คู่มือปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1. ความเป็นมา หลักการและเหตุผล
การประกาศใช้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 เพื่อให้การ
ดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐมีกร อบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยการ
กาหนดเกณฑ์มาตรฐานกลางเพื่อให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งนาไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ โดยมุ่งเน้นการเปิดเผย
ข้อมูลต่อสาธารณชนให้มากที่สุดเพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการ
ดาเนินการจัดซื้อจั ดจ้างที่คานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสาคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้
จ่ายเงิน มีการวางแผนการดาเนินงานและมีการประเมินผลการปฏิบัติงานซึ่งจะทาให้การจัดซื้อจัดจ้างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเพื่อให้เป็นไปตามหลัก ธรรมาภิบาล มีการส่งเส ริมให้ภาคประชาชน มี
ส่วนร่วมในการตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งเพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ประกอบกับมาตรการอื่น ๆ เช่น การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทาให้เกิดความโปร่งใสในกา รดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ อันจะเป็นการสร้างความ
เชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและก่อให้เกิดผลดีกับการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐให้เป็นที่ยอมรับโดยทั่วไป
2. องค์ประกอบของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ประกอบด้วย 15 หมวด 132 มาตรา ได้แก่
นิยาม
หมวดที่ 1 บททั่วไป
หมวดที่ 2 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกันการทุจริต
หมวดที่ 3 คณะกรรมการ
หมวดที่ 4 องค์กรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
หมวดที่ 5 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ
หมวดที่ 6 การจัดซื้อจัดจ้าง
หมวดที่ 7 งานจ้างที่ปรึกษา
หมวดที่ 8 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
หมวดที่ 9 การทาสัญญา
หมาวดที่ 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
หมวดที่ 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
หมวดที่ 12 การทิง้ งาน
หมวดที่ 13 การบริหารพัสดุ
หมวดที่ 14 การอุทธรณ์
หมวดที่ 15 บทกาหนดโทษ
บทเฉพาะกาล
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3. การบังคับใช้
หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์ การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หน่วยธุรการ
ของศาล มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภา หน่วยงานอิสระของรัฐ
และหน่วยงานอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
4. หลักการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่ว ยงานของรัฐต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงาน
ของรัฐ และต้องสอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้
1) คุ้มค่า โดยพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างต้องมีคุณภาพหรือคุณลักษณะที่ตอบสนองวัตถุประสงค์ในการใช้
งานของหน่วยงานของรัฐ มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารพัสดุที่เหมาะสมและชัดเจน
2) โปร่งใส โดยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุต้องกระทาโดยเปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการปฏิบัติต่อผู้ประกอบการทุกรายโดยเท่าเทียมกัน มีระยะเวลาที่เหมาะสมและ
เพียงพอต่อการยื่นข้อเสนอ มีหลักฐานการดาเนินงานชัดเจน แ ละมีการเปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน
3) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยต้องมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ล่วงหน้าเพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีกาหนดเวลาที่เหมาะสมโดยมี
การประเมินและเปิดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
4) ตรวจสอบได้ โดยมีการเก็บข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุอย่างเป็นระบบเพื่อ
ประโยชน์ในการตรวจสอบให้หน่วยงานของรัฐใช้หลักการตามวรรคหนึ่งเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจั ดจ้างและการบริหารพัสดุ หากการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นไปตามหลักการดังกล่าว แต่ไม่มีผลต่อการ
จัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยสาคัญ หรือเกิดจากกรณีเร่งด่วน หรือมีเหตุผลหรือความจาเป็นอื่น การจัดซื้อจัดจ้าง
นั้นย่อมไม่เสียไป
5. สาระสาคัญพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
5.1 การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐคานึงถึง
คุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจั ดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กาหนดคุณลักษณะของพัสดุให้
ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างตาม
วัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
5.2 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย
สารสนเทศของของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดและให้ปิด
ประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น ยกเว้น กรณีเร่งด่วนหรือใช้ในราชก าร
ลับ กรณีที่มีวงเงินตามที่กาหนดหรือมีความจาเป็นฉุกเฉิน หรือที่จะขายทอดตลาด การจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงิน
ค่าจ้างตามกาหนดหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
(กรณีงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่
เร่งด่วนหรือเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ หากหน่วยงานของรัฐไม่ไ ด้ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัด
จ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างใน
โครงการนั้นได้ และเมื่อสิ้นสุดกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างแล้วต้องจัดทาบันทึกและรายงานผลการพิจารณา)
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5.3 การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ ประกอบการในการป้องกันการทุจริต จะต้องมีข้อตกลง
คุณธรรมร่วมกันระหว่างหน่วยงานเจ้าของโครงการ ผู้เสนอราคา และผู้สังเกตการณ์ โดยตกลงร่วมกันว่าจะ
ไม่กระทาการทุจริตในเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างผู้สังเกตการณ์ เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญ มีประสบการณ์ใน
โครงกา รที่เข้าร่วมสังเกตการณ์ มีความเป็นกลางและไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียในโครงการนั้น ๆ การเข้าร่วม
สังเกตการณ์ ตั้งแต่การจัดทาร่าง TOR จนถึงสิ้นสุดโครงการ
5.4 คณะกรรมการในระดับนโยบายมีจานวน 5 คณะ ได้แก่ คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภ าครัฐ คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ
คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันทุจริต
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน (คณะกรรมการฯ ตามข้อนี้ อยู่ในความรับผิดชอบของ
กระทรวงการคลัง)
5.5 การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ให้คณะกรรมการราคากลางกาหนดหลักเกณฑ์ในการขึ้นทะเบียน
ผู้ประกอบการก่อสร้าง สาหรับการขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการพัสดุอื่น ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการราคา
กลางเห็นสมควรให้กรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่ขึ้นทะเบียนไว้แล้วในระ
บบเครือข่าย
สารสนเทศในกรณีที่กรมบัญชีกลางได้ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการไว้แล้ว หน่วยงานของรัฐไม่ต้องจัดให้มีการขึ้น
ทะเบียนอีก
5.6 การจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 3 วิธี ได้แก่
1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป เป็นการเชิญชวนให้ผู้ประกอบการทั่วไป ที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่กาหนดเข้ายื่นข้อเสนอ ได้แก่
