
ร่างพระราชบญัญตัิ 

การจดัซ้ือจดัจา้งและ 

การบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. .... 

ชุณหจติ สังข์ใหม่ 
ที่ปรึกษาด้านพฒันาระบบการเงนิการคลัง 



การเสนอกฎหมาย 

  12 พ.ค. 58     กระทรวงการคลงัเสนอคณะรฐัมนตร ี

    7 ก.ค. 58     คณะรฐัมนตรอีนุมตัหิลกัการรา่งพระราชบญัญตัิ 

      ต.ค. 58     ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณารา่ง  

             พระราชบญัญตัแิลว้เสรจ็ 

         มี.ค. 59     ส านกังานคณะกรรมการกฤษฎกีาตรวจพจิารณารา่งฯ อกีคร ัง้หน่ึง 

 การใชบ้งัคบั    เม่ือพน้ 180 วนั นบัแต่วนัประกาศในราชกจิจานุเบกษา 



สรา้งความเช่ือมัน่ใหก้บั

ทกุภาคสว่น 

การจดัซ้ือจดัจา้งมี

กรอบการปฏบิตัิงานที่

เป็นมาตรฐานเดียวกนั 

มุ่งเนน้การเปิดเผย

ขอ้มูล เพือ่ความ

โปรง่ใส และมีการ

แข่งขนัอยา่งเป็นธรรม 

ค านึงถงึวตัถปุระสงค์

การใชง้านเป็นส าคญั 

เพือ่ใหเ้กดิความคุม้ค่า

ในการใชจ้า่ยเงนิ 

เนน้การวางแผนและ

ประเมินผลเพือ่ใหเ้กดิ

ประสทิธภิาพและ

ประสทิธผิล 

สง่เสรมิใหภ้าค

ประชาชนมีสว่นรว่ม 

เพือ่ตรวจสอบและ

ป้องกนัการทจุรติ 

การจดัซ้ือจดัจา้งดว้ย

วิธีการทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์เพือ่การ

เปิดเผยโปรง่ใส 

หลกัการและเหตผุล 



รา่งพระราชบญัญตัิ 

ค านิยาม 

1. บททัว่ไป 

2. การมีสว่นรว่มของภาคประชาชนและผูป้ระกอบการในการป้องกนัการทจุรติ 

3 คณะกรรมการ 

4.  องคก์รสนับสนุนดูแลการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

5. การข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ 



รา่งพระราชบญัญตัิ 

6. การจดัซ้ือจดัจา้ง 

7. งานจา้งที่ปรกึษา 

8. งานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานกอ่สรา้ง 

9. การท าสญัญา 

10. การบรหิารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ 

11. การประเมินผลการปฏบิตัิงานของผูป้ระกอบการ 



รา่งพระราชบญัญตัิ 

12. การทิ้งงาน 

13. การบรหิารพสัด ุ

14. การรอ้งเรยีนและการอทุธรณ์ 

15. บทก าหนดโทษ 

บทเฉพาะกาล 



การจดัซ้ือจดัจา้ง 

 ซ้ือ  จา้ง 

 เช่า แลกเปลี่ยน 



พสัดุ 

สนิคา้ 

งานจา้ง

กอ่สรา้ง 

งานจา้ง

ออกแบบและ

ควบคุมงาน 

งานจา้งที่

ปรกึษา 

งานบริการ 



วสัดุ ครุภณัฑ ์

ทีด่นิ 
สิง่ปลูก

สรา้ง 

สนิคา้ 



งานจา้งบรกิาร 
งานจา้งเหมา

บรกิาร 

งานจา้งท าของ 

การรบัขนตาม

ประมวลกฎหมาย

แพ่งและพาณิชย ์

งานบรกิาร 



งานกอ่สรา้ง 

งานกอ่สรา้ง

อาคาร  

สาธาร ณูป

โภค 

การปรบัปรุง

ซ่อมแซม 

อาคารทีท่  าการ โรงพยาบาล 

โรงเรยีน สนามกีฬา  

เสาธง ร ัว้ 

ประปา ไฟฟ้า สือ่สาร 

โทรคมนาคม การระบายน า้ การ

ขนส่งทางบก ทางน า้  

ทางเรอื ทางอากาศ 



ราคากลาง 

พจิารณาตามล าดับดังนี ้

 (1) ค านวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด 

 (2) ราคาอ้างองิที่กรมบญัชีกลางจดัท า 

 (3) ราคามาตรฐานที่ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นก าหนด 

 (4) สืบราคาจากท้องตลาด 

 (5) ราคาที่เคยซือ้หรือจ้างครัง้สุดท้ายภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 

 กรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน แต่ถ้าไม่ราคาตาม (1) 
 ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) หรือ (3) ให้ใช้
ราคาตาม (4) หรือ (5) ทัง้นีจ้ะใช้ราคาใดให้ค านึงถงึประโยชน์ของหน่วยงาน
รัฐเป็นส าคัญ 

 



เงนิงบประมาณ 

 เงนิงบประมาณตามกฎหมายว่าดว้ยงบประมาณรายจา่ย กฎหมายวิธีการ

งบประมาณ กฎหมายว่าดว้ยเงนิคงคลงั 

 เงนิที่รบัไวโ้ดยไม่ตอ้งน าสง่คลงัตามกฎหมาย 

 เงนิกู ้เงนิช่วยเหลอื 

 



ราชการสว่น

ภมิูภาค 

ราชการสว่น

ทอ้งถิ่น 

ราชการ

สว่นกลาง 
รฐัวิสาหกจิ 

องคก์าร

มหาชน 

หน่วยงาน

อสิระของรฐั 
องคก์รตาม

รฐัธรรมนูญ 

หน่วยงานอืน่ๆ 

หน่วยงานภาครฐั 



หมวด 1  

บททัว่ไป 

 มาตรา 6  

 เพื่อใหก้ารปฏบิตัิเกี่ยวกบัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุโดยใชเ้งนิงบประมาณ

เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพและเกิดความคุม้ค่าต่อภารกิจของรฐั ใหห้น่วยงานของรฐั

ปฏบิตัติามแนวทางของพระราชบญัญตัน้ีิ 

กรณีรฐัวิสาหกิจหรือหน่วยงานของรฐัจะร่างระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือขอ้บญัญตัิข้ึนใชเ้อง 

กใ็หก้ระท าได ้โดยตอ้งสอดคลอ้งกบัหลกัเกณฑข์องและใหป้ระกาศในพระราชบญัญตัิน้ี 

และตอ้งไดร้บัความเหน็ชอบจากคณะกรรมการนโยบาย และใหป้ระกาศในราชกจิจานุเบกษา 



โปร่งใส 

ประสทิธิภาพ
และ

ประสทิธิผล 
ตรวจสอบได้ 

คุ้มค่า 

เปิดเผยขอ้มูล  

เปิดโอกาสใหแ้ข่งขนั 

อยา่งเป็นธรรม 

เก็บข้อมูลเป็นระบบ 
เพื่อการตรวจสอบ 

มีคุณลักษณะตอบสนอง
วัตถุประสงค์การใช้งาน 
 และมีราคาเหมาะสม 

วางแผนการจัดซือ้จดัจ้าง 
และมีการประเมินผล 

มาตรา 8 หลกัการจดัซ้ือจดัจา้ง 



ตอ้งจดัท าแผนทกุปี และประกาศเผยแพร่ 

      

