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กรมวิทยาศาสตร์บริการในปัจจุบนั เป็นหน่วยงานทางวิทยาศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดในประเทศโดยเร่ิม
ดาํเนินงานในปี พ.ศ. 2434 มีประวติัความเป็นมาโดยสงัเขป ดงัน้ี 

พ.ศ. 2434 - พ.ศ. 2474 

      ในปี พ.ศ. 2434 ไดมี้การจดัตั้งหน่วยวิเคราะห์แร่ / สถานปฏิบติัการวิเคราะห์แร่ ในสงักดักรมราชโลห
กิจและภูมิวิทยา กระทรวงเกษตราธิการ และในปี พ.ศ. 2445 งานส่วนหน่ึงของหน่วยวิเคราะห์แร่ ไดโ้อนไป
สงักดักรมกระษาปณ์สิทธิการ กระทรวง พระคลงัมหาสมบติั เพื่อควบคุมดูแลเน้ือโลหะท่ีใชใ้นการทาํเหรียญ
กระษาปณ์ ต่อมาในปี พ.ศ. 2446 งานของหน่วยวิเคราะห์แร่ทั้งหมดไดโ้อนจากกรมราชโลหกิจฯ ไปข้ึนกบั
กรมกระษาปณ์สิทธิการ กระทรวงพระคลงัมหาสมบติั และไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็นกองแยกธาตุ ในปี พ.ศ. 
2448 ทาํหนา้ท่ีวิเคราะห์แร่ควบคู่กบัการควบคุมเน้ือโลหะท่ีใชใ้นการทาํเหรียญกษาปณ์ดว้ย พ.ศ. 2460 กอง
แยกธาตุไดโ้อนไปข้ึนกบักรมพาณิชย ์และสถิติพยากรณ์ กระทรวงพระคลงัมหาสมบติั ในปี พ.ศ. 2461 
กระทรวงพระคลงัมหาสมบติัไดร้วมเอางานวิทยาศาสตร์ท่ีทาํอยูใ่นท่ีต่างๆ มาไวเ้ป็นแห่งเดียวกนั จดัตั้งเป็น
ศาลาแยกธาตุ (Government Laboratory) ในปี พ.ศ. 2468 ศาลาแยกธาตุไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็น
หน่วยงานเทียบเท่าระดบักรม และไดย้า้ยสงักดัมาอยูก่ระทรวงพาณิชย ์และคมนาคม ซ่ึงจดัตั้งข้ึนใหม่ 

พ.ศ. 2475 - พ.ศ. 2484 

      ในปี พ.ศ. 2475 ศาลาแยกธาตุไดย้กฐานนะข้ึนเป็นกรมวิทยาศาสตร์ สงักดักระทรวงเกษตรพาณิชย์
การ โดยโอนกองเกษตรศาสตร์ท่ีสงักดัอยูใ่นกรมตรวจกสิกรรมมารวมกบัศาลาแยกธาตุ ดร.ตั้ว ลพานุกรม 
ไดรั้บการแต่งตั้งเป็นอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์ท่านแรก พ.ศ. 2476 กรมวทิยาศาสตร์ ไดย้า้ยไปสงักดัใน
กระทรวงเศรษฐการตลอดระยะเวลาท่ี ดร.ตั้ว ลพานุกรม ดาํรงตาํแหน่งอธิบดี ท่านไดข้ยายขอบเขตและปริมาณ
งานของกรมฯ เพิ่มมากข้ึน ไดมี้การสร้างเสริมตึกท่ีทาํการเดิมท่ีถนนมหาราชจากอาคารชั้นเดียวใหเ้ป็นสองชั้น 
และสร้างตึกใหม่เพิ่มเติมอีกหน่ึงหลงัในบริเวณเดียวกนั ตั้งแต่มีการเปล่ียนแปลงเป็นกรมวิทยาศาสตร์แลว้ ไดมี้
ความเคล่ือนไหวในทางกา้วหนา้หลายประการ เช่น จดัตั้งกองเภสชักรรม สาํหรับวิจยัเก่ียวกบัพืชผลในประเทศ
เพื่อใชเ้ป็นยา จดัตั้งสถานศึกษาเคมีปฏิบติั เพื่อสอน และฝึกเจา้หนา้ท่ีวิทยาศาสตร์ไวป้ฏิบติังาน ขยายงาน
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หอ้งสมุดใหมี้วารสารและตาํราเพิ่มข้ึน ออกหนงัสือพิมพว์ิทยาศาสตร์ เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ความรู้ทาง
วิทยาศาสตร์ใหแ้ก่ประชาชน ออกวารสารภาษาองักฤษช่ือวา่ Siam Science Bulletin เพื่อเผยแพร่งานวิจยั
ท่ีทาํในประเทศไทย และเพือ่แลกเปล่ียนกบัวารสารทางวิทยาศาสตร์ของต่างประเทศ 

พ.ศ. 2485 - พ.ศ. 2495 

      ในปี 2485 ไดมี้การปรับปรุงกระทรวง ทบวงกรมใหม่ ตามนโยบายของรัฐบาล กรมวิทยาศาสตร์ได้
โอนมาสงักดักระทรวงอุตสาหกรรม ซ่ึงไดจ้ดัตั้งข้ึนใหม่ กองเภสชักรรมและกองเกษตรศาสตร์ ซ่ึงสงักดัอยูใ่น
กรมวิทยาศาสตร์ขณะนั้น ไดโ้อนไปสงักดักรมวิทยาศาสตร์การแพทย ์กระทรวงสาธารณสุข และกรมเกษตร 
กระทรวงเกษตราธิราช ตามลาํดบั และไดมี้การจดัตั้งกองใหม่ในกรมวทิยาศาสตร์ คือ กองคน้ควา้อุตสาหกรรม 

พ.ศ. 2496 - พ.ศ. 2521 

      กรมวิทยาศาสตร์ไดย้า้ยมาปฏิบติังานท่ีถนนพระรามท่ี 6 เม่ือ พ.ศ. 2496 และมีการเร่ิมงานทาง
วิทยาศาสตร์ท่ีสาํคญั ทั้งดา้นปฏิบติัและดา้นนโยบายหลายเร่ือง เช่น มี การจดัตั้งสภาวิจยัแห่งชาติข้ึนตาม พ.ร.บ. 
สภาวิจยัแห่งชาติ พ.ศ. 2499 ซ่ึงกาํหนดใหอ้ธิบดีกรมวทิยาศาสตร์เป็นเลขาธิการสภาวจิยัแห่งชาติโดยตาํแหน่ง 
เม่ือ พ.ร.บ.สภาวิจยัแห่งชาติ พ.ศ. 2502 ประกาศใชมี้ผลใหอ้ธิบดีกรมวิทยาศาสตร์พน้จากตาํแหน่งเลขาธิการ 
สภาวิจยัแห่งชาติจึงไดย้า้ยท่ีทาํการไปอยูใ่นทาํเนียบรัฐบาลและถนนพหลโยธิน ตามลาํดบั และไดรั้บงาน
จดัพิมพ ์Science Bulletin โดยใชช่ื้อใหม่วา่ Journal of the National Research Council of 

