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พระราชบญัญติั

การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั

พ.ศ. ๒๕๖๐



สรา้ง

ความเช่ือมัน่

ใหก้บั

ทุกภาคส่วน

การจดัซ้ือจดัจา้ง

มีกรอบการ

ปฏิบติังานทีเ่ป็น

มาตรฐานเดียวกนั
มุ่งเนน้การเปิดเผย

ขอ้มูล เพือ่ความ

โปร่งใส และมีการ

แข่งขนัอย่างเป็น

ธรรม

ค านงึถงึ

วตัถุประสงคก์าร

ใชง้านเป็นส าคญั 

เพือ่ใหเ้กิดความ

คุม้ค่าในการใช้

จ่ายเงิน
เนน้การวางแผน

และประเมินผล

เพือ่ใหเ้กิด

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล

ส่งเสริมให้

ภาคประชาชนมี

ส่วนร่วม เพือ่

ตรวจสอบและ

ป้องกนัการทุจริต

การจดัซ้ือจดัจา้ง

ดว้ยวิธีการทาง

อิเล็กทรอนกิส ์

เพือ่การเปิดเผย

โปร่งใส

หลกัการและเหตุผล



การบงัคบัใช้

ใหย้กเลิกบทบญัญติัเกีย่วกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือการบริหารพสัดุ

ในกฎหมาย ระเบยีบ ขอ้บงัคบั ประกาศ ขอ้บญัญติั และขอ้ก าหนดใดๆ 

ของหน่วยงานของรฐัที่อยู่ภายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติันี้

พระราชบญัญติันี้ ใหใ้ชบ้งัคบัเมือ่พน้ก าหนดหนึง่รอ้ยแปดสิบวนั

นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นตน้ไป

มาตรา
๒

ประกาศราชกิจจานุเบกษา เล่ม ๑๓๔ ตอนที ่๒๔ ก 

วนัที ่๒๔ ก.พ. ๒๕๖๐

ครบ ๑๘๐ วนั ในวนัที ่๒๒ ส.ค. ๒๕๖๐

จงึมผีลใชบ้งัคับในวนัที ่๒๓ ส.ค. ๒๕๖๐

มาตรา
๓



นิยาม

(มาตรา ๔)



“การจดัซ้ือจดัจา้ง” การด าเนนิการเพือ่ใหไ้ดม้าซ่ึงพสัดุ

ซือ้

จ้าง
เช่า

แลกเปล่ียน

นิตกิรรม
อ่ืน



“พสัดุ”

สินคา้

งาน

ก่อสรา้ง

งานจา้ง

ออกแบบหรือ

ควบคุมงาน

งานจา้ง

ที่ปรึกษา

งานบริการ



“ราคากลาง” ราคาเพือ่ใชเ้ป็นฐานส าหรบัเปรียบเทียบราคาที่ผูย้ืน่

ขอ้เสนอไดย้ืน่เสนอไวซ่ึ้งสามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดจ้ริงตามล าดบั ดงัต่อไปนี้

(๑) ราคาทีไ่ดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑ์

ทีค่ณะกรรมการราคากลางก าหนด

(๒) ฐานขอ้มูล

ราคาอา้งอิง

ของกรมบญัชีกลาง

(๔) สืบราคา

จากทอ้งตลาด

(๕) ราคาที่เคยซ้ือหรือ

จา้งครั้งหลงัสุดภายใน 

๒ ปีงบประมาณ

(๓) ราคามาตรฐาน

ของส านกังบประมาณ

หรือหนว่ยงานอ่ืน

(๖) ราคาตาม

หลกัเกณฑอ่ื์นของ

หนว่ยงานของรฐั

กรณทีีม่รีาคาตาม (๑) ใหใ้ชร้าคาตาม (๑) ก่อน / กรณไีม่มรีาคาตาม (๑) แต่มรีาคาตาม (๒) หรือ (๓) 

ใหใ้ชร้าคาตาม (๒) หรือ (๓) / กรณทีีไ่ม่มรีาคาตาม (๑)  (๒) และ (๓) ใหใ้ชร้าคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖) 

 จะใชร้าคาใดใหค้ านึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ



เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าดว้ยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าดว้ย

วิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกีย่วดว้ยการโอนงบประมาณ

เงินที่ไดร้บัอนุญาตจากรฐัมนตรีใหไ้ม่ตอ้งน าส่งคลงัตามกฎหมาย

ว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าดว้ยเงินคงคลงั

“เงินงบประมาณ”

เงินที่ไดร้บัไวโ้ดยไม่ตอ้งน าส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดินตามกฎหมาย

เงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนยีม หรือผลประโยชนอื์่นใดที่ตกเป็นรายไดข้อง

ราชการส่วนทอ้งถิน่ หรือที่ราชการส่วนทอ้งถิน่มีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย

หมายความรวมถงึเงินกู ้เงินช่วยเหลือ และเงินอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง



ราชการ

ส่วนทอ้งถิน่

ราชการ

ส่วนภูมิภาค

ราชการ

ส่วนกลาง
รฐัวิสาหกิจ

องคก์าร

มหาชน

หน่วยงาน

อิสระของรฐั

องคก์รตาม

รฐัธรรมนูญ

หน่วยงานอ่ืน 

ท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง

มหาวิทยาลยัใน

ก ากบัของรฐั

องคก์รอิสระ

“หน่วยงานของรฐั”



หมวด ๑

บททัว่ไป
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ใหห้น่วยงานของรฐัปฏิบติัตามแนวทางของ พ.ร.บ. กฎกระทรวง 

ระเบยีบ และประกาศทีอ่อกตามความใน พ.ร.บ.

การบงัคบัใช ้(ม.๖)

 รฐัวิสาหกิจ

 มหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั

 หน่วยงานของรฐัในต่างประเทศ

หรือส่วนงานของหน่วยงานของรฐัที่

ตั้งอยู่ในต่างประเทศ

 หน่วยงานของรฐัอ่ืนท่ีก าหนด

ในกฎกระทรวง

ประสงคจ์ะมีระเบยีบ ขอ้บงัคบั ขอ้บญัญติั

เกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร

พสัดุใชเ้องทั้งหมดหรือบางส่วน

ก็ใหก้ระท าได้

จะก าหนดใหก้ารจดัซ้ือจดัจา้ง

โดยวิธีคดัเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง

ตามมาตรา ๕๖ เป็นอย่างอ่ืนก็ได้

 ระเบยีบ ขอ้บังคับ ขอ้บัญญัติดังกล่าวตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย 

และใหป้ระกาศในราชกิจานุเบกษา
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บทบญัญติัยกเวน้การบงัคบัใช ้พ.ร.บ. (ม.๗)

1. การจดัซ้ือจดัจา้งของรฐัวิสาหกิจท่ีเกีย่วกบัการพาณิชยโ์ดยตรง

2. การจดัซ้ือจดัจา้งยุทโธปกรณแ์ละการบริการท่ีเกีย่วกบัความมัน่คงของชาติโดยวิธี

รฐับาลต่อรฐับาลหรือโดยการจดัซ้ือจดัจา้งจากต่างประเทศ

3. การจดัซ้ือจดัจา้งเพือ่การวิจยัและพฒันา เพือ่การใหบ้ริการทางวิชาการของสถาบนัอุดมศึกษา 

หรือการจา้งท่ีปรึกษา ทั้งนี้ ท่ีไม่สามารถด าเนินการตาม พ.ร.บ. นี้ ได ้

4. การจดัซ้ือจดัจา้งโดยใชเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือจากหนว่ยงานในต่างประเทศ ท่ีสญัญาหรือ

ขอ้ก าหนดในการใหเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน

5. การจดัซ้ือจดัจา้งโดยใชเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือจากหนว่ยงานในต่างประเทศ ท่ีสญัญาหรือ

ขอ้ก าหนดในการใหเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน ร่วมกบัเงินงบประมาณ

6. การจดัซ้ือจดัจา้งของสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลโดยใชเ้งินบริจาครวมทั้งดอกผล

