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พระราชบัญญัติ
การจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐



มต ิครม. 14 มิถุนายน 2559

 ก าหนดให้พระราชบัญญัตนีิบ้ังคับกับหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง 
เว้นแต่ การด าเนินการของรัฐวิสาหกจิที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง    
ที่มีลักษณะเป็นการผลิต  หรือจ าหน่าย  หรือบริการเพื่อหารายได้    
การด าเนินการจัดหายุทโธปกรณ์และการบริการทางทหารโดยวิธีรัฐบาล
ต่อรัฐบาล และการด าเนินการโดยใช้เงนิกู้และเงนิช่วยเหลือที่สัญญา
หรือข้อก าหนดในการให้เงนิกู้หรือเงนิช่วยเหลือก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

ร่างพระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

 ก าหนดหลักการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุ  ก าหนด
ไว้ 4 ประการ ได้แก่  ความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล  และตรวจสอบได้ 
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 ก าหนดให้ภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจดัซือ้
จัดจ้างภาครัฐ

ร่างพระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....

ก าหนดคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตนีิไ้ว้ 5 คณะ ได้แก่  
1.คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ 
2. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ 
3. คณะกรรมการก ากับราคากลางและขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ  
4. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  
5.คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
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 ก าหนดให้กรมบัญชีกลางท าหน้าที่เป็นองค์กรสนับสนุนดแูลการ
จัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีอ านาจหน้าที่ ในการดแูล 
และพัฒนาระบบการจัดซือ้จัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  
จัดท าฐานข้อมูลราคาอ้างองิของพัสดุ   รวบรวม วิเคราะห์  และ
ประเมินผลการปฏิบัตงิานของหน่วยงานของรัฐและจัดท ารายงานเสนอ
ต่อคณะกรรมการนโยบาย และจัดให้มีการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและ
พัฒนาเจ้าหน้าทีใ่ห้มีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพ 

ร่างพระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
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 ก าหนดกระบวนการจัดซือ้จัดจ้าง ดังนี ้
1. การจัดท าแผนการจัดซือ้จัดจ้างประจ าปี และให้ประกาศเผยแพร่
แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 
2. วิธีการจัดซือ้จัดจ้างและการจ้างที่ปรึกษา ให้กระท าได้ 3 วิธี ได้แก่ 
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
(2) วิธีคัดเลือก  
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง 
ส่วนวิธีการจ้างออกแบบและควบคุมงาน ให้เพิ่มอีก 1 วิธี คอื       
วิธีประกวดแบบ

ร่างพระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
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3. ก าหนดให้มีเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ โดยให้พจิารณา
คุณภาพประกอบราคาได้ โดยไม่จ าเป็นต้องใช้ราคาต ่าสุด
4. ก าหนดให้ผู้ประกอบการก่อสร้างต้องขึน้ทะเบียนไว้กับ

กรมบัญชีกลาง
5. ก าหนดให้มีการรวมซือ้รวมจ้าง ภายใต้กรอบข้อตกลงระหว่าง

หน่วยงานของรัฐ  ผู้จัดซือ้จัดจ้างและคู่สัญญา 
6. ก าหนดให้มีการเปิดเผยข้อมูลการจดัซือ้จัดจ้างในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
7. ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ
8. ก าหนดให้มีการอุทธรณ์เก่ียวกับการจดัซือ้จัดจ้าง 

ร่างพระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
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9. ก าหนดบทก าหนดโทษ 
กรณีที่เจ้าหน้าที่ปฏบิัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่ตาม

พระราชบัญญัตนีิโ้ดยมิชอบ  เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึง
ผู้ใด  หรือปฏบิตัหิรือละเว้นการปฏบิตัหิน้าที่ตาม
พระราชบัญญัตนีิโ้ดยทุจริต  

ต้องระวางโทษตามที่กฎหมายก าหนดไว้ส าหรับการ
กระท าความผิดนัน้ และผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท า
ความผิดดังกล่าวต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ส าหรับ
ความผิดดังกล่าวด้วย 

ร่างพระราชบัญญัตกิารจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ....
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พระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. ๒๕๖๐

ค านิยาม

๑ บททั่วไป

๒ การมีส่วนรวมของภาคประชาชนและ
ผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต

๓ คณะกรรมการ

๔ องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

๕ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

๖ การจัดซื้อจัดจ้าง ๗ งานจ้างที่ปรึกษา

๘ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

๙ การท าสัญญา

๑๐ การบริหารสัญญา
และการตรวจรับพัสดุ

๑๑ การประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของผู้ประกอบการ

๑๒ การทิ้งงาน

๑๓ การบริหารพัสดุ

๑๔ การ้องเรียนและการอุทธรณ์

๑๕ บทก าหนดโทษ

บทเฉพาะกาล

๑๓๒ มาตรา
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o การยกเลิกกฎ ระเบียบ ข้อบังคับเกี่ยวกับพัสดุ
 ยกเลิกบทบญัญัตเิกี่ยวกับพัสดุ การจัดซือ้จัดจ้าง หรือ
การบริหารพสัดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ
ข้อบัญญัต ิและข้อก าหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่
ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตนีิ ้

(ม 3)

o การใช้บังคับ
เมื่อพ้นก าหนดหน่ึงร้อยแปดสิบวัน  นับแต่วันประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ราชกิจจานุเบกษา เล่ม๑๓๔ ตอนที่ ๒๔ ก วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ 
๒๕๖๐

(ม.2)



ความหมาย



การจัดซือ้จัดจ้าง 
หมายความว่า 

การด าเนินการเพื่อให้
ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซือ้
จ้าง เช่า แลกเปล่ียน
หรือโดยนิตกิรรมอ่ืน
ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง

การบริหารพัสดุ 
หมายความว่า   

การเก็บ การบันทกึ
การเบกิจ่าย การยืม

การตรวจสอบ

การบ ารุงรักษา และ

การจ าหน่ายพัสดุ



พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งาน
ก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง รวมทัง้การด าเนินการอื่นที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง

สินค้า หมายความว่า วัสดุ ครุภณัฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูก
สร้างและทรัพย์สินอื่นใด รวมทัง้งานบริการที่รวมอยู่ใน
สินค้านัน้ด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่า
ของสินค้านัน้



งานบริการ 
หมายความว่า งานจ้างบริการ งานจ้างเหมา

บริการ งานจ้างท าของและการรับขนตาม ป.พ.พ. จาก
บุคคลธรรมดาหรือนิตบุิคคล แต่ไม่หมายความรวมถงึ
การจ้างลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการ
เดนิทางไปราชการหรือไปปฏิบัตงิานของหน่วยงานของ
รัฐ งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตาม ป.พ.พ.



งานก่อสร้าง 

หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้าง
สาธารณูปโภคหรือสิ่งปลูกสร้างอ่ืนใด และการ
ซ่อมแซม ต่อเตมิ ปรับปรุง รือ้ถอน หรือกระท าการอื่น
ที่มีลักษณะเดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือสิ่ง
ปลูกสร้างดังกล่าว รวมทัง้งานบริการที่รวมอยู่ในงาน
ก่อสร้างนัน้ด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่า
มูลค่าของงานก่อสร้างนัน้



อาคาร หมายความว่า ส่ิงปลูกสร้างถาวรที่มีบุคคลอาจ
เข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ท าการ โรงพยาบาล โรงเรียน 
สนามกีฬา หรือส่ิงปลูกสร้างอย่างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดยีวกัน 
รวมทัง้สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่งสร้างขึน้เพื่อประโยชน์ใช้สอยส าหรับ
อาคารนัน้ๆ เช่น เสาธง รัว้ ท่อระบายน า้ หอถังน า้ ถนน ไฟฟ้า 
ประปา หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น 
เคร่ืองปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเคร่ืองเรือน

สาธารณูปโภค หมายความว่า งานอันเกี่ยวกับการ
ประปา การไฟฟ้า การส่ือสาร การโทรคมนาคม การระบายน า้ 
การขนส่งทางท่อ ทางน า้ ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือ
การอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งด าเนินการในระดับพืน้ดนิ ใต้พืน้ดนิ หรือ
เหนือพืน้ดนิ



งานจ้างที่ปรึกษา
หมายความว่า งานจ้างบริการจาก
บุคคลธรรมดาหรือนิตบุิคคลเพื่อ
เป็นผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่
หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม
สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย 
เศรษฐศาสตร์ การเงนิ การคลัง 
สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี สาธารณสุข 
ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัย 
หรือด้านอ่ืนที่อยู่ในภารกจิของรัฐ
หรือหน่วยงานของรัฐ

งานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง 
หมายความว่า งานจ้างบริการ
จากบุคคลธรรมดา หรือนิติ
บุคคลเพื่อออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง



ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ ผู้ย่ืน
ข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซือ้จัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี ้

1.ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด

2. ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างองิของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า

3. ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด

4. ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

5. ราคาที่เคยซือ้หรือจ้างครัง้หลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

6. ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วธีิการ หรือแนวทางปฏบิัตขิองหน่วยของรัฐนัน้ ๆ

ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม(1) ก่อน  ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม(1) แต่มี
ราคาตาม(2)หรือ(3) ให้ใช้ราคาตาม(2)หรือ(3)ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม(2)หรือ(3) ให้
ค านึงถงึประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม(1)(2)และ
(3) ให้ใช้ราคาตาม(4)(5)หรือ(6) โดยจะใช้ราคาใดตาม(4)(5)หรือ(6) ให้ค านึงถงึ
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 



การจดัท าข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจ้าง
ในระบบข้อมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์

การบงัคบัใช้ตัง้แต่วนัท่ี ๑๒ ก.พ.๒๕๕๖

บทลงโทษ

ผิดวินัย

เป็นเหตท่ีุถกูเพิกถอนจากต าแหน่ง

พ้นจากหน้าท่ี 
18



วงเงิน 
เกินกว่า ๑๐๐,๐๐๐ บาท

วิธีการประกาศ
ระบบ E –GP

หน่วยงาน

การเผยแพร่ราคากลาง

19



เงนิงบประมาณ หมายความว่า เงนิงบประมาณตาม
กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ หรือกฎหมายเก่ียวด้วยการโอนงบประมาณ   
เงนิซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ให้ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวธีิการงบประมาณ 
หรือกฎหมายว่าด้วยเงนิคงคลัง และเงนิซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ได้รับไว้โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดนิตามกฎหมาย 
และเงนิ ภาษีอากรค่าธรรมเนียมหรือผลประโยชน์อ่ืนใดที่ตก
เป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่น
มีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถงึ
เงนิกู้ เงนิช่วยเหลือ และเงนิอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง



หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ราชการ
ส่วนกลาง ราชการส่วนภมูภิาค ราชการส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกจิตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
องค์การมหาชน องค์กรอสิระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 
หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา 
หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง

เจ้าหน้าที่ หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซือ้จัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏบัิตหิน้าที่เกี่ยวกับการ
จัดซือ้จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
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 คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจ้างและการ
บริหารพสัดภุาครฐั 
 คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจดัซ้ือจดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครฐั
 คณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบียน
ผูป้ระกอบการ 
 คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต            

(ค.ป.ท.)
 คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์และข้อร้องเรียน

คณะกรรมการ



หมวด 1
บททั่วไป
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 ให้หน่วยงานของรฐัปฏิบติัตามแนวทางของ 
พ.ร.บ.กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตาม
ความใน พ.ร.บ.

