
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ. 2535  
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 
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  ค าว่า “การพสัดุ” หมายความว่า  การจดัท าเอง การซ้ือ  
การจ้าง  การจ้างทีป่รึกษา  การจ้างออกแบบและควบคุมงาน       
การแลกเปลีย่น  การเช่า  การควบคุม  การจ าหน่าย  และการ
ด าเนินการอืน่ๆ ทีก่ าหนดไว้ในระเบียบนี ้
 ค าว่า “พสัดุ”  หมายความว่า  วสัดุ ครุภณัฑ์ ทีด่นิและ
ส่ิงก่อสร้าง 
 ค าว่า “การซ้ือ” หมายความว่า การซ้ือพสัดุทุกชนิด ทั้งทีม่ี
การติดตั้ง ทดลอง 
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       ค าว่า “การจ้าง”  ให้หมายความรวมถงึ การจ้างท าของ 

   และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และการจ้าง 

  เหมาบริการ การจ้างทีป่รึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน  

  และการจ้างแรงงาน 

        ค าว่า “การจ้างที่ปรึกษา” หมายความว่า การจ้างบริการจากที ่   

  ปรึกษา 

  ค าว่า “การจ้างออกแบบและควบคุมงาน” หมายความว่า  การจ้าง 

  บริการจากนิตบุิคคลหรือบุคคลธรรมดา ทีป่ระกอบธุรกจิด้านงาน   

  ออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคาร 
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 ค าว่า “ส่วนราชการ” หมายความว่า  กระทรวง ทบวง กรม 
ส านักงาน หรือหน่วยงานอืน่ใดของรัฐทั้งในส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค 
หรือในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถงึรัฐวสิาหกจิ 

 ค าว่า “หัวหน้าส่วนราชการ” 
 - ส่วนกลาง  หมายความว่า  อธิบด ีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกช่ืออย่างอืน่และมีฐานะเป็นนิตบุิคคล  
 - ส่วนภูมิภาค  หมายความว่า     ผู้ว่าราชการจงัหวดั 
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 ค าว่า “หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ”  หมายความว่า  หัวหน้า
หน่วยงานระดบักอง หรือข้าราชการอืน่  ซ่ึงได้รับการแต่งตั้งจาก
หัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ 

 ค าว่า “เจ้าหน้าทีพ่สัดุ”  หมายความว่า  เจ้าหน้าที่ซ่ึงด ารง
ต าแหน่งทีม่ีหน้าทีเ่กีย่วกบัการพสัดุ หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง จาก
หัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าทีห่รือปฏิบัตงิานเกีย่วกบัการพสัดุ
ตามระเบียบนี ้
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การซ้ือหรือการจ้าง กระท าได้ 6 วธีิ คอื 
(1) วธีิตกลงราคา       คร้ังหนึ่ง    ไม่เกนิ     100,000.-  บาท 
(2) วธีิสอบราคา        คร้ังหนึ่ง     เกนิกว่า    100,000.- บาท 
                   ไม่เกนิ   2,000,000.-  บาท 
(3) วธีิประกวดราคา   คร้ังหนึ่ง    เกนิกว่า 2,000,000.-  บาทขึน้ไป 
(4) วธีิพเิศษ            คร้ังหนึ่ง    เกนิกว่า    100,000.- บาท 
(5) วธีิกรณพีเิศษ   ไม่ก าหนดวงเงนิ 
(6) วธีิประมูลด้วยระบบอเิลก็ทรอนิกส์ตามหลกัเกณฑ์ที่ 
      กระทรวงการคลงัก าหนด (E-Market) และ ( E-Bidding) 

วิธีการจดัหา  
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   (4.) ซ้ือโดยวิธีพิเศษ  
         - เกินกว่า  100,000  บาท 
         - เง่ือนไขอย่างใดอย่างหน่ึง ดงัต่อไปน้ี 
                           (1) เป็นพสัดท่ีุจะขายทอดตลาด 
            (2) เป็นพสัดท่ีุต้องซ้ือเร่งด่วน 
            (3) เป็นพสัดเุพ่ือใช้ในราชการลบั 
                (4) เป็นพสัดท่ีุมีความต้องการใช้เพ่ิมขึน้ในสถานการณ์ท่ีจ าเป็น    
                               หรือเร่งด่วน หรือเพ่ือประโยชน์ของส่วนราชการ และจ าเป็นต้อง  
                                ซ้ือเพ่ิม (Repeat Order) 
             (5) เป็นพสัดท่ีุจ าเป็นต้องซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศ 

          (6) เป็นพสัดท่ีุโดยลกัษณะของการใช้งาน หรือมีข้อจ ากดั ทางเทคนิคท่ีจ าเป็น 
                                 ต้องระบย่ีุห้อเป็นการเฉพาะ 
                           (7) เป็นพสัดท่ีุเป็นท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้างซ่ึงจ าเป็นต้องซ้ือเฉพาะแห่ง 
                           (8) เป็นพสัดท่ีุได้ด าเนินการซ้ือโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 

