
สาระส าคญั
พระราชบัญญตัิการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560



สร้างความเช่ือมั่น
ให้กบัทุกภาคส่วน

การจัดซ้ือจัดจ้างมี
กรอบการ

ปฏบิัติงานทีเ่ป็น
มาตรฐานเดียวกนั มุ่งเน้นการเปิดเผย

ข้อมูล เพ่ือความ
โปร่งใส และมกีาร
แข่งขนัอย่างเป็น

ธรรม

ค านึงถึง
วตัถุประสงค์การใช้
งานเป็นส าคญั 
เพ่ือให้เกดิความ
คุ้มค่าในการใช้

จ่ายเงิน
เน้นการวางแผน
และประเมนิผล
เพ่ือให้เกดิ

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ส่งเสริมให้
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม เพ่ือ
ตรวจสอบและ

ป้องกนัการทุจริต

การจัดซ้ือจัดจ้าง
ด้วยวธิีการทาง

อเิลก็ทรอนิกส์ เพ่ือ
การเปิดเผยโปร่งใส

หลกัการและเหตผุล



พระราชบัญญัติ
15 หมวด 132 มาตรา

ค านิยาม

1. บททัว่ไป

2. การมส่ีวนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการ    
ป้องกนัการทุจริต

3 คณะกรรมการ

4. องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุ  
ภาครัฐ

5. การขึน้ทะเบยีนผู้ประกอบการ



พระราชบญัญตัิ

6. การจัดซ้ือจัดจ้าง

7. งานจ้างทีป่รึกษา

8. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

9. การท าสัญญา

10. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

11. การประเมนิผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ



พระราชบัญญัติ

12. การทิง้งาน

13. การบริหารพสัดุ

14. การอุทธรณ์

15. บทก าหนดโทษ

บทเฉพาะกาล



การจดัซ้ือจดัจ้าง
“การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงพสัดุ”

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 าหรับเปรียบเทียบราคาท่ีผูย้ืน่ขอ้เสนอ
ไดย้ืน่เสนอไวซ่ึ้งสามารถจดัซ้ือจดัจา้งไดจ้ริงตามล าดบั ดงัต่อไปน้ี

(1) ราคาท่ีไดม้าจากการค านวณตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการก ากบัราคากลางก าหนด

(2) ราคาท่ีไดม้าจากฐานขอ้มูลราคาอา้งอิงของพสัดุท่ีกรมบญัชีกลางจดัท า

(3) ราคามาตรฐานท่ีส านกังบประมาณหรือหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด

(4) ราคาท่ีไดม้าจากการสืบราคาจากทอ้งตลาด

(5) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจา้งคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

(6) วิธีอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ์ 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



โปร่งใส

ประสิทธิภาพ
และ

ประสิทธิผล
ตรวจสอบได้

คุ้มค่า

เปิดเผยข้อมูล 
เปิดโอกาสให้แข่งขัน

อย่างเป็นธรรม มีระยะเวลา
เพยีงพอต่อการย่ืนข้อเสนอ

เกบ็ข้อมูลเป็นระบบ
เพ่ือการตรวจสอบ

มคุีณลกัษณะตอบสนอง
วตัถุประสงค์การใช้งาน
และมรีาคาเหมาะสม

วางแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
มกีารก าหนดเวลาที่
เหมาะสม และมกีาร

ประเมนิผล

มาตรา 8
“หลกัการจัดซ้ือจัดจ้าง”



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

มาตรา 9
การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ



มาตรา  10

ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยขอ้เสนอของผูย้ื่นข้อเสนอ
ในส่วนท่ี เ ป็นสาระส าคัญและเป็นข้อมูลทางเทคนิคของ
ผูย้ื่นขอ้เสนอ ซ่ึงอาจก่อให้เกิดการไดเ้ปรียบเสียเปรียบระหว่าง
ผูย้ื่นขอ้เสนอดว้ยกนัต่อผูซ่ึ้งมิไดเ้ก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง
คร้ังนั้ นหรือต่อผูย้ื่นข้อเสนอรายอ่ืน เวน้แต่ เป็นการเปิดเผย
ข้อมูลต่อผูมี้อ  านาจหน้าท่ีตามกฎหมายหรือการด าเนินการ
ตามกฎหมาย



ต้องจัดท าแผนทุกปี และประกาศเผยแพร่

มาตรา 11
การจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง

1. กรณเีร่งด่วนหรือ ใช้ในราชการลบั
2. กรณีที่มีวงเงินตามที่ก าหนดหรือ
มีความจ าเป็นฉุกเฉิน หรือที่จะขาย
ทอดตลาด

3. การจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้าง
ตามก าหนดหรือเกีย่วกับความ

มั่นคงของชาติ

4. กรณีงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างที่เร่งด่วนหรือ

เกีย่วกับความมั่นคงของชาติ

ยกเว้น



• ในการด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็น
ผู้มีส่วนได้เสียกบัผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานน้ัน

• ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการตามวรรคหน่ึง
เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ย่ืนขอเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหน่ึง
ขั้นตอนใดของการจัดซ้ือจัดจ้างหรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ด าเนินการจัดซ้ือจัดจ้าง แต่ไม่มีผลต่อการจัดซ้ือจัดจ้างอย่างมี
นัยส าคญั การจัดซ้ือจัดจ้างน้ันย่อมไม่เสียไป

มาตรา 13
การมีส่วนได้ส่วนเสีย



มาตรา 18 ข้อตกลงคุณธรรม

• ข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้เสนอราคา และ
ผู้สังเกตการณ์ โดยตกลงร่วมกันว่าจะไม่กระท าการทุจริตในเร่ือง
การจัดซ้ือจัดจ้าง

• ผู้สังเกตการณ์ เป็นผู้มีความรู้ ความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์ในโครงการ
การที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ มีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ในโครงการน้ันๆ

• การเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตั้งแต่การจัดท าร่าง TOR จนถึงส้ินสุดโครงการ

หมวด 2
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการ

ในการป้องกนัการทุจริต



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



หมวด 4
องค์กรสนับสนุนดูแลการจดัซ้ือจดัจ้างและ

การบริหารพสัดุภาครัฐ

ปฏิบัตหิน้าทีฝ่่าย
เลขานุการใน

คณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติ

จดัฝึกอบรม
เจ้าหน้าทีต่ามหลกั

วชิาชีพ

รวบรวม วเิคราะห์
และประเมนิผล

การปฏิบัตงิานตาม
พระราชบัญญัติ

จดัท าฐานข้อมูล
ราคาอ้างองิ

ดูแลและพฒันา
ระบบการจดัซ้ือ
จดัจ้างผ่านระบบ
อเิลก็ทรอนิกส์

ให้กรมบัญชีกลาง
เป็นองค์กร

สนับสนุนและดูแล
ระบบการจดัซ้ือ

จดัจ้าง



• ให้คณะกรรมการราคากลางก าหนดหลกัเกณฑ์ในการขึน้ทะเบียน
ผู้ประกอบการก่อสร้าง 

• ส าหรับการขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการพสัดุอ่ืน ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการราคากลางเห็นสมควร

• ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายช่ือผู้ประกอบการที่ขึน้ทะเบียนไว้แล้ว
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ

• ในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการไว้แล้ว หน่วยงาน
ของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการขึน้ทะเบียนอีก

หมวด 5
การขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ



วธีิประกาศ
เชิญชวนทัว่ไป

วธีิคดัเลือก

วธีิเฉพาะ  
เจาะจง

วธีิการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ 3 วธีิ
เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ
ทั่ ว ไป  ที่ มี คุณสมบัติ ต รง      
ตามเง่ือนไขที่ก าหนดเข้าย่ืน
ข้อเสนอ

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

ห น่ วย ง านภ าค รั ฐ เ ชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ก าหนดรายใดรายหน่ึงให้
เ ข้า ย่ืนข้อเสนอหรือให้เ ข้ ามา
เจรจาต่อรองราคากับหน่วยงาน
ของรัฐโดยตรง

หมวด 6 การจดัซ้ือจดัจ้าง



วธีิคดัเลือก

1. ใช้วธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไปแล้ว 
ไม่มผู้ีย่ืนข้อเสนอ หรือข้อเสนอ

ไม่ได้รับการคดัเลือก

2. พสัดุทีม่คุีณลกัษณะเฉพาะเป็นพเิศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลติ ก่อสร้าง 
หรือให้บริการโดยผู้ประกอบการทีม่ฝีีมือโดยเฉพาะ หรือมคีวามช านาญ

เป็นพเิศษ หรือมทีกัษะสูงและผู้ประกอบการมจี านวนจ ากดั

4. ลกัษณะของการใช้งาน 
หรือมีข้อจ ากดัทางเทคนิค
ที่จ าเป็นต้องระบุยีห้่อ

เป็นการเฉพาะ

3. มคีวามจ าเป็นเร่งด่วน    
อนัเน่ืองมาจากเกดิเหตุการณ์

ทีไ่ม่อาจคาดหมายได้ 

5. ต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ         
หรือด าเนินการโดยผ่านองค์การระหว่าง

