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รและการบริ
างพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจาง
หารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
(หมวด ๑ บททั่วไป ถึงหมวด ๕ การขึ้นทะเบียนผูประกอบการ)
ก. ประวัติ ความเปนมา และสถานะของรางพระราชบัญญัติ ณ ปจจุบัน*
รางพระราชบัญญัติการจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... เสนอโดย
คณะรัฐมนตรี (ชุดที่มีพลเอก ประยุทธ จันทรโอชา เปนนายกรัฐมนตรี) เมื่อวันอังคารที่ ๒๑ มิถนุ ายน ๒๕๕๙
และได รั บ การบรรจุ เ ข า ระเบี ย บวาระการประชุ ม สภานิ ติ บั ญ ญั ติ แ ห ง ชาติ ครั้ ง ที่ ๔๐/๒๕๕๙
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๙
ในคราวประชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติ ครั้งที่ ๔๑/๒๕๕๙ วันศุกรที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ทีป่ ระชุมสภานิติบัญญัติแหงชาติไดพิจารณารางพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ พ.ศ. .... (คณะรั ฐ มนตรี เป น ผู  เ สนอ) และได ล งมติ ใ นวาระที ่ห นึ ่ง รั บ หลั ก การแห ง
รางพระราชบัญญัติดังกลาวไวพิจารณา โดยที่ประชุมไดมีมติใหตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ มีจํานวน
๒๓ คน เพื่อพิจารณา ทั้งนี้ มีกําหนดการแปรญัตติภายใน ๑๕ วันนับแตวันถัดจากวันที่สภานิติบัญญัติ
แหงชาติรบั หลักการแหงรางพระราชบัญญัตไิ วพจิ ารณา และมีมติเห็นชอบใหคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ
พิจารณารางพระราชบัญญัติฉบับนีใ้ หแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแตวันทีส่ ภานิติบัญญัติแหงชาติ
มีมติตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ชุดนี้
ป จ จุ บ ัน ร า งพระราชบั ญ ญั ติ ก ารจั ด ซื ้อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ....
อยูระหวางการพิจารณาในวาระที่สอง ขั้นคณะกรรมาธิการ

ข. หลั ก การและเหตุ ผ ลประกอบร า งพระราชบั ญ ญั ต ิก ารจั ด ซื ้อ จั ด จ า ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
หลักการ
ใหมีกฎหมายวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
*

ขอมูล ณ วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๕๙
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เหตุผล
เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เปน
มาตรฐานเดียวกัน โดยการกําหนดเกณฑมาตรฐานกลาง เพื่อใหหนวยงานของรัฐทุกแหงนําไปใช
เปนหลักปฏิบัติ โดยมุงเนนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณชนใหมากที่สุด เพื่อใหเกิดความโปรงใส
และเปดโอกาสใหมกี ารแขงขันอยางเปนธรรม มีการดําเนินการจัดซือ้ จัดจางทีค่ าํ นึงถึงวัตถุประสงคของ
การใชงานเปนสําคัญซึ่งจะกอใหเกิดความคุมคาในการใชจายเงิน มีการวางแผนการดําเนินงานและ
มีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทําใหการจัดซื้อจัดจางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลรวมทั้ง
เพื่อใหเปนไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการสงเสริมใหภาคประชาชนมีสวนรวมในการตรวจสอบ
การจัดซื้อจัดจางภาครัฐซึ่งเปนมาตรการหนึ่งเพื่อปองกันปญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในการ
จัดซื้อจัดจางภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ เชน การจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
ซึ่งจะทําใหเกิดความโปรงใสในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ อันจะเปนการสรางความเชื่อมั่น
ใหกบั สาธารณชนและกอใหเกิดผลดีกบั การจัดซือ้ จัดจางภาครัฐใหเปนทีย่ อมรับโดยทัว่ ไป จึงจําเปนตอง
ตราพระราชบัญญัตินี้

ค. สาระสําคัญโดยสรุป
๑) ใหยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจาง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย
ระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ ขอบัญญัติ และขอกําหนดใด ๆ ของหนวยงานของรัฐที่อยูภายใตบังคับ
แหงพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๓)
๒) บทนิยาม
“การจัดซือ้ จัดจาง” หมายความวา การดําเนินการเพือ่ ใหไดมาซึง่ พัสดุโดยการซือ้ จาง
เชา แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“พัสดุ” หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษา และงานจาง
ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“สินคา” หมายความวา วัสดุ ครุภณ
ั ฑ ที่ดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอื่นใด รวมทั้ง
งานบริการที่รวมอยูในสินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น
“งานบริการ” หมายความวา งานจางบริการ งานจางเหมาบริการ งานจางทําของ
และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชยจากบุคคลธรรมดาหรือนิตบิ คุ คล แตไมหมายความ
รวมถึงการจางลูกจางของหนวยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงาน
ของหนวยงานของรัฐ งานจางทีป่ รึกษา งานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง และการจางแรงงาน
ตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
“งานกอสราง” หมายความวา งานกอสรางอาคาร งานกอสรางสาธารณูปโภค
หรือสิง่ ปลูกสรางอืน่ ใด และการซอมแซม ตอเติม ปรับปรุง รือ้ ถอน หรือการกระทําอืน่ ทีม่ ลี กั ษณะทํานอง
เดียวกันตออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสรางดังกลาว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยูในงานกอสราง
นั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของงานกอสรางนั้น
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“อาคาร” หมายความว า สิ ง่ ปลู ก สร า งถาวรที บ่ ุ ค คลอาจเข า อยู ห รื อ ใช ส อยได
เชน อาคารที่ทําการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นที่มลี กั ษณะทํานองเดียวกัน
รวมทั้งสิ่งกอสรางอื่น ๆ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้น ๆ เชน เสาธง รัว้ ทอระบายนํ้า
หอถังนํ้า ถนน ประปา ไฟฟา หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน เครื่องปรับอากาศ
ลิฟท หรือเครื่องเรือน
“สาธารณูปโภค” หมายความวา งานอันเกี่ยวกับการประปา การไฟฟา การสื่อสาร
การโทรคมนาคม การระบายนํ้า การขนสงทางทอ ทางนํ้า ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่น
ที่เกี่ยวของซึ่งดําเนินการในระดับพื้นดิน ใตพื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
“งานจางที่ปรึกษา” หมายความวา งานจางบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล
เพื่อเปนผูใ หคาํ ปรึกษาหรือแนะนําแกหนวยงานของรัฐในดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย
เศรษฐศาสตร การเงิน การคลัง สิง่ แวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม
การศึกษาวิจัย หรือดานอื่นที่อยูในภารกิจของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐ
“งานจา งออกแบบหรื อ ควบคุ ม งานก อ สร าง” หมายความวา งานจางบริการ
จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง
“การบริหารพัสดุ” หมายความวา การเก็บ บันทึก เบิกจาย ยืม ตรวจสอบ บํารุงรักษา
และจําหนายพัสดุ
