
สรุปสาระส าคญั พรบ.การจดัซ้ือจดัจา้ง 

และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560  

ระเบียบกระทรวงการคลงั 

ว่าดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

พ.ศ. 2560 

 

 

  

 

โดย   

นางสคุนธท์พิย ์ ศรจีนัทร ์

นกัจดัการงานทัว่ไปช านาญการพเิศษ 

ส านกังานสาธารณสุขจงัหวดัสมทุรปราการ 

วนัที่ 3 ตลุาคม 2560 



หลกัเกณฑจ์ดัซ้ือจดัจา้งใหม ่

จดัท ำแผนกำรจดัซ้ือจดัจำ้งประจ ำปี  

คดัเลือกจำกคณุภำพโดยไม่จ ำเป็นตอ้งใชร้ำคำต ่ำสดุ  

ข้ึนทะเบียนผ ูป้ระกอบกำร  

รวมซ้ือรวมจำ้งหลำยหน่วยงำน  

เปิดเผยขอ้มลูกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง  

มีเกณฑป์ระเมินผลงำน ผ ูไ้ม่ผ่ำนจะถกูระงบัท ำสญัญำ

กบัหน่วยงำนรฐัชัว่ครำว  

ก ำหนดบทลงโทษผ ูเ้กี่ยวขอ้ง  

 



สรุปประเด็นความแตกตา่ง 

ระหว่าง 

พระราชบญัญตักิารจดัซ้ือจดั

จา้งและการบรหิารพสัดุ

ภาครฐั พ.ศ. 2560 

 

ระเบียบส ำ นักนำยกรัฐมนตรี ว่ำ ด้วย      
กำรพัสดุ  พ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเตมิ 

 

 ระเบียบส ำ นักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วย
วธีิกำรทำงอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2535  

 

 ประกำศส ำ นักนำยกรัฐมนตรี  เ ร่ือง
แนวทำงปฏิบัตใินกำรจัดกำพัสดุด้วยวิธีตลำด
อิเล็กทรอนิกส์(e-market) และด้วยวิธี
ประกวดรำคำอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding)  



ขอบเขตการบงัคบัใช ้

พรบ.จดัซ้ือจดัจ้าง พ.ศ.2560 
หน่วยงานของรัฐ : ราชการส่วน
ส่วนกลาง   ร าชการ ส่วนภูมิ ภาค 
รฐัวิสาหกิจ  องค์การมหาชน องค์กร
อิสระ องค์กรตามรฐัธรรมนูญหน่วย 
ธรุการของศาล มหาวิทยาลยัในก ากบั
ขอ ง รัฐ  ห น่ ว ย ง านสัง กัด รัฐ สภ า 
หน่วยงานอิสระของรฐั และหน่วยงาน
อ่ืนตามกฎหมายก าหนด (มาตรา 5) 
 

ระเบยีบฯ พ.ศ.2535 : สว่นราชการ : กระทรวง 

ทบวง กรม ส านักงานหรอืหน่วยงานอืน่ใดของ

รฐัท ัง้ในสว่นกลาง สว่นภมิูภาค ไม่รวมถงึ

รฐัวิสาหกจิ  อปท. หน่วยงานที่มีฐานะเป็น

ราชการบรหิารสว่นทอ้งถิ่น (ขอ้ 6) 

ระเบยีบฯพ.ศ. 2549 : ใชบ้งัคบัแก่สว่นราชการ 

รฐัวิสาหกจิ องคก์ารมหาชนและหน่วยงานอืน่

ของรฐัในสงักดัการบงัคบับญัชาหรอืก ากบัดูแล

ของฝ่ายบริหาร (ขอ้ 4)  

ประกาศส านักนายกฯ ลว. 3 ก.พ.2558 

เช่นเดียวกบัระเบียบฯ พ.ศ.2535 



หลกัการจดัซ้ือจดัจา้ง 

พรบ.จดัซ้ือจดัจา้ง พ.ศ.2560 

คุม้ค่า                                                                                                                      

โปร่งใส(ตอ้งท าโดยเปิดเผยและ

เ ปิดโอกาสให ้มีการแข่งขันอย่าง   

เป็นธรรม) 

ประสทิธิภาพประสทิธิผล 

ตรวจสอบได ้(มาตรา 8)  

 

