
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

สาระส าคัญ 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
๑. ความเป็นมา 
 เดิมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานภาครัฐที่เป็นราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วน
ภูมิภาค ก็จะมีระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ (Electronic Auction : e - Auction) รวมทั้ง
ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Market : e - market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)  
ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ เป็นหลัก ส่วนราชการบริหารส่วนท้องถิ่น คือ องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
เทศบาล และองค์การบริหารส่วนต าบล จะใช้ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๓ และประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง 
หลักเกณฑ์การซื้อหรือการจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ลงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ 
นอกจากนี้ หน่วยการปกครองอ่ืน เช่น เมืองพัทยา๑ กรุงเทพมหานคร๒ รัฐวิสาหกิจ๓ และหน่วยงานของรัฐอ่ืนก็ยังมี
กฎหมายหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของตนเองใช้โดยเฉพาะ 
 อย่างไรก็ดี รัฐบาลมีความต้องการแก้ไขปัญหาการทุจริตเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอันเกิดจาก
หน่วยงานของรัฐมีระเบียบใช้ปฏิบัติที่หลากหลาย และปัญหาอ่ืน ๆ ที่เกิดขึ้น เช่น การตีความวินิจฉัยปัญหา
การปฏิบัติตามระเบียบและการอนุมัติยกเว้นการผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบก็เป็นอ านาจของผู้ออก
ระเบียบนั้น ๆ ท าให้ไม่มีมาตรฐานกลาง การไม่มีระบบการรวมศูนย์การจัดซื้อจัดจ้าง และการเปิดเผยข้อมูล 
ต่อสาธารณชน ท าให้ยากแก่การตรวจสอบ และการไม่มีมาตรการที่เข้มงวดเด็ดขาดในการลงโทษผู้กระท า
ความผิด รัฐบาลจึงประสงค์ให้มีกฎหมายกลางเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ 
เป็นแนวทางเดี ยวกัน และเพ่ือให้ เป็นไปตามแนวนโยบายการส่ งเสริมการบริหารราชการแผ่นดิน 
ที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐตามที่ได้แถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาตเิมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ดังนั้น กระทรวงการคลังโดยกรมบัญชีกลางจึงได้ยกร่างพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ... โดยรวมบรรดากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ รวมถึงการ
บริหารพัสดุของรัฐให้อยู่ในกฎหมายฉบับเดียวกัน๔ โดยในการยกร่างนั้นกรมบัญชีกลางได้ท าการศึกษา
เปรียบเทียบกฎหมายต้นแบบของต่างประเทศเพ่ือให้เป็นไปตามหลักสากล ได้แก่ The United Nations Commission 

                                                           
๑

 ข้อบัญญัติเมืองพัทยา เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
๒

 ข้อบัญญัติกรุงเทพมหานคร เร่ือง การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๘ 
๓

 เช่น ข้อบังคับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ฉบับที่ ๒๗๙ ว่าด้วยการพัสดุ ลงวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๓๖  
๔

 ขนิษฐา เติมตฤษณา, “ข้อสังเกตบางประการเกี่ยวกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐”, 

วารสารวิชาการ ๑๖ ปี ศาลปกครอง, ปีที่ ๑๗ ฉบับที่ ๑ (มกราคม – มีนาคม ๒๕๖๐) : หน้า ๑๐๗ - ๑๐๘ 



๓ 

on International Trade Law (UNCITRAL) และ Government Procurement Agreement (GPA) 
ภายใต้องค์การการค้าโลก (World Trade Organization) : WTO) มาเป็นกรอบในการยกร่างพระราชบัญญัติ
นี้๕ ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๑๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ ต่อมา ได้น าเสนอร่างกฎหมายดังกล่าว 
ต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) พิจารณาเมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๙ จากนั้น สนช. ในการประชุม 
ครั้งที่ ๘๐/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๙ ได้มีมติเห็นชอบให้ประกาศใช้เป็นกฎหมายได้ ดังนั้น  
เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จึงได้ประกาศให้ใช้บังคับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐๖ โดยมาตรา ๒ ของพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติให้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนดหนึ่ง
ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา ท าให้กฎหมายมีผลใช้บังคับในวันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ 
เป็นต้นไป โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๕) และตามที่
ปรากฏในท้ายกฎหมายได้ระบุเหตุผลในการจัดให้มีพระราชบัญญัตินี้ คือ “เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐาน
กลางเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุด 
เพ่ือให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ค านึงถึง
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการ
ด าเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
รวมทั้งเพ่ือให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพ่ือป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้ อ 
จัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอ่ืน ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะท าให้เกิด
ความโปร่งใสในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชน  
และก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป” กฎหมายฉบับนี้ได้พัฒนากฎหมาย
ของฝ่ายบริหารจากระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้เป็นกฎหมายระดับ
พระราชบัญญัติ ผลจากการนี้จึงน่าจะเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเอกเทศของระบบกฎหมายเกี่ยวกับ
สัญญาภาครัฐอย่างชัดเจน๗  
 
๒. ขอบเขตการใช้บังคับ 
 เหตุผลในการตราพระราชบัญญัตินี้ประการหนึ่ง คือ “...เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการก าหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพ่ือให้
หน่วยงานของรัฐทุกแห่งน าไปปฏิบัติ...” และมาตรา ๓ ได้บัญญัติให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อ
                                                           
๕

 ดร. บุญอนันต์ วรรณพาณิชย์ ตุลาการศาลปกครองสูงสุด, “ระบบกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาภาครัฐ” เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตร 

หลักกฎหมายปกครองและคดีปกครองเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๓ วันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๐ ณ 
โรงแรม เดอะรีเจนท์ ชะอ า บีช รีสอร์ท อ าเภอชะอ า จังหวัดเพชรบุรี, ๒๕๖๐, หน้า ๒ (อัดส าเนา) 
๖

 ราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ ๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก ลงวันที่ ๒๔ กุมภาพนัธ์ ๒๕๖๐ 
๗

 ดร.บุญอนันต์ วรรณพาณิชย์, ระบบกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาภาครัฐ, หน้า ๕ 



๔ 

จัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ และข้อก าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้ และในส่วนของการใช้บังคับ นั้น มาตรา ๔ ได้บัญญัตินิยาม “หน่วยงาน
ของรัฐ” หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของ รัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ  
และหน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง รวมทั้งมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่า 
ต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ 
และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

เมื่อพิจารณาจากเหตุผลท้ายกฎหมาย ประกอบกับบทบัญญัติดังกล่าวแล้วเห็นได้ว่า พระราชบัญญัตินี้
บังคับใช้ในฐานะที่เป็น “กฎหมายกลาง” ที่เกิดขึ้นจากการก าหนดขอบเขตการบังคับใช้ทั้งในเชิงองค์กร  
และเชิงเนื้อหา ดังนี้ 

๑) ในเชิงองค์กร พระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดขอบเขตการใช้บังคับครอบคลุมองค์กรหรือหน่วยงาน
ของรัฐทุกประเภทตามนัยมาตรา ๔ ประกอบมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง 

๒) ในเชิงเนื้อหา พระราชบัญญัตินี้ได้แก้ไขปัญหาจากการที่เคยมีระเบียบหลักเกณฑ์การปฏิบัติในการ
จัดซื้อจัดจ้างที่มีลักษณะกระจัดกระจายและแตกต่างกันในทางเนื้อหา โดยก าหนดให้ยกเลิกบทบัญญัติ 
รวมทั้งระเบียบหลักเกณฑ์ในทางปฏิบัติเดิมทั้งหลายในส่วนที่อยู่ภายใต้บังคับของพระราชบัญญัตินี้   
และให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งระเบียบหลักเกณฑ์ที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ ตามนัยมาตรา ๓ ประกอบมาตรา ๖ วรรคหนึ่ง๘ 
 
๓. ข้อยกเว้นการใช้บังคับ  

มาตรา ๖ วรรคสอง บัญญัติว่า เพ่ือให้การด าเนินการของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงาน 
ของรัฐอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัย 
ในก ากับของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้กระท าได้ โดยต้องด าเนินการให้
สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้  เว้นแต่ 
ในต่างประเทศที่หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีต
ประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นเป็นการเฉพาะหรือก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  

มาตรา ๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติยกเว้นไม่ให้ใช้บังคับกับการจัดซื้อจัดจ้างดังต่อไปนี้ 
 (๑) รัฐวิสาหกิจที่เก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง 
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 (๒) ยุทโธปกรณ์และการบริหารที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล (Government 
to Government หรือ G to G) หรือการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นก าหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน 
 (๓) เพ่ือการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาหรือการจ้าง  
ที่ปรึกษา ทั้งนี้ ที่ไม่สามารถด าเนินการตามกฎหมายนี้ได ้
 (๔) โดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ สถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ 
ที่สัญญาหรือข้อก าหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 (๕) โดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ สถาบันการเงิน
ระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศท้ังในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ 
ที่สัญญาหรือข้อก าหนดในการให้ เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือก าหนด ไว้ เป็นอย่างอ่ืน โดยใช้ เงินกู้หรือ 
เงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ ซึ่งจ านวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์  
ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
 (๖) สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผล 
ของเงินบริจาค โดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ 
 โดยกรณีตาม (๑) - (๓) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา ซึ่งหลักเกณฑ์ดังกล่าวจะก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอขออนุมัติยกเว้นต่อ
คณะกรรมการนโยบายเป็นรายกรณีไปก็ได้ (มาตรา ๗ วรรคสอง) แต่การที่จะยกเว้นไม่ให้น ากฎหมายนี้ 
มาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใดทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตาม (๑) - (๖) ต้องตรา 
เป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบาย (มาตรา ๗ วรรคสาม) อย่างไรก็ตาม  
กรณีการยกเว้นตาม (๑) - (๖) หรือกรณีที่จะยกเว้นทั้งหมดหรือบางส่วนหน่วยงานของรัฐต้องจัด 
ให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทาง 
ของพระราชบัญญัตินี้  โดยอย่างน้อยต้องมีหลักการตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ ง  (มาตรา ๗ วรรคสี่ )  
ส าหรับกรณีตาม (๖) นอกจากการต้องด าเนินการจัดให้มีกฎหรือระเบียบฯ แล้ว ยั งต้องรายงานผล 
การปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดอีกด้วย 
(มาตรา ๗ วรรคห้า)  
 มาตรา ๘ วรรคสอง บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพ่ือเป็นแนวทาง 
ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการ
ดังกล่าว แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลความจ าเป็น
อ่ืน การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป  



๖ 

 เมื่อพิจารณาตามบทบัญญัติดังกล่าวแล้ว สามารถจัดกลุ่มการยกเว้นไม่น าพระราชบัญญัตินี้ 
ไปใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างได้ ดังนี้๙ 

๓.๑ ข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ในบังคับของพระราชบัญญัตินี้โดยตรง แต่ต้องจัดให้มีกฎหรือระเบียบ 
ตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้  ได้แก่ กรณีตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๔) (๕) (๖)  
และมาตรา ๗ วรรคสาม เนื่องจากแม้กฎหมายจะก าหนดให้เป็นข้อยกเว้นมิให้พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ 
กับกรณีดังกล่าวก็ตาม แต่มาตรา ๗ วรรคสี่ ยังคงวางกรอบให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีกฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักการตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง และหากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าข้อยกเว้นในกลุ่มนี้
เกี่ยวข้องกับ “แหล่งที่มาของเงิน” ที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง โดยตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๔) และ (๕) แหล่งที่มา
ของเงินเกี่ยวข้องกับต่างประเทศ จึงจ าเป็นต้องยอมรับข้อก าหนดหรือเงื่อนไขของแหล่งที่มาของเงินที่อาจก าหนดไว้
เป็นอย่างอ่ืน ส่วนตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๖) แม้แหล่งที่มาของเงินได้มาจากการบริจาค ไม่เกี่ยวข้องกับเงิน
งบประมาณ แต่ต้องค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการบริจาคเช่นกัน 

๓.๒ ข้อยกเว้นที่ไม่อยู่ ในบังคับของพระราชบัญญัตินี้โดยตรง แต่ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด ได้แก่ กรณีตามมาตรา ๗ วรรคหนึ่ง (๑) (๒) และ (๓) ข้อยกเว้นในกลุ่มนี้ 
แม้กฎหมายจะก าหนดมิให้น าพระราชบัญญัตินี้ ใช้บังคับกับกรณีดังกล่าวเช่นเดียวกับกลุ่มแรกก็ตาม  
แต่มาตรา ๗ วรรคสองได้ก าหนดให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด 
ในราชกิจจานุเบกษา และอาจมีกรณีที่ก าหนดให้ต้องเสนอเรื่องเพ่ืออนุมัติให้ได้รับการยกเว้นเป็นรายกรณีได้ 
ซึ่งมีความยืดหยุ่นกว่ากรณีของกลุ่มแรก และหากพิจารณาให้ดีจะเห็นว่าข้อยกเว้นในกลุ่มนี้มี เหตุ 
จาก “ลักษณะของกิจกรรมที่ด าเนินการ” ซึ่งต้องการความเป็นอิสระและมีลักษณะเฉพาะที่แตกต่างจาก 
การจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐโดยทั่วไป เนื่องจากเป็นการด าเนินกิจกรรมของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์
โดยตรง การด าเนินการเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ และการวิจัยและพัฒนา หรือการให้บริการทางวิชาการ 
หรือการจ้างที่ปรึกษา 

๓.๓ ข้อยกเว้นที่ก าหนดให้มีการออกกฎระเบียบล าดับรองขึ้นใช้บังคับได้เอง ข้อยกเว้นในกลุ่มนี้
ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เกิดความยืดหยุ่นหรือความคล่องตัวของหน่วยงานบางประเภท จึงเปิดโอกาสให้รัฐวิสาหกิจ 
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ใน
ต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง สามารถจัดให้มี กฎระเบียบล าดับรอง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วนได้ แต่ต้องสอด คล้อง 
กับหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๖ วรรคสอง)  

๓.๔ ข้อยกเว้นเมื่อการไม่ปฏิบัติตามไม่มีผลท าให้การจัดซื้อจัดจ้างเสียไป ข้อยกเว้นส่วนนี้ 
แม้ไม่ได้บัญญัติไว้โดยตรงให้เป็นข้อยกเว้นท านองเดียวกับสามกลุ่มแรกข้างต้น แต่อาจพิจารณาเป็นข้อยกเว้นอีก
กรณีหนึ่งได้เช่นกัน โดยถือเป็นข้อยกเว้นใน “ เชิงเนื้อหา” เนื่องจากเป็นกรณีที่กฎหมายบัญญัติให้เห็นว่าการ
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จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่เป็นไปตามหลักการที่กฎหมายก าหนด ก็ไม่มีผลท าให้การจัดซื้อจัดจ้างนั้นต้องเสียไป  
เฉพาะในกรณีที่ ก าหนดเท่ านั้ น  ได้ แก่  การจัดซื้ อจั ดจ้ า ง ไม่ เป็ น ไปตามหลักก ารแต่ ไม่มี ผลต่ อ 
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ การไม่เป็นไปตามหลักการ เพราะเกิดจากกรณีเร่งด่วน การไม่เป็นไป 
ตามหลักการเพราะมีเหตุผลหรือความจ าเป็นอื่น (มาตรา ๘ วรรคสอง) 