มาตรา 11 การจดัท าแผนการจดัซ้ือจดัจา้ง 

1. กรณีเร่งด่วนหรอื                         

ใชใ้นราชการลบั 

2. กรณีที่มีวงเงนิตามที่ก าหนด     หรือ

มีความจ าเป็นฉุกเฉิน หรอืที่จะขาย

ทอดตลาด 

3. การจา้งที่ปรกึษาที่มีวงเงนิค่าจา้งตาม

ก าหนดหรอืเกี่ยวกบัความมัน่คงของชาติ 

4. กรณีงานจา้งออกแบบหรอืควบคุม

งานกอ่สรา้งที่เร่งด่วนหรอืเกี่ยวกบัความ

มัน่คงของชาติ 

ยกเว้น 



• ผูม้ีหนา้ที่ด าเนินการจะตอ้งไม่เป็นผูม้ีสว่นไดส้ว่นเสยีกบัผูเ้สนอราคา

หรอืคู่สญัญาในงานน้ี 

มาตรา 13  

การมีสว่นไดส้ว่นเสยี 



มาตรา 17 ขอ้ตกลงคณุธรรม 

• เนน้ขอ้ตกลงร่วมกนัระหว่างหน่วยงานเจา้ของโครงการ  

ผูเ้สนอราคา และผูส้งัเกตการณ์ 

• ผูส้งัเกตการณ์ เป็นผูม้ีความรู ้ความเช่ียวชาญ มีประสบการณ์  

ในโครงการการที่เขา้ร่วมสงัเกตการณ์ มีความเป็นกลางและ 

ไม่เป็นผูมี้สว่นไดเ้สยีในโครงการนั้นๆ 

• การเขา้ร่วมสงัเกตการณ์ ต ัง้แต่การจดัท าร่าง TOR จนถงึสิ้นสุดโครงการ  

หมวด 2 

การมีสว่นร่วมของภาคประชาชนและผูป้ระกอบการในการป้องกนั

การทจุรติ 



• ผูป้ระกอบการที่เสนอราคาในโครงการที่มีขอ้ตกลงคณุธรรม ผูป้ระกอบการราย

นั้นตอ้งจดัใหมี้นโยบายและแนวทางการป้องกนัการทจุรติ 

มาตรา 18  

ผูป้ระกอบการตอ้งมีแนวทางป้องกนัการทจุรติ 



หมวด 3  

คณะกรรมการ 

  

 คณะกรรมการนโยบาย
การจัดซือ้จัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  

คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหา
การจัดซือ้จัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ  

คณะกรรมการก ากับ
ราคากลางและขึน้

ทะเบียนผู้ประกอบการ  
คณะกรรมการความ

ร่วมมือป้องกันการทจุริต  

คณะกรรมการพจิารณา
อุทธรณ์และข้อร้องเรียน 



1. คณะกรรมการนโยบายจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั 

เ ส น อ แ น ะ น โ ย บ า ย ก า ร จ ั ด ซ้ื อ จ ั ด จ ้ า ง แ ล ะ ก า ร บ ริ ห า ร พ ั ส ดุ ภ า ค ร ั ฐ  

ต่อคณะรฐัมนตร ี

เสนอแนวทางในการพฒันาปรบัปรุงการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั 

วางระเบียบ หลกัเกณฑ ์แนวปฏิบตัิก ากบัดูแลการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุของ

หน่วยงานภาครฐั 

ก าหนดมาตรฐานการปฏบิตัิงานและจรรยาบรรณของเจา้หนา้ที่ 

ก ากบัดูแลการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครฐัของหน่วยงานของรฐัใหเ้ป็นไป

ตามพระราชบญัญตัิน้ี 

1 

2 

3 

4 

5 



2. คณะกรรมการวินิจฉยัปญัหาการจดัซ้ือจดัจา้งและบรหิารพสัดภุาครฐั 

เสนอแนวทางในการปรบัปรุงและแกไ้ขปญัหาการจดัซ้ือจดัจา้ง และการบรหิาร

พสัดภุาครฐั 

วนิิจฉยัปญัหาขอ้หารอื อนุมตัยิกเวน้ หรอืผ่อนผนั 

เ ส น อ ค ว า ม เ ห็ น ต่ อ ป ล ั ด ก ร ะ ท ร ว ง ก า ร ค ลั ง ใ น ก า ร พิ จ า ร ณ า 

ส ัง่ใหผู้ย้ื่นขอ้เสนอหรือคู่สญัญาเป็นผูท้ิ้ งงาน การแจง้เวียนรายช่ือผูท้ิ้ งงานและ

การเพกิถอนรายช่ือผูท้ิ้ งงาน 

จดัท ารายงานปญัหาและอปุสรรคในการจดัซ้ือจดัจา้ง 

1 

2 

3 

4 



3. คณะกรรมการก ากบัราคากลางและข้ึนทะเบยีนผูป้ระกอบการ 

ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการก าหนดราคากลาง 

ตีความและวินิจฉัยปัญหาข้อหารือเก่ียวกับหลักเกณฑ์
และวิธีการก าหนดราคากลาง  อนุมัติยกเว้นหรือ 
ผ่อนผันกรณีไม่ปฏิบัตติามหลักเกณฑ์ 

ก าหนดหลักเกณฑ์ วธีิการ และเงื่อนไขในการขึน้ทะเบียน 
และการเพกิถอนทะเบียนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัตเิข้าร่วม 
การจัดซือ้จัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ 

