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การจัดซ้ือจัดจ้าง
“การด าเนินการเพือ่ให้ได้มาซ่ึงพสัดุ”

 ซ้ือ  จ้าง

 เช่า แลกเปลีย่น



พสัดุ

สนิคา้

งานจา้ง

กอ่สรา้ง

งานจา้ง

ออกแบบ

และควบคมุ

งาน

งานจา้ง

ที่ปรกึษา

งาน

บรกิาร



วสัดุ ครุภณัฑ์

ท่ีดิน
ส่ิงปลูก
สร้าง

สินค้า



งานจ้าง
บริการ

งานจ้าง
เหมาบริการ

งานจ้าง
ท าของ

การรับขน
ตามประมวล
กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์

งานบริการ



งานก่อสร้าง

งาน
ก่อสร้าง
อาคาร 

สาธารณูปโภค

การ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

อาคารท่ีท าการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน 

สนามกีฬา 
เสาธง ร้ัว

ประปา ไฟฟ้า ส่ือสาร 
โทรคมนาคม การระบายน ้ า 

การขนส่งทางบก 
ทางน ้ า ทางเรือ ทางอากาศ



               “ราคากลาง” หมายความวา่ ราคาเพื่อใชเ้ป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอได้
ยืน่เสนอไวซ่ึ้งสามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดจ้ริงตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี

             (1) ราคาท่ีไดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัราคากลางก าหนด

             (2) ราคาท่ีไดม้าจากฐานขอ้มูลราคาอา้งอิงของพสัดุท่ีกรมบญัชีกลางจดัท า

             (3) ราคามาตรฐานท่ีส านกังบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด

             (4) ราคาท่ีไดม้าจากการสืบราคาจากทอ้งตลาด

             (5) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจา้งคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

             (6) วิธีอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

                            ในกรณีท่ีมีราคาตาม (1) ให้ใชร้าคาตาม (1) ก่อน  ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม 
(2)  หรือ (3) ให้ใชร้าคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใชร้าคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค  านึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั ในกรณีท่ีไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใชร้าคาตาม (4) (5)หรือ (6) 
โดยจะใชร้าคาใดตาม  (4) (5)หรือ (6)ใหค้  านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั

ราชการก าหนดไวแ้ลว้

ราคากลาง



เงินงบประมาณ

“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ 
เงินซ่ึงหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องน าส่งคลัง
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซ่ึงหน่วยงาน
ของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร 
ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น
ตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้
หมายความรวมถึงเงนิกู้ เงนิช่วยเหลอื และเงนิอืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง 



ราชการ
ส่วนภูมิภาค

ราชการ
ส่วนท้องถิ่น

ราชการ
ส่วนกลาง

รัฐวสิาหกจิ

องค์การ
มหาชน

หน่วยงาน
อสิระของ

รัฐ
องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ

หน่วยงาน
อืน่ๆ

มหาวทิยาลยั
ในก ากบั
ของรัฐ

หน่วยงานภาครัฐ



มาตรา 6  เพ่ือใหก้ารปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุโดยใชเ้งินงบประมาณ
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุม้ค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกนัปัญหาการทุจริต ให้หน่วยงาน
ของรัฐปฏิบติัตามแนวทางของพระราชบญัญติัน้ี และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศท่ีออกตามความ
ในพระราชบญัญติัน้ี

      เพ่ือให้การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ หน่วยงานของรัฐ
ในต่างประเทศหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐท่ีตั้ งอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอ่ืน
ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง เกิดความยดืหยุน่และมีความคล่องตวั หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลยัในก ากบัของรัฐ 
หรือหน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะจดัให้มีระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้บญัญติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพสัดุข้ึนใช้เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้กระท าได ้โดยตอ้งด าเนินการให้สอดคลอ้ง
กบัหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุตามแนวทางของพระราชบญัญติัน้ี เวน้แต่ในต่างประเทศ
ท่ีหน่วยงานของรัฐหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตั้งอยูมี่กฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบติั หรือจารีตประเพณี
แห่งทอ้งถ่ินของต่างประเทศนั้นเป็นการเฉพาะหรือก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน

      ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้บัญญัติตามวรรคสองจะก าหนดให้การจดัซ้ือจดัจ้าง
โดยวิธีคดัเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 เป็นอยา่งอ่ืนกไ็ด้

      ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้บญัญติัตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย และใหป้ระกาศในราชกิจจานุเบกษา



   มาตรา 7  พระราชบญัญติัน้ีมิใหใ้ชบ้งัคบัแก่

          (1) การจดัซ้ือจดัจา้งของรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวกบัการพาณิชยโ์ดยตรง

            (2) การจัดซ้ือจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการท่ีเ ก่ียวกับความมั่นคงของชาติ 
โดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล หรือโดยการจดัซ้ือจดัจา้งจากต่างประเทศท่ีกฎหมายของต่างประเทศนั้น
ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน

            (3)  การจัด ซ้ือจัดจ้าง เ พ่ือการวิจัยและพัฒนา การให้บริการทางวิชาการของ
สถาบนัอุดมศึกษา หรือการจา้งท่ีปรึกษา ทั้งน้ี ท่ีไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบญัญติัน้ีได้

          (4) การจดัซ้ือจดัจา้งโดยใช้เงินกูแ้ละเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้ งในระดับรัฐบาลและ
ท่ี มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ ท่ีสัญญาหรือข้อก าหนดในการให้เ งินกู้
หรือเงินช่วยเหลือก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอ่ืน 

           (5) การจดัซ้ือจดัจา้งโดยใชเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดบัรัฐบาลและท่ีมิใช่
ระดบัรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ ท่ีสัญญาหรือขอ้ก าหนดในการใหเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือ
ก าหนดไวเ้ป็นอย่างอ่ืน โดยใช้เงินกูห้รือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกบัเงินงบประมาณ ซ่ึงจ านวนเงินกู้
หรือเงินช่วยเหลือท่ีใชน้ั้นเป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา



       (6) การจัดซ้ือจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ
โดยใชเ้งินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใชเ้งินบริจาคนั้นร่วมกบัเงินงบประมาณ

              การจดัซ้ือจดัจา้งตาม (1) (2) และ (3) ท่ีจะไดรั้บยกเวน้มิใหน้ าพระราชบญัญติัน้ีมาใชบ้งัคบั  
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา
โดยประกาศดงักล่าวจะก าหนดใหห้น่วยงานของรัฐเสนอเร่ืองการจดัซ้ือจดัจา้งใดตาม (1) (2) หรือ (3) 
ต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมติัใหไ้ดรั้บยกเวน้เป็นรายกรณีไปกไ็ด้

   การยกเวน้มิให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติน้ีมาใช้บังคับแก่การจัดซ้ือจัดจ้างใด
ทั้ งหมดหรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเวน้ตามวรรคหน่ึง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ตามขอ้เสนอของคณะกรรมการนโยบาย
    กรณีตามวรรคหน่ึงและวรรคสาม ให้หน่วยงานของรัฐจดัให้มีกฎหรือระเบียบเก่ียวกบั
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางของระราชบญัญติัน้ี โดยอยา่งนอ้ย
ตอ้งมีหลกัการตามมาตรา 8 วรรคหน่ึง 

   การจดัซ้ือจดัจา้งตาม (6) นอกจากสถาบนัอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงานของรัฐ 
ต้องด าเนินการตามวรรคส่ีแล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลท่ีเป็นหน่วยงาน
ของรัฐนั้ นรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีคณะกรรมการนโยบายก าหนด

มาตรา 7 (ต่อ)



โปร่งใส

ประสิทธิภาพ
และ

ประสิทธิผล
ตรวจสอบได้

คุ้มค่า

เปิดเผยข้อมูล 
เปิดโอกาสให้แข่งขัน

อย่างเป็นธรรม มีระยะเวลา
เพยีงพอต่อการยืน่ข้อเสนอ

เกบ็ข้อมูลเป็นระบบ
เพือ่การตรวจสอบ

มคุีณลกัษณะตอบสนอง
วตัถุประสงค์การใช้งาน
 และมรีาคาเหมาะสม

วางแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
มกีารก าหนดเวลาที่
เหมาะสม และมกีาร

