่ น
ข้ อเสนอหรื อให้ เข้ ามาเจรจา
ต่ อรองราคาโดยตรง

หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
วิธีการจ้ างที่ปรึกษา
มาตรา 75 ในการพิจารณาคัดเลื อกข้ อเสนอ ให้ หน่ วยงานของรั ฐดาเนิ นการ
โดยคานึงถึงความคุ้มค่ าและวัตถุประสงค์ ของงานจ้ างที่ปรึ กษาเป็ นสาคัญ โดยให้ พิจารณา
เกณฑ์ ด้านคุณภาพ ดังต่ อไปนี้
(1) ผลงานและประสบการณ์ ของที่ปรึกษา
(2) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน
(3) จานวนบุคลากรที่ร่วมงาน
(4) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้ องการส่ งเสริมหรื อสนับสนุน
(5) ข้ อเสนอทางด้ านการเงิน
(6) เกณฑ์ อื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ประเภทของที่ปรึ กษาที่รัฐต้ องการส่ งเสริ มหรื อสนั บสนุ นตาม (4)
ให้ เป็ นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 76

ประกาศ
เชิญชวนทัว่ ไป

คัดเลือก

ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา 69 (1) หรื อ (2) นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์
ด้านคุณภาพตามมาตรา 75 แล้ว ให้เป็ นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ าหนัก ดังต่อไปนี้ดว้ ย
(1) กรณี งานจ้างที่ปรึ กษาเพื่อดาเนิ นงานประจา งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพอยู่
แล้ว หรื อ งานที่ ไ ม่ ซั บ ซ้ อ น ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ คัด เลื อ กผู ้ยื่ น ข้อ เสนอที่ ผ่ า นเกณฑ์ ด้ า นคุ ณ ภาพแล้ว
และให้คดั เลือกจากรายที่เสนอราคาตา่ สุ ด
(2) กรณี ง านจ้า งที่ ป รึ ก ษาที่ เ ป็ นไปตามมาตรฐานของหน่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ งานที่ ซั บ ซ้ อ น
ให้หน่ วยงานของรัฐคัดเลือกผูย้ ื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ ด้านคุณภาพแล้วและให้คดั เลือกจากรายที่ได้คะแนน
รวมด้ านคุณภาพและด้ านราคามากที่สุด
(3) กรณี ง านจ้า งที่ ป รึ กษาที่ มีค วามซั บ ซ้ อนมาก ให้ห น่ ว ยงานของรั ฐคัดเลื อ กผู ย้ ื่น ข้อ เสนอ
ที่ผา่ นเกณฑ์ดา้ นคุณภาพแล้วและให้คดั เลือกจากรายที่ได้คะแนนด้ านคุณภาพมากที่สุด
รั ฐ มนตรี อ าจออกระเบี ย บก าหนดหลัก เกณฑ์ เ กี่ ย วกับ การพิ จ ารณาคัด เลื อ กข้อ เสนอของ
งานจ้างที่ ปรึ กษาประเภทใด หรื อกาหนดรายละเอี ยดอื่ นของงานจ้างที่ ปรึ กษาตามวรรคหนึ่ งเพิ่ มเติ มได้
ตามความจาเป็ นเพื่อประโยชน์ในการดาเนินการ

หมวด 8
งานจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่ อสร้ าง

วิธีประกาศ
เชิญชวน
ทัว่ ไป

วิธีเฉพาะ
เจาะจง
วิธี
คัดเลือก

วิธีประกวด
แบบ

จ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่ อสร้ าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

ใช้ กบั งานจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่อสร้ าง
ที่มีลกั ษณะไม่ ซับซ้ อน

จ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่ อสร้ าง
โดยวิธีคดั เลือก
เป็ นงานจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่ อสร้ าง ทีห่ น่ วยงานเชิญชวน
ให้ ผ้ ทู มี่ คี ุณสมบัตติ รงตามเงื่อนไข ไม่ น้อยกว่ า 3 ราย เข้ ายื่นข้ อเสนอ
กรณีดงั นี้

