
สรุปประเดน็ความแตกต่าง      
ระหว่าง 

       พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

กับ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุด้วยวธีิการทางอเิลก็ทรอนิกส์ พ.ศ.2549 

ประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เร่ือง แนวทางปฎบิัตใินการจัดหาพสัดุด้วยวธีิตลาด
อเิลก็ทรอนิกส์ (e-marker) และด้วยวธีิประกวดราคาอเิลก็ทรอนิกส์ (e-bidding) 

 



หลกัเกณฑจ์ดัซ้ือจดัจา้งใหม่ 

 จัดท าแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปี 

 คัดเลือกจากคุณภาพโดยไม่จ าเป็นต้องใช้ราคาต่ าสุด 

 ขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ 

 รวมซื้อรวมจ้างหลายหน่วยงาน 

 เปิดเผยข้อมูลการจัดซ้ือจัดจ้าง 

 มีเกณฑ์ประเมินผลงาน ผู้ไม่ผ่านจะถูกระงับท าสัญญากับ
หน่วยงานรัฐชั่วคราว 

 ก าหนดบทลงโทษผู้เกี่ยวข้อง 



ขอบเขตการบงัคบัใช ้

 “หน่วยงานของรัฐ” ไดแ้ก่ ราชการ
ส่วนกลาง, ราชการส่วนภูมิภาค, ราชการ   
ส่วนทอ้งถ่ิน, รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย       
วา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ, องคก์ารมหาชน, 
องคก์รอิสระ, องคก์รตามรัฐธรรมนูญ, 
หน่วยธุรการของศาล, มหาวิทยาลยัในก ากบั
ของรัฐ, หน่วยงานสงักดัรัฐสภา หรือใน
ก ากบัของรัฐสภา, หน่วยงานอิสระของรัฐ 
และหน่วยงานอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

                                               (มาตรา 5) 

 พ.ร.บ. 

ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ ซึ่งด าเนินการ
เกี่ยวกับการพัสดุโดยใช้เงินงบประมาณ   
เงินกู้ และเงินช่วยเหลือ             (ข้อ 6)                

ใช้บังคับแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน และหน่วยงานอื่นของ
รัฐที่อยู่ในสังกัดการบังคับบัญชาหรือ
การก ากับดูแลของฝ่ายบริหาร  (ข้อ 4) 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2535 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2549 

ประกาศส านัก 

นายกฯ ลว.3 ก.พ.58 

          เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535 



หลกัการจดัซ้ือจดัจา้ง 

- คุม้ค่า 

- โปร่งใส (ตอ้งกระท าโดยเปิดเผย   

  และเปิดโอกาสใหม้ีการแขง่ขนั 

  อยา่งเป็นธรรม) 

- ประสิทธิภาพประสิทธิผล 

- ตรวจสอบได ้  

                             (มาตรา 8) 

 

 

 

 

 

พ.ร.บ. 

เปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันกันอย่างเป็นธรรม                                                                 
(ตามระเบียบฯ 2535 ข้อ 15 ทวิ)     

เปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสแข่งกัน
อย่างเป็นธรรม                                     
(ตามระเบียบฯ 2535 ข้อ 15 ทวิ) 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2535 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2549 

ประกาศส านัก 

นายกฯ ลว.3 ก.พ.58 

         โปร่งใส ตรวจสอบได้ ลดปัญหาการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
และมีมาตรฐานเดียวกัน 



การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง 

เมื่อทราบยอดเงินใหห้น่วยงานขอ

รฐัจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง

ประจ าปี และประกาศเผยแพรใ่น

ระบบเครือขา่ยสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางและของหน่วยงาน    

ของรฐั                  

                           (มาตรา 11) 

พ.ร.บ. 

เมื่อทราบยอดเงิน ให้ส่วนราชการรีบ
ด าเนินการให้เป็นไปตามแผน...(ข้อ13) 
ทั้งนี้ ไม่ได้ก าหนดรูปแบบของการจัดท า
แผนไว้ 

เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535 

ระเบียบฯ พ.ศ.2535 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2549 

ประกาศส านัก 

นายกฯ ลว.3 ก.พ.58 

          เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535 



การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน 

การมีส่วนร่วมของภาคประชาชน

และผูป้ระกอบการในการป้องกนั

การทุจริต โดยอาจก าหนดใหม้ีการ

จดัท าขอ้ตกลงคุณธรรม             

             (หมวด 2 : มาตรา 16-19) 

พ.ร.บ. 