ประเมนิผล

มาตรา 8 หลกัการจัดซ้ือจัดจ้าง



ต้องจัดท าแผนทุกปี และประกาศเผยแพร่
     

มาตรา 11 การจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

1. กรณีเร่งด่วนหรือ ใช้ในราชการ
ลบั

2. กรณีที่มีวงเงินตามที่ก าหนดหรือ
มีความจ าเป็นฉุกเฉิน หรือที่จะขาย
ทอดตลาด

3. การจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้าง
ตามก าหนดหรือเกีย่วกบัความ

มั่นคงของชาติ

4. กรณีงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างที่เร่งด่วนหรือ

เกีย่วกับความมั่นคงของชาติ

ยกเว้น



•     การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์
ของการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุน้ัน และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะ
ของพสัดุให้ใกล้เคยีงกบัยีห้่อใดยีห้่อหน่ึง หรือของผู้ขายรายใดรายหน่ึง
โดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซ้ือจัดจ้างตามวัตถุประสงค์น้ัน
มียีห้่อเดยีวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยีห้่อใด กใ็ห้ระบุยีห้่อน้ันได้

มาตรา 12 
การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ



•      ในการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็น
ผู้มีส่วนได้เสียกบัผู้ยืน่ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น

•       ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการตามวรรคหน่ึง
เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นขอเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหน่ึง
ขั้นตอนใดของการจัดซ้ือจัดจ้างหรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง แต่ไม่มีผลต่อการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมี
นัยส าคญั การจัดซ้ือจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป

มาตรา 13 
การมส่ีวนได้ส่วนเสีย



มาตรา 18 ข้อตกลงคุณธรรม

• ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้เสนอราคา และ
ผู้สังเกตการณ์ โดยตกลงร่วมกันว่าจะไม่กระท าการทุจริตในเร่ือง
การจัดซื้อจัดจ้าง

• ผู้สังเกตการณ์ เป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ในโครงการ
การที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ มีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ในโครงการน้ันๆ

• การเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตั้งแต่การจัดท าร่าง TOR จนถึงส้ินสุดโครงการ

หมวด 2
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการ

ในการป้องกนัการทุจริต



• ผู้ประกอบการทีเ่สนอราคาในโครงการทีม่ข้ีอตกลงคุณธรรม ผู้ประกอบการ
รายน้ันต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกนัการทุจริตและมแีนวทาง
ป้องกนัการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างทีเ่หมาะสม

มาตรา 19 
ผู้ประกอบการต้องมีแนวทางป้องกนัการทุจริต



 หมวด 3 คณะกรรมการ

คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือ
จดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

(มาตรา 20)
จ านวน 17 – 19 คน

 คณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจดัซ้ือ
จดัจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

(มาตรา 27)
จ านวน 15 – 17 คน

คณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบียน
ผู้ประกอบการ
(มาตรา 32)

จ านวน 20 – 25 คน 

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต
(มาตรา 37)

จ านวน 14 – 16 คน 

คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์
และข้อร้องเรียน
(มาตรา 41) 

จ านวน 14 – 16 คน



1. คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

เสนอแนะนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อ
คณะรัฐมนตรี

เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

วางระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ก ากับดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างและการ
บริหารพสัดุของหน่วยงานภาครัฐ

ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัตงิานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่

ก ากบัดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐของหน่วยงานของ
รัฐให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

1

2

3

4

5



2. คณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือจัดจ้างและบริหารพสัดุภาครัฐ

เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจัดซ้ือ
จัดจ้าง และการบริหารพสัดุภาครัฐ

วนิิจฉัยปัญหาข้อหารือ อนุมตัิยกเว้น หรือผ่อนผนั

เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณา
ส่ังให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน การแจ้งเวียน
รายช่ือผู้ทิง้งานและการเพกิถอนรายช่ือผู้ทิง้งาน

จัดท ารายงานปัญหาและอุปสรรคในการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพสัดุ

1

2

3

4



3. คณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบยีนผู้ประกอบการ

ก าหนดหลกัเกณฑ์และวธีิการก าหนดราคากลาง

ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวธีิการก าหนดราคากลาง  อนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผัน
กรณไีม่ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์

ก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขในการขึน้ทะเบยีน 
และการเพกิถอนทะเบยีนผู้ประกอบการทีม่คุีณสมบตัิ
เข้าร่วมการจัดซ้ือจดัจ้างของหน่วยงานของรัฐ