1. ใช้ วธิ ีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วแต่ ไม่ มีผ้ยู ื่นข้ อเสนอ หรื อไม่ มีผ้ไู ด้ รับการคัดเลือก
2. เป็ นงานจ้ างที่มีลกั ษณะซับซ้ อนหรื อซับซ้ อนมาก
3. เป็ นงานเกีย่ วกับการออกแบบหรื อใช้ ความคิด เช่ น รูปแบบสิ่งก่อสร้ าง
4. กรณีอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง

จ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่ อสร้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็ นงานจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่ อสร้ าง ที่หน่ วยงานเลือกจ้ าง
รายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรื อเคยเห็นความสามารถแล้ ว

กรณีดงั นี้

1. ใช้ ท้ังวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคดั เลือก หรื อใช้ วธิ ีคัดเลือกแล้วแต่ ไม่ มี
ผู้ยื่นข้ อเสนอ หรื อไม่ มีผ้ไู ด้ รับการคัดเลือก
2. ใช้ กบั งานจ้ างที่มีวงเงินประมาณค่าก่อสร้ างไม่ เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
3. เป็ นงานที่มีความจาเป็ นเร่ งด่ วนหรื อเกีย่ วกับความมั่นคงของชาติ หากล่ าช้ าจะเสียหาย
แก่หน่ วยงานหรื อความมั่นคงของชาติ
4. เป็ นงานที่จาเป็ นต้ องให้ รายเดิมทาต่ อจากงานที่ได้ ทาไว้แล้ว
เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค
5. กรณีอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีประกวดแบบ
เป็ นงานจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่ อสร้ าง ทีห่ น่ วยงานเชิญชวน
ให้ ผู้ทมี่ ีคุณสมบัตติ รงตามเงื่อนไขทีก่ าหนดให้ เข้ ายื่นข้ อเสนอ

เพื่อ
ออกแบบงานก่ อสร้ างทีม่ ีลกั ษณะพิเศษ เป็ นทีเ่ ชิดชู คุณค่ าทางด้ านศิลปกรรมหรื อ
สถาปัตยกรรมของชาติ
หรื อ งานอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

ผู้ให้ บริการงานจ้ างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้ าง
ทีเ่ ป็ นคู่สัญญา ต้ องไม่ มีส่วนได้ เสีย
กับผู้ประกอบการงานก่ อสร้ างในงานนั้น

มาตรา 67
การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้ าง
ก่ อนลงนามในสั ญญาหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดาเนินการไปแล้ว
ได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(1) หน่ ว ยงานของรั ฐ นั้น ไม่ ไ ด้ รั บ การจัด สรรเงิ นงบประมาณที่ จ ะใช้ใ นการจัด ซื้ อ จัด จ้า ง หรื อ
เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป
(2) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผูย้ นื่ ข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อที่ได้รับการคัดเลือกข้อเสนอ
มีผลประโยชน์ ร่วมกันหรื อมีส่วนได้ เสี ยกับรายอื่นหรื อขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็ นธรรมหรื อสมยอมกันกับรายอื่น
หรื อเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรื อส่ อว่ากระทาการทุจริ ตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรี
กาหนด
(3) การดาเนิ นการตามกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้ างต่ อไปอาจก่ อให้ เกิดความเสี ยหายแก่ หน่ วยงาน
ของรัฐหรื อกระทบต่ อประโยชน์ สาธารณะ
(4) กรณี อื่นในทานองเดียวกับ (1) (2) หรื อ (3) ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การยกเลิ ก การจัด ซื้ อ จัด จ้า งตามวรรคหนึ่ ง เป็ นเอกสิ ท ธิ์ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ผูย้ ื่ น ข้อ เสนอ
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิกนั้นจะเรี ยกร้องค่าเสี ยหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้

มาตรา 67 ต่ อ
เมื่ อมีการยกเลิกการจัดซื้ อจัดจ้ าง ให้ หน่ วยงานของรั ฐแจ้ งให้ ผ้ ูประกอบการ
ซึ่ ง มารั บหรื อ ซื้ อ เอกสารเชิ ญ ชวนทุ กรายทราบถึ งเหตุ ผ ลที่ต้อ งยกเลิก การจัดซื้ อ
จัดจ้ างครั้งนั้น

