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 * ขอมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙

ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน* 
 รางพระราชบัญญติัการจัดซือ้จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... เสนอโดย

คณะรฐัมนตร ี(ชุดท่ีมีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรฐัมนตร)ี เมื่อวนัองัคารท่ี ๒๑ มิถนุายน ๒๕๕๙
และไดรับการบรรจุเขาระเบียบวาระการประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๔๐/๒๕๕๙ 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

 ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙ วันศุกรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙ 
ทีป่ระชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. .... (คณะรัฐมนตรี เปนผู  เสนอ) และไดลงมติในวาระที ่หนึ ่งรับหลักการแหง
รางพระราชบัญญัติดังกลาวไวพิจารณา โดยที่ประชุมไดมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ มีจํานวน 
๒๓ คน เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ มีกําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วันนับแตวันถัดจากวันที่สภานิติบัญญัติ
แหงชาติรบัหลักการแหงรางพระราชบญัญตัไิวพจิารณา และมมีตเิหน็ชอบใหคณะกรรมาธกิารวสิามญัฯ 
พิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนีใ้หแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันทีส่ภานิติบัญญัติแหงชาติ
มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้  

 ปจจุบันรางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... 
 อยูระหวางการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ

  
ข . หลักการและเหตุผลประกอบรางพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. ....  

หลักการ
 ใหมีกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

รางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. .... 
(หมวด ๑ บททั่วไป ถึงหมวด ๕ การขึ้นทะเบียนผูประกอบการ)

creo
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เหตุผล

เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานท่ีเปน
มาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑมาตรฐานกลาง เพื่อใหหนวยงานของรัฐทุกแหงนําไปใช
เปนหลักปฏิบัติ โดยมุงเนนการเปดเผยขอมูลตอสา ธารณชนใหมากที่สุด เพื่อใหเกิดความโปรงใส
และเปดโอกาสใหมกีารแขงขนัอยางเปนธรรม มกีารดาํเนนิการจดัซือ้จดัจางทีค่าํนึงถงึวตัถปุระสงคของ
การใชงานเปนสําคัญซึ่งจะกอใหเกิดความคุมคาในการใชจายเงิน มีการวางแผนการดําเนินงานและ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานซ่ึงจะทําใหการจัดซ้ือจัดจางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมท้ัง
เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐซึ่งเปนมาตรการหนึ่งเพื่อปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ เชน การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
ซึ่งจะทําใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ อันจะเปนการสรางความเชื่อมั่น
ใหกับสาธารณชนและกอใหเกดิผลดกีบัการจดัซือ้จดัจางภาครฐัใหเปนทีย่อมรบัโดยทัว่ไป จงึจาํเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้ 

ค. สาระสําคัญโดยสรุป  
 ๑) ใหยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซ้ือจัดจาง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย 

ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติ และขอกําหนดใด ๆ ของหนวยงานของรัฐที่อยูภายใตบังคับ
แหงพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๓) 

 ๒) บทนิยาม 
  “การจดัซือ้จัดจาง” หมายความวา การดาํเนนิการเพือ่ใหไดมาซึง่พสัดโุดยการซือ้ จาง 

เชา แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
  “พัสดุ” หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษา และงานจาง

ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
  “สินคา” หมายความวา วัสดุ ครุภณัฑ ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอื่นใด รวมทั้ง

งานบริการที่รวมอยูในสินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น
  “งานบริการ” หมายความวา งานจางบริการ งานจางเหมาบริการ งานจางทําของ

และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนติบิคุคล แตไมหมายความ
รวมถึงการจางลูกจางของหนวยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงาน
ของหนวยงานของรฐั งานจางทีป่รกึษา งานจางออกแบบหรอืควบคมุงานกอสราง และการจางแรงงาน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย  

  “งานกอสราง” หมายความวา งานกอสรางอาคาร งานกอสรางสาธารณูปโภค 
หรอืสิง่ปลกูสรางอืน่ใด และการซอมแซม ตอเตมิ ปรบัปรงุ รือ้ถอน หรอืการกระทาํอืน่ทีม่ลีกัษณะทาํนอง
เดียวกันตออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางดังกลาว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยูในงานกอสราง
นั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของงานกอสรางนั้น
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  “อาคาร” หมายความวา สิง่ปลูกสรางถาวรทีบุ่คคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได 
เชน อาคารท่ีทําการ โรงพยาบาล โรงเรยีน สนามกฬีา หรอืสิ่งปลกูสรางอยางอื่นท่ีมลีกัษณะทํานองเดยีวกนั
รวมท้ังส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยสาํหรบัอาคารนั้น ๆ เชน เสาธง รัว้ ทอระบายน้ํา 
หอถังนํ้า ถนน ประปา ไฟฟา หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ 
ลิฟท หรือเครื่องเรือน

  “สาธารณูปโภค” หมายความวา งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร 
การโทรคมนาคม การระบายนํ้า การขนสงทางทอ ทางนํ้า ทางบก ทางอากาศ หรอืทางราง หรอืการอื่น
ที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน ใตพื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน 

  “งานจางที่ปรึกษา” หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
เพื่อเปนผูใหคาํปรกึษาหรอืแนะนาํแกหนวยงานของรฐัในดานวศิวกรรม สถาปตยกรรม ผงัเมือง กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง สิง่แวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม 
การศึกษาวิจัย หรือดานอื่นที่อยูในภารกิจของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐ

  “งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง” หมายความวา งานจางบริการ
จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง

  “การบริหารพัสดุ” หมายความวา การเกบ็ บนัทึก เบกิจาย ยืม ตรวจสอบ บาํรงุรกัษา 
และจําหนายพัสดุ

  “ราคากลาง” หมายความวา ราคาเพื ่อใชเปนฐานสําหรับเปรียบเทียบราคา
ที่ผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไวซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลําดับ ดังตอไปนี้

  (๑) ราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด
  (๒) ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา
  (๓) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอื่นกําหนด
  (๔) ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด
  (๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ
  (๖) ราคาอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ วธิกีาร หรอืแนวทางปฏบิตัขิองหนวยงานของรฐัน้ัน ๆ
  ในกรณีทีม่ีราคาตาม (๑) ใหใชราคาตาม (๑) กอน ในกรณีทีไ่มมีราคาตาม (๑) 

แตมีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ใหใชราคาตาม (๒) หรือ (๓) กอน โดยจะใชราคาใดตาม (๒) 
หรือ (๓) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ ในกรณีที่ไมมีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) 
ใหใชราคาตาม (๔) (๕) หรอื (๖) โดยจะใชราคาใดตาม (๔) (๕) หรอื (๖) ใหคาํนึงถงึประโยชนของหนวยงาน
ของรัฐเปนสําคัญ

  “เงินงบประมาณ” หมายความวา เงนิงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย 
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวย
เงนิคงคลงั เงนิซึ่งหนวยงานของรฐัไดรบัไวโดยไดรบัอนญุาตจากรฐัมนตรใีหไมตองนาํสงคลงัตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ และเงินซึ่งหนวยงานของรัฐไดรับไวโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
ตามกฎหมาย และใหหมายความรวมถึงเงินกู เงินชวยเหลือ และเงินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง

creo
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  “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ องคการมหาชน องคกรตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ องคกรตามรัฐธรรมนูญ หนวยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยงาน
สงักดัรฐัสภาหรอืในกาํกบัของรฐัสภา หนวยงานอสิระของรฐั และหนวยงานอืน่ตามทีก่าํหนดในกฎกระทรวง

  “เจาหนาที่” หมายความวา ผูมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ 
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ
ของหนวยงานของรัฐ

  “คณะกรรมการนโยบาย” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

  “คณะกรรมการวินจิฉยั” หมายความวา คณะกรรมการวนิจิฉยัปญหาการจดัซือ้จดัจาง
และการบรหิารพสัดุภาครฐั

  “คณะกรรมการราคากลาง” หมายความวา คณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบยีน
ผูประกอบการ

  “คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความวา คณะกรรมการความรวมมอืปองกนัการทจุรติ
  “คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ

และขอรองเรียน
  “รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๔) 

 ๓) ผูรักษาการตามกฎหมาย 
  ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ

ออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
  กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได

(รางมาตรา ๕)

 ๔) บททั่วไป (หมวด ๑ รางมาตรา ๖ ถึงรางมาตรา ๑๔)
  ๔.๑) เพื่อใหการปฏิบัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุโดยใชเงิน

งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาตอภารกิจของรัฐ ใหหนวยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้

  เพื่อใหการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐในตางประเทศหรือ
สวนงานของหนวยงานของรัฐที่ตั้งอยู ในตางประเทศ หรือหนวยงานของรัฐอื่นตามท่ีกําหนด
ในกฎกระทรวง เกดิความยืดหยุนและมีความคลองตวั หากรัฐวสิาหกิจหรอืหนวยงานของรัฐน้ันประสงค
จะจัดใหมีระเบียบ ขอบังคับ หรือขอบัญญัติเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุขึ้นใชเอง
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ทั้งหมดหรือแตบางสวน ก็ใหกระทําได โดยตองดําเนินการใหสอดคลองกับหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี ้ เวนแตในตางประเทศที่หนวยงานของรัฐ
หรือสวนงานของหนวยงานของรัฐตั้งอยูมีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแหงทองถิ่น
ของตางประเทศนั้นเปนการเฉพาะหรือกําหนดไวเปนอยางอื่น

    ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอบัญญัติตามวรรคสอง ตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบาย และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา ๖) 

  ๔.๒) พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
    (๑) การจัดซื้อจัดจางของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง
    (๒) การจัดซื้อจัดจางยุทโธปกรณและการบริการทางทหารโดยวิธีรัฐบาล

ตอรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจางจากตางประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกําหนดไวเปนอยางอื่น 
    (๓) การจดัซื้อจัดจางเพื่อการวิจัยและพฒันาหรอืการจางที่ปรกึษาที่ไมสามารถ

ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได 
    (๔) การจัดซื้อจัดจางโดยใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ 

องคการระหวางประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ องคการตางประเทศทั้งในระดับรัฐบาล
และที่มิใชระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ ทีส่ัญญาหรือขอกําหนดในการใหเงินกูหรือ
เงินชวยเหลือกําหนดไวเปนอยางอื่น

    (๕) การจัดซื้อจัดจางโดยใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ
องคการระหวางประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ องคการตางประเทศทั้งในระดับรัฐบาล
และที่มิใชระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ ทีส่ัญญาหรือขอกําหนดในการใหเงินกูหรือ
เงินชวยเหลือกาํหนดไวเปนอยางอื่น โดยใชเงนิกูหรอืเงนิชวยเหลอืน้ันรวมกับเงนิงบประมาณซึ่งจาํนวน
เงินกู หรือเงินชวยเหลือทีใ่ชนั ้นเปนไปตามหลักเกณฑทีค่ณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา

    การจัดซื้อจัดจางตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่ไดรับยกเวนมิใหนําพระราชบัญญัตินี้
มาใชบังคับตองเปนไปตามหลักเกณฑทีค่ณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา 
โดยประกาศดังกลาวจะกําหนดใหหนวยงานของรัฐเสนอเรื่องการจัดซื้อจัดจางใดตาม (๑) (๒) หรือ (๓) 
ตอคณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติใหไดรับยกเวนเปนรายกรณีไปก็ได

    การยกเวนมิใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการจัดซื้อ
จัดจางใดทั้งหมดหรือแตบางสวนนอกเหนือจากการยกเวนตามวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ตามขอเสนอของคณะกรรมการนโยบาย

    กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีกฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑและแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ 
โดยอยางนอยตองมีหลักการในเรื ่องของความคุ มคา โปรงใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
และตรวจสอบได (รางมาตรา ๗)  

creo
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  ๔.๓) การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตองกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการ ดังตอไปนี้

    (๑) คุมคา โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจางตองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนอง
วตัถปุระสงคในการใชงานของหนวยงานของรฐั มรีาคาทีเ่หมาะสม และมแีผนการบรหิารพสัดท่ีุเหมาะสม
และชัดเจน