Thailand มีการจดัตั้งสาํนกังานพลงังานปรมาณูเพื่อสนัติข้ึน เพื่อดาํเนินการในรูปของคณะกรรมาธิการ โดยมี
สาํนกังานอยูใ่นกรมวิทยาศาสตร์ และเม่ือมีพ.ร.บ.พลงังานปรมาณูเพื่อสนัติข้ึนเม่ือ พ.ศ. 2504 จึงไดจ้ดัตั้ง
สาํนกังานข้ึนเป็นหน่วยงานระดบักรม และยา้ยออกจากกรมวิทยาศาสตร์ในปี พ.ศ. 2505 มีการจดัตั้งองคก์าร
สารสม้ในปี พ.ศ. 2496 มีการก่อสร้างโรงงานสารสม้และผลิตสารสม้ไดใ้นปีพ.ศ. 2498 โรงงานสารสม้ได้
โอนไปข้ึนตรงต่อกระทรวงอุตสาหกรรม ในปีพ.ศ. 2520 ตามพระราชกฤษฎีกาจดัตั้งองคก์ารสารสม้ 
นอกจากนั้น งานมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศซ่ึงเป็นงานหน่ึงในกองวิทยาศาสตร์ชีวภาพไดรั้บการยกฐานะ
เป็นสาํนกังานคณะกรรมการแห่งชาติวา่ดว้ยมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศ งานดา้นมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม ซ่ึงป็นงานท่ีริเร่ิมอยูใ่นกองฟิสิกส์และวิศวกรรมไดรั้บการยกฐานะข้ึนเป็นสาํนกังาน
ระดบักรมมีช่ือวา่ สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม โดยไดร้วมงานสาํนกังานคณะกรรมการแห่งชาติ
วา่ดว้ยมาตรฐานอาหารระหวา่งประเทศไวด้ว้ย ตลอดระยะเวลาท่ีผา่นมา งานท่ีกรมวิทยาศาสตร์ใหค้วามสาํคญั
และพยายามปรับปรุงควบคู่ไปกบังานบริการวิเคราะห์วจิยั คือ งานบริการหอ้งสมุด ทั้งน้ีเพราะตระหนกัดีวา่ 
การปฏิบติังานทางวิทยาศาสตร์และการใชว้ิทยาศาสตร์และเทคโนโลยใีนการพฒันาประเทศนั้น จาํเป็นตอ้งมี
แหล่งท่ีจะสามารถศึกษาหาความรู้ไดใ้นขอบเขตท่ีกวา้งขวางมาก ดว้ยเหตุน้ีหอ้งสมุดของกรมวิทยาศาสตร์จึงมี
ความแตกต่างจากหอ้งสมุดของหน่วยงานอ่ืนๆ เป็นอนัมาก อยา่งเห็นไดช้ดั และในปี 2521 งานหอ้งสมุดและ
เผยแพร่ ไดย้กฐานะข้ึนเป็นหน่วยงานระดบักองเพ่ือใหเ้หมาะสมกบังานท่ีไดป้ฏิบติัอยู ่ไดใ้ชช่ื้อวา่ กองสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
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พ.ศ. 2522 - ปัจจุบัน 

      พ.ศ. 2522 มีการจดัตั้งกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการพลงังาน กรมวิทยาศาสตร์ไดย้า้ยมา
สงักดักระทรวงวิทยาศาสตร์และเปล่ียนช่ือมาเป็นกรมวิทยาศาสตร์บริการ ในปี พ.ศ. 2535 
กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละการพลงังานไดเ้ปล่ียนช่ือเป็นกระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละ
ส่ิงแวดลอ้ม ในปี พ.ศ. 2540 งานดา้นมาตรวิทยาแห่งชาติท่ีริเร่ิมและดาํเนินการอยูใ่นกองฟิสิกส์และวิศวกรรม 
ไดจ้ดัตั้งเป็นสถาบนัมาตรวทิยาแห่งชาติ ตามพ.ร.บ. พฒันาระบบมาตรวิทยาแห่งชาติ และจากการปฏิรูประบบ
ราชการในปี พ.ศ. 2545 กระทรวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยแีละส่ิงแวดลอ้ม ไดเ้ปล่ียนช่ือเป็น
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ีกรมวิทยาศาสตร์บริการยงัคงอยูภ่ายใตส้งักดักระทรวงท่ีเปล่ียนช่ือใหม่ 

 
วสัิยทศัน์  
     เป็นแหล่งอา้งอิงทางวิชาการ และมีความเช่ียวชาญเฉพาะทาง ท่ีเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขนัของภาค
การผลิตและภาคบริการในระดบัสากล 
 
พนัธกจิ 
     บริการดา้นการทดสอบในระดบัเช่ียวชาญของประเทศ วิจยัและพฒันาเพื่อเสริมสร้าง สมรรถนะดา้นการ
ทดสอบท่ีสามารถแข่งขนัไดใ้นระดบัสากล และเพื่อการยกระดบัคุณภาพชีวิต โดยการบริหารจดัการเชิงรุกแบบ
บูรณาการภายใตร้ะบบการบริหารจดัการบา้นเมือง ท่ีดี 
  
ภารกจิ 
     ใหบ้ริการทางวิทยาศาสตร์ โดยการดาํเนินการกาํกบัดูแล ส่งเสริม วิจยัพฒันาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
รวมทั้งเป็นสถานปฏิบติัการกลางทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยขีองประเทศ เพื่อเสริมสร้างการเพ่ิม
ประสิทธิภาพการผลิต ความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ และการพฒันาทางเศรษฐกิจและสงัคมอยา่ง
ย ัง่ยนื  
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โครงสร้างองค์กร 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535 
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 

 
ประกอบดว้ยเน้ือหาดงัน้ี 
หมวด 1 ขอ้ความทัว่ไป ส่วนท่ี 1 นิยาม 

หมวด 1 ส่วนท่ี 2 การใชบ้งัคบัและการมอบอาํนาจ 
หมวด 1 ส่วนท่ี 3 บทกาํหนดโทษ 

หมวด 1 ส่วนท่ี 4 คณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุ 

หมวด 2 การจดัหา ส่วนท่ี 1 บททัว่ไป  

หมวด 2 ส่วนท่ี 1 การซ้ือการจา้ง  
วิธีซ้ือและวิธีจา้ง 
รายงานขอซ้ือหรือขอจา้ง 
การคดัเลือกผูมี้คุณสมบติัเบ้ืองตน้ในการซ้ือและการจา้ง 
กรรมการ  
วิธีตกลงราคา 
วิธีสอบราคา  
ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2535  

วิธีประกวดราคา 
วิธีพิเศษ 

วิธีกรณีพเิศษ 

การตรวจรับพสัดุ 

การตรวจการจา้งและการควบคุมงานก่อสร้าง 
การลงโทษผูท้ิ้งงาน 

การยมื 

การเกบ็รักษาพสัดุ  

การเบิก – จ่ายพสัดุ 

การตรวจสอบพสัดุประจาํปี  

การจาํหน่าย  
การจาํหน่ายเป็นสูญ 

การลงจ่ายออกจากบญัชีหรือทะเบียน 

บทเฉพาะกาล 
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ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ พ.ศ.2535  
และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ 

แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่2) พ.ศ.2538   แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่3) พ.ศ.2539 
แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่4) พ.ศ.2541  แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่5) พ.ศ.2542 
แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่6) พ.ศ.2545  แก้ไขเพิม่เตมิ (ฉบับที ่7) พ.ศ.2552 

........................... 
    โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ.2521 ระเบียบ
กระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการซ้ือ การจา้ง และการจา้งท่ีปรึกษา ภายใตโ้ครงการท่ีดาํเนินการดว้ยเงินกูจ้าก
ต่างประเทศ พ.ศ.2527 และระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพสัดุ ใหเ้ป็นระเบียบเดียวกนั เพื่อสะดวกในการปฏิบติั
ยิง่ข้ึน คณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไวด้งัน้ี 

 ข้อ 1 ระเบียบน้ีเรียกวา่ "ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535" 
 ข้อ 2 ระเบียบน้ีใหใ้ชบ้งัคบัเม่ือพน้กาํหนดหกสิบวนั นบัแต่วนัประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็น 

ตน้ไป 
 ข้อ 3 ใหย้กเลิก 
 (1) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2521 
 (2) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 2) พ.ศ. 2523 
 (3) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ. 2526 
 (4) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ. 2527 
 (5) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ. 2528 
 (6) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 6) พ.ศ. 2528 
 (7) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 7) พ.ศ. 2529 
 (8) ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 8) พ.ศ. 2531 
   (9) ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการซ้ือ การจา้ง และการจา้งท่ีปรึกษา ภายใตโ้ครงการท่ีดาํเนินการ
ดว้ยเงินกูจ้ากต่างประเทศ พ.ศ. 2527 
   (10) ระเบียบวา่ดว้ยการจา้งออกแบบ และควบคุม งานก่อสร้างอาคาร พ.ศ. 2521 
 บรรดาระเบียบ ขอ้บงัคบั มติคณะรัฐมนตรี และคาํสัง่อ่ืนใด ท่ีกาํหนดไวแ้ลว้ในระเบียบน้ี หรือซ่ึงขดั
หรือแยง้กบัระเบียบน้ี ใหใ้ชร้ะเบียบน้ีแทน 
  ข้อ 4 ใหป้ลดักระทรวงการคลงั เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
  (ความในขอ้ 4 แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ 3 แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 6) 
พ.ศ.2545) 
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  ข้อ 5 ในระเบียบน้ี 

  "การพสัดุ" หมายความวา่ การจดัทาํเอง การซ้ือ การจา้ง การจา้งท่ีปรึกษา การจา้งออกแบบและ 
ควบคุมงาน การแลกเปล่ียน การเช่า การควบคุม การจาํหน่าย และการดาํเนินการอ่ืน ๆ ท่ีกาํหนดไวใ้นระเบียบน้ี 
  "พสัดุ" หมายความวา่ วสัดุ ครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง ท่ีกาํหนดไวใ้นหนงัสือการจาํแนก 

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสาํนกังบประมาณ หรือการจาํแนกประเภทรายจ่ายตามสญัญาเงินกูจ้าก
ต่างประเทศ 
  "การซ้ือ" หมายความวา่ การซ้ือพสัดุทุกชนิดทั้งท่ีมีการติดตั้ง ทดลอง และบริการท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืน  
ๆ แต่ไม่รวมถึงการจดัหาพสัดุในลกัษณะการจา้ง 
  "การจ้าง" ใหห้มายความรวมถึง การจา้งทาํของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพง่และ 
พาณิชย ์และการจา้งเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจา้งลูกจา้งของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลงั 
การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายวา่ดว้ยค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปราชการ การจา้งท่ีปรึกษา 
การจา้งออกแบบและควบคุมงาน และการจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
 "การจ้างทีป่รึกษา" หมายความวา่ การจา้งบริการจากท่ีปรึกษา แต่ไม่รวมถึงการจา้งออกแบบและ
ควบคุมงานก่อสร้างอาคารดว้ยเงินงบประมาณ 
   "การจ้างออกแบบและควบคุมงาน" หมายความวา่ การจา้งบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ท่ี
ประกอบธุรกิจบริการดา้นงานออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารดว้ยเงินงบประมาณ 
  "เงินงบประมาณ" หมายความวา่ งบประมาณรายจ่ายประจาํปี งบประมาณรายจ่ายเพิม่เติม และเงินซ่ึง
ส่วนราชการไดรั้บไวโ้ดยไดรั้บอนุญาตจากรัฐมนตรีวา่การกระทรวงการคลงัใหไ้ม่ตอ้งส่งคลงัตามกฎหมายวา่
ดว้ยวิธีการงบประมาณ แต่ไม่รวมถึงเงินกู ้และเงินช่วยเหลือ ตามระเบียบน้ี 
 "เงินกู้" หมายความวา่ เงินกูต้ามกฎหมายวา่ดว้ยการใหอ้าํนาจกระทรวงการคลงักูเ้งินจากต่างประเทศ 
 "เงินช่วยเหลอื" หมายความวา่ เงินท่ีไดรั้บความช่วยเหลือจากรัฐบาลต่างประเทศ องคก์ารระหวา่ง
ประเทศ สถาบนัการเงินระหวา่งประเทศ องคก์ารต่างประเทศทั้งในระดบัรัฐบาลและท่ีมิใช่ระดบัรัฐบาล มูลนิธิ
หรือเอกชนต่างประเทศ 
 "อาคาร" หมายความวา่ ส่ิงปลูกสร้างถาวรท่ีบุคคลอาจเขา้อยูห่รือใชส้อยได ้เช่น อาคารท่ีทาํการ 
โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนาํร่อง หรือส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะทาํนองเดียวกนั และรวม
ตลอดถึงส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ใชส้อยสาํหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง ร้ัว ท่อระบายนํ้า หอ
ถงันํ้า ถนน ประปาและส่ิงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของตวัอาคาร เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ลิฟต ์เฟอร์นิเจอร์ 
ฯลฯ 
 "พสัดุทีผ่ลติในประเทศ" หมายความวา่ ผลิตภณัฑท่ี์ผลิตสาํเร็จรูปแลว้ โดยสถานท่ีผลิตตั้งอยูใ่น
ประเทศไทย 
 "กจิการของคนไทย" หมายความวา่ กิจการท่ีเป็นของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลสญัชาติไทย 
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 "ทีป่รึกษา" หมายความวา่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีประกอบธุรกิจ หรือสามารถใหบ้ริการเป็นท่ี
ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน รวมทั้งใหบ้ริการดา้นศึกษา สาํรวจ ออกแบบ
และควบคุมงาน และการวิจยั แต่ไม่รวมถึงการใหบ้ริการออกแบบและควบคุมงานก่อสร้างอาคารดว้ยเงิน
งบประมาณ 
 "ทีป่รึกษาไทย" หมายความวา่ ท่ีปรึกษาท่ีมีสญัชาติไทยและไดจ้ดทะเบียนไวก้บัศูนยข์อ้มูลท่ีปรึกษา
ของกระทรวงการคลงั 
 "ส่วนราชการ" หมายความวา่ กระทรวง ทบวง กรม สาํนกังาน หรือหน่วยงานอ่ืนใดของรัฐ ทั้งใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
 "รัฐวสิาหกจิ" หมายความวา่ รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ 
 "ปลดักระทรวง" หมายความรวมถึงปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรีและปลดัทบวงดว้ย 
 "หวัหนา้ส่วนราชการ" 
 - สาํหรับราชการบริหารส่วนกลาง หมายความวา่ อธิบดี หรือหวัหนา้ส่วนราชการท่ี 

