
นางสาวสุปราณี  จงธรรมวัฒน์ 

ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้านพัฒนาระบบงานพัสดุ 



สร้างความเช่ือม่ัน

ให้กับทุกภาคส่วน 

การจดัซ้ือจดัจ้างมี

กรอบการ

ปฏิบัตงิานที่เป็น

มาตรฐานเดียวกัน มุ่งเน้นการเปิดเผย

ข้อมูล เพือ่ความ

โปร่งใส และมีการ

แข่งขันอย่างเป็น

ธรรม 

คาํนึงถึง

วตัถุประสงค์การใช้

งานเป็นสําคญั 

เพือ่ให้เกิดความ

คุ้มค่าในการใช้

จ่ายเงนิ 

เน้นการวางแผน

และประเมินผล

เพือ่ให้เกิด

ประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

ส่งเสริมให้ 

ภาคประชาชนมี

ส่วนร่วม เพือ่

ตรวจสอบและ

ป้องกันการทุจริต 

การจดัซ้ือจดัจ้าง

ด้วยวธีิการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เพือ่

การเปิดเผยโปร่งใส 



 พระราชบญัญติัน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดหน่ึงร้อย

แปดสิบวนันบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นตน้ไป  (ประกาศเม่ือวนัท่ี 24 กมุภาพนัธ์ 2560) 

 ใหย้กเลิกบทบญัญติัเก่ียวกบัพสัดุ การจดัซ้ือจดัจา้ง หรือ

การบริหารพสัดุในกฎหมาย ระเบียบ ขอ้บงัคบั ประกาศ 

ขอ้บญัญติั และขอ้กาํหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐท่ี

อยูภ่ายใตบ้งัคบัแห่งพระราชบญัญติัน้ี 



  บททั่วไป 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

คณะกรรมการ 

องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซือ้จัดจ้าง 

1 

2 

3 

4 

 การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ 5 



แ 

การจัดซือ้จัดจ้าง 

งานจ้างที่ปรึกษา 

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

การทาํสัญญา 

6 

7 

8 

9 

 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 10 



แ 

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 

การทิง้งาน 

การบริหารพสัดุ 

การอุทธรณ์ 

11 

12 

13 

14 

 บทกาํหนดโทษ 15 



ซือ้ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน 
นิติกรรม

อ่ืน 

การดาํเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสด ุ



พัสดุ 

สินค้า 

งานก่อสร้าง 

งานจ้าง

ออกแบบหรือ

ควบคมุงาน 

งานจ้าง 

ท่ีปรึกษา 

งานบริการ 



วัสดุ 

ครุภณัฑ์ 

ที่ดนิ สิ่งปลูกสร้าง 

ทรัพย์สินอื่นใด 



งานจ้างบริการ 
งานจ้างเหมา

บริการ 

งานจ้างทําของ 

การรับขนตาม

ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย์ 



งานก่อสร้าง
อาคาร  

สาธารณูปโภค 

การซ่อมแซม  
ต่อเตมิ ปรับปรุง 

อาคารท่ีทําการ โรงพยาบาล 

โรงเรียน สนามกีฬา  

เสาธง รัว้ 

ประปา ไฟฟ้า สือ่สาร 

โทรคมนาคม การระบายนํา้ 

การขนสง่ทางท่อ ทางนํา้ 

ทางบก ทางอากาศ ทางราง 



ราคาท่ีได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการราคากลางกําหนด 

ราคาอ้างอิง 

สืบราคาจาก
ท้องตลาด 

ราคาท่ีเคยซือ้
หรือจ้าง 

ราคามาตรฐาน 

ราคาตาม
หลักเกณฑ์อ่ืน 



เงนิตามกฎหมายงบประมาณรายจ่าย/วิธีการงบประมาณ/โอนงบประมาณ 

เงนิซึ่งไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายวิธีการงบประมาณ/เงนิคงคลัง 

เงนิซึ่งไม่ต้องส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย 

เงนิ ภาษีอากร ค่าธรรมเนียมหรือประโยชน์อื่นใดของท้องถิ่น 

เงนิกู้/เงนิช่วยเหลือ 

เงนิอื่นตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 



ราชการส่วน

ท้องถ่ิน 

ราชการส่วน

ภูมิภาค 

ราชการ

ส่วนกลาง รัฐวิสาหกจิ 

องค์การ

มหาชน 

หน่วยงาน

อิสระของรัฐ 
องค์กรตาม

รัฐธรรมนูญ 

หน่วยงานอ่ืน 
ท่ีกําหนดใน

กฎกระทรวง 

มหาวทิยาลัยใน

กาํกับของรัฐ 

องค์กรอิสระ 



เพ่ือให้การจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดโุดยใช้ 
เงินงบประมาณเป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

เกิดความคุ้มค่า และป้องกนัปัญหาการทจุริต ให้หน่วยงาน
ของรัฐปฏิบตัิตามแนวทางของพระราชบญัญตัินี ้

กฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความใน
พระราชบญัญตัินี ้



คณะกรรมการ 
นโยบาย
เหน็ชอบ 

รัฐวิสาหกิจ 

มหาวิทยาลัยใน

กาํกับของรัฐ 

หน่วยงานของรัฐ

ใน ตปท. 