“ราคากลาง” หมายความว า ราคาเพื ่อ ใช เ ป น ฐานสํ า หรั บ เปรี ย บเทีย บราคา
ที่ผูยื่นขอเสนอไดยื่นเสนอไวซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจางไดจริงตามลําดับ ดังตอไปนี้
(๑) ราคาที่ไดมาจากการคํานวณตามหลักเกณฑที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด
(๒) ราคาที่ไดมาจากฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา
(๓) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหนวยงานกลางอื่นกําหนด
(๔) ราคาที่ไดมาจากการสืบราคาจากทองตลาด
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปงบประมาณ
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ วิธกี าร หรือแนวทางปฏิบตั ขิ องหนวยงานของรัฐนั้น ๆ
ในกรณีทีม่ ีราคาตาม (๑) ใหใชราคาตาม (๑) กอน ในกรณีทไี่ มมีราคาตาม (๑)
แตมีราคาตาม (๒) หรือ (๓) ใหใชราคาตาม (๒) หรือ (๓) กอน โดยจะใชราคาใดตาม (๒)
หรือ (๓) ใหคํานึงถึงประโยชนของหนวยงานของรัฐเปนสําคัญ ในกรณีที่ไมมีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓)
ใหใชราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) โดยจะใชราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ใหคาํ นึงถึงประโยชนของหนวยงาน
ของรัฐเปนสําคัญ
“เงินงบประมาณ” หมายความวา เงินงบประมาณตามกฎหมายวาดวยงบประมาณรายจาย
กฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวดวยการโอนงบประมาณ หรือกฎหมายวาดวย
เงินคงคลัง เงินซึ่งหนวยงานของรัฐไดรบั ไวโดยไดรบั อนุญาตจากรัฐมนตรีใหไมตอ งนําสงคลังตามกฎหมาย
วาดวยวิธีการงบประมาณ และเงินซึ่งหนวยงานของรัฐไดรับไวโดยไมตองนําสงคลังเปนรายไดแผนดิน
ตามกฎหมาย และใหหมายความรวมถึงเงินกู เงินชวยเหลือ และเงินอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ก.ค. - ส.ค. ๕๙
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“หนวยงานของรัฐ” หมายความวา ราชการสวนกลาง ราชการสวนภูมิภาค ราชการ
สวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ องคการมหาชน องคกรตรวจสอบ
การใชอํานาจรัฐ องคกรตามรัฐธรรมนูญ หนวยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หนวยงาน
สังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หนวยงานอิสระของรัฐ และหนวยงานอืน่ ตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
“เจาหนาที่” หมายความวา ผูมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ
หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ
ของหนวยงานของรัฐ
“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความวา คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
“คณะกรรมการวินจิ ฉัย” หมายความวา คณะกรรมการวินจิ ฉัยปญหาการจัดซือ้ จัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
“คณะกรรมการราคากลาง” หมายความวา คณะกรรมการราคากลางและขึน้ ทะเบียน
ผูประกอบการ
“คณะกรรมการ ค.ป.ท.” หมายความวา คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต
“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ” หมายความวา คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
และขอรองเรียน
“รัฐมนตรี” หมายความวา รัฐมนตรีผูรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ (รางมาตรา ๔)
๓) ผูรักษาการตามกฎหมาย
ใหรัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และใหมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
กฎกระทรวงและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลว ใหใชบังคับได
(รางมาตรา ๕)
๔) บททั่วไป (หมวด ๑ รางมาตรา ๖ ถึงรางมาตรา ๑๔)
๔.๑) เพื่อใหการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุโดยใชเงิน
งบประมาณเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาตอภารกิจของรัฐ ใหหนวยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้
เพื่ อ ให ก ารดํ า เนิ น งานของรั ฐ วิ ส าหกิ จ หน ว ยงานของรั ฐ ในต า งประเทศหรื อ
ส ว นงานของหน ว ยงานของรั ฐ ที่ ตั้ ง อยู  ใ นต า งประเทศ หรื อ หน ว ยงานของรั ฐ อื่ น ตามที่ กํ า หนด
ในกฎกระทรวง เกิดความยืดหยุน และมีความคลองตัว หากรัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐนัน้ ประสงค
จะจัดใหมีระเบียบ ขอบังคับ หรือขอบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุขึ้นใชเอง
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ทั้งหมดหรือแตบางสวน ก็ใหกระทําได โดยตองดําเนินการใหสอดคลองกับหลักเกณฑการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ เวนแตในตางประเทศที่หนวยงานของรัฐ
หรือสวนงานของหนวยงานของรัฐตั้งอยูมีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแหงทองถิ่น
ของตางประเทศนั้นเปนการเฉพาะหรือกําหนดไวเปนอยางอื่น
ระเบียบ ขอบังคับ หรือขอบัญญัติตามวรรคสอง ตองไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบาย และใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา ๖)
๔.๒) พระราชบัญญัตินี้มิใหใชบังคับแก
(๑) การจัดซื้อจัดจางของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชยโดยตรง
(๒) การจัดซื้อจัดจางยุทโธปกรณและการบริการทางทหารโดยวิธี รัฐบาล
ตอรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจางจากตางประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้นกําหนดไวเปนอยางอื่น
(๓) การจัดซื้อจัดจางเพื่อการวิจยั และพัฒนาหรือการจางที่ปรึกษาที่ไมสามารถ
ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได
(๔) การจัดซื้อจัดจางโดยใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ
องคการระหวางประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ องคการตางประเทศทั้งในระดับรัฐบาล
และที่มิใชระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ ทีส่ ัญญาหรือขอกําหนดในการใหเงินกูหรือ
เงินชวยเหลือกําหนดไวเปนอยางอื่น
(๕) การจัดซื้อจัดจางโดยใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศ
องคการระหวางประเทศ สถาบันการเงินระหวางประเทศ องคการตางประเทศทั้งในระดับรัฐบาล
และที่มิใชระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนตางประเทศ ทีส่ ัญญาหรือขอกําหนดในการใหเงินกูหรือ
เงินชวยเหลือกําหนดไวเปนอยางอื่น โดยใชเงินกูห รือเงินชวยเหลือนั้นรวมกับเงินงบประมาณซึ่งจํานวน
เงินกูหรือเงินชวยเหลือทีใ่ ชนั้นเปนไปตามหลักเกณฑทคี่ ณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา
การจัดซื้อจัดจางตาม (๑) (๒) และ (๓) ที่ไดรับยกเวนมิใหนําพระราชบัญญัตินี้
มาใชบังคับตองเปนไปตามหลักเกณฑทีค่ ณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
โดยประกาศดังกลาวจะกําหนดใหหนวยงานของรัฐเสนอเรื่องการจัดซื้อจัดจางใดตาม (๑) (๒) หรือ (๓)
ตอคณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติใหไดรับยกเวนเปนรายกรณีไปก็ได
การยกเวนมิใหนําบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัตินี้มาใชบังคับแกการจัดซื้อ
จัดจางใดทั้งหมดหรือแตบางสวนนอกเหนือจากการยกเวนตามวรรคหนึ่ง ใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา
ตามขอเสนอของคณะกรรมการนโยบาย
กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีกฎหรือระเบียบ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑและแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
โดยอย า งน อ ยต อ งมีห ลั ก การในเรื ่อ งของความคุ  ม ค า โปร ง ใส มีป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ล
และตรวจสอบได (รางมาตรา ๗)
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รางพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

๔.๓) การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐตองกอใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกหนวยงานของรัฐ และตองสอดคลองกับหลักการ ดังตอไปนี้
(๑) คุมคา โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจางตองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนอง
วัตถุประสงคในการใชงานของหนวยงานของรัฐ มีราคาทีเ่ หมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุทเี่ หมาะสม
และชัดเจน
(๒) โปรงใส โดยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุตองกระทําโดยเปดเผย
เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีการปฏิบัติตอผูประกอบการทุกรายโดยเทาเทียมกัน
มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และมีการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ในทุกขั้นตอน
(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตองมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุล ว งหนาเพื่อให การจัดซื้อจัดจ างและการบริหารพัส ดุเปนไปอยางต อเนื่อ ง
และมีการประเมินและเปดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
(๔) ตรวจสอบได โดยมีการเก็บขอมูลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
อยางเปนระบบเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
ใหหนวยงานของรัฐใชหลักการตามวรรคหนึง่ เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ หากการจัดซื้อจัดจางไมเปนไปตามหลักการดังกลาว
แตไมมผี ลตอการจัดซือ้ จัดจางอยางมีนยั สําคัญ หรือเกิดจากกรณีเรงดวน หรือมีเหตุผลหรือความจําเปนอืน่
การจัดซื้อจัดจางนั้นยอมไมเสียไป (รางมาตรา ๘)
๔.๔) การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจาง ใหหนวยงาน
ของรัฐคํานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงคของการจัดซื้อจัดจางพัสดุนั้น และหามมิใหกําหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใหใกลเคียงกับยี่หอใดยี่หอหนึ่ง หรือของผูขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ
เวนแตพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจางตามวัตถุประสงคนั้นมียี่หอเดียวหรือจะตองใชอะไหลของยี่หอใด
ก็ใหระบุยี่หอนั้นได (รางมาตรา ๙)
๔.๕) ภายใตบังคับมาตรา ๖๖๑ หามมิใหหนวยงานของรัฐเปดเผยขอเสนอของผูยื่น
ขอเสนอในสวนที่เปนสาระสําคัญและเปนขอมูลทางเทคนิคของผูยื่นขอเสนอ ซึ่งอาจกอใหเกิด
การไดเปรียบเสียเปรียบระหวางผูย นื่ ขอเสนอดวยกันตอผูซ งึ่ มิไดเกีย่ วของกับการจัดซือ้ จัดจางครัง้ นัน้ หรือตอผูย นื่
ขอเสนอรายอื่น เวนแตเปนการเปดเผยขอมูลตอผูมีอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย หรือการดําเนินการ
ตามกฎหมาย (รางมาตรา ๑๐)
มาตรา ๖๖ แหงรางพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัตวิ า “ให ห น ว ยงานของรั ฐ
ประกาศผลผูช นะการจัดซือ้ จัดจางหรือผูไ ดรบั การคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ
หนวยงานของรัฐตามวิธกี ารทีก่ รมบัญชีกลางกําหนด และใหปด ประกาศโดยเปดเผย ณ สถานทีป่ ด ประกาศของหนวยงานของรัฐนัน้
การลงนามในสัญญาจัดซือ้ จัดจางจะกระทําไดตอ เมือ่ ลวงพนระยะเวลาอุทธรณและไมมผี ใู ดอุทธรณตามมาตรา ๑๑๕ หรือใน
กรณีทม่ี กี ารอุทธรณ เมือ่ หนวยงานของรัฐไดรบั แจงจากคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหทาํ การจัดซือ้ จัดจางตอไปได”.
๑
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๔.๖) ใหหนวยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพร
ในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนด และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐนั้น เวนแต
(๑) กรณีท่มี ีความจําเปนเรงดวนหรือเปนพัสดุท่ใี ชในราชการลับ ทัง้ นี้ ตามมาตรา
๒
๕๖ (๑) (ค) หรือ (ฉ)
(๒) กรณีท่ มี ีวงเงินในการจัดซื้อจัดจางตามที่กาํ หนดในกฎกระทรวงหรือมีความจําเปน
ตองใชพัสดุโดยฉุกเฉินหรือเปนพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ)๓
(๓) กรณีที่เปนงานจางทีป่ รึกษาทีม่ ีวงเงินคาจางตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
หรือที่มีความจําเปนเรงดวนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทัง้ นี้ ตามมาตรา ๗๐ (๓) (ข) หรือ (จ)๔
มาตรา ๕๖ แหงรางพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัตวิ า “การจัดซือ้ จัดจางพัสดุ
ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวธิ ปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปกอน เวนแต
(๑) กรณีดงั ตอไปนี้ ใหใชวธิ คี ดั เลือก
ฯลฯ
ฯลฯ
(ค) มีความจําเปนเรงดวนที่ตองใชพัสดุน้ันอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณท่ีไมอาจคาดหมายได ซึ่งหากใชวิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ ไปจะทําใหไมทนั ตอความตองการใชพสั ดุ
ฯลฯ
ฯลฯ
(ฉ) เปนพัสดุทใ่ี ชในราชการลับ หรือเปนงานทีต่ อ งปกปดเปนความลับของหนวยงานของรัฐหรือทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คงของ
ประเทศ
ฯลฯ
ฯลฯ”.
๓
มาตรา ๕๖ แหงรางพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัตวิ า “การจัดซือ้ จัดจางพัสดุ
ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวธิ ปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปกอน เวนแต
(๒) กรณีดงั ตอไปนี้ ใหใชวธิ เี ฉพาะเจาะจง
ฯลฯ
ฯลฯ
(ข) การจัดซือ้ จัดจางพัสดุทม่ี กี ารผลิต จําหนาย กอสราง หรือใหบริการทัว่ ไปและมีวงเงินในการจัดซือ้ จัดจางครัง้ หนึง่ ไม
เกินวงเงินตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
ฯลฯ
ฯลฯ
(ง) มีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือเกิดโรคติดตออันตรายตาม
กฎหมายวาดวยโรคติดตอ และการจัดซือ้ จัดจางโดยวิธปี ระกาศเชิญชวนทัว่ ไปหรือวิธคี ดั เลือกอาจกอใหเกิดความลาชาและอาจทําใหเกิด
ความเสียหายอยางรายแรง
ฯลฯ
ฯลฯ
(ฉ) เปนพัสดุทจ่ี ะขายทอดตลาดโดยหนวยงานของรัฐ องคการระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ
ฯลฯ
ฯลฯ”.
๔
มาตรา ๗๐ แหงรางพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัตวิ า “งานจางทีป่ รึกษา
ใหหนวยงานของรัฐเลือกใชวธิ ใี ดวิธหี นึง่ ตามมาตรา ๖๙ ตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) งานจางทีป่ รึกษาโดยวิธเี ฉพาะเจาะจง ใหกระทําไดในกรณี ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(ข) งานจางทีม่ วี งเงินคาจางครัง้ หนึง่ ไมเกินวงเงินตามทีก่ าํ หนดในกฎกระทรวง
ฯลฯ
ฯลฯ
(จ) เปนงานทีม่ คี วามจําเปนเรงดวนหรือทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คงของชาติ หากลาชาจะเสียหายแกหนวยงานของรัฐหรือ
ความมัน่ คงของชาติ”.
