26/08/60

สาระสาคัญของ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และการบังคับใช้

นาเสนอโดย นายมนูญ ปานอุทยั
หัวหน้ากลุ่มงานพัสดุ อาคาร และสถานที่
สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้าและการเกษตร (องค์การมหาชน)

โครงสร้างของกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
กฎหมายหลัก
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(15 หมวด 132 มาตรา)
เริ่มใช้บงั คับวันที่ 23 สิงหาคม 2560

กฎหมายรอง (กฎหมายลูก)
กฎกระทรวง
(7 ฉบับ)

ระเบียบ
(1 ฉบับ)

ประกาศ
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กฎหมายรอง ของ พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ (8 ฉบับ)
กฎกระทรวง (7 ฉบับ)

ระเบียบ (1 ฉบับ)

(1) กฎกระทรวง กาหนดให้หน่ ว ยงานอื่ นเป็ นหน่ วยงานของรัฐ
ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
(2) กฎกระทรวงก าหนดหลัก เกณฑ์เ กี่ ย วกับ ผู ้ที่ มี สิ ท ธิ ข อขึ้ น
ทะเบียนผูป้ ระกอบการ พ.ศ. 2560
(3) กฎกระทรวงกาหนดพัสดุที่รฐั ต้องการส่งเสริ มหรื อ สนับสนุ น
และกาหนดวิธีการจัดซื้ อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคดั เลื อกและวิ ธี
เฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560
(4) กฎกระทรวง ก าหนดวงเงิ น การจัด ซื้ อจัด จ้า งพัส ดุโ ดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง วงเงิ นการจัดซื้ อจัดจ้างที่ ไม่ทาข้อตกลงเป็ น
หนังสื อ และวงเงิ นการจัดซื้ อจัดจ้างในการแต่งตัง้ ผูต้ รวจรับ
พัสดุ พ.ศ. 2560
(5) กฎกระทรวง กาหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่ อนไขการขึ้ น
ทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ.2560
(6) กฎกระทรวง กาหนดอัตราค่าจ้างผูใ้ ห้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560
(7) กฎกระทรวง กาหนดเรื่ องการจัดซื้ อจัดจ้างกับหน่ วยงานของ
รัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560
(10 หมวด 223 ข้อ)
หมวด 1 ข้อความทัว่ ไป
หมวด 2 การการซื้อหรือจ้าง
หมวด 3 งานจ้างที่ปรึกษา
หมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง
หมวด 5 การทาสัญญาและหลักประกัน
หมวด 6 การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ
หมวด 7 การประเมินผลการปฏิ บตั ิงานของ
ผูป้ ระกอบการ
หมวด 8 การทิ้งงาน
หมวด 9 การบริหารพัสดุ
หมวด 10 การร้องเรียน

ข้อมูล ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560
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การดาเนิ นการจัดหาพัสดุในช่วงระยะเวลา
ก่อนวันที่ 23 สิ งหาคม 2560 เมื่อ พรบ.มีผลบังคับใช้
1. วิ ธีการจัดซื้อจัดจ้างที่มีการแข่งขัน เช่น สอบราคา ประกวดราคา e-Auction
e-market e-bidding เป็ นต้น
ให้ดาเนิ นการจนถึงขัน้ ตอนการประกาศเอกสารเชิ ญชวนในระบบ e-GP
2. วิ ธีการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่มีการแข่งขัน
2.1 วิ ธีการไม่แข่งขัน เช่น วิ ธีพิเศษ กรณี พิเศษ
เป็ นต้น ให้ดาเนิ นการจนถึงขัน้ ตอนมีหนังสือเชิ ญ
ชวนให้ที่มีคุณสมบัติเข้ายื่ นข้อเสนอ
2.2 วิ ธีตกลงราคา ได้ดาเนิ นการถึงขัน้ ตอนอนุ มตั ิ
รับราคา (อนุ มตั ิ สงั ่ ซื้อสัง่ จ้าง) ของผูย้ ื่ นข้อเสนอแล้ว
2.3 วิ ธีการจ้างที่ปรึกษา ให้ดาเนิ นการถึงขัน้ ตอน
มี หนังสือเชิ ญชวนที่ปรึกษาแล้ว

