
การด าเนินการตาม พ.ร.บ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๖๐ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
- พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
  พ.ศ. ๒๕๖๐ มีผลบังคับ ๒๔ ส.ค.๖๐ 
- กฎกระทรวง ๗ ฉบับ มีผลบังคับ ๒๔ ส.ค.๖๐ 
- ค าสั่ง กห (เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๒๕๖๐  ลง ๒๖ ส.ค. ๖๐ 









อ านาจอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้างตามค าสั่ง กห (เฉพาะ)  ๔๐๐/๒๕๖๐ 

            อ านาจอนุมัติ 
ต าแหน่ง 

วิธีประกาศ 
เชิญชวนทั่วไป 

วิธีคัดเลือก วิธีเฉพาะเจาะจง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและ
ควบคุมงาน 

ผบ.กรม ไม่เกิน ๔ ล้านบาท ไม่เกิน ๒ ล้านบาท ไม่เกิน ๑ ล้านบาท - - 

ผบ.พล. ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๕ ล้านบาท 

มทภ.และ จก.ฝ่ายยุทธ
บริการ 

ไม่เกิน ๔๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๒๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๑๐ ล้านบาท 

ผบ.ทบ. ไม่เกิน ๒๐๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท 

ผบ.ทสส. ไม่เกิน ๗๐๐ ล้านบาท ไม่เกิน  ๓๐๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๓๐๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๑๐๐ ล้านบาท ไม่เกิน ๕๐ ล้านบาท 

ปล.กห. เกินกว่า ๗๐๐ ล้านบาท เกินกว่า ๓๐๐ ล้านบาท เกินกว่า ๓๐๐ ล้านบาท 





แนวทางการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

กิจกรรม ก่อนค าสั่ง กห. ออก หลังค าสั่ง กห. ออกแต่ ค าสั่ง ทบ. 
ยังไม่ออก 

จัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๕ แสน ควรรอเว้นเรื่องเร่งด่วนที่ไม่สามารถ
รอได้ให้ด าเนินการภายใต้ค าสั่ง กห. 
เดิม ตาม ม.๑๒๒ แต่ต้องด าเนินการ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เอกสารต้อง
สอดคล้องกับ e-GP 

ด าเนินการได้โดยยึดหลักเดิมของ
ค าส่ัง ทบ.  
(๙๐๘/๓๔, ๖๒๐/๓๑) 

จัดซื้อจัดจ้างวงวงเงินเกิน ๕ แสน ถ้ารอไม่ได้ต้องด าเนินการตาม
เง่ือนไขของระเบียบฯ ๖๐ 

ให้ใช้กรอบเดิมที่เคยปฏิบัติวงเงินได้
ตามค าส่ัง กห.ใหม่ 



แนวทางการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 

กิจกรรม ระเบียบ ๓๕ ระเบียบ ๖๐ 

วิธีซื้อ/จ้าง ตกลงราคา, 
กรณีพิเศษ 

เฉพาะเจาะจง ม.๕๖ (๒) (ข) 
เฉพาะเจาะจง ม.๕๖ (๒) (ซ)  

การด าเนินการ หน.เจ้าหน้าที่รายงานขอความเห็นชอบ
พร้อมขออนุมัติซื้อ/จ้างและเสนอ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

๑.หน.หน่วยงานแต่งตั้ง จนท. หรือคณะกรรมการรับผิดชอบ
จัดท าขอบเขตงานก าหนดคุณลักษณะเฉพาะ 
๒.หน.เจ้าหน้าที่ขออนุมัติหลักการพร้อมเสนอตั้งคณะ
กรรมการฯ (๒ คณะ) 
๓.คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาจงรายงานผลฯ 
ผ่าน หน.เจ้าหน้าที่ 
๔.หน.เจ้าหน้าที่รายงาน หน.หน่วยงานเพื่ออนุมัติซื้อ  



แนวทางการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง-เรื่องเก่า 

 







     การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ตาม มาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ 



การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ตาม มาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ 



 



     การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ตาม มาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ 



     การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ตาม มาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ 



     การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ตาม มาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ 



     การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ตาม มาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ 



     การจัดท าแผนจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี ตาม มาตรา ๑๑ แห่ง พ.ร.บ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ 



จัดท าร่างขอบเขตของงานฯ ทุกวิธีโดยมีผู้จัดท าที่ หน.หน่วยแต่งตั้ง 















ระเบียบข้อ ๔๒ เป็นการประกาศผลผู้ชนะของสอบราคาจะใช้กับการจัดซื้อจ้างทุกวิธี 











 
ระเบียบข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา ๕๖ (๒) (ข) (การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง กรณีมีวงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐.-บาท หรือตกลงราคาเดิม) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง 
แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
 การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน และไม่อาจ
ด าเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นด าเนินการไปก่อนแล้วรีบรายงานขอความ
เห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็น
หลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม (เดิมคือตกลงราคากรณีจ าเป็นและเร่งด่วน) 
 
 

 
หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีลงนามในใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างได้เหมือนตกลงราคาเดิม 

 
  วิธเีฉพาะเจาะจงกรณีอ่ืนๆ คณะกรรมการจัดซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ต้องเชิญชวนผู้ประกอบการ และรายงานผลการพิจารณา
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อขออนุมัติซ้ือจ้างจากผู้มีอ านาจ 
 



















ผู้ควบคุมงาน ระเบียบข้อ ๑๗๗ 

 

 

• ควรมีคุณวุฒิตามท่ีผู้ออกแบบเสนอแนะ และโดยปกติจะต้อง 

   มีคุณวุฒิไม่ต่ ากว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ 

• กรณีมีความจ าเป็นจะต้องจ้างผู้ให้บริการควบคุมงานก่อสร้างเป็นผู้ควบคุมงานให้ด าเนินการจา้งตาม
ระเบียบ 



การท าสัญญาและการบริหารสัญญา 

การลงนามในสัญญายังคงใช้หลักการเดิม 

• กองทัพบก โดย(ยศ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง) ท าการโดยได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการทหารบก 

มาตรา ๑๐๐  

ในการด าเนินตามสัญญาหรือข้อตกลงให้ผู้มีอ านาจแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุเพ่ือ
รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ  



การทิ้งงาน 

ระเบียบ ๓๕ ระเบียบ ๖๐ ข้อ ๑๙๓ 
 

หัวหน้าส่วนราชการท ารายงานไปยังปลัดกระทรวง
โดยเร็ว เพื่อพิจารณาให้เป็นผู้ท้ิงงาน เมื่อปลัดกระทรวง
เห็นสมควร ส่งชื่อให้ปลัดกระทรวงการคลังส่ังให้เป็นผู้
ทิ้งงาน 

ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาแล้วส่งความเห็นให้
ปลัดกระทรวงการคลังส่ังให้เป็นผู้ท้ิงงานโดยเร็ว 
 







การแลกเปลี่ยน 

กรณี ระเบียบ ๓๕ ระเบียบ ๖๐ ข้อ ๙๖ 
ครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน แลกได ้ แลกได ้

ครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน 
ที่ส านักงบประมาณก าหนดหรือต้องจ่ายเงินเพิ่ม 

ท าความตกลงกับส านักงบฯ ก่อน ท าความตกลงกับส านักงบฯ ก่อน 
 

ครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิด ท าความตกลงกับส านักงบฯ ก่อน ท าความตกลงกับส านักงบฯ ก่อน 
 

วัสดุกับวัสดุประเภทและชนิดเดียวกัน ไม่จ่ายเงินเพิ่ม แลกได ้ วัสดุกับวัสดุแลกได้ (ไม่ระบุชนิด)ไม่
จ่ายเงินเพิ่ม 

กรณีนอกเหนือจากน้ี (วัสดุต่างประเภทหรือจ่ายเงินเพิ่ม) ท าความตกลงกับ
กระทรวงการคลัง 