(1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) คือ การซื้อหรือจ้างที่มีคุณลักษณะไม่
ซับซ้อน ถ้าวงเงินเกิน 500,000 - 5,000,000 บาท ให้ใช้ใบเสนอราคา ถ้าวงเงินเกิน 5,000,000
บาท ให้ใช้ประมูลโดยอิเล็กทรอนิกส์
(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งซึ่ง
มีวงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็นสินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e - catalog) โดยให้ดาเนินการ ในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(Electronic Bidding : e - bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
(3) วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งเกิน
500 ,000 แต่ไม่เกิน
5,000,000 บาท ให้กระทาได้ในกรณีที่พื้นที่มีข้อจากัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต หรือผู้ประกอบการ
ในพื้นที่ไม่สามารถเสนอราคาทางอิเล็กทรอนิกส์ได้
2) วิธีคัดเลือก เป็นการเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดซึ่งต้อง
ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดน้อยกว่า 3 ราย
ทั้งนี้ สามารถใช้วิธีคัดเลือกได้ภายใต้หลักเกณฑ์เงื่อนไข ดังนี้
(1) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้ว ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการ
คัดเลือก
(2) พัสดุที่มีคุณลักษณะเฉพาะเป็นพิเศษหรือซับซ้อน หรือต้องผลิต ก่อสร้าง หรือ
ให้บริการโดยผู้ปร ะกอบการที่มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือมีความชานาญเป็นพิเศษ หรือมีทักษะสูงและ
ผู้ประกอบการมีจานวนจากัด
(3) มีความจาเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้
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(4) ลักษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจากัดทางเทคนิคที่จาเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการ
เฉพาะ
(5) ต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศหรือดาเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
(6) ใช้ในราชการลับ หรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ หรือ
เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
(7) งานจ้างซอมพัสดุที่จาเป็นถอดตรวจให้ทราบความชารุดเสียหายเสียก่อน จึง จะ
ประมาณค่าซ่อมได้
(8) กรณีอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
3) วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดรายใด
รายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรงตามเงื่อนไข ดังนี้
(1) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้
ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
(2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จาหน่วย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินใน
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ตามที่กาหน ดในกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ต้องทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ข้อ 1
(3) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผู้ ประกอบการซึ่งเป็น
ตัวแทนจาหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพัสดุอื่นที่จะ
ใช้ทดแทนได้
(4) มีความจาเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัยและ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรื อวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทาให้เกิด
ความเสียหายร้ายแรง
(5) เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจาเป็นต้อง
จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่า
(6) เป็นพั สดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ
หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(7) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(8) กรณีอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
5.7 การจ้างที่ปรึกษามี 3 วิธี ได้แก่ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง
5.8 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างมี 4 วิธี ได้แก่ วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป วิธี
คัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง วิธีประกวดแบบ
5.9 อานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง
ข้อ 84 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปครั้งหนึ่ง ให้เป็นอานาจของผู้
ดารงตาแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200,000,000 บาท
(2) ผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 200,000,000 บาท
ข้อ 85 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีคัดเลือกครั้งหนึ่ง ให้เป็นอานาจของผู้ดารงตาแหน่งและ
ภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
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(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100,000,000 บาท
(2) ผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 100,000,000 บาท
ข้อ 86 การสั่งซื้อหรือสั่งจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงครั้งหนึ่ง ให้เป็นอานาจของผู้ดารง
ตาแหน่งและภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 50,000,000 บาท
(2) ผู้มีอานาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น เกิน 50,000,000 บาท
5.10 การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างก่อนลงนามในสัญญา หน่วยงานของรัฐอาจประกาศยกเลิกการ
จัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดาเนินการไปแล้วได้ในกรณี ดังต่อไปนี้
(1) หน่วยงานของรัฐนั้นไม่ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง หรือ
เงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรไม่เพียงพอที่จะดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้นต่อไป
(2) มีการกระทาที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือที่ได้รับการคัดเลือ ก
ข้อเสนอมีผลประโยชน์ร่วมกันหรือมีส่วนได้เสียกับรายอื่นหรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมหรือสมยอมกัน
กับรายอื่นหรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคาหรือส่อว่ากระทาการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
(3) การดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อ จัดจ้างต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
หน่วยงานของรัฐหรือกระทบต่อประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นในทานองเดียวกับ (1) (2) หรือ (3) ทั้งนี้ ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
การยกเลิกการจัดซื้อ จัดจ้างตามวรรคหนึ่งเป็นเอกสิทธิ์ของหน่วยงานของรัฐ ผู้ยื่นข้อเสนอใน
การจัด ซื้อจัดจ้างที่ถูกยกเลิกนั้นจะเรียกร้องค่าเสียหายใด ๆ จากหน่วยงานของรัฐไม่ได้ เมื่อมีการยกเลิกการ
จัดซื้อจัดจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งให้ผู้ประกอบการซึ่งมารับหรือซื้อเอกสารเชิญชวนทุกรายทราบถึงเหตุผล
ที่ต้องยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น
5.11 การทาสัญญา ต้องทาสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด โดยความเห็นชอบของ
สานักงานอัยการสูงสุดหากมีความจาเป็นต้องทาแตกต่างจากที่กาหนด โดยไม่ทาให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบ
สามารถกระทาได้ หากเห็นว่ามีปัญหาในทางเสียเปรียบ ให้ส่งร่างให้สานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาก่อน
สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือที่ได้ลงนามแล้วจะแก้ไขไม่ได้ เว้นแต่ในกรณีดังต่อไปนี้ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มี
อานาจที่จะพิจารณาอนุมัติให้แก้ไขได้
(1) เป็นการแก้ไขตามมาตรา 93 วรรคห้า กรณีไม่ได้ทาสัญญาตามแบบที่กาหนดหรือไม่ได้
ส่งร่างสัญญาให้สานักงานอัยการสูงสุ ดพิจารณาก่อนให้ส่งสัญญาให้สานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาภายหลังได้
เมื่อสานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาให้ความเห็นชอบแล้ว หรือเมื่อสานักงานอัยการสูงสุดพิจารณาเห็นชอบแต่