๒
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(๔) กรณีทเี่ ปนงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางทีม่ คี วามจําเปนเรงดวน
หรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติตามมาตรา ๘๑ (๓)๕
หลักเกณฑ วิธีการ และรายละเอียดการจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจางดังกลาว
และการเปลี่ยนแปลงแผน ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด (รางมาตรา ๑๑)
๔.๗) หนวยงานของรัฐตองจัดใหมีการบันทึกรายงานรายละเอียดวิธีการและขั้นตอน
การจัดซื้อจัดจางและจัดเก็บไวอยางเปนระบบ เพื่อประโยชนในการตรวจดูขอมูลเมื่อมีการรองขอ
โดยการจัดทําบันทึกรายงานรายละเอียดวิธกี ารและขัน้ ตอนการจัดซือ้ จัดจางและการรองขอเพือ่ ตรวจดู
บันทึกรายงานดังกลาว ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด (รางมาตรา ๑๒)
๔.๘) ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง ผู  ที่ มี ห น า ที่ ดํ า เนิ น การต อ งไม เ ป น ผู  มี ส  ว นได เ สี ย
กับผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญาในงานนั้น และในกรณีที่ปรากฏในภายหลังวาผูที่มีหนาที่ดําเนินการ
เป น ผู  มีส ว นไดเสียกับผูยื่ นข อเสนอหรือคูสั ญ ญาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจาง
หรือเปนกรรมการในคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจาง แตไมมีผลตอการจัดซื้อจัดจาง อยางมีนัยสําคัญ
การจัดซื้อจัดจางนั้นยอมไมเสียไป (รางมาตรา ๑๓)
๔.๙) เพื่อใหการจัดซื้อจัดจางเปนไปโดยเรียบรอยและไมกอใหเกิดความเสียหาย
ตอหนวยงานของรัฐ ในกรณีที่หนวยงานของรัฐไดทําการจัดซื้อจัดจางขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดผิดพลาด
หรือผิดหลงเล็กนอยและไมมผี ลตอการจัดซือ้ จัดจางอยางมีนยั สําคัญ การจัดซือ้ จัดจางนัน้ ยอมไมเสียไป
(รางมาตรา ๑๔)
๕) การมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูประกอบการในการปองกันการทุจริต
(หมวด ๒ รางมาตรา ๑๕ ถึงรางมาตรา ๑๙)
๕.๑) เพือ่ ใหเกิดความโปรงใสในการจัดซือ้ จัดจางภาครัฐ หนวยงานของรัฐอาจจัดให
ภาคประชาชนมีสวนรวมในการสังเกตการณขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจางก็ได
โดยการดําเนินการดังกลาว คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกําหนดใหมีการจัดทําขอตกลงคุณธรรม
ตามโครงการความรวมมือปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐตามขอ ๕.๒) ก็ได ทั้งนี้
การจัดซื้อจัดจางที่ตองจัดทําขอตกลงคุณธรรมดังกลาวใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศ
กําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยอยางนอยใหคํานึงถึงวงเงินของการจัดซื้อจัดจาง มาตรการปองกัน
การทุจริต การจัดซือ้ จัดจางทีม่ คี วามเสีย่ งตอการทุจริต และความคลองตัวในการดําเนินงานของหนวยงาน
ของรัฐเพื่อประกอบการพิจารณาดวย
มาตรา ๘๑ แหงรางพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัตวิ า “วิธเี ฉพาะเจาะจง
เปนงานจางที่หนวยงานของรัฐเลือกจางผูใหบริการรายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแลวและเปนผูใหบริการที่มี
หลักฐานดีตามทีค่ ณะกรรมการดําเนินงานจางออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางโดยวิธเี ฉพาะเจาะจงไดพจิ ารณาเสนอแนะ ทัง้ นี้ ใหกระทํา
ไดในกรณี ดังตอไปนี้
ฯลฯ
ฯลฯ
(๓) เปนงานที่มีความจําเปนเรงดวนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากลาชาจะเสียหายแกหนวยงานของรัฐหรือความ
มัน่ คงของชาติ
๕

๗๘

จุลนิติ

ก.ค. - ส.ค. ๕๙

รางกฎหมายที่นาสนใจ

อยางไรก็ตาม คณะกรรมการ ค.ป.ท. อาจกําหนดวิธีการนอกเหนือจากวิธีการ
ดังกลาวเพื่ออํานวยความสะดวกใหภาคประชาชนมีสว นรวมในการจัดซื้อจัดจางภาครัฐก็ได ทัง้ นี้ ตามที่
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา ๑๕ และรางมาตรา ๑๖)
๕.๒) ขอตกลงคุณธรรมตามโครงการความรวมมือปองกันการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจางภาครัฐ ใหจัดทําเปนขอตกลงรวมกันระหวางหนวยงานของรัฐเจาของโครงการและผูป ระกอบการ
ที่จะเขายื่นขอเสนอ โดยฝายหนวยงานของรัฐเจาของโครงการและฝายผูประกอบการที่จะเขายืน่
ขอเสนอตองตกลงกันวาจะไมกระทําการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง และใหมีผูสังเกตการณซึ่งมีความรู
ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณ ที่จําเปนตอโครงการจัดซื้อจัดจางนั้น ๆ เขารวมสังเกตการณในการ
จัดซื้อจัดจางตั้งแตขั้นตอนการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดของพัสดุทจี่ ะทําการจัดซื้อ
จัดจางและรางเอกสารเชิญชวนจนถึงขั้นตอนสิ้นสุดโครงการ โดยผูสังเกตการณตองมีความเปนกลาง
และไมเปนผูมีสวนไดเสียในโครงการการจัดซื้อจัดจางนั้น แลวใหรายงานความเห็นพรอมขอเสนอแนะ
ตอคณะกรรมการ ค.ป.ท. ทราบดวย
แนวทางและวิธีการในการดําเนินงานโครงการ แบบของขอตกลงคุณธรรม การ
คัดเลือกผูสงั เกตการณ และการจัดทํารายงานตามวรรคหนึง่ ใหเปนไปตามทีค่ ณะกรรมการ ค.ป.ท.
ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา ๑๗)
๕.๓) ผู  ป ระกอบการที ่อ ยู ใ นประเภทหรื อ มีว งเงิ น ในการจั ด ซื ้อ จั ด จ า งตามที ่
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา และประสงคจะเขายื่นขอเสนอกับหนวย
งานของรัฐในการจัดซื้อจัดจางตามพระราชบัญญัตินี้ ตองจัดใหมีนโยบายในการปองกันการทุจริต
และมีแนวทางปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางที่เหมาะสม
มาตรฐานขั้นตํ่าของนโยบายและแนวทางปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง
ที่ผูประกอบการตองจัดใหมีตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศกําหนด
ในราชกิจจานุเบกษา (รางมาตรา ๑๘)
๖) คณะกรรมการ (หมวด ๓ รางมาตรา ๒๐ ถึงรางมาตรา ๔๒)
๖.๑) คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ให ม ีค ณะกรรมการนโยบายการจั ด ซื ้อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ
ประกอบดวย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลังหรือรัฐมนตรีชวยวาการกระทรวงการคลังซึง่ รัฐมนตรี
วาการกระทรวงการคลังมอบหมาย เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง ไดแก ปลัดสํานัก
นายกรัฐมนตรี ปลัดกระทรวงการคลัง ปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เลขาธิการ
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูอํานวยการสํานักงบประมาณ อัยการสูงสุด อธิบดีกรมสงเสริมการปกครอง
ทองถิ่น ผูอ ํานวยการสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผูว า การตรวจเงินแผนดิน เลขาธิการ
คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ และกรรมการผูท รงคุณวุฒจิ าํ นวนไมนอ ยกวา
๕ คนแตไมเกิน ๗ คน ซึ่งรัฐมนตรีแตงตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคาแหงประเทศไทย
และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย อยางนอยแหงละ ๑ คน ในสวนที่เหลือใหแตงตั้งจากผูม คี วามรู
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ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ
เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือดานอืน่ ๆ ทีเ่ กีย่ วของและเปนประโยชนตอ การดําเนินงานของคณะกรรมการ
นโยบาย โดยกํ า หนดให อ ธิ บ ดี ก รมบั ญ ชี ก ลางเป น กรรมการและเลขานุ ก าร และให ข  า ราชการ
ของกรมบัญชีกลางซึ่งอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายจํานวน ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการนโยบายมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐตอคณะรัฐมนตรี
(๒) เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐตอคณะรัฐมนตรี เพื่อใหเกิดความเปนธรรมและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
(๓) กํากับดูแลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐของหนวยงานของรัฐ
ใหเปนไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
(๔) วินิจฉัยความเปนโมฆะของสัญญาหรือขอตกลงตามมาตรา ๑๐๒๖ รวมทั้งตีความ
และวินจิ ฉัยปญหาขอหารือเกีย่ วกับประกาศทีค่ ณะกรรมการนโยบายออกตามความในพระราชบัญญัตนิ ี้
(๕) กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจาหนาที่
(๖) กําหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอยาง เกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
ทีอ่ อกตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๗) จั ด ทํ า รายงานเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ เ สนอคณะรั ฐ มนตรี
อยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๘) ปฏิบัติหนาที่อื่นตามที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ หรือตามที่รัฐมนตรีหรือคณะ
รัฐมนตรีมอบหมาย
ในการปฏิบตั ติ ามอํานาจหนาทีต่ ามวรรคหนึง่ คณะกรรมการนโยบายอาจเชิญเจาหนาที่
ที่เกี่ยวของหรือบุคคลอื่นใดมาแสดงความคิดเห็น ชี้แจง หรือใหสงเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวของ
เพื่อประกอบการพิจารณาได
ผลการดําเนินการตาม (๔) (๕) (๖) และ (๗) ใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
นอกจากนี้ยังไดกําหนดใหคณะกรรมการนโยบายมีอํานาจแตงตั้งคณะอนุกรรมการ
เพื่อทําการใด ๆ แทนได (รางมาตรา ๑๙ รางมาตรา ๒๓ และรางมาตรา ๒๕)
มาตรา ๑๐๒ แหงรางพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัตวิ า “ในกรณีทส่ี ญ
ั ญาหรือ
ขอตกลงเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจางเกิดจากกรณีทห่ี นวยงานของรัฐมิไดปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ้ี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่
ออกตามความในพระราชบัญญัตนิ ้ี ในสวนทีไ่ มเปนสาระสําคัญหรือผิดพลาดไมรา ยแรง หาทําใหสญ
ั ญาหรือขอตกลงเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัด
จางนัน้ เปนโมฆะไม
ใหคณะกรรมการนโยบายมีอาํ นาจประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางกําหนดกรณีตวั อยางทีถ่ อื วาเปน
สวนทีเ่ ปนสาระสําคัญหรือเปนกรณีผดิ พลาดอยางรายแรง หรือทีไ่ มเปนสาระสําคัญหรือเปนกรณีผดิ พลาดไมรา ยแรงตามวรรคหนึง่
ในกรณีทม่ี ปี ญ
 หาเกีย่ วกับความเปนโมฆะของสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึง่ ใหคสู ญ
ั ญาฝายหนึง่ ฝายใดเสนอเรือ่ งตอคณะ
กรรมการนโยบายเปนผูว นิ จิ ฉัยชีข้ าด”.
๖
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๖.๒) คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ใหมีคณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิบดี
กรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี ผูแทนสํานักงานปลัดกระทรวงเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทน
สํานักงานอัยการสูงสุด ผูแ ทนกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น ผูแ ทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบาย
รัฐวิสาหกิจ และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวา ๕ คนแตไมเกิน ๗ คน ซึ่งปลัดกระทรวง
การคลังแตงตั้งจากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคาแหงประเทศไทยและสภาอุตสาหกรรม
แหงประเทศไทย อยางนอยแหงละ ๑ คน ในสวนที่เหลือใหแตงตั้งจากผูมีความรู ความเชี่ยวชาญ
หรือประสบการณดา นวิศวกรรม สถาปตยกรรม การเงิน การคลัง การบริหารจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ
หรือดานอื่น ๆ ที่เกี่ยวของและเปนประโยชนตอ การดําเนินงานของคณะกรรมการวินจิ ฉัย โดยกําหนดให
อธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ
และอีก ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแกไขปญหาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุตอคณะกรรมการนโยบาย
(๒) ใหคาํ ปรึกษาแนะนําแกเจาหนาที่หรือหนวยงานของรัฐเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ าม
พระราชบัญญัตินี้
(๓) ตีความและวินจิ ฉัยปญหาขอหารือเกี่ยวกับการปฏิบตั ติ ามพระราชบัญญัตนิ ี้
กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๔) ยกเวนหรือผอนผันการไมปฏิบัติตามกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๕) เสนอความเห็นตอปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั่งใหผยู ่นื ขอเสนอ
หรือคูส ัญญาเปนผูท ้งิ งาน และการเพิกถอนรายชื่อผูท ้ิงงาน รวมทั้งเสนอความเห็นตอปลัดกระทรวงการคลัง
และรัฐมนตรีในการพิจารณาอุทธรณคําสั่งลงโทษใหเปนผูทิ้งงาน
(๖) จัดทํารายงานเกีย่ วกับปญหาและอุปสรรคในการจัดซือ้ จัดจางและการ
บริหารพัสดุเสนอคณะกรรมการนโยบายอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๗) ปฏิบัตหิ นาที่อ่นื ตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัตนิ ้หี รือตามที่คณะกรรมการ
นโยบาย รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดําเนินการตาม (๒) (๓) (๔) และ (๖) ใหประกาศในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
การตีความและวินิจฉัยปญหาขอหารือตาม (๓) ถาหนวยงานของรัฐมีขอหารือ
ตามขอ ๔.๓) ขอ ๔.๘) หรือขอ ๔.๙) ใหคณะกรรมการวินิจฉัยพิจารณาใหแลวเสร็จภายใน ๓๐ วัน
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รางพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

นับแตวันที่ไดรับขอหารือ และใหคณะกรรมการวินิจฉัยมีอํานาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจางไวกอนได
หากเห็นสมควร เวนแตหนวยงานของรัฐจะไดลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจางแลว
ในกรณีที่คณะกรรมการวินิจฉัยไดมีคําวินิจฉัยตามวรรคสามวาการไมปฏิบัติ
ตามขอ ๔.๓) ขอ ๔.๘) หรือขอ ๔.๙) มีผลตอการจัดซือ้ จัดจางอยางมีนยั สําคัญ ใหคณะกรรมการวินจิ ฉัย
มีอํานาจสั่งยกเลิกการจัดซื้อจัดจางนั้น เวนแตหนวยงานของรัฐจะไดลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจางแลว
นอกจากนี้ ใหคณะกรรมการวินจิ ฉัยมีอาํ นาจแตงตัง้ คณะอนุกรรมการเพือ่ ทําการ
ใด ๆ แทนได และมีอํานาจเรียกใหเจาหนาที่ที่เกี่ยวของหรือบุคคลอื่นใดมาชี้แจงหรือใหถอยคํา
หรือใหสง เอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กีย่ วของเพือ่ ประกอบการพิจารณาได (รางมาตรา ๒๖ รางมาตรา ๒๘
รางมาตรา ๒๙ และรางมาตรา ๓๐)
๖.๓) คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ
ใหมีคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการงานกอสราง
ประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิบดี
กรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ผูแทน
สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน และกรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวา ๗ คนแตไมเกิน ๑๑ คน
ซึง่ ปลัดกระทรวงการคลังแตงตัง้ จากผูท มี่ คี วามรู ความเชีย่ วชาญ หรือประสบการณในงานกอสราง โดยแตงตัง้
จากสภาวิศวกร สภาสถาปนิก สภาหอการคาแหงประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย
อยางนอยแหงละ ๑ คน และจะแตงตั้งจากผูแทนหนวยงานของรัฐที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ
หรือประสบการณในงานกอสรางก็ได โดยใหอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขาราชการของกรมบัญชี
กลางคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ และอีก ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ
อยางไรก็ตาม ในกรณีที่เห็นสมควร คณะกรรมการนโยบายอาจกําหนดใหมี
คณะกรรมการราคากลางและขึน้ ทะเบียนผูป ระกอบการพัสดุอนื่ นอกเหนือจากคณะกรรมการราคากลาง
และขึ้นทะเบียนผูประกอบการงานกอสรางดังกลาวก็ได ซึ่งประกอบดวย ปลัดกระทรวงการคลัง
เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงบประมาณ
ผูแ ทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ และผูแ ทนสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตลอดจน
กรรมการผูทรงคุณวุฒิจํานวนไมนอยกวา ๗ คนแตไมเกิน ๑๑ คน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแตงตั้ง
จากผูที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณในพัสดุอื่นนั้น โดยจะแตงตั้งจากผูแทนหนวยงาน
ของรัฐที่มีความรู ความเชี่ยวชาญ หรือประสบการณในพัสดุอื่นนั้นก็ได โดยใหอธิบดีกรมบัญชีกลาง
มอบหมายขาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึ่งเปนกรรมการและเลขานุการ และอีก 2 คนเปน
ผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการราคากลางมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง
(๒) กํากับดูแลการกําหนดราคากลางใหเปนไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตนิ ี้
(๓) ใหคาํ ปรึกษาแนะนําแกเจาหนาทีห่ รือหนวยงานของรัฐเกีย่ วกับการดําเนินการ
ตามหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง
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(๔) ตีความและวินิจฉัยปญหาขอหารือเกีย่ วกับหลักเกณฑและวิธีการกําหนด
ราคากลาง
(๕) ยกเวนหรือผอนผันกรณีท่ไี มสามารถปฏิบตั ติ ามรายละเอียดของหลักเกณฑ
และวิธีการกําหนดราคากลางตาม (๑)
(๖) พิจารณาขอรองเรียนกรณีท่เี ห็นวาหนวยงานของรัฐมิไดปฏิบตั ใิ หเปนไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง
(๗) ออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน
ผูประกอบการที่มีสิทธิเปนผูยื่นขอเสนอตอหนวยงานของรัฐ
(๘) จัดทํารายงานเกีย่ วกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการกําหนดราคา
กลางของหนวยงานของรัฐ และการขึน้ ทะเบียนผูประกอบการทีม่ สี ิทธิเปนผูยนื่ ขอเสนอตอหนวยงาน
ของรัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอยางนอยปละหนึ่งครั้ง
(๙) ปฏิบัตหิ นาที่อ่นื ตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัตนิ ้หี รือตามที่คณะกรรมการ
นโยบาย รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดําเนินการตาม (๑) (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) ใหประกาศในระบบ
เครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธกี ารที่กรมบัญชีกลางกําหนด และประกาศตาม (๑) และ
(๗) ใหประกาศในราชกิจจานุเบกษา
อนึ่ง ใหคณะกรรมการราคากลางตองพิจารณาทบทวนหลักเกณฑและวิธีการ
กําหนดราคากลางอยางนอยปละ ๑ ครั้ง และเมื่อไดทบทวนหลักเกณฑและวิธีการกําหนดราคากลาง