ระเบียบฯ พ.ศ.2535 : เปิดเผยโปร่งใสและ

เปิดโอกาสใหม้ีการขางขนักนัอย่างเป็นธรรม       

(ตามระเบยีบฯ2535 ขอ้ 15 ทว)ิ 

ระเบียบฯพ.ศ. 2549 : เปิดเผย โปร่งใส 

และเปิดโอกาสแข่งขันอย่ างเ ป็นธรรม            

(ตามระเบยีบฯ2535 ขอ้ 15 ทว)ิ 

ประกาศส านกันายกฯ ลว. 3 ก.พ.2558 

โปร่งใส ตรวจสอบได ้ลดขัน้ตอนปญัหาการ

ทจุริตคอรร์ปัชัน่ในกระบวนการจดัซ้ือจดัจา้ง

และมีมาตรฐานเดียวกนั 



คณะกรรมการ 
พรบ.จดัซ้ือจดัจา้ง พ.ศ.2560 

1.คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้ง

และการบรหิารพสัดุภาครฐั 

2. คณะกรรมการวินิจฉยัปญัหาการจดัซ้ือจดั

จา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 

3. คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียน

ผูป้ระกอบการ 

4. คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนัการ

ทจุรติ 

5. คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และขอ้

รอ้งเรยีน (มาตรา 5) 

 

ระเบยีบฯ พ.ศ.2535 :  

คณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุ (กวพ.) 

(ขอ้ 11)  

ระเบยีบฯพ.ศ. 2549 :  

คณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิีการ

ทางอเิลก็ทรอนิกส ์(กวพอ.) (ขอ้ 6) 

ประกาศส านกันายกฯ ลว. 3 ก.พ.2558 

เช่นเดียวกบัระเบยีบฯ พ.ศ.2535 



พรบ.จดัซ้ือจดัจ้าง พ.ศ.2560 ระเบียบพสัด ุพ.ศ.2535   
ระเบยีบฯพ.ศ. 2549  

ประกาศส านกันายกฯ 

ปลดักระทรวง หมายความรวมถึง  ปลดั
ส านักนายกรฐัมนตรีและปลดัทบวง 

หวัหนา้หน่วยงานของรฐั : 

1. ราชการส่วนกลาง  หมายถึง อธิบดี 

หรือ  ห ัวหน้ าส่ วนราชการที่ เ รี ยก ช่ื อ      

อย่างอืน่และมีฐานะเป็นนิตบิคุคล 

2.ราชการสว่นภมูิภาค หมายถงึ         

ผูว่้าราชการจงัหวดั 

หวัหนา้สว่นราชการ : 

1. ราชการส่วนกลาง  หมายถึง อธิบดี 

หรือ  ห ัวหน้ าส่ วนราชการที่ เ รี ยก ช่ื อ      

อย่างอืน่และมีฐานะเป็นนิตบิคุคล 

2.ราชการสว่นภมูิภาค หมายถงึ         

ผูว่้าราชการจงัหวดั 

ผูม้ีหนา้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง 



พรบ.จดัซ้ือจดัจ้าง พ.ศ.2560 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่ง
หัวหน้าสายงานซึ่ง ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่หมายถงึผูว้่าราชการ 
จงัหวดั 

ระเบียบพสัด ุพ.ศ.2535   
ระเบยีบฯพ.ศ. 2549  

ประกาศส านกันายกฯ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึง หัวหน้า
หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าที่ได้รับ
การแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการ 

เจา้หนา้ที่ : ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อ 
จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ 
ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจในปฏิบัติงาน 
เ กี่ ย ว กั บ ก า ร จั ด ซื้ อ จั ด จ้ า ง  ห รื อ ก า ร
บริหารงานพัสดุของหน่วยงานของรัฐ 

เจ้าหน้าท่ีพสัดุ : เจ้าหน้าท่ีท่ีด ารง       
ต าแหน่ง หรือผู้ไ ด้ร ับแต่งตัง้  จาก
หัวหน้าส่วนราชการ 

ผูม้ีหนา้ที่เกี่ยวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัจา้ง 



ราคากลาง 
พรบ.จดัซ้ือจดัจา้ง พ.ศ.2560 

(1) รำคำที่ได้มำจำกกำรค ำนวณตำมหลักเกณฑ์ที่
คณะกรรมกำรรำคำกลำงก ำหนด 
(๒) รำคำที่ได้มำจำกฐำนข้อมูลรำคำอ้ำงองิของ
พสัดุที่กรมบัญชีกลำงจัดท ำ 
(๓) รำคำมำตรฐำนที่ส ำนักงบประมำณหรือ
หน่วยงำนกลำงอื่นก ำหนด 
(๔) รำคำที่ได้มำจำกกำรสืบรำคำจำกท้องตลำด 
(๕) รำคำที่เคยซือ้หรือจ้ำงครัง้หลังสุดภำยใน
ระยะเวลำสองปีงบประมำณ 
(๖) รำคำอื่นใดตำมหลักเกณฑ์ วิธีกำร หรือ
แนวทำงปฏบิตัขิองหน่วยงำนของรัฐนัน้ ๆ 
โดยจะใช้รำคำใดตำม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้ค ำนึงถงึ
ประโยชน์ของหน่วยงำนของรัฐเป็นส ำคัญ 