 ไม่ม ี

องค์ประกอบของคณะกรรมการ
ประกวดราคาตามโครงการ ให้มี
กรรมการซึ่งเป็นบุคคลที่มิได้เป็น
ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือน
ประจ าอย่างน้อยหนึ่งคน  (ข้อ 8 (3) 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2535 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2549 

ประกาศส านัก 

นายกฯ ลว.3 ก.พ.58 

          หน่วยงานเสนอโครงการเข้าร่วมจัดท า
ข้อตกลงคุณธรรม 



การเปิดเผยขอ้มลูการจดัซ้ือจดัจา้งทางอิเล็กทรอนิกส ์

เปิดเผยขอ้มลูการจดัซ้ือจดัจา้งใน

ระบบเครือขา่ยสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางในทุกขั้นตอน 

ตั้งแต่ขั้นตอนการจดัท าแผนการ

จดัซ้ือ  จดัจา้ง, การประกาศเชิญ

ชวน, ราคากลาง, เกณฑก์าร

พิจารณาขอ้เสนอ, การประกาศผล

ผูช้นะ,  การยกเลิกการจดัซ้ือจดั

จา้ง, การท าสญัญา และการ

บริหารสญัญา                         

    (มาตรา 11, 62-63) 

พ.ร.บ. 

   ไม่มี 

- เผยแพร่ TOR ในเว็บไซต์ 2 หน่วยงาน    
       (ข้อ 8)  
- มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 เม.ย. 53 
ก าหนดให้ ลงประกาศสอบราคาประกวด   
ราคา (e-auction) ในเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน 

ระเบียบฯ พ.ศ.2535 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2549 

ประกาศส านัก 

นายกฯ ลว.3 ก.พ.58 

ก าหนดให้ต้องลงประกาศเผยแพร่ในเว็บไซต์ของ 
กรมบัญชีกลางและของหน่วยงาน 



คณะกรรมการ 

1.คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อ     
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ                
2.คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัด 
ซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ        
3.คณะกรรมการราคากลางและขึ้น
ทะเบียนผู้ประกอบการ                     
4.คณะกรรมการความร่วมมือป้องกัน 
การทุจริต                                         
5.คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ 
ข้อร้องเรียน 

                             (มาตรา 20-45) 

 

พ.ร.บ. 

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ 
(กวพ.)                          (ข้อ 11) 

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วย
วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.)
                  (ข้อ 6) 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2535 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2549 

ประกาศส านัก 

นายกฯ ลว.3 ก.พ.58 

          เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535 



ราคากลาง (ราคาอา้งอิง) 

ราคากลาง 

(1) ราคาที่ได้มาจากการค านวณตาม
หลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด                                           
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมลูราคาอ้างอิง
ของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดท า                    
(3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือ
หน่วยงานกลางอื่นก าหนด                     
(4) ราคาที่มาจาการสบืราคาจากท้องตลาด   
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลงัสุดภายใน
ระยะเวลาสองปีงบประมาณ                   
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือ
แนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ                                       
                      (มาตรา 4 ) 

พ.ร.บ. 

ให้ใช้ราคามาตรฐานหรือราคากลาง
ของทางราชการหรือราคาที่เคยซื้อ
หรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา 
2 ปีงบประมาณ หรือราคาที่สืบได้
จากท้องตลาด             (ข้อ 27 (3) 

เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2535 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2549 

ประกาศส านัก 

นายกฯ ลว.3 ก.พ.58 

          เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535 



การก าหนดราคากลางงานกอ่สรา้ง 

ค านวณตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการ

ตามท่ีคณะกรรมการราคากลาง

ก าหนด และประกาศในระบบ

เครือข่ายสารสนเทศของกรมบญัชี-

กลางและในราชกิจานุเบกษา  

             (มาตรา 34) 

 

พ.ร.บ. 

 ไม่ม ี

มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2555 
ก าหนดให้หน่วยงานภาครัฐใช้เกณฑ์การ
ค านวณราคากลางงานก่อสร้างของทาง
ราชการที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่       
*ปัจจุบันใช้ระบบค านวณราคากลางงาน
ก่อสร้างของทางราชการดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 

 ไม่มี 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2535 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2549 

ประกาศส านัก 

นายกฯ ลว.3 ก.พ.58 



การขึ้ นทะเบียนผูป้ระกอบการ 

ก าหนดให้กรมบัญชีกลางเป็น         
ผู้ประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงาน
ก่อสร้างและผู้ประกอบการพัสดุอื่น 
และขึ้นทะเบียนตามหลักเกณฑ์และ
วิธีการที่คณะกรรมการราคากลาง
ก าหนด 

           (มาตรา 51-53 ) 

พ.ร.บ. 

