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บทน ำ 
 

  “แนวทางการจัดซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีกรณีพิเศษ” เป็นเอกสารที่จัดท าข้ึนมาเพ่ือเป็น
แนวทางให้ผู้ตรวจสอบภายในและผู้สนใจทั่วไป ซึ่งเป็นบุคคลากรของกรมส่งเสริมการเกษตรได้ศึกษา                
ท าความเข้าใจในขั้นตอนวิธีการ ในการจัดซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้อย่างถูกต้องเป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ตลอดจนได้รับทราบและเข้าใจ  
ในมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่รัฐบาลได้ให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร           
ส่วนท้องถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ ในฐานะที่เป็นผู้ขายวัสดุการเกษตร โดยให้ได้รับสิทธิในการจ าหน่ายกับ      
ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ ในฐานะที่เป็นผู้ซื้ออีกฝ่ายหนึ่งได้โดยใช้        
วิธีกรณีพิเศษ  
  เนื้อหาในแนวทางการจัดซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีกรณีพิเศษ ประกอบไปด้วย                     
มติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร เพ่ือประโยชน์ในการอ้างอิงกรณีท่ีส่วนราชการ           
จะด าเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีกรณีพิเศษ ขั้นตอนวิธีการที่จัดซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีกรณีพิเศษ 
ตัวอย่างประกอบการจัดซื้อ ตลอดจนตัวอย่างที่ท าความเข้าใจกรณีการจัดซื้อที่ไม่ถูกต้องในการจัดซื้อวัสดุ
การเกษตรโดยวิธีกรณีพิเศษ เช่น การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากกรมวิชาการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานที่               
ไม่ได้รับสิทธิพิเศษต่าง ๆ จากรัฐบาล เป็นต้น  นอกจากนี้ ได้รวบรวมและจัดท าตัวอย่างประกอบการควบคุม 
วัสดุการเกษตรที่จัดซื้อ และการอนุมัติจ่ายวัสดุเมื่อหน่วยงานผู้เบิกต้องการใช้วัสดุ ประกอบในการจัดท า        
แนวทางการจัดซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีกรณีพิเศษด้วย 
  การจัดซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีกรณีพิเศษต้องอาศัยมติคณะรัฐมนตรีประกอบในการจัดซื้อ 
หากคณะรัฐมนตรีมีมติเปลี่ยนแปลงสิทธิของส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือ
รัฐวิสาหกิจ แตกต่างไปจากมติที่รวบรวมมาพร้อมแนวทางการการจัดซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีกรณีพิเศษ      
ฉบับนี้ การด าเนินการจัดซื้อวิธีการนี้ย่อมเปลี่ยนแปลงไปตามมติที่มีการเปลี่ยนแปลงใหม่ มิได้มีการยึดติด       
จะเปลี่ยนแปลงมิได้ อย่างไรก็ดี แม้มติคณะรัฐมนตรีจะมีการเปลี่ยนแปลงไปบ้างแต่ “แนวทางการจัดซื้อ         
วัสดุการเกษตรโดยวิธีกรณีพิเศษ” เล่มนี้ ก็ยังเป็นประโยชน์ส าหรับการศึกษาท าความเข้าใจในการจัดซื้อ          
วัสดุการเกษตรโดยวิธีกรณีพิเศษต่อไป รวมทั้งสามารถน าไปปรับใช้กับการจัดซื้อวัสดุอื่น ๆ โดยวิธีกรณีพิเศษ
ได้เช่นกัน 
   
 
          
 



แนวทางการจัดซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีกรณีพิเศษ 
 

ความหมายของ “สิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ” หมายความถึง สิทธิพิเศษต่าง ๆ             
ที่รัฐบาลได้ให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืน 
ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือ รัฐวิสาหกิจ ในฐานะที่เป็นผู้ขายหรือ              
ผู้รับจ้างโดยให้ได้รับสิทธิในการจ าหน่ายสิ่งของ หรือรับจ้างท าของให้กับส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมาย
ว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร            
ส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในฐานะที่เป็นผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างอีกฝ่ายหนึ่งได้โดยใช้วิธีกรณีพิเศษ ซึ่งวิธีด าเนินการ
จัดซื้อหรือจัดจ้าง หัวหน้าหน่วยงานผู้ซื้อหรือผู้ว่าจ้างเพียงแต่ให้ติดต่อตกลงราคากับหน่วยงานผู้ขายหรือ             
ผู้รับจ้างที่ได้รับสิทธิพิเศษตามนัยดังกล่าวข้างต้นโดยตรง โดยไม่ต้องสอบราคาหรือประกวดราคา  

ความหมายของ “วัสดุการเกษตร” หมายความถึง การจัดหาสิ่งของทางการเกษตรซึ่งโดยสภาพ   
เมื่อใช้แล้วสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม หรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร (มีอายุการใช้งาน
มากกว่า 1 ปี) และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท 
 
ระเบียบ /มติ ที่เกี่ยวข้อง 

1.  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
2.  มติคณะรัฐมนตรี หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 167  ลงวันที่ 17 

กันยายน 2528 
3.  มติคณะรัฐมนตรีหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 217 ลงวันที่                

2 ธันวาคม 2553 
4.  ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง      

พ.ศ. 2551  
 
วิธีการ/ขั้นตอนการจัดซื้อ 
 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 26 กล่าวถึง            
การจัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การจัดซื้อจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือ
รัฐวิสาหกิจในกรณีดังต่อไปนี้ 
 (1)  เป็นผู้ผลิตพัสดุหรือท างานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซื้อหรือจ้าง 
 (2)  มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดให้ซื้อหรือจ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึงหน่วยงานอื่นที่มี
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนด 

กรณีข้างต้นความหมายของการจัดซื้อโดยวิธีกรณพิีเศษต้องเข้าหลักเกณฑ์ 2 ประการ คือ 
1.  ต้องจัดซื้อจากส่วนราชการ/หน่วยงานของรัฐ  และ 
2.  ต้องมีค าสั่งนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรีให้จัดซื้อหรือจ้างได้โดยไม่ต้องสอบหรือ            

ประกวดราคา 
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ดังนั้น การจัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ จึงมิใช่เพียงจัดซื้อจากส่วนราชการเพียงอย่างเดียวต้องมี          
มติคณะรัฐมนตีให้จัดซื้อหรือจ้างด้วยจึงจะซ้ือโดยวิธีนี้ได้ เช่น 

-  การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์หลักจากกรมวิชาการเกษตร จากการตรวจสอบพบว่า              
ไม่มีค าสั่งนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรีให้จัดซื้อหรือจ้างจากกรมวิชาการเกษตรได้โดยวิธีกรณีพิเศษ  
แต่หากมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อเมล็ดพันธุ์พืชจากกรมวิชาการเกษตร สามารถด าเนินการจัดซื้อได้ตาม 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 

(1)  วงเงินจัดซื้อน้อยกว่าหรือเท่ากับ 100,000 บาท ให้จัดซื้อโดวิธีตกลงราคา ตามระเบียบ  
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 19 

(2)  วงเงินจัดซื้อเกินกว่า 100,000 บาท จัดซื้อได้โดยวิธีวิธีพิเศษ เป็นพัสดุที่โดยลักษณะ 
ของการใช้งานหรือมีข้อจ ากัดทางเทคนิคจ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี     
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 23 (6) 

-  การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวพันธุ์ขยายจากศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว จากการ
ตรวจสอบพบว่ากรมการข้าวได้รับสิทธิพิเศษจากคณะรัฐมนตรีตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี            
ที่ นร 0506/ว 47 ลงวันที่ 22 มีนาคม 2550 อนุมัติให้ส่วนราชการ องค์การ หรือ รัฐวิสาหกิจ ซื้อเมล็ดพันธุ์
จากกรมการข้าวโดยวิธีกรณีพิเศษได้ ดังนั้น การจัดซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวจากศูนย์ขยายเมล็ดพันธุ์ข้าว กรมการข้าว 
จึงจัดซื้อได้โดยวิธีกรณีพิเศษตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข
เพ่ิมเติม ข้อ 26 อาศัยมติคณะรัฐมนตรี หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 47 ลงวันที่ 
22 มีนาคม 2550   

ดังนั้น หากหน่วยงานของท่านประสงค์จะจัดซื้อหรือจ้างจากส่วนราชการ และหากจะด าเนินการ        
โดยวิธีกรณีพิเศษ ต้องตรวจสอบก่อนว่ามีค าสั่งนายกรัฐมนตรีหรือมติคณะรัฐมนตรีให้จัดซื้อหรือจ้างได ้             
โดยวิธีกรณีพิเศษหรือไม่ ซึ่งได้รวบรวมมติที่เก่ียวข้องไว้แล้ว รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 1 

มติคณะรัฐมนตรีให้จัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ เป็นสิทธิพิเศษไม่บังคับ กล่าวคือ เป็นทางเลือกของ          
ส่วนราชการที่จะเลือกซ้ือหรือไม่ก็ได้ กรณีการจัดซื้อเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตรที่มีราคาต่อหน่วย        
ไม่เกิน 50,000 บาท จากร้านสหกรณท์ี่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตร           
แห่งประเทศไทย หรือองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ให้สอบราคาจาก 3 หน่วยงาน และให้รับราคาจาก           
ผู้เสนอราคาต่ าสุด มีมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง 2 ฉบับ คือ    

ฉบับที่ 1  มติคณะรัฐมนตรีหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 167               
ลงวันที่  17 กันยายน 2528  ก าหนดเพดานของวงเงินที่จัดซื้อตั้งแต่ 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 
2,000,000 บาท (วงเงินสอบราคา) และเป็นการจัดซื้อวัสดุการเกษตรและเครื่องมือเครื่องใช้ในการเกษตร
ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 50,000 บาท มติคณะรัฐมนตรีฉบับนี้น ามาใช้ส าหรับการจัดซื้อพันธุ์พืชและ         
พันธุ์สัตว์ไม่ได้ 

ฉบับที่ 2  มติคณะรัฐมนตรีหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 217           
ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2553 ก าหนดประเภทของวัสดุการเกษตรที่สามารถจัดซื้อตามมติคณะรัฐมนตรี
ฉบับนี้ได้ เป็นวสัดุการเกษตรประเภทพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ที่มีราคาต่อหน่วยไม่เกิน 50,000 บาท เท่านั้น 
ก าหนดวงเงินจัดซื้อ ตั้งแต่ 100,000 บาทข้ึนไป ไม่จ ากัดวงเงินขั้นสูงสุด หากเป็นวัสดุการเกษตรประเภทอ่ืน         
ให้น ามติคณะรัฐมนตรีในฉบับที่ 1 มาใช้  
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การจัดซื้อปัจจัยทางการเกษตรของหน่วยงานในสังกัดกรมส่งเสริมการเกษตร ซึ่งเป็นหน่วยงานภูมิภาค 
คือ ส านักงานเกษตรจังหวัด และหน่วยงานส่วนกลางที่มีส านักงานตั้งอยู่ในภูมิภาค เช่น ศูนยป์ฏิบัติการต่าง ๆ 
การจัดซื้อปัจจัยทางการเกษตรที่เกี่ยวข้องกับมติคณะรัฐมนตรี ทั้ง 2 ฉบับ เช่น ต้นพันธุ์มะม่วง จ านวน 
100,000 ต้น วงเงินประมาณการจัดซื้อต้นละ 25 บาท เป็นเงิน 2,500,000 บาท การจัดซื้อพันธุ์พืช 
ได้รับสิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีฉบับที่ 2 หรือประสงค์จะจัดซื้อปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 จ านวน          
100 ตัน วงเงินประมาณการจัดซื้อตันละ 15,000 บาท เป็นเงิน 1,500,000 บาท เป็นการจัดซื้อ          
วัสดุการเกษตรได้รับสิทธิพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรี ฉบับที่ 1 หากหน่วยงานของท่านประสงค์จะจัดซื้อ          
โดยวิธีกรณีพิเศษตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 26 
ก็ย่อมได้ หรือจะไม่ด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษก็ย่อมได ้หากไม่ด าเนินการจัดซื้อวิธีกรณีพิเศษก็สามารถ
ด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีอ่ืน ๆ ตามระเบียบ คือ                                   

1.  การสอบราคา ได้แก่ การจัดซื้อครั้งหนึ่งมีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 
2,000,000 บาท 

2.  การประกวดราคา ได้แก่ การจัดซื้อครั้งหนึ่งมีวงเงินเกินกว่า 2,00,000 บาท  
3.  การจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ ได้แก่ การจัดซื้อครั้งหนึ่งมีวงเงินเกินกว่า 100,000 บาท และเข้าข่าย         

กรณีใดกรณีหนึ่งตามระเบียบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  
ข้อ 23    

4.  การจัดซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิคส์ ได้แก่ การจัดซื้อครั้งหนึ่งมีวงเงินตั้งแต่ 2,00,000 บาท 
ขึ้นไป ให้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ทั้งนี ้หากหน่วยงานของท่านประสงค์ท่ีจะจัดซื้อวัสดุการเกษตรจากร้านสหกรณ์ท่ีกระทรวงเกษตร
และสหกรณ์รับรอง ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย หรือองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร หน่วยงาน
ต้องด าเนินการดังนี้  

ตัวอย่างการจัดซื้อวัสดุการเกษตรที่พบบ่อย เช่น 
1.  จัดซื้อต้นพันธุ์มะม่วง จ านวน 100,000 ต้น วงเงินประมาณการจัดซื้อต้นละ 25 บาท          

เป็นเงิน 2,500,000 บาท เป็นการจัดซื้อวัสดุการเกษตร ประเภทพันธุ์พืช  
2.  จัดซื้อปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 จ านวน 100 ตัน วงเงินประมาณการจัดซื้อตันละ 15,000 บาท          

เป็นเงิน 1,500,000 บาท เป็นการจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
ก่อนการจัดซื้อโดยวิธีกรณีเศษจากร้านสหกรณ์ท่ีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง  ชุมนุมสหกรณ์

การเกษตรแห่งประเทศไทย หรือองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ต้องด าเนินการตรวจสอบตามล าดับ คือ 
1.  เป็นวัสดุการเกษตรหรือเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตรหรือไม่ 
2.  มีราคาต่อหน่วยต้องไม่เกิน 50,000 บาท 
3.  มีวงเงินจัดซื้อเท่าใด 
4.  หากเป็นวัสดุการเกษตรที่มีทั้งพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ หรอืมีปุ๋ย หรือสารเคมี ต้องแยกออกมา           

ให้ชัดเจนทั้งรายการและวงเงิน เพราะมีมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อแตกต่างกัน 
ดังนั้น การจัดซื้อต้นพันธุ์มะม่วงและปุ๋ยเคมีข้างต้น ซึ่งเป็นวัสดุการเกษตรทั้ง 2 รายการ มีราคา          

ต่อหน่วยแต่ละรายการไม่เกิน 50,000 บาท จ าแนกรายละเอียดแต่ละรายการได้ดังนี้ 



 4 

1.  จัดซื้อต้นพันธุ์มะม่วง จ านวน 100,000 ต้น วงเงินประมาณการจัดซื้อต้นละ 25 บาท          
เป็นเงิน 2,500,000 บาท เป็นการจัดซื้อพันธุ์พืช มีราคาเกินกว่า 100,000 บาท มีมติคณะรัฐมนตรี            
ให้ด าเนินการจัดซื้อได้โดยวิธีกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด            
ที่ นร 0506/ว 217 ลงวันที่ 2 ธันวาคม 2553 (กรณีการจัดซื้อพันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ไม่จ ากัดวงเงินขั้นสูง 
วงเงินเท่าใดก็จัดซื้อได้) 

2.  การจัดซื้อปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 จ านวน 100 ตัน วงเงินประมาณการจัดซื้อตันละ 15,000 บาท 
เป็นเงิน 1,500,000 บาท เป็นการจัดซื้อวัสดุการเกษตรที่ไม่ใช่พันธุ์พืชหรือพันธุ์สัตว์ ตามมติคณะรัฐมนตรี
หนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 167 ลงวันที่ 17 กันยายน 2528  เป็นการ
จัดซื้อวัสดุการเกษตรที่มีวงเงินจัดซื้อไม่เกินวิธีสอบราคา (ไม่เกิน2,000,000 บาท) มีมติคณะรัฐมนตรี                
ให้ด าเนินการจัดซื้อได้โดยวิธีกรณีพิเศษตามมติคณะรัฐมนตรีหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด 
ที่ นร 0203/ว 167 ลงวันที่ 17 กันยายน 2528 (หากมีวงเงินจัดซื้อเกินกว่าวิธีสอบราคา คือ เกินกว่า 
2,000,000 บาท ไม่สามารถจัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษได้) 

ขั้นตอนการจัดซื้อวัสดุการเกษตรโดยวิธีกรณีพิเศษ ตามระเบียบระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 26 รายละเอียดตามเอกสารหมายเลข 4 ดังนี้ 

 
 

 
 
               

  
ตัวอย่าง 

 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มตรวจสอบภายใน   กรมส่งเสริมการเกษตร    โทร. 0 2561 4876 

ที ่  กษ 1019 /                                                   วันที่                 กันยายน  2555 

เรื่อง   การจัดซื้อพันธุ์พืชและวัสดุการเกษตร 

เรียน   ................................(.หัวหน้าส่วนราชการ) 

ด้วย..........(หน่วยงาน).........ขออนุมัติจัดซื้อพันธุ์พืชและวัสดุการเกษตร รวม 2 รายการ 
ดังนี้ 

1.  เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องซื้อ......หน่วยงานมีความจ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุการเกษตร
เพ่ือน าไปช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบภัยธรรมชาติในพ้ืนที่......................... การจัดซื้อวัสดุการเกษตรดังกล่าว
เป็นไปตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือเกษตรกร  จ านวน 2 รายการ  ดังนี้                                   

1.1  ต้นพันธุ์มะม่วง จ านวน 100,000 ต้น วงเงินประมาณการจัดซื้อต้นละ 25 บาท   
เป็นเงิน 2,500,000 บาท (เป็นการจัดซื้อพันธุ์พืช อยู่ในวงเงินประกวดราคา) 

1.2  ปุ๋ยเคม ีสูตร 15-15-15 จ านวน 100 ตัน วงเงินประมาณการจัดซื้อตันละ 
15,000 บาท  เป็นเงิน 1,500,000 บาท (เป็นการจัดซื้อวัสดุการเกษตรอยู่ในวงเงินสอบราคา) 

ขั้นตอนที่ 1 เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอซื้อตามระเบียบ ฯ ข้อ 27 เสนอหัวหน้าส่วนราชการ         
มีรายละเอียดดังนี้ 
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หน่วยงาน.................มีความประสงค์จะจัดซื้อวัสดุการเกษตรทั้ง 2 รายการ ข้างต้น        
โดยวิธีกรณีพิเศษจากร้านสหกรณ์ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับรอง ได้แก่ สหกรณ์การเกษตร           
จังหวัดปทุมธานี  ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย หรือองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร และ        
จากการตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามีมติคณะรัฐมนตรีให้จัดซื้อได้ และให้ด าเนินการสอบราคาจากหน่วยงาน         
ทั้ง 3 แห่ง แล้วให้จัดซื้อจากผู้เสนอราคาต่ าสุด 