(มาตรา 4) 

ระเบยีบฯ พ.ศ.2535 : ใชร้าคามาตรฐานหรอื

ราคากลางของทางราชการหรอืราคาที่เคยซ้ือ

หรอืจา้งคร ัง้หลงัสุดภายในระยะเวลา 2 

ปีงบประมาณและราคาที่สบืไดจ้ากทอ้งตลาด

(ขอ้ 27) (3)  

ระเบยีบฯพ.ศ. 2549 :  

เช่นเดียวกบัระเบียบฯ พ.ศ.2535 

ประกาศส านักนายกฯ ลว. 3 ก.พ.2558 

เช่นเดียวกบัระเบียบฯ พ.ศ.2535 



ราคากลางงานก่อสรา้ง 

พรบ.จดัซ้ือจดัจา้ง พ.ศ.2560 

ค านวณตามหลกัเกณฑแ์ละวิธีการตามที่

คณะกรรมการราคากลางก าหนด และ

ประกาศ ในระบบเครือข่ายสนเทศของ

กรมบญัชีกลางและในราชกิจจานุเบกษา 

(มาตรา 34) 

ระเบยีบฯ พ.ศ.2535 :  

ไม่มี 

ระเบยีบฯพ.ศ. 2549 :  

ไม่มี 

ประกาศส านกันายกฯ ลว. 3 ก.พ.2558 

มติคณะรฐัมนตรีเม่ือวนัที่ 13 เม.ย.2555 

ก าหนดให ้หน่วยงานภาคร ัฐให ้เกณฑ์

ค านวณราคากลางงานก่อสรา้งของทาง

ร าชก า รที่ ทบทวนและปร ับป รุ ง ให ม่           

*ปจัจุบนัใชร้ะบบการค านวณราคากลาง

กอ่สรา้งของทางราชการดว้ยอเิลก็ทรอนิกส ์



การข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ 

พรบ.จดัซ้ือจดัจา้ง พ.ศ.2560 

ก าหนดใหก้รมบญัชีกลางเป็นผูป้ระกาศ

รายช่ือผูป้ระกอบการงานก่อสรา้งและ

ผูป้ระกอบการพสัดุอื่นและข้ึนทะเบียน

ต า ม ห ลั ก เ ก ณ ฑ์ แ ล ะ วิ ธี ก า ร ที่

คณะกรรมการก าหนดราคาก าหนด 

(มาตรา 51-53) 

ระเบยีบฯ พ.ศ.2535 :  

ก าหนดคณุสมบตัเิบื้องตน้ในการซ้ือหรอื

การจา้งแต่ละสว่นราชการก าหนด

หลกัเกณฑก์ารคดัเลอืกผูม้ีคณุสมบตัิ

เบื้องตน้แตกต่างกนั (ขอ้ 30) 

ระเบยีบฯพ.ศ. 2549 :  

เช่นเดียวกบัระเบยีบฯ พ.ศ.2535 

ประกาศส านกันายกฯ ลว. 3 ก.พ.2558 

เช่นเดียวกบัระเบยีบฯ พ.ศ.2535 

 



การมีส่วนไดเ้สียกบัผูย้ื่นขอ้เสนอหรอืคู่สญัญา 

พรบ.จดัซ้ือจดัจา้ง พ.ศ.2560 

ใ น ก า ร จ ัด ซ้ื อ จ ัด จ ้า ง ผู ้ที่ มี ห น้ า ที่

ด า เ นินการ  เ ช่น  เ จ ้าหน้ าที่ พ ัสด ุ

คณะกรรมการต่างๆ ผูม้ีอ านาจอนุมตัิ 

ต้องไม่เ ป็นผู ้มีส่วนได ้เสียก ับผู ้ยื่ น

ข้อ เ สนอหรื อ คู่ ส ัญญาในง านนั้ น   

(มาตรา 13) 

ระเบยีบฯ พ.ศ.2535 :  

ไม่ม ี

 

ระเบยีบฯพ.ศ. 2549 :  

ไม่มี 

ประกาศส านกันายกฯ ลว. 3 ก.พ.2558 

ไม่ม ี

 



วิธีกำรจดัซ้ือจดัจำ้ง  

 