1

2

3



4. คณะกรรมการความร่วมมอืป้องกนัทุจริต

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการด าเนินโครงการความร่วมมือ
ป้องกนัการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

ก าหนดรูปแบบและเนือ้หาของข้อตกลงคุณธรรม

คดัเลอืกโครงการและผู้สังเกตการณ์เพือ่เข้าร่วมโครงการ
ความร่วมมอืป้องกนัการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

จัดท ารายงานผลการประเมินโครงการจัดซ้ือจัดจ้างที่เข้าร่วม
โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ

1

2

3

4



5. คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์และขอ้รอ้งเรยีน

พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์และ        
ข้อร้องเรียน กรณีที่เห็นว่าหน่วยงาน
ของรัฐมิไ ด้ปฏิบัติ ใ ห้ เ ป็นไปตาม
แนวทางของพระร าชบัญญั ติ ฯ 
กฎกระทรวง และระเบียบที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญตัิ



หมวด 4
องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างและ

การบริหารพสัดุภาครัฐ

ปฏิบตัหิน้าทีฝ่่าย
เลขานุการใน

คณะกรรมการตาม
พระราชบญัญัติ

จดัฝึกอบรม
เจ้าหน้าทีต่ามหลกั

วชิาชีพ

รวบรวม วเิคราะห์ 
และประเมนิผล

การปฏบิัตงิานตาม
พระราชบญัญัติ

จดัท าฐานข้อมูล
ราคาอ้างองิ

ดูแลและพฒันา
ระบบการจดัซ้ือ
จดัจ้างผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนกิส์

ให้กรมบญัชีกลาง
เป็นองค์กร

สนับสนุนและดูแล
ระบบการจดัซ้ือ

จดัจ้าง



• ให้คณะกรรมการราคากลางก าหนดหลักเกณฑ์ในการขึน้ทะเบียน
ผู้ประกอบการก่อสร้าง 

• ส าหรับการขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการพสัดุอืน่ ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการราคากลางเห็นสมควร

• ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายช่ือผู้ประกอบการที่ขึน้ทะเบียนไว้แล้วใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ

• ในกรณีท่ีกรมบัญชีกลางได้ขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการไว้แล้ว หน่วยงาน
ของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการขึน้ทะเบียนอกี

หมวด 5
การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ



วธีิประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป

วธีิคดัเลอืก

วธีิเฉพาะ  
เจาะจง

วธีิการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ 3 วิธี
เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ
ทั่ ว ไป  ที่ มี คุณสมบัติ ต รง      
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดเข้ายื่น
ข้อเสนอ

เ ชิญชวนเฉพาะ ผู้ประกอบการที่ มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดซ่ึงต้อง
ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
เว้นแต่ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามก าหนดน้อยกว่า 3 ราย

ห น่ วย ง านภาค รั ฐ เ ชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ก าหนดรายใดรายหน่ึงให้
เ ข้ายื่นข้อเสนอหรือให้ เ ข้ามา
เจรจาต่อรองราคากับหน่วยงาน
ของรัฐโดยตรง

หมวด 6 การจดัซ้ือจดัจ้าง



วิธีคัดเลือก

1. ใช้วธีิประกาศเชญิชวนทั่วไปแล้ว 
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอ

ไม่ได้รับการคัดเลือก

2. พสัดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้าง 
หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญ

เป็นพิเศษ หรือมีทกัษะสูงและผู้ประกอบการมีจ านวนจ ากัด

4. ลักษณะของการใช้งาน 
หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิค
ที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อ

เป็นการเฉพาะ

3. มีความจ าเป็นเร่งด่วน    
อันเน่ืองมาจากเกิดเหตุการณ์

ที่ ไม่อาจคาดหมายได้ 

5. ต้องซือ้โดยตรงจากต่างประเทศ         
หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การ

ระหว่างประเทศ

6. ใช้ในราชการลับ หรือเป็น
งานที่ต้องปกปิดเป็น

ความลับของทางราชการ 
หรือเก่ียวกับความม่ันคง

ของประเทศ 

7. งานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นถอด
ตรวจให้ทราบความช ารุดเสียหาย
เสียก่อน จงึจะประมาณค่าซ่อมได้

