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ชุณหจิต  สงัขใ์หม่
ที�ปรึกษาด้านพฒันาระบบการเงินการคลงั





พรบ.วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 และที�แก้ไข
เพิ�มเติม

ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ

ระเบียบอื�นที�เกี�ยวข้อง



การเงินการเงิน  พรบ. เงินคงคลงั พ.ศ. 2491 และที�แก้ไขเพิ�มเติม
 ระเบียบว่าด้วยวิธีการนําเงินส่งคลงัฯ
 ระเบียบการเกบ็รกัษาเงินและการนําเงินส่งคลงัของส่วนราชการ

 พรบ.เงินคงคลงั พ.ศ. 2491 และที�แก้ไขเพิ�มเติม
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงัฯ
 กฎ/ระเบียบ เกี�ยวกบั เงินเดือน บาํเหน็จ บาํนาญ
 กฎ/ระเบียบ เกี�ยวกบั สวสัดิการการรกัษาพยาบาล
 กฎ/ระเบียบ เกี�ยวกบั ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 กฎ/ระเบียบ เกี�ยวกบั ค่าเช่าบ้านข้าราชการ
 กฎ/ระเบียบ เกี�ยวกบั เบี�ยประชุมกรรมการ
 กฎ/ระเบียบ เกี�ยวกบั ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
 กฎ/ระเบียบ เกี�ยวกบั การจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบติังานนอกเวลาราชการ

รบั เช่น

จ่าย เช่น



นโยบายบญัชีภาครฐั



ระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการพสัด ุ
พ.ศ.2535 และที�แก้ไขเพิ�มเติม

ระเบียบสาํนักนายกรฐัมนตรีว่าด้วยการพสัด ุ
ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส ์พ.ศ.2549

ร่ างพระราชบัญญัติการจัด ซื� อจัด จ้ างและ
การบริหารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ....



งบประมาณ / การเงิน / บญัชี GFMIS

พสัดุ E-GP   :   www.gprocurement.go.th



www.gprocurement.go.th



หลกัการบริหารพสัดุ



กระบวนการบริหารงานพสัดุ

วางแผน/จดัทาํโครงการวางแผน/จดัทาํโครงการ

งบประมาณงบประมาณ

จดัทาํแผนจดัทาํแผน จดัหาพสัดุจดัหาพสัดุ

การบริหารสญัญาการบริหารสญัญา

การควบคมุและจาํหน่ายพสัดุการควบคมุและจาํหน่ายพสัดุ

เบิกจ่ายเงินเบิกจ่ายเงิน



การจดัซื�อจดัจ้าง
การเตรียมการ
จดัซื�อจดัจ้าง

วางแผน/
จดัทาํโครงการ

และการขอ
งบประมาณ

ระยะที� 1 ระยะที� 2 ระยะที� 3

การจดัซื�อจดัจา้งและการบรหิารพสัดุ
แบ่งออกเป็น 5 ระยะ คอื

การบริหาร
สญัญา

การควบคมุและ
จาํหน่ายพสัดุ

ระยะที� 4 ระยะที� 5



ระยะที� 1 วางแผน/จดัทาํโครงการและการของบประมาณ

 วางแผน/จดัทาํโครงการ  มี 2 ประเภท คือ

• ลกัษณะนโยบาย เช่น การสร้างเขื�อน การสร้างถนน การสร้าง
อาคารสาํนักงาน ฯลฯ 

• ลกัษณะเพื�อใช้ในการปฏิบติังานปกติ เช่น การจดัซื�ออปุกรณ์
สาํนักงาน การจ้างเหมาทาํความสะอาด การจดัซื�อเพื�อทดแทน

ของเดิม ฯลฯ

 การของบประมาณ
เมื�อหน่วยงานรวบรวมความต้องการได้ ทั �งในส่วนของนโยบายและเพื�อใช้ในการ
ปฏิบติังานปกติแล้ว กจ็ะต้องของบประมาณประจาํปี



 เมื�องบประมาณได้รบัอนุมติั หน่วยงานทราบงบประมาณของตนเอง
แล้ว หน่วยงานดาํเนินการ ดงันี�

• จดัทาํแผนการจดัซื�อจดัจ้างของทุกโครงการ/งานที�ได้รบั
งบประมาณ

• กาํหนดรายละเอียดคณุลกัษณะเฉพาะ (Specification)

• กาํหนดช่วงเวลาการส่งมอบพสัดุ

• สาํหรบังานจ้างก่อสร้าง ต้องกาํหนดราคากลางงานก่อสร้างด้วย

• จดัเตรียมประกาศจดัซื�อจดัจ้าง

ระยะที� 2 การเตรียมการจดัซื�อจดัจ้าง



 การประกาศจดัซื�อจดัจ้าง

 การยื�นเสนอราคา

 การพิจารณาผลการเสนอราคา

 การทาํสญัญา

ระยะที� 3 การจดัซื�อจดัจ้าง



แนวทางการพจิารณาผลการจดัซื�อจัดจ้าง

 สอบราคา              ราคาตํ�าสุด

 e - market ราคาตํ�าสุด

 e - bidding ราคาตํ�าสุด
ประสิทธิภาพ ต่อรองราคา



 การบริหารสญัญา หมายถึง ผูมี้หน้าที�บริหารสญัญา
ซึ�งเป็นฝ่ายผูซื้�อหรือผูว่้าจ้าง ต้องบริหารให้ผูข้ายหรือ
ผูร้บัจ้างผูร้บัจ้างปฏิบติัตามสญัญา

• การแก้ไขสญัญา

• การเลิกสญัญา 

• การตรวจรบั

• ค่าปรบั

ระยะที� 4 การบริหารสญัญา



การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงสญัญา (136)

     หลกั
• หา้มแกไ้ข เปลี�ยนแปลง

     ขอ้ยกเวน้
• กรณีจําเป็น ไมทํ่าใหร้าชการเสียประโยชน์
• กรณีแกไ้ขเพื�อประโยชนข์องทางราชการ

     การพิจารณา
• หากมีความจําเป็นตอ้งเพิ�มหรือลดวงเงิน 
เพิ�มหรือลดระยะเวลาสง่มอบ หรือระยะเวลา
ในการทํางาน ใหต้กลงพรอ้มกนัไป



การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงสญัญา(136)

อํานาจอนมุติัแกไ้ขเปลี�ยนแปลงสญัญา
• หวัหนา้สว่นราชการ

** หลกัการแกไ้ขฯ **
      การแกไ้ขเปลี�ยนแปลงสญัญา สามารถที�จะพิจารณา
ดําเนินการแกไ้ขเปลี�ยนแปลงสญัญาในช่วงเวลาใดก็ได ้
แมจ้ะลว่งเลยกําหนดระยะเวลาแลว้เสรจ็ตามสญัญาก็
ตาม แต่อยา่งชา้จะตอ้งดําเนินการแกไ้ขเปลี�ยนแปลง
กอ่นที�คณะกรรมการตรวจรบัพสัด/ุตรวจการจา้ง ไดทํ้า
การตรวจรบัพสัดหุรอืงานจา้งไวใ้ช้
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สาเหต ุ
(1) เหตเุกิดจากความผิด ความบกพรอ่งของราชการ
(2) เหตสุดุวิสยั
(3) เหตเุกิดจากพฤติการณ ์ที�ค ู่สญัญาไม่ตอ้งรบัผิด-    *** (2) 
(3) ค ู่สญัญาตอ้งแจง้เหตใุหส้ว่นราชการทราบภายใน 15 วนันบั
แต่เหตนุั�นไดส้ิ�นสดุลง

อํานาจอนมุติั
•  หวัหนา้สว่นราชการ



 การควบคมุ 

• การควบคมุวสัด ุ

การทาํรายการรบั
การทาํรายการเบิกจ่าย

• การควบคมุครภุณัฑ ์ 

การทาํทะเบียนครภุณัฑข์องแต่ละรายการ

ระยะที� 5 การควบคมุและจาํหน่ายพสัดุ



 การบาํรงุรกัษา

• เพื�อให้พสัดมีุความคงทนและมีคณุภาพที�ดีตลอดอายกุาร
ใช้งาน

 การจาํหน่าย

• เพื�อลดภาระงบประมาณในด้านอื�นๆ ที�เกี�ยวข้อง และทาํให้
ดแูลบาํรงุรกัษาเฉพาะพสัดทีุ�สาํคญัและจาํเป็นต่อการ
ปฏิบติังานเท่านั�น

• เป็นพสัดทีุ�หมดความจาํเป็นหรือหากใช้ต่อไปจะสิ�นเปลือง

ระยะที� 5 การควบคมุและจาํหน่ายพสัด ุ(ต่อ)



งบประมาณ

TORTOR
ประกาศจดัซื�อจดั

จา้ง
ประกาศจดัซื�อจดั

จา้ง
พจิารณาผลพจิารณาผล

ตรวจรบัตรวจรบั สง่มอบสง่มอบ ทาํสญัญาทาํสญัญา



การประกาศราคากลาง
ตามกฎหมาย ป.ป.ช.



พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกนัและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ�มเติม 

(ฉบับที� 2) พ.ศ. 2554

• มาตรา 103/7 วรรคแรก กําหนดว่า “ให้หน่วยงานของรัฐดําเนินการจัดทําข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่าย เกี�ยวกับ
การจัดซื�อจัดจ้างโดยเฉพาะราคากลางและการคํานวณราคากลาง ไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื�อให้
ประชาชนสามารถเข้าตรวจดูได้”

• มาตรา 103/7 วรรคสอง กําหนดว่า “เพื�อประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ในกรณีที�มีการทําสัญญา
ระหว่างหน่วยงานของรัฐกับบุคคลหรือนิติบุคคลที�เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ให้บุคคลหรือนิติบุคคล
ที�เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐนั�นมีหน้าที�แสดงบัญชีรายการรับจ่ายของโครงการที�เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐต่อกรมสรรพากร นอกเหนือจากบัญชีงบดุลปกติที�ยื�นประจําปี เพื�อให้มีการตรวจสอบเกี�ยวกับการใช้จ่ายเงิน
และการคํานวณภาษีเงินได้ในโครงการที� เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐดังกล่าว ทั� งนี� ตามหลักเกณฑ์
ที�คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาํหนด” 

             



 สําหรบัการจัดซื� อจัดจ้างที�มีวงเงินเกิน 100,000 บาท ให้หน่วยงาน 
ของรฐั ประกาศราคากลาง และรายละเอียดการคํานวณราคากลางไวใ้น
เว็บไซตข์องหน่วยงาน และ เว็บไซต์ศูนยข์อ้มูลการจัดซื� อจัดจ้างภาครฐั    
(www.gprocurement.go.th)

 สําหรับคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใชจ่้ายเกี�ยวกบัการ
จัดซื� อจัดจ้างราคากลาง และการคํานวณราคากลาง ของ สํานักงาน 

ป.ป.ช. สามารถดาวนโ์หลดไดที้� www.nacc.go.th  

แนวทางปรบัปรุงการเปิดเผยราคากลาง
ตามมติคณะรฐัมนตรีเมื�อวนัที� 6 ส.ค. 2556



e-market และ 

e-bidding



การพฒันาการจัดซื�อจัดจ้าง
ด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ (e-GP ระยะที� 3)



วตัถปุระสงค์
• สรา้งมาตรฐานสากลและเป็นที�ยอมรบัใหก้บัระบบจดัซื�อจดัจา้งภาครฐั  

โดยพฒันาการจดัซื�อจดัจา้งดว้ยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกสใ์หค้รบวงจร 

• เพิ�มความโปร่งใสของการจดัซื�อจดัจา้ง และส่งเสรมิใหเ้กดิการแข่งขนั
อย่างเป็นธรรม 

• เป็นแหล่งขอ้มูลการจดัซื�อจดัจา้งที�ใหห้น่วยงานกลาง หรอืหน่วยงานภาครฐันําขอ้มูลไปอา้งองิใน
การกาํหนดราคากลาง หรอืการของบประมาณต่อไปได้

• ลดขั�นตอนและเพิ�มประสทิธิภาพของการจดัซื� อจดัจา้งภาครฐั

• เพื�อลดตน้ทนุของทั�งภาครฐัและเอกชนในการดําเนินการจดัซื� อจดัจา้ง



วงเงินงบประมาณกาํหนดวิธีการจดัซื�อจดัจ้างวงเงินงบประมาณกาํหนดวิธีการจดัซื�อจดัจ้าง

e-
Auction

e-
Auction

สอบราคาสอบราคา

ตกลงราคาตกลงราคา
ไม่เกนิ 100,000 บาท

100,000 – 2,000,0000 บาท

เกดิ 2,000,0000 บาท

หลกัการจดัซื�อจดัจ้างเดิม



สินค้าไม่ซับซ้อน

E-MarketE-Market

สินค้าซับซ้อน

E-BiddingE-Bidding

ทกุขั�นตอนเป็นอเิลก็ทรอนิกส ์

สนิคา้กาํหนดวิธกีารจดัซื�อจดัจา้งสนิคา้กาํหนดวิธกีารจดัซื�อจดัจา้ง

หลกัการจดัซื�อจดัจ้างใหม่



ประกาศสาํนักนายกรัฐมนตรี
 เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจดัหาพัสดุการจัดหาพัสดุ

ดวยวิธตีลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e – market) และ
ดวยวิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส (Electronic Bidding : e – bidding) 

ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ 2558
(คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมือ่วนัที่ 25 พฤศจิกายน 2558 และ 

วันที่ 27 มกราคม 2558)



นอกจากที่กาํหนดไวแลวตามแนวทางปฏิบัตินี้ 
ใหปฏิบัติตามระเบยีบสํานกันายกรัฐมนตรี

วาดวยการพัสด ุพ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม



ทราบยอดเงิน
(ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 ขอ 13)

จัดทําแผนการจัดซื้อจัดจาง

รายงานขอซื้อหรือขอจาง
(ตามระเบียบฯ พ.ศ. 2535 

ขอ 27)

ขั้นตอนวิธี e - market ขั้นตอนวิธี e - bidding

ทําสัญญา

ตรวจรับ

เบิกจาย

กําหนดข้ึน
ใหม

คงเดิมตาม
ระเบียบฯ 35



e-Market

e-Catalog
ผู้ค้า

ข้อมูลสินค้า
- รหัสสินค้า (UNSPSC)
- คุณสมบัติ

Market

ส่วนราชการ

ประกาศ
สนิคา้
- คุณสมบตัสินิคา้ 
- จาํนวน
ผูค้า้
- คุณสมบตัิ
ฯลฯ

ใบเสนอ
ราคา

- สนิคา้
- ราคา
ฯลฯ

ประกาศ
ผู้ค้า

ตอบกลบั

ผูช้นะการ
เสนอราคา



e-Bidding

ส่วนราชการ

ร่างประกาศ
ประกวดราคาฯ

จัดทาํ

ประชาชนทั�วไป

เผยแพร่/วจิารณ์

ประกาศ
ประกวดราคาฯ

ผู้ค้า

ประกาศ

พจิารณาผล

ประกาศผูช้นะ

เสนอราคา



วธิตีลาดอเิลก็ทรอนกิส ์(Electronic Market : e – market) 

การจัดหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่ไมซับซอน เปนสินคาหรือบริการทั่วไป 
มีมาตรฐาน ซึ่งกําหนดใหสวนราชการจัดซื้อสินคาหรืองานจาง ที่กําหนดไวใน
ระบบ e - catalog กระทําได  2 ลักษณะ ดังนี้

(1) การเสนอราคา โดยใบเสนอราคา (Request for Quotation 
: RFQ) ไดแก การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท
 แตไมเกิน 5,000,000 บาท

(2) การเสนอราคา โดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส (Thai Auction) 
ไดแก การจัดหาพัสดุ ครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 5,000,000 บาท



ขั้นตอนวิธี e - market

เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อขอจาง ใบคําขอเสนอราคา (RFQ) ประกาศ 
และเอกสารการซื้อหรือการจางดวยวิธี e – market 

จัดพิมพรายงานขอซื้อขอจาง รางประกาศและรางเอกสารฯ เสนอหัวหนาสวน
ราชการ ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ



เกณฑราคาการพจิารณา

เมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของผู
เสนอราคารายต่ําสุด ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานที่แสดงวาเปน
ผูเสนอราคาที่มีอาชีพขายหรือรับจางงานนั้น แคตตาล็อก หรือเอกสารอื่น (ถามี) จาก
ระบบ e – GP โดยจัดทําในรูปแบบเอกสาร



การพิจารณาผลการเสนอราคา

กรณีมีผูเสนอราคา
หลายราย

กรณีมีผูเสนอราคารายเดียว กรณีไมมีผูเสนอราคา

ใหเสนอความเห็นใหซื้อ/จาง 
จากรายที่เสนอราคาต่ําสุด 
กรณีมีผูเสนอราคาต่ําสุด

เทากันหลายราย ให
พิจารณาผูที่เสนอราคาใน

ลําดับแรก

พิจารณาแลวเห็นวา 
มีความเหมาะสมและ

เปนประโยชนตอ
ราชการ ใหเสนอ

ความเห็นใหรับราคา

พิจารณาแลว
เห็นวา ไมมี

ความเหมาะสม
และไมเปน

ประโยชนตอ
ราชการ

ใหเสนอความเห็นให
ยกเลิก แลวดําเนินการ
ใหม หรือ ใชวิธีพิเศษ 
ตามระเบียบฯ 35 

ขอ 23 (8) หรือ 24 (6) 
แลวแตกรณี



วิธีประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส (Electronic Bidding :
e - bidding)

การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท โดย
เปนการจดัหาพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซอน 
มีเทคนิคเฉพาะ หรือเปนสินคาหรือบริการที่ไมไดกาํหนดไวใน
ระบบ e – market



ขั้นตอนวิธี e - bidding

เจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอซื้อขอจางและจัดทํารางเอกสารประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส เสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อขอความเห็นชอบ

(จะแตงตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือคณะกรรมการคณะหนึ่ง เปนผูจัดทํารายละเอียด 
คุณลักษณะเฉพาะก็ได)



หัวหนาสวนราชการ

เห็นชอบราง ไมเห็นชอบราง

ไมนํารางประกาศและ
รางเอกสารประกวด

ราคาฯ เผยแพร

นํารางประกาศและราง
เอกสารประกวดราคาฯ 

เผยแพร

แจงความเห็นใหหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุและ
ผูรับผิดชอบจัดทํา

รายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะเพื่อดําเนินการ

ปรับปรุงแกไข



หัวหนาสวนราชการ
เห็นชอบราง

ไมนํารางประกาศและรางเอกสาร
ประกวดราคาฯ เผยแพร

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุจัดทําและเผยแพรเอกสารประกวด
ราคาฯ ในรูปแบบประกาศผานทางเว็บไซตของสวน

ราชการและเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง ไมนอยกวา 3 วัน
ทําการ ไปพรอมกับให/จําหนายเอกสารประกวดราคา ผานทาง

ระบบ e - GP

นํารางประกาศและรางเอกสาร
ประกวดราคาฯ ไปเผยแพร

วิจารณราง

ไมมีผูวิจารณ *มีผูวิจารณ



หัวหนาสวนราชการไม
เห็นชอบราง

แจงความเห็นใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุและผูที่
รับผิดชอบจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะ

เฉพาะเพื่อดําเนินการปรับปรุงแกไข

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุจัดทํารายงานขอปรับปรุง
แกไขรางเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

พรอมความเห็น เสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อขอ
ความเห็นชอบ เห็นชอบ

ไมเห็นชอบ

ไมวิจารณราง

วิจารณราง

ไมมีผูวิจารณ

*มีผูวิจารณ

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุจัดทําและเผยแพร
เอกสารประกวดราคาฯ ในรูปแบบประกาศ

ผานทางเว็บไซตของสวนราชการและเว็บไซต
ของกรมบัญชีกลาง ไมนอยกวา 

3 วันทําการ ไปพรอมกับให/จําหนายเอกสาร
ประกวดราคา ผานทางระบบ e - GP



*มีผูวิจารณ

ไมปรับปรุง

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานพรอม
ความเห็นเสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อขอ

ความเห็นชอบ

ไมเห็นชอบ เห็นชอบ

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุจัดทําและเผยแพรเอกสารประกวดราคาฯ 
ในรูปแบบประกาศผานทางเว็บไซตสวนราชการและกรมบัญชีกลาง

 ไมนอยกวา 3 วันทําการ ไปพรอมกับให/จําหนายเอกสาร
ประกวดราคาฯ ผานทางระบบ e - GP

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานขอปรับปรุง
แกไขรางเอกสารประกวดราคาฯ พรอมความเห็น 
เสนอหัวหนาสวนราชการเพื่อขอความเห็นชอบ

ปรับปรุง

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุนํารางเอกสารประกวดราคาฯ 
ไปเผยแพรเพ่ือรับฟงความคิดเห็นผานทางเว็บไซต

สวนราชการและกรมบัญชีกลาง ไมนอยกวา 3 วันทําการ

มีผูวิจารณ ไมมีผูวิจารณ

ไมเห็นชอบเห็นชอบ



การเสนอราคาใหทําหลังปดการให/จําหนายเอกสารประกวดราคาฯ ไมนอยกวา 3 วันทําการ และ
กําหนดวันเสนอราคาเพียงวันเดียว โดยจะตองเปนวันและเวลาราชการ
 กรณีไมมีการยื่นพัสดุเพื่อนําเสนอ/ทดสอบ กําหนดใหผูเสนอราคา ยื่นเอกสารการเสนอ

ราคาผานทางระบบ e – GP เทานั้น
 กรณีที่มีการยื่นพัสดุเพื่อนําเสนอ/ทดสอบ กําหนดใหผูเสนอราคา ยื่นเอกสารการเสนอ

ราคา ผานทางระบบ e – GP กอน หลังจากนั้นจึงใหยื่นพัสดุตอสวนราชการ ณ สถานที่
ที่กําหนด ภายใน 5 วันทําการ นับถัดจากวันเสนอราคาตามวัน เวลา ที่กําหนดไวใน ประกาศ

ผูเสนอราคาสามารถแกไขเพิ่มเติมเอกสารที่ยื่นไดในชวงเวลากอนที่จะตกลงสงเอกสาร แตเมื่อไดตก
ลงสงเอกสารแลว ระบบ e – GP จะปองกันไมใหมีการแกไขหรือยื่นเพิ่มเติมได



หัวหนาสวนราชการแตงตั้ง “คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส” 
กอนถึงกําหนดวันเสนอราคา โดยใหคณะกรรมการมีหนาที่ ดังนี้

(1) รับเอกสารเสนอราคา จัดพิมพเอกสารเสนอราคาของผูเสนอราคาทุกราย รายละ 1 ชุด ลงนาม
ในเอกสารทุกแผน

(2) พิจารณาผลการเสนอราคา โดยพิจารณาคัดเลือกผู เสนอราคาที่มีคุณสมบัติและมีขอเสนอ
ทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ครบถวน ถูกตอง ตรงตามเงื่อนไข
ที่กําหนดในประกาศและเอกสารประกวดราคา และคัดเลือกผูชนะการเสนอราคาตามหลักเกณฑ
การพิจารณาผู ชนะการเสนอราคาตามที่ ไดประกาศ แลวจึ งรายงานผลการพิจารณา
พรอมความเห็นและเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอหัวหนาสวนราชการ โดยผานหัวหนาเจาหนาที่
พัสดุ



หัวหนาสวนราชการ

เห็นชอบ
คืนหลักประกันการเสนอราคาแก

ผูเสนอราคารายท่ีไมได
ถูกคัดเลือกไว ภายใน 15 วัน

ไมเห็นชอบ ใหแจงเหตุผลที่ไม
เห็นชอบใหคณะกรรมการฯ

คณะกรรมการฯ ชี้แจงแลว
เสนอความเห็นอีกครั้ง

เห็นชอบ ไมเห็นชอบ

ขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง

เห็นชอบ ไมเห็นชอบ ยกเลิก

แจงผลการพิจารณาแกผูเสนอราคาทุกรายผานทาง e – mail และ
ประกาศผลการพิจารณาทางเว็บไซตหนวยงานและกรมบัญชีกลาง



ผูค้้า : ลงทะเบียนและกรอกข้อมลูสินค้า

ผู้ค้า

ลงทะเบยีน บนัทึกขอ้มูลสนิคา้
(e-Catalog)

อเิลก็ทรอนิกสท์กุขั�นตอน



ประกาศฯ

ผู้ค้า

รบัเอกสาร เสนอราคา

อเิลก็ทรอนิกสท์กุขั�นตอน

ผูค้้า : เสนอราคา





แผนการ 
จัดซื้อจัดจาง

การจัดซื้อจัดจาง 
12 วิธี

Grading

รับราคา

บริหารสัญญา

แผนที่

e-Sourcing ราคากลาง ประวัติ
ซื้อจาง
ประวัติ
ซื้อจาง

UNSPSC

เสนอราคาลงทะเบียน

CA

e-Contract

e-Bidding

OTP

e-Market

สรางโครงการ

RFI

ส่วนราชการ
ผู้ค้า

หลักประกัน
ซอง

ระบบการจดัซื�อจดัจ้างภาครฐัอิเลก็ทรอนิกส์

e-Catalog



ระบบอื�นๆ
 ระบบลงทะเบียน 

 ระบบบริหารจัดการรหัส UNSPSC

 e-Catalog

 Grading

 ระบบรับราคา



ประเมินเพื�อลงโทษผู้ค้า
 การดําเนินการในกระบวนการจัดหา

- การบันทกึข้อมูลใน e-Catalog
- การบันทกึข้อเสนอ
- ฯลฯ

 การดําเนินการตามสัญญา
- ส่งมอบงาน/ตรวจรับงาน

บทลงโทษ
 ลงโทษเป็นผู้ทิ�งงาน
 พกัการเข้าร่วมการจัดซื�อจัดจ้าง

Grading : ประเมินเพื�อลงโทษผูค้า้



การประเมนิสิทธิผูเสนอราคา

สัญญาณไฟสีเขียว
สามารถทํางานได

สัญญาณไฟสีเหลือง

หามเขาเสนอราคา
และหามทําสัญญา

สัญญาณไฟสีแดง หามทําสัญญา 
เนื่องจากทิ้ง

งาน



ประเมินเพื�อส่งเสริมสินค้าและผู้ค้าที�มีคุณภาพ
 ประเมินคุณภาพสินค้า

- ความพงึพอใจของผู้ใช้งาน
 ประเมินคุณภาพของผู้ค้า

- ความพงึพอใจของผู้ใช้งาน
- คุณภาพในการดําเนินงานตามสัญญา
- บริการหลงัการขาย

การนําผลการประเมินไปใช้
 เป็นปัจจัยหนึ�งในการ
พจิารณาผู้ชนะ
 นําข้อมูลไปแสดงระบบ
e-Catalog

