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กฎกระทรวงก าหนดให้หน่วยงานอืน่เป็นหน่วยงานของรัฐ1

กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์เกีย่วกบัผู้มีสิทธิขอขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ2

กฎกระทรวงก าหนดพสัดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและก าหนดวธีิการจดัซ้ือจดัจ้าง3

กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุโดยวธีิเฉพาะเจาะจง การไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ 
และการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพสัดุ 

4

กฎกระทรวงก าหนดหลกัเกณฑ์ วธีิการ และเงือ่นไขการขึน้ทะเบียนที่ปรึกษา5

กฎกระทรวงก าหนดอตัราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง6

กฎกระทรวงก าหนดเร่ืองการจดัซ้ือจดัจ้างกบัหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้7

กรมบัญชีกลาง  กองการพัสดุภาครัฐ



ร่างกฎกระทรวง 
ก าหนดวิธีเฉพาะเจาะจง เพิม่เติม

การจดังานพระราชพธีิถวายพระเพลงิพระบรมศพฯ1

เพือ่ช่วยเหลอืผู้ประสบภยักรณฉุีกเฉิน2

ที่เกีย่วกบัความมั่นคงของสถาบันพระมหากษตัริย์3

การจดัซ้ือจดัจ้างจากรัฐวสิาหกจิหรือนิตบุิคคลในเครือของหน่วยงานของรัฐเดยีวกนั4

ต้องใช้พสัดุน้ันโดยฉุกเฉิน หากใช้วธีิประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวธีิคดัเลอืกจะล่าช้า
เสียหายแก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ

5

กรมบัญชีกลาง  กองการพัสดุภาครัฐ



ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ประกาศในราชกจิจานุเบกษา วนัที ่23 สิงหาคม 2560 

2. การซือ้หรือจ้าง2. การซือ้หรือจ้าง

3. งานจ้างที่ปรึกษา3. งานจ้างที่ปรึกษา

4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

5. การท าสัญญาและหลักประกัน5. การท าสัญญาและหลักประกัน

6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

7. การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของผู้ประกอบการ7. การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของผู้ประกอบการ

8. การทิง้งาน8. การทิง้งาน

9. การบริหารพัสดุ9. การบริหารพัสดุ

1. ข้อความทั่วไป1. ข้อความทั่วไป

10. การร้องเรียน10. การร้องเรียน

2. การซือ้หรือจ้าง2. การซือ้หรือจ้าง

3. งานจ้างที่ปรึกษา3. งานจ้างที่ปรึกษา

4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง4. งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

5. การท าสัญญาและหลักประกัน5. การท าสัญญาและหลักประกัน

6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ6. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

7. การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของผู้ประกอบการ7. การประเมนิผลการปฏบัิตงิานของผู้ประกอบการ

8. การทิง้งาน8. การทิง้งาน

9. การบริหารพัสดุ9. การบริหารพัสดุ
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ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ

เร่ือง  หลกัเกณฑ์การจดัซือ้จดัจ้างของรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวกบัการพาณิชย์โดยตรง 
(มาตรา 7 (1))

เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัซือ้จดัจ้างยทุโธปกรณ์และการบริการท่ีเก่ียวกับความมัน่คงของ
ขาติ (มาตรา 7 (2))

เร่ือง หลกัเกณฑ์การใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือร่วมกบัเงินงบประมาณ
(มาตรา 7 (5))



ประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบียนผู้ประกอบการ

เร่ือง หลกัเกณฑ์การจดัซือ้จดัจ้างยทุโธปกรณ์และการบริการท่ีเก่ียวกบัความมัน่คงของชาติ

มาตรา 7 (2)

เร่ือง หลกัเกณฑ์การใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือร่วมกบัเงินงบประมาณ

(มาตรา 7 (5)



มาตรา 1–5 ข้อความท่ัวไป

มาตรา 6–15 หมวด 1 บทท่ัวไป

มาตรา 16-19 หมวด 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการ
ในการป้องกันการทุจริต