ให้แก้ไขสัญญา ถ้าแก้ไขให้เป็นไปตามความเห็นของสานักงานอัยการสูงสุด ให้ถือว่าสัญญานั้นมีผลสมบูรณ์
(2) ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลง หากการแก้ไขนั้นไม่ทาให้หน่วยงาน
ของรัฐเสียประโยชน์
(3) เป็นการแก้ไขเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐหรือประโยชน์สาธารณะ
(4) กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
5.12 เหตุบอกเลิกสัญญา ในกรณีที่มีเหตุอั นเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือ
ทางานให้แล้วเสร็จได้ภายในระยะเวลาที่กาหนด หรือเหตุอื่นตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญา
หรือข้อตกลง หรือเหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอานาจที่จะบอกเลิกสัญญา
หรือข้อตกลงกับคู่สัญญา
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5.13 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบ เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ที่จะ
เข้ายื่นข้อเสนอหรือเข้าทาสัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ผู้ที่ไม่ผ่านเกณ์ที่กาหนดจะถูกระงับการยื่น เสนอราคา
หรือทาสัญญากับหน่วยงานภาครัฐไว้ชั่วคราว จนกว่าจะมีผลการประเมินผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
5.14 การทิ้งงาน
(1) เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกแล้วไม่ยอมทาสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือกับ
หน่วยงานของรัฐภายในเวลาที่กาหนด
(2) คู่สัญญาของหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับจ้างช่วงที่หน่วยงานภาครัฐอนุญาตให้รับช่วงง านได้
ไม่ปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือนั้น
(3) เมื่อปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงาน ของรัฐกระทาการอันมีลักษณะเป็น
การขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือกระทาการโดยไม่สุจริต
(4) เมื่อปรากฏว่าผลการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผู้ให้บริการงานจ้าง ออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้างมีข้อบกพร่อง ผิดพลาด หรือก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐอย่างร้ายแรง
(5) เมื่อปรากฏว่าผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างไม่ปฏิบัติตามมาตรา 86
(6) การกระทาอื่น ๆ ที่กาหนดในกฎกระทรวง
5.15 การบริหารพัสดุ หมายรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การ
บารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุ หลักเกณฑ์และวิธีการจะกาหนดในระเบียบต่อไป
6. การอุทธรณ์
มาตรา 114 ผู้ซึ่งได้ยื่ นข้อเสนอเพื่อทาการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในกรณีที่เห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่
กาหนดในพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบั ญญัตินี้ เป็นเหตุ
ให้ตนไม่ได้รับการประกาศผลเป็นผู้ชนะหรือไม่ได้รับการคัดเลือกเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
มาตรา 115 ผู้มีสิทธิอุทธรณ์จะยื่นอุทธรณ์ในเรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้
(1) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างหรือเกณฑ์ที่ใช้ในการพิจารณาผลการจัดซื้อจั ดจ้างตาม
พระราชบัญญัตินี้ของหน่วยงานของรัฐ
(2) การเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามมาตรา 67
(3) การละเว้นการอ้างถึงพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม
พระราชบัญญัตินี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการจัดซื้อจัดจ้างในประกาศ เอกสาร หรือ หนังสือเชิญชวนของ
หน่วยงานของรัฐ
(4) กรณีอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 116 การอุทธรณ์ต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้อุทธรณ์
มาตรา 117 ให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ยื่นอุทธรณ์ต่อหน่วยงานของรัฐนั้นภายในเจ็ดวันทาการนับแต่วัน
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
มาตรา 118 ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์ให้แล้งเสร็จภายใน เจ็ดวันทาการนับแต่
วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ก็ให้ดาเนินการตามความเห็นนั้นภายในกาหนดวเลาดังกล่าว
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ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐไม่เห็ นด้วยกับอุทธรณ์ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนให้เร่งรายงานความเห็น
พร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ตามมาตรา
119 ภายในสามวันทาการนับแต่วันที่ครบ
กาหนดตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ พิจารณาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่
วันที่ได้รับรายงานตามมาตรา 116 หากเรื่องใดไม่อาจพิจารณาได้ทันในกาหนดนั้น ให้คณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกิน 2 ครั้ง ครั้งละไม่เกินสิบห้าวัน
การวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ให้เป็นที่สุด ผู้อุทธรณ์ผู้ใดไม่พอใจคาวินิจฉัยของ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ หรือการยุติเรื่อง และเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย ผู้นั้น
มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้หน่วยงานของรัฐชดใช้ค่าเสียหายได้ แต่การฟ้องคดีดังกล่าวไม่มีผลกระทบต่อ
การจัดซื้อจัดจ้างที่หน่วยงานของรัฐได้ลงนามในสัญญาจัดซื้อจัดจ้างนั้นแล้ว
7. การร้องเรียน
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 220 ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กาหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกร ะทรวง ระเบียบหรือประกาศที่ออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ มีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรัฐนั้น
หรือคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ แล้วแต่กรณีก็ได้ การยื่นข้อร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องดาเนินการภายใน
15 วันนับแต่วันที่รู้ หรือควรรู้ว่าหน่วยงานของรัฐนั้นมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวีการที่กาหนดใน
กฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตาม
ความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ข้อ 221 การร้องเรี ยนต้องทาเป็นหนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียน ในกรณีผู้ร้องเรียนเป็นนิติบุคคล
ต้องลงลายมือชื่อของกรรมการซึ่งเป็นผู้มีอานาจกระทาการแทนนิติบุคคลและประทับตราของนิติบุคคล (ถ้ามี )
หนังสือร้องเรียนตามวรรคหนึ่ง ต้องใช้ถ้อยคาสุภาพ และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเ
ป็นเหตุแห่งการ
ร้องเรียนให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
8. บทกาหนดโทษ
มาตรา 120 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจั
ดจ้างหรือการบริหารพัสดุตาม
พระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบเพื่อให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต ต้อง
ระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทาความผิดตามวรรคหนึ่ง ผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่กาหนดไว้
สาหรับความผิดตามวรรคหนึ่ง
9. บทเฉพาะกาล
9.1 กรณีที่ยังไม่ออกกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศให้ นาระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมมาใช้บังคับ
ต่อไปเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัตินี้จนกว่าจะมีกฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศในเรื่องนั้น ๆ
ตามพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (มาตรา 122)
9.2 กรณีไม่อาจนาระเบียบเดิมมาใช้บังคับในเรื่องใดได้ให้เป็นไปตามที่คณะ กรรมการนโยบายกาหนด
(มาตรา 123)
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9.3 การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิม จนกว่าจะมีประกาศหรือกฎ
หรือระเบียบแล้วแต่กรณี ใช้บังคับ (มาตรา 124)