จะต้องบันทึก
ข้อมูลในระบบ
e-GP ตรงกับ
ข้อเท็จจริง
ก่อนวันที่ 23
สิงหาคม 2560

ใช้แบบสัญญาเดิม

การดาเนิ นการลงนามในสัญญาตามตัวอย่างที่กาหนดไว้ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ
หรื อข้อกาหนดต่างๆ เกี่ยวกับการพัสดุของส่วนราชการ หรื อหน่ วยงานนัน้
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กรณี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ ตาม พ.ร.บ. ยังไม่ใช้บงั คับ
(พ.ร.บ. มาตรา 122)
 ให้ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535
 ให้ระเบียบฯ ว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการ
อิเล็กทรอนิ กส์ พ.ศ.2549
 ให้บรรดาระเบียบฯ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใดๆเกี่ยวกับการ
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึง
มติ ครม. เกี่ยวกับการพัสดุและการจัดซื้ อจัด
จ้างเดิม

มีผลใช้บงั คับต่อไป
เท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับ พ.ร.บ.
จนกว่า กฎกระทรวง ระเบียบ
หรือประกาศ เรื่องนัน้ ๆ
ตาม พ.ร.บ. ใช้บงั คับ
กรณี ไม่อาจนาระเบียบฯ ตามมาตรา 122
มาใช้บงั คับได้ (พ.ร.บ.มาตรา 123)
การดาเนิ นการของหน่ วยงานของรัฐในเรื่องนัน้ ๆ
ให้เป็ นไปตามที่ คกก. นโยบายกาหนด
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กระบวนการดาเนิ นการจัดซื้อจัดจ้าง
ก่อน พรบ.งบประมาณฯ 2561 มีผลบังคับใช้ (ตาม ว 0220)
สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
พิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณฯ
2561 ในวาระที่ 1

คณะกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่าง พรบ.
งบประมาณฯ 2561

(8 มิถุนายน 2560)

(31 สิงหาคม 2560)
พิจารณาแล้วเสร็จ

กระบวนการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้าง

• แบบรูป รายการละเอียด
• กาหนดรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะ
• จัดทาราคากลาง
บันทึกข้อมูลในระบบ e-GP
ไม่ตอ้ งระบุ
• จัดทาเอกสารจั
ดซืรหั้ อสจังบประมาณ
ดจ้าง
และรหัสแหล่งของเงิน
• ฯลฯ
ข้อมูลอ้างอิง
•หนังสื อด่วนที่สุด ที่ นร 0505/ว113 ลว 8 มี.ค. 60
•หนังสื อด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ)0405.2/ว 0220 ลว.30
มิ.ย.60

สภานิ ติบญ
ั ญัติแห่งชาติ
พิจารณาร่าง พรบ.งบประมาณฯ
2561 ในวาระที่ 2-3

ลงมติเห็นชอบ

ทราบยอดเงิน

•
•
•
•

ตาม ว 0220

ประกาศบังคับใช้
เป็ นกฎหมายต่อไป

เผยแพร่ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง

ได้รบั จัดสรรงบประมาณ

เผยแพร่ร่างวิจารณ์
เผยแพร่ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
พิจารณาคัดเลือกผูเ้ สนอราคา
อนุมตั ิสงั ่ ซื้อสัง่ จ้าง

ลงนามสัญญาหรือข้อตกลงเป็ นหนังสือ
(บันทึกรหัสงบประมาณ6
และแหล่งของเงิ นก่อนลงนามสัญญา)
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โครงสร้าง
พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้ อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560
(15 หมวด 132 มาตรา)
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การใช้บงั คับ
กฎหมาย

เมื่อพ้น180วัน
(23 สค.60)

เงินงบประมาณ

 เงิ นงบประมาณ
• พรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ 2560
ตามกฎหมายว่าด้วย
• กฎกระทรวง
นับถัดแต่ วัน
งบประมาณรายจ่าย
• ระเบียบ
ประกาศ
กฎหมายว่าด้วยวิธีการ
• ประกาศ

ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับ
พัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการ
บริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ
และข้อกาหนดใดๆ ของ
หน่ วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งพระราชบัญญัติน้ ี

งบประมาณ/กฎหมายเกี่ ยว
ด้วยการโอนงบประมาณ
 เงิ นที่ได้รบั อนุ ญาตให้ไม่ตอ้ ง
นาส่งคลังตามกฎหมาย
 เงิ นกู/้ เงิ นช่วยเหลื อ
 เงิ นอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง

หน่ วยงานของรัฐ












ราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค
ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ
องค์การมหาชน
องค์กรอิสระ
องค์กรตามรัฐธรรมนูญหน่วยธุรการ
ของศาล
มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับ
ของรัฐสภา
หน่วยงานอิสระของรัฐ
หน่วยงานอื่นตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง (ทุนหมุนเวียน แบะ
หน่วยงานที่จดั ตัง้ ให้เป็ นหน่วยงานของ
รัฐและมีฐานะเป็ นนิ ติบุคคล)
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อาคาร
สิ นค้า

