
สรุปการประชุมการบริหารจัดการการจัดซื้อจัดจ้างในงานวิจัยและบริการวิชาการตามพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  

เมื่อวันที่ 4-5 พฤศจิกายน 2560  ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ปาร์ค กรุงเทพมหานคร 
จุฑารัตน์ ผู้พิทักษ์กุล 

 
สรุปประเด็นความแตกต่างระหว่าง  
       พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กับ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549  ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (e-marker) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 
หลักเกณฑ์จัดซื้อจัดจ้างใหม่ 

- จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 
-  คัดเลือกจากคุณภาพโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ราคาต่ าสุด 
- ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
- รวมซื้อรวมจ้างหลายหน่วยงาน 
- เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
- มีเกณฑ์ประเมินผลงาน ผู้ไม่ผ่านจะถูกระงับท าสัญญากับหน่วยงานรัฐชั่วคราว 
- ก าหนดบทลงโทษผู้เกี่ยวข้อง 
 

ขอบเขตการบังคับใช้ 
พ.ร.บ. : “หน่วยงานของรัฐ”ได้แก่ ราชการส่วนกลาง, ราชการส่วนภูมิภาค, ราชการส่วนท้องถิ่น, 

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ, องค์กรมหาชน, องค์กรอิสระ, องค์กรตามรัฐธรรมนูญ, 
หน่วยธุรการของศาล, มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ, หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในก ากับของรัฐสภา, หน่วยงาน
อิสระของรัฐ และหน่วยงานอ่ืนที่ก าหนดในกฎกระทรวง  (มาตรา 5) 

ระเบียบฯ พ.ศ.2535 : ใช้บังคับแก่ส่วนราชการซึ่งด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ   
เงินกู ้และเงินช่วยเหลือ (ข้อ 6) 

ระเบียบฯ พ.ศ.2549 : ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของ รัฐ
ที่อยู่ในสังกัดการบังคับบัญชาหรือ การก ากับดูแลของฝ่ายบริหาร  (ข้อ 4) 

ประกาศส านักนายกฯ ลว.3 ก.พ.58 : โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการ ทุจริตคอร์รัปชั่นใน
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง และมีมาตรฐานเดียวกัน 

 
 
 
 



การจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
 พ.ร.บ. : เมื่อทราบยอดเงินให้หน่วยงานขอรัฐจัดท าแผนการจัดซ้ือจัดจ้างประจ าปี และประกาศ
เผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ (มาตรา 11) 
 ระเบียบฯ พ.ศ.2535 : เมื่อทราบยอดเงินให้ส่วนราชการรีบ ด าเนินการให้เป็นไปตามแผน...(ข้อ13) 
ทั้งนี้ ไม่ได้ก าหนดรูปแบบของการจัดท าแผนไว้ 
 ระเบียบฯ พ.ศ.2549 : เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535 
 ประกาศส านักนายกฯ ล ว.3 ก.พ.58 : เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535 
 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 
พ.ร.บ. : การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนและผู้ประกอบการในการป้องกนัการทุจริต โดยอาจ

ก าหนดใหมี้การจัดท าข้อตกลงคุณธรรม   (หมวด 2 : มาตรา 16-19) 
ระเบียบฯ พ.ศ.2535 : ไม่มี 
ระเบียบฯ พ.ศ.2549 : องค์ประกอบของคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการให้มีกรรมการซึ่ง

เป็นบุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าอย่างน้อยหนึ่งคน  (ข้อ 8 (3) 
ประกาศส านักนายกฯ ล ว.3 ก.พ.58 : หน่วยงานเสนอโครงการเข้าร่วมจัดท าข้อตกลงคุณธรรม 
 