9.4 การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่ได้ดาเนินการตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิม ก่อนวันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บังคับและการตรวจรับและการจ่ายเงินยังไม่แล้วเสร็จให้ดาเนินการตามระเบียบเดิมต่อไป เว้นแต่ยังไม่ได้
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง หรือในกรณีที่มีการยกเลิกการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
หรือการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างครั้งใหม่ แล้วแต่กรณีให้ดาเนินการตามพระราชบัญญัตินี้ (มาตรา 128)
คู่มือการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีเฉพาะเจาะจง เป็นการเชิฐชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้า
ยื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรง ตามเงื่อนไขดังนี้
(1) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
(2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จาหน่าย หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อ
จัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(3) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผู้ประกอบการซึ่งเป็นตัวแทน
จาหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการดดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพัสดุอื่นที่จะใช้ทดแทน
ได้
(4) มีความจาเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัยและการจัดซื้อ
จัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทาให้เกิดความเสียหาย
ร้ายแรง
(5) เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่ อนแล้ว และมีความจาเป็นต้องจัดซื้อจัด
จ้างเพิ่มเติม โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่า
(6) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือ
หน่วยงานของต่างประเทศ
(7) ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
(8) กรณีอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
ดังนั้น การดาเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง มีขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบคาสั่งมอบอานาจ
ตามมาตรา 3 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560
ได้บัญญัติให้ยกเลิกบทบัญญัติเกี่ยวกับพัสดุ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือการบริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ
ประกาศ ข้อบัญญัติ และข้อกาหนดใด ๆ ของหน่วยงานของรัฐที่อยู่ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติ ดังนั้น
เมื่อพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีผลบังคับใช้จึงทาให้บรรดาคาสั่ง
มอบอานาจตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 จึงหมดสภาพบังคับและตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 ข้อ 6 ผู้มีอานาจดาเนินการ
ตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ซึ่งดารงตาแหน่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของ
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รัฐอื่นที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศกาหนดให้หน่วยงานของรัฐนั้นสามารถกาหนดหน่วยงานระดับใด ผู้บังคับ
บัญชาชั้นใด ตาแหน่งใด มีอานาจดาเนินการตามระเบียบนี้ก็ให้กระทาได้ และเมื่อได้กาหนดเป็นประการใด
แล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการตามระ เบียบและสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วยข้อ 7 ผู้มีอานาจดาเนินการ
ตามข้อ 6 หรือผู้มีอานาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะมอบอานาจเป็นหนังสือให้แก่ผู้ดารงตาแหน่งใดก็ได้
ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้คานึงถึงระดับตาแหน่ง หน้าที่และความรับผิด ชอบของผู้ที่ได้รับมอบ
อานาจเป็นสาคัญ
2. ผู้ได้รับมอบอานาจแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ดาเนินการ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่และเจ้าหน้าที่)
ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560
กาหนดให้มี "เจ้าหน้าที่ " ได้แก่ ผู้มีหน้าที่ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากผู้มีอานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ดังนั้น
เจ้าหน้าที่ผู้มิได้มีชื่อตาแหน่งในสายงานพัสดุ จึงต้องมีการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือ
การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 ข้อ 6 "หัวหน้าเจ้าหน้าที่ " หมายความว่า ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าสายงาน ซึ่ง
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้ างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐนั้นกาหนด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
3. ศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ผู้ได้รับมอบอานาจและเจ้าหน้าที่ต้องศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ได้แก่ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 พระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ .ศ. 2542 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554
และหนังสือเวียน มติคณะรัฐมนตรี
4. จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
มาตรา 11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และ ประกาศเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดและให้
ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น เว้นแต่ตามหลักเกณฑ์ (1) - (4) ซึง่
หลักเกณฑ์ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทาแผนการจัดซื้ อจัดจ้าง ได้แก่ การจัดซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตาม
มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ)
มาตรา 56 การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปก่อน
เว้นแต่
(2) กรณีดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มกี ารผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินใน
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
ตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) มาตรา 70 วรรคหนึ่ง
(3) (ข) (ง) มาตรา 82 (2) มาตรา 96 วรรคสอง และมาตรา 100 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังออกกฎกระทรวงกาหนด
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วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงิ น
การจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ .ศ. 2560 ดังต่อไปนี้ ข้อ 1 การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งาน
บริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จาหน่ายก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้ง
หนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
(ง) มีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาติหรือเกิด
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธี
คัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทาให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงาน
ของต่างประเทศ
หลักเกณฑ์ วิธีการ และรายละเอียดการจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างตามวรรคหนึ่งและการ
เปลี่ยนแปลงแผน ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด ทั้งนี้ หากหน่ วยงานไม่ประกาศเผยแพร่แผนการ
จัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง จะไม่สามารถดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ในโครงการนั้นได้
ข้อสรุป
กรณีการยกเว้นไม่ต้องจัดทาแผนจัดซื้อจัดจ้างเพื่อประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
โครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
1. การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้าง ที่มีการผลิต จาหน่ายก่อสร้าง หรือ
ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน
500,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ถึงแม้ว่าวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องจัดทาแผนจัดซื้อ
จัดจ้างเพื่อประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการใดในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง
แต่หน่วยงานยังคงต้องถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน เรื่อง การจัดทาแผนปฏิบั ติการ
จัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2546 ด้วย
2. ความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัยหรือภัยธรรมชาตหรือเกิด
โรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธี
คัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทาให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรง
3. เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศหรือหน่วยงาน
ของต่างประเทศ
วิธีการจัดทาแผน
1. ตรวจสอบงบประมาณ
2. จัดทาแผน อย่างน้อยจะต้องประกอบด้วย
(1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(4) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด
3. เสนอผู้บริหารให้เห็นชอบแผน โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
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4. ประกาศเผยแพร่
ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและ ของหน่วยงาน
ของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงาน
ของรัฐ
5. กาหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างวิธีเฉพาะเจาะจง
เป็นการเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่น
ข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับหน่วยงานของรัฐโดยตรงตามเงื่อนไข ดังนี้
(1) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้ว แต่ไม่มีผู้
ยื่นข้อเสนอ หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
(2) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่การผลิต จาหน่าย หรือให้บริ การทั่วไป และมีวงเงินใน
การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
(3) มีผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือผู้ประกอบการซึ่งเป็น
ตัวแทนจาหน่ายหรือตัวแทนผู้ให้บริการโดยชอบด้วยกฎหมายเพียงรายเดียวในประเทศ และไม่มีพัสดุอื่ นที่จะใช้
ทดแทนได้
(4) มีความจาเป็นต้องใช้พัสดุโดยฉุกเฉิน เนื่องจากอุบัติภัยหรือธรรมชาติพิบัติภัยและ
การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือกอาจก่อให้เกิดความล่าช้าและอาจทาให้เกิดความ
เสียหายร้ายแรง
(5) เป็นพัสดุที่เกี่ยวกันกับพัสดุ ที่ได้จัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจาเป็นต้อง
จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติม โดยมูลค่าของพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมจะต้องไม่สูงกว่า
(6) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ
หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
(7) ที่ดินและสิง่ ก่อสร้าง
(8) กรณีอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
6. ดาเนินการตามกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
6.1 เสนอคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่การจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วย
งานของรัฐแต่งตั้ง
คณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทาร่างขอบเขตของงาน
หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกาหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่ง ตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือมอบหมายให้
เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนีงจัดทาแบบรูปรายการงานก่อสร้าง (แนวทางคงเดิม)
มาตรา 9 การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างให้
หน่วยงาน ของรัฐคานึงถึงคุณภาพเทคนิคและวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้ างพัสดุนั้นและห้ามมิให้กาหนด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่งหรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่
จะทาการจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้น มียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
6.2 คณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
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การกาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้าง ให้คานึงถึงคุณภาพ
เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้กาหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุใ
ห้
ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทาการจัดซื้อจัดจ้างตาม
วัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใดก็ให้ระบุยี่ห้อนุ้นได้ และจัดทาตารางราคากลาง
ตามที่ ปปช. กาหนด
6.3 เสนอผู้มีอานาจให้ อนุมัติราคากลาง ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ
ลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง โดยผ่านเจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่
6.4 เจ้าหน้าที่และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง ให้เป็นไปตามกฎหมายและตามความต้องการ
6.5 ผู้มีอานาจให้อนุมัติราคากลาง ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะ
เฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง เจ้าหน้าที่นาตารางราคากลางที่ ปปช . กาหนดประกาศลงในระบบจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ
6.6 เจ้าหน้าที่จัดทารายงานขอซื้อหรือขอจ้างเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ โดยเสนอ
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูป
รายการงานก่อสร้างที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าว
ให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
(5) กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(8) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จาเป็นใน
การซื้อหรือจ้าง
6.7 ให้เสนอการแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ตามข้อ 6.6 (8) พร้อมกับการ
ดาเนินการตามข้อ 6.6 โดยคณะกรรมการต่าง ๆ ตามที่กาหนดในวิธีการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ได้แก่
(1) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(2) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
อนึ่ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้ าราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คานึงถึงลักษณะ
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสาคัญ ในกรณีจาเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
จะแต่งตั้ งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ แต่จานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้นจะต้องไม่มากกว่าจานวน
กรรมการตามวรรคหนึ่ง คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงาน
ซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
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กฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อ
จัดจ้างที่ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ .ศ. 2560 ข้อ 5
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุค คลใดเป็นผู้ตรวจรับ
พัสดุก็ได้
6.8 ผู้ได้รับมอบอานาจให้ความเห็นชอบ และให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง ดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ดังนี้
ข้อ 78 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้างตามข้อ 22
แล้ว ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ดาเนินการดังต่อไปนี้
(1) จัดทาหนังสือเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของ
รัฐกาหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา โดยให้ดาเนินการดังต่อไปนี้
(ก) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ก) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มีอาชีพ
ขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรงหรือจากผู้ยื่นข้อเสนอในการซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปหรือวิธีคัดเลือก
ซึ่งถูกยกเลิกไป (ถ้ามี ) ให้มายื่นเสนอราคา ทั้งนี้ หากเห็นว่าผู้ประกอบการรายที่เห็นสมควรซื้อหรือจ้างเสนอ
ราคาสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรให้ต่อรองราคาลง
เท่าที่จะทาได้
(ข) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ค) (ง) ให้เชิญผู้ประกอบการที่มี
อาชีพหรือรับจ้างนั้น โดยตรงมายื่นเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่
ประมาณได้ หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(ค) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (จ) ให้เจรจากับผู้ประกอบการราย
เดิมตามสัญญาหรือข้อตกลงซึ่งยัง ไม่สิ้นสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อขอให้มีการซื้อหรือจ้างตามรายละเอียดและ
ราคาที่ต่ากว่าหรือราคาเดิมภายใต้เงื่อนไขที่ดีกว่าหรือเงื่อนไขเดิม โดยคานึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญาเดิม
(ถ้ามี) เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อหน่วยงานของรัฐ
(ง) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ฉ) ให้ดาเนินการโดยวิธีเจรจาตกลง
ราคา
(จ) กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ช) ให้เชิญเจ้าของที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสร้างโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้นยังสูงกว่าราคาในท้องตลาด หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทาได้
(2) จัดทารายงานผลการพิจารณา โดยให้นาความในข้อ 55 (4) มาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ข้อ 55 (4) จัดทารายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้
ทั้งหมดเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ ทั้งนี้ รายงานผลการ
พิจารณาดังกล่าว ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(ข) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอ ราคาที่เสนอ และข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย
(ค) รายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่ผ่านการคัดเลือกว่าไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
(ง) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ พร้อมเกณฑ์การให้คะแนน
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(จ) ผลการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอและการให้คะแนนข้อเสนอของผู้ยื่น
ข้อเสนอทุกรายพร้อมเหตุผลสนับสนุนในการพิจารณา
ข้อ 79 กรณีตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงร าคากับ
ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับ
ความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ 24
การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจาเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้
คาดหมายไว้ก่อ นและไม่อาจดาเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้น
ดาเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
ข้อ 80 การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวงตามความใน
มาตรา 96 วรรคสอง หน่วยงานของรัฐอาจดาเนินการซื้อหรือจ้างผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่
กรมบัญชีกลางกาหนดก็ได้
ข้อ 81 ให้นาความในข้อ 42 มาใช้บังคับกับการประกาศผลผู้ได้รับก ารคัดเลือกโดย
วิธีเฉพาะเจาะจงโดยอนุโลม
ข้อ 42 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบรายงานผลการ
พิจารณาและผู้มีอานาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ว ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ประกาศผลผู้ชนะ การซื้อหรือจ้างใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน ของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด และ
ให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐนั้น และแจ้งให้ผู้เสนอราคาทุกราย
ทราบผ่านทางจดหมายอเล็กทรอนิกส์ (e - mail) ตามแบบที่กรมบัญชีกลางกาหนด
7. การจัดทาสัญญาหรือข้อตกลง
มาตรา 96 หน่วยงานข องรัฐอาจจัดทาข้อตกลงเป็นหนังสือโดยไม่ทาตามแบบสัญญาตาม
มาตรา 93 ก็ได้ เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
(1) การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือกตามมาตรา 56 (1) (ค) หรือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามมาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรือ (ฉ) หรือการจ้างที่ปรึกษาโดย วิธีเฉพาะเจาะจง ตาม
มาตรา 70 (3) (ข)
(2) การจัดซื้อจัดจ้างจากหน่วยงานของรัฐ
(3) กรณีที่คู่สัญญาสามารถส่งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายในห้าวันทาการนับตั้งแต่วันถัดจากวัน
ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ
(4) การเช่าซึ่งผู้เช่าไม่ต้องเสียเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่า
(5) กรณีอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายประกาศกาหนดในราชกิจจานุเบกษา
ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยตามที่กาหนดในกฎกระทรวงจะไม่ทาข้อตกลงเป็น
หนังสือไว้ต่อกันก็ได้แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ในการออกกฎกระทรวงตามวรรคสองจะกาหนด วงเงิน เล็กน้อยให้แตกต่างกันตามขนาดหรือ
ประเภทของหน่วยงานของรัฐก็ได้
กฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่
ไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ .ศ. 2560 ข้อ 4 ได้
กาหนดวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 10,000 บาท จะไม่ทาข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการ
จัดซื้อจัดจ้างนั้น
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8. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
ข้อ 175 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทา การของผู้ใช้พัสดุนั้นหรือสถานที่ซึ่งกาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่นในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐก่อน
(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สาหรับกรณีที่มีการทดลองหรื อ
ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์จะเชิญผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้
คาปรึกษาหรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ ใน
กรณีจาเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจานวนหน่วยทั้งหมดได้ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
(3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุมาส่งและให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
ที่สุด
(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุ
ถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนาพัสดุนั้นมาส่งแล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทาใบตรวจรับโดยลง
ชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อ
ดาเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรับทราบ
ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกาหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบและสั่งการ
(5) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจานวนหรือส่งมอบครบจานวนแต่
ไม่ถูกต้องทั้ งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นให้ตรวจรับไว้เฉพาะจานวนที่ถูกต้องโดยถือ
ปฏิบัติตาม (4) และให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ทราบภายใน 3 วันทาการนับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง
ในจานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถุกต้องนั้น
(6) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือ หน่วยถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไป
แล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพั สดุนั้นและโดยปกติให้รีบ
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทาการนับถัดจากวันที่ตรวจพบ