ม.6 การบงัคบัใช้ 

 รฐัวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั หน่วยงานของรฐัใน
ต่างประเทศหรือส่วนงานของหน่วยงานของรฐัท่ีตัง้อยู่ใน
ต่างประเทศหรือหน่วยงานของรฐัอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
ประสงคจ์ะมีระเบียบ ข้อบงัคบั ข้อบญัญติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจ้าง
และการบริหารพสัดใุช้เองทัง้หมดหรือบางส่วน ต้องได้รบัความ
เหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศในราชกิจา
นุเบกษา
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1. การด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างของรฐัวิสาหกิจท่ีเก่ียวกบัการ
พาณิชยโ์ดยตรง 

2. การด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างยทุโธปกรณ์และการบริการทาง
ทหารโดยวิธีรฐับาลต่อรฐับาล หรอืโดยการจดัซ้ือจดัจ้างจาก
ต่างประเทศท่ีมีกฎหมายของต่างประเทศนัน้ก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน

3. การด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างเพ่ือการวิจยัและพฒันาหรอืการ
จ้างท่ีปรกึษาท่ีไม่สามารถด าเนินการตาม พรบ.น้ีได้

4. การด าเนินการโดยใช้เงินกู้และเงินช่วยเหลือ ท่ีสญัญาหรอื
ข้อก าหนด  ในการให้เงินกู้หรอืเงินช่วยเหลือก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน 

ม.7 พระราชบญัญติัน้ีมิให้ใช้บงัคบัแก่ 
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5. การด าเนินการโดยใช้เงินกู้และเงินช่วยเหลือ ท่ีสญัญาหรือ
ข้อก าหนด  ในการให้เงินกู้หรอืเงินช่วยเหลือก าหนดไว้เป็น
อย่างอ่ืน โดยใช้เงินกู้หรอืเงินช่วยเหลือนัน้รว่มกบัเงิน
งบประมาณซ่ึงจ านวนเงินกู้หรอืเงินช่วยเหลือท่ีใช้นัน้เป็นไป
ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา

การจดัซ้ือจดัจ้างตาม (1)(2)และ(3) ท่ีจะได้รบัการยกเว้นมิให้
น า พรบ.น้ีมาใช้บงัคบัต้องเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์
คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา

ม.7 พระราชบญัญติัน้ีมิให้ใช้บงัคบัแก่ 
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หน่วยงานของรฐัท่ีได้รบัการยกเว้น
 ต้องจดัให้มีกฎหรือระเบียบเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจ้างและ

การบริหารพสัดตุามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางของ
พระราชบญัญติั โดยอย่างน้อยต้องมีหลกัการในเรือ่ง
ความคุ้มค่า โปรง่ใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และ
ตรวจสอบได้

ม 7 (ต่อ)

การยกเว้นไม่ให้น าบทบญัญติัมาใช้บงัคบัให้ตราเป็น
พระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการนโยบาย
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o คุ้มค่า 
 คุณภาพ / ราคา / แผนบริหารพัสดุชัดเจน

o โปร่งใส 
 เปิดเผย / แข่งขัน / เท่าเทียม / ระยะเวลาเหมาะสม / ชัดเจน 

o มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
 ท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างและแผนบริหารพัสดุลว่งหน้า / ประเมินและ
เปิดเผยผลสมัฤทธิ์

o ตรวจสอบได้ 
เก็บข้อมูลเป็นระบบ

หลกัการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัด ุ(ม ๘) 
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o คณุภาพ 
o เทคนิค 
oวตัถปุระสงค์

การก าหนดคณุลกัษณะเฉพาะของพสัด ุ(ม ๙) 

ห้ามก าหนดใกล้เคียงย่ีห้อใดย่ีห้อหน่ึง หรือของ
ผูข้ายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ
เว้นแต่ มีย่ีห้อเดียวหรือต้องใช้อะไหล่ของย่ีห้อใด   
ให้ระบย่ีุห้อนัน้ได้



• ห้ามก าหนดรายละเอียดหรือคุณลกัษณะเฉพาะ   
ซ่ึงอาจมีผลกีดกนัไม่ให้ผูผ้ลิตหรือผูข้ายพสัดท่ีุผลิต
ในประเทศ หรือเป็นกิจการของคนไทยสามารถ 
เข้าแข่งขนักนัในการเสนอราคากบัทางราชการ

• ห้ามก าหนดรายละเอียดหรือคุณลกัษณะเฉพาะ  
ของพสัดุท่ีจะซ้ือให้ใกล้เคียงกบัย่ีห้อใดย่ีห้อหน่ึง 
หรือของผูข้ายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ 

• ห้ามระบย่ีุห้อส่ิงของท่ีต้องการจะซ้ือทกุชนิด
(หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203 / ว 52 ลงวันที่ 28 มีนาคม 2520 )
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o ห้ามเปิดเผยข้อเสนอต่อผูซ่ึ้งไม่เก่ียวข้องหรือผู้
ย่ืนข้อเสนอรายอ่ืน
oส่วนท่ีเป็นสาระส าคญั
oข้อมลูทางเทคนิคซ่ึงอาจก่อให้เกิดการ
ได้เปรียบเสียเปรียบ

การเปิดเผยข้อเสนอ (ม ๑๐) 

เว้นแต่ เปิดเผยต่อผูมี้อ านาจตามกฎหมาย หรือ
การด าเนินการตามกฎหมาย
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o ต้องท าแผนประจ าปี 
o ประกาศในระบบ e-gp และหน่วยงาน
o ปิดประกาศ

แผนการจดัซ้ือจดัจ้าง (ม ๑๑) 

หลกัเกณฑ ์วิธีการ รายละเอียด และการ
เปล่ียนแปลงแผน ตามระเบียบท่ีรฐัมนตรีก าหนด
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แผนการจดัซ้ือจดัจ้าง (ม ๑๑) 

เว้นแต่ 
1. จ าเป็นเร่งด่วน หรือพสัดท่ีุใช้ในราชการลบั
2. วงเงินตามท่ีก าหนด หรือฉุกเฉินหรือพสัดขุาย

ทอดตลาด
3. งานจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีวงเงินตามท่ีก าหนดหรือ

จ าเป็นเร่งด่วนหรือเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ
4. งานจ้างออกแบบหรือควบคมุงานก่อสร้างท่ีมี

ความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ
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แผนการจดัซ้ือจดัจ้าง (ร่างระเบียบ)

• ช่ือโครงการท่ีจะซ้ือหรือจ้าง
• รายการพสัดท่ีุจะซ้ือหรือจ้าง
• วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้าง
• ก าหนดระยะเวลาท่ีจะซ้ือหรือจ้าง

• แผนไม่ประกาศ ไม่สามารถจดัซ้ือจดัจ้างในโครงการ
นัน้ได้



ล ำดับที่

แผนงำน
หมวดค่ำครุภัณฑ์

ที่ดนิและสิ่งก่อสร้ำง
ลักษณะงำน

( / )
วธีิกำร
( /) 

ออกแบบ
หรือ

ก ำหนดคุณ
ลักษณะเฉพ

ำะ
แล้ว

แผนปฏิบัตกิำร แผนกำรจ่ำยเงนิ

หมำย
เหตุ

งำน/โครงกำร รำยกำร
จ ำนวน
(หน่วย
นับ)

งำนต่อเน่ือง
ท่ีผูกพัน

งบประมำณ
ปีต่อไป

งำนที่
เสร็จ
ภำย 
ใน

ปี.......

จัด
ซือ้

จัด
จ้ำง

สอบ
รำค
ำ

ประ
กวด
รำค
ำ

มี
( / )

ไม่มี
( / )

ประก
ำศ
สอบ
รำคำ/
ประ 
กวด
รำคำ
(เดือน
/ปี)

คำด
ว่ำจะ
ลง
นำม
ใน

สัญญ
ำ 

(เดือน
/ปี)

คำดว่ำ
จะมีกำร
ส่งมอบ 
ปี.......
(เดือน/
ปี)

งบประมำ
ณที่ได้รับ
อนุมัติ
ในปี
........... 
(ล้ำน
บำท)

เงนินอก
งบประมำ
ณหรือเงนิ
สมทบ

(ล้ำนบำท)

(๑) (๒) (๓) (๔) (๕) (๕) (๖) (๖) (๖) (๖) (๗) (๗) (๘) (๙) (๑๐) (๑๑) (๑๒) (๑๓)

แบบรำยงำนแผนปฏบิัตกิำรจัดซือ้จัดจ้ำง ปีงบประมำณ …..........
หน่วยงำน .........................................กรม/จังหวัด....................................................กระทรวง................................................

ลำยมือช่ือ...............................................ผู้จัดท ำ                                                            ลำยมือช่ือ..........................................ผู้รับผิดชอบ
ช่ือ (.....................................................)                                                                      ช่ือ(........................................................)

ต ำแหน่ง.....................................................                                                             ต ำแหน่ง .................................................

