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ผู้เกีย่วขอ้งกบัการจดัซือ้จดัจ้าง 
ตามพระราชบัญญตักิารจดัซือ้จดัจ้างและบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. 2560 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. เจ้าหน้าที่  

 1) ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ  
 2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ

ของหน่วยงานของรัฐ  

2. หัวหน้าเจ้าหน้าที่  

 1) ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 

2) ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่  

3. หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  

ผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐ หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งในหน่วยงานของรัฐ ดังต่อไปนี้ 

(1)  ราชการส่วนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรยีกชื่ออย่างอื่นและมีฐานะเปน็
นิติบุคคล 

(2) ราชการส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 
(3) ราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด นายกเทศมนตรี                   

นายกองค์การบริหารส่วนต าบล ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผู้ด ารงต าแหน่ง เรียกชื่อ
อย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 
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(4) รัฐวิสาหกิจ หมายถึง ผู้ว่าการ ผู้อ านวยการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่
เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่า 

(5) องค์การมหาชน หมายถึง ผู้อ านวยการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะ
เทียบเท่า 

(6) องค์กรอิสระ หมายถึง เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง เลขาธิการส านักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 
เลขาธิการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ 

(7) องค์กรตามรัฐธรรมนูญ หมายถึง อัยการสูงสุด 
(8) หน่วยธุรการของศาล  หมายถึง  เลขาธิการส านักงานศาลยุติธรรม เลขาธิการส านักงาน 

ศาลปกครอง  เลขาธิการส านักงานศาลรัฐธรรมนูญ 
(9) มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  หมายถึง  อธิการบดี 
(10) หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา หมายถึง เลขาธิการวุฒิสภา เลขาธิการ 

สภาผู้แทนราษฎร  เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  เลขาธิการส านักงานสภาพัฒนาการเมือง 
(11) หน่วยงานอิสระของรัฐ หมายถึง เลขาธิการ หรือผู้ด ารงต าแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มี 

ฐานะเทียบเท่า 
(12) หน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน 

ตามกฎหมายจัดตั้งหน่วยงานนั้น 

อ านาจหน้าที่ 
1) อ านาจด าเนินการ โดยที่ระเบียบก าหนดอ านาจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเกี่ยวกับการ

ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเรื่องต่าง ๆ  เช่น การเห็นชอบแผนการจัดซือ้จัดจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
ร่างขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง เห็นชอบ
รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง การแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง การลงนามสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ 
การอนุมัติ แก้ไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เป็นต้น  

2) อ านาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง  

มาตรา 15 ผู้มีอ านาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างพัสดุโดยวิธีใดตามพระราชบัญญัตินี้จะเป็น          
ผูด้ ารงต าแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีอ านาจในการสั่งซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบข้อ 84 อ านาจใน          
การสั่งจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบข้อ 127 และอ านาจในการสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างตาม
ระเบียบข้อ 158  ดังนี้ 
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ผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น  

บัญชีเอกสารแนบท้ายก าหนดประเภทของผู้มีอ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ตามความใน
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ไว้ดังนี้  

หน่วยงานของรฐั ผูม้ีอ านาจเหนอืขึน้ไปหนึง่ชัน้ 

(1) ราชการส่วนกลางท่ีมีฐานะเทียบเท่ากรม  ปลัดกระทรวงหรือปลัดทบวง แล้วแต่กรณี 

(2) ราชการส่วนภูมิภาค  ปลัดกระทรวงต้นสังกัดของหน่วยงานของรัฐ 
เจ้าของเงินงบประมาณ 

(3) ราชการส่วนท้องถิ่น  ผู้ว่าราชการจังหวัด 

(4) รัฐวิสาหกิจ  คณะกรรมการของรัฐวิสาหกิจ 

(5) มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ  สภามหาวิทยาลัย 

(6)  ส่วนราชการท่ีขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรีหรือ
รัฐมนตรี 

ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  
ส านักงานเลขาธิการสภาผูแ้ทนราษฎร  
กรุงเทพมหานคร 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ใช้อ านาจเหนือขึ้น
ไปหนึ่งชั้นเอง 
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หน่วยงานของรฐั ผูม้ีอ านาจเหนอืขึน้ไปหนึง่ชัน้ 