 
๔. หลักการที่ส าคัญ 
 เดิมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕ ทวิ วรรคหนึ่ง ก าหนด 
ให้การจัดหาพัสดุตามระเบียบดังกล่าว ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบในแต่ละขั้นตอนของการจัดหา ต้องด าเนินการโดย
เปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม ทั้ งนี้  โดยค านึงถึงคุณสมบัติ  
และความสามารถของผู้ เสนอราคาหรือผู้ เสนองาน เว้นแต่ก รณีที่มีลักษณะเฉพาะอันเป็นข้อยกเว้น 
ตามที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ (ศาลปกครองสูงสุดได้อธิบายหลักการตามข้อ ๑๕ ทวิ วรรคหนึ่ง ดังกล่าว  
ใ น ค ดี ห ม า ย เ ล ขแ ด ง ที่  อ .  ๒ ๒๑ / ๒ ๕ ๔๘ )  ซึ่ ง จ ะ เ ห็ น ไ ด้ ว่ า ห ลั ก ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง เ ดิ ม มี อ ยู่  
๓ หลักการ  คือ  เปิด เผย โปร่ ง ใส  และเปิด โอกาสให้มี การแข่ งขันกันอย่ าง เป็นธรรม ส าหรับ 
การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ มาตรา ๘ วรรคหนึ่ง ได้ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างต้องก่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ และสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี้  
 (๑) คุ้มค่า พัสดุต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งานของหน่วยงาน
ของรัฐ มีราคาท่ีเหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน 
 (๒) โปร่งใส ต้องกระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติ 
ต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่ เหมาะสมและเพียงพอต่อการยื่น ข้อเสนอ  
มีหลักฐานการด าเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลในทุกขั้นตอน 
 (๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล มีการวางแผนล่วงหน้าเพ่ือให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีก าหนดเวลาที่เหมาะสม โดยมีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของ 
การจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุ 
 (๔) ตรวจสอบได้ มีการเก็บข้อมูลอย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 
 อย่างไรก็ตาม หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อ 
จัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลหรือความจ าเป็น อ่ืน การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อม
ไม่เสียไป (มาตรา ๘ วรรคสอง)  
 เมื่อพิจารณาหลักการในการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้จะเห็นได้ว่ายังคงหลักการตามข้อ ๑๕ 
ทวิ  วรรคหนึ่ ง ของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.  ๒๕๓๕ ไว้อย่างครบถ้วน   
เพียงแต่หลักการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรมถูกก าหนดให้ไปรวมอยู่ในหลักการ “โปร่งใส” 
และเพ่ิมเติมสองหลักการใหม่ ได้แก่ หลักการมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และหลักการตรวจสอบได้ 
อย่างไรก็ตาม หากพิจารณาเนื้อหาของบทบัญญัติต่าง ๆ ในพระราชบัญญัติก็จะเห็นถึงหลักการต่าง ๆ ทั้ง ๔ 
หลักการ ดังนี้ 



๘ 

 ๑. หลักการคุ้มค่า 
 มาตรการที่ตอบสนองต่อหลักการนี้ ได้แก่ ต้องค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของ 
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น (มาตรา ๙) การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป และวิธีคัดเลือก ให้พิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
เป็นส าคัญ โดยให้ค านึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อ่ืนประกอบ (มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง) การพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอของงานจ้างที่ปรึกษาให้ค านึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นส าคัญ 
โดยให้พิจารณาเกณฑ์คุณภาพ...(มาตรา ๗๕ วรรคหนึ่ง) ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการงานจ้าง 
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างให้พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดของงานจ้างที่ได้คะแนนคุณภาพ
มากที่สุด (มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง) และจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้ 
และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากท่ีสุด (มาตรา ๑๑๒) 
 ๒. หลักการความโปร่งใส 
 มาตรการที่ตอบสนองต่อหลักการนี้สามารถท่ีจะจ าแนกได้ ดังนี้  
     ๒.๑ ต้องกระท าโดยเปิดเผย ซึ่งจ าแนกตามลักษณะของการเปิดเผยออกได้เป็น ๓ ระดับ คือ๑๐ 
          ๒.๑.๑ การเปิดเผยเป็นการทั่วไป ซึ่งมีทั้งการประกาศในราชกิจจานุเบกษา การประกาศ
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง หรือการเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของหน่วยงานของรัฐ หรือการปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่ วยงานของรัฐ  
หรือการจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบเพื่อให้มีการขอตรวจดูได้ 
                  ๑) กรณีที่ต้องประกาศในราชกิจจานุ เบกษา  ได้แก่  การจัดซื้ อจัดจ้างที่ต้อง 
จัดท าข้อตกลงคุณธรรม ( Integrity Pact (มาตรา ๑๗ วรรคหนึ่ง)) วิธีการมีส่วนร่วมนอกเหนือ 
จากการจัดท าข้อตกลงคุณธรรม (มาตรา ๑๗ วรรคสอง) แนวทางและวิธีการในการด าเนินโครงการ  
แบบของข้อตกลงคุณธรรม การคัดเลือกผู้สังเกตการณ์ (Observer) และการจัดท ารายงานของผู้สังเกตการณ์ 
(มาตรา ๑๘ วรรคสอง) ประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง (มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง (๑) 
ประกอบกับวรรคสาม) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง 
(๗) ประกอบกับวรรคสาม) การก าหนดการก่อสร้างในสาขา หรือผู้ประกอบการพัสดุอ่ืนที่ต้องขึ้นทะเบียน 
(มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๕๒ วรรคหนึ่ง) และแบบของสัญญา (มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง) 
         ๒) การเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ได้แก่ แผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ (มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง) ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการนโยบาย (มาตรา ๒๔ 
(๔) (๕) (๖) (๗) และมาตรา ๒๔ วรรคสาม) ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการวินิจฉัย (มาตรา ๒๙ (๒) (๓) 
(๔) (๖) และมาตรา ๒๙ วรรคสอง) ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการราคากลาง (มาตรา ๓๔ (๑) (๔) (๕) 
(๖) (๗) (๘) และมาตรา ๓๔ วรรคสอง) ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการ ค.ป.ท. (มาตรา ๓๙ วรรคสอง) 
ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ (มาตรา ๔๓ (๑) (๒) (๓) และมาตรา ๔๓ วรรคสอง) 
                                                           
๑๐

 ดร.บุญอนันต์ วรรณพาณิชย์, ระบบกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาภาครัฐ, หน้า ๑๐ - ๑๓ 
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ฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุของกรมบัญชีกลาง (มาตรา ๔๗ วรรคหนึ่ง) รายงานของกรมบัญชีกลาง 
เกี่ยวปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการตามกฎหมายที่คณะกรรมการนโยบายให้ความเห็นชอบแล้ว  
(มาตรา ๔๘ วรรคสาม) รายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างและผู้ประกอบการพัสดุอ่ืนที่ได้ขึ้นทะเบียนแล้ว 
(มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง) ประกาศและเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (มาตรา ๖๒ วรรค
สอง) รายละเอียดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง (มาตรา ๖๓) ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก (มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง) ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการไปแล้ว 
(มาตรา ๖๗ วรรคห้า) ตัวอย่างของงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นงานที่ไม่ซับซ้อนหรืองานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก  
หรือที่มีเทคนิคเฉพาะ (มาตรา ๗๐ วรรคสอง) สาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว รวมทั้ง 
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงดังกล่าว (มาตรา ๙๘) ตัวอย่างของสัญญาหรือข้อตกลงที่มิได้ปฏิบัติ
ตามกฎหมายที่จะถือว่าเป็นส่วนที่เป็นสาระส าคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรง หรือที่ไม่เป็นสาระส าคัญ 
หรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรง (มาตรา ๑๐๔ วรรคสอง) และการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มาตรา ๑๐๙ วรรค
สอง)  
             ๓) การเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ แผนการจัดซื้อ 
จัดจ้างประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ (มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง) ประกาศและเอกสารเชิญชวนโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป (มาตรา ๖๒ วรรคสอง) ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (มาตรา ๖๖) ประกาศยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการไปแล้ว (มาตรา ๖๗ วรรคห้า) และสาระส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลง 
ที่ได้ลงนามแล้ว (มาตรา ๙๘) 
               ๔) การปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ ได้แก่ 
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีของหน่วยงานของรัฐ (มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง) ประกาศและเอกสารเชิญชวน 
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (มาตรา ๖๒ วรรคสอง) ประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือก (มาตรา ๖๖ 
วรรคหนึ่ง) และประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการไปแล้ว (มาตรา ๖๗ วรรคห้า) 
            ๕) วิธีอ่ืน ส าหรับวิธีอ่ืนนี้ไม่ได้ก าหนดบังคับให้หน่วยงานของรัฐต้องด าเนินการ 
ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการหรือไม่ก็ได้ ได้แก่ ประกาศและเอกสารเชิญชวนโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป (มาตรา ๖๒ วรรคสอง) และประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการไปแล้ว (มาตรา ๖๗ วรรค
ห้า) 
                ๖) การจัดเก็บข้อมูลไว้เพ่ือให้มีการตรวจดู  ได้แก่ การบันทึกรายงานผลการ
พิจารณารายละเอียด วิธีการ และข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง)  
          ๒.๑.๒ การเปิดเผยต่อภาคประชาชนเพ่ือประโยชน์ของการมีส่วนร่วม  พระราชบัญญัตินี้ได้
ก าหนดการมี ส่ วนร่ วมของภาคประชาชน เ พ่ือ เป็นมาตรการ ในการป้ องกันการทุจ ริ ต  ได้ แก่  
“การสังเกตการณ์ในการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ขั้นตอนของการจัดท าร่างขอบเขตของงาน  (TOR) หรือ
รายละเอียดของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง และร่างเอกสารเชิญชวน จนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ” (มาตรา 
๑๖ ประกอบกับมาตรา ๑๘ วรรคหนึ่ง) นอกจากนี้ยังเปิดช่องให้มีการก าหนด “วิธีการนอกเหนือ” จากการจัดท า
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ข้อตกลงคุณธรรม เพ่ืออ านวยความสะดวกให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐก็ได้ ทั้งนี้ 
ตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา (มาตรา ๑๗) 
          ๒.๑.๓ การเปิดเผยต่อผู้มีส่วนได้เสียหรือประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง แบ่งเป็น 
            ๑) การแจ้งแบบเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การแจ้งในกรณีดังต่อไปนี้ การยกเลิก 
การจัดซื้อจัดจ้าง โดยให้แจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสารเชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผล (มาตรา 
๖๗ วรรคสาม) การแจ้งค าสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน (มาตรา ๑๐๙ วรรคสอง) และการแจ้งยุติเรื่องอุทธรณ์ให้ผู้อุทธรณ์ 
และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกทราบ (มาตรา ๑๑๙ วรรคหนึ่งและวรรคสี่) 
           ๒) การรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการเกี่ยวกับร่างขอบเขตของงาน (TOR)  
หรือรายละเอียดของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง และร่างเอกสารเชิญชวน (มาตรา ๕๙ วรรคหนึ่ง) 

    ๒.๒ เปิดให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม หลักการนี้เดิมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๕ ทวิ วรรคหนึ่ง ถือเป็นหลักการหนึ่ง แต่พระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดหลักการ
นี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของ “หลักการโปร่งใส” ซึ่งแสดงให้เห็นได้ ดังนี้๑๑  
          ๒.๒.๑ การห้ามมิให้ก าหนดคุณสมบัติเฉพาะของพัสดุเป็นการเฉพาะเจาะจง  โดยห้าม 
มิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้ เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ ข้อห้ามนี้รู้จักกันดีโดยทั่วไปว่า “การล็อกสเป็ค” แต่ข้อห้ามเช่นว่านี้ก็มีข้อยกเว้นส าหรับกรณีที่พัสดุ
มียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้ (มาตรา ๙)  
          ๒.๒.๒ การห้ามเปิดเผยข้อเสนอซึ่งอาจก่อให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบ  โดยห้าม 
มิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอในส่วนที่เป็นสาระส าคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ 
ต่อผู้ที่มิได้เกี่ยวข้องหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น (มาตรา ๑๐)  
          ๒.๒.๓ การก าหนดให้เจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น (มาตรา ๑๓ วรรคหนึ่ง) 
          ๒.๒.๔ การเปิดโอกาสเป็นการทั่วไปให้เข้าร่วมแข่งขันเสนอราคาได้ ได้ก าหนดวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างโดยให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ “วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป” เป็นหลักในการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยการเชิญชวน
ผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ ซึ่งจะแตกต่างจาก “วิธีคัดเลือก” และ 
“วิธีเฉพาะเจาะจง” ที่จะมีการจ ากัดขอบเขตของผู้เข้ายื่นข้อเสนอ (มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๕๕ (๑)) 
          ๒.๒.๕ การมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจนในการพิจารณาคัดเลือก และในการให้คะแนนข้อเสนอ 
พระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดกฎเกณฑ์ที่ละเอียดและชัดเจนเป็นรูปธรรม แตกต่างจากเดิมที่ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ที่ส่วนใหญ่จะก าหนดให้คณะกรรมการตามประเภทของ 
การจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นผู้พิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด และก าหนดไว้
อย่างกว้าง ๆ ว่าเป็นกรณีที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ แล้วพิจารณาคัดเลือก  
จากผู้เสนอราคาต่ าสุด (ข้อ ๔๒ (๓) และข้อ ๕๐ (๒)) แต่พระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดให้พิจารณาถึงประโยชน์
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ของหน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ ทั้งให้ค านึงถึงเกณฑ์ด้านราคาและเกณฑ์อ่ืน
ประกอบกัน (มาตรา ๖๕ วรรคหนึ่ง) นอกจากนี้ ยังต้องก าหนดน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน ตลอดจน
การใหค้ะแนนพร้อมเหตุผล และในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอมีการจัดเรียงล าดับตามคะแนน แล้วให้เลือก
ข้อเสนอที่มีคะแนนสูงสุด ซึ่งเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกและน้ าหนักแต่ละเกณฑ์ดังกล่าวหน่วยงานของรัฐ 
ต้องประกาศให้ทราบตั้งแต่ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวนด้วย แล้วแต่กรณี (มาตรา ๖๕ วรรคสาม 
วรรคสี่ และวรรคห้า) 
 ๓. หลักการด าเนินการอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ตามมาตรา ๘ วรรคหนึ่ง (๓) ของพระราชบัญญัตินี้ ได้บัญญัติหลักการนี้โดยมีองค์ประกอบส าคัญ ๒ 
ส่วน ได้แก่ การก าหนดให้ต้องมีการวางแผนล่วงหน้า และการให้มีการประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ ซึ่งแสดง
ให้เห็นได้ ดังนี้๑๒ 
     ๓.๑ การจัดเตรียมให้ระบบการจัดซื้อจัดจ้าง และการท าสัญญาเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
มาตรการในส่วนส าคัญท่ีพระราชบัญญัตินี้ก าหนดไว้ ได้แก่ 
  ๓.๑.๑ การคัดกรองผู้เข้ายื่นข้อเสนอ จุดเริ่มต้นที่ส าคัญที่จะท าให้การจัดซื้อจัดจ้างสัมฤทธิ์ผล 
คือ การให้ได้ผู้ยื่นข้อเสนอที่มีความน่าเชื่อถือและมีคุณภาพ พระราชบัญญัตินี้จึงได้ให้ความส าคัญในเรื่องนี้โดย
การก าหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอ (มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง) การจัดให้มีระบบ
ผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนโดยแบ่งผู้ประกอบการเป็น ๒ ประเภท คือ ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง  
และผู้ประกอบการพัสดุอ่ืน โดยให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้พิจารณาการขึ้นทะเบียน และผลของการขึ้นทะเบียน
ท าให้หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประเภทนั้นอีก และในการจัดซื้อจัดจ้าง
หน่วยงานของรัฐก็ต้องก าหนดคุณสมบัติของผู้เข้ายื่นข้อเสนอโดยอ้างอิงกับผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียน 
เอาไว้ในประกาศเชิญชวนให้เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย (มาตรา ๕๑ มาตรา ๕๒ 
มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง) รวมทั้งให้ความส าคัญกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการ คือ ผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐจะต้องถูกประเมินผล 
การปฏิบัติงาน โดยพิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาเป็นส าคัญ 
ผู้ประกอบการที่มีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑจ์ะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้
ชั่วคราว (มาตรา ๑๐๖) และผลการประเมินนั้นใช้เป็นส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ
กับหน่วยงานของรัฐ (มาตรา ๑๐๗)  
  ๓.๑.๒ การจัดท าส่วนที่เป็นสาระส าคัญก่อนด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง พระราชบัญญัตินี้
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีและต้องประกาศเผยแพร่เป็นการทั่วไป 
ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ รวมทั้งการเปลี่ยนแผน ต้องเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนด (มาตรา ๑๑ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง) ดังนั้น หน่วยงานของรัฐจึงต้องจัดเตรียมแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ไว้ล่วงหน้า แม้จะมีการเปลี่ยนแปลงแผนก็มิอาจท าได้โดยอิสระ นอกจากนี้ การจัดจ้างงานบางประเภทซึ่ง
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จ าเป็นต้องให้มีความชัดเจนแน่นอนของเนื้องานที่จะจัดจ้าง ได้แก่ การจัดจ้างงานก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐ  
ถูกบังคับให้ต้องจัดให้มีรูปแบบรายการงานก่อสร้างเสียก่อนที่จะมีการด าเนินการจัดหาคู่สัญญา (มาตรา ๖๐ 
วรรคหนึ่ง) เว้นแต่กรณีที่ต้องมีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้างด้วยในคราวเดียวกัน (มาตรา ๖๐ วรรคสอง)  
  ๓.๑.๓ การก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบอย่างชัดเจน พระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดให้การจัดซื้อ 
จัดจ้างแต่ละครั้ง ไม่ว่าจะเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ งานจ้างที่ปรึกษา หรืองานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง ให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบซึ่งอาจจะเป็นในรูปของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คนใด
คนหนึ่ง แล้วแต่ประเภทของการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง และมาตรา ๘๙ 
วรรคหนึ่ง) ส่วนการด าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงก็ได้ก าหนดให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้ง “คณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุ” เว้นแต่การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงจะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เป็นผู้ตรวจรับพัสดก็ุได้ (มาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง) โดยองค์ประกอบ และองค์ประชุม รวมทั้งหน้าที่
ของผู้รับผิดชอบการด าเนินการดังกล่าว ได้ก าหนดให้ เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนด (มาตรา ๖๑ วรรคสอง มาตรา ๗๔ วรรคสอง มาตรา ๘๙ วรรคสอง และมาตรา ๑๐๐ วรรคสอง) การแต่งตั้งผู้
ควบคุมงานก่อสร้าง (มาตรา ๑๐๑ วรรคหนึ่ง)นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดบทลงโทษทางอาญาแก่เจ้าหน้าที่หรือผู้มี
อ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ ตลอดจนบุคคลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องไว้เป็นการเฉพาะด้วย(มาตรา ๑๒๐) 
     ๓.๒ การคัดเลือกข้อเสนอที่ตอบสนองต่อประโยชน์ของหน่วยงานและวัตถุประสงค์ของการใช้งาน 
โดยก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐ แม้ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่น
ข้อเสนอเกณฑ์ราคาจะมีความส าคัญในการพิจารณาคัดเลือกอยู่ก็ตาม แต่พระราชบัญญัตินี้ ได้ก าหนดหลัก 
ในการพิจารณาคัดเลือกโดยให้พิจารณาจากหลักเกณฑ์อ่ืน แสดงให้เห็นถึงความประสงค์ที่ จะได้พัสดุ 
หรืองานที่มีคุณภาพเป็นส าคัญ โดยเกณฑ์ราคาเป็นเพียงเกณฑ์หนึ่งในการพิจารณาเท่านั้น และจะใช้เกณฑ์
ราคาโดยตรงก็ต่อเมื่อไม่อาจใช้เกณฑ์อ่ืนประกอบแต่จ าเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการพิจารณาคัดเลือก ดังนั้น 
แม้ยื่นข้อเสนอด้วยราคาต่ าสุดก็ไม่เป็นเหตุให้ต้องได้รับการพิจารณาคัดเลือก ซึ่งหลักเกณฑ์ในการพิจารณา
คัดเลือกการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก นั้น ได้ก าหนดไว้ในมาตรา ๖๕ 
วรรคหนึ่ง นอกจากนี้ยังได้ท าให้เกิดความชัดเจนเกี่ยวกับเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐจะใช้ในการคัดเลือก 
ซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดให้มีการเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ดังกล่าวมาประกอบกับเกณฑ์ราคา 
และมีการก าหนดน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน ซึ่งจะต้องมีการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนน
แต่ละเกณฑ์ (มาตรา ๖๕ วรรคสาม) โดยการพิจารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงล าดับตามคะแนน และให้หน่วยงาน
ของรัฐเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคะแนนสูงสุด (มาตรา ๖๕ วรรคสี่) ส าหรับงานจ้างที่ปรึกษาโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก นอกจากให้ค านึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ เป็นส าคัญโดย 
ให้พิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว ยังต้องพิจารณาเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ าหนักตามที่กฎหมาย
หรือระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดอีกด้วย (มาตรา ๗๕ และมาตรา ๗๖) ส่วนงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดให้พิจารณาคัดเลือกผู้ให้บริการที่มีแนวคิดของ
งานที่ได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด (มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง) 