ของเงินบริจาค โดยไม่ใชเ้งินบริจาคร่วมกบัเงินงบประมาณ
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 การจดัซ้ือจดัจา้งตาม ม.๗(๑)(๒)และ(๓) ทีจ่ะไดร้บัการยกเวน้มิใหน้ า 

พ.ร.บ. มาใชบ้งัคบัตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑที์ค่ณะกรรมการนโยบาย

ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา

 การยกเวน้ไม่ใหน้ าบทบญัญติัมาใชบ้งัคบันอกเหนือจาก ม.๗ (๑)-(๖)

ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามขอ้เสนอแนะของคณะกรรมการนโยบาย

หน่วยงานของรัฐทีไ่ดรั้บการยกเวน้

** ตอ้งจดัใหม้กีฎหรือระเบยีบเกีย่วกับการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหาร 

พสัดุตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางของ พ.ร.บ. นี้

** อยา่งนอ้ยตอ้งมหีลกัการในเร่ืองความคุม้ค่า โปร่งใส มปีระสิทธิภาพ

และประสิทธิผล และตรวจสอบได้

บทบญัญติัยกเวน้การบงัคบัใช ้พ.ร.บ. (ม.๗)
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หลกัการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดุ (ม.๘) 

คุม้ค่า

โปร่งใส
ประสิทธิภาพ 

ประสิทธิผล

ตรวจสอบได้
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การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุ (ม.๙) 

Specification

วตัถุ

ประสงค์

เทคนิค
คุณภาพหา้ม ก าหนดใกลเ้คียงยีห่อ้ใด

ยีห่อ้หนึง่ หรือของผูข้ายรายใด

รายหนึง่โดยเฉพาะ

เวน้แต่ มยีีห่อ้เดียว หรือตอ้งใช้

อะไหล่ของยีห่อ้ใด ใหร้ะบุยีห่อ้นัน้ได้
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o หา้มเปิดเผยขอ้เสนอของผูย้ืน่ขอ้เสนอ ต่อผูซ่ึ้งไม่เกีย่วขอ้ง

หรือผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน

o ส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัและเป็นขอ้มูล

ทางเทคนิค

o ทีอ่าจก่อใหเ้กิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบ

การเปิดเผยขอ้เสนอ (ม.๑๐) 

เวน้แต่ เปิดเผยต่อผูม้อี านาจตามกฎหมาย หรือ

การด าเนินการตามกฎหมาย
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o ตอ้งท า “แผนการจัดซ้ือจัดจา้งประจ าปี”

o ประกาศในระบบ e-gp และหน่วยงานของรัฐ

o ปิดประกาศโดยเปิดเผย

แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง (ม.๑๑) 

หลักเกณฑ ์วธีิการ รายละเอียด และการเปลีย่นแปลงแผน ใหเ้ป็นไป

ตามระเบยีบทีรั่ฐมนตรีก าหนด



18

แผนการจดัซ้ือจดัจา้ง (ม.๑๑) 

เวน้แต่ 

๑. จ าเป็นเร่งด่วน หรือพสัดุทีใ่ชใ้นราชการลบั

๒. วงเงินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง หรือจ าเป็นตอ้งใช้

พสัดุโดยฉุกเฉินหรือเป็นพสัดุทีจ่ะขายทอดตลาด

๓. งานจา้งทีป่รึกษาทีม่ีวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

หรือจ าเป็นเร่งด่วนหรือเกีย่วกบัความมัน่คงของชาติ

๔. งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้งทีม่ีความ

จ าเป็นเร่งด่วนหรือเกีย่วกบัความมัน่คงของชาติ
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การบนัทึกขอ้มูล (ม.๑๒) 

ใหม้กีารบนัทกึรายงานรายละเอียด วธีิการ

และขัน้ตอนการจัดซ้ือจัดจา้ง และจัดเก็บไว้

อยา่งเป็นระบบ เพือ่ประโยชน์

ในการตรวจสอบ 

วธีิการและขั้นตอน การรอ้งขอเพือ่ดูบันทกึรายงาน ใหเ้ป็นไปตาม

ระเบยีบทีรั่ฐมนตรีก าหนด
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การมีส่วนไดเ้สีย (ม.๑๓) 

ผูที้ม่ีหนา้ที่ด าเนนิการ

ตอ้งไม่เป็นผูม้ีส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอ 

หรือคู่สญัญาในงานนั้น

ถา้มีส่วนไดเ้สีย แต่ไม่มีผลต่อการจัดซ้ือจัดจา้งอย่างมีนยัส าคญั 

การจัดซ้ือจัดจา้งนั้นย่อมไม่เสียไป
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ขอ้ผิดพลาดเล็กนอ้ย (ม.๑๔) 

การด าเนนิการในขั้นตอนหนึง่ขั้นตอนใด

ผิดพลาดหรือหลงผดิเล็กนอ้ย และ

ไม่มีผลต่อการจดัซ้ือจดัจา้ง อย่างมีนยัส าคญั

การจดัซ้ือจดัจา้งนั้นย่อมไม่เสียไป

ผูม้ีอ านาจสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง 

ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบรฐัมนตรีก าหนด

มาตรา ๑๕



มาตรา ๑๖-๑๙

หมวด ๒

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผูป้ระกอบการ

ในการป้องกนัการทุจริต
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 เพือ่ความโปร่งใส 

 ใหห้น่วยงานของรฐัจดัใหภ้าคประชาชน

มีส่วนร่วมสงัเกตการณ์

 ขั้นตอนหนึง่ขั้นตอนใด

ของการจดัซ้ือจดัจา้ง

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ม.๑๖)
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การจดัท า “ขอ้ตกลงคุณธรรม” ตามโครงการความ

ร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั

 วงเงิน

 มาตรการป้องกนัการทุจริต

 ความเสีย่งต่อการทุจริต

 ความคล่องตวั

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน (ม.๑๗)
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 ใหจ้ดัท าเป็นขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างหน่วยงานของรฐัเจา้ของโครงการและ

ผูป้ระกอบการที่จะเขา้ยืน่ขอ้เสนอ โดยตกลงกนัว่า “จะไม่กระท าการทุจริต”

 ใหม้ีผูส้งัเกตการณ์

มีความรู ้ความเช่ียวชาญ หรือประสบการณ์

เป็นกลาง

ไม่มีส่วนไดเ้สีย

เขา้ร่วมสังเกตการณตั์ง้แต่ขั้นตอนการจัดท าร่าง TOR

จนสิ้ นสุดโครงการ

ขอ้ตกลงคุณธรรม (ม.๑๘)

แนวทางและวธีิด าเนินการ  แบบขอ้ตกลง  การคัดเลอืกผูส้ังเกตการณ ์และ

การจัดท ารายงาน คณะกรรมการ ค.ป.ท. ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกิษา
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ผูป้ระกอบการทีจ่ะเขา้ยืน่ขอ้เสนอ

ในประเภทหรือมวีงเงินที ่ค.ป.ท. ประกาศก าหนด

ตอ้งจัดท านโยบายและแนวทางในการป้องกัน

การทุจริต

นโยบายในการป้องกนัการทุจริต  (ม.๑๙)

มาตรการขั้นต า่ ตามทีค่ณะกรรมการ ค.ป.ท. ก าหนด 
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หมวด ๓

คณะกรรมการ

(มาตรา ๒๐-๔๕)



คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั

คณะกรรมการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครฐั

คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณแ์ละขอ้รอ้งเรียน

๑

๒

๓

๔

๕



หมวด ๔

องคก์รสนบัสนุนดูแลการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครฐั

(มาตรา ๔๖-๕๐)



๑. พฒันาระบบการจดัซ้ือจดัจา้ง

ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

และเป็นศูนยข์อ้มูลเกีย่วกบั

การจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั

(ม.๔๖)

๒. จดัท าฐานขอ้มูลราคาอา้งอิง

ของพสัดุ และข้ึนทะเบยีน

ผูป้ระกอบการ

(ม.๔๗)

๓. รวบรวม วิเคราะห ์และประเมินผล

การปฏิบติังานของหน่วยงานของรฐั

และจดัท ารายงานเสนอต่อ

คณะกรรมการนโยบาย

(ม.๔๘)

๔. ฝึกอบรมเจา้หนา้ท่ีใหม้ีความรู ้

เกีย่วกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและ

การบริหารพสัดุภาครฐั

ตามหลกัวิชาชีพ

(ม.๔๙)

กรมบญัชีกลางเป็นองคก์ร

สนบัสนุนดูแลการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบริหารพสัดุภาครฐั

องคก์รสนบัสนุน



เงินเพิม่ประจ าต าแหน่ง (ม.๔๙)

ผ่านการอบรมตามหลกัสูตร

ที่กรมบญัชีกลางก าหนด

เจา้หนา้ที่ที่ด ารงต าแหน่ง



หมวด ๕

การข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ

(มาตรา ๕๑-๕๓)



การข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ

คณะกรรมการราคากลาง

และข้ึนทะเบยีนผูป้ระกอบการ

ประกาศก าหนด

ในราชกิจจานุเบกษา

• ผูป้ระกอบการงานก่อสรา้ง

• งานก่อสรา้งสาขาใด

• ผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้ร่วม

ยืน่ขอ้เสนอตอ้งข้ึนทะเบยีน

ไวก้บักรมบญัชีกลาง

(ม.๕๑)

• ผูป้ระกอบการพสัดุอ่ืน

• ผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้ร่วม

ยืน่ขอ้เสนอตอ้งข้ึนทะเบียน

ไวก้บักรมบญัชีกลาง

(ม.๕๒)

ประกาศรายช่ือ

ผูป้ระกอบการท่ีข้ึนทะเบยีน

ไวใ้นระบบ e-GP

(ม.๕๓)

หน่วยงานของรฐั

ไม่ตอ้งจดัใหม้ีการข้ึน

ทะเบยีน

ประเภทนั้นอีก

ใหก้ าหนดเป็นคุณสมบติั

ผูม้ีสิทธิเขา้ยืน่ขอ้เสนอ

ไวใ้นประกาศเชิญชวนดว้ย



หมวด ๖

การจดัซ้ือจดัจา้ง

(มาตรา ๕๔-๖๘)



การจดัซ้ือจดัจา้ง

วิธีประกาศ

เชิญชวนทัว่ไป

วิธีคดัเลือก

วิธีเฉพาะ  

เจาะจง

เชิญชวนใหผู้ป้ระกอบการ

ทัว่ไป ท่ีมีคุณสมบติัตรง      

ตามเงือ่นไขทีก่ าหนด

เขา้ยืน่ขอ้เสนอ

(ม.๕๕(๑))

เชิญชวนเฉพาะผูป้ระกอบการท่ีมี

คุณสมบติัตรงตามที่ก าหนด

ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกว่า 3 ราย 

ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอ 

เวน้แต่ มีผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติั

ตรงตามก าหนดนอ้ยกว่า 3 ราย

(ม. ๕๕(๒))

หน่วยงานภาครฐัเชิญชวน

ผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติั

ตรงตามท่ีก าหนด

รายใดรายหนึง่

ใหเ้ขา้ยืน่ขอ้เสนอหรือใหเ้ขา้มา

เจรจาต่อรองราคากบั

หน่วยงานของรฐัโดยตรง

(ม.๕๕(๓))



การจดัซ้ือจดัจา้ง

• ใหเ้ลือกใชวิ้ธีประกาศเชิญชวน

ทัว่ไปก่อน

เวน้แต่ จะเขา้เงือ่นไขวิธีอ่ืน

(ม.๕๖ วรรคหนึง่)

หลกัการ

• หน่วยงานของรฐัในต่างประเทศ หรือ

มีกิจกรรมทีต่อ้งปฏิบติัในต่างประเทศ 

จะใชวิ้ธีคดัเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง 

โดยไม่ใชวิ้ธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปก่อน

ก็ได ้(ม.๕๖ วรรคสาม)

ยกเวน้
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ใชวิ้ธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปแลว้ ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอไม่ไดร้บัการคดัเลือกก

ข

ค

ง

จ

ฉ

ช

ซ

พสัดุท่ีมีคุณลกัษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซบัซอ้น หรือตอ้งผลิต ก่อสรา้ง หรือใหบ้ริการโดยผูป้ระกอบการ

ท่ีมีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมีทกัษะสูงและผูป้ระกอบการมีจ านวนจ ากดั

มีความจ าเป็นเร่งด่วน อนัเนือ่งมาจากเกิดเหตุการณที์ไ่ม่อาจคาดหมายได้

ลกัษณะของการใชง้านหรือมีขอ้จ ากดัทางเทคนคิทีจ่ าเป็นตอ้งระบุยีห่อ้เป็นการเฉพาะ

ตอ้งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศหรือด าเนนิการโดยผ่านองคก์ารระหว่างประเทศ

ใชใ้นราชการลบั หรือเป็นงานทีต่อ้งปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ หรือเกีย่วกบั

ความมัน่คงของประเทศ

งานจา้งซ่อมพสัดุทีจ่ าเป็นถอดตรวจใหท้ราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน 

จึงจะประมาณค่าซ่อมได้

กรณีอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

วิธีคดัเลือก

(ม.๕๖(๑))

วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง
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ใชท้ั้งวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลือก หรือใชวิ้ธีคดัเลือกแลว้ แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ 

หรือขอ้เสนอไม่ไดร้บัการคดัเลือก
ก

ข

ค

ง

จ

ฉ

ช

ซ

การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุทีก่ารผลิต จ าหน่าย หรือใหบ้ริการทัว่ไป และมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้ง

ครั้งหนึง่ไม่เกินวงเงินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

มีผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือ

ตวัแทนผูใ้หบ้ริการโดยชอบดว้ยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพสัดุอ่ืนท่ีจะใชท้ดแทนได้

มีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุโดยฉุกเฉินเนือ่งจากอุบติัภยัหรือธรรมชาติพิบติัภยัและการจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธี

ประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวิธีคดัเลือกอาจก่อใหเ้กิดความล่าชา้และอาจท าใหเ้กิดความเสียหายรา้ยแรง

เป็นพสัดุท่ีเกี่ยวพนักบัพสัดุท่ีไดจ้ดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนแลว้ และมีความจ าเป็นตอ้งจดัซ้ือจดัจา้งเพิม่เติม

โดยมูลค่าของพสัดุท่ีจดัซ้ือจดัจา้งเพิม่เติมจะตอ้งไม่สูงกว่าพสัดุท่ีไดจ้ดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนแลว้

เป็นพสัดุทีจ่ะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรฐั องคก์ารระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน

ของต่างประเทศ

ทีด่ินหรือสิง่ปลูกสรา้งทีจ่ าเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง

กรณีอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

วิธีเฉพาะ

เจาะจง

(ม.๕๖(๒))

วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง



วิธีการจดัซ้ือจดัจา้ง (ม.๕๗)

ใชวิ้ธีการทางอิเล็กทรอนิกส์

ในระบบสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง 

ตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรีก าหนด
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เพือ่ประโยชนข์องภาครฐัโดยรวม 

หน่วยงานของรฐัแห่งหนึง่แห่งใด

อาจด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุใหก้บั

หน่วยงานของรฐัแห่งอ่ืนๆ ก็ได้

ตามกรอบขอ้ตกลงระหว่างหน่วยงานของรัฐผูจ้ัดซ้ือจัดจา้ง

และคู่สัญญา

ค านึงถงึความคุม้ค่าและวัตถุประสงค์ในการใชง้าน

เป็นไปตามระเบยีบทีรั่ฐมนตรีก าหนด

การรวมซ้ือรวมจา้ง  (ม.๕๘) 



เพือ่ประโยชนใ์นการจัดท า

- ร่างขอบเขตของงาน

- รายละเอียดของพสัดุทีจ่ะจดัซ้ือจัดจา้ง

- ร่างเอกสารเชิญชวน

ก่อนท าการจดัซ้ือจัดจา้งดว้ยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป   

หน่วยงานอาจจดัใหม้ี “การรบัฟังความคิดเห็น” ร่าง TOR 

หรือรายละเอียดของพสัดุทีจ่ะจดัซ้ือหรือจา้ง และร่างเอกสาร

เชิญชวนจากผูป้ระกอบการก่อนก็ได้

 หลกัเกณฑว์ธีิการและระยะเวลา เป็นไปตามระเบยีบทีรั่ฐมนตรี

ก าหนดก าหนด

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ม.๕๙)



งานก่อสรา้ง (ม.๖๐)

 ก่อนด าเนนิการจา้งงานก่อสรา้ง 

ตอ้งจดัใหม้ีแบบรูปรายการ

งานก่อสรา้ง

ท าเองหรือจา้งออกแบบก็ได้

 ยกเวน้ การจา้งออกแบบรวมก่อสรา้ง

หลกัเกณฑวิ์ธีการจา้งออกแบบรวมก่อสรา้งใหเ้ป็นไป

ตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรีก าหนด



 ผูม้ีอ านาจจะแต่งตั้งคณะกรรมการ หรือ เจา้หนา้ที่คนใด

คนหนึง่ก็ได้

* องคป์ระกอบและองคป์ระชมุ                                 

ของคณะกรรมการ และหนา้ที่

ผูร้บัผิดชอบการจดัซ้ือจดัจา้ง 

ใหเ้ป็นไปตามระเบียบทีร่ฐัมนตรี

ก าหนด

* ค่าตอบแทน ใหเ้ป็นไปตามที่

กระทรวงการคลงัก าหนด 

การแต่งตั้งผูร้บัผิดชอบการจดัซ้ือจดัจา้ง (ม.๖๑)



การจดัท าประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ม.๖๒)

o วิธีประกาศเชิญชวนตาม ม. ๕๕(๑)

o ตอ้งจดัท าประกาศและเอกสารเชิญชวน 

o จะซ้ือจดัจา้งพสัดุใด วนั เวลา สถานทีย่ืน่ขอ้เสนอและ

เงือ่นไขอ่ืน 

o ตอ้งเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางและของหน่วยงาน และปิดประกาศ

o จะเผยแพร่วิธีอ่ืนได้

หลักเกณฑ ์วธีิการและรายละเอียด เป็นไปตามระเบยีบ

รัฐมนตรีก าหนด



ราคากลาง (ม.๖๓)

ใหป้ระกาศรายละเอียดขอ้มูลราคากลาง และ

การค านวณราคากลาง

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

ตามวิธีการทีก่รมบญัชีกลางก าหนด



คุณสมบติัผูเ้สนอราคา (ม.๖๔)

๑. มีความสามารถตามกฎหมาย

๒. ไม่เป็นบุคคลลม้ละลาย

๓. ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ

๔. ไม่เป็นบุคคลซ่ึงอยู่ระหว่างถูกระงบัการยืน่ขอ้เสนอ

หรือท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัตาม

มาตรา ๑๐๖ วรรคสาม

๕. ไม่เป็นผูถู้กแจง้เวียนช่ือใหเ้ป็นผูท้ิ้งงานตามมาตรา ๑๐๙ 

๖. คุณสมบติัและลกัษณะตอ้งหา้มอ่ืนที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

 ใหก้ าหนดเป็นเง่ือนไขในประกาศและเอกสารเชญิชวนว่าผูท้ีจ่ะเขา้ยืน่

ขอ้เสนอตอ้งแสดงหลกัฐานถงึขีดความสามารถและความพรอ้มทีต่นมอียู่ใน

เวลายืน่ขอ้เสนอดว้ย



การคดัเลือกขอ้เสนอ (ม.๖๕)

 พิจารณาถงึประโยชนส์าธารณะและวตัถุประสงคก์ารใชง้าน

 ค านึงถงึเกณฑร์าคา และ เกณฑอ่ื์น ประกอบดว้ย ดงันี้

๑. ตน้ทุนของพสัดุตลอดอายุการใชง้าน

๒. มาตรฐานสินคา้หรือบริการ

๓. บริการหลงัขาย

๔. พสัดุที่รฐัตอ้งการส่งเสริมหรือสนบัสนุน

๕. การประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ

๖. ขอ้เสนอดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืน

๗. เกณฑอ่ื์นท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

 กรณตีาม ๔. ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง อยา่งนอ้ยตอ้งส่งเสริมหรือ

สนับสนุนพสัดุทีส่รา้งนวัตกรรมหรือพสัดุทีอ่นุรักษ์พลงังานหรือสิ่งแวดลอ้ม



• ใหร้ฐัมนตรีออกระเบยีบก าหนดหลกัเกณฑเ์กีย่วกบัการพจิารณาคดัเลือก

• อย่างนอ้ยตอ้งก าหนดใหเ้ลือกเกณฑใ์ดเกณฑห์นึง่หรือหลายเกณฑก็์ไดป้ระกอบเกณฑร์าคา

• กรณีไม่อาจเลือกเกณฑอ่ื์นประกอบ และจ าเป็นตอ้งใชเ้กณฑเ์ดียว ใหใ้ชเ้กณฑร์าคา

• ตอ้งก าหนดน ้าหนกัของแต่ละเกณฑใ์หช้ดัเจน รวมทั้งการใหค้ะแนนพรอ้มดว้ยเหตุผล

ของการใหค้ะแนนในแต่ละเกณฑ์

• ใหป้ระกาศเกณฑที์่ใชใ้นการพจิารณาและน ้าหนกัของแต่ละเกณฑใ์นประกาศเชิญชวน

หรือหนงัสือเชิญชวนแลว้แต่กรณี

• การพิจารณาขอ้เสนอใหจ้ดัเรียงล าดบัตามคะแนน และใหเ้ลือกขอ้เสนอที่มีคะแนนสูงสุด

• กรณีไม่สามารถออกระเบยีบการคดัเลือกของพสัดุทุกประเภทได ้จะก าหนดตวัอย่าง

เพือ่เป็นแนวทางก็ได้

• กรณีการจัดซ้ือจัดจา้งท่ีจะตอ้งค านงึถงึเทคโนโลยีของพสัดุ หรือคุณสมบติัของผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือ

กรณีอ่ืนท่ีท าใหม้ีปัญหาในการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ หน่วยงานของรฐัอาจก าหนดใหย้ืน่ขอ้เสนอ

ดา้นเทคนิคหรือขอ้เสนออ่ืนก่อนการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอตามวรรคหนึง่ก็ได ้ทั้งนี้  ตามระเบียบ

ท่ีรฐัมนตรีก าหนด

การคดัเลือกขอ้เสนอ (ม.๖๕)



การประกาศผลการจดัซ้ือจดัจา้ง (ม.๖๖)

• ใหป้ระกาศผลผูช้นะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือผูไ้ดร้บัการ

คดัเลือกและเหตุผลสนบัสนุน

 ในระบบเครือข่ายสาระสนเทศของกรมบญัชีกลาง และ

หน่วยงานของรฐัตามวิธีการทีก่รมบญัชีกลางก าหนด และ

 ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานทีปิ่ดประกาศของ

หน่วยงานของรฐั



การยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้ง (ม.๖๗)

๑. ไม่ไดร้บังบประมาณหรืองบประมาณไม่พอ

๒. มีการกระท าที่เขา้ลกัษณะการมีผลประโยชนร่์วมกนั หรือมีส่วนไดเ้สีย

กบัผูย้ืน่ขอ้เสนอรายอ่ืน หรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม หรือสมยอม

การเสนอราคา หรือส่อว่ากระท าการทุจริต

๓. การด าเนินการต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานหรือกระทบต่อ

ประโยชนส์าธารณะ

๔. เกณฑอ่ื์นที่ก าหนดในกฎกระทรวง

๕. แจง้ผูป้ระกอบการทราบถงึเหตุผลในการยกเลิก

๖. ประกาศในระบบ E-GP และหน่วยงาน และปิดประกาศโดยเปิดเผย

 กรณมีหีน่วยงานของรัฐเขา้เสนอราคาเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอตัง้แต่ ๒ รายข้ึนไป 

มใิหถ้อืว่าหน่วยงานของรัฐนัน้มผีลประโยชน์ร่วมกันหรือมส่ีวนไดเ้สยีกับ

หน่วยงานของรัฐอื่น



งานจา้งทีป่รึกษา

(มาตรา ๖๙-๗๘)



งานจา้งที่ปรึกษา

วิธีประกาศ

เชิญชวนทัว่ไป

วิธีคดัเลือก

วิธีเฉพาะ  

เจาะจง

เชิญชวนใหท่ี้ปรึกษาทัว่ไป

ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามเงื่อนไขท่ี

ก าหนดเขา้ยืน่ขอ้เสนอ

(ม.๖๙(๑))

เชิญชวนเฉพาะท่ีปรึกษา

ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนด

ซ่ึงตอ้งไม่นอ้ยกว่า ๓ ราย

ใหย้ืน่ขอ้เสนอ

เวน้แต่ มีท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบติั               

ตรงตามท่ีก าหนดนอ้ยกว่า ๓ ราย

(ม.๖๙(๒))

เชิญชวนเฉพาะท่ีปรึกษา

ท่ีมีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนด     

รายใดรายหนึง่ ใหเ้ขา้ยืน่

ขอ้เสนอหรือใหเ้ขา้มาเจรจา

ต่อรองราคาโดยตรง

(ม.๖๙(๓))



วิธีจา้งที่ปรึกษา

วิธีประกาศ

เชิญชวนทัว่ไป

วิธีคดัเลือก

วิธีเฉพาะ  

เจาะจง

ม.๗๐(๑)

กรณีเป็นงานท่ีไม่ซบัซอ้น 

มีลกัษณะเป็นงานประจ า หรือ

มีมาตรฐานตามหลกัวิชาชีพ
ม.๗๐(๒)

(ก) กรณีใชวิ้ธีประกาศเชิญชวน

ทัว่ไปแลว้ แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ 

หรือขอ้เสนอนั้นไม่ไดร้บัการ

คดัเลือก 

(ข) เป็นงานที่ซบัซอ้น ซบัซอ้น

มาก หรือท่ีมีเทคนิคเฉพาะ

(ค) มีท่ีปรึกษาในงานที่จะจา้ง

จ านวนจ ากดั

ม.๗๐(๓)

(ก) กรณใีชวิ้ธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและ

วิธีคดัเลือก หรือใชวิ้ธีคดัเลือกแลว้ แต่ไม่มี

ผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือขอ้เสนอไม่ไดร้บัการ

คดัเลือก หรือ (ข) การจา้งทีม่ีวงเงินค่าจา้ง

ครั้งไม่เกินวงเงินตามทีก่ าหนดไวใ้น

กฎกระทรวง หรือ (ค) เป็นงานทีจ่ าเป็นตอ้ง

จา้งทีป่รึกษารายเดิมท าต่อจากงานที่ไดท้ าไว ้

แลว้เนือ่งจากเหตุผลทางเทคนิค หรือ 

(ง) มีทีป่รึกษาจ านวนจ ากดัและมีมีวงเงิน

ไม่เกินตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง หรือ 

(จ) มีทีป่รึกษารายเดียว หรือ (ฉ) มีความ

จ าเป็นเร่งด่วนหรือทีเ่กีย่วกบัความมัน่คงของ

ชาติ หากล่าชา้จะเสียหายแก่ราชการหรือ

ความมัน่คงของชาติ หรือ (ช) งานอืน่

ทีก าหนดในกฎกระทรวง 



การข้ึนทะเบยีนทีป่รึกษา (ม.๗๓)

• ที่ปรึกษาที่จะเขา้ร่วมการเสนองาน

• ตอ้งเป็นที่ปรึกษาที่ไดข้ึ้นทะเบยีนไวก้บัศูนยข์อ้มูลที่ปรึกษา กระทรวงการคลงั

• เวน้แต่ จะมีหนงัสือรบัรองจากศูนยฯ์ ว่า ไม่มีท่ีปรึกษาในการที่จา้งนั้น หรือ

เป็นการจา้งที่ปรึกษาของหน่วยงานของรฐัในต่างประเทศ



การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนนิการจา้งทีป่รึกษา (ม.๗๔)

 ใหผู้ม้ีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานจา้งทีป่รึกษา

* องคป์ระกอบ  องคป์ระชมุ และ

หนา้ทีข่อง คณะกรรมการ ใหเ้ป็น

ไปตามระเบียบทีร่ฐัมนตรีก าหนด

* ค่าตอบแทน ใหเ้ป็นไปตามที่

กระทรวงการคลงัก าหนด



จ านวน  

บุคลากร

ขอ้เสนอ

ทางการเงิน

วิธีการบริหารและ

วิธีปฏิบติังาน
ผลงานและ

ประสบการณ์

เกณฑก์ารพิจารณาขอ้เสนองานจา้งที่ปรึกษา

(ม.๗๕)

ความคุ่มค่า

วตัถุประสงค์
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กรณีเป็นงานทีม่ี

ความซบัซอ้นมาก      

ใหค้ดัเลือก

ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีผ่่าน

เกณฑด์า้นคุณภาพ

และไดค้ะแนน

ดา้นคุณภาพมากทีสุ่ด

กรณีเป็นงานประจ า 

หรืองานทีม่ีมาตรฐาน

เชิงคุณภาพ        

ตามหลกัวิชาชีพ 

หรืองานทีไ่ม่ซบัซอ้น

ใหค้ดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอ

ทีผ่่านเกณฑด์า้นคุณภาพ

ซ่ึงเสนอราคาต า่สุด

กรณีเป็นงาน

ตามมาตรฐานของ

หน่วยงานของรฐั  หรือ

งานทีซ่บัซอ้น ใหค้ดัเลือก

ผูย้ืน่ขอ้เสนอทีผ่า่นเกณฑ์

ดา้นคุณภาพและได้

คะแนนรวมดา้นคุณภาพ

และดา้นราคา

มากทีสุ่ด

การพจิารณาคดัเลือกขอ้เสนองานจา้งทีป่รึกษา

(ม.๗๖)



มาตรา ๗๙ - ๙๒

หมวด ๘

งานจา้งออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสรา้ง

(มาตรา ๗๙ - ๙๒)



วิธีจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้ง

วิธีประกาศเชิญ

ชวนทัว่ไป

• งานไม่ซบัซอ้น

• มาตรา ๘๐

วิธีคดัเลือก

• ใชวิ้ธีประกาศเชิญ

ชวนทัว่ไปแลว้

ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ 

หรือขอ้เสนอนั้น

ไม่ไดร้บัคดัเลือก

• งานซบัซอ้นหรือ

ซบัซอ้นมาก

• งานออกแบบหรือ

ใชค้วามคิด

• กรณีอ่ืนที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง

• มาตรา ๘๑

วิธีเฉพาะเจาะจง

• ใชวิ้ธีอื่นไม่ไดผ้ล

• วงเงินก่อสรา้ง

ที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง

• งานซบัซอ้นมาก 

ใชวิ้ธีคดัเลือกแลว้

ไม่ไดผ้ล

• จ าเป็นเร่งด่วนหรือ

เกีย่วกบัความมัน่คง

ของขาติ

• รายเดิมท าต่อ

• กรณีอื่นที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง

• มาตรา ๘๒

วิธีประกวดแบบ

• ออกแบบงาน

ก่อสรา้งท่ีมี

ลกัษณะพิเศษ 

เป็นที่เชิดชูคุณค่า

ดา้นศิลปกรรม

หรือสถาปัตยกรรม

ของชาติ

• กรณีอ่ืนที่ก าหนด

ในกฎกระทรวง

• มาตรา ๘๓



คุณสมบติัผูใ้หบ้ริการ (ม.๘๗)

