สรุปพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หลักการเหตุผลและแนวทาง
▪ป้องกันการทุจริต โปร่งใส ตรวจสอบได้ ผ่าน Electronics
▪การจัดซื้อจัดจ้างต้องทาผ่านกรมบัญชีกลางเท่านั้น ผู้ขายต้องลงทะเบียน ผู้ซื้อไม่พบกัน ป้องกันการฮั้วราคา
ติดตามการใช้งบประมาณได้
▪มีการกาหนดให้ทาแผนราชการที่ชัดเจน (ของเดิมไม่มี ใช้ระเบียบของ สตง.) เขียนแล้วต้องประกาศ 3 ที่
ถ้าไม่มีแผน จะจัดซื้อจัดจ้างไม่ได้เลย ยกเว้น เร่งด่วน เรื่องที่มีมูลค่าเล็กน้อย เป็นความลับราชการ ไม่ต้อง
ประกาศก็ได้
▪ยกเลิกบทบัญญัติที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมด ยกเว้น เงินกองทุนที่จัดตั้งเป็นนิติบุคคลเฉพาะ เช่น สนง.
กากับกิจการพลังงาน
▪ในบทเฉพาะกาล กรณีมีการจัดซื้อจ้างแล้ว ทาตามระเบียบเดิมต่อจนเสร็จ (กรณี e - market / bidding
ถ้ายังไม่มีประกาศเชิญชวน ต้องใช้ระเบียบใหม่ / กรณีตกลงราคา หรือ วิธีพิเศษ ถ้ายัง ไม่ได้เจรจากับร้านค้า
ณ วันที่ 22 สค.ต้องใช้ระเบียบใหม่ )
นิยาม และสาคัญ พรบ. (ไม่เหมือนปี 35)
▪15 หมวด 132 มาตรา
▪นิ ย ามการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ = การด าเนิ น การเพื่ อ ให้ ไ ด้ ม าซึ่ ง พั ส ดุ โดย การซื้ อ การจ้ า ง การเช่ า
การแลกเปลี่ยน
▪พัส ดุ หมายถึง 1 สิ น ค้ า 2 งานจ้ า งก่ อสร้ า ง 3 การจ้ า งออกแบบและควบคุ มงาน 4 งานจ้ า งที่ ป รึ ก ษา
5 งานบริการ
1.สินค้า = วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง
2.งานบริการ = จ้างบริการ จ้างเหมาบริการ จ้างทาของ การรับขน (ยกเว้น การจ้างลูกจ้างชั่วคราว ซึ่งตาม
ประมวลกฏหมายแพ่ง)
3.งานก่อสร้าง = 1งานก่อสร้างอาคาร(รวมเสาธงรั้ว) 2สาธารณูปโภค 3การปรับปรุงซ่อมแซมรื้อถอน
รวมงานบริการที่อยู่ในการก่อสร้างนั้นด้วย* (ของเดิมปี 35 ไม่ใช่) ต้องมีการ กก.ควบคุมงานเพิ่ม
*** การทาประกันภัย เช่น ประกันรถยนต์ ไม่ต้องทาตาม พรบ.นี้ประกันภาคบังคับ ทาได้ แต่ประกันภาคอิสระ
ต้องได้รับการอนุญาติ จากกรรมการก่อน (รถ Ambulance) ***
▪กรรมการใน พรบ.สามารถเบิกค่าตอนเเทน เป็นเบี้ยประชุมได้ ทั้งนี้ขึ้นกับหน่วยงาน (มีงบประมาณหรือไม่)
เนื่องจากกรรมการต้องเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในด้านนั้นๆ
▪สิ่งของใดไม่คงทนถาวร ใช้หมดไป เสียสภาพ หรื อ คงทันถาวร แต่เสียซ่อมไม่ได้ = วัสดุ ... สิ่งของใดคงทน
ถาวร เสียซ่อมได้ = คุรุภัณฑ์ โดยไม่คานึงถึงราคาอีกต่อไป (ยกเว้น ที่ระบุไว้เฉพาะ เช่น วัสดุอะไหล่ เครื่องยนต์
ไม้ต่างๆ เครื่องคิดเลขขนาดเล็ก กะทะ ฯลฯ เป็นวัสดุ) ... วัสดุ ใช้งบดาเนินงาน / ครุภัณฑ์ ใช้งบลงทุน
▪ราคากลาง
(พรบ.เก่าปี 35)
1. งานก่อสร้าง มติ ครม.ปี 55 : มีกรรมการกาหนดราคากลาง อย่างน้อย ประธาน 1 กรรมการ 2 มีหน้าที่
ถอดแบบพิมพ์เขียว แล้วประกาสในรูปแบบของ ปปช.กาหนด
2. ถ้าไม่ใช่งานก่อสร้าง มีของสานักงบประมาณ ให้ใช้ของสานักงบประมาณ
3. พัสดุใดที่ไม่มีราคาของ สนง. ให้ใช้ระหว่าง ราคาเดิม 2 ปี หรือ สืบราคาท้องตลาด
