
พระราชบัญญัติ  

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 





พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ6

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 6



พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วัน 6

นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา6

•  ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง 6

หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 

ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ 6

ที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้6
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หลักการ และเหตุผลในการประกาศใช้ พระราชบัญญัตินี้ 

1.เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพัสดุ
ภาครัฐมีกรอบปฏิบตัิงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

2.มุ่งเน้นให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชน ให้เกดิ
ความโปร่งใส  มีการแข่งขัน     

อย่างเป็นธรรม 

3.ค านึงถึงวัตถุประสงค์ของการ  
ใช้งานเป็นส าคัญ และความ

คุ้มค่าในการจ่ายเงิน 4. มีการวางแผนและประเมินผล 
การจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งจะท าให้มปีระสิทธิภาพ/
ประสิทธิผลและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล 

5.ส่งเสริมใหภ้าคประชาชนเขา้ไป  มีสว่น
ร่วมในการตรวจสอบการจดัซื้อจัดจ้าง 

เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริต 

6.มาตรการอื่นๆ  
เช่น น าวิธีการจัดซื้อจัดจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์

มาใช้ เพื่อความโปร่งใส/และสร้างความเชื่อมั่น

แก่ภาคประชาชนให้เป็นทีย่อมรบัโดยทั่วไป 

พระราชบัญญัติฯฉบับนี้ มีทั้งหมด 15 หมวด (รวม 132 มาตรา) 

ค านิยาม ความหมายค าศัพท์ท่ีใช้ในพรบ. 

หมวดที่ 1 

หมวดที่ 2 

หมวดที่ 3 

หมวดที่ 4 

หมวดที่ 5 

หมวดที่ 6 

บทท่ัวไป 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกัน

การทุจริต 

คณะกรรมการ 

องค์กรสนับสนนุดูแลการจัดซ้ือจดัจ้าง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ 

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

การจัดซ้ือจัดจ้าง 
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งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
หมวดที่ 9 การท าสัญญา 

หมวดที่ 10 

หมวดที่ 11 

หมวดที่ 12 

หมวดที่ 13 

หมวดที่ 14 

หมวดที่ 15 

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

การทิ้งงาน 

การบริหารพัสดุ 

การอุทธรณ์ 

บทก าหนดโทษ 

หมวดที่ 8 

หมวดที่ 7 งานจ้างที่ปรึกษา 

การเตรียมความพร้อมในการจัดหาพสัดุ 
ตามพระราชบัญญัติ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ 
 พ.ศ.๒๕๖๐ 

ซึ่งประกาศราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 
และจะมีผลใช้บังคับ วันที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐ เป็นต้นไป  

ส าหรับทุกหน่วยงานของรัฐ และทุกเงินงบประมาณ 



การจัดซื้อจัดจ้าง6

“การดำเนินการเพ่ือให้ได้มาซึ่งพัสดุ” 6

 ซื้อ6  จ้าง6

 เช่า6 แลกเปลี่ยน6



พัสดุ 

สินค้า 

งานจ้าง
ก่อสร้าง 

งานจ้าง
ออกแบบและ
ควบคุมงาน 

งานจ้าง 
ที่ปรึกษา 

งาน
บริการ 



วัสดุ& ครุภัณฑ์&

ที่ดิน&
ส่ิงปลูก
สร้าง&

สินค้า6



งานจ้าง
บริการ6

งานจ้าง
เหมาบริการ6

งานจ้าง6
ทำของ6

การรับขน
ตามประมวล
กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์6

งานบริการ6



งานก่อสร้าง6

งาน
ก่อสร้าง
อาคาร 6

สาธารณูปโภค6

การ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม6

อาคารที่ทำการ โรง

พยาบาล โรงเรียน 

สนามกีฬา &

เสาธง รั้ว&

ประปา ไฟฟ้า ส่ือสาร 

โทรคมนาคม การระบาย

น้ำ การขนส่งทางบก &

ทางน้ำ ทางเรือ ทางอากาศ&



               “ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ6
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้6

             (1) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด6

             (2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ6

             (3) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด6

             (4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด6

             (5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ6

             (6) วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัตขิองหน่วยงานของรัฐนั้น 6ๆ

                            ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน  ในกรณีทีไ่ม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม 

(2)  หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้คำนึงถึงประโยชน์6

ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5)หรือ (6) 6

โดยจะใช้ราคาใดตาม  (4) (5)หรือ (6)ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ6

ราชการกำหนดไว้แล้ว 

ราคากลาง6



เงินงบประมาณ6

“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบ
ประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้วยการ6
โอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี6
ให้ไม่ต้องนำส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วย6
เงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นราย
ได้ของราชการส่วนท้องถ่ินตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถ่ินมีอำนาจ6
เรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่นตาม
ที่กำหนดในกฎกระทรวง 6



ราชการ6
ส่วนภูมิภาค6

ราชการ6
ส่วนท้องถ่ิน6

ราชการส่วน
กลาง6

รัฐวิสาหกิจ6

องค์การ
มหาชน6

หน่วยงาน
อิสระของรัฐ6

องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ6

หน่วย6
งานอื่น 6ๆ

มหาวิทยาลัย6
ในกำกับ6
ของรัฐ6

หน่วยงานภาครัฐ6



มาตรา 6  เพ่ือให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดย

ใช้เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต 6

ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออก

ตามความในพระราชบัญญัตินี้6

 เพ่ือให้การดำเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ หน่วยงานของรัฐ6

ในต่างประเทศหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอื่น6

ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกำกับ

ของรัฐ หรือหน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อ6

จัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้กระทำได้ โดยต้องดำเนินการให้สอดคล้อง6

กับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในต่างประเทศ

ที่หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีต

ประเพณีแห่งท้องถ่ินของต่างประเทศนั้นเป็นการเฉพาะหรือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น6

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสองจะกำหนดให้การจัดซื้อจัดจ้าง6

โดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 เป็นอย่างอื่นก็ได้6

 ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องได้รับความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา6



   มาตรา 7  พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่6

         (1) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง6

         (2) การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ โดยวิธีรัฐบาลต่อ

รัฐบาล หรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของต่างประเทศนั้นกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น6

        (3) การจัดซื้อจัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา การให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา หรือการ

จ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้6

        (4) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ 

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาล6

 มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ ที่สัญญาหรือข้อกำหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำหนดไว้เป็น

อย่างอื่น 6

        (5) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การระหว่างประเทศ 

สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิ

หรือเอกชนต่างประเทศ ที่สัญญาหรือข้อกำหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

โดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ ซึ่งจำนวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้น6

เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา6



     (6) การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ6

โดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ6
              การจัดซื้อจัดจ้างตาม (1) (2) และ (3) ที่จะได้รับยกเว้นมิให้นำพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ  

ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนดในราชกิจจานุเบกษา6
โดยประกาศดังกล่าวจะกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างใดตาม (1) (2) หรือ (3) 
ต่อคณะกรรมการนโยบายเพ่ืออนุมัติให้ได้รับยกเว้นเป็นรายกรณีไปก็ได้6

   การยกเว้นมิให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใด
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา6
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบาย6

    กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับ6
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของระราชบัญญัตินี้ โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักการตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง 6

   การจัดซื้อจัดจ้างตาม (6) นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงาน
ของรัฐ ต้องดำเนินการตามวรรคส่ีแล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงาน6
ของรัฐนั้นรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการ6
ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด6

มาตรา 7 (ต่อ) 



โปร่งใส6

ประสิทธิภาพ
และ

ประสิทธิผล6
ตรวจสอบได้6

คุ้มค่า6

เปิดเผยข้อมูล 6

เปิดโอกาสให้แข่งขัน6

อย่างเป็นธรรม มีระยะเวลา

เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ6

เก็บข้อมูลเป็นระบบ6

เพ่ือการตรวจสอบ6

มีคุณลักษณะตอบสนอง

วัตถุประสงค์การใช้งาน6

 และมีราคาเหมาะสม6

วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง6

มีการกำหนดเวลาที่เหมาะ

สม และมีการประเมินผล6

มาตรา 8 หลักการจัดซื้อจัดจ้าง 
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-ให้ค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้าง 

