
  
15) การจ้างออกแบบหรือควบคมุงานก่อสร้างผูร้ับจ้าง

ออกแบบและควบคุมงานสามารถเป็นรายเดียวกันได้ มีทั้งหมด 
4วิธี 

1. วิธีประกาศเชิญชวน  
 2. วิธีคัดเลือก  
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง  
 4. วิธีประกวดแบบ  
 16) การท าสัญญา ต้องท าสญัญาตามแบบท่ี

คณะกรรมการนโยบายก าหนดเวน้แต่  
 - เห็นว่าข้อสัญญาอาจเสียเปรียบต้องการแก้ไขต้องส่ง
อัยการเห็นชอบ  
 - เท่านี้ไม่อาจไม่อาจท าสัญญาตามแบบท่ีก าหนดจ าเป็นต้อง
ร่างใหม่ต้องส่งอัยการเห็นชอบ  
 - กรณีท าสัญญาภาษาอังกฤษให้ท าสรุปสาระส าคัญเป็น
ภาษาไทยด้วยตามหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการนโยบาย
ก าหนด  
 - กรณีไม่ท าสัญญาตามแบบต้องส่งอัยการพิจารณาภายหลัง
พระอัยการเห็นชอบถือว่าสมบูรณ์แต่หากไม่เห็นชอบต้องให้
แก้ไขข้อสัญญาท าความเห็นอัยการทั้งนี้สัญญาที่มีการแก้ไขหา
คู่สัญญาไม่ยอมลงนามให้ถือว่าเป็นโมฆะซึ่งผลที่ตกเป็นโมฆะนั้น
หากมีความเสียหายจะต้องมีผู้รับผิดชอบทางแพ่ง 
  - สามารถท าเป็นข้อตกลงแทนการท าสัญญาได้ตามเง่ือนไข
ที่ก าหนดในมาตรา 9  
 - เมื่อลงนามในสัญญาแล้วจะแก้ไขไม่ได้เป็นแฟนผู้มีอ านาจ
อนุมัติให้แก้ไขได้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในมาตรา 97 
 - ต้องประกาศเผยแพร่ส าคัญของสัญญาหรือข้อตกลงที่ลง
นามแล้วในระบบของกรมบัญชีกลางตามวิธีการนิคมบัญชีกลาง
ก าหนด 
 17) การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุก าหนดให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุรับผิดชอบบริหารสัญญาหรือ
ข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุมีคณะกรรมการท าหน้าที่ทั้งซื้อ
จ้างจ้างที่ปรึกษาจ้างออกแบบและควบคุมงาน  
  

 
18) การงดลดค่าปรับหรือการขยายระยะเวลามี 4 กรณีดังนี้  

 1. เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ  
 2. เหตุสุดวิสัยสามเหตุเกิดจากพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่
คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดชอบตามกฎหมายเหตุอื่นตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง 
 19) การบอกเลิกสัญญามี 4 กรณีดังนี้  
 1. เหตุตามที่กฎหมายก าหนด  
 2. เหตุอันเชื่อได้ว่าคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญญาได้  
 3. เหตุผลตามที่ก าหนดไว้ในพ.ร.บ. นี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง  
 4. อื่นๆตามระเบียบที่รมว. ก าหนด  
 20) การทิ้งงานมี 6 กรณีดังนี้  
 1. ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมไปท าสัญญาภายในเวลาที่ก าหนด  
 2. คู่สัญญาหรือผู้รับจ้างช่วงไม่ปฏิบัติตามสัญญา  
 3. ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญากระท าการขัดขวางการแข่งขัน
ราคาอย่างเป็นธรรมหรือไม่สุจริต  
 4. ผลการปฏิบัติงานหรือการให้บริการงานจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่องผิดพลาดหรือก่อให้เกิดความ
เสียหายอย่างร้ายแรง  
 5 ผู้ให้บริการงานสร้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างมี
ส่วน ได้เสียกับผู้ประกอบการก่อสร้างในงานเดียวกัน  
 6. กระท าอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  
 21) การอุทธรณ์ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพื่อท าการจัดซื้อจัดจ้าง
พัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิ์อุทธรณ์เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ก าหนดเป็นเหตุให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะ
หรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญา  
 22) บทก าหนดโทษผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอ านาจใน
การด าเนินการเกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุปฏิบัติ
หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือ
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริตต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่ 1 ปีถึง10ปีหรือปรับตั้งแต่ สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือ
ทั้งจ าทั้งปรับผู้ใดเป็นผู้ใช้ผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดผู้นั้นต้อง
ระวางโทษเท่ากับผู้กระท าความผิด 

 
 

 

 

 

 

 

 

หลักสูตร “เรียนรู้แนวทางปฏิบัตงิาน ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และ พ.ร.บ.การ
จัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560  และข้อแนะน าการตรวจสอบ หรือ

ข้อบกพร่องการปฏิบัติด้านการจัดซื้อจัดจ้างใน
มุมมองของ สตง.” 