1. วิธีประกำศเชิญชวนทัว่ไป  

2. วิธีคดัเลือก  

3. วิธีเฉพำะเจำะจง  

1. วิธีตกลงรำคำ  

2. วิธีสอบรำคำ  

3. วิธีประกวดรำคำ  

4. วิธีพิเศษ  

5. วิธีกรณีพิเศษ (ขอ้ 18)  

วิธีประกวดรำคำดว้ยวิธีกำรทำง

อิเล็กทรอนิกส ์(e-Auction)  

วิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส ์(e-market)  

วิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์(e-bidding)  

ใหม ่

เดิม 



งานจา้งท่ีปรึกษา 

พรบ.จดัซ้ือจดัจา้ง พ.ศ.2560 

งานจา้งที่ปรกึษามี 3 วธิ ีดงัน้ี 

1. วธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

2. วธิีคดัเลอืก 

3. วธิีเฉพาะเจาะจง 

(มาตรา 69) 

ระเบียบฯ พ.ศ.2535 :  

 งานจา้งที่ปรกึษามี 2 วธิ ีดงัน้ี(ขอ้ 77)  

1. วธิีคดัเลอืก 

2. วธิีเฉพาะเจาะจง 

ระเบยีบฯพ.ศ. 2549 :  

ไม่มี 

ประกาศส านกันายกฯ ลว. 3 ก.พ.2558 

ไม่มี 

 



งานจา้งออกแบบ ควบคุมงาน 
พรบ.จดัซ้ือจดัจา้ง พ.ศ.2560 

งานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงาน 

มี 4วธิี ดงัน้ี 

1. วธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

2. วธิีคดัเลอืก 

3. วธิีเฉพาะเจาะจง 

4. วธิีประกวดแบบ 

(มาตรา 79) 

ระเบยีบฯ พ.ศ.2535 :  

งานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงาน 

มี 4วิธี ดงัน้ี 

1. วิธีตกลง 

2. วิธีคดัเลอืก 

3. วิธีคดัเลอืกแบบจ ากดัขอ้ก าหนด 

4. วิธีพเิศษ (ขอ้ 95) 

ระเบยีบฯพ.ศ. 2549 :  

ไม่มี 

ประกาศส านกันายกฯ ลว. 3 ก.พ.2558 

ไม่มี 

 



เกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ 
พรบ.จดัซ้ือจดัจา้ง พ.ศ.2560 

การพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอให ้

พจิารณาประโยชน์และวตัถปุระสงค์

ข อ ง ก า ร ใ ช้ ง า น เ ป็ น ส า ค ั ญ         

โดยค านึงถงึ 

เ ก ณ ฑ์ ร า ค า แ ล ะ เ ก ณ ฑ์ อื่ น

ประกอบดว้ย 

(มาตรา 65) 

ระเบยีบฯ พ.ศ.2535 :  

ใชเ้กณฑร์าคาต า่สดุ 

ระเบยีบฯพ.ศ. 2549 :  

ใชเ้กณฑร์าคาต า่สดุ 

ประกาศส านกันายกฯ ลว. 3 ก.พ.2558 

- ใชห้ลกัเกณฑร์าคา (Price) หรอื 

- ใ ช้ ห ล ัก เ กณฑ์ก า ร ป ร ะ เ มิ น ค่ า

ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ต่ อ ร า ค า               

(Price Performance) ขอ้ 31 

 



การประเมินผลการปฏิบตัิงานของผูป้ระกอบการ 
พรบ.จดัซ้ือจดัจา้ง พ.ศ.2560 

- ให ้ห น่ วยงานของร ัฐประ เมินผลการ

ปฏิบตัิงานของผูป้ระกอบการที่จะเขา้ร่วม

จดัซ้ือจดัจา้ง 

- การประเมินใหพ้จิารณาถึงความสามารถใน

การปฏิบตัิงานใหแ้ลว้เสร็จตามสญัญาของ

คู่สญัญาเป็นส าคญั 

- ผูป้ระกอบการที่ผลการประเมินไม่ผ่านเกณฑท์ี่

ก าหนดจะถูกระงบัการยื่นขอ้เสนอหรือการท าสญัญา

ไวช้ัว่คราวจนกว่าจะมีผลการปฏิบตัิงานเป็นไปตาม

เกณฑท์ี่ก าหนด  (มาตรา 106-108) 

ระเบยีบฯ พ.ศ.2535 :  

ไม่มี 

ระเบยีบฯพ.ศ. 2549 :  

