
 (สรุปจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 60)
หน้า 1

     

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

สรุป 
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 ✪ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร  
 ✪ ให้ไว้ ณ วันท่ี 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

 ✪ เป็นปีท่ี 2 ในรัชกาลปัจจุบัน  

 ✪ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกำหนด 180 วันนับแต่วันประกาศใน               
      ราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป  

 ✪ มีผลบังคับเมื่อวันท่ี 23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 

 ✪ มีทั้งสิ้น 15 หมวดรวม 132 มาตรา 

พระราชบัญญัติ

มาตรา - กฎ 
- ระเบียบ

1. มีบทยกเว้น 

 1) ดูกิจกรรมที่ทำ 

 2) ดูเกณฑ์ตามองค์กร 

2. การมีส่วนร่วมของประชาชน 

3. เปิด - แง้ม - ปิด 

4. สัญญาโมฆะต้องชัดเจน 

5. บทลงโทษ

หลักการ
และเหตุผล

◉ สร้างความเชื่อมั่นให้กับทุกภาคส่วน ☞(คือหัวใจสำคัญที่สุด) 

◉ การจัดซื้อจัดจ้างมีกรอบการปฏิบัติงานท่ีเป็นมาตรฐานเดียวกัน 

◉ มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล เพื่อความโปร่งใส และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม

◉ คำนึงถึงวัตถุประสงค์การใช้งานเป็นสำคัญ เพื่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้

จ่ายเงิน 

◉ เน้นการวางแผนและประเมินผลเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

◉ ส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วม เพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต 

◉ การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการเปิดเผย โปร่งใส 
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บทนิยาม

ต้องปฏิบัติตาม 
พระราชบัญญัตินี้ 2. เป็นการ 

- ซื้อ 

- จ้าง 

- เช่า 

- แลกเปลี่ยน

3. ใช้เงินงบประมาณ 

- ตามกฎหมายวิธีงบประมาณ 

- ตามกฎหมายโอนงบ 

- เงินที่ไม่ต้องส่งคลัง 

- เงินที่ท้องถิ่นเก็บ 

- เงินกู้, ช่วยเหลือ, อื่น ๆ

1. เป็นหน่วยงานของรัฐ 

- ส่วนกลาง 

- ส่วนภูมิภาค 

- ส่วนท้องถิ่น 

- รัฐวิสาหกิจ 

- องค์การมหาชน 

- องค์กรอิสระ 

- องค์กรตามรัฐธรรมนูญ 

- หน่วยธุรการศาล 

- มหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐ 

- หน่วยงานอิสระ

✪ ถ้าไม่ใช่เงินของหลวง...หลวงก็ไม่มีหน้าที่จะไปยุ่งไปดู
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✪กิจกรรมที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติ ตามพระราชบัญญัติ 
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หมวด 1

บททั่วไป

1. กิจกรรมจัดซื้อจัดจ้าง...(เหล่านี้) 

(1) จัดซื้อจัดจ้างเกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง...ของรัฐวิสาหกิจ 

(2) การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์, ความมั่นคง  

(3) เพื่อการวิจัยและพัฒนา (R&D) 

(4) ใช้เงินกู้, เงินช่วยเหลือรัฐบาลต่างประเทศ 

(5) จัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินตาม ข้อ 4 ร่วมกับเงินงบประมาณ (เพื่อความคล่องตัว) 

(6) สถาบันอุดมศึกษา, สถานพยาบาล โดย...ไม่ใช้เงินงบประมาณ

2. หน่วยงานเหล่านี้...สามารถออกระเบียบจัดซื้อจัดจ้างเอง  

โดยได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายฯ 

(1) รัฐวิสาหกิจ 

(2) มหาวิทยาลัยในกำกับ 

(3) หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ 

(4) หน่วยงานของรัฐที่กำหนดในกฎกระทรวง

✪เขาจำเป็นต้องออกระเบียบฯ...ของตัวเอง 

✪คณะกรรมการนโยบาย...อนุญาตแล้ว 

✪การออกระเบียบฯ เอง...ต้องได้มาตรฐาน
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 ห้ามกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขาย

รายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่ ว่าพัสดุที่จะทำการจัดซื้อจัดจ้างนั้น มียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้

อะไหล่ของยี่ห้อใด กรณีนี้ สามารถระบุยี่ห้อได้ 
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✪การเริ่มต้น...จากการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปี โดยหน่วยงานของรัฐจะ

ต้องจัดทำแผนฯ และต้องประกาศเผยแพร่แผนฯ นั้นในระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ของกรมบัญชีกลาง และหน่วยงานของรัฐ...นั้นด้วย

✪หากผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดังกล่าว เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับ

ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา หรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการฯ แล้วไม่มีผลต่อการ

จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสำคัญ การจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นก็ไม่เสียไปแต่อย่างใด

2. โปร่งใส 

Keyword 
- เปิดเผย 
- เปิดโอกาส

1. คุ้มค่า 

Keyword 

- ราคาเหมาะสม 

- เบิกจ่ายเหมาะสม

4. ตรวจสอบ 

Keyword 

- เก็บข้อมูล 

- ในระบบ

3. ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล 

Keyword 

- วางแผน 

- เป็นระบบ

✪ท่องจำ...เฉพาะ Keyword

หัวใจ 
ของพระราชบัญญัติ
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หมวด 2

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน และ 
ผู้ประกอบการในการป้องกันทุจริต

หน่วยงานของรัฐ ผู้ประกอบการ

“สัญญาว่าจะ 

ไม่ทุุจริต

ผู้สังเกตการณ์

✪โครงการใด...ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์ คณะกรรมการ ค.ป.ท. กำหนดไม่ต้อง                  

ทำข้อตกลงคุณธรรม

✪ข้อตกลงคุณธรรม คืออะไร ?  

 คล้าย ๆ กับการทำสัญญา 3 ฝ่าย (จริง ๆ แล้วเป็นการทำสัญญา 2 ฝ่าย แต่ส่วน
เกี่ยวข้องกับบุคคล 3 คน) คืิอ หน่วยงานรัฐ ที่จะจัดซื้อจัดจ้าง (ฝ่าย 1) เรื่องผู้ประกอบการที่จะ
เสนอราคามา (ฝ่ายที่ 2) มาทำการเขียนลงนามในสัตยาบรรณกันว่า “สัญญาว่าจะไม่ทุจริต” 
และวันที่ลงนามในสัตยาบรรณ จะต้องมีผู้สังเกตการณ์เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่หน่วยงานของ
รัฐและก็ไม่ใช่คนของผู้มาจัดซื้อจัดจ้าง

✪หากเป็นโครงการที่อยู่ในหลักเกณฑ์...แล้ว หน่วยงานของรัฐเจ้าของโครงการและ               
ผู้ประกอบการที่จะเข้ายื่นข้อเสนอว่าจะไม่กระทำการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งผู้ประกอบ
การต้องจัดให้มีนโยบายในการป้องกันการทุจริตและมีแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อ
จัดจ้างที่เหมาะสม นอกจากนี้ให้มีผู้สังเกตการณ์ ซึ่งมาจากองค์กรที่มีความเป็นกลางจากภาค
เอกชนเข้าร่วมโครงการ ตั้งแต่ขั้นตอนการร่างขอบเขตของงาน (TOR) จนถึงขั้นตอนสุดท้าย   
ของโครงการ แล้วรายงานความเห็นพร้อมข้อเสนอต่อคณะกรรมการ ค.ป.ท. ดังนั้น                      
จึงไม่ใช่ทุกโครงการ...ที่จะต้องอยู่ภายใต้หลักเกณฑ์ที่จะต้องปฏิบัติตามในส่วนนี้
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หมวด 3

คณะกรรมการ

“ชี้น้ิวสั่ง”