    (๒) โปรงใส โดยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุตองกระทําโดยเปดเผย 
เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีการปฏิบัติตอผูประกอบการทุกรายโดยเทาเทียมกัน
มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และมีการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ในทุกขั้นตอน

    (๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตองมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุลวงหนาเพื่อใหการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุเปนไปอยางตอเนื่อง 
และมีการประเมินและเปดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ

    (๔) ตรวจสอบได โดยมีการเก็บขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
อยางเปนระบบเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ

    ใหหนวยงานของรัฐใชหลักการตามวรรคหนึง่เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ หากการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามหลักการดังกลาว 
แตไมมผีลตอการจดัซือ้จดัจางอยางมนียัสาํคญั หรอืเกดิจากกรณเีรงดวน หรอืมเีหตผุลหรอืความจาํเปนอืน่ 
การจัดซื้อจัดจางนั้นยอมไมเสียไป (รางมาตรา ๘)  

  ๔.๔) การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจาง ใหหนวยงาน
ของรัฐคํานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงคของการจัดซื้อจัดจางพัสดุนั้น และหามมิใหกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใหใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง หรือของผูขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 
เวนแตพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจางตามวัตถุประสงคนั้นมียี่หอเดียวหรือจะตองใชอะไหลของย่ีหอใด 
ก็ใหระบุยี่หอนั้นได (รางมาตรา ๙)  

  ๔.๕) ภายใตบังคับมาตรา ๖๖๑ หามมิใหหนวยงานของรัฐเปดเผยขอเสนอของผูยื่น
ขอเสนอในสวนที่เปนสาระสําคัญและเปนขอมูลทางเทคนิคของผูยื่นขอเสนอ ซึ่งอาจกอใหเกิด
การไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูยืน่ขอเสนอดวยกันตอผูซึง่มไิดเก่ียวของกับการจัดซือ้จดัจางคร้ังน้ันหรือตอผูยืน่
ขอเสนอรายอื่น เวนแตเปนการเปดเผยขอมูลตอผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย หรือการดําเนินการ
ตามกฎหมาย (รางมาตรา ๑๐) 

 ๑มาตรา ๖๖ แหงรางพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัติวา  “ใหหนวยงานของรัฐ
ประกาศผลผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หนวยงานของรัฐตามวิธีการท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานท่ีปดประกาศของหนวยงานของรัฐน้ัน
 การลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจางจะกระทําไดตอเม่ือลวงพนระยะเวลาอุทธรณและไมมีผูใดอุทธรณตามมาตรา ๑๑๕ หรือใน
กรณีท่ีมีการอุทธรณ เม่ือหนวยงานของรัฐไดรับแจงจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหทําการจัดซ้ือจัดจางตอไปได”.
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  ๔.๖) ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพร
ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น เวนแต

    (๑) กรณีที่มีความจาํเปนเรงดวนหรอืเปนพสัดท่ีุใชในราชการลบั ทัง้นี ้ตามมาตรา
 ๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)๒ 

    (๒) กรณีท่ีมีวงเงนิในการจดัซื้อจดัจางตามที่กาํหนดในกฎกระทรวงหรอืมีความจาํเปน
ตองใชพัสดุโดยฉุกเฉินหรือเปนพัสดุที่จะขายทอดตลาด  ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)๓

    (๓) กรณีที่เปนงานจางทีป่รึกษาทีม่ีวงเงินคาจางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หรอืท่ีมีความจาํเปนเรงดวนหรอืท่ีเกี่ยวกบัความมั่นคงของชาต ิ ทัง้นี ้ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (จ)๔

 ๒มาตรา ๕๖ แหงรางพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัติวา “การจัดซ้ือจัดจางพัสดุ 
ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปกอน เวนแต
 (๑) กรณีดังตอไปน้ี ใหใชวิธีคัดเลือก 
    ฯลฯ    ฯลฯ
  (ค) มีความจําเปนเรงดวนท่ีตองใชพัสดุน้ันอันเน่ืองมาจากเกิดเหตุการณท่ีไมอาจคาดหมายได ซ่ึงหากใชวิธีประกาศ
เชิญชวนท่ัวไปจะทําใหไมทันตอความตองการใชพัสดุ
    ฯลฯ    ฯลฯ
  (ฉ) เปนพัสดุท่ีใชในราชการลับ หรือเปนงานท่ีตองปกปดเปนความลับของหนวยงานของรัฐหรือท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของ
ประเทศ
    ฯลฯ    ฯลฯ”. 
   ๓มาตรา ๕๖ แหงรางพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัติวา “การจัดซ้ือจัดจางพัสดุ 
ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปกอน เวนแต
  (๒) กรณีดังตอไปน้ี ใหใชวิธีเฉพาะเจาะจง 
    ฯลฯ    ฯลฯ
   (ข) การจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีการผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการท่ัวไปและมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจางคร้ังหน่ึงไม
เกินวงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
    ฯลฯ    ฯลฯ
  (ง) มีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดตออันตรายตาม
กฎหมายวาดวยโรคติดตอ และการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปหรือวิธีคัดเลือกอาจกอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรง
    ฯลฯ    ฯลฯ
   (ฉ) เปนพัสดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ
    ฯลฯ    ฯลฯ”.
   ๔มาตรา ๗๐ แหงรางพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัติวา “งานจางท่ีปรึกษา 
ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวิธีใดวิธีหน่ึงตามมาตรา ๖๙ ตามหลักเกณฑ ดังตอไปน้ี 
    ฯลฯ    ฯลฯ
   (๓) งานจางท่ีปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใหกระทําไดในกรณี ดังตอไปน้ี
    ฯลฯ    ฯลฯ
  (ข) งานจางท่ีมีวงเงินคาจางคร้ังหน่ึงไมเกินวงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง
    ฯลฯ    ฯลฯ
  (จ) เปนงานท่ีมีความจําเปนเรงดวนหรือท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติ หากลาชาจะเสียหายแกหนวยงานของรัฐหรือ
ความม่ันคงของชาติ”.
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    (๔) กรณีทีเ่ปนงานจางออกแบบหรอืควบคมุงานกอสรางทีม่คีวามจาํเปนเรงดวน
หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๑ (๓)๕ 

    หลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางดังกลาว 
และการเปลี่ยนแปลงแผน ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด (รางมาตรา ๑๑) 

