
o เปรียบเทียบ

พระราชบญัญติัการจัดซ้ือจัดจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐั

พ.ศ. 2560

ระเบยีบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยกำรพสัดุ พ.ศ. 2535

และทีแ่กไ้ขเพิ่มเติม

ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำดว้ยกำรพสัดุดว้ยวธีิกำรทำง

อิเล็กทรอนิกส ์พ.ศ. 2549

ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เร่ือง แนวทำงปฏบัิติในกำรจัดหำพสัดุ 

ดว้ยวธีิตลำดอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Market : e – market) และ

ดว้ยวธีิประกวดรำคำอิเล็กทรอนิกส ์(Electronic Bidding : e – bidding)
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ระเบียบ 35 : 
ส่วนราชการ

การพสัดุ
เงินงบประมาณ เงินกู้ 

เงินช่วยเหลือ

ระเบียบ 49 : 
ส่วนราชการ รฐัวิสาหกิจ

องคก์ารมหาชน 
หน่วยงานอ่ืนของรฐัในสงักดั/ก ากบั

ของฝ่ายบริหาร

การพสัดุ
(เฉพาะการซ้ือ การจ้าง การเช่า

สงัหาริมทรพัย)์

ส่วนราชการ :  เงินงบประมาณ 
เงินกู้  เงินช่วยเหลือ

รฐัวิสาหกิจ / หน่วยงานอ่ืนของรฐั 
: เงินท่ีหน่วยงานใช้ในการจดัซ้ือ

จดัจ้าง

ประกาศส านักนายกรฐัมนตรีฯ
e- market / e-bidding  : 
ส่วนราชการน าร่อง

การพสัดุ
(เฉพาะการซ้ือ การจ้าง การเช่า

สงัหาริมทรพัย)์

เงินงบประมาณ เงินกู้ 
เงินช่วยเหลือ

ให้ใช้บงัคบัแก่หน่วยงานของรฐัทุกแห่ง ได้แก่ ราชการส่วนกลาง 
ราชการส่วนภมิูภาค ราชการส่วนท้องถ่ิน รฐัวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องคก์ารมหาชน องคก์รอิสระ องคก์รตาม
รฐัธรรมนูญ  หน่วยธรุการของศาล  มหาวิทยาลยัในก ากบัของรฐั 
หน่วยงานสงักดัรฐัสภาหรือในก ากบัของรฐัสภา  หน่วยงานอิสระ

ของรฐั และหน่วยงานอ่ืนท่ีก าหนดในกฎกระทรวง
(ม.6 วรรคหน่ึง)

พ.ร.บ.



- คุ้มค่า
- โปร่งใส (ต้องกระท าโดย
เปิดเผย เปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขนัอย่างเป็นธรรม) 
- ประสิทธิภาพประสิทธิผล
(มีการวางแผนการจดัซ้ือจดัจ้าง
และการบริหารพสัดลุ่วงหน้า)
- ตรวจสอบได้

(มาตรา 8)

เปิดเผย  โปร่งใส และเปิดโอกาสให้มีการ
แข่งขนักนัอย่างเป็นธรรม

พ.ร.บ. ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 (ข้อ 15 ทวิ) 

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

e- market /
e-bidding

(แนวทางฯ ข้อ 30) 

- คุ้มค่า
- โปร่งใส
- ประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

- ตรวจสอบได้ 



พ.ร.บ.

ให้หน่วยงานของรฐั
จดัท าแผนการจดัซ้ือ
จดัจ้างประจ าปี และ

ประกาศเผยแพรใ่นระบบ
เครือข่ายสารสนเทศของ

กรมบญัชีกลางและ
ของหน่วยงานของรฐั และ
ปิดประกาศโดยเปิดเผย 
เว้นแต่เข้าข่ายข้อยกเว้น

(มาตรา 11)

เม่ือทราบยอดเงิน ให้ส่วนราชการ
รีบด าเนินการให้เป็นไปตามแผน...