ในกรณีที่มีหน่ วยงานของรั ฐเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป มิให้ ถือว่ า
หน่ วยงานของรัฐนั้นมีผลประโยชน์ ร่วมกันหรื อมีส่วนได้ เสี ยกับหน่ วยงานของรัฐอื่น
ตาม (2)
ประกาศตามวรรคหนึ่ ง ให้ ประกาศในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศ
ของกรมบั ญ ชี ก ลาง และของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางก าหนด และ
ปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่ วยงานของรั ฐนั้น ในการนี้
หน่ วยงานของรัฐจะเผยแพร่ ประกาศดังกล่ าวโดยวิธีการอื่นด้ วยก็ได้

หมวด 9
การทาสั ญญา
ต้ องทาสั ญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยความเห็นชอบ
ของสานักงานอัยการสู งสุ ด
หากมีความจ าเป็ นต้ องทาแตกต่ างจากที่กาหนด โดยไม่ ทาให้ ห น่ วยงาน
ของรั ฐเสี ยเปรี ยบ สามารถกระทาได้ หากเห็นว่ ามีปัญหาในทางเสี ยเปรี ยบ
ให้ ส่งร่ างให้ สานักงานอัยการสู งสุ ดพิจารณาก่ อน

มาตรา 93 (ต่ อ)
หากจาเป็ นต้ องร่ างสั ญญาขึน้ ใหม่ ให้ ส่งร่ างสั ญญาให้ สานักงานอัยการ
สู งสุ ดพิจารณาให้ ความเห็นชอบก่ อน เว้ นแต่ การทาสั ญญาตามแบบ
ที่ ส านั ก งานอัย การสู ง สุ ด ได้ เ คยให้ ค วามเห็ น ชอบมาแล้ ว สามารถ
กระทาได้

หากจ าเป็ นต้ องท าสั ญญาเป็ นภาษาต่ างประเทศ ให้ ท าเป็ น
ภาษาอั ง กฤษ และต้ อ งจั ด ท าข้ อ สรุ ป สาระส าคั ญ แห่ ง สั ญ ญาเป็ น
ภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนด
เว้ นแต่ การทาสั ญญาตามแบบสั ญญาที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด

มาตรา 93 (ต่ อ)
หากไม่ ไ ด้ ท าสั ญ ญาตามแบบสั ญ ญา หรื อไม่ ไ ด้ ส่ งร่ างสั ญ ญ า
ให้ ส านั ก งานอั ย การสู งสุ ดพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบก่ อน
ให้ ส่งสั ญญานั้นให้ สานักงานอัยการสู งสุ ดพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ในภายหลั ง ได้ เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบแล้ ว หรื อ แก้ ไ ขสั ญ ญา
ตามความเห็ นของสานั กงานอัยการสู งสุ ด แล้ ว ให้ ถือว่ าสั ญ ญานั้ น
มีผลสมบูรณ์
กรณีที่หน่ วยงานของรัฐไม่ ได้ ทาสั ญญาตามแบบสั ญญา หรื อไม่ แก้ ไข
สั ญ ญาตามความเห็ น ของส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด หรื อ คู่ สั ญ ญา
ไม่ ต กลงหรื อยิน ยอมให้ แ ก้ ไ ขสั ญญาตามความเห็ น ของส านั ก งาน
อัยการสู งสุ ด หากข้ อสั ญญาที่แตกต่ างจากแบบสั ญญาหรื อข้ อสั ญญา
ที่ไม่ แก้ ไขตามความเห็ นของสานักงานอัยการสู งสุ ดเป็ นส่ วนที่เป็ น
สาระส าคั ญ หรื อ เป็ นกรณี ผิ ด พลาดอย่ า งร้ ายแรงตามมาตรา 104
ให้ ถือว่ าสั ญญานั้นเป็ นโมฆะ

