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 เว็บไซด์ระบบการจัดซื้อจัดจ้างของกรมบัญชีกลาง
http://www.gprocurement.go.th/wps/wcm/connect/egp2/egp/egp_news_others/news_egp_proc/ 

 เว็บไซด์ราชกจิจานุเบกษาตามบัญชีรายการเอกสาร  ดังนี ้
๑. พ.ร.บ.การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF 
 

๒. ระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจดัซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/E/210/1.PDF 
 

๓. กฎกระทรวง ๗ ฉบับ 
๓.๑ ก าหนดเร่ืองการจัดซ้ือจดัจ้างกับหน่วยงานของรัฐ
ที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได ้

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/33.PDF 
 

๓.๒ ก าหนดวงเงินการจัดซ้ือจดัจ้างพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซ้ือจดัจ้างที่ไม่ท าข้อตกลง
เป็นหนังสือ และวงเงินการจดัซ้ือจัดจา้งในการแตง่ตัง้
ผู้ตรวจรับพัสด ุ

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/20.PDF 
 

๓.๓ ก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
และก าหนดวิธีการจดัซ้ือจัดจา้งพสัดุโดยวธิีคดัเลือก
และวิธีเฉพาะเจาะจง 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/9.PDF 
 

๓.๔ ก าหนดอัตราค่าจา้งผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/31.PDF 
 

๓.๕ ก าหนดหลักเกณฑ์เกีย่วกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการ 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/3.PDF 
 

๓.๖ ก าหนดใหห้น่วยงานอ่ืนเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ตามพระราชบญัญตัิการจัดซ้ือจดัจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/1.PDF 
 

๓.๗ ก าหนดหลักเกณฑ์ วธิีการ และเงื่อนไขการขึ้น
ทะเบียนที่ปรึกษา 

http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/086/22.PDF 
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พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
โครงสร้างประกอบด้วย ๑๕ หมวด ๑๓๒ มาตรา 

หมวด มาตรา 
หมวด ๑ บทท่ัวไป /นิยาม  ๑-๑๕ 
หมวด ๒ การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกัน
การทุจริต 

๑๖-๑๙ 

หมวด ๓ คณะกรรมการ  
ส่วนท่ี ๑ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
ส่วนท่ี ๒ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  
ส่วนท่ี ๓ คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ  
ส่วนท่ี ๔ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต  
ส่วนท่ี ๕ คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน  

๒๐-๔๕ 

หมวด ๔ องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ๔๖-๕๐ 
หมวด ๕ การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ๕๑-๕๓ 
หมวด ๖ การจัดซื้อจัดจ้าง ๕๔-๖๘ 
หมวด ๗ งานจ้างท่ีปรึกษา ๖๙-๗๘ 
หมวด ๘ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ๗๘-๙๒ 
หมวด ๙ การทําสัญญา  ๙๓-๙๙ 
หมวด ๑๐ การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสด ุ ๑๐๐-๑๐๕ 
หมวด ๑๑ การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  ๑๐๖-๑๐๘ 
หมวด ๑๒ การท้ิงงาน  ๑๐๙-๑๑๑ 
หมวด ๑๓ การบริหารพัสด ุ  ๑๑๒-๑๑๓ 
หมวด ๑๔ การอุทธรณ์  ๑๑๔-๑๑๙ 
หมวด ๑๕ บทกําหนดโทษ ๑๒๐-๑๒๑ 
บทเฉพาะกาล ๑๒๒-๑๓๒ 

 

สรุปสาระสําคัญ (ไม่รวมหมวด ๗ งานจ้างที่ปรึกษาและหมวด ๘ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง) 

๑) การจัดซื้อจัดจ้าง  หมายความว่า การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพสัดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือ
โดยนิติกรรมอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๒) การบริหารพสัด ุหมายความว่า การเกบ็ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา     
และการจ าหน่ายพัสด ุ

๓) ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานส าหรบัเปรียบเทียบราคาทีผู่้ยื่นข้อเสนอได้ย่ืนเสนอไว้ซึ่ง
สามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จรงิตามล าดับ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 
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(๒) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างองิของพสัดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
(๓) ราคามาตรฐานทีส่ านักงบประมาณหรอืหน่วยงานกลางอื่นก าหนด 
(๔) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากทอ้งตลาด 
(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลงัสุดภายในระยะเวลาสองปงีบประมาณ 
(๖) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 