มาตรา 9 พรบ.บัญญัติเงื่อนไขเรื่อง    
การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจ้าง ไว้สรุปว่า 

  (Specification: Spec) 

 
-ข้อห้าม 

มิให้ก าหนดให้ใกล้เคียงกบัยี่ห้อใดยีห่้อหนึ่ง หรือของผู้ขาย 
รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ 

 
-ข้อยกเว้น ระบุยี่ห้อได้ ในกรณี 

 มียี่ห้อเดียว /หรือต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อได ้

มาตรา 10  เรื่องการเปิดเผยข้อมูล 
ภายใต้บังคับมาตรา 66 

(เรื่องการประกาศผล ผู้ชนะราคาให้เป็นไปตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด) 
 ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐ 

เปิดเผยข้อมูล ***ทีเ่ป็นสาระส าคัญ**** หรือ***ข้อมูลทางเทคนิค*** 
ทีอ่าจเกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เสนอราคาด้วยกัน 

เว้นแต่ เปิดเผยต่อผู้มีอ านาจตามกฎหมาย. 

คณะกรรมการ 
นโยบายการจัดซื้อ

จัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 



มาตรา  10 6

•  ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ&
ในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของ&

ผู้ยื่นข้อเสนอ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง&

ผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซ่ึงมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง

ครั้งนั้นหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น&

•   เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย

หรือการดำเนินการตามกฎหมาย&



ต้องจัดทำแผนทุกปี และประกาศเผยแพร่6
      

มาตรา 11 การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 

1. กรณีเร่งด่วนหรือ ใช้ในราชการลับ6

2. กรณีที่มีวงเงินตามที่กำหนดหรือ
มีความจำเป็นฉุกเฉิน หรือที่จะขาย
ทอดตลาด6

3. การจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้าง
ตามกำหนดหรือเกี่ยวกับความ

มั่นคงของชาติ6

4. กรณีงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างที่เร่งด่วนหรือ

เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ6

ยกเว้น6



•       ในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการต้องไมเ่ป็น6

ผูม้ีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น6

•        ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการตามวรรคหนึ่งเป็น

ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นขอเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใด6

ของการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการดำเนินการจัดซื้อ6

จัดจ้าง แตไ่ม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมนีัยสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้างนั้น

ย่อมไม่เสียไป6

มาตรา 13 การมีส่วนได้ส่วนเสีย 



มาตรา 18 ข้อตกลงคุณธรรม6

• ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้เสนอราคา และ6

ผู้สังเกตการณ์ โดยตกลงร่วมกันว่าจะไม่กระทำการทุจริตในเรื่อง6

การจัดซื้อจัดจ้าง6

• ผู้สังเกตการณ์ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในโครงการ

การที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ มีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย6

ในโครงการนั้น 6ๆ

• การเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR จนถึงส้ินสุดโครงการ 6

หมวด 2 6
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการ6

ในการป้องกันการทุจริต6



การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน6

 

จัดทำ&

บันทึก&

ข้อตกลง&



•  ผู้ประกอบการที่อยู่ในประเภทและวงเงินตามที่กำหนดจะต้อง6
จัดให้มนีโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตและมีแนวทาง

ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่เหมาะสม6

มาตรา 19 6

ผู้ประกอบการต้องมีแนวทางป้องกันการทุจริต6



 หมวด 3 คณะกรรมการ 
 

6

6

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ6

(มาตรา 20)6

จำนวน 17 – 19 คน6

6

 &
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ6

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 6

(มาตรา 27)6

จำนวน 15 – 17 คน6

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้

ประกอบการ6

(มาตรา 32)6

จำนวน 20 – 25 คน 6

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต6

(มาตรา 37)6

จำนวน 14 – 16 คน 6

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์6

และข้อร้องเรียน6

(มาตรา 41) 6

จำนวน 14 – 16 คน6



1. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ6

เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อ
คณะรัฐมนตรี 

เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

วางระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ 

กำหนดมาตรฐานการปฏิบ ัต ิงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที ่ 

กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงาน
ของรัฐให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ 

1 6

2 6

3 6

4 6

5 6



2. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ6

เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจัดซื้อ6
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ6

วินิจฉัยปัญหาข้อหารือ อนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผัน6

เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณา6
ส่ังให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน การแจ้งเวียน
รายชื่อผู้ทิ้งงานและการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน6

จัดทำรายงานปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง6
และการบริหารพัสดุ6

1

2

3

4



3. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ6

กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง6

ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการกำหนดราคากลาง  อนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผัน
กรณีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์6

กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน 
และการเพิกถอนทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ6
เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ6

1 6

2 6

3 6



4. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันทุจริต6

กำหนดแนวทาง วิธีการในการดำเนินโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ6

กำหนดรูปแบบและเนื้อหาของข้อตกลงคุณธรรม6

คัดเลือกโครงการและผู้สังเกตการณ์เพ่ือเข้าร่วมโครงการ6
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ6

จัดทำรายงานผลการประเมินโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วมโครงการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ6

1 6

2 6

3 6

4 6



5. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์และ        
ข้อร้องเรียน กรณีที่เห็นว่าหน่วยงาน

ของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตาม
แนวทางของพระราชบัญญัติฯ กฎ

กระทรวง และระเบียบที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ &



หมวด 4 6

องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและ6

การบริหารพัสดุภาครัฐ6

ปฏิบัติหน้าที่ฝ่าย
เลขานุการในคณะ
กรรมการตามพระ

ราชบัญญัติ6

จัดฝึกอบรมเจ้า
หน้าที่ตามหลัก

วิชาชีพ6

รวบรวม วิเคราะห์ 
และประเมินผล
การปฏิบัติงาน
ตามพระราช

บัญญัติ6

จัดทำฐานข้อมูล
ราคาอ้างอิง6

ดูแลและพัฒนา
ระบบการจัดซื้อจัด
จ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์6

ให้กรมบัญชีกลาง
เป็นองค์กร

สนับสนุนและดูแล
ระบบการจัดซื้อจัด

จ้าง6



•  ให้คณะกรรมการราคากลางกำหนดหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียนผู้
ประกอบการก่อสร้าง 6

•  สำหรับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่น ให้เป็นไปตามที่คณะ
กรรมการราคากลางเห็นสมควร6

•  ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ6

•  ในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้แล้ว หน่วยงาน

ของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการขึ้นทะเบียนอีก6

หมวด 5 6

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ6
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๑.ประกาศก าหนดให้ 

งานก่อสร้างสาขาใด/ 

วงเงินเท่าใด/ 

ผู้ประกอบการสาขา

นั้นจะมีสิทธิ์เข้าร่วม

เสนอราคาต่อ

หน่วยงานของรัฐได้

จะต้อง.... 
(๑)ต้องขึ้นทะเบียนไว้

ต่อกรมบัญชีกลาง  
(๒)เปิดโอกาสให้

ผู้ประกอบการก่อสร้างทุก

รายมีสิทธิ์ขอขึ้นทะเบียนได้

ตลอดเวลา 

๒.ประกาศก าหนดให้

ผู้ประกอบการพัสดุ

อื่นขึน้ทะเบียน 

นอกเหนือจากงาน

ก่อสร้าง ก็ได้  
-ผู้ประกอบการพัสดุ

อื่นจะเข้าร่วมเสนอ

ราคาต่อหน่วยงาน

ของรัฐได้โดย...