(7) ในกรณีนอกเหนือจากทีก่ าหนดไว้ตาม   
     (1) - (6)  

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้นเป็นผู้ใช้อ านาจขึ้น
ไปหนึ่งชั้นเอง 

(8) ในกรณีท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล หรือ              
ผู้ควบคุม  

ผู้บังคับบัญชา ผู้ก ากับดูแล หรือผู้ควบคุมชั้น
เหนือขึ้นไปชั้นหนึ่ง แล้วแต่กรณี 

(9) การก าหนดเพ่ิมเติม  ให้ผู้ รักษาการตามระเบียบมีอ านาจออก
ประกาศ ก าหนดแก้ไขเพิ่มเติมประเภทของผู้มี
อ านาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น ได้ตามความจ าเป็น
และเหมาะสม 

การมอบอ านาจ  

มาตรา 15  ผู้มีอ านาจอนุมัตสิั่งซือ้หรอืสั่งจ้างพัสดุโดยวิธใีดตามพระราชบัญญัตนิี้ จะเปน็
ผูด้ ารงต าแหน่งใดและภายในวงเงินเท่าใด ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีก าหนด  

ข้อ 6  ผู้มีอ านาจด าเนินการตามระเบียบนี้ ได้แก่ ผู้ซึ่งด ารงต าแหนง่เปน็หวัหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เว้นแต่กระทรวงกลาโหมหรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่ผู้รักษาการตามระเบียบประกาศก าหนดให้
หน่วยงานของรัฐนั้น สามารถก าหนดหน่วยงานระดับใด ผู้บังคับบัญชาชั้นใด ต าแหน่งใด               มี
อ านาจด าเนินการตามระเบียบนี้ก็ให้กระท าได้ และเมื่อได้ก าหนดเป็นประการใดแล้ว ให้แจ้งผู้รักษาการ
ตามระเบียบและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย  

ข้อ 7  ผู้มีอ านาจด าเนินการตามข้อ 6 หรือผู้มีอ านาจสั่งซื้อหรือสั่งจ้างตามระเบียบนี้จะ
มอบอ านาจให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งใดก็ได้ซึ่งสังกัดหน่วยงานของรัฐเดียวกัน โดยให้ค านึงถึงระดับต าแหน่ง
หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ  

เมื่อมีการมอบอ านาจตามวรรคหนึ่ง ผู้รับมอบอ านาจมีหน้าที่ต้องรับมอบอ านาจ
นั้นและจะมอบอ านาจนั้นให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งอื่นต่อไปไม่ได้ เว้นแต่  

(1) การมอบอ านาจให้แก่ผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการจังหวัดอาจมอบอ านาจ
นั้นต่อไปได้ ในกรณีดังต่อไปนี้  

(ก) กรณีมอบอ านาจให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ช่วยผู้ว่าราชการจังหวัด 
ปลัดจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัด ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดแจ้งให้ผู้มอบอ านาจชั้นต้น
ทราบด้วย  

(ข) กรณีมอบอ านาจให้แก่บุคคลอื่น นอกจากที่กล่าวใน (ก) จะกระท าได้
ต่อเมื่อได้รับความเห็นชอบจากผู้มอบอ านาจชั้นต้นแล้ว  

(2)  การมอบอ านาจและการมอบอ านาจต่อตามระเบียบหรือค าสั่ งของ
กระทรวงกลาโหมหรือของหน่วยงานของรัฐอื่นที่รัฐมนตรีประกาศก าหนดตามข้อ 6  
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ในกรณีที่มีกฎหมายก าหนดเรื่องการมอบอ านาจและการมอบอ านาจตอ่ไวเ้ปน็
การเฉพาะก็ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น  

เพ่ือความคล่องตัวในการจัดซื้อจัดจ้างให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมอบอ านาจใน
การสั่งการ และด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้แก่ผู้ด ารงต าแหน่งรองลงไปเป็นล าดับ  

ให้ผู้มอบอ านาจส่งส าเนาหลักฐานการมอบอ านาจให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบทุกครั้ง  

