พระราชบัญญัติ และ ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่ าด้ วยการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560

หลักการและเหตุผล
การจัดซื้อจัดจ้ าง
ด้ วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ เพื่อ
การเปิ ดเผยโปร่ งใส

ส่ งเสริมให้
ภาคประชาชนมี
ส่ วนร่ วม เพื่อ
ตรวจสอบและ
ป้ องกันการทุจริต

การจัดซื้อจัดจ้ างมี
กรอบการ
ปฏิบัติงานทีเ่ ป็ น
มาตรฐานเดียวกัน

สร้ างความเชื่ อมั่น
ให้ กบั ทุกภาคส่ วน

เน้ นการวางแผน
และประเมินผล
เพื่อให้ เกิด
ประสิ ทธิภาพและ
ประสิ ทธิผล

มุ่งเน้ นการเปิ ดเผย
ข้ อมูล เพื่อความ
โปร่ งใส และมีการ
แข่ งขันอย่ างเป็ น
ธรรม
คานึงถึง
วัตถุประสงค์ การใช้
งานเป็ นสาคัญ
เพื่อให้ เกิดความ
คุ้มค่ าในการใช้
จ่ ายเงิน

พระราชบัญญัติ
15 หมวด 132 มาตรา
คานิยาม
1. บททัว่ ไป
2. การมีส่วนร่ วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการ
ป้องกันการทุจริต
3 คณะกรรมการ
4. องค์ กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ
5. การขึน้ ทะเบียนผู้ประกอบการ

พระราชบัญญัติ
6. การจัดซื้อจัดจ้ าง
7. งานจ้ างทีป่ รึกษา
8. งานจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่ อสร้ าง
9. การทาสั ญญา
10. การบริหารสั ญญาและการตรวจรับพัสดุ
11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

พระราชบัญญัติ
12. การทิง้ งาน
13. การบริหารพัสดุ
14. การอุทธรณ์
15. บทกาหนดโทษ
บทเฉพาะกาล

การจัดซื้อจัดจ้ าง
“การดาเนินการเพื่อให้ ได้ มาซึ่งพัสดุ”

ซื้อ

จ้ าง

เช่ า

แลกเปลีย่ น

สินค้า
งาน
บริการ

งานจ้าง
ก่อสร้าง

พัสดุ
งานจ้าง
ที่ปรึกษา

งานจ้าง
ออกแบบ
และควบคุม
งาน

สิ นค้ า
วัสดุ

ครุ ภณั ฑ์

ที่ดิน

สิ่ งปลูก
สร้าง

งานบริการ
งานจ้ าง
บริการ

งานจ้ าง
เหมาบริการ

งานจ้ าง
ทาของ

การรับขน
ตามประมวล
กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์

งานก่ อสร้ าง
งาน
ก่ อสร้ าง
อาคาร
ประปา ไฟฟ้า สื่ อสาร
โทรคมนาคม การระบายน้ า
การขนส่งทางบก
ทางน้ า ทางเรื อ ทางอากาศ

สาธารณูปโภค

การ
ปรับปรุง
ซ่ อมแซม

อาคารที่ทาการ
โรงพยาบาล โรงเรี ยน
สนามกีฬา
เสาธง รั้ว

ราคากลาง
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็ นฐานสาหรับเปรี ยบเทียบราคาที่ผยู้ นื่ ข้อเสนอ
ได้ยนื่ เสนอไว้ซ่ ึ งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริ งตามลาดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกากับราคากลางกาหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทา
(3) ราคามาตรฐานที่สานักงบประมาณหรื อหน่วยงานกลางอื่นกาหนด

ราชการกาหนดไว้แล้ว

(4) ราคาที่ได้มาจากการสื บราคาจากท้องตลาด

(5) ราคาที่เคยซื้ อหรื อจ้างครั้งหลังสุ ดภายในระยะเวลาสองปี งบประมาณ
(6) วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรื อแนวทางปฏิบตั ิของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ
ในกรณี ที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณี ที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม
(2) หรื อ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรื อ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรื อ (3) ให้คานึ งถึงประโยชน์
ของหน่ วยงานของรัฐเป็ นสาคัญ ในกรณี ที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5)หรื อ (6)
โดยจะใช้ราคาใดตาม (4) (5)หรื อ (6)ให้คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็ นสาคัญ

เงินงบประมาณ
“เงินงบประมาณ” หมายความว่ า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่ าด้ วยงบประมาณ
รายจ่ า ย กฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ก ารงบประมาณ กฎหมายเกี่ ย วด้ ว ยการโอนงบประมาณ
เงิ น ซึ่ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ได้ รั บ ไว้ โ ดยได้ รั บ อนุ ญ าตจากรั ฐ มนตรี ใ ห้ ไ ม่ ต้ อ งน าส่ งคลั ง
ตามกฎหมายว่ าด้ วยวิธีการงบประมาณ หรื อกฎหมายว่ าด้ วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่ วยงาน
ของรั ฐได้ รับไว้ โดยไม่ ต้องนาส่ งคลังเป็ นรายได้ แผ่ นดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร
ค่ า ธรรมเนี ย ม หรื อผลประโยชน์ อื่ น ใดที่ ต กเป็ นรายได้ ข องราชการส่ วนท้ อ งถิ่ น
ตามกฎหมายหรื อที่ราชการส่ วนท้ องถิ่นมีอานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้ หมายความ
รวมถึงเงินกู้ เงินช่ วยเหลือ และเงินอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
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เพื่ อ ให้ก ารปฏิ บ ัติ เ กี่ ย วกับ การจัด ซื้ อ จัด จ้า งและการบริ ห ารพัส ดุ โ ดยใช้เ งิ น
งบประมาณเป็ นไปอย่า งมี ประสิ ทธิ ภาพ เกิ ด ความคุ ม้ ค่าต่ อภารกิ จของรั ฐ และป้ อ งกันปั ญหาการทุจริ ต
ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบตั ิตามแนวทางของพระราชบัญญัติน้ ี และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติน้ ี
เพื่อให้การดาเนิ นงานของรัฐวิสาหกิ จ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่ วยงานของรัฐ
ในต่ า งประเทศหรื อ ส่ ว นงานของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ต้ ัง อยู่ใ นต่ า งประเทศ หรื อ หน่ ว ยงานของรั ฐ อื่ น
ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง เกิดความยืดหยุน่ และมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
หรื อหน่ วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะจัดให้มีระเบี ยบ ข้อบังคับ หรื อข้อบัญญัติเกี่ ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้าง
และการบริ หารพัสดุ ข้ ึนใช้เองทั้งหมดหรื อแต่บางส่ วน ก็ให้กระทาได้ โดยต้องดาเนิ นการให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัติน้ ี เว้นแต่ในต่างประเทศ
ที่หน่วยงานของรัฐหรื อส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตั้งอยูม่ ีกฎหมาย ธรรมเนี ยมปฏิบตั ิ หรื อจารี ตประเพณี
แห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นเป็ นการเฉพาะหรื อกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
ระเบี ย บ ข้อ บัง คับ หรื อ ข้อ บัญญัติ ต ามวรรคสองจะกาหนดให้ก ารจัด ซื้ อ จัด จ้า ง
โดยวิธีคดั เลือกหรื อวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 เป็ นอย่างอื่นก็ได้
ระเบี ยบ ข้อ บัง คับ หรื อ ข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 7