 

 
โทร.  034-636828  

โทรสาร.  034-636828 ต่อ 200 
 

 



 

สรุปสาระส าคัญ พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้าง   และ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

1) วันท่ีบังคับใช้ เมื่อพ้นก าหนด 180 วันนับแต่วันประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป ประกาศใช้เมื่อ 24 กุมภาพันธ์ 
2560 มีผลบังคับใช้วันท่ี 23 สิงหาคม 2560 เป็นต้นไป  

2) การยกเลิกให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุการจัดซื้อ
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุในกฎหมายระเบียบข้อบังคับประกาศ
ข้อบัญญัติและข้อก าหนดใดๆของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้
บังคับแห่งพระราชบัญญัตินี้  

  3) พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับกับ ราชการส่วนกลางราชการ
ส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณองค์การมหาชนองค์กรอิสระองค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการของศาลมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ
หน่วยงานสังกัดรัฐสภา หรือในก ากับของรัฐสภาหน่วยงานอิสระ
ของรัฐและหน่วยงานอื่น ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง  

  4) ผู้รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรักษาการ
ตามพระราชบัญญัตินี้และมีอ านาจออกฎกระทรวงและระเบียบ
เพื่อปฏิบัติการตามพระราชบัญญัตินี้ 

  5) ข้อยกเว้นไม่ต้องใช้ระเบียบของกระทรวงการคลัง เพื่อให้
การด า เนินงานของหน่วยงานของรัฐอื่นตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวงเกิดความยืดหยุ่นและมีความคล่องตัวทางหน่วยงาน
ของรัฐนั้นประสงค์จะจัดให้มีระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญัติ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุขึ้นใช้เองทั้งหมด
หรือแต่บางส่วนก็ให้กระท าได้โดยต้องด าเนินการให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุตามแนวทางของ
พระราชบัญญัตินี้ ระเบียบข้อบังคับหรือข้อบัญญัติดังกล่าวต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายและให้ประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

 
 
  
   
 

 
 
6) หลักการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุ ของหน่วยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
หน่วยงานของรัฐและต้องสอดคล้องกับหลักการดังต่อไปนี้  

  1. คุ้มค่า  
  2. โปร่งใส  
  3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
  4. ตรวจสอบได ้
  7) การมีส่วนร่วมของประชาชน ข้อตกลงคุณธรรมตาม

โครงการความร่วมมือป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการสังเกตการตั้งแต่การ
จัดท าร่าง TOR จนถึงสิ้นสุดโครงการ รวมทั้งให้หน่วยงานเจ้าของ
โครงการ ผู้เสนอราคาและผู้สังเกตการจัดท าบันทึกข้อตกลง
คุณธรรมตามข้อก าหนดของคณะกรรมการคปท. 

 8)  คณะกรรมการตามพระราชบัญญัติ  มี  5  คณะ
ประกอบด้วย  
 1. คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐมีอ านาจก าหนดนโยบายกฎระเบียบ (อธิบดีกรมส่งเสริม
การปกครองท้องถิ่นเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง)  
 2. คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหา ข้อหารือ
เกี่ยวกับการปฏิบัติตามพ.ร.บ.กฎกระทรวงหรือระเบียบที่ออกตาม
ความในพ.ร.บ.นี้ (ผู้แทนกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น
กรรมการโดยต าแหน่ง )  
 3. คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
มีอ านาจในการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง  
 4. คณะกรรมการความร่วมมือปกป้องกันทุจริตมีอ านาจใน
การก าหนดแนวทางการท าข้อตกลงคุณธรรม  
 5. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียนมีอ านาจ
ในการพิจารณาข้อร้องเรียนพิจารณาอุทธรณ์ (ผู้แทนกรม ส่งเสริมการ
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นกรรมการโดยต าแหน่ง)  
  

 
9) เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุกรมบัญชีกลางมีหน้าที่ในการจัดให้มีหลักสูตรการ
ฝึกอบรมเพื่อส่งเสริมและพัฒนาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้และความ
เช่ียวชาญเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐให้
เจ้าหน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งที่
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุมีสิทธิได้รับ
เงินเพิ่มหรือเงินอ่ืนท านองเดียวกัน  
 10) การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างที่จะเข้าเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐต้องขึ้นทะเบียน
กับกรมบัญชีกลาง  
 11) วิธีจัดซื้อจัดจ้างการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุอาจกระท าได้ดังนี ้ 
 1. วิธีประกาศเชิญชวน  
 2. วิธีคัดเลือก  
 3. วิธีเฉพาะเจาะจง  
 12) ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง ในการจัดซื้อ
จัดจ้างพัสดุแต่ละครั้งให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจา้ง
นั้นซึ่งจะกระท าโดยคณะกรรมการจัดซื้อจัดจ้างหรือเจ้าหน้าที่คนใด
คนหนึ่งก็ได้ค่าตอบแทนผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามที่
กระทรวงการคลังก าหนด 
 13) หลักการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอหลักการพิจารณา
คัดเลือกข้อเสนอตามวิธีประกาศเชิญชวนด้วยวิธีการคัดเลือกต้อง
ค านึงถึงราคาบวกเกณฑด์ังนี้  
 1. ต้นทุนตลอดอายุการใช้งาน  
 2. มาตรฐานสินค้าหรือบริการ  
 3. บริการหลังการขาย  
 4. เป็นพัสดุที่รัฐต้องการสนับสนุนตามกฎกระทรวง  
 5. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ  
 6. ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออ่ืน  
 7. เกณฑ์อื่นตามกฎกระทรวง 
  14) งานจ้างที่ปรึกษา มีท้ังหมด 3 วิธี เลือกใช้วิธีใดวิธีหนึ่ง  
  1 วิธีการประกาศเชิญชวน  
  2 วิธีคัดเลือก  
  3 วิธีเฉพาะเจาะจง 


