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• พ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

1 • 24 กุมภาพันธ์ 2560

• ผลใช้บังคับ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป

วันใช้บังคับ

มาตรา 2



• บทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง

2 • หรือการบริหารพัสดุ ในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ

• ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกำหนดใด ๆ 

• ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติน้ี

การยกเลิก

มาตรา 3



• ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น

3 • รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ

• องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

• หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ

พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับ

• หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกำกับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ

• และหน่วยงานอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 4



• รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง

4 • มีอำนาจออกกฎกระทรวง

• และระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติน้ี

ผู้รักษาการ

มาตรา 5



• เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากหน่วยงานของรัฐน้ัน

5
ข้อยกเว้นไม่ต้องใช้ระเบียบของกระทรวงการคลัง

• ประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับ

• การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุข้ึนใช้เอง ทั้งหมดหรือแต่
บางส่วน ก็ให้กระทำได้ โดยต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุตามแนวทาง
ของพระราชบัญญัติน้ี

• ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติดังกล่าว ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

มาตรา 6



• การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ

6
หลักการตามพระราชบัญญัติ

• ต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและ
ต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปน้ี

1. คุ้มค่า 
2. โปร่งใส 
3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
4. ตรวจสอบได้มาตรา 8



• เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

7
การมีส่วนร่วมของประชาชนและข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความร่วมมือ

ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

• ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการ
สังเกตการณ์ตั้งแต่การจัดทำร่าง TOR จนสิ้นสุดโครงการ
รวมทั้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้เสนอราคา และ             
ผู้สังเกตการณ์ จัดทำบันทึกข้อตกลงคุณธรรม                          
ตามข้อกำหนดของคณะกรรมการ คปท.มาตรา 16, 18



• มี 5 คณะ ประกอบด้วย

8
คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ

1. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีอำนาจกำหนด
นโยบาย กฎ ระเบียบ (อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง 

2. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีอำนาจ
ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี (ผู้แทนกรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง) 

3. คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ มีอำนาจในการกำหนดหลัก
เกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลาง 

4. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (ค.ป.ท.) มีอำนาจในการกำหนดแนวทาง
การทำข้อตกลงคุณธรรม 

5. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน มีอำนาจในการพิจารณาข้อร้องเรียน 
พิจารณาอุทธรณ์ (ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการโดยตำแหน่ง)

มาตรา 20, 27, 32, 37



• กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ

9
เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

• ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่
ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้
รับเงินเพิ่มหรือเงินอ่ืนทำนองเดียวกัน

มาตรา 49



• ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อ          
หน่วยงานของรัฐ ต้องข้ึนทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง10

การข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ

มาตรา 51



• อาจกระทำได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้

11
วิธีจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 
2. วิธีคัดเลือก 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

มาตรา 55, 56



• เว้นแต่

11
การจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้วิธีประกาศเชิญชวนก่อน

• ประกาศแล้ว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ 

• เป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ หรือซับซ้อน 

• จำเป็น เร่งด่วน 

• มีข้อจำกัดด้านเทคนิค ต้องระบุยี่ห้อ 

• ต้องซื้อจากต่างประเทศ 

• พัสดุ ลับ 

• งานจ้างซ่อม 

• กรณีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 55, 56



• ได้ ดังนี้

11
การจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง

• ใช้วิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่น            
ข้อเสนอ/ไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก 

• จัดซื้อจัดจ้างในวงเงินที่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดในกฎกระทรวง 

• มีคุณสมบัติโดยตรงรายเดียว 

• ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ 

• จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเน่ือง 

• เป็นพัสดุที่ขายทอดตลาด 

• ซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เฉพาะแห่ง 

• กรณีอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 55, 56



12
ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง

• ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้งให้ผู้มีอำนาจ
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างน้ัน ซึ่งจะ
กระทำโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเจ้า
หน้าที่คนใดคนหน่ึงก็ได้ 

• ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไป
ตามที่กระทรวงการคลังกำหนดมาตรา 61



13
หลักการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

• “วิธีประกาศเชิญชวน” หรือ “วิธีการคัดเลือก” ต้องคำนึงถึง  

• ราคา + เกณฑ์ ดังนี้

1. ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน 
2. มาตรฐานสินค้า/บริการ 
3. บริการหลังการขาย 
4. เป็นพัสดุที่รัฐต้องการสนับสนุน (ตามกฎกระทรวง) 
5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ (กรมบัญชีกลาง

จัดทำผลการประเมิน) 
6. ข้อเสนอด้านเทคนิค/ข้อเสนอ่ืน 
7. เกณฑ์อ่ืนตามกฎกระทรวง

มาตรา 65



14
งานจ้างที่ปรึกษา

• มีทั้งหมด 3 วิธี (เลือกใช้วิธีใดวิธีหน่ึง)

1. วิธีประกาศเชิญชวน (ที่ปรึกษาทั่วไป) + (งานไม่ซับซ้อน) 
2. วิธีคัดเลือก (เชิญชวนโดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะ 3 รายข้ึนไป) 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง (เชิญชวนโดยกำหนดคุณสมบัติเฉพาะรายหน่ึง

รายใด) คือ วิธีตกลง (เดิม)