วธิกีารจดัซ้ือจดัจา้ง

8. กรณีอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง



วธีิเฉพาะเจาะจง

1. ใช้ทัง้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธี
คดัเลือก หรือใช้วิธีคดัเลือกแล้ว แตไ่มมี่ผู้ ย่ืน
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลือก

2. การจดัซือ้จดัจ้างพสัดท่ีุการผลิต จ าหน่าย หรือให้บริการทัว่ไป และมีวงเงินใน
การจดัซือ้จดัจ้างครัง้หนึง่ไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

4. มีความจ าเป็นต้องใช้พสัดุ
โดยฉกุเฉินเน่ืองจากอบุตัิภยั
หรือธรรมชาติพิบตัิภยัและการ
จดัซือ้จดัจ้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ไปหรือวิธีคดัเลอืก
อาจก่อให้เกิดความลา่ช้าและ
อาจท าให้เกิดความเสยีหาย

ร้ายแรง 

3. มีผู้ประกอบการท่ีมีคณุสมบตัิโดยตรงเพียง
รายเดยีว หรือผู้ประกอบการซึง่เป็นตวัแทน
จ าหน่ายหรือตวัแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วย
กฎหมายเพียงรายเดยีวในประเทศ และไมมี่พสัดุ

อื่นท่ีจะใช้ทดแทนได้

5. เป็นพสัดท่ีุเก่ียวพนักบัพสัดท่ีุได้จดัซือ้
จดัจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้อง
จดัซือ้จดัจ้างเพ่ิมเติม โดยมลูคา่ของพสัดุ
ท่ีจดัซือ้จดัจ้างเพ่ิมเติมจะต้องไม่สงูกวา่
พสัดท่ีุได้จดัซือ้จดัจ้างไว้ก่อนแล้ว

6. เป็นพสัดท่ีุจะขายทอดตลาด โดย
หนว่ยงานของรัฐ องค์การระหวา่งประเทศ 

หรือหนว่ยงานของตา่งประเทศ

7. ท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง

8. กรณีอื่นท่ีก าหนดใน
กฎกระทรวง

วธิกีารจดัซ้ือจดัจา้ง



ผลการประเมนิ
ผู้ประกอบการ

ต้นทุนของพสัดุน้ัน
ตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐาน

ของสินค้า
หรือบริการ

เป็นพสัดุทีรั่ฐ
ต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน

บริการหลงัการขาย

เกณฑ์ในการพจิารณาข้อเสนอ (มาตรา 65 วรรคหน่ึง)

ราคา

ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออืน่
 ในกรณทีี่ก าหนดให้มีการยืน่ข้อเสนอ

ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออืน่
ก่อนตามวรรคหก



มาตรา 65 (ต่อ)

วรรคสาม

“...ซ่ึงอย่างน้อยต้องก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หน่ึง
หรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องก าหนดน ้าหนักของแต่ละเกณฑ์
ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบและจ าเป็นต้องใช้เกณฑ์
เดียวในการพจิารณาคัดเลือก ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการ
ให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์”

วรรคส่ี

“เมื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว 
การพจิารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงล าดับตามคะแนน ข้อเสนอใดมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงาน
ของรัฐเลอืกข้อเสนอของผู้เสนอรายน้ัน และให้บนัทกึผลการพจิารณาดงักล่าว”

วรรคห้า

“ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน ้าหนักของ
แต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณด้ีวย”



วธีิประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

วธีิคดัเลอืก

วธีิเฉพาะ  
เจาะจง

เชิญชวนให้ที่ปรึกษาทั่วไป
ท่ี มี คุ ณสม บั ติ ต ร งต า ม
เงื่อนไขที่ก าหนดเข้ายื่น
ข้อเสนอเชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มี

คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด
ซ่ึงต้องไม่น้อยกว่า  3 ราย
ให้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่มีที่
ปรึกษาที่มี คุณสมบัติตรง
ต ามที่ ก า หนด น้ อ ย ก ว่ า 
3 ราย เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มี

คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด
รายใดรายหน่ึง ให้ เ ข้ายื่น
ข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจา
ต่อรองราคาโดยตรง