มาตรา 20-45 หมวด 3 คณะกรรมการ 

มาตรา 46-50 หมวด 4 องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ

มาตรา 51-53 หมวด 5 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ

มาตรา 54-68 หมวด 6 การจัดซื้อจัดจ้าง

พระราชบัญญัตกิารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดภุาครฐั พ.ศ. 2560
มีผลใช้บังคับในวันที่ 23 สิงหาคม 2560

• โครงสร้าง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แบ่งออกเป็น 15 หมวด จ านวน 132 มาตรา



มาตรา 69-78 หมวด 7 งานจ้างท่ีปรึกษา

มาตรา 79-92 หมวด 8 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง

มาตรา 93-99 หมวด 9 การท าสัญญา

มาตรา 100-105 หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ

มาตรา 106-108 หมวด 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มาตรา 109-111 หมวด 12 การทิ้งงาน

มาตรา 112-113 หมวด 13 การบริหารพัสดุ

มาตรา 114-119 หมวด 14 การอุทธรณ์

มาตรา 120-121 หมวด 15 บทก าหนดโทษ

มาตรา 122-132 บทเฉพาะกาล

• โครงสร้าง พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
แบ่งออกเป็น 15 หมวด จ านวน 132 มาตรา



มาตรา  6

มาตรา ๖  เพื่อให้การปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ และป้องกันปัญหาการทุจริต ให้หน่วยงานของรัฐปฏิบัติ
ตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ และกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้ 

เพื่อให้การด าเนินงานของรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หน่วยงานของรัฐในต่างประเทศ
หรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐที่ตั้งอยู่ในต่างประเทศ หรือหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง เกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัว หากรัฐวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ หรือ
หน่วยงานของรัฐนั้นประสงค์จะจัดให้มีระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุขึ้นใช้เองทั้งหมดหรือแต่บางส่วน ก็ให้กระท าได้ โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ เว้นแต่ในต่างประเทศที่หน่วยงานของ
รัฐหรือส่วนงานของหน่วยงานของรัฐตั้งอยู่มีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของ
ต่างประเทศนั้นเป็นการเฉพาะหรือก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสอง จะก าหนดให้การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกหรือวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา ๕๖ เป็นอย่างอื่นก็ได้ 

ระเบียบ ข้อบังคับ หรือข้อบัญญัติตามวรรคสองและวรรคสาม ต้องได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการนโยบาย และให้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา



มาตรา ๗   พระราชบัญญัตินี้มิให้ใช้บังคับแก่
(1)  การจัดซื้อจัดจ้างของรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวกับการพาณิชย์โดยตรง
(2)  การจัดซื้อจัดจ้างยุทโธปกรณ์และการบริการที่ เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ

โดยวิธีรัฐบาลต่อรัฐบาลหรือโดยการจัดซื้อจัดจ้างจากต่างประเทศที่กฎหมายของประเทศนั้น
ก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

(3)  การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการของ 
สถาบันอุดมศึกษา หรือการจ้างที่ปรึกษา ทั้งนี้ ที่ไม่สามารถด าเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ได้

(4)  การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศองค์การ  
ระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศองค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่
มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิ หรือเอกชน ต่างประเทศที่สัญญาหรือข้อก าหนดในการให้เงินกู้หรือ
เงินช่วยเหลือก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น

มาตรา  7



(5)  การจัดซื้อจัดจ้างโดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศองค์การ
ระหว่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศองค์การต่างประเทศทั้งในระดับรัฐบาลและที่
มิใช่ระดับรัฐบาล มูลนิธิ หรือเอกชน ต่างประเทศที่สัญญาหรือข้อก าหนดในการให้เงินกู้หรือ
เงินช่วยเหลือก าหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือนั้นร่วมกับเงินงบประมาณ
ซึ่งจ านวนเงินกู้หรือเงินช่วยเหลือที่ใช้นั้นเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบาย
ประกาศก าหนดในราชกิจจานุเบกษา