๑๓ 

     ๓.๓ การก าหนดความชัดเจนเกี่ยวกับผลทางกฎหมายของสัญญาหรือข้อตกลงที่มีการด าเนินการ
ไม่เป็นไปตามกฎหมาย พระราชบัญญัตินี้ได้พยายามสร้างความชัดเจนโดยก าหนดผลทางกฎหมายของสัญญา
หรือการด าเนินการกรณีที่มีการปฏิบัติไม่เป็นไปตามที่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดไว้ โดยหลักการส าคัญเป็นการ
ก าหนดระหว่างผลที่เป็นโมฆะ กับกรณีที่ไม่มีผลท าให้สัญญาหรือการด าเนินการนั้นต้องเสียไป ได้แก่  
  ๓.๓.๑ ข้อบกพร่องในเรื่องกระบวนการหรือขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้าง พระราชบัญญัตินี้ได้
ก าหนดไว้ทั้งส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง และส่วนของหน่วยงานของรัฐ 
ที่จัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจเรียกได้ว่าเป็นข้อบกพร่องเกี่ยวกับองค์กรที่มีหน้าที่ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง  
โดยก าหนดให้หากเจ้าหน้าที่มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนใดขั้นตอนหนึ่ง หรือการเป็น
กรรมการในคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ การจัดซื้อจัดจ้าง
นั้นย่อมไม่เสียไป (มาตรา ๑๓ วรรคสอง) ส าหรับหน่วยงานของรัฐหากท าการจัดซื้อจัดจ้างขั้นตอนหนึ่งขั้นตอน
ใดผิดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อยและไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ การจั ดซื้อจัดจ้างนั้น 
ย่อมไม่เสียไป (มาตรา ๑๔) 
  ๓.๓.๒ ข้อบกพร่องเกี่ยวกับสัญญาหรือข้อตกลง กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเกิดจาก 
การที่หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ 
ในส่วนที่ไม่เป็นสาระส าคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง ไม่ท าให้สัญญาหรือข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะ๑๓(มาตรา ๑๐๔) 
ส่วนกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยความเห็นชอบ 
ของส านักงานอัยการสูงสุด หรือกรณีที่ไม่ได้ส่งร่างสัญญาที่มีข้อความหรือรายการแตกต่างไปจากที่แบบก าหนด 
หรือร่างสัญญาขึ้นใหม่เนื่องจากไม่อาจท าสัญญาตามแบบที่ก าหนดได้ หรือการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 
เพ่ือให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน แล้วแต่กรณี หากภายหลังหน่วยงานของรัฐได้ส่ง
ให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และส านักงานอัยการสูงสุดได้เห็นชอบแล้ว หรือส านักงาน
อัยการสูงสุดเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา และหน่วยงานของรัฐได้แก้ไขตามความเห็นดังกล่าวแล้ว ให้ถือว่าสัญญา
นั้นมีผลสมบูรณ์ (มาตรา ๙๓ วรรคห้า) แต่ถ้าไม่ได้ท าสัญญาตามแบบที่ก าหนด หรือไม่แก้ไขสัญญาตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด หรือคู่สัญญาไม่ตกลงหรือยินยอมให้แก้ไขสัญญาตามความเห็น 
ของส านักงานอัยการสูงสุด หากส่วนที่แตกต่างจากแบบหรือส่วนที่ไม่แก้ไขดังกล่าวเป็นส่วนที่เป็นสาระส าคัญ 
หรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรงให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ (มาตรา ๙๓ วรรคหก) 
     ๓.๔ การก าหนดมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาขึ้นในภายหลัง โดยก าหนดมาตรการที่ส าคัญ ๆ 
ดังต่อไปนี้ 
  ๓.๔.๑ การระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อน ในกรณีที่มีการร้องเรียนต่อคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้หรือกฎระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ใน

                                                           
๑๓

 ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

    มาตรา ๑๗๒ โมฆะกรรมนั้นไม่อาจให้สัตยาบันแก่กันได้และผู้มีส่วนได้เสียคนหนึ่งคนใดจะยกความเสียเปล่าแห่งโมฆะกรรมขึ้น  
กล่าวอ้างก็ได้ 
    ถ้าจะต้องคืนทรัพย์อันเกิดจากโมฆะกรรม ให้น าบทบัญญัติว่าด้วยลาภมิควรได้แห่งประมวลกฎหมายนี้มาใช้บังคบั     



๑๔ 

ขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้  
เว้นแต่จะได้ลงนามในสัญญาแล้ว (มาตรา ๔๓ วรรคสี่) 
  ๓.๔.๒ การรอการลงนามในสัญญาไว้ก่อนจนกว่าจะไม่มีปัญหาจากการโต้แย้งคัดค้าน 
หลังจากประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ได้รับคัดเลือกแล้ว การลงนามในสัญญาจะกระท าได้ต่อ เมื่อไม่มีการอุทธรณ์ 
หรือเมื่อคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งให้ด าเนินการต่อไปได้ (มาตรา ๖๖ วรรคสอง) 
  ๓.๔.๓ การระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว  กรณี 
ที่ผู้ประกอบการมีผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด ในกรณีเช่นนี้ผู้ประกอบการรายนั้นจะถูกระงับการยื่น
ข้อเสนอหรือท าสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีผลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 
(มาตรา ๑๐๖ วรรคสาม)  
  ๓.๔.๔ การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง พระราชบัญญัตินี้ได้บัญญัติเรื่องนี้ไว้โดยไม่ได้แบ่งแยกตาม
วิธีการของการคัดเลือกคู่สัญญา หากแต่ได้น ามาก าหนดหลักเกณฑ์ที่ใช้ได้กับการจัดซื้อจัดจ้างกรณีต่าง ๆ  
ซึ่งเหตุที่จะให้มีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้นั้น ได้แก่ เหตุอันเกี่ยวกับข้อจ ากัดด้านงบประมาณ เหตุอัน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่โปร่งใส และเหตุอันเกี่ยวกับความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะ รวมถึงกรณีอ่ืนในท านองเดียวกันกับที่กล่าวมาตามที่จะได้ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๖๗ วรรค
หนึ่ง) นอกจากนี้ คณะกรรมการวินิจฉัยก็สั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างได้ (มาตรา ๒๙ วรรคสี่)  
  ๓.๔.๕ การจ ากัดขอบเขตของการโต้แย้งคัดค้าน   พระราชบัญญัตินี้ได้จ ากัดขอบเขต 
การโต้แย้งคัดค้านไว้ ดังนี้ 
           ก. การจ ากัดขอบเขตการอุทธรณ์ โดยก าหนดให้ผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ ได้แก่ ผู้ซึ่งได้ยื่น
ข้อเสนอ (มาตรา ๑๑๖) ก าหนดกรณีที่อุทธรณ์ได้ ได้แก่ ผลการพิจารณาคัดเลือกคู่สัญญา (มาตรา ๑๑๔) 
ก าหนดเรื่องที่ห้ามไม่ให้อุทธรณ์ในเรื่องท่ีส าคัญ ได้แก่ การเลือกใช้วิธีการหรือเกณฑ์ในการพิจารณา การยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้าง การไม่ได้อ้างกฎหมายหรือระเบียบ หรือกรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๑๑๕) 
นอกจากนี้ ยังได้ก าหนดแบบของค าอุทธรณ์ให้ท าเป็นหนังสือ (มาตรา ๑๑๖) ก าหนดระยะเวลาในการยื่น
อุทธรณ์ให้กระท าได้ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
(มาตรา ๑๑๗) และก าหนดกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ให้กระท าให้แล้วเสร็จในระยะเวลาที่รวดเร็ว 
(มาตรา ๑๑๘ และมาตรา ๑๑๙ วรรคหนึ่ง) รวมทั้งได้ก าหนดผลทางกฎหมายกรณีไม่อาจพิจารณาอุทธรณ์ 
ให้แล้วเสร็จภายในก าหนดเวลา ให้มีผลเป็นการยุติเรื่อง (มาตรา ๑๑๙ วรรคสี่) 
           ข. การพิจารณาข้อร้องเรียน ได้แก่ ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับเรื่องที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทางที่พระราชบัญญัตินี้หรือกฎระเบียบที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ก าหนด (มาตรา 
๔๓ วรรคหนึ่ง (๒)) หากฟังได้ตามข้อร้องเรียนคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจสั่งระงับการจัดซื้อ 
จัดจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่จะได้ลงนามในสัญญาแล้ว (มาตรา ๔๓ วรรคสี่) ซึ่งการร้องเรียนดังกล่าวมิใช่ 
เรื่องอุทธรณ์หรือเรื่องที่อยู่ในอ านาจการพิจารณาวินิจฉัยของคณะกรรมการอ่ืน  
           ค. การจ ากัดขอบเขตการใช้สิทธิทางศาล พระราชบัญญัตินี้ ได้ก าหนดให้การยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้างเป็นเอกสิทธิ์ของของหน่วยงานของรัฐ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่อาจเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ ได้ 



๑๕ 

(มาตรา ๖๗ วรรคสอง) และก าหนดให้ผู้อุทธรณ์ที่ไม่พอใจค าวินิจฉัยอุทธรณ์ หรือการยุติเรื่อง ซึ่งเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ 
แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ลงนามในสัญญาแล้ว (มาตรา ๑๑๙ วรรคห้า)   
 ๔. หลักการตรวจสอบได้ 
 พระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการบันทึกรายงานผลการพิจารณา
รายละเอียด วิธีการและขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ ตามระเบียบที่รัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลังก าหนด (มาตรา ๑๒) การบันทึกผลการพิจารณา (มาตรา ๖๕ วรรคสี่) 
    
๕. คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้อง 
 ๑. คณะกรรมการที่จัดตั้งข้ึนตามกฎหมาย 
 เดิมคณะกรรมการที่ จัดตั้งขึ้นตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี  ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ข้อ ๑๑ และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๖ ได้แก่ 
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) และคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการอิเล็กทรอนิกส์  
(กวพ.อ.) ตามล าดับ แต่พระราชบัญญัตินี้ก าหนดให้มีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ จ านวน ๕ คณะ ได้แก่ ๑. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
(คณะกรรมการนโยบาย (มาตรา ๒๐)) ๒. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย (มาตรา ๒๗)) ๓. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
(คณะกรรมการราคากลาง (มาตรา ๓๒)) ๔. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (คณะกรรมการ ค.
ป.ท. (มาตรา ๓๗)) และ ๕. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
(มาตรา ๔๑)) โดยคณะกรรมการแต่ละคณะดังกล่าวมีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
      ๑.๑ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ๑๔ 
   ๑) ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 
   ๒) วินิจฉัยความเป็นโมฆะของสัญญาหรือข้อตกลงที่คู่สัญญาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเสนอ (มาตรา 
๒๔ วรรคหนึ่ง) รวมทั้งตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับประกาศของคณะกรรมการนโยบาย 
   ๓) ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ 
   ๔) ก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่าง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
   ๕) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่คณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
   นอกจากอ านาจหน้าที่ดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการนโยบายยังมีอ านาจเชิญเจ้าหน้าที่ 
ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอ่ืนใดมาแสดงความคิดเห็น ชี้แจง หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง 
เพ่ือประกอบการพิจารณาได้ (มาตรา ๒๔ วรรคสอง) แต่หากเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอ่ืนใดที่ถูกเชิญนั้น 