2.  รายละเอียดของพัสดุที่จัดซื้อ...............ต้องก าหนดรายละเอียด (Spec) ให้ชัดเจน
เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตรวจรับได้ 
  3.  ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ  ดังนี้ 

3.1  ต้นพันธุ์มะม่วง  ราคากลางที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด ต้นละ 25 บาท   
หรือราคาท่ีซื้อครั้งสุดท้าย จาก.......................เมื่อวันที่...............................ราคาต้นละ..............บาท 

3.2  ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15  ราคากลางที่กรมส่งเสริมการเกษตรก าหนด ราคาตัน
ละ 15,000 บาท หรือราคาที่ซื้อครั้งสุดท้าย จาก........................เมื่อวันที่....................ราคาตันละ...........บาท  
(ราคาซื้อครั้งสุดท้ายภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ)   
  4.  วงเงินที่จะซ้ือ (โดยระบุวงเงินงบประมาณ) 4,000,000 บาท ได้ตัง้งบประมาณ             
ไว้ในงบด าเนินงาน  ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ  แผนงบประมาณ : ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจภาคเกษตร          
รหัสงบประมาณ : การผลิต สินค้าเกษตรได้รับการส่งเสริมและพัฒนา 0701179001000000                
รหัสกิจกรรมหลัก : ส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยและได้มาตรฐาน 07011100 

5.  ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้   ภายใน 30 วัน 
6.  วิธีที่ซื้อ (พร้อมชี้แจงเหตุผล) โดยวิธีกรณีพิเศษ  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี          

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 26 อาศัยมติคณะรัฐมนตรีที่เก่ียวข้อง ดังนี้ 
6.1  การจัดซื้อต้นพันธุ์มะม่วง  เป็นการจัดซื้อพันธุ์พืชคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จัดซื้อได้

โดยวิธีกรณีพิเศษ ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0506/ว 217 ลงวันที่ 2 
ธันวาคม 2553  

6.2  การจัดซื้อปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15  เป็นการจัดซื้อวัสดุการเกษตรคณะรัฐมนตรี
อนุมัติให้จัดซื้อได้โดยวิธีกรณีพิเศษ ตามหนังสือส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0203/ว 167 
ลงวันที่ 17 กันยายน 2528 

7.  ขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ให้ปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 71 ดังนี้  

1. นายช านาญ  ความรู้ดี   นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวดอกไม้  หอมดี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ  กรรมการ 
3. นายแมน  สุขมงคล      นกัวิชาส่งเสริมการเกษตร                    กรรมการ 

หมายเหตุ  การแต่งตั้งคณะกรรมการ 
(1)  การจัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพียงอย่างเดียว 
(2)  ลักษณะของคณะกรรมการตามระเบียบประกอบด้วย 

(2.1)  ประธาน 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน 
(2.2)  ประธานต้องเป็นข้าราชการ 
(2.3)  กรรมการ อย่างน้อย 2 คน จะเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ หรือลูกจ้างประจ าก็ได้ 
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(2.4)  จะแต่งตั้งบุคคลภายนอกท่ีมีความรู้ความสามารถเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้                 
(เป็นคนที่ 4) แต่ต้องแต่งตั้งให้ครบองค์ประกอบตามระเบียบให้ครบก่อน คือ ประธานกรรมการ 1 คน            
และกรรมการอย่างน้อย 2 คน 

8.  อ่ืน ๆ  อาจพิจารณาองค์ประกอบอื่น ๆ ประกอบ เช่น หัวหน้าหน่วยงานได้รับมอบ
อ านาจหรือไม่ และหากได้รับมอบอ านาจให้ด าเนินการจัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษแล้ว วงเงินที่ได้รับมอบอ านาจ
อยู่ในวงเงินเท่าใด การจัดซื้อครั้งนี้อยู่อ านาจของใครเป็นผู้ให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อได้  

จงึเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
8.1  ให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อพันธุ์พืชและวัสดุการเกษตร รวม 2 รายการข้างต้น 

วงเงินจัดซื้อ 4,000,000 บาท โดยวิธีกรณพิีเศษ จากชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย หรือ 
สหกรณ์การเกษตรจังหวัดปทุมธานี หรือ องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร ซึ่งเป็นรายที่เสนอราคาต่ าสุด 

8.2  อนุมัติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามท่ีเรียนข้างต้น 
8.3  ลงนามหนังสือถึง ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย  ผู้จัดการ

สหกรณ์การเกษตรจังหวัดปทุมธานี และผู้อ านวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร รวม 3 ฉบับ เพื่อให้มา
เสนอราคาแข่งขันในวันที่...............เดือน.........................พ.ศ................ ในเวลา 10.00 น. ตามท่ีแนบ             
รวม 3 ฉบับ (ตัวอย่างหนังสือเชิญ ตามเอกสารหมายเลข 2) 

 

                                                    ลงชื่อ.......................................................เจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

 ผ่าน     ลงชื่อ.....................................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

*  หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา 
-  เห็นชอบให้ด าเนินการจัดซื้อวัสดุการเกษตร และพันธุ์พืชรวม 2 รายการวงเงิน            

จัดซื้อรวม 4,000,000 บาท โดยวิธีกรณีพิเศษ 
-  อนุมัติคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามที่เสนอข้างต้น 
-  ลงนามหนังสือถึง 3 หน่วยงาน ตามหนังสือที่แนบ 3 ฉบับ แล้ว 
 

                        ลงชื่อ.................................................หัวหน้าส่วนราชการ 

 

*  หัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อได้ไม่จ ากัดวงเงิน  

 
 



 7 

 
 
 
 
 

 1.  เปรียบเทียบราคาของผู้ยื่นซองเสนอราคาทุกราย โดยอาจท าตารางเปรียบเทียบราคา เช่น 
 

ที ่ รายการ 

ราคาที่เสนอ (บาท) 
ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรฯ 

อ.ต.ก. 
สหกรณ์การเกษตร

จว.ปทุมธานี 
ราคา/
หน่วย 

ราคารวม 
ราคา/
หน่วย 

ราคารวม 
ราคา/
หน่วย 

ราคารวม 

1. ต้นพันธุ์มะม่วง                 
จ านวน  100,000 ต้น 

      

2. ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 
จ านวน 100 ตัน 

      

   ราคารวม       
  

2.  เมื่อทราบแต่ละหน่วยงานเสนอราคาอย่างใดแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานเสนอ            
หัวหน้าส่วนราชการขออนุมัติรับราคาโดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ดังนี้ 

 
ขั้นตอน 

  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มตรวจสอบภายใน   กรมส่งเสริมการเกษตร    โทร. 0 2561 4876 

ที ่  กษ 1019 /                                                 วันที่                 กันยายน  2555 

เรื่อง   การจัดซื้อพันธุ์พืชและวัสดุการเกษตร 

เรียน   ................................(.หัวหน้าส่วนราชการ) 

  ตามท่ี....................................(หัวหน้าส่วนราชการ) ให้ความเห็นชอบในการจัดซื้อพันธุ์พืช
และวัสดุการเกษตร รวม 2 รายการ คือ 

1.  ต้นพันธุ์มะม่วง จ านวน 100,000 ต้น วงเงินประมาณการจัดซื้อต้นละ 25 บาท          
เป็นเงิน 2,500,000 บาท     

2.  ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 จ านวน 100 ตัน วงเงินประมาณการจัดซื้อตันละ 15,000 
บาท เป็นเงิน 1,500,000 บาท รวม 2 รายการ เป็นเงิน 4,000,000 บาท โดยวิธีกรณีพิเศษ จากผู้เสนอ
ราคาต่ าสุด 3 ราย คือ ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย, สหกรณ์การเกษตรจังหวัดปทุมธานี และ 
องค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร  นั้น 

ขั้นตอนที่ 2 เมื่อถึงก าหนดให้ยื่นซองเสนอราคาแข่งขันแล้ว  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุรับซองเสนอราคาของผู้ยื่นซองทุกราย ขั้นตอนนี้ไม่มีระเบียบก าหนด แต่ละหน่วยงาน
อาจจะก าหนดวิธีการที่แตกต่างกว่านี้ก็ได้ แล้วให้ด าเนินการดังนี้ 
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  ผลการยื่นซองเสนอราคาในวันที่.........เดือน...................พ.ศ...............ปรากฎรายละเอียด 
ดังนี้ 
 

ที ่ รายการ 

ราคาที่เสนอ (บาท) 
ชุมนุมสหกรณ์
การเกษตรฯ 

อ.ต.ก. 
สหกรณ์การเกษตร 
จังหวัดปทุมธานี 

ราคา/
หน่วย 

ราคารวม 
ราคา/
หน่วย 

ราคารวม 
ราคา/ 
หน่วย 

ราคารวม 

1. ต้นพันธุ์มะม่วง จ านวน 100,000 ต้น       
2. ปุย๋เคมีสูตร 15-15-15                 

จ านวน 100 ต้น 
      

   ราคารวม       

 ตามผลการยื่นซองเสนอราคาของทั้ง 3 ราย เสนอรายละเอียดต่ าสุดแต่ละรายการ ดังนี้ 
1.  ต้นพันธุ์มะม่วง จ านวน 100,000 ต้น วงเงินประมาณการจัดซื้อต้นละ 25 บาท           

เป็นเงิน 2,500,000 บาท  ผู้เสนอราคาต่ าสุด คือ......................................เสนอราคาต้นละ..............บาท 
รวมเปน็เงิน..............บาท ก าหนดส่งมอบภายใน..................วัน พิจารณาได้ว่า 

1.1  ราคาที่เสนอราคา สูงหรือต่ าหรือเท่ากับวงเงินประมาณการ...........................บาท 
หรือร้อยละ.............. 

1.2  ราคาที่เสนอราคา สูงหรือต่ าหรือเท่ากับราคาท่ีจัดซื้อครั้งสุดท้ายจาก..................... 
เมื่อวันที่...................................ในราคาต้นละ..........................บาทหรือร้อยละ........................ 

2.  ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 จ านวน 100 ตัน วงเงินประมาณการจัดซื้อตันละ 
15,000 บาท เป็นเงิน 1,500,000 บาท ผู้เสนอราคาต่ าสุด คือ....................................เสนอราคาต้นละ
.........................บาท รวมเป็นเงิน.........................บาท ก าหนดส่งมอบภายใน........................วัน พิจารณาได้ว่า 

2.1  ราคาที่เสนอราคา สูงหรือต่ าหรือเท่ากับวงเงินประมาณการ............................บาท 
หรือร้อยละ............... 

2.2  ราคาที่เสนอราคา สูงหรือต่ าหรือเท่ากับราคาท่ีจัดซื้อครั้งสุดท้ายจาก.....................
เมื่อวันที่.............ในราคาต้นละ...............บาทหรือร้อยละ............ รวมจัดซื้อ 2 รายการ เป็นเงิน...............บาท 
พิจารณาได้ว่า ราคาท่ีเสนอแต่ละรายการมีราคาไม่สูงกว่าวงเงินประมาณการและเมื่อเปรียบเทียบกับราคาซื้อ 
ครั้งสุดท้ายทุกรายการมีราคาต่ ากว่า พิจารณาแล้วเห็นสมคารให้รับราคาจากผู้เสนอราคาต่ าแต่ละรายการ
ตามท่ีเรียนข้างต้น 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาหากเห็นชอบตามผลการแข่งขันราคาขอให้อนุมัติรับราคาจาก         
ผู้เสนอราคาต่ าแต่ละรายการดังนี้ 

1.  ต้นพันธุ์มะม่วง จ านวน 100,000 ต้น รับราคาจาก...............ในราคาต้นละ...........บาท 
รวมเป็นเงิน...............................บาท ก าหนดส่งของ................วัน  
  2.  ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 จ านวน 100 ตัน รับราคาจาก...........ในราคาตันละ........บาท 
รวมเป็นเงิน.........................บาท ก าหนดส่งของ................วนั   
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รวมจัดซื้อ 2  รายการเป็นเงิน.......................บาท เป็นการจัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติ         
ให้รับราคาได้ 
 

                                                 ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

ผ่าน    หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

 

    ลงชื่อ......................................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 

  -   อนุมัติรับราคา ตามเสนอ 

 

    ลงชื่อ........................................................หวัหน้าส่วนราชการ 
 

หมายเหตุ  การจัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติให้รับราคาได้ไม่จ ากัดวงเงิน ตามระเบียบ
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 67 

 

 

 

 

 
 

 
ตัวอย่างหนังสือสั่งซ้ือ 

  

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   กลุ่มตรวจสอบภายใน   กรมส่งเสริมการเกษตร    โทร. 0 2561 4876 

ที ่  กษ 1019 /                                                  วันที่                 กันยายน  2555 

เรื่อง   การจัดซื้อพันธุ์พืชและวัสดุการเกษตร 

เรียนหัวหน้าส่วนราชการ................... 

  ตามท่ีหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติให้รับราคาการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จ านวน 2 รายการ 
ดังนี้ 
  1.  ต้นพันธุ์มะม่วง จ านวน 100,000 ต้น รับราคาจาก.................ในราคาต้นละ.........บาท 
รวมเป็นเงิน...............................บาท ก าหนดส่งของ................วัน  

ขั้นตอนที่ 3 ขั้นตอนการจัดท าสัญญา หลังจากหัวหน้าส่วนราชการอนุมัติให้รับราคาแล้วให้เจ้าหน้าที่
พัสดุด าเนินการจัดท าสัญญากับผู้ขาย  ส าหรับการจัดท าสัญญาที่ด าเนินการจัดซื้อโดยวิธี
กรณีพิเศษ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
ข้อ 133 (3) ส่วนราชการอาจด าเนินการจัดท าสัญญาเป็นข้อตกลงได้ (เป็นหนังสือหรือ
ใบสั่งซื้อก็ได้) กรณีนี้จะด าเนินการจัดท าสัญญาเป็นข้อตกลงลักษณะหนังสือสั่งซื้อ 
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  2.  ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15 จ านวน 100 ตัน รับราคาจาก..............................................
ในราคาตันละ....................บาท รวมเป็นเงิน.......................................บาท ก าหนดส่งของ..........................วัน 
รวม 2 รายการเป็นเงิน............................บาท นั้น 
     จากการตรวจสอบแล้วการจัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษ  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี           
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 133 (3) การจัดซื้อโดยวิธีกรณีพิเศษจะท าเป็น         
หนังสือไว้ต่อกันก็ได้ โดยไม่ต้องท าสัญญา โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ และหน่วยงาน           
ที่รับราคาเป็นหน่วยงานของรัฐ มีความน่าเชื่อถือที่จะปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดของทางราชการได้           
จึงเห็นสมควรท าสัญญาเป็นข้อตกลงลักษณะหนังสือสั่งซื้อ หากพิจารณาเห็นชอบขอได้โปรดลงนามหนังสือ
สั่งซื้อ  จ านวน...................ฉบบั (หนังสือตามเอกสารหมายเลข 3) 
 
 
 

 เมื่อจัดท าข้อตกลงเสร็จเรียบร้อย (มีการจัดส่งหนังสือสั่งซื้อและมีผู้รับหนังสือเรียบร้อยแล้ว) ให้จัดส่ง
หนังสือสั่งซื้อให้กับผู้เกี่ยวข้อง ดังนี้ 
 1.  แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แต่ละคนให้ทราบเพ่ือให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 71  เอกสารที่ต้องจัดส่งให้คณะกรรมการ 
ประกอบด้วย 

1.1  หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ 
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 71 ดังนี้ 

(1)  ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญา                
หรือข้อตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการก่อน 
  (2)  ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีที่มีการทดลอง
หรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้น   
มาให้ค าปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ 
ก็ได ้ในกรณีจ าเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 
  (3)  โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่ง และให้ด าเนินการ           
ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 
  (4)  เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบ          
พัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ พร้อมกับ            
ท าใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อยสองฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และ
เจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังและรายงาน 
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงาน
หัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี 
 

ขั้นตอนที่ 4 แจ้งผู้เกี่ยวข้องให้ทราบในการจัดท าสัญญา เพ่ือให้ปฏิบัติตามระเบียบและเงื่อนไขท่ีก าหนด 
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  (5)  ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจ านวน หรือส่งมอบครบจ านวน 
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจ านวนที่ถูกต้อง 
โดยถือปฏิบัติตาม (4) และโดยปกติให้รับรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ
ภายใน ๓ วันท าการ นับแต่วันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ของส่วนราชการที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ านวน
ที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 
  (6)  การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่ง
ไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติ          
ให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่            
ตรวจพบ 
  (7)  ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุ โดยท าความเห็นแย้งไว้ให้เสนอ        
หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงด าเนินการตาม            
(4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี 

1.2  หนังสือสั่งซื้อพร้อมรายละเอียดและเงื่อนไขการจัดซื้อวัสดุแต่ละรายการ 
2.  การจัดซื้อวัสดุการเกษตรแต่ละข้อตกลง (ใบสั่งซื้อ) มีมูลค่าเกินกว่า 1,000,000 บาท                

ต้องจัดส่งส าเนาใบสั่งซื้อไปยังส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน และกรมสรรพากร ตามระเบียบตามระเบียบ          
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 135 
 
 
 
 

 ผู้ขายมาส่งมอบวัสดุการเกษตร โดยต้องมีหลักฐาน ประกอบด้วย ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบก ากับภาษี  
และเม่ือส่วนราชการได้รับแจ้งการส่งของให้ด าเนินการ ดังนี้ 
 1.  ตรวจสอบในเงื่อนไขการสั่งซื้อ ให้น าไปส่งมอบ ณ ที่ใด ให้ผู้ขายไปส่งมอบตามเงื่อนไข              
ถ้าหากเงื่อนไขในการสั่งซื้อไม่ระบุ ให้ส่งมอบที่ส านักงานของผู้ซื้อ หากไม่สามารถส่งมอบได้หรือผู้ซื้อไม่มี
สถานที่เพียงพอ ให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการพิจาณาสั่งด าเนินการให้สอดคล้องกับความต้องการโดยหัวหน้า
ส่วนราชการอาจพิจารณาเปลี่ยนแปลงสัญญาก าหนดสถานที่ส่งมอบได้ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี           
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 136  
 2.  เมื่อสถานที่ส่งมอบชัดเจนแล้วให้ผู้ขายส่งมอบตามเงื่อนไข แล้วให้เจ้าหน้าพัสดุลงชื่อรับวัสดุ            
โดยตรวจสอบรายละเอียดตามใบส่งของเป็นไปตามวัสดุที่ส่งหรือไม่ พร้อมนับจ านวนตามที่การส่งมอบ             
หากมีความแตกต่างจากใบส่งของให้หมายเหตุในใบส่งของให้ชัดเจนพร้อมลงชื่อก ากับ ระบุวัน เดือน ปี            
ที่รับให้ชัดเจน 
 3.  แจ้งให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบการส่งของเพ่ือให้ไปด าเนินการตรวจรับโดยเร็ว 
 4.  เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับทราบการส่งของแล้วต้องไปด าเนินการตรวจรับตามเงื่อนไข
ของหนังสือสั่งซื้อและตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม         
ข้อ 71 และหากเงื่อนไขมีการสุ่มวิเคราะห์ ก็ให้ด าเนินการสุ่มตัวอย่างส่งมอบให้หน่วยงานราชการวิเคราะห์ 
หาความถูกต้องของวัสดุที่ส่งมอบ 
 