(6)  การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาหรือสถานพยาบาลที่เป็นหน่วยงานองรัฐ โดย
ใช้เงินบริจาครวมทั้งดอกผลของเงินบริจาคโดยไม่ใช้เงินบริจาคนั้นร่วมกับเงิน
งบประมาณ

มาตรา  7 (ต่อ)



การจัดซื้อจัดจ้างตาม (1) (2) และ (3) ที่ ได้รับยกเว้นมิ ให้น าพระราชบัญญัตินี้
มาใช้บังคับ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายประกาศ ก าหนดใน
ราชกิจจานุเบกษา โดยประกาศดังกล่าวจะก าหนดให้หน่วยงานของรัฐเสนอเรื่องการจัดซื้อจัด
จ้ า ง ใ ด ต าม  ( 1 )  ( 2 )  ห รื อ  ( 3 )  ต่ อ  ค ณ ะก ร ร ม ก า ร น โ ย บ าย เ พื่ อ อ นุ มั ติ ใ ห้ ไ ด้
รับยกเว้นเป็นรายกรณีไปก็ได้ 

การยกเว้นมิ ให้ น าบทบัญญัติ แห่ งพระราชบัญญัตินี้ มา ใช้บั งคับแก่การจัดซื้ อ
จัดจ้างใดทั้ งหมด หรือแต่บางส่วนนอกเหนือจากการยกเว้นตามวรรคหนึ่ ง  ให้ตรา
เป็นพระราชกฤษฎีกาตามข้อเสนอของ คณะกรรมการนโยบาย 

กรณีตามวรรคหนึ่งและวรรคสาม ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีกฎหรือระเบียบเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามหลักเกณฑ์และแนวทางของพระราชบัญญัตินี้ โดยอย่าง
น้อยต้องมีหลักการ ตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง 

มาตรา  7 (ต่อ)



คุ้มค่า

โปร่งใสประสทิธิภาพ
ประสทิธิผล

ตรวจสอบได้

หลกัการจดัซ้ือจดัจา้ง (มาตรา ๘)



หลักการ

ยกเว้น

ให้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

กรณจี าเป็นเร่งด่วนหากล่าช้าจะเสียหายแก่ราชการ ใช้ในราชการลบั  
วงเงนิเลก็น้อย กรณฉุีกเฉินเน่ืองจากภัยธรรมชาต ิหรือเป็นพสัดุทีจ่ะ
ขายทอดตลาด

การจดัท าแผนจดัซ้ือจดัจา้ง (มาตรา ๑๑)



การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง
ต้องประกาศเผยแพร่แผน
ดงักลา่วในระบบเครือข่าย

สารสนเทศของกรมบญัชีกลาง
และของหน่วยงานของรัฐ
ตามวิธีการท่ีกรมบญัชีกลาง
ก าหนด และให้ปิดประกาศ
โดยเปิดเผย ณ สถานท่ี
ปิดประกาศของหน่วยงาน

ของรัฐนัน้ด้วย 
หากไม่ได้ประกาศเผยแพร่
แผนฯโครงการใดในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลาง จะไม่

สามารถด าเนินการจัดซือ้
จัดจ้าง

ในโครงการนัน้ได้

แผนการจัดซ้ือ
จัดจ้างประจ าปี

ให้ประกอบด้วยรายการ
อย่างน้อยดังต่อไปนี้

1. ช่ือโครงการ
ที่จะจัดซ้ือ
จัดจ้าง

2. วงเงนิที่จะ
จัดซ้ือจัดจ้าง
โดยประมาณ

3. ระยะเวลา
ที่คาดว่าจะ
จัดซ้ือจัดจ้าง

4. รายการอืน่
ตามที่

กรมบัญชีกลาง
ก าหนด
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ผู้มีหน้าที่
ด าเนินการ

ผู้ย่ืน
ข้อเสนอ
หรือ
คู่สัญญา

การมีส่วนไดเ้สีย (มาตรา ๑๓)