การจัดทาข้ อตกลงเป็ นหนังสื อ
หน่ วยงานรัฐอาจทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือโดยไม่ ทาตามแบบสั ญญาทีค่ ณะกรรมการนโยบาย
กาหนดก็ได้ ในกรณีดงั ต่ อไปนี้
1. การจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีคดั เลือกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรื อ การจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรื อ (ฉ) หรื อการจ้ างทีป่ รึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข)
2. การจัดซื้อจัดจ้ างจากหน่ วยงานรัฐ
3. กรณีทคี่ ู่สัญญาสามารถส่ งมอบพัสดุได้ ครบถ้ วนภายใน 5 วันทาการ นับแต่ วนั ถัดจากวันทาข้ อตกลง
4. การเช่ าทีผ่ ู้เช่ าไม่ ต้องเสี ยเงินอื่นใดนอกจากค่ าเช่ า
5. กรณีอื่นตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายประกาศในราชกิจจานุเบกษา

** การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง จะไม่ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อไว้ต่อกันก็ได้
แต่ ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้ างครั้งนั้น **

มาตรา 97
การแก้ ไขสั ญญา
สั ญญาหรื อข้ อตกลงเป็ นหนังสื อทีไ่ ด้ ลงนามแล้ วจะแก้ ไขไม่ ได้
เว้ นแต่ ในกรณีดงั ต่ อไปนีใ้ ห้ อยู่ในดุลพินิจของผู้มอี านาจทีจ่ ะพิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขได้
(1) เป็ นการแก้ ไขตามมาตรา 93 วรรคห้ า
กรณีไ ม่ ไ ด้ ท าสั ญ ญาตามแบบที่ ก าหนด หรื อ ไม่ ไ ด้ ส่ งร่ า งสั ญ ญาให้ ส านั ก งานอัย การสู ง สุ ด พิจ ารณาก่ อ น
ให้ ส่ งสั ญญาให้ ส านั ก งานอั ย การสู งสุ ดพิ จ ารณาภายหลั ง ได้ เมื่ อ ส านั ก งานอั ย การสู งสุ ดพิ จ ารณา
ให้ ความเห็นชอบแล้ ว หรื อเมื่ อสานักงานอัยการสู งสุ ดพิจารณาเห็นชอบแต่ ให้ แก้ ไขสั ญญา ถ้ าแก้ ไขให้ เป็ นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด ให้ ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์

(2) ในกรณีที่มีความจาเป็ นต้ องแก้ ไขสั ญญาหรื อข้ อตกลง หากการแก้ ไ ขนั้ น
ไม่ ทาให้ หน่ วยงานของรัฐเสี ยประโยชน์
(3) เป็ นการแก้ ไขเพื่อประโยชน์ แก่ หน่ วยงานของรัฐหรื อประโยชน์ สาธารณะ
(4) กรณีอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 97 การแก้ไขสั ญญา (ต่ อ)
ในกรณีการแก้ ไขสั ญญาที่หน่ วยงานของรั ฐเห็ นว่ าจะมีปัญหาในทางเสี ยประโยชน์
หรื อไม่ รั ด กุ ม พอ ก็ ใ ห้ ส่ งร่ างสั ญญาที่ แ ก้ ไขนั้ นไปให้ ส านั ก งานอั ย การสู งสุ ดพิ จ ารณาให้
ความเห็นชอบก่ อน
การแก้ ไขสั ญญาหรื อข้ อตกลงตามวรรคหนึ่งหรื อวรรคสองจะต้ องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณหรื อกฎหมายอื่ น ที่ เ กี่ ย วข้ อง หากมี ค วามจ าเป็ นต้ อ งเพิ่ มหรื อ
ลดวงเงิน หรื อเพิม่ หรื อลดระยะเวลาส่ งมอบหรื อระยะเวลาในการทางาน ให้ ตกลงพร้ อมกันไป
ในกรณีที่มีการแก้ ไขสั ญญาหรื อข้ อตกลงเพื่อเพิม่ วงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสั ญญาหรื อ
ข้ อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึน้ ใหม่ แล้ ว หากวงเงินรวมดังกล่ าวมีผลทาให้ ผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้ อ
หรื อสั่ งจ้ างเปลี่ยนแปลงไป จะต้ องดาเนินการให้ ผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้ อหรื อสั่ งจ้ างตามวงเงินรวม
ดังกล่ าวเป็ นผู้อนุมัตกิ ารแก้ ไขสั ญญาหรื อข้ อตกลงด้ วย
ในกรณีที่มีการแก้ ไขสั ญญาหรื อข้ อตกลงเพื่อ ลดวงเงิน ให้ ผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้ อหรื อ
สั่ งจ้ างตามวงเงินเดิมเป็ นผู้อนุมัตกิ ารแก้ ไขสั ญญาหรื อข้ อตกลง

