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1

2

3

สรุปสาระสาคัญ
พระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ประเด็น
สรุปเนือ้ หา
วันใช้บังคับ
เมือ่ พ้นกาหนดหนึง่ ร้อยแปดสิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
เป็นต้นไป (24 กุมภาพันธ์ 2560)
มีผลใช้บังคับ วันที่ 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป
การยกเลิก
ให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ใน
กฏหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใดๆ ของ
หน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้
พระราชบัญญัตินใี้ ช้บังคับกับ
ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตาม

4 ผู้รักษาการ
5 ข้อยกเว้นไม่ต้องใช้ระเบียบของ
กระทรวงการคลัง

6 มิให้ใช้บังคับแก่

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กร
ตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ และ
หน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ และมี
อานาจออกกฎกระทรวงและระเบียบเพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้
เพื่อให้การดาเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากหน่วยงานของรัฐนัน้ ประสงค์จะ
ให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุขึ้นใช้เอง ทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้กระทาได้ โดยต้อง
ดาเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุ
ตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้
ระเบียบข้อบังคับ หรือข้อบัญญัตดิ งั กล่าวต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการการนโยบาย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
(3) การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจยั และพัฒนาเพื่อการให้บริการทางวิชาการ
ของสถาบันอุดมศึกษาหรือจ้างที่ปรึกษา ทั้งนีท้ ี่ไม่สามารถดาเนินการตาม
พระราชบัญญัตินไี้ ด้
(6) การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็น
หน่วยงานของรัฐโดยใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาคโดยไม่ใช้เงิน
บริจาคนัน้ ร่วมกับเงินงบประมาณ
การจัดซื้อจัดจ้างตาม (3) ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการกาหนด
นโยบายประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา โดยประกาศดังกล่าวจะ
กาหนดให้หน่วยงานของรัฐ เสนอเรื่องจัดซื้อจัดจ้าง ต่อ
คณะกรรมการนโยบายเพื่ออนุมัติให้ได้รับยกเว้นเป็นรายกรณีไป

มาตรา
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7

ที่
ประเด็น
7 หลักการตามพระราชบัญญัติ

8 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี

มาตรา
สรุปเนือ้ หา
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิด
8
ประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้
(1) คุ้มค่า
(2) โปร่งใส
(3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
(4) ตรวจสอบได้
11
ให้หน่วยงานของรัฐทาแผนจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และประกาศเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและหน่วยงานของรัฐตาม
วิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่
ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนัน้

9 การมีส่วนร่วมของประชาชนและ
ข้อตกลงคุณธรรมตามโครงการความ
ร่วมมือป้องกันการทุจริตในการ
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
10 คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ

11 เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

12 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้หน่วยงานของรัฐจัดให้ 16,18
ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ตั้งแต่การจัดทาร่าง TOR จนถึง
สิ้นสุดโครงการรวมทั้งให้หน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้เสนอราคา และผู้
สังเกตุการณ์ จัดทาบันทึกข้อตกลงคุณธรรม ตามข้อกาหนดของ
คณะกรรมการ คปท.
20,27
มี 5 คณะ ประกอบด้วย
32,37
(1) คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มี
อานาจกาหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ
(2) คณะกรรมการการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ มีอานาจตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเกี่ยวกับการปฏิบัติตาม
พรบ. กฎกระทรวง หรือระเบียบที่ออกตามความใน พรบ.นี้
(3) คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ มีอานาจในการ
กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกาหนดราคากลาง
(4) คณะกรรมการการความร่วมมือป้องกันการทุจริต (ค.ป.ท.) มีอานาจใน
การกาหนดแนวทางการทาข้อตกลงคุณธรรม
(5) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน มีอานาจในการ
พิจารณาข้อร้องเรียน พิจารณาอุทธรณ์
49
กรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการจัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
ให้เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและได้รับแต่งตั้งให้ดารงตาแหน่งที่
ปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับเงินเพิ่ม
หรือเงินอื่นทานองเดียวกัน
51
ผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่จะเข้าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ
ต้องขึ้นทะเบียนกับกรมบัญชีกลาง