ขั้นตอนที่ 5 ผู้ขายส่งมอบวัสดุการเกษตร 
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 5.  เมื่อคณะกรรมการด าเนินการตรวจรับเป็นการถูกต้อง ครบถ้วน และหากมีความถูกต้องให้
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุทุกคนลงลายมือชื่อในเอกสารตรวจรับ (ตัวอย่างตามเอกสารหมายเลข 6)             
หากกรรมการคนใดไม่เห็นด้วย ให้ท าความเห็นแย้งเสนอหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการ ผลการสั่ง
การเป็นประการใดให้ด าเนินการที่สั่งการ 
 6.  ผลการตรวจรับของคณะกรรมการถูกต้องให้ด าเนินการ ดังนี้ 

6.1  รายงานผลการตรวจรับให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี    
ว่าด้วยกาพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 71 (4) 

6.2  เสนอหัวหน้าส่วนราชการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย           
การเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ. 2551 ข้อ 32 

6.3  ให้เจ้าหน้าที่พัสดุน าวัสดุที่ตรวจรับถูกต้องควบคุมตามแบบควบคุมวัสดุ ตามระเบียบ        
ส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 (ตามเอกสารหมายเลข 5) 

7.  ผู้รับผิดชอบโครงการต้องการใช้วัสดุ ต้องขออนุมัติเบิกจ่ายวัสดุจากคลัง (ตามเอกสารหมายเลข 7) 
แล้วให้หัวหน้าหน่วยพัสดุ ** เป็นผู้อนุมัติสั่งจ่าย ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกาพัสดุ พ.ศ. 2535 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 153 
 
หมายเหตุ   
 **  หัวหน้าหน่วยพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ข้อ 153 
หมายถึง  หัวหน้าหน่วยงานระดับแผนกหรือต่ ากว่าระดับแผนกท่ีมีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ หรือ
ข้าราชการอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สัง่จ่ายพัสดุ  
                 *  หัวหน้าส่วนราชการ  
  -   ส าหรับราชการบริหารส่วนกลาง หมายถึง อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอ่ืน
และมีฐานะเป็นนิติบุคคล 
  -   ส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายถึง ผู้ว่าราชการจังหวัด 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 



 
 

เอกสารหมายเลข 1 

 
 
 
 



รายชื่อสทิธิพิเศษของหน่วยงาน 
และรัฐวิสาหกิจ (ประเภทบังคับ) 

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553) 



รายชื่อสทิธิพิเศษของหน่วยงาน 
และรัฐวิสาหกิจ (ประเภทไม่บังคับ) 

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553) 

 



มติคณะรัฐมนตรี และ

หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง

ดานการขนสง

1 การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน  บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  หลักการ   1. ใหขาราชการ  ลูกจางสวนราชการ ตลอดจน  1. เมื่อวันที่  31  ส.ค. 42 (ตามหนังสือ

เดินทางไปราชการตางประเทศ พนักงานรัฐวิสหากิจหรือหนวยงานอื่นของรัฐที่ จะเดินทาง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ สร

ไปราชการตางประเทศหรือกลับจากตางประเทศ   ใหซื้อบัตร 0202/ ว 139 ลงวันที่ 2 ก.ย. 42)

โดยสารเครื่องบินจากบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน)  2. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด

แตเพียงแหงเดียว ที่ กค 0526.5/ว 103 ลงวันที่ 9 ธ.ค. 42

                   2. บริษัท การบินไทยฯ   ตองใหสวนลดตามอัตรา  3. หนังสือกระทวงการคลัง ดวนที่สุด

ที่กําหนดให แยกเปน 2 กรณี คือ ที่ กค 0408.2/ว 71 ลงวันที่ 22 ส.ค. 46

                       2.1 กรณีไมมีสายการบินอื่นเขามาเกี่ยวของ  4. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด

                       2.2 กรณีมีสายการบินอื่นเขามาเกี่ยวของ  ที่ กค 0408.2/ ว 112 ลงวันที่ 30 ธ.ค. 46

                  3. การเดินทางไปราชการชั่วคราว หรือเดินทาง

กลับจากตางประเทศภายในระยะเวลาไมเกิน 1 ป ใหซื้อทั้ง

เที่ยวไป และกลับ

                  4. ถามีความจําเปน หรือไมสะดวกที่จะเดินทาง

โดยเครื่องบินของบริษัท การบินไทยฯ (TG) ใหเลือกเดินทาง

โดยเครื่องบินของสายการบินอื่นได

                 5. ถาไมมีตัวแทน หรือสาขาของบริษัทฯ อยูใน

ตางประเทศ ใหซื้อจากสายการบินอื่นได

                 6. ถาไมสามารถปฏิบัติตามขอ 1 - 5 ได ใหขอทํา

ความตกลงกับกระทรวงการคลัง เปนกรณีๆ ไป

รายชื่อสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ (ประเภทบังคับ) (ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)

ลําดับที่ ประเภทสินคาและบริการ หนวยงาน สิทธิและเงื่อนไข



มติคณะรัฐมนตรี และ

หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง

รายชื่อสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ (ประเภทบังคับ) (ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)

ลําดับที่ ประเภทสินคาและบริการ หนวยงาน สิทธิและเงื่อนไข

     ขอยกเวน  กรณีดังตอไปใหถือปฏิบัติเปนกรณีพิเศษ

โดยไมตองขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง

     1. ในกรณีมีความประสงคจะซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของ

สายการบินอื่น นอกจากสายการบิน ตามที่ระบุไวตามขอ  จ

ของหนังสือกระทรวงการคลังที่  กค  0526.5 / ว 103  ให 

เปรียบเทียบราคาคาบัตรโดยสารจากบริษัท การบินไทย จํากัด

จํากัด (มหาชน) กับสายการบินอื่น    หากสายการบินอื่นมี

ราคาต่ํากวาไมนอยกวารอยละ 25 ก็ใหซื้อจากสายการบิน

อื่นได

     2. ในกรณีมีความจําเปน และประสงคจะซื้อบัตรโดยสาร

เครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) โดยผาน

ตัวแทนจําหนาย ก็สามารถทําได   แตตองมีราคาต่ํากวา ราคา

บัตรที่ซื้อจากบริษัท การบินไทยฯ  โดยตรง

     3. กรณีจะดําเนินการจัดซื้อบัตรโดยสารจากบริษัท

การบินไทยฯ  หรือจากสายการบินอื่น ใหมีหนังสือสอบถาม

ราคาคาบัตรจากบริษัท การบินไทยฯ กอน และ บริษัท

การบินไทยฯ จะมีหนังสือแจงใหทราบภายใน 3  วันทําการ

นับแตวันที่ไดรับหนังสือ หากไมแจงภายในระยะเวลาที่กําหนด

หรือแจงวาไมสามารถจัดใหได   สวนราชการฯ สามารถซื้อบัตร

จากสายการบินอื่นได     โดยใหอยูในดุลยพินิจของหัวหนา

สวนราชการ



มติคณะรัฐมนตรี และ

หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง

รายชื่อสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ (ประเภทบังคับ) (ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)

ลําดับที่ ประเภทสินคาและบริการ หนวยงาน สิทธิและเงื่อนไข

     4. ในกรณีจําเปนที่ตองเดินทางกับสายการบินที่ปฏิเสธ

การรับบัตรโดยสารที่ออกผานโดย บริษัท การบินไทยฯ 

สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่นของรัฐสามารถซื้อ

บัตรโดยสารของสายการบินนั้นได โดยตรง(รายชื่อสายการบิน

ปรากฎในหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค

0526.5 / ว 103  ขอ ข (4))

     แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อ

     1. ใหสอบถามราคาบัตรโดยสารจากบริษัท การบินไทยฯ

เปนหนังสือ (รายละเอียดตามที่กําหนดในหนังสือ 

กระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 103 ขอ ค 1)

     2. บริษัท การบินไทยฯ จะแจงราคาบัตรโดยสาร ณ วันที่

ทําการสอบถามราคาบัตรโดยสารใหทราบ เมื่อสวนราชการ

รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ ตองการใหยืนยันราคาบัตร

โดยสารนั้นๆ

     การเบิกจายคาบัตรโดยสาร

     1. เมื่อสวนราชการไดรับแจงใหชําระหนี้จาก บริษัท

การบินไทยฯ ใหใชใบแจงหนี้ของบริษัทเปนหลักฐานใน

การเบิกจายโดยไมตองรอรายงานการเดินทางหรือกากตั๋ว

โดยสารเครื่องบิน



มติคณะรัฐมนตรี และ

หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง

รายชื่อสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ (ประเภทบังคับ) (ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)

ลําดับที่ ประเภทสินคาและบริการ หนวยงาน สิทธิและเงื่อนไข

     2. กรณีจายเปนเงินสด และขอเบิกจากทางราชการภายหลัง

ใหใชหลักฐานการขอบัตรโดยสาร กับบริษัท การบินไทยฯ

พรอมใบเสร็จรับเงินที่ออกในนามสวนราชการ และการตั๋ว

โดยสารเครื่องบิน เปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย

     หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0409.6/ว 71 ลว 22 ต.ค. 50

กําหนดใหสวนราชการที่ซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินแบบ E-Ticket

ใหใชใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary Receipt)

เปนหลักฐานประกอบการเบิกจายเงินได

     3. กรณีประสงคจะเดินทางออกนอกเสนทางที่จะไปปฏิบัติ

ราชการ ใหขาราชการที่เดินทางเปนผูรับผิดชอบในสวนนั้น

และใหนําใบเสร็จรับเงินที่บริษัท การบินไทยฯ ออกใหในนาม

สวนราชการเทานั้น มาเบิกได

     4. การซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินของคูสมรส บุตร และ

ผูติดตามที่เดินทางโดยใชเงินของทางราชการ ตองถือปฏิบัติ

ตามมติฉบับนี้



มติคณะรัฐมนตรี และ

หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง

รายชื่อสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ (ประเภทบังคับ) (ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)

ลําดับที่ ประเภทสินคาและบริการ หนวยงาน สิทธิและเงื่อนไข

ดานอุตสาหกรรม

2 น้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑ จาก  1. การปโตรเลียมแหงประเทศไทย (ปตท.)       ใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  23 มกราคม 1. เมื่อวันที่ 27 ต.ค. 41 (ตามหนังสือ

ปโตรเลียม ปจจุบัน เปลี่ยนชื่อเปน บริษัท ปตท. จํากัด 2539  และมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่  13 กุมภาพันธ 2539 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร

(มหาชน)  (บมจ.ปตท.)       1. การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวนไมเกิน 10,000 ลิตร 0205/ ว 180 ลงวันที่ 29 ต.ค. 41)

ตองปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  2. เมื่อวันที่ 15 มิ.ย. 42 (ตามหนังสือ

หรือระเบียบพัสดุของหนวยงานนั้นๆ ซึ่งจะดําเนินการโดยวิธี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร

ใดขึ้นอยูกับวงเงินในการจัดซื้อในแตละกรณี 0205/ ว 89 ลงวันที่ 16 มิ.ย. 42)

      2. การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิงจํานวนตั้งแต 10,000 ลิตร  3. เมื่อวันที่ 11 มิ.ย. 45 (ตามหนังสือ

ขึ้นไป ตองจัดซื้อจาก  บมจ.ปตท. หรือคลังน้ํามันหรือสถานี สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร

บริการจําหนายน้ํามันเชื้อเพลิงของปตท. โดยตรง โดยวิธี 0205/7217 ลงวันที่ 13 มิ.ย. 45)

กรณีพิเศษ(ความหมายน้ํามันเชื้อเพลิงถือตาม มาตรา 4 แหง 

พระราชบัญญัติน้ํามันเชื้อเพลิง พ.ศ. 2521)

      มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่  11 มิถุนายน  2545 เห็นชอบ

ใหสวนราชการ และรัฐวิสาหกิจถือปฏิบัติ     เรื่องการจัดซื้อ

น้ํามันเชื้อเพลิงและผลิตภัณฑจากปโตรเลียมตามมติ

คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2542 ตอไป   ยกเวน

การจัดซื้อน้ํามันเตาของการไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศไทย

ตั้งแต 10,000 ลิตรขึ้นไป ใหจัดซื้อจาก บมจ.ปตท. รอยละ 80

สวนที่เหลือรอยละ 20 ใหจัดซื้อตามขอบังคับของการไฟฟา

ฝายผลิตแหงประเทศไทยวาดวยการพัสดุ   โดยใหมีการแขงขัน

ดานราคา



มติคณะรัฐมนตรี และ

หนังสือเวียนกระทรวงการคลัง

รายชื่อสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ (ประเภทบังคับ) (ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)

ลําดับที่ ประเภทสินคาและบริการ หนวยงาน สิทธิและเงื่อนไข

3 อาหารเสริม (นม) โรงเรียน  - องคการสงเสริมกิจการโคนมแหง  - ใหทุกหนวยงานของรัฐที่มีงบประมาณซื้ออาหารเสริม มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 16 ก.พ.

ประเทศไทย (อ.ส.ค.) (นม) โรงเรียน จัดซื้อจาก อ.ส.ค. โดยวิธีกรณีพิเศษ 2553 แจงตามนัยหนังสือสํานักเลขา

ทั้งนี้ใหองคการสงเสริมกิจการโคนมแหงประเทศไทย ธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/ว 46 

 ไดรับสิทธิพิเศษดังกลาวจนถึงสิ้นเดือนกันยายน 2556 เมื่อวันที่ 19 ก.พ. 53



มติคณะรัฐมนตรี และ

หนังสือเวียนสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ดานบริการวิชาการ และ

การวิจัย

1 ดานบริการวิชาการ  และ ทุกมหาวิทยาลัยของรัฐ  1. รับทํางานวิชาการ  และงานวิจัยในขอบเขตสาขาวิชา เมื่อวันที่  2 ก.พ. 31 (ตามหนังสือ

การวิจัย ที่จัดใหมีการเรียนการสอนในมหาวิทยาลัย สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 2. ใหซื้อ/จางไดโดยวิธีกรณีพิเศษ ที่ นร 0202/ว 17 ลว 4 ก.พ. 31)

2 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ  - ไดรับเชนเดียวกับมหาวิทยาลัยของรัฐ เมื่อวันที่ 4 ก.ค. 32 (ตามหนังสือ

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ นร 0202/ว 86 ลว 6 ก.ค. 32)

3 สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร  1. สั่งจางงานเกี่ยวกับการใหการศึกษาวิจัยและการให เมื่อวันที่  29 พ.ย. 26 (ตามหนังสือ

และเทคโนโลยีแหงประเทศไทย บริการในลักษณะอื่นที่เปนงานดานวิชาการและวิจัย สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 2. ใหซื้อ หรือจางไดโดยวิธีกรณีพิเศษ ที่ นร 0203/ ว 196 ลว 2 ธ.ค. 26)

ว 196 ลงวันที่  2  ธ.ค. 26)

4 สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกลา อนุมัติใหสวนราชการตางๆ สั่งจางหรือสั่งซื้อของใชราชการที่สถาบัน เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 17 (ตาม

เทคโนโลยีพระจอมเกลาทําหรือผลิตขึ้นไดเปนกรณีพิเศษ โดยไมตอง หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี

ประกวดราคาหรือสืบราคา ที่ สร.0701/ว14 ลว 19 ธ.ค

17)

รายชื่อสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ(ประเภทไมบังคับ) (ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)

ลําดับที่ ประเภทสินคา และบริการ หนวยงาน สิทธิ และเงื่อนไข คําสั่งนายกรัฐมนตรี



มติคณะรัฐมนตรี และ

หนังสือเวียนสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รายชื่อสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ(ประเภทไมบังคับ) (ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)

ลําดับที่ ประเภทสินคา และบริการ หนวยงาน สิทธิ และเงื่อนไข คําสั่งนายกรัฐมนตรี

5 สั่งซื้อ สั่งจางผลิตหุนจําลอง  ศูนยประยุกต และบริการ  1. สวนราชการประสงคจะซื้อ หรือจาง  1. เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 41

อวัยวะภายในของมนุษย วิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล  2. เฉพาะการทําหุนจําลองอวัยวะภายในของมนุษย (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

 3. ใหจัดซื้อจัดจางไดโดยวิธีกรณีพิเศษตามหลักเกณฑของ คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0205/ว(ล)

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ 26 12361 ลว 23 ก.ย. 41)

    -  การสั่งซื้อ สั่งจางทําหุนจําลองอื่นๆ และผลิตภัณฑอื่นๆ  2. เมื่อวันที่ 2 พ.ย. 42 (ตามหนังสือ

ใหถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ก.พ. 31 สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

(ไมใหสิทธิพิเศษแกหนวยงานใดเพิ่มเติม) ดวนที่สุด  ที่ นร 0205/15082

ลว 2 พ.ย. 42)

ดานอุตสาหกรรม

6 อาหารสําเร็จรูป โรงงานหลวงอาหารสําเร็จรูป  -  ใหซื้อผลิตภัณฑ หรืออาหารสําเร็จรูปจากโรงงานหลวง เมื่อวันที่ 13 พ.ย. 22 (ตามหนังสือ

อาหารสําเร็จรูปไดโดยวิธีกรณีพิเศษ โดยไมตองสืบราคาหรือ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ประกวดราคาโดยผานทางสหกรณ ที่ นร0203/ว 193 ลว 20 พ.ย. 22)

7 ผลิตภัณฑของ ออป. และ องคการอุตสาหกรรมปาไม  - ใหซื้อ หรือจาง ไดโดยวิธีกรณีพิเศษไมตองประกวดราคา เมื่อวันที่ 10 ม.ค. 27 (ตามหนังสือ

การรับจางอบไม ไสไม  หรือสอบราคา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อัดน้ํายาไม ที่ นร 0203/ว 5 ลว 16 ม.ค. 27)



มติคณะรัฐมนตรี และ

หนังสือเวียนสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รายชื่อสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ(ประเภทไมบังคับ) (ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)

ลําดับที่ ประเภทสินคา และบริการ หนวยงาน สิทธิ และเงื่อนไข คําสั่งนายกรัฐมนตรี

8 งานวิจัย - พัฒนาอาวุธ และ ศูนยการอุตสาหกรรมปองกัน  1. ใหสวนราชการ สังกัดกระทรวงกลาโหมซื้อหรือจางเฉพาะ  1. เมื่อวันที่ 24 ม.ค. 21

การผลิตอาวุธ ประเทศและพลังงานทหาร  งานวิจัย - พัฒนาอาวุธ ดังนี้ (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

   - ใหจัดซื้อ/จัดจางได โดยวิธีกรณีพิเศษ คณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/1191

   - ภายใตเงื่อนไขวา การกําหนดคุณลักษณะเฉพาะที่เปนการเจาะจลว  25  ม.ค. 21)

หรือระบุยี่หอ และแบบ ตองปรากฏในรายงานเสนอขออนุมัติตอผูมี

อํานาจสั่งซื้อ หรือ สั่งจาง ถึงเหตุผลและความจําเปนในการที่ตอง

กําหนดเชนนั้นดวยทุกครั้ง

  2. ใหสวนราชการของกระทรวงตางๆ สั่งซื้อ หรือสั่งจางสรางอาวุธ 2. เมื่อวันที่  31  ส.ค. 25 

จากหนวยงานสรางอาวุธของกระทรวงกลาโหมไดโดยวิธีกรณีพิเศษ (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

โดยใหถือเปนหลักปฏิบัติตั้งแตวันที่ 31 ส.ค. 25 และผอนผันให คณะรัฐมนตรี  ดวนมาก ที่ สร

สวนราชการจายเงินลวงหนาได 75 เปอรเซ็นต 0203/16568 ลว 6 ก.ย. 25)

9 การซื้อผลิตภัณฑน้ํามันตางๆ  โรงงานกลั่นน้ํามันฝาง         -   ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ในสังกัดกระทรวงกลาโหมซื้อ เมื่อวันที่  3 ก.ย.  28 (ตามหนังสือ

ผลิตภัณฑน้ํามันชนิดตางๆ จากโรงกลั่นน้ํามันฝาง  กรมการพลังงานสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ทหาร โดยวิธีกรณีพิเศษเพิ่มขึ้นอีกแหงหนึ่ง (นอกเหนือจาก ปตท.) ที่ นร 0203/12867 ลว 6 ก.ย. 28)

10 การซอมอากาศยาน บริษัท อุตสาหกรรมการบิน    - หากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น เมื่อวันที่ 16 ธค. 2546 (ตามหนังสือ

ใหแกสวนราชการตางๆ จํากัด ของรัฐที่ประสงคจะซื้อหรือจางบริษัทอุตสาหกรรม สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 

การบิน จํากัด เกี่ยวกับพัสดุอุปกรณอากาศยาน หรือ ดวนที่สุด ที่ นร 0504/19137 

การซอมอากาศยานและอุปกรณ ใหดําเนินการซื้อ ลว 24 ธ.ค. 46)

หรือจางไดโดยวิธีกรณีพิเศษ



มติคณะรัฐมนตรี และ

หนังสือเวียนสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รายชื่อสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ(ประเภทไมบังคับ) (ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)

ลําดับที่ ประเภทสินคา และบริการ หนวยงาน สิทธิ และเงื่อนไข คําสั่งนายกรัฐมนตรี

 ดานสาธารณูปโภค

11 ใหบริการ (ไฟฟา ประปา)  1. การไฟฟานครหลวง  1. ถาสวนราชการประสงคจะใชบริการจางภายในอาคาร เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 22 

ภายในตัวอาคารที่เปนงาน  2. การไฟฟาสวนภูมิภาค  2. ใหจางไดโดยไมตองประกวดราคา / สอบราคา (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

การปรับปรุงหรือเปลี่ยนแปลง  3. การประปานครหลวง  3. ใหดําเนินการไดโดยวิธีกรณีพิเศษ คณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/

แกสวนราชการ  4. การประปาสวนภูมิภาค ว 209 ลว 14 ธ.ค. 22)

12 ใหบริการ (ไฟฟา ประปา)  1. การไฟฟานครหลวง  1. ถาสวนราชการประสงคจะใชบริการจางภายนอกอาคาร คําสั่งนายกรัฐมนตรี

ภายนอกตัวอาคาร  2. การไฟฟาสวนภูมิภาค  2. ใหจางไดโดยไมตองประกวดราคา / สอบราคา (ตามหนังสือสํานัก

 3. การประปานครหลวง  3. ใหดําเนินการไดโดยวิธีกรณีพิเศษ เลขาธิการคณะรัฐมนตรี  

 4. การประปาสวนภูมิภาค ที่ สร 0203/ ว 171 

ลว 25 ก.ย. 23)

โทรศัพท

13 การติดตั้งโทรศัพทในสวนที่ตอง บริษัท ที โอ ที จํากัด (มหาชน) การติดตั้งโทรศัพทในสวนที่ตองเชื่อมโยงกับขายสายของ ที โอ ที  เมื่อวันที่ 6 ธ.ค. 31 (ตามหนังสือ

เชื่อมโยงกับขายสายของ TOT ใหสั่งจางไดโดยวิธีกรณีพิเศษ สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ นร 0205/ว 190 ลว 12 ธ.ค. 31)

ดานสินคาเกษตร

14 เมล็ดพันธุพืช  กรมสงเสริมการเกษตร 1. สวนราชการประสงคจะซื้อเมล็ดพันธุพืชที่กรมสงเสริม เมื่อวันที่ 10 เม.ย. 27 (ตามหนังสือ

     การเกษตรผลิตไดเอง สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 2. ใหซื้อไดโดยวิธีกรณีพิเศษไมตองสอบราคา / ประกวดราคา ที่ นร 0203/ว 55 ลว 12 เม.ย. 27)



มติคณะรัฐมนตรี และ

หนังสือเวียนสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รายชื่อสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ(ประเภทไมบังคับ) (ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)

ลําดับที่ ประเภทสินคา และบริการ หนวยงาน สิทธิ และเงื่อนไข คําสั่งนายกรัฐมนตรี

15 ขาวสาร และเครื่องบริโภค  1. องคการคลังสินคา  1. ถาประสงคจะซื้อจากหนวยงานเหลานี้  1. เมื่อวันที่ 25 ก.ค. 32

ของสวนราชการ  2. องคการตลาดเพื่อเกษตรกร  2. ใหแจงหนวยงานเหลานี้ไมนอยกวา 3 ราย  เขามาเสนอราคา (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

 3. องคการตลาด ก.มหาดไทย  3. ใหซื้อจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด โดยวิธีกรณีพิเศษ คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 95

 4. ชุมนุมสหกรณการเกษตร ลว 31 ก.ค. 32)

แหงประเทศไทย  2. เมื่อวันที่ 24 ส.ค. 36 (ตามหนัง

 5. สถาบันเกษตรกรที่อยูพื้นที่ สือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ใกลที่สุด ที่ นร 0205/ว 145 ลว 30 ส.ค. 36)

16 วัสดุการเกษตร เครื่องมือเครื่องใช 1. รานสหกรณที่กระทรวงเกษตร  1. ถาประสงคจะซื้อจากหนวยงานเหลานี้ 1. เมื่อวันที่ 10 ก.ย. 28

ในการเกษตร และสหกรณรับรอง  2. ในราคาตอหนวยไมเกิน 50,000 บาท (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

 2. ชุมนุมสหกรณการเกษตร  3. ใหสอบราคาจากทั้ง 3 หนวยงานกอน คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ ว167

แหงประเทศไทย  4. ใหซื้อจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด  โดยวิธีกรณีพิเศษ ลว 17 ก.ย. 28)

3. องคการตลาดเพื่อเกษตรกร

17 พันธุพืช และพันธุสัตว  1. รานสหกรณที่กระทรวง  1. สวนราชการ หรือหนวยงานที่ประสงคจะจัดซื้อวัสดุ เมื่อวันที่ 4 มี.ค.  40

เกษตรและสหกรณรับรอง การเกษตรที่เปนพันธุพืชและพันธุสัตว (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

 2. ชุมนุมสหกรณการเกษตร  2. ซึ่งมีราคาตอหนวยไมเกิน 50,000 บาท ในวงเงินที่ตอง คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 59

แหงประเทศไทย ปฏิบัติตามวิธีสอบราคา ตามระเบียบพัสดุที่หนวยงานตางๆ ลว 6 มี.ค. 40)

 3. องคการตลาดเพื่อเกษตรกร ถือปฏิบัติ

 4. กลุมเกษตรกรที่เปนนิติบุคคล  3. ใหดําเนินการสอบราคาจากหนวยงาน 4 หนวยงาน

และเปนผูผลิตเอง  4. และใหจัดซื้อจากรายที่เสนอราคาต่ําสุด

DOAEPC55071
Sticky Note
ฉบับล่าสุด ตามหนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/ว 155 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2553



มติคณะรัฐมนตรี และ

หนังสือเวียนสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รายชื่อสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ(ประเภทไมบังคับ) (ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)

ลําดับที่ ประเภทสินคา และบริการ หนวยงาน สิทธิ และเงื่อนไข คําสั่งนายกรัฐมนตรี

18 เมล็ดพันธุขาว กรมการชาว ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวย มติเมื่อวันที่  20 มีนาคม 2550

ระเบียบบริหาราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมาย (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่นหรือหนวยงาน คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0506/4249

อื่นของรัฐ ที่ประสงคจะซื้อเมล็ดพันธุขาว จากกรมการขาว ลว. 22 มีค. 2550

 ใหสามารถดําเนินการสั่งซื้อได โดยวิธีกรณีพิเศษ โดยไมตอง

สอบราคาหรือประกวดราคา 

19 ผลิตภัณฑ หรือบริการ มูลนิธิแมฟาหลวง  1. สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐที่ประสงค เมื่อวันที่  29 ก.ค. 40 

ประเภทพืช    พืชจากเนื้อเยื่อ  จะสั่งซื้อ หรือสั่งจางทําผลิตภัณฑดังกลาว (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

 หัตถกรรมและอาหารที่เปน  2.ใหดําเนินการไดโดยวิธีกรณีพิเศษเปนการเฉพาะราย คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 142

อุตสาหกรรมในครัวเรือน ลว 30 ก.ค. 40)

ดานวัสดุสํานักงาน

20 วัสดุสํานักงาน  - รานคาที่กระทรวงเกษตร และ  1. ถาหนวยงานราชการประสงคจะซื้อจากหนวยงานเหลานี้  1. เมื่อวันที่ 11 ก.ย. 27

สหกรณรับรอง  2. ในวงเงินที่ตองสอบราคา (ปจจุบันตามระเบียบพัสดุ (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

 - องคการคาของคุรุสภา อยูในวงเงินเกิน 100,000 บาท ไมเกิน 2,000,000 บาท) คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0203/ว 138

 3. ใหสอบราคาจากรานสหกรณที่กระทรวงการเกษตร และ ลว 19 ก.ย. 27)

สหกรณรับรอง

 4. ใหซื้อจากรานที่เสนอราคาต่ําสุด

 5. ใหดําเนินการไดโดยวิธีกรณีพิเศษ



มติคณะรัฐมนตรี และ

หนังสือเวียนสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รายชื่อสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ(ประเภทไมบังคับ) (ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)

ลําดับที่ ประเภทสินคา และบริการ หนวยงาน สิทธิ และเงื่อนไข คําสั่งนายกรัฐมนตรี

21 วัสดุสํานักงานตางๆ ยกเวน องคการคาของคุรุสภา  -  กรณีหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประสงคจะซื้อวัสดุ เมื่อวันที่ 4 ก.พ. 40

กระดาษ สํานักงานตางๆ ยกเวนกระดาษ และผลิตภัณฑกระดาษไวใชใน (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

ราชการ จากองคการคาของคุรุสภาใหดําเนินการจัดซื้อไดโดยวิธีกรณีคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/1846

พิเศษภายในวงเงินไมเกิน 130,000 บาท ลว 10 ก.พ. 40)

22 เครื่องมือและอุปกรณ  องคการคาของคุรุสภา  1. หากสวนราชการประสงคจะสั่งซื้อเครื่องมือ และอุปกรณ เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 24

วิทยาศาสตรตามแบบที่สถาบัน วิทยาศาสตรที่องคการคาฯ ผลิตไดเอง   (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

สงเสริมการสอนวิทยาศาสตรและ  2. ใหดําเนินการไดโดยวิธีกรณีพิเศษ คณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 102

เทคโนโลยีกําหนด  3. โดยไมเปนการบังคับแกสวนราชการ ลว 13 พ.ค. 24)

 ดานการแพทย

23 วัคซีนโรคตับอักเสบบี และ สภากาชาดไทย  - สั่งซื้อไดโดยวิธีกรณีพิเศษ โดยไมตองสอบราคา หรือ เมื่อวันที่  31  ส.ค. 33

ผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ผลิตได ประกวดราคา (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

 คณะรัฐมนตรี ดวนมาก ที่ นร

0202/13776 ลว 5 ก.ย. 33)

 ดานครุภัณฑ / กอสราง

24 รับทําครุภัณฑ / รับทํา  สถานศึกษาในสังกัดกระทรวง  1. ใหดําเนินการสั่งจางไดโดยวิธีกรณีพิเศษภายในวงเงิน เมื่อวันที่ 15 ก.ย. 24

กอสรางอาคารสถานที่ ของ ศึกษาธิการ ไมเกิน 1,000,000 บาท (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

สถานศึกษาของตนเอง หรือของ  2. สําหรับการจัดหาวัสดุ อุปกรณ ตองดําเนินการตาม คณะรัฐมนตรี ที่ สร 0203/18383

สวนราชการในสังกัด ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ลว 17 ก.ย. 24)



มติคณะรัฐมนตรี และ

หนังสือเวียนสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รายชื่อสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ(ประเภทไมบังคับ) (ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)

ลําดับที่ ประเภทสินคา และบริการ หนวยงาน สิทธิ และเงื่อนไข คําสั่งนายกรัฐมนตรี

25 ผลิตภัณฑจากทัณฑสถาน  เรือนจํา ทัณฑสถาน สถานฝก  - ใหดําเนินการสั่งซื้อ หรือสั่งจางไดโดยวิธีกรณีพิเศษ  โดยไมตอง หนังสือเวียนสํานักเลขาธิการคณะ คําสั่งนายกรัฐมนตรี

และงานกอสราง อบรม และฝกวิชาชีพลาดยาว ประกวดราคา หรือสอบราคา และรวมถึงงานกอสรางเฉพาะกรณี รัฐมนตรี ที่ สร 0203/ว 220 (ตามหนังสือสํานักนายก

รานคาของกรมราชทัณฑสถาน สวนราชการประสงคจะจางจากกรมราชทัณฑ โดยตองเปนไปตาม ลว 13 ต.ค. 24 รัฐมนตรี ที่ นว 56/2505

  ซึ่งเปนสถานที่ที่รับมอบสิ่งของ พระราชบัญญัติการประกอบอาชีพงานกอสราง พ.ศ. 2522 ดวย ลว 9 ก.ค. 05)

จากทัณฑสถานมาเผยแพร

 ดานผลิตภัณฑ บริการทั่วไป

26  ของใชเบ็ดเตล็ดตางๆ 1. โรงพยาบาลศรีธัญญา  1. จําหนายสิ่งของที่ผลิตขึ้น เมื่อวันที่ 30 ส.ค. 09

2. โรงงานอุตสาหกรรมบําบัด  2. สั่งซื้อไดโดยวิธีกรณีพิเศษโดยไมตองประกวดราคา (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

สถานพยาบาลพระประแดง หรือสอบราคา คณะรัฐมนตรี ที่ สร 0403/ว 79

3. ศูนยฝกอาชีพคนตาบอด ลว 1 ก.ย. 09)

มูลนิธิอนุเคราะหคนหูหนวก

4. โรงเรียนสอนคนหูหนวก

27 รับจาง / ขาย สิ่งของเย็บ  1. โรงเรียนผูใหญรวมชาง  1. ใหสวนราชการทําความตกลงเรื่องคุณภาพ และ ราคา เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 17 (ตามหนังสือ

 ปก  ถัก ทอ  2. โรงเรียนผูใหญสายอาชีวะ โดยตรงกับทางโรงเรียน สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

 3. โรงเรียนผูใหญอาชีพเคลื่อนที่  2. ใหดําเนินการสั่งซื้อไดโดยวิธีกรณีพิเศษ ที่ สร 0203/ ว 118 ลว 10 ต.ค. 17)



มติคณะรัฐมนตรี และ

หนังสือเวียนสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รายชื่อสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ(ประเภทไมบังคับ) (ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)

ลําดับที่ ประเภทสินคา และบริการ หนวยงาน สิทธิ และเงื่อนไข คําสั่งนายกรัฐมนตรี

28 จางและสั่งซื้อผลิตภัณฑจาก  กลุมสตรี กลุมอาชีพตางๆ    -    ใหสวนราชการ  รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฏหมายวาดวย 1. เมื่อวันที่ 11 ก.พ. 46

กลุมอาชีพ ในหมูบานและตําบล ระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่นหรือหนวยงานอื่น คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว50

ของรัฐ ที่มีความประสงคจะสั่งซื้อ หรือสั่งจางทําผลิตภัณฑจากกลุม ลว 18 ก.พ. 46)

อาชีพตางๆ ในหมูบาน ตําบล ใหดําเนินการไดโดยวิธีกรณีพิเศษ 2. เมื่อวันที่ 23 ธ.ค. 46

ตามระเบียบพัสดุที่หนวยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติ ทั้งนี้ กลุมอาชีพที่อยูใน(ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

ขายที่จะไดรับสิทธิพิเศษ ตองอยูภายใตเงื่อนไข ดังนี้ คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/ว 301

   1. เปนบุคคลที่อยูในชุมชนพื้นที่นั้นๆ รวมตัวกันเปนกลุม ตั้งแต ลว 26 ธ.ค. 46

5 คน ขึ้นไป ประกอบอาชีพเพื่อเสริมสรางรายไดและคุณภาพชีวิต

ในพื้นที่ตําบล หมูบาน นั้น ๆ

   2. มีการบริหารจัดการกลุมและมีการทํากิจกรรมของกลุมอยาง

ตอเนื่อง   รวมทั้งมีทรัพยสินหรือเงินทุนของกลุมเพื่อดําเนินกิจกรรม

รวมกัน

   3. สมาชิกของกลุมตองมีความรู ความสามารถ และมีความพรอม

ที่จะพัฒนาศักยภาพในการผลิตในงานที่รับมาทําและงานที่รับมาทํา

นั้น ตองดําเนินการโดยสมาชิกในกลุม

   4. มีการรับรองการดําเนินงานของกลุม หรือจดทะเบียนกลุมโดย

หนวยงานภาครัฐ ที่สงเสริมการรวมกลุมเพื่อประกอบอาชีพ เชน

กรมการพัฒนาชุมชน   กรมสงเสริมสหกรณ กรมสงเสริมอุตสาห-

กรรม กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กรมสวัสดิการและคุมครอง

แรงงาน เปนตน



มติคณะรัฐมนตรี และ

หนังสือเวียนสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รายชื่อสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ(ประเภทไมบังคับ) (ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)

ลําดับที่ ประเภทสินคา และบริการ หนวยงาน สิทธิ และเงื่อนไข คําสั่งนายกรัฐมนตรี

29 จาง และสั่งซื้อผลิตภัณฑจาก  องคการสงเคราะหทหาร  - ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานขึ้นตรงตอกระทรวง เมื่อวันที่ 16 ก.พ. 31

องคการสงเคราะหทหารผานศึก ผานศึก (อผศ.) กลาโหม สั่งซื้อ หรือสั่งจางทําผลิตภัณฑตางๆ จากองคการ (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

สงเคราะหทหารผานศึกโดยวิธีกรณีพิเศษ ดังนี้ คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 23

 1. หากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ ประสงคจะจัดซื้อจัดจาง ลว 19 ก.พ. 31)

 2. ผลิตภัณฑที่องคการสงเคราะหทหารผานศึกผลิตไดเอง

 3. ใหดําเนินการไดโดยวิธีกรณีพิเศษ 

 4. โดยองคการสงเคราะหทหารผานศึกตองแจงรายละเอียดรายการ

ของผลิตภัณฑที่ผลิตไดเอง ใหกระทรวงการคลัง พิจารณา

เพื่อแจงเวียนใหสวนราชการตางๆ ทราบ และถือปฏิบัติ

 - ตอมากระทรวงการคลังไดมีหนังสือเวียนแจงรายการที่องคการฯ

ไดรับสิทธิพิเศษไว 3 ฉบับ ไดแก

     ผลิตภัณฑตัดเย็บเครื่องแบบ เครื่องแตงกาย เครื่องนอน 

เครื่องสนาม ผลิตภัณฑเครื่องหนัง ผลิตภัณฑไม ครุภัณฑ 

ผลิตภัณฑโลหะ รายการงานปมโลหะเปนรูปแบบตางๆ

ยุทธภัณฑประเภทอื่น ๆ ไดแก เสื้อเกราะปองกันกระสุน  แจงตามนัย

หนังสือที่ กค 0408.4/ว 25 ลว. 26 มี.ค. 46

     แจงเวียนรายการผลิตภัณฑโลหะเพิ่มเติมอีก 4 รายการ ไดแก

ชั้นวางเอกสาร แบบโครงเหล็ก แอล.จี และโครงเหล็กฉากประกอบได

โครงหลังคาเหล็ก-ประตู-หนาตาง เหล็กดัดและหลังคากันสาด

อลูมิเนียมตางๆ ตามนัยหนังสือที่ กค 0502/ว 138 ลว 21 พ.ย. 34

     และเนื่องจากมีมติ ครม. หลายฉบับ กระทรวงการคลังจึงไดมี



มติคณะรัฐมนตรี และ

หนังสือเวียนสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รายชื่อสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ(ประเภทไมบังคับ) (ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)

ลําดับที่ ประเภทสินคา และบริการ หนวยงาน สิทธิ และเงื่อนไข คําสั่งนายกรัฐมนตรี

หนังสือเวียนซอมความเขาใจอีกครั้ง แจงตามนัยหนังสือดวนที่สุด

ที่ กค 0408.2/ว 46 ลว 21 ส.ค. 50

30 รับจัดทําหรือรับจางผลิตตาม สํานักงานคณะกรรมการอาชีว  1. หากหนวยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการประสงคจะซื้อหรือจา 1. เมื่อวันที่ 4 เม.ย. 43

คําสั่งซื้อจากสวนราชการตางๆ ศึกษา (กรมอาชีวศึกษาเดิม) ผลิตจากกรมอาชีวศึกษา ใหดําเนินการไดโดยวิธีกรณีพิเศษ โดยอยู (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

ทุกประเภท รวมทั้ง โครงการ ภายใตเงื่อนไขดังนี้ คณะรัฐมนตรี  ดวนมาก 

อาหารเสริม (นม) โรงเรียน     1.1 งานที่รับทําตองอยูในขอบเขตของการเรียนการสอนเทานั้น ที่ นร 0205 / 4630  ลว 7 เม.ย. 43)

และตองไมเปนการรับงานในเชิงพาณิชย

    1.2 ตองปฏิบัติตามกฏเกณฑของวิชาชีพที่กฏหมาย ระเบียบ

ขอบังคับ ในเรื่องนั้นๆ ไดกําหนดไว

    1.3 ในการทําสัญญาซื้อหรือจาง ตองกําหนดคาปรับตามระเบียบ

สํานักนายรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม

ดังนั้น ในการรับงานตองคํานึงถึงความสามารถในการทํางานเพื่อไมให

เกิดคาปรับจากการไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา ซึ่งจะเปนภาระแก

งบประมาณของสถานศึกษา

 2.  ใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นหรือหนวยงานของรัฐที่เปนผูจัดซื้อ 2. เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 46 

นมในโครงการอาหารเสริม (นม)  โรงเรียน และประสงคจะจัดซื้อนม (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการคณะ

พรอมดื่มจากกรมอาชีวศึกษา ใหดําเนินการไดโดยวิธีกรณีพิเศษ รัฐมนตรี ดวนมาก ที่ นร 0504/4849

ลว 11 เม.ย. 46)



มติคณะรัฐมนตรี และ

หนังสือเวียนสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รายชื่อสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ(ประเภทไมบังคับ) (ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)

ลําดับที่ ประเภทสินคา และบริการ หนวยงาน สิทธิ และเงื่อนไข คําสั่งนายกรัฐมนตรี

31 จางตอเรือไม โรงเรียนชางตอเรือพระนคร  3. ใหสวนราชการที่ประสงคจะสั่งจางโรงเรียนชางตอเรือ เมื่อวันที่ 29 ต.ค. 06

ศรีอยุธยา  พระนครศรีอยุธยาทําการตอเรือไมที่ใชในลําน้ําไทย  โดยให  (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

 ดําเนินการไดโดยวิธีกรณีพิเศษ คณะรัฐมนตรี ดวน ที่ น.ว.

84/2506 ลว 30 ต.ค. 06)

32 เครื่องราชอิสริยาภรณ กรมธนารักษ   - สั่งซื้อหรือจางทําของไดโดยวิธีกรณีพิเศษ คําสั่งนายกรัฐมนตรี (ตาม

เครื่องหมายตอบแทนผูชวยเหลือ หนังสือสํานักเลขาธิการ

ราชการกิจการเทศบาลสุขาภิบาล คณะรัฐมนตรี ที่ สร 0104/

และผลิตภัณฑชองกษาปณ 17126 ลว 30 ต.ค. 23)

33  เจาหนาที่รักษาความ  องคการสงเคราะหทหารผานศึก         หากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ ประสงคเมื่อวันที่  13  ม.ค. 47

ปลอดภัย (อผศ.) จะจางบริการรักษาความปลอดภัยจากสํานักงานรักษาความ (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

ปลอดภัย ขององคการสงเคราะหทหารผานศึก ใหดําเนินการจางได คณะรัฐมนตรี ดวนที่สุด  ที่ นร 

โดยวิธีกรณีพิเศษ  ตามระเบียบพัสดุที่หนวยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติ 0505/ว 11 ลว 20 ม.ค. 47)

34 การจัดซื้อนม ยู เอช ที จิตรลดา โครงการสวนพระองค หากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐ ประสงคจะจัด(ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

และผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ผลิตไดจาก สวนจิตรลดา ซื้อนม ยูเอชที จิตรลดา และผลิตภัณฑอื่นๆ ที่ผลิตไดจากโครงการ คณะรัฐมนตรี ดวนมาก ที่ นร

สวนพระองค สวนจิตรลดา ใหใชวิธีกรณีพิเศษ 0504/ว 122 ลว 4 มิย. 2547)



มติคณะรัฐมนตรี และ

หนังสือเวียนสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รายชื่อสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ(ประเภทไมบังคับ) (ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)

ลําดับที่ ประเภทสินคา และบริการ หนวยงาน สิทธิ และเงื่อนไข คําสั่งนายกรัฐมนตรี

 ดานงานพิมพ

35 งานพิมพ  1. โรงพิมพของสวนราชการ  กรณีที่มีโรงพิมพเปนของตนเอง เมื่อวันที่ 18 พ.ย. 46

 2. โรงพิมพของรัฐวิสาหกิจ     1. สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ   ที่มีโรงพิมพ (ตามหนังสือสํานักเลขาธิการ

 3. โรงพิมพที่อยูในความ ของตนเอง  ตองใชโรงพิมพของตนเองกอน โดยวิธีกรณีพิเศษ คณะรัฐมนตรี ที่ นร 0505/17638

ควบคุมของทางราชการ ในราคาไมเกินราคามาตรฐานที่กระทรวงการคลังกําหนด ลว 21 พ.ย. 46)

    2. ถาโรงพิมพของตนเองไมสามารถพิมพงานไดทั้งหมด

หรือพิมพไดบางสวน   ใหสงงานพิมพในสวนที่ไมสามารถ

ดําเนินการได ไปใหโรงพิมพสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจอื่น

ชวยพิมพ โดยใหดําเนินการโดยวิธีกรณีพิเศษ

    3. ถางานพิมพเกินขีดความสามารถของโรงพิมพของตนเองและ

ประสงคจะสอบราคา / ประกวดราคา   ใหแจงโรงพิมพสวนราชการ

หรือรัฐวิสาหกิจอื่น เขารวมแขงขันราคาดวย

 กรณีที่ไมมีโรงพิมพเปนของตนเอง

    1. หากประสงคจะจางพิมพจากโรงพิมพที่ไดรับสิทธิพิเศษ

(ยกเวนโรงพิมพสวนทองถิ่น) ใหจางพิมพไดโดยวิธีกรณีพิเศษ

ในราคาไมเกินราคามาตรฐานที่กระทรวงการคลังกําหนด

    2. หากไมประสงคจะจางพิมพไดโดยวิธีกรณีพิเศษ แต

ประสงคจะจางพิมพโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา  ตาม

ระเบียบพัสดุที่หนวยงานของตนถือปฏิบัติ   ใหแจงโรงพิมพ

สวนราชการและรัฐวิสาหกิจอื่นทราบ เพื่อเขารวมแขงขันราคาดวย



มติคณะรัฐมนตรี และ

หนังสือเวียนสํานัก

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

รายชื่อสิทธิพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจ(ประเภทไมบังคับ) (ขอมูล ณ วันที่ 17 มีนาคม 2553)

ลําดับที่ ประเภทสินคา และบริการ หนวยงาน สิทธิ และเงื่อนไข คําสั่งนายกรัฐมนตรี

       กรณีโรงพิมพที่มีฐานะเปนสวนราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ

หรือเปนโรงพิมพที่อยูในความควบคุมของสวนราชการ หรือ

รัฐวิสาหกิจ ตามนัยขอ1ดังกลาวขางตน  หากการดําเนินงาน

มีผลกําไร ใหคงไดรับสิทธิพิเศษตอไป   แตถามีผลการ

ดําเนินงานขาดทุน และไมมีศักยภาพในการรับงานพิมพ

อีกตอไป ก็ใหพิจารณายุบเลิกโรงพิมพดังกลาวโดยเร็ว

 มาตรการลงโทษ

       ใหกระทรวงการคลังโดยคณะกรรมการพิจารณา

สิทธิพิเศษฯ  ระงับสิทธิพิเศษในการรับจางพิมพ หากสงงาน

ใหเอกชนรับชวง

36 ผลิตภัณฑของบริษัท ไมอัดไทย บริษัท ไมอัดไทย  จํากัด  - ซื้อผลิตภัณฑตางๆ ไดโดยวิธีกรณีพิเศษ โดยไมตองสอบราคา เมื่อวันที่ 28 มี.ค.  17 (ตามหนังสือ

หรือประกวดราคา สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

ที่ สร 0203/ว 34 ลว 28 มี.ค. 17)
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I ." I

l~'lJn-nl Imo ill~f1i1'i1~,j'lJ '~li1J91flW:::f!1J'lJ \91~fJmiiflfll1 l..fff'VIivhffl:l 1 'lJl~f1.:j~.:jfl~11' 'lJun'1~.:julPl1''lJVi

'" y "" '_I.c!I •• , y ~I 1y.. •••• ,.. y
\Q)S l'lfll:l fl1fl1J 1mti: ti:0 fll1\91 ~ 'IIf1fl 111J~.:j fl-nl1f1f1fl lJ 'iI.:j1J ~ llJ'lJ fll1 '11ff'VI1i'VUffl:lUflfl.:jflfll1 fll'IJ f1.:j

,,;,..1 "1.,j •• "' •. "'?t"'.'" l.k.k
ffflfffl. l.•••1J'IJ'lJU\91f1fll.:j ~ l'lJfI.:j 'illflfl1:::~1l:l U-n:::~-n\91flWCVlm:::~1l:l'il~llJ'lJ1ff~ffl'lJml'lJ f1fJl.:j '11'lJ.:j C)f.:jfll1

1..f ff 'VIi Vi1ffl:l U ri f1.:jtl fll 1 #11 'II f1.:j ff fl ff fl. 1'lJ fll 1 ~ 1 'I1111 fJl'ff ~ d 1 t! fl.:j 1 'lJ U ri 'I111 1 fJ.:j1 'lJ 1'lJ ff.:j ti ~

" "
m:::'VI11.:jfffll:llifll1t! 'lJ 1J91flw:::f!1J'lJ\91~ '~~lti~ff'VIifll1clffll~fJ '~~f1.:ju'Ii.:j,j'lJ 11fll' ~~1fJ1.:jl~'lJ 1 ~fJl..f

" " ,
ffl1Jl1f1clffl '~l~fJ.:j1.:jl~'lJ 'lhfl'lJ GlQ)O,000 1Jl'V1 l'vht! 'lJ ;.:jllf'lJ fl11 lff'lJ f1flw:::f!1J'lJ\9l~ l'wflVi 'ilnw lfJm~fl

Q QI d..4Q,1d QI.J. QlrI 9J QI Ql4

1J\91flW:::1!1J'lJ\911 t1Jfl1'lJ'VI Gllm .•••ql:lfl1fl1J Imti:(g,d u-n::: 1'lJ'VI d fJ1Jfl1 .•••'lJ1i Imti:do U'iI.:j\9111J'lJfJ'I1'lJ.:jfffl. "
Vi~l.:j(j.:j ti: u-n::: b 19l11J't11~1Ju-n:::tll'11'lJ~'I1~mflwcnfll11..fff'VIiVitffl:l1'11~ trl'lJ~.:jij

"'''1 'JJ rI 'JJ 0 QI • Q QI ~

"f1'41J \9l '11f1.:jfl fll1 fll 'IIf1.:jffl'lJ fl.:j1'lJ fl w::: fl 1 1 1Jfll1 ff.:j tff1 1Jff1 ff~ fll 1 tt -n:::

ff1'ff~fl1""fl1u-n:::1,Jflmm 'VIl.:jfll1 fffll:ll (f1.:jtl fll1#11'IJfI.:j fffl fffl.) , ~ f1J ff'VIiVitffl:l 1 'lJ fll1 ~1'11111mfl ~ f1.:j~ fI

"u-n:::~'lJmW1'V1fllfflff\91{ U-n:::1'ff~dlt! fl.:j1'lJ l~fJl ..f'l1111fJ.:jl'lJ 'IJfI.:j'VI1.:j11'lffll1~.:j1Pl fI , 'lJij ffl1Jnfl91~1Pl fI

4f1 '~1~fJ\911.:j 1~fJ11imw Vitffl:J '11~f1~t~ fJfl~f1f1eh.:j~'lJ~.:jli11i flwYh'lJfI.:jt~fJ1ti'lJ \9111J1:::tiifJ1J11~1fJfll1Yr ff~

I" I"
Vi'l1111fJ.:jl'lJt!'lJ "l iifl'lJ~,j91 fl1fJl~t~f1'lJ''IJ ~.:jij . . "

(Gl) ff1'lJ11'lffll1 f!1ffl'11fl'il 'I1~f1'11111fJ.:jl'lJV'lJ'lJfI.:jf! Vi'lJ1:::ff .:jtl'il:::~~Cjffl

tfl~ f1.:j~fItt-n:::~'lJmW1'V1fJlfflff\9l{~'V11.:jfl.:jtlfln#ll'IJ f1~ fffl fffl. ~~ \91f1f1fl~ 1'11111fJ\9111JU1J1J~ fffll,j'lJ ff.:j tffi1J

fll1fffl'lJ1'V1fJ1fflff\91{U-n:::t'VIfll'lJ l-nei (ffff1'V1.) tll'11'lJ~ 'IJfI.:jlHt~fJ'lJ ffm,j'lJfll1fffll:ll U-n:::'I1111fJ.:jl'lJ11'lffll1

"(1m) '11111fJ.:j1'lJ 1 'lJff.:jti~m:::'VI11.:jfffll:llifll1 1 ..f~~clffl1'ff~dlt!fl.:jl'lJlPll.:j "l

'~1,*1'lJ11'lffll1 'illflfl.:jtlfll1#11'IJfI.:j ffflfffl. fl1fJl'lJ1.:jt~'lJ'~tfl'lJ GlQ)O,ooo 1Jl'V1"

..•• .••.•• v o~ 0""
IsP.Gl.cr iffl fi 'VUfl1:l 'U f1.:j11 U if't'i fl1 W fI fl1::: fI 1'Hl fl1:l P11U 0::: if't'i fl1 W 1 'I.J1 f1.:j

o , _I , 0 Q,I J 4. '4~

1"'~"'if't'i fl1 W fll1lfl1:l P11U't'i.:ju 1::: lflfl flU iJlfli'l f1.:jfl fll1 P1in~I'W f1lfl1:lP11fl1 U11:::fllJ",lfl1:l P11fl1U P1~fl fl 11.
, • ''''' ~.f'1 "" ol!4 "" 0"" 0U fl11 iJ1't'iU1U1if~fl11Ifl1:lP11f1IUU'WU11'W'lfU11:::'WU11ifP1 1

\9111J~flW:::f!1J'lJ\91~li1J91trlfl1''lJ~ d li'lJlfl1J Imti:do U~.:j\9l11Jt!fJ'I1t!.:jfffl

~ ~ 1.:j(j.:jc7 f1'4~91'l,r ff1'lJ 11'lffll1 f! 1 ffl'11fl 'iI 'I1111fJ.:jl'lJ \9111Jfltl'l11JlfJ':h~ 1fJ1::: 1ii fJlJlJi '111111'lffll1ff1'lJ i( f1.:j~ 'lJ

4 I 4 QI d ...1 rI QI A QI .d ~ QI rI tt!J QI rI QI rI d .c::I , ,

'111f1'11'lJ1fJ.:j1'lJ f1'lJ'IJfI.:j1! 'VIlJ1:::ff.:jfl 'iI:::'iI~C)ffl1ff~fll1 tfll:l \911 'VItlJ'lJ .•••'lJ~ .•••'lfU -n:::.•••'lJ~ ff\9l1 C)f.:j1J1 lfll\91 f1'11'lJ1fJ

'~tfl'lJ ti:0 ,000 1Jl'V1 '1'lJ 1.:jt~'lJ~~f1.:j'lJ~,j9119l11J11ifffl'I.J11fll \9111J1:::tiifJ'I.J~ff~~'I111 1fJ.:jl'lJ IPll.:j"l iifl'lJ~,j91

o Q 91 «I'd rlQI rI
~ll 'lJ 'lJ fll1 fffl 'I.J1 lfll 'ill fl1 1 'lJ ff'l1 fl1 W 'VIfl1::: 'VIn.:j tfll:l \911U-n:::ff'l1 m W 1 'I.J1 f1.:j 11J '41Jff'l1 fl1 W fll1 t fll:l \911-

Uli nh::: t'V1ff' 'VIfJ ~ lti~ f1.:jtlfll1 \9lm~tvt mfll:l \911m u-n::: fl~1Jtfll:l \911 fl1~t ~'lJ U911,Jflfl-nU-n:::t ~'lJ ~~~\9l tfI.:j

" . I"'JJG.l4 .c:I 0 QI

U-n1'i1~C)ffl'illmlfJ'VIt ff'lJ f111m\911,,!~ 'lJ'lJ



, d"l'JJG.J ~ ~~ QI I "I'JJ~ "d Q d
M'I.nrJ~l'U'VI&~~1Jff'VIli'VH91fl~~mn1&~'lfU'O~'tItlL'VI'O'O~~ml~Lff'U tlfl111H M'U

fftl~f1~tl~ "Hti'U ff~U':h i:l'il ~u'U Mtl1rJ~ l'U fJ~ij f11~fi'O" l11~f1t"Ud'!11 'U"i '~tl\pj'~hrff'VI n~L91fl' ~

L~tl~~M li1 '0~rJm~ ~il,,~ ijfJt"U.fll'W~U(;1~ij ~lf11m 1J1~ff11 fflM f 1J1~1J1m~ Ufi't'h'U ~l'lffl u f! 1fflM fi '0

, .a Q,I Ji'fJ}Q \l)fj}Q,I o.J QI.cl , 131
U(;1~M'U1rJ~1'Utl'U'tItl~~! L'Wtl MLfl~~lrJ &~tl'U'O~'Ul111C)f~flU'WWJ'Ultl1'lf'WflULflfl"~ U(;1~ff~~(;1 M

lfi~m ~~ WJ'U1fl1~ Lflfl" ~~ ~~a'U 1'1tl 1U 1~rJ'11'411ffM fl~ Wm ~Lflfl"~ U"; ~U ~~1'VI91' 'VIrJ ~lti~ ij fffl~

" "
fl1~~lMtllrJiI'O~rJfl1~~il"'VI1~fl1~tflfl"~ 1'Ui! 'W.91.\Q'J~d~ - \g,~~(;) ~111L~'U(~'U""~ff'U\g,bGn.G:i'G:i' ~1'U1J1'V1

f1t"U~fl~~11fl1~~'Out"UTff'VIn~l91flcl( ~'Ol~t"UlU~1 ij11~ff~u':h lrltl~'Ol~t"U 1

QI d'.d. QJ dd.c.1"Q Q Q ltt I Q,I Q,I .d Q,I 0 , Q,I "4 Q,I rI Q,I tI
1"QU~~ff ~f1'V1f1t"U~~!11'U"~ 1111" Mff'VIli'WL91flU~~1.fl'VI&111J~f11JtflrJ1fl1Jfl1~'01M'UlrJ'W'U'J1'W'lfU(;1~'W'U11ff" 1

" . .
UfiMtl1rJ~1'U~~fl't'il1 ,r 'ULfl'U1Ulf1tl 1~lfi~fl1m,j ~'Ii'U1'U~l'U~lf1l~~w~h~Mtl1rJ~1'UVi'~ f 1Jff'VIn~Lfffl~ 1fJti'U

~ 0 31' 31.l "l 31... 1 0' "l 31"" 31 '" '" d '" ~... ~
C)f~'O~'YI11MM'U1tNl'U~C)ftl&~~1JU~~ rJ'lf'Uff~ff~ Lm~ &~ff'UfI1f1t"Uf11'W~11~lfll'V1m111~ff11tlfl'VI~rJ~LU'Ufl1~

'U cu q q. " .
ff,r 1Jff'4 'UffMfl~W I'1H"1 Vilfi~'Olflmn111~1ti'U 'tItl~U~~'lfl'lf'U 1'UUI'1(;1~f1'UVi1~'I1'U111ff'U1'Ofluuf1Ju~ ~

QI till!:! QI tlQI d' 'J/ tI QI Q-d.c::& '4"~" ~
'W'U11'W'lfU't'l~'W'U'J1ff"1't1tl~"'U l~rJ i 'lfU~~ lrJ'lf'U'Olfl'VI~'WrJlmli~~11'lfl" 'VI11tl~lYitlff~ l~~lrJ &~U(;1~f1111111'UfI ~

i 'Utl1~'W1~ti1J'11'lf'U ~~ rjtl11'O~l~'U~(;1~l'1tlm~-wWJ'Ul1ff~fl! fi'OtlrjH~~a'Uu(;1~iltl 1~··.h ijfl1111~11~'U 'VIH

Lf'I'~fl!fi'Ou(;1~L~tlfflfll~(;1U~~ lrJ'lfu 't'h'U n11 U~~fltl1Jti1JflU 1~f1Jff'VIn~l91fl~~fl't'i11 lrl'U ff'VIn~1fffl

'1.h~1.fl'VI11lu~ti1Jfl't'il1titllrl'U'VI1~Li1tlfl'tltl~ff1'U~1'lffl1~ f!1fflMfi'O M1tlMtl1rJ~1'U~'U'tItl~f! ~'O~Li1tlfl

" ".
clftlM1tl 11l~'~ ~~11lLrl'Um~'Ii~ti1J1J'VIu\YtY~'tItl~f!li~~11'lJ\Y ~~'I!'U ~~Llf'Ufl1~ Lff'Utlflt"U~f!11'U"i Lf1tl

"" i" o'd rlQ,I rI I _I lJI 0 QI

'W'Ol~t"U1 MffMmt"U'VIm~'VI~1~Lflflm U(;1~ffMmt"U~1J~tl~ 'JI11'411ffMmt"Um~Lflfl"~ UM~lJ~~L'V191&'VIrJ'Olfl~

f.l~fi'm~" (;11~L~tlLflfl"~ m U(;1~fl~11Lflflm fl~~lrl'Uii~1JfIfi (;1U(;1~Lfl'U~~il"ltl~ f1~'~f 1Jff'VIn~Lf'I'fll'1tl , U

"l11L~11UI'11df.l~'Olflff'VIn~1fffl~~fl't'i11 1,*ti1Jff1'U~1'lffl1~ f!1fflMfi'O M1tlMtl1rJ~1'U~'U'tIf.l~f! ~~UI'1't'l~

Mtl1rJ~1'U ijm ~filM 'U~~ ~1ii rJ1J':h~ 1rJm~~ ff'l 1~rJ1~mw ~Lfffl ~~ tl1 '0Li rJfl~ml" fll'1H ti'U~~llf'U f11~

rJmilfl11~f1t"U~f!11'U"iLrltl1'U~ d ij'Ulf111 \g,~do u~~"l11'1!em'l!~fff.l~V'Ht1~ ~ U't'l~filM'U~M-crmflt"U~

"iMllLrl'U ~~ij

"tl'4iT~i~ff1'U~1'lfm~ f!1fflMfi'O U(;1~Mtl1tJ~1'U~'U'tItl~f! ~u~~ff~fi'

Q,I A QI .d. d Q,I"'4 Q,I d' Q,I tI.d .c:I • I 1IJ' Q i ""
'il~'il~C)ftl1ff'l m ~Lflfl"~ 'VILU'U'W'U11'W'lfU(;1~'W'U'J1ff" 1 C)f~11~1fI1" tlM 'U1rJ &11Lfl'U ~ 0,000 1J1'VI 'U1~L~'U. . "
Vi~ tl ~U il U~" 1111~ ff tl1J~1fIl M1 tl U~~fl1 ~ ~1fIl" 111~~Lii rJ1J11~ 1tJfll ~~ ff'l ViMtl1tJ~1'U'I! 'U"1 il tl U il U~

i 310 "" 31 31 o'd 0'... 0', _I "l
M~l1'U'Ufl1~U'O~~l'UffMmt"U 'VIm~'VI~1~1flfl"~Lm~ffMmt"U ~1J~tl~ '!111'411ffMmt"Ufl1~ tflflmUM ~lJ~~L'VI91&'VIrJ

o QJ tI.a I d ~ C\Q ~I 9J Q V QI ~

'illn~ tl~f1fl1~" m~l'Wmflfl" ~mu (;1~nq 11Lflfl" ~m'VIl U'U'U" 'lJfI f1(;1U(;1~LlJ'U~~(;1"Ltl~ 1ff'U tl ~lf1l U(;11'0~C)ftl

'illm lrJ~1ff'U tl~ lf11~ 1ff~ 1~ tJ1~m W~Lf'I'fl M1tl~Li rJfl~tltlrjl~ ~'U~ ~ij1~ m H11'Utl~L~rJ1ti'U "111~~Lii rJ1J•. "
11~1rJfl1~~ff'lViMtl1rJ~1'U'I!'U "1 iltlUilU~"



l.iMl.b unHitlfilll'U8.:J lIi~n ~V1~l'11fl'i'nlm'ilhA 'ill"" 1'\.Am'i;11'11lluJ~lIfl'io1

.<!l y , .1 J
81 fl1fi1t11'\.A'I1'i8ilHCU8 ~81 fi1fi1tIl'\.AH~~~lJ fl'iW

Vl1lJ~tH.u~i'~lJ'WVl1i~ihJ~lrlVl'W~ Glb 'fl'W11fllJ lsn~db ll~~VlllJUfJ..
'VlU~~V~~l~~~ ~ V'WiJ~'1lf'ff1'W 11'1H111 i'~iffl'Vl n'il'Vl~V'Vl'U1fJ.:Jl'Wg'W 'UV~i'~ ~1I1::ff ~fi'il::c1V'Vl~V~H... ..
1I1£1'VI VVlffl'Vl m1lJ fll1 ihJ ~ln\PI 1~ fJ1n1l~ff\PIvlImw mfllfYfJl'W 'YY~Vf1119fVlJmfllfWl'WH~ ::vlI m W

q q 'lI II

'1lf'~11U'W fll1c1v'YY~v~1'19fVlJ i~ i \PIfJitlmw~lfiI1:I tT'W

"1I1£1'VI ~Vlffl'Vlm1lJfll1iJ'W ~lnfl i~;H'il'l.,rVlVl'il'il1~ff~1I'h 1I'il~,j'WEJ'Ifl'l

1ifl11lJ ~ 11 ~ 'W~ 'il:: 'UV '1,rfl ~ i ~ l'11ir'VI i '\11fY1:IVlllJ 11fJlJ ~ fl W :: i' ~ lJ 'WVIi #1~ f1ri 11 \9lV , tJ 1it V 'I 'ill f111'il~ ,j 'W

A Q,I Q,I d .::I 4l::l Y d"~ fJJ CiI'
ff(l1'W::'1JV~1I11:1'V1"1 W 1'W'VI I.!iDS IlJ1:IlfJ'W 1.!iD~~1.!iDlJl'l'W'il\PI'VI::111fJ'WGl,OOO,OOO l1'W lJ~f:lVl1'W11fJ t'Vl\y

i~Hn ~hUf1~1'Wff'llff1lJiffl'Vln'il'U'Wl\P1f1~1~1l~::'U'Wlf1VVlJ ~1'W1'W ~ oS,S Sb If''W ll~:: f1V~'VI'Wfflff~fll1• •
nV~l1i'lmfl1fY ~1'W1'W d~S,SSb ~'W iflfJ'1'W1::fJ::11~1~~1'WlJliiff1'W11"ll'fll1 i'fiffl'Vlfl'il 1l~::'Vl'U1fJ'Il'W. "
U'W "l '1JV'Ii'~ ~fI~v~lImw mfllfYfJl'W'YY~V~1~1I1fl119fVlJ1.h~ ~mfllfYfJl'W n1l1l1£1'VI"I 1\PIfJ'1'*itln 1 W'\11fY1:I

"
\PIllJ'YY~f11f1WcyJ#1~f1ril11~'W~1'W1'WlJ1f1'WVf1'illf1U 111£1'VI"IEJ'Iii ffnfJfl1'V1 '1'Wfl11~ llU 'W'Il'W i \PIfJi~ 1'1Ifll1 I'll1 V'I

1~'Wml1 fJ~l'W 9fmJm fllfWl'W 'ill f1f11lJ fll1'1J'W ff 'I'VI1~mfllfY'il1 f1mlJ f111 '1J'Wff ~'VI1'1m f11fYf11::'VI 1 1.:JfllJ'W 1fllJ

~ ~ 1~ 'W'11'111 fJ'11 'W~ 1~ 'Wff lJ 1 ~ f1 'UV ~ fflJ 1'WWfl f111 iJ 'W1 :: W) 1 ~ 111:: 1'VIfY (International Civil Aviation

Organization:ICAO) ~OV111~'WlJ1V11~1'Wfflf1~ ~~I~'Wfll1ff~ 1.:JmllJ'I111~vOVll~::I~'W~ fJVlJi' 11lln '11'111fJ~ 1'W

. "
'1JV'Ii'~vh~'W~nfi'1'UV~1I1£1'VI"I #1'111'Wl11n '1lf'1I1£1'VI"I i~i'1Iir'VIi'\1lfi11:1\9lV itJv f1 'il::ff ~N~ m::'VI1Im'l~1'W1I 1 f1

, <!l "j ~"lIJ ' ""1 ",.l <!l" i "'..""j , '" lIJ"
n~11flV I'V1VllJ'Wf11111f1 t'U1I\yl11fl11lJ~1"ll'1 t'Wf111'ilflCJfVl11V'ill~ flfJ11iV'W"l '1JV~l1'W1fJ'Il'Wfllfl1~ t\PI

1~'WVV1~~ ~flfl11 ~\yliYm~'W Vl11VVf1'WVf1111::1'V1fYlnfi fll1 1~1I i VI'VI1~lfY11:1~ n'il In \PIfll1 ff~ l~'Il'W '1l1~U~::. , "
l'\1lJ11fJ i~'1'W1I1::1'V1fY'1'Wn11111l111 ~1'W'UV'I1I1£1 'VI"I 'il::liYm~'W VI1 1'1'W\9l1~1I1:: 1'VIfYm 'VI1:: f111 ff~t]fVV:: i '11ri

"n1l\9l1~tJ1::1'V1fY1.h::lJ1W~VfJ~:: do l1~VtJ1::lJ1W d,~G7)d.~1.!iD "'1'W1Il'V11Vhu'W u~::'1'WV'WlflVll11f1iif111
'JJ ')J 7J 'JJ

~'illnlJ 1101'1~'W6N~Vll1~v~'W6m::'illfJ~'W ff1'W V:: i l1rimfllfYfJl'W;i'W '1'WtJ1::1'VIfYi 'VIfJ 'il::~\PI1~'WVl11ff1'W U

i~vmh::lJ1W~VfJ~:: Gl~ '1JV~fJVfl11lJ 1I1£1'VI"I iif111~HVlUf1~l'W ~1'W1'W ~~o fl'W uidl1~'Wfll1ff~lff1lJ

'1'Wfll1~ ~'W l\9lV fJVfI I~V l~lJ:U\PI fl11lJffllJ11 f:I'UV~1,! fl ~1 f11 U~:: fff1fJfl1'V1 '1'Wfll1 9fVlJ1J 1~ ~ V1 fllfYfJl'W

'1JV'I1I1::1'VIfY~iiv gv Vl'1 m:: ~fI m ::'illfJ '1lf'ii fll11J 1W lfll1 In fll ~ 'W~'W 69fvlJ m fllfYfJl'W 1~'W ff1'W 11lJ'1JV ~

.1 .,;", ~ .d" '" '" i .1 .,; " "I "
lJ1::1'VIfY'VIlJfl11lJllJ'WlJ1V11!1'W fflf1~ CJf'lffVflfl~V'I f11111'W1m'lff'W1Iff'4'W 'W fJ1IlfJ'UV~lJ 1::1'VIfY'VIVIV'I fll1 tl1

th::l 'VIfYi'VIm~'W fY'W6f1~1~ fll1 iJ'W ln1~fl iJfl1fl U~::~fflriUJ'il ::1~'W fll1~ ~'VI'W~fi'lJfh i~ f11:: ~fI m::'il1fJ
'\I '\I u q q

#1~1'If'W'1'WV~VI '1'Wff1'W fll1 ~ l1U'W ~1'W'UV~1I 1£1 'VI"I ~ tJ~~1'W lJl n V'1lf'lnflll 1:: i fJ"ll'tJ\9lV 'VI1'11 1"ll'fll1 U~::

" ,
1I1::1'VIfY"ll'1~11~~1'W~~fJfl1'V1m'llfY11:1~n'il ~1'W fll1~ Wl'W11'V1fli 'W1~~fll19fVlJmfllfYfJl'W U~::~ 1'Wfl11lJiJ'W fl ~

, "
'1JV'I"ll'l~ 1flm'il 'VI1::~1'Wfl11lJiJ'Wfl'l'UV~"ll'1~U'W 1I1£1'VI"I ffllJ11f:11'1I~1'W i m ~fll19fVlJll~::~~'W1mfllfYfJ1'W

~~0vi 1 1~ 'W1:: 1111Vl11il1 ~ f1'UV~ f1V~ 11'VIi ~ IV ~ fl1 fJ'1'WtJ 1:: 1'VIfY~ ffl ri ty ffl'YYi'1I N~ f11:: 'VI11'VI1~~1'W ~ 11



'\11flijfll'HJfllilflfl111 r1'ffVln'WLfl'l:J~ ~ri ,UH'l fl1~VlUI9i tl.:JU tJ1 ~1J1WU~'U ~ 'U~ ri":I'U11'll'fl11 1! 1 tY1'\1n ~ U'f'l~.. "
ml1t1.:Jl'UUWUtl.:J1! '~1U I'Wtl.:J~lfllm.:Jfl11I9il.:J"llmhu~~\Jflri.:J 'tJ';1l'w'Ufl111~wu1flVll 'U19i1.:JtJ1~lVIft

" "vl.:J'1111~ U'f'l~1d'f'lfh1 fI H fl11l'11 ci1ij 'I11fl \Jfl ri.:J1 tJ,; 11'W'Ufll1l9i HtJ 1 ~ IVIft 11 fI1 ~~ ~.:Jwh ~ H U1 flVl.,
" .

1~'U N'';lIU'U fl111 'UtJ1 ~IVl fttJ 1~111W Gl.r;:/- ~.C'i l'vh ~nr'U 'U1t1U1 tI'lltl.:J1 ~.yj~~lr1'ij fll1ln~ ft'U UClftl11
'U •• 'U

tll fl1fttl1'U ~ I~'U ~h'U1111'lltl.:J tJ1 ~l VIft U'f'l~ tY11111tl1 tl.:J1U fll1Clftl111h1.:J tllfl1fttl1'U 'll tl.:Jri1'U 11'll'fll1•
, ."

1!1tY1'\1n ~ U'f'l~'I1111t1.:J1'UU'U"l'lltl.:Jfl1f11! '~tl~1.:Jvl1ii .:JfI.:Jln~~'U 1,j'~ m~ri \I~'f'lfl1~VlUI91tlfl11~ 1JJ'U11ft1l:J! n ~

UH.:J 1'U 91'f'ltl~ ~ 'Ufll1 Vi'1JJ'U1n ~ fll1 'lltl.:JU 1flVl., 'VJ fl~ 1'U~ ~ 1l:l'U' tJ ~1 tlfl1111 tl1fl1:11U1 fl 1 ~ tlU 1flVl.,

ijtY~~ fl111U~1.:J Clftl11tll fllfttl1'U U'f'l~~tJ fl HUU riri1'U 11'll'fll1 1! 1tY1'11n~ U'f'l~ '\1111tI.:J1'Ut'U "l 'lltl.:J1!

" "l'Uil VI.ft. ~C'id~ - 19,C'iC'il9ln11I~'Ul~'Uvl.:Jff'U Glo,dr;:/lg,.od ~1'UU1V1 U'f'l~tY~~1'Ufll1'U1t1tl~i'\1ciu'f'l~

" "tltJmw l'Uil VI.ft. 19lC'id~ - ~C'iC'i~ 11111~'UI~'U1I1.:Jff'U19l,obC'i.ob ~1'UU1V1•
f1W~m111fl11-Wm1wlffVln'Wlftl:J" -W~11W1U~1 ij11~tY~tJ"h Irltl-W~11W1

191QtJ1~tY.:Jfi'~f1W~1!11'U 911ij11~1 r1'ffVln-Wlftl:J 1'U1~tl.:J~.:Jflci 11U ri U1fl VI ~91tY1'\1fl1111 fll1 U 'U ~1n~ U~ 1

1~'U'U1 tlUlt1'Utl.:J1!~~tl.:Jfll1'f'l~fll1~~lfftll~'U9111iJl r1'~11 '\1'f'ltltl fl'U tl fltJ1~lVIftli7tl.:J~lfl~91tY1'\1fl1111

" .
fll1Clftl11tllfllfttl1'U 1'UtJ1~IVlftij~1'U1'U'l! tltl11t1 'Utl fl~lflij tJ.:JllJ'U'tJl'Wtlri .:JltY111U'f'l~tY11utY'U'U1r1'ij fll1W 1JJ'U1•

~ v.. v •• .J •• ci <!l ", v~ v . I '"
tl91tY1'\1fl1111 fll1 ~'ll'U 1fll1 ~1'U tl91tY1'11fl1111fll1U'U Vl1111191a1'UU 'f'l~l'll'tltltl ~~ ~'U~1'U f11111lJ'f'ltl ~tltl. . ..

" .
1r1'ln~ ~'Umtll 'UtJ1 ~IVlft ~.:Jl'U 1tlflltYl9itl 1 tJ~~ri .:J~'f'l1r1'tJ1~IVlft' VltIl~'Uft'U Ufl'f'll.:J fll1U'UUl1.:JfliJ mfl

'U 'U

ritll r1'ln~fl111~1~I~U 191V11.:Jlft1l:J!n~U'f'l~f11111J1'UfI.:JVlHlft1l:J! n~'lltl.:JtJ1~lVIftl 'Uri1'U fll1';1IU'U.:J1'U

•• '" I ~ V •• V v lIJ v~ v , ~ _I '" ~ , ••
'lltl.:JU1l:JVI., ~~fltl ~'\1lfl~fll1tY11.:J.:J1'UtY1H11t1 ~~ ~mlfl'4f1'f'llmmtl ~'UlJ1~IVlft tl'U~~IU'Ufll1tY.:JltY111

1'Ufl11Vi'1JJ'U1I9itltltl~1~11~~m111tY11111tl 'lltl.:J'4f1'f'llfl1 U'f'l~rYfltlfllVil 'Ufl11 Clftl11tl1~.:Jtllfllfttl1'U 'lltl.:JtJ1~ IVIft

yb lr1'ln~fll11~U 191V11.:JLfl'1l:J!n~U'f'l~1~tI~U1flVl" ijfl11Vi'1JJ'U1IVlfl1'Uh~fl11Clftl11tllfllfttl1'U 1r1'tY11J11tl

1U.:J1'U1m .:Jfll1Clftl11U'f'l~WlJJ'Ulmfl1fttll'U ~.:Jtit:l'.h IlJ'U1~uUml1i''\1~ fl'lltl.:J fltl.:JlI1V11~ltl.:Jmtll 'UtJ1~IVlft

~.:Jlll'U11ijfl1111~11~'U~tY11f1111 r1'fl11 tY11U tY'4'UU1fl VI., IYltl fll1 Vi'1JJ'U1Lfl'1l:J! n ~ 'lltl.:JtJ1 ~IVlfttl ~1.:J~\I~'U

U'f'l~IYltltJ1~ 1t1'll'ul 'Ufl111 fll:J1f11111J1'UfI.:J'lltl.:J1!91'f'ltl~~'U1fll:Jl~'f'ltJ1~ 1 tI'll'U 'Utl.:JtJ1~IVlft'll'1~1 ~tlri1'U1111

~.:JtYtl~f1~tl.:JnuuVI'U'~tY~'lltl\l1! 1i'1111~ ~ tJ1 ~ fltl U n U fll1' ~1 UffVl n-Wlftl:J'll tl.:Ju1 fl VI., ~.:Jflci 11 ~1\1~ 'U

IlJ 'Ufl111 r1'ffVl n-wLfl'l:JtJ 1~ lfl VI,,j'U' .:JflU fl ci11 fl tl IlJ 'UVl1.:Jl~tl fl 'lltl.:J'I1111tI.:J1'U11'll'fl11 1! 1 tY1'\1n ~ '\1i tl

'\1111t1.:J1'Ut'U 'lltl \11~~ ~~I~tlfl4tl'l1itl~1.:J'\1itl',j ~,~ ~.:J',jI~'U fll1'11~nuu VI'U'UJW~U'l1.:J1~1i'1111'UUJ
CflI U U CflI 'V U

" , ,
9111111tI~l.:J~'U ~.:Jir'U ~\llll'Ufl11ItY'UtlflW~1!11'U911I'Vltl-W~11W 11r1'u1flVl., f1.:J'~1UffVln-WLfl'l:J 1'Ulitl.:J~.:Jflcil1

I9itl' tJ9111H~1Jul9ili7tl\l~lflffVl n-wLfl'l:J~ \Ifl ci111 ~nuri1'U11'll'fl11 1~ 1tY1'11n~ '\1i tl'l1111 tI.:Jl'Ut'U 'lltl.:J1 ~.. ..
~.:Jul9i'f'l~'\1111tI.:J1'Uij fll1 n1'11'U~1 ~lti tlU11~ 1 tlfll1Vi' tY~ 1~ tl1n fl1 ti1'Wlftl:J ~\ltl1~11 tlfl ~tlU91 fll91H n'U•
~.:Jlll'Ufl11t1fllilfl11~f1w~1!11'U911Irltl1'U~ Glb i'U11f111 ~C'idb u~\lm1111t1'1111.:Jfftl~V'l.:Jii.:Jr;:/U'f'l~n1'\1'U~

"
'\1~fllflW cv1fl111 r1'ffVln'Wlftl:J1'I1,j IlJ'U~.:Jil



"8'\.p:r~i11'ffTU11'lftll1 1j1ff111f1'il 111m1'\.htJ-:l1'U~'U'\I8-:11j ~'l.h~ff-:ll'i''il~

4811 1 8 ~UU1E1 'VI 8~ff1'11 fl111.1tll'.i fl'U ~1t1~ l~tJ1t1'IJi ff~ 8'IJ m WtI1tllfl'tJ1'U '1118tll '.ittftl1J tI1tllfl'tJ1'UlU'l ~• • •
tI "0 ~ ,: 4I:!l" , i"1 ~d .c:I .c:::l a d.cl .4 , ~ .ck .cI.c::..cI 0

8 'IJfl HU 1 11~ 11'U'Ufl1 '.iCJf8'11'.i8 'il H CJf81.1~ ~ tJ1Ti fl1 tu 'YHfl''l:l '11'.i8 'VII'.i tJfl 'lf8 8 tJH 8'U CJf-:11.11Ti fl1Hll'U 8-:1•
, "

1~tJ1t1'U ~11.1'.i~lijtJ'lJ11~1tJtll'.iiff~Vi'l1111tJ-:l1'\.J 'l! '\.J'1 (i8'IJ 5,j~"

~ C\.Q, .Q, Q.I Q.I cv .tC:lQJ .Q, J
1sD.G).ail a''Y1Ii on 1fI'l:l 'U8 -:11.1'11n 'YIt1HUl'U 8-:11! Ui\~ a'tJ l'U 'U1i1 t11 'YIt11fll a'\iI 1 Ui\~

1'YIfll 'U1i\ilU";-:l1.h~1'YIfI''YIt1''U fll1'-H'U; fll1'Y1H~ l'Ul" lfll1 Ui\~fll11i't1

1~1.I fltU ~ 1 j 1.1'\.J~ 1 i ~ihJ ~ 8 '41J~1 11'11'Il1 tJ-:l1'\.J1i1-:1l1'j i ~ 1'IJ ff'VI n-ri lfl''l:l

"
1'\.Jtll1111''IJ1tll'.i'VI1-:1~1'\.J1'lf1tll'.i1l'''~tll11~tJ'~ 111.1(J) ~,j'IJ ~-:lij

(co») ff m,j '\.J1 ~ tJ1 'VItJ1 fl'1 ff ~ 1 II '" ~ I 'VItll '\.J1", 'tit I '11-:1'IJ'.i~ I 'VIfl" 'VItJ ~ 11.11.1~

mU~1j1.l'\.J~1Irt81'\.J~ \g)G' "Hlfl'~fl1tJ'\.J ~&l!a>b 1l~-:I~11.1'l!tJ'I1'l!-:lff8~~Hfl-:l G' 8'41J~111'ffm,j'\.J1~tJ

1 'VItJ1fl'1 ff~ 111'" ~ I'VItll '\.J1",till '11-:1'IJ1 ~ I 'VIfl'i 'VItJ i ~ 1'IJ ff'VI n-ri lfl''l:l 'IJ1 ~ l.fl 'VIill,j-:l fi 'IJ 1~tJi 11'ff1'\.J '.i1'lffl1 '.i

1j 1ff111 f1'il 11'Il1tJ-:l1'\.J~ 11.1flt) 111.11tJ11~1 tJ'.i~Iij tJ'U'IJ1111'.i'.i1'lffl1'.i ff1'\.J ~ 8-:1B'\.J 11'Il1tJ-:l1'\.J~'U ~-:liiflt) 111.11tJ

,jt1JtY~i 11'iij 1'\.J~lrJ'U 11'lffl1'.i 'IJ1111'.i ff1'\.J ~8-:1B '\.J111811'Il1tJ-:l1'\.J~'\.J'\18-:11j A'-:I~l-:1ffm,j'\.J 1~ tJ1'V1tJ1fl'1 ff~ 1

1l"'~1 'VIfll '\.J1'"till'l1-:1'l.h~1 'VIfl'i 'VItJ l~tJ1t1'IJtll'.i i 11'fl1'.ifffl'l:l11~ml"'~ tll'.i 111''U1fl1'.i i '\.Jfifl'l:ltu~~'U ~lrJ '\.J-:l1'\.J

~ 1'\.J1'lf1tll11l"'~ tll'.i 1 ~tJ' ~1~tJ1n m w -ri1fl''l:l
, ,

Q 01 01 • Q QI d.4cu.cl

(\g)) 1.11111 'VItJ1 '" tJ'\I 8-:1'.i j 'VJflll 11-:I ~ 11.11.1~ fl tu ~ '.i j 1.1'\.J~ '.i 11.181 '\.J'VI l!a>

fJ l1.fl1i '\.J,r \g) & (J) CO)11~ -:I~ 111'l! tJ11'l! -:Iff8 ~ ~Hfl-:l CO)0 8'41J~i 11''VJflll 1111'V1 tJ1fi tJ'\I8-:11 j' ~1 'IJff'VI n-ri lfl''l:l

l~tJ1t1'IJtll'.i i 11''IJ1tll'.i'VIH~1'\.J1'lf1fl1'.iU "'~tll'.i1~tJ i 'U'\I8'IJ1'\1~ff1'\111'lf1~ ~~ i 11'iifl1111 tJ'\.Jfl1'.iff8'\.J.fl1tJi '\.J

"111111'V1tJ1fitJ'l!'\.Jl1'j 1~tJi 11'ff1'\.J 11'lffl11 1j1ff111f1'il 11'Il1tJ-:l1'\.J~ 11.1flt)111J1tJ11~1tJ1~lijtJ'U'lJ1111'.i11'lftll'.i

ff1'\.J~8-:1 B'\.J 11'Il1tJ-:l1'U ~'U~iiflt) 111.11tJ,j t1JtY~i 11'iij1'U ~ 1rJ'\.J'.i1'lffl1'.i 'IJ1111'.i ff1'\.J ~8-:1B'\.J 111811'Il1tJ-:l1'\.J~'U

'\18-:11j A'-:I~1-:11118i ,*'IJ1 tll'.i'VI1-:1~1'\.J1'lf1fl1'.i 1l"'~tll11~ tJ'il1flll'1111'V1mfi tJ'\I8-:11 j ~ -:lflri 11 i ~1~tJ1n mw -rilfl''l:l
, .

«(J») ~1'l!fl-:l1'\.Jff.fl1ffm,j'\.J'.i1'lffi~ ~1111.1~tltu~1j1.l'\.J~1 dj81'\.JVi ~CO)

ii'\.J 1fl1.l \gJ &d (J) 11~ -:I~11.1'l!tJ11'l!-:lff8~~1-:1 fl-:l Gl Gl 8'41J~i 11'~l'l! fl-:l1'\.Jff.fl1 ffm,j'U '.i1'lffi ~ (il 'il~,j'Ul 'IJ~tJ'\.J

ffm'\.J~ 1rJ'\.J111111'V1 tJ1fi tJ'.i1'lf fi ~) i ~1'U ff'VIn-ri lfl''l:l 'IJ'.i~ 1.fl'VIi 11,j-:lfi 'IJI~ tJ1f1'IJ tll '.ii 11''IJ1 fl1'.i'VI1-:1~ 1'\.J1'lf1 tll1

1l"'~fl1'.i1~tJ 1'lf'\.Jl~tJ1f1'IJ1.I1111'V1tJ1fitJi '\.Jff-:lt1~'VI'U1-:1111111'V1mfitJ

1i81.11 fl tu~fl'.i '.i1.lfl1'.i 11~1tJfl1'.iiff~ (fl1'rl.) i~1l~-:ll1tJ'\.J 11U-:lff8~lU fl

'\.J1tJfl1jll'\.J~1 ~ '\.J'.i (fl1'rl) CO)\g)od/1 \g)(J)CO)d "'-:11'\.J~ Gld ii'U1flll \g)&(J)G::'/ tl111'\.J~1l'\.J1'V1H'IJ~,j~1l"'~

11'\.J11U'ilU mrltJ1t1'IJ fl1'.i ~H1.I1111'V1 tJ1fitJ'\I 8-:11j i'\.J fl1'.i i 11''IJ1 fl1'.i'VI1-:1~1'\.J1'lf1fl1'.i 1l"'~ tll'.i 1~ tJi ~ ff~'IJ 11

do 0 QI 01 d'" QI i 'JJ 0 GI "4 ",J _1<llQ ~I
"1 ~ 1'IJtJ'IJff1 '\.Jfl '\.J1tJfl '.ij 1.1'\.J~ 111 ~ 1tJfl11'rl ff~ 'rl. fl'. \g) & (J) & ~fl1 11'\.J~ & 111.1fl11 'ilH 'VIlJ '.ifl'l:l11WflllJ '\.J

Q,I .ck "d_l~ J .c:Q 'JJ Q Q,I Y,Q Q

fl1'.i 'il~ 111'IJ'.i~ l.fl 'VI11'U-:I11'" ~ tll '.i'il1-:1'VIlJ'.ifl 'l:l1'\.J11111tJtl1111'.i11.1(1-:1fl11 'il1-:11'iltJll "'~ fl1'.i 'il1-:1'IJ'.ifl1'.i 'VI1-:11'lf1fl1'.i



. "
iJl·Hi1'\.J~';W 1~fJfl11~1.:JfitJ~m~l1ij11jfl11~11'U'\.Jfll'i~VI1~ \Ql11j t1~11j~mH u":::11jti~til~fl ~'l'u'\.J

t~~tJ1::: lfJ'lfu''\.Jfll1tJ~,j~ fl1'r1. mfffJfll'\.Jl'il~111':i::tijfJiJ~hiTfl'\.JlfJfli'!1J'\.J~l:h~1fJfll1'tiff~ 'rI.fl. \Q)~Q')~

,j~G>\Q)(G» Uti::: (~) nl'V1'\.J~U'\.J1'VlHtJ~,j~t'rhH~1J11 ''\.Jfl1W~ri1'\.J11'lffl11ijtl111JtJ1:::ff·Hl'il:::~H

1J'VI11'VlfJl'CifJ'IJ~.:Ji'!',r iJ1 fll1'Vll.:J~1'\.J1'lflfll1U":::fll11~ fJ~l1J1J~tltl.l:::i'!1J'\.J~i trt ~1'\.J~ \QlfJ1Jm'ti '\.In \Q)~ Q')G>

.ok '" =" l.ok " d. 1<9 .•••••.•••.•.•• I " ••••

llJf.:JtI~tlJ '\.Jff1'\.J 'VI'\.J.:J'IJ~.:Jfll1 'ilH'VllJ 1 fll:ll~l1J 1:::tiJ fJiJffl'\.J fl'\.JlfJfl1 !1J'\.J~ 1 11~ 1fJfll1'r1 ff~ 'rI. fl. \Q)~ Q')~

"'''' •.••• "'i .•••.•• llJ"'i 'iU"1 'VIff1'\.J11'lffll1~lt'\.J'\.Jfll1'ill.:J l~fJ11i~fl".:J l~ l~fJ~'4 l"1J"

"ffliT fl.:J1'\.Jtlm::: fln1Jfl1 1 fln ~~ 1Jfffll:ll (fffl ~.) ;ftt 'il.:J11 11 'il~,j'\.J ij

" "1Jln1'VlfJl'CifJ'IJ~.:Ji'i111J"'.:Jff'\.J rn~ mi.:J tJ1:::fl~iJ~1fJ1J'VI11'VlfJl'CifJ''\.JnltiiJ'IJ~.:Ji'! G>Q')mi.:J Uti:::

ffm,j'\.J~~1Jfffll:ll'IJ~.:Ji'! b~ mi.:J 1~fJ1J'VI11'VlfJ1'CifJri1'\.J'm1Jer.:Jijtl111J~ltr!'\.J~'il:::'IJ~' ,rtl.:J 1~i'iJff'VliVitfll:l

~l1J1J~ml.l:::i'!1J'\.J~i~.:J mh1~ ~ 1 tJ n1~.:J 'illfl'VI\.bfJ.:J 1'\.J'IJ~.:Ji'! er.:Jijtl111J~~.:Jfl1Hi'.:J ~H'VI1~ 1~iJ1fl1':i

'V11.:J~1'\.J1'lflfll1 Uti :::fll11~ fJ 'illfl1J'VI11'VlfJl'Citl'IJ~.:Ji'!1~fJ11jfl1wVitfll:l 1~m~ 'rIl:::~t.iHg.:J.fl11fl 'il~mdh
r A .d r 'JJ' 'JJ "l I o.q 'JJ .ell Q QJ QJ' 1

~~t'\.J~.:J1:::fJ:::fJl1'Vl'VI'\.J1fJ.:Jl'\.J~11'ilH l1Jffl1J11t1~lt '\.J'\.Jfll1~ 1fJ~ '\.Jt~.:JllJf.:J1J'VI11'VltIl" fJ'IJ~.:J1! ff1'\.J1 'VIty. ".
ijtl111Jt~fJ1'lflty,,riJ 1 fll1 1'lflfll1 iT'\.J'1 1Jl~t.il.:J~ ~tij~.:J fll1iJ1 fll1 'Vll.:J~ 1'\.J1'lflfll1 u,,:::fll11~ m~ '\.Jfll 1 'lJ1

~.:Jti'tl111J f 'IJ~.:Jtl m 1'ill1 6u,,::: '4 tl" 1m 'IJ~.:J1J'VIl1'VlfJl'CifJ~~n1 tJ t~fJU 'rI1 t~ ~'ti WI'\.Jl'1J 'If'\.Jtfl1l:l! fl 'il ff.:Jtl1J

.1 .••• <9 " llJ.1'" I '1 .... .... 0'
U,,:::lJ 1:::t'V1fl'lfl~ 1 11Jt1.:Jfll1 t'IJl llJ1Jff1'\.J 111J '\.Jfll1'r1W1'\.Jlflfl fJ.fl1'Vl'IJ~.:J'4tl" lfl 1 1 :::iJiJ U":::U~'\.Jfl" ~'Vl1i

1'\.Jfll1~ltij'\.J.:Jl'\.J.fl1tli'! 1,rtfl~tJ1:::ff'Vli fi 1'r1"l.:Jtl~ ri .:J~"1,rtJ1::: 'lfl'lf'\.J1~i'iJfJm.fl1'r1~1~~~ tJ1:::t'V1fl'lfl~

...."" 0' ,.... •••• llJ " ••.• _I 0' .:, "

t'ilHlIfll1'V1 '\.J1 tl W1 'ill 1 fJu,,::: iJtl" 1fl 1.fl1 fJ '\.J1J'VIl1'VlfJl" fJ'il::: l~ 1 iJlJ 1:::ffiJ fll 1 mu,,::: fll1 ff.:Jff1Jtl111J 1
". OJ

_Id ..." ••.•.•••.••• .•••••.• .ok ='1 _I 'i 0', • llJ_1 ••.•
'illflfll1 u"mlJ"fJ'\.J t1 fJ'\.J2 'illfl fll1'il~ iJ1 fll':i1'lflfll1 U":::fll1 1'il fJ llJf.:J'il:::tlJ'\.JlJ1::: W'lf'\.J~~fll1'\.J 1 llJ'rIWI'\.J1

Q,I d "191did d J ~J C!Il Q QQ QI ,

fll1'il~fll1 t1 fJ'\.Jfll1ff~'\.J l~til'\.J ~fJl.:J~U":::1JfJwm'rl"l.:J'IJ'\.J 'Vl.:J'\.J'VIlfWm"flff'Vl1i'rltfll:l~.:Jfltl11m'ilm:::'VliJ

I , =" ••.. ~ ••.. dllJ I" 0' ". llJ.ok 1".... " ....
~~iJ'VliJ1'Vl '\.Jfll1 tlJ'\.JffmiJ'\.J~~1Jt1fll:ll'IJ~.:J1!'Vl l1J 'lf~.:Jtlmtl1fll l1 llJf.:Jfll1 'VIiJ1fll1'Vll.:J~1'\.J1'lflfll1 Uti::

QQ,I Q Q,I ~ A .4 "1911.... I 1'JJ .Q QI , QI
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กรมส่งเสริมการเกษตร 
ที่ กษ 1019 /                                                                ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กท 10900 

                                                            วัน........เดือน............ปี.............  