ไม่มี 

ประกาศส านักนายกฯ ลว. 3 ก.พ.2558

ประเมินสิทธิ ผู ้เสนอราคาใช้หล ักเกณฑ์

ประเมินสถานะผูเ้สนอราคาว่ามีประสิทธิภาพ

และความสามารถที่จะเขา้ด าเนินการตาม

ส ัญญาได ้เพียงใด เป็นการแสดงผลการ

ด าเนินงานที่ผ่านมาโดยมีการแสดงสญัลกัษณ์

เป็นสญัญาณไฟ 3 ระดบัขอ้ 31 

 



การพฒันาบุคลากรดา้นการพสัดุภาครฐั 
พรบ.จดัซ้ือจดัจา้ง พ.ศ.2560 

- ใหก้รมบญัชีกลางมีหน้าที่ในการก าหนด

และจดัใหมี้หลกัสูตรการฝึกอบรมเพื่อสง่เสรมิ

พัฒนาเจ ้าหน้าที่ ให ้มีความ รู ้และความ

เช่ียวชาญเกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บริหารพสัดุภาครฐัตามหลกัวิชาชีพและตาม

พระราชบญัญตัน้ีิ 

-  เจา้หน้าที่ซึ่งผ่านการฝึกอบรมและไดร้บั

การแต่งต ั้งใหด้ ารงต าแหน่งที่ปฏิบตัิงาน

เกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัด ุ

มีสทิธไิดร้บัเงนิเพิม่หรอืเงนิอืน่   (มาตรา 49) 

ระเบยีบฯ พ.ศ.2535 :  

ไม่มี 

ระเบยีบฯพ.ศ. 2549 :  

ไม่มี 

ประกาศส านักนายกฯ ลว. 3 ก.พ.2558

ไม่มี 

 

 



การอุทธรณ ์
พรบ.จดัซ้ือจดัจา้ง พ.ศ.2560 

- ผูย้ื่นขอ้เสนอมีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกบัการ

จดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ในกรณีเห็นว่าหน่วยงาน

รฐัไม่ไดป้ฏิบตัิใหเ้ป็นตามพระราชบญัญตัิ

หรือเป็นเหตุใหต้นไม่ไดร้บัประกาศผลเป็นผู ้

ชนะ หรือไม่ไดร้บักาคดัเลือกเป็นคู่สญัญา 

โดยการวินิจฉัยของคณะกรรมการพิจารณา

อทุธรณ์ใหเ้ป็นที่สดุ 

(มาตรา 114-119) 

ระเบยีบฯ พ.ศ.2535 :  

ไม่มี 

ระเบยีบฯพ.ศ. 2549 :  

ไม่มี 

ประกาศส านักนายกฯ ลว. 3 ก.พ.2558

กรณีผูเ้สนอราคาไม่ผ่านการพจิารณาใหผู้เ้ป็น

ชนะการเสนอราคาภายหลงัประกาศผลการ

เสนอราคา 

ขั้นตอนการพิจ ารณาอุทธรณ์ค าส ัง่ท าง

ปกครองใหส้่วนราชการถือปฏิบ ัติตามนัย

พระราชบญัญตัวิิธีปฏบิตัริาชการทางปกครอง 

 



บทก าหนดโทษ 
พรบ.จดัซ้ือจดัจา้ง พ.ศ.2560 

-หมวด 15 บทก าหนดโทษ 

ผูใ้ดเป็นเจา้หน้าที่ หรือเป็นผูม้ีอ านาจหน้าที่

ด าเนินการเกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการ

บรหิารพสัดุปฏบิตัหิรอืละเวน้การปฏบิตัหินา้ที่ 

โดยมิชอบเพื่อใหเ้กิดความเสยีหายแก่ผูห้น่ึง

ผู ้ใดหรือโดยทุจริต ตอ้งระวางโทษจ าคุก 

ต ัง้แต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรบัต ัง้แต่สองหม่ืน

บาทถึงสองแสนบาท หรือท ัง้จ าท ัง้ปรบั ท ัง้น้ี

รวมถึงผูใ้ชแ้ละผูส้นับสนุนในการกระท าผิด

ดว้ย (มาตรา 120 -121) 

ระเบยีบฯ พ.ศ.2535 :  

 หมวดที่ 1 สว่นที่ 3 บทก าหนดโทษ

ด าเนินการรบัโทษทางวินยัและไม่เป็น

เหตใุหห้ลดุพน้จากความรบัผิดทางแพง่

และอาญา 

ระเบยีบฯพ.ศ. 2549 :  

 เช่นเดียวกบัระเบยีบฯ พ.ศ.2535 

ประกาศส านกันายกฯ ลว. 3 ก.พ.2558  

เช่นเดียวกบัระเบยีบฯ พ.ศ.2535 

 