• ผูใ้หบ้ริการตอ้งมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือ

วิศวกรรม แลว้แต่กรณี

การมีส่วนไดเ้สีย (ม.๘๘)

• ผูใ้หบ้ริการงานจา้งออกแบบหรือ

ควบคุมงานก่อสรา้งทีเ่ป็นคู่สญัญา

กบัหน่วยงานของรฐั ตอ้งไม่มีส่วนไดเ้สีย

กบัผูป้ระกอบการงานก่อสรา้งในงานนั้น

ทั้งนี้  ตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรีก าหนด



การแต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนนิงาน (ม.๘๙)

 ใหผู้ม้ีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานจา้งออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสรา้ง

* องคป์ระกอบและองคป์ระชมุ และ

หนา้ทีข่อง คณะกรรมการ ใหเ้ป็น

ไปตามระเบียบทีร่ฐัมนตรีก าหนด

* ค่าตอบแทน ใหเ้ป็นไปตามที่

กระทรวงการคลงัก าหนด

 ใหผู้ม้ีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนนิงานจา้งออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสรา้ง

* องคป์ระกอบ องคป์ระชมุ และ

หนา้ทีข่อง คณะกรรมการ ใหเ้ป็น

ไปตามระเบียบทีร่ฐัมนตรีก าหนด

* ค่าตอบแทน ใหเ้ป็นไปตามที่

กระทรวงการคลงัก าหนด



การพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ

งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน (ม.๙๐)

»เกณฑด์า้นคุณภาพ

»พจิารณาจากแนวคิดของผูใ้หบ้ริการทีไ่ด ้

คะแนนดา้นคุณภาพมากทีสุ่ด



หมวด ๙

การท าสญัญา

(มาตรา ๙๓–๙๙)



การท าสญัญา (ม.๙๓)

การท าสญัญาตอ้งท าตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด

โดยไดร้บัความเห็นชอบจากส านกังานอยัการสูงสุด

 จ าเป็นตอ้งมีขอ้ความหรือรายการแตกต่างจากแบบท่ีก าหนด และ

ไม่ท าใหห้น่วยงานของรฐัเสียเปรียบ ใหก้ระท าได ้ เวน้แต่เห็นว่าจะเสียเปรียบ

หรือไม่รดักุมพอใหส่้งส านกังานอยัการสูงสุดพจิารณาก่อน

ไม่ท าตามแบบและจ าเป็นตอ้งท าใหม่ ใหส่้งส านกังานอยัการสูงสุดพจิารณา

ก่อน  เวน้แต่การท าสญัญาตามแบบท่ีเคยผ่านการพจิารณา

ของส านกังานอยัการสูงสุดมาแลว้

 จ าเป็นตอ้งท าเป็นภาษาต่างประเทศ ใหท้ าเป็นภาษาองักฤษ และ

ตอ้งจดัท าสรุปสาระส าคญัเป็นภาษาไทย เวน้แต่ท าสญัญาตามแบบ

ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด



การท าสญัญาของหน่วยงานในต่างประเทศ (ม.๙๔)

 หน่วยงานของรฐัในต่างประเทศ

 จะท าเป็นภาษาองักฤษหรือภาษาของประเทศที่

หน่วยงานนั้นตั้งอยู่

 โดยผ่านการพิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญของหน่วยงานก็ได้



การจา้งช่วง (ม.๙๕)

 หา้มไปจา้งช่วงไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน

 เวน้แต่ การจา้งช่วงบางส่วนทีไ่ดร้บัอนุญาต

 ฝ่าฝืนปรบัไม่นอ้ยกว่ารอ้ยละ ๑๐ ของวงเงินของงาน

ทีจ่า้งช่วง



การท าขอ้ตกลง (ม.๙๖)

 การจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธีคดัเลือก ตาม ม. ๕๖(๑)(ค)การจดัซ้ือจดัจา้งโดยวิธี

เฉพาะเจาะจง ตาม ม ๕๖(๒)(ข)(ง)(ฉ)  หรือการจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ตาม ม ๗๐(๓)(ข)

 การจดัซ้ือจดัจา้งจากหน่วยงานภาครฐั

 คู่สญัญาส่งมอบพสัดุไดค้รบถว้นภายใน ๕ วนัท าการ นบัถดัจากวนัท าขอ้ตกลง

 การเช่า ซ่ึงผูเ้ช่าไม่ตอ้งเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า

 กรณีอ่ืนท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด

ในกรณีที่การจดัซ้ือจดัจา้งวงเงินเล็กนอ้ย

จะไม่ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนัก็ได้

แต่ตอ้งมีหลกัฐานการจดัซ้ือจดัจา้ง



การแกไ้ขสญัญา (ม.๙๗)

 ลงนามแลว้แกไ้ม่ได ้ เวน้แต่

แกต้ามความเห็นส านักงานอัยการสงูสุด

จ าเป็น ไม่ท าใหเ้สียประโยชน์ 

เพือ่ประโยชน์แก่หน่วยงานหรือประโยชน์สาธารณะ

กรณอืี่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

 การแกไ้ขสญัญาทีเ่ห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชนห์รือไม่รดักุม

เพยีงพอใหส่้งส านกังานอยัการสูงสุดพิจารณาใหค้วามเห็นชอบก่อน



การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงตอ้งปฏิบติัตามกฎหมายว่าดว้ยวิธีการ

งบประมาณหรือกฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วขอ้ง หากจ าเป็นตอ้งเพิม่หรือลดวงเงิน 

หรือเพิม่หรือลดระยะเวลาการส่งมอบหรือขยายเวลาในการท างาน 

ใหต้กลงไปพรอ้มกนั

การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงเพือ่เพิม่วงเงิน 

เป็นผลใหผู้ม้ีอ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือสัง่จา้งเปลีย่นไป

ตอ้งใหผู้น้ ั้นอนุมติัดว้ย

การแกไ้ขสญัญาหรือขอ้ตกลงเพือ่ลดวงเงิน

ผูม้ีอ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือสัง่จา้งเดิมเป็นผูอ้นุมติั

การแกไ้ขสญัญา (ม.๙๗)



การเผยแพร่สาระส าคญัของสญัญาทีแ่กไ้ข (ม.๙๘)

ใหห้น่วยงานเผยแพร่สาระส าคญัของสญัญาหรือขอ้ตกลง

รวมทั้งการแกไ้ขเปลีย่นแปลงในระบบสารสนเทศ

ของกรมบญัชีกลางและหน่วยงาน

วิธีการและขั้นตอนการท าสญัญาตามระเบียบทีไ่ม่บญัญติัไว้

ในหมวดนี้  ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบทีร่ฐัมนตรีก าหนด
มาตรา ๙๙



หมวด ๑๐

การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ

(มาตรา ๑๐๐-๑๐๕)



การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ (ม.๑๐๐)

 การด าเนินการตามสญัญา ใหผู้ม้ีอ านาจแต่งตั้ง 

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ 

รบัผิดชอบในการบริหาร 

สญัญาและการตรวจรบัพสัดุ

การจดัซ้ือจดัจา้งวงเงิน

เล็กนอ้ย จะแต่งตั้งบุคคลหนึง่

บุคคลใดเป็นผูต้รวจรบัพสัดุนั้นก็ได้

 ผูรั้บผดิชอบการบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

 ซึง่ไม่ใช่ผูท้ีไ่ดรั้บแต่งตัง้ใหด้ ารงต าแหน่งทีป่ฏบัิติงานเกีย่วกับการจัดซ้ือจัดจา้ง

หรือการบริหารพสัดุ

ใหไ้ดรั้บค่าตอบแทนตามทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด



การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ (ม.๑๐๑)