  ล าดับการใช้ราคากลาง : -ถ้ามีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน  
                                -ถ้าไม่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓)  
                                -ถ้าไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖)   
  จะใช้ราคา(๒) หรือ (๓)  และ (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรฐัเป็นส าคัญ 

๔) เงินงบประมาณ หมายความรวมถึงเงินซึง่หน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนญุาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ตอ้ง
น าส่งคลงัตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ
ได้รับไว้โดยไม่ต้องน าสง่คลงัเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย  

๕) เจ้าหน้าที ่หมายความว่า ผู้มหีน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบรหิารพสัดุ หรอืผูท้ี่ได้รับมอบ หมาย
จากผูม้ีอ านาจให้ปฏิบัตหิน้าทีเ่กี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพสัดุของหน่วยงานของรฐั 

๖) คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติประกอบด้วย 
-คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครัฐ 
-คณะกรรมการวินิจฉัยปญัหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
-คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ 
-คณะกรรมการความร่วมมอืป้องกันการทจุริต 
-คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

๗) มาตรา ๖ เพื่อใหเ้กิดความยืดหยุ่น คล่องตัว มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐสามารถจัดให้มรีะเบียบ ข้อบังคับ 
ข้ึนใช้เองทั้งหมดหรือบางส่วนก็ได้โดยต้องสอดคล้องกบัหลักเกณฑ์ตามพ.ร.บ. โดยต้องได้รบัความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบายและประกาศในราชกิจจานุเษกษา โดยจะก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือกหรอืวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ เป็นอย่างอื่นกไ็ด ้

๘) มาตรา ๗ การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษาที่ไม่
สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีได้และการจัดซื้อจดัจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรอืสถานพยาบาล
ที่เป็นหน่วยงานของรัฐโดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบรจิาค โดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกบัเงิน
งบประมาณ ซึง่ได้รับยกเว้นมิให้น าพระราชบัญญัติน้ีมาใช้บงัคับต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา และต้องรายงานผลการปฏิบัตงิานต่อ
คณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 

๙) หลักการการจัดซื้อจัดจ้างตามพ.ร.บ.มี ดังต่อไปนี ้
- คุ้มค่า จัดซื้อจัดจ้างพสัดุที่มีคุณภาพหรือคุณลกัษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้งาน ราคา

เหมาะสม มีแผนการบริหารพัสดทุี่เหมาะสมและชัดเจน 
- โปรง่ใส กระท าโดยเปิดเผย เปิดโอกาสใหม้ีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม ปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกราย

โดยเท่าเทียมกัน มรีะยะเวลาทีเ่หมาะสมและเพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการด าเนินงาน
ชัดเจน และมกีารเปิดเผยข้อมลูการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพสัดุในทุกขั้นตอน 
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- มีประสิทธิภาพและประสทิธิผล มีการวางแผนการจัดซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดลุ่วงหน้าเพื่อให้การ
ด าเนินการเป็นไปอย่างต่อเนือ่งและมีก าหนดเวลาที่เหมาะสม มีการประเมินและเปิดเผยผลสมัฤทธ์ิของ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสด ุ

- ตรวจสอบได้ โดยมีการเกบ็ข้อมลูการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดอุย่างเป็นระบบเพื่อประโยชน์ใน
การตรวจสอบ 

๑๐) มาตรา ๙ การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุที่ต้องค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของ
การจัดซื้อจัดจ้าง และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะเฉพาะใหใ้กล้เคียงกับยีห่้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขาย
รายใดรายหนึง่โดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุทีจ่ะท าการจัดซื้อจัดจา้งตามวัตถุประสงค์นั้นมียีห่้อเดียวหรือจะต้อง
ใช้อะไหล่ของยีห่้อใด ก็ใหร้ะบุยีห่้อนั้นได ้

๑๑) มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนดและ
ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต ่