 



ผูม้ีอ านาจและการมอบอ านาจ 

ผูมี้อ านาจด าเนินการหรือผูมี้อ านาจส ัง่ซ้ือหรือส ัง่จา้งตามระเบียบน้ีจะ

มอบอ านาจเป็นหนังสือใหแ้ก่ผูด้ ารงต าแหน่งใดก็ไดซ้ึ่งสงักดัหน่วยงาน

ของร ัฐเดียวก ัน โดยใหค้ านึงถึง ระดับต าแหน่ง หน้าที่และความ

รบัผิดชอบของผูท้ี่ไดร้บัมอบอ านาจเป็นส าคญั 

• เม่ือมีการมอบอ านาจตามวรรคหน่ึง ผูร้บัมอบอ านาจมีหน้าที่ตอ้งรบั

มอบอ านาจนั้นและจะมอบอ านาจนั้นใหแ้ก่ผูด้ ารงต าแหน่งอื่นต่อไป

ไม่ได ้เวน้แต ่



ผูม้ีอ านาจและการมอบอ านาจ 

การมอบอ านาจใหแ้ก่ผูว้่าราชการจงัหวดั ผูว้่าราชการจงัหวดัอาจ

มอบอ านาจนั้นต่อไปไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 

 (ก) กรณีมอบอ านาจใหแ้ก่รองผูว่้าราชการจงัหวดั ผูช่้วยผูว่้าราชการ

จงัหวดั ปลดัจงัหวดั หรอืหวัหนา้สว่นราชการประจ าจงัหวดั ใหผู้ว่้าราชการจงัหวดั

แจง้ใหผู้ม้อบอ านาจชัน้ตน้ทราบดว้ย 

 (ข) กรณีมอบอ านาจใหแ้ก่บคุคลอืน่ นอกจากที่กลา่วใน (ก) จะกระท าได ้

ต่อเม่ือไดร้บัความเหน็ชอบจากผูม้อบอ านาจชัน้ตน้แลว้ 



ผูม้ีอ านาจและการมอบอ านาจ 

เพื่อความคล่องตวัในการจดัซ้ือจดัจา้ง ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรฐัมอบอ านาจในการ

ส ัง่การและด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้ง ใหแ้ก่ผูด้ ารงต าแหน่ง   รองลงไปเป็นล าดบั 

• ใหผู้ม้อบอ านาจส่งส าเนาหลกัฐานการมอบอ านาจใหส้ านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดินทราบทกุคร ัง้ 

• ขอ้ 8 ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพื่อประโยชน์ของภาครฐัโดยรวม หน่วยงานของรฐั

ใดจะมอบอ านาจใหห้น่วยงานของรฐัแห่งอื่นด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งแทนก็ให ้

กระท าได ้โดยใหผู้ม้อบอ านาจสง่ส าเนาหลกัฐานการมอบอ านาจใหส้ านักงานการ

ตรวจเงนิแผ่นดินทราบดว้ย 

ค าส ัง่จงัหวดัสมทุรปราการ 

../คำสั่งมอบอำนาจ


กำรด ำเนินกำร 

  
พระรำชบญัญติัจดัซ้ือจดัจำ้งและ

กำรบรหิำรพสัดภุำครฐั พ.ศ.2560 



ขัน้ตอนเตรยีมการก่อนการจดัซ้ือจดัจา้ง  หน่วยงาน/ผูร้บัผิดชอบ 

1. แต่งต ัง้เจา้หนา้ที่ หวัหนา้เจา้หนา้ที่  สสจ./รพศ.-รพท./รพช./สสอ./รพ.สต. 

2. จดัท าแผนจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี (มาตรา 11)  

เม่ือไดร้บัการเหน็ชอบวงเงนิงบประมาณ 

 -เจา้หนา้ที่ 

-หวัหนา้เจา้หนา้ที่ 

3.เสนอแผนฯขอความเหน็ชอบต่อผูว้่าราชการ

จงัหวดัฯ 

ภายใน 15 ตลุาคม 2560 

4. เผยแพร่แผนจดัซ้ือจดัจา้งในเวปไซตข์อง

กรมบญัชีกลาง (ระบบ e-GP) เวปไซตข์อง

หน่วยงาน และปิดประกาศเผยแพร่ ณ สถานที่

ที่เปิดเผยในหน่วยงาน 

- ภายใน 31 ตลุาคม 2560 

5. สง่แผนปฏบิตัิการให ้สตง. - ภายใน 31 ตลุาคม 2560 

แนวทางปฏบิตัขิองหน่วยงานตาม พ.ร.บ.ฯ 



1. จดัท าแผนจดัซ้ือจดัจา้งประจ าปี(มาตรา 11)  