ประเทศ

6. ใช้ในราชการลบั หรือเป็น
งานที่ต้องปกปิดเป็นความลบั
ของทางราชการ หรือเกีย่วกบั
ความมั่นคงของประเทศ 

7. งานจ้างซ่อมพสัดุที่จ าเป็นถอดตรวจ
ให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน 

จงึจะประมาณค่าซ่อมได้

วธีิการจัดซ้ือจัดจ้าง

8. กรณอ่ืีนที่ก าหนดในกฎกระทรวง



วธีิเฉพาะเจาะจง

1. ใช้ทัง้วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไปและวิธี
คดัเลือก หรือใช้วิธีคดัเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ ย่ืน
ข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคดัเลือก

2. การจดัซือ้จดัจ้างพสัดท่ีุการผลิต จ าหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินใน
การจดัซือ้จดัจ้างครัง้หนึง่ไม่เกินวงเงินตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง

4. มีความจ าเป็นต้องใช้พสัดุ
โดยฉกุเฉินเน่ืองจากอบุตัิภยั
หรือธรรมชาติพิบตัิภยัและการ
จดัซือ้จดัจ้างโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ไปหรือวิธีคดัเลือก
อาจก่อให้เกิดความลา่ช้าและ
อาจท าให้เกิดความเสียหาย

ร้ายแรง 

3. มีผู้ประกอบการท่ีมีคณุสมบตัิโดยตรงเพียง
รายเดียว หรือผู้ประกอบการซึง่เป็นตวัแทน
จ าหน่ายหรือตวัแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วย
กฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพสัดุ

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 วรรคหนึ่ง)

ราคา

ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน
ในกรณทีี่ก าหนดให้มีการย่ืนข้อเสนอ

ด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน
ก่อนตามวรรคหก



วธีิประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

วธีิคดัเลือก

วธีิเฉพาะ  
เจาะจง

เชิญชวนให้ที่ปรึกษาทั่วไป
ที่ มี คุ ณสม บั ติ ต ร งต า ม
เ ง่ือนไขที่ก าหนดเข้า ย่ืน
ข้อเสนอ

เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด
ซึ่งต้องไม่ น้อยกว่ า   3 ราย
ใ ห้ ย่ื น ข้ อ เ ส น อ  เ ว้ น แ ต่
มี ที่ ป รึ ก ษ า ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ
ตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่ า 
3 ราย เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษาที่มี

คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนด
รายใดรายหน่ึง ให้ เ ข้า ย่ืน
ข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจา
ต่อรองราคาโดยตรง

หมวด 7
งานจ้างที่ปรึกษา



วธีิประกาศ
เชิญชวน
ทัว่ไป

วธีิ
คดัเลือก

วธีิเฉพาะ
เจาะจง

วธีิประกวด
แบบ

หมวด 8
งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง



ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง 
ทีเ่ป็นคู่สัญญา ต้องไม่มีส่วนได้เสีย

กบัผู้ประกอบการงานก่อสร้างในงานน้ัน



ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีไดด้ าเนินการไปแลว้
ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี

(1) หน่วยงานของรัฐนั้ นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณ ท่ีจะใช้ในการจัดซ้ือจัดจ้าง หรือ
เงินงบประมาณท่ีไดรั้บการจดัสรรไม่เพียงพอท่ีจะด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งนั้นต่อไป

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

(3) การด าเนินการตามกระบวนการจัดซ้ือจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน
ของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

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

การยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้างตามวรรคหน่ึงเป็นเอกสิทธ์ิของหน่วยงานของรัฐ ผูย้ื่นข้อเสนอ
ในการจดัซ้ือจดัจา้งท่ีถูกยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้

มาตรา 67 
การยกเลกิการจัดซ้ือจัดจ้าง



มาตรา 67 ต่อ

เม่ือมีการยกเลิกการจัดซ้ือจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการ
ซ่ึงมารับหรือซ้ือเอกสารเชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที่ต้องยกเลิกการจัดซ้ือ
จัดจ้างคร้ังน้ัน

ในกรณีที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ย่ืนข้อเสนอตั้งแต่ 2 รายขึ้นไป มิให้ถือว่า
หน่วยงานของรัฐน้ันมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับหน่วยงานของรัฐอ่ืน
ตาม (2)