แผนการจัดซือ้จัดจ้าง (ประกาศ คตง.)
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การบนัทึกข้อมูล (ม ๑๒) 

ให้มีการบนัทึกรายงานรายละเอียด วิธีการและ
ขัน้ตอนการจดัซ้ือจดัจ้างและจดัเกบ็ไว้อย่างเป็นระบบ
เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบ 

วิธีการและขัน้ตอน การร้องขอเพ่ือดบูนัทึก
รายงาน  ตามระเบียบท่ีรฐัมนตรีก าหนด



การมีส่วนได้เสีย

• ผูท่ี้มีหน้าท่ีด าเนินการต้องไม่เป็นผูมี้ส่วนได้เสียกบั
ผูยื้น่ข้อเสนอหรือคู่สญัญาในงานนัน้

• ถ้าปรากฏภายหลงัว่ามีแต่ไม่มีผลอย่างมีนัยส าคญั
การจดัซ้ือจดัจ้างนัน้ย่อมไม่เสียไป

ม 13
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ใครเป็นผูมี้ส่วนได้เสีย(ร่างเดิม)

• ผูมี้ส่วนได้เสีย
 คู่สมรส
 บิดามารดา รวมบิดามารดาบญุธรรม
 บตุร รวมบตุรบญุธรรม
 พ่ีน้อง



การมีส่วนได้เสีย (รา่งระเบียบ)
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มาตรา  13 เจ้าหน้าท่ีดงัต่อไปน้ีจะกระท าการพิจารณาทาง
ปกครองไม่ได้
(1) เป็นคู่กรณีเอง
(2) เป็นคู่หมัน้หรอืคู่สมรสของคู่กรณี
(3) เป็นญาติของคู่กรณี คือ เป็นบพุการีหรอืผูสื้บสนัดานไม่ว่า   

ชัน้ใด ๆ หรือเป็นพ่ีน้อง หรือลูกพ่ีลูกน้องนับได้เพียงสาม
ชัน้ หรอืเป็นญาติเก่ียวพนัทางแต่งงานนับได้เพียงสองชัน้ 

(4) เป็นหรอืเคยเป็นผูแ้ทนโดยชอบธรรมหรอืผูพิ้ทกัษ์หรือ
ผูแ้ทนหรอืตวัแทนของคู่กรณี

(5) เป็นเจ้าหน้ีหรอืลกูหน้ีหรือเป็นนายจ้างของคู่กรณี
(6) อ่ืน ๆ ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง



การจดัซ้ือจดัจ้างท่ีไม่เสียไป 
มีกรณีใดบ้าง

• ถ้าปรากฏภายหลงัว่าผูท่ี้มีหน้าท่ีด าเนินการ เป็นผูมี้
ส่วนได้เสียกบัผูย่ื้นข้อเสนอหรือคู่สญัญาในขัน้ตอน
หน่ึงขัน้ตอนใดของการจดัซ้ือจดัจ้าง หรือเป็น
คณะกรรมการจดัซ้ือจดัจ้าง แต่ไม่มีผลอย่างมี
นัยส าคญั

• การจดัซ้ือจดัจ้างมีข้อผิดพลาดหรือหลงผิดเลก็น้อย
และไม่มีผลต่อการจดัซ้ือจดัจ้างอย่างมีนัยส าคญั

ม 13 /ม 14



โมฆะ / โมฆียะ

โมฆะกรรม

การกระท าท่ีสญูเปล่า เสีย
เปล่า   ไม่อาจบงัคบัได้ตาม
กฎหมาย

โมฆียะกรรม

 การกระท าท่ีใช้บงัคบัได้ตาม
กฎหมายจนกว่าจะถกูบอก
ล้าง

 ถ้ารบัรองการกระท าโดยการ
ให้สตัยาบนัถือว่าสมบรูณ์
บอกล้างไม่ได้

การจดัซ้ือจดัจ้างท่ีไม่ปฏิบติัตาม
กฎหมาย กฎกระทรวง ระเบียบ 
ประกาศ ในส่วนท่ีเป็น
สาระส าคญั หรือผิดพลาดอย่าง
ร้ายแรง สญัญานัน้เป็นโมฆะ

ม. 104

แผนการจดัซ้ือจดัจ้าง
ราคากลาง
คนนอก



ผูมี้อ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือสัง่จ้าง (ร่างระเบียบ)

หวัหน้าหน่วยงานของรฐั
ไม่เกิน 500,000,000 บาท

ผูมี้อ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงชัน้ 
เกิน 500,000,000 บาท

ผูมี้อ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงชัน้ 
(กฎกระทรวง ฉบบัท่ี 4 กม.วิปกครอง)



หมวด 2
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและ
ผูป้ระกอบการในการป้องกนัการทุจริต

มาตรา ๑๖-๑๙
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 เพ่ือความโปร่งใส ให้หน่วยงานของรฐัจดัให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วมในการสงัเกตการณ์ขัน้ตอนหน่ึง
ขัน้ตอนใดของการจดัซ้ือจดัจ้าง

การมีส่วนร่วม ม ๑๖
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การจดัท าข้อตกลงคณุธรรม ตามโครงการ
ความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจ้าง
ภาครฐั
 วงเงิน
 มาตรการป้องกนัการทุจริต
ความเส่ียงต่อการทจุริต
 ความคล่องตวั

การมีส่วนร่วม ม ๑๗
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 จะไม่กระท าการทจุริต
 ให้มีผูส้งัเกตการณ์
 เป็นกลาง
ไม่มีส่วนได้เสีย

ข้อตกลงคณุธรรม (ม ๑๘)

แนวทางและวิธีด าเนินการ  แบบข้อตกลง         
การคดัเลือกผูส้งัเกตการณ์ และการจดัท ารายงาน 
คณะกรรมการ ค.ป.ท. ก าหนด
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ผูป้ระกอบการท่ีจะเข้าย่ืนข้อเสนอ
ประเภทหรือมีวงเงินท่ีก าหนด 
ต้องจดัท านโยบายและแนวทางในการป้องกนั  
การทจุริต 

นโยบายในการป้องกนัการทจุริต  (ม ๑๙)

มาตรการขัน้ต า่ ตามท่ีคณะกรรมการ ค.ป.ท. ก าหนด



หมวด 3
คณะกรรมการ

 คณะกรรมการนโยบาย
 คณะกรรมการวินิจฉัย
 คณะกรรมการราคากลาง
 คณะกรรมการ ค.ป.ท.
 คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์

(มาตรา ๒๐-๔๕)
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o รฐัมนตรีว่าการกระทรวงการคลงัหรือ รฐัมนตรีช่วยกว่าการ
กระทรวงการคลงัท่ีมอบหมาย เป็นประธาน 

o ปลดัส านักนายกรฐัมนตรี ปลดักระทรวงการคลงั ปลดักระทรวง ICT
เลขาธิการคณะกรรมการกฤษฎีกา ผอ.สงป. อยัการสงูสดุ อธิบดีกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ผอ.สคร. ผูว่้าการตรวจเงินแผน่ดิน และ
เลขาธิการ ป.ป.ช. 
ผูท้รงคณุวฒิุซ่ึงรฐัมนตรีแต่งตัง้ไม่น้อยกว่าห้าไม่เกินเจด็คน

o อธิบดีกรมบญัชีกลางเป็นกรรมการและเลขานุการ
o ข้าราชการกรมบญัชีกลางซ่ึงอธิบดีมอบหมายไม่เกินสองคนเป็น
ผูช่้วยเลขานุการ

คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครฐั (ม ๒๐)
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1. เสนอแนะนโยบายการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครฐัต่อ
คณะรฐัมนตรี

2. เสนอแนะแนวทางในการพฒันาและปรบัปรงุประสิทธิภาพการจดัซ้ือจดัจ้าง
และการบริหารพสัดภุาครฐัต่อคณะรฐัมนตรี เพ่ือให้เกิดความเป็นธรรมและ
มีประสิทธิภาพย่ิงขึน้

3. ก ากบัดแูลการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครฐัให้เป็นไปตาม
แนวทาง พ.ร.บ.

4. ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือ
5. ก าหนดมาตรฐานปฏิบติังานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าท่ี
6. ก าหนดแนวทาง วิธีปฏิบติั แบบหรือตวัอย่างเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม

ระเบียบท่ีออกตามพระราชบญัญติั 
7. จดัท ารายงานเก่ียวกบัการปฏิบติัตามพระราชบญัญติัเสนอคณะรฐัมนตรี 

อย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้
8. ปฏิบติัหน้าท่ีอ่ืนตามท่ีก าหนดในพระราชบญัญติั

อ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการนโยบาย (ม ๒๔)
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o ปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ  
o อธิบดีกรมบญัชีกลางผูแ้ทน ส.ป.น. ผูแ้ทนกระทรวง ICT ผูแ้ทน

ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแ้ทนส านักงบประมาณ 
ส านักงานอยัการสงูสดุ ผูแ้ทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน และ
ผูแ้ทน ส.ค.ร.

o ผูท้รงคณุวฒิุไม่น้อยกว่าห้าคนไม่เกินเจด็คน  
o ข้าราชการกรมบญัชีกลางซ่ึงอธิบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และผูช่้วยเลขานุการ อีกสองคน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจดัซ้ือจดัจ้างและ
การบริหารพสัดภุาครฐั ม ๒๗
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o เสนอแนะแนวทางการปรบัปรงุแก้ไขปัญหาเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจ้างและ
การบริหารพสัดตุ่อคณะกรรมการนโยบาย

o ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าหน้าท่ีหรอืหน่วยงานของรฐัเก่ียวกบัการ
ปฏิบติัตามพระราชบญัญติั

o ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกบัการปฏิบติัตาม พ.ร.บ.
กฎกระทรวง ระเบียบท่ีออกตาม พ.ร.บ.

o ยกเว้นหรือผอ่นผนัการไม่ปฏิบติัตามกฎกระทรวง ระเบียบท่ีออกตาม 
พ.ร.บ.

o เสนอความเหน็ต่อปลดักระทรวงการคลงัในการพิจารณาสัง่ให้เป็น ผูท้ิ้ง
งาน

o จดัท ารายงานเก่ียวกบัปัญหาอปุสรรคเสนอต่อคณะกรรมการนโยบาย
อย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้

o อ่ืน ๆ ตามท่ีได้รบัมอบหมาย

อ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการวินิจฉัย ม ๒๙
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o ปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ  
o อธิบดีกรมบญัชีกลาง  ผูแ้ทนส านักงบประมาณ  ผูแ้ทน ส.ค.ร.และ

ผูแ้ทนส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน  
o ผูท้รงคณุวฒิุไม่น้อยกว่าเจด็คนแต่ไม่เกินสิบเอด็คน
o ข้าราชการกรมบญัชีกลางซ่ึงอธิบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และผูช่้วยเลขานุการ อีกสองคน

คณะกรรมการก ากบัราคากลางและ
ขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบการ ม ๓๒ 
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1. ก าหนดหลกัเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดราคากลาง
2. ก ากบัดแูลการก าหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทางของ

พ.ร.บ.
3. ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่เจ้าหน้าท่ีหรือหน่วยงานของรฐัเก่ียวกบั

การด าเนินการตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดราคากลาง
4. ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกบัหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการก าหนดราคากลาง
5. ยกเว้นหรือผอ่นผนักรณีท่ีไม่สามารถปฏิบติัตามรายละเอียด

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดราคากลาง

อ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการก ากบัราคากลาง ม ๓๔
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6. พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีท่ีเหน็ว่าหน่วยงานของรฐัมิได้ปฏิบติัให้
เป็นไปตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการก าหนดราคากลาง

