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ระเบียบรัฐสภา
ว่าด้วยการพัสดุ
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 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับในการดําเนินงานเกี่ยวกับการพัสดุของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
โดยใช้เงินงบประมาณรายจ่ายและเงินรายรับอื่นของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
ข้อ ๔ ให้มีค ณะกรรมการว่าด้ว ยการพัสดุข องส่วนราชการสังกัด รัฐสภา เรีย กโดยย่อว่า
“กวพ.รส.” ประกอบด้วย เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นประธานกรรมการ เลขาธิการวุฒิสภา เป็น
รองประธานกรรมการ ปลัดกระทรวงการคลัง ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน อัยการสูงสุด อธิบดีกรมบัญชีกลาง
และผู้ทรงคุณวุฒิที่ประธานรัฐสภาแต่งตั้งอย่างน้อยสองคน เป็นกรรมการ ผู้อํานวยการสํานักนโยบายและแผน
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เป็นกรรมการและเลขานุการ และผู้อํานวยการสํานักการคลัง
และงบประมาณ สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร และสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
ให้คณะกรรมการตามวรรคหนึ่งมีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดียวกับคณะอนุกรรมการข้าราชการ
รัฐสภาตามที่กําหนดในระเบียบรัฐสภาว่าด้วยเบี้ยประชุมกรรมการ ทั้งนี้ ให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของ
สํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ข้อ ๕ ให้ กวพ.รส. มีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบ
(๒) พิจารณาการอนุมัติยกเว้น หรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
(๓) พิจารณาคําร้องเรียนเกี่ยวกับการที่ส่วนราชการสังกัดรัฐสภาไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
(๔) เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุงระเบียบต่อคณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา
(๕) กําหนดแบบหรือตัวอย่าง รวมทั้งการแก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลงและกําหนดแนวทาง
วิธีปฏิบัติ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบนี้
(๖) เสนอความเห็น ต่อผู้รักษาการตามระเบีย บ ในการพิจารณาและแจ้งเวีย นชื่อผู้ทิ้งงาน
และการสั่งเปลี่ยนแปลงเพิกถอนผู้ทิ้งงานของส่วนราชการสังกัดรัฐสภา
(๗) กําหนดอัตราร้อยละของราคา ตามข้อ ๑๖ (๖) (๗) (๘) และ (๑๑)
(๘) กําหนดประเภทหรือชนิดของพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อจากต่างประเทศ ตามข้อ ๖๘
(๙) เชิญข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการสังกัดรัฐสภามาสอบถาม หรือให้ข้อเท็จจริง
รวมทั้งเรียกเอกสารจากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
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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) มีสิท ธิได้รับเบี้ยประชุมในอัตราเดีย วกับคณะอนุกรรมการ
ตามที่ กํ า หนดในระเบี ย บรั ฐ สภาว่ า ด้ ว ยเบี้ ย ประชุ ม กรรมการ ทั้ ง นี้ ให้ เ บิ ก จ่ า ยจากงบประมาณ
ของสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
ข้อ ๖ การซื้อหรือการจ้างกระทําได้ ๕ วิธี คือ
(๑) วิธีตกลงราคา
(๒) วิธีสอบราคา
(๓) วิธีประกวดราคา
(๔) วิธีพิเศษ
(๕) วิธีกรณีพิเศษ
ข้อ ๗ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา
ไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท
การซื้อหรือการจ้างตามวรรคหนึ่ง หากวงเงินไม่เกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท กรณีจําเป็นและเร่งด่วน
ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่
ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติราชการนั้นดําเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการ
และเมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบแล้วให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
ข้อ ๘ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีสอบราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
๒๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๙ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๑๐ การซื้ อ โดยวิ ธี พิ เ ศษ ได้ แ ก่ การซื้ อ ครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ร าคาเกิ น ๒๐๐,๐๐๐ บาท