  ๔.๗) หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการบันทึกรายงานรายละเอียดวิธีการและข้ันตอน
การจัดซ้ือจัดจางและจัดเก็บไวอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนในการตรวจดูขอมูลเม่ือมีการรองขอ 
โดยการจดัทาํบนัทกึรายงานรายละเอยีดวธิกีารและขัน้ตอนการจดัซ้ือจดัจางและการรองขอเพือ่ตรวจดู
บันทึกรายงานดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด (รางมาตรา ๑๒)  

  ๔.๘) ในการจัดซื้อจัดจ าง ผู ที่มีหนาที่ดําเนินการตองไม เป นผู มีส วนไดเสีย
กับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาในงานนั้น และในกรณีที่ปรากฏในภายหลังวาผูที่มีหนาที่ดําเนินการ
เปนผู มีสวนไดเสียกับผู ยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาในข้ันตอนหน่ึงข้ันตอนใดของการจัดซ้ือจัดจาง 
หรือเปนกรรมการในคณะกรรมการการจัดซ้ือจัดจาง แตไมมีผลตอการจัดซ้ือจัดจาง อยางมีนัยสําคัญ 
การจัดซื้อจัดจางนั้นยอมไมเสียไป (รางมาตรา ๑๓)  

  ๔.๙) เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางเปนไปโดยเรียบรอยและไมกอใหเกิดความเสียหาย
ตอหนวยงานของรัฐ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไดทําการจัดซื้อจัดจางขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาด
หรอืผดิหลงเลก็นอยและไมมผีลตอการจดัซือ้จัดจางอยางมนียัสาํคญั การจดัซือ้จัดจางนัน้ยอมไมเสยีไป 
(รางมาตรา ๑๔)   

 ๕) การมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูประกอบการในการปองกันการทุจริต 
(หมวด ๒ รางมาตรา ๑๕  ถึงรางมาตรา ๑๙) 

  ๕.๑) เพือ่ใหเกิดความโปรงใสในการจดัซือ้จดัจางภาครฐั หนวยงานของรฐัอาจจดัให
ภาคประชาชนมีสวนรวมในการสังเกตการณขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจางก็ได
โดยการดําเนินการดังกลาว คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกําหนดใหมีการจัดทําขอตกลงคุณธรรม
ตามโครงการความรวมมือปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐตามขอ ๕.๒) ก็ได ทั้งนี้ 
การจัดซื้อจัดจางที่ตองจัดทําขอตกลงคุณธรรมดังกลาวใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยอยางนอยใหคํานึงถึงวงเงินของการจัดซื้อจัดจาง มาตรการปองกัน
การทุจริต การจัดซือ้จดัจางท่ีมคีวามเส่ียงตอการทุจรติ และความคลองตัวในการดําเนินงานของหนวยงาน
ของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาดวย

 ๕มาตรา ๘๑ แหงรางพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัติวา “วิธีเฉพาะเจาะจง 
เปนงานจางท่ีหนวยงานของรัฐเลือกจางผูใหบริการรายใดรายหน่ึงซ่ึงเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแลวและเปนผูใหบริการท่ีมี
หลักฐานดีตามท่ีคณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธีเฉพาะเจาะจงไดพิจารณาเสนอแนะ  ท้ังน้ี ใหกระทํา
ไดในกรณี ดังตอไปน้ี
    ฯลฯ    ฯลฯ
  (๓) เปนงานท่ีมีความจําเปนเรงดวนหรือท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติ หากลาชาจะเสียหายแกหนวยงานของรัฐหรือความ
ม่ันคงของชาติ
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    อยางไรก็ตาม คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกําหนดวิธีการนอกเหนือจากวิธีการ
ดงักลาวเพื่ออํานวยความสะดวกใหภาคประชาชนมสีวนรวมในการจัดซ้ือจัดจางภาครฐัก็ได ทัง้นี ้ตามที่
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา ๑๕ และรางมาตรา ๑๖)

  ๕.๒) ขอตกลงคุณธรรมตามโครงการความรวมมือปองกันการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจางภาครฐั ใหจัดทาํเปนขอตกลงรวมกนัระหวางหนวยงานของรฐัเจาของโครงการและผูประกอบการ
ที่จะเขายื่นขอเสนอ โดยฝายหนวยงานของรัฐเจาของโครงการและฝายผูประกอบการที่จะเขายืน่
ขอเสนอตองตกลงกันวาจะไมกระทําการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง และใหมีผูสังเกตการณซึ่งมีความรู 
ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ ที่จําเปนตอโครงการจัดซื้อจัดจางนั้น ๆ  เขารวมสังเกตการณในการ
จัดซื้อจัดจางตั้งแตขั้นตอนการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุทีจ่ะทําการจัดซื้อ
จัดจางและรางเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ โดยผูสังเกตการณตองมีความเปนกลาง
และไมเปนผูมีสวนไดเสียในโครงการการจัดซื้อจัดจางนั้น แลวใหรายงานความเห็นพรอมขอเสนอแนะ
ตอคณะกรรมการ ค.ป.ท. ทราบดวย

    แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ แบบของขอตกลงคุณธรรม การ
คัดเลือกผูสงัเกตการณ และการจัดทาํรายงานตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามทีค่ณะกรรมการ ค.ป.ท. 
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา ๑๗) 

  ๕.๓) ผู ประกอบการที ่อย ู ในประเภทหรือม ีวงเงินในการจัดซื ้อจัดจ างตามที ่
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และประสงคจะเขายื่นขอเสนอกับหนวย
งานของรัฐในการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัตินี ้ ตองจัดใหมีนโยบายในการปองกันการทุจริต
และมีแนวทางปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางที่เหมาะสม

    มาตรฐานขั้นตํ่าของนโยบายและแนวทางปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง
ที่ผูประกอบการตองจัดใหมีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา ๑๘)  