พระราชบัญญัตนิ ีม้ ิให้ ใช้ บังคับแก่

(1) การจัดซื้ อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิ ชย์โดยตรง
(2) การจัด ซื้ อ จัด จ้า งยุ ท โธปกรณ์ แ ละการบริ การที่ เ กี่ ย วกับ ความมั่น คงของชาติ
โดยวิธี รัฐบาลต่ อรั ฐบาล หรื อโดยการจัดซื้ อจัดจ้างจากต่ างประเทศที่ กฎหมายของต่ างประเทศนั้น
กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
(3) การจั ด ซื้ อจั ด จ้ า งเพื่ อ การวิ จ ั ย และพัฒ นา การให้ บ ริ การทางวิ ช าการของ
สถาบันอุดมศึกษา หรื อการจ้างที่ปรึ กษา ทั้งนี้ ที่ไม่สามารถดาเนินการตามพระราชบัญญัติน้ ีได้
(4) การจัดซื้ อ จัดจ้างโดยใช้เงิ นกูแ้ ละเงิ น ช่ วยเหลื อจากรั ฐบาลต่ างประเทศ องค์การ
ระหว่ า งประเทศ สถาบัน การเงิ น ระหว่ า งประเทศ องค์ก ารต่ า งประเทศทั้ง ในระดับ รั ฐ บาลและ
ที่ มิ ใ ช่ ร ะดั บ รั ฐ บาล มู ล นิ ธิ ห รื อเอกชนต่ า งประเทศ ที่ สั ญ ญาหรื อข้อ ก าหนดในการให้เ งิ น กู้
หรื อเงินช่วยเหลือกาหนดไว้เป็ นอย่างอื่น
(5) การจัดซื้ อจัดจ้างโดยใช้เงิ นกูห้ รื อเงิ นช่ วยเหลือจากรั ฐบาลต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ สถาบันการเงิ นระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและทีม่ ิใช่
ระดับรัฐบาล มูลนิ ธิหรื อเอกชนต่างประเทศ ที่สัญญาหรื อข้อกาหนดในการให้เงินกูห้ รื อเงินช่วยเหลือ
กาหนดไว้เป็ นอย่างอื่ น โดยใช้เงิ นกูห้ รื อเงิ นช่ ว ยเหลื อนั้นร่ วมกับเงิ นงบประมาณ ซึ่งจานวนเงิ น กู้
หรื อเงินช่วยเหลือที่ใช้น้ นั เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 7 (ต่อ)
(6) การจัด ซื้ อจัด จ้า งของสถาบัน อุ ด มศึ ก ษาหรื อ สถานพยาบาลที่ เ ป็ นหน่ ว ยงานของรั ฐ
โดยใช้เงินบริ จาครวมทั้งดอกผลของเงินบริ จาค โดยไม่ใช้เงินบริ จาคนั้นร่ วมกับเงินงบประมาณ
การจัดซื้ อจัดจ้างตาม (1) (2) และ (3) ที่จะได้รับยกเว้นมิให้นาพระราชบัญญัติน้ ี มาใช้บงั คับ
ต้อ งเป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ ที่ ค ณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิ จ จานุ เ บกษา
โดยประกาศดังกล่าวจะกาหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเรื่ องการจัดซื้ อจัดจ้างใดตาม (1) (2) หรื อ (3)
ต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมตั ิให้ได้รับยกเว้นเป็ นรายกรณี ไปก็ได้
การยกเว้น มิ ใ ห้น าบทบัญ ญัติ แ ห่ ง พระราชบัญ ญัติ น้ ี มาใช้บ ัง คับ แก่ ก ารจัด ซื้ อ จัด จ้า งใด
ทั้ง หมดหรื อ แต่ บ างส่ ว นนอกเหนื อ จากการยกเว้น ตามวรรคหนึ่ ง ให้ต ราเป็ นพระราชกฤษฎี กา
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบาย
กรณี ตามวรรคหนึ่ งและวรรคสาม ให้หน่ วยงานของรั ฐจัดให้มีกฎหรื อระเบี ยบเกี่ ย วกับ
การจัดซื้ อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของระราชบัญญัติน้ ี โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักการตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง
การจัดซื้ อจัดจ้างตาม (6) นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรื อสถานพยาบาลที่เป็ นหน่วยงานของรัฐ
ต้อ งด าเนิ น การตามวรรคสี่ แล้ว ให้ ส ถาบัน อุ ด มศึ ก ษาหรื อสถานพยาบาลที่ เ ป็ นหน่ ว ยงาน
ของรั ฐ นั้ นรายงานผลการปฏิ บ ัติ ง านต่ อ คณะกรรมการนโยบายตามหลัก เกณฑ์ แ ละวิ ธี ก าร
ที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด

มาตรา 8
หลักการจัดซื้อจัดจ้ าง
มีคุณลักษณะตอบสนอง
วัตถุประสงค์ การใช้ งาน
และมีราคาเหมาะสม

คุ้มค่ า

โปร่ งใส

ประสิ ทธิภาพ
ตรวจสอบได้
และ
ประสิ ทธิผล
เก็บข้ อมูลเป็ นระบบ
เพื่อการตรวจสอบ

เปิ ดเผยข้ อมูล
เปิ ดโอกาสให้ แข่ งขัน
อย่ างเป็ นธรรม มีระยะเวลา
เพียงพอต่ อการยื่นข้ อเสนอ

วางแผนการจัดซื้อจัดจ้ าง
มีการกาหนดเวลาที่
เหมาะสม และมีการ
ประเมินผล

มาตรา 9
การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะ
•

การกาหนดคุ ณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ที่จะทาการจัดซื้ อ จัดจ้ า ง
ให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ค านึ ง ถึ ง คุ ณ ภาพ เทคนิ ค และวั ต ถุ ป ระสงค์
ของการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ น้ั น และห้ า มมิ ใ ห้ ก าหนดคุ ณ ลั ก ษณะ
ของพัสดุให้ ใกล้ เคียงกับยีห่ ้ อใดยีห่ ้ อหนึ่ง หรื อของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ เว้ นแต่ พัสดุที่จะทาการจัดซื้ อจัดจ้ างตามวัตถุประสงค์ น้ัน
มียหี่ ้ อเดียวหรื อจะต้ องใช้ อะไหล่ ของยีห่ ้ อใด ก็ให้ ระบุยหี่ ้ อนั้นได้

มาตรา 10
ห้ ามมิ ใ ห้ห น่ วยงานของรั ฐ เปิ ดเผยข้อเสนอของผูย้ ื่นข้อเสนอ
ในส่ วนที่ เ ป็ นสาระส าคัญ และเป็ นข้อ มู ล ทางเทคนิ ค ของ
ผูย้ ื่นข้อเสนอ ซึ่ งอาจก่อให้เกิดการได้เปรี ยบเสี ยเปรี ยบระหว่าง
ผูย้ ื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผูซ้ ่ ึ งมิได้เกี่ ยวข้องกับการจัดซื้ อจัดจ้าง
ครั้ งนั้น หรื อ ต่ อ ผูย้ ื่น ข้อ เสนอรายอื่ น เว้น แต่ เป็ นการเปิ ดเผย
ข้อ มู ล ต่ อ ผู ม้ ี อ านาจหน้า ที่ ต ามกฎหมายหรื อการด าเนิ น การ
ตามกฎหมาย

การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง (1)
1. ชื่ อโครงการ
ที่จะจัดซื้อ
จัดจ้ าง
4. รายการอื่น
ตามที่
กรมบัญชีกลาง
กาหนด

แผนการจัดซื้อ
จัดจ้ างประจาปี
ให้ ประกอบด้ วยรายการ
อย่ างน้ อยดังต่ อไปนี้
3. ระยะเวลา
ที่คาดว่ าจะ
จัดซื้อจัดจ้ าง

2. วงเงินที่จะ
จัดซื้อจัดจ้ าง
โดยประมาณ

กองการพัสดุ
ภาครัฐ
ต้ องประกาศเผยแพร่แผน
ดังกล่าวในระบบเครื อข่าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ
ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กาหนด และให้ ปิดประกาศ
โดยเปิ ดเผย ณ สถานที่
ปิ ดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐนันด้
้ วย
หากไม่ ได้ ประกาศเผยแพร่
แผนฯโครงการใดในระบบ
เครือข่ ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง จะไม่
สามารถดาเนินการจัดซือ้
19
จัดจ้ าง

มาตรา 11
การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้ าง
ต้ องจัดทาแผนทุกปี และประกาศเผยแพร่
1. กรณีเร่ งด่ วนหรื อ ใช้ ในราชการลับ

2. กรณีที่มีวงเงินตามที่กาหนดหรื อ
มีความจาเป็ นฉุกเฉิน หรื อที่จะขาย
ทอดตลาด

ยกเว้ น
3. การจ้ างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่ าจ้ าง
ตามกาหนดหรื อเกีย่ วกับความ
มั่นคงของชาติ

4. กรณีงานจ้ างออกแบบหรื อ
ควบคุมงานก่ อสร้ างที่เร่ งด่ วนหรื อ
เกีย่ วกับความมั่นคงของชาติ

มาตรา 13
การมีส่วนได้ ส่วนเสี ย
•

ในการดาเนินการจัดซื้ อจัดจ้ าง ผู้ที่มีหน้ าที่ดาเนินการต้ องไม่ เป็ น
ผู้มีส่วนได้ เสี ยกับผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อคู่สัญญาในงานนั้น

•

ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่ าผู้ที่มีหน้ าที่ดาเนินการตามวรรคหนึ่ง
เป็ นผู้ มี ส่ วนได้ เ สี ย กั บ ผู้ ยื่ น ขอเสนอหรื อ คู่ สั ญ ญาในขั้ น ตอนหนึ่ ง
ขั้นตอนใดของการจัดซื้ อจัดจ้ างหรื อเป็ นกรรมการในคณะกรรมการ
ด าเนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง แต่ ไม่ มี ผ ลต่ อ การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างอย่ า งมี
นัยสาคัญ การจัดซื้อจัดจ้ างนั้นย่ อมไม่ เสี ยไป

หมวด 3 คณะกรรมการ
คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ
จัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(มาตรา 20)
จานวน 17 – 19 คน

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และข้ อร้ องเรียน
(มาตรา 41)
จานวน 14 – 16 คน

คณะกรรมการความร่ วมมือป้องกันการทุจริต
(มาตรา 37)
จานวน 14 – 16 คน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้ อ
จัดจ้ างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(มาตรา 27)
จานวน 15 – 17 คน

คณะกรรมการราคากลางและขึน้ ทะเบียน
ผู้ประกอบการ
(มาตรา 32)
จานวน 20 – 25 คน

หมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้ าง
วิธีการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุ 3 วิธี
วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป
เชิ ญชวนเฉพาะผู้ ประกอบการที่ มี
คุ ณ สมบั ติ ต รงตามที่ ก าหนดซึ่ ง ต้ อ ง
ไม่ น้ อ ยกว่ า 3 ราย ให้ เ ข้ า ยื่ น ข้ อ เสนอ
เว้ นแต่ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามกาหนดน้ อยกว่า 3 ราย

เชิ ญ ชวนให้ ผู้ ป ระกอบการ
ทั่ ว ไป ที่ มี คุ ณ สมบั ติ ต รง
ตามเงื่ อนไขที่กาหนดเข้ ายื่ น
ข้ อเสนอ

วิธีคดั เลือก
วิธีเฉพาะ
เจาะจง

ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ เ ชิ ญ ช ว น
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ กาหนดรายใดรายหนึ่ง ให้
เข้ ายื่ น ข้ อเสนอหรื อให้ เข้ ามา
เจรจาต่ อรองราคากับหน่ วยงาน
ของรัฐโดยตรง

การซื้อหรือจ้าง โดยวิธคี ดั เลือก
มาตรา 56 (1)

กองการพัสดุ
ภาครัฐ

ก. กรณีใช้ วธิ ีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปแล้ วไม่ มผี ู้ยื่นข้ อเสนอ/หรื อข้ อเสนอไม่ ได้ รับการคัดเลือก