หน่วยงานของรัฐที่

กาํหนดในกฎ กท. 

 



1. การจัดซือ้จัดจ้างของรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวกับการพาณิชย์โดยตรง 

2. การจัดซือ้จัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการท่ีเก่ียวกับความม่ันคงของชาติโดยวิธี 
รัฐบาลต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซือ้จัดจ้างจากต่างประเทศ 

3. การจัดซือ้จัดจ้างเพ่ือการวิจัยและพัฒนา เพ่ือการให้บริการทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างท่ีปรึกษา ทัง้นี ้ท่ีไม่สามารถดําเนินการตาม พรบ.นีไ้ด้ 

4. การจัดซือ้จัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานในต่างประเทศ ท่ีสัญญาหรือ
ข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

5. การจัดซือ้จัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานในต่างประเทศ ท่ีสัญญาหรือ

ข้อกําหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกําหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ร่วมกับเงินงบประมาณ 

 

6. การจัดซือ้จัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลโดยใช้เงินบริจาครวมทัง้ดอกผล 

ของเงินบริจาค โดยไม่ใช้เงินบริจาคร่วมกับเงินงบประมาณ 



การยกเว้นไม่ใช้บงัคับกับการดาํเนินการ

ใดทัง้หมดหรือแต่บางส่วน ให้ตราเป็น 

พระราชกฤษฎีกา ตามข้อเสนอของ

คณะกรรมการนโยบาย 



คุ้มค่า 

โปร่งใส 
ประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล 

ตรวจสอบได้ 



คุณลักษณะ
เฉพาะ 

คุณภาพ 

วัตถุประสงค์ เทคนิค 

ห้ามใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อ

หนึ่งหรือของผู้ขายรายใด

รายหนึ่ง 



สาระสาํคัญ ข้อมูลทาง
เทคนิค 

ห้าม
เปิดเผย 



 

 

หลักการ 

 

 

ยกเว้น 

ให้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี 

ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง 

กรณจีําเป็นเร่งด่วนหากล่าช้าจะเสียหายแก่ราชการ ใช้ในราชการลับ  
วงเงนิเล็กน้อย กรณฉุีกเฉินเนื่องจากภัยธรรมชาติ หรือเป็นพสัดุที่จะ
ขายทอดตลาด 



ผลการพจิารณา 
รายละเอียดวิธีการและ

ขัน้ตอนการจัดซือ้จัดจ้าง 



ผู้มีหน้าที่
ดาํเนินการ 

ผู้ยื่น
ข้อเสนอ
หรือ
คู่สัญญา 



ผิดพลาด
เล็กน้อย 

ไม่มีผล
อย่างมี

นัยสาํคัญ 

การจดัซือ้ 

จดัจ้างนัน้ 

ไมเ่สียไป 



ข้อตกลง 

คุณธรรม 



นโยบายและ
แนวทางป้องกัน

การทุจริต 

ประเภท
ผู้ประกอบ

การ 

วงเงนิ 



คณะกรรมการนโยบายการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 

คณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 

คณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ 

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

1 

2 

3 

4 

5 



เสนอแนะนโยบายการจัดซือ้จัดจ้างต่อคณะรัฐมนตรี 

เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพ 
การจัดซือ้จัดจ้างต่อคณะรัฐมนตรี 

กาํกับดูแลการจัดซือ้จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

กาํหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของ
เจ้าหน้าที่ 

กาํหนดแนวทาง วิธีปฏิบัติ แบบหรือตัวอย่างเก่ียวกับการ
ปฏิบัติตามระเบียบ 

1 

2 

3 

4 

5 



เสนอแนะแนวทางการปรับปรุงแก้ไขปัญหาเกี่ยวกบัการ
จดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดุต่อคณะกรรมการ 
นโยบาย 

ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือตามพรบ. กฎกระทรวง
หรือระเบียบ   ยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบตัิตาม
กฎกระทรวงหรือระเบียบ 

เสนอความเหน็ต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณา 
สั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิง้งาน การอุทธรณ์
คาํสั่งให้เป็นผู้ทิง้งาน และการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิง้งาน 

1 

2 

 3 



กาํหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกาํหนดราคากลาง 

กาํกับดูแลการกาํหนดราคากลางให้เป็นไปตามแนวทาง
ของ พรบ. นี ้

ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือ  ยกเว้นหรือผ่อนผัน
กรณีไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดของหลักเกณฑ์ตาม 1 

กาํหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึน้ทะเบียน  
ผู้ประกอบการ 

1 

2 

3 

4 



กาํหนดแนวทางและวิธีการในการดาํเนินงานโครงการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

กาํหนดแบบของข้อตกลงคุณธรรมและแบบรายงานของ 
ผู้ สังเกตการณ์ 

คัดเลือกโครงการและคัดเลือกผู้ สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วม
โครงการ 

ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือ  ยกเว้นหรือผ่อนผัน
กรณีไม่ปฏิบัติตามรายละเอียดของแนวทางตาม 1 

1 

2 

3 

4 



พจิารณาและวนิิจฉัยอุทธรณ์ และ        
ข้อร้องเรียน กรณีท่ีเห็นว่าหน่วยงาน

ของรัฐมิได้ปฏิบัตใิห้เป็นไปตาม
แนวทางของพระราชบัญญัต ิ

กฎกระทรวง และระเบียบท่ีออกตาม

ความในพระราชบัญญัติ 



1. พฒันาระบบการจัดซื้อจัดจ้าง  

 ผ่านระบบอเิลก็ทรอนิกส์  

และเป็นศูนย์ข้อมูลเกีย่วกบัการจัดซื้อ 

จัดจ้างภาครัฐ 

2. จัดทําฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพสัดุ 

และขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ 

3. รวบรวม วเิคราะห์ และประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐและ

จัดทํารายงานเสนอต่อ

คณะกรรมการนโยบาย 

4. ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้เกีย่วกับ

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐตามหลกัวชิาชีพ 

ให้กรมบัญชีกลางเป็นองค์กรสนับสนุน

ดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุ

ภาครัฐ มีอํานาจหน้าท่ี ดังน้ี 

องค์กรสนับสนุน 



ผ่านการอบรมตามหลักสูตร
ที่กรมบัญชกีลางกาํหนด 

เจ้าหน้าที่ที่ดาํรงตาํแหน่ง 



ผู้ประกอบการงานก่อสร้าง 

ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าร่วมการจดัซือ้จดัจ้างกบัหน่วยงานของรัฐ ต้อง

เป็นผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่ได้ขึน้ทะเบียนไว้กบักรมบญัชีกลาง 

ผู้ประกอบการพัสดุอ่ืน 

สําหรับพสัดอ่ืุน หากมีการจดัให้มีการขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการสําหรับพสัดใุด

ผู้ประกอบการนัน้ ต้องมาขึน้ทะเบียนไว้กบักรมบญัชีกลาง 

เว้นแต่  เป็นงานท่ีกรมบญัชีกลางยงัไม่ได้จดัให้มีการขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ 



วิธีประกาศ
เชิญชวน

ทั่วไป 

วิธีคัดเลือก 

วิธีเฉพาะ  

เจาะจง 

เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ

ท่ัวไป ท่ีมีคุณสมบัติตรง      

ตามเงื่อนไขท่ีกําหนดเข้า

ยื่นข้อเสนอ 

เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการท่ีมี

คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดซ่ึงต้อง  

ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

เว้นแต่ มีผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติ

ตรงตามกําหนดน้อยกว่า 3 ราย 

เชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมี

คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด

รายใดรายหน่ึงให้เข้ายื่น

ข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจา

ต่อรองราคากับหน่วยงานของ

รัฐโดยตรง 



ระเบียบฯ  พรบ. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

วิธีสอบราคา 

วิธีประกวดราคา 

วิธี e-Auction 

วิธี e-Market, e-Bidding 

วธีิพเิศษ (มากกว่า 1 ราย) 

วธีิพเิศษ (1 ราย) / วธีิตกลงราคา 

วิธีกรณีพิเศษ 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

วิธีคัดเลือก 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

วธีิคดัเลือก / วธีิเฉพาะเจาะจง  

(ออกเป็นกฎกระทรวง) 



• ให้เลอืกใช้วธีิประกาศเชิญ

ชวนทั่วไปก่อน เว้นแต่ 

จะเข้าเงือ่นไขวธีิอืน่ 

หลกัการ 

• หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศจะ

ใช้วธีิคดัเลือกหรือวธีิเฉพาะเจาะจง 

โดยไม่ใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไป

ก่อนกไ็ด้ 

ยกเว้น 



วิธีคัดเลือก 

1. ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

แล้ว ไมม่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอ หรือ

ข้อเสนอไมไ่ด้รับการคดัเลือก 

2. พสัดท่ีุมีคณุลกัษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซบัซ้อน หรือต้องผลติ ก่อสร้าง 

หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการท่ีมีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญ 

