o เปรียบเทียบ
พระราชบัญญัติการจัดซื้ อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุ พ.ศ. 2535
และทีแ่ ก้ไขเพิ่มเติม
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรพัสดุดว้ ยวิธีกำรทำง
อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
ประกำศสำนักนำยกรัฐมนตรี เรื่อง แนวทำงปฏิบัติในกำรจัดหำพัสดุ
ด้วยวิธีตลำดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และ
ด้วยวิธีประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e – bidding)
1

พ.ร.บ.
ระเบียบ 35 :

ให้ใช้บงั คับแก่หน่ วยงานของรัฐทุกแห่ง ได้แก่ ราชการส่วนกลาง
ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตาม
รัฐธรรมนูญ หน่ วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกากับของรัฐ
หน่ วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกากับของรัฐสภา หน่ วยงานอิสระ
ของรัฐ และหน่ วยงานอื่นที่กาหนดในกฎกระทรวง
(ม.6 วรรคหนึ่ ง)
การพัสดุ

เงินงบประมาณ เงินกู้
เงินช่วยเหลือ

ส่วนราชการ รัฐวิ สาหกิ จ
องค์การมหาชน
หน่ วยงานอื่นของรัฐในสังกัด/กากับ
ของฝ่ ายบริ หาร

การพัสดุ
(เฉพาะการซื้อ การจ้าง การเช่า
สังหาริ มทรัพย์)

ส่วนราชการ : เงิ นงบประมาณ
เงิ นกู้ เงิ นช่วยเหลือ
รัฐวิ สาหกิ จ / หน่ วยงานอื่นของรัฐ
: เงิ นที่หน่ วยงานใช้ในการจัดซื้อ
จัดจ้าง

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรีฯ
e- market / e-bidding :
ส่วนราชการนาร่อง

การพัสดุ
(เฉพาะการซื้อ การจ้าง การเช่า
สังหาริ มทรัพย์)

เงินงบประมาณ เงินกู้
เงินช่วยเหลือ

ส่วนราชการ

ระเบียบ 49 :
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พ.ร.บ.

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 (ข้อ 15 ทวิ)

- คุ้มค่า
- โปร่งใส (ต้องกระทาโดย
เปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันอย่างเป็ นธรรม)

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549
(ระเบียบฯ 49 ข้อ 5 ประกอบระเบียบฯ 35 ข้อ 15 ทวิ)

เปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขันกันอย่างเป็ นธรรม

- ประสิทธิภาพประสิทธิผล
(มีการวางแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุล่วงหน้ า)

- ตรวจสอบได้
(มาตรา 8)

ประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรีฯ
e- market /
e-bidding
(แนวทางฯ ข้อ 30)

- คุ้มค่า
- โปร่งใส
- ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล
- ตรวจสอบได้
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4

พ.ร.บ.
ให้หน่ วยงานของรัฐ
จัดทาแผนการจัดซื้อ
จัดจ้างประจาปี และ
ประกาศเผยแพร่ในระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ
กรมบัญชีกลางและ
ของหน่ วยงานของรัฐ และ
ปิดประกาศโดยเปิดเผย
เว้นแต่เข้าข่ายข้อยกเว้น
(มาตรา 11)

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 (ข้อ 13)
ระเบียบฯ พ.ศ. 2549
(ระเบียบฯ 49 ข้อ 5 ประกอบระเบียบฯ 35 ข้อ 13)

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรีฯ
e- market / e-bidding
(แนวทางฯ ข้อ 4 ประกอบระเบียบฯ 35 ข้อ 13)

เมื่อทราบยอดเงิน ให้ส่วนราชการ
รีบดาเนินการให้เป็ นไปตามแผน...
(ไม่ได้กาหนดรูปแบบของการจัดทาแผนไว้)
4

5

พ.ร.บ.
การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน
และผูป้ ระกอบการ
ในการป้ องกันการ
ทุจริต
(หมวด 2 : มาตรา 16-18)

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535
กรรมการตามข้อ 35 ข้อ 80 ข้อ101 ข้อ105 ข้อ125 :
กรณี มีความจาเป็ นหรือเพือ่ ประโยชน์ ราชการ จะแต่งตัง้
บุคคลอืน่ ร่วมเป็ นกรรมการก็ได้

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549
องค์ประกอบของคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ
ให้มีกรรมการซึ่งเป็ นบุคคลที่มิได้เป็ นข้าราชการซึ่งมี
ตาแหน่ งหรือเงินเดือนประจาอย่างน้ อยหนึ่ งคน (ข้อ 8 (3))

ประกาศสานักนายกรัฐมนตรีฯ
e- market / e-bidding
(แนวทางฯ ข้อ 13)
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พ.ร.บ.