จะต้องขึน้ทะเบียนไว้

ต่อกรมบัญชีกลาง ใน

ท านองเดียวกัน 

 
 
๓.ให้ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รบัการขึ้นทะเบียนแล้ว/

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง  
***ปรบัปรงุให้เป็นปัจจบุันทุกครั้งทีม่กีาร

เปลี่ยนแปลง 
***เมื่อกรมบญัชีกลางขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

งานก่อสร้างและพัสดุอ่ืนไว้แล้ว หน่วยงานของ

รัฐไม่ต้องขึ้นทะเบียนประเภทนั้นอีก 
*** ให้ก าหนดคุณสมบัติผู้มีสิทธิเ์ข้ายืน่ข้อเสนอ

ตามข้อ๑.และข้อ ๒ ในประกาศเชญิชวนเพื่อให้

เข้าร่วมการจดัซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

น้ันด้วย 
***คุณสมบัตติ้องห้ามขึ้นทะเบยีน การเพิกถอนชื่อ

อัตราค่าธรรมเนียมขึ้นทะเบยีน การอุทธรณ์ให้

เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง**** 

หมวด 5 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ   (มาตรา 51-53) 
ให้คณะกรรมการราคากลาง มีอ านาจ...สรุปว่า 

 
มาตรา 54 บทบัญญัติในหมวดนี้ 
ให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

สามารถด าเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางตามวิธีการที่กรมบญัชกีลางก าหนด 

 (ไม่ใช้กับ) 
¾ การจ้างที่ปรึกษา  

¾ การจ้างออกแบบและควบคุมงาน 
 
 

หมวดที ่6  
การจัดซื้อจัดจ้าง 



26/06/60 

17 

 
วิธีการจัดซือ้จดัจ้างแต่ละวิธี 

ตามพระราชบัญญัติฯ 
(มาตรา 55 – 68)  

1.วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก ่

¾มาตรา 55 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
¾อาจกระท าได้ 3  วิธีดังนี ้

การเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติ 
ตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดใหเ้ข้าย่ืนข้อเสนอ 

2.วิธีคัดเลือก ได้แก ่
การเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขที่ก าหนดซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า 3 รายให้เข้ายื่น

ข้อเสนอเว้นแต่งานนั้น มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง

ตามที่ก าหนดน้อยกว่า 3 ราย 

3.วิธี

เฉพาะเจาะจง 
ได้แก ่

�การเชญิชวนผู้ประกอบการทีมีคณุสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนด         

**ะรายใด รายหนึ่ง**ให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
**หรือให้เข้าเจรจาต่อรองราคา** 
หรือ**การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรง ที่มีวงเงินเล็กน้อย 

ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง**ที่ออกตามความในมาตรา96วรรคสอง 



1.วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป &

2.วิธีคัดเลือก&

3.วิธีเฉพาะ  
เจาะจง&

วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 3 วิธี6
เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ

ทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตรง      

ตามเงื่อนไขที่กำหนดเข้ายื่น

ข้อเสนอ 

เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มี

คุณสมบัติตรงตามที่กำหนดซึ่งต้อง 

ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

เว้นแต่ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง

ตามกำหนดน้อยกว่า 3 ราย 
หน่วยงานภาครัฐเชิญชวน 

ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง

ตามที่กำหนดรายใดรายหนึ่งให้

เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามา

เจรจาต่อรองราคากับหน่วยงาน

ของรัฐโดยตรง 

หมวด 6  การจัดซื้อจัดจ้าง6



วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป6

    1.วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)6

´ 2.วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)6

´ 3. วิธีสอบราคา6



วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)&

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ ได้แก่ การจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะ6

ที่ไม่ซับซ้อน เป็นสินค้าหรือบริการทั่วไป มีมาตรฐาน ซึ่งกำหนดให้ส่วนราชการ6

จัดซื้อสินค้าหรืองานจ้างที่กำหนดไว้ในระบบ e - catalog โดยให้ผู้ขาย  ผู้ให้บริการ6

 หรือผู้รับจ้าง เสนอราคาผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ Electronic 

Government Procurement :  e - GP  ของกรมบัญชีกลางกระทำได้  2 ลักษณะ ดังนี้6

6

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation : RFQ) 6

ได้แก่ การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท6

(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ (Thai Auction) ได้แก่ 6

การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท6

6



e-Catalog 
ผู้ค้า  ข้อมูลสินค้า 

- รหัสสินค้า 

(UNSPSC) 
- คุณสมบัติ 

 

Market 

   ส่วนราชการ 

ประกาศ6

สินค้า6

- คุณสมบัติสินค้า 6

- จำนวน6

ผู้ค้า6

- คุณสมบัติ6

ฯลฯ6

ใบเสนอ

ราคา6

- สินค้า6

- ราคา6

ฯลฯ6

ประกาศ  ผู้ค้า 
ตอบ

กลับ 

e-Market6

ผู้ชนะ6

การเสนอราคา6

RFQ,RFA6
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การเสนอราคาของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผูใ้ห้บริการ 

 โดยใบเสนอราคา (RFQ)  
วงเงินเกิน 500,000 แต่ไม่เกิน 5,000,000บาท  ให้ด าเนินการดังนี้ 

 
ผู้เสนอราคาเมื่อได้รับใบค าขอให้

เสนอราคาจากกรมบัญชีกลางทาง

ระบบ e - GPหากประสงค์เสนอราคา 

ให้ส่งใบค าขอเสนอราคาผ่านระบบ e 
–GP ภายในเวลาท่ีก าหนด 

ผู้เสนอราคาจะเตรียมกรอกแบบใบเสนอราคา   

ก่อนวันเสนอราคาเพ่ือส่งเข้ามายงัหน่วยงานของรัฐ

ผ่านระบบ e – GP  ในวัน 
 และเวลาท าการที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 

.เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาเสนอราคาตาม (๑) 
-ให้ผู้เสนอราคา Log in เข้าสู่ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ

กรมบัญชีกลางเพ่ือเสนอราคาผ่านระบบ e - GP และสามารถเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียว

เท่านั้น 
 

1 

3 

2 

การเสนอราคา โดยวิธีการประมูลอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Market กรณ ีThai Auction)  

วงเงินเกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป แต่เป็นสินค้าใน e-Catalog 

3. เร่ิมกระบวนการ เสนอราคา

โดยการประมูลผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์ภายในไม่เกิน 30 
นาทีในวันเวลาราชการ กรณีมี

การเสนอราคาหลายรายการจะ

สิ้นสุดนอกเวลาราชการ ก็ได้ 
-ระหว่างการเสนอราคา  ผู้เสนอ

ราคาจะไม่เห็นราคาของ ผู้เสนอ

ราคารายอื่นโดยจะมีเพียง

สัญญลักษณ์ปรากฏบนหน้าจอ

หากเป็นรายต่ าสุดเท่านั้น 

 
1.เมื่อได้รับใบค าขอเสนอ

ราคา ทางระบบ             
e-GP และประสงค์จะ

เสนอราคา  
-ให้ส่งใบเสนอราคา มายัง

หน่วยงานของรัฐ ผ่าน

ระบบฯ ในวันและเวลา  

ท าการที่หน่วยงานของรัฐ

ก าหนด 
 

2. ก่อนเร่ิมเสนอราคา 
ให้ผู้เสนอราคา              

Log in เพ่ือ

ลงทะเบียน 
เข้าเสนอราคา 

-โดยใหท้ดสอบระบบ 

ภายในเวลาที่

หน่วยงานของรัฐ

ก าหนด                 

(15 นาที)   

เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคา(วัน/เวลาราชการ)) ให้ ผู้ขาย/รับจ้าง/ผู้ให้บริการ 
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การเสนอราคาของผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผูใ้ห้บริการ 

 โดยใบเสนอราคา (RFQ)  
วงเงินเกิน 500,000 แต่ไม่เกิน 5,000,000บาท  ให้ด าเนินการดังนี้ 

 
ผู้เสนอราคาเมื่อได้รับใบค าขอให้

เสนอราคาจากกรมบัญชีกลางทาง

ระบบ e - GPหากประสงค์เสนอราคา 

ให้ส่งใบค าขอเสนอราคาผ่านระบบ e 
–GP ภายในเวลาท่ีก าหนด 

ผู้เสนอราคาจะเตรียมกรอกแบบใบเสนอราคา   

ก่อนวันเสนอราคาเพ่ือส่งเข้ามายงัหน่วยงานของรัฐ

ผ่านระบบ e – GP  ในวัน 
 และเวลาท าการที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 