7. ก าหนดหลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขในการขึน้ทะเบียน
ผูป้ระกอบการท่ีมีสิทธิเป็นผูย่ื้นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรฐั

8. จดัท ารายงานเก่ียวกบัปัญหาและอปุสรรคในการด าเนินการ
ก าหนดราคากลางของหน่วยงานของรฐั และการขึน้ทะเบียน
ผูป้ระกอบการท่ีมีคณุสมบติัเข้าร่วมการจดัซ้ือจดัจ้างกบัหน่วยงาน
ของรฐัเสนอคณะกรรมการนโยบาย อย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้

9. ด าเนินการอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบาย รฐัมนตรี 
คณะรฐัมนตรีมอบหมาย

อ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการก ากบัราคากลาง ม ๓๔
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o ปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ  
o อธิบดีกรมบญัชีกลาง  ผูแ้ทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 

ผูแ้ทน สศช. ผูแ้ทนส านักงบประมาณ ผูแ้ทนส านักงานอยัการสงูสดุ 
ผูแ้ทน สคร. และผูแ้ทนส านักงาน ป.ป.ช.

o ผูท้รงคณุวฒิุไม่น้อยกว่าห้าคนไม่เกินเจด็คน
o ข้าราชการกรมบญัชีกลางซ่ึงอธิบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และผูช่้วยเลขานุการ อีกสองคน

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต ม ๓๗
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1. ก าหนดแนวทาง และวิธีการในการด าเนินงานโครงการความ
ร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั

2. ก าหนดแบบของข้อตกลงคณุธรรมและแบบรายงานของผู้
สงัเกตการณ์

3. คดัเลือกโครงการจดัซ้ือจดัจ้าง
4. คดัเลือกผูส้งัเกตการณ์
5. ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือ
6. ยกเว้นหรือผอ่นผนัการไม่ปฏิบติัตามแนวทางปฏิบติั
7. พิจารณาข้อร้องเรียน 
8. จดัท ารายงานผลการประเมินโครงการเสนอ

คณะกรรมการนโยบาย

อ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการ คปท. ม ๓๙
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o ปลดักระทรวงการคลงั เป็นประธานกรรมการ  
o อธิบดีกรมบญัชีกลาง  ผูแ้ทน ส.ป.น. ผูแ้ทนส านักงาน

คณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแ้ทนส านักงบประมาณ ผูแ้ทนส านักงาน
อยัการสงูสดุ ผูแ้ทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ิน ผูแ้ทน สคร.
ผูแ้ทนส านักงานการตรวจเงินแผน่ดิน

o ผูท้รงคณุวฒิุไม่น้อยกว่าห้าคนแต่ไม่เกินเจด็คน
o ข้าราชการกรมบญัชีกลางซ่ึงอธิบดีมอบหมาย เป็นกรรมการและ
เลขานุการ และผูช่้วยเลขานุการ อีกสองคน

คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์และข้อร้องเรียน  ม ๔๑
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1. พิจารณาและวินิจฉัยอทุธรณ์ (ม ๑๑๙ ผูร้้องเรียนไม่พอใจผลการ
วินิจฉัยของหน่วยงานของรฐั)

2. พิจารณาข้อร้องเรียนกรณีท่ีเหน็ว่าหน่วยงานของรฐัมิได้ปฏิบติัให้
เป็นไปตามแนวทางของพระราชบญัญติั กฎกระทรวง และระเบียบ
ท่ีออกตามพระราชบญัญติั

3. จดัท ารายงานเสนอคณะกรรมการนโยบายอย่างน้อยปีละหน่ึงครัง้
4. ด าเนินการอ่ืนท่ีคณะกรรมการนโยบาย รฐัมนตรี คณะรฐัมนตรี

มอบหมาย

อ านาจหน้าท่ีคณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์  ม  ๔๓



หมวด 4
องคก์รสนับสนุนดแูลการจดัซ้ือจดัจ้าง

และการบริหารพสัดภุาครฐั
มาตรา ๔๖-๕๐
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 ดแูลและพฒันาระบบการจดัซ้ือจดัจ้างผา่นระบบอิเลก็ทรอนิกส์ และ
ประกาศเผยแพร่ข้อมลูเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจ้างในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
 จดัท าฐานข้อมลูราคาอ้างอิงของพสัด ุและเผยแพร่ฐานข้อมลูในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
ก าหนดราคาอ้างอิงของพสัดุ
 รวบรวม  วิเคราะห ์และประเมินผลการปฏิบติังานและจดัท ารายงานเสนอ
ต่อคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนดและจดัให้มีหลกัสตูรการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและพฒันาเจ้าหน้าท่ี
ให้มีความรู้ความเช่ียวชาญเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจ้าง และการบริหารพสัดุ
ภาครฐัตามหลกัวิชาชีพ
 ปฏิบติังานธรุการ งานประชมุ งานวิชาการ การศึกษาข้อมลู และกิจการ
ต่าง ๆของคณะกรรมการ

กรมบญัชีกลาง 



หมวด 5
การขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบการ

มาตรา ๕๑-๕๓
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 ผูป้ระกอบการก่อสร้าง
 ผูป้ระกอบการอ่ืน

การขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบการ

หลกัเกณฑ ์วิธีการ และเง่ือนไขท่ีคณะกรรมการก ากบัราคากลางก าหนด

ขึน้ทะเบียนกบั
กรมบญัชีกลาง

กรมบญัชีกลาง
ประกาศในระบบ E-GP



หมวด 6
การจดัซ้ือจดัจ้าง
มาตรา ๕๔ - ๖๘



วิธีการจดัซ้ือจดัจ้าง
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1 วิธีตกลงราคา

2 วิธีสอบราคา

3 วิธีประกวดราคา

4 วิธี e-Auction

5 วิธีพิเศษ

6 วิธีกรณีพิเศษ

1 วิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป

2 วิธีคดัเลือก

3 วิธีเฉพาะเจาะจง

(ม ๕๕)

e-market  /  e-bidding



การจดัซ้ือจดัจ้าง  ม ๕๕

 วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

 วิธีคดัเลือก

 วิธีเฉพาะเจาะจง



วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ม ๕๕(๑)

การท่ีหน่วยงานของรฐัเชิญชวน              
ผูป้ระกอบการทัว่ไปท่ีมีคณุสมบติัตรงตามเงื่อนไขท่ี
หน่วยงานของรฐัก าหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ



วิธีคดัเลือก ม๕๕(๒)

การท่ีหน่วยงานของรฐัเชิญชวนเฉพาะ
ผูป้ระกอบการท่ีมีคณุสมบติัตรงตามท่ีก าหนดซ่ึง
ไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ เว้นแต่ใน
งานนัน้มีผูป้ระกอบการท่ีมีคณุสมบติัตรงตามท่ี
ก าหนดน้อยกว่าสามราย



วิธีเฉพาะเจาะจง ม ๕๕(๓)

การท่ีหน่วยงานของรฐัเชิญชวน
ผูป้ระกอบการท่ีมีคณุสมบติัตรงตามท่ีก าหนด   

รายใดรายหน่ึงให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้า
มาเจรจาต่อรองราคารวมทัง้การจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุ
กบัผูป้ระกอบการโดยตรงในวงเงินเลก็น้อยตามท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง(ม ๙๖วรรคสอง)



การจดัซ้ือจดัจ้าง  ม ๕๖

ให้เลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป
ก่อน



วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป (ร่างระเบียบ)
 e-market สินค้าใน e-catalog

 เกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท ใช้ใบเสนอราคา

 เกิน 5,000,000 บาท ใช้ประมลูทางอิเลก็ทรอนิกส์

 e-bidding สินค้านอก e-catalog

 เกิน 500,000 บาท

 สอบราคา
o เกิน 500,000 บาท ไม่เกิน 5,000,000 บาท

o พืน้ท่ีมีข้อจ ากดั

o หากด าเนินการ em / eb อาจก่อให้เกิดความล่าช้าหรือเป็น
อปุสรรคในการด าเนินงาน



การ
จัดซื้อ
จัดจ้าง

บริหาร
และ

ตรวจรับ

จัดท า
สัญญา

ด า
เนิน
การ

ก่อน

แก้ไข

งด ลด ค่าปรับ 
ขยายเวลา
การบอกเลิก

รูปแบบ

ลงนาม .. พ้นอุทธรณ์

เชิญชวนทั่วไป

E-market
E-bidding
สอบราคา

คกก. ตรวจรับ
จัดท าแผน

จัดท า Spec / TOR
เอกสารเชิญชวน

รายงาน

- ประกาศเชิญ
ชวน
- ให้ / ขาย
- รับ 
- คัดเลือก
- ประกาศผล

คัดเลือก

เจาะจง

หนังสือ
เชิญชวน



การแบง่ซ้ือแบง่จ้าง



การจดัหาพสัดุ

• ห้ามมิให้กระท าการแบง่ซ้ือแบง่จ้าง

• หลกัเกณฑ์

–ลดวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจ้างในครัง้เดียวกนั
เพื่อ

•ให้วงเงินต า่กว่าท่ีก าหนด

•ให้อ านาจสัง่ซ้ือสัง่จ้างเปล่ียนไป



แนวทางการพิจารณาเร่ืองแบง่ซ้ือแบง่จ้าง

• วงเงินท่ีได้รบัมาพร้อมกนัหรือไม่

• พสัดท่ีุจะจดัหาเป็นประเภทเดียวกนัหรือไม่

• พิจารณาจากความต้องการของผูใ้ช้พสัดวุ่า
ต้องการใช้พร้อมกนัหรือไม่



การแบง่ซ้ือแบง่จ้าง

• การจดัซ้ือพสัดุประเภทชนิดเดียวกนั แม้ต่างขนาด
และราคา เมื่อมีการประมาณการความต้องการใน
การใช้งานของทัง้ปีแล้ว จะต้องจดัซ้ือรวมในครัง้
เดียวกนั เว้นแต่มีเหตุผลท่ีชดัเจนท่ีจ าเป็นต้องแยก
ซ้ือท่ีไม่ใช่เป็นการแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง เพ่ือประโยชน์ใน
การบริหารการพสัดุ จะต้องก าหนดเง่ือนไขในการ
ด าเนินการจดัซ้ือโดยใช้สัญญาจะซ้ือจะขายแบบ
ราคาคงท่ีไม่จ ากัดปริมาณ เพ่ือออกใบสัง่ซ้ือเป็น
คราว ๆให้สอดคล้องกบัการใช้งานจริง



ความเหน็ กวพ.