ผิดพลาด
เลก็น้อย

ไม่มีผล
อย่างมี
นัยส าคัญ

การจดัซือ้
จดัจ้างนัน้
ไมเ่สียไป

การด าเนินการท่ีไม่เสียไป (มาตรา ๑๔)



การจดัซ้ือจดัจา้ง

วธีิประกาศ
เชญิชวน
ทั่วไป

วิธีคัดเลือก

วธีิเฉพาะ  
เจาะจง

เชญิชวนให้ผู้ประกอบการ
ทั่วไป ที่มีคุณสมบัตติรง      
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดเข้า

ยื่นข้อเสนอ

เชญิชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัตติรงตามที่ก าหนดซึ่งต้อง  
ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
เว้นแต่ มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติ

ตรงตามก าหนดน้อยกว่า 3 ราย

เชญิชวนผู้ประกอบการที่มี
คุณสมบัตติรงตามที่ก าหนด
รายใดรายหน่ึงให้เข้ายื่น

ข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจา
ต่อรองราคากับหน่วยงานของ

รัฐโดยตรง



วธีิการซ้ือหรือจา้ง

มี 3 วธีิ

3. วธีิเฉพาะ
เจาะจง

2. วธีิคดัเลอืก

1. วธีิประกาศ
เชิญชวนทั่วไป

- วธีิตลาดอเิลก็ทรอนิกส์ 
(e-market)

- วธีิประกวดราคาอเิลก็-
ทรอนิกส์ (e-bidding)

- วธีิสอบราคา
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Workflow เฉพาะเจาะจง.docx
Workflow วิธีคัดเลือก.docx


หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ ผู้มีอ านาจเหนือขึน้ไปหน่ึงชัน้

วธีิประกาศเชญิชวน
ทั่วไป

ไม่เกนิ 200,000,000 บาท เกนิ 200,000,000 บาท

วธีิคัดเลือก ไม่เกนิ 100,000,000  บาท เกนิ 100,000,000  บาท

วธีิเฉพาะเจาะจง ไม่เกนิ 50,000,000  บาท เกนิ 50,000,000  บาท

อ านาจในการสัง่ซ้ือหรือสัง่จา้ง

ส าหรับรัฐวิสาหกจิใดมีความจ าเป็นจะก าหนดแตกต่าง ให้เสนอคณะกรรมการ
วินิจฉัยเพื่อขอความเหน็ชอบ
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ผูมี้อ  านาจเหนือข้ึนไปหน่ึงชั้น

22

1. ราชการส่วนกลางทีม่ฐีานะเทยีบเท่ากรม ปลดักระทรวง หรือปลดัทบวง แล้วแต่กรณี

2. ราชการส่วนภูมภิาค ปลดักระทรวงต้นสังกดัของหน่วยงานของรัฐ
เจ้าของงบประมาณ

3. ราชการส่วนท้องถิ่น ผู้ว่าราชการจังหวดั

4. รัฐวสิาหกจิ คณะกรรมการของรัฐวสิาหกจิ

5. มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐ สภามหาวทิยาลยั
6. ส่วนราชการทีข่ึน้ตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรี 
ส านักเลขาธิการวุฒิสภา ส านักเลขาธิการสภาผู้แทน
ราษฎร หรือ กรุงเทพมหานคร

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อ านาจ
เหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน 

7. กรณนีอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้ ตาม (1) – (6) ผู้บงัคบับญัชา ผู้ก ากบัดูแล หรือผู้ควบคุม
ช้ันเหนือขึน้ไปหน่ึงช้ัน แล้วแต่กรณี

8. กรณไีม่มผู้ีบงัคบับญัชา ผู้ก ากบัดูแล หรือผู้ควบคุม ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐน้ันเป็นผู้ใช้อ านาจ
เหนือขึน้ไปหน่ึงช้ันเอง



มาตรา  56



มาตรา  56 (ต่อ)