.เมื่อถึงก าหนดวัน เวลาเสนอราคาตาม (๑) 
-ให้ผู้เสนอราคา Log in เข้าสู่ระบบการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ของ

กรมบัญชีกลางเพ่ือเสนอราคาผ่านระบบ e - GP และสามารถเสนอราคาได้เพียงคร้ังเดียว

เท่านั้น 
 

1 

3 

2 

การเสนอราคา โดยวิธีการประมูลอิเล็กทรอนิกส์  
(e-Market กรณ ีThai Auction)  

วงเงินเกิน 5,000,000 บาทขึ้นไป แต่เป็นสินค้าใน e-Catalog 

3. เร่ิมกระบวนการ เสนอราคา

โดยการประมูลผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส ์ภายในไม่เกิน 30 
นาทีในวันเวลาราชการ กรณีมี

การเสนอราคาหลายรายการจะ

สิ้นสุดนอกเวลาราชการ ก็ได้ 
-ระหว่างการเสนอราคา  ผู้เสนอ

ราคาจะไม่เห็นราคาของ ผู้เสนอ

ราคารายอื่นโดยจะมีเพียง

สัญญลักษณ์ปรากฏบนหน้าจอ

หากเป็นรายต่ าสุดเท่านั้น 

 
1.เมื่อได้รับใบค าขอเสนอ

ราคา ทางระบบ             
e-GP และประสงค์จะ

เสนอราคา  
-ให้ส่งใบเสนอราคา มายัง

หน่วยงานของรัฐ ผ่าน

ระบบฯ ในวันและเวลา  

ท าการที่หน่วยงานของรัฐ

ก าหนด 
 

2. ก่อนเร่ิมเสนอราคา 
ให้ผู้เสนอราคา              

Log in เพ่ือ

ลงทะเบียน 
เข้าเสนอราคา 

-โดยใหท้ดสอบระบบ 

ภายในเวลาที่

หน่วยงานของรัฐ

ก าหนด                 

(15 นาที)   

เมื่อถึงก าหนดวันเสนอราคา(วัน/เวลาราชการ)) ให้ ผู้ขาย/รับจ้าง/ผู้ให้บริการ 



วัสดุ
สำนักงาน 
ได้แก่&

 กระดาษ6
ถ่ายเอกสาร หรือพิมพ์

งานทั่วไป6

 ผงหมึก/ตลับผงหมึก 

(Toner)6

 แฟ้มเอกสาร6

เทปปิดสำหรับ
การเข้าเล่ม6  ซอง

เอกสาร6

โต๊ะสำนักงาน6

เก้าอี้สำนักงาน 

พัสดุที่ต้องดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาด

อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)&



อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง…(ระเบียบพัสด ุ2560)  

•  ข้อ 84 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจ ของผู้ดํารง 

ตําแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้  

       (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท 

       (2) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 200,000,000 บาท 

� ข้อ 85 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง และ 
ภายในวงเงิน ดังต่อไปน้ี 

       (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100,000,000 บาท 

       (2) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 100,000,000 บาท  

•  ข้อ 86 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง และ
ภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้  

        (1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 50,000,000 บาท 

        (2) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 50,000,000 บาท 
 

 



เกณฑ์ราคา6การพิจารณา6



วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)&

การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท 6

โดยเป็นการจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มี6

ความซับซ้อน มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้าหรือบริการ6

ที่ไม่ได้กำหนดไว้ในระบบ e – market 6



 
 

ส่วนราชการ 

ร่างประกาศ 
ประกวดราคาฯ 

จัดทำ 

ประชาชนทั่วไป 

เผยแพร่/วิจารณ์ 

ประกาศ6

ประกวดราคาฯ6

ผู้ค้า 

ประกาศ 

พิจารณาผล6

ประกาศผู้ชนะ6

เสนอราคา6

6

e-Bidding &

เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วันทําการ  



วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding)&

การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซ้ือหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้คํานึงถึง

ระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทําเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอด้วย โดยมีเง่ือนไข 

ดังนี้&

     (1) การซ้ือหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท &

                ให้กําหนดไม่น้อยกว่า 5 วันทําการ&

(2) การซ้ือหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท &

               ให้กําหนดไม่น้อยกว่า 10 วันทําการ&

(3) การซ้ือหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท &

              ให้กําหนดไม่น้อยกว่า 12 วันทําการ&

(4) การซ้ือหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินเกิน 50,000,000 บาท ข้ึนไป&

              ให้กําหนดไม่น้อยกว่า 20 วันทําการ 6



&

หลักเกณฑ์ราคา 

(PRICE)&

หลักเกณฑ์ประเมินค่าประสิทธิภาพต่อราคา 6

(PRICE PERFORMANCE)6

หลักเกณฑ์การพิจารณา6



วิธีสอบราคา&

     ¤การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท  

แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท  

     ¤ให้กระทําได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มี
ข้อจํากัด ในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ทําให้ไม่สามารถดําเนินการ

ผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบ ประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ได้  

 



วิธีคัดเลือก&

1. ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว 6

ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอ6

ไม่ได้รับการคัดเลือก6

2. พัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้าง 6

หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชำนาญ6

เป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูงและผู้ประกอบการมีจำนวนจำกัด6

4. ลักษณะของการใช้งาน 6

หรือมีข้อจำกัดทางเทคนิค6

ที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อ6

เป็นการเฉพาะ6

3. มีความจำเป็นเร่งด่วน    6

อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์6

ที่ไม่อาจคาดหมายได้ 6

5. ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ         

หรือดำเนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง

ประเทศ6

6. ใช้ในราชการลับ หรือเป็น

งานที่ต้องปกปิดเป็นความลับ

ของทางราชการ หรือเกี่ยวกับ

ความมั่นคงของประเทศ 6

7. งานจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็นถอดตรวจ

ให้ทราบความชำรุดเสียหายเสียก่อน 6

จึงจะประมาณค่าซ่อมได้6

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง6

8. กรณีอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง 



วิธีเฉพาะเจาะจง!

1. ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัด

เลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อ

เสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก!

2. การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จำหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินใน

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง!

4. มีความจำเป็นต้องใช้พัสดุโดย

ฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือ

ธรรมชาติพิบัติภัยและการจัดซื้อ

จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน

ทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิด

ความล่าช้าและอาจทำให้เกิด

ความเสียหายร้ายแรง !

3. มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรง

เพียงรายเดียว หรือผู้ประกอบการซึ่งเป็น

ตัวแทนจำหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการ

โดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวใน

ประเทศ และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทน

ได้!

5. เป็นพัสดุที่เก่ียวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อ!

จัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจำเป็นต้องจัด

ซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติม โดยมูลค่าของพัสดุ!

ที่จัดซื้อจัดจ้างเพ่ิมเติมจะต้องไม่สูงกว่า!

พัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว!

6. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วย

งานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือ

หน่วยงานของต่างประเทศ!

7. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง!

8. กรณีอื่นที่กำหนดใน!

กฎกระทรวง!

