
สรุปประเดน็ความแตกต่าง
พระราชบญัญัตกิารจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิม่เตมิ

ระเบยีบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
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ใหใ้ชบ้งัคบัแก่หน่วยงานของรฐัทกุแห่ง ไดแ้ก ่

ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูิภาค 

ราชการสว่นทอ้งถิ่น รฐัวสิาหกจิตามกฎหมาย

ว่าดว้ยวธิกีารงบประมาณ องคก์ารมหาชน 

องคก์รอสิระ องคก์รตามรฐัธรรมนูญ  

หน่วยธุรการของศาล  

มหาวทิยาลยัในก ากบัของรฐั 

หน่วยงานสงักดัรฐัสภาหรอืในก ากบัของรฐัสภา  

หน่วยงานอสิระของรฐั 

และหน่วยงานอืน่ที่ก าหนดในกฎกระทรวง

(ม.6 วรรคหน่ึง)

ใชบ้งัคบัแก่สว่นราชการ ซึ่งด าเนินการเกี่ยวกบั

การพสัดุโดยใชเ้งนิงบประมาณ เงนิกู ้

และเงนิช่วยเหลอื

(ขอ้ 6)

ใชบ้งัคบัแก่สว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์าร

มหาชน และหน่วยงานอืน่ของรฐัที่อยู่ในสงักดั

การบงัคบับญัชาหรอืการก ากบัดูแลของ

ฝ่ายบรหิาร

(ขอ้ 4)

พ.ร.บ. ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535 

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549 
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- คุม้ค่า

- โปร่งใส (ตอ้งกระท าโดยเปิดเผย แ ล ะ เ ปิ ด

โอกาสใหม้ีการแข่งขนัอย่างเป็นธรรม)

- ประสทิธิภาพและประสทิธิผล 

(มีการวางแผนการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดุลว่งหนา้ มีการประเมิน)

- ตรวจสอบได ้

(มาตรา 8)

เปิดเผย  โปร่งใส

และเปิดโอกาสใหม้กีารแข่งขนักนัอย่างเป็นธรรม

(ขอ้ 15 ทว)ิ

เปิดเผย  โปร่งใส

และเปิดโอกาสใหม้กีารแข่งขนักนัอย่างเป็นธรรม

(ระเบยีบฯ 2535 ขอ้ 15 ทว)ิ

พ.ร.บ. ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535 

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549 
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พ.ร.บ.

เม่ือทราบยอดเงนิ
ให้หน่วยงานของรัฐ
จัดท าแผนการจัดซ้ือ
จัดจ้างประจ าปี และ

ประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและ
ของหน่วยงานของรัฐ

(มาตรา 11)

เมื่อทราบยอดเงนิ ใหส้ว่นราชการรบี

ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามแผน... (ขอ้ 13)

ทัง้น้ี ไม่ไดก้ าหนดรูปแบบของ

การจดัท าแผนไว ้

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535 

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549 
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พ.ร.บ.

การมีสว่นร่วม

ของภาคประชาชน

และผูป้ระกอบการ

ในการป้องกนัการทจุริต

(หมวด 2 : มาตรา 16-19)

ไม่มี

องคป์ระกอบของคณะกรรมการ

ประกวดราคาตามโครงการ ใหม้ี

กรรมการซึ่งเป็นบคุคลที่มิไดเ้ป็น

ขา้ราชการซึ่งมีต าแหน่งหรอืเงนิเดือน

ประจ าอย่างนอ้ยหน่ึงคน (ขอ้ 8 (3))

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535 

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549 
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พ.ร.บ.

เปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบญัชีกลางในทุกขั้นตอน ตั้งแต่
ขั้นตอนการจัดท าแผนการจัดซ้ือ
จัดจ้าง  การประกาศเชิญชวน  
ราคากลาง   เกณฑ์การพจิารณา
ข้อเสนอ  การประกาศผลผู้ชนะ   
การยกเลกิการจัดซ้ือจัดจ้าง  
การท าสัญญาและการบริหารสัญญา

(มาตรา 11, 62 -63)

ไม่มี

ให้คณะกรรมการประกวดราคาฯ 
น าสาระส าคญัของเอกสารประกวดราคาเชิญชวน
เอกสารการประกวดราคา ที่สามารถเผยแพร่ได้
ลงประกาศในเวบ็ไซต์ของ 2 หน่วยงาน (ข้อ 8)

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535 

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549 

6

มตคิณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที่ 7 เม.ย. 2553
ก าหนดให้หน่วยงานต่างๆ ลงประกาศจดัซ้ือจัดจ้าง 

(วธีิสอบราคา ประกวดราคา e-Auction) 
เผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของ 2 หน่วยงาน

6

ปัจจุบัน วธีิ e-Market , e-Bidding
มีการก าหนดไว้ในแนวทางปฏิบัติ

ต้องลงประกาศเผยแพร่ในเวบ็ไซต์ของ 2 หน่วยงาน



พ.ร.บ. ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535 

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549 

คณะกรรมการว่าดว้ยการพสัด ุ(กวพ.) 

(ขอ้ 11)

คณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิีการ

ทางอเิลก็ทรอนิกส ์(กวพ.อ.) 

(ขอ้ 6)

• คณะกรรมการนโยบายการจัดซ้ือจัดจ้าง
และการบริหารพสัดุภาครัฐ (มาตรา 20)

• คณะกรรมการวนิิจฉัยปัญหาการจัดซ้ือ
จัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ 
(มาตรา 27)

• คณะกรรมการราคากลางและขึน้ทะเบยีน
ผู้ประกอบการ (มาตรา 32)

• คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนั
การทุจริต  (มาตรา 37)

• คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์และ
ข้อร้องเรียน  (มาตรา 41)
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พ.ร.บ.

“ราคากลาง”
(1) ราคาทีไ่ด้มาจากการค านวณ  
ตามหลกัเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ราคากลางก าหนด
(2) ราคาอ้างองิของพสัดุ
(3) ราคามาตรฐาน (สงป./ ICT)
(4) สืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาทีเ่คยซ้ือหรือจ้างคร้ังหลงัสุด
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) ราคาอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ์ วธีิการ 
หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงาน
ของรัฐน้ัน ๆ

(มาตรา 4)

ใหใ้ชร้าคามาตรฐาน 

หรอืราคากลางของทางราชการ 

หรอืราคาที่เคยซ้ือหรอืจา้งคร ัง้หลงัสดุภายใน

ระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ 

หรอืราคาที่สบืไดจ้ากทอ้งตลาด

(ขอ้ 27 (3))

เช่นเดียวกบัระเบยีบฯ พ.ศ. 2535

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535 

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549 
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พ.ร.บ.

ค านวณตามหลกัเกณฑ์
และวธีิการตามที่
คณะกรรมการราคากลาง
ก าหนด  และประกาศใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและ
ในราชกจิจานุเบกษา

(มาตรา 34) 

ไม่มี

ไม่มี

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535 

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549 

9

มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวนัที ่13 เม.ย. 2555
ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐใช้หลกัเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของ
ทางราชการทีท่บทวนและปรับปรุงใหม่

• ระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้างของ
ทางราชการด้วยอเิลก็ทรอนิกส์
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พ.ร.บ. ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535 

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549 

การก าหนดคณุสมบตัเิบื้องตน้

ในการซ้ือหรอืการจา้ง

แต่ละสว่นราชการก าหนดหลกัเกณฑ์

การคดัเลอืกผูมี้คณุสมบตัเิบื้องตน้ 

แตกต่างกนั

(ข้อ 30)

ก าหนดใหก้รมบญัชีกลางเป็นผูป้ระกาศ

และข้ึนทะเบยีนภายตามหลกัเกณฑแ์ละ

วิธีการที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด

(หมวด 5 : มาตรา 51-53)

10

10



พ.ร.บ.

ในการจัดซ้ือจัดจ้าง 
ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการ
เช่น  เจ้าหน้าที่พสัดุ
คณะกรรมการต่างๆ 
ผู้มีอ านาจอนุมัติ

ต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสีย
กบัผู้ย่ืนข้อเสนอ

หรือคู่สัญญาในงานน้ัน
(มาตรา 13)

ไม่มี

ไม่มี

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535 

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549 

11

11



พ.ร.บ.

1. วธิีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

2. วธิีคดัเลอืก

3. วธิีเฉพาะเจาะจง

(มาตรา 54)

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535 

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549 

1. วธิีตกลงราคา         

2. วธิีสอบราคา

3. วธิีประกวดราคา                           

4. วธิีพเิศษ

5. วธิีกรณีพเิศษ

(ขอ้ 18)

วธิปีระมูลดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์

12

12

แนวทางการปฏบิตัใินการจดัหาพสัดดุว้ยวธิ ี

e-market /e-bidding



พ.ร.บ. ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535 

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549 

ใชเ้กณฑร์าคาต า่สุด

ใชเ้กณฑร์าคาต า่สุด

การพจิารณาคดัเลือกข้อเสนอ
ให้พจิารณาประโยชน์และ
วตัถุประสงค์ของการใช้งาน
เป็นส าคญั โดยค านึงถึงเกณฑ์
ราคา และพจิารณาด้านคุณภาพ
ประกอบ

(มาตรา 65)
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ร่าง พ.ร.บ. ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535 

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549 

ไม่มี

ไม่มี

เพ่ือใช้ประกอบการพจิารณา
คุณสมบตัิของผู้ทีจ่ะเข้าย่ืนข้อเสนอ
หรือเข้าท าสัญญากบัหน่วยงาน
ภาครัฐ

ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะ
ถูกพกัการเสนอราคาหรือท าสัญญา 
กบัหน่วยงานภาครัฐไว้ช่ัวคราว
จนกว่าจะมผีลการประเมนิผ่าน
เกณฑ์ทีก่ าหนด

(มาตรา 106-108)
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ร่าง พ.ร.บ. ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535 

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549 

ไม่มี

ไม่มี

การฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและ
พฒันาเจ้าหน้าที่ให้มีความรู้
และความเช่ียวชาญเกีย่วกบั

การจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหาร
พสัดุภาครัฐตามหลกัวชิาชีพและ

ตามพระราชบัญญัตินี ้
เจ้าหน้าที่ซ่ึงผ่านการฝึกอบรม
และได้รับแต่งตั้งให้ปฏิบัติงาน 
จะได้รับเงนิเพิม่หรือเงนิอ่ืน

ท านองเดยีวกัน
(มาตรา 49)
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พ.ร.บ. ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535 

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549 

ไม่มี

การอทุธรณ์ผลการคดัเลอืกเบื้องตน้ (ขอ้ 9 (3))

การอทุธรณ์ผลการพจิารณา (ขอ้ 10 (5)) 

หมวด 14 การอทุธรณ์

พจิารณา โดยคณะกรรมการ

พจิารณาอทุธรณ์

(มาตรา 112-117)
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พ.ร.บ. ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535 

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549 

หมวดที่ 1 สว่นที่ 3 บทก าหนดโทษ 

ผูด้ าเนินการรบัโทษทางวนิยั 

และไม่เป็นเหตหุลดุพน้จากความรบัผิด

ทางแพง่และอาญา

(ขอ้ 10)

บทก าหนดโทษ
เจ้าหน้าทีห่รือผู้มอี านาจ 

ปฏิบตัิหรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าทีโ่ดยมิชอบหรือ

โดยทุจริตต้องระวางโทษจ าคุก
ตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี 

หรือปรับตั้งแต่สองหม่ืนบาท
ถึงสองแสนบาท   
หรือทั้งจ าทั้งปรับ

ผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนรับโทษตามที่
ก าหนดไว้

(มาตรา 120)
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ติดต่อสอบถามเพิม่เตมิ
ส านักมาตรฐานการจัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ

กรมบัญชีกลาง
โทร. 0 2127 7000 ต่อ 

4551 , 4588 , 4589 ,6873, 4311
หรือสอบถามผ่านช่องทาง

Facebook : “จัดซ้ือจัดจ้างภาครัฐ”