(๑) กรณีทีม่ีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือพสัดุที่ใช้ในราชการลบั  
(๒) กรณีทีม่ีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่ก าหนด(กฎกระทรวงก าหนดไม่เกิน๕๐๐,๐๐๐บาท)หรือมี
ความจ าเป็นฉุกเฉินหรือพสัดุจะขายทอดตลาด  
(๓) กรณีเป็นงานจ้างทีป่รกึษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวงหรือจ าเป็นเร่งด่วน 
(๔) กรณีทีเ่ป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มคีวามจ าเป็นเรง่ด่วน 
(ระเบียบพัสดุข้อ ๑๑ : เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้มีอํานาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้
เจ้าหน้าท่ีหรือผู้ท่ีได้รับมอบหมายในการปฏิบัติงานน้ันจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีเสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ) 
 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปน้ี 
(๑) ชื่อโครงการท่ีจะจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒) วงเงินท่ีจะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ 
(๓) ระยะเวลาท่ีคาดว่าจะจัดซื้อจัดจา้ง 
(๔) รายการอ่ืนตามท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด 
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปีแล้วให้หัวหน้า
เจ้าหน้าท่ีประกาศเผยแพร่แผนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน
ของรัฐและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผยณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน  
หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่าย 
สารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไมส่ามารถดาํเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการน้ันได้ 

๑๒) มาตรา ๑๒ หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มกีารบันทึกรายงานผลการพจิารณารายละเอียด วิธีการและ      
 ข้ันตอนการจัดซื้อจัดจ้างและจัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการตรวจดูข้อมูลเมื่อมีการร้องขอ 

๑๓)  มาตรา ๔๙ กรมบญัชีกลางมีหน้าที่ก าหนดและจัดหลักสูตรการฝกึอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ 
 ให้มีความรู้และความเช่ียวชาญการจัดซื้อจัดจ้างและการบรหิารพสัดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพและตาม  
 พระราชบญัญัตินี้ โดยเจ้าหน้าทีท่ี่ผ่านการฝึกอบรมและได้รบัแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับ   
 การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพสัดุมสีิทธิได้รับเงินเพิ่มหรอืเงินอื่นท านองเดียวกัน  
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๑๔)  มาตรา ๕๕ การจัดซื้อจัดจ้างพสัดุมี ๓ วิธี(ยกเลิกวิธีเดมิตามระเบียบพัสดปุี๒๕๓๕ ทั้งหมด) 
(๑) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป : หน่วยงานของรัฐประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรง 

ตามเงื่อนไขทีห่น่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ(มี 3 วิธีย่อยคือ e-Market , e-Bidding และ
วิธีสอบราคาส าหรบัหน่วยงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจ ากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต 

(๒) วิธีคัดเลือก : หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขทีห่น่วยงาน 
ของรัฐก าหนดซึง่ต้องไม่น้อยกว่าสามรายใหเ้ข้าย่ืนข้อเสนอ เว้นแต่ในงานน้ันมีผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามทีก่ าหนดน้อยกว่าสามราย 

(๓) วิธีเฉพาะเจาะจง : หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงาน 
ของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้าย่ืนข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทัง้การจัดซือ้จัด
จ้างพสัดุกับผู้ประกอบการโดยตรงกรณีเป็นวงเงินเลก็น้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๑๕)  มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพสัดุ ให้ใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปก่อน เว้นแต่ 
 (๑) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีคัดเลือก 

(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอน้ันไม่ได้รบัการคัดเลอืก 
(ข) พัสดุมีคุณลกัษณะเฉพาะเป็นพเิศษหรอืซบัซ้อนหรือผูป้ระกอบการมฝีีมือโดยเฉพาะ หรือช านาญ
เป็นพเิศษหรอืมีทักษะสูง และผูป้ระกอบการนั้นมีจ านวนจ ากัด 
(ค) จ าเปน็เร่งด่วนเนื่องมาจากเกิดเหตกุารณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ซึ่งหากใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
จะท าให้ไม่ทันต่อความต้องการใช้พัสด ุ
(ง) ลกัษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคที่จ าเปน็ต้องระบุยี่หอ้เป็นการเฉพาะ 
(จ) ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ  
(ฉ) ใช้ในราชการลบั หรือที่เกี่ยวกบัความมั่นคงของประเทศ 
(ช) จ าเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียกอ่นจึงจะประมาณค่าซอ่มได้  
(ซ) กรณีอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