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง 



น้า   ๒๐ 
เล่ม   ๑๓๔   ตอนที่   ๘๖   ก ราชกิจจานุเบก า ๒๓   ิง าคม   ๒๕๖๐ 
 

  
 
 
 

 
 

 
กฎกระทร ง 

กํา นด งเงินการจัดซื้อจัดจ้างพั ดุโดย ิธีเฉพาะเจาะจง  งเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลง 
เป็น นัง ือ  และ งเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตร จรับพั ดุ 

พ. .  ๒๕๖๐ 
 

 

อา ัยอํานาจตามค ามในมาตรา  ๕  รรค น่ึง  มาตรา  ๕๖  รรค น่ึง  (๒)  (ข)  มาตรา  ๗๐  
รรค นึ่ง  (๓)  (ข)  (ง)  มาตรา  ๘๒  (๒)  มาตรา  ๙๖  รรค อง  และมาตรา  ๑๐๐  รรค าม   

แ ่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ ารพั ดุภาครัฐ  พ. .  ๒๕๖๐  รัฐมนตรี ่าการกระทร งการคลัง
ออกกฎกระทร งไ ้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้าง ินค้า  งานบริการ  รืองานก่อ ร้าง  ที่มีการผลิต  จํา น่าย  
ก่อ ร้าง  รือใ ้บริการทั่ ไป  และมี งเงินในการจัดซื้อจัดจ้างคร้ัง นึ่งไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท   
ใ ้ใช้ ิธีเฉพาะเจาะจง 

ข้อ ๒ งานจ้างที่ปรึก าดังต่อไปนี้  ใ ้ใช้ ิธีเฉพาะเจาะจง 
(๑) งานจ้างที่ปรึก าที่มี งเงินค่าจ้างคร้ัง นึ่งไม่เกิน  ๕๐๐,๐๐๐  บาท 
(๒) งานจ้างที่มีที่ปรึก าในงานที่จะจ้างนั้นจําน นจํากัดและมี งเงินค่าจ้างคร้ัง นึ่งไม่เกิน  

๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ข้อ ๓ งานจ้างออกแบบ รือค บคุมงานก่อ ร้างที่มี งเงินงบประมาณค่าก่อ ร้างคร้ัง นึ่ง

ไม่เกิน  ๕,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ใ ้ใช้ ิธีเฉพาะเจาะจง 
ข้อ ๔ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมี งเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  จะไม่ทํา

ข้อตกลงเป็น นัง ือไ ้ต่อกันก็ได้  แต่ต้องมี ลักฐานในการจัดซื้อจดัจ้างนั้น 
ข้อ ๕ ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมี งเงินเล็กน้อยไม่เกิน  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  จะแต่งตั้ง

บุคคล นึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตร จรับพั ดุก็ได้ 
 

ใ ้ไ ้  ณ  ันที่  ๒๓  ิง าคม  พ. .  ๒๕๖๐ 
อภิ ักดิ์  ตันติ ร ง ์ 

รัฐมนตรี ่าการกระทร งการคลัง 



ผลการประเมิน6

ผู้ประกอบการ6

ต้นทุนของพัสดุนั้น6

ตลอดอายุการใช้งาน6 มาตรฐาน6

ของสินค้า6

หรือบริการ6

เป็นพัสดุที่รัฐ6

ต้องการส่งเสริม6

หรือสนับสนุน6

บริการหลังการขาย6

เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ (มาตรา 65 วรรคหนึ่ง)6

ราคา6

6

ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น6

 ในกรณีที่กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอ6

ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น6

ก่อนตามวรรคหก6



มาตรา 65 (ต่อ)6
วรรคสาม'

“...ซึ่งอย่างน้อยต้องกำหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง6

หรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องกำหนดน้ำหนักของแต่ละเกณฑ์6

ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบและจำเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียวในการ

พิจารณาคัดเลือก ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละ

เกณฑ์” 6

วรรคส่ี'

“เมื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว 6

การพิจารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงลำดับตามคะแนน ข้อเสนอใดมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงาน6

ของรัฐเลือกข้อเสนอของผู้เสนอรายนั้น และให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าว” 6

วรรคห้า'

“ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน้ำหนัก

ของ6

แต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย” 



วิธีประกาศ6
เชิญชวนทั่วไป &

วิธีคัดเลือก&

วิธีเฉพาะ  
เจาะจง&

เชิญชวนให้ที่ปรึกษาทั่วไป6

ที่มีคุณสมบัติตรงตาม

เงื่อนไขที่กำหนดเข้ายื่น6

ข้อเสนอ6
เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มี

คุณสมบัติตรงตามที่กำหนดซึ่ง

ต้องไม่น้อยกว่า  3 ราย6

ให้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่6

มีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ6

ตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า 6

3 ราย6 เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มี

คุณสมบัติตรงตามที่กำหนด

รายใดรายหนึ่ง ให้เข้ายื่นข้อ

เสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อ

รองราคาโดยตรง6

หมวด 7 6

งานจ้างที่ปรึกษา6



หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ6

วิธีการจ้างที่ปรึกษา6

มาตรา 75  ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการ6

โดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นสำคัญ โดยให้พิจารณา6

เกณฑ์ด้านคุณภาพ ดังต่อไปนี้6

  (1) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา6

  (2) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน6

  (3) จำนวนบุคลากรที่ร่วมงาน'

  (4) ประเภทของท่ีปรึกษาท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 6

  (5) ข้อเสนอทางด้านการเงิน6

  (6) เกณฑ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง6

ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ

สนับสนุนตาม (4) 6

ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง6



ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา 69 (1) หรือ (2) นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์&

ด้านคุณภาพตามมาตรา 75 แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ำหนัก ดังต่อไปนี้ด้วย&

(1) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อดำเนินงานประจำ งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลัก

วิชาชีพอยู่แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว&

และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ำสุด 6

(2) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน6

ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนรวมด้าน

คุณภาพและด้านราคามากที่สุด 6

(3) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ&

ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด6

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของ&

งานจ้างที่ปรึกษาประเภทใด หรือกำหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้&

ตามความจำเป็นเพื่อประโยชน์ในการดำเนินการ&

  

มาตรา 76 6 ประกาศ6

เชิญชวนทั่วไป6
คัดเลือก6



วิธปีระกาศ
เชิญชวน
ทั่วไป6

วิธีคัด
เลือก6

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง6

วิธีประกวด
แบบ6

หมวด 8   6

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง6



ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง6

ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน6

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง6

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป6



เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่หน่วยงานเชิญชวน6

ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ไม่น้อยกว่า 3 ราย เข้ายื่นข้อเสนอ6

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง6

โดยวิธีคัดเลือก6

6

1. ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก6กรณีดังนี้6

2. เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก6

3. เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด เช่น รูปแบบส่ิงก่อสร้าง 6

4. กรณีอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง6



เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่หน่วยงานเลือกจ้าง6

รายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว6

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง6

6

1. ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มี6

    ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก6
กรณีดังนี้6

2. ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่กำหนดในกฎกระทรวง6

3. เป็นงานที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าจะเสียหาย6

    แก่หน่วยงานหรือความมั่นคงของชาติ6

4. เป็นงานที่จำเป็นต้องให้รายเดิมทำต่อจากงานที่ได้ทำไว้แล้ว 6

    เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค6

5. กรณีอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง6



เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่หน่วยงานเชิญชวน6

ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 6

เพ่ือ6
ออกแบบงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือ

สถาปัตยกรรมของชาติ6

หรือ งานอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง6

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 
โดยวิธีประกวดแบบ 



ข้อห้าม !! 

ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 6

ที่เป็นคู่สัญญา ต้องไม่มีส่วนได้เสีย6

กับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น'



   ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการไป
แล้ว 

ได้ในกรณีดังต่อไปนี ้

(1) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ 

เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป 

(2) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกข้อเสนอ 

มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับรายอื่นหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับรายอื่น

หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรี

กำหนด 

(3) การดำเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน 

ของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

(4) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ทั้งนี้ ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

!การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ ผู้ยื่นข้อเสนอ 

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ 
 

มาตรา 67  

การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง 



มาตรา 67 ต่อ6

เมื่อมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบ

การ6

ซึ่งมารับหรือซื้อเอกสารเชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อ6

จัดจ้างครั้งนั้น6

ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป มิให้

ถือว่าหน่วยงานของรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของ

รัฐอื่นตาม (2)6

ประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้ประกาศในระบบเครือข่ายสารสนเทศ6

ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐที่กรมบัญชีกลางกำหนด และ6

ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ในการนี้6

หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้6



•  ต้องทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยความเห็นชอบ

ของสำนักงานอัยการสูงสุด6

6

•  หากมีความจำเป็นต้องทำแตกต่างจากที่กำหนด โดยไม่ทำให้หน่วยงาน6

ของรัฐเสียเปรียบ สามารถกระทำได้ หากเห็นว่ามีปัญหาในทางเสียเปรียบ 

ให้ส่งร่างให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน6

หมวด 9 6

การทำสัญญา6



มาตรา 93 (ต่อ)6

´ หากจำเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่ ให้ส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการ

สูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  เว้นแต่ การทำสัญญาตามแบบที่

สำนักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว สามารถกระทำได้6

´ หากจำเป็นต้องทำสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ทำเป็นภาษาอังกฤษ 

และต้องจัดทำข้อสรุปสาระสำคัญแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลัก

เกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกำหนด  เว้นแต่ การทำสัญญา

ตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด6



มาตรา 93 (ต่อ)6

´ หากไม่ได้ทำสัญญาตามแบบสัญญา  หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญา            6
ให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนให้ส่งสัญญานั้น6

ให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบในภายหลังได้  6
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว หรือแก้ไขสัญญา ตามความเห็นของ
สำนักงานอัยการสูงสุดแล้ว  ให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์6

´ กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ทำสัญญาตามแบบสัญญา หรือไม่แก้ไข
สัญญาตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด หรือคู่สัญญา ไม่ตกลง

หรือยินยอมให้แก้ไขสัญญาตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด หาก
ข้อสัญญาที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญาที่ไม่แก้ไขตามความเห็น

ของสำนักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนที่เป็นสาระสำคัญหรือเป็นกรณีผิด
พลาดอย่างร้ายแรงตามมาตรา 104   ให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ6



–  หน่วยงานรัฐอาจทำข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทำตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบาย

กำหนดก็ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้6

การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ6

1. การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือ การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง6

    ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข)6

2. การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานรัฐ6

3. กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทำการ นับแต่วันถัดจากวันทำข้อตกลง6

4. การเช่าที่ผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า6

5. กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศในราชกิจจานุเบกษา6

**   การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง จะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้  

                             แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น **  



สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ 6
เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้6

(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า  6
กรณีไม่ได้ทำสัญญาตามแบบที่กำหนด หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน6
ให้ส่งสัญญาให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาภายหลังได้ เมื่อสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณา6
ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือเมื่อสำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา ถ้าแก้ไขให้เป็นไปตาม
ความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด ให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์6

(2) ในกรณีที่มีความจำเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการ
แก้ไขนั้น6
ไม่ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 6

(3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์
สาธารณะ6

(4) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง6
6

มาตรา 97 6

การแก้ไขสัญญา6



มาตรา  97  การแก้ไขสัญญา (ต่อ)6

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทาง
เสียประโยชน์6
หรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างสัญญาที่แก้ไขนั้นไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้6
ความเห็นชอบก่อน6

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง หากมีความจำเป็นต้อง
เพ่ิมหรือ6
ลดวงเงิน หรือเพ่ิมหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทำงาน ให้ตกลงพร้อมกันไป 6

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพ่ือเพ่ิมวงเงิน เมื่อรวม
วงเงินตามสัญญาหรือข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพ่ิมขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลทำให้ผู้มี
อำนาจอนุมัติส่ังซื้อหรือส่ังจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะต้องดำเนินการให้ผู้มีอำนาจอนุมัติส่ังซื้อหรือส่ัง
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หมวด 10 6

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ6

•  การตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญา6มาตรา 100 6

•  การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายระยะ
เวลาทำการตามสัญญา ให้อยู่ในดุลพินิจตาม
กรณีที่กำหนด6

มาตรา 102 6

•  การบอกเลิกสัญญาให้อยู่ในดุลพินิจของ6
ผู้มีอำนาจ ตามกรณีที่กำหนด 6มาตรา 103 6



มาตรา 102 6

การงดหรือลดค่าปรับ 6

หรือการขยายระยะเวลาทำการตาม

สัญญา  
6´ (1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 

´ (2) เหตุสุดวิสัย 

´ (3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิด   

     ตามกฎหมาย 

´ (4) เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  



ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่ง
มอบงานหรือทำงานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด หรือเหตุอื่น
ตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง  หรือหตุ
อื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอก
เลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา&

&

มาตรา 103 6

เหตุบอกเลิกสัญญา6



ในกรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเกิดจากกรณีที่หน่วยงาน
รัฐมิได้ปฏิบัติตามที่กำหนดในพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ 

หรือประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ ในส่วนที่ไม่เป็นสาระ
สำคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง ไม่ทำให้สัญญาหรือข้อตกลงเกี่ยวกับ

การจัดซ้ือจัดจ้างเป็นโมฆะ &

มาตรา 104 6

ความเป็นโมฆะของสัญญา6



หมวด 11 6

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้

ประกอบการ6

    เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะ
เข้ายื่นข้อเสนอหรือเข้าทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ 

     ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการยื่นเสนอ
ราคาหรือทำสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไว้ชั่วคราว 
จนกว่าจะมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กำหนด 



เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมทำสัญญาหรือข้อตกลง6
เป็นหนังสือกับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กำหนด6

คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ 
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น6

เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทำการอันมีลักษณะเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือกระทำการ

โดยไม่สุจริต6

เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ

อย่างร้ายแรง6

เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา 88 6

การกระทำอื่นๆ ที่กำหนดในกฎกระทรวง6

หมวด 12 การทิ้งงาน6



การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงานได้ สามารถกระทำได้
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้6

1. เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง 6

2. มีการชำระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ 6

3. ได้พ้นกำหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด6

หมวด 12 การทิ้งงาน6
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ปลัดกระทรวงการคลัง  
มีอ านาจในการสั่งผู้ทิ้งงาน 

สั่งทิ้งงาน 
ผู้ยื่นข้อเสนอ 
หรือคู่สัญญา 

 

แจ้งเวียนรายชื่อให้ผู้นี้ทราบ

(1)หน่วยงานของรัฐ 
(2)แจ้งเวียนในระบบ e-GP 

(3)แจ้งผู้ถูกทิ้งงาน 

กรณีนิติบุคคลทิ้งงาน 
-ถ้าการกระท าเกิดจาก

หุ้นส่วนผู้จัดการ 

กรรมการผู้จัดการ 

ผู้บริหาร ผู้มีอ านาจ

ด าเนินกิจการของนิติ

บุคคลให้สั่งทิ้งงานบุคคล

ดังกล่าวด้วย 

หลักเกณฑ์การพิจารณา/การแจ้งเวียนชื่อ ให้รมต.ก าหนด 

เหตุแห่งการการร้องขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน 
(พรบ.มาตรา 110) 

มีฐานะการเงิน

มั่นคง 
ช าระภาษีถกูต้อง

ตามกม. 

