
พระราชบญัญัติ การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบยีบกระทรวงการคลงัว่าด้วย
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การจัดซ้ือจัดจ้าง
“การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงพสัดุ”

ซ้ือ จ้าง

เช่า แลกเปลีย่น



พสัดุ

สินค้า

งานจ้าง
ก่อสร้าง

งานจ้าง
ออกแบบและ
ควบคุมงาน

งานจ้าง
ทีป่รึกษา

งานบริการ



งานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง
อาคาร

สาธารณูปโภค

การปรับปรุง
ซ่อมแซม

อาคารที่ท าการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกฬีา 
เสาธง ร้ัว

ประปา ไฟฟ้า ส่ือสาร โทรคมนาคม การ
ระบายน า้ การขนส่งทางบก ทางน า้ ทางเรือ ทาง

อากาศ



ราคากลาง
“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพ่ือใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ย่ืนข้อเสนอได้ย่ืนเสนอ

ไว้ซ่ึงสามารถจัดซ้ือจัดจ้างได้จริงตามล าดบั ดงัต่อไปนี้

(1) ราคาทีไ่ด้มาจากการค านวณตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการราคากลางก าหนด

(2) ราคาทีไ่ด้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างองิของพสัดุทีก่รมบญัชีกลางจัดท า

(3) ราคามาตรฐานทีส่ านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด

(4) ราคาทีไ่ด้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

(5) ราคาทีเ่คยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

(6) วธิีอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ์ วธิีการ หรือแนวทางปฏบิัตขิองหน่วยงานของรัฐน้ันๆ

ในกรณทีีม่รีาคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณทีีไ่ม่มรีาคาตาม (1) แต่มรีาคาตาม (2)  หรือ (3)

ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั 
ในกรณทีีไ่ม่มรีาคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5)หรือ (6) โดยจะใช้ราคาใดตาม  (4) (5)หรือ (6)ให้ค านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั

ราชการก าหนดไว้แล้ว
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• พระราชบัญญัตกิารจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  มาตรา 63 ภายใต้
บังคบัมาตรา 62 ให้หน่วยงานของรัฐประกาศรายละเอยีดข้อมูลราคากลางและการค านวณราคากลาง 
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชีกลางตามวธีิการทีก่รมบัญชีกลางก าหนด

• กรมบัญชีกลาง มหีนังสือแจ้งเวยีนแนวทางปฏิบัตเิกีย่วกบัการเปิดเผยราคากลาง ตามหนังสือ 
ด่วนทีสุ่ด ที ่กค 0433.2/ว 206 ลงวนัที ่1 พฤษภาคม 2562

แนวทางการเปิดเผยราคากลาง



กองการพสัดภุาครฐั
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กองการพสัดภุาครฐั



กองการพสัดภุาครฐั
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กองการพสัดภุาครฐั
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กองการพสัดภุาครฐั
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เงนิงบประมาณ

“ เงนิงบประมาณ ” หมายความว่า เงนิงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย 
กฎหมายว่าด้วยวธีิการงบประมาณ กฎหมายเกีย่วด้วยการโอนงบประมาณ เงนิซ่ึงหน่วยงานของรัฐได้รับไว้
โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน าส่งคลงัตามกฎหมายว่าด้วยวธีิการงบประมาณ หรือกฎหมายว่า
ด้วยเงนิคงคลงั เงนิซ่ึงหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนาส่งคลงัเป็นรายได้แผ่นดนิตามกฎหมาย และเงนิ 
ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อ่ืนใดทีต่กเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิน่ตามกฎหมายหรือที่
ราชการส่วนท้องถิ่นมอี านาจเรียกเกบ็ตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงนิกู้ เงนิช่วยเหลือ และเงนิอ่ืน
ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 



ราชการ
ส่วนภูมภิาค

ราชการ
ส่วนท้องถิ่น

ราชการ
ส่วนกลาง

รัฐวสิาหกจิ

องค์การ
มหาชน

หน่วยงาน
อสิระของรัฐ

องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ

หน่วยงาน
อ่ืนๆ

มหาวทิยาลยั
ในก ากบั
ของรัฐ

หน่วยงานของรัฐ



โปร่งใส

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลตรวจสอบได้

คุ้มค่า

เปิดเผยข้อมูล เปิดโอกาสให้แข่งขัน
อย่างเป็นธรรม มรีะยะเวลาเพยีงพอ

ต่อการย่ืนข้อเสนอ

เกบ็ข้อมูลเป็นระบบ
เพ่ือการตรวจสอบ

มคุีณลกัษณะตอบสนอง
วตัถุประสงค์การใช้งาน
และมรีาคาเหมาะสม

วางแผนการจดัซ้ือจดัจ้าง
มกีารก าหนดเวลาทีเ่หมาะสม และมี

การประเมนิผล

มาตรา 8  หลกัการจัดซ้ือจัดจ้าง



การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่จะท าการจดัซ้ือจดัจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐ
ค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวตัถุประสงค์ของการจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุน้ัน และห้ามมใิห้ก าหนด
คุณลกัษณะของพสัดุให้ใกล้เคียงกบัยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง หรือของผู้ขายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ เว้น
แต่พสัดุที่จะท าการจดัซ้ือจดัจ้างตามวตัถุประสงค์น้ันมยีีห้่อเดยีวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยีห้่อใด 
กใ็ห้ระบุยีห้่อน้ันได้

มาตรา 9
การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ



มาตรา 11 การจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง (1)
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ตอ้งประกาศเผยแพรแ่ผน
ดงักลา่วในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
และของหน่วยงานของรฐั
ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลาง
ก าหนด และใหปิ้ดประกาศโดย

เปิดเผย ณ สถานท่ี
ปิดประกาศของหน่วยงาน

ของรฐันัน้ดว้ย 
หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่
แผนฯโครงการใดในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถ
ด าเนินการจัดซือ้จัดจ้าง

ในโครงการน้ันได้

กองการพสัดุภาครัฐ

แผนการจัดซ้ือ
จัดจ้างประจ าปี

ให้ประกอบด้วยรายการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. ช่ือโครงการ
ที่จะจัดซ้ือ
จัดจ้าง

2. วงเงินทีจ่ะ
จัดซ้ือจัดจ้าง
โดยประมาณ

3. ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะ
จัดซ้ือจัดจ้าง

4. รายการอ่ืน
ตามที่

กรมบัญชีกลาง
ก าหนด



การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจ้าง (2)
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ในกรณทีี่มีความจ าเป็นต้องเปลีย่นแปลงแผนการจดัซ้ือจดัจ้างประจ าปี ให้เจ้าหน้าที่จดัท ารายงานพร้อมระบุเหตุผลที่ขอเปลีย่นแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ

กองการพสัดุภาครัฐ

ข้อยกเว้น
ไม่ต้องประกาศเผยแพร่แผนฯ 

1. กรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
หรือเป็นพสัดุท่ีใช้ในราชการลับ

2. กรณีที่มีวงเงินในการ
จัดซ้ือจัดจ้างตามที่ก าหนด
ในกฎกระทรวงหรือมี
ความจ าเป็นต้องใช้พสัดุ
โดยฉุกเฉิน หรือเป็นพสัดุ

ที่จะขายทอดตลาด

3. กรณีงานจ้างที่ปรึกษา
ที่มีวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

หรือมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

4. กรณีงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างท่ีมี

ความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่
เกี่ยวกับความม่ันคงของชาติ



มาตรา 13 การมส่ีวนได้ส่วนเสีย

ในการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่
ด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกบัผู้ย่ืน
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น

ในกรณทีี่ปรากฏในภายหลงัว่าผู้ที่มีหน้าที่
ด าเนินการตามวรรคหนึ่งเป็นผู้มีส่วนได้เสีย
กบัผู้ย่ืนขอเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่ง
ขั้นตอนใดของการจัดซ้ือจัดจ้างหรือเป็น
กรรมการในคณะกรรมการด าเนินการจัดซ้ือ
จัดจ้าง แต่ไม่มีผลต่อการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมี
นัยส าคญั การจัดซ้ือจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป



แนววนิิจฉัยของ กวจ. มาตรา 13

การพจิารณาเร่ืองผู้มีส่วนได้เสียตามนัยมาตรา 13 
หมายถึง บุคคลท่ีมีหน้าท่ีเกีย่วข้องในการด าเนินการจัดซ้ือหรือจัดจ้าง บุคคลท่ีได้รับการ
แต่งตั้งให้ท าหน้าที่เป็นประธานและกรรมการในคณะกรรมการซ้ือหรือจ้างในงานน้ัน 
และรวมถึงผู้ท่ีมีอ านาจในการอนุมัติส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างด้วย



วธีิประกาศเชิญ
ชวนทัว่ไป

วธีิคดัเลือก

วธีิเฉพาะ  
เจาะจง

เชิญชวนให้ผู้ประกอบการท่ัวไป ท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามเง่ือนไขที่ก าหนดเข้าย่ืนข้อเสนอ

เชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ก าหนดซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้
เข้าย่ืนข้อเสนอ เว้นแต่ ผู้ประกอบการท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามก าหนดน้อยกว่า 3 ราย

หน่วยงานภาครัฐเชิญชวนผู้ประกอบการท่ีมี
คุณสมบัติตรงตามท่ีก าหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้า
ย่ืนข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับ
หน่วยงานของรัฐโดยตรง

การจัดซ้ือจัดจ้าง

วธีิการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ 3 วธิี



วธีิคัดเลือก

1. ใช้วิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปแล้วไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ 
หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก

2. พสัดุท่ีมีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพเิศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต 
ก่อสร้าง หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการท่ีมีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมี
ความช านาญเป็นพเิศษ หรือมีทักษะสูงและผู้ประกอบการมีจ านวน
จ ากัด

4. ลักษณะของการใช้งาน 
หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิค

ท่ีจ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ

3. มีความจ าเป็นเร่งด่วน    
อันเน่ืองมาจากเกิดเหตุการณ์

ที่ไม่อาจคาดหมายได้ 

5. ต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศหรือ
ด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง

ประเทศ

6. ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานทีต้่อง
ปกปิดเป็นความลับของทางราชการ 
หรือเกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ 

7. งานจ้างซ่อมพสัดุท่ีจ าเป็นถอดตรวจให้
ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อนจึงจะ

ประมาณค่าซ่อมได้

วธีิการจัดซ้ือจัดจ้าง

8. กรณีอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง



วธีิเฉพาะเจาะจง

1. ใชท้ั้งวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวธีิคดัเลือก 
หรือใชว้ธีิคดัเลือกแลว้ แต่ไม่มีผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือ

ขอ้เสนอไม่ไดรั้บการคดัเลือก

2. การจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุท่ีการผลิต จ าหน่าย หรือ
ให้บริการทัว่ไป และมีวงเงินในการจดัซ้ือจดัจา้ง

คร้ังหน่ึงไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

4. มีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุโดยฉุกเฉินเน่ืองจาก
อุบติัภยัหรือธรรมชาติพิบติัภยัและการจดัซ้ือจดั

จา้งโดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไปหรือวธีิ
คดัเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าชา้และอาจท าให้

เกิดความเสียหายร้ายแรง 

3. มีผูป้ระกอบการท่ีมีคุณสมบติัโดยตรงเพียงรายเดียว หรือ
ผูป้ระกอบการซ่ึงเป็นตวัแทนจ าหน่ายหรือตวัแทนผู ้

ให้บริการโดยชอบดว้ยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และ
ไม่มีพสัดุอ่ืนท่ีจะใชท้ดแทนได้

5. เป็นพสัดุท่ีเก่ียวพนักบัพสัดุท่ีไดจ้ดัซ้ือ
จดัจา้งไวก่้อนแลว้ และมีความจ าเป็นตอ้งจดัซ้ือจดั

จา้งเพิ่มเติม โดยมูลค่าของพสัดุ
ท่ีจดัซ้ือจดัจา้งเพิ่มเติมจะตอ้งไม่สูงกวา่
พสัดุท่ีไดจ้ดัซ้ือจดัจา้งไวก่้อนแลว้

6. เป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาด โดย
หน่วยงานของรัฐ องคก์ารระหวา่ง

ประเทศ หรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ

7. ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง

8. กรณีอ่ืนท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

วธิีการจัดซ้ือจัดจ้าง



ผลการประเมิน
ผู้ประกอบการ

ตน้ทุนของพสัดุน้ัน
ตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐาน

ของสินค้า
หรือบริการ

เป็นพสัดุทีรั่ฐ
ตอ้งการส่งเสริม
หรือสนับสนุน

บริการหลังการขาย

เกณฑ์ในการพจิารณาข้อเสนอ (มาตรา 65 วรรคหน่ึง)

ราคา

ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน
ในกรณีท่ีก าหนดให้มีการยื่นข้อเสนอ

ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน
ก่อนตามวรรคหก



มาตรา 65 (ต่อ)

วรรคสาม
“...ซ่ึงอย่างน้อยต้องก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง

หรือหลายเกณฑ์กไ็ด้ ประกอบกบัเกณฑ์ราคา และต้องก าหนดน า้หนักของแต่ละเกณฑ์
ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อ่ืนประกอบและจ าเป็นต้องใช้เกณฑ์เดยีวในการพจิารณาคัดเลือก ให้ใช้เกณฑ์
ราคา รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์”