ประกาศตามวรรคหน่ึง  ใ ห้ประกาศในระบบเค รือ ข่ ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลาง และของหน่วยงานของรัฐที่กรมบัญชีกลางก าหนด และ
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐน้ัน ในการนี้
หน่วยงานของรัฐจะเผยแพร่ประกาศดงักล่าวโดยวธีิการอ่ืนด้วยกไ็ด้



 ต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยความเห็นชอบ
ของส านักงานอยัการสูงสุด

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

หมวด 9 
การท าสัญญา



หน่วยงานรัฐอาจท าข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ท าตามแบบสัญญาทีค่ณะกรรมการนโยบาย
ก าหนดกไ็ด้ ในกรณดีงัต่อไปนี้

การจัดท าข้อตกลงเป็นหนังสือ

1. การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธิีคดัเลือกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือ การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธิีเฉพาะเจาะจง
ตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้างทีป่รึกษาโดยวธิีเฉพาะเจาะจงตามมาตรา 70 (3) (ข)

2. การจัดซ้ือจัดจ้างจากหน่วยงานรัฐ

3. กรณทีีคู่่สัญญาสามารถส่งมอบพสัดุได้ครบถ้วนภายใน 5 วนัท าการ นับแต่วนัถัดจากวนัท าข้อตกลง

4. การเช่าทีผู้่เช่าไม่ต้องเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่า

5. กรณอ่ืีนตามทีค่ณะกรรมการนโยบายประกาศในราชกจิจานุเบกษา

** การจดัซ้ือจดัจ้างวงเงินเลก็น้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกนักไ็ด้ 

แต่ต้องมีหลกัฐานในการจดัซ้ือจดัจ้างคร้ังน้ัน **



สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือทีไ่ด้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้
เว้นแต่ ในกรณดีงัต่อไปนีใ้ห้อยู่ในดุลพนิิจของผู้มอี านาจทีจ่ะพจิารณาอนุมตัิให้แก้ไขได้

(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า 
กรณีไม่ได้ท าสัญญาตามแบบที่ก าหนด หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้ส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน
ให้ส่งสัญญาให้ส า นักงานอัยการสูงสุดพิจารณาภายหลังไ ด้  เ ม่ือส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณา
ให้ความเห็นชอบแล้ว หรือเม่ือส านักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบแต่ให้แก้ไขสัญญา ถ้าแก้ไขให้เป็นไป
ตามความเห็นของส านักงานอยัการสูงสุด ให้ถือว่าสัญญาน้ันมีผลสมบูรณ์

(2) ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขน้ัน
ไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 

(3) เป็นการแก้ไขเพ่ือประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณอ่ืีนตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 97
การแก้ไขสัญญา



หมวด 10
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

• การตรวจรับพสัดุให้เป็นไปตามสัญญามาตรา 100

• การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยาย
ระยะเวลาท าการตามสัญญา ให้อยู่ใน
ดุลพนิิจตามกรณทีีก่ าหนด

มาตรา 102

• การบอกเลกิสัญญาให้อยู่ในดุลพนิิจของ
ผู้มอี านาจ ตามกรณทีีก่ าหนด มาตรา 103



หมวด 11
การประเมินผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ

เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะเข้า
ย่ืนข้อเสนอหรือเข้าท าสัญญากบัหน่วยงานภาครัฐ

ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะถูกระงับการย่ืนเสนอ
ราคาหรือท าสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไว้ช่ัวคราว 
จนกว่าจะมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด



เป็นผู้ย่ืนข้อเสนอที่ได้รับการคดัเลือกแล้วไม่ยอมท าสัญญาหรือข้อตกลง
เป็นหนังสือกบัหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่ก าหนด

คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงานได้ 
ไม่ปฏิบัตติามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือน้ัน

เม่ือปรากฏว่าผู้ย่ืนข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐกระท าการอนัมีลกัษณะเป็นการ
ขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือกระท าการ
โดยไม่สุจริต

เม่ือปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐ
อย่างร้ายแรง

เม่ือปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างไม่ปฏิบัตติามมาตรา 88