หมวด 10
การบริหารสั ญญาและการตรวจรับพัสดุ
มาตรา 100

• การตรวจรับพัสดุให้ เป็ นไปตามสั ญญา

มาตรา 102

• การงดหรื อลดค่ าปรับ หรื อการขยายระยะเวลาทา
การตามสั ญญา ให้ อยู่ในดุลพินิจตามกรณีทกี่ าหนด

มาตรา 103

• การบอกเลิกสั ญญาให้ อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้มอี านาจ ตามกรณีทกี่ าหนด

มาตรา 102
การงดหรื อลดค่ าปรับ
หรื อการขยายระยะเวลาทาการตามสั ญญา
(1) เหตุเกิดจากความผิดหรื อความบกพร่ องของหน่ วยงานของรัฐ
(2) เหตุสุดวิสัย

(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์ อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ ต้องรั บผิด
ตามกฎหมาย
(4) เหตุอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 103
เหตุบอกเลิกสั ญญา
ในกรณี ที่มีเ หตุอนั เชื่ อได้ว่าผูข้ ายหรื อผูร้ ั บจ้างไม่ สามารถส่ ง
มอบงานหรื อทางานให้แล้วเสร็ จได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื อ
เหตุ อื่ น ตามที่ ก าหนดไว้ใ นพระราชบัญ ญัติ น้ ี หรื อ ในสั ญ ญาหรื อ
ข้อ ตกลง หรื อเหตุ อื่ น ตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ก าหนด ให้ อ ยู่ ใ น
ดุลพินิจของผูม้ ีอานาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรื อข้อตกลงกับคู่สญ
ั ญา

มาตรา 104
ความเป็ นโมฆะของสั ญญา
ในกรณี ที่สัญญาหรื อข้อตกลงเกิดจากกรณี ที่หน่ วยงานรั ฐมิได้
ปฏิ บัติตามที่กาหนดในพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ หรื อ
ประกาศที่ อ อกตามพระราชบั ญ ญั ติ ฉ บั บ นี้ ในส่ วนที่ ไ ม่ เป็ น
สาระสาคัญหรื อผิ ดพลาดไม่ ร้ายแรง ไม่ทาให้สัญญาหรื อข้อตกลง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็ นโมฆะ

หมวด 11
การประเมินผลการปฏิบัตงิ านของผู้ประกอบการ
เพื่อใช้ ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ า
ยื่นข้ อเสนอหรื อเข้ าทาสั ญญากับหน่ วยงานภาครัฐ
ผู้ที่ไม่ ผ่านเกณฑ์ ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่นเสนอ
ราคาหรื อทาสั ญญากับหน่ วยงานภาครั ฐไว้ ชั่ว คราว
จนกว่ าจะมีผลการประเมินผ่ านเกณฑ์ ที่กาหนด

หมวด 12 การทิง้ งาน
เป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอที่ได้ รับการคัดเลือกแล้วไม่ ยอมทาสัญญาหรื อข้ อตกลง
เป็ นหนังสื อกับหน่ วยงานของรัฐภายในเวลาที่กาหนด