(ไม่ได้ก าหนดรปูแบบของการจดัท าแผนไว้)
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ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 (ข้อ 13) 

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

ประกาศส านักนายกรฐัมนตรีฯ
e- market / e-bidding

(แนวทางฯ ข้อ 4 ประกอบระเบียบฯ 35 ข้อ 13)



พ.ร.บ.

การมีส่วนร่วม
ของภาคประชาชน
และผูป้ระกอบการ
ในการป้องกนัการ

ทจุริต

(หมวด 2 : มาตรา 16-18)

กรรมการตามข้อ 35 ข้อ 80 ข้อ101 ข้อ105 ข้อ125  :
กรณีมีความจ าเป็นหรือเพือ่ประโยชน์ราชการ จะแต่งตัง้

บุคคลอืน่ร่วมเป็นกรรมการกไ็ด้

องคป์ระกอบของคณะกรรมการประกวดราคาตามโครงการ 
ให้มีกรรมการซ่ึงเป็นบคุคลท่ีมิได้เป็นข้าราชการซ่ึงมี

ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าอย่างน้อยหน่ึงคน (ข้อ 8 (3))

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549 
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ประกาศส านักนายกรฐัมนตรีฯ
e- market / e-bidding

(แนวทางฯ ข้อ 13)



พ.ร.บ.

เปิดเผยข้อมูลการจดัซ้ือจดัจ้าง
ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบญัชีกลางในทุก
ขัน้ตอน ตัง้แต่ขัน้ตอนการ
จดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจ้าง  
การประกาศเชิญชวน ราคา
กลาง  เกณฑก์ารพิจารณา
ข้อเสนอ  การประกาศผลผู้ชนะ
การยกเลิกการจดัซ้ือจดัจ้าง 
การท าสญัญาและการบริหาร
สญัญา

(มาตรา 11, 62 – 63)

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 :
ไม่มีข้อก าหนด

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549 :
- การประกาศร่าง TOR 

(ข้อ 8(1))
- การประกาศเชิญชวน
(ข้อ 8(3))
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มติ ครม. วนัที ่7 เม.ย. 53
: ให้หน่วยงานต่างๆ ลง
ประกาศจดัซ้ือจดัจ้าง
(วิธีสอบราคา ประกวด
ราคา e-Auction) 
เผยแพร่ในเวบ็ไซตข์อง
กรมบญัชีกลาง และของ
หน่วยงาน

6

ประกาศส านัก
นายกรฐัมนตรีฯ

e- market /
e-bidding

e- market
- ประกาศเชิญชวน (16)
-ประกาศผลผูช้นะ (24)
e-bidding
- ประกาศ ร่างประกาศและเอกสาร 
(27-28 และ ว.258)
-ประกาศเชิญชวน (26,29 และ ว.258)
-ประกาศผลผูช้นะ (39)



พ.ร.บ. ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 (ข้อ 11) 

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549 (ข้อ 6) 

คณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ
(กวพ.)

คณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ
ด้วยวิธีการทางอิเลก็ทรอนิกส์

(กวพ.อ.)

• คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดั
จ้างและการบริหารพสัดภุาครฐั 
(มาตรา 20)

• คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการ
จดัซ้ือจดัจ้างและการบริหารพสัดุ
ภาครฐั (มาตรา 27)

• คณะกรรมการราคากลางและขึน้
ทะเบียนผูป้ระกอบการ (มาตรา 32)

• คณะกรรมการความร่วมมือป้องกนั
การทุจริต  (มาตรา 37)

• คณะกรรมการพิจารณาอทุธรณ์และ
ข้อร้องเรียน  (มาตรา 41)
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ประกาศส านักนายกรฐัมนตรีฯ
e- market / e-bidding (ข้อ 7)



พ.ร.บ.