เป็นพิเศษ หรือมีทกัษะสงูและผู้ประกอบการมีจํานวนจํากดั 

4. ลกัษณะของการใช้งาน  

หรือมีข้อจํากดัทางเทคนิค 

ท่ีจําเป็นต้องระบย่ีุห้อ 

เป็นการเฉพาะ 

3. มีความจําเป็นเร่งด่วน อนั

เน่ืองมาจากเกิดเหตกุารณ์ท่ี            

ไมอ่าจคาดหมายได้  

5. ต้องซือ้โดยตรงจากต่างประเทศ         

หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การ

ระหวา่งประเทศ 

6. ใช้ในราชการลบั หรือ

เป็นงานท่ีต้องปกปิดเป็น

ความลบัของทางราชการ 

หรือเก่ียวกบัความมัน่คง

ของประเทศ  

7. งานจ้างซอ่มพสัดท่ีุจําเป็นถอด

ตรวจให้ทราบความชํารุดเสียหาย

เสียก่อน จึงจะประมาณค่าซอ่มได้ 

8. กรณีอื่นท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



วิธีเฉพาะเจาะจง 

1. ใช้ทัง้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธี

คดัเลือก หรือใช้วิธีคดัเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ ย่ืน

ข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลือก 

2. การจดัซือ้จดัจ้างพสัดท่ีุการผลิต จําหนา่ย หรือให้บริการทัว่ไป และมีวงเงินใน

การจดัซือ้จดัจ้างครัง้หนึง่ไม่เกินวงเงินตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 

4. มีความจําเป็นต้องใช้พสัดุ

โดยฉกุเฉินเน่ืองจากอบุตัิภยั

หรือธรรมชาตพิิบตัิภยัและการ

จดัซือ้จดัจ้างโดยวิธีประกาศ

เชิญชวนทัว่ไปหรือวิธีคดัเลือก

อาจก่อให้เกิดความลา่ช้าและ

อาจทําให้เกิดความเสียหาย

ร้ายแรง  

3. มีผู้ประกอบการท่ีมีคณุสมบตัิโดยตรงเพียง

รายเดียว หรือผู้ประกอบการซึง่เป็นตวัแทน

จําหนา่ยหรือตวัแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วย

กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพสัดุ

อ่ืนท่ีจะใช้ทดแทนได้ 

5. เป็นพสัดท่ีุเก่ียวพนักบัพสัดท่ีุได้จดัซือ้จดั

จ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจําเป็นต้อง

จดัซือ้จดัจ้างเพิ่มเติม โดยมลูคา่ของพสัดท่ีุ

จดัซือ้จดัจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สงูกว่าพสัดุ

ท่ีได้จดัซือ้จดัจ้างไว้ก่อนแล้ว 

6. เป็นพสัดท่ีุจะขายทอดตลาด โดย

หน่วยงานของรัฐ องค์การระหวา่งประเทศ 

หรือหน่วยงานของตา่งประเทศ 

7. ท่ีดินและสิ่งก่อสร้างท่ี

จําเป็นต้องซือ้เฉพาะแหง่ 

8. กรณีอ่ืนท่ีกําหนดใน 

กฎกระทรวง 

Presenter
Presentation Notes
	



มีความสามารถตามกฎหมาย 

ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย  /  ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ 

ไม่เป็นผู้ซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงบัการย่ืนข้อเสนอหรือทาํสัญญา
กับหน่วยงานของรัฐ 

ไม่เป็นผู้ซึ่งถูกแจ้งเวียนช่ือให้เป็นผู้ทิง้งาน 

คุณสมบัติอ่ืนที่คณะกรรมการนโยบายกาํหนด 

1 

2 

3 

4 

5 



ต้นทุน 

มาตรฐาน
ของสนิค้า 

บริการหลัง
การขาย 

พัสดุที่ รัฐ
ส่งเสริม 

ผลการ
ประเมิน 

ราคา 



(1) ไม่ไดรั้บการจดัสรรเงินงบประมาณ หรือเงินท่ีไดรั้บจดัสรรไม่เพียงพอ 

(2) มีผลประโยชน์ร่วมกนั มีส่วนไดเ้สีย  ขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 