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด โดยส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบีย บ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ
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(๒) เป็นพัสดุที่ต้องซื้อเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ
(๓) เป็นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ
(๔) เป็น พัสดุ ที่มี ค วามต้ องการใช้เ พิ่มขึ้ นในสถานการณ์ที่ จําเป็น หรือเร่ง ด่ว น หรือ เพื่ อ
ประโยชน์ของส่วนราชการ และจําเป็นต้องซื้อเพิ่ม (Repeat Order)
(๕) เป็นพัสดุที่จําเป็นต้องซื้อโดยตรงจากต่างประเทศ หรือดําเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
(๖) เป็น พัสดุที่โ ดยลักษณะของการใช้งานหรือมีข้อจํากัดทางเทคนิคที่จําเป็น ต้องระบุยี่ห้อ
เป็นการเฉพาะ ซึ่งหมายความรวมถึง อะไหล่ร ถยนต์ รถประจําตําแหน่ง รถส่วนกลาง รถรับรอง
หรือยารักษาโรคที่ไม่ต้องจัด ซื้อตามชื่อสามัญในบัญ ชีย าหลักแห่งชาติ ตามข้อ ๖๐ แห่ง ระเบีย บ
สํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๗) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างซึ่งจําเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(๘) เป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการซื้อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
ข้อ ๑๑ การจ้างโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทํา
ได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นงานที่ต้องจ้างช่างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะ หรือผู้มีความชํานาญเป็นพิเศษ
(๒) เป็ น งานจ้ า งซ่ อ มพั ส ดุ ที่ จํ า เป็ น ต้ อ งถอดตรวจให้ ท ราบความชํ า รุ ด เสี ย หายเสี ย ก่ อ น
จึง จะประมาณค่ า ซ่อ มได้ เช่ น งานจ้า งซ่อ มเครื่ องจั กร เครื่อ งมือ กล เครื่ องยนต์ เครื่อ งไฟฟ้ า
หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น
(๓) เป็นงานที่ต้องกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ
(๔) เป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ
(๕) เป็นงานที่จําเป็นต้องการจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จําเป็น หรือเร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์
ของส่วนราชการ และจําเป็นต้องจ้างเพิ่ม (Repeat Order)
(๖) เป็นงานที่ได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
ข้อ ๑๒ การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างจากส่วนราชการ
หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้
มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจในกรณีดังต่อไปนี้
(๑) เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือทํางานจ้างนั้นเอง และประธานรัฐสภา ประธานสภาผู้แทนราษฎร
หรือประธานวุฒิสภาอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี
(๒) มีกฎหมายหรือมติ กวพ.รส. กําหนดให้ซื้อหรือจ้าง
ข้อ ๑๓ การใดที่มิได้กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เป็นไปตามที่กําหนดไว้ในระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม เฉพาะที่ไม่ขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้
ข้อ ๑๔ ในกรณีที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กําหนดให้เรื่องใดเป็นอํานาจของรัฐมนตรีเจ้าสังกัดให้อํานาจดังกล่าวเป็นของประธานสภาผู้แทนราษฎร
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สําหรับสํานักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภาสําหรับสํานักงานเลขาธิการวุฒิสภา
หรื อ ประธานรั ฐ สภาสํ า หรั บ ส่ ว นราชการที่ เ รี ย กชื่ อ อย่ า งอื่ น และเรื่ อ งใดเป็ น อํ า นาจของหั ว หน้ า
ส่วนราชการหรือปลัดกระทรวงให้เป็นอํานาจของหัวหน้าส่วนราชการสังกัดรัฐสภา แล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๕ การพั สดุใ ดที่อ ยู่ในระหว่างดําเนิน การและยัง ไม่แ ล้วเสร็จ ในวั น ที่ร ะเบี ย บรั ฐสภา
ว่าด้วยการพัสดุฉบับนี้ใช้บังคับ ให้ดําเนินการต่อไปตามระเบียบที่ใช้บังคับอยู่เดิมจนกว่าจะดําเนินการ
แล้วเสร็จหรือจนกว่าจะสามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได้
ข้อ ๑๖ ให้ประธานรัฐสภารักษาการตามระเบียบนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สมศักดิ์ เกียรติสุรนนท์
ประธานรัฐสภา