ข้อ 8 ในกรณีที่มีความจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ของภาครัฐโดยรวม หน่วยงานของรัฐใดจะ            
มอบอ านาจให้หน่วยงานของรัฐแห่งอื่นด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแทนก็ให้กระท าได้ โดยให้ผู้มอบอ านาจ         
ส่งส าเนาหลักฐานการมอบอ านาจให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

4. บคุคลหรอืคณะกรรมการด าเนนิการจดัซือ้หรอืจดัจา้ง  
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจดัซื้อจดัจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 

2560 ก าหนดใหม้ีคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องกับการด าเนินการจดัซือ้หรอืจัดจ้าง และอื่น ๆ ดังนี้  
ก. บุคคลหรือคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง  

(1) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ได้รับแต่งตั้งให้รับผิดชอบจัดท าร่างขอบเขตของงาน 
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งก าหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอ (ข้อ 21)  

(2) คณะกรรมการหรือบุคคลที่ไดร้ับแต่งตั้งให้รับผดิชอบจัดท าแบบรูปรายการงาน
ก่อสร้าง (ขอ้ 21)  

(3) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ข้อ 55 - ข้อ 58)  
(4) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา (ข้อ 68 - ข้อ 71)  
(5) คณะกรรมการซื้อหรือจา้งโดยวธิีคัดเลือก (ข้อ 74 - ข้อ 76)  
(6) คณะกรรมการซื้อหรือจา้งโดยวธิีเฉพาะเจาะจง (ข้อ 78)  
(7) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรือจา้ง (ข้อ 175)  
(8) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างกอ่สร้าง (ข้อ 176 และ 177)  
(9) ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ข้อ 178)  
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ขอ้หา้ม “การแต่งตั้งคณะกรรมการ” 
(1) หา้มแตง่ตัง้ซ้ า (ระเบียบข้อ 26 วรรคสาม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(2) ห้ามมีส่วนได้เสีย  

ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้เสนอราคาหรือ
คู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น หากทราบว่าตนมีส่วนได้เสียให้ลาออกจากการเป็นประธานกรรมการ
หรือกรรมการในคณะนั้นแล้วให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งผู้อื่นเพ่ือปฏิบัติหน้าที่แทน (ข้อ 27 วรรคสี่)  

มาตรา 13 ในการด าเนินการจัดซื้อจัดจา้ง ผู้ทีม่ีหน้าทีด่ าเนินการต้องไมเ่ป็นผูม้ี
ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สญัญาในงานนัน้  
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ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการตามวรรคหนึ่งเป็นผู้มีส่วนไดเ้สยี
กับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในขั้นตอนหนึ่งขั้นตอนใดของการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แต่ไม่มีผลต่อการจัดซื้อจัดจ้างอย่างมีนัยส าคัญ การจัดซื้อจัดจ้าง
นั้นย่อมไม่เสียไป  

การมสีว่นไดเ้สยีในเรือ่งทีป่ระชมุ  

(1) ระเบยีบขอ้ 27 วรรคสี ่และวรรคหา้  
ประธานกรรมการและกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ

คู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธาน
กรรมการและกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  

หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือ
กรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพ่ือ            
สั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป  

(2) พระราชบญัญตัวิธิปีฏบิตัริาชการทางปกครอง พ.ศ. 2539  

มาตรา 13 เจ้าหน้าทีด่ังต่อไปนี้จะ ท าการพิจารณาทางปกครองไม่ได้  
(1) เป็นคูก่รณีเอง  
(2) เป็นคูห่มัน้หรือคู่สมรสของคู่กรณี  
(3) เป็นญาตขิองคู่กรณ ีคือ เป็นบุพการหีรอืผู้สืบสันดานไมว่่าชัน้ใด ๆ หรือเป็นพ่ี

น้องหรือลูกพ่ีลูกน้องนับไดเ้พียงภายในสามชั้น หรือเปน็ญาตเิกี่ยวพันทางแตง่งานนบัไดเ้พียงสองชัน้  
(4) เป็นหรือเคยเปน็ผู้แทนโดยชอบธรรมหรือผู้พิทักษ์หรือผู้แทนหรือตวัแทนของ