เม่ือไดร้บัการเหน็ชอบวงเงนิงบประมาณ 

-ตามแบบฟอรม์ที่ สสจ.ก าหนด 

-ครอบคลมุทกุแหล่งงบประมาณ  

-วงเงินในการจดัท าแผนฯ เกิน 5 แสนบาท/

รายการ/ปี*** 

-ครอบคลุมพสัดุทุกประเภท และทุกหมวด ไดแ้ก่ 

ว ัสดุ ครุภณัฑ์  ที่ดิน อาคาร และสิ่งก่อสรา้ง     

จา้งเหมาบรกิาร  การเช่า  

-บันทึกแผนลงในระบบ e-GP หากไม่บ ันทึก     

ไม่สามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งได ้

2. แผนจดัซ้ือจดัจา้งรายโครงการ -เม่ือด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งตามแผนประจ าปี 

- บนัทึกแผนลงในระบบ e-GP หากไม่บนัทึก     

ไม่สามารถด าเนินการจดัซ้ือจดัจา้งได ้

แผนจดัซ้ือจดัจา้งตาม พ.ร.บ.ฯ 

ซกัซอ้มความเขา้ใจ

การจดัท าแผนฯ 

แบบฟอร์ม 

../แผน/ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561.docx
../แผน/แผนการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปี 2561 .xls


3. แผนปฏิบ ัติการจ ัด ซ้ือจ ัดจา้งตาม

ประกาศคณะกรรมการตรวจเงนิแผ่นดิน 

ลงวนัที่ 29 มกราคม พ.ศ.2546 (หนังสอื

ส านักงานตรวจเงินแผ่น ด่วนที่สุดที่    

ตผ 0004/ว 97ลงวนัที่19 มีนาคม 2546) 

-ตามแบบฟอรม์ที่ คตง.ก าหนด  

-วงเงนิในการจดัท าแผนฯ  

ครุภณัฑเ์กนิ 1 แสนบาท สิง่กอ่สรา้งเกนิ 1 ลา้นบาท 

-ส่ง สตง.จงัหวดั หรือภาค ภายในวนัที่ 15 ตุลาคม

ของทกุปี (อย่างชา้ 31 ตลุาคม) 

- รายงานผลทกุไตรมาส 

แผนจดัซ้ือจดัจา้งตาม พ.ร.บ.ฯ 

แบบรายงาน 

../แผน/แผนจัดซื้อจัดจ้าง คตง..doc


1. กรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือพสัดุที่

ใชใ้นราชการลบั 

 มาตรา 56(1) (ค) หรอื (ฉ) 

 2.กรณีวงเงนิจดัซ้ือจดัจา้งตามที่ก าหนด

ในกฎกระทรวงหรือมีความจ าเป็นตอ้งใช้

พสัดโุดยฉุกเฉินหรอืพสัดขุายทอดตลาด  

 มาตรา 56 (2) (ข) (ง) หรอื (ฉ)  

3. กรณีเป็นจา้งที่ปรกึษาที่วงเงนิจา้งตามที่

ก าหนดในกฎกระทรวงหรอืมีความจ าเป็น

เร่งด่วนหรอืที่เกี่ยวกบัความมัน่คงของชาติ  

มาตรา 70 (3) (ข) หรอื (ฉ)  

4. กรณีเป็นจา้งออกแบบหรอืควบคุมงาน

ก่อสรา้งที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือที่

เกี่ยวกบัความมัน่คงของชาติ  

มาตรา 82 (3)   

ขอ้ยกเวน้ไม่ตอ้งจดัท าแผนจดัซ้ือจดัจา้ง  

กฎกระทรวง 
มาตรา 

มาตรา 

กฎกระทรวง/กำหนดวงเงิน.pdf
รูปภาพ/มาตรา 56 (2).JPG
รูปภาพ/มาตรา 56 (1).JPG


วธิีจดัซ้ือจดัจา้ง เงือ่นไข 

1 . วธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป  

มี 3 วิธี  ไดแ้ก่ วิธี (e-Market) วิธี e- bidding 

และวิธีสอบราคา 

-มาตรา 55 (1) และระเบยีบฯ ขอ้ 29 -59   

-วงเงนิคร ัง้ละเกนิ 5 แสนบาทข้ึนไป 

-การจดัซ้ือจดัจา้งใหใ้ชว้ิธีประกาศเชิญชวน

ทัว่ไปก่อน ยกเวน้ (มาตรา 56)(1) และ (2)  