4. ยาบัญชียาหลักใช้ตามบัญชี ยานอกบัญชียาาลักใช้เหมือน พัสดุที่ไม่มีราคาของ สนง.ต้องสืบราคา
5. อุปกรณ์ IT ใช้ของกระทรวง Digital

(พรบ. 60)
1. ม.62 ต้องประกาศราคากลาง ในประกาศด้วย
2. ราคากลาง ปี 60 เน้นว่า ราคาที่จัดซื้อได้จริง ตามลาดับดังนี้ 1.ตามหลักการที่ คกก.กาหนดราคากลาง
》》》 2.กรมบัญชีกลาง หรือ 3.สานักงบประมาณ/หน่วยงานกลาง) 》》》 4.สืบราคาท้องตลาด
หรือ 5.ราคาเคยซื้อหลังสุดภายใน 2 ปีงบประมาณ หรือ 6.วิธีอื่นๆ ที่แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานนั้นๆ
สิ่งก่อสร้าง ถ้าทราบยอดจัดสรร ก็ประกาศแผนได้เลย
*ระเบียบกระทรวงการคลัง ระเบียบการทาแผน*
▪พรบ.จะไม่บังคับกับ การจัดซื้อจัดจ้างกับสถาบันอุดมศึกษา หรือ สถานพยาบาลของรัฐ โดยใช้เงินบริจาคหรือ
ดอกผลของเงินบริ จาค (ไม่มีเงินร่ ว มกับ เงินประมาณ) ... โดยให้ มีระเบียบกาหนดเอง แต่ต้องมีหลักคุ้มค่า
โปร่ งใส ตรวจสอบได้ (กยผ.กาลั งดาเนิ นการ) ...ถ้ายังไม่มีระเบียบต้อ งทาตาม พรบ.ฉบับนี้ (เงิน บริจาค
ยังเข้าเงินบารุงอยู่จนกว่าจะมีระเบียบเงินบริจาค)
▪การแบ่งซื้อแบ่งจ้าง (ระเบียบกระทรวงการคลัง) จะกระทาไม่ได้ โดยทั้งนี้ให้พิจารณา "วัตถุประสงค์" และ
"ความคุ้มค่าคุ้มทุน" ทั้งนี้เน้น งบประมาณที่ต้องจัดซื้อในคราวเดียวกันทั้งหมด เช่น
- ซื้อยาโดยใช้งบดาเนินงานที่ใช้ทั้งปี แบ่งเป็นรายไตรมาสได้ เพราะไม่มีที่เก็บคลังยาได้ทั้งหมด หรือ จะซื้อ
ทีเดียว (ไม่ใช่จะซื้อจะขาย) แล้วส่งยาเป็นรายไตรมาสก็สามารถทาได้
- งบครุภัณฑ์ 10 รายการ จัดสรรงบมารายรายการ สามารถแยกจัดซื้อจัดจ้างได้ ทั้งนี้อาจแบ่งเป็นกลุ่ม
การจั ด ซื้ อ ตามลั ก ษณะการใช้ ง านได้ แต่ ถ้ า ครุ ภั ณ ฑ์ 10 รายการ แต่ ต้ อ งใช้ พ ร้ อ มกั น แบบนี้ ต้ อ งซื้ อ ใน
คราวเดียว
▪การจัดทาแบบฟอร์มตามใน electronics ทุกขั้นตอน ห้ามเปลี่ยนแปลง(ไม่ให้เปลี่ยนแปลง) ให้กรอกตาม
แบบฟอร์มเท่านั้น
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
*ยกเว้นการจ้างที่ปรึกษา/ออกแบบงาน
1. ประกาศเชิญชวนทั่วไป : ใช้กับของทั่วๆไป ไม่ซับซ้อน มีมาตรฐานกลาง
2. คัดเลือก : "เชิญชวน"ผู้ประกอบการที่ตรงตามคุณสมบัติเงื่อนไข อย่างน้อย 3 ราย ตามดุลพินิจ เว้นแต่มี
น้อยกว่า 3 ราย (ต้องขึ้น ทะเบี ย นผู้ ป ระกอบการกับกรมบัญชีกลาง) *ออกหนังสื อเชิญชวนอย่างน้อย 3
แต่ผู้ ป ระกอบการ ไม่จ าต้องมายื น ซองไม่ทุกรายก็ได้ *คล้ ายกับวิธีพิเศษเดิม ใช้กับกรณีพัส ดุยุ่งยาก หรือ
ด่วน หรือ ทางเทคนิคเฉพาะ ราชการลับ หรือ กรณีเสียแล้ว จึงประมาณราคา ก่อนจัดซื้อจัดจ้าง
3. เฉพาะเจาะจง : เชิญชวนผู้ประกอบการ"รายใดรายหนึ่ง"ที่ตรงตามคุณสมบัติเงื่อนไข กรณี 1.ฉุกเฉิน
ภัยพิบัติ 2.กรณีวงเงินเล็กน้อย ตาม กฏกระทรวงการคลัง (ไม่เกิน 500,000 บาท) 3.มีรายเดียว 4.ที่ดิน
สิ่งก่อสร้าง 5.ต้องใช้ยี่ห้อเดิม จากที่เคยจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนเเล้ว แต่ต้องซื้อเพิ่ม
ทั้งนี้ ให้ใช้วิธีที่ 1 ก่อนเสมอ เว้นแต่ ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้น
วิธีการ"ซื้อหรือจ้าง " ต่อจากวิธี "การจัดซื้อจัดจ้าง"
