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พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับเมื่อพ้นก าหนด 180 วัน 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับการพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง 
หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ 
ข้อบัญญัติ และข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐ 
ที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้



พระราชบัญญัติ
15 หมวด 132 มาตรา

ค านิยาม

1. บททั่วไป

2. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการ    
ป้องกันการทุจริต

3 คณะกรรมการ

4. องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
ภาครัฐ

5. การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
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6. การจัดซื้อจัดจ้าง
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8. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

9. การท าสัญญา

10. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
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การจัดซื้อจัดจ้าง
“การด าเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสด”ุ

ซื้อ จ้าง

เช่า แลกเปลี่ยน
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วัสดุ ครุภัณฑ์

ที่ดิน
สิ่งปลูก
สร้าง

สินค้า



งานจ้าง
บริการ

งานจ้าง
เหมาบริการ

งานจ้าง
ท าของ

การรับขน
ตามประมวล
กฎหมายแพ่ง
และพาณิชย์

งานบริการ



งานก่อสร้าง
งาน

ก่อสร้าง
อาคาร 

สาธารณูปโภค

การ
ปรับปรุง
ซ่อมแซม

อาคารที่ท าการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน 

สนามกีฬา 
เสาธง รั้ว

ประปา ไฟฟ้า สื่อสาร 
โทรคมนาคม การระบายน้ า 

การขนส่งทางบก 
ทางน้ า ทางเรือ ทางอากาศ



“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอ
ได้ยื่นเสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามล าดับ ดังต่อไปนี้

(1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด

(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า

(3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด

(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

(6) วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัตขิองหน่วยงานของรัฐนั้นๆ

ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม 
(2)  หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค านึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5)หรือ (6) 
โดยจะใช้ราคาใดตาม  (4) (5)หรือ (6)ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ

ราชการก าหนดไว้แล้ว

ราคากลาง



เงินงบประมาณ

“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วย
งบประมาณรายจ่าย กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี่ยวด้วยการ
โอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรี
ให้ไม่ต้องน าส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายว่าด้วย
เงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนาส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน
ตามกฎหมาย และเงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็น
รายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอ านาจ
เรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ และเงินอื่น
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



ราชการ
ส่วนภูมิภาค

ราชการ
ส่วนท้องถิ่น

ราชการ
ส่วนกลาง

รัฐวิสาหกิจ

องค์การ
มหาชน

หน่วยงาน
อิสระของ

รัฐ
องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ

หน่วยงาน
อื่นๆ

มหาวิทยาลัย
ในก ากับ
ของรัฐ

หน่วยงานภาครัฐ



มาตรา 6 เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดย ใช้เงิน
งบประมาณเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต 
ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัตินี้

เพ่ือให้การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานของรัฐ
ในต่างประเทศหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐ อื่น
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ 
หรือหน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุขึ้นใช้เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้กระท าได้ โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้อง
กับหลักเกณฑ์การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในต่างประเทศ
ที่หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีต
ประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นเป็นการเฉพาะหรือก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสองจะก าหนดให้การจัดซ้ือจัดจ้าง
โดยวิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 เป็นอย่างอื่นก็ได้

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา



มาตรา 7  พระราชบัญญัตินีม้ิให้ใช้บังคับแก่
(1) การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง

(2) การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่ เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ 
โดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล หรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของต่างประเทศนั้น
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน

(3)  การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา การให้บริการทางวิชาการของ
สถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ ที่ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัติน้ีได้

(4) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและ
ที่มิ ใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ ที่สัญญาหรือข้อก าหนดในการให้ เงินกู้
หรือเงินช่วยเหลือก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น 

(5) การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องค์การ
ระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่มิใช่
ระดับรัฐบาล มูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ ที่สัญญาหรือข้อก าหนดในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ
ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ ซึ่งจ านวนเงินกู้
หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา



(6) การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของรัฐ
โดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาค โดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ

การจัดซื้อจัดจ้างตาม (1) (2) และ (3) ที่จะได้รับยกเว้นมิให้น าพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับ  
ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนดในราชกิจจา นุ เบกษา
โดยประกาศดังกล่าวจะก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างใดตาม (1) (2) หรือ (3) 
ต่อคณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้รับยกเว้นเป็นรายกรณีไปก็ได้