หมวด 7 งานจ้างทีป่รึกษา



หลกัเกณฑ์การพจิารณาคดัเลอืกข้อเสนอ
วธีิการจ้างที่ปรึกษา

มาตรา 75  ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างท่ีปรึกษาเป็นส าคัญ โดยให้พิจารณา
เกณฑ์ด้านคุณภาพ ดงัต่อไปนี้

  (1) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา
  (2) วธีิการบริหารและวธีิการปฏิบัติงาน
  (3) จ านวนบุคลากรที่ร่วมงาน
  (4) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
  (5) ข้อเสนอทางด้านการเงิน
  (6) เกณฑ์อืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (4) 

ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง



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

(1) กรณีงานจา้งท่ีปรึกษาเพื่อด าเนินงานประจ า งานท่ีมีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลกัวิชาชีพอยู่
แล้ว หรืองานท่ีไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู ้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และใหค้ดัเลือกจากรายท่ีเสนอราคาต า่สุด 

(2) กรณีงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน
ให้หน่วยงานของรัฐคดัเลือกผูย้ื่นขอ้เสนอท่ีผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแลว้และให้คดัเลือกจากรายท่ีไดค้ะแนน
รวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

(3) กรณีงานจ้างท่ีปรึกษาท่ีมีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผูย้ื่นขอ้เสนอ
ท่ีผา่นเกณฑด์า้นคุณภาพแลว้และใหค้ดัเลือกจากรายท่ีไดค้ะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของ
งานจา้งท่ีปรึกษาประเภทใด หรือก าหนดรายละเอียดอ่ืนของงานจา้งท่ีปรึกษาตามวรรคหน่ึงเพ่ิมเติมได้
ตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ

มาตรา 76 ประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป

คัดเลอืก



วธีิประกาศ
เชิญชวน
ทัว่ไป

วธีิคดัเลอืก

วธีิเฉพาะ 
เจาะจง

วธีิประกวด
แบบ

หมวด 8 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง



  

ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้
ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี

(1) หน่วยงานของรัฐนั้ นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือ
เงินงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งนั้นต่อไป

(2) มีการกระท าท่ีเขา้ลกัษณะผูย้ืน่ขอ้เสนอท่ีชนะการจดัซ้ือจดัจา้งหรือท่ีไดรั้บการคดัเลือกขอ้เสนอ
มีผลประโยชน์ร่วมกนัหรือมีส่วนไดเ้สียกบัรายอ่ืนหรือขดัขวางการแข่งขนัอยา่งเป็นธรรมหรือสมยอมกนักบัรายอ่ืน
หรือเจา้หนา้ท่ีในการเสนอราคาหรือส่อวา่กระท าการทุจริตอ่ืนใดในการเสนอราคา  ทั้งน้ี ตามระเบียบท่ีรัฐมนตรี
ก าหนด

(3) การด าเนินการตามกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้งต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน
ของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(4) กรณีอ่ืนในท านองเดียวกบั (1) (2) หรือ (3) ทั้งน้ี ตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

การยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างตามวรรคหน่ึงเป็นเอกสิทธ์ิของหน่วยงานของรัฐ ผูย้ื่นข้อเสนอ
ในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีถูกยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้

มาตรา 67 
การยกเลกิการจัดซ้ือจัดจ้าง



มาตรา 67 ต่อ

เม่ือมีการยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้ง ให้หน่วยงานของรัฐแจง้ให้ผูป้ระกอบการ
ซ่ึงมารับหรือซ้ือเอกสารเชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลท่ีต้องยกเลิกการจัดซ้ือ
จดัจา้งคร้ังนั้น

ในกรณีท่ีมีหน่วยงานของรัฐเป็นผูย้ื่นขอ้เสนอตั้งแต่สองรายข้ึนไป มิให้ถือว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกนัหรือมีส่วนไดเ้สียกบัหน่วยงานของรัฐอ่ืน
ตาม (2)

ประกาศตามวรรคหน่ึง  ให้ประกาศในระบบเค รือ ข่ ายสารสนเทศ
ของกรมบญัชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐท่ีกรมบญัชีกลางก าหนด และปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ในการน้ี
หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดงักล่าวโดยวธีิการอ่ืนดว้ยกไ็ด้



 ต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยความ
เห็นชอบของส านักงานอยัการสูงสุด