(ค)
(ง)
(ข)
ข. กรณีพสั ดุทตี่ ้ องการจัดซื้อจัดจ้ างมีคุณลักษณะพิเศษ หรื อซับซ้ อน ผู้ประกอบการมีจานวนจากัด
ค. กรณีมคี วามจาเป็ นเร่ งด่ วนทีต่ ้ องใช้ พสั ดุน้ ันอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ ทไี่ ม่อาจคาดหมายได้
ซึ่งหากใช้ วธิ ีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปจะทาให้ ไม่ ทนั ต่ อความต้ องการใช้ พสั ดุ
ง. กรณีพสั ดุทโี่ ดยลักษณะการใช้ งาน หรื อมีข้อจากัดทางเทคนิคทีจ่ าเป็ นต้ องระบุยหี่ อ้ เป็ นการเฉพาะ

(ก)

จ. กรณีพสั ดุทจี่ าเป็ นต้ องซื้อโดยตรงจากต่ างประเทศ หรื อดาเนินการผ่ านองค์ การระหว่ างประเทศ

ฉ. กรณีเป็ นพัสดุทใี่ ช้ ในราชการลับ หรื อเป็ นงานทีต่ ้ องปกปิ ดเป็ นความลับของหน่ วยงานของรัฐ
หรื อทีเ่ กีย่ วกับความมัน่ คงของประเทศ
ช. กรณีงานจ้ างซ่ อมพัสดุทจี่ าเป็ นต้ องถอดตรวจ ให้ ทราบความชารุ ดเสี ยหายก่ อนจึงจะประมาณค่ าซ่ อมได้
ซ. กรณีอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
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การซื้อหรือจ้าง โดยวิธเี ฉพาะเจาะจง
มาตรา 56 (2)

กองการพัสดุ
ภาครัฐ

ก. กรณีใช้ วธิ ีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปและวิธีคดั เลือก หรื อใช้ วธิ ีคดั เลือกแล้วแต่ ไม่ มผี ้ยู ื่นข้ อเสนอ หรื อข้ อเสนอไม่ ได้ รับ
การคัดเลือก
ข. กรณีจดั ซื้อจัดจ้ างพัสดุทมี่ กี ารผลิต จาหน่ าย ก่อสร้ าง หรื อให้ บริการทัว่ ไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้ างครั้งหนึ่งไม่ เกิน
วงเงินตามที่กฎกระทรวงกาหนด (ไม่ เกิน 5 แสนบาท)
ค. กรณีจดั ซื้อจัดจ้ างพัสดุทมี่ ผี ้ปู ระกอบการซึ่งมีคุณสมบัตโิ ดยตรงเพียงรายเดียว หรื อมีผ้ปู ระกอบการเพียงรายเดียว
ในประเทศไทยและไม่ มพี สั ดุอื่นทีจ่ ะใช้ ทดแทนได้
ง. กรณีมคี วามจาเป็ นต้ องใช้ พสั ดุน้นั โดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัตภิ ัย/ภัยธรรมชาติ หรื อโรคติดต่ ออันตรายตามกฎหมาย
ว่ าด้ วยโรคติดต่ อ และการจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปหรื อวิธีคดั เลือกอาจก่อให้ เกิดความล่าช้ าเสียหาย
อย่ างร้ ายแรง
จ. กรณีเป็ นพัสดุทเี่ กีย่ วพันกับพัสดุทไี่ ด้ ทาการจัดซื้อจัดจ้ างไว้ ก่อนแล้ว และมีความจาเป็ นต้ องทาการจัดซื้อจัดจ้ างเพิม่ เติม
หรื อต่ อเนื่องในการใช้ พสั ดุน้นั
ฉ. กรณีเป็ นพัสดุทจี่ ะขายทอดตลาดโดยหน่ วยงานของรัฐ องค์ การระหว่ างประเทศ หรื อหน่ วยงานของต่ างประเทศ
ช. กรณีเป็ นพัสดุทเี่ ป็ นทีด่ นิ หรื อสิ่งปลูกสร้ างซึ่งจาเป็ นต้ องซื้อเฉพาะแห่ ง
ซ. กรณีอื่นทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

(ก)
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วิธกี ารซื้อหรือจ้าง
2. วิธีคดั เลือก

3. วิธีเฉพาะ
เจาะจง

มี 3 วิธี
1. วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

กองการพัสดุ
ภาครัฐ

- วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
(e-market)
- วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

- วิธีสอบราคา
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เกณฑ์ ในการพิจารณาข้ อเสนอ (มาตรา 65 วรรคหนึ่ง)
ต้ นทุนของพัสดุน้ัน
ตลอดอายุการใช้ งาน

ผลการประเมิน
ผู้ประกอบการ

มาตรฐาน
ของสิ นค้ า
หรื อบริการ

ราคา
เป็ นพัสดุทรี่ ัฐ
ต้ องการส่ งเสริม
หรื อสนับสนุน

บริการหลังการขาย
ข้ อเสนอด้ านเทคนิคหรื อข้ อเสนออื่น
ในกรณีที่กาหนดให้ มีการยื่นข้ อเสนอ
ด้ านเทคนิคหรื อข้ อเสนออื่น
ก่อนตามวรรคหก

มาตรา 65 (ต่ อ)
วรรคสาม
“...ซึ่ ง อย่ า งน้ อ ยต้ อ งก าหนดให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ เลื อ กใช้ เกณฑ์ ใ ดเกณฑ์ ห นึ่ ง
หรื อ หลายเกณฑ์ ก็ ไ ด้ ประกอบกั บ เกณฑ์ ร าคา และต้ อ งก าหนดน้ า หนั ก ของแต่ ล ะเกณฑ์
ให้ ชัดเจน แต่ หากหน่ วยงานของรั ฐไม่ อาจเลื อกใช้ เกณฑ์ อื่นประกอบและจาเป็ นต้ อ งใช้ เกณฑ์
เดียวในการพิจารณาคัดเลื อก ให้ ใช้ เกณฑ์ ราคา รวมทั้งการให้ คะแนนพร้ อมด้ วยเหตุ ผ ลของ
การให้ คะแนนในแต่ ละเกณฑ์ ”
วรรคสี่
“เมื่ อพิจารณาข้ อ เสนอประกอบเกณฑ์ ที่หน่ วยงานของรั ฐใช้ ในการพิจารณาแล้ ว
การพิจารณาเลือกข้ อเสนอให้ จัดเรียงลาดับตามคะแนน ข้ อเสนอใดมีคะแนนสู งสุ ดให้ หน่ วยงาน
ของรัฐเลือกข้ อเสนอของผู้เสนอรายนั้น และให้ บนั ทึกผลการพิจารณาดังกล่ าว”
วรรคห้ า
“ให้ หน่ วยงานของรั ฐประกาศเกณฑ์ ที่ใช้ ในการพิจารณาคัดเลื อกและน้าหนั กของ
แต่ ละเกณฑ์ ไว้ ในประกาศเชิญชวนหรื อหนังสื อเชิญชวน แล้ วแต่ กรณีด้วย”

การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้ าง
มาตรา 67
ก่ อนลงนามในสั ญญาหน่ วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้ างที่ได้ ดาเนินการ
ไปแล้ วได้ ในกรณีดงั ต่ อไปนี้
(1) หน่ วยงานของรั ฐนั้นไม่ ได้ รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ ในการจัดซื้ อจัดจ้ าง
หรื อเงินงบประมาณทีไ่ ด้ รับการจัดสรรไม่ เพียงพอทีจ่ ะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างนั้นต่ อไป
(2) มีการกระทาที่เข้ าลักษณะผู้ยื่นข้ อเสนอที่ชนะการจัดซื้ อจัดจ้ างหรือที่ได้ รับการคัดเลือก
ข้ อเสนอมีผลประโยชน์ ร่วมกันหรื อมีส่วนได้ เสี ยกับรายอื่น หรื อขัดขวางการแข่ งขันอย่ างเป็ นธรรม
หรื อสมยอมกันกับรายอื่ น หรื อเจ้ าหน้ าที่ ในการเสนอราคาหรื อส่ อว่ ากระท าการทุ จริ ตอื่ นใดในการ
เสนอราคา ทั้งนี้ ตามระเบียบทีร่ ัฐมนตรีกาหนด
(3) การดาเนิ น การตามกระบวนการจัดซื้ อจัดจ้ า งต่ อ ไปอาจก่ อ ให้ เ กิดความเสี ยหายแก่
หน่ วยงานของรัฐ หรื อกระทบต่ อประโยชน์ สาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (1) (2) หรื อ (3) ทั้งนี้ ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง
การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้ างตามวรรคหนึ่งเป็ นเอกสิ ทธิ์ของหน่ วยงานของรัฐ ผู้ยื่นข้ อเสนอ
ในการจัดซื้อจัดจ้ างทีถ่ ูกยกเลิกนั้นจะเรียกร้ องค่ าเสี ยหายใดๆ จากหน่ วยงานของรัฐไม่ ได้