ที่
ประเด็น
13 วิธีจดั ซื้อจัดจ้าง

14 ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้าง

สรุปเนือ้ หา
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระทาได้โดยวิธี ดังต่อไปนี้
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
(2) วิธีคัดเลือก
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง
* การจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
* การจัดซื้อจัดจ้างวิธีคัดเลือกให้ประกาศเชิญชวนก่อน เว้นแต่
- ประกาศแล้ว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
- เป็นพัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษ หรือซับซ้อน
- จาเป็นเร่งด่วน
- มีขอ้ จากัดด้านเทคนิค ต้องระบุยี่ห้อ
- ต้องซื้อจากต่างประเทศ
- พัสดุลับ
- งานจ้างซ่อมที่จาเป็นต้องถอดตรวจ ทราบความชารุด เสียหายก่อน
- กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
* การจัดซื้อจัดจ้างให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ได้ดังนี้
- ใช้วิธีประกาศเชิญชวนและวิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ/ไม่มีผู้ได้รับ
การคัดเลือก
- จัดซื้อจัดจ้างในวงเงินที่ไม่เกินวงเงินที่กาหนดในกฎกระทรวง
- มีคุณสมบัติโดยตรงรายเดียว หรือตัวแทนจาหน่ายรายเดียวในประเทศไทย
- ฉุกเฉิน อุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ
- จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนือ่ ง
- เป็นพัสดุที่ขายทอดตลาด
- ซื้อที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง เฉพาะแห่ง
- กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุแต่ละครั้งให้ผู้มีอานาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อ
จัดจ้างนัน้ ซึ่งจะกระทาโดยคณะกรรมการการจัดซื้อจัดจ้าง หรือเจ้าหน้าที่
คนใดคนหนึง่ ก็ได้
ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนด

มาตรา
55,56

61

ที่
ประเด็น
15 หลักการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

16 งานจ้างที่ปรึกษา

17 การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง

สรุปเนือ้ หา
หลักการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอตาม "วิธีประกาศเชิญชวน" หรือ "วิธี
คัดเลือก" ต้องคานึงถึง ราคา + เกณฑ์ ดังนี้
(1) ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน
(2) มาตรฐานสินค้า/บริการ
(3) บริการหลังการขาย
(4) เป็นพัสดุที่รัฐต้องการสนับสนุน (ตามกฎกระทรวง)
(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ (กรมบัญชีกลางจัดทา
ผลการประเมิน)
(6) ข้อเสนอด้านเทคนิค/ข้อเสนออื่น
(7) เกณฑ์อื่นตามกฎกระทรวง
มีทั้งหมด 3 วิธี (เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึง่ )
(1) วิธีประกาศเชิญชวน (ที่ปรึกษาทั่วไป)+(งานไม่ซับซ้อน)
(2) วิธีคัดเลือก (เชิญชวนโดยกาหนดคุณสมบัติเฉพาะ 3 รายขึ้นไป)
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง (เชิญชวนโดยกาหนดคุณสมบัติเฉพาะรายหนึง่ รายใด)
คือ วิธีตกลง (เดิม)
มีทั้งหมด 4 วิธี (อาจกระทาได้โดยวิธีใดวิธีหนึง่ )
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ใช้กบั งานที่มีลักษณะไม่ซับซ้อน
(2) วิธีคัดเลือก
- เคยประกาศเชิญชวนแล้ว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
- มีลักษณะซับซ้อน/ซับซ้อนมาก
- เป็นงานที่ต้องออกแบบหรือใช้ความคิด
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง เลือกจ้างรายใดรายหนึง่ ที่เคยทราบผลงานแล้ว
- ทาประกาศเชิญชวน หรือผ่านวิธีการคัดเลือกแล้วไม่มีผู้ยื่นฯ หรือ ผ่านการ
คัดเลือก
- งานจ้างที่วงเงินไม่เกินที่กาหนดในกฎกระทรวง
- เร่งด่วน/ด้านความมัน่ คงของชาติ
- จาเป็นต้องใช้รายเดิมทาต่อจากงานที่ทาไว้แล้ว
(4) วิธีประกวดแบบ เพื่อออกแบบก่อสร้างที่มีลักษณะพิเศษ ด้าน
ศิลปกรรมหรือสถาปัตยกรรมของชาติ