เรียกช่ืออยา่งอ่ืนและมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
 - สาํหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายความวา่ ผูว้า่ราชการจงัหวดั 
  "หัวหน้าเจ้าหน้าทีพ่สัดุ" หมายความวา่ หวัหนา้หน่วยงานระดบักองหรือท่ีมีฐานะเทียบกอง ซ่ึง
ปฏิบติังานในสายงานท่ีเก่ียวกบัการพสัดุตามท่ีองคก์รกลางบริหารงานบุคคลกาํหนด หรือขา้ราชการอ่ืนซ่ึง
ไดรั้บแต่งตั้งจากหวัหนา้ส่วนราชการใหเ้ป็นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ แลว้แต่กรณี 
  (คาํนิยามน้ี แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ 3 แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.
2539) 
  "เจ้าหน้าทีพ่สัดุ" หมายความวา่ เจา้หนา้ท่ีซ่ึงดาํรงตาํแหน่งท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการพสัดุ หรือผูไ้ดรั้บ
แต่งตั้งจากหวัหนา้ส่วนราชการใหมี้หนา้ท่ีหรือปฏิบติังานเก่ียวกบัการพสัดุตามระเบียบน้ี 
  "ผูอ้าํนวยการโครงการ" หมายความวา่ ผูซ่ึ้งไดรั้บแต่งตั้งหรือมอบหมายใหมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในการ
ดาํเนินการเก่ียวกบัการพสัดุตามโครงการเงินกูห้รือโครงการเงินช่วยเหลือ 
  "โรงงานทีไ่ด้รับการรับรองระบบคุณภาพ" หมายความวา่ โรงงานท่ีไดรั้บการรับรองระบบคุณภาพตาม
มาตรฐานเลขท่ี มอก. 9001 หรือ มอก. 9002 ในกิจการและขอบข่ายท่ีไดรั้บการรับรองจากสาํนกังานมาตรฐาน
ผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม หรือสถาบนัรับรองมาตรฐาน ไอ เอส โอ หรือหน่วยงานท่ีกระทรวงอุตสาหกรรมให้
การรับรองระบบงาน (accreditation) 
  (คาํนิยามน้ี แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ 3 แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 5) พ.ศ.
2542) 
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  "ผู้เสนอราคาทีมี่ผลประโยชน์ร่วมกนั" หมายความวา่ บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ีเขา้เสนอราคาขาย
ในการซ้ือพสัดุของทางราชการ หรือเขา้เสนอราคาเพ่ือรับจา้งทาํพสัดุ หรือเขา้เสนองานเพ่ือรับจา้งเป็นท่ีปรึกษา 
หรือรับจา้งออกแบบและควบคุมงาน ใหแ้ก่ส่วนราชการใด เป็นผูมี้ส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้ม
ในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอ่ืนท่ีเขา้เสนอราคาหรือเขา้เสนองานใหแ้ก่ส่วนราชการนั้นในคราว
เดียวกนั 
  การมีส่วนไดเ้สียไม่วา่โดยทางตรงหรือทางออ้มของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าวขา้งตน้ ไดแ้ก่ 
การท่ีบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลดงักล่าวมีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะดงัต่อไปน้ี 
   (1) มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงบริหาร โดยผูจ้ดัการ หุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร 
หรือผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหน่ึงมีอาํนาจหรือสามารถ
ใชอ้าํนาจในการบริหารจดัการกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของนิติบุคคลอีกรายหน่ึงหรือหลายราย ท่ีเสนอ
ราคาหรือเสนองานใหแ้ก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกนั 
   (2) มีความสมัพนัธ์กนัในเชิงทุน โดยผูเ้ป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญั หรือผูเ้ป็นหุน้ส่วน
ไม่จาํกดัความรับผดิในหา้งหุน้ส่วนจาํกดั หรือผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัจาํกดัหรือบริษทัมหาชนจาํกดั เป็น
หุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั หรือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัจาํกดัหรือบริษทั
มหาชนจาํกดัอีกรายหน่ึงหรือหลายราย ท่ีเสนอราคาหรือเสนองานใหแ้ก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกนั 
  คาํวา่ "ผูถื้อหุน้รายใหญ่" ใหห้มายความวา่ ผูถื้อหุน้ซ่ึงถือหุน้เกินกวา่ร้อยละยีสิ่บหา้ในกิจการนั้นหรือ
ในอตัราอ่ืน ตามท่ี กวพ. เห็นสมควรประกาศกาํหนดสาํหรับกิจการบางประเภทหรือบางขนาด 
   (3) มีความสมัพนัธ์กนัในลกัษณะไขวก้นัระหวา่ง (1) และ (2) โดยผูจ้ดัการ หุน้ส่วนผูจ้ดัการ 
กรรมการผูจ้ดัการ ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อาํนาจในการดาํเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลราย
หน่ึง เป็นหุน้ส่วนในหา้งหุน้ส่วนสามญัหรือหา้งหุน้ส่วนจาํกดั หรือเป็นผูถื้อหุน้รายใหญ่ในบริษทัจาํกดัหรือ
บริษทัมหาชนจาํกดัอีกรายหน่ึงหรือหลายราย ท่ีเขา้เสนอราคาหรือเสนองานใหแ้ก่ส่วนราชการนั้นในคราว
เดียวกนั หรือในนยักลบักนั 
  การดาํรงตาํแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการเขา้ถือหุ้นดงักล่าวขา้งตน้ของคู่สมรสหรือบุตรท่ียงัไม่
บรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (1) (2) หรือ (3) ให้ถือว่าเป็นการดาํรงตาํแหน่ง การเป็นหุ้นส่วน หรือการถือหุ้น
ของบุคคลดงักล่าว 
  ในกรณีบุคคลใดใช้ช่ือบุคคลอ่ืนเป็นผูจ้ ัดการ หุ้นส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ ัดการ ผูบ้ริหาร ผูเ้ป็น
หุน้ส่วนหรือผูถื้อหุน้โดยท่ีตนเองเป็นผูใ้ชอ้าํนาจในการบริหารท่ีแทจ้ริง หรือเป็นหุน้ส่วน หรือผูถื้อหุน้ท่ีแทจ้ริง
ของหา้งหุน้ส่วน หรือบริษทัจาํกดั หรือบริษทัมหาชนจาํกดั แลว้แต่กรณี และหา้งหุน้ส่วน หรือบริษทัจาํกดั หรือ
บริษทัมหาชนจาํกดัท่ีเก่ียวขอ้งไดเ้ขา้เสนอราคาหรือเสนองานใหแ้ก่ส่วนราชการนั้นในคราวเดียวกนั ใหถื้อว่าผู ้
เสนอราคาหรือผูเ้สนองานนั้นมีความสมัพนัธ์กนัตาม (1) (2) หรือ (3) แลว้แต่กรณี 
 "การขัดขวางการแข่งขนัราคาอย่างเป็นธรรม" หมายความวา่ การท่ีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานราย
หน่ึงหรือหลายราย กระทาํการอยา่งใด ๆ อนัเป็นการขดัขวาง หรือเป็นอุปสรรค หรือไม่เปิดโอกาสใหมี้การ
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แข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมในการเสนอราคา หรือเสนองานต่อส่วนราชการ ไม่วา่จะกระทาํโดยการสมยอมกนั 
หรือโดยการให ้ขอให ้หรือรับวา่จะให ้เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพยสิ์น หรือประโยชน์อ่ืนใด หรือใช้
กาํลงัประทุษร้าย หรือข่มขู่วา่จะใชก้าํลงัประทุษร้าย หรือแสดงเอกสารอนัเป็นเทจ็ หรือกระทาํการใดโดยทุจริต 
ทั้งน้ี โดยมีวตัถุประสงคท่ี์จะแสวงหาประโยชน์ในระหวา่งผูเ้สนอราคา หรือผูเ้สนองานดว้ยกนั หรือเพื่อให้
ประโยชนแ์ก่ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานรายหน่ึงรายใดเป็นผูมี้สิทธิทาํสญัญากบัส่วนราชการนั้น หรือเพื่อ
หลีกเล่ียงการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม หรือเพื่อใหเ้กิดความไดเ้ปรียบส่วนราชการโดยมิใช่เป็นไปในทางการ
ประกอบธุรกิจปกติ 
  "เจ้าหน้าทีท่ีมี่หน้าทีต่รวจสอบคุณสมบัต"ิ หมายความวา่ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาตามขอ้ 42 
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาตามขอ้ 50 คณะกรรมการดาํเนินการจา้งท่ีปรึกษาโดยวิธีคดัเลือก
ตามขอ้ 86 คณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธีคดัเลือกตามขอ้ 103 คณะกรรมการดาํเนินการจา้งโดยวิธี
คดัเลือกแบบจาํกดัขอ้กาํหนดตามขอ้ 106 หรือผูว้า่จา้งในกรณีการจา้งออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีพิเศษท่ี
เป็นการวา่จา้งโดยการประกวดแบบตามขอ้ 107 (2) 
  "งานก่อสร้างสาธารณูปโภค" หมายความวา่ งานก่อสร้าง ซ่อมแซม และบาํรุงรักษางานอนัเก่ียวกบัการ
ประปา การไฟฟ้า การส่ือสาร การโทรคมนาคม การระบายนํ้า ระบบการขนส่งปิโตรเลียมโดยทางท่อ ทางหลวง 
ทางรถไฟ และการอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งซ่ึงดาํเนินการในระดบัพื้นดิน ใตพ้ื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน 
  (คาํนิยาม "ผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั" "การขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม" 
"เจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติั" และ "งานก่อสร้างสาธารณูปโภค" แกไ้ขเพิ่มเติมโดยขอ้ 3 แห่ง
ระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2541) 

