
พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สรุปประเด็นน่ารู้

และ

โดย...ส ำนักงำนคลังจังหวัดพิษณุโลก



สร้ำงควำม
เชื่อมั่นให้กับ
ทุกภำคส่วน

กำรจัดซื้อจัดจ้ำงมี
กรอบกำร

ปฏิบัติงำนที่เป็น
มำตรฐำนเดียวกัน

มุ่งเน้นกำรเปิดเผย
ข้อมูล เพื่อควำม
โปร่งใส และมีกำร
แข่งขันอย่ำงเป็น

ธรรม

ค ำนึงถึง
วัตถุประสงค์กำร
ใช้งำนเป็นส ำคัญ 
เพื่อให้เกิดควำม
คุ้มค่ำในกำรใช้

จ่ำยเงินเน้นกำรวำงแผน
และประเมินผล

เพื่อให้เกิด
ประสิทธิภำพและ

ประสิทธิผล

ส่งเสริมให้
ภำคประชำชนมี
ส่วนร่วม เพื่อ
ตรวจสอบและ

ป้องกันกำรทุจริต

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
ด้วยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ 
เพื่อกำรเปิดเผย

โปร่งใส

หลักกำรและเหตุผล พรบ.60



กำรจัดซื้อจัดจ้ำง
“กำรด ำเนินกำรเพื่อให้ได้มำซึ่งพัสดุ”

ซื้อ จ้ำง

เช่ำ แลกเปลี่ยน

หรือโดยนิติกรรมอื่น
ตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง



• สินค้ำ
• งำนบริกำร
• งำนก่อสร้ำง
• งำนจ้ำงที่ปรึกษำ
• งำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุม

งำน

พัสดุ

รวมทัง้การด าเนนิการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง



วัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ดินสิ่งปลูก
สร้าง

สินค้ำ

รวมทั้งงานบรกิารที่รวมอยู่ใน
สินค้านัน้ด้วย แต่มูลค่าของของ
งานบรกิารต้องไมสู่งกวา่มูลคา่
ของสินคา้นัน้

ทรัพย์สินอื่นใด



งำนจ้ำงบริกำร งำนจ้ำงเหมำ
บริกำร

งำนจ้ำง
ท ำของ

กำรรับขนตำม
ประมวล

กฎหมำยแพ่ง
และพำณิชย์

งำนบริกำร

แต่ไม่หมายรวมถงึการจา้งลกูจา้ง
ของหน่วยงานของรัฐ การรับขนใน
การเดนิทางไปราชการหรอืไป
ปฏิบัติงานของหนว่ยงานของรฐั 
การจ้างแรงงานตาม ปพพ.



งำนก่อสร้ำง

งำนก่อสร้ำงอำคำร 

สำธำรณูปโภค

กำรปรับปรุงซ่อมแซม

สิ่งปลูกสร้างถาวรทีบุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เข่น อาคาร
ที่ท าการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา รวมทั้งสิ่งก่อสร้าง

อื่น เสาธง รั้ว

งานอันเกี่ยวกับระบบประปา ไฟฟ้า สื่อสาร โทรคมนาคม 
การระบายน้ าการขนส่งทางบก ทางน้ า ทางเรือ ทางอากาศ หรือการอื่นที่
เกี่ยวข้องซึ่งด าเนินการ ในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน

ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือกระท าการอ่ืนที่มีลักษณะท านอง
เดียวกันต่ออาคาร สาธารณูปโภค หรือส่ิงปลูกสร้างดังกล่าว

รวมทั้งงานบรกิารที่รวมอยู่ในงานกอ่สรา้งนัน้ด้วย แต่มูลค่าของของงานบรกิารตอ้ง
ไม่สูงกวา่มูลคา่ของงานกอ่สรา้งนัน้

ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 112 ลว. 5 มี.ค. 2561 กรณีการปรับปรุง รื้อถอน ต่อเติม และซ่อมแซม ต้องมีแบบรูปรายการฯ ที่ผ่านการรับรอง
จากผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ และจ าเป็นต้องมีการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาด าเนินการ



ราคากลาง   หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้

(1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑท์ี่คณะกรรมการก ากับราคากลางก าหนด

(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดทุี่กรมบัญชีกลางจัดท า

(3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด

(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

(6) วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2)
หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ 

ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้ราคาใดตาม  (4) (5) หรือ (6) ให้ค านึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ

ราชการก าหนดไว้แล้ว

“รำคำกลำง”



เงินงบประมำณ
“เงินงบประมำณ” หมำยควำมว่ำ เงินงบประมำณตำมกฎหมำยว่ำด้วย

งบประมำณรำยจ่ำย กฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ กฎหมำยเกี่ยวด้วยกำรโอน
งบประมำณ(1) เงินซ่ึงหน่วยงำนของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญำตจำกรัฐมนตรีให้ไม่ต้อง
น ำส่งคลังตำมกฎหมำยว่ำด้วยวิธีกำรงบประมำณ หรือกฎหมำยว่ำด้วยเงินคงคลัง (2)

เงินซ่ึงหน่วยงำนของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องน ำส่งคลังเป็นรำยได้แผ่นดินตำมกฎหมำย(3)

และเงิน ภำษีอำกร ค่ำธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรำยได้ของรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นตำมกฎหมำยหรือที่รำชกำรส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจเรียกเก็บตำมกฎหมำย (4) 

และให้หมำยควำมรวมถึงเงินกู้  เงินช่วยเหลือ (5) และเงินอื่นตำมที่ก ำหนดใน
กฎกระทรวง(6)



รำชกำร
ส่วนภูมิภำค

รำชกำร
ส่วนท้องถ่ิน

รำชกำร
ส่วนกลำง

รัฐวิสำหกิจ

องค์กำรมหำชน

หน่วยงำนอิสระ
ของรัฐ

องค์กรตำม
รัฐธรรมนูญ หน่วยธุรกำรของ

ศำล

หน่วยงำน
อื่น ๆ

มหำวิทยำลัย
ในก ำกับ
ของรัฐ

หน่วยงานภาครัฐ



คณะกรรมกำร
คณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อ

จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ

(มำตรำ 20)
จ ำนวน 17 – 19 คน

คณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื้อ
จัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ 

(มำตรำ 27)
จ ำนวน 15 – 17 คน

คณะกรรมกำรรำคำกลำงและขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบกำร
(มำตรำ 32)

จ ำนวน 20 – 25 คน 

คณะกรรมกำรควำมร่วมมือป้องกันกำรทุจริต
(มำตรำ 37)

จ ำนวน 14 – 16 คน 

คณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์
และข้อร้องเรียน

(มำตรำ 41) 
จ ำนวน 14 – 16 คน



พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

คุ้มค่ำ

โปร่งใส

ประสิทธิภำพ
ประสิทธิผล

ตรวจสอบได้

หลักกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ม.8) กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 3 วิธี  
(ม. 55, ม.69)

วิธีประกำศ
เชิญชวนทั่วไป

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพำะเจำะจง

กำรจัดซ้ือจัดจ้ำง 4 วิธี 
(ม.79)

วิธีประกำศ
เชิญชวนทั่วไป

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพำะเจำะจง

วิธีประกวดแบบ

บทก ำหนดโทษ 
(ม.120)

เจ้ำหน้ำที่ หรือผู้มี
อ ำนำจหน้ำที่ + 

ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุน
ปฏิบัติหรือละเว้นกำร
ปฏิบัติ โดยมิชอบ/โดย
ทุจริต ท ำให้เกิดควำม

เสียหำย
ต้องระวำงโทษ
จ ำคุก 1 – 10 ปี
ปรับ 20,000 –
200,000 บำท
ทั้งจ ำ ทั้งปรับ



หน่วยงำนของรัฐ (ม.4) หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ (ข้อ 4)
ราชการส่วนกลาง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเป็นนิติบุคคล

ราชการส่วนภูมิภาค ผู้ว่าราชการจังหวัด

ราชการส่วนท้องถิ่น นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองค์กรบริหารส่วนต าบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา 
หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกช่ืออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

รัฐวิสาหกิจ ผู้ว่าการ ผู้อ านวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

องค์การมหาชน ผู้อ านวยการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอ่ืนที่มีฐานะเทียบเท่า

องค์กรอิสระ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกต้ัง เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

องค์กรตามรัฐธรรมนูญ อัยการสูงสุด

หน่วยธุรการของศาล เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการส านักงานศาลปกครอง เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ

มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ อธิการบดี

หน่วยงานในสังกัด/ก ากับของรัฐสภา เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เลขาธิการส านักงานสภาพัฒนาการเมือง

หน่วยงานอิสระของรัฐ เลขาธิการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า

หน่วยงานอ่ืนตามที่ก าหนด ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น



กำรมอบอ ำนำจ
ผู้มีอ ำนำจด ำเนินกำร

หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ เว้นแต่ 
กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐ
อื่นที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศ
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐนั้นสามาร

ก าหนดหน่วยงานระดับใด ผู้บังคับบัญชา
ชั้นใด ต าแหน่งใด มีอ านาจด าเนินการ
ตามระเบียบนี้ก็ให้กระท าได้ และเมื่อได้

ก าหนดเป็นประการใดแล้ว 

แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ 
และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ

มอบอ ำนำจ
เป็นหนังสือข้อ 6

ผู้รับมอบอ ำนำจ
(ผู้ด ารงต าแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานรัฐเดียวกัน)