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างฯ 

หน้าที่หลัก : กำกับ, ดูแล, วินิจฉัยสัญญาโมฆะ 

         : กำหนด จรรยาบรรณ 

                : กำหนด แนวทางปฏิบัติ

“ตัดสิน”

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างฯ 

หน้าที่หลัก : ตีความ วินิจฉัยข้อหารือ 

                : ยกเว้น ผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
                : เสนอความเห็น ผู้ทิ้งงาน 

                : เสนอความเห็น อุทธรณ์, ผู้ทิ้งงาน

“ขึ้นทะเบียน”

คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการฯ 

หน้าที่หลัก : กำหนด หลักเกณฑ์ราคากลาง 

                : ตีความ วินิจฉัยปัญหาราคากลาง 

                : ยกเว้น ผ่อนผันข้อร้องเรียน ราคากลาง 

                : ออกประกาศ ผู้ประกอบการขึ้นทะเบียน

“ค.ป.ท.”

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

หน้าที่หลัก : กำหนดแนวทางป้องกันทุจริต 

  ทำแบบ “ข้อตกลงคุณธรรม” 

        : คัดเลือกโครงการเข้าร่วม

“อุทธรณ์, 

ร้องเรียน”

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน 

หน้าที่หลัก : พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ 

       : พิจารณาข้อร้องเรียน 

1.

2.

3.

4.

5.
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หมวด 4

องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้าง

ฝึกอบรม 

Training

ระบบ 

e-GP 
กำกับดูแล

พัฒนาระบบจัดซื้อจัดจ้าง 

Electronic

ประกาศเผยแพร่ข้อมูล  

จัดซื้อจัดจ้าง

จัดหลักสูตรฝึกอบรม
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หมวด 5

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

การขึ้นทะเบียนฯ จะมีตามประกาศของคณะกรรมการราคากลางฯ1.
เมื่อคณะกรรมการราคากลางฯ ประกาศแล้ว 

ผู้ประกอบการที่เข้ายื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐได้ 
จะต้องขึ้นทะเบียนไว้กับ “กรมบัญชีกลาง”

ถ้ากรมบัญชีกลาง ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ รายใดแล้ว 
หน่วยงานรัฐอื่น ไม่ต้องจัดให้มีการขึ้นทะเบียนอีก

2.

3.
1. จำให้ดีว่า ! การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คืออะไร? ก็คือ จะมีการประกาศ
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ (ของคณะกรรมการราคากลางฯ) เพราะฉนั้น               
จำให้ดีว่า! การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คือ คณะกรรมการราคากลางฯ

2. ผู้ประกอบการรายใด อยากจะมาจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานภาครัฐ จะต้องมาขึ้น
ทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง

3. ถ้ากรมบัญชีกลางขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการรายใดแล้ว หน่วยงานของรัฐ          
ไม่ต้องจัดให้มีการขึ้นทะเบียนของรัฐอีก
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หมวด 6

การจัดซื้อจัดจ้าง

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

จุดเด่น
1. แข่งขันเปิดกว้าง 
2. หน่วยงานของรัฐเชิญชวน 
    ผู้ประกอบการมายื่นข้อเสนอ...(ไม่จำกัดราย)

2. วิธีคัดเลือก
จุดเด่น

1. แข่งขัน (เฉพาะกลุ่ม) 
2. หน่วยงานของรัฐเชิญผู้ประกอบการ 3 รายขึ้นไป   
    ให้มายื่นข้อเสนอ 
3. จะต้องเข้าเหตุ (1) - (8) ดังนี้ 
    (1) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป...แล้วไม่ได้ผล 
    (2) พัสดุมีลักษณะซับซ้อน, ใช้ผู้มีฝีมือ, ทักษะสูง 
    (3) จำเป็นต้องระบุยี่ห้อ 
    (4) จำเป็นเร่งด่วน 
    (5) ต้องซื้อจากต่างประเทศ 
    (6) ราชการลับ 
    (7) งานจ้างซ่อมที่จำเป็นต้องถอดตรวจ 
    (8) อื่น ๆ ตามกฎหมาย

 ประกาศแบบเปิดกว้าง ก็คือ e-GP นั้นเอง 
• ผู้ยื่นเสนอมากที่สุดเท่าที่จะมากได้

• เฉพาะกลุ่ม 
• 3 รายขึ้นไป 
• มี e-mail, จดหมายเชิญชวนไป อย่างน้อย 3 รายขึ้นไป

1.