การยกเว้นมิให้น าบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้มาใช้บังคับแก่การจัดซื้อจัดจ้างใด
ทั้งหมดหรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหนึ่ง ให้ตราเป็นพระราชกฤษฎีกา
ตามข้อเสนอของคณะกรรมการนโยบาย

กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของระราชบัญญัตินี้ โดยอย่างน้อย
ต้องมีหลักการตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง 

การจัดซื้อจัดจ้างตาม (6) นอกจากสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานของ
รัฐ ต้องด าเนินการตามวรรคสี่แล้ว ให้สถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่ เป็นหน่วยงาน
ของรัฐนั้นรายงานผลการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการนโยบายตามหลักเกณฑ์และวิธีการ
ที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด

มาตรา 7 (ต่อ)



โปร่งใส

ประสิทธิภาพ
และ

ประสิทธิผล
ตรวจสอบได้

คุ้มค่า

เปิดเผยข้อมูล 
เปิดโอกาสให้แข่งขัน

อย่างเป็นธรรม มีระยะเวลา
เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ

เก็บข้อมูลเป็นระบบ
เพื่อการตรวจสอบ

มีคุณลักษณะตอบสนอง
วัตถุประสงค์การใช้งาน
และมีราคาเหมาะสม

วางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
มีการก าหนดเวลาที่
เหมาะสม และมีการ

ประเมินผล

มาตรา 8
หลักการจัดซื้อจัดจ้าง



• การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้าง 
ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์
ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะ
ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่ง
โดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้น
มียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้

มาตรา 9
การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ



มาตรา  10

ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
ในส่วนที่ เป็นสาระส าคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของ
ผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่าง
ผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
ครั้งนั้นหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น เว้นแต่ เป็นการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผู้มีอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายหรือการด าเนินการ
ตามกฎหมาย



ต้องจัดท าแผนทุกปี และประกาศเผยแพร่

มาตรา 11
การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

1. กรณีเร่งด่วนหรือ ใช้ในราชการลับ
2. กรณีที่มีวงเงินตามที่ก าหนดหรอื
มีความจ าเป็นฉุกเฉิน หรือที่จะขาย
ทอดตลาด

3. การจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้าง
ตามก าหนดหรือเกี่ยวกับความ

มั่นคงของชาติ

4. กรณีงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างที่เร่งด่วนหรือ
เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

ยกเว้น



• ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็น
ผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น

• ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการตามวรรคหนึ่ง
เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นขอเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่ง
ขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมี
นัยส าคัญ การจัดซื้อจัดจ้างนั้นย่อมไม่เสียไป

มาตรา 13
การมีส่วนได้ส่วนเสีย



มาตรา 18 ข้อตกลงคุณธรรม

• ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้เสนอราคา และ
ผู้สังเกตการณ์ โดยตกลงร่วมกันว่าจะไม่กระท าการทุจริตในเรื่อง
การจัดซื้อจัดจ้าง

• ผู้สังเกตการณ์ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ในโครงการ
การที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ มีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ในโครงการนั้นๆ

• การเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตั้งแต่การจัดท าร่าง TOR จนถึงสิ้นสุดโครงการ

หมวด 2
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการ

ในการป้องกันการทุจริต



การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

จัดท ำ
บันทึก

ข้อตกลง



• ผู้ประกอบการที่อยู่ในประเภทและวงเงินตามที่ก าหนดจะต้อง
จัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตและมีแนวทาง
ป้องกันการทุจริตในการจัดซ้ือจัดจ้างที่เหมาะสม

มาตรา 19
ผู้ประกอบการต้องมีแนวทางป้องกันการทุจริต



หมวด 3 
คณะกรรมการ

คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

(มาตรา 20)
จ านวน 17 – 19 คน

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

(มาตรา 27)
จ านวน 15 – 17 คน

คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียน
ผู้ประกอบการ
(มาตรา 32)

จ านวน 20 – 25 คน 

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต
(มาตรา 37)

จ านวน 14 – 16 คน 

คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
และข้อร้องเรียน
(มาตรา 41) 

จ านวน 14 – 16 คน



1. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

เสนอแนะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐต่อ
คณะรัฐมนตรี

เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

วางระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุของหน่วยงานภาครัฐ

ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่

ก ากับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของหน่วยงานของ
รัฐให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้