การเปิดเผยข้อมลูการจัดซื้อจัดจา้งทางอิเล็กทรอนิกส์ 
 พ.ร.บ. : เปิดเผยข้อมลูการจัดซ้ือจัดจ้างในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางในทุกขั้นตอน 
ต้ังแตข่ั้นตอนการจัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างการประกาศเชิญชวน, ราคากลาง, เกณฑ์การพิจารณาขอ้เสนอ, 
การประกาศผลผู้ชนะ,การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้างการท าสัญญาและการบริหารสัญญา   (มาตรา 11, 62-63) 
 ระเบียบฯ พ.ศ.2535 :   ไม่มี 
 ระเบียบฯ พ.ศ.2549 : - เผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ 2 หน่วยงาน (ข้อ 8)  

                     - มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 53 ก าหนดให้ลงประกาศสอบราคา   
ประกวดราคา(e-auction) ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานระเบียบฯ 

ประกาศส านักนายกฯ ลว.3 ก.พ.58 : ก าหนดให้ต้องลงประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 
และของหน่วยงาน 

 

คณะกรรมการ 
 พ.ร.บ. : 1.คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                 

2.คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ        
3.คณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ                     
4.คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต                                          
5.คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน  (มาตรา 20-45) 

 ระเบียบฯ พ.ศ.2535 :   คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) (ข้อ 11) 



 ระเบียบฯ พ.ศ.2549 : คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(กวพ.อ.)(ข้อ 6)  
ประกาศส านักนายกฯ ลว.3 ก.พ.58 :    เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535 

 

ราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  
พ.ร.บ. : ราคากลาง 

(1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการราคากลางก าหนด                                           
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมลูราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า 
(3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือ หน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด                     
(4) ราคาที่มาจาการสืบราคาจากท้องตลาด    
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลงัสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ                   
(6) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์วิธีการหรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้นๆ(มาตรา 4 )                                            

ระเบียบฯ พ.ศ.2535 : ให้ใช้ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการหรือราคาที่เคยซื้อหรือจ้าง  
           ครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หรือราคาที่สืบได้จากท้องตลาด (ข้อ 27(3)  
ประกาศส านักนายกฯ ลว.3 ก.พ.58 : เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535  

 

การก าหนดราคากลางงานก่อสรา้ง 
พ.ร.บ. : ค านวณตามหลักเกณฑ์ละวิธีการตามที่คณะกรรมการราคากลางก าหนดและประกาศใน    
            ระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและในราชกิจานุเบกษา (มาตรา 34)                                      
ระเบียบฯ พ.ศ.2535 : ไม่มี  
ระเบียบฯ พ.ศ.2549 : ไม่มี 
ประกาศส านักนายกฯ ลว.3 ก.พ.58 : มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2555 ก าหนดให้หน่วยงาน 
         ภาครัฐใช้เกณฑ์การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่       
         *ปัจจุบันใช้ระบบค านวณราคากลางงาน ก่อสร้างของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์ 
 

การขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 
พ.ร.บ. : ก าหนดให้กรมบัญชีกลางเป็นผู้ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างและผู้ประกอบการ 
           พัสดุอืน่ และขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด (มาตรา 51-53 )                                      
ระเบียบฯ พ.ศ.2535 : การก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นในการซ้ือหรือการจ้างแต่ละส่วนราชการก าหนด 

หลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นแตกต่างกัน(ข้อ 30) 
ระเบียบฯ พ.ศ.2549 : เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535 
ประกาศส านักนายกฯ ลว.3 ก.พ.58 : เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535 
 
 
 
 
 
 



การมีส่วนได้เสียกับผู้ยืนข้อเสนอหรือคู่สัญญา 
            พ.ร.บ. : ในการจัดซือ้จัดจ้างผู้ที่มหีน้าที่ด าเนินการ เชน่ เจ้าหน้าทีพั่สดคุณะกรรมการต่าง ๆ  ผู้มี        

           อ านาจอนุมัติต้องไมเ่ป็นผู้มีส่วนได้สว่นเสยีกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคูส่ัญญาในงานนัน้ (มาตรา 13)                                  
  ระเบียบฯ พ.ศ.2535 : ไม่มี  
  ระเบียบฯ พ.ศ.2549 : ไม่มี 
   ประกาศส านักนายกฯ ลว.3 ก.พ.58 : ไม่มี 



 



 



 



 



 



 