คู่สัญญาของหน่ วยงานของรัฐหรื อผู้รับจ้ างช่ วงที่หน่ วยงานของรัฐอนุญาตให้ รับช่ วงงานได้ ไม่
ปฏิบัตติ ามสัญญาหรื อข้ อตกลงเป็ นหนังสื อนั้น
เมื่ อปรากฏว่ าผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อคู่สัญญาของหน่ วยงานของรัฐกระทาการอันมีลกั ษณะเป็ นการ
ขัดขวางการแข่ งขันราคาอย่ างเป็ นธรรม เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ ร่วมกัน หรื อกระทาการโดย
ไม่ สุจริต
เมื่ อ ปรากฏว่ า ผลการปฏิบัติต ามสั ญญาของที่ ปรึ ก ษาหรื อ ผู้ใ ห้ บ ริ ก ารงานจ้ างออกแบบหรื อ
ควบคุมงานก่ อสร้ างมีข้อบกพร่ อง ผิดพลาด หรื อก่ อให้ เกิดความเสี ยหายแก่ หน่ วยงานของรั ฐ
อย่ างร้ ายแรง
เมื่อปรากฏว่าผู้ให้ บริการงานจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่อสร้ างหรื อผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้ างไม่ ปฏิบัตติ ามมาตรา 86
การกระทาอื่นๆ ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

หมวด 12 การทิง้ งาน
การเพิกถอนการเป็ นผู้ทงิ้ งานได้ สามารถกระทาได้
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่ อไปนี้
1. เป็ นผู้ทมี่ ฐี านะการเงินมัน่ คง
2. มีการชาระภาษีโดยถูกต้ องตามกฎหมาย และ
3. ได้ พ้นกาหนดระยะเวลาการแจ้ งเวียนรายชื่ อให้ เป็ นผู้ทงิ้ งานตาม
ระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกาหนด

หมวด 13
การบริหารพัสดุ
• หมายรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่ าย การยืม
การตรวจสอบ การบารุงรักษา และการจาหน่ ายพัสดุ
• หลักเกณฑ์ และวิธีการ จะกาหนดในระเบียบต่ อไป

หมวด 14 การอุทธรณ์
มาตรา 114 ผู้ซึ่งได้ ยื่นข้ อเสนอเพื่ อทาการจัดซื้ อจัดจ้ างพัสดุ กับหน่ วยงานของรั ฐ
มีสิทธิอุทธรณ์ เกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้ างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่ าหน่ วยงานของรั ฐมิได้ ปฏิบัติ
ให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ นี้ กฎกระทรวง ระเบียบ
หรื อ ประกาศที่อ อกตามความในพระราชบัญญัตินี้ เป็ นเหตุ ให้ ตนไม่ ได้ รับการประกาศผล
เป็ นผู้ชนะหรื อไม่ ได้ รับการคัดเลือกเป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงานของรัฐ

มาตรา 115 ผู้มสี ิ ทธิอุทธรณ์ จะยื่นอุทธรณ์ ในเรื่ องดังต่ อไปนีไ้ ม่ ได้
(1) การเลือกใช้ วิธีการจัดซื้อจัดจ้ างหรื อเกณฑ์ ที่ใช้ ในการพิจารณาผลการจัดซื้ อ
จัดจ้ างตามพระราชบัญญัตินีข้ องหน่ วยงานของรัฐ
(2) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้ างตามมาตรา 67
(3) การละเว้ นการอ้ างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรื อประกาศ
ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตินีใ้ นส่ วนที่เกีย่ วข้ องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้ างในประกาศ เอกสาร
หรื อหนังสื อเชิญชวนของหน่ วยงานของรัฐ
(4) กรณีอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

หมวด 14 การอุทธรณ์ (ต่อ)
มาตรา 116 การอุทธรณ์ ต้องทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่ อผู้อุทธรณ์
มาตรา 117 ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น ภายใน
7 วันทาการ นับแต่ วันประกาศผลการจัดซื้ อจัดจ้ างในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

มาตรา 118 ให้ หน่ วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ แล้ วเสร็จภายใน
7 วันทาการ นับแต่ วันที่ได้ รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้ วยกับอุทธรณ์ ก็ให้ ดาเนินการ
ตามความเห็นนั้นภายในกาหนดเวลาดังกล่ าว
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ อุ ท ธรณ์ ไม่ ว่ า ทั้ ง หมด
หรื อบางส่ วนให้ เร่ งรายงานความเห็ นพร้ อมเหตุ ผลไปยังคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ ตามมาตรา 119 ภายใน 3 วันทาการ นับแต่ วนั ที่ครบกาหนดตามวรรคหนึ่ง