มาตรา
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79
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82
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ที่
ประเด็น
18 การทาสัญญา

19

20

21

22

มาตรา
สรุปเนือ้ หา
93,96,
ต้องทาสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการการนโยบายกาหนด เว้นแต่
97,98
- กรณีไม่ทาสัญญาตามแบบ ต้องส่งอัยการพิจารณาภายหลัง หากอัยการ
เห็นชอบถือว่าสมบูรณ์ แต่หากไม่เห็นชอบต้องให้แก้ไขข้อสัญญาตาม
ความเห็นอัยการทั้งนี้ สัญญาที่มีการแก้ไขหากคู่สัญญาไม่ ยอมลงนาม ให้ถอื
ว่าโมฆะ ซึ่งผลที่ตกเป็นโมฆะนัน้ หากมีความเสียหายจะต้องมีผู้รับผิดทางแพ่ง

- สามารถทาเป็นข้อตกลงแทนการทาสัญญาได้ตามเงื่อนไขที่กาหนดใน
มาตรา 96
- เมือ่ ลงนามในสัญญาจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ ผู้มีอานาจอนุมัติให้แก้ไขได้ ตาม
เงื่อนไขที่กาหนดในมาตรา 97
- ต้องประกาศเผยแพร่สาระสาคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลงนามแล้ว ใน
ระบบของกรมบัญชีกลางตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
การบริหารสัญญาและตรวจรับพัสดุ กาหนดให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับผิดชอบการบริหารสัญญา หรือ
ข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ
ในกรณีจดั ซื้อจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวง จะแต่งตั้ง
บุคคลหนึง่ บุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุนนั้ โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
การงด ลดค่าปรับ หรือการขยาย
มี 4 กรณี ดังนี้
ระยะเวลา
(1) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
(2) เหตุสุดวิสัย
(3) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนั หนึง่ อันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตาม
กฎหมาย
(4) เหตุอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การบอกเลิกสัญญา
มี 4 กรณี ดังนี้
(1) เหตุผลตามที่กฎหมายกาหนด
(2) เหตุอนั เชื่อได้ว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้
(3) เหตุอื่นตามที่กาหนดไว้ใน พรบ. นี้ หรือในสัญญา/ข้อตกลง
(4) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
การทิ้งงาน
มี 6 กรณี ดังนี้
(1) ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปทาสัญญาภายในเวลาที่กาหนด
(2) คู่สัญญา/ผู้รับจ้างช่วง ไม่ปฏิบัติตามสัญญา
(3) ผู้ยื่นข้อเสนอ/คู่สัญญา กระทาการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็น
ธรรม หรือไม่สุจริต
(4) ผลการปฏิบัติงานหรือการให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง มีขอ้ บกพร่อง ผิดพลาดหรือก่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
(5) ผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง มีส่วนได้เสียกับ
ผู้ประกอบการก่อสร้างในงานเดียวกัน
(6) การกระทาอื่นตามที่กาหนดในกฏกระทรวง
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109

ที่
ประเด็น
23 การอุทธรณ์

สรุปเนือ้ หา
ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อทาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกบั หน่วยงานของรัฐ มีสิทธิ
อุทธรณ์ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้
ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนด เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับ

มาตรา
114

การประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา
24 บทกาหนดโทษ

ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือผู้มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุปฏิบัติ หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้หนึง่ ผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต
ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึง่ ปีถงึ สิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมืน่ บาทถึง
สองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทาความผิดผู้นนั้ ต้องระวางโทษ
เท่ากับผู้กระทาความผิด
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