1 

2 

3 



4. คณะกรรมการความรว่มมือป้องกนัทจุรติ 

ก าหนดแนวทาง วิธีการในการด าเนินโครงการความร่วมมือป้องกนัการทุจริต

ในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั 

ก าหนดรูปแบบและเน้ือหาของขอ้ตกลงคณุธรรม 

คดัเลอืกโครงการและผูส้งัเกตการณ์เพือ่เขา้ร่วมโครงการ 

ความร่วมมือป้องกนัการทจุรติในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั 

จดัท ารายงานผลการประเมินโครงการจดัซ้ือจดัจา้งที่เขา้ร่วมโครงการความ

ร่วมมือป้องกนัการทจุรติในการจดัซ้ือจดัจา้งภาครฐั 

1 

2 

3 

4 



5. คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์และขอ้รอ้งเรยีน 

พิจารณาและวินิจฉัยอุทธรณ์และ        
ข้อร้องเรียน กรณีที่เห็นว่าหน่วยงาน
ของรัฐมิไ ด้ปฏิบัติใ ห้ เ ป็นไปตาม
แนวทา งของพระร าชบัญญัติ ฯ 
กฎกระทรวง และระเบียบที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัต ิ



หมวด 4 

องคส์นบัสนุนดูแลการจดัซ้ือจดัจา้งและ 

การบรหิารพสัดุภาครฐั 

ปฏบิตัหินา้ที่ฝ่าย

เลขานุการใน

คณะกรรมการตาม

พระราชบญัญตั ิ

จดัฝึกอบรม

เจา้หนา้ที่ตามหลกั

วชิาชีพ 

รวบรวม วเิคราะห ์

และประเมินผลการ

ปฏบิตังิานตาม

พระราชบญัญตั ิ

จดัท าฐานขอ้มูล

ราคาอา้งองิ 

ดูแลและพฒันา

ระบบการจดัซ้ือจดั

จา้งผ่านระบบ

อเิลก็ทรอนิกส ์

ใหก้รมบญัชีกลาง

เป็นองคก์รสนบัสนุน

และดูแลระบบการ

จดัซ้ือจดัจา้ง 



• ใหค้ณะกรรมการราคากลางก าหนดหลกัเกณฑใ์นการข้ึนทะเบยีน

ผูป้ระกอบการก่อสรา้ง  

• ส าหรบัการข้ึนทะเบยีนผูป้ระกอบการพสัดอุืน่ ใหเ้ป็นไปตามที่คณะกรรมการ

ราคากลางเหน็สมควร 

• ใหก้รมบญัชีกลางประกาศรายช่ือผูป้ระกอบการที่ข้ึนทะเบยีนไวแ้ลว้ในระบบ

เครอืข่ายสารสนเทศ 

• ในกรณีที่กรมบญัชีกลางไดข้ึ้นทะเบยีนผูป้ระกอบการไวแ้ลว้ หน่วยงานของรฐั

ไม่ตอ้งจดัใหม้กีารข้ึนทะเบยีนอกี 

หมวด 5 

การข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ 



วธีิประกาศ
เชญิชวน
ทั่วไป 

วิธีคัดเลือก 

วธีิเฉพาะ  
เจาะจง 

วิธีการจดัซ้ือจดัจา้งพสัด ุ3 วิธี 
เชิญชวนให้ผู้ประกอบการ
ทั่ วไป ที่ มี คุณสมบัติตรง      
ตามเงื่อนไขที่ก าหนดเข้า
ยื่นข้อเสนอ 

เชิญชวนเฉพาะ ผู้ประกอบการ 
ที่ มี คุณสมบัติตรงตามที่ ก าหนด 
ซึ่งต้อง  ไม่น้อยกว่า 3 ราย ให้เข้า
ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่ ผู้ประกอบการ
ที่ มีคุณสมบัติตรงตามก าหนดน้อย
กว่า 3 ราย หน่วยงานภาครัฐเชิญชวน

ผู้ประกอบการที่ มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่ก าหนดรายใดราย
หน่ึงให้เข้ายื่นข้อเสนอหรือให้
เข้ามาเจรจาต่อรองราคากับ
หน่วยงานของรัฐโดยตรง 