 
ส่วนที ่2 

การใช้บังคบัและการมอบอาํนาจ 

.............. 
  ข้อ 6 ระเบียบน้ีใชบ้งัคบัแก่ส่วนราชการ ซ่ึงดาํเนินการเก่ียวกบัการพสัดุโดยใชเ้งินงบประมาณ เงินกู ้
และเงินช่วยเหลือ 
  ข้อ 7 สาํหรับส่วนราชการของกระทรวงกลาโหม การกาํหนดใหส่้วนราชการระดบัใด ผูบ้งัคบับญัชา
ชั้นใด ตาํแหน่งใด มีอาํนาจดาํเนินการตามระเบียบน้ี ใหเ้ป็นไปตามท่ีกระทรวงกลาโหมกาํหนด และเม่ือได้
กาํหนดไปประการใดแลว้ ใหแ้จง้ผูรั้กษาการตามระเบียบ และสาํนกังานตรวจเงิน แผน่ดินทราบดว้ย 
  ข้อ 8 สาํหรับส่วนราชการท่ีหวัหนา้ส่วนราชการข้ึนตรงต่อนายกรัฐมนตรี หรือส่วนราชการท่ีไม่สงักดั
สาํนกันายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงใด ใหห้วัหนา้ส่วนราชการนั้นมีอาํนาจในการดาํเนินการตามระเบียบ
น้ีเท่ากบัหวัหนา้ส่วนราชการ ส่วนอาํนาจท่ีเกินกวา่นั้นใหผู้บ้งัคบับญัชาชั้นเหนือข้ึนไปเป็นผูพ้จิารณา 
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  ข้อ 9 ผูมี้อาํนาจดาํเนินการตามระเบียบน้ีจะมอบอาํนาจเป็นหนงัสือใหแ้ก่ผูด้าํรงตาํแหน่งใดกไ็ดโ้ดยให้
คาํนึงถึงระดบั ตาํแหน่ง หนา้ท่ี และความรับผดิชอบของผูท่ี้จะไดรั้บมอบอาํนาจเป็นสาํคญั 
เม่ือมีการมอบอาํนาจตามวรรคหน่ึง ผูรั้บมอบอาํนาจมีหนา้ท่ีตอ้งรับมอบอาํนาจนั้น และจะมอบอาํนาจนั้นใหแ้ก่
ผูด้าํรงตาํแหน่งอ่ืนต่อไปไม่ได ้เวน้แต่ 
  (1) การมอบอาํนาจใหแ้ก่ผูว้า่ราชการจงัหวดั ผูว้า่ราชการจงัหวดัอาจมอบอาํนาจนั้นต่อไปไดใ้นกรณี
ดงัต่อไปน้ี 
   (1.1) กรณีมอบอาํนาจใหแ้ก่รองผูว้า่ราชการจงัหวดั ผูช่้วยผูว้า่ราชการจงัหวดั ปลดัจงัหวดั หรือ
หวัหนา้ส่วนราชการประจาํจงัหวดั ใหผู้ว้า่ราชการจงัหวดัแจง้ใหผู้ม้อบอาํนาจอาํนาจชั้นตน้ทราบดว้ย 
   (1.2) กรณีมอบอาํนาจใหแ้ก่บุคคลอ่ืน นอกจากท่ีกล่าวใน (1.1) จะกระทาํไดต่้อเม่ือไดรั้บความ
เห็นชอบจากผูม้อบอาํนาจชั้นตน้แลว้ 
 (2) การมอบอาํนาจและการมอบอาํนาจต่อตามระเบียบกระทรวงกลาโหม 
เพื่อความคล่องตวัในการจดัหา ใหห้วัหนา้ส่วนราชการมอบอาํนาจในการสัง่การและดาํเนินการจดัหาใหแ้ก่ผู ้
ดาํรงตาํแหน่งรองลงไปเป็นลาํดบั 
 สาํหรับโครงการเงินกูห้รือเงินช่วยเหลือ ผูมี้อาํนาจดาํเนินการตามระเบียบน้ี จะแต่งตั้งขา้ราชการคน
หน่ึงทาํหนา้ท่ีผูอ้าํนวยการโครงการ และมอบหมายหนา้ท่ีความรับผดิชอบในการดาํเนินการตามระเบียบน้ีให้
เป็นการเฉพาะกไ็ด ้
  ใหผู้ม้อบอาํนาจส่งสาํเนาหลกัฐานการมอบอาํนาจใหส้าํนกังานตรวจเงินแผน่ดิน หรือสาํนกังานตรวจ
เงินแผน่ดินภูมิภาค แลว้แต่กรณี ทราบทุกคร้ัง 
  (ความในขอ้น้ี แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ 5 แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2539 และความในวรรคหา้ แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ 5 แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบั
ท่ี 4) พ.ศ.2541) 