Grading : ประเมินเพื�อสง่เสรมิสนิคา้และผูค้า้ที�มีคุณภาพ



การรบัราคา
     - ราคา (Price)

     - ประสิทธิภาพต่อราคา (Price Performance)



กําหนดตัวแปรไว 2 ลักษณะ

ประเภทบังคับ ประเภทไมบังคับ

เลือกอยางนอย 2 ตัวแปร



ประเภทไมบังคับ 

การเสนอพัสดุที่เปนกิจการที่รัฐตองการสงเสริมหรือสนับสนุน
เป็นตวัแปรหลกั ให้กําหนดคณุสมบตัิของ ตวัแปรรอง ได้แก่
1. เครื�องหมายฉลากเขียว
2. เครื�องหมายมาตรฐานผลิตภณัฑ์อตุสาหกรรม (มอก.)
3. โรงงานที�ได้รับการรับรองระบบคณุภาพ (ISO) 
4. เครื�องหมายตระกร้าเขียว
5. จดทะเบียนผลิตภณัฑ์
6. พสัดทุี�ผลิตในประเทศ



Price Performance : ตวัอย่าง

ตวัชี�วดั นํ�าหนัก คะแนน รวม

ราคา 60 100 60

เทคนิค 30 60 18

Grading 10 60 6

84

บรษิทั ก. เสนอราคาตํ �าสดุ ดว้ยวงเงนิ 100,000 บาท

ตัวชี�วดั นํ�าหนัก คะแนน รวม

ราคา 60 90 54

เทคนิค 30 90 27

Grading 10 80 8

89

บรษิทั ข. เสนอราคาตํ �าสดุ ดว้ยวงเงนิ 110,000 บาท



การใหบ้รกิารออกหนงัสอืคํ�า
หลกัประกนัอเิลก็ทรอนิกส ์
และบรกิารรบัชาํระเงนิ
คา่ซื�อเอกสารประกวดราคา
ทางอเิลก็ทรอนิกส์



บริการผ่านธนาคาร

1. การซื �อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

2. หนังสือคํ �าประกันอเิล็กทรอนิกส์



1. การซื �อเอกสารประกวดราคาอิเลก็ทรอนิกส์ 
1.1 ธนาคารกรุงไทย 1.4 ธนาคารกรุงเทพ
1.2 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา 1.5 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย
1.3 ธนาคารกสิกรไทย 1.6 ธนาคารธนชาติ

2. การยื�นขอหนังสือคํ �าประกันอเิล็กทรอนิกส์ผ่านระบบ e-GP 
มี 25 ธนาคาร
2.1 ธนาคารกรุงไทย 2.8 ธนาคารธนชาต
2.2 ธนาคารกรุงเทพ 2.9 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
2.3 ธนาคารกสิกรไทย 2.10 ธนาคารไทยเครดติเพื�อรายย่อย
2.4 ธนาคารไทยพาณิชย์ 2.11 ธนาคารเกียรตนิาคนิ
2.5 ธนาคารทหารไทย 2.12 ธนาคารแลนด์แอนด์เฮ้าส์
2.6 ธนาคารยูโอบี 2.13 ธนาคารไอซีบีซี (ไทย)
2.7 ธนาคารซีไอเอม็บี (ไทย) 2.14 ธนาคารสแตนดาร์ด ชาร์เตอร์ด

ธนาคารที�สามารถให้บริการได้ (ณ วันที� 15 มีนาคม 2559)ธนาคารที�สามารถให้บริการได้ (ณ วันที� 15 มีนาคม 2559)



• 2.15 ธนาคารฮ่องกงและเซี�ยงไฮ้แบงกิ �ง คอร์ปอเรชั�น จาํกัด

• 2.16 ธนาคารซูมิโตโม มิตซุย แบงกิ �ง คอร์ปอเรชั�น จาํกัด

• 2.17 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME)

• 2.18 ธนาคารซิตี �แบงค์

• 2.19 ธนาคารออมสิน

• 2.20 ธนาคารดอยซ์แบงค์

• 2.21 ธนาคารเพื�อการเกษตรและสหกรณ์

• 2.22 ธนาคารบีเอ็นพี พารีบาส์

• 2.23 ธนาคารซีไอเอ็มบี (ไทย)

• 2.24 ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

• 2.25 ธนาคารแห่งประเทศจีน ไทย)

ธนาคารที�สามารถให้บริการได้ (ต่อ)ธนาคารที�สามารถให้บริการได้ (ต่อ)



การซื �อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

เป็นการอํานวยความสะดวกให้ผู้ค้าที� ต้องการซื�อ
เอกสารฯ สามารถชําระเงินค่าเอกสารฯ ผ่านทางธนาคาร 
ซึ�งธนาคารจะส่งข้อมูลการชําระเงินกลับมาให้ระบบ e-GP 
ทําให้หน่วยจัดซื�อสามารถค้นหาและตรวจสอบข้อมูล
การจ่ายเงินค่าเอกสารเข้าบัญชีของหน่วยจัดซื�อได้อย่าง
รวดเรว็ และระบบจะเปิดให้ผู้ค้าสามารถดาวน์โหลดเอกสาร
ต่อไปได้ โดยไม่ต้องเดินทางมาซื�อเอกสารที�หน่วยงานโดยตรง





การยื�นขอหนังสือคํ �าประกันอิเล็กทรอนิกส์

เป็นระบบงานสําหรบัให้ผู้ค้าภาครฐัสามารถยื�นขอหนังสือ
คํ�าประกนัทางอเิล็กทรอนิกส์ และหน่วยจดัซื�อก็สามารถตรวจสอบ
ผลการอนุมัติหนังสือคํ�าประกัน รวมถึงการแจ้งยึดหลักประกัน
และการคืนหลักประกันผ่านระบบ e-GP ซึ�งประเภทของหนังสือ
คํ�าประกันที�สามารถยื�นขอ ได้แก่ หนังสือคํ�าประกันซอง หนังสือ
คํ�าประกันสัญญา หนังสือคํ�าประกันผลงาน หนังสือคํ�าประกัน
เงนิล่วงหน้า และหนงัสอืคํ�าประกนัการรบัเงนิก่อนการตรวจรบั





ความรู้ความสามารถด้านกฎระเบียบพสัดุ

ความสามารถบริหารงบประมาณ สาํหรบัจดัซื�อจดัจ้างความสามารถบริหารงบประมาณ สาํหรบัจดัซื�อจดัจ้าง

ความรู้ความสามารถ IT



ร่างพระราชบัญญัติ
การจัดซื�อจัดจ้างและ

การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ....

ร่างพระราชบัญญัติ
การจัดซื�อจัดจ้างและ

การบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. ....



การเสนอกฎหมาย

    12 พ.ค. 58     กระทรวงการคลงัเสนอคณะรัฐมนตรี

      7 ก.ค. 58     คณะรัฐมนตรีอนุมตัิหลักการร่างพระราชบัญญัติ

        ต.ค. 58     สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาร่างฯ แล้วเสร็จ

        ม.ีค. 59     สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพจิารณาร่างฯ อกีครั�งหนึ�ง

     14 มิ.ย. 59     คณะรัฐมนตรีเห็นชอบร่างฯ ที�สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจแล้ว

      1 ก.ค. 59       สภานิติบญัญตัิแห่งชาติเห็นชอบรับหลักการร่างฯ  

 การใช้บังคับ        เมื�อพ้น 180 วนั นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา



สร้างความเชื�อมั�น
ให้กบัทุกภาคส่วน

การจัดซื�อจัดจ้างมี
กรอบการปฏิบัติงานที�
เป็นมาตรฐานเดียวกนั

มุ่งเน้นการเปิดเผย
ข้อมูล เพื�อความ

โปร่งใส และมีการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม

คํานึงถึงวัตถุประสงค์
การใช้งานเป็นสําคัญ 
เพื�อให้เกิดความคุ้มค่า

ในการใช้จ่ายเงิน
เน้นการวางแผนและ
ประเมินผลเพื�อให้เกิด

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ส่งเสริมให้ภาค
ประชาชนมีส่วนร่วม 
เพื�อตรวจสอบและ
ป้องกนัการทุจริต