(7) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทาความเห็นแย้งไว้ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วย งานของรัฐสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้จึงดาเนินการตาม (4)
หรือ (5) แล้วแต่กรณี
ข้อ 181 กรณีที่สัญญาหรือข้อตกลงได้ครบกาหนดส่งมอบแล้วและมีค่าปรับเกิดขึ้นให้
หน่วยงานของรัฐแจ้งการเรียกค่าปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงจากคู่สัญญา ภายใน 7 วันทาการนับถัดจากวัน
ครบกาหนดส่ งมอบและเมื่อคู่สัญญาได้ส่งมอบพัสดุให้หน่วยงานของรัฐบอกสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับในขณะที่
รับมอบพัสดุนั้นด้วย
9. การบริหารพัสดุ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560 หมวด 13 มาตรา
112, 113 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจั ดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ .ศ. 2560
หมวด 9 ข้อ 202 - 219 ได้กาหนดหลักเกณฑ์วิธีการบริหารพัสดุไว้ และปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมได้มอบ
อานาจให้ดาเนินการส่วนที่เกี่ยวข้องในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐทุกขั้นตอน
สานักงาน
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมีแนวทางการบริหารพัสดุ ดังนี้
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1. การเก็บและการบันทึก เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้วให้ดาเนินการสร้างสินทรัพย์ใน
ระบบสินทรัพย์สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และบันทึกลงในระบบ GFMIS และดาเนินการตรวจสอบ
หากถูกต้องจะออกหมายเลขและระบุหมายเลขลงบน พัสดุนั้นพร้อมทั้งลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุโดย
แยกเป็นชนิดและแสดงรายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกาหนด
2. การเบิกจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยงานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก และให้หัวหน้าหน่วยพัสดุ
ที่มีหน้าที่หรือได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการคว บคุมพัสดุเป็นผู้สั่งจ่าย ดดยผู้สั่งจ้ายจะต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ของใบเบิกและเอกสารประกอบ พร้อมทั้งลงทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย
3. การยืม การยืมพัสดุประเภทคงรูปผู้ยืมจะต้องทาหลักฐานเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุผล
ความจาเป็นและกาหนดวันส่งคืน หากเป็นการยืมระหว่างส่วนราชการจะต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วน
ราชการผู้ให้ยืม หากเป็นการยืมไปใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมจะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอก สถานที่ของหน่วยงานจะต้อง
ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ เมื่อถึงกาหนดวันส่งคืนผู้ยืมจะต้องนาพัสดุนั้นมาคืนในสภาพที่ใช้การได้
เรียบร้อย หากชารุดเสียหายหรือ ใช้การไม่ได้ จะต้องซ่อมแซมแก้ไขให้คงสภาพเดิม หรือเมื่อเกิดการสูญหาย
จะต้องชดใช้เป็นพัสดุอย่างเดียวกั น หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม ตามหลักเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลังกาหนด หากเป็นพัสดุสิ้นเปลืองจะยืมได้ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการเร่งด่วน
และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร และผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุประเภท ชนิด และปริมาณเช่น เดียวกัน
มาส่งคืน หากครบกาหนดการยืม ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนจะต้องติดตามทวงพัสดุที่ยืมไปคืนภายใน 7 วันนับ
แต่วันครบกาหนด
4. การบารุงรักษา หน่วยงานจะต้องควบคุม ดูแลรักษาพัสดุนั้นให้พร้อมที่จะใช้งานได้
ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทาแผนซ่อมบารุงด้วย หากเกิดการชารุดจะต้องซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานโดยเร็ว
5. การตรวจสอบพัสดุประจาปี ให้หัวหน้าหน่วยงานแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่ง
มิใช่เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ โดยเริ่ม
ตรวจสอบในวันแรกของปีงบประมาณถัดไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงานภายใน
30 วันทาการนับแต่วันเริ่มตรวจนับ เมื่อหัวหน้าหน่วยงานได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบแล้วให้เสนอ
ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จานวน 1 ชุด ส่งสาเนาไปให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน จานวน 1 ชุ ด และ
หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) จานวน 1 ชุด ทั้งนี้ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุได้ตรวจสอบแล้ว หากพบว่าเป็น
การเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาดาเนินการ
จาหน่ายได้ แต่หากเกิดการชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหายไป หรือไม่มีความจาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงขึ้น ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าต้องหาตัวผู้รับผิดชอบ
ด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานดาเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการต่อไป
6. การจาหน่ายพัสดุ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุ ใดหมดความจาเป็นหรือหากใช้ต่อไปจะ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องและเสนอรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อ
พิจารณาสั่งให้ดาเนินการตามวิธีอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
6.1 ขาย ให้ดาเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้
ผลดี ให้นาวิธีที่กาหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
6.1.1 การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะ
ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันดดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้
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6.1.2 การ ขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ
หรือองค์การสถาน สาธารณกุศลตาม
มาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
6.1.3 การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้า เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว
พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
6.2 แลกเปลี่ยน ตามวิธีการที่กาหนดไว้ในระเบียบ
6.3 โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรื
อองค์การสถานสาธารณกุศลตาม
มาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
6.4 แปรสภาพหรือทาลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกาหนด
เงินที่ได้จากการจาหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
7. การจาหน่ายเป็นสูญ กรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดชอบ หรือมีตัวผู้รับผิดชอบแต่
ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีพัสดุอยู่แต่ไม่สามารถดาเนินการตามข้อ
6 ได้ ให้จาหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
7.1 ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือไ ด้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
7.2 ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท หากเป็น ราชการ
ส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอานาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ
8. การลงจ่ายออกจากบัญชี หรือทะเบียน เมื่อได้ดาเนินการจาหน่าย หรือจาหน่ายเป็นสูญแล้ว
ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีกหรือทะเบียนทันที แล้วให้แจ้งสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภายใน 30
วันนับแต่วันลงจาหน่ายพัสดุนั้น
9. ก่อนที่จะมีการตรวจสอบพัสดุประจาปี (วันแรกของปีงบประมาณถัดไป ) หากพัสดุเกิดชารุด
เสื่อมคุณภาพ หรือสูญหายไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไป ให้หน่วยงานดาเนินการตามกฎหมายว่า
ด้วยความผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยอนุโลม

ภาคผนวก

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ.
ที่

วันที่

เรื่อง ขอความเห็นชอบและอนุมัติแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
เรียน ผู้ได้รับมอบอานาจ
ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 11 ให้หน่วยงาน
ของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศกรมบัญชีกลาง และของ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกาหนดและให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นัน้
กลุ่มพัสดุฯ ได้จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตาม
เอกสารที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบและอนุมัติพร้อมลงนามในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
2. ลงนามในประกาศเพื่อเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
3. มอบหมายให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่นาประกาศไปเผยแพร่ ตามที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กาหนด

ชื่อหน่วยงาน...................................................................................
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ลาดับที่

ชื่อโครงการ

ลงชื่อ........................................................ผู้จัดทา
(............................................)
เจ้าหน้าที่

งบประมาณโครงการ
(บาท)

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(เดือน/ปี)

ลงชื่อ..........................................ผู้ได้รับมอบอานาจ
(.......................................)

ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
....................................................
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ
.ศ. 2560 กาหนดให้
หน่วยงานของรัฐจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกาหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิด
ประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น
(ชื่อหน่วยงาน ..............................) ได้จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ .ศ.
2561 เรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความโปร่งใส และตรวจสอบได้ จึงเผยแพร่
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 รายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้
จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่......เดือน...........................พ.ศ. ....

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ.
ที่

วันที่

เรื่อง รายงานขอซื้อ/ขอจ้าง.........................................จานวน.............รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรียน ผู้ได้รับมอบอานาจ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ด้วยกลุ่ม/สานัก/ศูนย์...................................จะดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง..................................จึงรายงานขอ
จัดซื้อ/จัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
ข้อ 22 ดังนี้
1. เหตุผลและความจาเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
ด้วยกลุ่ม/สานัก/ศูนย์.....................................................มีความประสงค์จะขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง
........................................................เพื่อ......................................เนื่องจาก.......................................โดยเบิกจ่ายจากแผนงาน
.........................................โครงการ............................................กิจกรรม.....................................................
2. ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้างทีจ่ ะซื้อหรือ
จ้าง แล้วแต่กรณี
ตามรายละเอียดการจัดซื้อ/จัดจ้าง.................................................................................................
3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
จานวนเงิน..................................................บาท (ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 4)
4. วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงินที่ประมาณว่าจะ
ซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
จานวนเงิน...............................................บาท
5. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
ภายใน...................................วันทาการนับถัดจากวันลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อหรือจ้าง
6. วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา
56 (2) (ข) เนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัด
จ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงิน 500,000 บาท ตามที่กาหนดในกฎกระทรวง วันที่ 23 สิงหาคม 2560
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
เกณฑ์ราคา
8. ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จาเป็นในการซื้อหรือจ้าง การออก
ประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังมีรายนามต่อไปนี้
1).........................................................................
ประธานกรรมการ
2).........................................................................
กรรมการ
3).........................................................................
กรรมการและเลขานุการ
อนึ่ง การจัดซื้อจัดจ้างตามจานวนเงินดังกล่าว สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมมอบอานาจ ให้ผู้รับ
มอบอานาจตามคาสั่งสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ 259/2560 ลงวันที่ 11 กันยายน 2560
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เรื่อง มอบอานาจให้ข้าราชการปฏิบัติราชการแทนและมอบอานาจหรือมอบหมายให้ดาเนินการ ในเรื่องงบประมาณ การเงิน
บัญชี และพัสดุ ข้อ........(ใส่ข้อความตามที่ได้รับมอบอานาจ)
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนาเรียนผู้ได้รับมอบอานาจ
1. เห็นชอบและอนุมัตใิ ห้ดาเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
2. ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(........................................)
เจ้าหน้าที่

เรียน ผู้ได้รับมอบอานาจ..................
เพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบและอนุมัติให้ดาเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
2. ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(.............................................)

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ.
ที่

วันที่

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง................................จานวน..........รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
เรียน ผู้ได้รับมอบอานาจ ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ตามทีผ่ ู้ได้รับมอบอานาจเห็นชอบ/อนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง...................................................จานวน..................
รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
กลุ่มพัสดุฯ ได้ดาเนินการเจรจาตกลงกับผู้ขาย/ผู้รับจ้างเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานผลการจัดซือ้ จัดจ้าง
ดังนี้
รายการพิจารณา

ผู้ชนะการเสนอราคา

ราคาที่เสนอ

ราคาที่ตกลงซื้อ

รวม
เมื่อพิจารณาหลักเกณฑ์ราคาแล้วเป็นราคาที่เหมาะสมตามท้องตลาด และผู้ยื่นข้อเสนอราคาดังกล่าวไม่เป็น
ผู้ทิ้งงานราชการและไม่มีส่วนได้เสียใด ๆ กับหน่วยงานในสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม จึงเห็นควรจัดซื้อจัดจ้างจากผู้
เสนอราคาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรดนาเรียนผู้ได้รับมอบอานาจ
1. อนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง....................................................จานวน.................รายการ จากผูเ้ สนอราคา
ดังกล่าว ในวงเงิน....................บาท
2. ลงนามในประกาศสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่แนบ
3. ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จานวน 3 ฉบับ ที่แนบ
(........................................)
เจ้าหน้าที่
เรียน ผู้ได้รับมอบอานาจ.....................
เพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง....................................................จานวน.................รายการ จากผู้เสนอราคา
ดังกล่าว ในวงเงิน....................บาท
2. ลงนามในประกาศสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมที่แนบ
3. ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง จานวน 3 ฉบับ ที่แนบ

ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
เรื่อง ผู้ชนะการซื้อหรือจ้าง......................................................
....................................................
ตามที่สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ได้จัดซื้อจัดจ้าง ......................................... จานวน
.......................รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น
ในการนี้ สานักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ขอเรียนว่า การจัดซื้อจัดจ้าง
...................................................ดังกล่าว ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ............................................................ โดยเสนอ
ราคา เป็นเงินทั้งสิ้น..........................................บาท (...................................................................) รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม
และภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งปวง
ประกาศ ณ วันที่......เดือน...........................พ.ศ. ....