 ๖) คณะกรรมการ (หมวด ๓ รางมาตรา ๒๐ ถึงรางมาตรา ๔๒) 
  ๖.๑) คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
    ใหมีคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังซึง่รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังมอบหมาย เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อัยการสูงสุด อธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ผูอํานวยการสาํนักงานคณะกรรมการนโยบายรฐัวสิาหกจิ ผูวาการตรวจเงนิแผนดนิ เลขาธกิาร
คณะกรรมการปองกนัและปราบปรามการทจุรติแหงชาต ิและกรรมการผูทรงคณุวฒุจํิานวนไมนอยกวา 
๕ คนแตไมเกิน ๗ คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคาแหงประเทศไทย 
และสภาอตุสาหกรรมแหงประเทศไทย อยางนอยแหงละ ๑ คน ในสวนที่เหลอืใหแตงต้ังจากผูมคีวามรู 
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ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ 
เทคโนโลยสีารสนเทศ หรอืดานอืน่ ๆ  ทีเ่กีย่วของและเปนประโยชนตอการดาํเนนิงานของคณะกรรมการ
นโยบาย โดยกําหนดใหอธิบดีกรมบัญชีกลางเปนกรรมการและเลขานุการ และใหขาราชการ
ของกรมบัญชีกลางซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจํานวน ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ 

  ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการนโยบายมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
  (๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐตอคณะรัฐมนตรี
  (๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุภาครัฐตอคณะรัฐมนตรี เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
  (๓) กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐของหนวยงานของรัฐ

ใหเปนไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
  (๔) วินิจฉัยความเปนโมฆะของสัญญาหรือขอตกลงตามมาตรา ๑๐๒๖ รวมทั้งตีความ

และวนิจิฉยัปญหาขอหารอืเกีย่วกบัประกาศทีค่ณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบญัญตันิี้
  (๕) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจาหนาที่
  (๖) กําหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอยาง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ

ทีอ่อกตามความในพระราชบัญญัตินี้
  (๗) จัดทํารายงานเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้เสนอคณะรัฐมนตรี 

อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
  (๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะ

รัฐมนตรีมอบหมาย
  ในการปฏิบตัติามอาํนาจหนาทีต่ามวรรคหน่ึง คณะกรรมการนโยบายอาจเชิญเจาหนาที่

ที่เก่ียวของหรือบุคคลอ่ืนใดมาแสดงความคิดเห็น ชี้แจง หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของ
เพื่อประกอบการพิจารณาได

  ผลการดําเนินการตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด 

  นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหคณะกรรมการนโยบายมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อทําการใด  ๆ แทนได (รางมาตรา ๑๙ รางมาตรา ๒๓ และรางมาตรา ๒๕)

  ๖ มาตรา ๑๐๒  แหงรางพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัติวา “ในกรณีท่ีสัญญาหรือ
ขอตกลงเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจางเกิดจากกรณีท่ีหนวยงานของรัฐมิไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ี
ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ี ในสวนท่ีไมเปนสาระสําคัญหรือผิดพลาดไมรายแรง หาทําใหสัญญาหรือขอตกลงเก่ียวกับการจัดซ้ือจัด
จางน้ันเปนโมฆะไม
 ใหคณะกรรมการนโยบายมีอํานาจประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางกําหนดกรณีตัวอยางท่ีถือวาเปน
สวนท่ีเปนสาระสําคัญหรือเปนกรณีผิดพลาดอยางรายแรง หรือท่ีไมเปนสาระสําคัญหรือเปนกรณีผิดพลาดไมรายแรงตามวรรคหน่ึง
 ในกรณีท่ีมีปญหาเก่ียวกับความเปนโมฆะของสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหน่ึง ใหคูสัญญาฝายหน่ึงฝายใดเสนอเร่ืองตอคณะ
กรรมการนโยบายเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด”.
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  ๖.๒) คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
    ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

ประกอบดวย ปลดักระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิบดี
กรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานกังานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทน
สํานักงานอยัการสงูสดุ ผูแทนกรมสงเสรมิการปกครองทองถิ่น ผูแทนสาํนักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวา ๕ คนแตไมเกิน ๗ คน ซึ่งปลัดกระทรวง
การคลังแตงตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคาแหงประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย อยางนอยแหงละ ๑ คน ในสวนที่เหลือใหแตงตั้งจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ 
หรอืประสบการณดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม การเงนิ การคลงั การบรหิารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ 
หรอืดานอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวของและเปนประโยชนตอการดาํเนนิงานของคณะกรรมการวนิจิฉยั โดยกาํหนดให
อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ 
และอีก ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ 

    ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
    (๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดุตอคณะกรรมการนโยบาย
    (๒) ใหคาํปรกึษาแนะนําแกเจาหนาท่ีหรอืหนวยงานของรฐัเกี่ยวกับการปฏบิตัติาม

พระราชบัญญัตินี้
    (๓) ตคีวามและวนิจิฉยัปญหาขอหารอืเกี่ยวกบัการปฏบิตัติามพระราชบญัญตันิี้ 

กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
    (๔) ยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออก

ตามความในพระราชบัญญัตินี้
    (๕) เสนอความเห็นตอปลดักระทรวงการคลงัในการพจิารณาสั่งใหผูย่ืนขอเสนอ

หรอืคูสัญญาเปนผูท้ิงงาน และการเพกิถอนรายชื่อผูท้ิงงาน รวมท้ังเสนอความเหน็ตอปลดักระทรวงการคลงั
และรัฐมนตรีในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษใหเปนผูทิ้งงาน 

    (๖)  จัดทาํรายงานเกีย่วกับปญหาและอุปสรรคในการจัดซือ้จัดจางและการ
บริหารพัสดุเสนอคณะกรรมการนโยบายอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

    (๗) ปฏบัิตหินาท่ีอ่ืนตามที่กาํหนดในพระราชบญัญตันิี้หรอืตามที่คณะกรรมการ
นโยบาย รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

    ผลการดําเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๖) ใหประกาศในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

    การตีความและวินิจฉัยปญหาขอหารือตาม (๓) ถาหนวยงานของรัฐมีขอหารือ
ตามขอ ๔.๓) ขอ ๔.๘) หรือขอ ๔.๙)  ใหคณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน

creo
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นับแตวันที่ไดรับขอหารือ และใหคณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจส่ังระงับการจัดซื้อจัดจางไวกอนได
หากเห็นสมควร เวนแตหนวยงานของรัฐจะไดลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจางแลว

    ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยไดมีคําวินิจฉัยตามวรรคสามวาการไมปฏิบัติ
ตามขอ ๔.๓) ขอ ๔.๘) หรอืขอ ๔.๙) มผีลตอการจัดซือ้จัดจางอยางมีนยัสาํคญั ใหคณะกรรมการวินจิฉยั
มีอํานาจสั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจางนั้น เวนแตหนวยงานของรัฐจะไดลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจางแลว 

    นอกจากน้ี ใหคณะกรรมการวินจิฉยัมอีาํนาจแตงตัง้คณะอนุกรรมการเพ่ือทาํการ
ใด ๆ แทนได และมีอํานาจเรียกใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหรือบุคคลอื่นใดมาช้ีแจงหรือใหถอยคํา 
หรอืใหสงเอกสารหรือหลกัฐานทีเ่กีย่วของเพือ่ประกอบการพิจารณาได (รางมาตรา ๒๖ รางมาตรา ๒๘ 
รางมาตรา ๒๙ และรางมาตรา ๓๐)

  ๖.๓) คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ 
    ใหมีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการงานกอสราง 

ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิบดี
กรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผูแทน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวา ๗ คนแตไมเกิน ๑๑ คน 
ซึง่ปลดักระทรวงการคลงัแตงต้ังจากผูทีม่คีวามรู ความเชีย่วชาญ หรอืประสบการณในงานกอสราง โดยแตงตัง้
จากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคาแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย 
อยางนอยแหงละ ๑ คน และจะแตงตั้งจากผูแทนหนวยงานของรัฐที่มีความรู ความเช่ียวชาญ 
หรือประสบการณในงานกอสรางก็ได โดยใหอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขาราชการของกรมบัญชี
กลางคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ และอีก ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ

    อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดใหมี
คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูประกอบการพัสดอุืน่นอกเหนือจากคณะกรรมการราคากลาง
และข้ึนทะเบียนผูประกอบการงานกอสรางดังกลาวก็ได ซึ่งประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง 
เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงบประมาณ 
ผูแทนสาํนกังานคณะกรรมการนโยบายรฐัวิสาหกจิ และผูแทนสํานกังานการตรวจเงนิแผนดนิ ตลอดจน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวา ๗ คนแตไมเกิน ๑๑ คน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแตงตั้ง
จากผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณในพัสดุอื่นนั้น โดยจะแตงตั้งจากผูแทนหนวยงาน
ของรัฐที่มีความรู ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณในพัสดุอื่นน้ันก็ได โดยใหอธิบดีกรมบัญชีกลาง
มอบหมายขาราชการของกรมบัญชีกลางคนหน่ึงเปนกรรมการและเลขานุการ และอีก 2 คนเปน
ผูชวยเลขานุการ 

    ทั้งนี้  ใหคณะกรรมการราคากลางมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้ 
    (๑) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง
    (๒) กาํกบัดแูลการกาํหนดราคากลางใหเปนไปตามแนวทางของพระราชบัญญตันิี้
    (๓) ใหคาํปรกึษาแนะนาํแกเจาหนาทีห่รอืหนวยงานของรฐัเกีย่วกบัการดาํเนนิการ

ตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง
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    (๔) ตีความและวินิจฉัยปญหาขอหารือเกีย่วกับหลักเกณฑและวิธีการกําหนด
ราคากลาง

    (๕) ยกเวนหรอืผอนผนักรณท่ีีไมสามารถปฏิบตัติามรายละเอียดของหลกัเกณฑ
และวิธีการกําหนดราคากลางตาม (๑)

    (๖) พจิารณาขอรองเรยีนกรณท่ีีเหน็วาหนวยงานของรฐัมิไดปฏบิตัใิหเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง

    (๗) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน
ผูประกอบการที่มีสิทธิเปนผูยื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐ

    (๘) จัดทํารายงานเกีย่วกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการกําหนดราคา
กลางของหนวยงานของรัฐ และการขึน้ทะเบียนผูประกอบการทีม่สีิทธิเปนผูยืน่ขอเสนอตอหนวยงาน
ของรัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอยางนอยปละหนึ่งครั้ง

    (๙)  ปฏบัิตหินาท่ีอื่นตามที่กาํหนดในพระราชบญัญตันิี้หรอืตามที่คณะกรรมการ
นโยบาย รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

    ผลการดําเนินการตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ใหประกาศในระบบ
เครอืขายสารสนเทศของกรมบญัชกีลางตามวธิกีารท่ีกรมบญัชกีลางกาํหนด และประกาศตาม (๑) และ 
(๗) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา

    อนึ่ง ใหคณะกรรมการราคากลางตองพิจารณาทบทวนหลักเกณฑและวิธีการ
กําหนดราคากลางอยางนอยปละ ๑ ครั้ง และเมื่อไดทบทวนหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง
แลว ใหประกาศในระบบเครอืขายสารสนเทศของกรมบญัชกีลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย 

    นอกจากนี ้ ไดกําหนดใหคณะกรรมการราคากลางมีอํานาจแตงตั ้งคณะ
อนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ แทนได (รางมาตรา ๓๑ รางมาตรา ๓๒ รางมาตรา ๓๔ รางมาตรา ๓๕ 
และรางมาตรา ๓๖)

  ๖.๔) คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต 
    ใหมีคณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต ประกอบดวย ปลัดกระทรวง

การคลัง เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติผูแทน
สาํนักงบประมาณ ผูแทนสํานกังานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ 
และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตลอดจนกรรมการ
ผูทรงคณุวุฒิจาํนวนไมนอยกวา ๕ คนแตไมเกนิ ๗ คน ซึ่งปลดักระทรวงการคลงัแตงตั้งจากองคกรเอกชน
ทีจ่ัดตัง้ขึน้โดยมีวัตถุประสงคในการตอตานการทุจริต  ทั้งนี้ องคกรเอกชนดังกลาวจะเปนนิติบุคคล
หรือไมก็ได ใหอธิบดีกรมบญัชีกลางมอบหมายขาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึง่เปนกรรมการ
และเลขานุการ และอีก ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ
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    ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ ่ง
เปนกรรมการและเลขานุการ และอีก ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ

    ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
    (๑) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๑๗๗    

    (๒) พจิารณาขอรองเรยีนกรณท่ีีเหน็วาหนวยงานของรฐัมิไดปฏบิตัใิหเปนไปตาม
แนวทางของพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้

    (๓) จัดทํารายงานเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพิจารณา
อุทธรณและขอรองเรียนเสนอคณะกรรมการนโยบายอยางนอยปละ ๑ ครั้ง

    (๔) ปฏบัิตหินาท่ีอื่นตามที่กาํหนดในพระราชบญัญตันิี้หรอืตามที่คณะกรรมการ
นโยบาย รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย

    ผลการดาํเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหประกาศในระบบเครอืขายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

    การย่ืนขอรองเรยีนและการพจิารณาขอรองเรยีนตาม (๒) ใหเปนไปตามระเบยีบ
ที่รัฐมนตรีกําหนด

    ในกรณีทีพ่ิจารณาขอรองเรียนตาม (๒) แลวรับฟงไดวาหนวยงานของรัฐ
มิไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี ้หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจางไวกอนได เวนแตจะไดลงนาม
ในสัญญาจดัซื้อจัดจางแลว

    ในกรณีทีค่ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณกระทําการตามหนาทีโ่ดยสุจริต 
ยอมไดรับการคุมครองไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทางปกครอง

    นอกจากนี ้ไดกําหนดใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจแตงตั ้ง
คณะอนกุรรมการเพื่อทําการใด ๆ  แทนได และใหคณะกรรมการพจิารณาอทุธรณมีอาํนาจเรยีกใหเจาหนาที่

  ๗มาตรา ๑๑๗ แหงรางพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัติวา “เม่ือไดรับรายงาน
จากหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๑๖ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณพิจารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับ
รายงานดังกลาว หากเร่ืองใดไมอาจพิจารณาไดทันในกําหนดน้ัน ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสอง
คร้ัง คร้ังละไมเกินสิบหาวันนับแตวันท่ีครบกําหนดเวลาดังกลาว และแจงใหผูอุทธรณและผูชนะการจัดซ้ือจัดจางหรือผูไดรับการคัดเลือก
ทราบ
 ในกรณีท่ีคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเห็นวาอุทธรณฟงข้ึนและมีผลตอการจัดซ้ือจัดจางอยางมีนัยสําคัญ ใหคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณส่ังใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหมีการจัดซ้ือจัดจางใหม หรือเร่ิมจากข้ันตอนใดตามท่ีเห็นสมควร ในกรณีท่ี
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเห็นวาอุทธรณฟงไมข้ึนหรือไมมีผลตอการจัดซ้ือจัดจางอยางมีนัยสําคัญ ใหแจงหนวยงานของรัฐ
เพ่ือทําการจัดซ้ือจัดจางตอไป
 การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนท่ีสุด
 ในกรณีท่ีพนกําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณตามวรรคหน่ึงแลว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ยังพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหยุติเรื ่อง และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแจงผูอุทธรณและผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับ
การคัดเลือกทราบ พรอมกับแจงใหหนวยงานของรัฐทําการจัดซ้ือจัดจางตอไป
  ผูอุทธรณผูใดไมพอใจคําวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ หรือการยุติเร่ืองตามวรรคส่ี และเห็นวาหนวยงานของรัฐ
ตองรับผิดชดใชคาเสียหาย ผูน้ันมีสิทธิฟองคดีตอศาลเพ่ือเรียกใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายได แตการฟองคดีดังกลาวไมมีผล
กระทบตอการจัดซ้ือจัดจางท่ีหนวยงานของรัฐไดลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจางน้ันแลว”. 
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ที่เกี่ยวของหรือบุคคลอ่ืนใดมาช้ีแจงหรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานท่ีเกี่ยวของ
เพื่อประกอบการพิจารณาได (รางมาตรา ๔๑ รางมาตรา ๔๓ รางมาตรา ๔๔ และรางมาตรา ๔๕)  

 ๗) องคกรสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (หมวด ๔ 
รางมาตรา ๔๖ ถึงรางมาตรา ๕๐)

  ใหกรมบัญชีกลางมีหนาที่ ดังตอไปนี้ 
  (๑) ดแูลและพัฒนาระบบการจัดซ้ือจัดจางผานระบบอิเลก็ทรอนิกส และการประกาศ

เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพ่ือให
สาธารณชนสามารถเขาตรวจดูได 

  (๒)  จดัทาํฐานขอมลูราคาอางองิของพสัด ุเพือ่ใหหนวยงานของรฐัใชเปนขอมลูประกอบ
การจดัซือ้จดัจางพสัดนุัน้ และใหเผยแพรขอมลูดงักลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชกีลาง 
โดยการกําหนดราคาอางอิงของพัสดุตองคํานึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้น และการกําหนดราคาอางอิง
ของพสัดอุยางเดยีวกนัจะไมใชราคาเดยีวกนัทัว่ประเทศกไ็ด ทัง้นี ้กรมบญัชกีลางตองปรบัปรุงฐานขอมลู
ดังกลาว อยางนอยปละ  ๒ ครั้ง

  (๓) รวบรวม วเิคราะห และประเมนิผลการปฏบิตังิานตามพระราชบญัญตันิี ้และจดัทาํ
รายงานเก่ียวกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพรอมขอเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอยางนอยปละ 
๑ ครั้ง และเพื่อประโยชนในการดําเนินการดังกลาว ใหหนวยงานของรัฐสงรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ตอกรมบัญชีกลาง ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง 
โดยรายงานดงักลาวนัน้ เมือ่คณะกรรมการนโยบายใหความเห็นชอบแลว ใหประกาศในระบบเครอืขาย
สารสนเทศของกรมบัญชกีลาง

  (๔) ใหกรมบัญชีกลางมีหนาที่ในการกําหนดและจัดใหมีหลักสูตรการฝกอบรม
เพือ่สงเสริมและพัฒนาเจาหนาทีใ่หมคีวามรูและความเช่ียวชาญเก่ียวกับการจัดซือ้จดัจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ กรมบัญชีกลางจะดําเนินการเอง
หรอืจะดาํเนนิการรวมกับหนวยงานอื่นหรือเอกชนที่เกี่ยวของก็ได