1

2

3

4

5



2. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ

วินิจฉัยปัญหาข้อหารือ อนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผัน

เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณา
สั่งให้ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ้งงาน การแจ้งเวียน
รายชื่อผู้ทิ้งงานและการเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

จัดท ารายงานปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุ

1

2

3

4



3. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูป้ระกอบการ

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง

ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการก าหนดราคากลาง  อนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผัน
กรณีไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์

ก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการขึ้นทะเบียน 
และการเพิกถอนทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ
เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

1

2

3



4. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันทุจริต

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการด าเนินโครงการความร่วมมือ
ป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

ก าหนดรูปแบบและเนื้อหาของข้อตกลงคุณธรรม

คัดเลือกโครงการและผู้สังเกตการณ์เพื่อเข้าร่วมโครงการ
ความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

จัดท ารายงานผลการประเมินโครงการจัดซื้อจัดจ้างที่เข้าร่วม
โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ

1

2

3

4



5. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อ
ร้องเรียน

พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์และ        
ข้อร้องเรียน กรณีที่เห็นว่าหน่วยงาน
ของรัฐมิ ได้ปฏิบัติ ให้ เป็นไปตาม
แนวท า งขอ งพระร าชบัญญั ติ ฯ 
กฎกระทรวง และระเบียบที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ



หมวด 4
องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจดัจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ

ปฏิบัติหน้าท่ีฝ่าย
เลขานุการใน

คณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติ

จัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าท่ีตามหลัก

วิชาชีพ

รวบรวม วิเคราะห์ 
และประเมินผล

การปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติ

จัดท าฐานข้อมูล
ราคาอ้างอิง

ดูแลและพัฒนา
ระบบการจัดซื้อ
จัดจ้างผ่านระบบ
อิเล็กทรอนิกส์

ให้กรมบัญชีกลาง
เป็นองค์กร

สนับสนุนและดูแล
ระบบการจัดซื้อ

จัดจ้าง



• ให้คณะกรรมการราคากลางก าหนดหลักเกณฑ์ในการขึน้ทะเบียน
ผู้ประกอบการก่อสร้าง 

• ส าหรับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่น ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการราคากลางเห็นสมควร

• ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ

• ในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้แล้ว หน่วยงาน
ของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการขึ้นทะเบียนอีก

หมวด 5
การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ



วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพาะ  
เจาะจง

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

เชิญชวนเฉพาะผู้ ประกอบการที่ มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดซึ่งต้อง
ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
เว้นแต่ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามก าหนดน้อยกว่า 3 ราย

หน่ ว ย ง านภ าครั ฐ เ ชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ก าหนดรายใดรายหนึ่งให้
เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้ เข้ามา
เจรจาต่อรองราคากับหน่วยงาน
ของรัฐโดยตรง

หมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้าง



วิธีคัดเลือก

1. ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว 
ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอ

ไม่ได้รับการคัดเลือก

2. พัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้าง 
หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความช านาญ

เป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูงและผู้ประกอบการมีจ านวนจ ากัด

4. ลักษณะของการใช้งาน 
หรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิค
ที่จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อ

เป็นการเฉพาะ

3. มีความจ าเป็นเร่งด่วน    
อันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์

ที่ไม่อาจคาดหมายได้ 

5. ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ         
หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง

ประเทศ

6. ใช้ในราชการลับ หรือเป็น
งานที่ต้องปกปิดเป็นความลับ
ของทางราชการ หรือเกี่ยวกับ
ความมั่นคงของประเทศ 

7. งานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นถอดตรวจ
ให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน 

จึงจะประมาณค่าซ่อมได้

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง

8. กรณีอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง



วิธีเฉพำะเจำะจง

1. ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธี
คัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่น
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลอืก

2. การจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จ าหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินใน
การจัดซ้ือจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

4. มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุ
โดยฉุกเฉินเนือ่งจากอุบัติภัย
หรือธรรมชาติพิบัติภัยและการ
จัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก
อาจก่อให้เกิดความล่าช้าและ
อาจท าให้เกิดความเสียหาย

ร้ายแรง 

3. มีผู้ประกอบการที่มคีุณสมบัติโดยตรงเพียง
รายเดียว หรือผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทน
จ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ใหบ้ริการโดยชอบด้วย
กฎหมายเพยีงรายเดียวในประเทศ และไม่มพีัสดุ