มาตรา 67 ต่ อ
เมื่ อมีการยกเลิกการจัดซื้ อจัดจ้ าง ให้ หน่ วยงานของรั ฐแจ้ งให้ ผ้ ูประกอบการ
ซึ่ ง มารั บหรื อ ซื้ อ เอกสารเชิ ญ ชวนทุ กรายทราบถึ งเหตุ ผ ลที่ต้อ งยกเลิก การจัดซื้ อ
จัดจ้ างครั้งนั้น
ในกรณีที่มีหน่ วยงานของรั ฐเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป มิให้ ถือว่ า
หน่ วยงานของรัฐนั้นมีผลประโยชน์ ร่วมกันหรื อมีส่วนได้ เสี ยกับหน่ วยงานของรัฐอื่น
ตาม (2)
ประกาศตามวรรคหนึ่ ง ให้ ประกาศในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศ
ของกรมบั ญ ชี ก ลาง และของหน่ ว ยงานของรั ฐ ที่ ก รมบั ญ ชี ก ลางก าหนด และ
ปิ ดประกาศโดยเปิ ดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่ วยงานของรั ฐนั้น ในการนี้
หน่ วยงานของรัฐจะเผยแพร่ ประกาศดังกล่ าวโดยวิธีการอื่นด้ วยก็ได้

หมวด 9
การทาสั ญญา
ต้ องทาสั ญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยความเห็นชอบ
ของสานักงานอัยการสู งสุ ด

หากมีความจ าเป็ นต้ องทาแตกต่ างจากที่กาหนด โดยไม่ ทาให้ หน่ วยงาน
ของรั ฐเสี ยเปรี ยบ สามารถกระทาได้ หากเห็นว่ ามีปัญหาในทางเสี ยเปรี ยบ
ให้ ส่งร่ างให้ สานักงานอัยการสู งสุ ดพิจารณาก่ อน

มาตรา 93 (ต่ อ)
หากจาเป็ นต้ องร่ างสั ญญาขึน้ ใหม่ ให้ ส่งร่ างสั ญญาให้ สานักงานอัยการ
สู งสุ ดพิจารณาให้ ความเห็นชอบก่ อน เว้ นแต่ การทาสั ญญาตามแบบ
ที่ ส านั ก งานอัย การสู ง สุ ด ได้ เ คยให้ ค วามเห็ น ชอบมาแล้ ว สามารถ
กระทาได้
หากจ าเป็ นต้ องท าสั ญญาเป็ นภาษาต่ างประเทศ ให้ ท าเป็ น
ภาษาอั ง กฤษ และต้ อ งจั ด ท าข้ อ สรุ ป สาระส าคั ญ แห่ ง สั ญ ญาเป็ น
ภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนด
เว้ นแต่ การทาสั ญญาตามแบบสั ญญาที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด

มาตรา 93 (ต่ อ)
หากไม่ ไ ด้ ท าสั ญ ญาตามแบบสั ญ ญา หรื อไม่ ไ ด้ ส่ งร่ างสั ญ ญ า
ให้ ส านั ก งานอั ย การสู งสุ ดพิ จ ารณาให้ ความเห็ น ชอบก่ อน
ให้ ส่งสั ญญานั้นให้ สานักงานอัยการสู งสุ ดพิจารณาให้ ความเห็นชอบ
ในภายหลั ง ได้ เมื่ อ ได้ รั บ ความเห็ น ชอบแล้ ว หรื อ แก้ ไ ขสั ญ ญา
ตามความเห็ นของสานั กงานอัยการสู งสุ ด แล้ ว ให้ ถื อว่ าสั ญ ญานั้ น
มีผลสมบูรณ์
กรณีที่หน่ วยงานของรัฐไม่ ได้ ทาสั ญญาตามแบบสั ญญา หรื อไม่ แก้ ไข
สั ญ ญาตามความเห็ น ของส านั ก งานอั ย การสู ง สุ ด หรื อ คู่ สั ญ ญา
ไม่ ต กลงหรื อยิน ยอมให้ แ ก้ ไ ขสั ญญาตามความเห็ น ของส านั ก งาน
อัยการสู งสุ ด หากข้ อสั ญญาที่แตกต่ างจากแบบสั ญญาหรื อข้ อสั ญญา
ที่ไม่ แก้ ไขตามความเห็ นของสานักงานอัยการสู งสุ ดเป็ นส่ วนที่เป็ น
สาระส าคั ญ หรื อ เป็ นกรณี ผิ ด พลาดอย่ า งร้ ายแรงตามมาตรา 104
ให้ ถือว่ าสั ญญานั้นเป็ นโมฆะ

การจัดทาข้ อตกลงเป็ นหนังสื อ
หน่ วยงานรัฐอาจทาข้ อตกลงเป็ นหนังสือโดยไม่ ทาตามแบบสั ญญาทีค่ ณะกรรมการนโยบาย
กาหนดก็ได้ ในกรณีดงั ต่ อไปนี้
1. การจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีคดั เลือกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรื อ การจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรื อ (ฉ) หรื อการจ้ างทีป่ รึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข)

2. การจัดซื้อจัดจ้ างจากหน่ วยงานรัฐ
3. กรณีทคี่ ู่สัญญาสามารถส่ งมอบพัสดุได้ ครบถ้ วนภายใน 5 วันทาการ นับแต่ วนั ถัดจากวันทาข้ อตกลง

4. การเช่ าทีผ่ ู้เช่ าไม่ ต้องเสี ยเงินอื่นใดนอกจากค่ าเช่ า
5. กรณีอื่นตามทีค่ ณะกรรมการนโยบายประกาศในราชกิจจานุเบกษา

** การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง จะไม่ทาข้อตกลงเป็ นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้
แต่ ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้ างครั้งนั้น **

มาตรา 97
การแก้ ไขสั ญญา
สั ญญาหรื อข้ อตกลงเป็ นหนังสื อทีไ่ ด้ ลงนามแล้ วจะแก้ ไขไม่ ได้
เว้ นแต่ ในกรณีดงั ต่ อไปนีใ้ ห้ อยู่ในดุลพินิจของผู้มอี านาจทีจ่ ะพิจารณาอนุมตั ิให้ แก้ ไขได้
(1) เป็ นการแก้ ไขตามมาตรา 93 วรรคห้ า
กรณีไ ม่ ไ ด้ ท าสั ญ ญาตามแบบที่ ก าหนด หรื อ ไม่ ไ ด้ ส่ งร่ า งสั ญ ญาให้ ส านั ก งานอัย การสู ง สุ ด พิจ ารณาก่ อ น
ให้ ส่ งสั ญญาให้ ส านั ก งานอั ย การสู งสุ ดพิ จ ารณาภายหลั ง ได้ เมื่ อ ส านั ก งานอั ย การสู งสุ ดพิ จ ารณา
ให้ ความเห็นชอบแล้ ว หรื อเมื่ อสานักงานอัยการสู งสุ ดพิจารณาเห็นชอบแต่ ให้ แก้ ไขสั ญญา ถ้ าแก้ ไขให้ เป็ นไป
ตามความเห็นของสานักงานอัยการสู งสุ ด ให้ ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์

(2) ในกรณีที่มีความจาเป็ นต้ องแก้ ไขสั ญญาหรื อข้ อตกลง หากการแก้ ไ ขนั้ น
ไม่ ทาให้ หน่ วยงานของรัฐเสี ยประโยชน์
(3) เป็ นการแก้ ไขเพื่อประโยชน์ แก่ หน่ วยงานของรัฐหรื อประโยชน์ สาธารณะ
(4) กรณีอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

หมวด 10
การบริหารสั ญญาและการตรวจรับพัสดุ
มาตรา 100

• การตรวจรับพัสดุให้ เป็ นไปตามสั ญญา

มาตรา 102

• การงดหรื อลดค่ าปรับ หรื อการขยาย
ระยะเวลาทาการตามสั ญญา ให้ อยู่ใน
ดุลพินิจตามกรณีทกี่ าหนด

มาตรา 103

• การบอกเลิกสั ญญาให้ อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้มอี านาจ ตามกรณีทกี่ าหนด

การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการทาสัญญา
ตามมาตรา 102 ให้ อยู่ในดุลยพินิจของผู้มีอานาจ ที่จะพิจารณาได้
ตามจานวนวันที่มีเหตุเกิดขึน้ จริงเฉพาะในกรณีดังต่ อไปนี้

เหตุเกิดจากความผิด
เกิดจากความบกพร่อง
ของหน่ วยงานของรัฐ

เหตุสุดวิสยั

เหตุเกิดจากพฤติการณ์
อันหนึ่ งอันใด ที่คู่สญั ญา
ไม่ตอ้ งรับผิด
ตามกฎหมาย

เหตุอน่ื ตามที่กาหนดให้
กฎกระทรวง

กองการพัสดุ
ภาครัฐ

ให้ หน่ วยงานของรัฐกาหนดให้ คู่สัญญาต้ องแจ้ งเหตุดงั กล่าวภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่เหตุน้ันสิ้นสุ ดลง
หรื อตามที่กาหนดในกฎกระทรวง หากไม่ แจ้ งภายในเวลาที่กาหนดคู่สัญญาจะยกขึน้ มากล่าวอ้างในภายหลังไม่ ได้
เว้นแต่ กรณีเกิดจากความผิด เกิดจากความบกพร่ องของหน่ วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ ง
หรื อหน่ วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ ต้น

37

มาตรา 103
เหตุบอกเลิกสั ญญา
ในกรณี ที่มีเ หตุอนั เชื่ อได้ว่าผูข้ ายหรื อผูร้ ั บจ้างไม่ สามารถส่ ง
มอบงานหรื อทางานให้แล้วเสร็ จได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด หรื อ
เหตุ อื่ น ตามที่ ก าหนดไว้ใ นพระราชบัญ ญัติ น้ ี หรื อ ในสัญ ญาหรื อ
ข้อ ตกลง หรื อเหตุ อื่ น ตามระเบี ย บที่ รั ฐ มนตรี ก าหนด ให้ อ ยู่ ใ น
ดุลพินิจของผูม้ ีอานาจที่จะบอกเลิกสัญญาหรื อข้อตกลงกับคู่สญ
ั ญา