                                                           
๑๔

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๔ วรรคหนึ่ง 



๑๖ 

ไม่ปฏิบัติตาม พระราชบัญญัตินี้ก็มิได้ก าหนดให้ถือว่าเป็นความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงานเหมือนกับกรณี 
ของคณะกรรมการวินิจฉัยและคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แต่อย่างใด 
      ๑.๒ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ๑๕ 
  ๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ต่อคณะกรรมการนโยบาย 
  ๒) ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบัติ ตาม
พระราชบัญญัตินี้ 
  ๓) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง 
หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
  ๔) ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความ 
ในพระราชบัญญัตินี้ 
  ๕) เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลัง ในการพิจารณาสั่ ง ให้ เป็นผู้ทิ้ งงาน  
และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้ งงาน  รวมทั้ง เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังและรัฐมนตรี 
ว่าการกระทรวงการคลังในการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งลงโทษให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
  ๖) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือตาม ๓) นั้น ถ้าหน่วยงานของรัฐมีข้อหารือเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างว่าเป็นไปตามหลักการของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุหรือไม่ หรือผู้มีหน้าที่ 
ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาหรือไม่ หรือการจัดซื้อจัดจ้างในขั้นตอนใด
ขั้นตอนหนึ่งผิดพลาดอย่างมีนัยส าคัญหรือไม่ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอ านาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจ้างนั้นไว้
ก่อนได้หากเห็นสมควร เว้นแต่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว (มาตรา ๒๙ วรรคสาม) 
หากคณะกรรมการวินิจฉัยได้ตีความและวินิจฉัยข้อหารือดังกล่าวแล้วเห็นว่าการไม่ปฏิบัติเช่นว่านั้นมีผลต่อ 
การจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ คณะกรรมการวินิจฉัยมีอ านาจสั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างนั้น เว้นแต่
หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว (มาตรา ๒๙ วรรคสี่) 
  นอกจากนี้ คณะกรรมการวินิจฉัยยังมีอ านาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้องหรือบุคคล 
อ่ืนใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาได้  
หากไม่ปฏิบัติตามค าสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อาจมีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวล
กฎหมายอาญาและถูกด าเนินคดีได้ (มาตรา ๓๑ และมาตรา ๑๒๑) 
 
 
 

                                                           
๑๕

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง 



๑๗ 

      ๑.๓ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ๑๖ 
  ๑) ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง 
  ๒) ก ากับดูแลการก าหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางที่ก าหนด 
  ๓) ให้ค าแนะน าแก่เจ้าหน้าที่หรือหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการด าเนินการตามหลักเกณฑ์
และวิธีการก าหนดราคากลาง 
  ๔) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง 
  ๕) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่
ก าหนดราคากลางตาม ๑) 
  ๖) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการก าหนดราคากลาง 
  ๗) ออกประกาศก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
ที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
  ๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 

    นอกจากอ านาจหน้าที่ดังกล่าวแล้ว คณะกรรมการราคากลางยังมีอ านาจที่จะประกาศก าหนดใน
ราชกิจจานุเบกษาให้ผู้ประกอบการงานก่อสร้างสาขาใด หรือผู้ประกอบการพัสดุ อ่ืนที่ได้ขึ้นทะเบียน 
ไว้กับกรมบัญชีกลาง เป็นผู้มีสิทธิเข้าร่วมยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐก็ได้ (มาตรา ๕๑ และมาตรา ๕๒) 
      ๑.๔ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต๑๗ 
  ๑) ก าหนดแนวทางและวิธีการในการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 
ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  ๒) ก าหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)๑๘ และแบบรายงานของผู้สังเกตการณ์(Observer) 
  ๓) คัดเลือกโครงการการจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
  ๔) คัดเลือกผู้สังเกตการณ์เพ่ือเข้าร่วมโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัด
จ้างภาครัฐ 
  ๕) ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับแนวทางและวิธีการในการด าเนินงานโครงการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม ๑)  

                                                           
๑๖

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๔ วรรคหนึ่ง 
๑๗

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๓๙ วรรคหนึ่ง 
๑๘

 ข้อตกลงคุณธรรม ( Integrity Pact) คือ ข้อตกลงสามฝ่ายระหว่างหน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการ ผู้ เข้าร่วมยื่นข้อเสนอ และ 

ผู้สังเกตการณ์ โดยตกลงร่วมกันว่าจะไม่กระท าการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 



๑๘ 

  ๖) ยกเว้นหรือผ่อนผันกรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติตามรายละเอียดของแนวทางและวิธีการ 
ในการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม ๑)  
  ๗) พิจารณาข้อร้องเรียนในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง
และวิธีการในการด าเนินงานโครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐตาม ๑)  
  ๘) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ 
 ข้อสังเกต การพิจารณาข้อร้องเรียนกรณีตาม ๗) คณะกรรมการ ค.ป.ท. ไม่มีอ านาจสั่งระงับการ
จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้ แตกต่างจากการตีความและวินิจฉัยปัญหาของคณะกรรมการวินิจฉัย และการพิจารณา
ข้ อ ร้ อ ง เ รี ย น ข อ ง ค ณ ะก ร ร ม ก า ร พิ จ า ร ณ า อุ ทธ ร ณ์  ซึ่ ง มี อ า น า จ สั่ ง ร ะ งั บ ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง 
ไว้ก่อนได้ (มาตรา ๒๙ วรรคสาม และมาตรา ๔๓ วรรคสี่ ตามล าดับ) 
      ๑.๕ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน๑๙ 
  ๑) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ 
ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือก
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐในกรณีที่หน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ (มาตรา ๑๑๙ 
วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา ๑๑๘ วรรคสอง) 
  ๒) พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามแนวทาง 
ของพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 
  ๓) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือตามที่คณะกรรมการนโยบาย รัฐมนตรี 
หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
  ในการพิจารณาข้อร้องเรียนตาม ๒) นั้น คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์มีอ านาจสั่งระงับ 
การจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนได้ เว้นแต่จะได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างแล้ว (มาตรา ๔๓ วรรคสี่) นอกจากนี้ ยังมี
อ านาจเรียกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอ่ืนใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารหรือหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณาได้ หากไม่ปฏิบัติตามค าสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อาจมีความผิด
ฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาและถูกด าเนินคดีได้ (มาตรา ๔๕ และมาตรา ๑๒๑) 
 ทั้งนี้ คณะกรรมการทั้งห้าคณะดังกล่าวมีอ านาจแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพ่ือท าการใด ๆ แทนได้ (มาตรา 
๒๖ มาตรา ๓๐ มาตรา ๓๖ มาตรา ๔๐ และมาตรา ๔๔) แต่มีเพียงคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เท่านั้นที่ได้รับ
ความคุ้มครอง นั่นคือ ในกรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์กระท าการตามหน้าที่โดยสุจริต ย่อมได้รับความ
คุ้มครองไม่ต้องรับผิดทั้งทางแพ่ง ทางอาญา หรือทางปกครอง (มาตรา ๔๓ วรรคห้า) แสดงให้เห็นถึงความไม่เป็น
ธรรมของกฎหมายที่ให้ความคุ้มครองคณะกรรมการคณะเดียว แต่ไม่ให้ความคุ้มครองคณะกรรมการคณะอ่ืน 
รวมทั้งเจ้าหน้าที่ท่ีเกี่ยวข้องที่มีหน้าที่ปฏิบัติหรือได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติตามกระราชบัญญัตินี้เช่นกัน 
  

                                                           
๑๙

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง 



๑๙ 

๒. เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง 
 เดิมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก าหนดตัวผู้รับผิดชอบ 
และหน้าที่เอาไว้โดยจ าแนกออกเป็นส่วน ๆ และจ าแนกโดยละเอียด ซึ่งกลไกปฏิบัติในการจัดซื้ อจัดจ้าง 
จะประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้งผู้ควบคุมงานในกรณี
ที่เป็นงานจ้างก่อสร้าง๒๐ ส าหรับพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุไว้ ดังนี้ 
      ๒.๑ เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมบัญชีกลางก าหนดและได้รับแต่งตั้งให้ด ารง
ต าแหน่งที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ซึ่งเป็นหรือไม่เป็นข้าราชการพลเรือนก็ตาม 
และให้เจ้าหน้าที่ที่ได้รับแต่งตั้งดังกล่าวเป็นต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษซึ่งมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมหรือเงินอ่ืนท านอง
เดียวกันส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น (มาตรา ๔๙) 
      ๒.๒ คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งซึ่งผู้มีอ านาจแต่งตั้งให้
รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น (มาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง)  
      ๒.๓ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาซึ่งผู้มีอ านาจแต่งตั้งให้รับผิดชอบการด าเนินการจ้าง  
ที่ปรึกษาแต่ละครั้ง (มาตรา ๗๔ วรรคหนึ่ง) 
      ๒.๔ คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งผู้มีอ านาจแต่งตั้ง 
ให้รับผิดชอบในการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้ง (มาตรา ๘๙ วรรคหนึ่ง) 
      ๒.๕ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใด ซึ่งผู้มีอ านาจแต่งตั้งให้รับผิดชอบ 
ในการด าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง (มาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง)  
      ๒.๖ ผู้ควบคุมงานจ้างก่อสร้าง ซึ่งผู้มีอ านาจแต่งตั้งให้รับผิดชอบในการควบคุมงานก่อสร้าง (มาตรา 
๑๐๑ วรรคหนึ่ง) 
     ทั้งนี้  คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่ที่ ได้รับแต่งตั้ งดังกล่าวมีสิทธิได้รับค่ าตอบแทนตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด (มาตรา ๖๑ วรรคสาม มาตรา ๗๔ วรรคสาม มาตรา ๘๙ วรรคสาม มาตรา ๑๐๐ วรรคสี่ 
และมาตรา ๑๐๑ วรรคสาม)  

ข้อสังเกต ในส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งเจ้าหน้าที่พัสดุ นั้น เดิมไม่ว่าเจ้าหน้าที่ดังกล่าวจะเป็นข้าราชการประเภทใดก็ตาม 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ มิได้ถือว่าเป็นต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ จึงไม่มีสิทธิ
ได้รับเงินเพ่ิมหรือเงินอ่ืนท านองเดียวกันส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษ แต่พระราชบัญญัตินี้ได้ให้ความส าคัญ 
กับเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งผ่านการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กรมบัญชีกลางก าหนด และได้รับแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่ง 
ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ไม่ว่าจะเป็นข้าราชการพลเรือนหรือไม่เป็น
ข้าราชการพลเรือนก็ตาม โดยถือเป็นต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษและมีสิทธิได้รับเงินเพ่ิมหรือเงินอ่ืนท านองเดียวกัน
ส าหรับต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แสดงให้เห็นว่าเจ้าหน้าที่ผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติ
                                                           
๒๐

 ดร. บุญอนันต์ วรรณพาณิชย์, ระบบกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาภาครัฐ, หน้า ๑๙ 



๒๐ 

หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุเป็นผู้ที่มีความส าคัญสมควรได้รับค่าตอบแทนเพ่ิมขึ้น 
จากการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าว เพ่ือให้ด ารงตนได้สมกับต าแหน่งหน้าที่ ซึ่งจะเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหา
เกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุเกี่ยวข้องกับการใช้จ่ายเงินงบประมาณซึ่งมาจากภาษีอากรของประชาชน นอกจากนี้  
ยังเป็นการยกระดับเจ้าหน้าที่ผู้ซึ่งได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวว่ามีความส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่า
เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืนที่เป็นต าแหน่งที่มีเหตุพิเศษที่มีสิทธิได้รับเงินเพ่ิม เช่น นักกฎหมายกฤษฎีกา 
ของส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา๒๑ พนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. ของส านักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ส านักงาน ป.ป.ท.)๒๒ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่ 
คดีพิเศษของกรมสอบสวนคดีพิเศษ๒๓ พนักงานคดีปกครองของส านักงานศาลปกครอง๒๔ ข้าราชการ 
ของส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ส านักงาน ป.ป.ช.)๒๕ และข้าราชการ
ของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน๒๖ เป็นต้น ส่วนคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คนหนึ่งคนใดหรือผู้ควบคุม
งานก่อสร้างที่ได้รับแต่งตั้งให้ท าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุโดยวิธีการต่าง ๆ นั้น  
เดิมมีสิทธิได้รับค่าตอบแทนตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดในหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๐๖.๔/ว ๑๓๒  
ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๖ เรื่อง หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนคณะกรรมการ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้
ยังคงก าหนดให้ได้รับค่าตอบแทนเช่นเดิม แต่ให้เป็นไปตามท่ีกระทรวงการคลังก าหนดเท่านั้น   

๓. องค์กรสนับสนุนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ       
 นอกจากพระราชบัญญัตินี้จะได้ก าหนดให้มีคณะกรรมการทั้งห้าคณะดังกล่าวแล้ว ยังได้ก าหนด 
ให้มีองค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยให้กรมบัญชีกลางเป็นหน่วยงาน  
ท าหน้าที่ดังกล่าว ได้แก่ การดูแลและพัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (มาตรา ๔๖)  
การจัดท าฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุเพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นข้อมูลประกอบการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
นั้น (มาตรา ๔๗) รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ และจัดท ารายงาน
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการพร้อมข้อเสนอแนะเพ่ือพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบาย (มาตรา ๔๘) การก าหนดและจัดให้มีหลักสูตร 
การฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพและตามพระราชบัญญัตินี้  (มาตรา ๔๙) ปฏิบัติงานด้านธุรการ 
                                                           
๒๑

 ระเบียบคณะกรรมการกฤษฎีกา  ว่าด้วยการก าหนดต าแหน่งนักกฎหมายกฤษฎีกา พ.ศ. ๒๕๕๑ 
๒๒

 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งพนักงาน ป.ป.ท. และเจ้าหน้าที่ ป.ป.ท. 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
๒๓

 ระเบียบกระทรวงยุติธรรม ว่าด้วยเงินเพ่ิมส าหรับต าแหน่งพนักงานสอบสวนคดีพิเศษและเจ้าหน้าที่คดีพิเศษ พ.ศ. ๒๕๔๗  
๒๔

 ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษส าหรับต าแหน่งพนักงานคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๕๔ 
๒๕

 ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการส านักงานคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๕ 
๒๖

 ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนพิเศษของข้าราชการส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๘  



๒๑ 

และงานหรือกิจการอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้องกับคณะกรรมการทั้งห้าคณะตามข้อ ๑. รวมทั้งอ านาจหน้าที่ อ่ืน 
ตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา ๕๐) และกรมบัญชีกลางยังมีหน้าที่ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
ก่อสร้าง ผู้ประกอบการพัสดุอ่ืน รวมทั้งประกาศรายชื่อผู้ประกอบการดังกล่าวในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางด้วย ซึ่งหากกรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้แล้ว หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัด
ให้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประเภทนั้นอีก (มาตรา ๕๓ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง)  ดังนั้น หากเป็นผู้ประกอบการ
ประเภทที่กรมบัญชีกลางยังไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ หน่วยงานของรัฐย่อมสามารถขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการประเภท
นั้นได ้
 