อื่นที่จะใช้ทดแทนได้

5. เป็นพัสดุที่เกีย่วพนักบัพัสดุที่ได้จัดซื้อ
จัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจ าเป็นต้อง
จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม โดยมูลค่าของพัสดุ
ท่ีจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่า

พัสดทุี่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว

6. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดย
หน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ 

หรือหน่วยงานของต่างประเทศ

7. ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

8. กรณีอื่นที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง

วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง



ผลการประเมิน
ผู้ประกอบการ

ต้นทุนของพัสดุนั้น
ตลอดอายุการใช้งาน มาตรฐาน

ของสินค้า
หรือบริการ

เป็นพัสดุที่รัฐ
ต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน

บริการหลังการขาย

เกณฑ์ในการพิจารณาข้อเสนอ (มาตรา 65 วรรคหนึ่ง)

ราคา

ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น
ในกรณีที่ก าหนดให้มีการยื่นข้อเสนอ

ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น
ก่อนตามวรรคหก



มาตรา 65 (ต่อ)

วรรคสาม

“...ซึ่งอย่างน้อยต้องก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้เกณฑ์ใดเกณฑ์หนึ่ง
หรือหลายเกณฑ์ก็ได้ ประกอบกับเกณฑ์ราคา และต้องก าหนดน้ าหนักของแต่ละเกณฑ์
ให้ชัดเจน แต่หากหน่วยงานของรัฐไม่อาจเลือกใช้เกณฑ์อื่นประกอบและจ าเป็นต้องใช้เกณฑ์
เดียวในการพิจารณาคัดเลือก ให้ใช้เกณฑ์ราคา รวมทั้งการให้คะแนนพร้อมด้วยเหตุผลของการ
ให้คะแนนในแต่ละเกณฑ์”

วรรคสี่

“เมื่อพิจารณาข้อเสนอประกอบเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐใช้ในการพิจารณาแล้ว 
การพิจารณาเลือกข้อเสนอให้จัดเรียงล าดับตามคะแนน ข้อเสนอใดมีคะแนนสูงสุดให้หน่วยงาน
ของรัฐเลือกข้อเสนอของผู้เสนอรายนั้น และให้บันทึกผลการพิจารณาดังกล่าว”

วรรคห้า

“ให้หน่วยงานของรัฐประกาศเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาคัดเลือกและน้ าหนักของ
แต่ละเกณฑ์ไว้ในประกาศเชิญชวนหรือหนังสือเชิญชวน แล้วแต่กรณีด้วย”



วิธีประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

วิธีคัดเลือก

วิธีเฉพาะ  
เจาะจง

เชิญชวนให้ที่ปรึกษาทั่วไป
ที่ มี คุ ณสมบั ติ ต ร งต า ม
เงื่อนไขที่ก าหนดเข้ายื่น
ข้อเสนอ

เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด
ซึ ่งต้องไม่น้อยกว่า   3 ราย
ใ ห้ ยื่ น ข้ อ เ ส น อ  เ ว้ น แ ต่
มี ที่ ป รึ ก ษ า ที่ มี คุ ณ ส มบั ติ
ตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่ า 
3 ราย เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มี

คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด
รายใดรายหนึ่ ง  ให้ เข้ ายื่น
ข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจา
ต่อรองราคาโดยตรง

หมวด 7
งานจ้างท่ีปรึกษา



หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
วิธีการจ้างที่ปรึกษา

มาตรา 75  ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการ
โดยค านึงถึงความคุ้มค่าและวัตถุประสงค์ของงานจ้างที่ปรึกษาเป็นส าคัญ โดยให้พิจารณา
เกณฑ์ด้านคุณภาพ ดังต่อไปนี้

(1) ผลงานและประสบการณ์ของที่ปรึกษา
(2) วิธีการบริหารและวิธีการปฏิบัติงาน
(3) จ านวนบุคลากรที่ร่วมงาน
(4) ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน 
(5) ข้อเสนอทางด้านการเงิน
(6) เกณฑ์อื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
ประเภทของที่ปรึกษาที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนตาม (4) 

ให้เป็นไปตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง



ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยวิธีตามมาตรา 69 (1) หรือ (2) นอกจากให้พิจารณาเกณฑ์
ด้านคุณภาพตามมาตรา 75 แล้ว ให้เป็นไปตามเกณฑ์ในการพิจารณาและการให้น้ าหนัก ดังต่อไปนี้ด้วย