• กรณีท่ีส่วนราชการได้รบัการจดัสรรเงินงบประมาณ  
ค่าซ่อมแซมถนน โดยจ าแนกเป็นรายถนน ถือว่า เงิน
งบประมาณค่าซ่อมแซมของแต่ละถนน แยกออกจาก
กนั การด าเนินการจดัจ้างซ่อมแซมถนนจึง สามารถ
เลือกกระท าได้ในลกัษณะหน่ึงลกัษณะใดดงัน้ี

เป็นรายครัง้ ๆ ละถนน

เป็นรายครัง้ ๆ ละกลุ่มถนน

เป็นรายครัง้ ๆ ละหลายกลุ่มถนน

ครัง้เดียวกนัทุกถนน



ความเหน็ กวพ.

• กรณีท่ีส่วนราชการได้รบัการจดัสรรเงินงบประมาณ
ค่าก่อสรา้งอาคาร โดยจ าแนกเป็นอาคาร ถือว่า เงิน
งบประมาณค่าก่อสรา้งอาคารของแต่ละอาคารแยก
ออกจากกนั การด าเนินการจดัจ้างก่อสรา้งอาคาร
สามารถด าเนินการได้ในลกัษณะหน่ึงลกัษณะใดดงัน้ี

 เป็นรายครัง้ ๆ ละอาคาร

 เป็นรายครัง้ ๆ ละกลุ่มอาคาร

 เป็นรายครัง้ ๆ ละหลายกลุ่มอาคาร

 ครัง้เดียวกนัทุกอาคาร



โครงการปรบัปรงุห้องประชุม จ านวน 3 ห้อง วงเงิน 2.4 ล้านบาท

โครงการท่ี 1 : สอบราคา
บริษทั A : มี ก และ ข เป็นผูบ้ริหาร  ให้  ข เสนอ .79 ลบ.
บริษทั B : มี ค และ ง เป็นผูบ้ริหาร  ให้  ค เสนอ .789 ลบ.
บริษทั C : มี ง และ จ เป็นผูบ้ริหาร  ให้  จ เสนอ .788 ลบ

โครงการท่ี 2 : สอบราคา
บริษทั D : มี ก และ ข เป็นผูบ้ริหาร  ให้  ก เสนอ .79 ลบ.
บริษทั B : มี ค และ ง เป็นผูบ้ริหาร  ให้  ค เสนอ .789 ลบ.
บริษทั C : มี ง และ จ เป็นผูบ้ริหาร  ให้  จ เสนอ .788 ลบ.

โครงการท่ี 3 : สอบราคา
บริษทั D : มี ก และ ข เป็นผูบ้ริหาร  ให้  ก เสนอ .79 ลบ.
บริษทั B : มี ค และ ง เป็นผูบ้ริหาร  ให้  ค เสนอ .789 ลบ.
บริษทั A : มี ก และ ข เป็นผูบ้ริหาร  ให้  ข เสนอ .788 ลบ.

ย่ืนเสนอ
ราคา
ในวนัเวลา
สถานท่ี
เดียวกนั



วิธีคดัเลือก  ม ๕๖(๑)

(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้ว แต่ไม่มีผูย่ื้น
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอนัน้ไม่ได้รบัการคดัเลือก

(ข) พสัดท่ีุต้องการจดัซ้ือจดัจ้างมีคณุลกัษณะเฉพาะเป็น
พิเศษหรือซบัซ้อน หรือต้องผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง 
หรือให้บริการโดยผูป้ระกอบการท่ีมีฝีมือโดยเฉพาะ 
หรือมีความช านาญเป็นพิเศษ หรือมีทกัษะสงู และ
ผูป้ระกอบการนัน้มีจ านวนจ ากดั



วิธีคดัเลือก ม ๕๖(๑)

(ค) มีความจ าเป็นเร่งด่วนท่ีต้องใช้พสัดนัุน้อนั
เน่ืองมาจากเกิดเหตกุารณ์ท่ีไม่อาจคาดหมายได้ 
ซ่ึงหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปจะท าให้ไม่ทนั
ต่อความต้องการใช้พสัดุ

(ง) เป็นพสัดท่ีุโดยลกัษณะของการใช้งาน หรอืมี
ข้อจ ากดัทางเทคนิคท่ีจ าเป็นต้องระบย่ีุห้อเป็นการ
เฉพาะ



วิธีคดัเลือก ม ๕๖(๑)

(จ) เป็นพสัดท่ีุจ าเป็นต้องซ้ือโดยตรงจาก
ต่างประเทศ หรือด าเนินการโดยผา่นองคก์าร
ระหว่างประเทศ

(ฉ) เป็นพสัดท่ีุใช้ในราชการลบั หรือเป็นงานท่ีต้อง
ปกปิดเป็นความลบัของหน่วยงานของรฐั หรือท่ี
เก่ียวกบัความมัน่คงของประเทศ



วิธีคดัเลือก ม ๕๖(๑)

(ช) เป็นงานจ้างซ่อมพสัดท่ีุจ าเป็นต้องถอดตรวจ 
ให้ทราบถึงความเสียหายเสียก่อนจึงจะประมาณ
การค่าซ่อมได้ เช่นงานจ้างซ่อมเคร่ืองจกัร
เครื่องมือกล เครื่องยนต ์เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่อง
อิเลก็ทรอนิกส ์เป็นต้น

(ช) กรณีอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง



วิธีเฉพาะเจาะจง ม ๕๖(๒)

(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธีคดัเลือก 
หรือใช้วิธีคดัเลือกแล้ว แต่ไม่มีผูย่ื้นข้อเสนอ 
หรือข้อเสนอนัน้ไม่ได้รบัการคดัเลือก

(ข) การจดัซ้ือจดัจ้างพสัดท่ีุมีการผลิต จ าหน่าย 
ก่อสร้าง หรือให้บริการทัว่ไป และมีวงเงินใน
กาจดัซ้ือจดัจ้างครัง้หน่ึงไม่เกินวงเงินท่ี
ก าหนดในกฎกระทรวง



วิธีเฉพาะเจาะจง ม.๕๖(๒)

(ค) การจดัซ้ือจดัจ้างพสัดท่ีุมีผูป้ระกอบการมี
คณุสมบติัโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจดัซ้ือ
จดัจ้างพสัดจุากผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นตวัแทน
จ าหน่ายหรือตวัแทนจ าหน่ายผูใ้ห้บริการโดยชอบ
ด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่
มีพสัดอ่ืุนท่ีจะใช้ทดแทนได้



วิธีเฉพาะเจาะจง ม ๕๖(๒)

(ง) มีความจ าเป็นต้องใช้พสัดนัุน้โดยฉุกเฉิน
เน่ืองจากอบุติัภยัหรือภยัธรรมชาติ หรือเกิด
โรคติดต่ออนัตรายตามกฎมายว่าด้วยโรคติดต่อ
และการจดัซ้ือจดัจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทัว่ไปหรือวิธีคดัเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้า
และอาจท าให้เกิดความเสียหายร้ายแรง



วิธีเฉพาะเจาะจง ม ๕๖(๒)

(จ) พสัดท่ีุจะจดัซ้ือจดัจ้างเป็นครภุณัฑท่ี์เก่ียวพนั
กบัพสัดท่ีุได้จดัซ้ือจดัจ้างไว้ก่อนแล้วและมีความ
จ าเป็นต้องจดัซ้ือจดัจ้างเพ่ิมเติมเพ่ือความสมบรูณ์ 
หรือต่อเน่ืองในการใช้พสัดนัุน้ โดยมลูค่าของพสัดุ
ท่ีจดัซ้ือจดัจ้างเพ่ิมเติมต้องไม่สงูกว่าพสัดท่ีุได้
จดัซ้ือจดัจ้างไว้ก่อนแล้ว



วิธีเฉพาะเจาะจง ม ๕๖(๒) 

(ฉ) เป็นพสัดท่ีุจะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของ
รฐั องคก์ารระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ

(ช) เป็นพสัดท่ีุเป็นท่ีดินและส่ิงก่อสร้างซ่ึง
จ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง

(ซ) กรณีอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง



วิธีเฉพาะเจาะจง ม ๕๖(๒) 

 พสัดท่ีุรฐัต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน



วิธีการจดัซ้ือจดัจ้าง  ม ๕๗

ใช้วิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์

ในระบบสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง 
ตามระเบียบท่ีก าหนด
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เพ่ือประโยชน์ของภาครฐัโดยรวม หน่วยงานของรฐั
แห่งหน่ึงแห่งใดอาจด าเนินการจดัซ้ือ จดัจ้างพสัดใุห้กบั
หน่วยงานของรฐัแห่งอ่ืน ๆ กไ็ด้ ตามกรอบข้อตกลง
ระหว่างหน่วยงานของรฐัผูจ้ดัซ้ือจดัจ้างและคู่สญัญา  
โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและวตัถปุระสงคใ์นการใช้งาน

การรวมซ้ือรวมจ้าง  ม ๕๘ 



วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ม ๕๙

ก่อนด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้างด้วยวิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป หน่วยงานอาจจดัให้มีการรบัฟังความ
คิดเหน็ร่าง TOR หรือรายละเอียดของพสัดท่ีุจะจดัซ้ือ
หรือจ้างและร่างเอกสารเชิญชวนจากผูป้ระกอบการ
ก่อนกไ็ด้

หลกัเกณฑวิ์ธีการและระยะเวลา

ระเบียบรฐัมนตรีก าหนดก าหนด



งานก่อสร้าง ม ๖๐

 ต้องมีแบบรปูรายการ
ท าเองหรือจ้าง

 การจ้างเหมารวม ไม่ต้องท าราคากลาง

หลกัเกณฑวิ์ธีการจ้างแบบเหมารวมตาม
ระเบียบท่ีรฐัมนตรีก าหนด



การด าเนินการจดัซ้ือจดัจ้าง ม ๖๑

 ผูมี้อ านาจจะแต่งตัง้คณะกรรมการหรือเจ้าหน้าท่ี
ด าเนินการกไ็ด้



วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ม ๖๒

o ต้องจดัท า ประกาศและเอกสารเชิญชวน 

o จะซ้ือจดัจ้างพสัดใุด วนั เวลา สถานท่ียืน่ข้อเสนอ
และเงื่อนไขอ่ืน 

o ต้องเผยแพร่เวบ็ไซตห์น่วยงานและE-GPและปิด
ประกาศ

o จะเผยแพร่วิธีอ่ืนได้

o ส่ง ส.ต.ง.
หลกัเกณฑ ์วิธีการและรายละเอียด ระเบียบคณะกรรมการนโยบายก าหนด



วิธีคดัเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง  ม ๖๒

o ให้หน่วยงานของรฐัจดัท าหนังสือเชิญชวนให้
ผูป้ระกอบการเข้ายื่นข้อเสนอ ตามระเบียบท่ี
รฐัมนตรีก าหนด