งานบริการ

งานก่อสร้าง

สาธารณูปโภค

งานจ้างที่ปรึกษา

การจัดซื้อจัดจ้าง

พัสดุ
การบริหารพัสดุ

บทนิ ยาม
(มาตรา 4)
รัฐมนตรี

งานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง

ราคากลาง
คณะกรรมการนโยบาย

เงินงบประมาณ

คณะกรรมกรรมการวิ นิจฉัย

หน่ วยงานของรัฐ

คณะกรรมการราคากลาง

เจ้าหน้าที่

คณะกรรมการ ค.ป.ท.
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์

คณะกรรมการ
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หัวหน้าหน่ วยงานของรัฐ

คานิ ยามเพิ่มเติม
ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
(ข้อ 4)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ผูม้ ีผลประโยชน์ร่วมกัน
การขัดขวางการแข่งขัน
อย่างเป็ นธรรม
ผูม้ ีหน้าที่ตรวจสอบ
คุณสมบัติ
ระบบข้อมูลสินค้า
10
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พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง (15 หมวด 132 มาตรา)
แนวทางปฏิบตั ิ (ม.6)

การจัดซื้อจัดจ้างมิให้ใช้บงั คับ (ม.7)
หลักการจัดซื้อจัดจ้าง (ม.8)

หมวด 1
บททัว่ ไป
(ม.6-15)

การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ (ม.9)
การเปิ ดเผยข้อเสนอ (ม.10)
แผนจัดซื้อจัดจ้าง (ม.11)
การบันทึกรายงานผลการพิจารณา (ม.12)
ผูม้ ีส่วนได้เสีย (ม.13)
ข้อผิ ดพลาดหรือผิดหลงเล็กน้อย (ม.14)
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พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง (15 หมวด 132 มาตรา)
หมวด 2
การมีส่วนร่วมของ
ภาคประชาชนและ
ผูป้ ระกอบการใน
การป้ องกันการ
ทุจริต (มาตรา
16-19)

การจัดทาข้อตกลงคุณธรรม (ม.16-17)

แนวทางและวิธีการในการดาเนิ นงานโครงการ
(ม.18)

นโยบายและแนวทางป้ องกันการทุจริต(ม.19)
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พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง (15 หมวด 132 มาตรา)
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ (ม.20-26)

หมวด 3
คณะกรรมการ
(ม.20-45)

คณะกรรมการวินิจฉัยปั ญหาการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ (ม. 27-31)
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน
ผูป้ ระกอบการ (ม. 32 – 36)
คณะกรรมการความร่วมมือป้ องกันการทุจริต
(ม. 37 – 40)
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
(ม. 41 – 45)
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พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง (15 หมวด 132 มาตรา)
หน้าที่กรมบัญชี กลาง

หมวด 4
องค์กรสนับสนุ นดูแล
การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
(ม.46-50)
ปฏิบตั ิ หน้าที่ ในฝ่ ายเลขานุการใน
คณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติ (ม.50)

พัฒนาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบอิเล็กทรอนิ กส์ และ
เป็ นศูนย์ขอ้ มูลเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างภาครัฐ (ม. 46)

จัดทาฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุ และขึ้ นทะเบียน
ผูป้ ระกอบการ (ม. 47)
รวบรวม วิเคราะห์ และประเมินผลการปฏิบตั ิงานของ
หน่ วยงานของรัฐและจัดทารายงานเสนอต่อ
คณะกรรมการนโยบาย (ม. 48)
ฝึ กอบรมเจ้าหน้าที่ ให้มีความรูเ้ กี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพ (ม. 49)
เงินเพิ่มสาหรับตาแหน่ งที่มีเหตุพิเศษ
14
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พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง (15 หมวด 132 มาตรา)
หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
ผูป้ ระกอบการงานก่อสร้าง (ม. 51)

หมวด 5
การขึ้นทะเบียน
ผูป้ ระกอบการ
(ม.51-53)

หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียน
ผูป้ ระกอบการพัสดุอื่น (ม. 52)
การประกาศรายชื่ อผูป้ ระกอบการงานก่อสร้าง และ
ผูป้ ระกอบการพัสดุอื่น (ม. 53)

15

พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง (15 หมวด 132 มาตรา)
บทบัญญัติให้ใช้บงั คับกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง (ม. 54)

หมวด 6
การจัดซื้อจัดจ้าง
(ม.54-68)

