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ระเบียบรัฐสภา 
ว่าด้วยการพัสด ุ
พ.ศ.  ๒๕๕๕ 

 
 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๑๕  (๓)  และ  (๔)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
ฝ่ายรัฐสภา  พ.ศ.  ๒๕๕๔  คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา  จึงออกระเบียบไว้  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า  “ระเบียบรัฐสภาว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๕๕” 
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ระเบียบนี้ให้ใชบั้งคับในการดําเนินงานเก่ียวกับการพัสดุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา

โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายและเงินรายรับอ่ืนของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
ข้อ ๔ ให้มีคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  เรียกโดยย่อว่า  

“กวพ.รส.”  ประกอบด้วย  เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เป็นประธานกรรมการ  เลขาธิการวุฒิสภา  เป็น 
รองประธานกรรมการ  ปลัดกระทรวงการคลัง  ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน  อัยการสูงสุด  อธิบดีกรมบัญชีกลาง  
และผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานรัฐสภาแต่งตั้งอย่างน้อยสองคน  เป็นกรรมการ  ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน  
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  เป็นกรรมการและเลขานุการ  และผู้อํานวยการสํานักการคลัง
และงบประมาณ  สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา  เป็นผู้ช่วยเลขานกุาร 

ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมในอัตราเดียวกับคณะอนุกรรมการข้าราชการ
รัฐสภาตามที่กําหนดในระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ข้อ ๕ ให้  กวพ.รส.  มีอํานาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเก่ียวกับการปฏิบัติตามระเบียบ 
(๒) พิจารณาการอนุมัติยกเว้น  หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
(๓) พิจารณาคําร้องเรียนเก่ียวกับการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไม่ปฏิบัติตามระเบียบ 
(๔) เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบต่อคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา 
(๕) กําหนดแบบหรือตัวอย่าง  รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม  เปล่ียนแปลงและกําหนดแนวทาง 

วิธีปฏิบัติ  เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้ 
(๖) เสนอความเห็นต่อผู้รักษาการตามระเบียบ  ในการพิจารณาและแจ้งเวียนชื่อผู้ทิ้งงาน 

และการส่ังเปล่ียนแปลงเพิกถอนผู้ทิ้งงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา 
(๗) กําหนดอัตราร้อยละของราคา  ตามข้อ  ๑๖  (๖)  (๗)  (๘)  และ  (๑๑) 
(๘) กําหนดประเภทหรือชนิดของพัสดุที่จําเป็นต้องซ้ือจากต่างประเทศ  ตามข้อ  ๖๘ 
(๙) เชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามาสอบถาม  หรือให้ข้อเท็จจริง  

รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 
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(๑๐) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหน้าที่ตามที่  กวพ.รส.  มอบหมาย 
(๑๑) พิจารณาดําเนินการตามที่ประธาน  กวพ.รส.  มอบหมาย 
(๑๒) พิจารณารายงานการจ้าง  ตามข้อ  ๘๓  วรรคสอง 
(๑๓) กําหนดอัตราค่าจ้างที่ปรึกษา  ตามข้อ  ๙๒ 
(๑๔) กําหนดหลักเกณฑ์การกําหนดค่าปรับ  ตามข้อ  ๑๓๔ 
(๑๕) กําหนดหลักเกณฑ์  แนวทาง  และวิธีปฏิบัติเพื่อให้มีการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
ความในข้อต่าง ๆ  ที่กําหนดใน  (๗)  (๘)  (๑๒)  (๑๓)  และ  (๑๔)  ของข้อ  ๕  นี้ให้หมายถึง

ข้อความในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
ให้คณะอนุกรรมการตาม  (๑๐)  มีสิทธิได้รับเบ้ียประชุมในอัตราเดียวกับคณะอนุกรรมการ

ตามที่กําหนดในระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบ้ียประชุมกรรมการ  ทั้งนี้  ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณ 
ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 

ข้อ ๖ การซ้ือหรือการจ้างกระทําได้  ๕  วิธี  คือ 
(๑) วิธีตกลงราคา 
(๒) วิธีสอบราคา 
(๓) วิธีประกวดราคา 
(๔) วิธีพิเศษ 
(๕) วิธีกรณีพิเศษ 
ข้อ ๗ การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา  ได้แก่  การซ้ือหรือการจ้างครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคา 

ไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
การซ้ือหรือการจ้างตามวรรคหนึ่ง  หากวงเงินไม่เกิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  กรณีจําเป็นและเร่งด่วน 

ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นดําเนินการไปก่อน  แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ  
และเม่ือหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

ข้อ ๘ การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา  ได้แก่  การซ้ือหรือการจ้างครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน  
๒๐๐,๐๐๐  บาท  แต่ไม่เกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

ข้อ ๙ การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา  ได้แก่  การซ้ือหรือการจ้างครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน  
๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

ข้อ ๑๐ การซ้ือโดยวิธีพิเศษ  ได้แก่  การซ้ือครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท   
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด  โดยส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  
รัฐวิสาหกิจ  องค์การระหว่างประเทศ  หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 
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(๒) เป็นพัสดุที่ต้องซ้ือเร่งด่วน  หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ 
(๓) เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ 
(๔) เป็นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่ จําเป็น  หรือเร่งด่วน  หรือเพื่อ

ประโยชน์ของส่วนราชการ  และจําเป็นต้องซ้ือเพิ่ม  (Repeat  Order) 
(๕) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ  หรอืดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ 
(๖) เป็นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็นต้องระบุยี่ห้อ 

เป็นการเฉพาะ  ซ่ึงหมายความรวมถึง  อะไหล่รถยนต์  รถประจําตําแหน่ง  รถส่วนกลาง  รถรับรอง  
หรือยารักษาโรคที่ไม่ต้องจัดซ้ือตามชื่อสามัญในบัญชียาหลักแห่งชาติ  ตามข้อ  ๖๐  แห่งระเบียบ 
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม 

(๗) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือส่ิงก่อสร้างซ่ึงจําเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง 
(๘) เป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 
ข้อ ๑๑ การจ้างโดยวิธีพิเศษ  ได้แก่  การจ้างครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาเกิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  ให้กระทํา

ได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังต่อไปนี้ 
(๑) เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ  หรือผู้มีความชํานาญเป็นพิเศษ 
(๒) เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่ จําเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชํารุดเสียหายเสียก่อน 

จึงจะประมาณค่าซ่อมได้  เช่น  งานจ้างซ่อมเครื่องจักร  เครื่องมือกล  เครื่องยนต์  เครื่องไฟฟ้า   
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์  เป็นต้น 

(๓) เป็นงานที่ต้องกระทําโดยเร่งด่วน  หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ 
(๔) เป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ 
(๕) เป็นงานที่จําเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จําเป็น  หรือเร่งด่วน  หรือเพื่อประโยชน์

ของส่วนราชการ  และจําเป็นต้องจ้างเพิ่ม  (Repeat  Order) 
(๖) เป็นงานที่ได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 
ข้อ ๑๒ การซ้ือหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ  ได้แก่  การซ้ือหรือการจ้างจากส่วนราชการ  

หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้
มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจในกรณีดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือทํางานจ้างนั้นเอง  และประธานรัฐสภา  ประธานสภาผู้แทนราษฎร  
หรือประธานวุฒิสภาอนุมัติให้ซ้ือหรือจ้าง  แล้วแต่กรณี 

(๒)  มีกฎหมายหรือมติ  กวพ.รส.  กําหนดให้ซ้ือหรือจ้าง   
ข้อ ๑๓ การใดที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้  ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการพสัดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  โดยอนุโลม  เฉพาะที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้   
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๓๕  และที่แก้ไขเพิ่มเติม  

กําหนดให้เรื่องใดเป็นอํานาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้อํานาจดังกล่าวเป็นของประธานสภาผู้แทนราษฎร
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สําหรับสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร  ประธานวุฒิสภาสําหรับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา   
หรือประธานรัฐสภาสําหรับส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน  และเรื่องใดเป็นอํานาจของหัวหน้า 
ส่วนราชการหรือปลัดกระทรวงให้เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา  แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๑๕ การพัสดุใดที่อยู่ในระหว่างดําเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบรัฐสภา 
ว่าด้วยการพัสดุฉบับนี้ใช้บังคับ  ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะดําเนินการ
แล้วเสร็จหรือจนกว่าจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได้   

ข้อ ๑๖ ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามระเบียบนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๓๑  ตลุาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๕ 
สมศักดิ์  เกียรติสุรนนท ์

ประธานรัฐสภา 


