สรุปสาระสําคัญระหว่าง
: พระราชบัญญัติการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
: กฎกระทรวงประกอบ พ.ร.บ. จํานวน 7 ฉบับ
: ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

กับ
: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม
: ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549
: ประกาศสํานักนายกรัฐมนตรี เรือง แนวทางปฏิบตั ิในการจัดหาพัสดุดว้ ยวิธีตลาด
อิเล็กทรอนิกส์ (e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding) ลว. 3 ก.พ. 58
จัดทําโดย...กลุ่มงานบริหารการพัสดุ กองคลัง สป.มท.

เปรียบเทียบหลักการจัดซือจัดจ้าง
ระเบียบฯ พ.ศ. 2535
เปิ ดเผย โปร่งใส และเปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันกัน
อย่างเป็ นธรรม
(ตามระเบียบฯ 2535 ข้อ 15 ทวิ)

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549
เปิ ดเผย โปร่งใส และเปิ ดโอกาสแข่งขันอย่างเป็ นธรรม
(ตามระเบียบฯ 2535 ข้อ 15 ทวิ)

ประกาศสํานักนายกฯ ลว. 3 ก.พ. 58
โปร่ ง ใส ตรวจสอบได้ ลดปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ร ัป ชัน
ในกระบวนการจัดซือจัดจ้างและมีมาตรฐานเดียวกัน

พ.ร.บ. (มาตรา 8)
- คุม้ ค่า
- โปร่งใส (ต้องกระทําโดยเปิ ดเผยและเปิ ดโอกาสให้มี
การแข่งขันอย่างเป็ นธรรม)
- ประสิทธิภาพประสิทธิผล
- ตรวจสอบได้

หน่วยงานทีอยู่ภายใต้การบังคับใช้
ระเบียบฯ พ.ศ. 2535
ใช้บงั คับแก่ส่วนราชการ ซึงดําเนินการเกียวกับการพัสดุ
โดยใช้เงินงบประมาณเงินกู ้ และเงินช่วยเหลือ (ข้อ 6)

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549
ใช้บงั คับแก่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน และ
หน่วยงานอืนของรัฐทีอยู่ในสังกัดกรบังคับบัญชาหรือการ
กํากับดูแลของฝ่ ายบริหาร
(ข้อ 4)

ประกาศสํานักนายกฯ ลว. 3 ก.พ. 58
เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535

พ.ร.บ. (มาตรา 5)
หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ราชการส่วนกลาง, ราชการส่วน
ภูมิภาค, ราชการส่วนท้องถิน, รัฐวิสาหกิจตามกฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ, องค์การมหาชน, องค์กรอิสระ
องค์ก รตามรัฐ ธรรมนู ญ, หน่ วยธุ ร การของศาล,
มหาวิทยาลัยในกับกําของรัฐ, หน่วยงานสังกัดรัฐสภา
หรือในกํากับของรัฐสภา, หน่วยงานอิสระของรัฐและ
หน่วยงานอืนทีกําหนดในกฎกระทรวง

แผนการจัดซือจัดจ้าง
ระเบียบฯ พ.ศ. 2535
เมือทราบยอดเงิน ในส่วนราชการรีบดําเนินการให้เป็ นไปตาม
แผน...(ข้อ13) ทังนี ไม่ได้กาํ หนดรูปแบบของการจัดทําแผนไว้

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549
เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535

ประกาศสํานักนายกฯ ลว. 3 ก.พ. 58

พ.ร.บ. (มาตรา 11)
เมือทราบยอดเงินให้หน่วยงานขอรัฐจัดทําแผนการจัดซือ
จัดจ้างประจําปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่า ย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐ

เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535
ประกาศ ของ สตง. เรืองการจัด ทํา แผนการจัด ซือจัด จ้า ง
พ.ศ. 2546 (ลว. 29 ม.ค. 46) กําหนดให้ส่วนราชการจัดทํา
แผนจัดซือจัดจ้างและส่งให้ สตง.

สรุป หน่วยงานของรัฐต้องจัดทําแผนการจัดซือจัดจ้าง ดังนี
1. ทําตามแบบของ สตง. และจัดส่งให้ สตง.
2. ทําตาม พ.ร.บ. และเผยแพร่ในระบบ e-GP

รูปแบบของคณะกรรมการ
ระเบียบฯ พ.ศ. 2535
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.)