การจ าหน่ายเป็นสูญ 

ระเบียบ ๓๕ ระเบียบ ๖๐ ข้อ ๒๑๗ 
พัสดุมีราคาซื้อหรือได้มารวมกัน  

ไม่เกิน ๕ แสนบาท ให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาอนุมัติ 

พัสดุมีราคาซื้อหรือได้มารวมกัน 
ไม่เกิน ๑ ล้านบาท ให้หัวหน้าส่วนราชการ

พิจารณาอนุมัติ 

พัสดุมีราคาซื้อหรือได้มารวมกัน  
เกิน ๕ แสนบาท ให้อยู่ในอ านาจ

กระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่
กระทรวงการคลังมอบหมายพิจารณาอนุมัติ 

 

พัสดุมีราคาซื้อหรือได้มารวมกัน  
เกิน  ๑ ล้านบาทให้อยู่ในอ านาจ

กระทรวงการคลัง 



การอุทธรณ์ 



 
การอุทธรณ์/การร้องเรียน 

• การอุทธรณ์ ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. หมวด ๑๔ 

 ผู้ซึ่งได้ยื่นข้อเสนอเพ่ือท าการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับหน่วยงานของรัฐมีสิทธิอุทธรณ์เกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 

• การร้องเรียน ก าหนดไว้ใน ระเบียบ หมวด ๑๐ 
ผู้ใดเห็นว่าหน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัติให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีท่ีก าหนดในกฎหมายว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ ฯ มีสิทธิร้องเรียนไปยังหน่วยงานของรับนั้นหรือ
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ 

• กห. มอบอ านาจให้หัวหน้าหน่วยที่ด าเนินกรรมวิธีจัดซื้อจัดจ้าง รายงานความเห็นพร้อมเหตุผลไปยัง
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ กรณีที่ไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ 



 
กฎกระทรวง ๗ ฉบับ ประกาศ ณ ๒๓ ส.ค. ๖๐ 

๑. กฎกระทรวงก าหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  

๒. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. ๒๕๖๐  

 - ผู้ประกอบการ หมายความว่า ผู้ประกอบการงานก่อสร้างหรือผู้ประกอบการพัสดุอื่น ( มาตรา ๕๒ 
คณะกรรมการราคากลางอาจประกาศในราชกิจจานุเบกษา) 

 - คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ประกอบการ 

 - อัตราค่าธรรมเนียม 

 - การเพิกถอนและการยกเลิกการขึ้นทะเบียน 

 - การอุทธรณ์ 



 
กฎกระทรวง ๗ ฉบับ ประกาศ ณ ๒๓ ส.ค. ๖๐ 

๓. กฎกระทรวงก าหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน และก าหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
คัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. ๒๕๖๐  
๔. กฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ 
  - ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง :วงเงินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท,จ้างที่ปรึกษาที่มีจ ากัด, จ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง วงเงินไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ ล้านบาท 
 - การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน๑๐๐,๐๐๐.-บาท จะไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้อง
มีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น 
 - การจัดซื้อจัดจ้างวงเงินไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐.-บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ก็ได้ (เดิม ๑๐,๐๐๐.-บาท) 



 
กฎกระทรวง ๗ ฉบับ ประกาศ ณ ๒๓ ส.ค. ๖๐ 

๕. กฎกระทรวงก าหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการข้ึนทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. ๒๕๖๐ 
๖. กฎกระทรวงก าหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๐  
๗. กฎกระทรวงก าหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างหน่วยงานของรัฐท่ีอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. ๒๕๖๐  
 ผู้ซึ่งยื่นข้อเสนอเพ่ือท าการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐไม่มีสิทธิ์อุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้างใน
เรื่องดังต่อไปนี้ไม่ได้ 
 - คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้าร่วมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุคร้ังนั้น โดยวิธีประกาศเชิญชวน
ทั่วไป 
 - ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเปิดโอกาสให้มีการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานฯ ก่อนจะท า
การจัดซื้อจัดจ้าง ปรากฏว่าผู้ประกอบการที่เข้าร่วมในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น มิได้วิจารณ์หรือเสนอแนะร่าง
ขอบเขตของงาน 



 
 

 
 

ค าถาม/ข้อเสนอแนะ 