เรื่อง    ขอให้มายื่นซองเสนอราคาแข่งขันในการจัดซื้อวัสดุการเกษตร 

เรียน   ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย , ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรจังหวัดปทุมธานี    
และผู้อ านวยการองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร   

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายละเอียดและเงื่อนไขการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จ านวน..............หน้า 

  ด้วยหน่วยงาน.............................มีความประสงค์จะจัดจัดซื้อวัสดุการเกษตร รวม 2 รายการ 
เพ่ือใช้ในโครงการ...................................ก าหนดส่งของภายใน 30 วัน ดังนี ้

1.  ต้นพันธุ์มะม่วง จ านวน 100,000 ต้น  
  2.  ปุ๋ยเคม ีสูตร 15-15-15 จ านวน 100 ตัน  
โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขในการจัดซื้อตามสิ่งที่ส่งมาด้วย   

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และหากท่านมีความประสงค์จะเสนอราคาวัสดุการเกษตร         
ทั้ง 2 รายการข้างต้น ขอให้ท่านมายื่นซองเสนอราคา ในวันที่........เดือน..............พ.ศ..............เวลา..............น. 
หากท่านไม่มายื่นซองเสนอราคาในวัน เวลา ดังกล่าวถือว่าท่านสละสิทธิ์ในการเสนอราคา และจะเรียกร้อง 
หรือเสนอราคาภายหลังไม่ได้ 

ขอแสดงความนับถือ 
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                               กรมส่งเสริมการเกษตร 
ที่ กษ 1019 /                                                              ถนนพหลโยธิน เขตจตุจักร กท 10900 

                                                            วัน.......เดือน............ปี.............  

เรื่อง    การสั่งซื้อ...................................... 

เรียน   ผู้จัดการชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย , ผู้จัดการสหกรณ์การเกษตรจังหวัดปทุมธานี          
และผู้อ านวยการองค์การตลาดเพ่ือเกษตรกร   

อ้างถึง   หนังสือเสนอราคา.................................................. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  รายละเอียดและเงื่อนไขการจัดซื้อวัสดุการเกษตร จ านวน..............หน้า 

  ตามหนังสือที่อ้างถึงท่านได้เสนอราคา...........................................................................           
เป็นเงิน ................................เพ่ือใช้ในโครงการ...................................ก าหนดส่งของภายใน 30 วัน  นั้น 

  หน่วยงาน........................................................พิจารณาแล้วอนุมัติให้รับราคาตามที่ท่านเสนอ     
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และให้ท่านด าเนินการส่งมอบวัสดุการเกษตรดังกล่าวตามเงื่อนไขท่ีจัดส่งมาพร้อมนี้  
และหากท่านส่งมอบเกินกว่าที่ก าหนดในเงื่อนไข  จักด าเนินการปรับตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ส่งมอบ 

ขอแสดงความนับถือ 

 
หมายเหตุ    การส่งมอบหนังสือให้ผู้ขายต้องจัดส่งเป็นทางการโดย 

1.  ส่งโดยทางไปรษณีย์ เป็นไปรษณีย์ตอบรับ (ใบเหลือง) การนับจ านวนวันให้นับตั้งแต่วันที่มีการ        
ลงชื่อในใบรับเอกสาร 

2.  ให้ผู้ขายมารับหนังสือด้วยตนเองโดยต้องมีหนังสือจากหน่วยงานนั้นมอบหมายให้มารับหนังสือ 
การสั่งซื้อดังกล่าว และต้องให้ผู้มารับหนังสือลงชื่อรับหนังสือพร้อมให้ลงวันที่ก ากับการรับเอกสารการนับ
จ านวนวันให้นับตั้งแต่วันที่ มีการลงชื่อในใบรับเอกสาร 

อนึ่งการนับจ านวนวันให้นับถัดจากวันที่รับหนังสือ เช่น รับหนังสือวันที่ 1 สิงหาคม ให้เริ่มนับวันที่    
2 สิงหาคม เป็น 1 ก าหนดส่งของ 30 วัน ครบก าหนดสัญญาในวันที่ 31 สิงหาคม 
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การด าเนินการซือ้และการจ้างโดยวิธีกรณีพเิศษ 
 

                                                        (ข้อ 27)                                                                                                            
                                               
                                                             
                                                        (ข้อ 29)                                                                                                            
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                         เง่ือนไข : 

1.  เป็นผู้ท า/ผลิตเองและนายกรัฐมนตรี              
อนุมัติหลักการแล้ว 

2.  มีกฎหมาย/มติคณะรัฐมนตรีให้ซื้อ/จ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เจ้าหน้าท่ีพสัด ุ หวัหน้าสว่นราชการ 

ตดิตอ่ตกลงราคากบั
ผู้ขายหรือผู้ รับจ้าง 

สว่นราชการ/รัฐวิสาหกิจ 
หนว่ยงานตามกฎหมายท้องถ่ิน 

-  วงเงินเกิน 100,000 บาท              
หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้สั่งซื้อหรือจ้าง 

-  วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท เป็นอ านาจ 
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
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ตัวอย่างบัญชีวัสดุ 
 

ส่วนราชการ.................................................................... 
หน่วยงาน................................(2).................................... 

   แผ่นที่...............(1)................. 
   ประเภท..................................(3)................................  ชือ่หรือชนิดวัสดุ................................(4)..............................  รหัส......................................(5)..................................... 
   ขนาดหรือลักษณะ...................................................................................................................................................... จ านวนอย่างสูง..............................(7).............................. 
   หน่วยที่นับ.............................(6)............................  ที่เก็บ........................................................... ............................  จ านวนอย่างต่ า............................(7).............................. 
 

วัน เดือน ปี รับจาก/จ่ายให้ เลขที่เอกสาร 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
จ านวน หมายเหตุ 

รับ จ่าย คงเหลือ  
  (8)       
         
         
 
 
 
 
 
 

        

  



 
 

ค าอธิบายตัวอย่างบัญชีวัสดุ 
 
 (1)  ให้กรอกเลขแผ่นที่ตามล าดับชนิดของวัสดุ และทับด้วยล าดับหน้าบัญชีของวัสดุชนิดนั้น ในกรณี         
ใช้แผ่นเดียวไม่พอ เช่น มีวัสดุ 100 ชนิด ควรให้ล าดับเลขแผ่นที่ 1 ถึง 100 ชนิดใดลงบัญชีหน้าเดียวไม่พอ             
ให้ท าเครื่องหมาย “ทับ (/)” เช่น แผ่นที่ 1 หน้า 1 ก็กรอกว่า 001/1 หน้า 2 ก็กรอกว่า 001/2 เป็นต้น 
 ส าหรับหน่วยงานที่มีวัสดุจ านวนมากชนิด ควรให้ล าดับประเภท ชนิด และหน้า เพ่ือทราบว่าประเภทใด        
มีก่ีชนิด เช่น ประเภทล าดับที่ 1 ชนิดที่ 99 หน้า 1 ก็กรอกว่า 01/099/1  

(2) ให้ระบุชื่อหน่วยงานซึ่งท าหน้าที่ควบคุมหรือเก็บรักษาวัสดุเพ่ือจ่ายให้แก่หน่วยงานอ่ืน 
(3)  ให้ระบุประเภทของวัสดุตามท่ีก าหนดในหนังสือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 

ของส านักงบประมาณ 
(4)  ให้ระบุชื่อหรือชนิดของวัสดุ เช่น ดินสอด า ดินสอสี ดินสอเขียนแบบ เป็นต้น และหากหน่วยงาน

ใดต้องการแยกชนิดย่อยลงไปอีก โดยจัดท าบัญชีควบคุมย่อยลงไปก็ได้ เช่น ดินสอด า 2 บี ดินสอด า 4 บี หรือ
ดินสอสีแดง ดินสอสีเขียว เป็นต้น 

(5)  ให้ระบุรหัสของวัสดุนั้น ๆ ตามที่ก าหนดไว้ (ถ้าม)ี 
“รหัส” หมายถึงรหัสทั่วไปซึ่งอาจก าหนดโดยหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานอื่นใด

ที่มีหน้าที่ก าหนดรหัสหรือเป็นรหัสของผู้ผลิตหรือผู้ขาย ซึ่งก าหนดเป็นสากลเพ่ือสะดวกในการจัดหาก็ได้ 
(6)  ให้ระบุหน่วยงานตามลักษณะของวัสดุและปริมาณท่ีใช้ เช่น หน่วยพัสดุกลาง อาจใช้หน่วยนับ

ของดินสอเป็นโหล หน่วยงานย่อยอาจใช้หน่วยนับของดินสอเป็นแท่ง แต่ทั้งนี้หน่วยนับส าหรับช่องรับ ช่องจ่าย 
และช่องคงเหลือจะต้องเป็นอย่างเดียวกัน 

(7)  ให้ระบุจ านวนอย่างสูงที่สมควรจะเก็บไว้ในคลังพัสดุ และจ านวนอย่างต่ าที่หากไม่จัดหาเพิ่มเติม          
จะท าให้งานของทางราชการเสียหาย 

(8)  ให้ลงเลขท่ีเอกสารตามล าดับที่รับหรือจ่าย แล้วแต่กรณี โดยควรแยกเป็นเอกสารฝ่ายรับ (ร.) 
และเอกสารฝ่ายจ่าย (จ.) และให้ลงเลขท่ีล าดับที่ 1 ใหม่ เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ ฝ่ายรับเริ่มตั้งแต่ล าดับ ร.1  
ร.2  ร.3  ฯลฯ  ฝ่ายจ่ายเริ่มตั้งแต่ล าดับ จ.1  จ.2  จ.3  ฯลฯ  และควรใช้กระดาษฝ่ายจ่ายเป็นสีอื่น                
ต่างไปจากเอกสารฝ่ายรับ เพ่ือสะดวกแก่เจ้าหน้าที่พัสดุยิ่งขึ้น 
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บันทึกการตรวจรับการจัดซื้อวัสดุการเกษตร 

เขียนที.่.............................................................. 
                                                      วันที่.............. เดือน....สิงหาคม.......... พ.ศ. .....2555....... 

 
บนัทึกฉบับนี้ท าข้ึนไว้เป็นหลักฐานเพ่ือแสดงว่า 
 วันนี้.........................................  เวลา..................น. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจัดซื้อวัสดุการเกษตร 
จ านวน 2 รายการประกอบด้วยการจัดซื้อต้นพันธุ์มะม่วง จ านวน 100,000 ต้น และปุ๋ยเคมีสูตร 15-15-15 
จ านวน 100 ตัน โดยวิธีกรณีพิเศษ.ตามค าสั่ง.......................................................เลขที่.................../...............  
ลงวันที่................เดือน...........................พ.ศ.............. ประกอบด้วย 
 1. นายช านาญ  ความรู้ดี    นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรช านาญการ       ประธานกรรมการ 
 2. นางสาวดอกไม้   หอมดี  นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ        กรรมการ 
 3. นายแมน  สุขมงคล          นักวิชาส่งเสริมการเกษตร                       กรรมการ 
ได้ร่วมกันท าการตรวจรับการจัดซื้อต้นพันธุ์มะม่วง จ านวน 100,000 ต้น ตามสัญญาเลขท่ี................/...........         
ลงวันที่............................................. ระหว่าง............(ผู้ขาย)... กับ.... (ส่วนราชการผู้ซื้อ)……………………………. 
 การด าเนินการตรวจรับพัสดุ 
 1.  ตามใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ ของ..................(ผู้ขาย)................เลขที.่................... เล่มที.่.................... 
ลงวันที่.............. เดือน................ พ.ศ. ............. ตั้งอยู่เลขท่ี.................... หมู่ที.่.............. ถนน..........................  
ต าบล.......................  อ าเภอ/แขวง ................................. จังหวัด............................. รหัสไปรษณีย์..................
โทรศัพท.์........................................ โทรสาร............................โดยมี  ............................................................... 
มีฐานะเป็น..........(เจ้าของ/ผู้จัดการ/ผู้รับมอบอ านาจ)..........ตามหนังสือมอบอ านาจ เลขที่ ............-................ 
ลงวันที่............. เดือน.............-................ พ.ศ. ................  และหนังสือบริษัท/ห้าง/รา้น.................-................ 
เลขที.่................ ลงวันที่....... เดือน.................... พ.ศ. ...........  เป็นผู้น าส่งพัสดุและเป็นผู้ชี้แจงคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุครั้งนี้ 
 2.  พัสดุ/งานจ้าง ที่ส่งมอบประกอบด้วย..................................รวมวงเงินที่จัดซื้อ ..................... บาท 
 3.  สถานที่ส่งมอบ................................................ เขต/อ าเภอ......................... จังหวัด........................ 

4.  วันที่ส่งมอบ..................... เดือน......................................... พ.ศ. ....................... เวลา.................น. 
ครบก าหนดส่งมอบตามสัญญา ภายในวันที่........................ เดือน........................................ พ.ศ. ...................... 
 5.  ในการส่งมอบพัสดุ/งานจ้างในวันนี้ ผู้ขาย/ผู้รับมอบอ านาจ โดย..................................................... 
เป็นผู้น าคณะกรรมการตรวจรับพัสดุมาท าการตรวจรับพัสดุในครั้งนี้ 
 ผลการตรวจรับพัสดุ 

(1) พัสดุ/งานจ้างที่ส่งมอบ 
(   )  ครบถ้วนตามสัญญา 
(   )  ไม่ครบถ้วนตามสัญญา เนื่องจาก............................................................................ 
 

 



 

 

 

(2) พัสดุ/งานจ้างที่ส่งมอบ 
(   )  ถูกต้องตรงตามสัญญา 
(   )  ไม่ถูกต้องตามสัญญา เนื่องจาก.............................................................................. 

(3) ระยะเวลาในการส่งมอบ 
(   )  ไม่เกินก าหนดเวลา 
(   )  เกินก าหนดเวลา จ านวน..................วัน 

(4) การทดลอง/การตรวจสอบทางเทคนิค......................ถูกต้องตามเง่ือนไขข้อก าหนดของใบสั่งซื้อ
............................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. ..........................  

 ความเห็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 คณะกรรมการ ฯ และผู้ส่งมอบ/ผู้ขาย ได้ร่วมกันตรวจสอบพัสดุที่ส่งมอบแล้ว เห็นว่า 
 1.  ผู้ขาย ได้ส่งมอบพัสดุ ครบถ้วนสมบูรณ์ตามสัญญาทุกประการ เห็นสมควรรับไว้ใช้ในราชการ 
 2.  ผู้ขาย ได้ส่งมอบพัสดุ ถูกต้องตรงตามสัญญา 
 3.  ผู้ขาย ได้ส่งมอบพัสดุ ภายในก าหนดเวลาตามเงื่อนไขใบสั่งซื้อ 

 บันทึกฉบับนี้ท าขึ้นไว้ จ านวน 3 ฉบับ มอบแกผู่้ขาย จ านวน 1 ฉบับ เจ้าหน้าที่พัสดุ จ านวน 1 ฉบับ 
และคณะกรรมการ ฯ จ านวน 1 ฉบับ 

 ในการตรวจรับครั้งนี้ คณะกรรมการ ฯ ได้ด าเนินการเป็นไปตามอ านาจหน้าที่ ไม่มีการบังคับขู่เข็น
เรียกร้องเอาทรัพย์สินใด ๆ จากผู้หนึ่งผู้ใด และมิได้ท าให้พัสดุ ที่ส่งมอบสูญหาย เสียหายแต่อย่างหนึ่งอย่างใด 
 

อ่านให้ทุกคนฟังแล้ว รับรองว่าถูกต้อง จึงร่วมกันลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลงชื่อ................................................ผู้ขาย/ผู้ส่งมอบ/ผู้รับมอบอ านาจ 
       (..............................................) 
 

ลงชื่อ................................................ประธานกรรมการ 
       (............................................)  
 

ลงชื่อ................................................กรรมการ 
      (.............................................)  
 

ลงชื่อ................................................กรรมการ 
      (..............................................) 
 

ลงชื่อ................................................พยาน 
       (............................................)  
  
 

ลงชื่อ................................................พยาน 
       (............................................)  
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ใบเบิกวัสด ุ
กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมส่งเสริมการเกษตร 

เลขท่ี................................. 
วันท่ี......................เดือน...................................พ.ศ......................... 

เรียน   หัวหน้าหน่วยพสัด ุ

  ด้วยข้าพเจ้า..........................................................................ขอเบิกวสัดุเพื่อใช้ในการปฏิบตัิงาน               
จ านวน ..................................รายการ  ดังนี ้
 

ล าดับที ่ รายการ จ านวนขอเบิก จ านวนอนุมัติ 

    
    
    
    
    
    
 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตัิ 
  

 

( ลงช่ือ ) ................................................ผู้เบิก 
        (...............................................) 

( ต าแหน่ง )............................................................ 
                                                                        

อนุญาตให้จ่ายได ้

( ลงช่ือ ) ......................................................... 
     (...............................................) 

( ต าแหน่ง )............................................................ 
         ท าหน้าที่หัวหน้าหน่วยพัสดุ 

 
 

ความเห็นของเจ้าหน้าท่ีพสัด ุ
...................................................... 

 ( ลงช่ือ ).............................................. 
        (................................................) 

 
(
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

     ( ต าแหน่ง )............................................. 
                        ท าหน้าที่เจ้าหน้าที่พัสด ุ

ผู้จ่ายได้จ่ายและผู้รบัไดร้ับของตามรายการดังกล่าวข้างต้นครบถ้วนแล้ว 
  
( ลงช่ือ )..................................................ผู้จ่าย 
             (................................................) 
ต าแหน่ง....................................................... 
 
( ลงช่ือ ) ................................................ผู้รับ 
             (...............................................) 
ต าแหน่ง............................................................  
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