ส่วนที ่3 
บทกาํหนดโทษ 

......... 
  ข้อ 10 ผูมี้อาํนาจหรือหนา้ท่ีดาํเนินการตามระเบียบน้ี หรือผูห้น่ึงผูใ้ดกระทาํการใดโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเล่อไม่ปฏิบติัตามระเบียบน้ี หรือกระทาํการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทาํการโดยปราศจากอาํนาจ 
หรือนอกเหนืออาํนาจหนา้ท่ี รวมทั้งมีพฤติกรรมท่ีเอ้ืออาํนวยแก่ผูเ้ขา้เสนอราคาหรือเสนองาน ใหมี้การขดัขวาง
การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ถือวา่ผูน้ั้นกระทาํผดิวนิยัตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบขา้ราชการหรือตาม
กฎหมายเฉพาะของส่วนราชการนั้น ภายใตห้ลกัเกณฑด์งัน้ี 
   (1) ถา้การกระทาํมีเจตนาทุจริต หรือเป็นเหตุใหท้างราชการเสียหายอยา่งร้ายแรง ใหด้าํเนินการ
ลงโทษอยา่งตํ่าปลดออกจากราชการ 
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   (2) ถา้การกระทาํเป็นเหตุใหท้างราชการเสียหายแต่ไม่ร้ายแรง ใหล้งโทษอยา่งตํ่าตดัเงินเดือน 
    (3) ถา้การกระทาํไม่เป็นเหตุใหท้างราชการเสียหาย ใหล้งโทษภาคทณัฑห์รือวา่กล่าวตกัเตือน 
โดยทาํคาํสัง่เป็นลายลกัษณ์อกัษร 
 การลงโทษทางวินยัตาม (1) หรือ (2) ไม่เป็นเหตุใหผู้ก้ระทาํหลุดพน้จากความรับผดิในทางแพง่ตาม
กฎหมายและระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวขอ้งหรือความรับผดิทางอาญา (ถา้มี) 
  (ความในขอ้น้ี แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ 5 แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 4) 
พ.ศ.2541) 

ส่วนที ่4 
คณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ 

.................. 
  ข้อ 11 ใหมี้คณะกรรมการวา่ดว้ยการพสัดุ เรียกโดยยอ่วา่ "กวพ." ประกอบดว้ย ปลดักระทรวงการคลงั 
เป็นประธานกรรมการ อธิบดีกรมบญัชีกลาง ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม ผูแ้ทนสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 
ผูแ้ทนสาํนกังานอยัการสูงสุด ผูแ้ทนสาํนกังบประมาณ ผูแ้ทนสาํนกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา ผูแ้ทน
สาํนกังาน ป.ป.ช. ผูแ้ทนสาํนกังานปลดัสาํนกันายกรัฐมนตรี ผูแ้ทนสาํนกังานบริหารหน้ีสาธารณะ ผูแ้ทน
สาํนกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม และผูท้รงคุณวฒิุซ่ึง นายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินหา้คน เป็น
กรรมการ และใหเ้จา้หนา้ท่ีกรมบญัชีกลาง เป็นกรรมการและเลขานุการ กบัให ้กวพ. แต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการไม่
เกินสองคน 
 ผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีวาระอยูใ่นตาํแหน่งคราวละสองปี ผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงพน้จาก
ตาํแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได ้
  (ความในขอ้น้ี แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ 4 แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 6) 
พ.ศ.2545) 
  ข้อ 12 ให ้กวพ. มีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 
  (1) ตีความและวินิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบ 
   (2) พิจารณาการอนุมติัยกเวน้ หรือผอ่นผนัการไม่ปฏิบติัตามระเบียบ 
  (3) พิจารณาคาํร้องเรียนเก่ียวกบัการท่ีส่วนราชการไม่ปฏิบติัตามระเบียบ 
   (4) เสนอแนะการแกไ้ขปรับปรุงระเบียบต่อคณะรัฐมนตรี 
   (5) กาํหนดแบบหรือตวัอยา่ง รวมทั้งการแกไ้ขเพ่ิมเติม เปล่ียนแปลง และกาํหนดแนวทาง
ปฏิบติั เพื่อใหเ้ป็นไปตามระเบียบน้ี 
   (6) เสนอความเห็นต่อผูรั้กษาการตามระเบียบ ในการพจิารณาและแจง้เวียนช่ือผูท้ิ้งงาน และ
การสัง่เปล่ียนแปลงเพิกถอนผูท้ิ้งงานของส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการ
ส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน และรัฐวิสาหกิจ 
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   (7) กาํหนดอตัราร้อยละของราคา ตามขอ้ 16(6) (7) (8) และ (11) 
   (8) กาํหนดประเภทหรือชนิดของพสัดุท่ีจาํเป็นตอ้งซ้ือจากต่างประเทศ ตามขอ้ 68 
   (9) เชิญขา้ราชการและลูกจา้งของส่วนราชการ หรือพนกังานและลูกจา้งของรัฐวิสาหกิจ หรือ
 บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งมาสอบถามหรือใหข้อ้เทจ็จริง รวมทั้งเรียกเอกสารจากส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการ
บริหารส่วนทอ้งถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
  (10) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทาํหนา้ท่ีตามท่ีคณะกรรมการมอบหมาย 
   (11) พิจารณาดาํเนินการตามท่ีคณะรัฐมนตรีมอบหมาย 
   (12) พิจารณารายงานการจา้ง ตามขอ้ 83 วรรคสอง 
   (13) กาํหนดอตัราค่าจา้งท่ีปรึกษา ตามขอ้ 92 
  (14) กาํหนดหลกัเกณฑก์ารกาํหนดค่าปรับ ตามขอ้ 134 
   (15) กาํหนดหลกัเกณฑ ์แนวทาง และวิธีปฏิบติัเพื่อใหมี้การปฏิบติัตามระเบียบน้ี 
  (ความใน (7) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ 7 แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 3) พ.ศ.
2539 และความใน (12) (13) (14) และ (15) แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ 7 แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการ
พสัดุ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2541) 