หมวด 6 การจดัซ้ือจดัจา้ง 



ผลการ 

ประเมิน 

ผูป้ระกอบการ 

ตน้ทนุของ 

พสัดุนั้น 

ตลอดอาย ุ

การใชง้าน 

มาตรฐาน 

ของสนิคา้ 

หรอืบรกิาร 

เป็นพสัดทุี่รฐั 

ตอ้งการสง่เสรมิ 

หรอืสนับสนุน 

บรกิาร 

หลงั 

การขาย 

เกณฑใ์นการพจิารณาขอ้เสนอ 

ราคา 



วธีิประกาศ
เชญิชวน
ทั่วไป 

วิธีคัดเลือก 

วธีิเฉพาะ  
เจาะจง 

เชิญชวนให้ที่ปรึกษาทั่วไปที่
มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไข
ที่ก าหนดเข้ายื่นข้อเสนอ 

เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษา 
ที่ มี คุ ณ ส ม บั ติ ต ร ง ต า ม 
ที่ก าหนดซึ่ งต้องไม่น้อยกว่า  
3 รายให้ยื่นข้อเสนอ เว้นแต่  
มี ที่ ป รึ กษาที่ มี คุณสมบั ต ิ             
ตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่า 
 3 ราย เชิญชวนเฉพาะที่ปรึกษา 

ที่ มี คุณสมบัติตรงตามที่ ก าหนด     
รายใดรายหน่ึง ให้เข้ายื่นข้อเสนอ
หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคา
โดยตรง 

หมวด 7 งานจา้งที่ปรกึษา 



จ ำนวน  
บุคลำกร 

ข้อเสนอทำง
กำรเงนิ 

วธีิกำรบริหำรและ
ปฏิบตัิงำน ประสบกำรณ์ 

หลกัเกณฑก์ารพจิารณาคดัเลอืกขอ้เสนอ 

วธิีการจา้งที่ปรกึษาฯ 



วิธีประกาศ
เชิญชวน
ทั่วไป 

วิธีคัดเลือก 

วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

วิธี   
ประกวด
แบบ 

หมวด 8 งานจา้งออกแบบหรอืควบคมุงานก่อสรา้ง 



 ตอ้งท าสญัญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยความ

เหน็ชอบของส านักงานอยัการสูงสดุ 

 หากมีความจ าเป็นตอ้งท าแตกต่างจากที่ก าหนด โดยไม่ท าใหห้น่วยงาน

ของรฐัเสยีเปรยีบ สามารถกระท าได ้หากเหน็ว่ามีปญัหาในทางเสยีเปรียบ 

ใหส้ง่ร่างใหส้ านกังานอยัการสูงสดุพจิารณาก่อน 

หมวด 9  

การท าสญัญา 



• กรณีที่มีความจ าเป็น ใหอ้ยู่ในดลุพนิิจของผูม้ีอ านาจ โดยไม่ท าใหร้ฐัเสยี

ประโยชน์ หรอืเป็นการแกไ้ขเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรฐัหรอื

สาธารณะ 

มาตรา 95  

การแกไ้ขสญัญา 



หมวด 10 

การบรหิารสญัญาและการตรวจรบัพสัดุ 

 

• การตรวจรบัพสัดุใหเ้ป็นไปตามสญัญา มาตรา 98 

• การงดหรอืลดค่าปรบั หรอืการขยายระยะเวลาท า

การตามสญัญา ใหอ้ยู่ในดุลพนิิจ ตามกรณีที่

ก าหนด 

มาตรา 100 

• การบอกเลกิสญัญาใหอ้ยู่ในดลุพนิิจของผูม้ี

อ านาจ ตามกรณีที่ก าหนด  มาตรา101 



ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์ที่ก าหนดจะ    
ถูกพกัการเสนอราคาหรือท า
สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ      
ไว้ช่ัวคราว จนกว่าจะมีผลการ
ประเมนิผ่านเกณฑ์ที่ก าหนด 

เพื่อใช้ประกอบการพจิารณา
คุณสมบัตขิองผู้ที่จะ 

เข้าย่ืนข้อเสนอหรือเข้าท า
สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ 

หมวด 11 การประเมินผลการปฏบิตัิงานของผูป้ระกอบการ 



ไม่ยอมท าสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอืกบัหน่วยงานของรฐัภายในเวลาที่ก าหนด 