(3) เกิดความเสียหายต่อหน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ 

(4) กรณีอ่ืนในทาํนองเดียวกบั (1) (2) (3) ทั้งน้ีตามท่ีกาํหนดในกฎกระทรวง  



วิธีประกาศ
เชิญชวน

ทั่วไป 

วิธีคัดเลือก 

วิธีเฉพาะ  

เจาะจง 

เชิญชวนให้ท่ีปรึกษาท่ัวไปท่ี

มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข

ท่ีกําหนดเข้ายื่นข้อเสนอ 

เชิญชวนเฉพาะท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติ

ตรงตามท่ีกําหนดซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า  

3 รายให้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่            

มีท่ีปรึกษาท่ีมีคุณสมบัติ               

ตรงตามท่ีกําหนดน้อยกว่า 3 ราย 

เชิญชวนเฉพาะท่ีปรึกษาท่ีมี

คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนด     

รายใดรายหน่ึง ให้เข้ายื่นข้อเสนอ

หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา

โดยตรง 



วิธีประกาศ
เชิญชวน

ทั่วไป 

วิธีคัดเลือก 

วิธีเฉพาะ  

เจาะจง 

กรณีเป็นงานที่ไม่ซับซ้อน มี

ลักษณะเป็นงานประจาํ หรือมี

มาตรฐานตามหลักวิชาชีพ 

กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

แล้ว แต่ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือ

ข้อเสนอนัน้ไม่ได้รับการคัดเลือก  

หรือเป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อนมาก  

หรือที่มีเทคนิคเฉพาะ หรือมี 

ที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างจาํนวน

จาํกัด 

กรณีใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธี

คัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มี

ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการ

คัดเลือก หรือการจ้างที่มีวงเงนิค่าจ้างครัง้

ไม่เกินวงเงนิตามที่กาํหนดไว้ใน

กฎกระทรวง หรือเป็นงานที่จาํเป็นต้อง

จ้างที่ปรึกษารายเดิมทาํต่อจากงานที่ได้

ทาํไว้แล้วเน่ืองจากเหตุผลทางเทคนิค 

หรือเป็นงานที่มีความจาํเป็นเร่งด่วนหรือ

ที่เกี่ยวกับความม่ันคงของชาติ หากล่าช้า

จะเสียหายแก่ราชการหรือความม่ันคงของ

ชาติ หรืองานอื่นทกีาํหนดในกฎกระทรวง 



ต้องขึน้ทะเบยีน 

ไว้กบัศนูย์ข้อมลู 

ที่ปรึกษา 

เว้นแต ่มีหนงัสอื

รับรองวา่ไมม่ีที่

ปรึกษาในงานที่จ้าง 



จาํนวน  

บุคลากร 

ข้อเสนอ

ทางการเงิน 

วิธีการบริหาร

และวิธีปฏิบัติงาน 
ผลงานและ

ประสบการณ์ 



2 1 3 

       

กรณีเป็นงานที่มี 

   ความซับซ้อนมาก       

ให้คัดเลือก 

ผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่าน

เกณฑ์ด้านคุณภาพ 

และได้คะแนน 

ด้านคุณภาพมากที่สุด 

 

กรณีเป็นงานประจาํ  

หรืองานที่มีมาตรฐาน 

เชิงคุณภาพ         

    ตามหลักวิชาชีพ  

หรืองานที่ไม่ซับซ้อน 

    ให้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ 

   ที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ

ซึ่งเสนอราคาตํ่าสุด 

 

กรณีเป็นงาน 

ตามมาตรฐานของ

หน่วยงานของรัฐ  หรือ

งานที่ซับซ้อน ให้

คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่

ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพ

และได้คะแนนรวมด้าน

คุณภาพและด้านราคา 

 มากที่สุด 



วิธีประกาศ
เชิญชวน

ทั่วไป 

วิธีคัดเลือก 

 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

วิธี   
ประกวด

แบบ 



วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป 

• งานไมซ่บัซ้อน 

วิธีคัดเลือก 

• ใช้วิธีประกาศเชิญ

ชวนทัว่ไปแล้ว 

ไมม่ีผู้ ย่ืนข้อเสนอ 

หรือข้อเสนอนัน้

ไมไ่ด้รับคดัเลอืก 

• งานซบัซ้อนหรือ

ซบัซ้อนมาก 

• งานออกแบบหรือ

ใช้ความคิด 

• กรณีอ่ืนท่ีกําหนด

ในกฎ กท. 

วิธี
เฉพาะเจาะจง 

• ใช้วิธีอ่ืนไมไ่ด้ผล 

• วงเงินก่อสร้างท่ี

กําหนดในกฎ กท. 

• งานซบัซ้อนมาก 

ใช้วิธีคดัเลือกแล้ว

ไมไ่ด้ผล 

• จําเป็นเร่งด่วน

หรือเก่ียวกบัความ

มัน่คงของขาติ 

• รายเดิมทําต่อ 

• กรณีอ่ืนท่ีกําหนด

ในกฎ กท. 

วิธีประกวด

แบบ 

• ออกแบบงาน

ก่อสร้างท่ีมี

ลกัษณะพิเศษ 

เป็นท่ีเชิดชคูณุค่า

ด้านศิลปกรรม

หรือ

สถาปัตยกรรม

ของชาติ 

• กรณีอ่ืนท่ีกําหนด

ในกฎ กท. 



ต้องมีใบอนญุาตประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมหรือวิศวกรรม 

ผู้ให้บริการท่ีเป็นนิติบคุคลต้องเป็นผู้ ท่ีได้ขึน้ทะเบียนไว้กบั 

สภาวิชาชีพนัน้ๆ 



ผู้ให้บริการ
งานจ้าง
ออกแบบฯ 

ผู้ประกอบ
การงาน
ก่อสร้าง 



 เกณฑ์ด้านคณุภาพ 

 พิจารณาจากแนวคดิของผู้ให้บริการท่ีได้คะแนน

ด้านคณุภาพมากท่ีสดุ 



การทาํสัญญาตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายกาํหนด 

การทาํข้อตกลงเป็นหนังสือ 

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง 



แตกต่าง ร่างใหม่ 

สาํนักงานอัยการสูงสุด เสียเปรียบ 

ไมรั่ดกมุ 



แก้ไข 

สมบรูณ์ 

ไมแ่ก้ไข  สาระสําคญั 

ผิดพลาดอย่างร้ายแรง 

โมฆะ 

อัยการสูงสุดพจิารณา 



(1)   กรณจีําเป็นเร่งด่วน วงเงนิตามกฎกระทรวง ฉุกเฉิน ขายทอดตลาด  

(2)  การจัดซือ้จัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 

(3)  ส่งมอบพสัดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันทาํการ 

(4)   ไม่ต้องเสียเงนิอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า 

(5)   กรณีอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 



ข้อยกเว้นในการแก้ไขสญัญาหรือข้อตกลง 

แก้ไขตามมาตรา 93 วรรค 5  

จําเป็น / ไม่ทําให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 

เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ / ประโยชน์สาธารณะ 

กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



คณะกรรมการตรวจรับพสัด ุ

ผู้ตรวจรับพสัด ุ

◦งานก่อสร้าง   ผู้ควบคุมงาน 



เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 

เหตุสุดวิสัย 

เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย 

เหตุอ่ืนตามที่กาํหนดในกฎกระทรวง 



เหตุตามที่กฎหมายกาํหนด 

เหตุอันเช่ือได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถ 
ส่งมอบงานได้ภายในเวลาที่กาํหนด 

เหตุอื่นตามที่กาํหนดใน พรบ. หรือในสัญญาหรือ
ข้อตกลง 

เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาํหนด 



 ในกรณีท่ีสัญญาหรือข้อตกลงเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง

เกิดจากกรณีท่ีหน่วยงานรัฐมิได้ปฏิบัติตามพระราชบญัญติัน้ี 

กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความใน

พระราชบญัญติัน้ี ในส่วนที่ไม่เป็นสาระสําคัญหรือผิดพลาด 

ไม่ร้ายแรง  หาทําให้สัญญาหรือขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดั

จา้งนั้นเป็นโมฆะไม่    



ผู้ท่ีไม่ผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนดจะ    
ถูกระงับการเสนอราคาหรือทาํ

สัญญากับหน่วยงานของรัฐ      
ไว้ช่ัวคราว จนกว่าจะมีผลการ

ประเมนิผ่านเกณฑ์ท่ีกําหนด 

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณา
คุณสมบัติของผู้ที่จะ 

เข้ายื่นข้อเสนอหรือเข้าทาํ

สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ 



1. เป็นผู้ท่ีได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทาํสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ               
กับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาท่ีกําหนด 

2. คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงท่ีหน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับ
ช่วงงานได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 

3. ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือกระทาํการโดยไม่สุจริต 

4. ผลการปฏิบัติตามสัญญาของท่ีปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบฯ มี
ข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง 

5. ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง หรือผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา 88  

6. การกระทาํอ่ืนท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 



 
•มีฐานะการเงนิม่ันคง 

 
•มีการชาํระภาษีถูกต้องตามกฎหมาย 

 

•พ้นกาํหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนให้เป็น 
ผู้ทิง้งาน 



การควบคุม 

และดูแล 

เก็บ 

เบิกจ่าย 

ยมื 

ตรวจสอบ 

บาํรุงรักษา 

จาํหน่าย 



การอุทธรณ์ 

ผู้ซ่ึงได้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิอุทธรณ์
กรณีท่ีเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้

ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการท่ีกําหนดในพระราชบัญญัตินี ้

เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการคัดเลือก 

หากหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับ
คาํอุทธรณ์ให้รายงานต่อ

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ การ
วินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณ์ให้เป็นท่ีสุด 