โดยค านึงถึงระดับ ต าแหน่ง หน้าที่
และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอ านาจ

เป็นส าคัญ

ข้อ 7

หน้ำที่ของผู้รับมอบอ ำนำจ
• รับมอบอ ำนำจนั้น
• จะมอบอ ำนำจนั้นให้แก่ผู้ด ำรงต ำแหน่ง

อื่นต่อไปไม่ได้
เว้นแต่

(1) การมอบอ านาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจน้ันต่อไปได้ในกรณี ดังต่อไปน้ี
(ก) มอบอ านาจให้แก่ รองผู้ว่าฯ ผู้ช่วยผู้ว่าฯ ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ให้ผู้ว่าฯ แจ้งให้ผู้มอบ

อ านาจช้ันต้นทราบด้วย
(ข) กรณีมอบอ านาจให้แก่บุคคลอื่น นอกจากที่กล่าวใน (ก) จะกระท าได้ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบของผู้มอบอ านาจ

ชั้นต้นแล้ว
(2) การมอบอ านาจและการมอบอ านาจต่อตามระเบียบหรือค าสัง่ของกระทรวงกลาโหม หรือของหน่วยงานของรัฐอื่นที่
รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามข้อ 6

กรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐใดจะมอบอ านาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอ่ืนด าเนินการจัดซื้อจัด
จ้างแทนก็ให้กระท าได้ โดยให้ผู้มอบอ านาจส่งส าเนาหลักฐานการมอบอ านาจให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยข้อ 8



เจ้าหน้าที่

“เจ้าหน้าที่” (มาตรา 4) หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ

“หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ข้อ 4) หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารการพัสดุ ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการ
บริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่



กำรด ำเนินกำรด้วยวิธีกำรทำงอิเล็กทรอนิกส์

(ข้อ 9) การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามระเบียบนี้ด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e – GP) ตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด

ให้หน่วยงานของรัฐใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
ด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นเอกสารประกอบการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการ
ที่ก าหนดในระเบียบนี้



กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (มำตรำ 11)
หลักการ
ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

และ ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และ ของหน่วยงานของรัฐ
และ ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น

ข้อยกเว้น ไม่ต้องประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง
1) กรณีจ าเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ ทั้งนี้ ตามมาตร 56(1) (ค) หรือ (ฉ)
2) กรณีที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้างตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุโดย

ฉุกเฉิน หรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด ทั้งนี้ ตามมาตรา 56(2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)
3) กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือที่มีความ

จ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา 70(3) (ข) หรือ (ฉ)
4) กรณีงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความ

มั่นคงของชาติ ทั้งนี้ ตามมาตรา 82(3)



กำรจัดท ำแผนกำรจัดซื้อจัดจ้ำง (ระเบียบข้อ 11 - 13)

หน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบ
วงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอ านาจในการ
พิจารณางบประมาณแล้ว

1

เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายในการ
ปฏิบัติงานนั้น จัดท าแผนฯ ประจ าปี เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อขอความ
เห็นชอบ

2

ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย
(1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(2) วงเงินที่จะจัดซื้อหรือจ้างโดยประมาณ
(3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(4) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางก าหนด

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ
เห็นชอบ

3

หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศเผยแพร่
• เว็บไซต์ e – GP
• เว็บไซต์หน่วยงาน
• ปิดประกาศ ณ ที่ท าการ

4

ยกเว้น
กรณีที่บัญญัติไว้ใน มำตรำ 11 วรรคหนึ่ง

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป
ตามแผน เพื่อให้พร้อมที่จะท าสัญญา
หรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติ
ทางการเงินแล้ว

5

หากหน่วยงานของรัฐไม่
ประกาศแผนฯ โครงการใด ใน
ระบบ e-GP จะไมส่ามารถ
ด าเนินการจดัซือ้จดัจ้างใน
โครงการนัน้ใด้

ข้อควรระวัง

กำรเปลี่ยนแปลงแผนฯ

ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับ
มอบหมายจัดท ารายงานพร้อม
ระบุเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลง
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เพื่อขอความเห็นชอบ



ขั้นตอนกำรซื้อหรือจ้ำง

การตรวจรับพัสดุ

ท ารายงานขอซื้อ/จ้าง

ด าเนินการจัดหา

ขออนุมัติสั่งซื้อ/จ้าง

การท าสัญญา

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง จัดท าและประกาศเผยแพร่แผนฯ

เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานขอซื้อขอ

ประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ / ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งขั้น

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ



กำรจัดท ำร่ำงขอบเขตของงำนหรือรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะ
ของพัสดุหรือแบบรูปรำยกำรงำนก่อสร้ำง (ข้อ 21)

การซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
• แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
• หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หน้าที่ : จัดท าร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือ
จ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย

การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
• แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง
• หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่ง
หน้าที่ : จัดท าแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
หรือ จะด าเนินการจ้างตามความในหมวด 4 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก็ได้

องค์ประกอบ ระยะเวลำกำรพิจำรณำ และกำรประชุมของคณะกรรมกำร 
ให้เป็นไปตำมที่หัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐก ำหนดตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม



รำยงำนขอซื้อขอจ้ำง (ข้อ 22)
**ก่อนการซื้อหรือจ้างแต่ละวิธี  ต้องท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง**หลักกำร

เจ้ำหน้ำที่

หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่

หัวหน้ำหน่วยงำนของรฐั

จัดท ำ / เสนอผ่ำน

ขอควำมเห็นชอบ

ให้ควำมเห็นชอบ



 1. เหตุผลความจ าเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
 2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างที่จะซื้อ หรือจ้าง 

แล้วแต่กรณี
 3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
 4. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อ

หรือจ้างในครั้งนั้น 
 5. ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น  หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
 6. วิธีจะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
 7. หลักเกณฑก์ารพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ 
 8. ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จ าเป็นในการซื้อหรือจ้าง การออกประกาศ

และเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน

กรณี ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ค) มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ง) หรือวงเงินเล็กน้อย(กฎกระทรวง) ซึ่งไม่อาจท า
รายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบจะท ารายงาน เฉพาะรายการที่เห็นว่าจ าเป็นก็ได้ 



คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำง (ข้อ 25)
คณะกรรมการ
พิจารณาผล

การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการ
พิจารณาผล

การสอบราคา

คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้าง

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการ
ซื้อหรือจ้าง

โดยวิธีคัดเลือก

ให้คณะกรรมการซื้ อ
ห รื อ จ้ า ง แ ต่ ล ะ ค ณ ะ 
รายงานผลการพิจารณา
ต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐภายในระยะเวลา
ที่ก าหนด ถ้ามีเหตุที่ท า
ให้การรายงานล่าช้า ให้
เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาขยาย
เวลาให้ตามความจ าเป็น



 ประธำน 1 คน
 กรรมกำรอื่นอย่ำงน้อย 2 คน 

ยกเว้น งำนจ้ำงที่ปรึกษำ กรรมกำร อย่ำงน้อย 4 คน
 แต่งตั้งจำกข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนรำชกำร พนักงำน
มหำวิทยำลัย พนักงำนของรัฐ พนักงำนหน่วยงำนของรัฐ
หรือที่เรียกชื่ออย่ำงอื่น โดยค ำนึงถึงลักษณะหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ
ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส ำคัญ

ในกรณีจ ำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงำนของรัฐจะแต่งตั้ง
บุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมกำรด้วยก็ได้  แต่จ ำนวนกรรมกำรที่เป็น
บุคคลอื่นจะต้องไม่มำกกว่ำจ ำนวนกรรมกำรตำมวรรคหนึ่ง

องค์ประกอบของคณะกรรมกำร (ข้อ 26)



ในกำรซื้อหรือจ้ำงครั้งเดียวกัน ห้ำมแต่งตั้งผู้ที่เป็น
กรรมกำรพิจำรณำผลกำรประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ 
กรรมกำรพิจำรณำผลกำรสอบรำคำ หรือกรรมกำรซื้อหรือ
จ้ำงโดยวิธคีัดเลือกเป็นกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมกำรซื้อหรือจ้ำงทุกคณะ ควรแต่งตั้ ง
ผู้ช ำนำญกำรหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงำนซื้อหรือจ้ำงนั้น ๆ 
เข้ำร่วมเป็นกรรมกำรด้วย

ข้อห้าม (ข้อ 26 วรรค 3)



การประชุมของคณะกรรมการ

องค์ประชุม - ประธำน + กรรมกำรไม่น้อยกว่ำกึ่งหนึ่ง 
- ประธำนจะต้องอยู่ด้วยทุกครั้ง 

มตกิรรมการ - ถือเสียงข้ำงมำก
- ถ้ำเสียงเท่ำกันใหป้ระธำนออกเสยีงเพิม่อีก 1 เสียง

เว้นแต่
- คณะกรรมกำรตรวจรับพสัดุ
- ต้องใช้มติเอกฉันท์

กรรมกำรของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมกำร  ให้ท ำบันทึกควำมเห็น
แย้งไว้ด้วย



วิธีการซื้อหรือจ้าง : ประกาศเชิญชวนทั่วไป

มี 3 วธีิ

3. วธีิเฉพาะ
เจาะจง

2. วธีิคดัเลือก

1. วธีิประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 
(e-market)

วธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์
(e-bidding)

วธีิสอบราคา



วธีิตลาดอิเลก็ทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) (ขอ้ 30)

วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (e – market) คือ กำรซื้อหรือจ้ำงที่มีคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุ
ที่ไม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้ำหรืองำนบริกำรที่มีมำตรฐำน และได้ก ำหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้ำ 
(e – catalog) โดยให้ด ำเนินกำรในระบบตลำดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic Market : e –
market) ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด ซึ่งสำมำรถกระท ำได้  2 ลักษณะ ดังนี้

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา คือ การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีวงเงินเกนิ 
500,000 บาท แต่ไม่เกนิ 5,000,000 บาท

(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอเิลก็ทรอนิกส์ คือ การซ้ือหรือจ้างคร้ังหน่ึง ซ่ึงมี
วงเงนิเกนิ 5,000,000 บาท 



e - catalogผู้ค้าภาครัฐ

ลงทะเบียนในระบบ 
e – GP และลงสินค้า /

บริการ ในระบบ 
e - catalog

Market

หน่วยงานของรัฐ

เผยแพร่ประกาศและ
เอกสารซ้ือจ้างใน

ระบบ e-GP, เวบ็ไซต์
หน่วยงาน และปิด

ประกาศ ไม่น้อยกว่า 3 
วนัท าการ (ข้อ 35)

การเสนอราคา

-ใบเสนอราคา

-ประมูล

อเิลก็ทรอนิกส ์

ประกาศ ผู้ค้า
ตอบ
กลับ

e-Market

(ขอ้ 38) การ

คดัเลอืกผูช้นะ

การเสนอราคา

หน.หน่วยงาน 
เห็นชอบ

รายงานขอซ้ือ
ขอจ้างฯ 
(ข้อ 22)

(ข้อ 34) ให้ก ำหนดวัน/
เวลำ กำรเสนอรำคำ 
เป็นวันถัดจำกวัน

สุดท้ำยของระยะเวลำ
กำรเผยแพร่ฯ โดย

ก ำหนดเป็นวัน เวลำ 
ท ำกำร เท่ำนั้น

ต้องด าเนินการก่อนการเสนอราคา



วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding : e - bidding)

กำรซื้อหรือจ้ำงครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บำท และเป็นสินค้ำ
หรืองำนบริกำรที่ไม่ได้ก ำหนดรำยละเอียดคุณลักษณะเฉพำะของพัสดุไว้ใน
ระบบข้อมูลสินค้ำ (e – catalog) 
โดยให้ด ำเนินกำรในระบบประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Bidding : e – bidding) ตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด



หน่วยงำนของรัฐ จัดท ำ

ผู้ค้าภาครัฐ

e-Bidding
แผนจัดซ้ือจัดจ้ำง

ข้อ11

ร่างขอบเขต/
รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ หรือแบบรูป

รายการงานก่อสร้าง

ข้อ21

ราคากลาง

ม.4

เจ้าหน้าที่จัดท าเอกสารซื้อหรือ
จ้างพร้อมประกาศเชิญชวน

รายงานขอซื้อขอจ้าง

ข้อ43-44

ข้อ22

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้
ความเห็นชอบ

กำรรับฟังควำมคิดเห็น

ข้อ45-47

- วงเกิน 5 แสน แต่ไม่เกิน 5 ล้านบาท
ดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

- วงเงินเกิน 5 ล้านบาท
ต้องเผยแพร่เพื่อรับฟังความคดิเห็น

ระบบ e-GP และ เว็บไซต์
หน่วยงาน*

ให้ / ขำย เอกสำร
ฯ

หัวหน้าเจ้าหน้าที่
เผยแพร่ประกาศและเอกสาร
ซื้อ/จ้าง (ระยะเวลาที่ก าหนด)

• ระบบ e-GP
• เว็บไซต์หน่วยงำน

ข้อ48-53

สตง.
โดยกรมบัญชีกลำง
ผ่ำนระบบ

ข้อ50

คณะกรรมการฯ จัดพิมพ์ใบเสนอราคา/
เอกสารการเสนอราคา ตรวจสอบคุณสมบัติ 
เอกสาร หลักฐาน ตามประกาศ พิจารณาผล 

และจัดท ารายงานผลการพิจารณา เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข้อ55-58

ดุลพินิจ หน.หน่วยงาน ที่จะ
ก าหนดให้สอบถามรายละเอียด

เพิ่มเติม (e-mail)

ข้อ52

เสนอรำคำในวัน/เวลำ
ที่ก ำหนด

ข้อ54

หน.เจ้ำหน้ำที่
ประกำศผู้ชนะ

ข้อ59

แจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
ผ่านทาง e - mail

- ระบบ e-GP
- เว็บไซต์หน่วยงำน
- ปิดประกำศ



การพจิารณาผลการเสนอราคา

กรณีมีผู้เสนอราคาหลายราย กรณีมีผู้เสนอราคารายเดียว กรณีไม่มีผู้เสนอราคา

ให้เสนอควำมเห็นให้
ซื้อ/จ้ำง จำกรำยที่เสนอรำคำ

ต่ ำสุด
กรณมีีผู้เสนอรำคำต่ ำสุดเท่ำกัน
หลำยรำย ให้พิจำรณำผู้ที่เสนอ

รำคำในล ำดับแรก

พิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำ มีควำม
เหมำะสมและ

เป็นประโยชน์ต่อ
รำชกำร ให้เสนอ

ควำมเห็นให้
รับรำคำ

พิจำรณำแล้ว
เห็นว่ำ ไม่มี

ควำมเหมำะสมและ
ไม่เป็นประโยชน์ต่อ

รำชกำร 

ให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่เสนอ
ควำมเห็นเพื่อยกเลิก 

และด ำเนินกำรใหม่ 
หรือใช้วิธีคัดเลือก

ตำมมำตรำ 56 (1) (ก) หรือวิธี
เฉพำะเจำะจง 

ตำมมำตรำ 56 (2) (ก) 



วิธีการซื้อหรือจ้าง โดยวิธีสอบราคา

วิธีสอบรำคำ คือ กำรซื้อหรือจ้ำงครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บำท แต่ไม่เกิน 

5,000,000 บำท 

• ใหก้ระท ำได้ในกรณีที่หน่วยงำนของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจ ำกัดในกำรใช้

สัญญำณอินเตอร์เน็ต ท ำให้ไม่สำมำรถด ำเนินกำรผ่ำนระบบตลำดอิเล็กทรอนิกส์

หรือระบบประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ได้ 

• ทั้งนี้ ให้เจ้ำหน้ำที่ระบุเหตุผลควำมจ ำเป็นที่ไม่อำจด ำเนินกำรซื้อหรือจ้ำงด้วยวิธี

ตลำดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรำยงำนขอซื้อหรือ

ขอจ้ำงด้วย



(ก)

(ข) (ค) (ง)

การซื้อหรือจ้าง โดยวิธีคัดเลือก (มาตรา 56 (1))
ก. กรณีใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ/หรือข้อเสนอไม่ได้รับกำรคัดเลือก

ข. กรณีพัสดุที่ต้องกำรจัดซื้อจัดจ้ำงมีคุณลักษณะพิเศษ หรือซับซ้อน ผู้ประกอบกำรมีจ ำนวนจ ำกัด

ค. กรณีมีควำมจ ำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมำจำกเกิดเหตุกำรณ์ที่ไม่อำจคำดหมำยได้           
ซึ่งหำกใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปจะท ำให้ไม่ทันต่อควำมต้องกำรใช้พัสดุ

ง. กรณีพัสดุที่โดยลักษณะกำรใช้งำน หรือมีข้อจ ำกัดทำงเทคนิคที่จ ำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นกำรเฉพำะ

จ. กรณีพัสดุที่จ ำเป็นต้องซ้ือโดยตรงจำกต่ำงประเทศ หรือด ำเนินกำรผ่ำนองค์กำรระหว่ำงประเทศ

ฉ. กรณีเป็นพัสดุที่ใช้ในรำชกำรลับ หรือเป็นงำนที่ต้องปกปิดเป็นควำมลับของหน่วยงำนของรัฐ 
หรือที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงของประเทศ

ช. กรณีงำนจ้ำงซ่อมพัสดุที่จ ำเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทรำบควำมช ำรุดเสียหำยก่อนจึงจะประมำณค่ำซ่อมได้

ซ. กรณีอื่นที่ก ำหนดในกฎกระทรวง



หน่วยงำนของรัฐ จัดท ำ

ผู้ค้าภาครัฐคดัเลอืก
แผนจัดซ้ือจัดจ้ำง

ข้อ11

ร่างขอบเขต/
รายละเอียดคุณ

ลักษณะเฉพาะของ
พัสดุ หรือแบบรูป

รายการงานก่อสร้าง

ข้อ21

ราคากลาง

ม.4

เจ้าหน้าที่จัดท า

รายงานขอซื้อขอจ้าง ข้อ22

ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้
ความเห็นชอบ

คณะกรรมกำร

ข้อ74(1)

- จัดท าหนังสือเชิญชวน ไม่น้อย
กว่า 3 ราย / จัดท าบัญชีรายชื่อ
- ก าหนดวันเสนอราคา

