คู่มือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1.ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
เพื่อให้การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
โดยการกําหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนําไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการ
เปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
มีการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างทีค่ ํานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสําคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการ
ใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดําเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทําให้การจัดซื้อจัดจ้างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล มีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมี
ส่ว นร่ว มในการตรวจสอบการจัด ซื้อจัด จ้า งภาครั ฐ ซึ่งเป็น มาตรการหนึ่งเพื่อป้องกัน ปัญ หาการทุจ ริต และ
ประพฤติมิชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทําให้เกิดความโปร่งใสในการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
2.องค์ประกอบของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างฯ
ประกอบด้วย 15 หมวด 132 มาตรา ได้แก่
นิยาม
หมวดที่ 1. บททั่วไป
หมวดที่ 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
หมวดที่ 4 องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
หมวดที่ 5 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
หมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง หมวด
หมวดที่ 7 งานจ้างที่ปรึกษา
หมวดที่ 8 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
หมวดที่ 9 การทําสัญญา
หมวดที่ 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
หมวดที่ 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
หมวดที่ 12 การทิ้งงาน
หมวดที่ 13. การบริหารพัสดุ
หมวดที่ 14 การอุทธรณ์
หมวดที่ 15 บทกําหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
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3.การบังคับใช้
หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการ
ของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ
และหน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
4.หลักการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัด จ้า งและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรั ฐต้องก่อให้เ กิด ประโยชน์สูงสุด แก่
หน่วยงานของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้
๑) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการ
ใช้งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
๒) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทําโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจน และมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุในทุกขั้นตอน
๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกําหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมี
การประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
๔) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว แต่ไม่มีผลต่อการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลหรือความจําเป็นอื่น การจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ย่อมไม่เสียไป
5.สาระสําคัญพระราชบัญญัติการจัด ซื้อจัด จ้า งและการบริหารพัสดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
5.1 การกํา หนดคุณลักษณะเฉพาะของพัส ดุที่จ ะทํา การจัด ซื้ อจัด จ้า ง ให้ห น่ว ยงานของรั ฐ
คํานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะของ
พัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัด
จ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
5.2 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการทีก่ รมบัญชีกลางกําหนดและให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ยกเว้น กรณีเร่งด่วนหรือ ใช้ในราชการลับ
กรณีที่มีวงเงินตามที่กําหนดหรือมีความจําเป็นฉุกเฉิน หรือที่จะขายทอดตลาด การจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงิน
ค่าจ้างตามกําหนดหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ (กรณีงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่เร่งด่วน
หรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใด
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างในโครงการนั้นได้ และ
เมื่อสิน้ สุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วต้องจัดทําบันทึกและรายงานผลการพิจารณา
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5.3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต จะต้องมี
ข้อตกลงคุณธรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้เสนอราคา และผู้สังเกตการณ์ โดยตกลงร่วมกัน
ว่าจะไม่กระทําการทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างผู้สังเกตการณ์ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์
ในโครงการการที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ มีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการนั้นๆการเข้าร่วม
สังเกตการณ์ ตั้งแต่การจัดทําร่าง TOR จนถึงสิ้นสุดโครงการ
5.4 คณะกรรมการในระดับนโยบายมีจํานวน 5 คณะ ได้แก่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ คณะกรรมการวิ นิ จ ฉั ย ปั ญ หาการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้ น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการ คณะกรรมการความร่ ว มมื อ ป้ อ งกั น ทุ จ ริ ต
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (คณะกรรมการฯตามข้อนี้ อยู่ในความรับผิด ชอบของ
กระทรวงการคลัง)
5.5 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ให้คณะกรรมการราคากลางกําหนดหลักเกณฑ์ในการขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการก่อสร้าง สําหรับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ราคากลางเห็นสมควรให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในระบบเครือข่าย
สารสนเทศในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้แล้ว หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการขึ้น
ทะเบียนอีก
5.6 การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 3 วิธี ได้แก่
1 ) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เป็นการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตรง
ตามเงื่อนไขที่กําหนดเข้ายื่นข้อเสนอ ได้แก่
(1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market ) คือการซื้อหรือจ้างที่มีคุณลักษณะไม่ซับซ้อน ถ้า
วงเงินเกิน 500,000 – 5,000,000 บาท ให้ใช้ใบเสนอราคา ถ้าวงเงินเกิน 5,000,000 บาท ให้ใช้ประมูล
โดยอิเล็กทรอนิกส์
(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงิน
เกิน 500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กําหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้
ในระบบข้ อ มู ล สิ น ค้ า (e-catalog) โดยให้ ดํ า เนิ น การในระบบประกวดราคาอิ เ ล็ก ทรอนิ ก ส์ (Electronic
Bidding : e-bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
(3) วิธีสอบราคา คือการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งเกิน 500,000 แต่ไม่เกิน 5,000,000
บาท ให้กระทํา ได้ ในกรณีที่พื้น ที่มีข้ อจํา กัด ในการใช้สัญ ณาณอิน เตอร์ เ น็ต หรือผู้ป ระกอบการในพื้น ที่ ไ ม่
สามารถเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
2) วิธีคัดเลือก เป็นการเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดซึ่ง
ต้องไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดน้อยกว่า 3
ราย ทั้งนี้สามารถใช้วิธีคัดเลือกได้ภายใต้หลักเกณฑ์ เงื่อนไข ดังนี้
(1) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
(2) พัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้าง หรือให้บริการ
โดยผู้ป ระกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชํานาญเป็นพิเ ศษ หรือมีทักษะสูงและผู้ประกอบการมี
จํานวนจํากัด
(3) มีความจําเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ ไม่อาจคาดหมายได้
(4) ลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ
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(5) ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
(6) ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ หรือเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของประเทศ
(7) งานจ้ า งซ่ อ มพั ส ดุ ที่ จํ า เป็ น ถอดตรวจให้ ท ราบความชํ า รุ ด เสี ย หายเสี ย ก่ อ น จึ ง จะ
ประมาณค่าซ่อมได้
(8) กรณีอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
3) วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดรายใด
รายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรง ตามเงื่อนไขดังนี้
(1) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัด เลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่น
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
(2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จําหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ
จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ
และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 1
(3) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทน
จํา หน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บ ริการโดยชอบด้ว ยกฎหมายเพียงรายเดีย วในประเทศ และไม่มีพัส ดุอื่นที่จะใช้
ทดแทนได้
(4) มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัยและการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรง
(5) เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อจัด
จ้างเพิ่มเติม โดยมูลค่าของพัสดุทจี่ ัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่า
(6) เป็น พัส ดุที่จ ะขายทอดตลาด โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ องค์การระหว่า งประเทศ หรื อ
หน่วยงานของต่างประเทศ
(7) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(8) กรณีอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
5.7 การจ้างที่ปรึกษา มี 3 วิธี ได้แก่ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง
5.8 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมี 4 วิธีคือ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธี
คัดเลือกวิธีเฉพาะ เจาะจง วิธีประกวดแบบ
5.9 อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ข้อ ๘๔ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารง
ตําแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 200,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๘๕ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและ
ภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 100,๐๐๐,๐๐๐ บาท
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ข้อ ๘๖ การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง
และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(๑) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) ผู้มีอํานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
5.10 การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิก
การจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดําเนินการไปแล้วได้ในกรณีดังต่อไปนี้
(1) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป
(2) มีการกระทําที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือก
ข้อเสนอมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับรายอื่นหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอม
กันกับรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือส่อว่ากระทําการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
(3) การดํ า เนิน การตามกระบวนการจัด ซื้อ จัด จ้า งต่ อไปอาจก่ อให้เ กิด ความเสี ย หายแก่
หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทํานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ทั้งนี้ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ ผู้ยื่นข้อเสนอ
