
การจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั

พระราชบญัญัตกิารจัดซือ้จัดจ้าง 
และระเบียบกระทรวงการคลัง 

ว่าด้วยการจัดซือ้จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560



สร้างความเช่ือมั่น
ให้กบัทุกภาคส่วน

การจัดซ้ือจัดจ้างมี
กรอบการ

ปฏบิัติงานทีเ่ป็น
มาตรฐานเดียวกนั มุ่งเน้นการเปิดเผย

ข้อมูล เพือ่ความ
โปร่งใส และมกีาร
แข่งขนัอย่างเป็น

ธรรม

ค านึงถึง
วตัถุประสงค์การใช้
งานเป็นส าคญั 
เพือ่ให้เกดิความ
คุ้มค่าในการใช้

จ่ายเงิน
เน้นการวางแผน
และประเมนิผล
เพือ่ให้เกดิ

ประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

ส่งเสริมให้
ภาคประชาชนมี
ส่วนร่วม เพือ่
ตรวจสอบและ

ป้องกนัการทุจริต

การจัดซ้ือจัดจ้าง
ด้วยวธิีการทาง

อเิลก็ทรอนิกส์ เพือ่
การเปิดเผยโปร่งใส

หลกัการและเหตผุล



โปร่งใส

ประสิทธิภาพ
และ

ประสิทธิผล
ตรวจสอบได้

คุ้มค่า

เปิดเผยข้อมูล 
เปิดโอกาสให้แข่งขัน

อย่างเป็นธรรม มีระยะเวลา
เพยีงพอต่อการยืน่ข้อเสนอ

เกบ็ข้อมูลเป็นระบบ
เพือ่การตรวจสอบ

มคุีณลกัษณะตอบสนอง
วตัถุประสงค์การใช้งาน
และมรีาคาเหมาะสม

วางแผนการจัดซ้ือจัดจ้าง
มกีารก าหนดเวลาที่
เหมาะสม และมกีาร

ประเมนิผล

มาตรา 8
หลกัการจัดซ้ือจัดจ้าง



• การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะของพสัดุที่จะท าการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ให้หน่วยงานของรัฐค านึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์
ของการจัดซ้ือจัดจ้างพัสดุน้ัน และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะ
ของพสัดุให้ใกล้เคยีงกบัยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง หรือของผู้ขายรายใดราย
หน่ึงโดยเฉพาะ เ ว้นแต่พัสดุที่จะท าการจัดซ้ือจัดจ้างตาม
วัตถุประสงค์น้ันมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด กใ็ห้
ระบุยีห้่อน้ันได้

มาตรา 9
การก าหนดคุณลกัษณะเฉพาะ



การจดัซ้ือจดัจ้าง
“การด าเนินการเพือ่ให้ได้มาซ่ึงพสัดุ”

ซ้ือ จ้าง

เช่า
แลก

เปลีย่น



พสัดุ

สนิคา้

งานจา้ง

กอ่สรา้ง

งานจา้ง

ออกแบบ

และควบคมุ

งาน

งานจา้ง

ที่ปรกึษา

งาน

บรกิาร



“ราคากลาง” หมายความว่า ราคาเพือ่ใช้เป็นฐานส าหรับเปรียบเทยีบราคาทีผู้่ยืน่ข้อเสนอ
ได้ยืน่เสนอไว้ซ่ึงสามารถจัดซ้ือจัดจ้างได้จริงตามล าดบั ดงัต่อไปนี้

(1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด

(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างองิของพสัดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า

(3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอืน่ก าหนด

(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด

(5) ราคาที่เคยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลงัสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ

(6) วธีิอืน่ใดตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ หรือแนวทางปฏิบัตขิองหน่วยงานของรัฐน้ันๆ

ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม 
(2)  หรือ (3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้ค านึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5)หรือ (6) 
โดยจะใช้ราคาใดตาม  (4) (5)หรือ (6)ให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นส าคญั

ราชการก าหนดไวแ้ลว้

ราคากลาง



วธีิประกาศ
เชิญชวน
ทั่วไป

วธีิคดัเลอืก

วธีิเฉพาะ
เจาะจง

วธีิการจัดซ้ือจัดจ้างพสัดุ 3 วธีิ
เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ
ทั่ ว ไป  ที่ มี คุณสมบัติ ต รง      
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดเข้ายื่น
ข้อเสนอ

เ ชิญชวนเฉพาะ ผู้ประกอบการที่ มี
คุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดซ่ึงต้อง
ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้ายื่นข้อเสนอ 
เว้นแต่ ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามก าหนดน้อยกว่า 3 ราย

ห น่ วย ง านภ าค รั ฐ เ ชิญชวน
ผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรง
ตามที่ก าหนดรายใดรายหน่ึงให้
เ ข้ายื่น ข้อเสนอหรือให้เ ข้ ามา
เจรจาต่อรองราคากับหน่วยงาน
ของรัฐโดยตรง

หมวด 6 การจดัซ้ือจดัจ้าง



ขั้นตอนการจดัซ้ือจัดจ้าง

งบประมาณ

จดัท าแผนการซ้ือ/จ้าง

Spec/ราคากลาง

รายงานขอซ้ือ/จ้าง

ด าเนินการจัดหา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา

ขออนุมัตส่ัิงซ้ือ/จ้าง

การท าสัญญา

การประกาศสาระส าคญัของสัญญา

การบริหารสัญญา

การบริหารพสัดุ

การตรวจรับพสัดุ



• หมายรวมถึงการเกบ็ การบันทึก การเบิกจ่าย การยมื 

การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพสัดุ

การบริหารพสัดุ



การจัดหา

หลักการบริหารพัสดุ

การจ าหน่าย

การควบคุม
บ ารุงรักษา



การควบคุม บ ารุงรักษา

1. การเก็บ/การบันทึก/การเบิกจ่าย
- ลงทะเบียบครุภัณฑ์
- เก็บรักษา  เพ่ือสะดวกในการใช้งาน
- การจ่ายพัสดุให้กับหน่วยงาน 

2. การยืม
- เพ่ือน าไปใช้ในทางประโยชน์ของทางราชการ
- การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ
- การยืมจะต้องได้รับอนุมัติ

3. การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ - การซ่อมแซมพัสดุ
- การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 



การจ าหน่าย

1. การขาย

- ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาด
เว้นแต่
- การขายครั้งหนึ่งมีราคาซื้อหรือได้มา

ร่วมกันไม่เกิน ห้าแสนบาท (เฉพาะเจาะจง)
- การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ
- การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ 

2. แลกเปลี่ยน - ระหว่างหน่วยงานรัฐกับรัฐ
- ชนิดและประเภทเดียวกัน

3. โอน

- ใช้เป็นวัสดุฝึก เช่น คอมพิวเตอร์
- ท าลายทิ้ง เช่น ทุบ ฝัง เผาทิ้ง

4. แปรสภาพหรือท าลาย

- บริจาคหน่วยงานของรัฐ
- เอกสารใบโอนเป็นหลักฐาน 3 ชุด



ตัวอย่างใบยืมพัสดุ



ตัวอย่างใบซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์



ตัวอย่างทะเบียนซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์



จบการบรรยาย