(1) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาเพื่อด าเนินงานประจ า งานที่มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลักวิชาชีพอยู่
แล้ว หรืองานที่ไม่ซับซ้อน ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้ว
และให้คัดเลือกจากรายที่เสนอราคาต่ าสุด 

(2) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่เป็นไปตามมาตรฐานของหน่วยงานของรัฐหรืองานที่ซับซ้อน
ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนน
รวมด้านคุณภาพและด้านราคามากที่สุด 

(3) กรณีงานจ้างที่ปรึกษาที่มีความซับซ้อนมาก ให้หน่วยงานของรัฐคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอ
ทีผ่่านเกณฑ์ด้านคุณภาพแล้วและให้คัดเลือกจากรายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอของ
งานจ้างที่ปรึกษาประเภทใด หรือก าหนดรายละเอียดอื่นของงานจ้างที่ปรึกษาตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติมได้
ตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ

มาตรา 76 ประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

คัดเลือก



วิธีประกาศ
เชิญชวน
ทั่วไป

วิธี
คัดเลือก

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

วิธีประกวด
แบบ

หมวด 8
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานกอ่สร้าง



ใช้กับงานจ้างออกแบบหรือควบคมุงานก่อสร้าง
ที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป



เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่หน่วยงานเชิญชวน
ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข ไม่น้อยกว่า 3 ราย เข้ายื่นข้อเสนอ

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
โดยวิธีคัดเลือก

1. ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือกกรณีดังนี้

2. เป็นงานจ้างที่มีลักษณะซับซ้อนหรือซับซ้อนมาก

3. เป็นงานเกี่ยวกับการออกแบบหรือใช้ความคิด เช่น รูปแบบสิ่งก่อสร้าง 

4. กรณีอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง



เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่หน่วยงานเลือกจ้าง
รายใดรายหนึ่งซึ่งเคยทราบหรือเคยเห็นความสามารถแล้ว

จ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

1. ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มี
ผู้ยื่นข้อเสนอ หรือไม่มีผู้ได้รับการคัดเลือก

กรณีดังนี้

2. ใช้กับงานจ้างที่มีวงเงินประมาณค่าก่อสร้างไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

3. เป็นงานที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากล่าช้าจะเสียหาย
แก่หน่วยงานหรือความมั่นคงของชาติ

4. เป็นงานที่จ าเป็นต้องให้รายเดิมท าต่อจากงานที่ได้ท าไว้แล้ว 
เนื่องจากเหตุผลทางเทคนิค

5. กรณีอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง



เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ที่หน่วยงานเชิญชวน
ให้ผู้ที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่ก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

เพื่อ
ออกแบบงานก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ เป็นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรือ

สถาปัตยกรรมของชาติ
หรือ งานอื่นที่ก าหนดในกฎกระทรวง

จ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง

โดยวิธีประกวดแบบ



ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบและควบคุมงานกอ่สร้าง 
ที่เป็นคู่สัญญา ต้องไม่มีส่วนได้เสีย

กับผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานนั้น



ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการไปแล้ว
ได้ในกรณีดังต่อไปน้ี

(1) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างน้ันต่อไป

(2) มีการกระท าที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือกข้อเสนอ
มีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับรายอื่นหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกันกับรายอื่น
หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือส่อว่ากระท าการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา  ทั้งนี้ ตามระเบียบที่รัฐมนตรี
ก าหนด

(3) การด าเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน
ของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(4) กรณีอื่นในท านองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ทั้งนี้ ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ ผู้ยื่นข้อเสนอ
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิกน้ันจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้

มาตรา 67
การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง



มาตรา 67 ต่อ

เมื่อมีการยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการ
ซึ่งมารับหรือซื้อเอกสารเชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อ
จัดจ้างครั้งนั้น

ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป มิให้ถือว่า
หน่วยงานของรัฐนั้นมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอื่น
ตาม (2)

ประกาศตามวรรคหนึ่ ง  ให้ประกาศในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐที่กรมบัญชีกลางก าหนด และ
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ในการนี้
หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดังกล่าวโดยวิธีการอื่นด้วยก็ได้



ต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยความเห็นชอบ
ของส านักงานอัยการสูงสุด

หากมีความจ าเป็นต้องท าแตกต่างจากที่ก าหนด โดยไม่ท าให้หน่วยงาน
ของรัฐเสียเปรียบ สามารถกระท าได้ หากเห็นว่ามีปัญหาในทางเสียเปรียบ 
ให้ส่งร่างให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน

หมวด 9 
การท าสัญญา



มาตรา 93 (ต่อ)

หากจ าเป็นต้องร่างสัญญาขึ้นใหม่ ให้ส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการ
สูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อน  เว้นแต่ การท าสัญญาตามแบบ
ที่ส านักงานอัยการสูงสุดได้เคยให้ความเห็นชอบมาแล้ว สามารถ
กระท าได้

หากจ า เป็นต้องท าสัญญา เป็นภาษาต่ างประ เทศ ให้ท า เป็น
ภาษาอังกฤษ และต้องจัดท าข้อสรุปสาระส าคัญแห่งสัญญาเป็น
ภาษาไทยตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศก าหนด  
เว้นแต่ การท าสัญญาตามแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด



มาตรา 93 (ต่อ)

หากไม่ได้ท าสัญญาตามแบบสัญญา  หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญา            
ให้ ส านั ก งานอั ยการสู งสุ ดพิ จ ารณา ให้ ความ เห็นชอบก่ อน                  
ให้ส่งสัญญานั้นให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ในภายหลังได้   เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว หรือแก้ไขสัญญา        
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุดแล้ว  ให้ถือว่าสัญญานั้น      
มีผลสมบูรณ์

กรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่ได้ท าสัญญาตามแบบสัญญา หรือไม่แก้ไข
สัญญาตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด หรือคู่สัญญา          
ไม่ตกลงหรือยินยอมให้แก้ไขสัญญาตามความเห็นของส านักงาน
อัยการสูงสุด หากข้อสัญญาที่แตกต่างจากแบบสัญญาหรือข้อสัญญา    
ที่ไม่แก้ไขตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุดเป็นส่วนที่เป็น
สาระส าคัญหรือเป็นกรณีผิดพลาดอย่างร้ายแรงตามมาตรา 104          
ให้ถือว่าสัญญานั้นเป็นโมฆะ



หน่วยงานรัฐอาจท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาท่ีคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนดก็ได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

การจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ

1. การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือ การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข)

2. การจัดซ้ือจัดจ้างจากหน่วยงานรัฐ

3. กรณีท่ีคู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วันท าการ นับแต่วันถัดจากวันท าข้อตกลง

4. การเช่าที่ผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า

5. กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศในราชกิจจานุเบกษา

** การจัดซ้ือจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ 

แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังนั้น **



สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ 
เว้นแต่ ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอ านาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้

(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า 
กรณีไม่ได้ท าสัญญาตามแบบที่ก าหนด หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน
ให้ส่งสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาภายหลังได้  เมื่ อส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือเมื่อส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา ถ้าแก้ไขให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงานอัยการสูงสุด ให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์

(2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้น
ไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 

(3) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 97
การแก้ไขสัญญา



มาตรา  97  การแก้ไขสัญญา (ต่อ)

ในกรณีการแก้ไขสัญญาที่หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์
หรือไม่รัดกุมพอ ก็ ให้ส่ งร่ างสัญญาที่ แก้ ไขนั้นไปให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา ให้
ความเห็นชอบก่อน

การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสองจะต้องปฏิบัติตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื่นที่ เกี่ยวข้อง หากมีความจ า เป็นต้องเพิ่ม หรือ
ลดวงเงิน หรือเพิ่มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการท างาน ให้ตกลงพร้อมกันไป 

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อเพิ่มวงเงิน เมื่อรวมวงเงินตามสัญญาหรือ
ข้อตกลงเดิมและวงเงินที่เพิ่มขึ้นใหม่แล้ว หากวงเงินรวมดังกล่าวมีผลท าให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อ
หรือสั่งจ้างเปลี่ยนแปลงไป จะต้องด าเนินการให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามวงเงินรวม
ดังกล่าวเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย

ในกรณีที่มีการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงเพื่อลดวงเงิน ให้ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือ
สั่งจ้างตามวงเงินเดิมเป็นผู้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง



หมวด 10
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

• การตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามสัญญามาตรา 100

• การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยาย
ระยะเวลาท าการตามสัญญา ให้อยู่ใน
ดุลพินิจตามกรณีที่ก าหนด

มาตรา 102

• การบอกเลิกสัญญาให้อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้มีอ านาจ ตามกรณีที่ก าหนด มาตรา 103