ในการจัดซือ้ จัดจ้างที่ถูกยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ เมื่อมีการยกเลิกการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสารเชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผล
ที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น
5.11 การทําสัญญา ต้องทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยความ
เห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุดหากมีความจําเป็นต้องทําแตกต่างจากที่กําหนด โดยไม่ทําให้หน่วยงานของ
รัฐเสียเปรียบ สามารถกระทําได้ หากเห็นว่ามีปัญหาในทางเสียเปรียบ ให้ส่งร่างให้สํานักงานอัยการสูงสุด
พิจารณาก่อน สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้
(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า กรณีไม่ได้ทําสัญญาตามแบบที่กําหนด
หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อนให้ส่งสัญญาให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
ภายหลังได้ เมื่อสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว หรือเมื่อสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
เห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา ถ้าแก้ไขให้เป็นไปตามความเห็นของสํานักงานอัยการสูงสุด ให้ถือว่าสัญญานั้นมีผล
สมบูรณ์
(2) ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทําให้
หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์
(3) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
5.12 เหตุบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบ
งานหรือทํางานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กําหนด หรือเหตุอื่นตามที่กําหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือ
ในสัญญาหรือข้อตกลง หรือหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอํานาจที่จะบอกเลิก
สัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา
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5.13 การประเมิ น ผลการปฏิ บั ติง านของผู้ ป ระกอบการ เพื่ อ ใช้ ป ระกอบการพิจ ารณา
คุณสมบัติของผู้ที่จะเข้ายื่นข้อเสนอหรือเข้าทําสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่กําหนดจะถูก
ระงับการยื่นเสนอราคาหรือทําสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กําหนด
5.14 การทิ้งงาน
(1) เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับ
หน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กําหนด
(2) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น
(3) เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระทําการอันมีลักษณะเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือกระทําการโดยไม่สุจริต
(4) เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง
(5) เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการ
งานก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา 86
(6) การกระทําอืน่ ๆ ที่กําหนดในกฎกระทรวง
5.15 การบริหารพัสดุ หมายรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ
การบํารุงรักษา และการจําหน่ายพัสดุหลักเกณฑ์และวิธีการ จะกําหนดในระเบียบต่อไป
6.การอุทธรณ์
มาตรา 114 ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทําการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่กําหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ เป็น
เหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา 115 ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้
(1) การเลื อ กใช้ วิ ธี ก ารจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งหรื อ เกณฑ์ ที่ ใ ช้ ใ นการพิ จ ารณาผลการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
ตามพระราชบัญญัตินขี้ องหน่วยงานของรัฐ
(2) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา ๖๗
(3) การละเว้น การอ้างถึงพระราชบัญ ญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบีย บ หรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือหนังสือเชิญชวนของ
หน่วยงานของรัฐ
(4) กรณีอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 116 การอุทธรณ์ต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์
มาตรา 117 ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทําการนับแต่
วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
มาตรา 118 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเจ็ดวันทําการ
นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดําเนินการตามความเห็นนั้นภายในกําหนดเวลา
ดังกล่าว
ในกรณี ที่ห น่ว ยงานของรั ฐ ไม่ เ ห็ น ด้ว ยกั บ อุท ธรณ์ ไม่ ว่า ทั้ง หมดหรื อ บางส่ว นให้ เ ร่ งรายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา 119 ภายในสามวันทําการนับแต่วันที่
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ครบกําหนดตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่ได้รับรายงานตามมาตรา 116 หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกําหนดนั้น ให้คณะกรรมการ
พิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคําวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือการยุติเรื่อง และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้นั้น
มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว
7.การร้องเรียน

ระเบียบฯ ข้อ ๒๒๐ ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ
หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีสิทธิ
ร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐนั้นหรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณีก็ได้การยื่นข้อ
ร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องดําเนินการภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ว่าหน่วยงานของรัฐนั้น
มิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กําหนดในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ข้อ ๒๒๑ การร้องเรียนต้องทําเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติ
บุคคลต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอํานาจกระทําการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติ
บุคคล(ถ้ามี) หนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็น
เหตุแห่งการร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
8.บทกําหนดโทษ
มาตรา 120 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอํานาจหน้าที่ในการดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการบริห ารพัสดุ ปฏิบัติห รือละเว้น การปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบเพื่อให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต ต้อง
ระวางโทษจําคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ผู้ใดเป็นผู้ ใช้ห รือผู้สนับ สนุน ในการกระทํา ความผิด ตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่
กําหนดไว้สําหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง
9.บทเฉพาะกาล
9.1 กรณีที่ยังไม่ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศให้นําระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้
บังคับต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่อง
นั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา 122)
9.2 กรณีไม่อาจนําระเบียบเดิมมาใช้บังคับในเรื่องใดได้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด (มาตรา 123)
9.3 การดําเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่าจะมีประกาศ
หรือกฎหรือระเบียบแล้วแต่กรณี ใช้บังคับ (มาตรา 124)
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9.4 การดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งที่ ไ ด้ ดํ า เนิ น การตามระเบี ย บที่ ใ ช้ บั ง คั บ อยู่ เ ดิ ม ก่ อ นวั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับและการตรวจรับและการจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จให้ดําเนินการตามระเบียบเดิมต่อไป
เว้นแต่ยังไม่ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หรือในกรณีที่มีการยกเลิกการดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การดําเนินการ
จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง นั้ น ห รื อ ก า ร ดํ า เ นิ น ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง ค รั้ ง ใ ห ม่ แ ล้ ว แ ต่ ก ร ณี ใ ห้ ดํ า เ นิ น ก า ร
ตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 128)
คู่มือการปฏิบัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดรายใดรายหนึ่ง
ให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรง ตามเงื่อนไขดังนี้
(1) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัด เลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่น
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
(2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จําหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ
จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(3) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทน
จํา หน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บ ริการโดยชอบด้ว ยกฎหมายเพียงรายเดีย วในประเทศ และไม่มีพัส ดุอื่นที่จะใช้
ทดแทนได้
(4) มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัยและการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรง
(5) เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อจัด
จ้างเพิ่มเติม โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่า
(6) เป็น พัส ดุที่จ ะขายทอดตลาด โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ องค์การระหว่า งประเทศ หรื อ
หน่วยงานของต่างประเทศ
(7) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(8) กรณีอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
ดังนั้นการดําเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบคําสั่งมอบอํานาจ
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ได้บัญ ญัติ ให้ย กเลิกบทบัญ ญัติเ กี่ย วกับ พัส ดุ การจัด ซื้อจัด จ้า ง หรือการบริห ารพัส ดุ ในกฎหมาย ระเบีย บ
ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกําหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ
ดังนั้นเมือ่ พระราชบัญญัติฯ มีผลบังคับใช้จึงทําให้บรรดาคําสั่งมอบอํานาจตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 จึงหมดสภาพบังคับและตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ข้อ ๖ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ซึ่งดํารงตําแหน่งเป็น
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศ
กําหนดให้หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกําหนดหน่วยงานระดับใด ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ตําแหน่งใด มีอํานาจ
ดําเนินการตามระเบียบนี้ก็ให้กระทําได้ และเมื่อได้กําหนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระเบียบ
และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยข้อ ๗ ผู้มีอํานาจดําเนินการตามข้อ ๖ หรือผู้มีอํานาจสั่งซื้อหรือ
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สั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบอํานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดํารงตําแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน
โดยให้คํานึงถึงระดับตําแหน่ง หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอํานาจเป็นสําคัญ
2. ผู้ได้รับมอบอํานาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดําเนินการ(หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที)่
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
กําหนดให้มี “เจ้าหน้าที่” “ ได้แก่ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
ดังนั้นเจ้าหน้าที่ผู้มิได้มีชื่อตําแหน่งในสายงานพัสดุ จึงต้องมีการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๖ “หัวหน้าเจ้าหน้าที”่ หมายความว่า ผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าสายงาน
ซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐนั้นกําหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
3. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผู้ได้รับมอบอํานาจและเจ้าหน้าที่ต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ได้แก่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 และ
หนังสือเวียน มติคณะรัฐมนตรี
4.จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรา ๑๑ ให้หน่วยงานของรัฐจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด
และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่ตามหลักเกณฑ์(1)(4)ซึ่งหลักเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทําแผนการจัดซื้อจัดจ้างได้แก่การจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
ตามมาตรา 56(2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)
มาตรา ๕๖ การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนเว้น
แต่
(๒) กรณีดังตอไปนี้ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จําหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
ตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) มาตรา ๗๐วรรคหนึ่ง (๓) (ข)
(ง) มาตรา ๘๒ (๒) มาตรา ๙๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๐๐ วรรคสามแห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงกําหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุพ.ศ. ๒๕๖๐ดังต่อไปนี้ข้อ ๑ การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรือ
งานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จําหน่ายก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน
๕๐๐,๐๐๐ บาทให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
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(ง) มีความจํา เป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติห รือเกิด
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธี
คัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงาน
ของต่างประเทศ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอีย ดการจัด ทํา แผนการจัด ซื้อจัด จ้า งตามวรรคหนึ่งและการ
เปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนดทั้งนี้หากหน่วยงานไม่ประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือจ่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดําเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในโครงการนั้นได้
ข้อสรุป
กรณี ก ารยกเว้ น ไม่ ต้ อ งจั ด ทํ า แผนจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งเพื่ อ ประกาศเผยแพร่ แ ผนการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง
โครงการใดในระบบเครือจ่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
1. การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จําหน่ายก่อสร้าง หรือ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ถึงแม้ว่าวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทําแผนจัดซื้อ
จัดจ้างเพื่อประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือจ่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
แต่หน่วยงานยังคงต้องถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทําแผนปฏิบัติการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ.2546 ด้วย
2.ความจํ า เป็ น ต้ อ งใช้ พั ส ดุ นั้ น โดยฉุ ก เฉิ น เนื่อ งจากเกิ ด อุ บั ติ ภั ย หรื อ ภั ย ธรรมชาติ ห รื อ เกิ ด
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธี
คัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
3. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ
วิธีการจัดทําแผน
1. ตรวจสอบงบประมาณ
2. จัดทําแผน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
(๑) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(๓) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(4) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกําหนด
3.เสนอผู้บริหารให้เห็นชอบแผน โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
4.ประกาศเผยแพร่
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ
5.กําหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
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เป็นการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ
หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรงตามเงื่อนไขดังนี้
(1) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัด เลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่น
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
(2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จําหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ
จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
(3) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทน
จํา หน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บ ริการโดยชอบด้ว ยกฎหมายเพียงรายเดีย วในประเทศ และไม่มีพัส ดุอื่นที่จะใช้
ทดแทนได้
(4) มีความจําเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัยและการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทําให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรง
(5) เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจําเป็นต้องจัดซื้อจัด
จ้างเพิ่มเติม โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่า
(6)เป็ น พั ส ดุ ที่ จ ะขายทอดตลาด โดยหน่ ว ยงานของรั ฐ องค์ ก ารระหว่ า งประเทศ หรื อ
หน่วยงานของต่างประเทศ
(7) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(8) กรณีอื่นที่กําหนดในกฎกระทรวง
6.ดําเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
6.1 เสนอคํ า สั่ ง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจั ด ทํ า ร่ า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกําหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอในการจ้าง
ก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือ
บุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทําแบบรูปรายการงานก่อสร้าง(แนวทางคงเดิม)
มาตรา๙การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัส ดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างให้หน่วยงานของรั ฐ
คํานึงถึงคุณภาพเทคนิคและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นและห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะเว้นแต่พัสดุที่จะทํา
การจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
6.2 คณะกรรมการจัดทําร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่
จะซื้อหรือจ้าง
การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้าง ให้คํานึงถึงคุณภาพ เทคนิค และ
วัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กําหนดคุณลักษณะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใด
ยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทําการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมี
ยี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้และจัดทําตารางราคากลางตามที่ ปปช.กําหนด
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6.3 เสนอผู้ มี อํ า นาจให้ อ นุ มั ติ ร าคากลาง ร่ า งขอบเขตของงานหรื อ รายละเอี ย ดคุ ณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยผ่านเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่
6.4 เจ้า หน้า ที่และหัวหน้า เจ้า หน้า ที่ต รวจสอบ ร่า งขอบเขตของงานหรือรายละเอีย ดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายและตามความต้องการ
6.5 ผู้มีอํานาจให้อนุมัติราคากลาง ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้างเจ้าหน้าที่นําตารางราคากลางตามที่ ปปช.กําหนดประกาศลงในระบบจัดซื้อจัดจัดจ้าง
ภาครัฐ
6.6 เจ้าหน้าที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจ้า งเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยเสนอผ่า น
หัวหน้าเจ้าหน้าทีต่ ามรายการดังต่อไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(๒) ขอบเขตของงานหรือ รายละเอี ย ดคุณลั กษณะเฉพาะของพัส ดุห รื อแบบรู ป รายการงาน
ก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(๓) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่
ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
(๕) กําหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(๗) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ (ถ้ามี)
(๘) ข้อเสนออื่นๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่างๆ ที่จําเป็นในการซื้อหรือจ้าง
6.7 ให้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการฯตามข้อ 6.6 (8) พร้อมกับการดําเนินการตามข้อ 6.6
โดยคณะกรรมการต่างๆ ตามที่กําหนดในวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ได้แก่
1. คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
2.คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
อนึ่ง คณะกรรมการซื้ อหรือ จ้า งแต่ล ะคณะประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการ ๑ คน และ
กรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการพนักงานมหาวิทยาลัย
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คํานึงถึงลักษณะหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคล
อื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตาม
วรรคหนึ่งคณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือจ้าง
นั้นๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฯ ข้อ ๕ ในกรณีที่การ
จัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
6.8 ผู้ ไ ด้ รั บ มอบอํ า นาจให้ ค วามเห็ น ชอบ และให้ ค ณะกรรมการซื้ อ หรื อ จ้ า งโดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจงดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้
ข้อ ๗๘ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ ๒๒ แล้วให้
คณะกรรมการซือ้ หรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดําเนินการดังต่อไปนี้
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(๑) จัด ทํ า หนังสือ เชิญชวนผู้ป ระกอบการที่มี คุณสมบัติ ต รงตามเงื่อนไขที่ห น่ว ยงานของรั ฐ
กําหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ดําเนินการดังต่อไปนี้
(ก) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้น
โดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกซึ่งถูกยกเลิกไป
(ถ้ามี) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคา
ในท้องตลาด หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
(ข) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้าง
นั้นโดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ประมาณได้ หรือ
ราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
(ค) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการรายเดิมตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงซึ่งยังไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียดและราคาที่ต่ํากว่าหรือ
ราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม (ถ้ามี) เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ
(ง) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ฉ) ให้ดําเนินการโดยวิธีเจรจาตกลงราคา
(จ) กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอ
ราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรอง
ราคาลงเท่าที่จะทําได้
(๒) จัดทํารายงานผลการพิจารณา โดยให้นําความในข้อ ๕๕ (๔) มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๕๕ (๔) จัดทํารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด
เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้า ที่เพื่อพิจารณาให้ค วามเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกรายพร้อม
เหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการ
ที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔
การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการไปก่อน
แล้ว รีบ รายงานขอความเห็น ชอบต่อหัว หน้า หน่ว ยงานของรั ฐ และเมื่อหั ว หน้า หน่ว ยงานของรั ฐ ให้ความ
เห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
ข้อ ๘๐ การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงตามความในมาตรา ๙๖
วรรคสอง หน่วยงานของรัฐอาจดําเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลาง
กําหนดก็ได้
