
ที่ ประเดน็ สรุปเน้ือหา มาตรา

เมือ่พ้นก าหนดหนึง่ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกจิจานุเบกษา
เป็นต้นไป (24 กมุภาพันธ์ 2560)
มีผลใช้บังคับ วนัที ่23 สิงหาคม 2560 เป็นตน้ไป

2 การยกเลิก ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกบัพัสดุ การจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพัสดุ ใน
กฏหมาย ระเบียบ ขอ้บังคับ ประกาศขอ้บัญญัติ และขอ้ก าหนดใดๆ ของ
หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้

3

3 พระราชบัญญัตินีใ้ช้บังคับกบั ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกจิตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอสิระ องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวทิยาลัยในก ากับของรัฐ 
หน่วยงานสังกดัรัฐสภาหรือในก ากบัของรัฐสภา หน่วยงานอสิระของรัฐ และ
หน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

4

4 ผู้รักษาการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี ้และมี
อ านาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้

5

5 ขอ้ยกเว้นไม่ต้องใช้ระเบียบของ
กระทรวงการคลัง

เพื่อให้การด าเนินงานของรัฐวิสาหกจิ มหาวทิยาลัยในก ากับของรัฐ         
เกดิความยดืหยุ่นและมีความคล่องตัว หากหน่วยงานของรัฐนัน้ ประสงค์จะ
ให้มีระเบียบ ขอ้บังคับ หรือขอ้บัญญัติเกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการ
บริหารพัสดุขึ้นใช้เอง ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน กใ็ห้กระท าได้ โดยต้อง
ด าเนินการให้สอดคล้องกบัหลักเกณฑ์การจดัซ้ือจดัจา้ง และการบริหารพัสดุ
ตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อบัญญตัดิงักล่าวตอ้งไดร้ับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการนโยบาย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

(3) การจดัซ้ือจดัจา้งเพื่อการวิจยัและพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการ
ของสถาบันอดุมศึกษาหรือจา้งที่ปรึกษา ทั้งนีท้ี่ไม่สามารถด าเนินการตาม 
พระราชบัญญัตินีไ้ด้

(6) การจดัซ้ือจดัจา้งของสถาบันอดุมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็น
หน่วยงานของรัฐโดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาคโดยไม่ใช้เงิน
บริจาคนัน้ร่วมกบัเงินงบประมาณ

การจดัซ้ือจดัจา้งตาม (3) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการก าหนด
นโยบายประกาศก าหนดในราชกจิจานุเบกษา โดยประกาศดังกล่าวจะ
ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ เสนอเร่ืองจดัซ้ือจดัจา้ง ต่อ
คณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้รับยกเว้นเป็นรายกรณีไป

1 วันใช้บังคับ 2

6 มิให้ใช้บังคับแก่ 7

สรุปสาระส าคัญ
พระราชบัญญตักิารจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560
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ที่ ประเดน็ สรุปเน้ือหา มาตรา
การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องกอ่ให้เกดิ
ประโยชน์สูงสุดแกห่น่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกบัหลักการ ดังต่อไปนี้

(1) คุ้มค่า
(2) โปร่งใส
(3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) ตรวจสอบได้

8 แผนการจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี ให้หน่วยงานของรัฐท าแผนจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี และประกาศเผยแพร่ใน
ระบบเครือขา่ยสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนัน้

11

9 การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ขอ้ตกลงคุณธรรมตามโครงการความ
ร่วมมือป้องกนัการทุจริตในการ
จดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ

เพื่อให้เกดิความโปร่งใสในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐให้หน่วยงานของรัฐจดัให้
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ต้ังแต่การจดัท าร่าง TOR จนถงึ
ส้ินสุดโครงการรวมทั้งให้หน่วยงานเจา้ของโครงการ ผู้เสนอราคา และผู้
สังเกตุการณ์ จดัท าบันทึกขอ้ตกลงคุณธรรม ตามขอ้ก าหนดของ
คณะกรรมการ คปท.

16,18

มี 5 คณะ ประกอบด้วย
(1) คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ มี
อ านาจก าหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ

(2) คณะกรรมการการวินิจฉยัปัญหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ มีอ านาจตีความและวินิจฉยัปัญหาขอ้หารือเกี่ยวกบัการปฏิบัติตาม 
พรบ. กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความใน พรบ.นี้
(3) คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มีอ านาจในการ
ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง
(4) คณะกรรมการการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต (ค.ป.ท.) มีอ านาจใน
การก าหนดแนวทางการท าขอ้ตกลงคุณธรรม
(5) คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์และขอ้ร้องเรียน มีอ านาจในการ
พิจารณาขอ้ร้องเรียน พิจารณาอทุธรณ์

กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการจดัให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเจา้หน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ

ให้เจา้หน้าที่ซ่ึงผ่านการฝึกอบรมและได้รับแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งที่
ปฏิบัติงาน เกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
หรือเงินอื่นท านองเดียวกนั

12 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการงานกอ่สร้างที่จะเขา้เป็นผู้ยื่นขอ้เสนอต่อหน่วยงานของรัฐ 
ต้องขึ้นทะเบียนกบักรมบัญชีกลาง

51

7 หลักการตามพระราชบัญญัติ 8

10 คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ 20,27 
32,37

เจา้หน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกบัการ
จดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพัสดุ

4911



ที่ ประเดน็ สรุปเน้ือหา มาตรา
การจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุอาจกระท าได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(2) วิธีคัดเลือก
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง
* การจดัซ้ือจดัจา้งให้ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
* การจดัซ้ือจดัจา้งวิธีคัดเลือกให้ประกาศเชิญชวนกอ่น เว้นแต่
- ประกาศแล้ว ไม่มีผู้ยื่นขอ้เสนอ
- เป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ หรือซับซ้อน
- จ าเป็นเร่งด่วน
- มีขอ้จ ากดัด้านเทคนิค ต้องระบุยี่ห้อ
- ต้องซ้ือจากต่างประเทศ
- พัสดุลับ
- งานจา้งซ่อมที่จ าเป็นต้องถอดตรวจ ทราบความช ารุด เสียหายกอ่น
- กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
* การจดัซ้ือจดัจา้งให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ได้ดังนี้
- ใช้วิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นขอ้เสนอ/ไม่มีผู้ได้รับ
การคัดเลือก
- จดัซ้ือจดัจา้งในวงเงินที่ไม่เกนิวงเงินที่ก าหนดในกฎกระทรวง
- มีคุณสมบัติโดยตรงรายเดียว หรือตัวแทนจ าหน่ายรายเดียวในประเทศไทย
- ฉกุเฉนิ อบุัติเหตุ ภัยธรรมชาติ
- จดัซ้ือจดัจา้งเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนือ่ง
- เป็นพัสดุที่ขายทอดตลาด
- ซ้ือที่ดิน ส่ิงปลูกสร้าง เฉพาะแห่ง
- กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

ในการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุแต่ละคร้ังให้ผู้มีอ านาจแต่งต้ังผู้รับผิดชอบการจดัซ้ือ
จดัจา้งนัน้ ซ่ึงจะกระท าโดยคณะกรรมการการจดัซ้ือจดัจา้ง หรือเจา้หน้าที่ 
คนใดคนหนึง่กไ็ด้
ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจดัซ้ือจดัจา้งให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
ก าหนด

13 วิธีจดัซ้ือจดัจา้ง 55,56

14 ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจดัซ้ือ
จดัจา้ง
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ที่ ประเดน็ สรุปเน้ือหา มาตรา
หลักการพิจารณาคัดเลือกขอ้เสนอ หลักการพิจารณาคัดเลือกขอ้เสนอตาม "วิธีประกาศเชิญชวน" หรือ "วิธี

คัดเลือก" ต้องค านึงถงึ ราคา + เกณฑ์ ดังนี้
65

(1) ต้นทุนตลอดอายกุารใช้งาน
(2) มาตรฐานสินค้า/บริการ
(3) บริการหลังการขาย
(4) เป็นพัสดุที่รัฐต้องการสนับสนุน (ตามกฎกระทรวง)
(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ (กรมบัญชีกลางจดัท า
ผลการประเมิน)
(6) ขอ้เสนอด้านเทคนิค/ขอ้เสนออื่น
(7) เกณฑ์อื่นตามกฎกระทรวง
มีทั้งหมด 3 วิธี (เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึง่)
(1) วิธีประกาศเชิญชวน (ที่ปรึกษาทั่วไป)+(งานไม่ซับซ้อน)
(2) วิธีคัดเลือก (เชิญชวนโดยก าหนดคุณสมบัติเฉพาะ 3 รายขึ้นไป)
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง (เชิญชวนโดยก าหนดคุณสมบัติเฉพาะรายหนึง่รายใด) 
คือ วิธีตกลง (เดิม)
มีทั้งหมด 4 วิธี (อาจกระท าได้โดยวิธีใดวิธีหนึง่) 79
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ใช้กบังานที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน 80
(2) วิธีคัดเลือก 81
- เคยประกาศเชิญชวนแล้ว ไม่มีผู้ยื่นขอ้เสนอ
- มีลักษณะซับซ้อน/ซับซ้อนมาก
- เป็นงานที่ต้องออกแบบหรือใช้ความคิด
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง เลือกจา้งรายใดรายหนึง่ที่เคยทราบผลงานแล้ว 82