การจัดซื�อจัดจ้างด้วย
วธิีการทาง

อิเล็กทรอนิกส์ เพื�อการ
เปิดเผยโปร่งใส

หลกัการและเหตผุล



ร่างพระราชบัญญัติ
15 หมวด 130 มาตรา

คาํนิยาม

1. บททั�วไป

2. การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกนัการทุจริต

3 คณะกรรมการ

4.  องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

5. การขึ�นทะเบียนผู้ประกอบการ



ร่างพระราชบญัญตัิ

6. การจดัซื�อจัดจ้าง

7. งานจ้างที�ปรึกษา

8. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

9. การทําสัญญา

10. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

11. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ



ร่างพระราชบัญญัติ

12. การทิ�งงาน

13. การบริหารพสัดุ

14. การอุทธรณ์

15. บทกาํหนดโทษ

บทเฉพาะกาล



การจัดซื�อจัดจ้าง
“การดําเนินการเพื�อให้ได้มาซึ�งพสัดุ”

 ซื�อ  จ้าง

 เช่า แลกเปลี�ยน



พสัดุพสัดุ

สนิคา้สนิคา้

งานจา้ง
ก่อสรา้ง
งานจา้ง
ก่อสรา้ง

งานจา้ง
ออกแบบและ
ควบคุมงาน

งานจา้ง
ออกแบบและ
ควบคุมงาน

งานจา้งที�
ปรึกษา

งานจา้งที�
ปรึกษา

งานบริการงานบริการ



วสัดุ ครุภณัฑ์

ที�ดิน
สิ�งปลูก
สร้าง

สินค้า



งานจ้างบริการ
งานจ้างเหมา

บริการ

งานจ้างทําของ

การรับขนตาม
ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณชิย์

งานบริการ



งานก่อสร้าง

งานก่อสร้าง
อาคาร 

งานก่อสร้าง
อาคาร 

สาธารณู
ปโภค

สาธารณู
ปโภค

การปรับปรุง
ซ่อมแซม

การปรับปรุง
ซ่อมแซม

อาคารที�ทาํการ โรงพยาบาล 
โรงเรียน สนามกีฬา 

เสาธง รั� ว

ประปา ไฟฟ้า สื�อสาร 
โทรคมนาคม การระบายนํ�า 

การขนส่งทางบก ทางนํ�า 
ทางเรือ ทางอากาศ



               “ราคากลาง” หมายความวา่ ราคาเพื�อใชเ้ป็นฐานสาํหรับเปรียบเทียบราคาที�ผูย้ื�นขอ้เสนอไดย้ื�นเสนอไวซึ้�ง
สามารถจดัซื�อจดัจา้งไดจ้ริงตามลาํดบั ดงัต่อไปนี�

             (1) ราคาที�ไดม้าจากการคาํนวณตามหลกัเกณฑที์�คณะกรรมการกาํกบัราคากลางกาํหนด

             (2) ราคาที�ไดม้าจากฐานขอ้มูลราคาอา้งอิงของพสัดุที�กรมบญัชีกลางจดัทาํ

             (3) ราคามาตรฐานที�สาํนกังบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื�นกาํหนด

             (4) ราคาที�ไดม้าจากการสืบราคาจากทอ้งตลาด

             (5) ราคาที�เคยซื�อหรือจา้งครั� งหลงัสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

             (6) วิธีอื�นใดตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ หรือแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานของรัฐนั�นๆ

                            ในกรณีที�มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน  ในกรณีที�ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2)  
หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้คาํนึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคญั ในกรณีที�ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5)หรือ (6) 
โดยจะใชร้าคาใดตาม  (4) (5)หรือ (6)ให้คาํนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาํคญั

ราชการกาํหนดไวแ้ลว้

ราคากลาง



เงินงบประมาณ

“เงินงบประมาณ” หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณ
รายจ่าย กฎหมายว่าดว้ยวิธีการงบประมาณ กฎหมายเกี�ยวดว้ยการโอนงบประมาณ หรือ
กฎหมายว่าดว้ยเงินคงคลงั เงินซึ� งหน่วยงานของรัฐไดรั้บไวโ้ดยไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรี
ให้ไม่ตอ้งนาํส่งคลงัตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ และเงินซึ� งหน่วยงานของรัฐ
ไดรั้บไวโ้ดยไม่ตอ้งนาํส่งคลงัเป็นรายไดแ้ผ่นดินตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึง
เงินกู ้เงินช่วยเหลือ และเงินอื�นตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง



ราชการส่วน
ภูมิภาค

ราชการส่วน
ท้องถิ�น

ราชการ
ส่วนกลาง

รัฐวสิาหกจิ

องค์การ
มหาชน

หน่วยงาน
อสิระของรัฐ

องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ

หน่วยงาน
อื�นๆ

มหาวทิยาลยั
ในกาํกบั
ของรัฐ

หน่วยงานภาครัฐ



มาตรา 6   เพื�อให้การปฏิบัติเกี�ยวกับการจัดซื� อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้
เงินงบประมาณเป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดความคุม้ค่าต่อภารกิจของรัฐ ให้หน่วยงานของรัฐ
ปฏิบัติตามแนวทางของพระราชบัญญติันี�  และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที�ออกตามความ
ในพระราชบญัญติันี�

      เพื�อให้การดาํเนินงานของรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือ
ส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที�ตั� งอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอื�นตามที�กําหนด
ในกฎกระทรวง เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรัฐนั� น
ประสงค์จะจดัให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี�ยวกบัการจดัซื�อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ
ขึ�นใช้เองทั�งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้กระทาํได้ โดยต้องดาํเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การจัดซื� อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี�  เวน้แต่ในต่างประเทศ
ที�หน่วยงานของรัฐหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตั� งอยู่ มีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ 
หรือจารีตประเพณีแห่งทอ้งถิ�นของต่างประเทศนั�นเป็นการเฉพาะหรือกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น

      ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสอง ต้องได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา



   มาตรา 7  พระราชบญัญติันี� มิใหใ้ชบ้งัคบัแก่

          (1) การจดัซื�อจดัจา้งของรัฐวิสาหกิจที�เกี�ยวกบัการพาณิชยโ์ดยตรง

            (2) การจดัซื�อจดัจา้งยทุโธปกรณ์และการบริการทางทหารโดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาล
หรือโดยการจดัซื�อจดัจา้งจากต่างประเทศที�กฎหมายของต่างประเทศนั�นกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น

          ( 3 )  ก า ร จัด ซื� อ จัด จ้ า ง เ พื� อ ก า ร วิ จัย แ ล ะ พัฒ น า ห รื อ ก า ร จ้ า ง ที� ป รึ ก ษ า
ที�ไม่สามารถดาํเนินการตามพระราชบญัญติันี�ได้

          (4) การจดัซื�อจดัจา้งโดยใชเ้งินกูแ้ละเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องคก์าร
ระหว่างประเทศ สถาบนัการเงินระหว่างประเทศ องค์การต่างประเทศทั�งในระดบัรัฐบาลและ
ที�มิใช่ระดบัรัฐบาลมูลนิธิหรือเอกชนต่างประเทศ ที�สัญญาหรือขอ้กาํหนดในการให้เงินกูห้รือ
เงินช่วยเหลือกาํหนดไวเ้ป็นอยา่งอื�น 

          (5) การดําเนินการโดยใช้เ งินกู้และเงินช่วยเหลือ ที�สัญญาหรือข้อกําหนด
ในการให้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือกาํหนดไวเ้ป็นอย่างอื�น  โดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั�น
ร่วมกับเงินงบประมาณซึ� งจาํนวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที�ใช้นั�น เป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�
คณะกรรมการนโยบายประกาศกาํหนดในราชกิจจานุเบกษา

          

บางเรื�องที�เกี�ยวยกเวน้



    

              การจดัซื�อจดัจา้งตาม (1) (2) และ (3) ที�จะไดรั้บยกเวน้มิใหน้าํพระราชบญัญติั
นี� มาใชบ้งัคบั  ตอ้งเป็นไปตามหลกัเกณฑ์ที�คณะกรรมการนโยบายประกาศกาํหนด
ในราชกิจจานุเบกษา โดยประกาศดงักล่าวจะกาํหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเรื�อง
การจดัซื�อจดัจา้งใดตาม (1) (2) หรือ (3) ต่อคณะกรรมการนโยบายเพื�ออนุมติัให้ไดรั้บ
ยกเวน้เป็นรายกรณีไปกไ็ด้

การยกเวน้มิให้นาํบทบญัญติัแห่งพระราชบญัญติันี� มาใช้บงัคบัแก่หน่วยงาน
ของรัฐใดหรือการดาํเนินการใดทั�งหมดหรือแต่บางส่วน นอกเหนือจากการยกเวน้
ตามวรรคหนึ�ง ใหต้ราเป็นพระราชกฤษฎีกาตามขอ้เสนอของคณะกรรมการนโยบาย
 กรณีตามวรรคหนึ� ง ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี�ยวกับ