พ้นก าหนดเวลา

ถูกทิ้งงานตามที่

รมต.ก าหนด 

ผลของการ

ถูกสั่งเป็น 
ผู้ทิ้งงาน 

มาตรา 

109 
วรรคสอง  

มาตรา 

109 
วรรคสาม 

มาตรา 109วรรคสี่ 

ห้ามหน่วยงานของรัฐ 
จัดซื้อจัดจ้างกับผู้ทิ้งงาน ทั้ง

นิติบุคคล/ผู้บริหารนิตบิุคคล

ด้วย เว้นแต ่เพิกถอนชื่อแล้ว 

มาตรา 111 

หมวด 13  การบริหารพัสดุ (มาตรา 112 -113) 

126 

มาตรา 112 ให้หน่วยงานของรัฐ จัดให้มีการควบคุม และดูแลพัสดุที่

อยู่ในความครอบครอง ให้มีการใช้ และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม 

คุ้มค่า และ เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ มากที่สุด 

มาตรา 113 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ 

การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ  
ให้เป็นไปตามระเบียบที่รฐัมนตรีก าหนด 
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ให้เป็นไปตามระเบียบที่รฐัมนตรีก าหนด 
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127 

การยืม 
(การให้ยืม/น าพัสดุไปใช้  ที่มิใช่ประโยชนข์องหน่วยงานของรัฐท าไม่ได้ 
(หลักเกณฑ์การยืม-                     ผู้มีอ านาจอนมุัต ิ
 ►ยืมใช้ระหว่างหน่วยงานของรัฐ    -หัวหน้าหน่วยงานผู้ให้ยืม 
 ►ยืมใช้ในหน่วยงานเดียวกัน      -หน.หน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุอนุมัติ 
 ►หน่วยงานเดียวกันยมืไปใช้นอกหน่วยงาน-หน.หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุ 
(ท าหลักฐานการยืมไว้เป็นหลักฐาน - เมื่อครบก าหนดผู้ให้ยืม มีหน้าที่ทวงคืน 
(การส่งคืน – ยืมพัสดุคงรูป -ส่งคนืในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หาก ช ารุดต้องซ่อมให้

อยู่ในสภาพเดิม หรือชดใช้เงิน ตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะยืม  
(การยืมใช้สิน้เปลือง- ยืมกรณีจ าเป็นเร่งด่วน หากจัดหาจะไม่ทันการ –ผู้ยืมต้องจัดหา

พัสดุประเภท ชนิด ปริมาณเช่นเดียวกัน มาส่งคืน เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานจะอนมุัติ
เป็นอย่างอื่น 

การควบคุมพัสดุ 

การควบคุมพัสดุ 
ระเบยีบ 

พัสดุไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้อยู่ในความควบคุมตาม

ระเบียบนี้ เว้นแต่มีระเบียบของหน่วยงานของรัฐ หรือกฎหมาย

ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

การบันทึกทะเบียน 
คุมทรัพย์สิน 

การเบิกจ่ายพสัด ุ

การตรวจสอบพัสดุ

ประจ าปี 

หัวหน้าหน่วยงานที่ใช้พัสดุ เป็นผู้เบิก 
หัวหน้าผู้ท าหน้าท่ีควบคุมพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่าย 

ก่อนสิน้ปี งบประมาณ หรือปีปฏิทิน ให้แต่งต้ังผู้ตรวจสอบ

พัสดุประจ าปี คนหนึ่งหรือหลายคน เร่ิมตรวจสอบวันเปิดท า

การแรกของปีแล้วแต่กรณี และตรวจให้เสร็จภายใน 30 วัน

ท าการ นับแต่เริ่มตรวจสอบและรายงานผล ส่งหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐหน่วยงานภมูิภาค ส่งส าเนาให้ต้นสังกัดด้วย 

และส าเนาส่ง สตง. 
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127 

การยืม 
(การให้ยืม/น าพัสดุไปใช้  ที่มิใช่ประโยชนข์องหน่วยงานของรัฐท าไม่ได้ 
(หลักเกณฑ์การยืม-                     ผู้มีอ านาจอนมุัต ิ
 ►ยืมใช้ระหว่างหน่วยงานของรัฐ    -หัวหน้าหน่วยงานผู้ให้ยืม 
 ►ยืมใช้ในหน่วยงานเดียวกัน      -หน.หน่วยงานที่รับผิดชอบพัสดุอนุมัติ 
 ►หน่วยงานเดียวกันยมืไปใช้นอกหน่วยงาน-หน.หน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุ 
(ท าหลักฐานการยืมไว้เป็นหลักฐาน - เมื่อครบก าหนดผู้ให้ยืม มีหน้าที่ทวงคืน 
(การส่งคืน – ยืมพัสดุคงรูป -ส่งคนืในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย หาก ช ารุดต้องซ่อมให้

อยู่ในสภาพเดิม หรือชดใช้เงิน ตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะยืม  
(การยืมใช้สิน้เปลือง- ยืมกรณีจ าเป็นเร่งด่วน หากจัดหาจะไม่ทันการ –ผู้ยืมต้องจัดหา

พัสดุประเภท ชนิด ปริมาณเช่นเดียวกัน มาส่งคืน เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานจะอนมุัติ
เป็นอย่างอื่น 

การควบคุมพัสดุ 

การควบคุมพัสดุ 
ระเบยีบ 

พัสดุไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้อยู่ในความควบคุมตาม

ระเบียบนี้ เว้นแต่มีระเบียบของหน่วยงานของรัฐ หรือกฎหมาย

ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

การบันทึกทะเบียน 
คุมทรัพย์สิน 

การเบิกจ่ายพสัด ุ

การตรวจสอบพัสดุ

ประจ าปี 

หัวหน้าหน่วยงานที่ใช้พัสดุ เป็นผู้เบิก 
หัวหน้าผู้ท าหน้าท่ีควบคุมพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่าย 

ก่อนสิน้ปี งบประมาณ หรือปีปฏิทิน ให้แต่งต้ังผู้ตรวจสอบ

พัสดุประจ าปี คนหนึ่งหรือหลายคน เร่ิมตรวจสอบวันเปิดท า

การแรกของปีแล้วแต่กรณี และตรวจให้เสร็จภายใน 30 วัน

ท าการ นับแต่เริ่มตรวจสอบและรายงานผล ส่งหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐหน่วยงานภมูิภาค ส่งส าเนาให้ต้นสังกัดด้วย 

และส าเนาส่ง สตง. 



        มาตรา 114  ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพ่ือทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐ        

มีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ       

ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ       

หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผล       

เป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ6

       มาตรา 115  ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนีไ้ม่ได้ '

       (1) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อ

จัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ6

(2) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 676

(3) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ

ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร 

หรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ6

(4) กรณีอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 6

หมวด 14 การอุทธรณ ์



     มาตรา 116  การอุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์6

     มาตรา 117  ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายใน              

7 วันทำการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง6

      มาตรา 118  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน  

7 วันทำการ นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดำเนินการ

ตามความเห็นนั้นภายในกำหนดเวลาดังกล่าว6

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมด6

หรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์ตามมาตรา 119 ภายใน  3  วันทำการ นับแต่วันที่ครบกำหนดตามวรรคหนึ่ง 6

&

หมวด 14 การอุทธรณ์ (ต่อ) 



- ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

ภายใน  30  วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานตามมาตรา 116 หากเรื่องใดไม่อาจ

พิจารณาได้ทันในกำหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลา

ออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน  15  วัน6

              -  การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด'

- ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

หรือการยุติเรื่อง และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้นั้นมี

สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้อง

คดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนาม6

ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว6

6

หมวด 14 การอุทธรณ์ (ต่อ) 

มาตรา 119 6
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กรณีพ้นระยะเวลาอุทธรณ์ไปแล้ว คณะกรรมการอุทธรณ์ยังพิจารณาไม่เสร็จก าหนดเวลา

ตามมาตรา 119 วรรค หนึ่ง) (30+15+15) 
 

  

ให้ยุติเร่ือง 
แจ้งหน่วยงานของรัฐ 

ทราบและท าการ 
จัดซ้ือจัดจ้างต่อไป 

แจ้งผู้อุทธรณ์/ผู้ได้รับ

คัดเลือก ทราบ 

ก าหนดระยะเวลาอุทธรณ ์

ผู้อุทธรณ์ไม่พอใจ 
--ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ์ 
-หรือการยุติเร่ืองตามวรรคสี่ 
-และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐ             

ต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 

ผู้นั้นมสีิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้หน่วยงาน

ของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ 

แต่การฟ้องคดีดังกล่าว 
ไม่มีผลกระทบต่อการจัดซ้ือจัดจา้งที่หน่วยงาน

ของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างนัน้แล้ว 

หมวด 15 บทก าหนดโทษ  (พรบ.มาตรา 120 -121) 
1.ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที/่หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างและ

บริหารพัสดุ ปฏิบัติ ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามที่ออกในพรบ. กฎกระทรวง 

ระเบียบ ประกาศ นี้ โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ

โดยทุจริต 

¾ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามค าสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัย ตามมาตรา 31 
¾ (เรียกให้ถ้อยค า/ส่งเอกสาร)  