๖. การด าเนินการในการจัดซื้อจัดจ้าง 
 ๑. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
 เดิมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๘ ได้ก าหนดวิธีการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุไว้ ๕ วิธี คือ วิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีพิเศษ และวิธีกรณีพิเศษ หากจะนับรวม
การประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังก าหนดก็อาจถือได้ว่ามี ๖ 
วิธี แต่พระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (ไม่รวมงานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง) มีเพียง ๓ วิธีเท่านั้น (มาตรา ๕๕) ได้แก่ 
 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
 (๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย 
 (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่ก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
กับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ส าหรับการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ นั้น โดยปกติให้ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่กรณี 
ที่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นเข้าเงื่อนไขตามที่กฎหมายก าหนดจึงจะต้องใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก 
หรือวิธีเฉพาะเจาะจง แล้วแต่กรณี แตห่ากพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้างนั้นเป็นพัสดุที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ได้ออกกฎกระทรวงให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนแล้ว หากหน่วยงานของรัฐจะจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น
ต้องใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงก่อน ยกเว้นหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้อง
ปฏิบัติในต่างประเทศจะท าการจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ใช้วิธีประกาศ  
เชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้ (มาตรา ๕๖) 
 ส่วนขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ นั้น ก่อนท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
หน่วยงานของรัฐจะต้องจัดท าร่างขอบเขตงาน (Term of Reference : TOR) หรือรายละเอียดของพัสดุ 
ที่จะจัดซื้อจัดจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนซึ่งอาจจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการก่อนก็ได้ 



๒๒ 

(มาตรา ๕๙) และเมื่อได้จัดท าประกาศและเอกสารเชิญชวนแล้ว ต้องประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ซึ่งจะเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวนโดย
วิธีการอ่ืนด้วยก็ได้ แต่หากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจงต้องจัดท าหนังสือ 
เชิญชวนให้ผู้ประกอบการเข้ายื่นข้อเสนอตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด (มาตรา ๖๒) 
หากเป็นงานก่อสร้างก็ต้องจัดให้มีรูปแบบรายการงานก่อสร้างก่อน เว้นแต่เป็นการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง
(มาตรา ๖๐) และการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป จะต้องประกาศรายละเอียดข้อมูลราคา
กลางและแสดงการค านวณราคากลางในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางก าหนด (มาตรา ๖๓) ส าหรับผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ
จะต้องเป็นผู้ที่มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม คือ (๑) มีความสามารถตามกฎหมาย (๒) ไม่เป็นบุคคล
ล้มละลาย (๓) ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ (๔) ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือท าสัญญา
กับหน่วยงานของรัฐเนื่องจากไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติงาน (๕) ไม่ถูกแจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน (๖) 
คุณสมบัติหรือลักษณะต้องห้ามอ่ืนที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้  
ต้องก าหนดเงื่อนไขในประกาศและเอกสารเชิญชวนให้ผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอแสดงหลักฐานถึงขีดความสามารถ
และความพร้อมที่ตนมีอยู่ในวันยื่นข้อเสนอด้วย (มาตรา ๖๔) ในการคัดเลือกข้อเสนอการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ๒๗

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก นั้น ต้องด าเนินการโดยพิจารณาถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ 
และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ โดยค านึงถึงเกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อ่ืนประกอบกัน 
ตามที่ก าหนด รวมทั้งเกณฑ์อ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงหรือระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนด ซึ่งอาจใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่งหรือหลายเกณฑ์ประกอบกับเกณฑ์ด้านราคา และต้องก าหนดน้ าหนัก
ของแต่ละเกณฑ์ ให้ชัดเจน หากไม่อาจเลือกใช้ เกณฑ์ อ่ืนประกอบและจ าเป็นต้องใช้ เกณฑ์ เดียว 
ก็ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ ซึ่งต้องประกาศเกณฑ์
ที่ใช้ในการคัดเลือกและน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย 
การพิจารณาเลือกข้อเสนอให้เรียงตามล าดับคะแนน ข้อเสนอใดมีคะแนนสูงสุด ให้เลือกข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอรายนั้นพร้อมบันทึกผลการพิจารณาไว้ด้วย แต่ส าหรับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่จะต้องค านึงถึง
เทคโนโลยีของพัสดุ หรือคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ หรือกรณีอ่ืนที่ท าให้มีปัญหาในการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอที่ต้องใช้เกณฑ์ราคาหรือเกณฑ์อ่ืนประกอบ หน่วยงานของรัฐอาจก าหนดให้ยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
หรือข้อเสนออ่ืนก่อนการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนดก็ได้ 
(มาตรา ๖๕) เมื่อคัดเลือกข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอได้แล้ว ต้องประกาศผลผู้ชนะหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก
พร้อมเหตุผลในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการ 

                                                           
๒๗

 เดิมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ให้ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด หรือหากเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามประกาศ

ส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ข้อ ๓๑ ให้ใช้เกณฑ์ราคา (Price) หรือใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่า
ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)  



๒๓ 

ที่กรมบัญชีกลางก าหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย 
(มาตรา ๖๖ วรรคหนึ่ง) 
 ส าหรับกระบวนการในการท าสัญญา นั้น ก่อนที่จะลงนามในสัญญา หน่วยงานของรัฐอาจยกเลิก 
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นได้ในกรณีที่ไม่ได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือได้รับแต่ไม่เพียงพอที่จะท าการจัดซื้อ
จัดจ้างต่อไป หรือกรณีมีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะหรือได้รับการคัดเลือกมีผลประโยชน์
ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืน หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน 
กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคาตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด หรือกรณีการด าเนินการต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ หรือมีกรณีอ่ืน ในท านองเดียวกับที่กล่าวแล้วตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง และเมื่อยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างแล้วต้องแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสาร
เชิญชวนทุกรายทราบพร้อมเหตุผล ทั้งต้องประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศ 
ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และปิดประกาศโดยเปิดเผย  
ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น แต่จะเผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวิธีการอ่ืนด้วยก็ได้  
และการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ ผู้ยื่นข้อเสนอไม่สามารถเรียกร้องค่าเสียหาย
ใด ๆ ได้ (มาตรา ๖๗) แต่หากมิได้ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง หน่วยงานของรัฐจะลงนามในสัญญาได้ 
เมื่อไม่มีผู้อุทธรณ์และพ้นระยะเวลาอุทธรณ์แล้ว หรือหากมีผู้อุทธรณ์จะลงนามในสัญญาได้เมื่อได้รับแจ้งผล
การพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้ท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป เว้นแต่เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง 
โดยวิธีการคัดเลือกเนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจ
คาดหมายได้ หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงซึ่งไม่จ าเป็นต้องท าข้อตกลงเป็นหนังสือ (มาตรา ๖๖ วรรคสอง) 
 ทั้งนี้ ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้งผู้มีอ านาจต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งอาจแต่งตั้ง
เจ้าหน้าที่ด าเนินการในรูปของคณะกรรมการหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้ (มาตรา ๖๑ วรรคหนึ่ง) น อ ก จ า ก นี้ 
ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ แ ห่ ง ห นึ่ ง ยั ง อ า จ ท า ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง พั ส ดุ ใ ห้ กั บ ห น่ ว ย ง า น ข อ ง รั ฐ 
แห่งอ่ืน ๆ ด้วยก็ได้ ตามกรอบข้อตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐผู้จัดซื้อกับคู่สัญญา โดยต้องค านึงถึงความ
คุ้มค่าและวัตถุประสงค์ในการใช้งานเป็นส าคัญ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด (มาตรา ๕๘)  
ซึ่งการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแบบนี้เรียกโดยทั่วไปว่า “การรวมการจัดซื้อจัดจ้าง” 
 ข้อสังเกต  

(๑) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ไม่ว่าจะกระท าโดยหน่วยงานของรัฐหรือคณะกรรมการวินิจฉัย  
ล้วนกระท าก่อนมีการลงนามในสัญญา 

(๒) กรณีตามมาตรา ๖๗ วรรคสอง ของพระราชบัญญัตินี้ที่ก าหนดให้การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นเอกสิทธิ์ของรัฐ ผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิกนั้น จะเรียกร้องค่ าเสียหายใด ๆ ไม่ได้ นั้น  
ในระบบกฎหมายปกครองแม้รัฐมีอ านาจพิเศษหรือมีเอกสิทธิ์ได้ในบางกรณี แต่การมีอ านาจพิเศษหรือเอกสิทธิ์
เหล่านั้นจะเป็นเรื่องที่ ให้ฝ่ายปกครองมีอ านาจกระท าหรือละเว้นกระท าได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  



๒๔ 

หรือโดยปราศจากการควบคุมตรวจสอบความชอบด้วยกฎหมาย แต่การมีอ านาจพิเศษหรือเอกสิทธิ์เหล่านั้น
ไม่ได้หมายความรวมไปถึงว่า จะท าให้รัฐไม่ต้องรับผิดหรือปราศจาก “ความรับผิดชอบ” กล่าวคือ รัฐยังคงต้อง
เยียวยาและรับผิดต่อความเสียหายที่เกิดขึ้น ดังนั้น จึงต้องติดตามกรณีนี้ในอนาคตเมื่อมีการฟ้องเรียกร้อง
ค่าเสียหายต่อศาลปกครอง ศาลจะวินิจฉัยกรณีนี้อย่างไร๒๘ 
 ๒. งานจ้างท่ีปรึกษา 
 ส าหรับงานจ้างที่ปรึกษา นั้น เดิมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  
ข้อ ๗๗ ได้ก าหนดไว้ ๒ วิธี คือ วิธีตกลง และวิธีคัดเลือก แต่พระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดให้กระท าได้ ๓ วิธี 
และมีลักษณะคล้ายกันกับวิธีในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (มาตรา ๖๙) ได้แก่ 
 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
 (๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข  
ที่ก าหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตาม 
ที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย 
 (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
ที่ก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา 
 ซึ่งการจ้างที่ปรึกษาจะเลือกใช้วิธีใดนั้น ต้องพิจารณาว่างานจ้างที่ปรึกษานั้นเข้าตามหลักเกณฑ์ใด (มาตรา 
๗๐) แต่ที่ปรึกษาที่จะเข้าร่วมการเสนองานได้ ต้องเป็นที่ปรึกษาที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา 
กระทรวงการคลัง เว้นแต่จะมีหนังสือรับรองจากศูนย์ข้อมูลดังกล่าวว่าไม่มีที่ปรึกษาเป็นผู้ให้บริการในงานที่จ้าง
นั้น หรือเป็นงานจ้างที่ปรึกษาของหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ (มาตรา ๗๓) และในการด าเนินงานจ้าง 
ที่ปรึกษาแต่ละครั้ง จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้างที่ปรึกษาเพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินงานจ้าง 
ที่ปรึกษานั้น (มาตรา ๗๔) โดยงานจ้างที่ปรึกษาด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การจัดท าประกาศเชิญชวนหรือ
หนังสือเชิญชวน และการประกาศผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกด าเนินการเช่นเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (มาตรา ๗๗ ประกอบมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๖) ส าหรับการพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอต้องด าเนินการโดยค านึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างเป็นส าคัญ โดยพิจารณาเกณฑ์ด้าน
คุณภาพตามที่ก าหนด (มาตรา ๗๕) ทั้งนี้ การคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก 
นอกจากพิจารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว ยังต้องเป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ าหนักด้วย คือ 
หากเป็นงานจ้างที่ปรึกษาเพ่ือด าเนินงานประจ า งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพอยู่แล้ว หรืองาน
ที่ไม่ซับซ้อน ต้องเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพที่ เสนอราคาต่ าสุด หาก เป็นงานจ้าง 
ที่ปรึกษาที่ เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน ต้องคัดเลือกผู้ยื่ นข้อเสนอ 
ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพรายที่ได้คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด แต่หากเป็นงานจ้าง 

                                                           
๒๘

 ดร. บุญอนันต์ วรรณพาณิชย์, ระบบกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาภาครัฐ, หน้า ๒๕ - ๒๖  



๒๕ 

ที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ต้องคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพรายที่ได้คะแนนคุณภาพมาก
ที่สุด (มาตรา ๗๖) 
 ๓. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
 เดิมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ได้ก าหนดให้กระท าได้  
๔ วิธี คือ วิธีตกลง วิธีคัดเลือก วิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด และวิธีพิเศษ ซึ่งพระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดให้
กระท าได้ ๔ วิธีเช่นกัน (มาตรา ๗๙ ประกอบมาตรา ๘๐ มาตรา ๘๑ มาตรา ๘๒ และมาตรา ๘๓) ได้แก่   
 (๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีนี้ใช้กับงานที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน 
 (๒) วิธีคัดเลือก โดยการที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
ที่ก าหนดไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่งานนั้นมีผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่
ก าหนดน้อยกว่าสามราย และการจะใช้วิธีคัดเลือกได้ต้องปรากฏว่าได้ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มี
ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก เป็นงาน
เกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิดซึ่งหน่วยงานของรัฐไม่มีข้อมูลเพียงพอที่จะก าหนดรายละเอียดเบื้องต้น
ได้ หรือกรณอ่ืีนที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 (๓) วิธีเฉพาะเจาะจง โดยการที่หน่วยงานของรัฐเลือกจ้างผู้ให้บริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบ  
หรือเคยเห็นความสามารถแล้ว ตามที่คณะกรรมการด าเนินงานจ้างออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีนี้ได้
เสนอแนะ และการจะใช้วิธีนี้ได้ต้องปรากฏว่าได้ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือก
แล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก เป็นงานจ้างที่มีวงเงินค่าก่อสร้างไม่เกิน 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้า 
จะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือความมั่นคงของชาติ เป็นงานที่จ าเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดิมท าต่อจากงาน 
ที่ได้ท าไว้แล้ว เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค หรือกรณีที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 (๔) วิธีประกวดแบบ โดยการที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ให้บริการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข 
ที่ก าหนดเพ่ือออกแบบงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรม
ของชาติ หรืองานอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
 ทั้งนี้ ผู้ให้บริการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอต้องมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม แล้วแต่
กรณี หากเป็นนิติบุคคลต้องเป็นผู้ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับสภาวิชาชีพนั้น ๆ  ด้วย (มาตรา ๘๗) ซ่ึงลักษณะต้องห้ามที่ส าคัญ
ส าหรับผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ก็คือ ผู้ให้บริการที่เป็นคู่สัญญาต้องไม่มีส่วนได้เสีย 
กับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น ตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด (มาตรา ๘๘)  
และในการด าเนินงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างแต่ละครั้งจะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจ้าง
ออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างเพ่ือรับผิดชอบในการด าเนินงานออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างนั้น (มาตรา ๘๙) 
การคัดเลือกให้เลือกจากผู้ที่มีแนวคิดได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด (มาตรา ๙๐ วรรคหนึ่ง) โดยงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป การจัดท าประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน  
และการประกาศผู้ชนะหรือผู้ได้รับการคัดเลือกด าเนินการเช่นเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีประกาศเชิญ
ชวนทั่วไป (มาตรา ๙๑ ประกอบมาตรา ๖๒ และมาตรา ๖๖) 



๒๖ 

 อนึ่ง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ยังใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง  
แบบรวมการจัดซื้อจัดจ้างได้เช่นเดียวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ (มาตรา ๗๒ มาตรา ๘๖ ประกอบมาตรา ๕๘) 
 ส าหรับวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง สามารถกระท าได้ตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด (มาตรา ๕๗ มาตรา ๗๑ และมาตรา ๘๕) 
 