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 :

เปิดเผยข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางในทุก
ขัน้ ตอน ตัง้ แต่ขนั ้ ตอนการ
จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
การประกาศเชิญชวน ราคา
กลาง เกณฑ์การพิจารณา
ข้อเสนอ การประกาศผลผู้ชนะ
การยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
การทาสัญญาและการบริหาร
สัญญา
(มาตรา 11, 62 – 63)

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549 :

ไม่มีข้อกาหนด

- การประกาศร่าง TOR
(ข้ อ 8(1))
- การประกาศเชิญชวน
(ข้อ 8(3))

ประกาศสานัก
นายกรัฐมนตรีฯ
e- market /
e-bidding

มติ ครม. วันที ่ 7 เม.ย. 53
: ให้หน่ วยงานต่างๆ ลง
ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
(วิธีสอบราคา ประกวด
ราคา e-Auction)
เผยแพร่ในเว็บไซต์ของ
กรมบัญชีกลาง และของ
หน่ วยงาน

e- market
- ประกาศเชิญชวน (16)
-ประกาศผลผูช้ นะ (24)

e-bidding
- ประกาศ ร่างประกาศและเอกสาร
(27-28 และ ว.258)
-ประกาศเชิ ญชวน (26,29 และ ว.258)
-ประกาศผลผูช้ นะ (39)
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พ.ร.บ.

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 (ข้อ 11)

• คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
(มาตรา 20)
• คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ (มาตรา 27)
• คณะกรรมการราคากลางและขึน้
ทะเบียนผูป้ ระกอบการ (มาตรา 32)
• คณะกรรมการความร่วมมือป้ องกัน
การทุจริต (มาตรา 37)
• คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ
ข้อร้องเรียน (มาตรา 41)

คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
(กวพ.)
ระเบียบฯ พ.ศ. 2549 (ข้อ 6)
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ
ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
(กวพ.อ.)
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรีฯ
e- market / e-bidding (ข้ อ 7)
7
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พ.ร.บ.
“ราคากลาง”
(1) ราคาที่ได้มาจากการคานวณ
ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ
ราคากลางกาหนด
(2) ราคาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงที่
กรมบัญชีกลางจัดทา
(3) ราคามาตรฐานสานักงบประมาณ
หรือหน่ วยงานกลางอื่น
(4) สืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครัง้ หลังสุด
ภายในระยะเวลาสองปี งบประมาณ
(6) ราคาอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ
หรือแนวทางปฏิบตั ิ ของหน่ วยงานของ
รัฐนัน้ ๆ
(มาตรา 4)

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535
ระเบียบฯ พ.ศ. 2549
ประกาศสานักนายกรัฐมนตรีฯ
e- market / e-bidding
- ราคามาตรฐาน
- ราคากลางของทาง
ราชการ
-ราคาที่เคยซื้อหรือจ้าง
ครัง้ หลังสุดภายใน
ระยะเวลา 2
ปี งบประมาณ
(ระเบียบข้อ 27(3))

- พ.ร.บ. ประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้ องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542
- คู่มือแนวทางการ
เปิดเผยราคากลางของ
ป.ป.ช.
- มติ ครม. 6 ส.ค. 56
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พ.ร.บ.
คานวณตามหลักเกณฑ์
และวิธีการตามที่
คณะกรรมการราคากลาง
กาหนด และประกาศใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบัญชีกลางและ
ในราชกิจจานุเบกษา
(มาตรา 34)

ระเบียบฯ
พ.ศ. 2535

ระเบียบฯ
พ.ศ. 2549

e- market /
e-bidding

ระเบียบไม่มีข้อกาหนด
o มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 13 เม.ย. 2555
กาหนดให้หน่ วยงานภาครัฐใช้หลักเกณฑ์
การคานวณราคากลางงานก่อสร้างของ
ทางราชการที่ทบทวนและปรับปรุงใหม่
o ระบบคานวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการด้วยอิเล็กทรอนิกส์
9
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พ.ร.บ.
กาหนดให้กรมบัญชีกลาง
เป็ นผูป้ ระกาศและขึน้
ทะเบียนภายตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการ
ราคากลางกาหนด
(หมวด 5 : มาตรา 51-53)