เจ้าหน้าที่
ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุ

วัน/เวลาที่รับซอง

• ออกใบรับแก่ผู้ยื่น
• ส่งมอบซองแก่ คกก. ข้อ68

คณะกรรมการฯ เปิดซองข้อเสนอ/
ตรวจสอบเอกสารหลักฐานต่าง ๆ/ลงลายมือ

ชื่อทุกแผ่น/ตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์
ร่วมกัน/พิจารณาผล และจัดท ารายงานผล
การพิจารณา เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ข้อ55

จัดเตรียมข้อเสนอ/ผนึกซองจ่า
หน้าถึงประธานคณะกรรมการ 
และส่งให้หน่วยงานโดยยื่นตรง
ต่อหน่วยงานของรัฐ/รับรอง

เอกสาร

ข้อ68

วันเปิดซอง

ข้อ54

หน.เจ้ำหน้ำที่
ประกำศผู้ชนะ

ข้อ42

แจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกรายทราบ
ผ่านทาง e - mail

- ระบบ e-GP
- เว็บไซต์หน่วยงำน
- ปิดประกำศ



(ก)

กำรซื้อหรือจ้ำง โดยวิธีเฉพำะเจำะจง (มำตรำ 56 (2))
ก. กรณีใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้    
รับกำรคัดเลือก
ข. กรณีจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่มีกำรผลิต จ ำหน่ำย ก่อสร้ำง หรือให้บริกำรทั่วไป และมีวงเงินในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงครั้ง
หนึ่งไม่เกินวงเงินตำมที่กฎกระทรวงก ำหนด (ไม่เกิน 5 แสนบำท)
ค. กรณีจัดซ้ือจัดจ้ำงพัสดุที่มีผู้ประกอบกำรซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรำยเดียว หรือมีผู้ประกอบกำรเพียงรำยเดียว
ในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทนได้
ง. กรณีมีควำมจ ำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจำกเกิดอุบัติภัย/ภัยธรรมชำติ หรือโรคติดต่ออันตรำยตำม
กฎหมำยว่ำด้วยโรคติดต่อ และกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงโดยวิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอำจก่อให้เกิดควำม
ล่ำช้ำเสียหำยอย่ำงร้ำยแรง
จ. กรณีเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ท ำกำรจัดซื้อจัดจ้ำงไว้ก่อนแล้ว และมีควำมจ ำเป็นต้องท ำกำรจัดซ้ือจัดจ้ำง
เพ่ิมเติมหรือต่อเนื่องในกำรใช้พัสดุนั้น 
ฉ. กรณีเป็นพัสดุท่ีจะขำยทอดตลำดโดยหน่วยงำนของรัฐ องค์กำรระหว่ำงประเทศ หรือหน่วยงำนของต่ำงประเทศ
ช. กรณีเป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้ำงซึ่งจ ำเป็นต้องซื้อเฉพำะแห่ง
ซ. กรณีอื่นที่ก ำหนดในกฎกระทรวง



(ก)
กรณีใช้วิธีตามมาตรา 56 (2) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง หรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
ประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่า ผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้าง
เสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้

(ข) กรณีตามมาตรา 56 (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงมายื่นราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่า
ราคาในท้องถิ่น หรือราคาหรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้

(ค)
กรณีจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมหรือต่อเนื่องจากพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว ตามมาตรา 56 (2) (จ) ให้เจรจากับ
ผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียด และราคาที่ต่ า
กว่าหรือราคาเดิม โดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ

การซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ข้อ 78. เม่ือหวัหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเหน็ชอบรายงานขอซือ้ขอจ้างตามข้อ 22 แล้ว ให้คณะกรรมการซือ้
หรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ด าเนินการดงัตอ่ไปนี ้



(ง) กรณีตามมาตรา 56 (2) (ฉ) ให้ด าเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา

(จ) กรณีตามมาตรา 56 (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่า ราคาที่เสนอ
นั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะท าได้

ข้อ 79. กรณีตำมมำตรำ 56 (2) (ข) ให้เจ้ำหน้ำที่เจรจำตกลงรำคำกับผู้ประกอบกำรที่มีอำชีพขำยหรือรับจ้ำงนั้นโดยตรง 
แล้วให้หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ซื้อหรือจ้ำงภำยในวงเงินที่ได้รับควำมเห็นชอบจำกหัวหน้ำหน่วยงำนของรัฐ 

ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่อาจคาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจด าเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่
หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

การซื้อหรือจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ดว่นที่สดุท่ี กค(กวจ) 0405.2/ว 123



ผลกำรประเมิน
ผู้ประกอบกำร

ต้นทุนของพัสดุนั้น
ตลอดอำยุกำรใช้งำน

มำตรฐำน
ของสินค้ำ
หรือบริกำร

เป็นพัสดุท่ีรัฐ
ต้องกำรส่งเสริม
หรือสนับสนุน

บริกำร
หลังกำรขำย

เกณฑ์ในกำรพิจำรณำข้อเสนอ (ม.65 วรรคหนึ่ง)

รำคำ

ข้อเสนอด้ำนเทคนิค
หรือข้อเสนออื่น

ในกรณีที่ก ำหนดให้มี



 ให้หน่วยงำนของรัฐประกำศผลผู้ชนะกำรจัดซื้อจัดจ้ำงหรือผู้ได้รับกำรคัดเลือกและเหตุผลสนับสนุนใน
ระบบเครือข่ำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงและของหน่วยงำนของรัฐตำมวิธีกำรที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด และ
ให้ปิดประกำศโดยเปิดเผย ณ สถำนท่ีปิดประกำศของหน่วยงำนของรัฐ

ม. 66
กำรประกำศผู้ชนะ & ลงนำมในสัญญำ

 กำรลงนำมในสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำงจะกระท ำได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลำอุทธรณ์และไม่มีผู้ใดอุทธรณ์ตำม
มำตรำ ๑๑๗ หรือในกรณีที่มีกำรอุทธรณ์ เมื่อหน่วยงำนของรัฐได้รับแจ้งจำกคณะกรรมกำรพิจำรณำอุทธรณ์ให้ท ำ
กำรจัดซ้ือจัดจ้ำงต่อไปได้ 

เว้นแต่

- กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน ตำมมำตรำ ๕๖ (๑) (ค) 
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
- กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่มีวงเงินเล็กน้อยตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง



ก่อนลงนำมในสัญญำหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการไปแล้วได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับกำรจัดสรรเงินงบประมำณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเงินงบประมาณที่ได้รับกำรจัดสรรไม่

เพียงพอที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป
(2) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกข้อเสนอมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมี

ส่วนได้เสียกับรำยอื่นหรือขัดขวำงกำรแข่งขันอย่ำงเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือส่อว่ำกระท ำกำร
ทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด

(3) การด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้ำงต่อไปอำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำนของรัฐหรือกระทบต่อ
ประโยชน์สำธำรณะ

(4) กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

กำรยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ ผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิกนั้นจะ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้

ม. 67 กำรยกเลิกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

เมื่อมีกำรยกเลิกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ให้หน่วยงำนของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบกำรซึ่งมำรับหรือซื้อเอกสำรเชิญชวนทุกรำย
ทรำบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกกำรจัดซื้อจัดจ้ำงครั้งนั้น



ต้องท ำสัญญำตำมแบบที่
คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด โดยควำม
เห็นชอบของส ำนักงำนอัยกำรสูงสุด 

หำกมีควำมจ ำเป็นต้องท ำแตกต่ำงจำกที่
ก ำหนด โดยไม่ท ำให้หน่วยงำนของรัฐ
เสียเปรียบ สำมำรถกระท ำได้

หำกเห็นว่ำมีปัญหำในทำงเสียเปรียบ ให้ส่ง
ร่ำงให้ส ำนักงำนอัยกำรสูงสุดพิจำรณำก่อน

กำรท ำสัญญำ ม. 93 ม. 96 กำรจัดท ำข้อตกลงเป็นหนังสือ
• หน่วยงำนรัฐอาจท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท ำตำมแบบสัญญำที่

คณะกรรมกำรนโยบำยก ำหนด ตำมมำตรำ 93 ก็ได้ เฉพำะในกรณี ดังต่อไปนี้

1. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือกตำมมำตรำ 56 (1) (ค) หรือ กำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดย
วิธีเฉพำะเจำะจง ตำมมำตรำ 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือกำรจ้ำงที่ปรึกษำโดยวิธี
เฉพำะเจำะจงตำมมำตรำ 70 (3) (ข)

2. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงจำกหน่วยงำนรัฐ

3. กรณีที่คู่สัญญำสำมำรถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภำยใน 5 วันท ำกำร นับแต่วันถัด
จำกวันท ำข้อตกลง

4. กำรเช่ำที่ผู้เช่ำไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจำกค่ำเช่ำ

5. กรณีอื่นตำมที่คณะกรรมกำรนโยบำยประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง วงเงินเล็กน้อย ตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง จะไม่ท ำข้อตกลง
เป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐำนในกำรจัดซ้ือจัดจ้ำงครั้งนั้น 

ประกาศ คกก.นโยบายฯ (ซือ้ตรงจาก ตปท. และ เช่าอสงัหาฯ+



สัญญำหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ ลงนำมแล้วจะ
แก้ไขไม่ได้ 

เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มี
อ ำนำจที่จะพิจำรณำ  อนุมัตใิห้แก้ไขได้
(1) เป็นกำรแก้ไขตำมมำตรำ 93 วรรคห้ำ  
(แก้ไขให้เป็นไปตำมควำมเห็นของส ำนักงำนอัยกำร
สูงสุด) 
(2) ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นต้องแก้ไขสัญญำหรือ
ข้อตกลง หำกกำรแก้ไขนั้นไม่ท ำให้หน่วยงำนของรัฐ
เสียประโยชน์ 
(3) เป็นกำรแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงำนของรัฐ
หรือประโยชน์สำธำรณะ
(4) กรณีอ่ืนตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง

ม. 97 กำรแก้ไขสัญญำ ม. 102 
กำรงดหรือลดค่ำปรับ 

หรือกำรขยำยระยะเวลำท ำกำรตำมสัญญำ

(1) เหตุเกิดจำกควำมผิดหรือควำมบกพร่องของ
หน่วยงำนของรัฐ

(2) เหตุสุดวิสัย

(3) เหตุเกิดจำกพฤติกำรณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญำไม่
ต้องรับผิดตำมกฎหมำย

(4) เหตุอื่นตำมที่ก ำหนดในกฎกระทรวง 



 การลงนามในสัญญา เป็นอ านาจของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

การลงนามในสัญญาจะกระท าได้เมื่อ
พ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ

กำรท ำสัญญำ (ข้อ 161) กำรแก้ไขสัญญำ (ข้อ 165)

 การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิค
เฉพาะอย่าง จะต้องได้รับการรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและ
วิศวกรผู้ช านาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถ
รับรอง คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่อสร้าง หรือ
งานเทคนิคเฉพาะอย่างนั้น แล้วแต่กรณีด้วย

 เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้วแต่กรณี ได้อนุมัติการ
แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลง
นามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น

 การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตาม ม.97 ต้องอยู่ภายในขอบข่าย
แห่งวัตถุประสงค์เดิมของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น โดยต้อง
พิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือรายละเอียดของงาน 
รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองาน ตามสัญญาหรือข้อตกลง กับพัสดุที่
จะท าการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

 ให้หน่วยงานของรัฐส่งส าเนาสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือ ซึ่งมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้น
ไป ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและ
กรมสรรพากรภายใน 30 วัน นับแต่วันท าสัญญา
หรือข้อตกลง หรือตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
ก าหนด

(ข้อ 161)



1

2

3

กำรก ำหนดอัตรำค่ำปรับในสัญญำ (ข้อ 162)



ในกรณีที่มี เหตุตำมที่กฎหมำยก ำหนด(1)

เหตุอันเชื่อได้ว่ำผู้ขำยหรือผู้รับจ้ำงไม่สำมำรถส่ง
มอบงำนหรือท ำงำนให้แล้วเสร็จได้ภำยใน
ระยะเวลำที่ก ำหนด(2) เหตุอื่นตำมที่ก ำหนดไว้ใน
พระรำชบัญญัตินี้หรือในสัญญำหรือข้อตกลง (3)

หรือเหตุอื่นตำมระเบียบที่รัฐมนตรีก ำหนด(4)

ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ ำนำจที่จะบอกเลิก
สัญญำหรือข้อตกลงกับคู่สัญญำ

มำตรำ 103 เหตุบอกเลิกสัญญำ



กำรอุทธรณ์ (ม.114 – 119)

ผู้ยื่นข้อเสนอ

หนังสือลงลายมือชือ่ผูอุ้ทธรณ์

(1) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) การยกเลิกตาม ม. 67
(3) การละเว้นการอ้างถึง พรบ.
(4) กรณีอื่นที่ก าหนดไว้ใน
กฎกระทรวง

- คุณสมบัติของผุ้ยื่นข้อเสนอราย
อื่น โดยวิธี e-bidding

- กรณีที่เผยแพร่ร่าง แล้วผู้ยื่น
ไม่ได้วิจารณ์

ไม่สามารถอทุธรณไ์ด้
ภายใน 7 วันท าการ นับแต่วนั

ประกาศผล

หน่วยงานของรัฐ
พิจารณาให้แลว้เสร็จ
ภายใน 7 วันท าการ

เห็นด้วย

ไม่เห็นด้วย

ด าเนินการตาม
ความเห็นดังกล่าว

คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์

ภำ
ยใ

น 
3

วัน
ท ำ

กำ
ร

พิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน 
30 วัน นับแต่วันที่ได้รับ

รายงาน หากเร่ืองใดพิจารณา
ไม่ทัน ให้ขยายระยะเวลา

ออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละ
ไม่เกิน 15 วัน

ความเห็นของ
คณะกรรมการ เป็นที่สุด

ผู้อุทธรณ์ใดไม่พอใจค าวินิจฉัย 
มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาล / ทั้งนี้

ไม่กระทบต่อการลงนามในสัญญา

ด่วนที่สุด ท่ี กค (กอร) 0405.2/ว 124 9 มี.ค. 61 เรื่อง กำรก ำหนดแบบรำยงำนควำมเห็นอูทธรณ์ของหน่วยงำนของรัฐ

แบบ อธ 2 (ว 185)



หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งช้ัน

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ไม่เกิน 200,000,000 บาท เกิน 200,000,000 บาท

วิธีคัดเลือก ไม่เกิน 100,000,000  บาท เกิน 100,000,000  บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกิน 50,000,000  บาท เกิน 50,000,000  บาท

อ ำนำจในกำรสั่งซื้อหรือสั่งจ้ำง (ข้อ 84 – 86)

ส าหรับรัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดแตกต่าง ให้เสนอ
คณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ



หลักประกันกำรเสนอรำคำ
เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรือจ้าง หรือการ

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอ่สร้าง ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดหลักประกันการเสนอราคา ส าหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไป 

ทีม่ีวงเงินซื้อหรือจ้างเกินกว่า 5,000,000 บาท ดังนี้

การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ใช้หลักประกัน
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค
หรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 

(2) หนังสือค ้าประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

(3) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
(4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลกัทรัพย์ ที่ได้รับ

อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

ส าหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปน้ี

(1) เงินสด
(2) เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็ค

หรือดราฟท์นั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
(3) หนังสือค ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่คณะกรรมการ

นโยบายก าหนด
(4) หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทนุหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับ

อนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ าประกันตาม
ประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย 



หลกัประกนัสญัญา

ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้ 
(ข้อ 167) 

1. เงินสด
2. เช็คหรือดราฟทท์ี่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย... 
3. หนังสือค้ าประกันของธนาคารใน
ประเทศโดยอาจเป็นหนังสือค้ าประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ก็ได้
4. หนังสือค้ าประกันของบริษัทเงินทุน...
5. พันธบัตรรัฐบาลไทย

มูลค่าหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกัน
สัญญา (ข้อ 168)
 ร้อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุ

ที่จัดซื้อจัดจ้างในครั้งนั้น
 เว้นแต่ การจัดหาที่เห็นว่าส าคัญพิเศษ ก าหนด

สูงกว่าร้อยละ 5  แต่ไม่เกินร้อยละ 10 ก็ได้ 

กรณีหน่วยงำนของรัฐเป็นผู้ยืน่ข้อเสนอ
หรือเป็นคู่สัญญำ ไม่ต้องวำงหลักประกัน 
(ข้อ 169)



กำรคืนหลักประกัน
หลักประกันกำรเสนอรำคำคืนภำยใน 15 วัน นับถัดจำกวันที่หัวหน้ำ
หน่วยงำนของรัฐได้พิจำรณำรำยงำนผลคัดเลือกผู้ชนะกำรซื้อหรือจ้ำง
เรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรำยที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอรำคำต่ ำสุด
ไม่เกิน 3 รำย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท ำสัญญำหรือข้อตกลง หรือผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้พ้นจำกข้อผูกพันแล้ว 

หลักประกันสัญญำ ให้คืนแก่คู่สัญญำ หรือผู้ค้ ำประกันโดยเร็ว และ
อย่ำงช้ำต้องไม่เกิน 15 วัน  นับถัดจำกวันที่คู่สัญญำพ้นข้อผูกพันตำม
สัญญำแล้ว 



กำรบริหำรสัญญำและกำรตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

งำนซื้อหรืองำนจ้ำง ระเบียบฯ
ข้อ 175

งำนจ้ำงก่อสร้ำง ระเบียบฯ
ข้อ 176

งำนจ้ำงที่ปรึกษำ ระเบียบฯ
ข้อ 179

งำนจ้ำงออกแบบควบคุมงำนก่อสร้ำง
ระเบียบฯ
ข้อ 180



หลักเกณฑ์กำรตรวจรับพัสดุ

ยกเว้น

คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ

“กำรซื้อหรือจ้ำง ไม่เกิน 500,000 บำท (ม. 56 (2) (ข))” ในกรณีที่มีควำมจ ำเป็นเร่งด่วน
โดยไม่ได้คำดหมำยไว้ก่อน และไม่อำจด ำเนินกำรตำมปกติได้ทัน ให้เจ้ำหน้ำที่หรอืผู้ที่รับผดิชอบ

ในกำรปฏิบัติงำนนั้นด ำเนินกำรไปก่อนแล้วรบี “รำยงำนขอควำมเห็นชอบ”  
เมื่อได้รับควำมเห็นชอบแล้วให้ถือว่ำรำยงำนดังกลำ่วเป็น  “หลักฐำนกำรตรวจรับ” โดยอนุโลม