คู่กรณ ี
(5) เป็นเจา้หนี้หรอืลูกหนี้ หรือเปน็นายจ้างของคู่กรณี  
(6) กรณีอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
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การประชมุคณะกรรมการแตล่ะคณะ (ขอ้ 27) 
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5. การพน้จากการเปน็กรรมการ 

หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0204/ว 170 ลงวันที่ 14 กันยายน 2544 
เรื่อง การพ้นจากการเป็นกรรมการที่แต่งตั้งโดยระบุชื่อบุคคลและต าแหน่งหรือส่วนราชการ สรุปได้ว่า 

(1)  กรรมการโดยระบุชื่อต าแหน่ง  เป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องการ             
ความรับผิดชอบตามต าแหน่งที่ระบุไว้ให้แต่งตั้งโดยระบุเพียงชื่อต าแหน่ง ไม่ต้องระบุชื่อตัวบุคคล                  
ซึ่งต าแหน่งดังกล่าวต้องมีเพียงต าแหน่งเดียว เช่น ต าแหน่งผู้อ านวยการกอง ในกรณีนี้ผู้ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ  
อาจมอบหมายให้ผู้อื่นมาท าหน้าที่แทนได้ภายใต้บทบัญญัติว่าด้วยการมอบอ านาจให้รักษาราชการแทน 
หรือปฏิบัติราชการแทน ตามกฎหมายว่าด้วยการบริหารราชการแผ่นดิน ในกรณีที่บุคคลนั้นพ้นจาก
ต าแหน่งดังกล่าว บุคคลนั้นย่อมสิ้นสภาพการเป็นกรรมการไปด้วย และบุคคลที่เข้ามาด ารงต าแหน่ง
ดังกล่าวก็จะเป็นกรรมการโดยอัตโนมัติ 

(2) กรรมการโดยระบุชื่อตัวบุคคล เป็นการแต่งตั้งกรรมการที่ต้องการความรู้ 
ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์หรือความเหมาะสม อันเป็นคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลให้แตง่ตั้งโดยระบชุือ่
ตัวบุคคลไม่ต้องระบุต าแหน่งหรือส่วนราชการต้นสังกัด ซึ่งในกรณีนี้จะมอบหมายให้ผู้ใดมาท าหน้าที่แทน
ไม่ได้ กรรมการโดยระบุชื่อตัวบุคคลถึงแม้จะมีค าสั่งให้ย้ายไปรับราชการในส่วนราชการแห่งใหม่ ก็ยังคงมี
หน้าที่ความรับผิดชอบอยู่เช่นเดิม โดยจะพ้นสภาพการเป็นกรรมการก็ต่อเมื่อหัวหน้าส่วนราชการมีค าสั่ง
ยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงการเป็นกรรมการ 

(3) กรรมการโดยระบุชื่อตัวบุคคลและระบุต าแหน่ง เป็นการแต่งตั้งกรรมการที่
ต้องการคุณสมบัติเฉพาะของบุคคลและอ านาจหน้าที่ในต าแหน่งหน้าที่ที่บุคคลดังกล่าวด ารงต าแหน่งอยู่ 
หรืออ านาจหน้าที่ของหน่วยงานที่บุคคลดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่อยู่ให้แต่งตั้งโดยระบุชื่อตัวบุคคลและระบุ
ต าแหน่งของบุคคลนั้น หรือระบุหน่วยงานที่บุคคลนั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่ ซึ่งจะแต่งตั้งบุคคลอื่นให้มาประชุม
แทนไม่ได้และในกรณีที่บุคคลนั้นพ้นจากต าแหน่งดังกล่าว ให้เป็นที่เข้าใจว่าต้องพ้นจากความเป็น
กรรมการด้วย หรืออาจจะระบุการพ้นจากต าแหน่งไว้ด้วยก็ได้ ถ้าไม่ประสงค์เช่นนั้นก็ไม่ควรออกค าสั่งใน
ลักษณะนี้มาแต่แรก 
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ผู้จัดท า 
1. นางสาวจันทน์สุดา  วงษ์มาลยั   
    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 

    ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน 
2. นางสาวประภสัสร  เสนาพล 
    นักวิชาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

3. นางสาววธูสริิ  ชะลอกลาง 
    นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 