๗. การท าสัญญา 
 สัญญาต้องท าตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนดโดยความเห็นชอบของส านักงานอัยการสูงสุด  
หากจ าเป็นต้องท าสัญญาที่มีข้อความหรือรายการที่แตกต่างไปจากแบบที่ก าหนด โดยมีสาระส าคัญ 
ตามที่ก าหนดไว้ในแบบและไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระท าได้ เว้นแต่เห็นว่าจะมีปัญหาท าให้
เสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอก็ให้ส่งร่างสัญญาไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดให้ความเห็นชอบก่อน ถ้าหากไม่อาจ
ท าสัญญาตามแบบที่ก าหนดได้และต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่ให้ส่งร่างสัญญานั้นไปให้ส านักงานอัยการสูงสุด 
ให้ความเห็นชอบก่อน แต่หากไม่ได้ท าตามแบบที่ก าหนดหรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาไปให้ส านักงานอัยการสูงสุด 
ให้ความเห็นชอบก่อน หรือการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามไปแล้ว หน่วยงานของรัฐสามารถส่งสัญญานั้นให้
ส านักงานอัยการสูงสุดให้ความเห็นชอบในภายหลังได้ เมื่อส านักงานอัยการสูงสุดเห็นชอบ หรือเห็นชอบแต่ให้
แก้ไข ถ้าแก้ไขให้เป็นไปตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์ แต่ถ้าไม่ได้
ท าสัญญาตามแบบที่ก าหนด หรือไม่แก้ไขสัญญาตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด หรือคู่สัญญาไม่ตกลง
หรือยินยอมให้แก้ไขสัญญาตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด หากส่วนที่แตกต่างจากแบบหรือส่วนที่ไม่
แก้ไขดังกล่าวเป็นส่วนที่เป็นสาระส าคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรงให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ 
(มาตรา ๙๓ วรรคหนึ่ง - วรรคสาม วรรคห้า และวรรคหก) ทั้งนี้ การจะวินิจฉัยว่าสัญญาเป็นโมฆะหรือไม่
คู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดต้องเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายให้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ชาด (มาตรา ๑๐๔ วรรค
สาม) และสัญญาที่ท าในประเทศต้องมีข้อก าหนดห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วง เว้นแต่การจ้างช่วงบางส่วนที่ได้รับ
อนุญาตจากหน่วยงานของรัฐคู่สัญญา ถ้าคู่สัญญาฝ่าฝืนไปจ้างช่วงต้องก าหนดให้มีค่าปรับไม่น้อยกว่าร้อยละสิบ
ของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา (มาตรา ๙๕) แต่หากต้องท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศให้ท าเป็น
ภาษาอังกฤษและสรุปสาระส าคัญเป็นภาษาไทยตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
เว้นแต่การท าสัญญาต่างประเทศตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด (มาตรา ๙๓ วรรคสี่) ส าหรับหน่วยงาน 
ของรัฐในต่างประเทศจะท าสัญญาเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาของประเทศที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ โดย
ผ่านการพิจารณาของผู้เชี่ยวชาญของหน่วยงานของรัฐก็ได้ (มาตรา ๙๔) การท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท า
ตามแบบสัญญาที่ก าหนดกระท าได้เฉพาะในกรณีที่กฎหมายก าหนดไว้ (มาตรา ๙๖) สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้
ลงนามแล้วผู้มีอ านาจมีดุลพินิจที่จะแก้ไขได้ตามกรณีที่ก าหนด ที่ส าคัญคือหากการแก้ไขจะมีปัญหาในทางเสีย
ประโยชน์หรือไม่รัดกุมพอ ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดให้ความเห็นชอบก่อน และหาก
เป็นการแก้ไขเพ่ือลดวงเงินเป็นอ านาจของผู้อนุมัติตามวงเงินเดิม แต่หากแก้ไขเพ่ิมวงเงินแล้ววงเงินรวมท าให้ผู้
มีอ านาจอนุมัติเปลี่ยนแปลงไปก็ต้องให้ผู้มีอ านาจอนุมัติตามวงเงินรวมดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติด้วย  (มาตรา ๙๗) 



๒๗ 

อย่างไรก็ตาม สัญญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้วหน่วยงานของรัฐต้องประกาศเผยแพร่สาระส าคัญ รวมทั้ง
การแก้ไขเปลี่ยนแปลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดด้วย (มาตรา ๙๘)  
 จากบทบัญญัติของพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวกับการท าสัญญาถือได้ว่า บทบัญญัติของกฎหมาย 
ที่เกี่ยวกับระบบสัญญาในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ได้ก าหนดเงื่อนไขที่ถือว่าสัญญาดังกล่าว
เป็นโมฆะเป็นครั้งแรก นอกจากนี้ พระราชบัญญัตินี้ยังให้มีข้อก าหนดในสัญญาห้ามคู่สัญญาไปจ้างช่วงทั้งหมด 
การจ้างช่วงกระท าได้เฉพาะบางส่วนที่หน่วยงานของรัฐคู่สัญญาอนุญาตแล้วเท่านั้น ทั้งยังได้ก าหนดค่าปรับ
กรณีคู่สัญญาไปจ้างช่วงโดยไม่ได้รับอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาเอาไว้ด้วย นอกเหนือจากค่าปรับ
กรณีท างานไม่แล้วเสร็จหรือไม่อาจส่งมอบพัสดุได้ตามก าหนดเวลาของสัญญาหรือข้อตกลง 
 กรณีมีปัญหาว่า สัญญาหรือข้อตกลงด้วยวาจาใช้บังคับได้หรือไม่ กรณีนี้ศาลปกครองสูงสุด 
ได้วินิจฉัยไว้ว่า สัญญาที่ท าด้วยวาจาดังกล่าวมีผลผูกพันตามกฎหมาย หน่วยงานทางปกครองย่อมไม่อาจปฏิเสธ
ความรับผิดโดยอ้างเหตุที่เจ้าหน้าที่ไม่ได้ด าเนินการจัดท าสัญญาให้ถูกต้องตามข้ันตอนหรือระเบียบเกี่ยวกับการ
พัสดุก าหนดไว้ เนื่องจากการไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว เป็นเรื่องขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในของ
เ จ้ า ห น้ า ที่ เ ท่ า นั้ น ๒๙ ห รื อ ก ร ณี ที่ เ จ้ า ห น้ า ที่ ท า สั ญ ญ า ที่ เ กิ ด จ า ก อ นุ มั ติ ใ ช้ เ งิ น 
ผิดหลักเกณฑ์การใช้เงินตามที่ระเบียบกระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งศาลปกครองสูงสุดได้วินิจฉัยว่า ระเบียบ
ดั ง กล่ า ว เป็ น เ รื่ อ งการบริ ห าร ง านภาย ในหน่ ว ย งานทางปกครอง  การที่ เ จ้ าหน้ าที่ ไ ม่ ปฏิ บั ติ  
ให้เป็นไปตามระเบียบเป็นเรื่องที่หน่วยงานทางปกครองต้องไปว่ากล่าวกันเอง หน่วยงานทางปกครอง  
ไม่อาจยกระเบียบดังกล่าวขึ้นอ้างท าให้ผู้รับจ้างซึ่งเป็นบุคคลภายนอกได้รับผลกระทบ๓๐ 
 ทั้งนี้  หากคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐเห็นว่าสัญญาหรือข้อตกลงที่ท าขึ้นนั้นเป็นโมฆะตาม  
ค าวินิจฉัยชี้ขาดของคณะกรรมการนโยบายหรือไม่ กรณีเช่นนี้คู่สัญญานั้นย่อมสามารถเสนอข้อพิพาทต่อศาลที่
มีเขตอ านาจได ้(ศาลยุติธรรม : สัญญาทางแพ่ง หรือศาลปกครอง : สัญญาทางปกครอง) 
 
๘. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ  
 การด าเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลงต้องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือรับผิดชอบการ
บริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ แต่ถ้าการจัดจัดซื้อจัดจ้างนั้นมีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวง จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุโดยท าหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุก็ได้ (มาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง และวรรคสอง) ส าหรับงานก่อสร้างที่มีขั้นตอนการด าเนินงานอัน
จ าเป็นต้องมีการควบคุมงาน หรือก าหนดเงื่อนไขจ่ายเงินเป็นงวดตามความก้าวหน้าของงาน หน่วยงานของรัฐ
ต้องแต่งตั้งผู้ควบคุมงานด้วย (มาตรา ๑๐๑)  

                                                           
๒๙

 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๑๖/๒๕๔๗, อ. ๒๗/๒๕๔๙ และ อ. ๕๕/๒๕๕๐ 
๓๐

 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๒๙๖/๒๕๕๒ และ อ. ๓๘๔/๒๕๕๒ 



๒๘ 

 ส าหรับการงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาท างานตามสัญญาหรือข้อตกลง เป็นดุลพินิจของ 
ผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาเฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้ (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงาน
ของรัฐ (๒) เหตุสุดวิสัย (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย (๔)  
เหตุอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ซึ่งหลักเกณฑ์และวิธีการของดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการ
ท างานหรือข้อตกลง เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด (มาตรา ๑๐๒)  
 ส่วนการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง นั้น เป็นดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาในกรณีดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุตามที่กฎหมายก าหนด (๒) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือท างานให้
แล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่ก าหนด (๓) เหตุ อ่ืนตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญา 
หรือข้อตกลง และ (๔) เหตุอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด และกระท าได้เฉพาะ
กรณีที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพ่ือประโยชน์สาธารณะ หรือเพ่ือแก้ไขข้อเสียเปรียบ  
ของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้นต่อไป หากการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
มิได้เกิดจากฝ่ายหน่วยงานของรัฐ หรือการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงนั้นหน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับ 
แล้วแต่กรณี หากคู่สัญญาเห็นว่าตนได้รับความเสียหายจะยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้
ค่าเสียหายก็ได้ ในกรณีเช่นนี้หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับค าขอให้ไว้เป็นหลักฐานและแต่งตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมาพิจารณา แล้วพิจารณาค าขอนั้นโดยไม่ชักช้า ตามหลักเกณฑ์ วิธีการและระยะเวลาที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนด ซึ่งหากวงเงินค่าเสียหายอยู่ในหลักเกณฑ์ที่ก าหนดต้องรายงานกระทรวงการคลัง
เพ่ือให้ความเห็นชอบก่อน คู่สัญญาที่ไม่พอใจผลการพิจารณามีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหาย
ตามสัญญาต่อไปได้ (มาตรา ๑๐๓)   
 ทั้งนี้ คณะกรรมการนโยบายอาจประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางก าหนด
กรณีตัวอย่างที่ถือว่าในกรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเกิดจากหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้
หรือตามระเบียบกฎเกณฑ์ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้เป็นส่วนที่เป็นสาระส าคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่าง
ร้ายแรง หรือที่ไม่เป็นสาระส าคัญ หรือเป็นกรณีผิดพลาดไม่ร้ายแรง แต่หากคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดเห็นว่า
สัญญาหรือข้อตกลงนั้นเป็นโมฆะหรือไมก่็สามารถเสนอเรื่องต่อคณะกรรมการนโยบายให้เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดได้ 
(มาตรา ๑๐๔ วรรคสอง และวรรคสาม) 
 ข้อสังเกต  

(๑) กรณีมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม ที่บัญญัติว่า “ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือ
ข้อตกลง...” อาจท าให้พิจารณาได้ว่าสัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐนั้น 
คู่สัญญามีสิทธิเท่าเทียมกันในการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตามหลักในทางกฎหมายแพ่ง กรณีไม่มีปัญหา
หากสัญญาหรือข้อตกลงที่เกิดขึ้นมีลักษณะเป็นสัญญาทางแพ่งของฝ่ายปกครอง แต่มีปัญหาว่าหากสัญญา 
หรือข้อตกลงนั้นมีลักษณะเป็นสัญญาทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง 
และวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒๓๑ ซึ่งการบอกเลิกสัญญาเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานทางปกครอง

                                                           
๓๑

 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒  



๒๙ 

คู่สัญญา โดยศาลปกครองสูงสุดก็ได้มีค าวินิจฉัยรับรองเอกสิทธิ์ของฝ่ายปกครองในการบอกเลิกสัญญา 
ทางปกครองไว้ว่า การปฏิบัติตามสัญญาทางปกครองเพ่ือให้การบริการสาธารณะบรรลุผล คู่สัญญาฝ่าย
ปกครองจะมีอ านาจพิเศษหรือเอกสิทธิ์เหนือคู่สัญญาฝ่ายเอกชน เช่น อ านาจในการควบคุมดูแลหรือบังคับให้
คู่สัญญาฝ่ายเอกชนปฏิบัติตามสัญญา อ านาจในการแก้ไขข้อก าหนดของสัญญาได้ฝ่ายเดียว และอ านาจ  
ในการเลิกสัญญาได้ฝ่ายเดียว เป็นต้น โดยเอกชนผู้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับฝ่ายปกครองมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตาม
สัญญาทางปกครองและต้องยอมรับอ านาจพิเศษหรือเอกสิทธิ์ดังกล่าวของฝ่ายปกครอง ส าหรับการบอกเลิก
สัญญาทางปกครองนั้น แม้คู่สัญญาฝ่ายปกครองจะมีเอกสิทธิ์เหนือคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งที่จะบอกเลิกสัญญาได้ฝ่าย
เดียว ก็เนื่องจากฝ่ายปกครองมีภาระหน้าที่ในการจัดท าบริการสาธารณะเพ่ือตอบสนองต่อความต้องการ 
ของประชาชนเป็นหลัก และการคุ้มครองประโยชน์ของมหาชนหรือประโยชน์ส่วนรวมในการปฏิบัติตามสัญญา
ทางปกครองจะอยู่เหนือประโยชน์ของปัจเจกบุคคลเสมอ แต่หากการบอกเลิกสัญญาของฝ่ายปกครอง
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่คู่สัญญาฝ่ายเอกชน คู่สัญญาฝ่ายเอกชนก็มีสิทธิเรียกร้องให้ฝ่ายปกครองชดใช้
เยียวยาความเสียหายที่เกิดข้ึนได้ เพราะฉะนั้น การบอกเลิกสัญญาทางปกครองของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนโดยท า
ให้การบริการสาธารณะต้องหยุดชะงักไม่บรรลุวัตถุประสงค์จึงไม่อาจกระท าได้ ๓๒ นอกจากนี้ ศาลปกครองสูงสุด
ยังได้วินิจฉัยเกี่ยวกับการที่คู่สัญญาฝ่ายเอกชนอ้างมาตรา ๓๘๗ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาบอกเลิก
สัญญาทางปกครองไว้ว่า มาตรา ๓๘๗ แห่งประมวลกฎหมายดังกล่าว เป็นบทบัญญัติที่ให้สิทธิในการบอกเลิกสัญญา
แก่คู่ สัญญาฝ่ าย เจ้ าหนี้ ในกรณีที่ คู่ สัญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งผิ ดนัดช าระหนี้  โดยที่บทบัญญัติ ดั งกล่ าว  
มีเจตนารมณ์ที่มุ่งคุ้มครองประโยชน์ของเจ้าหนี้ในฐานะปัจเจกบุคคลอย่างเท่าเทียมกัน แต่ส าหรับการปฏิบัติ
ตามสัญญาทางปกครองนั้น จะให้ความส าคัญกับภาระหน้าที่ของฝ่ายปกครองในการจัดท าบริการสาธารณะ
เพ่ือตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนเป็นหลัก และการคุ้มครองประโยชน์ของมหาชนหรือประโยชน์
ส่วนรวมในการปฏิบัติตามสัญญาทางปกครองจะอยู่เหนือประโยชน์ของปัจเจกบุคคลเสมอ เพราะฉะนั้น  
การบอกเลิกสัญญาทางปกครองของคู่สัญญาฝ่ายเอกชนโดยการท าให้บริการสาธารณะต้องหยุดชะงักไม่บรรลุ
วัตถุประสงค์ จึงไม่อาจกระท าได้ ดังนั้น การที่ผู้คัดค้านยกเอาเหตุที่ผู้ร้องผิดนัดช าระหนี้มาบอกเลิกสัญญาตาม
ม า ต ร า  ๓ ๘ ๗  โ ด ย ท า ใ ห้ ก า ร จั ด ท า บ ริ ก า ร ส า ธ า ร ณ ะ ข อ ง ผู้ ร้ อ ง ต้ อ ง ห ยุ ด ช ะ งั ก  
ผู้คัดค้านไม่อาจกระท าได้๓๓ จึงมีปัญหาที่ต้องพิจารณาว่ารัฐได้สละเอกสิทธิ์ในการบอกเลิกสัญญาทางปกครองได้ฝ่าย
เดียว โดยยินยอมให้คู่สัญญาฝ่ายเอกชนมีสิทธิบอกเลิกสัญญาทางปกครองได้เช่นเดียวกันหรือไม่ ปัญหานี้