   ทัง้นี ้ใหเจาหนาทีซ่ึง่ผานการฝกอบรมและไดรบัแตงตัง้ใหดาํรงตาํแหนงทีป่ฏบิตังิาน
เกีย่วกับการจดัซือ้จดัจางหรอืการบรหิารพสัดมีุสทิธิไดรบัเงนิเพิม่หรอืเงนิอืน่ทาํนองเดยีวกนั ดงัตอไปนี้

   (๔.๑) ในกรณีที่เปนขาราชการพลเรือน ใหเจาหนาที่ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตําแหนงที่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุเปนตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและมีสิทธิไดรับเงินเพ่ิมสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
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   (๔.๒) ในกรณีทีไ่ม เป นขาราชการพลเรือน ใหเจ าหนาทีซึ่ ่งไดรับแตงตั ้ง
ใหดํารงตําแหนงทีป่ฏิบัติงานเกี ่ยวกับการจัดซื ้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุเปนตําแหนงทีม่ี
เหตุพิเศษตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาทีนั่้นสังกัดอยู
และมสิีทธไิดรบัเงนิเพิ่มสําหรบัตาํแหนงท่ีมเีหตพุเิศษตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรอืเปนตาํแหนงที่มสีทิธิ
ไดรบัเงนิอ่ืนทํานองเดยีวกนัตามกฎหมายเก่ียวกบัการบรหิารงานบคุคลของหนวยงานของรฐัที่เจาหนาที่นั้น
สังกัดอยู แลวแตกรณี

  (๕) ใหกรมบัญชีกลางมีหนาทีป่ฏิบัติงานธุรการ งานประชุม งานวิชาการการศึกษา
หาขอมูล และกจิการตาง ๆ  ท่ีเกี่ยวของใหแกคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวนิจิฉยั คณะกรรมการ
ราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ และคณะอนุกรรมการที่แตงตั้ง
โดยคณะกรรมการดังกลาว รวมทั้งใหมอีาํนาจหนาท่ีอื่นตามที่กาํหนดในพระราชบัญญตันิี้ (รางมาตรา ๔๖ 
รางมาตรา ๔๗ รางมาตรา ๔๘ รางมาตรา ๔๙ และรางมาตรา ๕๐) 

 ๘) การขึ้นทะเบียนผูประกอบการ (หมวด ๕ รางมาตรา ๕๑ ถึงรางมาตรา ๕๓) 
  ๘.๑) ใหคณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา

ใหงานกอสรางในสาขาใด เปนงานกอสรางที่ผูประกอบการงานกอสรางในสาขานั้นจะเขารวมเปนผูยื่น
ขอเสนอตอหนวยงานของรัฐได ผูประกอบการงานกอสรางในสาขานั้นตองเปนผูทีไ่ดขึ้นทะเบียน
ไวกับกรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาใหงาน
กอสรางในสาขาใดที่ผูประกอบการงานกอสรางในสาขาน้ันตองขึ้นทะเบยีนไวกับกรมบญัชกีลาง ตองใช
เงนิงบประมาณในวงเงินเทาใดหรอืตองใชผูประกอบวชิาชพีในสาขาใดดวยก็ได ทัง้นี ้หลกัเกณฑ วธิกีาร 
และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผูประกอบการงานกอสรางที่จะเขารวมเปนผูยืน่ขอเสนอตอหนวยงาน
ของรัฐ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนดในราชกจิจานุเบกษา โดยจะตองเปด
โอกาสใหผูประกอบการงานกอสรางทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนไดตลอดเวลา (รางมาตรา ๕๑) 

  ๘.๒) ในกรณีท ีเ่ห็นสมควร คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนด
ในราชกจิจานุเบกษา ใหผูประกอบการพสัดอ่ืุนนอกเหนือจากผูประกอบการงานกอสราง เปนผูประกอบการ
ท่ีจะเขารวมเปนผูย่ืนขอเสนอตอหนวยงานของรฐัได ผูประกอบการนัน้ตองเปนผูทีไ่ดขึน้ทะเบยีนไวกบั
กรมบัญชีกลางก็ได ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผูประกอบการพัสดุอื่นที่จะ
เขารวมเปนผูยืน่ขอเสนอตอหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการราคากลาง
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยจะตองเปดโอกาสใหผู ประกอบการทุกรายมีสิทธิ
ขอขึ้นทะเบียนไดตลอดเวลา (รางมาตรา ๕๒)  

  ๘.๓) ใหกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผูประกอบการงานกอสรางตามขอ ๘.๑) 
และผูประกอบการพัสดุอืน่ตามขอ ๘.๒) ทีไ่ดขึน้ทะเบียนไวแลวในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง และใหปรบัปรงุความถกูตองของขอมลูใหเปนปจจุบนัทุกครั้งท่ีมกีารเปลี่ยนแปลงขอมลู

    ในกรณท่ีีกรมบญัชกีลางไดขึ้นทะเบยีนผูประกอบการงานกอสรางและผูประกอบการ
พัสดุอืน่ตามวรรคหนึ ่งไวแลว หนวยงานของรัฐไมตองจัดใหมีการขึ ้นทะเบียนผู ประกอบการ

creo
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รางพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

จุลนิติ

ประเภทน้ันอีก และใหหนวยงานของรัฐกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิเขายื่นขอเสนอตามขอ ๘.๑) หรือ
ขอ ๘.๒) ในประกาศเชิญชวนใหเขารวมการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐนั้นดวย

    คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผู ประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน 
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามหรือการตรวจติดตาม การเพิกถอนรายช่ือออกจาก
ทะเบียน และอัตราคาธรรมเนียมการขอข้ึนทะเบียน รวมท้ังหลักเกณฑและวิธีการอุทธรณ
และการพิจารณาอุทธรณในกรณีที่กรมบัญชีกลางไมขึ้นทะเบียนใหผูประกอบการ ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๕๓)

ทานผูอานวารสาร “จลุนติ”ิ ผูใดมคีวามประสงคตองการท่ีจะแสดงความคดิเหน็เกีย่วกบั
รางพระราชบัญญัติฉบับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังน้ี 
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