ระเบียบฯ
พ.ศ. 2535

ระเบียบฯ
พ.ศ. 2549

e- market /
e-bidding

การกาหนดคุณสมบัติเบือ้ งต้น
ในการซื้อหรือการจ้าง
แต่ละส่วนราชการ
กาหนดหลักเกณฑ์
การคัดเลือกผูม้ ีคณ
ุ สมบัติเบือ้ งต้น
แตกต่างกัน
(ข้อ 30-33)
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พ.ร.บ.
ในการจัดซื้อจัดจ้าง
ผูท้ ี่มีหน้ าที่ดาเนินการ
(เช่น เจ้าหน้ าที่พสั ดุ
คณะกรรมการต่างๆ
ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิ )
ต้องไม่เป็ นผูม้ ีส่วนได้เสีย
กับผูย้ ื่นข้อเสนอ
หรือคู่สญ
ั ญาในงานนัน้
(มาตรา 13)

ระเบียบฯ
พ.ศ. 2535

ระเบียบฯ
พ.ศ. 2549

ระเบียบ
ไม่มีข้อกาหนด

e- market /
e-bidding

12

พ.ร.บ.
1. วิธีประกาศเชิญชวนทัวไป
่
2. วิธีคดั เลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535
1. วิธีตกลงราคา
2. วิธีสอบราคา
3. วิธีประกวดราคา
4. วิธีพิเศษ
5. วิธีกรณี พิเศษ

(ข้อ 18)

(มาตรา 55)

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549
แนวทางการปฏิบต
ั ิ ในการจัดหาพัสดุ

ด้วยวิธี e-market /e-bidding

12

13

พ.ร.บ.
การพิจารณาคัดเลือก
ข้อเสนอให้พิจารณา
ประโยชน์ และ
วัตถุประสงค์ของการใช้
งานเป็ นสาคัญ โดย
คานึ งถึงเกณฑ์ราคา
และพิจารณาเกณฑ์อื่น
ประกอบด้วย
(มาตรา 65)

ระเบียบฯ
พ.ศ. 2535
ระเบียบฯ
พ.ศ. 2549
(e-Auction)

ใช้เกณฑ์ราคาตา่ สุด
(Price)

แนวทางการปฏิบตั ิ
ในการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธี e- market

แนวทางการปฏิบตั ิ
ในการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธี e-bidding

ใช้เกณฑ์การประเมิน
ค่าประสิทธิภาพ
ต่อราคา
(Price Performance)
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พ.ร.บ.

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535

1. วิธีประกาศเชิญชวนทัวไป
่

1. วิธีตกลงราคา

2. วิธีคดั เลือก

2. วิธีคดั เลือก

3. วิธีเฉพาะเจาะจง
(มาตรา 69)

(ข้อ 77)
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13

พ.ร.บ.
 การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีประกาศ
เชิญชวนทัว่ ไป และวิธีคดั เลือก
- การจ้างเพือ่ ดาเนินงานประจา/
มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลัก
วิชาชีพอยู่แล้ว/ไม่ซบั ซ้อน ให้เลือก
รายที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพที่เสนอราคา
ตา่ สุด
- การจ้างที่เป็ นไปตามมาตรฐานของ
หน่วยงานของรัฐ/ซับซ้อน ให้เลือก
รายที่ผ่านเกณฑ์คุณภาพ และได้
คะแนนรวมด้านคุณภาพและด้าน
ราคามากที่สุด
-การจ้างที่ซบั ซ้อนมาก ให้คดั เลือก
รายที่ได้คะแนนด้านคุณภาพมากที่สุด
(มำตรำ 75 ประกอบ 76)

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535
 การจ้างที่ปรึกษาโดยวิธีคดั เลือก
- การจ้างที่เป็ นงานยุ่งยากซับซ้อน ให้เลือก
รายที่มีขอ้ เสนอด้านเทคนิคดีที่สุด
(ข้อ 88)
- การจ้างที่เป็ นงานไม่ยุ่งยากซับซ้อน และมี
ที่ปรึกษาที่สามารถทางานนั้นเป็ นการทัว่ ไป
ให้เลือกจากรายทีม่ ีขอ้ เสนอด้านเทคนิคดี
สุด 3 ลาดับแรก ที่เสนอราคาตา่ สุด
(ข้อ 89)

15
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พ.ร.บ.

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535

1. วิธีประกาศเชิญชวนทัวไป
่

1. วิธีตกลงราคา

2. วิธีคดั เลือก

2. วิธีคดั เลือก

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

3. วิธีคดั เลือกแบบจากัด
ข้อกาหนด
4. วิธีพิเศษ

4. วิธีประกวดแบบ

(1) วิธีเลือกจ้าง
(2) วิธีประกวดแบบ

(มำตรำ 69)

(ข้อ 77)
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พ.ร.บ.