                                                                                                                                                                                     
     มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้ “สัญญาทางปกครอง” หมายความรวมถึง สัญญาที่คู่สัญญาอย่างน้อยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเป็นหน่วยงานทาง
ปกครองหรือเป็นบุคคลซึ่งกระท าการแทนรัฐ และมีลักษณะเป็นสัญญาสัมปทาน สัญญาที่ให้จัดท าบริการสาธารณะ หรือจัดให้มี  
สิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ  
๓๒

 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๓๑๔/๒๕๕๔ 
๓๓

 ค าพิพากษาศาลปกครองสูงสุดที่ อ. ๖๗๖/๒๕๕๔ 

     ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๓๘๗ ถ้าคู่สัญญาฝ่ายหนึ่งไม่ช าระหนี้ อีกฝ่ายหนึ่งจะก าหนดระยะเวลาพอสมควร แล้วบอก
กล่าวให้ฝ่ายนั้นช าระหนี้ภายในระยะเวลานั้นก็ได้ ถ้าและฝ่ายนั้นไม่ช าระหนี้ภายในระยะเวลาที่ก าหนดให้ไซร้ อีกฝ่ายหนึ่งจะบอกเลิกสัญญา
เสียก็ได้ 



๓๐ 

ผู้เขียนเห็นว่า การตีความบทบัญญัติในส่วนนี้ต้องตีความอย่างแคบว่า การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง 
ตามบทบัญญัติส่วนแรกของมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม ดังกล่าว หมายถึงเฉพาะสัญญาหรือข้อตกลงที่มีลักษณะ
เป็นสัญญาทางแพ่งของฝ่ายปกครองเท่านั้น ไม่หมายความรวมถึงสัญญาหรือข้อตกลงที่มีลักษณะเป็นสัญญา
ทางปกครองตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง พ.ศ. ๒๕๔๒ 
อย่างไรก็ตาม ปัญหาดังกล่าวคงต้องรอให้มีข้อพิพาทไปสู่ศาลปกครองเสียก่อน และศาลปกครองสูงสุด 
จะวินิจฉัยปัญหาดังกล่าวอย่างไร  

(๒) กรณีตามมาตรา ๑๐๓ วรรคสาม ส่วนที่บัญญัติให้คู่สัญญาที่เห็นว่าตนได้รับความเสียหาย จะยื่น
ค าขอต่อหน่วยงานของรัฐ ให้ พิจารณาชดใช้ค่ า เสียหายก็ ได้  แล ะให้หน่วยงานของรัฐออกใบรับ 
ค าขอไว้เป็นหลักฐาน และตั้งคณะกรรมการขึ้นมาพิจารณาค่าเสียหายภายในระยะเวลาตามระเบียบ  
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด หากวงเงินค่าเสียหายต้องตามระเบียบก าหนดต้องรายงาน
กระทรวงการคลังให้ความเห็นชอบก่อน หากคู่สัญญาไม่พอใจในผลการพิจารณาให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล 
เพ่ือเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายต่อไป นั้น กรณีมีปัญหาว่าการยื่นค าขอต่อหน่วยงานของรัฐคู่สัญญาให้พิจารณา
ชดใช้ค่าเสียหายดังกล่าว เป็นขั้นตอนหรือวิธีการที่กฎหมายก าหนดไว้โดยเฉพาะส าหรับการแก้ไขความ
เดือดร้อนหรือเสียหายของคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐก่อนน าข้อพิพาทมาฟ้องต่อศาลหรือไม่ ผู้เขียนเห็นว่า 
การด าเนินการของคู่สัญญาเช่นว่านั้นมิใช่ขั้นตอนหรือวิธีการส าหรับการแก้ไขความเดือดร้อนหรือเสียหายของ
คู่สัญญาก่อนน าข้อพิพาทมาฟ้องต่อศาล เป็นเพียงทางเลือกส าหรับคู่สัญญาผู้ได้รับความเสียหายเท่านั้น 
เนื่องจากการฟ้องคดีเกี่ยวกับสัญญา นั้น หากคู่สัญญามีข้อโต้แย้งกันเกี่ยวกับสัญญาย่อมสามารถน าข้อพิพาท
มาฟ้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจได้โดยตรงภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดไว้ (อายุความ) ดังนั้น แม้คู่สัญญา
ไม่ได้ด าเนินการดังกล่าวก็สามารถน าข้อพิพาทมาฟ้องต่อศาลที่มีเขตอ านาจได้ทันที หรือคู่สัญญาจะยื่นค าขอ
ต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหาย พร้อมกับการยื่นฟ้องคดีต่อศาลที่มีเขตอ านาจก็ได้  หากเป็น
การด าเนินการพร้อมกันในกรณีหลังนี้ และหน่วยงานของรัฐได้ชดใช้ค่าเสียหายเป็นที่พอใจของคู่สัญญาแล้ว 
เช่นนี้ศาลย่อมต้องมีค าสั่งจ าหน่ายคดี แต่หากคู่สัญญายังไม่พอใจค่าเสียหายที่หน่วยงานของรัฐก าหนดหรือชดใช้
ให้ ศาลย่อมต้องพิจารณาเพื่อมีค าพิพากษาคดีต่อไป 
 
๙. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
 หน่วยงานของรัฐต้องประเมินผลการปฏิบัติ งานของผู้ประกอบการที่ เข้าร่วมยื่นข้อเสนอ 
การจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนด โดยพิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาของคู่สัญญาเป็นส าคัญ  
แต่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังอาจออกระเบียบก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติงานอ่ืนนอกเหนือจาก
ความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามสัญญาก็ได้ และการประเมินผลการปฏิบัติงานดังกล่าวถือเป็น
ส่วนหนึ่งของเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้ประกอบการรายใดที่ไม่ผ่านการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานตามเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือการท าสัญญาไว้เป็นการชั่วคราว จนกว่าจะมีผล
การปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด และถือว่าขาดคุณสมบัติและมีลักษณะต้องห้ามในการเข้ายื่น



๓๑ 

ข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐ (มาตรา ๑๐๖ มาตรา ๑๐๗ และมาตรา ๑๐๘ ประกอบ
มาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๔)) 
   
๑๐. การทิ้งงาน 
 ปลัดกระทรวงการคลังโดยความเห็นของคณะกรรมการวินิจฉัย เป็นผู้มีอ านาจสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน ซึ่งสามารถสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานได้ในกรณีที่ปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ของหน่วยงานของรัฐกระท าการโดยไม่มีเหตุอันสมควร ให้ถือว่าเป็นการทิ้งงาน ดังนี้ (๑) ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่
ยอมไปท าสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก าหนด (๒) เป็นคู่สัญญา 
หรือผู้รับจ้างช่วงที่ได้รับอนุญาตแล้ว ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น (๓) กระท าการอันมี
ลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระท าการโดยไม่สุจริต (๔) ผลการปฏิบัติตามสัญญา
หรือของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด  
หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง (๕) ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างหรือผู้ประกอบการงานก่อสร้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียร่วมกันตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ก าหนด และ (๖) การกระท าอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง และในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้ทิ้งงาน 
ถ้าการกระท าดังกล่าวเกิดจากหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร หรือผู้มีอ านาจในการด าเนินงาน
ของนิติบุคคลนั้น ให้สั่งบุคคลดังกล่าวเป็นผู้ทิ้งงานด้วย และการสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานนั้นจะถูกแจ้งเวียนรายชื่อให้
หน่วยงานของรัฐทราบกับแจ้งเวียนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง รวมทั้งแจ้งให้ผู้ทิ้งงาน
ทราบด้วย ผลจากการถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานท าให้หน่วยงานของรัฐไม่อาจท าการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงานได้  
หรืออีกนัยหนึ่งคือผู้ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานนั้น ไม่สามารถเข้าร่วมยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐในการจัดซื้อ 
จัดจ้างได้เพราะถือว่าเป็นผู้ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้าม ทั้งนี้ ผู้ที่ถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานอาจร้องขอให้
ได้รับการเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด 
(มาตรา ๑๐๙ มาตรา ๑๑๐ และมาตรา ๑๑๑ ประกอบมาตรา ๖๔ วรรคหนึ่ง (๕)) 
  
๑๑.การบริหารพัสดุ   
 ในการบริหารพัสดุหน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง 
ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่ เหมาะสม คุ้มค่า  และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด  
ซึ่งการด าเนินการดังกล่าวรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา  
และการจ าหน่ายพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก าหนด (มาตรา ๑๑๒  
และมาตรา ๑๑๓)  
 
๑๒. การอุทธรณ์ 
 เดิมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ไม่ได้ก าหนดการอุทธรณ์ค าสั่ง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ไว้  แต่ค าสั่ ง เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ เป็นค าสั่ งทางปกครอง  



๓๒ 

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่  ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ข้อ ๑. ประกอบ (๒) ของนิยาม “ค าสั่งทางปกครอง”ในมาตรา ๕ แห่ง
พระราชบัญญัติดังกล่าว๓๔ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับผลกระทบจากค าสั่งจึงต้องยื่นอุทธรณ์ต่อหน่ วยงาน 
ของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างนั้น ตามมาตรา ๔๔ แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว๓๕ ส่วนการประกวดราคาด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. ๒๕๔๙ ข้อ ๙ (๓) หรือข้อ ๑๐ (๕) แล้วแต่กรณี แต่พระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดการยื่น
อุ ท ธ ร ณ์ แ ล ะอ ง ค์ ก ร ที่ มี อ า น า จ ห น้ า ที่ ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า อุ ท ธ ร ณ์ ไ ว้ โ ด ย เ ฉ พ า ะ  คื อ  ใ น ก ร ณี 
ที่ผู้ ยื่นข้อเสนอเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิ ได้ปฏิบัติ ให้ เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด  
ในพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบกฎหมายที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ อันเป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศ
ผลให้เป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นคู่สัญญา ผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวมีสิทธิยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงาน
ของรัฐโดยท าเป็นหนังสือใช้ถ้อยค าสุภาพ ระบุข้อเท็จจริงและเหตุผล พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง (มาตรา 
๑๑๔ มาตรา ๑๑๖ และมาตรา ๑๑๗)  
 ส าหรับการพิจารณาอุทธรณ์ นั้น ในเบื้องต้นหน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้พิจารณา หากเห็น
ด้วยกับอุทธรณ์ก็ด าเนินการตามความเห็นนั้นภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ แต่หากไม่เห็นด้วย
กับอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนต้องรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ภายใน
สามวันท าการนับแต่วันที่ครบก าหนดดังกล่าว (มาตรา ๑๑๘)  ในการนี้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้องพิจารณา
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน หากไม่แล้วเสร็จก็ขยายระยะเวลาออกไปได้อีกไม่เกิน
สองครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว และแจ้งให้ผู้อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทราบ (มาตรา ๑๑๙ วรรคหนึ่ง) แต่หากพ้นระยะเวลาแล้วยังพิจารณาอุทธรณ์
ไม่แล้วเสร็จก็ให้ยุติเรื่อง และคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์แจ้งผู้ อุทธรณ์และผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกทราบ พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป (มาตรา ๑๑๙ วรรคสาม) 
ในการพิจารณาอุทธรณ์ถ้าคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังขึ้นและมีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้าง 

                                                           
๓๔

 กฎกระทรวง ฉบับที่ ๑๒ (พ.ศ. ๒๕๔๓) ออกตามความในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ ได้ก าหนดให้การ

ด าเนินการของเจ้าหน้าที่ดังต่อไปนี้ เป็นค าสั่งทางปกครอง 

 ๑. การด าเนินการเกี่ยวกับการจัดหาหรือให้สิทธิประโยชน์ในกรณีดังต่อไปนี้ 
      (๑) การสั่งรับหรือไม่รับค าเสนอขาย รับจ้าง แลกเปลี่ยน ให้เช่า ซื้อ หรือให้สิทธิประโยชน์ 
      (๒) การอนุมัติสั่งซื้อ จ้าง แลกเปลี่ยน เช่า ขาย ให้เช่า หรือให้สิทธิประโยชน์ 
      (๓) การสั่งยกเลิกกระบวนการพิจารณาค าเสนอหรือการด าเนินการอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

      (๔) การสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงาน 
๓๕

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙ 

     มาตรา ๔๔ วรรคหนึ่ง ภายใต้บังคับมาตรา ๔๘ ในกรณีที่ค าสั่งทางปกครองใดไม่ได้ออกโดยรัฐมนตรีและไม่มีกฎหมายก าหนดขั้นตอน
อุทธรณ์ภายในฝ่ายปกครองไว้เป็นการเฉพาะ ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อเจ้าหน้าที่ผู้ท าค าสั่งทางปกครองภายในสิบห้า
วันนับแต่วันที่ตนได้รับแจ้งค าสั่งดังกล่าว 



๓๓ 

อย่างมีนัยส าคัญ ให้สั่งหน่วยงานของรัฐด าเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้างใหม่หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตาม 
ที่เห็นสมควร แต่ถ้าเห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้นและไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ ให้แจ้งหน่วยงาน
ของรัฐท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ดังกล่าวเป็นที่สุด (มาตรา ๑๑๙ วรรค
สอง และวรรคสาม) หากผู้อุทธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉัยอุทธรณ์หรือการยุติเรื่องและเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับ
ผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้อุทธรณ์มีสิทธิฟ้องเรียกค่าเสียหายจากหน่วยงานของรัฐได้ ทั้งนี้ การฟ้องเรียกค่าเสียหาย
ดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว  (มาตรา 
๑๑๙ วรรคสี่)  
 กรณีดังต่อไปนี้ไม่สามารถยื่นอุทธรณ์ได้ (๑) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ 
ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ (๒) การยกเลิกการจัดซื้อจัด
จ้างก่อนที่หน่วยงานของรัฐจะได้ลงนามในสัญญา (๓) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบ
กฎเกณฑ์ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือหนังสือ
เชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ (๔) กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง (มาตรา ๑๑๕)  
 ข้อสังเกต  
 (๑) การตีความและวินิจฉัยข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๓)  
และวรรคสี่ เป็นคนละกรณีกับการพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ 
ประกอบมาตรา ๑๑๔ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) และมีความแตกต่างกัน กล่าวคือ การตีความและวินิจฉัย
ข้ อหารื อ ของคณะกรรมการวิ นิ จฉั ยอาจ เกิ ด จากการที่ หน่ วย ง านของรั ฐ เป็ นผู้ ข อหารื อก็ ไ ด้  
การขอหารือไม่ได้ก าหนดระยะเวลาไว้ และระยะเวลาการพิจารณาข้อหารือของคณะกรรมการวินิจฉัยตาม
มาตรา ๒๙ วรรคสาม เป็นเพียงระยะเวลาเร่งรัดการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายใน
ก าหนดระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการวินิจฉัยก็ยังสามารถพิจารณาได้  ส่วนการพิจารณาอุทธรณ์ 
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เกิดจากผู้ยื่นข้อเสนอเฉพาะที่เห็นว่าเป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผล
เป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ซึ่งต้องยื่นอุทธรณ์ ภายในเจ็ดวันท าการ
นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  หากไม่ได้ยื่นภายใน
ก าหนดเวลาดังกล่าว ย่อมเป็นเหตุให้หมดสิทธิอุทธรณ์ และระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ เป็นระยะเวลาบังคับ หากพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าวจะมีผลในทาง
กฎหมายทันที คือ เป็นการยุติเรื่องอุทธรณ์  
 (๒) การพิจารณาข้อร้องเรียนของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๒)  
และวรรคสี่  การยื่นข้อร้องเรียนและการพิจารณาข้อร้องเรียนเป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังก าหนด (มาตรา ๔๓ วรรคสาม) ส่วนการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา ๑๑๙ ประกอบมาตรา 
๑๑๔ และมาตรา ๔๓ วรรคหนึ่ง (๑) กฎหมายได้ก าหนดผู้มีสิทธิยื่นอุทธรณ์ กรณีที่สามารถอุทธรณ์ได้ เรื่องที่
อุทธรณ์ไม่ได้ ตลอดจนได้ก าหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ รวมทั้งได้ก าหนดผลทางกฎหมายในกรณี
พิจารณาอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ไว้โดยเฉพาะ  