การกระท าอ่ืนๆ ทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

หมวด 12 การทิง้งาน



การเพกิถอนการเป็นผู้ทิง้งานได้ สามารถกระท าได้
ตามหลกัเกณฑ์ ดงัต่อไปนี้

1. เป็นผู้ทีม่ฐีานะการเงนิมัน่คง 

2. มกีารช าระภาษีโดยถูกต้องตามกฎหมาย และ

3. ได้พ้นก าหนดระยะเวลาการแจ้งเวียนรายช่ือให้เป็นผู้ทิ้งงาน
ตามระเบียบทีรั่ฐมนตรีก าหนด

หมวด 12 การทิง้งาน



• หมายรวมถึงการเกบ็ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม 

การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพสัดุ

• หลกัเกณฑ์และวธีิการ จะก าหนดในระเบียบต่อไป

หมวด 13
การบริหารพสัดุ



มาตรา 114 ผู้ซ่ึงได้ย่ืนข้อเสนอเพ่ือท าการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐ        
มีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติ       
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ       
หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผล       
เป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคดัเลือกเป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ

มาตรา 115 ผู้มสิีทธิอุทธรณ์จะย่ืนอุทธรณ์ในเร่ืองดงัต่อไปนีไ้ม่ได้
(1) การเลือกใช้วิธีการจัดซ้ือจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพจิารณาผลการจัดซ้ือ

จัดจ้างตามพระราชบัญญตัินีข้องหน่วยงานของรัฐ
(2) การยกเลกิการจัดซ้ือจัดจ้างตามมาตรา 67
(3) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี ้กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ

ทีอ่อกตามพระราชบัญญตัินีใ้นส่วนที่เกีย่วข้องโดยตรงกบัการจัดซ้ือจัดจ้างในประกาศ เอกสาร 
หรือหนังสือเชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ

(4) กรณอ่ืีนตามทีก่ าหนดในกฎกระทรวง

หมวด 14 การอทุธรณ์



มาตรา 116  การอุทธรณ์ต้องท าเป็นหนังสือลงลายมือช่ือผู้อุทธรณ์

มาตรา 117  ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ย่ืนอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐน้ันภายใน              
7 วันท าการ นับแต่วันประกาศผลการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลาง

มาตรา 118  ให้หน่วยงานของรัฐพจิารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน  
7 วันท าการ นับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ด าเนินการ
ตามความเห็นน้ันภายในก าหนดเวลาดงักล่าว

ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้ งหมด
หรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ตามมาตรา 119 ภายใน  3  วนัท าการ นับแต่วนัที่ครบก าหนดตามวรรคหน่ึง 

หมวด 14 การอทุธรณ์ (ต่อ)



- ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จ
ภายใน  30  วัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานตามมาตรา 118 หากเร่ืองใดไม่อาจ
พิจารณาได้ทันในก าหนดน้ัน ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลา
ออกไปได้ไม่เกนิ 2 คร้ัง คร้ังละไม่เกนิ  15 วนั

- การวนิิจฉัยของคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด

- ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจค าวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 
หรือการยุติเร่ือง และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้น้ันมี
สิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพ่ือเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้อง
คดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจัดซ้ือจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนาม
ในสัญญาจัดซ้ือจดัจ้างน้ันแล้ว

หมวด 14 การอทุธรณ์ (ต่อ)

มาตรา 119



มาตรา 120  ผูใ้ดเป็นเจา้หนา้ท่ีหรือเป็นผูมี้อ  านาจหนา้ท่ีในการด าเนินการ
เก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุ ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติัหนา้ท่ี
ในการจัดซ้ือจัดจ้างหรือการบริหารพสัดุตามพระราชบญัญัติน้ี กฎกระทรวง 
ระเบียบ หรือประกาศท่ีออกตามความในพระราชบญัญติัน้ีโดยมิชอบเพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู ้หน่ึงผู ้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีตาม
พระราชบญัญติัน้ีโดยทุจริตตอ้งระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรับ
ตั้งแต่สองหมื่นบาทถงึสองแสนบาท หรือทั้งจ าทัง้ปรับ

ผู ้ใดเป็นผู ้ใช้หรื อผู ้สนับสนุนในการกระท าความผิ ด
ตามวรรคหน่ึง ผูน้ั้นตอ้งระวางโทษตามท่ีก าหนดไวส้ าหรับความผดิตามวรรคหน่ึง

หมวด 15
บทก าหนดโทษ



บทเฉพาะกาล

 กรณีที่ยังไม่ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศให้น าระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับ
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ ห รือประกาศ
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    ใ ห้ด าเนินการ
ตามพระราชบัญญัตนีิ ้(มาตรา 128)
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