ผู้ที่ไมไ่ด้ประกาศผล

เป็นผู้ชนะ ให้ยื่น

อทุธรณ์ภายใน 7 

วนัทําการ นบัแตว่นั

ประกาศผลใน

ระบบเครือข่าย

สารสนเทศของ

กรมบญัชีกลาง 

ผู้อุทธรณ์ 

วินิจฉัยให้แล้วเสร็จ

ภายใน 7วนัทําการนบัแต่

วนัท่ีได้รับอทุธรณ์ 

• เห็นด้วย 

• ดําเนินการตาม

ความเห็นนัน้

ภายในเวลา 

• ไม่เห็นด้วย 

• รายงานไปยงั

คณะกรรมการ

พิจารณาอทุธรณ์

ภายใน 3วนัทํา

การ 

หน่วยงานของรัฐ 

วินิจฉัยให้แล้วเสร็จ

ภายใน 30 วนั (ไมเ่สร็จ 

ขยายได้  2 ครัง้ๆ ละ  

ไมเ่กิน 15 วนั) 

• อุทธรณ์ฟังขึน้และ

มีผล อย่างมี

นัยสําคัญ 

• ดําเนินการใหม/่

เร่ิมจากขัน้ตอน

ตามท่ีเห็นสมควร 

• อุทธรณ์ฟังไม่ขึน้

หรือไม่มีผลอย่างมี

นัยสําคัญ 

• ดําเนินการต่อ 

 

คกก.พิจารณา
อุทธรณ์ 



การเลือกใช้วธีิ / เกณฑ์การพจิารณาผล 

การยกเลิกการจดัซือ้จดัจ้างตามมาตรา 67 

การละเว้นการอ้างถงึ 

กรณีอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
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56
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วธีิคดัเลือก 

กรณีจําเป็น

เร่งดว่น 
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า 

56
 (2

) 

วธีิ

เฉพาะเจาะจง 

 

มา
ตร

า 
96

 ว
รร

ค 
2 

วงเงินเลก็น้อย

ท่ีไมต้่องทํา

ข้อตกลง 



บทกาํหนดโทษ (มาตรา 120) 

เจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีอาํนาจปฏิบัตหิรือ 
ละเว้นการปฏิบัตหิน้าท่ีโดยมชิอบเพื่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด หรือปฏิบัต ิ
หรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าท่ีโดยทุจริต  

ต้องระวางโทษจําคุกตัง้แต่ 1-10 ปี  
หรือปรับตัง้แต่ 2 หม่ืน – 2 แสนบาท   

หรือทัง้จําทัง้ปรับ 

ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการ
กระทาํความผิดดังกล่าว ผู้นัน้ต้อง
ระวางโทษตามที่กาํหนดไว้สาํหรับ

ความผิดนัน้  



ไม่ชีแ้จง
หรือให้
ถ้อยคํา 

ไม่ส่ง
เอกสารหรือ

หลักฐาน 

มีความผิดฐานขัด
คาํส่ังเจ้าพนักงาน

ตามประมวล
กฎหมายอาญา 



 กรณีที่ยงัไม่ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือ

ประกาศ 

◦ ให้นําระเบียบท่ีใช้บงัคบัอยู่เดิมมาใช้บงัคบัต่อไปเท่าท่ี 

ไม่ขดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญตัินี ้จนกว่าจะมี

กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเร่ืองนัน้ๆ ตาม 

พระราชบญัญตัินีใ้ช้บงัคบั 

 กรณีไม่อาจนําระเบียบเดมิมาใช้บังคับในเร่ืองใด 

◦ ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการนโยบายกําหนด 
 

 

 



 การดาํเนินการการจัดซ้ือจัดจ้างตามมาตรา 7  ในกรณีท่ี 

คณะกรรมการนโยบายยงัไม่ไดอ้อกประกาศ  หรือ 

คณะกรรมการนโยบายออกประกาศแลว้ แต่หน่วยงานของรัฐยงัไม่ไดอ้อกกฎ

หรือระเบียบในเร่ืองนั้นๆ 

การจดัซ้ือจดัจา้งตามมาตรา 7 (1) (2) (3)  ใหเ้ป็นไปตามระเบียบ 

ขอ้บงัคบัท่ีใชอ้ยูเ่ดิม จนกวา่จะมีประกาศ หรือกฎหรือระเบียบ แลว้แต่กรณี 

ใชบ้งัคบั 

คณะกรรมการนโยบายออกประกาศแลว้  หน่วยงานของรัฐยงัไม่ไดอ้อกกฎ

หรือระเบียบในเร่ืองนั้นๆ  ภายใน 180 วนั นบัแต่วนัท่ีประกาศ

คณะกรรมการนโยบายมีผลใชบ้งัคบั  

 การจดัซ้ือจดัจา้งตามมาตรา 7 (1) (2) (3)  ใหด้าํเนินการตาม  พรบ. น้ี 

 

 

 



 กรณีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตนีิเ้ข้ารับ 

หน้าที่แล้ว แต่ยังไม่มีกฎกระทรวง ระเบียบ  

หรือประกาศ  
◦ ให้หน้าท่ีในการตีความและวินิจฉยัปัญหาตามระเบียบท่ีใช้

บงัคบัอยูเ่ดมิยงัคงเป็นของคณะกรรมการตามระเบียบนัน้ๆ   

◦ เว้นแต่ หน้าท่ีในการตีความและวินิจฉยัปัญหาวา่ระเบียบ

ดงักลา่ว ขดัหรือแย้งกบัพระราชบญัญัตนีิห้รือเป็นไปตาม

แนวทางของพระราชบญัญตัินีห้รือไม ่ให้เป็นหน้าท่ีของ

คณะกรรมการวินิจฉัย 



 การดาํเนินการจัดซือ้จัดจ้างที่ยังไม่แล้วเสร็จ 
◦ การดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างท่ีได้ดําเนินการตามระเบียบ 

ท่ีใช้บงัคบัอยูเ่ดมิก่อนวนัท่ีพระราชบญัญัตนีิใ้ช้บงัคบั  

และการตรวจรับและการจา่ยเงินยงัไมแ่ล้วเสร็จ   

ให้ดําเนินการตามระเบียบเดิมตอ่ไป   

◦ เว้นแต่ ยงัไมไ่ด้ประกาศจดัซือ้จดัจ้าง เพ่ือให้ผู้ประกอบการ 

เข้าย่ืนข้อเสนอหรือมีการยกเลิกการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้าง    

การดําเนินการจดัซือ้จดัจ้างนัน้ หรือการดําเนินการจดัซือ้จดัจ้าง

ครัง้ใหม ่ แล้วแตก่รณี ให้ดําเนินการตามพระราชบญัญัตินี ้



ตดิต่อสอบถามเพิม่เตมิ 

กองการพสัดุภาครัฐ 

กรมบัญชีกลาง 

โทร. 0 2127 7000  ต่อ  

4551, 4588, 4589, 6873, 4311 

หรือสอบถามผ่านช่องทาง 
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	พระราชบัญญัติ�การจัดซื้อจัดจ้างและ�การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
	หลักการและเหตุผล
	การบังคับใช้
	พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง
	พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง  
	พรบ. จัดซื้อจัดจ้าง  
	  การจัดซื้อจัดจ้าง
	   พัสดุ
	  สินค้า
	  งานบริการ
	งานก่อสร้าง
	ราคากลาง
	     เงินงบประมาณ
	หน่วยงานของรัฐ
	การใช้บังคับ (มาตรา 6)
	   ระเบียบ
	การไม่ใช้บังคับ (มาตรา 7) 
	การยกเว้น
	 หลักการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 8)
	  การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ (มาตรา 9)
	  ห้ามเปิดเผยข้อเสนอ (มาตรา 10)
	     การจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 11)
	   การจัดทำบันทึกรายงาน (มาตรา 12)
	     การมีส่วนได้เสีย (มาตรา 13)
	  การดำเนินการที่ไม่เสียไป (มาตรา 14)
	  การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
	นโยบายป้องกันการทุจริต (มาตรา 19)
	                	        คณะกรรมการ
	                 1. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
	           2. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
	3. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
	4. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
	5. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน
	Slide Number 34
	เงินเพิ่มประจำตำแหน่ง
	การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
	การจัดซื้อจัดจ้าง
	เปรียบเทียบวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	การจัดซื้อจัดจ้าง
	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
	    คุณสมบัติของผู้เข้ายื่นข้อเสนอ (มาตรา 64)
	  เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (มาตรา 65)
	       การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง (มาตรา 67)
	งานจ้างที่ปรึกษา
	วิธีจ้างที่ปรึกษา
	คุณสมบัติของที่ปรึกษา (มาตรา 72)
	    เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา
	 การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานจ้างที่ปรึกษา
	 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
	  วิธีจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
	คุณสมบัติของผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบฯ
	การมีส่วนได้เสีย  (มาตรา 88)
	การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานจ้างออกแบบฯ
	การทำสัญญา
	การทำสัญญา
	ไม่ทำสัญญาตามแบบ
	การทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
	การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง
	  การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
	       การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลา
	การบอกเลิกสัญญา
	ความเป็นโมฆะของสัญญา  (มาตรา 104)
	การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
	การทิ้งงาน
	     การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน
	 การบริหารพัสดุ
	Slide Number 68
	กระบวนการพิจารณาอุทธรณ์
	ข้อห้ามอุทธรณ์
	ข้อยกเว้นการลงนามในสัญญา (มาตรา 66)
	Slide Number 72
	บทกำหนดโทษ (มาตรา 121)
	บทเฉพาะกาล
	บทเฉพาะกาล 
	บทเฉพาะกาล
	บทเฉพาะกาล
	Slide Number 78