การจดัซื�อจดัจา้งและการบริหารพสัดุตามหลกัเกณฑแ์ละแนวทางของระราชบญัญติันี�  
โดยอย่างน้อยตอ้งมีหลกัการในเรื�องของความคุม้ค่า โปร่งใส มีประสิทธิภาพ และ
ประสิทธิผล และตรวจสอบได้

มาตรา 7 (ต่อ)



โปร่งใส

ประสิทธิภาพ
และ

ประสิทธิผล
ตรวจสอบได้

คุ้มค่า

เปิดเผยข้อมูล 
เปิดโอกาสให้แข่งขัน

อย่างเป็นธรรม

เกบ็ข้อมูลเป็นระบบ
เพื�อการตรวจสอบ

มีคุณลกัษณะตอบสนอง
วตัถุประสงค์การใช้งาน
 และมีราคาเหมาะสม

วางแผนการจดัซื�อจัดจ้าง และ
มีการประเมินผล

มาตรา 8 หลกัการจัดซื�อจัดจ้าง



ต้องจัดทําแผนทุกปี และประกาศเผยแพร่
     

มาตรา 11 การจัดทาํแผนการจัดซื�อจัดจ้าง

1. กรณีเร่งด่วนหรือ ใช้ในราชการลับ
2. กรณีที�มีวงเงินตามที�กําหนดหรือมี
ความจําเป็นฉุกเฉิน หรือที�จะขาย
ทอดตลาด

3. การจ้างที�ปรึกษาที�มีวงเงินค่าจ้าง
ตามกําหนดหรือเกี�ยวกบัความมั�นคง

ของชาติ

4. กรณีงานจ้างออกแบบหรือควบคุม
งานก่อสร้างที�เร่งด่วนหรือเกี�ยวกับ

ความมั�นคงของชาติ

ยกเว้น



•      ในการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง ผู้ที�มีหน้าที�ดําเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วน
ได้เสียกบัผู้ยื�นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั�น

•       ในกรณีที�ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที�มีหน้าที�ดําเนินการตามวรรคหนึ�ง
เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื�นขอเสนอหรือคู่สัญญาในขั�นตอนหนึ�งขั�นตอนใด
ของการจัดซื�อจัดจ้างหรือเป็นกรรมการในคณะกรรมการดําเนินการจัดซื�อ
จัดจ้าง แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื�อจัดจ้างอย่างมีนัยสําคัญ การจัดซื�อจัดจ้างนั�น
ย่อมไม่เสียไป

มาตรา 13 
การมส่ีวนได้ส่วนเสีย



มาตรา 17 ข้อตกลงคุณธรรม

• เน้นข้อตกลงร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการผู้เสนอราคา และ
ผู้สังเกตการณ์

• ผู้สังเกตการณ์ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี�ยวชาญ มีประสบการณ์ในโครงการ
การที�เข้าร่วมสังเกตการณ์ มีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
ในโครงการนั�นๆ

• การเข้าร่วมสังเกตการณ์ ตั�งแต่การจัดทําร่าง TOR จนถึงสิ�นสุดโครงการ

หมวด 2
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการ

ในการป้องกนัการทุจริต



• ผู้ประกอบการที�เสนอราคาในโครงการที�มีข้อตกลงคุณธรรม ผู้ประกอบการ
รายนั�นต้องจัดให้มีนโยบายและแนวทางการป้องกนัการทุจริต

มาตรา 18 
ผู้ประกอบการต้องมีแนวทางป้องกนัการทุจริต



 หมวด 3 คณะกรรมการ

คณะกรรมการนโยบายการจัดซื �อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

(มาตรา 19)
จาํนวน 19 – 21 คน

 

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื �อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

(มาตรา 26)
จาํนวน 17 – 19 คน

คณะกรรมการราคากลางและขึ �นทะเบียน
ผู้ประกอบการ

(มาตรา 31)
จาํนวน 15 – 19 คน 

คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต

(มาตรา 37)

จํานวน 16 – 18 คน 

คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์

และข้อร้องเรียน

(มาตรา 14) 

จํานวน 16 – 18 คน



1. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ

เสนอแนะนโยบายการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรีเสนอแนะนโยบายการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐต่อคณะรัฐมนตรี

เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ
เสนอแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหาร
พสัดุภาครัฐ

วางระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ กํากับดูแลการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานภาครัฐ
วางระเบียบ หลักเกณฑ์ แนวปฏิบัติ กํากับดูแลการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ของหน่วยงานภาครัฐ

กาํหนดมาตรฐานการปฏบัิติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที�กาํหนดมาตรฐานการปฏบัิติงานและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที�

กาํกบัดูแลการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี�
กาํกบัดูแลการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัตินี�

1

2

3

4

5



2. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื�อจัดจ้างและบริหารพสัดุภาครัฐ

เสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและแก้ไขปัญหาการจดัซื�อจัดจ้าง และการ
บริหารพสัดุภาครัฐ

วนิิจฉัยปัญหาข้อหารือ อนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผนั

เสนอความเห็นต่อปลัดกระทรวงการคลังในการพิจารณาสั� งให้ผู้ยื�น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาเป็นผู้ทิ�งงาน การแจ้งเวียนรายชื�อผู้ทิ�งงานและการ
เพกิถอนรายชื�อผู้ทิ�งงาน

จัดทํารายงานปัญหาและอุปสรรคในการจัดซื�อจัดจ้างและการบริหารพสัดุ

1

2

3

4



3. คณะกรรมการราคากลางและขึ�นทะเบียนผู้ประกอบการ

กําหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกําหนดราคากลาง

ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี�ยวกับหลักเกณฑ์และ
วิธีการกําหนดราคากลาง  อนุมัติยกเว้นหรือผ่อนผันกรณี

ไม่ปฏิบัติตามหลกัเกณฑ์

กาํหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื�อนไขในการขึ�นทะเบียน และ
การเพกิถอนทะเบียนผู้ประกอบการที�มีคุณสมบัติเข้าร่วม

การจัดซื�อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ

1

2

3



4. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัทุจริต

กําหนดแนวทาง วิธีการในการดําเนินโครงการความร่วมมือป้องกัน
การทุจริตในการจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐ

กาํหนดรูปแบบและเนื�อหาของข้อตกลงคุณธรรม

คัดเลอืกโครงการและผู้สังเกตการณ์เพื�อเข้าร่วมโครงการ

ความร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการจัดซื�อจัดจ้างภาครัฐ

จดัทาํรายงานผลการประเมินโครงการจดัซื�อจดัจา้งที�เขา้ร่วมโครงการความร่วมมือ
ป้องกนัการทจุริตในการจดัซื�อจดัจา้งภาครฐั

1

2

3

4



5. คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์และขอ้รอ้งเรยีน

พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์และ        
ข้อร้องเรียน กรณีที�เห็นว่าหน่วยงาน
ของรัฐมิ ไ ด้ปฏิบัติใ ห้ เ ป็นไปตาม
แนวทา งของพ ระ ร าช บั ญ ญัติ ฯ 
กฎกระทรวง และระเบียบที�ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติ



หมวด 4
องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื�อจัดจ้างและ

การบริหารพสัดุภาครัฐ

ปฏิบัตหิน้าที�ฝ่าย
เลขานุการใน

คณะกรรมการตาม
พระราชบัญญัติ

จัดฝึกอบรม
เจ้าหน้าที�ตามหลัก

วิชาชีพ

รวบรวม วิเคราะห์ 
และประเมนิผล

การปฏิบัติงานตาม
พระราชบัญญัติ

จัดทําฐานข้อมูล
ราคาอ้างอิง

ดูแลและพัฒนา
ระบบการจัดซื�อ
จัดจ้างผ่านระบบ

อิเล็กทรอนิกส์

ให้กรมบัญชีกลาง
เป็นองค์กร

สนับสนุนและดูแล
ระบบการจัดซื�อ

จัดจ้าง



• ให้คณะกรรมการราคากลางกําหนดหลักเกณฑ์ในการขึ�นทะเบียน
ผู้ประกอบการก่อสร้าง 

• สําหรับการขึ�นทะเบียนผู้ประกอบการพสัดุอื�น ให้เป็นไปตามที�
คณะกรรมการราคากลางเห็นสมควร

• ให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื�อผู้ประกอบการที�ขึ�นทะเบียนไว้แล้วใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ

• ในกรณีที�กรมบัญชีกลางได้ขึ�นทะเบียนผู้ประกอบการไว้แล้ว หน่วยงาน
ของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการขึ�นทะเบียนอีก

หมวด 5
การขึ�นทะเบียนผู้ประกอบการ



วิธีประกาศ
เชิญชวนทั�วไป

วิธีคัดเลอืก

วิธีเฉพาะ  
เจาะจง

วิธีการจัดซื�อจัดจ้างพสัดุ 3 วธีิ
เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ
ทั� ว ไ ป  ที� มี คุ ณ ส ม บั ติ ต ร ง      
ตามเงื�อนไขที�กําหนดเข้ายื�น
ข้อเสนอ