วรรคส่ี
“เม่ือพจิารณาข้อเสนอประกอบเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพจิารณาแล้ว 

การพจิารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงล าดับตามคะแนน ข้อเสนอใดมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงาน
ของรัฐเลือกข้อเสนอของผู้เสนอรายน้ัน และให้บันทึกผลการพจิารณาดงักล่าว”

วรรคห้า
“ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพจิารณาคดัเลือกและน า้หนักของ

แต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณด้ีวย”



หวัหนา้หน่วยงานของรฐั ผูมี้อ านาจเหนือขึ้นไปหน่ึงชัน้

วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป ไม่เกนิ 200,000,000 บาท เกนิ 200,000,000 บาท

วิธีคดัเลอืก ไม่เกนิ 100,000,000  บาท เกนิ 100,000,000  บาท

วิธีเฉพาะเจาะจง ไม่เกนิ 50,000,000  บาท เกนิ 50,000,000  บาท

อ ำนำจในกำรส ัง่ซื้อหรอืส ัง่จำ้ง

ส าหรับรัฐวสิาหกจิใดมีความจ าเป็นจะก าหนดแตกต่าง ให้เสนอคณะกรรมการวนิิจฉัย
เพ่ือขอความเห็นชอบ

กองการพสัดุ
ภาครัฐขอ้

84-86



วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

วธีิคัดเลือก

วธีิเฉพาะ  
เจาะจง

เชิญชวนให้ที่ปรึกษาทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดเข้าย่ืนข้อเสนอ

เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ก าหนดซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า  3 ราย ให้
ย่ืนข้อเสนอ เว้นแต่ มีที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติ 
ตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า  3 ราย

เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มีคุณสมบัติตรงตามที่
ก าหนดรายใดรายหน่ึง ให้เข้าย่ืนข้อเสนอหรือให้
เข้ามาเจรจาต่อรองราคาโดยตรง

หมวด 7 งานจ้างทีป่รึกษา



ให้ใช้กบังานทีไ่ม่ซับซ้อน งานทีม่ีลกัษณะเป็นงานประจ าของ
หน่วยงานของรัฐ หรืองานทีม่ีมาตรฐานตามหลกัวชิาชีพ และ

มีทีป่รึกษาซ่ึงสามารถท างานน้ันได้เป็นการทัว่ไป

วธีิจ้างทีป่รึกษา

งานจ้างทีป่รึกษาโดยวธีิ
ประกาศเชิญชวนทัว่ไป



วธีิคัดเลือก

ใช้วธิีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปแล้ว 
ไม่มีผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือ
ข้อเสนอไม่ได้รับการ
คดัเลือก

เป็นงานที่ซับซ้อน ซับซ้อน
มาก หรือที่มีเทคนิคเฉพาะ
ไม่เหมาะสมที่จะด าเนินการ
โดยวธีิประกาศเชิญชวน

ทั่วไป

เป็นงานจ้างที่มีที่ปรึกษาใน
งานที่จะจ้างจ านวนจ ากดั

วธิีจ้างทีป่รึกษา

กรณอ่ืีนที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง

1 2 3 4



วธิีจ้างทีป่รึกษา

วธีิเฉพาะเจาะจง

ก ข ค ง จ ฉ ช

ใชท้ั้งวธีิประกาศเชิญ
ชวนทัว่ไปและวธีิ
คดัเลือก หรือใชว้ธีิ
คดัเลือกแลว้ แต่ไม่มี
ผูย้ืน่ขอ้เสนอ หรือ
ขอ้เสนอนั้นไม่ไดรั้บ

การคดัเลือก

งานจา้งท่ีปรึกษาท่ีมี
วงเงินค่าจา้งคร้ัง
หน่ึงไม่เกินวงเงิน
ตามท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง 
(5แสนบาท)

เป็นงานท่ีจ าเป็นตอ้งให้
ท่ีปรึกษารายเดิมท าต่อ
จากงานท่ีไดท้ าไวแ้ลว้
เน่ืองจากเหตุผลทาง

เทคนิค

เป็นงานท่ีมีท่ีปรึกษาใน
งานท่ีจะจา้งนั้นจ านวน
จ ากดัและมีวงเงินค่าจา้ง
คร้ังหน่ึงไม่กินวงเงิน
ตามท่ีก าหนดใน

กฎกระทรวง (5ลา้น
บาท)

เป็นงานจา้งท่ีมีท่ี
ปรึกษาในงานท่ีจะ
จา้งนั้นเพียงรายเดียว

เป็นงานท่ีมีความ
จ าเป็นเร่งด่วนหรือ
ท่ีเก่ียวกบัความมัง่
คงของชาติ หาก
ล่าชา้จะเสียหายแก่
หน่วยงานของรัฐ

หรือความมัน่คงของ
ชาติ

กรณีอ่ืนตามที่
ก าหนดใน
กฎกระทรวง



หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ
วธีิการจ้างทีป่รึกษา

มาตรา 75  ในการพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการโดยค านึงถึงความ
คุ้มค่าและวตัถุประสงค์ของงานจ้างทีป่รึกษาเป็นส าคญั โดยให้พจิารณาเกณฑ์ด้านคุณภาพ ดงัต่อไปนี้

(1) ผลงานและประสบการณ์ของทีป่รึกษา
(2) วธีิการบริหารและวธีิการปฏิบัตงิาน
(3) จ านวนบุคลากรทีร่่วมงาน
(4) ประเภทของทีป่รึกษาทีรั่ฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(5) ข้อเสนอทางด้านการเงิน
(6) เกณฑ์อ่ืนตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

ประเภทของทีป่รึกษาทีรั่ฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (4) ให้เป็นไปตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง



ในการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอโดยวิธีตามมาตรา 69 (1) หรือ (2) นอกจากใหพ้ิจารณาเกณฑ์
ดา้นคุณภาพตามมาตรา 75 แลว้ ใหเ้ป็นไปตามเกณฑใ์นการพิจารณาและการใหน้ ้าหนกั ดงัต่อไปน้ีดว้ย

(1) กรณีงานจา้งท่ีปรึกษาเพื่อด าเนินงานประจ า งานท่ีมีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลกัวิชาชีพอยูแ่ลว้ หรืองานท่ีไม่
ซบัซอ้น ใหห้น่วยงานของรัฐคดัเลือกผูย้ื่นขอ้เสนอทีผ่่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแลว้และใหค้ดัเลือกจากรายท่ีเสนอราคาต า่สุด 

(2) กรณีงานจา้งท่ีปรึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานทีซั่บซ้อนใหห้น่วยงานของรัฐ
คดัเลือกผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแลว้และใหค้ดัเลือกจากรายท่ีไดค้ะแนนรวมด้านคุณภาพและด้านราคามากทีสุ่ด 