- ท าประกาศเชิญชวน หรือผ่านวิธีการคัดเลือกแล้วไม่มีผู้ยื่นฯ หรือ ผ่านการ
คัดเลือก
- งานจา้งที่วงเงินไม่เกนิที่ก าหนดในกฎกระทรวง
- เร่งด่วน/ด้านความมัน่คงของชาติ
- จ าเป็นต้องใช้รายเดิมท าต่อจากงานที่ท าไว้แล้ว
(4) วิธีประกวดแบบ เพื่อออกแบบกอ่สร้างที่มีลักษณะพิเศษ ด้าน 
ศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ

83

16 งานจา้งที่ปรึกษา 69

การจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน
กอ่สร้าง

15

17



ที่ ประเดน็ สรุปเน้ือหา มาตรา
ต้องท าสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการการนโยบายก าหนด เวน้แต่
- กรณีไม่ท าสัญญาตามแบบ ต้องส่งอยัการพิจารณาภายหลัง หากอยัการ
เห็นชอบถอืว่าสมบูรณ์ แต่หากไม่เห็นชอบต้องให้แกไ้ขขอ้สัญญาตาม
ความเห็นอยัการทั้งนี ้สัญญาที่มีการแกไ้ขหากคู่สัญญาไม่ ยอมลงนาม ให้ถอื
ว่าโมฆะ ซ่ึงผลที่ตกเป็นโมฆะนัน้หากมีความเสียหายจะต้องมีผู้รับผิดทางแพ่ง

- สามารถท าเป็นขอ้ตกลงแทนการท าสัญญาได้ตามเง่ือนไขที่ก าหนดใน  
มาตรา 96
- เมือ่ลงนามในสัญญาจะแกไ้ขไม่ได้ เว้นแต่ ผู้มีอ านาจอนุมัติให้แกไ้ขได้ ตาม
เง่ือนไขที่ก าหนดในมาตรา 97
- ต้องประกาศเผยแพร่สาระส าคัญของสัญญาหรือขอ้ตกลงที่ลงนามแล้ว ใน
ระบบของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด
ก าหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือ
ขอ้ตกลงและการตรวจรับพัสดุ

ในกรณีจดัซ้ือจดัจา้งวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง จะแต่งต้ัง
บุคคลหนึง่บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนัน้ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกบั
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
มี 4 กรณี ดังนี้
(1) เหตุเกดิจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
(2) เหตุสุดวิสัย
(3) เหตุเกดิจากพฤติการณ์อนัหนึง่อนัใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมาย
(4) เหตุอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
มี 4 กรณี ดังนี้
(1) เหตุผลตามที่กฎหมายก าหนด
(2) เหตุอนัเชื่อได้ว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้
(3) เหตุอื่นตามที่ก าหนดไว้ใน พรบ. นี ้หรือในสัญญา/ขอ้ตกลง
(4) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด
มี 6 กรณี ดังนี้
(1) ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสัญญาภายในเวลาที่ก าหนด
(2) คู่สัญญา/ผู้รับจา้งช่วง ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
(3) ผู้ยื่นขอ้เสนอ/คู่สัญญา กระท าการขดัขวางการแขง่ขนัราคาอยา่งเป็น
ธรรม หรือไม่สุจริต
(4) ผลการปฏิบัติงานหรือการให้บริการงานจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน
กอ่สร้าง มีขอ้บกพร่อง ผิดพลาดหรือกอ่ให้เกดิความเสียหายอยา่งร้ายแรง
(5) ผู้ให้บริการงานจา้งออกแบบและควบคุมงานกอ่สร้าง มีส่วนได้เสียกบั
ผู้ประกอบการกอ่สร้างในงานเดียวกนั
(6) การกระท าอื่นตามที่ก าหนดในกฏกระทรวง

20 การงด ลดค่าปรับ หรือการขยาย
ระยะเวลา

102

21 การบอกเลิกสัญญา 103

22 การทิ้งงาน 109

100การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ19

18 การท าสัญญา 93,96,
97,98



ที่ ประเดน็ สรุปเน้ือหา มาตรา
ผู้ซ่ึงได้ยื่นขอ้เสนอเพื่อท าการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุกบัหน่วยงานของรัฐ มีสิทธิ
อทุธรณ์ เกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ก าหนด เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับ

การประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา

ผู้ใดเป็นเจา้หน้าที่หรือผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเกี่ยวกบัการจดัซ้ือ
จดัจา้งหรือการบริหารพัสดุปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกดิ
ความเสียหายแกผู้่หนึง่ผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
 ต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หนึง่ปีถงึสิบปี หรือปรับต้ังแต่สองหมืน่บาทถงึ
สองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ
ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดผู้นัน้ต้องระวางโทษ
เท่ากบัผู้กระท าความผิด

23 114

24 บทก าหนดโทษ 120

การอทุธรณ์