คู่สญัญาของหน่วยงานของรฐัหรอืผูร้บัจา้งช่วงที่หน่วยงานของรฐัอนุญาตใหร้บัช่วงงานได ้ไม่ปฏบิตัิ

ตามสญัญาหรอืขอ้ตกลงเป็นหนังสอื 

กระท าการอนัมีลกัษณะเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม  เสนอราคาที่มีผลประโยชน์

รว่มกนั หรอืกระท าการโดยไม่สุจรติ 

เม่ือปรากฏว่าผลการปฏบิตัิตามสญัญาของที่ปรกึษามีขอ้บกพรอ่ง ผิดพลาด  

หรอืกอ่ใหเ้กดิความเสยีหายแกห่น่วยงานของรฐัอยา่งรา้ยแรง 

การกระท าอืน่ๆ ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

หมวด 12 การทิ้งงาน 



• หมายรวมถงึการเกบ็ การบนัทึก การเบกิจา่ย การยมื  

    การตรวจสอบ การบ ารุงรกัษา และการจ าหน่ายพสัดุ 

• หลกัเกณฑแ์ละวิธกีาร จะก าหนดในระเบยีบต่อไป 

หมวด 13 

การบรหิารพสัดุ 



หมวด 14 การรอ้งเรยีนอทุธรณ์ 

ผู้ประกอบการสามารถร้องเรียน
หน่วยงานของรัฐได้กรณีที่เหน็ว่า

หน่วยงานของรัฐมิได้ปฏิบัตใิห้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวธีิการที่ก าหนด

ในพระราชบัญญัตนีิ ้

กรณีที่ ผู้ร้องเรียนไม่เหน็ด้วยกับ    
ค าวนิิจฉัยของหน่วยงานของรัฐ 
ให้อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

พจิารณาอุทธรณ์ การวนิิจฉัยของ
คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์      

ให้ถือเป็นที่สุด 



หมวด 15 บทก าหนดโทษ 

ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือผู้มีอ านาจหน้าท่ีในการด าเนินการ
เก่ียวกับการจัดซือ้จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัตหิรือ

ละเว้นการปฏิบัตหิน้าที่ตามพระราชบัญญัตินี ้
กฎกระทรวง ระเบียบ หรือประกาศที่ออกตามความใน

พระราชบัญญัตินี ้โดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายแก่
ผู้หน่ึงผู้ใด หรือปฏิบัตหิรือละเว้นการปฏิบัตหิน้าท่ีตาม

พระราชบัญญัตินี ้... โดยทุจริต ต้องระวางโทษ 
จ าคุกตัง้แต่หน่ึงปีถึงสิบปี และปรับตัง้แต่ส่ีหม่ืนบาทถงึส่ี

แสนบาท 

ผู้ใดเป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระท า
ความผิดตามวรรคหน่ึง ผู้นัน้ต้องระวางโทษ 
ตามที่ก าหนดไว้ส าหรับความผิดตามวรรค 1 



รา่งพระราชบญัญตัิการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิารพสัดุภาครฐั พ.ศ. ... 

ระเบียบส านกันายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัดุดว้ยวธิีการทางอเิลก็ทรอนิกส ์พ.ศ. 2549 

ระเบียบส านักนายกรฐัมนตรวี่าดว้ยการพสัด ุพ.ศ. 2535 และที่แกไ้ขเพิ่มเติม 

สรุปความแตกต่างระหว่าง 



ใหใ้ชบ้งัคบักบัหน่วยงานของรฐัทกุแหง่ ไดแ้ก่ 

ราชการสว่นกลาง ราชการสว่นภมูิภาค ราชการ

สว่นทอ้งถิ่น รฐัวสิาหกจิตามกฎหมายว่าดว้ย

วธิกีารงบประมาณ องคก์ารมหาชน องคก์ร

อสิระตามรฐัธรรมนูญ มหาวทิยาลยั 

ในก ากบัของรฐั หน่วยงานอสิระของรฐั และ

หน่วยงานอืน่ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

ใชบ้งัคบัแกส่ว่นราชการ ซึ่งด าเนินการเกี่ยวกบัการ

พสัดโุดยใชเ้งนิงบประมาณ เงนิกู ้และเงนิช่วยเหลอื 

ใชบ้งัคบักบัสว่นราชการ รฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชน 

และหน่วยงานอืน่ของรฐัที่อยู่ในสงักดัการบงัคบั

บญัชาหรอืการก ากบัดูแลของฝ่ายบรหิาร 

ร่าง พรบ. ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535  

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549  



ร่าง พรบ. 