เ ชิญ ชว น เ ฉพาะ ผู้ป ระก อ บ การที� มี
คุณสมบัติตรงตามที�กําหนดซึ� งต้อง
ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื�นข้อเสนอ 
เว้นแต่ ผู้ประกอบการที�มีคุณสมบัติตรง
ตามกาํหนดน้อยกว่า 3 ราย

ห น่ ว ย ง า น ภ า ค รั ฐ เ ชิ ญ ช ว น
ผู้ประกอบการที�มีคุณสมบัติตรง
ตามที�กําหนดรายใดรายหนึ�งให้
เ ข้ายื�นข้อเสนอหรือให้ เ ข้ามา
เจรจาต่อรองราคากับหน่วยงาน
ของรัฐโดยตรง

หมวด 6 การจัดซื�อจัดจ้าง



ผลการประเมิน
ผู้ประกอบการ

ตน้ทุนของพสัดุนั�น
ตลอดอายุการใชง้าน มาตรฐาน

ของสินค้า
หรือบริการ

เป็นพสัดุที�รัฐ
ต้องการส่งเสริม
หรือสนับสนุน

บริการหลงัการขาย

เกณฑ์ในการพจิารณาข้อเสนอ

ราคา



วิธีประกาศ
เชิญชวนทั�วไป

วิธีคัดเลอืก

วิธีเฉพาะ  
เจาะจง

เชิญ ชวน ใ ห้ ที�ป รึก ษาทั� ว ไ ป
ที�มีคุณสมบัติตรงตามเงื�อนไขที�
กาํหนดเข้ายื�นข้อเสนอ

เ ชิ ญ ช ว น เ ฉ พ า ะ ที� ป รึ ก ษ า
ที�มีคุณสมบัติตรงตามที�กําหนด
ซึ�งต้องไม่น้อยกว่า  3 รายให้ยื�น
ข้ อ เ สน อ  เ ว้ น แต่ มี ที� ป รึ ก ษ า
ที�มีคุณสมบัติตรงตามที�กําหนด
น้อยกว่า 3 ราย

เชิญชวนเฉพาะที�ปรึกษาที�มีคุณสมบัติ
ตรงตามที�กําหนดรายใดรายหนึ�ง ให้เข้า
ยื�นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรอง
ราคาโดยตรง

หมวด 7 งานจ้างที�ปรึกษา



วธีิประกาศ
เชิญชวน

ทั�วไป

วธีิคัดเลอืก

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง

วิธีประกวด
แบบ

หมวด 8 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง



  
ก่อนลงนามในสัญญาหน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการจัดซื�อจัดจ้างที�ได้ดาํเนินการไปแล้ว

ไดใ้นกรณีดงัต่อไปนี�
(1) หน่วยงานของรัฐนั� นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที�จะใช้ในการจัดซื� อจัดจ้าง หรือ

เงินงบประมาณที�ไดรั้บการจดัสรรไม่เพียงพอที�จะดาํเนินการจดัซื�อจดัจา้งนั�นต่อไป
(2) มีการกระทาํที�เข้าลกัษณะผูย้ื�นขอ้เสนอที�ชนะการจดัซื�อจัดจ้างหรือที�ได้รับการคดัเลือกขอ้เสนอ

มีผลประโยชน์ร่วมกนัหรือมีส่วนไดเ้สียกบัรายอื�นหรือขดัขวางการแข่งขนัอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกนักบัรายอื�น
หรือเจา้หน้าที�ในการเสนอราคาหรือส่อว่ากระทาํการทุจริตอื�นใดในการเสนอราคา  ทั�งนี�  ตามระเบียบที�รัฐมนตรี
กาํหนด

(3) การดําเนินการตามกระบวนการจัดซื� อจัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงาน
ของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ

(4) กรณีอื�นที�กาํหนดในกฎกระทรวง
การยกเลิกในกรณีตาม (2) หากต่อมาผูย้ื�นขอ้เสนอที�ชนะการจัดซื�อจัดจ้างหรือที�ได้รับการคดัเลือก

ข้อเสนอนําไปฟ้องคดีต่อศาลและเป็นผูช้นะคดีดังกล่าว ผู ้ยื�นข้อเสนอนั� นไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ 
จากหน่วยงานของรัฐ

เมื�อมีการยกเลิกการจดัซื�อจดัจา้ง ให้หน่วยงานของรัฐแจง้ให้ผูป้ระกอบการซึ� งมารับหรือซื�อเอกสารเชิญ
ชวนทุกรายทราบถึงเหตุผลที�ตอ้งยกเลิกการจดัซื�อจดัจา้งครั� งนั�น

มาตรา 67 
การยกเลกิการจัดซื�อจัดจ้าง



 ต้องทําสัญญาตามแบบที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยความ
เห็นชอบของสํานักงานอัยการสูงสุด

หากมีความจํา เป็นต้องทําแตกต่างจากที�กําหนด โดยไม่ทําให้
หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ สามารถกระทําได้ หากเห็นว่ามีปัญหา
ในทางเสียเปรียบ ให้ส่งร่างให้สํานักงานอัยการสูงสุดพจิารณาก่อน

หมวด 9 
การทําสัญญา



สัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือที�ไดล้งนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณี
ดงัต่อไปนี� ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของผูมี้อาํนาจที�จะพิจารณาอนุมติัใหแ้กไ้ขได้

(1) เป็นการแกไ้ขตามมาตรา ๙๑ วรรคหา้  
กรณีไม่ได้ทาํสัญญาตามแบบที�กาํหนด หรือไม่ได้ส่งร่างสัญญาให้สํานักงานอยัการสูงสุดพิจารณาก่อน
ให้ส่งสัญญาให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาภายหลังได้ เมื�อสํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้
ความเห็นชอบแลว้ หรือเมื�อสํานกังานอยัการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบแต่ให้แกไ้ขสญัญา ถา้แกไ้ขให้เป็นไป
ตามความเห็นของสาํนกังานอยัการสูงสุด ให้ถือวา่สญัญานั�นมีผลสมบูรณ์

(2) ในกรณีที�มีความจาํเป็นตอ้งแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลง หากการแกไ้ขนั�น
ไม่ทาํใหห้น่วยงานของรัฐเสียประโยชน์ 

(3) เป็นการแกไ้ขเพื�อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื�นตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง

มาตรา 95 
การแก้ไขสัญญา



มาตรา 95 (ต่อ)

ในกรณีการแกไ้ขสัญญาที�หน่วยงานของรัฐเห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียประโยชน์
หรือไม่ รัดกุมพอ ก็ให้ ส่งร่างสัญญาที�แก้ไขนั� นไปให้สํานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อน

การแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงตามวรรคหนึ�งหรือวรรคสองจะตอ้งปฏิบติัตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิ ธีการงบประมาณหรือกฎหมายอื�นที� เ กี� ยวข้อง  หากมีความจํา เ ป็นต้องเพิ�มหรือ
ลดวงเงิน หรือเพิ�มหรือลดระยะเวลาส่งมอบหรือระยะเวลาในการทาํงาน ใหต้กลงพร้อมกนัไป 

ในกรณีที�มีการแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงเพื�อเพิ�มวงเงิน เมื�อรวมวงเงินตามสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงเดิมและวงเงินที�เพิ�มขึ�นใหม่แลว้ หากวงเงินรวมดงักล่าวมีผลทาํใหผู้มี้อาํนาจอนุมติัสั�งซื�อ
หรือสั�งจา้งเปลี�ยนแปลงไป จะตอ้งดาํเนินการให้ผูมี้อาํนาจอนุมติัสั�งซื�อหรือสั�งจา้งตามวงเงินรวม
ดงักล่าวเป็นผูอ้นุมติัการแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงดว้ย

ในกรณีที�มีการแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลงเพื�อลดวงเงิน ใหผู้มี้อาํนาจอนุมติัสั�งซื�อหรือ
สั�งจา้งตามวงเงินเดิมเป็นผูอ้นุมติัการแกไ้ขสัญญาหรือขอ้ตกลง



ในกรณีที�มีเหตุอนัเชื�อได้ว่าผูข้ายหรือผูรั้บจา้งไม่สามารถส่งมอบงานหรือทาํงาน
ให้แลว้เสร็จไดภ้ายในระยะเวลาที�กาํหนด หรือเหตุอื�นตามที�กาํหนดไวใ้นพระราชบญัญติันี�
หรือในสัญญาหรือขอ้ตกลง  หรือหตุอื�นตามระเบียบที�รัฐมนตรีกาํหนด ให้อยู่ในดุลพินิจ
ของผูมี้อาํนาจที�จะบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลงกบัคู่สัญญา