การก าหนดคุณสมบัติเบื้องต้นในการ
ซื้อหรือการจ้างแต่ละส่วนราชการ
ก าหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผู้มี
คุณสมบัติเบื้องต้นแตกต่างกัน                        
                 (ข้อ 30) 

เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2535 

ระเบียบฯ พ.ศ.2549 

ประกาศส านัก 

นายกฯ ลว.3 ก.พ.58 

          เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535 



การมีส่วนไดเ้สียกบัผูย้ืน่ขอ้เสนอหรือคูส่ญัญา 

ในการจดัซ้ือจดัจา้งผูท่ี้มีหน้าท่ี

ด าเนินการ เช่น เจา้หน้าท่ีพสัดุ               

คณะกรรมการต่าง ๆ ผูมี้อ านาจ 

อนุมติั ตอ้งไม่เป็นผูมี้สว่นไดเ้สียกบั   

ผูย้ืน่ขอ้เสนอหรือคู่สญัญาในงานน้ัน 

             (มาตรา 13) 

 

พ.ร.บ. 

 ไม่มี 

 ไม่มี 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2535 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2549 

ไม่ม ี

ประกาศส านัก 

นายกฯ ลว.3 ก.พ.58 



วธีิการจดัซ้ือจดัจา้ง 

1. วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป        

2. วธีิคดัเลือก                                    

3. วธีิเฉพาะเจาะจง                  

              (มาตรา 55) 

พ.ร.บ. 

1. วิธีตกลงราคา                           
2. วิธีสอบราคา                            
3. วิธีประกวดราคา                               
4. วิธีพิเศษ                                        
5. วิธีกรณีพิเศษ                (ข้อ 18) 

วิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์ 
(e-Auction) 

ระเบียบฯ พ.ศ.2535 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2549 

ประกาศส านัก 

นายกฯ ลว.3 ก.พ.58 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) 
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 



งานจา้งท่ีปรึกษา 

งานจา้งท่ีปรึกษา มี 3 วิธี ดงัน้ี 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

2. วิธีคดัเลือก 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง 

                                  (มาตรา 69) 

 

พ.ร.บ. 

งานจ้างที่ปรึกษา มี 2 วิธี ดังนี้       
1. วิธีตกลง     

2. วิธีคัดเลือก                 (ข้อ 77) 

 ไม่ม ี

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2535 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2549 

ไม่มี 

ประกาศส านัก 

นายกฯ ลว.3 ก.พ.58 



งานจา้งออกแบบหรือควบคุมงาน 

มี 4 วิธี ดงัน้ี 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

2. วิธีคดัเลือก 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง 

4. วิธีประกวดแบบ 

                                  (มาตรา 79) 

 

พ.ร.บ. 

งานจ้างออกแบบและควบคุมงาน    
มี 4 วิธี ดังนี้  

1. วิธีตกลง   

2. วิธีคัดเลือก 

3. วิธีคัดเลือกแบบจ ากัดข้อก าหนด 

4. วิธีพิเศษ                     (ข้อ 95) 

 ไม่มี 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2535 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2549 

ไม่ม ี

ประกาศส านัก 

นายกฯ ลว.3 ก.พ.58 



เกณฑก์ารพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอ 

การพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนอให้

พิจารณาประโยชน์และวตัถุประสงค์

ของการใชง้านเป็นส าคญั โดย

ค านึงถึงเกณฑร์าคา และเกณฑอ่ื์น

ประกอบดว้ย                  

                  (มาตรา 65) 

 

พ.ร.บ. 

      ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด 

       ใช้เกณฑ์ราคาต่ าสุด 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2535 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2549 

ประกาศส านัก 

นายกฯ ลว.3 ก.พ.58 

- ใช้หลักเกณฑ์ราคา (Price) หรือ 
- ใช้หลักเกณฑ์การประเมินค่าประสิทธิภาพ  

ต่อราคา (Price Performance)                                             
                                               (ข้อ 31) 



การประเมนิผลการปฏิบัตงิานของผู้ประกอบการ 

        ใหห้น่วยงานของรัฐประเมินผลการ
ปฏิบติังานของผูป้ระกอบการท่ีจะเขา้ร่วม
จดัซ้ือจดัจา้ง 

        การประเมิน ใหพ้ิจารณาถึงความ 
สามารถในการปฏิบติังานใหแ้ลว้เสร็จตาม
สญัญาของคู่สญัญา เป็นส าคญั  

        ผูป้ระกอบการท่ีผลการประเมินไม่ผา่น
เกณฑท่ี์ก าหนดจะถูกระงบัการยืน่ขอ้เสนอ
หรือท าสญัญาไวช้ัว่คราว จนกวา่จะมีผลการ
ปฏิบติังานเป็นไปตามเกณฑท่ี์ก าหนด                                  

          (มาตรา 106-108) 

 

พ.ร.บ. 