มาตรา 102
การงดหรือลดค่าปรับ 

หรือการขยายระยะเวลาท าการตามสัญญา 

(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ

(2) เหตุสุดวิสัย

(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิด
ตามกฎหมาย

(4) เหตุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 



ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่ง
มอบงานหรือท างานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่ก าหนด หรือ
เหตุอื่นตามที่ก าหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือ
ข้อตกลง  หรือหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้มีอ านาจท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงกับคู่สัญญา

มาตรา 103
เหตุบอกเลิกสัญญา



ในกรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงเกิดจากกรณีที่หน่วยงานรัฐมิได้
ปฏิบัติตามที่ก าหนดในพระราชบัญญัติ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือ
ประกาศที่ออกตามพระราชบัญญัติฉบับนี้  ในส่วนที่ ไม่ เป็น
สาระส าคัญหรือผิดพลาดไม่ร้ายแรง ไม่ท าให้สัญญาหรือข้อตกลง
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างเป็นโมฆะ

มาตรา 104
ความเป็นโมฆะของสัญญา



หมวด 11
การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้า
ยื่นข้อเสนอหรือเข้าท าสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ

ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการยื่นเสนอ
ราคาหรือท าสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไว้ชั่วคราว 
จนกว่าจะมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด



เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมท าสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือกับหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก าหนด

คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ 
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น

เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการอันมีลักษณะเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือกระท าการ
โดยไม่สุจริต

เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
อย่างร้ายแรง

เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา 88

การกระท าอื่นๆ ที่ก าหนดในกฎกระทรวง

หมวด 12 การทิ้งงาน



การเพิกถอนการเป็นผู้ท้ิงงานได้ สามารถกระท าได้
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้ที่มีฐานะการเงินมั่นคง 

2. มีการช าระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ

3. ได้พ้นก าหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายชื่อให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด

หมวด 12 การทิ้งงาน



• หมายรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม 

การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ

• หลักเกณฑ์และวิธีการ จะก าหนดในระเบียบต่อไป

หมวด 13
การบริหารพัสดุ



มาตรา 114 ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐ        
มีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ       
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ       
หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผล       
เป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ

มาตรา 115 ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้
(1) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อ

จัดจ้างตามพระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ
(2) การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 67
(3) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ

ที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ในส่วนท่ีเกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร 
หรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ

(4) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

หมวด 14 การอุทธรณ์



มาตรา 116  การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้อุทธรณ์

มาตรา 117  ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายใน              
7 วันท าการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

มาตรา 118  ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน  
7 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ด าเนินการ
ตามความเห็นนั้นภายในก าหนดเวลาดังกล่าว

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมด
หรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ตามมาตรา 119 ภายใน  3  วันท าการ นับแต่วันที่ครบก าหนดตามวรรคหนึ่ง 

หมวด 14 การอุทธรณ์ (ต่อ)



- ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายใน  30  วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานตามมาตรา 118 หากเรื่องใดไม่อาจ
พิจารณาได้ทันในก าหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลา
ออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกิน  15 วัน

- การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

- ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
หรือการยุติเรื่อง และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้นั้นมี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้อง
คดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนาม
ในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว

หมวด 14 การอุทธรณ์ (ต่อ)

มาตรา 119



มาตรา 120  ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบเพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยทุจริตต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับ
ตั้งแตส่องหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ผู้ ใดเป็นผู้ ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตาม
วรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง

หมวด 15
บทก าหนดโทษ



บทเฉพาะกาล

 กรณีที่ยังไม่ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศให้น าระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับ
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ
ในเรื่องนั้นๆ ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา 122)

 กรณีไม่อาจน าระเบียบเดิมมาใช้บังคับในเรื่องใดได้ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด
(มาตรา 123)

 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่าจะมีประกาศ หรือกฎ
หรือระเบียบแล้วแต่กรณี ใช้บังคับ (มาตรา 124)

 การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ด าเนินการตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้
ใช้บังคับและการตรวจรับและการจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จให้ด าเนินการตามระเบียบเดิมต่อไป เว้นแต่
ยังไม่ได้ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หรือในกรณีที่มีการยกเลิกการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การด าเนินการ
จัดซื้อจัดจ้างนั้น หรือการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่   แล้วแต่กรณี    ให้ด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัติน้ี (มาตรา 128)