ราคากลาง ม ๖๓

ประกาศรายละเอียดข้อมูลและการค านวณ 
ในระบบ E-GP



คณุสมบติัผูเ้สนอราคา ม ๖๔

1. มีความสามารถตามกฎหมาย

2. ไม่เป็นบคุคลล้มละลาย

3. ไม่อยู่ในระหว่างเลิกกิจการ

4. ไม่เป็นบคุคลซ่ึงอยู่ระหว่างถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือ
ท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัตามมาตรา 104

5. ไม่เป็นผูถ้กูแจ้งเวียนช่ือให้เป็นผูท้ิ้งงานตามมาตรา 107

6. คณุสมบติัและลกัษณะต้องห้ามอ่ืนท่ี 
คณะกรรมการนโยบายก าหนด



คณุสมบติัของผูเ้สนอราคา

1. เป็นผูมี้อาชีพขายพสัด ุ/ รบัจ้างงานตามท่ีประกาศ
2. ไม่เป็นผูท้ิ้งงาน
3. ไม่เป็นผูท่ี้มีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือไม่เป็นผูก้ระท าการอนัขดัขวางการ

แข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม
4. ไม่เป็นผูร้บัเอกสิทธ์ิ หรือความคุ้มกนัซ่ึงอาจปฏิเสธไม่ยอมขึน้ศาลไทย เว้น

แต่รฐับาลของผูเ้สนอราคาได้มีค าสัง่ให้สละสิทธิและความคุ้มกนัเช่นว่านัน้
5. ไม่เป็นผูถ้กูประเมินสิทธิห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท าสญัญาตามท่ีก าหนด
6. *** เป็นผูผ้า่นการคดัเลือกผูมี้คณุสมบติัเบือ้งต้น
7. **** ไม่อยู่ในฐานะเป็นผูไ้ม่แสดงบญัชีรายรบัรายจ่าย หรือแสดงบญัชีรายรบั

รายจ่ายไม่ถกูต้องครบถ้วนในสาระส าคญั
8. **** เป็นผูล้งทะเบียนในระบบอิเลก็ทรอนิกสข์องกรมบญัชีกลาง ท่ีเวบ็ไซต์

ศนูยข้์อมูลจดัซ้ือจดัจ้างภาครฐั
9. **** ต้องรบัและจ่ายเงินผา่นบญัชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครัง้ซ่ึงมี

มูลค่าไม่เกินสามหม่ืนบาท คู่สญัญาอาจจ่ายเป็นเงินสดกไ็ด้
10. *** คณุสมบติัอ่ืน ๆ .....



การก าหนดคณุสมบติัของผูเ้สนอราคางานจ้างก่อสรา้ง
(ว 11441 ลว 28 พ.ย.2539)

ผลงานก่อสรา้งประเภทเดียวกนักบังานท่ีประกวดราคาจ้าง
• ต้องการผูท่ี้มีประสบการณ์ของงานประเภทเดียวกนั

• มลูค่าของงานท่ีผูร้บัจ้างเคยด าเนินการมาแล้ว

• ภายใต้การบริหารสญัญาเดียวกนั 

ความเหน็ 

“ ในเอกสารประกวดราคา..มีทัง้สญัญาเดียว หรือหลายสญัญารวมกนั 
อาจท าให้เกิดการแข่งขนัราคาท่ีไม่เป็นธรรมในระหว่าง ผูเ้สนอราคา
ด้วยกนั ”



การคดัเลือกข้อเสนอ ม ๖๕

1. ค านึงถึงประโยชน์สาธารณะและวตัถปุระสงคก์ารใช้งาน

2. ต้นทุนของพสัดตุลอดอายกุารใช้งาน

3. มาตรฐานสินค้าหรอืบริการ

4. บริการหลงัขาย

5. พสัดท่ีุรฐัต้องการส่งเสริมหรอืสนับสนุน

6. การประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ

7. ราคา

8. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรอืข้อเสนออ่ืน

9. เกณฑอ่ื์นท่ีก าหนดในกฎกระทรวง



หลกัการพิจารณา

ตรวจสอบ
คดัเลือก

เสนอต า่สดุ



การยกเลิกการจดัซ้ือจดัจ้าง ม ๖๗
1. ไม่ได้รบังบประมาณหรืองบประมาณไม่พอ

2. มีผลประโยชน์ร่วมกนั มีส่วนได้เสียกบัผูย้ื่นข้อเสนอรายอ่ืน 
ขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม สมยอมการเสนอราคา 
ส่อว่ากระท าการทจุรืต

3. การด าเนินการต่อไปอาจเกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน
หรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

4. เกณฑอ่ื์นท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

5. แจ้งผูป้ระกอบการ

6. ประกาศในระบบ E-GP และหน่วยงาน

7. ปิดประกาศ



หมวด 7
งานจ้างท่ีปรึกษา

มาตรา ๖๙ - ๗๘



วิธีการจดัซ้ือจดัจ้าง : งานจ้างท่ีปรึกษา
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1 จ้างท่ีปรึกษา
โดยวิธีตกลง

2 จ้างท่ีปรึกษา
โดยวิธีคดัเลือก

1 วิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป

2 วิธีคดัเลือก

3 วิธีเฉพาะเจาะจง

(ม ๖๙)



การจ้างท่ีปรึกษา  ม ๖๙
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐ

เชิญชวนให้ที่ปรึกษาทั่วไปที่มีคุณสมบตัติรงตามเงื่อนไขที่
หน่วยงานของรัฐก าหนดเข้ายื่นข้อเสนอ

(๒) วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะที่
ปรึกษาที่มีคุณสมบตัติรงตามที่ก าหนดซึ่งไม่น้อยกว่าสามราย
ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่มีน้อยกว่าสามราย

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนที่
ปรึกษาที่มีคุณสมบตัติรงตามที่ก าหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้า
ยื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา



การจ้างท่ีปรึกษา :วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

 ใช้กบังานท่ีไม่ซบัซ้อน งานท่ีมีลกัษณะเป็นงาน
ประจ า งานท่ีมีมาตรฐานตามหลกัวิชาชีพและมีท่ี
ปรึกษาซ่ึงสามารถท างานนัน้ได้เป็นการทัว่ไป



การจ้างท่ีปรึกษา : วิธีคดัเลือก

(ก) ประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้วไม่มีผูย่ื้นข้อเสนอหรอื
ข้อเสนอนัน้ไม่ได้รบัการคดัเลือกจ้าง

(ข) เป็นงานท่ีมีเทคนิคเฉพาะไม่เหมาะสมท่ีจะ
ด าเนินการโดยวิธีประกาศเชิญชวน 

(ค) เป็นงานจ้างท่ีมีท่ีปรึกษาในงานท่ีจะจ้างมีจ านวน
จ ากดั

(ง) กรณีอ่ืนทีก าหนดในกฎกระทรวง



การจ้างท่ีปรึกษา : วิธีเฉพาะเจาะจง

(๑) เชิญชวนทัว่ไปและคดัเลือก หรือคดัเลือกแล้วไม่มีผูย่ื้น หรือ
ข้อเสนอไม่ได้รบัการคดัเลือก

(๒) วงเงินครัง้หน่ึงไม่เกินวงเงินท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

(๓) เป็นงานท่ีจ าเป็นต้องให้ท่ีปรึกษารายเดิมท าต่อจากงานท่ีได้ท าไว้
แล้วเน่ืองจากเหตผุลทางเทคนิค

(๔) เป็นงานจ้างท่ีมีท่ีปรึกษาในงานทีจะจ้างนัน้จ านวนจ ากดัและวงเงิน
ค่าจ้างครัง้หน่ึงไม่เกินวงเงินท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

(๕) เป็นงานจ าเป็นเร่งด่วนหรือเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ หาก
ล่าช้าจะเสียหายแก่ราชการหรือความมัน่คงของชาติ

(๖) งานอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง



หมวด ๘
งานจ้างออกแบบหรือควบคมุงานก่อสร้าง

มาตรา ๗๙ - ๙๒



การจ้างออกแบบหรือควบคมุงานก่อสร้าง

วิธี
เฉพาะ
เจาะจง

วิธีประกาศ
เชิญชวน
ทัว่ไป

วิธี
คดัเลือก

วิธี
ประกวด
แบบ



การจ้างออกแบบและควบคมุงาน

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

ไม่ซบัซ้อน



การจ้างออกแบบและควบคมุงาน

วิธีคดัลือก

เป็นงานท่ีหน่วยงานของรฐัเชิญชวนผูใ้ห้
บริการท่ีมีคณุสมบติัตรงตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไม่
น้อยกว่าสามรายให้เข้าย่ืนข้อเสนอ เว้นแต่ในงาน
นัน้มีผูใ้ห้บริการท่ีมีคณุสมบติัตรงตามท่ีก าหนด
น้อยกว่าสามราย



วิธีคดัเลือก  ม ๘๑

(๑) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้ว แต่ไม่มีผูย่ื้น
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอนัน้ไม่ได้รบัการคดัเลือก

(๒) เป็นงานจ้างท่ีมีลกัษณะซบัซ้อน หรือซบัซ้อนมาก

(๓) เป็นงานเก่ียวกบัการออกแบบหรือใช้ความคิด เช่น 
รปูแบบก่อสร้างซ่ึงหน่วยงานของรฐัไม่มีข้อมลูเพียง
พอท่ีจะก าหนดรายละเอียดเบือ้งต้นได้

(๔) กรณีอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง



การจ้างออกแบบและควบคมุงาน

วิธีเฉพาะเจาะจง

เป็นงานท่ีหน่วยงานของรฐัเลือกจ้างผูใ้ห้

บริการรายใดรายหน่ึง ซ่ึงเคยทราบ หรือเคย
เหน็ความสามารถแล้วตามท่ีคณะกรรมการ
ด าเนินการจ้างออกแบบหรือควบคมุงานก่อสร้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้พิจารณาเสนอแนะ



วิธีเฉพาะเจาะจง ม ๘๒
(๑) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธี

คัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอนัน้ไม่ได้
รับการคัดเลือก

(๒) ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงนิงบประมาณค่าก่อสร้างไม่เกิน
วงเงนิตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(๓) เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความม่ันคง
ของชาต ิหากล่าช้าจะเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือ
ความม่ันคงของชาติ

(๔) เป็นงานที่จ าเป็นต้องให้ผู้ให้บริการรายเดมิท าต่อจากงาน
ที่ได้ท าไว้แล้วเน่ืองจากเหตุผลทางเทคนิค