“ราคากลาง”
(1) ราคาท่ีได้มาจากการค านวณ  
ตามหลกัเกณฑท่ี์คณะกรรมการ
ราคากลางก าหนด
(2) ราคาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงท่ี
กรมบญัชีกลางจดัท า
(3) ราคามาตรฐานส านักงบประมาณ 
หรือหน่วยงานกลางอ่ืน
(4) สืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้างครัง้หลงัสดุ
ภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) ราคาอ่ืนใดตามหลกัเกณฑ ์วิธีการ 
หรือแนวทางปฏิบติัของหน่วยงานของ
รฐันัน้ ๆ                                (มาตรา 4)

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549 
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- ราคามาตรฐาน 
- ราคากลางของทาง
ราชการ 
-ราคาท่ีเคยซ้ือหรือจ้าง
ครัง้หลงัสดุภายใน
ระยะเวลา 2
ปีงบประมาณ 

(ระเบียบข้อ 27(3))

- พ.ร.บ. ประกอบ
รฐัธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกนัและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. 2542
- คู่มือแนวทางการ
เปิดเผยราคากลางของ 
ป.ป.ช.
- มติ ครม. 6 ส.ค. 56 

ประกาศส านักนายกรฐัมนตรีฯ
e- market / e-bidding



พ.ร.บ.

ค านวณตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการตามท่ี
คณะกรรมการราคากลาง
ก าหนด  และประกาศใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศ
ของกรมบญัชีกลางและ
ในราชกิจจานุเบกษา

(มาตรา 34) 

ระเบียบไม่มีข้อก าหนด

ระเบียบฯ 
พ.ศ. 2535 

ระเบียบฯ 
พ.ศ. 2549 

9

o มติคณะรฐัมนตรีเมื่อวนัท่ี 13 เม.ย. 2555
ก าหนดให้หน่วยงานภาครฐัใช้หลกัเกณฑ์
การค านวณราคากลางงานก่อสร้างของ
ทางราชการท่ีทบทวนและปรบัปรงุใหม่

o ระบบค านวณราคากลางงานก่อสร้าง
ของทางราชการด้วยอิเลก็ทรอนิกส์

9

e- market /
e-bidding



พ.ร.บ.

การก าหนดคณุสมบติัเบือ้งต้น
ในการซ้ือหรือการจ้าง
แต่ละส่วนราชการ
ก าหนดหลกัเกณฑ์

การคดัเลือกผูมี้คณุสมบติัเบือ้งต้น 
แตกต่างกนั

(ข้อ 30-33)

ก าหนดให้กรมบญัชีกลาง
เป็นผูป้ระกาศและขึน้

ทะเบียนภายตามหลกัเกณฑ์
และวิธีการท่ีคณะกรรมการ

ราคากลางก าหนด

(หมวด 5 : มาตรา 51-53)
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ระเบียบฯ 
พ.ศ. 2535 

ระเบียบฯ 
พ.ศ. 2549 

e- market /
e-bidding



พ.ร.บ.

ในการจดัซ้ือจดัจ้าง 
ผูท่ี้มีหน้าท่ีด าเนินการ
(เช่น  เจ้าหน้าท่ีพสัดุ
คณะกรรมการต่างๆ 
ผูมี้อ านาจอนุมติั)

ต้องไม่เป็นผูมี้ส่วนได้เสีย
กบัผูย้ื่นข้อเสนอ

หรือคู่สญัญาในงานนัน้
(มาตรา 13)
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ระเบียบ
ไม่มีข้อก าหนด

ระเบียบฯ 
พ.ศ. 2535 

ระเบียบฯ 
พ.ศ. 2549 

e- market /
e-bidding



พ.ร.บ.

1. วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป
2. วิธีคดัเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง

(มาตรา 55)

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549 

1. วิธีตกลงราคา         
2. วิธีสอบราคา
3. วิธีประกวดราคา                           
4. วิธีพิเศษ
5. วิธีกรณีพิเศษ           (ข้อ 18)
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แนวทางการปฏิบติัในการจดัหาพสัดุ
ด้วยวิธี e-market /e-bidding



พ.ร.บ. ระเบียบฯ
พ.ศ. 2535 

ระเบียบฯ
พ.ศ. 2549
(e-Auction) 

ใช้เกณฑร์าคาต า่สดุ
(Price)

การพิจารณาคดัเลือก
ข้อเสนอให้พิจารณา
ประโยชน์และ
วตัถปุระสงคข์องการใช้
งานเป็นส าคญั โดย
ค านึงถึงเกณฑร์าคา 
และพิจารณาเกณฑอ่ื์น
ประกอบด้วย  

(มาตรา 65)
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แนวทางการปฏิบติั
ในการจดัหาพสัดุ
ด้วยวิธี e- market

แนวทางการปฏิบติั
ในการจดัหาพสัดุ
ด้วยวิธี e-bidding

ใช้เกณฑก์ารประเมิน
ค่าประสิทธิภาพ

ต่อราคา
(Price Performance)



พ.ร.บ.

1. วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

2. วิธีคดัเลือก

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

(มาตรา 69)

ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 

1. วิธีตกลงราคา

2. วิธีคดัเลือก

(ข้อ 77)

14
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พ.ร.บ. ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535 

 การจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีประกาศ

เชิญชวนทัว่ไป และวิธีคดัเลือก

- การจา้งเพือ่ด าเนินงานประจ า/

มีมาตรฐานเชิงคุณภาพตามหลกั

วิชาชีพอยู่แลว้/ไม่ซบัซอ้น ใหเ้ลือก

รายท่ีผ่านเกณฑคุ์ณภาพท่ีเสนอราคา

ต า่สุด

- การจา้งท่ีเป็นไปตามมาตรฐานของ

หน่วยงานของรฐั/ซบัซอ้น ใหเ้ลือก

รายท่ีผ่านเกณฑคุ์ณภาพ และได้

คะแนนรวมดา้นคุณภาพและดา้น

ราคามากที่สุด

-การจา้งท่ีซบัซอ้นมาก ใหค้ดัเลือก

รายท่ีไดค้ะแนนดา้นคุณภาพมากที่สุด     

(มำตรำ 75 ประกอบ 76)
15

13

 การจา้งที่ปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก

- การจา้งที่เป็นงานยุ่งยากซบัซอ้น ใหเ้ลือก

รายที่มีขอ้เสนอดา้นเทคนคิดีที่สุด

(ขอ้ 88)

- การจา้งที่เป็นงานไม่ยุ่งยากซบัซอ้น และมี

ที่ปรึกษาที่สามารถท างานนั้นเป็นการทัว่ไป 

ใหเ้ลือกจากรายทีม่ีขอ้เสนอดา้นเทคนิคดี

สุด 3 ล าดบัแรก ที่เสนอราคาต า่สุด

(ขอ้ 89)



พ.ร.บ.

1. วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป

2. วิธีคดัเลือก

3. วิธีเฉพาะเจาะจง

4.  วิธีประกวดแบบ

(มำตรำ 69)

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535 

1. วิธีตกลงราคา

2. วิธีคดัเลือก

3. วิธีคดัเลือกแบบจ ากดั

ขอ้ก าหนด

4. วิธีพิเศษ

(1) วิธีเลือกจา้ง

(2) วิธีประกวดแบบ                         

(ขอ้ 77)
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พ.ร.บ.
 ใหค้ดัเลือกผูใ้หบ้ริการท่ีมีแนวคิดของงานจา้งที่ไดค้ะแนนดา้น

คุณภาพมากที่สุด (มำตรำ 90)
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 วิธีคดัเลือก

- พิจารณาขอ้ก าหนดของผูใ้หบ้ริการตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนที่ 4 คุณวุฒิและประวติัการท างาน จ านวน

สถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจ าและไม่ประจ า หลกัฐานแสดงผลงานท่ีไดเ้คยปฏิบติัมาแลว้ของผูใ้หบ้ริการ 

และควรเสนอจา้งผูท่ี้มีขอ้ก าหนดเหมาะสมที่สุด (ขอ้ 103)

 วิธีคดัเลือกแบบจ ากดัขอ้ก าหนด

- พิจารณาคดัเลือกผูใ้หบ้ริการท่ีเป็นนิติบุคคล ตามขอ้ก าหนดของผูใ้หบ้ริการตามท่ีก าหนดไวใ้นส่วนที่ 4

โดยค านึงถงึฐานะทางนิติบุคคล คุณวุฒิและประวติัการท างาน จ านวนสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจ าและไม่