                 ไม่มี 

                 ไม่มี 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2535 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2549 

ประกาศส านัก 

นายกฯ ลว.3 ก.พ.58 

ประเมินสิทธิผู้เสนอราคาใช้หลักเกณฑ์ โดย
ประเมินสถานะผู้เสนอราคาว่ามีประสิทธิภาพ 
และความสามารถที่จะเข้าด าเนินการตาม
สัญญาได้เพียงใด เป็นการแสดงผลการ
ด าเนินงานท่ีผ่านมา โดยมีการแสดงสัญลักษณ์
เป็นสัญญาณไฟ 3 ระดับ                                       
                                               (ข้อ 43) 

  ไฟเขียว    = สามารถท างานได้ 
  ไฟเหลือง = ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามท าสัญญา 
  ไฟแดง    = ห้ามเข้าท าสัญญา เนื่องจากเป็นผู้ทิ้งงาน 
      



การพฒันาบุคคลากรดา้นการพสัดุภาครฐั 

        ใหก้รมบญัชีกลางมีหน้าท่ีในการ

ก าหนดและจดัใหม้ีหลกัสตูรการฝึก  

อบรมเพื่อส่งเสริมและพฒันาเจา้หน้าท่ี

ใหม้ีความรูแ้ละความเชี่ยวชาญเกี่ยวกบั

การจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุ

ภาครฐัตามหลกัวชิาชีพ และตาม

พระราชบญัญติัน้ี                                                   

        เจา้หน้าท่ีซึ่งผ่านการฝึกอบรมและ

ไดร้บัแต่งตั้งใหด้ ารงต าแหน่งท่ีปฏบิติั -

งานเกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งหรือการ

บริหารพสัดุ มีสิทธิไดร้บัเงินเพิ่มหรือเงิน

อื่น         

                                 (มาตรา 49) 

 

พ.ร.บ. 

                 ไม่มี 

                 ไม่มี 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2535 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2549 

ประกาศส านัก 

นายกฯ ลว.3 ก.พ.58 

                          ไม่มี 



การอุทธรณ ์

หมวด 14 การอุทธรณ ์                              

        ผูย้ืน่ขอ้เสนอมีสิทธิอุทธรณ์

เกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งพสัดุ ในกรณี

เห็นวา่หน่วยงานรฐัไม่ไดป้ฏบิติัใหเ้ป็น

ตามตามพระราชบญัญติั หรือเป็นเหตุให้

ตนไม่ไดร้บัประกาศผลเป็นผูช้นะหรือไม่

ไดร้บัการคดัเลือกเป็นคู่สญัญา โดยการ

วนิิจฉยัของคณะกรรมการพิจารณา

อุทธรณใ์หเ้ป็นท่ีสุด                            

                        (มาตรา 114-119) 

 

พ.ร.บ. 

                 ไม่มี 

                 ไม่มี 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2535 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2549 

ประกาศส านัก 

นายกฯ ลว.3 ก.พ.58 

          กรณีผู้เสนอราคาท่ีไม่ผ่านการพิจารณาให้เป็น    
ผู้ชนะการเสนอราคาภายหลังประกาศผลการเสนอราคา  
          ขั้นตอนการพิจารณาอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองให้
ส่วนราชการถือปฏิบัติตามนัยพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง  พ.ศ.2539                                  
    (ตามหนังสือ กค (กวพ) 0421.3/ว423 ลงวันท่ี 29 ต.ค.58) 



บทก าหนดโทษ 

หมวด 15 บทก าหนดโทษ                              

        ผูใ้ดเป็นเจา้หน้าท่ี หรือเป็นผูม้ี

อ านาจหน้าท่ีด าเนินการเกี่ยวกบัการ

จดัซ้ือจดัจา้งหรือการบริหารพสัดุปฏบิติั

หรือละเวน้การปฏบิติัหน้าท่ี โดยมิชอบ

เพื่อใหเ้กิดความเสียหายแก่ผูห้น่ึงผูใ้ด 

หรือโดยทุจริต ตอ้งระวางโทษจ าคุก

ตั้งแต่หน่ึงปีถึงสิบปี หรือปรบัตั้งแต่สอง

หมื่นบาทถึงสองแสนบาท หรือทั้งจ าทั้ง

ปรบั ทั้งน้ีรวมถึงผูใ้ชแ้ละผูส้นับสนุนใน

การกระท าความผิดดว้ย                                             

         (มาตรา 120-121) 

 

พ.ร.บ. 

หมวดที่ 1 ส่วนที่ 3 บทก าหนดโทษ
ด าเนินการรับโทษทางวินัย และไม่
เป็นเหตุหลุดพ้นจากความรับผิดทาง
แพ่งและอาญา 

เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2535 

ระเบียบฯ 

พ.ศ.2549 

ประกาศส านัก 

นายกฯ ลว.3 ก.พ.58 

          เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535 