หมวด 2 
การจัดหา 
.............. 
ส่วนที ่1 
บททัว่ไป 

  ข้อ 13 หลงัจากไดท้ราบยอดเงินท่ีจะนาํมาใชใ้นการจดัหาแลว้ ใหส่้วนราชการรีบดาํเนินการใหเ้ป็นไป
ตามแผน และตามขั้นตอนของระเบียบน้ี ในส่วนท่ี 2 ส่วนท่ี 3 หรือส่วนท่ี 4 แลว้แต่กรณี เพื่อใหพ้ร้อมท่ีจะทาํ
สญัญาไดท้นัทีเม่ือไดรั้บอนุมติัทางการเงินแลว้ 
การจดัหาโดยวิธีสอบราคา และวิธีประกวดราคา ใหส่้วนราชการวางแผนในการจดัหา และดาํเนินการใหเ้ป็นไป
ตามแผนดว้ย 
  (ความในขอ้น้ี แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ 8 แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 3) 
พ.ศ.2539) 
  ข้อ 14 การไดม้าซ่ึงพสัดุหรือบริการนอกเหนือจากท่ีระเบียบน้ีไดก้าํหนดไว ้และไม่มีระเบียบของทาง
ราชการหรือกฎหมายกาํหนดไวเ้ป็นการเฉพาะ ใหถื้อปฏิบติัโดยอนุโลมตามวิธีการจดัหาลกัษณะใดลกัษณะ
หน่ึงท่ีกาํหนดไวใ้นหมวดน้ี 
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  ข้อ 15 กรณท่ีีมีการจดัทาํเอง ใหห้วัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งผูค้วบคุมรับผดิชอบในการจดัทาํเองนั้น 
และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการปฏิบติังานโดยมีคุณสมบติัและหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัคณะกรรมการตรวจการ
จา้ง เวน้แต่ส่วนราชการท่ีกาํหนดใหมี้เจา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบโดยเฉพาะอยูแ่ลว้ 
  ข้อ 15 ทว ิการจดัหาพสัดุตามระเบียบน้ี ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบในแต่ละขั้นตอนของการจดัหา ตอ้ง
ดาํเนินการโดยเปิดเผย โปร่งใส และเปิดโอกาสใหมี้การแข่งขนักนัอยา่งเป็นธรรม ทั้งน้ี โดยคาํนึงถึงคุณสมบติั
และความสามารถของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองาน เวน้แต่กรณีท่ีมีลกัษณะเฉพาะอนัเป็นขอ้ยกเวน้ตามท่ีกาํหนด
ไวใ้นระเบียบน้ี 
 ในการดาํเนินการแต่ละขั้นตอน ผูมี้หนา้ท่ีรับผดิชอบตอ้งมีการบนัทึกหลกัฐานในการดาํเนินการ พร้อม
ทั้งตอ้งระบุเหตุผลในการพิจารณาสัง่การในขั้นตอนท่ีสาํคญัไวเ้พื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 
  ข้อ 15 ตรี เพื่อเป็นการเปิดโอกาสใหมี้การแข่งขนักนัอยา่งเป็นธรรมตามขอ้ 15 ทวิ ใหผู้เ้สนอราคาหรือ
ผูเ้สนองานท่ีเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนัแต่เพียงรายเดียวเท่านั้น มีสิทธิท่ีจะเสนอราคาหรือเสนอ
งานในการซ้ือหรือการจา้งทาํพสัดุ การจา้งท่ีปรึกษา หรือการจา้งออกแบบและควบคุมงานของทางราชการใน
แต่ละคร้ัง 
  ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัดาํเนินการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนอ
งานแต่ละรายวา่เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนัหรือไม่ ก่อนการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ
เสนองาน แลว้แต่กรณี และในกรณีการซ้ือหรือการจา้งทาํพสัดุโดยวิธีประกวดราคาตามขอ้ 54 หรือการจา้งท่ี
ปรึกษาโดยวิธีคดัเลือกตามขอ้ 85 และขอ้ 89 ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติั ดาํเนินการตรวจสอบ
คุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานดงักล่าว ก่อนการเปิดซองขอ้เสนอดา้นเทคนิค ซองขอ้เสนอดา้นราคา 
หรือซองขอ้เสนอทางการเงิน 
  ข้อ 15 จัตวา ในการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานแต่ละรายตามขอ้ 15 ตรี วรรค
สอง ใหเ้จา้หนา้ท่ีกาํหนดใหผู้เ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานยืน่เอกสารแสดงคุณสมบติัแยกมาต่างหาก โดยอยา่ง
นอ้ยตอ้งมีเอกสารดงัต่อไปน้ี 
   (1) ในกรณีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานเป็นนิติบุคคล ใหย้ืน่สาํเนาหนงัสือรับรองการจด
ทะเบียนนิติบุคคล หนงัสือบริคณห์สนธิ บญัชีรายช่ือหุน้ส่วนผูจ้ดัการ กรรมการผูจ้ดัการ ผูมี้อาํนาจควบคุม และ
บญัชีรายช่ือผูถื้อหุน้รายใหญ่ พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
   (2) ในกรณีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานเป็นบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลท่ีมิใช่นิติบุคคล ให้
ยืน่สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูน้ั้น สาํเนาขอ้ตกลงท่ีแสดงถึงการเขา้เป็นหุน้ส่วน (ถา้มี) สาํเนาบตัร
ประจาํตวัประชาชนของผูเ้ป็นหุน้ส่วน พร้อมทั้งรับรองสาํเนาถูกตอ้ง 
   (3) ในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานร่วมกนัในฐานะเป็น
ผูร่้วมคา้ ใหย้ืน่สาํเนาสญัญาของการเขา้ร่วมคา้ สาํเนาบตัรประจาํตวัประชาชนของผูร่้วมคา้ และในกรณีท่ี
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ผูเ้ขา้ร่วมคา้ฝ่ายใดเป็นบุคคลธรรมดาท่ีมิไดถื้อสญัชาติไทย กใ็หย้ืน่สาํเนาหนงัสือเดินทาง หรือถา้ผูร่้วมคา้ฝ่ายใด
เป็นนิติบุคคล ใหย้ืน่เอกสารตามท่ีระบุไวใ้น (1) 
   (4) เอกสารอ่ืนตามท่ีส่วนราชการกาํหนด เช่น หนงัสือแสดงฐานะทางการเงิน สาํเนาใบ
ทะเบียนพาณิชย ์สาํเนาใบทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม 
  การยืน่เอกสารแสดงคุณสมบติัตามวรรคหน่ึง ใหย้ืน่พร้อมกบัการยืน่ซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ
เสนองาน แลว้แต่กรณี สาํหรับกรณีท่ีระเบียบน้ีกาํหนดใหย้ืน่ซองขอ้เสนอดา้นเทคนิคเพียงซองเดียวตาม  ขอ้ 87 
(2) ใหผู้เ้สนองานยืน่เอกสารแสดงคุณสมบติัตามวรรคหน่ึงมาพร้อมกบัการยืน่ซองดงักล่าวดว้ย 
  เม่ือไดมี้การตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานแต่ละรายตามขอ้ 15 ตรี วรรคสอง
แลว้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัประกาศรายช่ือผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีมีสิทธิไดรั้บการ
คดัเลือกไวใ้นท่ีเปิดเผย ณ สถานท่ีทาํการของส่วนราชการโดยพลนั และถา้ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานอยู ่ณ 
สถานท่ีท่ีมีการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน แลว้แต่กรณี ใหเ้จา้หนา้ท่ีแจง้ใหผู้เ้สนอราคา
หรือผูเ้สนองานรายนั้นทราบดว้ย 