หมวด 13
การบริหารพัสดุ
• หมายรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่ าย การยืม
การตรวจสอบ การบารุงรักษา และการจาหน่ ายพัสดุ
• หลักเกณฑ์ และวิธีการ จะกาหนดในระเบียบต่ อไป

หมวด 14 การอุทธรณ์
มาตรา 114 ผู้ซึ่งได้ ยื่นข้ อเสนอเพื่ อทาการจัดซื้ อจัดจ้ างพัสดุ กับหน่ วยงานของรั ฐ
มีสิทธิอุทธรณ์ เกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้ างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่ าหน่ วยงานของรั ฐมิได้ ปฏิบัติ
ให้ เป็ นไปตามหลัก เกณฑ์ และวิธี ก ารที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ นี้ กฎกระทรวง ระเบียบ
หรื อ ประกาศที่อ อกตามความในพระราชบัญ ญัตินี้ เป็ นเหตุ ให้ ตนไม่ ได้ รับการประกาศผล
เป็ นผู้ชนะหรื อไม่ ได้ รับการคัดเลือกเป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงานของรัฐ

มาตรา 115 ผู้มสี ิ ทธิอุทธรณ์ จะยื่นอุทธรณ์ ในเรื่ องดังต่ อไปนีไ้ ม่ ได้
(1) การเลือกใช้ วิธีการจัดซื้อจัดจ้ างหรื อเกณฑ์ ที่ใช้ ในการพิจารณาผลการจัดซื้ อ
จัดจ้ างตามพระราชบัญญัตินีข้ องหน่ วยงานของรัฐ
(2) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้ างตามมาตรา 67
(3) การละเว้ นการอ้ างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรื อประกาศ
ทีอ่ อกตามพระราชบัญญัตินีใ้ นส่ วนที่เกีย่ วข้ องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้ างในประกาศ เอกสาร
หรื อหนังสื อเชิญชวนของหน่ วยงานของรัฐ
(4) กรณีอื่นตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

หมวด 14 การอุทธรณ์ (ต่อ)
มาตรา 116 การอุทธรณ์ ต้องทาเป็ นหนังสื อลงลายมือชื่ อผู้อุทธรณ์
มาตรา 117 ให้ ผู้ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ยื่ น อุ ท ธรณ์ ต่ อ หน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น ภายใน
7 วันทาการ นับแต่ วันประกาศผลการจัดซื้ อจัดจ้ างในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

มาตรา 118 ให้ หน่ วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ ให้ แล้ วเสร็จภายใน
7 วันทาการ นับแต่ วันที่ได้ รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้ วยกับอุทธรณ์ ก็ให้ ดาเนินการ
ตามความเห็นนั้นภายในกาหนดเวลาดังกล่ าว
ในกรณี ที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐ ไม่ เ ห็ น ด้ ว ยกั บ อุ ท ธรณ์ ไม่ ว่ า ทั้ง หมด
หรื อบางส่ วนให้ เร่ งรายงานความเห็ นพร้ อมเหตุ ผลไปยังคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ ตามมาตรา 119 ภายใน 3 วันทาการ นับแต่ วนั ที่ครบกาหนดตามวรรคหนึ่ง

หมวด 14 การอุทธรณ์ (ต่อ)
มาตรา 119
- ให้ ค ณะกรรมการพิ จ ารณาอุ ท ธรณ์ พิจ ารณาอุ ท ธรณ์ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ
ภายใน 30 วัน นั บแต่ วันที่ ได้ รั บรายงานตามมาตรา 116 หากเรื่ องใดไม่ อาจ
พิจารณาได้ ทันในกาหนดนั้น ให้ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ขยายระยะเวลา
ออกไปได้ ไม่ เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่ เกิน 15 วัน
- การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ให้ เป็ นที่สุด
- ผู้อุทธรณ์ ผ้ ูใดไม่ พอใจคาวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
หรื อการยุติเรื่ อง และเห็นว่ าหน่ วยงานของรั ฐต้ องรั บผิดชดใช้ ค่าเสี ยหาย ผู้น้ ันมี
สิ ทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรี ยกให้ หน่ วยงานของรั ฐชดใช้ ค่าเสี ยหายได้ แต่ การฟ้ อง
คดีดัง กล่ า วไม่ มีผ ลกระทบต่ อการจัดซื้ อจัด จ้ า งที่ ห น่ ว ยงานของรั ฐได้ ลงนาม
ในสั ญญาจัดซื้ อจัดจ้ างนั้นแล้ ว

หมวด 15
บทกาหนดโทษ
มาตรา 120 ผูใ้ ดเป็ นเจ้าหน้าที่หรื อเป็ นผูม้ ีอานาจหน้าที่ ในการดาเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้ อจัดจ้างหรื อการบริ หารพัสดุ ปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่
ในการจัดซื้ อ จัดจ้างหรื อ การบริ ห ารพัส ดุ ตามพระราชบัญ ญัติน้ ี กฎกระทรวง
ระเบียบ หรื อประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ ี โดยมิชอบเพื่อให้เกิด
ความเสี ย หายแก่ ผู ้ห นึ่ งผู ้ใ ด หรื อปฏิ บัติ ห รื อละเว้น การปฏิ บัติ ห น้ า ที่ ต าม
พระราชบัญญัติน้ ี โดยทุจริ ตต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปี ถึงสิ บปี หรื อปรับ
ตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทัง้ ปรับ
ผู ้ ใ ดเป็ นผู ้ ใ ช้ ห รื อผู ้ ส นั บ สนุ นในการกระท าความผิ ด
ตามวรรคหนึ่ง ผูน้ ้ นั ต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้สาหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง

การดาเนินการด้วยวิธกี ารทางอิเล็กทรอนิกส์

กองการพัสดุ
ภาครัฐ

การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ างและการบริหารพัสดุ
ตามระเบียบนี้ ด้ วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ให้ หน่ วยงานของรัฐ
ดาเนินการในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่ านทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic
Government Procurement : e -GP) ตามวิธีการทีก่ รมบัญชีกลางกาหนด

ให้ หน่ วยงานของรัฐใช้ เอกสารทีจ่ ัดพิมพ์จาก
ระบบจัดซื้อจัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
เป็ นเอกสารประกอบการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้ าง
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ขั้นตอนการซื้อหรื อจ้าง

แผนการจัดซื้อจัดจ้ าง
ทารายงานขอซื้อ/จ้ าง
ดาเนินการจัดหา
ขออนุมตั สิ ั่ งซื้อ/จ้ าง

กองการพัสดุ
ภาครัฐ

ประกาศเผยแพร่ แผนฯ
วิธีจัดซื้อจัดจ้ างทัว่ ไป 3 วิธี

(วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไป วิธีคดั เลือก วิธีเฉพาะเจาะจง)

ผู้มอี านาจอนุมตั สิ ั่ งซื้อหรื อสั่ งจ้ าง
(1) หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
(2) ผู้มอี านาจเหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้น

หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ

การทาสั ญญา
การตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
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การจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
กองการพัสดุภาครัฐ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
 ในการซื้อหรื อจ้ างทีม่ ใิ ช่ การจ้ างก่อสร้ าง ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะ
หนึ่ ง หรื อมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่ งจัดทาร่ างขอบเขตของงานหรื อรายละเอียดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรื อจ้าง รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
 ในการจ้ างก่อสร้ าง ให้หวั หน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรื อมอบหมาย
ให้เจ้าหน้าที่หรื อบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทาแบบรู ปรายการงานก่อสร้าง หรื อจะดาเนินการจ้างตามความใน
หมวด 4 งานจ้างออกแบบหรื อควบคุมงานก่อสร้างก็ได้
 องค์ประกอบ ระยะเวลาการพิจารณา และการประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ให้เป็ นไปตามที่หวั หน้าหน่วยงานของรัฐกาหนดตามความจาเป็ นและเหมาะสม

การเผยแพร่ร่างขอบเขตของงาน
e-bidding

e-market

-วงเงินเกิน 5 แสนบาท
แต่ ไม่ เกิน 5 ล้าน
สอบราคา
ให้ อยู่ในดุลพินิจ
-วงเงินเกิน 5 ล้านบาท
ให้ เผยแพร่ เพื่อรับฟัง
ความคิดเห็น
อาจนาร่ างประกาศ
-รัฐวิสาหกิจ จะ
และเอกสารฯ เผยแพร่
กาหนดแตกต่ างได้
เพื่อรั บฟั งความคิดเห็น
โดยความเห็นชอบของ
จากผู้ประกอบการ
คณะกรรมการวินิจฉัย
ก่ อนก็ได้

กองการพัสดุภาครัฐ

จ้ างที่ปรึกษา
จ้ างออกแบบ
หรื อควบคุมงาน
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กองการพัสดุ
ภาครัฐ

 เหตุผลความจาเป็ นทีต่ ้ องซื้อหรื อจ้ าง
 ขอบเขตของงานหรื อรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
หรื อแบบรู ปรายการงานก่ อสร้ างที่จะซือ้ หรื อจ้ าง แล้ วแต่ กรณี
 ราคากลางของพัสดุท่ ีจะซือ้ หรื อจ้ าง
 วงเงินทีจ่ ะซื้อหรื อจ้ าง โดยให้ ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้ าไม่มีวงเงิน
ดังกล่ าวให้ ระบุวงเงินทีป่ ระมาณว่ าจะซื้อหรื อจ้ างในครั้งนั้น
 กาหนดเวลาที่ต้องการใช้ พัสดุนัน้ หรื อให้ งานนัน้ แล้ วเสร็จ
 วิธีจะซื้อหรื อจ้ าง และเหตุผลทีต่ ้ องซื้อ/จ้ างโดยวิธีน้นั
 หลักเกณฑ์ การพิจารณาคัดเลือกข้ อเสนอ
 ข้ อเสนออื่น ๆ เช่ น การขออนุมัตแิ ต่ งตัง้ คณะกรรมการต่าง ๆ ที่
จาเป็ นในการซือ้ หรื อจ้ าง การออกเอกสารซือ้ หรื อจ้ างและ
ประกาศเผยแพร่
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กองการพัสดุ
ภาครัฐ

คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
คณะกรรมการ
พิจารณาผล
การประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

คณะกรรมการ
ซื้อหรื อจ้ าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

คณะกรรมการ
พิจารณาผล
การสอบราคา

คณะกรรมการ
ซื้อหรื อจ้ าง
โดยวิธีคดั เลือก
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การเผยแพร่ประกาศและเอกสารเชิญชวน และการขายหรือให้
เอกสาร
e-market

เผยแพร่
ประกาศ
และเอกสาร
ไม่ น้อยกว่ า
3 วันทาการ

e-bidding

- การให้ หรื อขายเอกสารให้ ดาเนินการไป
พร้ อมกับการเผยแพร่ ประกาศและเอกสาร
- วงเงินเกิน 5 แสน แต่ ไม่ เกิน 5 ล้ าน
เผยแพร่ ไม่ น้อยกว่ า 5 วันทาการ
- เกิน 5 ล้ าน แต่ ไม่ เกิน 10 ล้ าน เผยแพร่
ไม่ น้อยกว่ า 10 วันทาการ
- เกิน 10 ล้ าน แต่ ไม่ เกิน 50 ล้ าน เผยแพร่
ไม่ น้อยกว่ า 12 วันทาการ
- เกิน 50ล้ าน เผยแพร่ ไม่ น้อยกว่ า 20วันทาการ

กองการพัสดุ
ภาครัฐ

สอบราคา

- การให้ หรื อขายเอกสาร
ให้ ดาเนินการไปพร้ อม
กับการเผยแพร่ ประกาศ
และเอกสาร
- เผยแพร่ ไม่ น้อยกว่ า
5 วันทาการ

50

การพิจารณาผลการเสนอราคา

กรณีมผี ู้เสนอราคา
หลายราย
ให้ เสนอความเห็นให้
ซื้อ/จ้ าง จากรายที่เสนอ
ราคาตา่ สุ ด กรณีมีผู้
เสนอราคาตา่ สุ ดเท่ ากัน
หลายราย ให้ พจิ ารณา
ผู้ที่เสนอราคา
ในลาดับแรก

กองการพัสดุ
ภาครัฐ

กรณีมผี ู้เสนอราคารายเดียว

พิจารณาแล้ ว
เห็นว่ า มีความ
เหมาะสมและ
เป็ นประโยชน์ ต่อ
ราชการ ให้ เสนอ
ความเห็นให้
รับราคา

พิจารณาแล้ ว
เห็นว่ า ไม่ มี
ความเหมาะสม
และไม่ เป็ น
ประโยชน์ ต่อ
ราชการ

กรณีไม่ มผี ู้เสนอราคา

ให้ หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่เสนอ
ความเห็นเพื่อยกเลิก
และดาเนินการใหม่
หรื อใช้ วธิ ีคดั เลือก
ตามมาตรา 56 (1) (ก)
หรื อวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 56 (2) (ก)
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เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอสาหรับการซื้อหรือจ้าง
กองการพัสดุภาครัฐ

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ ไปหรื อวิธีคดั เลือก ให้ พจิ ารณาถึงประโยชน์ ของหน่ วยงานของรัฐ
และวัตถุประสงค์ ของการใช้ งานเป็ นสาคัญ ตามหลักเกณฑ์ ดงั นี้
1
การซื้อหรื อจ้ างพัสดุ
ทีม่ กี ารกาหนดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุ
ทีเ่ ป็ นมาตรฐาน มีคุณภาพดี
เพียงพอตามความต้ องการ
ใช้ งาน และเป็ นประโยชน์ ต่อ
หน่ วยงานของรัฐแล้ ว
ให้ ใช้ เกณฑ์ ราคา โดยคัดเลือก
ผู้เสนอราคาต่าสุ ด เป็ นผู้ชนะ

2
การซื้อหรื อจ้ างพัสดุที่มีความซับซ้ อน
มีเทคโนโลยีสูง หรื อมีเทคนิคเฉพาะ
จาเป็ นต้ องคัดเลือกพัสดุมีคุณภาพดี
ตามความต้ องการใช้ งานของหน่ วยงาน
ของรัฐนั้น และเป็ นประโยชน์ ต่อ
หน่ วยงานของรัฐ สามารถใช้ เกณฑ์
ราคาประกอบเกณฑ์ อื่นโดยพิจารณา
คัดเลือกผู้ยื่นข้ อเสนอที่มีคุณภาพ
และคุณสมบัตถิ ูกต้ อง ครบถ้ วน
ซึ่งได้ คะแนนรวมสู งสุ ดเป็ นผู้ชนะ
หากไม่ อาจเลือกเกณฑ์ อื่นประกอบ
และจาเป็ นต้ องใช้ เกณฑ์ เดียว
ให้ ใช้ เกณฑ์ ราคา

3
การซื้อหรื อจ้ างที่มีการกาหนดคุณลักษณะ
เฉพาะที่จะต้ องคานึงถึงเทคโนโลยีของ
พัสดุหรื อคุณสมบัติของผู้ยื่นข้ อเสนอ
ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่ อยู่ในฐาน
เดียวกันเป็ นเหตุให้ มีปัญหาในการ
พิจารณา ให้ หน่ วยงานของรัฐกาหนด
เป็ นเงื่อนไขให้ มีการยื่นข้ อเสนอทางด้ าน
เทคนิคหรื อข้ อเสนออื่นแยกมาต่ างหาก
และให้ พจิ ารณาคัดเลือกผู้ที่ได้ คะแนน
ข้ อเสนอด้ านเทคนิคหรื อข้ อเสนออื่น
ที่ผ่านเกณฑ์ ข้ันต่าตามที่หน่ วยงานของรัฐ
กาหนด แล้ วให้ พจิ ารณา
ตามข้ อ 1 หรื อ 2
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อานาจในการสังซื
่ ้ อหรือสังจ้
่ าง

กองการพัสดุภาครัฐ

หัวหน้าหน่ วยงานของรัฐ

ผูม้ ีอานาจเหนื อขึ้นไปหนึ่ งชัน้

วิธีประกาศเชิญชวน
ทัว่ ไป

ไม่ เกิน 200,000,000 บาท

เกิน 200,000,000 บาท

วิธีคดั เลือก

ไม่เกิน 100,000,000 บาท

เกิน 100,000,000 บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง

ไม่เกิน 50,000,000 บาท

เกิน 50,000,000 บาท

สาหรับรัฐวิสาหกิจใดมีความจาเป็ นจะกาหนดแตกต่ าง ให้ เสนอคณะกรรมการวินิจฉัย
เพื่อขอความเห็นชอบ
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ประเภทของผูม้ ีอานาจเหนื อขึ้นไปหนึ่ งชัน้

กองการพัสดุ
ภาครัฐ

1. ราชการส่ วนกลางที่มีฐานะเทียบเท่ ากรม

ปลัดกระทรวง หรื อปลัดทบวง แล้ วแต่ กรณี

2. ราชการส่ วนภูมิภาค

3. ราชการส่ วนท้ องถิ่น

ปลัดกระทรวงต้ นสั งกัดของหน่ วยงานของรัฐ
เจ้ าของงบประมาณ
ผู้ว่าราชการจังหวัด

4. รัฐวิสาหกิจ

คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ

5. มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ

สภามหาวิทยาลัย

6. ส่ วนราชการที่ขน
ึ้ ตรงต่ อนายกรัฐมนตรีหรื อรัฐมนตรี

เลขาธิการวุฒิสภา สานักเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร หรื อ กรุงเทพมหานคร
7. กรณีนอกเหนื อจากที่กาหนดไว้ ตาม (1) – (6)
8. กรณีไม่ มีผ้ ูบังคับบัญชา ผู้กากับดูแล หรื อผู้ควบคุม

สานัก หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐนั้นเป็ นผู้ใช้ อานาจเหนือ
ขึน้ ไปหนึ่งชั้น
ผู้บังคับบัญชา ผู้กากับดูแล หรื อผู้ควบคุม
ชั้นเหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้น แล้ วแต่ กรณี
ให้ หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐนั้นเป็ นผู้ใช้ อานาจ
เหนือขึน้ ไปหนึ่งชั้นเอง
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สัญญาและหลักประกัน
ให้หน่ วยงานของรัฐทาสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด

กองการพัสดุ
ภาครัฐ

•หากจาเป็ นต้องมีขอ้ ความหรือรายการแตกต่างไปจากที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดย
มีสาระสาคัญตามที่กาหนดไว้ในแบบ และไม่ทาให้หน่ วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทา
ได้

การลงนามในสัญญา เป็ นอานาจของหัวหน้าหน่ วยงานของรัฐ
•การลงนามในสัญญาตามวรรคหนึ่ ง จะกระทาได้เมื่อพ้นระยะเวลา
การอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง ต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิม
•หน่ วยงานของรัฐต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุ หรือ
รายละเอียดของงาน รวมทัง้ ราคาของพัสดุหรืองานตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงกับพัสดุท่จี ะทาการแก้ไขนั้นก่อนแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย
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การกาหนดอัตราค่าปรับในสัญญา
1
2