มาตรา 101
เหตุบอกเลิกสัญญา



หมวด 10
การบริหารสัญญาและการตรวจรับพสัดุ

• การตรวจรับพสัดุให้เป็นไปตามสัญญามาตรา 98

• การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยาย
ระยะเวลาทําการตามสัญญา ให้อยู่ใน
ดุลพนิิจตามกรณีที�กําหนด

มาตรา 100

• การบอกเลกิสัญญาให้อยู่ในดุลพนิิจของ
ผู้มีอํานาจ ตามกรณีที�กําหนด มาตรา101



หมวด 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของ
ผู้ประกอบการ

    เพื�อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที�จะเข้ายื�นข้อเสนอ
หรือเข้าทําสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ

     ผู้ที�ไม่ผ่านเกณฑ์ที�กําหนดจะถูกระงับการยื�นเสนอราคาหรือ
ทําสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไว้ชั�วคราว จนกว่าจะมีผลการประเมิน
ผ่านเกณฑ์ที�กาํหนด



ไม่ยอมทําสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกบัหน่วยงานของรัฐภายในเวลาที�กาํหนด

คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที�หน่วยงานของรัฐอนุญาตให้รับช่วงงาน
ได้ ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ

กระทําการอันมีลักษณะเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม  เสนอราคา
ที�มีผลประโยชน์ร่วมกนั หรือกระทําการโดยไม่สุจริต

เมื�อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที�ปรึกษามีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง

การกระทําอื�นๆ ที�กาํหนดในกฎกระทรวง

หมวด 12 การทิ�งงาน



• หมายรวมถงึการเกบ็ การบันทึก การเบิกจ่าย การยมื 

    การตรวจสอบ การบํารุงรักษา และการจาํหน่ายพสัดุ

• หลกัเกณฑ์และวธีิการ จะกาํหนดในระเบียบต่อไป

หมวด 13
การบริหารพสัดุ



        มาตรา 112  ผูซึ้� งไดย้ื�นขอ้เสนอเพื�อทาํการจดัซื�อจดัจา้งพสัดุกบัหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
เกี�ยวกบัการจดัซื�อจดัจา้งพสัดุ ในกรณีที�เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิไดป้ฏิบติัให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการที�ก ําหนดในพระราชบัญญัตินี�  กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที�ออกตามความ
ในพระราชบัญญัตินี�  เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผูช้นะหรือไม่ได้รับการคัดเลือก
เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงานของรัฐ

       มาตรา 113  ผูมี้สิทธิอุทธรณ์จะยื�นอุทธรณ์ในเรื�องดงัต่อไปนี�ไม่ได ้
       (1) การเลือกใชว้ิธีการจดัซื�อจดัจา้งหรือเกณฑที์�ใชใ้นการพิจารณาผลการจดัซื�อจดัจา้ง
ตามพระราชบญัญติันี�ของหน่วยงานของรัฐ

(2) การยกเลิกการจดัซื�อจดัจา้งตามมาตรา ๖๗ 
(3) การละเวน้การอา้งถึงพระราชบญัญติันี�  กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที�ออก

ตามพระราชบญัญติันี� ในส่วนที�เกี�ยวขอ้งโดยตรงกบัการจดัซื�อจดัจา้งในประกาศ เอกสาร หรือหนงัสือ
เชิญชวนของหน่วยงานของรัฐ

(4) กรณีอื�นตามที�กาํหนดในกฎกระทรวง 

หมวด 14 การอทุธรณ์



     มาตรา ๑๑๔  การอุทธรณ์ตอ้งทาํเป็นหนงัสือลงลายมือชื�อผูอุ้ทธรณ์

     มาตรา ๑๑๕  ใหผู้มี้สิทธิอุทธรณ์ยื�นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั�นภายในเจด็วนัทาํการ
นบัแต่วนัประกาศผลการจดัซื�อจดัจา้งในระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบญัชีกลาง

     มาตรา ๑๑๖  ใหห้น่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉยัอุทธรณ์ใหแ้ลว้เสร็จภายในเจ็ดวนั
ทําการ นับแต่วนัที�ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที� เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดําเนินการตาม
ความเห็นนั�นภายในกาํหนดเวลาดงักล่าว

ในกรณีที�หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั� งหมด
หรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยงัคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์
ตามมาตรา 117 ภายในสามวนัทาํการนบัแต่วนัที�ครบกาํหนดตามวรรคหนึ�ง 

หมวด 14 การอทุธรณ์ (ต่อ)



 มาตรา 117 

- ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายใน
สามสิบวนันับแต่วนัที�ได้รับรายงานตามมาตรา 116 หากเรื� องใดไม่อาจพิจารณาได้ทัน
ในกาํหนดนั�น ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปไดไ้ม่เกิน 2 ครั� ง 
ครั� งละไม่เกินสิบห้าวนั

              -  การวินิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ใหเ้ป็นที�สุด

- ผูอุ้ทธรณ์ผูใ้ดไม่พอใจคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ และเห็น
ว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผูน้ั� นมีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื�อเรียกให้
หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดงักล่าวไม่มีผลกระทบต่อการจดัซื�อ
จดัจา้งที�หน่วยงานของรัฐไดล้งนามในสัญญาจดัซื�อจดัจา้งนั�นแลว้

หมวด 14 การอทุธรณ์ (ต่อ)



           มาตรา 118  ผูใ้ดเป็นเจ้าหน้าที�หรือเป็นผู้มีอ ํานาจหน้าที�ในการดําเนินการ
เกี�ยวกับการจัดซื�อจัดจ้างหรือการบริหารพสัดุ ปฏิบัติหรือละเวน้การปฏิบัติหน้าที�
ในการจดัซื�อจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุตามพระราชบญัญติันี�  กฎกระทรวง ระเบียบ 
หรือประกาศที�ออกตามความในพระราชบญัญติันี�โดยมิชอบเพื�อใหเ้กิดความเสียหายแก่
ผู ้ห นึ� งผู ้ใด   หรือปฏิบัติห รือละ เว้นการปฏิบัติหน้า ที� ตามพระราชบัญญัติ นี�
โดยทุจริต ต้องระวางโทษจาํคุกตั�งแต่หนึ� งปีถึงสิบปี และปรับตั�งแต่สี�หมื�นบาทถึง
สี�แสนบาท

       ผูใ้ดเป็นผูใ้ชห้รือผูส้นบัสนุนในการกระทาํความผดิตามวรรคหนึ�ง 
ผูน้ั�นตอ้งระวางโทษตามที�กาํหนดไวส้าํหรับความผดิตามวรรคหนึ�ง

หมวด 15 บทกาํหนดโทษ



บทเฉพาะกาล

 กรณีที�ยังไม่ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศให้นําระเบียบที�ใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับต่อไปเท่าที�
ไ ม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี�จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื� องนั� นๆ  
ตามพระราชบัญญตัินี�ใช้บังคบั (มาตรา 120)

 กรณีไม่อาจนําระเบียบเดิมมาใช้บังคับในเรื�องใดได้ให้เป็นไปตามที�คณะกรรมการนโยบายกําหนด
 (มาตรา 121)

  การดําเนินการจดัซื�อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที�ใช้บังคบัอยู่เดิม จนกว่าจะมีประกาศ หรือกฎหรือระเบียบ
แล้วแต่กรณี ใช้บังคบั (มาตรา 122)

 กรณีคณะกรรมการตามพระราชบัญญัตินี�เข้ารับหน้าที�แล้ว แต่ยังไม่มีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศ 
ให้หน้าที�ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาตามระเบียบที�ใช้บังคับอยู่เดิมยังคงเป็นของคณะกรรมการ
ตามระเบียบนั� นๆ เ ว้นแต่   หน้าที� ในการตีความและวินิจฉัยปัญหาว่าระเบียบดังกล่าว ขัดหรือ
แย้งกับพระราชบัญญัตินี�ห รือ เ ป็นไปตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี�ห รือไม่  ใ ห้ เ ป็นหน้าที�
ของคณะกรรมการวนิิจฉัย (มาตรา 125)

 การดําเนินการจดัซื�อจัดจ้างที�ได้ดําเนินการตามระเบียบที�ใช้บังคับอยู่เดิมก่อนวันที�พระราชบัญญัตินี�ใช้บังคับ
และการตรวจรับและการจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จให้ดําเนินการตามระเบียบเดิมต่อไป เว้นแต่ยังไม่ได้ประกาศ
จัดซื�อจัดจ้าง หรือในกรณีที�มีการยกเลิกการดําเนินการจัดซื�อจัดจ้าง การดําเนินการจัดซื�อจัดจ้างนั�น หรือ
การดําเนินการจดัซื�อจัดจ้างครั�งใหม่  แล้วแต่กรณ ี   ให้ดําเนินการตามพระราชบัญญัตินี� (มาตรา 126)
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