(3) กรณีงานจา้งท่ีปรึกษาท่ีมีความซับซ้อนมาก ใหห้น่วยงานของรัฐคดัเลือกผูย้ื่นขอ้เสนอ
ท่ีผา่นเกณฑด์า้นคุณภาพแลว้และใหค้ดัเลือกจากรายท่ีไดค้ะแนนด้านคุณภาพมากทีสุ่ด

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก าหนดหลกัเกณฑเ์ก่ียวกบัการพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอของงานจา้งท่ีปรึกษาประเภทใด 
หรือก าหนดรายละเอียดอ่ืนของงานจา้งท่ีปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพิ่มเติมไดต้ามความจ าเป็นเพื่อประโยชนใ์นการด าเนินการ

ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป คดัเลือกมาตรา 76 



วธีิประกาศ
เชิญชวน
ทั่วไป

วธีิ
คดัเลือก

วธีิเฉพาะ
เจาะจง

วิธีประกวด
แบบ

หมวด 8
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง



ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างทีม่ีลักษณะไม่ซับซ้อน

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป



เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่หน่วยงานเชญิชวน
ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงือ่นไข ไม่น้อยกว่า 3 ราย เข้ายืน่ข้อเสนอ

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวธีิคัดเลือก

กรณีดงันี้

ใช้วิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไปแล้วแต่ไม่มีผู้ย่ืน
ข้อเสนอ หรือไม่มีผู้
ได้รับการคัดเลือก

1

เป็นงานจ้างที่มีลักษณะ
ซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก

2

เป็นงานเกี่ยวกับการ
ออกแบบหรือใช้
ความคิด เช่น รูปแบบ
ส่ิงก่อสร้าง 

3

กรณีอ่ืนท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

4



เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ทีห่น่วยงานเลือกจ้าง
รายใดรายหน่ึงซึง่เคยทราบหรือเคยเหน็ความสามารถแล้ว

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง

1. ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนท่ัวไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มี
ผู้ย่ืนข้อเสนอ หรือไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก

กรณีดังนี้
2. ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

3. เป็นงานท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าจะเสียหาย
แก่หน่วยงานหรือความม่ันคงของชาติ

4. เป็นงานท่ีจ าเป็นต้องให้รายเดิมท าต่อจากงานท่ีได้ท าไว้แล้ว  เน่ืองจากเหตุผลทางเทคนิค

5. กรณีอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง



เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่หน่วยงานเชิญชวน
ให้ผู้ที่มคุีณสมบัตติรงตามเง่ือนไขที่ก าหนดให้เข้าย่ืนข้อเสนอ 

เพ่ือ
ออกแบบงานก่อสร้างที่มลีกัษณะพเิศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือ

สถาปัตยกรรมของชาต ิหรือ งานอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวธิีประกวดแบบ



ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
ทีเ่ป็นคู่สัญญา ต้องไม่มีส่วนได้เสีย

กบัผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานน้ัน



ต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยความเห็นชอบของ
ส านักงานอยัการสูงสุด

หากมีความจ า เ ป็น ต้องท าแตก ต่างจากที่ ก าหนด  โดยไ ม่ท า ใ ห้ห น่วยง าน
ของรัฐเสียเปรียบ สามารถกระท าได้ หากเห็นว่ามีปัญหาในทางเสียเปรียบ ให้ส่งร่างให้
ส านักงานอยัการสูงสุดพจิารณาก่อน

หมวด 9  การท าสัญญา



มาตรา 93 (ต่อ)

หากจ าเป็นต้องร่างสัญญาขึน้ใหม่ ให้ส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอยัการสูงสุดพจิารณาให้
ความเห็นชอบก่อน  เว้นแต่ การท าสัญญาตามแบบทีส่ านักงานอยัการสูงสุดได้เคยให้
ความเห็นชอบมาแล้ว สามารถกระท าได้

หากจ าเป็นต้องท าสัญญาเป็นภาษาต่างประเทศ ให้ท าเป็นภาษาองักฤษ และต้องจดัท า
ข้อสรุปสาระส าคญัแห่งสัญญาเป็นภาษาไทยตามหลกัเกณฑ์ทีค่ณะกรรมการนโยบาย
ประกาศก าหนด  เว้นแต่ การท าสัญญาตามแบบสัญญาทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนด



มาตรา 93 (ต่อ)

หากไม่ได้ท าสัญญาตามแบบสัญญา  หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญา ให้ส านักงานอยัการสูงสุด
พจิารณาให้ความเห็นชอบก่อน ให้ส่งสัญญานั้นให้ส านักงานอยัการสูงสุดพจิารณาให้ความ
เห็นชอบในภายหลงัได้  เม่ือได้รับความเห็นชอบแล้ว หรือแก้ไขสัญญา  ตามความเห็นของ
ส านักงานอยัการสูงสุดแล้ว  ให้ถือว่าสัญญานั้นมผีลสมบูรณ์

กรณีทีห่น่วยงานของรัฐไม่ได้ท าสัญญาตามแบบสัญญา หรือไม่แก้ไขสัญญาตามความเห็น
ของส านักงานอยัการสูงสุด หรือคู่สัญญา  ไม่ตกลงหรือยนิยอมให้แก้ไขสัญญาตามความเห็น
ของส านักงานอยัการสูงสุด หากข้อสัญญาทีแ่ตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญา  ทีไ่ม่
แก้ไขตามความเห็นของส านักงานอยัการสูงสุดเป็นส่วนทีเ่ป็นสาระส าคญัหรือเป็นกรณี
ผดิพลาดอย่างร้ายแรงตามมาตรา 104  ให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ



การจดัท าข้อตกลงเป็นหนังสือ

หน่วยงานรัฐอาจท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาทีค่ณะกรรมการนโยบายก าหนดกไ็ด้ 
ในกรณีดงัต่อไปนี้

การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธี
คัดเลือกตามมาตรา 56 (1) 
(ค) หรือ การจัดซ้ือจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) 

หรือ (ฉ) หรือการจ้างที่
ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 70 (3) (ข)

การจัดซ้ือจัดจ้างจาก
หน่วยงานรัฐ

กรณีท่ีคู่สัญญาสามารถส่ง
มอบพสัดุได้ครบถ้วนภายใน 
5 วันท าการ นับแต่วันถัดจาก
วันท าข้อตกลง

การเช่าท่ีผู้เช่าไม่ต้องเสีย
เงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า

กรณีอ่ืนตามที่
คณะกรรมการนโยบาย
ประกาศในราชกิจจา
นุเบกษา

** การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังน้ัน **

1 2 3 4 5



สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ ในกรณี
ดงัต่อไปนีใ้ห้อยู่ในดุลพนิิจของผู้มีอ านาจที่จะพจิารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า  
กรณีไม่ได้ท าสัญญาตามแบบท่ีก าหนด หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดพจิารณาก่อน
ให้ส่งสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดพจิารณาภายหลังได้ เม่ือส านักงานอัยการสูงสุดพจิารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือเม่ือส านักงานอัยการสูงสุดพจิารณาเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา ถ้าแก้ไขให้เป็นไปตาม
ความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด ให้ถือว่าสัญญาน้ันมีผลสมบูรณ์