หากมีความจ า เป็นต้องท าแตกต่างจากที่ก าหนด โดยไม่ท าให้
หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ สามารถกระท าได้ หากเห็นว่ามีปัญหา
ในทางเสียเปรียบ ให้ส่งร่างให้ส านักงานอยัการสูงสุดพจิารณาก่อน

หมวด 9 
การท าสัญญา



สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือทีไ่ด้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี
ดงัต่อไปนีใ้ห้อยู่ในดุลพนิิจของผู้มอี านาจทีจ่ะพจิารณาอนุมตัิให้แก้ไขได้

(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า  
กรณีไม่ได้ท าสัญญาตามแบบที่ก าหนด หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน
ให้ส่งสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาภายหลังได้ เมื่อส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้
ความเห็นชอบแล้ว หรือเมื่อส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา ถ้าแก้ไขให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงานอยัการสูงสุด ให้ถอืว่าสัญญาน้ันมีผลสมบูรณ์

(2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขน้ัน
ไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 

(3) เป็นการแก้ไขเพือ่ประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณอีืน่ตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 97 
การแก้ไขสัญญา



มาตรา 97 (ต่อ)

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์
หรือไม่ รัดกุมพอ ก็ ให้ ส่งร่างสัญญาที่ แ ก้ ไขน้ันไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหน่ึงหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่า ด้วยวิ ธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง หากมีความจ า เ ป็นต้องเพิ่ม หรือ
ลดวงเงนิ หรือเพิม่หรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงพร้อมกนัไป 

ในกรณทีี่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพือ่เพิม่วงเงนิ เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึน้ใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลท าให้ผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือ
หรือส่ังจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะต้องด าเนินการให้ผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างตามวงเงินรวม
ดงักล่าวเป็นผู้อนุมัตกิารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพือ่ลดวงเงิน ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติส่ังซ้ือหรือ
ส่ังจ้างตามวงเงนิเดมิเป็นผู้อนุมัตกิารแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง



ในกรณีท่ีมีเหตุอนัเช่ือได้ว่าผูข้ายหรือผูรั้บจ้างไม่สามารถส่ง
มอบงานหรือท างานให้แลว้เสร็จไดภ้ายในระยะเวลาท่ีก าหนด หรือ
เหตุอ่ืนตามท่ีก าหนดไว้ในพระราชบัญญัติน้ีหรือในสัญญาหรือ
ขอ้ตกลง  หรือหตุอ่ืนตามระเบียบท่ีรัฐมนตรีก าหนด ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจ
ของผูมี้อ  านาจท่ีจะบอกเลิกสญัญาหรือขอ้ตกลงกบัคู่สญัญา

มาตรา 103
เหตุบอกเลกิสัญญา



หมวด 10
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

„ การตรวจรับพสัดุให้เป็นไปตามสัญญามาตรา 100

„ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยาย
ระยะเวลาท าการตามสัญญา ให้อยู่ใน
ดุลพนิิจตามกรณทีีก่ าหนด

มาตรา 102

„ การบอกเลกิสัญญาให้อยู่ในดุลพนิิจของ
ผู้มอี านาจ ตามกรณทีีก่ าหนด มาตรา 103



หมวด 11 การประเมินผลการปฏิบัตงิานของ
ผู้ประกอบการ

    เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ายื่น
ข้อเสนอหรือเข้าท าสัญญากบัหน่วยงานภาครัฐ

     ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นเสนอราคา
หรือท าสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไว้ช่ัวคราว จนกว่าจะมี
ผลการประเมินผ่านเกณฑ์ทีก่ าหนด



เป็นผู้ยืน่ข้อเสนอทีไ่ด้รับการคดัเลอืกแล้วไม่ยอมท าสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือกบัหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก าหนด

คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ 
ไม่ปฏิบัตติามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือน้ัน

เมื่อปรากฏว่าผู้ยืน่ข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการอนัมีลกัษณะเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือกระท าการ
โดยไม่สุจริต

เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
อย่างร้ายแรง

เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างไม่ปฏิบตัติามมาตรา 86

การกระท าอืน่ๆ ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

หมวด 12 การทิง้งาน



• หมายรวมถึงการเกบ็ การบันทึก การเบิกจ่าย การยมื 

    การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพสัดุ

• หลกัเกณฑ์และวธีิการ จะก าหนดในระเบียบต่อไป

หมวด 13
การบริหารพสัดุ



        มาตรา 114  ผู้ซ่ึงได้ยื่นข้อเสนอเพื่อท าการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือก
เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ

       มาตรา 115  ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยืน่อุทธรณ์ในเร่ืองดงัต่อไปนีไ้ม่ได้ 
       (1) การเลือกใช้วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพจิารณาผลการจัดซ้ือจัดจ้าง
ตามพระราชบัญญัตินีข้องหน่วยงานของรัฐ

(2) การยกเลกิการจัดซ้ือจัดจ้างตามมาตรา ๖๗ 
(3) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออก

ตามพระราชบัญญัตินีใ้นส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซ้ือจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือหนังสือ
เชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ

(4) กรณอีืน่ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด 14 การอทุธรณ์



     มาตรา 116  การอุทธรณ์ตอ้งท าเป็นหนงัสือลงลายมือช่ือผูอุ้ทธรณ์
     มาตรา 117  ให้ผูมี้สิทธิอุทธรณ์ยืน่อุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวนั
ท าการนับแต่วนัประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง

     มาตรา 118  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉยัอุทธรณ์ใหแ้ลว้เสร็จภายใน
เจด็วนัท าการ นบัแต่วนัท่ีไดรั้บอุทธรณ์ ในกรณีท่ีเห็นดว้ยกบัอุทธรณ์ก็ใหด้ าเนินการ
ตามความเห็นนั้นภายในก าหนดเวลาดงักล่าว

ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้ งหมด
หรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยงัคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ตามมาตรา 119 ภายในสามวนัท าการนบัแต่วนัท่ีครบก าหนดตามวรรคหน่ึง 

หมวด 14 การอทุธรณ์ (ต่อ)



 มาตรา 119 
- ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ

ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานตามมาตรา 116 หากเร่ืองใดไม่อาจ
พิจารณาได้ทันในก าหนดน้ัน ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลา
ออกไปได้ไม่เกนิ 2 คร้ัง คร้ังละไม่เกนิสิบห้าวนั

              -  การวนิิจฉัยของคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

- ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
หรือการยุติเร่ือง และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้น้ันมี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้อง
คดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซ้ือจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนาม
ในสัญญาจัดซ้ือจดัจ้างน้ันแล้ว

หมวด 14 การอทุธรณ์ (ต่อ)



           มาตรา 120  ผูใ้ดเป็นเจา้หนา้ท่ีหรือเป็นผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีในการด าเนินการ
เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุ ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี
ในการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพสัดุตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ีโดยมิชอบเพ่ือให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู ้หน่ึงผู ้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
พระราชบญัญติัน้ีโดยทุจริตตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับ
ตั้งแต่สองหมื่นบาทถงึสองแสนบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ
       ผู ้ใดเป็นผู ้ใช้หรือผู ้สนับสนุนในการกระท าความผิดตาม
วรรคหน่ึง ผูน้ั้นตอ้งระวางโทษตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผดิตามวรรคหน่ึง

หมวด 15 บทก าหนดโทษ



บทเฉพาะกาล

 กรณีที่ยังไม่ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศให้น าระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับ
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ในเร่ืองน้ันๆ ตามพระราชบัญญัตนีิใ้ช้บังคบั (มาตรา 122)

 กรณีไม่อาจน าระเบียบเดิมมาใช้บังคับในเร่ืองใดได้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด
 (มาตรา 123)

  การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่าจะมีประกาศ หรือกฎ
หรือระเบียบแล้วแต่กรณ ีใช้บังคบั (มาตรา 124)

 การด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างที่ได้ด าเนินการตามระเบียบที่ใช้บังคบัอยู่เดมิก่อนวนัที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคบัและการตรวจรับและการจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จให้ด าเนินการตามระเบียบเดิมต่อไป เว้นแต่
ยงัไม่ได้ประกาศจัดซ้ือจัดจ้าง หรือในกรณทีี่มีการยกเลิกการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง การด าเนินการ
จัดซ้ือจัดจ้างน้ัน หรือการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังใหม่  แล้วแต่กรณี    ให้ด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัตินี ้(มาตรา 128)