พ.ร.บ. (มาตรา 20 - 45)
(ข้อ 11)

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549
คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุดว้ ยวิธกี ารทาง
อิเล็กทรอนิกส์ (กวพ.อ.)
(ข้อ 6)
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เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535

(1) คณะกรรมการนโยบายการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ
(2) คณะกรรมการการวินิจฉัยปั ญหาการจัดซือจัดจ้างและ
การบริหารการพัสดุภาครัฐ
(3) คณะกรรมการการราคากลางและขึนทะเบียน
ผูป้ ระกอบการ
(4) คณะกรรมการความร่วมมือป้ องกันการทุจริต
(5) คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และข้อร้องเรียน

ผูม้ ีหน้าทีดําเนินการตามระเบียบฯ
ระเบียบฯ พ.ศ. 2535
ระเบียบฯ พ.ศ. 2549
ประกาศสํานักนายกฯ ลว. 3 ก.พ. 58
กําหนดไว้ให้เป็ นหน้าทีของ
(1) หัวหน้าส่วนราชการ
(2) หัวหน้าเจ้าหน้าทีพัสดุ
(3) เจ้าหน้าทีพัสดุ

พ.ร.บ. / ระเบียบฯ 2560
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ระเบียบฯ)
(2) หัวหน้าเจ้าหน้าที (ระเบียบฯ)
(3) เจ้าหน้าที (พ.ร.บ.)

การขึนทะเบียนผูป้ ระกอบการ
ระเบียบฯ พ.ศ. 2535
กํา หนดคุณ สมบัติเ บื องต้น ในการซือหรื อ การจ้า งแต่ล ะ
ส่วนราชการกําหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกผูม้ ีคุณสมบัติ
เบืองต้นแตกต่างกัน
(ข้อ 30)

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549
เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535
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เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535

พ.ร.บ. (มาตรา 51 – 53)
กํ า หนดให้ ก รมบั ญ ชี ก ลางเป็ นผู ้ ป ระกาศรายชื อ
ผูป้ ระกอบการงานก่อสร้างและผูป้ ระกอบการพัสดุอืนและ
ขึนทะเบีย นตามหลักเกณฑ์และวิธี การทีคณะกรรมการ
ราคากลางกําหนด

การมีส่วนได้เสียกับผูย้ นข้
ื อเสนอหรือคู่สญั ญา
ระเบียบฯ พ.ศ. 2535

พ.ร.บ. / ระเบียบฯ 2560 (มาตรา 13)

ไม่มี

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549
ไม่มี

ประกาศสํานักนายกฯ ลว. 3 ก.พ. 58
ไม่มี

ในการจัดซือจัดจ้างผูท้ ีมีหน้าทีดําเนินการ เช่น เจ้าหน้าที
คณะกรรมการต่า งๆ ผูม้ ี อ ํา นาจอนุ มตั ิ ต้อ งไม่เ ป็ นผูม้ ี
ส่วนได้เสียกับผูย้ ืนข้อเสนอหรือคูส่ ญั ญาในงานนัน

วิธีการจัดซือจัดจ้าง
ระเบียบฯ พ.ศ. 2535

พ.ร.บ.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

(1)

วิธีประกาศเชิญชวนทัวไป

(2)

วิธีคดั เลือก

(3)

วิธีเฉพาะเจาะจง

วิธีตกลงราคา
วิธีสอบราคา
วิธีประกวดราคา
วิธีพิเศษ
วิธีกรณีพิเศษ

(ข้อ 18)

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

ประกาศสํานักนายกฯ ลว. 3 ก.พ. 58
วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

(มาตรา 55)

งานจ้างทีปรึกษา
ระเบียบฯ พ.ศ. 2535
งานจ้างทีปรึกษา มี 2 วิธี ดังนี
(1) วิธีตกลง
(2) วิธีคดั เลือก

พ.ร.บ.
(ข้อ 77)

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549
ไม่มี
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ไม่มี

งานจ้างทีปรึกษา มี 3 วิธี ดังนี
(1) วิธีประกาศเชิญชวนทัวไป
(2) วิธีคดั เลือก
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง
(มาตรา 69)

งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ระเบียบฯ พ.ศ. 2535
งานจ้างออกแบบและควบคุมงาน มี 4 วิธี ดังนี
(1) วิธีตกลง
(2) วิธีคดั เลือก
(3) วิธีคดั เลือกแบบจํากัดข้อกําหนด
(4) วิธีพิเศษ

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549
ไม่มี
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ไม่มี

พ.ร.บ.
งานจ้างออกแบบและควบคุมงาน มี 4 วิธี ดังนี
(1) วิธีประกาศเชิญชวน
(2) วิธีคดั เลือก
(3) วิธีเฉพาะเจาะจง
(4) วิธีประกวดแบบ
(มาตรา 79)

อํานาจสังซือสังจ้าง
ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม
อํานาจในการสังซือสังจ้างทุกวิธี ยกเว้นวิธีพเิ ศษและวิธีกรณีพเิ ศษ
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ไม่เกิน 50 ล้านบาท
(2) ปลัดกระทรวง เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 100 ล้านบาท
(3) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด เกิน 100 ล้านบาท

ระเบียบพัสดุฯ ปี 2560
1.

2.

3.