กำรซื้อหรือจ้ำง ไม่เกิน 100,000 บำท (กฎกระทรวง)
แต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็น “ผู้ตรวจรับ”

ม.100 ในกำรด ำเนินกำรตำมสัญญำหรือ
ข้อตกลงเพื่อรับผิดชอบในกำรบริหำรสัญญำ

หรือข้อตกลงและกำรตรวจรับพัสดุ



สรุปกฎกระทรวง ประกาศฯ และหนังสือเวียน



1.กฎกระทรวง ก าหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560

• เพิ่มเติม “หน่วยงานของรฐั” ในมาตรา 4
• ให้ทุนหมุนเวยีนที่มสีถานะเปน็นติิบคุคลตามกฎหมายวา่ด้วยการบริหารทุน

หมุนเวียน เป็นหน่วยงานของรฐัตามพระราชบญัญตัิการจัดซือ้จัดจ้างและการ
บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560



2.กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560

1. การจดัซือ้จดัจา้งตาม มาตรา 56 (2) (ข) วงเงนิในการจดัซือ้จดัจา้งครัง้หนึง่ไมเ่กนิ 500,000 บาท

2. งานจา้งทีป่รกึษาดงัตอ่ไปนี ้ให้ใชว้ธิีเฉพาะเจาะจง
• วงเงนิค่าจา้งครั้งหนึง่ไมเ่กนิ 500,000 บาท
• ที่ปรึกษาในงานจา้งนัน้มจี านวนจ ากดั และมีวงเงนิค่าจา้งครั้งหนึง่ไมเ่กนิ 5,000,000 บาท

3. งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงานกอ่สรา้ง วงเงนิกอ่สรา้งครัง้หนึง่ไมเ่กนิ 5,000,000 บาท

4. กรณีวงเงนิเล็กนอ้ยไมเ่กนิ 100,000 บาท จะไมท่ าขอ้ตกลงเป็นหลังสือไวต้อ่กนักไ็ด ้แต่ต้องมี
หลักฐานไว้ตอ่กนั

5. กรณีวงเงนิเล็กนอ้ยไมเ่กนิ 100,000 บาท จะแต่งตัง้บคุคลหนึง่บุคคลใดเปน็ผู้ตรวจรบัพสัดกุไ็ด้



3.กฎกระทรวง ก าหนดพสัดทุีร่ฐัตอ้งการสง่เสริมหรอืสนับสนุน และก าหนดวิธีการจัดซือ้      
จัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลอืกและวิธเีฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560

แบ่งออกเปน็ 7 หมวด ได้แก่

1 พัสดุส่งเสิรมและพัฒนาดา้นการเกษตร

2 พัสดุส่งเสรมิวสิาหกจิขนาดกลางและขนาดยอ่มและผู้ดอ้ยโอกาส

3 พัสดุส่งเสิรมการเรยีนการสอบ

4 พัสดุส่งเสรมิการวจิยัและการพฒันาหรอืการใหบ้ริการทางการศึกษา

5 พัสดุส่งเสรมินวตักรรม

6 พัสดุส่งเสรมิสุขภาพและสาธารณสุข

7 พัสดุส่งเสรมิความมัน่คงดา้นพลังงานและทรพัยากรธรรมชาต ิ



4.กฎกระทรวง ก าหนดเร่ืองการจัดซ้ือจัดจ้างกบัหน่วยงานของรัฐทีใ่ช้
สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้

ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อท าการจัดซือ้จัดจ้าง ไม่มีสทิธิอุทธรณ์เก่ียวกับ
เร่ืองดังต่อไปนี ้
1. คุณสมบตัขิองผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าร่วมการจัดซือ้จัดจ้างพัสดุในครัง้

นัน้ โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ด้วยวธีิตลาดอิเล็กทรอนิกส์

2. กรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเหน็ร่าง TOR 
หรือ Spec ก่อนท าการจัดซือ้จัดจ้าง แต่ไม่มีการวจิารณ์แต่อย่างใด



5.กฎกระทรวง ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเง่ือนไขการขึน้ทะเบียนทีป่รึกษา พ.ศ. 2560

• บททั่วไป นิยำมของค ำว่ำ “ที่ปรึกษำ” “ที่ปรึกษำอิสระ” “ที่ปรึกษำนิติบุคคล” “บุคลำกรที่ปรึกษำ” ฯลฯ

หมวด 1 ประเภท คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ำม และหลักเกณฑ์กำรขึ้นทะเบียน

หมวด 2 กำรขึ้นทะเบียนและอัตรำค่ำธรรมเนียม

หมวด 3 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของที่ปรึกษำ

หมวด 4 กำรเปลี่ยนแปลงและกำรเพิ่มเติมข้อมูล

หมวด 5 กำรเพิกถอนและกำรยกเลิกกำรขึ้นทะเบียน

หมวด 6 กำรอุทธรณ์

หมวด 7 กำรให้บริกำรข้อมูล

บทเฉพำะกำล



6.กฎกระทรวง ก ำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ทีม่ีสิทธขิอขั้นทะเบียนผู้ประกอบกำร พ.ศ. 
2560

หมวด 1 คุณสมบัติและลักษณะต้องหำ้มของผู้ประกอบกำรที่มีสทิธิขอขึ้นทะเบียน

หมวด 2 กำรตรวจสอบคุณสมบัติและลกัษณะต้องห้ำม และกำรตรวจติดตำม

หมวด 3 กำรก ำหนดประเภทชั้นและกำรเลื่อนชัน้ผูป้ระกอบกำร

หมวด 4 กำรเพิกถอนรำยชื่อออกจะทะเบียน

หมวด 5 อัตรำค่ำธรรมเนียมและกำรขอขึ้นทะเบียนและหลักฐำนกำรขึ้นทะเบยีน

หมวด 6 กำรอุทธรณ์



7.กฎกระทรวง ก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงผู้ให้บริกำรงำนจ้ำงออกแบบหรือควบคุม
งำนก่อสร้ำง พ.ศ. 2560

สำระส ำคัญ คือกำรก ำหนดอัตรำค่ำจ้ำงออกแบบหรือควบคุมงำนก่อสร้ำงให้
เป็นไปตำมอัตรำในบัญชีแนบท้ำยกฎกระทรวงนี้
โดยแบ่งอัตรำค่ำจ้ำงตำมลักษณะของควำมซับซ้อนของงำนสถำปัตยกรรม 
ได้แก่

- ซับซ้อนมำก

- ซับซ้อน
- ไม่ซับซ้อน



8.กฎกระทรวง ก ำหนดกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง พ.ศ. 2560 ถูก

ยกเลิกโดย กฎกระทรวง ก ำหนดกรณีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพสัดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง พ.ศ. 
2561
ให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุดังต่อไปนี้ เป็นกรณกีำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุโดยวิธีเฉพำะเจำะจง

(1) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่เกี่ยวกับกำรจัดงำนพระรำชพิธีถวำยพระเพลิงพระบรมศพพระบำทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช

(2) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินตำมระเบียบที่ออกตำมกฎหมำยว่ำด้วย
วิธีกำรงบประมำณหรือระเบียบที่ออกตำมกฎหมำยอื่น

(3) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่เกี่ยวกับควำมม่ันคงของสถำบันพระมหำกษัตริย์

(4) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุจำกรัฐวิสำหกิจหรือนิติบุคคลในเครือของหน่วยงำนของรัฐเดียวกัน 

(5) กำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุที่ต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน ซึ่งหำกใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก
อำจก่อให้เกิดควำมล่ำช้ำและอำจท ำให้เกิดควำมเสียหำยแก่หน่วยงำนของรัฐหรือประโยชน์สำธำรณะ



1.ประกำศคณะกรรมกำรรำคำกลำงและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำร 
เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง

• ให้หน่วยงำนของรัฐถือปฏิบัติตำมหลักเกณฑ์และวิธีกำรก ำหนดรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง ซึ่งประกอบด้วย 
แนวทำง และวิธีปฏิบัติ เกี่ยวกับ หลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง
• หลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงอำคำร
• หลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำง ทำง สะพำน และท่อเหลี่ยม
• หลักเกณฑ์กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงชลประทำน

• กำรค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงำนน ำร่อง จ ำนวน 4 หน่วยงำน 
ประกอบด้วย กรมโยธำธิกำรและผังเมือง กรมทำงหลวง กรมทำงหลวงชนบท และกรมชลประทำน

• กำรใช้งำนระบบค ำนวณรำคำกลำงงำนก่อสร้ำงด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ส ำหรับทุกหน่วยงำนภำครัฐให้เป็นไป
ตำมที่กรมบัญชีกลำงก ำหนด



2.ประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ เร่ือง 
หลกัเกณฑ ์วธีิการ และเง่ือนไขในการข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการงานงานก่อสร้าง ท่ีมีสิทธิเป็นผูย้ืน่ขอ้เสนอ
ต่อหน่วยงานของรัฐ