หมวด 14 การอุทธรณ์ (ต่อ)
มาตรา 119
- ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ พิจ ารณาอุ ท ธรณ์ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภายใน 30 วัน นั บแต่ วันที่ ได้ รั บรายงานตามมาตรา 116 หากเรื่ องใดไม่ อาจ
พิจารณาได้ ทันในกาหนดนั้น ให้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ขยายระยะเวลา
ออกไปได้ ไม่ เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่ เกิน 15 วัน
- การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ เป็ นที่สุด
- ผู้อุทธรณ์ ผ้ ูใดไม่ พอใจคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
หรื อการยุติเรื่ อง และเห็นว่ าหน่ วยงานของรั ฐต้ องรั บผิดชดใช้ ค่าเสี ยหาย ผู้น้ ันมี
สิ ทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรี ยกให้ หน่ วยงานของรั ฐชดใช้ ค่าเสี ยหายได้ แต่ การฟ้ อง
คดีดัง กล่ า วไม่ มีผ ลกระทบต่ อการจัดซื้ อจัด จ้ า งที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐได้ ลงนาม
ในสั ญญาจัดซื้ อจัดจ้ างนั้นแล้ ว

หมวด 15
บทกาหนดโทษ
มาตรา 120 ผูใ้ ดเป็ นเจ้าหน้าที่หรื อเป็ นผูม้ ีอานาจหน้าที่ ในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อการบริ หารพัสดุ ปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่
ในการจัดซื้ อ จัดจ้างหรื อ การบริ ห ารพัส ดุ ตามพระราชบัญ ญัติน้ ี กฎกระทรวง
ระเบียบ หรื อประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ ี โดยมิชอบเพื่อให้เกิด
ความเสี ย หายแก่ ผู ้ห นึ่ งผู ้ใ ด หรื อปฏิ บัติ ห รื อละเว้น การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติน้ ี โดยทุจริ ตต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิ บปี หรื อปรับ
ตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทัง้ ปรับ
ผู ้ ใ ดเป็ นผู ้ ใ ช้ ห รื อผู ้ ส นั บ สนุ นในการกระท าความผิ ด
ตามวรรคหนึ่ง ผูน้ ้ นั ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้สาหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง

บทเฉพาะกาล
 กรณีที่ยังไม่ ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรื อประกาศให้ นาระเบียบที่ใช้ บังคับอยู่ เดิมมาใช้ บังคับ
ต่ อไปเท่ าที่ไม่ ขัดหรื อแย้ งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่ าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรื อประกาศ
ในเรื่ องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตนิ ีใ้ ช้ บังคับ (มาตรา 122)
 กรณีไม่ อาจนาระเบียบเดิมมาใช้ บังคับในเรื่ องใดได้ ให้ เป็ นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
(มาตรา 123)
 การดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ างให้ เป็ นไปตามระเบียบที่ใช้ บังคับอยู่เดิม จนกว่ าจะมีประกาศ หรื อกฎ
หรื อระเบียบแล้ วแต่ กรณี ใช้ บังคับ (มาตรา 124)
 การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างที่ได้ ดาเนินการตามระเบียบที่ใช้ บังคับอยู่เดิมก่ อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้ บังคับและการตรวจรับและการจ่ ายเงินยังไม่ แล้ วเสร็จให้ ดาเนินการตามระเบียบเดิม ต่ อไป เว้ นแต่
ยังไม่ ได้ ประกาศจัดซื้อจัดจ้ าง หรื อในกรณีที่มีการยกเลิกการดาเนินการจัดซื้อจั ดจ้ าง การดาเนินการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งนั้ น หรื อ การด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งครั้ งใหม่ แล้ ว แต่ ก รณี ใ ห้ ด าเนิ น การ
ตามพระราชบัญญัตนิ ี้ (มาตรา 128)

ถาม-ตอบ