วิธีประกาศเชิญชวน
1.1 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 200 ล้าน
1.2 ผูม้ ีอาํ นาจเหนือขึนไปหนึงชัน เกิน 200 ล้าน
วิธีคดั เลือก
2.1 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100 ล้านบาท
2.2 ผูม้ ีอาํ นาจเหนือขึนไปหนึงชัน เกิน 100 ล้านบาท
วิธีเฉพาะเจาะจง
3.1 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 50 ล้านบาท
3.2 ผูม้ ีอาํ นาจเหนือขึนไปหนึงชัน เกิน 50 ล้านบาท

อํานาจสังซือสังจ้าง งานจ้างทีปรึกษา
ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ไม่เกิน 50 ล้านบาท
(2) ปลัดกระทรวง เกิน 50 ล้านบาท ไม่เกิน 100 ล้านบาท
(3) รัฐมนตรีเจ้าสังกัด เกิน 100 ล้านบาท

ระเบียบพัสดุฯ ปี 2560
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 100 ล้านบาท
(2) ผูม้ ีอาํ นาจเหนือขึนไปหนึงชัน เกิน 100 ล้านบาท

อํานาจสังซือสังจ้าง งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม
(1) หัวหน้าส่วนราชการ ไม่เกิน 10 ล้านบาท
(2) ปลัดกระทรวง
เกิน 10 ล้านบาท

ระเบียบพัสดุฯ ปี 2560
(1) หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ไม่เกิน 50 ล้านบาท
(2) ผูม้ ีอาํ นาจเหนือขึนไปหนึงชัน เกิน 50 ล้านบาท

การอุทธรณ์
ระเบียบฯ พ.ศ. 2535
ไม่มี

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549
ไม่มี

ประกาศสํานักนายกฯ ลว. 3 ก.พ. 58
กรณีผเู ้ สนอราคาทีไม่ผา่ นการพิจารณาให้เป็ นผูช้ นะการ
เสนอราคาภายหลังประกาศผลการเสนอราคา
ขันตอนการพิจารณาอุทธรณ์คาํ สังทางปกครองให้ส่วน
ราชการถือปฏิบตั ิตามนัยพระราชบัญญัติวธิ ีปฏิบตั ริ าชการทาง
ปกครอง พ.ศ.2539
(ตามหนังสือ กค. (กวพ) 0421.3/ว423 ลงวันที 29 ต.ค. 58)

พ.ร.บ. (มาตรา 114 – 119)
หมวด 14 การอุทธรณ์
ผูย้ ืนข้อเสนอมีสิทธิอุทธรณ์เกียวกับการจัดซือ
จัดจ้างพัสดุ ในกรณีเห็นว่าหน่วยงานรัฐไม่ได้ปฏิบตั ิใ ห้
เป็ นตามพระราชบัญ ญัติ หรื อ เป็ นเหตุ ใ ห้ต นไม่ ไ ด้ร ับ
ประกาศผลเป็ นผู ช้ นะหรื อ ไม่ ไ ด้ร ับ การคัด เลื อ กเป็ น
คู่ส ญ
ั ญา โดยการวินิ จ ฉัย ของคณะกรรมการพิ จ ารณา
อุทธรณ์ให้เป็ นทีสุด

เดิม ไม่ หา้ มการก่อหนีผูกพันทีอยู่ระหว่ างการอุทธรณ์ แต่ พ.ร.บ. 60 ห้ามก่อหนีผูกพัน โดยผูม้ ีสิทธิอุทธรณ์ตอ้ งยืน
ภายใน 7 วันทําการ และต้องพิจารณาอุทธรณ์โดยเร็ว หากอุทธรณ์ฟังไม่ ขึนให้ส่งต่ อไปยังคณะกรรมการพิจารณา
อุทธรณ์ภายใน 3 วันทําการ (กรมบัญชีกลาง)
การอุทธรณ์ ห้ามอุทธรณ์ 1. คุณสมบัติของผูเ้ สนอราคา
2. กรณีทีได้เปิ ดให้มีการวิจารณ์แต่ไม่วิจารณ์

บทกําหนดโทษ
ระเบียบฯ พ.ศ. 2535
หมวดที 1 ส่วนที 3 บทกําหนดโทษดําเนินการรับโทษทางวินยั
และไม่เป็ นเหตุหลุดพ้นจากความรับผิดชอบแพ่งและอาญา

ระเบียบฯ พ.ศ. 2549
เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535

ประกาศสํานักนายกฯ ลว. 3 ก.พ. 58
เช่นเดียวกับระเบียบฯ พ.ศ.2535

พ.ร.บ. (มาตรา 120 – 121)
หมวด 15 บทกําหนดโทษ
ผูใ้ ดเป็ นเจ้าหน้าที หรือเป็ นผูม้ ีอ ํานาจหน้า ที
ดําเนินการเกียวกับการจัดซือจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ
ปฏิบตั ิหรือละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที โดยมิชอบเพือให้เกิด
ความเสียหายแก่ผหู ้ นึงผูใ้ ดหรือโดยทุจริต ต้องระวางโทษ
จําคุกตังแต่หนึงปี ถึงสิบปี หรือปรับตังแต่สองหมืนบาท
ถึงสองแสนบาท หรือทังจําทังปรับ ทังนีรวมถึงผูใ้ ช้และ
ผูส้ นับสนุนในการกระทําความผิดด้วย