1.วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.1 e-Market วัสดุที่ใน e-catalog 29 รายการ
1.1.1 วงเงิน >5 แสน ใบเสนอราคา
1.1.2 วงเงิน >5 ล้าน ให้ยื่นผ่าน eGP โดยวิธีการ e ประมูล
1.2 e-Bidding จัดจ้าง หรือ จัดซื้อรายการที่ไม่ได้อยู่ใน e Catalog >5 แสน ใบเสนอราคา > 5 ล้าน e
ประมูล ทั้งนี้ไม่จาเป็นพิจารณาราคาต่าสุด เพราะใช้เกณฑ์ในการตัดสิน

1.3 สอบราคา - กรณีไม่มี internet อยู่ห่างไกล เข้าถึงยาก เฉพาะ > 5 แสน ไม่เกิน 5 ล้าน (ปัจจุบันยังไม่
มีพื้นที่แบบนี้ในประเทศไทย)
2.วิธีเฉพาะเจาะจง เกิน 5 แสน และมีวัตถุประสงค์เฉพาะ
3.เฉพาะเจาะจง
▪ม.58 หน่ วยงานของรั ฐแห่ งหนึ่งจัดซื้อให้เเทนหน่วยงานอื่นได้ เช่น ซื้อยารวม เป็นต้น โดยตามระเบียบ
ที่กาหนดออกมา
การบริหารสัญญา
▪การเซ็นต์สัญญา จะทาได้หลังจากวันกาหนดอุทรณ์ 7 วันทาการ ใน website ... ห้ามอุทรณ์กรณี วิธีการ
คัดเลือก / เกณฑ์พิจารณาเลือกวัสดุ (เช่น ราคา50% กับ คุณภาพ50%)
▪การก่อสร้าง ถ้าผู้รับเหมาให้ช่วงเหมาไป โดยไม่แจ้งผู้จ้างและอนุญาตก่อน ผู้รับเหมาจะต้องถูกปรับในวงเงิน
10% ของวงเงินที่ให้ช่วงเหมา
▪การยกเลิกสัญญา ผจก.บริษัท คนดียวกัน ขัดขว้างผู้ประกอบการรายอื่น เอกสารเท็จ ฯลฯ ... ผู้ประกอบการ
ฟ้องไม่ได้ ใน 7 กรณีที่ยกเลิกสัญญา
สรุปขั้นตอน
1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างและประกาศแผน 3 แห่ง
"ยกเว้น" 1.เร่งด่วน ราชการลับ 2.ไม่เกิน 500,000 บาท 3.ฉุกเฉิน 4.ขายทอดตลาดให้หน่วยงานรัฐด้วยกัน
5.การจ้างที่ปรึกษา
2.ดาเนินการจัดหา
- ใน 3 วิธีหลัก โดยหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
- ถ้าวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท ไม่ต้องทาหนังสือแจ้งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ในการจัดหา
3.ขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง - โดย ผู้มีอานาจสั่งซื้อสั่งจ้าง
4.การทาสัญญา
5.การตรวจรับพัสดุ
▪เจ้าหน้าที่ (พรบ.) :1.ตามตาแหน่งโดยตรง คือ บรรจุตาแหน่งพัสดุ ตาม job descrpition ไม่ต้องเเต่งตั้งใหม่
2.กรณีหน่วยงานย่อย ถ้าไม่มีตาแหน่งโดยตรง ให้ทาคาสั่งแต่งตั้ง
▪หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (พรบ.) : ส่วนภูมิภาค = ผู้ว่าราชการจังหวัด , ส่วนกลางที่ตั้งอยู่ภูมิภาค เป็นอานาจ
ของปลัดกระทรวง
▪หัวหน้าเจ้าหน้าที่ (ระเบียบกระทรวงการคลัง) เป็นผู้ดารงตาแหน่ง (ข้าราขการ) หัวหน้าสายงานที่จัดซื้อ
จัดจ้าง ที่ กพ.กาหนด ถ้าไม่มีต้องแต่งตั้งผู้ได้รับมอบหมาย (ขรก./พนักงานราชการ ก็ได้) โดยทั้งนี้หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ อาจมีหลายคนก็ได้ตามภาระงานที่มี
▪ผู้มีอานาจแต่งตั้ง คือ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้มีอานาจสั่งซื้อสั่งจ้าง
วงเงินอนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
▪เชิญชวนทั่วไป ผู้ว่าราชการจังหวัด 200 ล้าน
▪วิธีคัดเลือก ผู้ว่าราชการจังหวัด 100 ล้าน
▪วิธีเจาะจง ผู้ว่าราชการจังหวัด 50 ล้าน