2.
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3. วิธีเฉพาะเจาะจง

จุดเด่น

1. ไม่แข่งขัน 
2. หน่วยงานของรัฐเชิญผู้ประกอบการมาเจรจา              
    (ตัวต่อตัว) 
3. จะต้องเข้าหลักเกณฑ์ ต่อไปนี้ 
   (1) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป...แล้วไม่ได้ผล 
       ใช้วิธีคัดเลือก...แล้วไม่ได้ผล 
   (2) วงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท 
   (3) ผู้ประกอบการตรงสเปค แค่เพียงรายเดียว             
        ผู้แทนจำหน่าย มีเพียงรายเดียว 
    (4) จำเป็น, ฉุกเฉิน 
    (5) ซื้อ,จ้างเพิ่ม โดยมูลค่าพัสดุที่เพิ่มไม่เกินมูลค่าเดิม 
    (6) พัสดุที่จะขายทอดตลาดจากหน่วยงานของรัฐ, 
 องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของ 
 ต่างประเทศ 
    (7) ซื้อที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้าง 
    (8) อื่น ๆ ตามกฎหมาย

http://www.krunoomtutor.com/FACBOOK/YOUTUBE
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เข้าสู่กระบวนการ

เมื่อทราบแล้วว่าจะต้องใช้วิธีใดจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้หน่วยงานของรัฐ จัดทำ “ประกาศและเอกสารเชิญชวน”

จัดทำสเปค

เนื้อหา

★ กำหนดวิธีการคัดเลือกผู้ชนะ 
★ระบุว่าจะใช้เกณฑ์ราคาต่ำสุดหรือเกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น (คะแนน) +

ช่องทางการเผยแพร่

1. กรมบัญชีกลาง (e-GP) 
2. หน่วยงานนั้น ๆ (ใน www.ของตัวเอง) 
3. ปิดประกาศ ณ หน่วยงานนั้น ๆ (หมายถึง หน่วยงานที่ทำการจัดซื้อจัดจ้าง)

เมื่อได้ตัวผู้ชนะแล้ว

1. e-GP 
2. www.ของตัวเอง 
3. ปิดประกาศ ณ หน่วยงานตัวเอง

ให้หน่วยงานของรัฐประกาศใน

ลงนามในสัญญา
✴จะลงนามได้ต่อเมื่อ 

1. พ้นระยะเวลาอุทธรณ์ 
2. ไม่มีผู้ใดอุทธรณ์

http://www.krunoomtutor.com/FACBOOK/YOUTUBE


 (สรุปจัดซื้อจัดจ้างฯ ปี 60)
หน้า 12

 

  

 

 

WWW.KRUNOOMTUTOR.COM/FACBOOK/YOUTUBE : ผอ.หนุ่ม ครับ

TOR ร่างขอบเขตของงาน

★ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป : หากประสงค์จะให้มีการรับฟังความคิดเห็นของ 
ร่างขอบเขตของงาน (TOR) หรือรายละเอียดของพัสดุก่อนที่จะทำการประกาศ      
เผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อเปิดโอกาสให้สาธารณชน สามารถเข้ามาแสดง        
ความคิดเห็นก็ทำได้

แต่ถ้าไม่จบ... ถ้ามีกรณี...ดังต่อไปนี้ 
ยกเลิก การจัดซื้อจัดจ้างได้

1. ไม่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณ 

2. ผู้ชนะมีผลประโยชน์ร่วมกัน 

✴ผู้ชนะ : มีส่วนได้เสีย 

✴ผู้ชนะ : ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม 

✴ผู้ชนะ : สมยอมราคา 

✴ผู้ชนะ : ทุจริต 

3. หากทำการจัดซื้อจัดจ้างต่อไป อาจทำให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือ

กระทบประโยชน์สาธารณะ 

4. อื่น ๆ ตามกฎกระทรวง

✪เมื่อยกเลิกแล้ว...ให้คืนเอกสาร + แจ้งเหตุผลแก่ผู้เสนอราคา

http://www.krunoomtutor.com/FACBOOK/YOUTUBE
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หมวด 7

งานจ้างที่ปรึกษา

คำปรึกษา คำแนะนำ

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป

1. เปิดกว้าง 
2. งานไม่ซับซ้อน 
3. มีคนทำได้เยอะ

จุดเด่น

1.

2. วิธีคัดเลือก 1. เชิญคนที่ตรงสเปคไม่น้อยกว่า 3 รายขึ้นไป 
2. ตรงเงื่อนไข (1) - (4) ดังนี้ 

(1) ประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว...ไม่ได้ผล 
(2) งานซับซ้อน, มีเทคนิคเฉพาะ 
(3) ที่ปรึกษามีจำนวนจำกัด 
(4) อื่น ๆ ตามกฎกระทรวง

จุดเด่น

3. วิธีเฉพาะเจาะจง 1. เจรจา ตัวต่อตัว 
2. ตรงเงื่อนไข (1) - (7) ดังนี้ 

(1) ใช้วิธี 1 และ 2 แล้วไม่ได้ผล 
(2) ค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 5 แสนบาท 
(3) จำเป็นต้องใช้รายเดิมทำต่อ 
(4) มีที่ปรึกษาจำนวนจำกัด + ค่าจ้างครั้งหนึ่ง

ไม่เกิน 5 ล้านบาท 
(5) มีที่ปรึกษาเพียงรายเดียว 
(6) จำเป็นเร่งด่วน, ความมั่นคง 
(7) อื่น ๆ ตามกฎกระทรวง

จุดเด่น

สรุปมี 
3 วิธี
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หมวด 8

งานจ้างออกแบบ, ควบคุมงาน

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป1. • เปิดกว้าง

2. วิธีคัดเลือก 1. เชิญคนที่ตรงสเปคไม่น้อยกว่า 3 รายขึ้นไป 
2. เข้าเงื่อนไข (1) - (4) ดังนี้ 

(1) ประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว...ไม่ได้ผล 
(2) งานซับซ้อน 
(3) เกี่ยวกับการออกแบบ, ใช้ความคิด 
(4) อื่น ๆ ตามกฎกระทรวง

3. วิธีเฉพาะเจาะจง 1. เลือกจ้างคนที่เห็นฝีมือ...มาแล้ว 
2. เข้าเงื่อนไข (1) - (5) ดังนี้ 

(1) ใช้วิธี 1 และ 2 แล้วไม่ได้ผล 
(2) วงเงินไม่เกิน 5 ล้านบาท 
(3) จำเป็นเร่งด่วน, ความมั่นคง 
(4) จำเป็นต้อง...เป็นรายเดิม 
(5) อื่น ๆ ตามกฎกระทรวง

4. วิธีประกวดแบบ 1. เชิญชวนผู้ให้บริการที่สเปค...มาเจรจา 
2. งานมีลักษณะพิเศษ (ความคิดสร้างสรรค์) 
3. ในการคัดเลือกจะให้คะแนนแนวคิดของ                    

ผู้ประกอบการ

✴รายใดได้คะแนนคุณภาพมากที่สุด...ชนะ
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หมวด 9