(2) ในกรณทีี่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่
ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 

(3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณอ่ืีนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 97
การแก้ไขสัญญา



ในกรณกีารแก้ไขสัญญาทีห่น่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมปัีญหาในทางเสียประโยชน์หรือไม่รัดกมุพอ กใ็ห้ส่งร่างสัญญาทีแ่ก้ไข
น้ันไปให้ส านักงานอยัการสูงสุดพจิารณาให้ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจะต้องปฏบิตัติามกฎหมายว่าด้วยวธิีการงบประมาณหรือ
กฎหมายอ่ืนทีเ่กีย่วข้อง หากมคีวามจ าเป็นต้องเพิม่หรือ
ลดวงเงนิ หรือเพิม่หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงพร้อมกนัไป 

ในกรณทีีม่กีารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิม่วงเงนิ เม่ือรวมวงเงนิตามสัญญาหรือข้อตกลงเดมิและวงเงนิทีเ่พิม่ขึน้ใหม่
แล้ว หากวงเงนิรวมดงักล่าวมผีลท าให้ผู้มอี านาจอนุมตัส่ัิงซ้ือหรือส่ังจ้างเปลีย่นแปลงไป จะต้องด าเนินการให้ผู้มอี านาจอนุมตัส่ัิงซ้ือ
หรือส่ังจ้างตามวงเงนิรวมดงักล่าวเป็นผู้อนุมตักิารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณทีีม่กีารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงนิ ให้ผู้มอี านาจอนุมตัส่ัิงซ้ือหรือส่ังจ้างตามวงเงนิเดมิเป็นผู้อนุมตักิาร
แก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง

มาตรา 97
การแก้ไขสัญญา (ต่อ) 



หมวด 10
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

• การตรวจรับพสัดุให้เป็นไปตามสัญญามาตรา 100

• การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลา
ท าการตามสัญญา ให้อยู่ในดุลพนิิจตามกรณทีี่
ก าหนด

มาตรา 102

• การบอกเลกิสัญญาให้อยู่ในดุลพนิิจของ
ผู้มีอ านาจ ตามกรณทีี่ก าหนด มาตรา 103



มาตรา 102
การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลาท าการตามสัญญา

(2)

(3)

(4)

(1) เหตุเกดิจากความผดิหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

เหตุสุดวสัิย

เหตุเกดิจากพฤติการณ์อนัหนึ่งอนัใดที่คู่สัญญา
ไม่ต้องรับผดิตามกฎหมาย

เหตุอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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การตรวจรับพัสดุ
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ภา
ยใ
น 
3
วัน

ท า
กา

ร

คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
(องคป์ระชุม)

มติองคป์ระชุม
: บางคนไม่รับมอบ

มติองคป์ระชุม
: เหน็ว่า ถูกต้อง

มติองคป์ระชุม
: เหน็ว่า ไม่ถูกต้อง

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ทราบ

ท าใบตรวจรับ อย่างน้อย 2 ฉบับ
ให้ผู้ขาย 1 และ เจ้าหน้าที ่1

: รบัพสัดไุว ้ ถือวา่สง่มอบถกูตอ้ง ณ วนัท่ีสง่
: ส่งมอบพัสดุให้เจ้าหน้าที ่

มติองคป์ระชุม
: เหน็ว่า ถูกต้อง
เพยีงบางส่วน

รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพือ่ทราบและส่ังการ

ทราบ
(ตามมติ)

สั่งการ
(ต่างจากมติ)

แจ้ง
คู่สัญญา

สัญญา
ไม่ได้ก าหนด
เป็นอย่างอืน่

รับไว้เฉพาะทีถู่กต้อง

รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ท าบันทกึความเหน็แย้ง

เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เพือ่ส่ังการ

ให้รับ

ไม่รับ

o Work flow การตรวจรับพสัดุที่เป็นงานซ้ือหรือจ้างทั่วไป
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คณะกรรมการ
ตรวจการจ้าง
(องคป์ระชุม)

ผู้ควบคุมงาน
รายงาน

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
เพือ่ทราบ

ท าใบรับรอง
ผลการปฏิบัตงิาน
อย่างน้อย 2 ฉบับ

ใหผู้้ขาย 1 และเจ้าหน้าที่ 1มติองคป์ระชุม
: เหน็ว่า ถูกต้อง

ท้ังหมด / เฉพาะงวด

มติองคป์ระชุม
: เหน็ว่า ไม่ถูกต้อง

รายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพือ่ทราบหรือส่ังการ

ทราบ
(ตามมติ)

สั่งการ
(ต่างจากมติ)

แจ้ง
คู่สัญญา

มติองคป์ระชุม
: บางคนไม่รับมอบ

ท าบันทกึความเหน็แย้ง

เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

เพือ่ส่ังการ

ให้รับ

ไม่รับ

: ถือว่าส่งมอบครบถ้วน ณ วันท่ีส่ง

o Work flow การตรวจรับพสัดุทีเ่ป็นงานก่อสร้าง
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ให้หน่วยงานของรัฐ

 “แจ้งการเรียกค่าปรับ” ตามสัญญาหรือข้อตกลง
จากคู่สัญญาภายใน 7 วนัท าการ นับถัดจาก 
วนัครบก าหนดส่งมอบ

 เม่ือคู่สัญญาได้ส่งมอบพสัดุ   ให้หน่วยงานของรัฐ
“บอกสงวนสิทธ์ิการเรียกค่าปรับ” ในขณะทีรั่บมอบพสัดุนั้นด้วย

o กรณีทีสั่ญญาหรือข้อตกลงได้ครบก าหนดส่งมอบแล้ว และ  มค่ีาปรับเกดิขึน้

การแจ้งการเรียกค่าปรับ
การสงวนสิทธิการเรียกค่าปรับ ข้อ 

181

แจ้ง
ปรับ
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การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาการท าสัญญา ข้อ 182

เหตุเกดิจากความผดิ
เกดิจากความบกพร่องของ

หน่วยงานของรัฐ
เหตุสุดวสัิย

เหตุเกดิจากพฤติการณ์
อนัหน่ึงอนัใด ที่คู่สัญญาไม่
ต้องรับผดิตามกฎหมาย

เหตุอ่ืนตามที่ก าหนดให้
กฎกระทรวง

ตามมาตรา 102 ให้อยู่ในดุลยพนิิจของผู้มอี านาจ ทีจ่ะพจิารณาได้ตามจ านวนวนัทีม่เีหตุเกดิขึน้จริงเฉพาะในกรณดีงัต่อไปนี้

ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวภายใน 15 วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุน้ันส้ินสุดลง  หรือตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายใน
เวลาท่ีก าหนดคู่สัญญาจะยกขึน้มากล่าวอ้างในภายหลังไม่ได้  เว้นแต่กรณีเกิดจากความผดิ เกิดจากความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจ้งหรือ

หน่วยงานของรัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น

กองการพสัดุภาครัฐ
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การบอกเลิกสญัญา

o การตกลงเลิกสญัญา กระท าไดเ้ฉพาะทีเ่ป็นประโยชนแ์ก่หน่วยงานของรฐัโดยตรง

หรือเพือ่ประโยชนส์าธารณะ หรือเพือ่แกไ้ขขอ้เสียเปรียบของหน่วยงานของรฐัในการที่จะปฏิบติั

ตามสญัญาหรือขอ้ตกลงนั้นต่อไป

1. เหตุตามทีก่ฎหมายก าหนด

2. เหตุอนัเช่ือไดว่้าผูข้ายหรือผูร้บัจา้ง         

ไม่สามารถส่งมอบงานไดภ้ายในเวลาท่ีก าหนด

3. เหตุอ่ืนตามท่ีก าหนดใน พ.ร.บ. 

หรือในสญัญาหรือขอ้ตกลง

4. เหตุอ่ืนตามระเบียบ

ท่ีรฐัมนตรีก าหนด

มาตรา 
103



o พจิารณาด าเนินการบอกเลกิสัญญาหรือข้อตกลง 

o เว้นแต่ คู่สัญญาจะได้ยนิยอมเสียค่าปรับให้โดยไม่มเีง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน

o ให้พจิารณาผ่อนปรนการบอกเลกิสัญญาได้เท่าทีจ่ าเป็น

 นอกจากการบอกเลกิสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 103 หากปรากฏว่า คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงได้และจะต้องมกีารปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น

 หากจ านวนเงนิค่าปรับ “จะเกนิร้อยละสิบ” ของวงเงนิค่าพสัดุหรือค่าจ้าง 

ให้หน่วยงาน
ของรัฐ

การบอกเลกิสัญญากรณค่ีาปรับจะเกนิ 10%ขอ้ 

183

52



o พจิารณาด าเนินการบอกเลกิสัญญาหรือข้อตกลง 

o เว้นแต่ คู่สัญญาจะได้ยนิยอมเสียค่าปรับให้โดยไม่มเีง่ือนไขใดๆ ทั้งส้ิน

o ให้พจิารณาผ่อนปรนการบอกเลกิสัญญาได้เท่าทีจ่ าเป็น

 นอกจากการบอกเลกิสัญญาหรือข้อตกลงตามมาตรา 103  หากปรากฏว่า คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติ
ตามสัญญาหรือข้อตกลงได้ และจะต้องมกีารปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 

 หากจ านวนเงนิค่าปรับ “จะเกนิร้อยละสิบ” ของวงเงนิค่าพสัดุหรือค่าจ้าง 

ให้หน่วยงาน
ของรัฐ

การบอกเลกิสัญญากรณค่ีาปรับจะเกนิ 10% ข้อ 
183

53



มาตรา 104 ความเป็นโมฆะของสัญญา

ในกรณีท่ีสัญญาหรือข้อตกลงเกิดจากกรณีท่ีหน่วยงานรัฐมิได้ปฏิบัติตามท่ี
ก าหนดในพระราชบัญญัติ  กฎกระทรวง ระ เบียบ หรือประกาศท่ีออกตาม
พระราชบญัญติัฉบบัน้ี ในส่วนท่ีไม่เป็นสาระส าคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง ไม่ท าให้
สัญญาหรือขอ้ตกลงเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งเป็นโมฆะ



เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอท่ีได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมท าสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือกับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก าหนด

คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงท่ีหน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ 
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือน้ัน

เม่ือปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการอันมีลักษณะเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือกระท าการ
โดยไม่สุจริต

เม่ือปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของท่ีปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
อย่างร้ายแรง

เม่ือปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา 88

การกระท าอ่ืนๆ ที่ก าหนดในกฎกระทรวง

หมวด 12 การทิง้งาน



การเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งานได้ สามารถกระท าได้
ตามหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี้

1. เป็นผู้ทีม่ฐีานะการเงนิมัน่คง 

2. มกีารช าระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ

3. ได้พ้นก าหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีก าหนด

หมวด 12 การทิง้งาน



หมวด 14 การอทุธรณ์

มาตรา 114 ผู้ซ่ึงได้ย่ืนข้อเสนอเพ่ือท าการจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุกบัหน่วยงานของรัฐ  มสิีทธิอุทธรณ์เกีย่วกบั
การจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุ ในกรณีทีเ่ห็นว่าหน่วยงานของรัฐมไิด้ปฏิบตัใิห้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวธีิการที่
ก าหนดในพระราชบัญญัตนิี ้กฎกระทรวง ระเบียบ  หรือประกาศทีอ่อกตามความในพระราชบัญญัตินี ้เป็น
เหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผล  เป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคดัเลือกเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ

มาตรา 115 ผู้มสิีทธิอุทธรณ์จะย่ืนอุทธรณ์ในเร่ืองดงัต่อไปนีไ้ม่ได้
(1) การเลือกใช้วธีิการจดัซ้ือจดัจ้างหรือเกณฑ์ทีใ่ช้ในการพจิารณาผลการจดัซ้ือจดัจ้างตาม

พระราชบัญญัตนิีข้องหน่วยงานของรัฐ
(2) การยกเลกิการจดัซ้ือจดัจ้างตามมาตรา 67
(3) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตนิี ้กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศทีอ่อกตาม

พระราชบัญญัตนิีใ้นส่วนทีเ่กีย่วข้องโดยตรงกบัการจดัซ้ือจดัจ้างในประกาศ เอกสาร
หรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ

(4) กรณีอ่ืนตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง



หมวด 14 การอทุธรณ์ (ต่อ)

มาตรา 116  การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้อุทธรณ์

มาตรา 117  ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐน้ันภายใน  7 วันท าการ นับแต่วันประกาศผล
การจัดซ้ือจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

มาตรา 118  ให้หน่วยงานของรัฐพจิารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน  7 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับ

อุทธรณ์ ในกรณีท่ีเห็นด้วยกบัอุทธรณ์กใ็ห้ด าเนินการตามความเห็นน้ันภายในก าหนดเวลาดงักล่าวในกรณีที่หน่วยงาน

ของรัฐไม่เห็นด้วยกบัอุทธรณ์ ไม่ว่าท้ังหมด หรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการ

พจิารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 119  ภายใน  3  วันท าการ นับแต่วันที่ครบก าหนดตามวรรคหน่ึง 



- ให้คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ พจิารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน  30  วนั นับ
แต่วนัที่ได้รับรายงานตามมาตรา 116 หากเร่ืองใดไม่อาจพจิารณาได้ทันในก าหนดนั้น 
ให้คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกนิ 2 คร้ัง คร้ังละไม่
เกนิ  15 วนั

มาตรา 119 

การวนิิจฉัยของคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ หรือการยุติเร่ือง และเห็นว่า
หน่วยงานของรัฐต้องรับผดิชดใช้ค่าเสียหาย ผู้น้ันมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซ้ือจัดจ้างทีห่น่วยงานของรัฐได้ลง
นามในสัญญาจัดซ้ือจัดจ้างน้ันแล้ว

หมวด 14 การอทุธรณ์ (ต่อ)



หมวด 15   บทก าหนดโทษ

มาตรา 120  ผูใ้ดเป็นเจา้หนา้ท่ีหรือเป็นผูมี้อ านาจหนา้ท่ีในการด าเนินการเก่ียวกบั
การจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุ ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีในการจดัซ้ือจดัจา้ง
หรือการบริหารพสัดุตามพระราชบญัญติัน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตาม
ความในพระราชบญัญติัน้ีโดยมิชอบเพ่ือใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด หรือปฏิบติัหรือละ
เวน้การปฏิบติัหนา้ท่ีตามพระราชบญัญติัน้ีโดยทุจริตตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแตห่นึง่ปีถงึสิบปี 
และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถงึสองแสนบาท หรือทัง้จ าทัง้ปรับ

ผูใ้ดเป็นผูใ้ชห้รือผูส้นบัสนุนในการกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง ผูน้ั้นตอ้งระวางโทษ
ตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผิดตามวรรคหน่ึง



แนวทางปฏิบัตติามกฎกระทรวงก าหนดพสัดุ
และวธีิการจดัซ้ือจดัจ้างพสัดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563

หนังสือคณะกรรมการวนิิจฉัยการจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ 0405.2/ว 78 ลงวนัที่ 31 มกราคม 2565



1. ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างกบั
ผู้ประกอบวสิาหกจิขนาดกลาง

และขนาดย่อม (SMEs) 

2. ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้าง
พสัดุที่ผลติภายในประเทศ

เจตนารมณ์ของการออกกฎกระทรวงก าหนดพัสดุและวิธีการจัดซ้ือจัดจ้าง
พัสดุท่ีรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2563

2.1 ผลติในประเทศ โดยการ
รับรอง

ของสภาอุตสาหกรรมฯ
2.2 ผลติในประเทศ



ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้ประกอบวสิาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs) 

โดยให้หน่วยงานของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุจากผู้ประกอบการ SMEs ตามรายการสินค้า
หรือบริการท่ีมีรายช่ือตามท่ีส านักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ได้ขึ้น
บัญชีไว้ โดยให้ใช้เงินงบประมาณจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุดังกล่าวไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณ
ในการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุท่ีอยู่ในบัญชีรายช่ือผู้ประกอบการ SMEs ซ่ึงการส่งเสริมหรือสนับสนุน
แบ่งออกเป็น 2 ลักษณะ

2. การให้แต้มต่อกับผู้ประกอบการ
SMEs

1. การส่งเสริมหรือสนับสนุน
ผู้ประกอบการ SMEs ในเชิงพืน้ท่ี 



ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดซ้ือจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของงบประมาณที่ตรงกับการขึ้นทะเบียนสินค้าหรือ
งานบริการที่ สสว. ก าหนด

เง่ือนไขเกีย่วกบัผู้ประกอบการ SMEs

ยกเลกิ
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจดัซ้ือจดัจ้างกบั SMEs ในพ้ืนที่ที่จงัหวดั
ของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่ก่อน โดยวธีิคดัเลือก หากพสัดุที่หน่วยงานของ
รัฐต้องการจดัซ้ือจดัจ้างนั้นมี SMEs ขึน้ทะเบยีนไว้ครบตั้งแต่ 6 รายขึน้ไป

ให้แต้มต่อกบัผู้ประกอบการ SMEs ในการเสนอราคาสูงกว่าผู้ประกอบการ
ทั่วไปได้ไม่เกนิร้อยละ 10 ของราคาต ่าสุดของผู้ประกอบการที่ไม่เป็น SMEs คงเดิม

เง่ือนไข



ส่งเสริมการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุทีผ่ลติภายในประเทศ

กรณีการจ้างก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดรายละเอียดในแบบ
รูปรายการงานก่อสร้างว่า ให้ใช้พสัดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศ
ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 60 ของพสัดุท่ีจะใช้ในงานก่อสร้าง โดยใช้เหล็ก
หรือเหล็กกล้าท่ีเป็นพสัดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศก่อน ซ่ึงต้อง
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหล็กหรือเหล็กกล้าที่ใช้ในงาน
ก่อสร้างทั้งหมดในคร้ังน้ัน หากการใช้เหล็กหรือเหล็กกล้า
แล้ว ยังไม่ครบร้อยละของมูลค่าท่ีก าหนดให้ใช้พสัดุส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศ ให้หน่วยงานของรัฐ ใช้พสัดุส่งเสริมการผลิต
ภายในประเทศประเภทอ่ืนเพื่อให้ครบร้อยละ 60

กรณีงานจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ให้หน่วยงานของรัฐก าหนดใน
ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ
ใช้ในงานจ้างว่า “ให้ใช้พสัดุส่งเสริมการผลิตภายในประเทศไม่น้อย
กว่าร้อยละ 60 ของพสัดุที่จะใช้ในงานจ้าง”

หลักการดังกล่าวข้างต้นใช้บังคบัส าหรับการจดัซ้ือ การจดัจ้าง
ก่อสร้าง 

การจดัจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง และการเช่าสังหาริมทรัพย์ แต่ไม่ใช้กับ
การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

กรณีการจดัซ้ือ ให้หน่วยงานของรัฐจดัซ้ือพสัดุที่ผลิต
ภายในประเทศ



การจดัท าร่างขอบเขตของงานหรือก าหนด
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพสัดุ 

ต้องจดัท าร่างขอบเขตของงานหรือก าหนดรายละเอยีด
คุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุตามวตัถุประสงค์การใช้งาน 

และเป็นพสัดุที่ผลติภายในประเทศ 

กรณทีี่พสัดุที่ต้องการใช้งานเป็นพสัดุที่ไม่มีผลติ
ภายในประเทศสามารถก าหนดรายละเอยีดคุณลกัษณะเฉพาะ