 ให้คดั เลือกผูใ้ ห้บริการทีม่ ีแนวคิดของงานจ้างที่ได้คะแนนด้าน
คุณภาพมากที่สุด (มำตรำ 90)

 วิธีคดั เลือก

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535

- พิจารณาข้อกาหนดของผูใ้ ห้บริการตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 4 คุณวุฒิและประวัติการทางาน จานวน
สถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจาและไม่ประจา หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบตั ิมาแล้วของผูใ้ ห้บริการ
และควรเสนอจ้างผูท้ ี่มีขอ้ กาหนดเหมาะสมที่สุด (ข้อ 103)

 วิธีคดั เลือกแบบจากัดข้อกาหนด

- พิจารณาคัดเลือกผูใ้ ห้บริการที่เป็ นนิติบุคคล ตามข้อกาหนดของผูใ้ ห้บริการตามที่กาหนดไว้ในส่วนที่ 4
โดยคานึงถึงฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒิและประวัติการทางาน จานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจาและไม่
ประจา หลักฐานแสดงผลงานที่ได้เคยปฏิบตั ิมาแล้ว ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ
- คัดเลือกผูใ้ ห้บริการที่มีขอ้ กาหนดเหมาะสมไว้เป็ นจานวนไม่นอ้ ยกว่า 2 ราย และแจ้งวิธีดาเนินการเสนอ
งานตามความประสงค์ของผูว้ ่าจ้างแก่ผูเ้ สนองาน และอาจพิจารณากาหนดให้ผูใ้ ห้บริการดังกล่าวยืน่ เสนอ
แบบร่างของงานก็ได้ อนึง่ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนองานให้คานึงถึงแผนปฏิบตั ิงาน ความเหมาะสม
ทางด้านประโยชน์ใช้สอย ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางด้านสถาปั ตยกรรม (ข้อ 106)
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พ.ร.บ.

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535

เพื่อใช้ประกอบการ
พิจารณาคุณสมบัติของผูท้ ี่จะเข้า
ยื่นข้อเสนอหรือเข้าทาสัญญากับ
หน่ วยงานภาครัฐ
ผูท้ ี่ไม่ผา่ นเกณฑ์ที่กาหนด
จะถูกพักการเสนอราคาหรือทา
สัญญา กับหน่ วยงานภาครัฐไว้
ชัวคราวจนกว่
่
าจะมีผลการ
ประเมินผ่านเกณฑ์ที่กาหนด
(มาตรา 106-108)

ไม่มี

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549
ไม่มี

e- market / e-bidding
Grading
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พ.ร.บ.
มีการฝึ กอบรมเพื่อส่งเสริมและ
พัฒนาเจ้าหน้ าที่ให้มีความรู้
และความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐตามหลักวิชาชีพ
และตามพระราชบัญญัตินี้
เจ้าหน้ าที่ซึ่งผ่านการฝึ กอบรม
และได้รบั แต่งตัง้ ให้ปฏิบตั ิ งาน
จะได้รบั เงินเพิ่มหรือเงินอื่น
ทานองเดียวกัน
(มาตรา 49)

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535
ไม่มี

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549
ไม่มี

e- market / e-bidding
ไม่ มี
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ระเบียบฯ พ.ศ. 2535
ไม่มีขอ้ กาหนดโดยตรง

หมวด 14 การอุทธรณ์
ก าหนดหลั ก เกณฑ์
การอุ ท ธรณ์แ ละพิ จ ารณา
พิจารณาอุทธรณ์ไว้เป็ นการ
เฉพาะ

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549
การอุทธรณ์ผลการคัดเลือกเบื้ องต้น (ข้อ 9 (3))
การอุทธรณ์ผลการพิจารณา (ข้อ 10 (5))

e- market / e-bidding
(มำตรำ 114-119)

ว 423 ลว. 29 ต.ค. 2558
ให้ปฏิบตั ิตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบตั ิราชการทาง
ปกครอง พ.ศ. 2539

17

พ.ร.บ.
บทกาหนดโทษ
เจ้าหน้าที่หรือผูม้ ีอานาจ
ปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบตั ิ
หน้าที่โดยมิชอบหรือ
โดยทุจริตต้องระวางโทษจาคุก
ตั้งแต่หนึง่ ปี ถึงสิบปี
และปรับตั้งแต่สีห่ มืน่ บาท
ถึงสีแ่ สนบาท
ผูใ้ ช้หรือผูส้ นับสนุนรับโทษ
ตามที่กาหนดไว้
(มำตรำ 120-121)

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535
หมวดที่ 1 ส่วนที่ 3 บทกาหนดโทษ
ผูด้ าเนินการรับโทษทางวินยั
และไม่เป็ นเหตุหลุดพ้นจากความรับ
ผิดทางแพ่งและอาญา
(ข้อ 10)
ระเบียบฯ พ.ศ.
2549

e- market /
e-bidding

เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ. 2535
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