      (๒) กรณีดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 
(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลอืกหรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
ข้อเสนอน้ันไม่ได้รับการคัดเลือก 
(ข) มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมวีงเงินในการจัดซือ้จัดจ้างครัง้หนึง่ไม่เกิน
วงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง(ก าหนดแล้ว=๕๐๐,๐๐๐บาท) 
(ค) มีผู้ประกอบการซึง่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียวหรอืผู้ประกอบการเป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือ 
ตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพสัดุอื่นทีจ่ะใช้ทดแทนได้ 
(ง) จ าเป็นต้องใช้พัสดุน้ันโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือ ภัยธรรมชาติ หรอืเกิดโรคติดต่อ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรอืวิธี
คัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าใหเ้กิดความเสยีหายอย่างร้ายแรง 
(จ) พสัดุที่จะท าการจัดซื้อ จัดจ้างเป็นพัสดทุี่เกี่ยวพันกับพสัดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และ
มีความจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพิม่เติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุน้ัน โดย
มูลค่าของพสัดุทีท่ าการจัดซื้อจัดจ้างเพิม่เติมจะต้องไม่สงูกว่าพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว 
(ฉ) เป็นพสัดุทีจ่ะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ  
(ช) เป็นพสัดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง 
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(ซ) กรณีอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
รัฐมนตรอีาจออกกฎกระทรวงตาม (๑) (ซ) หรือ (๒) (ซ) ให้เป็นพัสดทุี่รัฐต้องการสง่เสริมหรือ
สนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) ก็ได้ โดยให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงตาม (๒) (ซ) ก่อน 
(วงเงินซื้อจ้างครัง้หนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงได้ วงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทใช้
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรอื วิธีคัดเลือก หรอืวิธีเฉพาะเจาะจง ได้ตามข้อยกเว้น ) 
(ระเบียบ ข้อ ๒๐ การแบ่งซื้อหรือแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจ้างในครัง้เดียวกันเพื่อให้วิธีการ
ซื้อหรือจ้างหรืออ านาจในการสั่งซื้อสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะกระทํามิได ้
กรณีใดจะเป็นการแบง่ซื้อหรือแบ่งจ้างให้พิจารณาถึงวัตถุประสงค์ในการซื้อหรอืจ้างครั้งนั้น 
และความคุ้มค่าของทางราชการเป็นส าคัญ ) 

๑๖)  มาตรา ๕๙ ก่อนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หน่วยงานของรัฐอาจจัดให้มกีารรับฟงั 
 ความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานพัสดทุี่จะจัดซื้อจัดจ้าง(TOR) จากผู้ประกอบการก่อนก็ได ้หลักเกณฑ์ 
วิธีการและระยะเวลาการรับฟงัความคิดเห็น ใหเ้ป็นไปตามระเบียบที่รฐัมนตรกี าหนด 

๑๗)  มาตรา ๖๐ ก่อนการจัดจ้างงานก่อสร้าง หน่วยงานของรัฐตอ้งจัดใหม้ีแบบรปูรายการงานกอ่สร้าง 
 ในกรณีที่ต้องมกีารจ้างออกแบบรวมก่อสร้างซึง่ไม่อาจจัดให้มีแบบรปูรายการงานก่อสร้างได้ ให้ได้รบั 
 ยกเว้นไม่ต้องด าเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยกรณีใดที่จะจ้างออกแบบรวมกอ่สร้างต้องพิจารณาความ 
 เหมาะสมของโครงการและวงเงินด้วย ทั้งนี้ หลกัเกณฑ์และวิธีการจ้างออกแบบรวมก่อสร้าง ให้เป็นไปตาม 
 ระเบียบทีร่ัฐมนตรีก าหนด 

๑๘)  มาตรา ๖๑ ในการจัดซื้อจัดจ้างพสัดุแต่ละครัง้ ให้ผูม้ีอ านาจแต่งตั้งผู้รบัผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างซึง่จะ 
 กระท าโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใดคนหนึ่งก็ได้(ระเบียบ ข้อ ๒๖ 
คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่งตัง้จากข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย 
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกช่ืออย่างอื่น ในกรณีจ าเป็นหรือเพือ่ประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการดว้ยก็ได้แต่จ านวนกรรมการทีเ่ป็นบุคคลอื่นต้อง
ไม่มากกว่าจ านวนกรรมการตามวรรคหนึง่) 

๑๙)  มาตรา ๖๒ การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ให้หน่วยงานของรัฐจัดท าประกาศและเอกสาร 
 เชิญชวนให้ทราบเป็นการทั่วไปเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของ   
 หน่วยงานของรัฐ และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ 
 การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีคัดเลือก หรือ วิธีเฉพาะเจาะจง ให้หนว่ยงานของรัฐจัดท าหนงัสอืเชิญชวนให้  
 ผู้ประกอบการเข้าย่ืนข้อเสนอ ทั้งนี้ ตามระเบียบทีร่ัฐมนตรกี าหนด 

๒๐)  มาตรา ๖๓ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอียดข้อมลูราคากลางและการค านวณราคากลางในระบบ 
 เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบญัชีกลางก าหนด 

๒๑)  มาตรา ๖๕ การพิจารณาข้อเสนอโดยวิธีประกาศเชิญชวน และวิธีคัดเลือก ใหพ้ิจารณาถึงประโยชน์ของ 
 หน่วยงานของรัฐ และวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นส าคัญ โดยใช้เกณฑ์ราคาและพิจารณาเกณฑ์อื่น 
 ประกอบด้วย ดังต่อไปนี ้

(๑) ต้นทุนของพสัดุน้ันตลอดอายุการใช้งาน 
(๒) มาตรฐานของสินค้าหรือบรกิาร 
(๓) บรกิารหลงัการขาย 
(๔) พัสดุทีร่ัฐต้องการส่งเสริมหรอืสนบัสนุน 
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(๕) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ 
(๖) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น (กรณีที่ก าหนดให้ยืน่ข้อเสนอด้านเทคนิคก่อน) 
(๗) เกณฑ์อื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
ให้เลอืกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึง่หรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับเกณฑร์าคา โดยต้องก าหนดน้ าหนัก  
ของแต่ละเกณฑ์ให้ชัดเจน และให้คะแนนพร้อมด้วยเหตผุลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์ กรณีที ่
 ไม่ใช้เกณฑ์อื่นประกอบ ให้ใช้เกณฑ์ราคา การพิจารณาเลอืกข้อเสนอใหจ้ัดเรียงล าดับตามคะแนน 

๒๒)  มาตรา ๖๖  การลงนามในสัญญาจัดซือ้จัดจ้างจะกระท าไดเ้มื่อล่วงพ้นระยะเวลาอุทธรณ์และไม่มผีู้ใด 
 อุทธรณ์ภายใน ๗ วันท าการนับแต่วันที่หน่วยงานของรฐัประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผล 
 สนับสนุนในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางทั้งนี้ยกเว้นการจัดซื้อจัดจ้างที่มีความจ าเป็น 
 เร่งด่วนหรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กนอ้ย 

๒๓)  มาตรา ๙๖ หน่วยงานของรัฐอาจจัดท าข้อตกลงเป็นหนงัสอืโดยไม่ท าสญัญาตามแบบที่คณะกรรมการ 
 นโยบายก าหนดไดใ้นกรณี ดังต่อไปนี ้

(๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกกรณีมีความจ าเป็นเรง่ดว่น หรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีมีวงเงิน
เล็กนอ้ย กรณีฉุกเฉิน กรณีเป็นพัสดทุี่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ(ตามมาตรา ๕๖)  
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ 
(๓) กรณีที่คูส่ัญญาสามารถสง่มอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันท าการนับถัดจากวันท าข้อตกลง 
(๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า 
(๕) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา 
ในกรณีที่การจัดซือ้จัดจ้างมีวงเงินเลก็น้อยตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง(ไมเ่กิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท)จะ
ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมหีลกัฐานในการจัดซื้อจัดจ้าง 

๒๔)  มาตรา ๙๗ สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ผู้มีอ านาจมดีุลพินจิ 
 พิจารณาอนุมัติให้แก้ไขในกรณีดังต่อไปนี ้

(๑) หน่วยงานของรัฐไม่ได้ท าสัญญาตามแบบที่ก าหนด(ตามมาตรา ๙๓ )เมื่อส านักงานอัยการสงูสุด
พิจารณาเห็นชอบให้แก้ไขสัญญา 
(๒) ในกรณีทีม่ีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรอืข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ท าใหห้น่วยงานของรัฐ
เสียประโยชน ์
(๓) เป็นการแก้ไขเพือ่ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ 
(๔) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
หากมีความจ าเป็นต้องเพิม่หรือลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาสง่มอบหรือระยะเวลาในการ
ท างาน ให้ตกลงพร้อมกันไป 

๒๕)  มาตรา ๙๘ ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเผยแพร่สาระส าคัญของสญัญาหรือข้อตกลงที่ได้ลงนามแล้ว  
 รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลงในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ  
 ของหน่วยงานของรัฐตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด 

๒๖)  มาตรา ๑๐๐ ในการด าเนินการตามสญัญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอํานาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับ 
 พัสดุเพ่ือรับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ 

๒๗)  การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเลก็น้อยตามที่กฎกระทรวงก าหนด(ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) จะแต่งตั้งบุคคล 
หนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรบัพัสดุน้ัน โดยให้ปฏิบัตหิน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรบัพสัดุก็ได้  
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๒๘)  ค่าตอบแทนผู้รบัผิดชอบการบรหิารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรบัพัสดุ ค่าตอบแทนผู้ควบคุมงาน
ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลงัก าหนด 

๒๙)  มาตรา ๑๐๒ การงดหรือลดค่าปรบัให้แก่คูส่ัญญา หรือการขยายเวลาท าการตามสญัญาหรือข้อตกลง ให้ 
 อยู่ในดุลพินิจของผู้มอี านาจทีจ่ะพจิารณาได้ตามจ านวนวันที่มีเหตุเกิดข้ึนจรงิ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี ้

(๑) เหตเุกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
(๒) เหตสุุดวิสัย 
(๓) เหตเุกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สญัญาไม่ต้องรบัผิดตามกฎหมาย 
(๔) เหตุอืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

๓๐)  มาตรา ๑๐๓ ในกรณีที่มีเหตุบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงตอ่ไปนี้ ให้อยู่ในดุลพินจิของผู้มีอ านาจ           
     (๑) เหตุตามที่กฎหมายก าหนด 

(๒) เหตุอนัเช่ือได้ว่าคู่สัญญาไมส่ามารถสง่มอบงานหรือท างานให้แล้วเสรจ็ได้ภายในเวลาที่ก าหนด 
(๓) เหตุอืน่ตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรอืในสญัญาหรือข้อตกลง 
(๔) เหตุอืน่ตามระเบียบทีร่ัฐมนตรีก าหนด 
การตกลงกันบอกเลกิสญัญาหรือข้อตกลง ใหพ้ิจารณาได้เฉพาะกรณีทีเ่ป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของ
รัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชนส์าธารณะ หรอืเพื่อแก้ไขข้อเสยีเปรียบของหน่วยงานของรัฐ 
ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่ได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญา หรือการบอกเลิกสัญญาน้ันเป็นกรณีท่ี
หน่วยงานของรัฐไม่ได้เรียกค่าปรับ หากคู่สัญญาเห็นว่า หน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้
ค่าเสียหาย คู่สัญญาจะยื่นคําขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ได้ 