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ข้ อ ๘๑ ให้ นํ า ความในข้ อ ๔๒ มาใช้ บั ง คั บ กั บ การประกาศผลผู้ ไ ด้ รั บ การคั ด เลื อ กโดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจง โดยอนุโลม
ข้อ ๔๒ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการพิจารณาและผู้มีอํานาจอนุมัติ
สั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะการซื้อหรือจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ
สถานที่ ปิ ด ประกาศของหน่ ว ยงานของรั ฐ นั้ น และแจ้ ง ให้ ผู้ เ สนอราคาทุ ก รายทราบผ่ า นทางจดหมาย
อิเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกําหนด
7.การจัดทําสัญญา ข้อตกลง
มาตรา๙๖หน่วยงานของรัฐอาจจัดทําข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทําตามแบบสัญญาตามมาตรา๙๓ก็ได้
เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา๕๖ (๑) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา๕๖ (๒) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา๗๐ (๓) (ข)
(๒) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ
(๓) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทําการนับตั้งแต่วันถัดจากวันทํา
ข้อตกลงเป็นหนังสือ
(๔) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
(๕) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกําหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กําหนดในกฎกระทรวงจะไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ
ไว้ต่อกันก็ได้แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกําหนดวงเงินเล็กน้อยให้แตกต่างกันตามขนาดหรือประเภท
ของหน่วยงานของรัฐก็ได้
กฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่
ทําข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุพ.ศ. ๒๕๖๐ข้อ 4 ได้กําหนด
วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 10,000 บาท จะไม่ทําข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อ
จัดจ้างนั้น
8.การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
ข้อ๑๗๕คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้างมีหน้าที่ดังนี้
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุนนั้ หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่นในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐก่อน
(๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้สําหรับกรณีที่มีการทดลอง
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้
คําปรึกษาหรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆก็ได้
ในกรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
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(๓) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุมาส่งและให้ดําเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
ที่สุด
(๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้วให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนําพัสดุนั้นมาส่งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทําใบตรวจรับโดย
ลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย๒ฉบับมอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง๑ฉบับและเจ้าหน้าที่๑ฉบับเพื่อดําเนินการเบิก
จ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบและสั่งการ
(๕) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจํานวนหรือส่งมอบครบจํานวนแต่
ไม่ถูกต้องทั้งหมดถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวนที่ถูกต้องโดยถือ
ปฏิบัติตาม (๔) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ทราบภายใน๓วันทําการนับถัดจากวันตรวจพบแต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วยถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้นและโดยปกติให้รีบ
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพือ่ แจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน๓วันทําการ
นับถัดจากวันที่ตรวจพบ
(๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้จึงดําเนินการตาม (๔)
หรือ (๕) แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๘๑ กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกําหนดส่งมอบแล้วและมีค่าปรับเกิดขึ้นให้หน่วยงาน
ของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญาภายใน ๗วัน ทําการนับถัดจากวันครบกําหนด
ส่งมอบและเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่รับมอบ
พัสดุนั้นด้วย
9.การบริหารพัสดุ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ หมวด 13 มาตรา
112 113 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
หมวด 9 ข้อ 202 - 219 ได้กําหนดหลักเกณฑ์วิธีการบริหารพัสดุไว้ และอธิบดีกรมประมง ได้มอบอํานาจให้
ดําเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐทุกขั้นตอน ยกเว้นการพิจารณา
อุทธรณ์ ตามคํา สั่งกรมประมง ที่ 938 /2560 ลงวัน ที่ 31 สิงหาคม 2560 เรื่อง การมอบอํา นาจให้
ดําเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคําสั่งกรมประมง
ที่ 962/2560 ลงวันที่ 7 กันยายน 2560 เรื่อง แก้ไขคําสั่งมอบอํานาจให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรมประมงมีแนวทางการบริหารพัสดุ ดังนี้
1. การเก็บและการบันทึก เมื่อหน่วยงานได้รับมอบพัสดุแล้วให้ดําเนินการสร้างสินทรัพย์
ในระบบสินทรัพย์กรมประมงและบัน ทึกลงในระบบ GFMIS โดยกองคลัง กรมประมงจะเป็นผู้ดําเนินการ
ตรวจสอบหากถูกต้องจะออกหมายเลขพัสดุนั้น เมื่อหน่วยงานได้รับแจ้งหมายเลขพัสดุแล้ว ให้หน่วยงานระบุ
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หมายเลขลงบนพัสดุนั้น พร้อมทั้งลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ โดยแยกเป็นชนิดและแสดงรายการ
ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
2. การเบิกจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก และให้หัวหน้าหน่วย
พัสดุที่มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการควบคุมพัสดุเป็นผู้สั่งจ่าย โดยผู้สั่งจ่ายจะต้องตรวจสอบความ
ถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ พร้อมทั้งลงทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็น