ของพสัดุได้ตามวตัถุประสงค์การใช้งาน

การจัดซ้ือ

กรณีท่ีพัสดุท่ีต้องการใช้งานเป็นพัสดุท่ีมีผลิตภายในประเทศ
แต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการในประเทศ หรือมีผู้ประกอบการเข้าย่ืน
ข้อเสนอจ านวนน้อยราย หรือมีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุท่ีผลิต
จากต่างประเทศหรือน าเข้าพัสดุจากต่างประเทศ ให้จัดท ารายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะตามวัตถุประสงค์การใช้งาน และเสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐอนุมัติ โดยจะเสนอไปพร้อมกับข้ันตอนขอความ
เห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้างก็ได้ ดังน้ี 

(1) เป็นการจัดหาอะไหล่ท่ีมีความจ าเป็นจะต้องระบุคุณ
ลักษณะเฉพาะและจ าเป็นต้องน าเข้าจากต่างประเทศ 

(2) กรณีมีความจ าเป็นจะต้องมีการใช้พัสดุท่ีผลิตหรือน าเข้าจาก
ต่างประเทศซ่ึงเป็นการจัดหาคร้ังหน่ึงที่มีวงเงินไม่เกิน 2 ล้านบาท หรือ
ราคาพัสดุท่ีน าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท

กรณีนอกจากวรรคหน่ึง (1) และ
(2) ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือขึน้

ไปหน่ึงช้ันเพ่ืออนุมัติ

กรณสีามารถแยกราคาต่อหน่วยได้ว่า ราคาต่อหน่วยไม่เกนิ ๒ ล้านบาท 
(แม้วงเงนิรวมทั้งสัญญาจะเกนิ 2 ล้านบาท) ถ้าเข้ากรณใีดกรณหีนึง่ 

ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ แต่หากไม่สามารถแยกพจิารณา
ราคาต่อหน่วยได้ กใ็ห้พจิารณาจากมูลค่าของสัญญา ถ้าไม่เกนิ 2 ล้านบาท 

ให้ขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
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การให้แต้มต่อ



หมวด 7/1 พสัดุส่งเสริมการผลติภายในประเทศ

Company 
Logo

การจัดจ้างก่อสร้าง

ก าหนดรายละเอยีดในแบบรูปรายการงานก่อสร้างและก าหนดให้คู่สัญญาต้องใช้พสัดุประเภทวสัดุหรือ
ครุภณัฑ์ที่จะใช้ในงานก่อสร้างเป็นพสัดุที่ผลติภายในประเทศ โดยต้องใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของ

มูลค่าพสัดุที่จะใช้ในงานก่อสร้างทั้งหมดตามสัญญา

ร้อยละ 60 ของมูลค่า
ของพสัดุที่จะใช้ในงาน

ก่อสร้างทั้งหมด

ให้พจิารณาการใช้เหลก็ที่ผลติในประเทศก่อน
โดยใช้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของปริมาณเหลก็ที่ต้องใช้ทั้งสัญญา

ถ้าเหลก็ครบตามข้อ 1 แล้ว มูลค่ายงัไม่ครบร้อยละ 60
ให้ใช้พสัดุประเภทอ่ืนให้ครบ

*****  หน่วยงานต้องให้คู่สัญญาจัดท ารายงานการใช้พัสดุที่ผลติในประเทศ และจัดท ารายงานการใช้เหลก็ที่ผลติในประเทศ ภายใน 60 วนั นับ
ถัดจากวนัที่ลงนามสัญญา ทั้งนี ้แผนสามารถแก้ไขเปลีย่นแปลงได้ แต่ต้องก่อนการส่งมอบงานในแต่ละงวด ยกเว้นวงเงนิไม่เกนิ 5 แสนบาท 
หรือ สัญญามีระยะเวลา ไม่เกนิ 60 วนั ไม่ต้องท าแผน  ***** คณะกรรมการตรวจรับพสัดุจะต้องจัดท ารายงานการใช้พสัดุภายในประเทศ 
เสนอหัวหน้าหน่วยงานพร้อมกบัรายงานการตรวจรับงวดสุดท้าย
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การจัดท า TOR และการก าหนดเง่ือนไขและคุณสมบัติของผู้ย่ืนข้อเสนอ

ต้องก าหนดร่างขอบเขตของงานและก าหนดให้
คู่สัญญาต้องใช้พัสดุประเภทวัสดุหรือครุภัณฑ์ท่ีจะใช้
ในงานจ้างเป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ โดยต้องใช้
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงาน
จ้างท่ีท้ังหมดตามสัญญา 

การจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง

กรณีท่ีแจกแจงรายการพัสดุท่ีจะน ามาใช้ในงาน
จ้ า งแ ล้ วทราบ ว่ า ง าน น้ั น เ ป็ น พัสดุ ท่ี ไ ม่ มีผ ลิ
ภายในประเทศ สามารถก าหนด TOR หรือ Spec ได้
ตามวัตถุประสงค์การใช้งาน โดยไม่ต้องก าหนดว่า
เป็นพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ กรณีนี้ไม่ต้องขอ
อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจ
เหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน

กรณีท่ีแจกแจงรายการพัสดุท่ีจะน ามาใช้ในงานจ้างน้ันแล้วทราบว่าพัสดท่ีุจะใช้ในงาน
จ้างน้ันมีผลิตภายในประเทศแต่หน่วยงานของรัฐจะไม่ใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

หรือจะใช้หรือใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศไม่ครบร้อยละ 60
(1) กรณีท่ีราคาพัสดุท่ีน าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 2 ล้านบาท

ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพ่ืออนุมัติก่อน
(2) กรณีท่ีราคาพัสดุท่ีน าเข้าจากต่างประเทศมีราคาต่อหน่วยรายการใดรายการหน่ึง

เกิน 2 ล้านบาท ให้เสนอผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันเพ่ืออนุมัติเห็นก่อน 

กรณีท่ีไม่ต้องขออนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันอนุมัติ
(สามารถก าหนดTOR หรือ Spec ได้ตามความต้องการ)

(1) ทราบต้ังแต่ต้นว่างานจ้างน้ันต้องใช้พัสดุท่ีน าเข้าจากต่างประเทศและพัสดุน้ัน
ไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงท าให้อัตราการใช้พัสดุท่ีผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 60 
ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างท้ังหมดตามสัญญา 

(2) เม่ือได้แจกแจงรายการพัสดุท่ีจะน ามาใช้ในงานจ้างน้ันแล้วทราบว่างานจ้างน้ันต้องใช้
พัสดุท่ีน าเข้าจากต่างประเทศและพัสดุน้ันไม่มีผลิตภายในประเทศ ซ่ึงท าให้อัตราการใช้พัสดุ
ที่ผลิตภายในประเทศน้อยกว่าร้อยละ 60 ของมูลค่าพัสดุท่ีจะใช้ในงานจ้างท้ังหมดตามสัญญา
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