แลว ใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและประกาศในราชกิจจานุเบกษาดวย
นอกจากนี ้ ได กํ า หนดให ค ณะกรรมการราคากลางมี อ ํา นาจแต ง ตั ้ง คณะ
อนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ แทนได (รางมาตรา ๓๑ รางมาตรา ๓๒ รางมาตรา ๓๔ รางมาตรา ๓๕
และรางมาตรา ๓๖)
๖.๔) คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต
ใหมีคณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต ประกอบดวย ปลัดกระทรวง
การคลัง เปนประธานกรรมการ กรรมการโดยตําแหนง ไดแก อธิบดีกรมบัญชีกลาง ผูแทนสํานักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติผูแทน
สํานักงบประมาณ ผูแทนสํานักงานอัยการสูงสุด ผูแทนสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ
และผูแทนสํานักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ตลอดจนกรรมการ
ผูท รงคุณวุฒิจาํ นวนไมนอ ยกวา ๕ คนแตไมเกิน ๗ คน ซึ่งปลัดกระทรวงการคลังแตงตั้งจากองคกรเอกชน
ทีจ่ ัดตัง้ ขึน้ โดยมีวัตถุประสงคในการตอตานการทุจริต ทั้งนี้ องคกรเอกชนดังกลาวจะเปนนิติบุคคล
หรือไมก็ได ใหอธิบดีกรมบัญชีกลางมอบหมายขาราชการของกรมบัญชีกลางคนหนึง่ เปนกรรมการ
และเลขานุการ และอีก ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ
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ให อ ธิ บ ดี ก รมบั ญ ชี ก ลางมอบหมายข า ราชการของกรมบั ญ ชี ก ลางคนหนึ ่ง
เปนกรรมการและเลขานุการ และอีก ๒ คนเปนผูชวยเลขานุการ
ทั้งนี้ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณตามมาตรา ๑๑๗๗
(๒) พิจารณาขอรองเรียนกรณีท่เี ห็นวาหนวยงานของรัฐมิไดปฏิบตั ใิ หเปนไปตาม
แนวทางของพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
(๓) จัดทํารายงานเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพิจารณา
อุทธรณและขอรองเรียนเสนอคณะกรรมการนโยบายอยางนอยปละ ๑ ครั้ง
(๔) ปฏิบัตหิ นาที่อ่นื ตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัตนิ ้หี รือตามที่คณะกรรมการ
นโยบาย รัฐมนตรี หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย
ผลการดําเนินการตาม (๑) (๒) และ (๓) ใหประกาศในระบบเครือขายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
การยื่นขอรองเรียนและการพิจารณาขอรองเรียนตาม (๒) ใหเปนไปตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีกําหนด
ในกรณีทพี่ ิจารณาขอรองเรียนตาม (๒) แลวรับฟงไดวาหนวยงานของรัฐ
มิไดปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้
ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอํานาจสั่งระงับการจัดซื้อจัดจางไวกอนได เวนแตจะไดลงนาม
ในสัญญาจัดซื้อจัดจางแลว
ในกรณีทคี่ ณะกรรมการพิจ ารณาอุทธรณกระทําการตามหนาทีโ่ ดยสุจริต
ยอมไดรับการคุมครองไมตองรับผิดทั้งทางแพง ทางอาญา หรือทางปกครอง
นอกจากนี ้ไ ด กํ า หนดให ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ ม ีอํ า นาจแต ง ตั ้ง
คณะอนุกรรมการเพื่อทําการใด ๆ แทนได และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณมีอาํ นาจเรียกใหเจาหนาที่
มาตรา ๑๑๗ แหงรางพระราชบัญญัตกิ ารจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. .... บัญญัตวิ า “เมือ่ ไดรบั รายงาน
จากหนวยงานของรัฐตามมาตรา ๑๑๖ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณพจิ ารณาอุทธรณใหแลวเสร็จภายในสามสิบวันนับแตวนั ทีไ่ ดรบั
รายงานดังกลาว หากเรือ่ งใดไมอาจพิจารณาไดทนั ในกําหนดนัน้ ใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสอง
ครัง้ ครัง้ ละไมเกินสิบหาวันนับแตวนั ทีค่ รบกําหนดเวลาดังกลาว และแจงใหผอู ทุ ธรณและผูช นะการจัดซือ้ จัดจางหรือผูไ ดรบั การคัดเลือก
ทราบ
ในกรณีทค่ี ณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเห็นวาอุทธรณฟง ขึน้ และมีผลตอการจัดซือ้ จัดจางอยางมีนยั สําคัญ ใหคณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณส่ังใหหนวยงานของรัฐดําเนินการใหมีการจัดซื้อจัดจางใหม หรือเริ่มจากขั้นตอนใดตามที่เห็นสมควร ในกรณีท่ี
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณเห็นวาอุทธรณฟงไมข้ึนหรือไมมีผลตอการจัดซื้อจัดจางอยางมีนัยสําคัญ ใหแจงหนวยงานของรัฐ
เพือ่ ทําการจัดซือ้ จัดจางตอไป
การวินจิ ฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณใหเปนทีส่ ดุ
ในกรณีทพ่ี น กําหนดระยะเวลาพิจารณาอุทธรณตามวรรคหนึง่ แลว คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ
ยังพิจารณาไมแลวเสร็จ ใหยุติเรื่อง และใหคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแจงผูอุทธรณและผูชนะการจัดซื้อจัดจางหรือผูไดรับ
การคัดเลือกทราบ พรอมกับแจงใหหนวยงานของรัฐทําการจัดซือ้ จัดจางตอไป
ผูอ ทุ ธรณผใู ดไมพอใจคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ หรือการยุตเิ รือ่ งตามวรรคสี่ และเห็นวาหนวยงานของรัฐ
ตองรับผิดชดใชคาเสียหาย ผูน้นั มีสิทธิฟองคดีตอศาลเพื่อเรียกใหหนวยงานของรัฐชดใชคาเสียหายได แตการฟองคดีดังกลาวไมมีผล
กระทบตอการจัดซือ้ จัดจางทีห่ นวยงานของรัฐไดลงนามในสัญญาจัดซือ้ จัดจางนัน้ แลว”.
๗
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รางพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

ที่ เ กี่ ย วของหรือบุ คคลอื่น ใดมาชี้แ จงหรือใหถอยคํา หรือใหสงเอกสารหรื อหลักฐานที่ เกี่ ยวขอ ง
เพื่อประกอบการพิจารณาได (รางมาตรา ๔๑ รางมาตรา ๔๓ รางมาตรา ๔๔ และรางมาตรา ๔๕)
๗) องค ก รสนั บ สนุ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ (หมวด ๔
รางมาตรา ๔๖ ถึงรางมาตรา ๕๐)
ใหกรมบัญชีกลางมีหนาที่ ดังตอไปนี้
(๑) ดูแลและพัฒนาระบบการจัดซือ้ จัดจางผานระบบอิเล็กทรอนิกส และการประกาศ
เผยแพรขอมูลเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง เพื่อให
สาธารณชนสามารถเขาตรวจดูได
(๒) จัดทําฐานขอมูลราคาอางอิงของพัสดุ เพือ่ ใหหนวยงานของรัฐใชเปนขอมูลประกอบ
การจัดซือ้ จัดจางพัสดุนนั้ และใหเผยแพรขอ มูลดังกลาวในระบบเครือขายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
โดยการกําหนดราคาอางอิงของพัสดุตองคํานึงถึงราคาตลาดของพัสดุนั้น และการกําหนดราคาอางอิง
ของพัสดุอยางเดียวกันจะไมใชราคาเดียวกันทัว่ ประเทศก็ได ทัง้ นี้ กรมบัญชีกลางตองปรับปรุงฐานขอมูล
ดังกลาว อยางนอยปละ ๒ ครั้ง
(๓) รวบรวม วิเคราะห และประเมินผลการปฏิบตั งิ านตามพระราชบัญญัตนิ ี้ และจัดทํา
รายงานเกี่ยวกับปญหาและอุปสรรคในการดําเนินการพรอมขอเสนอแนะเพื่อพัฒนาและปรับปรุง
ประสิทธิภาพการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐเสนอคณะกรรมการนโยบายอยางนอยปละ
๑ ครั้ง และเพื่อประโยชนในการดําเนินการดังกลาว ใหหนวยงานของรัฐสงรายงานผลการปฏิบัติงาน
ตามพระราชบัญญัตินี้ตอกรมบัญชีกลาง ตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง
โดยรายงานดังกลาวนัน้ เมือ่ คณะกรรมการนโยบายใหความเห็นชอบแลว ใหประกาศในระบบเครือขาย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
(๔) ให ก รมบั ญ ชี ก ลางมี ห น า ที่ ใ นการกํ า หนดและจั ด ให มี ห ลั ก สู ต รการฝ ก อบรม
เพือ่ สงเสริมและพัฒนาเจาหนาทีใ่ หมคี วามรูแ ละความเชีย่ วชาญเกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจางและการบริหาร
พั ส ดุ ภ าครั ฐ ตามหลั ก วิ ช าชี พ และตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ทั้ ง นี้ กรมบั ญ ชี ก ลางจะดํ า เนิ น การเอง
หรือจะดําเนินการรวมกับหนวยงานอื่นหรือเอกชนที่เกี่ยวของก็ได
ทัง้ นี้ ใหเจาหนาทีซ่ งึ่ ผานการฝกอบรมและไดรบั แตงตัง้ ใหดาํ รงตําแหนงทีป่ ฏิบตั งิ าน
เกีย่ วกับการจัดซือ้ จัดจางหรือการบริหารพัสดุมสี ทิ ธิไดรบั เงินเพิม่ หรือเงินอืน่ ทํานองเดียวกัน ดังตอไปนี้
(๔.๑) ในกรณีที่เปนขาราชการพลเรือน ใหเจาหนาที่ซึ่งไดรับแตงตั้งใหดํารง
ตํ า แหน ง ที่ ป ฏิ บั ติ ง านเกี่ ย วกั บ การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งหรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ เ ป น ตํ า แหน ง ที่ มี เ หตุ พิ เ ศษ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือนและมีสิทธิไดรับเงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มีเหตุพิเศษ
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการพลเรือน
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รางกฎหมายที่นาสนใจ

(๔.๒) ในกรณี ท ไี ่ ม เ ป น ข า ราชการพลเรื อ น ให เ จ า หน า ทีซ่ ึ ่ง ได รั บ แต ง ตั ้ง
ให ดํ า รงตํ า แหน ง ทีป่ ฏิ บั ติ ง านเกี ่ย วกั บ การจั ด ซื ้อ จั ด จ า งหรื อ การบริ ห ารพั ส ดุ เ ป น ตํ า แหน ง ทีม่ ี
เหตุพิเศษตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาทีน่ ั้นสังกัดอยู
และมีสิทธิไดรบั เงินเพิ่มสําหรับตําแหนงที่มเี หตุพเิ ศษตามกฎหมายวาดวยการนั้น หรือเปนตําแหนงที่มสี ทิ ธิ
ไดรบั เงินอื่นทํานองเดียวกันตามกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่น้นั
สังกัดอยู แลวแตกรณี
(๕) ใหกรมบัญชีกลางมีหนาทีป่ ฏิบัติงานธุรการ งานประชุม งานวิชาการการศึกษา
หาขอมูล และกิจการตาง ๆ ที่เกี่ยวของใหแกคณะกรรมการนโยบาย คณะกรรมการวินจิ ฉัย คณะกรรมการ
ราคากลาง คณะกรรมการ ค.ป.ท. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ และคณะอนุกรรมการที่แตงตั้ง
โดยคณะกรรมการดังกลาว รวมทั้งใหมอี าํ นาจหนาที่อ่นื ตามที่กาํ หนดในพระราชบัญญัตนิ ้ี (รางมาตรา ๔๖
รางมาตรา ๔๗ รางมาตรา ๔๘ รางมาตรา ๔๙ และรางมาตรา ๕๐)
๘) การขึ้นทะเบียนผูประกอบการ (หมวด ๕ รางมาตรา ๕๑ ถึงรางมาตรา ๕๓)
๘.๑) ใหคณะกรรมการราคากลางมีอํานาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ใหงานกอสรางในสาขาใด เปนงานกอสรางที่ผูประกอบการงานกอสรางในสาขานั้นจะเขารวมเปนผูยื่น
ขอเสนอตอหนวยงานของรัฐได ผูประกอบการงานกอสรางในสาขานั้นตองเปนผูทไี่ ดขึ้นทะเบียน
ไวกับกรมบัญชีกลาง โดยคณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษาใหงาน
กอสรางในสาขาใดที่ผปู ระกอบการงานกอสรางในสาขานั้นตองขึ้นทะเบียนไวกบั กรมบัญชีกลาง ตองใช
เงินงบประมาณในวงเงินเทาใดหรือตองใชผปู ระกอบวิชาชีพในสาขาใดดวยก็ได ทัง้ นี้ หลักเกณฑ วิธกี าร
และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผูประกอบการงานกอสรางที่จะเขารวมเปนผูยนื่ ขอเสนอตอหนวยงาน
ของรัฐ ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการราคากลางประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยจะตองเปด
โอกาสใหผูประกอบการงานกอสรางทุกรายมีสิทธิขอขึ้นทะเบียนไดตลอดเวลา (รางมาตรา ๕๑)
๘.๒) ในกรณีท เี ่ ห็ น สมควร คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศกํ า หนด
ในราชกิจจานุเบกษา ใหผปู ระกอบการพัสดุอ่ืนนอกเหนือจากผูป ระกอบการงานกอสราง เปนผูป ระกอบการ
ที่จะเขารวมเปนผูย ่ืนขอเสนอตอหนวยงานของรัฐได ผูป ระกอบการนัน้ ตองเปนผูท ไี่ ดขนึ้ ทะเบียนไวกบั
กรมบัญชีกลางก็ได ทั้งนี้ หลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียนผูประกอบการพัสดุอื่นที่จะ
เขารวมเปนผูยนื่ ขอเสนอตอหนวยงานของรัฐตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการราคากลาง
ประกาศกํ า หนดในราชกิ จ จานุ เ บกษา โดยจะต อ งเป ด โอกาสให ผู  ป ระกอบการทุก รายมี สิ ท ธิ
ขอขึ้นทะเบียนไดตลอดเวลา (รางมาตรา ๕๒)
๘.๓) ใหกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผูประกอบการงานกอสรางตามขอ ๘.๑)
และผูประกอบการพัสดุอนื่ ตามขอ ๘.๒) ทีไ่ ดขึน้ ทะเบียนไวแลวในระบบเครือขายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง และใหปรับปรุงความถูกตองของขอมูลใหเปนปจจุบนั ทุกครั้งที่มกี ารเปลี่ยนแปลงขอมูล
ในกรณีท่กี รมบัญชีกลางไดข้นึ ทะเบียนผูป ระกอบการงานกอสรางและผูป ระกอบการ
พั ส ดุ อ นื ่ ตามวรรคหนึ ่ง ไว แ ล ว หน ว ยงานของรั ฐ ไม ต  อ งจั ด ให มี ก ารขึ ้น ทะเบี ย นผู  ป ระกอบการ
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รางพระราชบัญญัติการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พ.ศ. ....

ประเภทนั้นอีก และใหหนวยงานของรัฐกําหนดคุณสมบัติผูมีสิทธิเขายื่นขอเสนอตามขอ ๘.๑) หรือ
ขอ ๘.๒) ในประกาศเชิญชวนใหเขารวมการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานของรัฐนั้นดวย
คุณสมบัติและลักษณะตองหามของผูประกอบการที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียน
การตรวจสอบคุณสมบัติและลักษณะตองหามหรือการตรวจติดตาม การเพิกถอนรายชื่อออกจาก
ทะเบี ย น และอั ต ราค า ธรรมเนี ย มการขอขึ้ น ทะเบี ย น รวมทั้ ง หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารอุ ท ธรณ
และการพิจารณาอุทธรณในกรณีที่กรมบัญชีกลางไมขึ้นทะเบียนใหผูประกอบการ ใหเปนไปตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง (รางมาตรา ๕๓)

ทานผูอ า นวารสาร “จุลนิต”ิ ผูใ ดมีความประสงคตอ งการทีจ่ ะแสดงความคิดเห็นเกีย่ วกับ
รางพระราชบัญญัตฉิ บับดังกลาว สามารถเสนอความเห็นได โดยผานทางเว็บไซต ดังนี้
สํานักงานเลขาธิการสภาผูแทนราษฎร
สํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
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