ประจ า หลกัฐานแสดงผลงานท่ีไดเ้คยปฏิบติัมาแลว้ ตลอดจนแนวความคิดในการออกแบบ

- คดัเลือกผูใ้หบ้ริการที่มีขอ้ก าหนดเหมาะสมไวเ้ป็นจ านวนไม่นอ้ยกว่า 2 ราย และแจง้วิธีด าเนินการเสนอ

งานตามความประสงคข์องผูว่้าจา้งแก่ผูเ้สนองาน และอาจพิจารณาก าหนดใหผู้ใ้หบ้ริการดงักล่าวยืน่เสนอ

แบบร่างของงานก็ได ้อนึง่การพิจารณาคดัเลือกขอ้เสนองานใหค้ านึงถงึแผนปฏิบติังาน ความเหมาะสม

ทางดา้นประโยชนใ์ชส้อย ตลอดจนสายงานและความเหมาะสมทางดา้นสถาปัตยกรรม (ขอ้ 106)

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535 



พ.ร.บ. ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549 

ไม่มี

ไม่มี

เพ่ือใช้ประกอบการ
พิจารณาคณุสมบติัของผูท่ี้จะเข้า
ยื่นข้อเสนอหรือเข้าท าสญัญากบั
หน่วยงานภาครฐั

ผูท่ี้ไม่ผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด
จะถกูพกัการเสนอราคาหรือท า
สญัญา กบัหน่วยงานภาครฐัไว้
ชัว่คราวจนกว่าจะมีผลการ
ประเมินผา่นเกณฑท่ี์ก าหนด

(มาตรา 106-108)
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Grading



พ.ร.บ.

มีการฝึกอบรมเพ่ือส่งเสริมและ
พฒันาเจ้าหน้าท่ีให้มีความรู้
และความเช่ียวชาญเก่ียวกบั

การจดัซ้ือจดัจ้างและการบริหาร
พสัดภุาครฐัตามหลกัวิชาชีพ
และตามพระราชบญัญติัน้ี 

เจ้าหน้าท่ีซ่ึงผา่นการฝึกอบรม
และได้รบัแต่งตัง้ให้ปฏิบติังาน 
จะได้รบัเงินเพ่ิมหรือเงินอ่ืน

ท านองเดียวกนั
(มาตรา 49)
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ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549 

ไม่มี

ไม่มี

e- market / e-bidding

ไม่มี



พ.ร.บ. ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549 

ไม่มีขอ้ก าหนดโดยตรง

การอุทธรณผ์ลการคดัเลือกเบื้ องตน้ (ขอ้ 9 (3))

การอุทธรณผ์ลการพิจารณา (ขอ้ 10 (5)) 

หมวด 14 การอุทธรณ์

ก าหนดหลัก เกณฑ์

การอุทธรณ์และพิจารณา

พิจารณาอุทธรณไ์วเ้ป็นการ

เฉพาะ

(มำตรำ 114-119)

16

e- market / e-bidding

ว 423 ลว. 29 ต.ค. 2558

ใหป้ฏิบติัตาม พ.ร.บ.วิธีปฏิบติัราชการทาง

ปกครอง พ.ศ. 2539



พ.ร.บ. ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 

หมวดที ่1 ส่วนที ่3 บทก าหนดโทษ 

ผูด้ าเนนิการรบัโทษทางวินยั 

และไม่เป็นเหตุหลุดพน้จากความรบั

ผิดทางแพ่งและอาญา

(ขอ้ 10)

บทก าหนดโทษ

เจา้หนา้ที่หรือผูม้ีอ านาจ 

ปฏิบติัหรือละเวน้การปฏิบติั

หนา้ที่โดยมิชอบหรือ

โดยทุจริตตอ้งระวางโทษจ าคุก

ตั้งแต่หนึง่ปีถงึสิบปี 

และปรบัตั้งแต่สีห่มืน่บาท

ถงึสีแ่สนบาท   

ผูใ้ชห้รือผูส้นบัสนุนรบัโทษ

ตามท่ีก าหนดไว้

(มำตรำ 120-121)
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ระเบยีบฯ พ.ศ. 

2549 

e- market /

e-bidding

เช่นเดียวกบัระเบยีบฯ พ.ศ. 2535