การทำสัญญา

สัญญาเต็มรูป1. ✴แบบฟอร์มมาตรฐาน >โดยสำนักงานอัยการ

1. คณะกรรมการนโยบาย...กำหนดแบบฟอร์ม 
2. ปัจจุบันมี 15 รูปแบบ

(1) จ้างก่อสร้าง 
(2) ซื้อขาย 
(3) จะซื้อขายราคาที่ไม่จำกัดปริมาณ 
(4) ซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 
(5) เช่าคอมพิวเตอร์ 
(6) บำรุงรักษาและซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ 
(7) จ้้างทำความสะอาด 
(8) ให้บริการรักษาความปลอดภัย (ร.ป.ภ.) 
(9) แลกเปลี่ยน 
(10) เช่ารถยนต์ 
(11) เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร 
(12) ซื้อขายคอมพิวเตอร์ 
(13) จ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
(14) จ้างผู้เชี่ยวชาญด้านบุคคล 
(15) จ้างทำของ
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2. สัญญาลดรูป ✴ทำเป็นหนังสือ>นอกเหนือจากแบบฟอร์ม

คัดเลือก ✴1. จัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีคัดเลือก>โดยจำเป็นเร่งด่วน

เฉพาะเจาะจง
✴2. จัดซื้อจัดจ้างเฉพาะเจาะจง>โดยพัสดุ มีความซับซ้อน 
✴3. จำเป็น>ต้องระบุยี่ห้อ 
✴4. ราชการลับ

จ้างที่ปรึกษา ✴5. จ้างที่ปรึกษาโดยเฉพาะเจาะจง                                    
>ที่มีวงเงินไม่เกิน 5 แสนบาท

1.

3. ไม่มีรูปสัญญา ✴กฎ>วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท

หลักการ :
โดยหลักการต้องทำสัญญา      ก่อนจะทำ      ได้ 
>ต่อเมื่อเข้าหลักเกณฑ์

1. 2.3.

✴ลงนามในสัญญาแล้ว>ห้ามแก้ไข

ข้อยกเว้น :

1. แก้ตามความเห็น >สำนักงานอัยการ 
2. ไม่ทำให้หน่วยงาน >เสียประโยชน์ 
3. แก้เพื่อประโยชน์ของ >หน่วยงาน 
4. อื่น ๆ ตามกฎกระทรวง

แก้ไขได้

★ หากไม่มั่นใจว่าการกำหนดแตกต่างไปนั้นจะทำให้เกิดการได้
เปรียบเสียเปรียบหรือไม่ ให้ส่งร่างสัญญาที่กำหนดแตกต่างนั้น

ไปให้สำนักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน

★ บันทึกข้อตกลง

✴ถ้าไปทำสัญญาเองแล้ว
ทำให้เกิดข้อผิดพลาดอย่าง
ร้ายแรงจะถือว่าสัญญาเป็น
โมฆะ

จ้างช่วง 
ถ้า A จ้างช่วง B ทั้งหมดไม่ได้ 
ถ้า A จ้างช่วง B แค่บางส่วนได้
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หมวด 10

การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

ผู้รับผิดชอบ

ผู้ตรวจรับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง 
 >วงเงินไม่เกิน 1 แสนบาท

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ถ้าเกิน...

ขั้นตอนการทำงาน

1. ตรวจรับตามสัญญา

2. งด, ลดค่าปรับ

ขยายเวลาตามสัญญา...ต่อเมื่อ 
(1) หน่วยงานของรัฐบกพร่อง 
(2) เหตุสุดวิสัย 
(3) คู่สัญญาไม่ต้องรับผิด 
(4) อื่น ๆ

3. เหตุบอกเลิกสัญญา

1. เหตุตามกฎหมาย 
2. เชื่อได้ว่าส่งมอบ...ไม่ทัน 
3. เหตุอื่น ๆ 

• ตาม...พระราชบัญญัติ 
• ตาม...สัญญา 
• ตาม...ระเบียบฯ 60

ผู้มีอำนาจสั่งซื้อสั่งจ้าง : 
เพ่ิมวงเงิน>ให้ดูราคาที่เพิ่มใหม่ 
ลดวงเงิน >ให้ดูราคาเดิม
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หมวด 11

การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

การประเมินผลฯ ให้เป็นส่วนหนึ่งในการพิจารณาคัดเลือก 
ผู้ยื่นข้อเสนอกับหน่วยงานของรัฐ

ประเมินจาก? 
ความสามารถในการปฏิบัติงานแล้วเสร็จ...ตามสัญญา

การพิจารณาจากสัญญาที่เคย
ทำมาก่อนที่จะมาทำสัญญา

หากประเมินไม่ผ่าน...จะมีผลอย่างไร? 
ถูกระงับการยื่นข้อเสนอ,ทำสัญญากับ...หน่วยงานของรัฐ

จนกว่าจะเป็นไปตามเกณฑ์
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หมวด 12

ทิ้งงาน

เป็นบทลงโทษ

ไม่เข้ามาทำสัญญา1.
ในกรณี...ต่อไปนี้

2. ผู้รับจ้างช่วง...ไม่ปฏิบัติตามสัญญา

3. ขัดขวางการเสนอราคาอย่างเป็นธรรม, ทุจริต

4. ที่ปรึกษา, ผู้รับจ้างออกแบบ, 
ควบคุมงานก่อสร้าง = มีส่วนได้เสีย

5. อื่น ๆ ตามกฎกระทรวง

จะพ้นจากการตกเป็นผู้ท้ิงงาน...กรณีที่

(1) ฐานะการเงินที่มั่นคง 
(2) เสียภาษีถูกต้อง 
(3) พ้นกำหนดระยะเวลาการแจ้งเวียน...ทิ้งงาน

เว้นแต่

http://www.krunoomtutor.com/FACBOOK/YOUTUBE
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หมวด 13

การบริหารพัสดุ

เก็บ

บันทึก

เบิกจ่าย

ยืม

ตรวจ

บำรุง

จัดซื้อจัดจ้าง

ตั้งอยู่บนหลัก...

(1) เหมาะสม 
(2) คุ้มค่า 
(3) เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ...มากที่สุด

จำหน่าย
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หมวด 14

การอุทธรณ์

หลังจากประกาศผลผู้ชนะลงใน e-GP

ผู้ได้ยื่นข้อเสนอ = มีสิทธิอุทธรณ์

1. กรณีหาว่า...หน่วยงานของรัฐ  
ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย

2. อุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือ 
ลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์

กำหนดเวลา

หน้าที่ผู้อุทธรณ์ 1. ผู้อุทธรณ์ ยื่นภายใน 7 วันทำการนับแต่วันประกาศผล

หน้าที่หน่วยงาน 2. หน่วยงานของรัฐ พิจารณาภายใน 7 วันทำการนับแต่วัน        
ได้รับอุทธรณ์ 

3. หากเห็นว่าควรยกเรื่องอุทธรณ์...ให้ส่งความเห็น      
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ ภายใน 3 วันนับแต่วัน
ที่ครบ 7 วันทำการ (ตามข้อ 2)

3.

4. เมื่อคณะกรรมการฯ พิจารณาอุทธรณ์ได้รับ...ต้องพิจารณาให้เสร็จ
ภายใน 30 วัน (ไม่มีทำการ) นับแต่ได้รับรายงาน >(ขยายได้ 2 ครั้ง, 
ครั้งละไม่เกิน 15 วัน....อย่างมากไม่เกิน 60 วัน)

คำวินิจฉัยของ...คณะกรรมการฯ เป็นที่สุด ยื่น! ศาลปกครอง...ได้
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หมวด 15

บทกำหนดโทษ

เจ้าหน้าที่

ผู้มีอำนาจหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง, บริหารพัสดุ

ดำเนินการ ปฏิบัติหน้าที่

ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่

โดยมิชอบ

ทุจริต

ผิดกฎหมาย

ขี้โกง

จำคุก = 1 - 10 ปี

ปรับตั้งแต่ 20,000 บาท ถึง 200,000 บาท 
ทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ใช้, ผู้สนับสนุน = รับโทษเท่าคนทำผิด

http://www.krunoomtutor.com/FACBOOK/YOUTUBE