หรือค าสั่งของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ตามมาตรา ๔๕ (เรียกให้ถ้อยค า/ส่งเอกสาร)  
 และคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณี ได้

พิจารณาแล้วเห็นว่า.........  
 การไม่ปฏิบัติตามค าสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร ผู้นั้นมีความผิดฐานขัดค าสั่งเจ้า

พนักงาน ตามประมวลกฎหมายอาญา  ให้ด าเนินคดีแก่ผู้นั้น ต่อไป 

ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต ่1 ปี ถงึ 10 ปี หรือปรับตั้ง

แต่ 2 หมื่นบาท –ถึง 2 แสนบาท  
หรือทั้งจ า ทั้งปรับ 

มาตรา 121 

มาตรา 

120 

2. ผู้ใช้/หรือผู้สนับสนุน ต้องรับโทษเช่นเดียวกันกับตาม ข้อ 1 



บทเฉพาะกาล6

–  กรณีที่ยังไม่ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศให้นำระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับต่อ

ไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ6

ในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา 122)6

–  กรณีไม่อาจนำระเบียบเดิมมาใช้บังคับในเรื่องใดได้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด6

 (มาตรา 123)6

–   การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่าจะมีประกาศ หรือกฎ

หรือระเบียบแล้วแต่กรณี ใช้บังคับ (มาตรา 124)6

–  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดำเนินการตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้

ใช้บังคับและการตรวจรับและการจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จให้ดำเนินการตามระเบียบเดิมต่อไป เว้นแต่

ยังไม่ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หรือในกรณีที่มีการยกเลิกการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การดำเนินการ

จัดซื้อจัดจ้างนั้น หรือการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่  แล้วแต่กรณี    ให้ดำเนินการ6

ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 128)6



 ระเบียบ 

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 



คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  

•  ข้อ ๒๕ ในการดําเนินการซ้ือหรือจ้างแต่ละคร้ัง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

แต่งต้ัง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับ

กําหนดระยะเวลาในการพิจารณา ของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ  

         (๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

         (๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา 

         (๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

         (๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง  

         (๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  



•  ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๕ แต่ละคณะประกอบด้วย 
ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซ่ึงแต่งต้ังจาก
ข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 

พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น  
โดยให้ คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้ง

เป็นสําคัญ  

          ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งต้ัง

บุคคลอ่ืนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้  

         ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการพิจารณา

ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือ

กรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุ  



วิธีการซื้อหรือจ้าง  

•  ข้อ ๒๘ การซื้อหรือจ้าง กระทําได้ ๓ วิธี ดังนี้  
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(๒) วิธีคัดเลือก 
(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง  

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป  

•  ข้อ ๒๙ การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระทําได้ ๓ วิธี ดังนี้  
(๑) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ 
(๒) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
(๓) วิธีสอบราคา  



•  ข้อ ๓๐ วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) คือ การซื้อหรือจ้างที่มีราย

ละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการ

ที่มีมาตรฐาน และได้กําหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ดํา

เนินการในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e - market) 

ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด ซึ่งสามารถกระทําได้ ๒ ลักษณะ ดังนี้  

           (๑) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมี

วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

          (๒) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้ง

หนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  



•  ข้อ ๓๑ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คือ การซื้อหรือจ้าง
ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่
ไม่ได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะ เฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูล

สินค้า (e - catalog) โดยให้ดําเนินการในระบบประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e - bidding) ตามวิธีการที่กรม

บัญชีกลางกําหนด  



•  ข้อ ๓๒ วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  

        ให้กระทําได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที ่
มีข้อจํากัด ในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต  

       ทําให้ไม่สามารถดําเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือ 
ระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความ 

จําเป็นที่ไม่อาจดําเนินการซื้อหรือจ้าง ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือ 

วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 



•  “การบริหารพัสดุ” หมายความว่า  

þ  การเก็บ  
þ  การบันทึก  
þ  การเบิกจ่าย  
þ  การยืม  
þ  การตรวจสอบ  
þ  การบํารุงรักษา  
þ  การจําหน่ายพัสดุ  



การบริหารพัสดุ  
•  การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่
ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  

การเก็บและการบันทึก  

•  ข้อ ๒๐๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดําเนินการ ดังต่อไปนี้  

         (๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และ
แสดงรายการ ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยให้มีหลักฐานการ
รับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบ รายการด้วยสําหรับพัสดุประเภทอาหารสด 
จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 
          (๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วน 
ถูกต้องตรงตามบัญชี หรือทะเบียน  



การเบิกจ่ายพัสดุ  
•  ข้อ ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้างานที่ต้องใช ้
พัสดุนั้น เป็นผู้เบิก  

•  ข้อ ๒๐๕ การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือ 

ผู้ที่ได้รับ มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ  
เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ  

          ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) 
แล้วลงบัญชี หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย  

 



การยืม  
•  ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม หรือนําพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพื่อประโยชน์ของ 
ทางราชการ จะกระทํามิได้  

•  ข้อ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทําหลักฐานการยืมเป็นลาย
ลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและกําหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

          (๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า 
หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม  
          (๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน | 
จะต้องได้รับอนุมัติ จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช ้
นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  



•  ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป 
         จะต้องนําพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย  
หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป 
     ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่าย 
ของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ 
อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม  
 

•  ข้อ ๒๑๑ เมื่อครบกําหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที ่  
       ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไป คืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบกําหนด  



การบํารุงรักษา  

•  ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความ 

ครอบครองให้อยู่ในสภาพ ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทํา
แผนการซ่อมบํารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการ ซ่อมบํารุงด้วย  

         ในกรณีที่พัสดุเกิดการชํารุด ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการซ่อมแซม

ให้กลับมาอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานโดยเร็ว  



การตรวจสอบพัสดุประจําปี  
•  ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  

    ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่ง

มิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ ตามความจําเป็น  

     เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ 

เพียงวันสิ้นงวดนั้น  

      ให้เริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรก ของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการ 
รับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี หรือทะเบียนหรือไม่  มีพัสดุใดชํารุด 

 เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป  

        ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน  ๓๐ วันทําการ  

นับแต่วันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น  

      เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน 
ของรัฐ ๑ ชุด และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุด พร้อมทั้งส่งสําเนา

รายงาน ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุด ด้วย  

 



การจําหน่ายพัสดุ  
•  ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็น หรือ 
หากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  

    ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณา  
สั่งให้ดําเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้  

       (๑)* ขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน  
       (๒) แลกเปลี่ยน 

       (๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล  

       (๔) แปรสภาพหรือทําลาย  

    โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ 

•  ข้อ ๒๑๖ เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบ
ประมาณ หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น  

 

 



การจําหน่ายพัสด ุ 
        (๑)* ขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้ว 
ไม่ได้ผลดี ให้นําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้  

                  (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดย 
วิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้  

                  (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลแห่งประมวลรัษฎากร  

ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน  

                  (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่ ของรัฐที่

หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว พ้นระยะ

เวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน  

        

 



การจําหน่ายเป็นสูญ  
•  ข้อ ๒๑๗ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ 
หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ ๒๑๕ ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลัก
เกณฑ์ ดังต่อไปนี้  

         (๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ  

         (๒) ถ้าพัสดุน้ันมีราคาซ้ือ หรือได้มารวมกันเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ดําเนินการดังน้ี 
                 (ก) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอํานาจของกระทรวง 
การคลัง เป็นผู้อนุมัติ 
                (ข) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ 
                (ค) หน่วยงานของรัฐอื่น ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติให้เป็นไปตามท่ีหน่วยงานของรัฐ 
น้ันกําหนด  



การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน  

•  ข้อ ๒๑๘ เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ ๒๑๕ และข้อ ๒๑๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่

ลงจ่ายพัสดุนั้น ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สํานักงานการ
ตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น  