หมวด 2  

การมีสว่นร่วมของ 

ภาคประชาชน 

ไม่มี 

ไม่มี 

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535  

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549  



ร่าง พรบ. ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535  

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2539  

ใชเ้กณฑร์าคาต า่สดุ 

ใชเ้กณฑร์าคาต า่สดุ 

พจิารณาคุณภาพ 

ประกอบราคา  

โดยไม่จ าเป็นตอ้ง 

ใชร้าคาต า่สดุ  



รา่ง พรบ. ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535  

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549  

คณะกรรมการว่าดว้ยการพสัด ุ(กวพ.) 

คณะกรรมการว่าดว้ยการพสัดดุว้ยวธิีการทาง

อเิลก็ทรอนิกส ์(กวพ.อ.) 

• คณะกรรมการนโยบายการจดัซ้ือจดัจา้งและการบรหิาร

พสัดุภาครฐั 

• คณะกรรมการวินิจฉยัปญัหาการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บรหิารพสัดุภาครฐั 

• คณะกรรมการก ากบัราคากลางและข้ึนทะเบียน

ผูป้ระกอบการ 

• คณะกรรมการความรว่มมือป้องกนัการทจุรติ 

• คณะกรรมการพจิารณาอทุธรณ์และขอ้รอ้งเรยีน 



รา่ง พรบ. ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535  

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549  

ขอ้ 30 การก าหนดคณุสมบตัเิบื้องตน้ในการ

ซ้ือหรอืการจา้ง 

ไม่ม ี

หมวด 5 การข้ึนทะเบยีนผูป้ระกอบการ 

ก าหนดใหก้รมบญัชีกลางเป็นผูข้ึ้นทะเบียน

ภายใตก้ารพจิารณาของคณะกรรมการก ากบั

ราคากลางและข้ึนทะเบียนผูป้ระกอบการ 

 



ร่าง พรบ. 

ไม่มี 

ไม่มี 

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535  

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549  

หมวด 11  

การประเมินผล 

การปฏบิตังิานของ

ผูป้ระกอบการ 



ร่าง พรบ. 

1. วิธีประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

2. วิธีคดัเลอืก 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง 

 

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535  

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549  

     1. วธิีตกลงราคา          

     2. วธิีสอบราคา 

     3. วธิีประกวดราคา                            

     4. วธิพีเิศษ 

     5. วธิีกรณีพเิศษ 

วธิปีระมูลดว้ยระบบอเิลก็ทรอนิกส ์



ร่าง พรบ. ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535  

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549  

ไม่มีแต่อยู่ในอ านาจของ กวพ. 

9(3) อทุธรณ์ผลการคดัเลอืกเบื้องตน้ 

10(5) อทุธรณ์ผลการพจิารณา 

หมวด 14 การรอ้งเรยีน 

และการอทุธรณ์ พจิารณา 

โดยคณะกรรมการพจิารณา

อทุธรณ์และขอ้รอ้งเรยีน 



ร่าง พรบ. ระเบยีบฯ พ.ศ. 2535  

ระเบยีบฯ พ.ศ. 2549  

หมวดที่ 1 สว่นที่ 3 บทก าหนดโทษ 

ผูด้ าเนินการรบัโทษทางวินัย และไม่เป็น

เหตหุลดุพน้จากความรบัผิดทางแพง่และ

อาญา 

ไม่มี 

บทก าหนดโทษ 

เจา้หนา้ที่หรอืผูม้ีอ านาจปฏบิตัิหรอืละ

เวน้การปฏบิตัิหนา้ที่ 

โดยมิชอบ โดยทจุรติ ตอ้งระวางโทษ

จ าคกุต ัง้แต่หน่ึงปีถงึสบิปี และปรบัต ัง้

แต่สีห่มื่นบาท 

ถงึสีแ่สนบาท 

ผูใ้ชห้รอืผูส้นบัสนุน รบัโทษ 

ตามที่ก าหนดไว ้

 