 ข้อ 15 เบญจ เม่ือไดมี้การตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานแต่ละรายตามขอ้ 15 ตรี 
วรรคสองแลว้ หากปรากฏวา่มีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานเป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั ให้
เจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานดงักล่าวทุกรายออกจากการเป็นผู ้
เสนอราคาหรือผูเ้สนองานในการเสนอราคาหรือเสนองานในคร้ังนั้น พร้อมทั้งแจง้ใหผู้เ้สนอราคาหรือผูเ้สนอ
งานรายดงักล่าวทราบโดยพลนั 
  ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานเพราะเหตุเป็นผู ้
เสนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนั อาจอุทธรณ์คาํสัง่ดงักล่าวต่อปลดักระทรวงภายใน 3 วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บ
แจง้พร้อมทั้งแสดงเหตุผลของการอุทธรณ์และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งมาดว้ย 
ในกรณีท่ีมีการยืน่อุทธรณ์ตามวรรคสอง ใหป้ลดักระทรวงพิจารณาวนิิจฉยัอุทธรณ์พร้อมทั้งแจง้ใหผู้อุ้ทธรณ์
ทราบโดยพลนั การวนิิจฉยัอุทธรณ์ของปลดักระทรวงใหถื้อเป็นท่ีสุดสาํหรับการเสนอราคาหรือเสนองานใน
การซ้ือหรือการจา้งทาํพสัดุ การจา้งท่ีปรึกษา หรือการจา้งออกแบบและควบคุมงานในคร้ังนั้น และใหส่้งคาํ
วินิจฉยัอุทธรณ์ดงักล่าวให ้กวพ. ทราบดว้ย 
  การยื่นอุทธรณ์ตามวรรคสอง ยอ่มไม่เป็นเหตุให้มีการขยายระยะเวลาการเปิดซองสอบราคา ประกวด
ราคา หรือเสนองาน แลว้แต่กรณี ทั้งน้ี เวน้แต่ปลดักระทรวงพิจารณาเห็นว่าการขยายระยะเวลาดงักล่าวจะเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ และในกรณีท่ีปลดักระทรวงพิจารณาแลว้เห็นดว้ยกบัคาํคดัคา้นของผูอุ้ทธรณ์ 
และเห็นว่าการยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานท่ีได้ดาํเนินการไปแลว้จะเป็น
ประโยชน์แก่ทางราชการอย่างยิ่ง ให้ปลดักระทรวงมีอาํนาจยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือ
เสนองานดงักล่าวได ้
  ข้อ 15 ฉ นอกจากการตรวจสอบคุณสมบติัของผูเ้สนอราคาหรือ ผูเ้สนองานแต่ละรายตามขอ้ 15 ตรี 
วรรคสอง และตามขอ้ 145 แลว้ หากปรากฏต่อเจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัก่อนหรือในขณะท่ีมีการ
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เปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองาน ว่ามีผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานกระทาํการอนัเป็นการขดัขวาง
การแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัทาํการตรวจสอบขอ้เทจ็จริงดงักล่าว
หากเช่ือไดว้่ามีการกระทาํอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรมให้เจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบ
คุณสมบติัตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีกระทาํการดงักล่าวทุกรายออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผู ้
เสนองานในการซ้ือหรือการจา้งทาํพสัดุ การจา้งท่ีปรึกษา หรือการจา้งออกแบบและควบคุมงานในคร้ังนั้น เวน้
แต่เจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ีตรวจสอบคุณสมบติัจะวินิจฉยัวา่ ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานนั้น เป็นผูท่ี้ใหค้วามร่วมมือ
เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาของทางราชการและมิไดเ้ป็นผูริ้เร่ิมใหมี้การกระทาํดงักล่าวตามนยัขอ้ 145 เบญจ 
จะไม่ตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานนั้นออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานในการซ้ือหรือการ
จา้งทาํพสัดุ การจา้งท่ีปรึกษา หรือการจา้งออกแบบและควบคุมงานนั้นกไ็ด ้
  ใหน้าํความในขอ้ 15 จตัวา วรรคสาม มาใชบ้งัคบัโดยอนุโลม และผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีถูกตดั
รายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานตามวรรคหน่ึง มีสิทธิอุทธรณ์คาํสัง่ของเจา้หนา้ท่ีท่ีมีหนา้ท่ี
ตรวจสอบคุณสมบติัได ้ทั้งน้ี ใหน้าํความในขอ้ 15 เบญจ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคส่ี มาใชก้บัการอุทธรณ์
ในกรณีน้ีโดยอนุโลม และใหห้วัหนา้ส่วนราชการเสนอต่อปลดักระทรวงเพื่อพิจารณาใหผู้เ้สนอราคาหรือผู ้
เสนองานท่ีถูกตดัรายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานตามวรรคหน่ึง เป็นผูท้ิ้งงานตามความใน
หมวด 2 ส่วนท่ี 8 การลงโทษผูท้ิ้งงาน 
  ข้อ 15 สัตต ในกรณีท่ีปรากฏขอ้เทจ็จริงภายหลงัจากการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนอ
งานแลว้ วา่ผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกตามท่ีไดป้ระกาศรายช่ือไวต้ามขอ้ 15 จตัวา 
วรรคสาม เป็นผูเ้สนอราคาท่ีมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานรายอ่ืน หรือเป็นผูเ้สนอราคา
หรือผูเ้สนองานท่ีกระทาํการอนัเป็นการขดัขวางการแข่งขนัราคาอยา่งเป็นธรรม ใหห้วัหนา้ส่วนราชการมี
อาํนาจท่ีจะตดัรายช่ือผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีมีสิทธิไดรั้บการคดัเลือกดงักล่าวทุกรายออกจากประกาศ
รายช่ือตามขอ้ 15 จตัวา วรรคสาม 
  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการเสนอต่อปลดักระทรวงเพ่ือพิจารณาใหผู้เ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานท่ีถูกตดั
รายช่ือออกจากการเป็นผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองานตามวรรคหน่ึง เป็นผูท้ิ้งงานตามความในหมวด 2 ส่วนท่ี 8 
การลงโทษผูท้ิ้งงาน และในกรณีท่ีปลดักระทรวงพิจารณาแลว้เห็นวา่ การยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวด
ราคา หรือเสนองานท่ีไดด้าํเนินการไปแลว้จะเป็นประโยชน์แก่ทางราชการอยา่งยิง่ ใหป้ลดักระทรวงมีอาํนาจ
ยกเลิกการเปิดซองสอบราคา ประกวดราคา หรือเสนองานดงักล่าวได ้
  (ความในขอ้ 15 ทวิ ขอ้ 15 ตรี ขอ้ 15 จตัวา ขอ้ 15 เบญจ ขอ้ 15 ฉ และขอ้ 15 สตัต แกไ้ขเพ่ิมเติมโดยขอ้ 
8 แห่งระเบียบสาํนกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ (ฉบบัท่ี 4) พ.ศ.2541) 
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