หลักฐานด้วย
3. การยืม การยืมพัสดุประเภทคงรูป ผู้ยืมจะต้องทําหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแสดง
เหตุผล ความจําเป็นและกําหนดวันส่งคืน หากเป็นการยืมระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับการอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม หากเป็นการยืมไปใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานกรมประมงจะต้องได้รับการ
อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานจะต้องได้รับการ
อนุมัติจ ากหัว หน้า ส่ว นราชการ เมื่อถึง กํา หนดวัน ส่ งคืน ผู้ยื มจะต้ องนํา พั ส ดุนั้น มาคืน ในสภาพที่ ใช้ การได้
เรียบร้อย หากชํารุดเสียหายหรือใช้การไม่ได้ จะต้องซ่อมแซมแก้ไขให้คงสภาพเดิม หรือเมื่อเกิดการสูญหาย
จะต้ อ งชดใช้ เ ป็ น พั ส ดุ อ ย่ า งเดี ย วกั น หรื อ ชดใช้ เ ป็ น เงิ น ตามราคาที่ เ ป็ น อยู่ ใ นขณะยื ม ตามหลั ก เกณฑ์ ที่
กระทรวงการคลังกําหนด หากเป็น พัสดุสิ้นเปลืองจะยืมได้ในกรณีที่มีความจําเป็นต้องใช้พัส ดุนั้น เป็น การ
เร่งด่วน และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปริมาณ
เช่นเดียวกันมาส่งคืน หากครบกําหนดการยืม ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนจะต้องติดตามทวงพัสดุที่ยืมไป
คืนภายใน 7 วันนับแต่วันครบกําหนด
4. การบํา รุงรัก ษา หน่ว ยงานจะต้องควบคุม ดูแลรักษาพัส ดุนั้น ให้พ ร้อมที่จ ะใช้งานได้
ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทําแผนซ่อมบํารุงด้วย หากเกิดการชํารุดจะต้องซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานโดยเร็ว
5. การตรวจสอบพัสดุประจําปี ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
พัสดุซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่
โดยเริ่มตรวจสอบในวันแรกของปีงบประมาณถัดไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ภายใน 30 วันทําการนับแต่วันเริ่มตรวจนับ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบแล้วให้เสนอ
อธิบดีกรมประมง จํานวน 1 ชุด ส่งสําเนาไปให้สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จํานวน 1 ชุด และหน่วยงาน
ต้นสังกัด (ถ้ามี) จํานวน 1 ชุด ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจสอบแล้วหากพบว่าเป็นการ
เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดําเนินการ
จําหน่ายได้ แต่หากเกิดการชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหายไป หรือไม่มีความจําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงขึ้น ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าต้องหาตัวผู้รับผิดชอบ
ด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการต่อไป
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6. การจําหน่ายพัสดุ หลังจากตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ต่อไป
จะสิ้ น เปลื อ งค่ า ใช้ จ่ า ยมาก ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ส่ ง รายละเอี ย ดของพั ส ดุ ที่ จ ะจํ า หน่ า ยให้ ก องคลั ง กรมประมง
ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อพิจารณาดําเนินการดังต่อไปนี้
6.1 ขาย ให้ดําเนินการขายทอดตลาดก่อน โดยผู้ได้รับมอบหมายทําการประเมินราคา
พัสดุก่อนการประกาศขาย และให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าว สําหรับ
กรณีซึ่งได้รับการยกเว้นโดยไม่ต้องดําเนินการขายทอดตลาดก่อนได้แก่
6.1.1 การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มาไม่เกิน 500,000 บาท ให้ขาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา
6.1.2 การขายให้ ห น่ ว ยงานของรั ฐ หรื อ องค์ ก ารสาธารณกุ ศ ลให้ ข ายโดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
6.1.3 การขายอุ ปกรณ์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ เช่ น โทรศั พท์ แท็ บเล็ ต ให้ แก่ เจ้ าหน้ าที่ ที่
หน่วยงานได้มอบหมายไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว
ให้ขายแก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
6.2 แลกเปลี่ยน ตามวิธีการที่กําหนดไว้ในระเบียบ
6.3 โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสาธารณกุศล ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการ
ส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
6.4 แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานกําหนด
เงินที่ได้จากการจําหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
7. การจํ า หน่ า ยเป็ น สู ญ กรณี ที่ พั ส ดุ สู ญ ไปโดยไม่ ป รากฏตั ว ผู้ รั บ ผิ ด ชอบ หรื อ มี ตั ว
ผู้รับผิดชอบแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีพัสดุอยู่แต่ไม่สามารถดําเนินการตามข้อ 6 ได้ ให้จําหน่ายพัสดุนั้น
เป็นสูญ ก่อนการจําหน่ายเป็นสูญให้เจ้าหน้าที่ส่งรายละเอียดของพัสดุที่จะจําหน่ายเป็นสูญให้กองคลัง กรม
ประมง ตรวจสอบความถูกต้องก่อนเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานเพื่อดําเนินการตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
7.1 ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มาราคารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้หัวหน้า
หน่วยงานเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
7.2 ถ้า พั ส ดุ นั้น มี ร าคาซื้อ หรื อได้ มาราคารวมกัน เกิน 1,000,000 บาท หากเป็ น
ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคให้อยู่ในอํานาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ
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8. การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน เมื่อได้ดําเนินการจําหน่าย หรือจําหน่ายเป็นสูญแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วให้แจ้งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภายใน 30 วัน
นับแต่วันลงจําหน่ายพัสดุนั้น
9. ก่อนที่จะมีการตรวจสอบพัสดุประจําปี (วันแรกของปีงบประมาณถัดไป) หากพัสดุเกิด
ชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญหายไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไป ให้หน่วยงานดําเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยอนุโลม