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง (วิธีประกาศเชิ ญชวนทัว่ ไป
วิธีคดั เลือก วิธีเฉพาะเจาะจง) (ม. 55-57)
การรวมซื้อรวมจ้าง (ม. 58)
การจัดทาร่างขอบเขตของานหรือรายละเอียดของพัสดุ (ม. 59)
การจัดทาแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (ม. 60)

คณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้าง (ม. 61)
การประกาศผลผูช้ นะ (ม.66)

การจัดทาประกาศและเอกสารเชิญชวน (ม. 62)
การประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง (ม. 63)

กายกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
(ม.67)

คุณสมบัติผูย้ ื่นข้อเสนอ (ม. 64)
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ม. 65)
16
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พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง (15 หมวด 132 มาตรา)
หมวด 7
งานจ้างที่ปรึกษา
(ม.69-78)

วิธีการจ้างที่ปรึกษา และหลักเกณฑ์การเลือกใช้วิธี
่ วิธี
จ้างที่ปรึกษา (วิธีประกาศเชิ ญชวนทัวไป
คัดเลือก และวิธีเฉพาะเจาะจง (ม. 69-73)
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(ม. 75-76)
การจัดทาประกาศเชิ ญชวนหรือหนังสือเชิ ญชวนที่
ปรึกษา รายละเอียดวิธีและขัน้ ตอนงานจ้างที่
ปรึกษา (ม. 77-78)
17

พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง (15 หมวด 132 มาตรา)
หมวด 8
การจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง
(ม.79-92)

วิธีการจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง และ
หลักเกณฑ์การเลือกใช้วิธีจา้ ง (วิธีประกาศเชิ ญ
่ วิธีคดั เลือก วิธีเฉพาะเจาะจง และวิธี
ชวนทัวไป
ประกวดแบบ (ม. 79-89)
หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(ม. 90)
การจัดทาประกาศเชิ ญชวนหรือหนังสือเชิ ญชวน
รายละเอียดวิธีและขัน้ ตอนจ้าง (ม. 91-92)
18
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พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง (15 หมวด 132 มาตรา)
แบบสัญญา การทาสัญญา (ม. 93-95)

หมวด 9
การทาสัญญา
(ม.93-99)

การจัดทาข้อตกลงเป็ นหนังสือ (ม. 96)

การแก้ไขสัญญา (ม. 97)
การเผยแพร่สาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่
ได้ลงนามแล้ว (ม.98-99)

19

พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง (15 หมวด 132 มาตรา)
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (ม.100)

หมวด 10
การบริหาร
สัญญาและการ
ตรวจรับพัสดุ
(ม.100-111)

ผูค้ วบคุมงานก่อสร้าง (ม. 101)
การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทาการ
ตามสัญญาหรือข้อตกลง (ม. 102)
การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง การตกลงเลิก
สัญญา (ม. 103)
ข้อผิ ดพลาดการจัดทาสัญญา และรายละเอียด
และขัน้ ตอนการบริหารสัญญา (ม. 104-105)
20
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พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง (15 หมวด 132 มาตรา)
หมวด 11
การประเมินผลการ
ปฏิบตั ิงานของ
ผูป้ ระกอบการ
(ม.106-108)

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติ
ของผูท้ ี่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือเข้าทา
สัญญากับหน่ วยงานภาครัฐ
ผูท้ ี่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กาหนดจะถูกพักการ
เสนอราคาหรือทาสัญญากับหน่ วยงาน
ภาครัฐ ไว้ชวั ่ คราว จนกว่าจะมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผล ให้
เป็ นไปตามระเบียบที่ รมต. กาหนด
ผลประเมิน เป็ นส่วนหนึ่ งของเกณฑ์ใน
การพิจารณาคัดเลือกผูย้ ื่นข้อเสนอ
21

พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง (15 หมวด 132 มาตรา)
เหตุแห่งการลงโทษเป็ นผูท้ ้ ิงงาน (ม.109)

หมวด 12
การทิ้งงาน
(ม.109-111)

การเพิกถอนการเป็ นผูท้ ้ ิงงาน (ม. 110)
ข้อห้ามการก่อนิ ติสมั พันธ์กบั ผูท้ ้ ิงงาน (ม. 111)

หมวด 13
การบริหารพัสดุ
(ม. 112-113)

หลักเกณฑ์และวิธีการ การควบคุมพัสดุ จะ
กาหนดในระเบียบต่อไป (ม. 112 - 113)
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พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง (15 หมวด 132 มาตรา)
ผูม้ ีสิทธิยื่นอุทธรณ์ (ม.114)

หมวด 14
การอุทธรณ์
(ม.114-119)

กรณี ไม่สามารถอุทธรณ์ได้ (ม. 115)
วิธีการอุทธรณ์ (ม. 116)
ระยะเวลาการอุทธรณ์ (ม. 117)
ระยะเวลาการพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์
(ม. 118 - 119)
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พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง (15 หมวด 132 มาตรา)
หมวด 15
บทกาหนดโทษ
(ม.120-121)
มาตรา 121
ผูใ้ ดไม่ปฏิบตั ิตามคาสัง่ ของคณะกรรมการ
วิ นิจฉั ย หรื อคณะกรรมการพิ จารณาอุท ธรณ์
และคณะกรรมการวิ นิจฉัยหรื อคณะกรรมการ
พิ จารณาอุท ธรณ์แ ล้ว แต่กรณี พิ จารณาแล้ว
เห็ นว่าเป็ นการไม่ปฏิ บตั ิตามคาสั่งโดยมี่ เหตุผล
อัน สมควร ผู น้ ั้ น มี ค วามผิ ด ฐานขัด ค าสั่ง เจ้า
พนั ก งานตามประมวลกฎหมายอาญาให้
ดาเนิ นคดีแก่ผูน้ ั้นต่อไป

มาตรา 120
ผูใ้ ดเป็ นเจ้าหน้าที่ หรื อเป็ นผูม้ ี อานาจหน้าที่ในการ
ดาเนิ นการเกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อการบริ หารพัสดุ
ปฏิ บตั ิ หรื อละเว้นการปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ในการจัดซื้ อจัดจ้าง
หรื อการบริ หารพัสดุตามพระราชบัญญัติน้ ี กฎกระทรวง
ร ะ เ บี ย บ ห รื อ ป ร ะ ก า ศ ที่ อ อ ก ต า ม ค ว า ม ใ น
พระราชบัญญัติ น้ ี โดยมิ ชอบเพื่ อให้เกิ ดความเสี ยหาย
แก่ผูห้ นึ่ งผูใ้ ด หรื อปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่ตาม
พระราชบัญญัติน้ ี โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาคุกตัง้ แต่
หนึ่ งปี ถึ งสิ บ ปี หรื อปรับ ตัง้ แต่ส องหมื่นบาท ถึ งสอง
แสนบาท หรือทัง้ จาทัง้ ปรับ
ผู ้ใ ดเป็ นผู ้ใ ช้ห รื อ ผู ้ส นั บ สนุ น ในการกระท า
ความผิ ด ตาม วรรคหนึ่ ง ผู น้ ั้ น ต้อ งระวางโทษตามที่
กาหนดไว้สาหรับความผิดตามวรรคหนึ่ ง
24
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พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง (15 หมวด 132 มาตรา)
บทเฉพาะกาล
(ม.122-132)

• กรณี ที่ยงั ไม่ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศให้นาระเบียบที่ใช้บงั คับ
อยู่เดิ มมาใช้บงั คับต่อไปเท่าที่ไม่ขดั หรือแย้งกับพระราชบัญญัติน้ ี จนกว่าจะ
มี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนัน้ ๆ ตามพระราชบัญญัติน้ ี ใช้
บังคับ (มาตรา 122)
• กรณี ไม่อาจนาระเบียบเดิ มมาใช้บงั คับในเรื่องใดได้ให้เป็ นไปตามที่
คณะกรรมการนโยบายกาหนด (มาตรา 123)
• การดาเนิ นการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็ นไปตามระเบียบที่ใช้บงั คับอยู่เดิ ม จนกว่า
จะมี ประกาศ หรือกฎหรือระเบียบแล้วแต่กรณี ใช้บงั คับ (มาตรา 124)
• การดาเนิ นการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดาเนิ นการตามระเบียบที่ใช้บงั คับอยู่เดิ ม
ก่อนวันที่พระราชบัญญัติน้ ี ใช้บงั คับและการตรวจรับและการจ่ายเงิ นยังไม่
แล้วเสร็จให้ดาเนิ นการ ตามระเบียบเดิ มต่อไป เว้นแต่ยงั ไม่ได้ประกาศ
จัดซื้อจัดจ้าง หรือในกรณี ที่มีการยกเลิ ก การดาเนิ นการจัดซื้อจัดจ้าง การ
ดาเนิ นการจัดซื้อจัดจ้างนัน้ หรือการดาเนิ นการจัดซื้อ จัดจ้างครัง้ ใหม่
แล้วแต่กรณี ให้ดาเนิ นการตามพระราชบัญญัติน้ ี (มาตรา 128)
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