• นิยำม
• ก ำหนดสำขำงำนก่อสร้ำงที่ต้องขึน้ทะเบียนผูป้ระกอบกำรงำนก่อสร้ำง
• คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรงำนกอ่สร้ำง
• กำรขอรับเอกสำรเพื่อประกอบกำรขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรงำนกอ่สร้ำง
• กำรยื่นค ำขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรงำนกอ่สร้ำง
• หลักเกณฑ์ในกำรพจิำรณำกำรขึน้ทะเบียนผู้ประกอบกำรงำนกอ่สร้ำง
• กำรเลื่อนชั้นผู้ประกอบกำรงำนก่อสรำ้ง
• สิทธิในกำรเสนอรำคำของผูข้ึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรงำนกอ่สร้ำง
• ค่ำธรรมเนียมกำรขึ้นทะเบียนผู้ประกอบกำรงำนกอ่สร้ำง
• กำรเพิกถอนรำยชื่อออกจำกทะเบยีนผู้ประกอบกำรงำนกอ่สร้ำง
• สิทธิในกำรอุทธรณ์
• บทเฉพำะกำล



3.ประกำศคณะกรรมกำรนโยบำยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ เรื่อง หลักเกณฑ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงยุทโธปกรณ์และกำรบรกิำรที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงของชำติ

“ยุทโธปกรณ์” หมำยควำมว่ำ ยุทธภัณฑ์ตำมนัยแห่ง พ.ร.บ.ควบคุมยุทธภัณฑ์ พ.ศ. 2530 หรือฉับที่เป็น
ปัจจุบัน และเป็นไปตำมบัญชีรำยกำรยุทธภัณฑ์ของกระทรวงกลำโหม

“กำรบริกำรที่เกี่ยวกับควำมมั่นคงของชำติ” หมำยควำมว่ำ กำรบริกำรในกำรซ่อมบ ำรุงยุทโธปกรณ์ กำร
บริกำรช่วยเหลือทำงเทคนิค หรือกำรบริกำรอื่นที่เป็นส่วนควบของยุทโธปกรณ์หรือบริกำรอื่นใดที่เกี่ยวข้อง
กับควำมมั่นคง

กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หน่วยงำนของรัฐต้องจัดให้มีกฎ ระเบียบ โดยมีหลักกำรตำมมำตรำ 8 วรรคหนึ่งและส่งให้
คณะกรรมกำรนโยบำย ทรำบ

กำรซื้อแบบ G to G

กำรซื้อโดยวิธี Foreign Military Sale (FMS) ซึ่งด ำเนินกำรตำมกรอบควำมช่วยเหลือทำงทหำร 



4.ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารใชเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือ
ร่วมกบัเงินงบประมาณ

• กรณีที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจำกต่ำงประเทศร่วมกับเงินงบประมำณ  หำกกำรใช้เงินกู้หรือเงิน
ช่วยเหลือนั้นมีสัดส่วนไม่น้อยกว่ำร้อยละ 50  และแหล่งเงินกู้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำง และกำร
จ้ำงที่ปรึกษำ ไว้เป็นกำรเฉพำะ ให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมหลักเกณฑ์ที่แหล่งเงินกู้
ก ำหนดได้

• กรณีที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ ในสัดส่วนที่น้อยกว่ำร้อยละ 50  แต่หน่วยงำนของรัฐต้องปฏิบัติตำม
หลักเกณฑ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ ที่แหล่งเงินกู้ก ำหนด ให้ขออนุมัติยกเง้นต่อคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐพิจำรณำเป็นรำยกรณี

• กรณีที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ หำกแหล่งเงินกู้ไม่ได้ก ำหนดหลักเกณฑ์กำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ ในเรื่องใดไว้
เป็นกำรเฉพำะ ให้ปฏิบัติตำม พ.ร.บ. 60



5.ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือจดัจา้งของ
รัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวกบัการพาณิชยโ์ดยตรง

ประกอบด้วย 9 สำขำ ดังต่อไปนี้

• สำขำพลังงำน  : ปตท. และบริษัทในเครือ 51 บริษัท  กำรไฟฟำ้ผ่ำยผลิต นครหลวง ภูมิภำค เป็นต้น

• สำขำสื่อสำร : อสมท. ไปรษณีย์ กสท.

• สำขำขนส่ง : กำรบินไทย

• สำขำสำธำรณูปกำร : ธนำรักษพ์ัฒนำสินทรัพย ์จ ำกัด

• สำขำเกษตร : อสค. กำรยำงฯ 

• สำขำทรัพยำกรธรรมชำติ : องค์กำรอุตสำหกรรมป่ำไม้

• สำขำอุตสำหกรรมและพำณิชยกรรม : โรงงำนยำสบู สนง.สลำกกินแบ่ง 

• สำขำสังคมและเทคโนโลย ี: องค์กำรเภสัชกรรม

• สำขำสถำบันกำรเงิน : บริษัท บริหำรสินทรัพย ์กรุงเทพพำณิชน์ จ ำกัด (มหำชน) ธนำคำรออมสิน ธกส. ธอส. ฯลฯ



6.ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เร่ือง แบบสญัญาเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งตาม
พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

• สัญญำจ้ำงก่อสร้ำง

• สัญญำซื้อขำย

• สัญญำจะซ้ือจะขำยแบบรำคำคงที่ไม่จ ำกัด
ปริมำณ

• สัญญำซื้อขำยคอมพิวเตอร์

• สัญญำซ้ือขำยและอนุญำตให้ใช้สิทธิใน
โปรแกรมคอมพิวเตอร์

• สัญญำเช่ำคอมพิวเตอร์

• สัญญำจ้ำงบริกำรบ ำรุงรักษำและซ่อมแซม
แก้ไขคอมพิวเตอร์

• สัญญำเช่ำรถยนต์

• สัญญำจ้ำงท ำควำมสะอำดอำคำร

• สัญญำจ้ำงบริกำรรักษำควำมปลอดภัย

• สัญญำเช่ำเครื่องถ่ำยเอกสำร

• สัญญำแลกเปลี่ยน

• สัญญำจ้ำงออกแบบและควบคุมงำนก่อสร้ำง

• สัญญำจ้ำงผู้เชี่ยวชำญรำยบุคคลหรือจ้ำงบริษัท
ที่ปรึกษำ



7.ประกาศคณะกรรมการนโยบายฯ เร่ือง การจดัท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือในกรณีอ่ืน
ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบบัท่ี 2)

ให้กำรจัดซื้อจัดจ้ำงดังต่อไปนี้ อำจจัดท ำข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท ำตำมแบบ
สัญญำตำมมำตรำ 93 ก็ได้
1. กำรจัดซื้อโดยตรงจำกต่ำงประเทศ หรือด ำเนินกำรโดยผ่ำนองค์กำรระหว่ำง

ประเทศที่ผู้ขำยก ำหนดให้ต้องท ำตำมเงื่อนไขของผู้ขำย และเป็นมำตรฐำนที่ใช้
อยู่เป็นกำรทั่วไปกับผู้ซื้อรำยอื่น

2. กำรเช่ำอสังหำริมทรัพย์โดยต้องปฏิบัติตำมเงื่อนไขของผู้ให้เช่ำเป็นส ำคัญ และ
เป็นเง่ือนไขที่ใช้อยู่เป็นกำรทั่วไปกับผู้เช่ำรำยอื่น โดยผู้เช่ำไม่มีอ ำนำจต่อรอง ซึ่ง
ไม่อำจใช้วิธีประกำศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกได้



หนงัสือเวียน
• ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.4/ว 322 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2560 แนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง

ผ่ำนระบบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
สำระส ำคัญ
1. คู่มือประกอบกำรปฏิบัติงำนในระบบ e-GP
2. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงที่ไม่ต้องด ำเนินกำรในระบบ e-GP

- กรณี รำชกำรส่วนกลำง ภูมิภำค และท้องถิ่น วงเงินต่ ำกว่ำ 5,000 บำท
- กรณี รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน องค์กรอิสระ ฯลฯ วงเงินต่ ำกว่ำ 100,000 บำท
- กรณี ด ำเนินกำรตำม ข้อ 79 วรรค 2
- กรณีจ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ เพื่อปฏิบัติงำนในลักษณะทดแทนต ำแหน่งทำงรำชกำรที่ถูกยุบเลิกไป เช่น พนักงำน

บันทึกข้อมูล พนักงำนท ำควำมสะอำด พนักงำนขับรถยนต์ เป็นต้น
- กรณีกำรซื้อน้ ำมันเชื่อเพลิงไม่ถึง 10,000 ลิตร และไม่มีภำชนะเก็บรักษำน้ ำมันเชื้อเพลิง (ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 

0405.2/ว 179 ลว. 9 เมษำยน 2561 เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรจัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำม
ภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ)



หนงัสือเวียน
• ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 347 ลงวันที่ 8 กันยำยน 2560 กำรเช่ำและกำรจำ้งเหมำบริกำรทีม่ีควำมจ ำเป็น

ต่อเนื่อง 
สำระส ำคัญ
กรณีมีเหตุผลจ าเป็นที่จะต้องเช่าพัสดุจากผู้ให้เช่ารายเดิมหรือจ้างผู้ให้บริการรายเดิมต่อเนื่องเพื่อประโยชน์ของทางราชการ อยู่ใน
หลักเกณฑ์ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสามารถพิจารณาจัดเช่าหรือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 25610 ข้อ 78 (ค)

• ด่วนที่สุด ที่ กค 0402.5/ว 156 ลว. 19 ก.ย. 60 เรื่อง หลักเกณฑ์กำรเบิกจ่ำยค่ำตอบแทนบุคคลหรือ
คณะกรรมกำร