๓๑)  มาตรา ๑๐๖ ในการพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐใหเ้ป็นไป 
 อย่างมีประสทิธิภาพ ให้หน่วยงานของรัฐประเมินผลการปฏิบัติงานของผูป้ระกอบการที่เข้าร่วมการจัดซื้อ  
 จัดจ้างกบัหน่วยงานของรัฐ โดยให้พิจารณาถึงความสามารถในการปฏิบัติงานให้แล้วเสรจ็ตามสัญญาของ 
 คู่สัญญาเป็นส าคัญ ผู้ประกอบการที่มผีลการประเมินไมผ่่านเกณฑ์จะถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรอืท า 
 สัญญากบัหน่วยงานของรัฐไว้ช่ัวคราว จนกว่าจะมผีลการปฏิบัติงานเป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด 

๓๒)  มาตรา ๑๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดทุี่อยู่ในความครอบครองให้มีการใช้และ 
 การบรหิารพัสดุทีเ่หมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากทีสุ่ด ซึ่งรวมถงึการเกบ็ การ 
 บันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ  

๓๓)  มาตรา ๑๑๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจัดซือ้จัดจ้างพสัดุกบัหน่วยงานของรัฐมีสทิธิอุทธรณ์ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงาน 
 ของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีก่ าหนดในพระราชบญัญัติน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ   
 หรือประกาศทีอ่อกตามความในพระราชบัญญัติน้ีเป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ 
 ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 

๓๔)  มาตรา ๑๑๕ ผู้มีสทิธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องต่อไปนี้ไม่ได้ 
(๑) การเลือกวิธีจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพจิารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
(๒) การยกเลกิการจัดซือ้จัดจ้างที่ไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณ มีผลประโยชนร์่วมกัน มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(๓) การละเว้นการอ้างถงึพระราชบญัญัติน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามพ.ร.บ. 
(๔) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง ( ได้แก่  ๑. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอในการจัดซื้อโดยวิธี
ตลาดอิเล็กทรอนิกส ์และ, ๒. ผู้ยื่นข้อเสนอมิได้วิจารณ์หรอืเสนอแนะร่างขอบเขตของงาน ) 

๓๕)  มาตรา ๑๑๘ หน่วยงานของรัฐตอ้งวินิจฉัยอทุธรณ์ให้แล้วเสรจ็ภายใน ๗ วันท าการนับแต่วันที่ได้รับ   
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      อุทธรณ์ ในกรณีที่ไม่เห็นด้วยกับอทุธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง 
      คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ ภายใน ๓ วันท าการนับแต่วันที่ครบก าหนดตามวรรคหนึง่ โดย 
      คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ต้องพจิารณาใหเ้สร็จภายใน ๓๐ วัน ขยายเวลาได้ ๒ ครั้งๆละ ๑๕ วัน 

- กรณีที่คณะกรรมการเห็นว่าอุทธรณ์ฟังข้ึนใหห้น่วยงานของรฐัด าเนินการให้มีการจัดซื้อจัดจ้าง
ใหม่หรือเริ่มจากข้ันตอนใดตามที่คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ เห็นสมควร  

- กรณีที่คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์เห็นว่าอุทธรณ์ฟังไม่ขึ้น ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัด
จ้างต่อไป 

- การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ใหเ้ป็นที่สุด 
- กรณีที่พ้นก าหนด คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ยงัพิจารณาไม่แล้วเสร็จ ให้ยุติเรื่อง และให้

หน่วยงานของรัฐท าการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป 
- หากผูอุ้ทธรณ์ไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือการยุติเรื่องและเห็น

ว่าหน่วยงานของรัฐต้องรบัผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้นั้นมสีิทธิฟอ้งคดีต่อศาลเพื่อใหห้น่วยงานของ
รัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีไม่มผีลกระทบต่อการจดัซื้อจัดจ้างทีล่งนามในสัญญาแล้ว 

๓๖)  บทก าหนดโทษ : ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าทีห่รือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
 หรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบรหิารพสัดุตาม  
 พระราชบญัญัติน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัติน้ีโดยมิชอบ โดย 
 ทุจริต ผู้ใช้หรือผู้สนบัสนุนในการกระท าความผิดต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแตห่นึ่งปีถึงสบิปหีรอืปรับตั้งแต่ 
 สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจ าทั้งปรบั 
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(เอกสารควบคุมของงานพัสดุ คณะแพทยศาสตร์ ส าหรับเผยแพร่หน่วยงานภายในเท่าน้ัน) 
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