 งานก่อสรา้งทีม่ีขั้นตอนด าเนินการเป็นระยะๆ 

 จ าเป็นตอ้งมีการควบคุมงานอย่างใกลชิ้ด หรือ

 มีเงือ่นไขการจ่ายเงินเป็นงวด

ตามความกา้วหนา้

 ใหม้ีผูค้วบคุมงาน

 ค่าตอบแทน กระทรวงการคลงัก าหนด



การงด ลดค่าปรบั การขยายเวลา (ม.๑๐๒)

ดุลพินิจของผูม้ีอ านาจ ที่จะพิจารณาตามจ านวนวนัที่มีเหตุเกิดข้ึนจริง

หลกัเกณฑ ์วิธีการ เป็นไปตามระเบยีบที่รฐัมนตรีก าหนด

เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรฐั

เหตุสุดวิสยั

เหตุเกิดจากพฤติการณอ์นัหนึง่อนัใดท่ีคู่สญัญาไม่ตอ้งรบัผิดตามกฎหมาย

เหตุอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง



การบอกเลิกสญัญา (ม.๑๐๓)

 การตกลงเลิกสญัญา กระท าไดเ้ฉพาะทีเ่ป็นประโยชนโ์ดยตรงหรือเพือ่ประโยชนส์าธารณะ

หรือเพือ่แกไ้ขขอ้เสียเปรียบในการปฏิบติัตามสญัญาหรือขอ้ตกลง

๑. เหตุตามท่ีกฎหมายก าหนด

๒. เหตุอนัเช่ือไดว่้าผูข้ายหรือผูร้บัจา้งไม่สามารถ

ส่งมอบงานไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด

๓. เหตุอ่ืนตามท่ีก าหนดใน พ.ร.บ. หรือในสญัญาหรือขอ้ตกลง

๔. เหตุอ่ืนตามระเบียบท่ีรฐัมนตรีก าหนด



 กรณีหน่วยงานของรฐัไม่ไดเ้ป็นฝ่ายบอกเลิกสญัญา หรือเป็นกรณีที่

หน่วยงานของรฐัไม่เรียกค่าปรบั หากคู่สญัญาเห็นว่า หน่วยงานของรฐั

ตอ้งรบัผิดชดใชค่้าเสียหาย คู่สญัญาจะยืน่ค าขอ

ใหช้ดใชค่้าเสียหายก็ได้

 ใหอ้อกใบรบัค าขอ และพิจารณาโดยไม่ชกัชา้

 กรณีแจง้ผลแลว้ไม่พอใจ ก็ใหม้ีสิทธิฟ้องคดี

ต่อศาลได้

 หลักเกณฑ ์วธีิการ และระยะเวลาในการพจิารณาค าขอ ใหเ้ป็นไปตาม 

ระเบยีบทีรั่ฐมนตรีก าหนด ซึง่อยา่งนอ้ยตอ้งก าหนดใหม้กีารแต่งตัง้

คณะกรรมการเพือ่พจิารณาค่าเสยีหายและการก าหนดวงเงินค่าเสียหาย

ทีต่อ้งรายงานต่อกระทรวงการคลงัเพือ่พจิารณาใหค้วามเห็นชอบ

การบอกเลิกสญัญา (ม.๑๐๓)



 วิธีการและขั้นตอนการบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ

ตามระเบียบรฐัมนตรีก าหนด (ม.๑๐๕)

 การท าสญัญาทีไ่ม่ไดป้ฏิบติัตาม พ.ร.บ. กฎกระทรวง ระเบียบ 

หรือประกาศ ในส่วนทีไ่ม่เป็นสาระส าคญั หรือผิดพลาดไม่รา้ยแรง 

สญัญานั้น  ไม่โมฆะ 

 ใหค้ณะกรรมการนโยบายมีอ านาจประกาศในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง ก าหนดตวัอย่างทีถ่อืว่าเป็นส่วนที่

เป็นสาระส าคญัหรือผิดพลาดอย่างรา้ยแรง หรือไม่เป็นสาระส าคญั

หรือผิดพลาดไม่รา้ยแรง (ม.๑๐๔)



หมวด ๑๑

การประเมินผลการปฏิบติังาน

ของผูป้ระกอบการ

(มาตรา ๑๐๖–๑๐๘)



ผูท่ี้ไม่ผ่านเกณฑท่ี์ก าหนด

จะถูกระงบัการเสนอราคา หรือ

ท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐั

ไวช้ัว่คราว จนกว่าจะมีผลการ

ประเมินผ่านเกณฑท่ี์ก าหนด

(ม.๑๐๖ วรรคสาม)

การประเมินผลการปฏิบติังาน

ของผูป้ระกอบการ
ใหห้น่วยงานของรฐัประเมินผล

การปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ

ท่ีเขา้ร่วมการจดัซ้ือจดัจา้ง 

โดยพิจารณาถงึความสามารถ

ในการปฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จ

ตามสญัญาเป็นส าคญั

(ม.๑๐๖ วรรคหนึง่และวรรคสอง)

ผลการประเมินตาม ม.๑๐๖

ใหเ้ป็นส่วนหนึง่ของเกณฑใ์นการ

พจิารณาคดัเลือกผูย้ืน่ขอ้เสนอ

(ม.๑๐๗)



มาตรา ๑๐๙ - ๑๑๑

หมวด ๑๒

การท้ิงงาน

(มาตรา ๑๐๙-๑๑๑)



1. เป็นผูท่ี้ไดร้บัการคดัเลือกแลว้ไม่ยอมไปท าสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ               

กบัหน่วยงานของรฐัภายในเวลาท่ีก าหนด

2. คู่สญัญาของหน่วยงานของรฐัหรือผูร้บัจา้งช่วงท่ีหน่วยงานของรฐัอนุญาตใหร้บัช่วง

งานได ้ไม่ปฏิบติัตามสญัญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ

3. เมือ่ปรากฏว่าผูย้ืน่ขอ้เสนอหรือคู่สญัญาของหน่วยงานของรฐักระท าการอนัมีลกัษณะ

เป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระท าการโดยไม่สุจริต

4. เมือ่ปรากฏว่าผลการปฏิบติัตามสญัญาของท่ีปรึกษา หรือผูใ้หบ้ริการออกแบบฯ 

มีขอ้บกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรฐัอย่างรา้ยแรง

5. ผูใ้หบ้ริการงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานก่อสรา้งมีส่วนไดเ้สียกบัผูป้ระกอบการ

งานก่อสรา้ง

6. การกระท าอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง

การท้ิงงาน (ม.๑๐๙)



การเพกิถอนการเป็นผูท้ิ้งงาน (ม.๑๑๐)


• มีฐานะการเงินมัน่คง



• มีการช าระภาษีถูกตอ้งตามกฎหมาย



• พน้ก าหนดระยะเวลาการแจง้เวียน

ใหเ้ป็นผูท้ิ้งงาน



การจดัซ้ือจดัจา้งกบัผูท้ิ้งงาน (ม.๑๑๑)

• เมือ่มีการแจง้เวียนรายช่ือผูท้ิ้งงาน 

• หา้มมิใหท้ าการจดัซ้ือจดัจา้งกบัผูท้ิ้งงาน 

รวมถงึนติิบุคคลทีผู่ท้ิ้งงานเป็น

หุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ

ผูบ้ริหาร หรือผูม้ีอ านาจในการด าเนินงาน

ในกิจการของนิติบุคคลนั้นดว้ย

• เวน้แต่ จะไดม้ีการเพิกถอนการเป็นผูท้ิ้งงานแลว้



มาตรา ๑๑๒ - ๑๑๓

หมวด ๑๓

การบริหารพสัดุ

(มาตรา ๑๑๒-๑๑๓)



การบริหารพสัดุ

ควบคุมและดูแลพสัดุใหม้ีการใชแ้ละการบริหาร

พสัดุทีเ่หมาะสม คุม้ค่า และเกิดประโยชนต่์อหนว่ยงาน

ของรฐัใหม้ากทีสุ่ด (มาตรา ๑๑๒)

การเก็บ การบนัทึก การเบิกจ่าย

การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรกัษา

และการจ าหน่ายพสัดุ ใหเ้ป็นไปตาม

ระเบยีบทีร่ฐัมนตรีก าหนด (มาตรา ๑๑๓)