(ช)  เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความช ารุดเสียหายเสียก่อน
จึงจะประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนิกส์ 

(ซ)  กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
(๒)  กรณีดังต่อไปนี้  ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง 

(ก)  ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วแต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือ
ข้อเสนอนั้นไม่ได้รับการคัดเลือก

(ข)  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงิน
ในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(ค)  การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีผู้ประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุจากผู้ประกอบการซึ่ ง เป็นตัวแทนจ าหน่ายหรือตัวแทนผู้ ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมาย
เพียงรายเดียวในประเทศไทยและไม่มีพัสดุอ่ืนที่จะใช้ทดแทนได้

(ง)  มีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติ หรือเกิด
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธี
คัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจท าให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง  



มาตรา 56 (ต่อ)

(จ)  พัสดุที่จะท าการจัดซื้อจัดจ้างเป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และ
มีความจ าเป็นต้องท าการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมเพื่อความสมบูรณ์หรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น โดยมูลค่าของ
พัสดุที่ท าการจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่าพัสดุที่ได้ท าการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว

(ฉ)  เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของ
ต่างประเทศ

(ช)  เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจ าเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(ซ)  กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
รัฐมนตรีอาจออกกฎกระทรวงตาม (๑) (ซ) หรือ (๒) (ซ) ให้เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน

ตามมาตรา ๖๕ (๔) ก็ได้ หากรัฐมนตรีออกกฎกระทรวงตาม (๒) (ซ) เป็นพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือ
สนับสนุนตามมาตรา ๖๕ (๔) แล้ว เมื่อหน่วยงานของรัฐจะท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้นให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ตาม (๒) (ซ) ก่อน

ในกรณีหน่วยงานของรัฐในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะท าการจัดซื้อจัด
จ้างโดยใช้วิธีคัดเลือกหรือวิธีเฉพาะเจาะจง โดยไม่ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อนก็ได้

รัฐมนตรีอาจออกระเบียบเพื่อก าหนดรายละเอียดอื่นของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามวรรคหนึ่งเพิ่มเติม
ได้ตามความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ในการด าเนินการ



การอทุธรณ์

ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอมีสิทธิอุทธรณ์
กรณีที่เหน็ว่าหน่วยงานของรัฐมิได้
ปฏิบัตใิห้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และ
วธีิการที่ก าหนดในพระราชบัญญัตนีิ ้
เป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการคัดเลือก

หากหน่วยงานของรัฐไม่เหน็ด้วยกับ
ค าอุทธรณ์ให้รายงานต่อ

คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์ การ
วนิิจฉัยของคณะกรรมการพจิารณา

อุทธรณ์ให้เป็นที่สุด



มา
ตร

า ๕
๖(
๑)
 (ค

)
วิธีคดัเลือก 
กรณีจ าเป็น
เร่งด่วน

มา
ตร

า ๕
๖

(๒
)

วิธี
เฉพาะเจาะจง

มา
ตร

า ๙
๖

วร
รค

 ๒ วงเงินเล็กน้อย
ที่ไม่ต้องท า
ข้อตกลง

ขอ้ยกเวน้การลงนามในสัญญา (มาตรา ๖๖)



บทก าหนดโทษ (มาตรา ๑๒๐)

เจ้าหน้าที่หรือผู้มีอ านาจปฏบัิติหรือ
ละเว้นการปฏบิัตหิน้าที่โดยมิชอบเพื่อให้เกิด

ความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด หรือปฏบิัติ
หรือละเว้นการปฏบิัตหิน้าที่โดยทุจริต 
ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ 1-10 ปี 

หรือปรับตัง้แต่ 2 หม่ืน – 2 แสนบาท  
หรือทัง้จ าทัง้ปรับ

ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการ
กระท าความผิดดังกล่าว ผู้นัน้ต้อง
ระวางโทษตามที่ก าหนดไว้ส าหรับ

ความผิดนัน้ 