3

56
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หลักประกันการเสนอราคา
 เพื่อประกันความเสี ยหายที่อาจเกิดขึน้ จากกรณีที่ผู้เสนอราคาหรื อผู้ให้ บริการ
ไม่ ปฏิบัติตามกระบวนการซื้อหรื อจ้ าง หรื อการจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่ อสร้ าง
ให้ หน่ วยงานของรัฐกาหนดหลักประกันการเสนอราคา สาหรับการซื้อหรื อจ้ าง
ด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่ อสร้ าง
ด้ วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงินซื้อหรื อจ้ างเกินกว่ า 5,000,000 บาท ดังนี้

การซื้อหรื อจ้ างด้ วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้ มีการวางหลักประกัน
การเสนอราคา โดยให้ ใช้ หลักประกันอย่ างหนึ่งอย่ างใด ดังต่ อไปนี้
(1) เช็คหรื อดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่ งจ่ าย ซึ่งเป็ นเช็คหรื อดราฟท์ ลงวันทีท่ ี่ใช้
เช็คหรื อดราฟท์ น้ันชาระต่ อเจ้ าหน้ าที่ หรื อก่ อนวันนั้นไม่ เกิน 3 วันทาการ
(2) หนังสื อคา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารภายในประเทศ
ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
(3) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(4) หนังสื อคา้ ประกันของบริษัทเงินทุนหรื อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์
ที่ได้ รับอนุญาตให้ ประกอบกิจการเงินทุน
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หลักประกันการเสนอราคา
 สาหรับงานจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงานก่ อสร้ าง ด้ วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ให้ มีการวางหลักประกันการเสนอราคา โดยให้ ใช้ หลักประกันอย่ างหนึ่งอย่ างใด ดังต่ อไปนี้

(1) เงินสด
(2) เช็คหรื อดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่ งจ่ าย ซึ่งเป็ นเช็คหรื อดราฟท์ ลงวันทีท่ ี่ใช้ เช็คหรื อ
ดราฟท์ น้ันชาระต่ อเจ้ าหน้ าที่ หรื อก่ อนวันนั้นไม่ เกิน 3 วันทาการ

(3) หนังสื อคา้ ประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบทีค่ ณะกรรมการ
นโยบายกาหนด
(4) หนังสื อคา้ ประกันของบริษัทเงินทุนหรื อบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ ที่ได้ รับอนุญาต
ให้ ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์ และประกอบธุรกิจคา้ ประกันตามประกาศของ
ธนาคารแห่ งประเทศไทย ตามรายชื่ อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่ งประเทศไทยแจ้ งเวียนให้ ทราบ
โดยอนุโลมให้ ใช้ ตามแบบหนังสื อคา้ ประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย
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หลักประกันสัญญา


ให้ ใช้ หลักประกันอย่ างหนึ่งอย่ างใด ดังนี้
1. เงินสด
2. เช็คหรื อดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่ งจ่ าย ซึ่งเป็ นเช็คหรื อดราฟท์
ลงวันทีท่ ี่ใช้ เช็คหรื อดราฟท์ น้ันชาระต่ อเจ้ าหน้ าที่ หรื อก่อนวันนั้น
ไม่ เกิน 3 วันทาการ
3. หนังสื อคา้ ประกันของธนาคารในประเทศ
4. หนังสื อคา้ ประกันของบริษัทเงินทุน
5. พันธบัตรรัฐบาลไทย
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มูลค่ าหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสั ญญา

ร้ อยละ 5 ของวงเงินงบประมาณหรื อราคาพัสดุ
ทีจ่ ัดซื้อจัดจ้ างในครั้งนั้น
 เว้ นแต่ การจัดหาทีส
่ าคัญพิเศษ กาหนดสู งกว่ า
ร้ อยละ 5 แต่ ไม่ เกินร้ อยละ 10 ก็ได้
* กรณีหน่ วยงานของรัฐเป็ นผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อเป็ น
คู่สัญญา ไม่ ต้องวางหลักประกัน
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การคืนหลักประกัน
คืนภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐได้ พจิ ารณารายงานผลคัดเลือกผู้ชนะ
การซื้อหรื อจ้ างเรียบร้ อยแล้ ว เว้ นแต่ ผู้ยื่นข้ อเสนอรายทีค่ ดั เลือกไว้
ซึ่งเสนอราคาตา่ สุ ดไม่ เกิน 3 ราย ให้ คืนได้ ต่อเมื่อได้ ทาสั ญญาหรื อ
ข้ อตกลง หรื อผู้ยื่นข้ อเสนอได้ พ้นจากข้ อผูกพันแล้ว
หลักประกันสั ญญา ให้ คืนแก่ คู่สัญญา หรื อผู้คา้ ประกันโดยเร็ว
และอย่ างช้ าต้ องไม่ เกิน 15 วัน นับถัดจากวันทีค่ ู่สัญญา
พ้ นข้ อผูกพันตามสั ญญาแล้ ว
 หลักประกันการเสนอราคา
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การคืนหลักประกัน (ต่ อ)
การคืนหลักประกัน หนังสื อคา้ ประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุน
หรื อบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อคู่สัญญา
ไม่ มารับภายในกาหนดเวลาข้ างต้ น ให้ รีบส่ งต้ นฉบับหนังสื อคา้ ประกัน
ให้ แก่ ผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว
พร้ อมกับแจ้ งให้ ธนาคาร บริษทั เงินทุนหรื อบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์
ผู้คา้ ประกันทราบด้ วย
สาหรับหนังสื อคา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารให้ คืน
แก่ ธนาคารผู้ออกหนังสื อคา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
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การคืนหลักประกัน (ต่ อ)
การคืนหลักประกัน หนังสื อคา้ ประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุน
หรื อบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อคู่สัญญา
ไม่ มารับภายในกาหนดเวลาข้ างต้ น ให้ รีบส่ งต้ นฉบับหนังสื อคา้ ประกัน
ให้ แก่ ผู้ยื่นข้ อเสนอหรื อคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว
พร้ อมกับแจ้ งให้ ธนาคาร บริษทั เงินทุนหรื อบริษทั เงินทุนหลักทรัพย์
ผู้คา้ ประกันทราบด้ วย
สาหรับหนังสื อคา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคารให้ คืน
แก่ ธนาคารผู้ออกหนังสื อคา้ ประกันอิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทางระบบจัดซื้อ
จัดจ้ างภาครัฐด้ วยอิเล็กทรอนิกส์
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หลักเกณฑ์ การตรวจรับพัสดุ
หลักการ
ม. 100 +ระเบียบฯ

กองการพัสดุภาครัฐ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

การซื้อหรื อจ้ าง ไม่ เกิน 100,000 บาท (กฎกระทรวง)
แต่ งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็ น “ผู้ตรวจรับ”

ยกเว้ น

“การซื้อหรื อจ้ าง ไม่ เกิน 500,000 บาท (ม. 56 (2) (ข)) ” กรณีจาเป็ นเร่ งด่ วน
ที่เกิดขึน้ โดยไม่ คาดหมายไว้ ก่อน ใช้ “รายงานขอความเห็นชอบ”
เป็ น “หลักฐานการตรวจรับ” โดยอนุโลม
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การบริหารพัสดุ : การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย

กองการพัสดุภาครัฐ

การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ ใช้ บังคับกับงานบริการ งานก่ อสร้ าง
งานจ้ างทีป่ รึกษา และงานจ้ างออกแบบหรื อควบคุมงาน

การเก็บ
และการบันทึก

การจาหน่ ายพัสดุ

การเบิกจ่าย

การบารุงรักษา
การตรวจสอบ

การยืม
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การบริหารพัสดุ (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

การเก็บและการบันทึก : ลงบัญชีหรื อทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่ กรณี แยกเป็ นชนิด
และแสดงรายการตามตัวอย่ างที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
 ให้ มีหลักฐานการรับเข้ าบัญชีหรื อทะเบียนไว้ ประกอบรายการด้วย
 สาหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชี
เดียวกันก็ได้
 เก็บรักษาพัสดุให้ เป็ นระเบียบเรียบร้ อย ปลอดภัย และให้ ครบถ้วน
ถูกต้ องตรงตามบัญชีหรื อทะเบียน
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การบริหารพัสดุ (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

การเบิกจ่ าย : ให้ หัวหน้ าหน่ วยงานทีต่ ้ องใช้ พสั ดุน้ัน เป็ นผู้เบิก
 การจ่ ายพัสดุ ให้ หัวหน้ าหน่ วยพัสดุทมี่ ีหน้ าที่เกีย่ วกับการควบคุมพัสดุหรื อผู้ทไี่ ด้ รับ
มอบหมายจากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐเป็ นหัวหน้ าหน่ วยพัสดุ เป็ นผู้สั่งจ่ ายพัสดุ
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้ องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ ามี)
แล้ วลงบัญชีหรื อทะเบียนทุกครั้งทีม่ ีการจ่ าย และเก็บใบเบิกจ่ ายไว้ เป็ นหลักฐานด้ วย
 หากมีความจาเป็ นจะกาหนดวิธีการเบิกจ่ ายพัสดุเป็ นอย่ างอื่น ให้ อยู่ในดุลพินิจของ
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐนั้น โดยให้ รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้ วย