มาตรา ๑๑๔ - ๑๑๙

หมวด ๑๔

การอุทธรณ์

(มาตรา ๑๑๔ - ๑๑๙)



การอุทธรณ์

ม
าต

รา
 ๕
๖
(
๑
)
 (
ค
)

วิธีคดัเลือก 

กรณีจ าเป็น

เร่งด่วน

ม
าต

รา
 ๕
๖

(
๒

)
 (
ข
)
 (
ค
)
 (
ง) วิธี

เฉพาะเจาะจง

ม
าต

รา
 ๕
๖
วร
รค

 ๒ วงเงิน

เล็กนอ้ย

ที่ไม่ตอ้งท า

ขอ้ตกลง

มาตรา

๖๖ วรรคสอง

เวน้แต่



การอุทธรณ์

ผูซ่ึ้งไดย้ืน่ขอ้เสนอมีสิทธิอุทธรณ์

กรณีทีเ่ห็นว่าหน่วยงานของรฐั

มิไดป้ฏิบติัใหเ้ป็นไปตาม

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการทีก่ าหนด

ในพระราชบญัญติันี้ เป็นเหตุใหต้น

ไม่ไดร้บัการคดัเลือก

(ม.๑๑๔)



ขอ้หา้มอุทธรณ ์(ม.๑๑๕)

การเลือกใชวิ้ธี / เกณฑก์ารพิจารณาผล

การยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้งตามมาตรา ๖๗

การละเวน้การอา้งถงึ พ.ร.บ. กฎกระทรวง ระเบยีบ หรือประกาศท่ีออกตาม พ.ร.บ.

กรณีอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
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 ท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูอุ้ทธรณ์

- ใชถ้อ้ยค าสุภาพ และ

- ระบุขอ้เท็จจริงและเหตุผลอนัเป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์

ใหช้ดัเจน พรอ้มแนบเอกสารหลกัฐาน (ม.๑๑๖)

ยืน่ต่อหน่วยงานของรัฐ 

ภายใน ๗ วันท าการ 

นับแต่วันประกาศผล

ในระบบเครือข่ายสาระสนเทศ

ของกรมบัญชีกลาง (ม.๑๑๗)

การยืน่อุทธรณ์



กระบวนการพจิารณาอุทธรณ์

ผูท่ี้ไม่ไดป้ระกาศผล

เป็นผูช้นะ ใหย้ืน่

อุทธรณภ์ายใน 

๗ วนัท าการ นบัแต่

วนัประกาศผล

ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง

(ม.๑๑๗)

ผูอุ้ทธรณ์

วินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 

๗ วนัท าการ นบัแต่วนัท่ี

ไดร้บัอุทธรณ์

• กรณีเห็นดว้ย

• ด าเนินการ

ตามความเห็นนั้น

ภายในเวลา

• กรณีไม่เห็นดว้ย

• รายงานไปยงั

คณะกรรมการ

พิจารณาอุทธรณ ์

ภายใน ๓ วนัท าการ

(ม.๑๑๘)

หน่วยงานของรฐั

วินิจฉยัใหแ้ลว้เสร็จภายใน 

๓๐ วนั (ไม่เสร็จ ขยายได้

๒ ครั้งๆ ละไม่เกิน ๑๕ วนั)

• อุทธรณฟั์งข้ึนและมีผล 

อย่างมีนยัส าคญั ให้

ด าเนินการใหม่/เริม่จาก

ขั้นตอนตามท่ีเห็นสมควร

• อุทธรณฟั์งไม่ข้ึนหรือ

ไม่มีผลอย่างมีนยัส าคญั 

ใหด้ าเนินการต่อไป

• การวินิจฉยัเป็นท่ีสุด

• มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล

(ม.๑๑๙)

คกก.พิจารณาอุทธรณ์



มาตรา ๑๒๐ - ๑๒๑

หมวด ๑๕

บทก าหนดโทษ



บทก าหนดโทษ (ม.๑๒๐)



ไม่ช้ีแจง

หรือ

ใหถ้อ้ยค า

ไม่ส่ง

เอกสารหรือ

หลกัฐาน

มีความผิด

ฐานขดัค าสัง่

เจา้พนกังาน

ตามประมวล

กฎหมายอาญา

บทก าหนดโทษ (ม.๑๒๑)



บทเฉพาะกาล

• กรณีทีย่งัไม่ออกกฎกระทรวง ระเบยีบ หรือประกาศ

– ให้น ำระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมมำใช้บังคับต่อไปเท่ำที่ไม่ขััดหรออยย้ง

กบั พ.ร.บ. จนกว่ำจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรออประกำศตำม พ.ร.บ. 

ในเรอ่องนั้นๆ ใช้บังคับ (มำตรำ ๑๒๒ วรรคหนึ่ง)

– กำรออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรออประกำศตำมวรรคหนึ่ง ต้องด ำเนินกำร

ให้ยล้วเสรจ็ภำยใน ๑ ปี นับยต่วันที่ พ.ร.บ. ใช้บังคับ ถ้ำไม่ได้ต้องรำยงำน

เหตุผลต่อคณะรัฐมนตรี (มำตรำ ๑๒๒ วรรคสอง)

• กรณไีม่อำจน ำระเบียบเดิมมำใช้บังคับในเรอ่องใดได้

– ให้เป็นไปตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด (มำตรำ ๑๒๓)



• การด าเนนิการการจดัซ้ือจดัจา้งตามมาตรา ๗ ในกรณีที่

คณะกรรมการนโยบายยงัไม่ไดอ้อกประกาศ หรือ

คณะกรรมการนโยบายออกประกาศแลว้ แต่หน่วยงานของรฐัยงัไม่ไดอ้อกกฎ

หรือระเบยีบในเรือ่งนั้นๆ

การจดัซ้ือจดัจา้งตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) ใหเ้ป็นไปตามระเบยีบ 

ขอ้บงัคบัทีใ่ชอ้ยู่เดิม จนกว่าจะมีประกาศ หรือกฎหรือระเบยีบ แลว้แต่กรณี 

ใชบ้งัคบั

คณะกรรมการนโยบายออกประกาศแลว้ หน่วยงานของรฐัยงัไม่ไดอ้อกกฎหรือ

ระเบยีบในเรือ่งนั้นๆ  ภายใน ๑๘๐ วนั นบัแต่วนัทีป่ระกาศคณะกรรมการนโยบาย

มีผลใชบ้งัคบั 

การจดัซ้ือจดัจา้งตามมาตรา ๗ (๑) (๒) (๓) ใหด้ าเนนิการตาม พ.ร.บ. นี้

(มาตรา ๑๒๔)

บทเฉพาะกาล



• การด าเนนิการจดัซ้ือจดัจา้งทีย่งัไม่แลว้เสร็จ

– การด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้งทีไ่ดด้ าเนินการตามระเบียบ

ทีใ่ชบ้งัคบัอยู่เดิมก่อนวนัทีพ่ระราชบญัญติันี้ ใชบ้งัคบั 

และการตรวจรบัและการจ่ายเงินยงัไม่แลว้เสร็จ  

ใหด้ าเนินการตามระเบยีบเดิมต่อไป  

– เวน้แต่ ยงัไม่ไดป้ระกาศจดัซ้ือจัดจา้ง หรือในกรณีทีม่ีการยกเลิก

การด าเนินการจัดซ้ือจัดจา้ง การด าเนินการจัดซ้ือ

จดัจา้งนั้น หรือการด าเนนิการจดัซ้ือจัดจา้งครั้งใหม่ 

แลว้แต่กรณี ใหด้ าเนนิการตามพระราชบญัญติันี้

(มาตรา ๑๒๘)

บทเฉพาะกาล



ติดต่อสอบถามเพิม่เติม
กองการพสัดุภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง
โทร. 0 2127 7000 ต่อ 

4551, 4553, 4588, 4589, 6873, 4311
หรือสอบถามผ่านช่องทาง

Facebook : “จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ”