สำระส ำคัญ ก าหนดค่าตอบแทนบุคคลหรือกรรมการ ชุดต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง ตาม พ.ร.บ. 60 และหลักเกณฑ์การ
เบิกจ่าย 
- บุคคลที่ได้รับแต่งตั้ง ได้รับค่าตอบแทนไม่เกินคนละ 1,200 บาท ต่องาน
- คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้ง กรรมการ ไม่เกิน 1,200 บาท ประธานกรรมการ ไม่เกิน 1,500 บาท ต่อครั้งที่มาประชุม

• ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.2/ว 453 ลว. 28 พ.ย. 60 เรื่อง กำรด ำเนินกำรกรณีที่มีผู้ยืน่ข้อเสนอเพยีงรำยเดียว
สำระส ำคัญ
กรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ยื่นข้อเสนอและผ่านการพิจารณาเพียงรายเดียวและเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเป็นคู่สัญญากับ
หน่วยงานงานของรัฐแล้ว ให้หน่วยงานของรัฐสามารถลงนามในสัญญาได้โดยไม่ต้องรอให้ล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์



หนงัสือเวียน
• ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 496 ลว. 29 ธ.ค. 2560 เรื่อง กำรก ำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงำน

สำระส ำคัญ 
ก าหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงานเพื่อให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติเป็นไปในทางเดียวกัน ทั้งนี้ ในการเสนอชื่อผู้ทิ้งงาน ให้หน่วยงาน
ของรัฐมีหนังสือแจ้งเหตุที่จะมีการพิจารณาลงโทษผู้ทิ้งงานให้ผู้ที่สมควรถูกสั่งให้เป็นผู้ทิ้งงานทราบ และขอให้ชี้แจงเหตุผล
ข้อเท็จจริง พร้อมยื่นเอกสาร หลักฐานประกอบ (ถ้ามี) ภายในระยะเวลาที่ก าหนด แต่จะต้องไม่น้อยกว่า 15 วัน นับแต่วันที่
ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าว โดยแจ้งไปด้วยว่า ถ้าไม่ชี้แจงภายในก าหนดเวลา จะถือว่าไม่มีเหตุผลอันสมควร และจะพิจารณาไป
ตามข้อเท็จจริงของหน่วยงานของรัฐแต่เพียงฝ่ายเดียว

• ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 110 ลว. 5 ม.ีค. 61 ซ้อมแนวทำงปฏิบัติในกำรก ำหนดเง่ือนไขและ
หลักเกณฑ์สัญญำแบบปรับรำคำได้ (ค่ำ K) ไว้ในสัญญำจ้ำงก่อสร้ำง

สำระส ำคัญ
กรณีที่ท าสัญญาจ้างก่อสร้างที่จะต้องก าหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้จะต้องด าเนินการ โดยให้ก าหนด
เงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K) ไว้ในประกาศ เอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน รวมถึงระบุไว้ใน
สัญญาจ้างก่อสร้างเพิ่มเติมในแบบสัญญาจ้างก่อสร้างที่คณะกรรมการนโยบายฯ ก าหนด



หนงัสือเวียน
• ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 122 ลว. 9 ม.ีค. 61 เรื่อง ซ้อมควำมเข้ำใจแนวทำงปฏิบัติเกี่ยวกับกำร

จัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุเพื่อกำรวิจัยและพัฒนำหรือกำรให้บริกำรทำงวิชำกำร
สำระส ำคัญ 
- กรณีที่นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนวิจัยและพัฒนาจากหน่วยงานผู้ให้ทุนโดยตรง หรือผ่านหน่วยงานต้นสังกัดโดยมีวัตถุประสงค์
ให้นักวิจัยโดยตรง การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อใช้ในการวิขัยและพัฒนาดังกล่าว มิใช่กรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง 
จึงมิต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. 60
- กรณีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ท าการวิจัยเองหรือรับจ้างท าการวิจัย หรือเป็นผู้ให้บริการทางวิชาการ ซึ่งต้องมีการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุเพื่อน ามาใช้ในการวิชัยและพัฒนา หรือเพื่อการให้บริการทางวิชาการ เป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้าง จึงต้องด าเนินการตาม พ.ร.บ. 60

• ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395 ลว. 10 ต.ค. 60 เรื่อง กำรจัดอำหำร อำหำรว่ำงและเครื่องดื่ม และ
ค่ำเช่ำที่พัก ของหน่วยงำนของรัฐ ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรมฯ พ.ศ. 
2549 และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรเบิกจ่ำยค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำนฯ พ.ศ. 2553

สำระส ำคัญ
การจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก ส าหรับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ผู้เข้าร่วมงาน และผู้เข้าร่วมประชุม
ดังกล่าว จึงไม่ถือว่าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560



หนงัสือเวียน
• ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 123 ลว. 9 ม.ีค. 61 เรื่อง ซ้อมควำมเข้ำใจกำรจัดซื้อจัดจ้ำงตำม

กฎกระทรวงก ำหนดพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุนและก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธีคัดเลือก
และวิธีเฉพำะเจำะจง พ.ศ. 2560 และก ำหนดแนวทำงปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงพัสดุโดยวิธี
เฉพำะเจำะจงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำตรำ 56
วรรคหนึ่ง (2) (ซ)

สำระส ำคัญ 
1 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามกฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสิรมหรือสนับสนุนและก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 ให้ด าเนินการดังนี้

1.1 กรณีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท หน่วยงานของรัฐจะด าเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ก็ได้

1.2 กรณีวงการการจัดซื้อจัดจ้าง ครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาทขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจง ตามที่ก าหนดไว้ในกฎกระทรวงฯ คือ มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (1) (ซ) หรือมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) แล้วแต่
กรณี
2 แนวปฏิบัติตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ซ) อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่จะแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือไม่ก็ได้ หากแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ให้ด าเนินการตาม ข้อ 78 (1)(ง) โดยอนุโลก หากไม่แต่งตั้ง
คณะกรรมการ ให้ด าเนินการตามข้อ 79 วรรคหนึ่ง โดยอนุโลม



หนงัสือเวียน
• ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลว. 9 ม.ีค. 2561 เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรด ำเนินกำรจัดหำ

พัสดุที่เกี่ยวกับค่ำใช้จ่ำยในกำรบริหำรงำน ค่ำใช้จ่ำยในกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน และกำรประชุมของ
หน่วยงำนของรัฐ

สำระส ำคัญ
เพื่อให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารของหน่วยงานของรัฐกรณีที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้างใน
วงเงินเล็กน้อยเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนในการด าเนินการ และมีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน ในรายการ 
ตาราง 1 ให้ด าเนินการ ดังนี้

1. ใช้กับกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานที่มีวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 
10,000 บาท

2. ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบ พร้อมด้วย
หลักฐานการจัดซื้อจัดจ้างนั้นเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐภายใน 5 วันท าการถัดไป

3. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานขอความเห็นชอบดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับ
โดยอนุโลม
ส าหรับรายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของหน่วยงานของรัฐ ตามตาราง 2 เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ต้องด าเนินการตาม 
พระราชบัญญัติฯ



ตาราง 1



ตาราง 1 (ต่อ)



ตาราง 1 (ต่อ)



ตาราง 2



ตาราง 2 (ต่อ)



ตาราง 2 (ต่อ)



ตาราง 2 (ต่อ)



หนงัสือเวียน
• ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 179 ลว. 9 เม.ย. 61 เรื่อง แนวทำงกำรปฏิบัติในกำรจัดซื้อน้ ำมัน

เชื้อเพลิงเพ่ือใช้ในกำรปฏิบัติงำนตำมภำรกิจของหน่วยงำนของรัฐ
สำระส ำคัญ
1. ขอบเขตกำรบังคับใช้
2. กำรจัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในกำรปฏิบัติรำชกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน

2.1 กำรจัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมพระรำชบัญญัตกิำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำตรำ 46 วรรคหนึ่ง (2) (ข)
2.1.1 กรณีหน่วยงำนของรัฐไม่มีภำชนะที่ใช้ส ำหรับเก็บรักษำน้ ำมันเชื้อเพลิง
2.1.2 กรณีหน่วยงำนของรัฐมีภำชนะที่ใช้ส ำหรับเก็บรักษำน้ ำมันเชื้อเพลิง

2.2 กรณกีำรจัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิงตำมกฎกระทรวงก ำหนดพัสดุที่รัฐต้องกำรส่งเสริมหรือสนับสนุน และก ำหนดวิธีกำรจัดซื้อจัดจ้ำงโดยวิธี
คัดเลือกและวิธีเฉพำะเจำะจง พ.ศ. 2560

3. กำรจัดซื้อน้ ำมันเชื้อเพลิงในกำรเดินทำงไปรำชกำร (ไม่จ ำต้องถือปฏิบัติตำมระเบียบฯ พ.ศ. 2560)
4. กำรควบคุมกำรใช้รถรำชกำร (ถือปฏิบัติตำมระเบียบ ข้อบังคับ หรือหนังสือสั่งกำร ที่เกี่ยวข้องกับกำรควบคุมรถ

รำชกำรหรือรถของหน่วยงำนของรัฐนั้น ๆ)

• และ ข้อหำรือต่ำง ๆ ของ คณะกรรมกำรวินิจฉัย  อีกมำกกว่ำ 60 ฉบับ 
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