(๕) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง



การจ้างออกแบบและควบคมุงาน

วิธีประกวดแบบ
เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคมุงานก่อสร้างท่ี
หน่วยงานของรฐัเชิญชวนผูใ้ห้บริการท่ีมีคณุสมบติั
ตรงตามเงื่อนไขท่ีก าหนดให้ย่ืนข้อเสนอเพ่ือ
ออกแบบงานก่อสร้างท่ีมีลกัษณะพิเศษ เป็นท่ีเชิดชู
คณุค่าทางด้านศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของ
ชาติ หรืองานอ่ืนตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง (ม ๘๓)



หมวด ๙
การท าสญัญา

มาตรา ๙๓ - ๙๙



การท าสญัญา ม ๙๓

 ต้องท าตามแบบท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนดโดย
ได้รบัความเหน็ชอบจากส านักงานอยัการสงูสดุ

 จ าเป็นต้องมีข้อความหรอืรายการแตกต่างจากแบบ
ท่ีก าหนดและไม่ท าให้หน่วยงานของรฐัเสียเปรียบ ให้
กระท าได้  เว้นแต่เหน็ว่าจะเสียเปรียบหรอืไม่รดักมุพอ
ให้ส่งส านักงานอยัการสงูสดุพิจารณาก่อน



การท าสญัญา ม ๙๓

 ไม่ท าตามแบบและจ าเป็นต้องท าใหม่ ให้ส่ง
ส านักงานอยัการสงูสดุพิจารณาก่อน  เว้นแต่การท า
สญัญาตามแบบท่ีเคยผา่นการพิจารณาของส านักงาน
อยัการสงูสดุมาแล้ว

 จ าเป็นต้องท าเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ท าเป็น
ภาษาองักฤษ  และต้องจดัท าสรปุสาระส าคญัเป็น
ภาษาไทย เว้นแต่ท าสญัญาตามแบบท่ี
คณะกรรมการนโยบายก าหนด



การท าสญัญา ม ๙๓

 ไม่ท าตามแบบหรอืไม่ให้ส่งส านักงานอยัการสงูสดุ
พิจารณาก่อน  ให้ส่งภายหลงัได้ เม่ือเหน็ชอบหรอื
เหน็ชอบโดยมีแก้ไข ถ้าแก้ไขตามความเหน็ ถือว่า
สมบรูณ์

 ไม่ท าตามแบบ ไม่แก้ไขตามความเหน็ หรอืคู่สญัญา
ไม่ตกลงหรอืยินยอมให้แก้ไขตามความเหน็ หากเป็น
ส่วนท่ีเป็นสาระส าคญัหรอืเป็นกรณีผิดพลาดอย่าง
รา้ยแรง ให้ถือว่าสญัญานัน้โมฆะ



การท าสญัญา ม ๙๔

 หน่วยงานในต่างประเทศ จะท าเป็นภาษาองักฤษ
หรอืภาษาของประเทศท่ีหน่วยงานนัน้ตัง้อยู่โดยผา่นการ
พิจารณาของผูเ้ช่ียวชาญของหน่วยงานกไ็ด้



การท าสญัญา ม ๙๕

 ห้ามไปจ้างช่วงไม่ว่าทัง้หมดหรือบางส่วน เว้นแต่
การจ้างช่วงบางส่วนท่ีได้รบัอนุญาต 

 ฝ่าฝืนปรบัไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงิน
ของงานท่ีจ้างช่วง

 โอนสิทธิเรียกร้องในการรบัเงิน / ท างานแทน ?



การท าข้อตกลง ม ๙๖

 การจดัซ้ือจดัจ้างโดยวิธีคดัเลือก ตาม ม 56(1)(ค)การจดัซ้ือจดัจ้างโดย 
วิธีเฉพาะเจาะจง ตาม ม 56(2)(ข)(ง)(ฉ)  หรือการจ้างท่ีปรึกษาโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตาม ม 70(3)(ข)

 การจดัซ้ือจดัจ้างจากหน่วยงานภาครฐั

 คู่สญัญาส่งมอบพสัดไุด้ครบถ้วนภายในห้าวนัท าการนับถดัจากวนัท า
ข้อตกลง

 การเช่า ซ่ึงผูเ้ช่าไม่ต้องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า

 กรณีอ่ืนท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด

ในกรณีท่ีการจดัซ้ือจดัจ้างวงเงินเลก็น้อยจะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ
ไว้ต่อกนักไ็ด้ แต่ต้องมีหลกัฐานการจดัซ้ือจดัจ้าง



การแก้ไขสญัญา ม ๙๗

 ลงนามแล้วแก้ไม่ได้  เว้นแต่
แก้ตามความเหน็ส านักงานอยัการสูงสดุ

จ าเป็น ไม่ท าให้เสียประโยชน์ 

เพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานหรอืประโยชน์สาธารณะ

กรณีอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

 การแก้ไขสญัญาท่ีเหน็ว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่
รดักมุพอให้ส่งส านักงานอยัการสงูสดุพิจารณาให้ความเหน็ชอบก่อน



การแก้ไขสญัญา ม ๙๗

การแก้ไขสญัญาหรอืข้อตกลงต้องปฏิบติัตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณหรอืกฎหมายอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง หากจ าเป็นต้อง
เพิม่หรอืลดวงเงิน หรอืเพิม่หรอืลดระยะเวลาการส่งมอบหรือ
ขยายเวลาในการท างาน ให้ตกลงไปพรอ้มกนั

การแก้ไขสญัญาหรือข้อตกลงเพื่อเพ่ิมวงเงิน เป็นผลให้ผูมี้
อ านาจอนุมติัสัง่ซ้ือสัง่จ้างเปล่ียนไป ต้องให้ผูนั้น้อนุมติัด้วย

การแก้ไขสญัญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ผูมี้อ านาจอนุมติั
สัง่ซ้ือสัง่จ้างเดิมเป็นผูอ้นุมติั



การแก้ไขสัญญา

การแก้ไขสัญญา ด าเนินการในช่วงระยะเวลาใดก็ได้ 
แม้จะล่วงเลยก าหนดระยะเวลาแล้วเสร็จตามสัญญาก็
ตาม แต่อย่างช้าจะต้องด าเนินการแก้ไขเปล่ียนแปลง
ก่อนที่คณะกรรมการตรวจรับพสัดุหรือคณะกรรมการ
ตรวจการจ้างได้ท าการตรวจรับพสัดุหรือตรวจงานจ้างไว้
ใช้ในราชการ

การแก้ไขเปล่ียนแปลงหลักประกันสัญญา ใช้
หลักการเช่นเดยีวกัน ต้องมีการแก้ไขสัญญาด้วย



การแก้ไขสัญญา

 การแก้ไขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง 
ตามหลักเกณฑ์  ข้อ 136 ….. มีความจ าเป็นโดยไม่ท าให้
ทางราชการเสียประโยชน์หรือเพื่อประโยชน์แก่ทางราชการ
ด าเนินการได้  ก่อนการตรวจรับ



การเผยแพร่สาระส าคญั ม ๙๘

ให้หน่วยงานเผยแพรส่าระส าคญัของสญัญาหรอืข้อตกลง
รวมทัง้การแก้ไขเปล่ียนแปลงในระบบสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลางและหน่วยงาน

วิธีการและขัน้ตอนการท าสญัญาตามระเบียบท่ีรฐัมนตรี
ก าหนด

มาตรา ๙๙



สญัญาตัง้แต่ 1,000,000 บาทขึน้ไป 
ต้องส่ง กรมสรรพากร ส.ต.ง. ใน 30 วนั



หลกัประกนั



ประเภทหลกัประกนั
ซอง / การเสนอราคา / สญัญา

(1) + เงินสด**
(2) + เชค็หรือดราฟทท่ี์ธนาคารเซน็สัง่จ่าย ซ่ึงเป็นเชค็หรือด

ราฟทล์งวนัท่ีท่ีใช้เชค็หรือดราฟทนั์น้ช าระต่อเจ้าหน้าท่ีหรือ
ก่อนวนันัน้ไม่เกิน 3 วนัท าการ

(3) + หนังสือค า้ประกนัของธนาคารภายในประเทศตามตวัอย่าง
ท่ีก าหนด

(4) + หนังสือค า้ประกนัของบริษทัเงินทุนหรือบริษทัเงินทุน
หลกัทรพัยท่ี์ได้รบัอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพ่ือการ
พาณิชยแ์ละประกอบธรุกิจค า้ประกนัตามประกาศของ ธปท.

(5) + พนัธบตัรรฐับาลไทย



มลูค่าหลกัประกนั

จ านวนเตม็ 
ร้อยละ 5 ของวงเงินท่ีใช้ในการจดัซ้ือจดัจ้างหรือ

วงเงินท่ีท าสญัญา
เว้นแต่ มีความส าคญัเป็นพิเศษ ไม่เกินร้อยละ 10 กไ็ด้



หลกัประกนั
ซอง / การเสนอราคา

 ใช้ส าหรบั e-bidding

หน่วยงานของรฐัเป็นผูย่ื้นข้อเสนอหรือเป็นคู่สญัญา 
ไม่ต้องวางหลกัประกนั



ประเภท
หลกัประกนั

การรบัเงินล่วงหน้า

(1) + เงินสด
(2) + หนังสือค า้ประกนั

ของธนาคาร
ภายในประเทศ      
ตามตวัอย่างท่ี
ก าหนด

(3) + พนัธบตัรรฐับาล
ไทย

ประเภท
หลกัประกนัผลงาน

(1) + หนังสือค า้ประกนั
ของธนาคาร
ภายในประเทศ      
แทนการหกัเงิน



การออกหนังสือค า้ประกนั
(หลกัประกนัสญัญา)

๑. ส่วนราชการต้องจดัพิมพร่์างสญัญาให้สมบรูณ์

๒. ก ำหนดวนัท ำสญัญำซ้ือขำย หรือสญัญำจำ้ง

๓.นัดหมายผูข้าย / ผูร้บัจ้างล่วงหน้าว่าจะท าสญัญาในวนัใด

๔. ก าหนดเลขท่ีสญัญา เพ่ือให้ผูข้าย / ผูร้บัจ้างน าร่างสญัญา
ไปออกหนังสือค า้ประกนัของธนาคาร

หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี ที่ นร(กวพ) ๑๓๐๕/ว  ๓๖๕๙ 
ลว. ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๑ 



หมวด ๑๐
การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ

มาตรา ๑๐๐-๑๐๕



การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัด ุม ๑๐๐

 การด าเนินการตามสญัญา คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ
รบัผิดชอบในการบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ

 การจดัซ้ือจดัจ้างวงเงินเลก็น้อย จะแต่งตัง้บคุคลหน่ึง
บคุคลใดเป็นผูต้รวจรบัพสัดนัุน้กไ็ด้

 ผูร้บัผิดชอบการบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัดซ่ึุง
ไม่ใช่ผูท่ี้ได้รบัแต่งตัง้ให้ด ารงต าแหน่งท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัการ
จดัซ้ือจดัจ้างหรอืการบริหารพสัดใุห้ได้รบัค่าตอบแทนตามท่ี
กระทรวงการคลงัก าหนด



การบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัด ุม ๑๐๑

 งานก่อสรา้งท่ีมีขัน้ตอนด าเนินการเป็นระยะ ๆ จ าเป็นต้อง
มีการควบคมุงานอย่างใกล้ชิดหรอืมีเงื่อนไขการจ่ายเงินเป็น
งวดตามความก้าวหน้า ให้มีผูค้วบคมุงาน

ค่าตอบแทน กระทรวงการคลงัก าหนด



การงด ลดค่าปรบั การขยายเวลา ม ๑๐๒

 เหตเุกิดจากความผิด หรอืความบกพรอ่งของหน่วยงาน
ของรฐั

 เหตสุดุวิสยั

 เหตเุกิดจากพฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใดท่ีคู่สญัญาไม่ต้องรบั
ตามกฎหมาย

เหตอ่ืุนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

ดลุพินิจของผูมี้อ านาจ ..... ตามวนัท่ีมีเหตเุกิดขึน้จริง

หลกัเกณฑ ์วิธีการ เป็นไปตามระเบียบท่ีคณะนโยบายก าหนด



การบอกเลิกสญัญา ม ๑๐๓

 เหตตุามท่ีกฎหมายก าหนด

เหตอุนัเช่ือได้ว่าผูข้ายหรอืผูร้บัจ้างไม่สามารถส่งมอบงาน
หรือท างานให้แล้วเสรจ็ภายในระยะเวลาท่ีก าหนด

เหตอ่ืุนตามท่ีก าหนดไว้ใน พ.ร.บ.หรือในสญัญาหรือ
ข้อตกลง

เหตอ่ืุนตามระเบียบท่ีรฐัมนตรีก าหนด

 กระท าได้เฉพาะท่ีเป็นประโยชน์โดยตรงหรือเพื่อประโยชน์
สาธารณะหรอืเพ่ือแก้ไขข้อเสียเปรียบในการปฏิบติัตาม
สญัญาหรือข้อตกลง



เหตสุดุวิสยั

 หมายความว่า เหตใุด ๆ อนัจะเกิดขึน้กดี็ จะให้ผล
พิบติักดี็ ไม่มีใครจะอาจป้องกนัได้ แม้ทัง้บคุคลผูต้้อง
ประสบหรือใกล้จะประสบเหตนัุน้จะได้จดัการ
ระมดัระวงัตามสมควร อนัพึงคาดหมายได้จากบคุคล
นัน้ในฐานะเช่นนัน้

 องคป์ระกอบ

– ไม่ใช่ความผิดของบคุคลนัน้หรือบคุคลอ่ืน

– เป็นเหตท่ีุไม่อาจป้องกนัได้



มติ ครม. 
(นว.๑๖๕/๒๕๐๐ ลว. ๒๑ ตลุาคม ๒๕๐๐)

ข้อ ๒ (ก) ข้ออ้างเก่ียวกบัฤดกูาล ดินฟ้าอากาศ หรอืภมิู
ประเทศท่ีเป็นอยู่ตามธรรมชาติเป็นปกติของท้องท่ี เช่น 
อ้างว่าท างานในฤดฝูนไม่สะดวกท าให้งานล่าช้า หรือ
อ้างความกนัดารของท้องถ่ิน เป็นต้น อปุสรรคเหล่าน้ี
คู่สญัญาของรฐับาลจะต้องรอบรูห้รือคาดหมายได้
ล่วงหน้าก่อนท่ีจะเข้าท าสญัญา



การบอกเลิกสญัญา ม ๑๐๓

 กรณีหน่วยงานของรฐัไม่ได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสญัญาหรือ
เป็นกรณีท่ีไม่เรียกค่าปรบั หากคู่สญัญาเหน็ว่าหน่วยงานของ
รฐัต้องรบัผิดชดใช้ค่าเสียหายให้ย่ืนค าขอ ผลการพิจารณา
หากไม่พอใจกใ็ห้มีสิทธิไปฟ้องคดีต่อศาล



 วิธีการและขัน้ตอนการบริหารสญัญาและการตรวจรบัพสัด ุ
ตามระเบียบรฐัมนตรีก าหนด ( ม ๑๐๕)

 การไม่ได้ปฏิบติัตาม พ.ร.บ. กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศ ในส่วนท่ีไม่เป็นสาระส าคญั หรอืผิดพลาดไม่รา้ยแรง 
สญัญานัน้  ไม่โมฆะ ( ม ๑๐๔)



หมวด ๑๑
การประผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ

มาตรา ๑๐๖ - ๑๐๘
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ก าหนดเก่ียวกบัการประเมินผลการปฏิบติังานของ
ผูป้ระกอบการ โดยผลการประเมินให้เป็นส่วนหน่ึงของ

การพิจารณาคดัเลือกคณุสมบติัของผูท่ี้จะเข้าย่ืน
ข้อเสนอ หรือเข้าท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐั โดยผูท่ี้
ไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด จะถกูระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือ
ท าสญัญากบัหน่วยงานของรฐัไว้ชัว่คราว จนกว่าจะมีผล
การประเมินผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด 

การประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ
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WHO – ใครประเมิน
What – ประเมินอะไร
When – ประเมินเม่ือไหร่
 How – ประเมินอย่างไร
Where – ประเมินท่ีไหน

การประเมินผลการปฏิบติังาน
ของผูป้ระกอบการ



การประเมนิผลการปฏบิัตงิานของผู้ประกอบการ

• จัดซือ้
–WHAT
• ส่งมอบ
• ค่าปรับ
• ผลส าเร็จ

–HOW
• การบริหารสัญญา
• การบันทกึข้อมูล

• จัดซือ้
– WHO 

•คกก.ตรวจรับ
– WHEN

• รับพสัดุ
•บอกเลิกสัญญา
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 ไฟเขียว – มีความพร้อมและความสามารถ
 ไฟเหลือง – ไม่มีความพร้อม หรือความสามารถ
 ไฟแดง – ท้ิงงาน

การประเมินผลการปฏิบติังานของผูป้ระกอบการ
(ร่างระเบียบ)



หมวด ๑๒
การท้ิงงาน

มาตรา ๑๐๙ - ๑๑๑



การท้ิงงาน  ม ๑๐๙
 ไม่ยอมไปท าสญัญาในเวลาท่ีก าหนด

ไม่ปฏิบติัตามสญัญา

ขดัขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระท าการ        
ไม่สจุริต

การปฏิบติังานตามสญัญาของท่ีปรึกษาหรืองานจ้างออกแบบ
หรือควบคมุงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิด
ความเสียหายอย่างร้ายแรง

 ผูอ้อกแบบหรือควบคมุงานก่อสร้างหรือผูป้ระกอบการงาน
ก่อสร้างไม่ปฏิบติัตามมาตรา  ๘๘

 อ่ืน ๆ ท่ีก าหนดในกฎกระทรวง



การเพิกถอนท้ิงงาน  ม ๑๑๐

 เป็นผูมี้ฐานะการเงินมัน่คง

มีการช าระภาษีโดยถกูต้องตามกฎหมาย

เมื่อพ้นก าหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายช่ือให้เป็น         
ผูท้ิ้งงาน

หลกัเกณฑแ์ละวิธีการระเบียบรฐัมนตรีก าหนด



หมวด ๑๓
การบริหารพสัดุ

ระเบียบรัฐมนตรีก าหนด

มาตรา ๑๑๒ - ๑๑๓



การบริหารพสัดุ
ควบคุมและดแูลพสัดุให้มีการใช้และการบริหาร

พัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
ของรัฐให้มากที่สุด

การเกบ็ การบันทกึ การเบกิจ่าย การยืม การตรวจสอบ 
การบ ารุงรักษาและการจ าหน่ายพัสดุตามระเบียบที่
รัฐมนตรีก าหนด



หมวด ๑๔
การอทุธรณ์

มาตรา ๑๑๔ - ๑๑๙
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 ผูซ่ึ้งได้ย่ืนข้อเสนอมีสิทธิอทุธรณ์กรณีท่ีเหน็ว่า
หน่วยงานของรฐัมิได้ปฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์
และวิธีการท่ีก าหนดเป็นเหตใุห้ตนไม่ได้รบัการประกาศ
ผลเป็นผูช้นะหรือไม่ได้รบัการคดัเลือก

การอทุธรณ์
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1. การเลือกใช้วิธีการจดัซ้ือจดัจ้างและเกณฑก์าร
พิจารณาผล

2. การยกเลิกการจดัซ้ือจดัจ้าง
3. การละเว้นการอ้างถึง พรบ. และอนุบญัญติั
4. กรณีอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

ข้อห้ามอทุธรณ์
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 ท าเป็นหนังสือ
 ย่ืนใน 7 วนัท าการนับแต่วนัประกาศผล

การย่ืนอทุธรณ์
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 หน่วยงานของรฐั ใน 7 วนัท าการนับแต่วนัท่ีได้รบั
 เหน็ด้วยด าเนินการตามนัน้ในเวลา
 ไม่เหน็ด้วยส่งให้คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์
ใน 3 วนัท าการนับแต่วนัครบ
 คณะกรรมการพิจารณาให้เสรจ็ใน 30 วนัท าการนับ
แต่วนัท่ีได้รบัรายงาน หากไม่ทนัขยายได้ไม่เกินสองครัง้ 
ครัง้ละไม่เกิน 15 วนัท าการ 
 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการเป็นท่ีสดุ

การพิจารณาอทุธรณ์



หมวด ๑๕
บทก าหนดโทษ

มาตรา ๑๒๐ - ๑๒๑



บทก าหนดโทษ

 เจ้าหน้าท่ีหรอืผูมี้อ านาจปฏิบติัหรอืละเว้นการปฏิบติัหน้าท่ี 
โดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด หรอืปฏิบติั
หรอืละเว้นปฏิบติัหน้าท่ีโดยมิชอบเกิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึง
ผูใ้ดหรอืโดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคกุตัง้แต่หนึง่ปีถึงสิบปี
หรอืปรบัตัง้แต่สองหมืน่บาทถึงสีแ่สนบาท หรอืทัง้จ าทัง้ปรบั

 ผูใ้ช้หรือผูส้นับสนุน ด้วย

 ไม่ปฏิบติัตามค าสัง่ของคณะกรรมการวินิจฉัย 
คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์โดยไม่มีเหตอุนัควร                
มีความผิดฐานขดัค าสัง่เจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมาย
อาญา



จบการน าเสนอ

เชิดชยั  มีค า