๓๔ 

 (๓) ตามมาตรา ๑๑๗ ก าหนดให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐภายในเจ็ดวันท าการ
นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง กรณีไม่มีปัญหาหากผู้
อุทธรณห์รือผู้รับมอบอ านาจจากผู้อุทธรณ์น าหนังสืออุทธรณ์ไปยื่นที่หน่วยงานของรัฐนั้นด้วยตนเองโดยตรงใน
วันและเวลาท าการ แต่กฎหมายมิได้ก าหนดกรณีการยื่นค าอุทธรณ์โดยส่งทางไปรษณีย์หรือผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์ไว้ว่า หากผู้ยื่นค าอุทธรณ์ได้ส่งค าอุทธรณ์ ณ ที่ท าการไปรษณีย์ หรือผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
ซึ่งอยู่ในก าหนดเวลาวันท าการของหน่วยงานของรัฐ เช่นนี้จะถือว่าเป็นการยื่นต่อหน่วยงานของรัฐหรื อไม่ 
อย่างไร จึงเห็นว่าเพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเป็นการแก้ไขปัญหาดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
อาจออกระเบียบก าหนดวิธีการยื่นอุทธรณ์กรณีดังกล่าวตามมาตรา ๑๑๖ วรรคสาม 
 (๔) ตามมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ 
ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันท าการนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ แต่กรณีที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ต้อง 
เป็นผู้พิจารณาอุทธรณ์กรณีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนนั้น มาตรา ๑๑๙ 
วรรคหนึ่ง ก าหนดให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับ 
แต่วันที่ได้รับรายงานจากหน่วยงานของรัฐ และขยายระยะเวลาได้อีกไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่เกิน  
สิบห้าวันนับแต่วันที่ครบก าหนดเวลาดังกล่าว เท่านั้น จึ งมีปัญหาว่าระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ 
ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ที่จะต้องพิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ นับเฉพาะวันท าการ หรือนับรวม
วันหยุดต่าง ๆ เข้าด้วย เพราะการนับทั้งสองกรณีย่อมท าให้มีผลต่างกัน กล่าวคือ หากนับเฉพาะวันท าการ
ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ย่อมเนิ่นช้าออกไป แต่หากนับรวมวันหยุดท าการต่าง ๆ เข้าด้วยย่อมท าให้ 
การพิจารณาอุทธรณ์แล้วเสร็จโดยเร็ว และการนับทั้งสองกรณีย่อมมีผลต่อการเริ่มนับวันรู้เหตุแห่งการฟ้องคดี
ที่แตกต่างกัน ปัญหานี้ผู้เขียนเห็นว่า ต้องนับรวมวันหยุดต่าง ๆ เข้าด้วย เนื่องจากเมื่อพิจารณาบทบัญญัติ
ดังกล่าวแล้วเห็นได้ว่ากฎหมายมีความมุ่งหมายให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว
จึงไม่ได้บัญญัติก าหนดให้พิจารณาให้แล้วเสร็จภายในวันท าการเช่นเดียวกับกรณีการพิจารณาอุทธรณ์  
ของหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๑๘ วรรคหนึ่ง  
 (๕) ตามมาตรา ๑๑๙ วรรคสาม ก าหนดให้การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด  
และวรรคห้า ก าหนดให้ผู้อุทธรณ์ที่ไม่พอใจค าวินิจฉัยอุทธรณ์ดังกล่าว ให้มีสิทธิฟ้องคดีเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้
ค่าเสียหายได้เท่านั้น ไม่ได้ก าหนดให้ผู้อุทธรณ์ที่ไม่พอใจค าวินิจฉัยอุทธรณ์ในกรณีอ่ืน เช่น ผู้อุทธรณ์เห็นว่าค าสั่ง 
ของหน่วยงานของรัฐที่ไม่ให้ตนเป็นผู้ชนะหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐไม่ชอบด้วย
กฎหมาย หรือค าวินิจฉัยอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ไม่ชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งค าสั่งดังกล่าวเป็นค าสั่ง
ทางปกครอง ตาม (๑) ของนิยาม “ค าสั่งทางปกครอง” ในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. ๒๕๓๙๓๖ และประสงค์จะฟ้องต่อศาลปกครองให้เพิกถอนค าสั่งและค าวินิจฉัยดังกล่าว จะท าได้หรือไม่ อย่างไร 

                                                           
๓๖

 พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ. ๒๕๓๙  

     มาตรา ๕ ในพระราชบัญญัตินี้ 
     “ค าสั่งทางปกครอง” หมายความวา่ 



๓๕ 

กรณีตามปัญหานี้ศาลฎีกาได้วินิจฉัยเป็นบรรทัดฐานไว้ว่า กรณีที่กฎหมายบัญญัติให้อุทธรณ์ค าสั่งของเจ้าหน้าที่ฝ่าย
บริหารและกฎหมายบัญญัติให้ค าวินิจฉัยเป็นที่สุดนั้น หมายความว่าค าวินิจฉัยนั้นจะเป็นที่สุดก็ต่อเมื่อเป็นค าวินิจฉัย
ที่ถูกต้องตามกฎหมายที่ให้อ านาจมีค าสั่งและค าวินิจฉัยเช่นนั้น มิได้หมายความว่าแม้ค าสั่งค าวินิจฉัยนั้นจะไม่ถูกต้อง
ตามกฎหมายก็จะถึงที่สุด น ามาฟ้องร้องต่อศาลไม่ได้ไปด้วย ศาลย่อมมีอ านาจพิจารณาพิพากษาได้ว่า ค าสั่งค าวินิจฉัย
นั้นชอบด้วยกฎหมายหรือไม่๓๗ และศาลปกครองสูงสุดก็ได้วินิจฉัยไว้ท านองเดียวกัน๓๘ 
 (๖) มาตรา ๑๑๙ วรรคสี่ ก าหนดให้กรณีพ้นระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์แล้ว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
พิจารณาอุทธรณ์ไม่แล้วเสร็จ ให้ยุติเรื่อง... พร้อมกับแจ้งให้หน่วยงานของรัฐท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป นั้น กฎหมายได้
ก าหนดผลทางกฎหมายไว้แล้ว ระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์จึงเป็นระยะเวลาบังคับ 
หากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์พิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลาดังกล่าว ย่อมมีผลเป็นการยุติ 
เรื่อง อย่างไรก็ตาม หน่วยงานของรัฐที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นก็ยังไม่อาจด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ เนื่องจาก 
ตามมาตรา ๖๖ วรรคสอง ก าหนดให้การลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างจะกระท าได้เมื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ 
และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับแจ้งจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
ให้ท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปได้ เพียงแต่กฎหมายไม่ได้ก าหนดการแจ้งดังกล่าวว่าให้แจ้งด้วยวิธีการอย่างไร  
เช่น แจ้งเป็นหนังสือ หรือแจ้งผ่านระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงานของรัฐ เป็นต้น 
  
๑๓. บทก าหนดโทษ   
 เดิมตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ ข้อ ๑๐ ได้ก าหนดให้การกระท า
ของเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอ านาจในการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้กระท าโดยไม่ถูกต้องหรือทุจริตและอ่ืน ๆ ให้เป็นความผิด
ทา งวิ นั ย  แต่ ไ ม่ เ ป็ น เหตุ ให้ หลุ ด พ้นจากความรั บผิ ดทา งแ พ่ งหรื อทา งอาญา เท่ านั้ น  ซึ่ ง ห าก 
จะฟ้องเจ้ าหน้าที่ ให้ รับผิดในทางอาญาก็ต้องฟ้ องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๕๗๓๙  
แต่พระราชบัญญัตินี้ได้ก าหนดบทลงโทษส าหรับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุไว้โดยเฉพาะให้เป็นความผิดอาญาทั้งในส่วนของการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ

                                                                                                                                                                                     
     (๑) การใช้อ านาจตามกฎหมายของเจ้าหน้าที่ที่มีผลเป็นการสร้างนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคลในอันที่จะ ก่อ เปลี่ยนแปลง โอน สงวน 
ระงับ หรือมีผลกระทบต่อสถานภาพของสิทธิหรือหน้าที่ของบุคคล ไม่ว่าจะเป็นการถาวรหรือชั่วค ราว เช่น การสั่งการ การอนุญาต  
การอนุมัติ การวินิจฉัยอุทธรณ์ การรับรอง และการรับจดทะเบียน แต่ไม่หมายความรวมถึงการออกกฎ 
๓๗

 ค าพิพากษาศาลฎีกาที่ ๖๔๖ - ๖๔๗/๒๕๑๐, ๔๒๐๕/๒๕๔๙ 
๓๘

 ค าสั่งศาลปกครองสูงสุดที่ ๘๔/๒๕๔๔ 
๓๙

 ประมวลกฎหมายอาญา  

     มาตรา ๑๕๗ ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
(อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที่ ๒๖) พ.ศ. ๒๕๖๐) 
 

 



๓๖ 

โดยมิชอบตามพระราชบัญญัตินี้ และการไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยและคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ ดังนี้ 
 ๑. กรณีปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การบริหารพัสดุตาม
พระราชบัญญัตินี้ หรือระเบียบกฎเกณฑ์ที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความ
เสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี 
หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และยังได้ก าหนดให้ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท า
ความผิดรับโทษเช่นเดียวกันกับเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุ (มาตรา ๑๒๐) 
 ๒. ผู้ ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัย หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
ที่เรียกให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องหรือบุคคลอ่ืนใดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่ง เอกสารหรือหลักฐาน 
ที่เกี่ยวข้องมาเพ่ือประกอบการพิจารณา หากคณะกรรมการดังกล่าวแล้วแต่กรณีเห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตาม
ค าสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร มีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา และให้
ด าเนินคดแีก่ผู้นั้นต่อไป (มาตรา ๑๒๑)๔๐ 
 จากบทบัญญัติของมาตรา ๑๒๐ ดังกล่าว เห็นได้ว่าเป็นการน าเอาบทบัญญัติมาตรา ๑๕๗ แห่ง
ประมวลกฎหมายอาญา มาบัญญัติไว้ในกฎหมายนี้ ซึ่งความผิดอาญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครั ฐ  ตามมาตรา ๑๒๐ นี้  เป็นคดีที่ อยู่ ในอ านาจของศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติ 
มิชอบ ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๓๔๑  

                                                           
๔๐

 มาตรา ๑๒๑ ซึ่งความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงาน นั้น ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๓๖๘ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า ผู้ใดทราบค าสั่งของ

เจ้าพนักงานซึ่งสั่งการตามอ านาจที่มีกฎหมายให้ไว้ ไม่ปฏิบัติตามค าสั่งนั้นโดยไม่มีเหตุหรือข้อแก้ตัวอันสมควร ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบ
วัน หรือปรับไม่เกินห้าพันบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และวรรคสอง บัญญัติว่า ถ้าการสั่งเช่นว่านั้น เป็นค าสั่งให้ช่วยท ากิจการในหน้าที่ของเจ้า
พนักงานซึ่งกฎหมายก าหนดให้สั่งให้ช่วยได้ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 
๔๑

 ราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๓ ตอนที่ ๗๑ ก ลงวันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๕๙ 

     พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ. ๒๕๕๙ 

     มาตรา ๓ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้ “คดีทุจริตและประพฤติมิชอบ” หมายความว่า คดีดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะมีข้อหาหรือความผิดอื่น 
ที่เกี่ยวข้องกันรวมอยู่ด้วยหรือไม่ก็ตาม 

 (๑) คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐในความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญา ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตามกฎหมายอื่น หรือความผิดอันเนื่องมาจากการประพฤติมิชอบ 

 (๒) คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลที่กระท าความผิดฐานฟอกเงินที่เกี่ยวเนื่องกับความผิดตาม (๑) หรือ
กระท าความผิดตามกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ กฎหมายว่าด้วยการให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการ
ของรัฐ หรือกฎหมายอื่นที่มีวัตถุประสงค์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (๓) คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลในความผิดเกี่ยวกับการเรียก รับ ยอมจะรับ หรือให้ ขอให้รับว่าจะให้ทรัพย์สิ นหรือประโยชน์
อื่นใด หรือการใช้ก าลังประทุษร้าย ขู่เข็ญว่าจะใช้ก าลังประทุษร้าย หรือใช้อิทธิพลเพ่ือจูงใจหรือข่มขืนใจให้เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า การ ไม่
กระท าการ หรือประวิงการกระท าใดตามประมวลกฎหมายอาญาหรือกฎหมายอื่น  
 (๔) คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลตามที่กฎหมายก าหนดให้เป็นคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 (๕) คดีอาญาที่ฟ้องให้ลงโทษบุคคลที่ร่วมกระท าความผิดกับเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลตาม (๑) ถึง (๔) ไม่ว่าในฐานะตัวการ ผู้ใช้ 
ผู้สนับสนุน หรือผู้สมคบ 



๓๗ 

ส่วนความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้าพนักงานตามมาตรา ๑๒๑ เป็นคดีที่อยู่ในอ านาจของศาลแขวง ตามพระธรรมนูญ
ศาลยุติธรรม มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง (๕) ประกอบมาตรา ๑๗๔๒ 
 
 

-^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^- 
 
  
  
 
 
  
 
   

                                                                                                                                                                                     
 (๖) คดีเกี่ยวกับการจงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ หรือจงใจยื่นบัญชีและเอกสารดังกล่าว
ด้วยข้อความอันเป็นเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ 

 (๗) คดีร้องขอให้ทรัพย์สินตกเป็นของแผ่นดินเพราะเหตุร่ ารวยผิดปกติหรือมีทรัพย์สินเพ่ิมขึ้นผิดปกติ 
 (๘) กรณีที่มีการขอให้ศาลด าเนินกระบวนพิจารณาอย่างหนึ่งอย่างใดก่อนยื่นฟ้องหรือยื่นค าร้องขอตาม (๑) ถึง (๗) 
     มาตรา ๓ วรรคสอง “ทุจริตต่อหน้าที่” หมายความว่า การทุจริตต่อหน้าที่ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายอื่น  
 “ประพฤติมิชอบ” หมายความว่า การกระท าที่ไม่ใช่ทุจริตต่อหน้าที่ แต่เป็นการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดโดยอาศัยเหตุที่
มีต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ค าสั่ง หรือมติของคณะรัฐมนตรี ที่มุ่งหมายจะควบคุมดูแล 
การรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน 
๔๒

 พระธรรมนูญศาลยุติธรรม 

     มาตรา ๑๗ ศาลแขวงมีอ านาจพิจารณาพิพากษาคดี และมีอ านาจท าการไต่สวนหรือมีค าสั่งใด ๆ ซึ่งผู้พิพากษาคนเดียวมีอ านาจตามที่
ก าหนดไว้ในมาตรา ๒๔ และมาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง 

    มาตรา ๒๕ วรรคหนึ่ง ในศาลชั้นต้น ผู้พิพากษาคนเดียวเป็นองค์คณะมีอ านาจเกี่ยวแก่คดีซึ่งอยู่ในอ านาจของศาลนั้น ดังต่อไปนี้  
    (๕) พิจารณาพิพากษาคดีอาญา ซึ่งกฎหมายก าหนดอัตราโทษอย่างสูงไว้ให้จ าคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ า 
ทั้งปรับ แต่จะลงโทษจ าคุกเกินหกเดือน หรือปรับเกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ซึ่งโทษจ าคุกหรือปรับอย่างใดอย่างหนึ่งหรือ  
ทั้งสองอย่างเกินอัตราที่กล่าวแล้วไม่ได้  