67

การบริหารพัสดุ (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

การยืม : การให้ยืม หรือนาพัสดุไปใช้ ในกิจการ ซึ่งมิใช่ เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทามิได้
พัสดุประเภทใช้ คงรู ป
 การยืมระหว่ างหน่ วยงานของรัฐ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐผู้ให้ ยืม
 การให้ บุคคลยืมใช้ ภายในสถานทีข่ องหน่ วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้ องได้ รับอนุมตั ิจากหัวหน้ า
หน่ วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุน้ ัน แต่ ถ้ายืมไปใช้ นอกสถานทีข่ องหน่ วยงานของรัฐ จะต้ องได้ รับอนุมตั ิ
จากหัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐ
 ผู้ยืมส่ งคืนพัสดุน้ันในสภาพทีใ่ ช้ การได้ เรียบร้ อย หากเกิดชารุดเสี ยหาย หรื อใช้ การไม่ ได้ หรื อสู ญ
หายไป ผู้ยืมต้ องจัดการแก้ ไขซ่ อมแซมให้ คงสภาพเดิมโดยเสี ยค่ าใช้ จ่ายของตนเอง หรื อชดใช้ เป็ นพัสดุ
ประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่ างเดียวกัน หรื อชดใช้ เป็ นเงินตามราคาทีเ่ ป็ นอยู่ในขณะยืม
โดยมีหลักเกณฑ์ ดงั นี้
 ราชการส่ วนกลาง และราชการส่ วนภูมภิ าค ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทกี่ ระทรวงการคลังกาหนด
 ราชการส่ วนท้ องถิ่น ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทกี่ ระทรวงมหาดไทยกาหนด
 หน่ วยงานของรัฐอื่น ให้ เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ ทหี่ น่ วยงานของรัฐนั้นกาหนด
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การบริหารพัสดุ (ต่ อ)
การยืม :

กองการพัสดุภาครัฐ

การให้ ยืม หรื อนาพัสดุไปใช้ ในกิจการ ซึ่งมิใช่ เพื่อประโยชน์ ของ
ทางราชการจะกระทามิได้

พัสดุประเภทสิ้นเปลือง
 ให้ กระทาได้ เฉพาะ หน่ วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจาเป็ น รีบด่ วน จะดาเนินการจัดหาได้

ไม่ ทนั การ และหน่ วยงานของรัฐผู้ให้ ยืมมีพสั ดุน้ันๆ พอทีจ่ ะให้ ยืมได้ และให้ มีหลักฐาน
การยืมเป็ นลายลักษณ์ อกั ษร
ทั้งนี้ โดยปกติหน่ วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้ องจัดหาพัสดุเป็ นประเภท ชนิด และ
ปริมาณเช่ นเดียวกันส่ งคืนให้ หน่ วยงานของรัฐผู้ให้ ยืม
 เมื่อครบกาหนดยืม ให้ ผ้ ใู ห้ ยืมหรื อผู้รับหน้ าทีแ่ ทนมีหน้ าทีต่ ดิ ตามทวงพัสดุทใี่ ห้ ยืมไป
คืนภายใน 7 วัน นับแต่ วนั ครบกาหนด
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การบริหารพัสดุ (ต่อ)
การบารุงรักษา
- จัดให้ มผี ู้ควบคุมดูแลพัสดุทอี่ ยู่ในความ
ครอบครองให้ อยู่ในสภาพทีพ่ ร้ อมใช้ งานได้
ตลอดเวลา
- ให้ มกี ารจัดทาแผนการซ่ อมบารุงทีเ่ หมาะสม
และระยะเวลาในการซ่ อมบารุงด้ วย
- กรณีทพี่ สั ดุเกิดการชารุดให้ หน่ วยงานของรัฐ
ดาเนินการซ่ อมแซมให้ กลับมาอยู่ในสภาพ
พร้ อมใช้ งานโดยเร็ว

กองการพัสดุภาครัฐ

การตรวจสอบพัสดุ
- ก่อนสิ้นปี งบประมาณของทุกปี แต่ งตั้งผู้รับผิดชอบ
ในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิเป็ นเจ้ าหน้ าที่ ตรวจสอบ
การรับจ่ ายพัสดุในงวด 1 ปี ที่ผ่านมา
- รายงานผลการตรวจสอบต่ อผู้แต่ งตั้งภายใน 30 วัน
ทาการ นับแต่ วนั เริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุน้ัน
- หากผลการตรวจสอบปรากฏเห็นได้ อย่ างชัดเจนว่า
พัสดุชารุด เสื่ อมสภาพ เนื่องมาจากการใช้ งาน
ตามปกติ หรื อสู ญไปตามธรรมชาติ ให้ หัวหน้ า
หน่ วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ ดาเนินการ
จาหน่ ายต่ อไปได้
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การบริหารพัสดุ (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

การจาหน่ ายพัสดุ : ขาย
 ให้ ดาเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่ อน แต่ ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ ได้ ผลดี
ให้ นาวิธีทกี่ าหนดเกีย่ วกับการซื้อมาใช้ โดยอนุโลม เว้ นแต่
1. การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรื อได้ มารวมกันไม่ เกิน 500,000 บาท จะขาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ ต้องทอดตลาดก่ อนก็ได้ โดยตกลงราคา
2. การขายให้ แก่ หน่ วยงานของรัฐ หรื อองค์ การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7)
แห่ งประมวลรัษฎากร ให้ ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
3. การขายอุปกรณ์ อเิ ล็กทรอนิกส์ เช่ น โทรศัพท์ เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่
ของรัฐทีห่ น่ วยงานของรัฐ มอบให้ ไว้ ใช้ งานในหน้ าที่ เมื่อบุคคลดังกล่ าวพ้นจาก
หน้ าที่ หรื ออุปกรณ์ ดงั กล่ าวพ้ นระยะเวลาการใช้ งานแล้ ว ให้ ขายให้ แก่ บุคคลดังกล่าว
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
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การบริหารพัสดุ (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

การจาหน่ ายพัสดุ : ขาย
การขายโดยวิธีทอดตลาด ให้ ถือปฏิบัตติ ามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
โดยให้ ผู้ทไี่ ด้ รับมอบหมายทาการประเมินราคาทรัพย์ สินก่ อนการประกาศ
ขายทอดตลาด กรณีทเี่ ป็ นพัสดุทมี่ ีการจาหน่ ายเป็ นการทัว่ ไปให้ พจิ ารณาราคา
ทีซ่ ื้อขายกันตามปกติในท้ องตลาด หรื อราคาท้ องถิน่ ของสภาพปัจจุบนั ของพัสดุน้ัน
ณ เวลาทีจ่ ะทาการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคา ตามความเหมาะสม กรณีที่
เป็ นพัสดุทไี่ ม่ มีการจาหน่ ายทัว่ ไป ให้ พจิ ารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของ
พัสดุ และอายุการใช้ งาน รวมทั้งสภาพและสถานทีต่ ้งั ของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้ เสนอ
หัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐพิจารณาให้ ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่ าว
โดยคานึงถึงประโยชน์ ของหน่ วยงานของรัฐด้ วย
หน่ วยงานของรัฐจะจ้ างผู้ประกอบการทีใ่ ห้ บริการขายทอดตลาดเป็ น
ผู้ดาเนินการก็ได้
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การบริหารพัสดุ (ต่ อ)

กองการพัสดุภาครัฐ

การจาหน่ ายพัสดุ : แลกเปลีย่ น โอน แปรสภาพหรื อทาลาย
แลกเปลีย่ น ให้ ดาเนินการตามวิธีการแลกเปลีย่ นทีก่ าหนดไว้ ในระเบียบนี้
โอน ให้ โอนแก่หน่ วยงานของรัฐ หรื อองค์ การสถานสาธารณกุศลตาม
มาตรา 47 (7) แห่ งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้ มีหลักฐานการส่ งมอบไว้
ต่ อกันด้ วย
แปรสภาพหรื อทาลาย ตามหลักเกณฑ์ และวิธีการทีห่ น่ วยงานของรัฐ
กาหนดการดาเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้ แล้วเสร็จภายใน 60 วัน
นับถัดจากวันทีห่ ัวหน้ าหน่ วยงานของรัฐสั่ งการ
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กฎกระทรวง

- กาหนดให้หน่ วยงานอืน่ เป็ นหน่ วยงานของรัฐ
- กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผูม้ ีสทิ ธิขอขึ้นทะเบียนผูป้ ระกอบการ
- กาหนดพัสดุท่รี ฐั ต้องการส่งเสริมสนับสนุ นและกาหนดวิธกี ารจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธคี ดั เลือกและวิธี
เฉพาะเจาะจง
- กาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธเี ฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ตอ้ งทาข้อตกลงเป็ นหนังสือ
และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตัง้ ผูต้ รวจรับพัสดุ
- กาหนดหลักเกณฑ์ วิธกี าร และเงือ่ นไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา
- กาหนดอัตราค่าจ้างผูใ้ ห้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
- กาหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่ วยงานของรัฐที่ใช้สทิ ธิอทุ ธรณ์ไม่ได้
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หนังสือเวียนที่สาคัญ

- ว 111 ลงวันที่ 5 มี.ค. 61 ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วธิ จี ดั ซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท
- ว 112 ลงวันที่ 5 มี.ค. 61 ซ้อมความเข้าใจคานิ ยามงานก่อสร้าง
- ว 119 ลงวันที่ 7 มี.ค. 61 แนวทางการปฏิบตั ใิ นการจัดหาพัสดุท่เี กี่ยวกับ คชจ.ในการบริหาร ฝึ กอบรม
จัดประชุม
- ว 123 ลงวันที่ 9 มี.ค. 61 ซ้อมความเข้าใจการจัดซื้อจัดจ้างตามกฎกระทรวงกาหนดพัสดุทร่ี ฐั ส่งเสริม
สนับสนุ น ระหว่าง มาตรา 56 (2) ข และ ซ
- ว 132 ลงวันที่ 14 มี.ค. 61 แนวทางการเปิ ดเผยราคากลางสาหรับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่ วยงานภาครัฐ
- ว 199 ลงวันที่ 9 เม.ย. 61 แนวทางปฏิบตั ใิ นการจัดซื้อน้ ามันเชื้อเพลิงเพือ่ ใช้ในการปฏิบตั ิภารกิจของ
หน่ วยงานภาครัฐ
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