มาตรา 69



15
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

• ผู้รับจ้างออกแบบและควบคุมงานสามารถเป็นรายเดียวกันได้

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป (ใช้กับงานไม่ซับซ้อน) 
2. วิธีคัดเลือก : เคยประกาศเชิญชวนแล้ว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ : มีลักษณะซับซ้อน : 

เป็นงานที่ต้องออกแบบหรือใช้ความคิด 
3. วิธีเฉพาะเจาะจง (เลือกจ้างรายใดรายหน่ึง ที่เคยทราบผลงานแล้ว) : ทำประกาศ

เชิญชวน หรือผ่านวิธีการคัดเลือกแล้วไม่มีผู้ยื่นฯ หรือผ่านการคัดเลือก : งานจ้าง
ที่วงเงินไม่เกินที่กำหนดในกฎกระทรวง : เร่งด่วน/ด้านความมั่นคงของชาติ : 
จำเป็นต้องใช้รายเดิมทำต่อจากงานที่ทำไว้แล้ว 

4. วิธีประกาศแบบ (เพื่อออกแบบก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ ด้านศิลปกรรมหรือ
สถาปัตยกรรมของชาติ

• มีทั้งหมด 4 วิธี (อาจกระทำได้โดยวิธีใดวิธีหน่ึง)

มาตรา 79



16
การทำสัญญา

• ต้องทำสัญญาตามแบบทีี่คณะกรรมการนโยบายกำหนด

• เห็นว่าข้อสัญญาอาจเสียเปรียบ ต้องการแก้ไข ต้องส่งอัยการเห็นชอบ 

• กรณีไม่อาจทำสัญญาตามแบบที่กำหนด จำเป็นต้องร่างใหม่ ต้องส่งอัยการเห็นชอบ 

• กรณีทำสัญญาภาษาอังกฤษ ให้ทำสรุปสาระสำคัญเป็นภาษาไทย ด้วย ตามหลักเกณฑ์ของ                       
คณะกรรมการนโยบายกำหนด 

• กรณีไม่ทำสัญญาตามแบบ ต้องส่งอัยการพิจารณาภายหลัง หากอัยการเห็นชอบถือว่าสมบูรณ์ แต่
หากไม่เห็นชอบ ต้องให้แก้ไขข้อสัญญาตามความเห็นอัยการ ทั้งน้ี สัญญาที่มีการแก้ไขหากคู่สัญญา
ไม่ยอมลงนาม ให้ถือว่าโมฆะ ซึ่งผลที่ตกเป็นโมฆะน้ัน หากมีความเสียหายจะต้องมีผู้รับผิดทางแพ่ง 

• สามารถทำเป็นข้อตกลงแทนการทำสัญญาได้ตามเงื่อนไขที่กำหนดในมาตรา 96 

• เมื่อลงนามในสัญญาแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ ผู้มีอำนาจอนุมัติให้แก้ไขได้ ตามเงื่อนไขที่กำหนด
ในมาตรา 97 

• ต้องประกาศเผยแพร่ สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้ว ในระบบของกรมบัญชี
กลาง ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

• เว้นแต่

มาตรา 93, 96, 97, 98



17
การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ

• กำหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับผิดชอบการบริหาร
สัญญา หรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ (มีคณะเดียวทำหน้าที่
ทั้ง ซื้อ จัาง จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบและควบคุมงาน)

มาตรา 100



18
การงด ลดค่าปรับ หรือการขยายระยะเวลา

• มี 4 กรณี ดังนี้

1. เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ 
2. เหตุสุดวิสัย 
3. เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหน่ึงอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิด

ตามกฎหมาย 
4. เหตุอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 102



19
การบอกเลิกสัญญา

• มี 4 กรณี ดังนี้

1. เหตุตามที่กฎหมายกำหนด 
2. เหตุอันเชื่อได้ว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้ 
3. เหตุอ่ืนตามที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ี หรือในสัญญา/

ข้อตกลง 
4. เหตุอ่ืนตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด

มาตรา 103
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การท้ิงงาน

• มี 6 กรณี ดังนี้

1. ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทำสัญญาภายในเวลาที่กำหนด 
2. คู่สัญญา/ผู้รับจ้างช่วง ไม่ปฏิบัติตามสัญญา 
3. ผู้ยื่นข้อเสนอ/คู่สัญญา กระทำการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม หรือไม่สุจริต 
4. ผลการปฏิบัติงานหรือการให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อ

บกพร่อง ผิดพลาดหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง 
5. ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างมีส่วนได้เสียกับผู้ประกอบการ

ก่อสร้างในงานเดียวกัน 
6. การกระทำอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวงมาตรา 109
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การอุทธรณ์

 ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทำการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงาน
ของรัฐ มีสิทธิอุทธรณ์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่
เห็นว่าหน่วยงานของรัฐ มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กำหนด เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะ
หรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา

มาตรา 114
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บทกำหนดโทษ

 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยสุจริต  

 ต้องระวางโทษจำคุกต้ังแต่ 1 ปี - 10 ปี หรือปรับต้ังแต่  
20,000 - 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

 ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิด ผู้น้ันต้อง
ระวางโทษเท่ากับผู้กระทำความผิดมาตรา 120