2.วธิีคดัเลอืก  -มาตรา 56(1) และระเบยีบฯ ขอ้ 74 -76   

 

3.วธิีเฉพาะเจาะจง - มาตรา 56(2) และระเบยีบฯ ขอ้ 78 -79   

 

วธิจีดัซ้ือจดัจา้งตาม พ.ร.บ.ฯ 



วธิีจดัซ้ือจดัจา้ง วธิีปฏบิตั ิ

1. วธิีเฉพาะเจาะจง 

(วธิีตกลงราคา (เดิม) ) 

-วงเงนิไม่เกนิ  5 แสนบาท 

1. รายงานขอซ้ือขอจา้งตามขอ้ 22 

2. เจา้หนา้ที่ หวัหนา้เจา้หนา้ที่ เจรจาตกลงราคากบัผูม้ีอาชีพ

ขายหรอืรบัจา้งโดยตรง (ออกหนังสอืเชิญชวน) 

3. จดัท าค าส ัง่จงัหวดัแต่งต ัง้ คกก.ตรวจรบัพสัดุ หรือผูต้รวจ

พสัด ุ(วงเงนิไม่เกนิ 1 แสนบาท) 

4.เสนอความเหน็ต่อผูมี้อ านาจส ัง่ซ้ือส ัง่จา้งอนุมตั ิ

5.วงเงินเกิน 1 แสนบาท แต่งต ัง้คกก.ก าหนดคุณลกัษณะ

และราคากลาง และจดัท าประกาศราคากลางตามกฎหมาย 

ป.ป.ช. 

6.วงเงนิเกนิ 1 แสนบาท สญัญาหรอืขอ้ตกลงแลว้แต่กรณี 

7.วงเงินเกิน 5 พ ันบาทต ้องบ ันทึกการจ ัด ซ้ือจ ัดจ ้าง          

ในระบบ e-GP 

แนวทางปฏบิตัใินการจดัซ้ือจดัจา้ง  

รายงาน 

ขอซ้ือขอจา้ง 

Flowchart 

รายงานขอซื้อขอจ้าง.docx
flow ขั้นตอนซื้อจ้าง.pdf


นิยำม  

“ระบบขอ้มลูสินคำ้” (Electronic Catalog : e - catalog) 

หมำยคว ำม ว่ ำ  ข้อ ม ูล ร ำ ยล ะ เ อี ยดขอ งสิ นค้ำ ท่ี

ผ ู้ประกอบกำรได้ลงทะเบียนไว้ในระบบจัดซ้ือจัดจ้ำง

ภำครฐัดว้ยอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Government 

Procurement : e - GP) ของกรมบญัชีกลำง โดยแสดง

รำยละเอียดของสินคำ้คณุภำพสินคำ้ พรอ้มค ำบรรยำย

ประกอบตำมท่ีกรมบญัชีกลำงก ำหนด และใหห้มำยควำม

รวม ถึ ง ง ำนบริ ก ำ รหรื อ ง ำนจ้ำ งต ำมปร ะ เ ภท ท่ี

กรมบญัชีกลำงก ำหนด 



1. รวบรวมแผนจดัซ้ือจดัจา้งของทกุหน่วยงานเสนอขอความเหน็ชอบต่อ  

   ผวจ.สป. (15 ตลุาคม 2560) 

2. เสนอ ผวจ.ขออนุมตัคิ าส ัง่มอบอ านาจใหส้าธารณสขุอ าเภอ ส ัง่ซ้ือส ัง่จา้งดว้ย  

   เงนิบ ารุงในวงเงนิไม่เกนิ 5 แสนบาท (ต.ค.2560) 

3. จดัประชุมฝึกปฏบิตับินัทกึแผนในระบบ e-GP (สสจ./รพท./รพช.) (ต.ค.2560) 

4. จดัประชมุช้ีแจง ซกัซอ้ม แนวทางปฏบิตัใินการจดัซ้ือจดัจา้ง          

   ตาม พรบ.ฯ พ.ศ. 2560 (พ.ย.2560) 

     - ประสานคลงัจงัหวดัขอรหสับนัทกึ e-GP ใหห้น่วยงาน 

     - ฝึกปฏบิตักิารลงบนัทกึการจดัซ้ือจดัจา้งในระบบ e-GP 

5. จดัท าคู่มือ แนวทางปฏบิตั ิแบบฟอรม์ เผยแพร่ในเวปไซตข์อง สสจ. (พ.ย.2560) 

 

 

การสนบัสนุนการด าเนินงานของหน่วยงานจาก สสจ. 

  



 

สวสัดีค่ะ 