 

วิธีการจดัหา (ต่อ) 
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     (5.) วิธีกรณีพิเศษ    
      (ได้แก่ การซ้ือ/จ้างจากส่วนราชการ, รฐัวิสาหกิจ,  
        หน่วยงานตามกฎหมายท้องถ่ิน)   
   เงื่อนไข : ๑. เป็นผูท้ า/ผลิตเองและนายกรฐัมนตรีอนุมติัให้ซ้ือหรือจ้าง 
        ๒. มีกฎหมาย/มติคณะรฐัมนตรี ก าหนดให้ซ้ือ/จ้าง  
                         และให้รวมถึงหน่วยงานอ่ืนท่ีมีกฎหมายหรือมติครม.   
                          ก าหนดด้วย                                 
  

วิธีการจดัหา (ต่อ) 
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     (6.) วิธีประมลูด้วยระบบอิเลก็ทรอนิกสต์ามหลกัเกณฑท่ี์    
                    กระทรวงการคลงัก าหนด (E-Market) และ (E-Bidding) 
   - ตัง้แต่ ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ขึน้ไป 
                                      
 
  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที ่4 กุมภาพนัธ์ 2558 

(คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที ่25 พฤศจิกายน 2557 และ  
วันที่ 27 มกราคม 2558) 

วิธีการจดัหา (ต่อ) 
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 ตรวจ ณ  ที่ท าการ, ตามสัญญา 
 ตรวจให้ถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา, จ าเป็นใช้สถติิได้ 
 ปกติให้ตรวจรับในวนัที่คู่สัญญาส่งมอบ และไม่ควรเกนิ 5 วนั 
 ถ้าตรวจถูกต้องให้ถอืว่าส่งมอบถูกต้องวนัส่ง 
 ถ้าไม่ถูกต้องรายงานหัวหน้าส่วนราชการ 
 ถ้าความเห็นไม่ตรงกนั เสนอหัวหน้าส่วนราชการ 

 
 
 

  
      
  
  

คณะกรรมการตรวจรบัพสัดุ มีหนา้ที ่ดงันี้  

การตรวจรบัพสัด ุ
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อตัราและเงื่อนไข 
 ซ้ือ/จ้าง ไม่ต้องการผลส าเร็จพร้อมกนั  
         = ร้อยละ 0.01-0.2 ของราคาพสัดุยงัไม่ได้รับมอบ  
  จ้างต้องการผลส าเร็จพร้อมกนั  
        = เงนิตายตัวในอตัราร้อยละ 0.01 – 0.1 ( 100 บาท)  
  จ้างก่อสร้างทีม่ผีลกระทบต่อการจราจร 
         ในอตัราร้อยละ 0.5 
   

การปรบั 
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เมื่อเจ้าหน้าทีพ่สัดุได้รับมอบแล้ว ด าเนินการ ดงันี ้
 ลงบัญชีหรือทะเบียนเพือ่ควบคุมพสัดุ แล้วแต่กรณ ี 
       แยกเป็นชนิด โดยให้มหีลกัฐานการรับเข้าบัญชีหรือ 
       ทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย 

การเก็บรกัษาพสัดุ 
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ลงทะเบียนจ่ายวสัดุ ตามหมวดหมู่   
ให้กบัหน่วยงานผู้ขอเบิก 

วสัดุ 

ครุภณัฑ ์

ลงทะเบียนจ่ายครุภณัฑ์  และมอบครุภณัฑ์น้ันให้กบั
หน่วยงานผู้ขอซ้ือ 
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            ก่อนส้ินเดอืนกนัยายนของทุกปี  หัวหน้าส่วนราชการ 
หรือหัวหน้าหน่วยงาน  ซ่ึงมีพสัดุไว้จ่าย ต้องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ในส่วนราชการหรือหน่วยงาน น้ัน  ซ่ึงมิใช่เจ้าหน้าทีพ่สัดุ     
คนหน่ึงหรือหลายคนตามความจ าเป็น   เพือ่ตรวจสอบการ 
รับ-จ่ายพสัดุ  งวดตั้งแต่วนัที ่1 ตุลาคม ของปีก่อน  จนถงึ   
วนัที ่30 กนัยายน  ปีปัจจุบัน  และตรวจนับพสัดุทีค่งเหลอือยู่
เพยีงวนัส้ินงวดน้ัน  โดยให้ส่งรายงานเสนอหัวหน้าส่วน
ราชการ 1 ชุด  ส าเนาให้กบั สตง. 1 ชุด (ภายใน 31 ตุลาคม) 
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The End 
 


