- ครุฑ คาสั่งกระทรวงกลาโหม
(เฉพาะ)
ที่ ๔๐๐ /๖๐
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม

เพื่อให้การดาเนินการ เกี่ยวกับ การจัดซื้อ จัด จ้างและการบริหารพัสดุ ของส่วนราชการในสังกัด
กระทรวงกลาโหมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย คุ้มค่า โปร่งใสมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล สามารถตรวจสอบได้
ก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการและ เป็นไปในแนวทาง เดียวกัน สอดคล้องกับหลัก การกฎหมาย
ตามพระราชบัญญัตกิ ารจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกระทรวงกา รคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๕ แห่งพระราชบัญญัติจัดระเบียบราชการกระทรวงกลาโหม
พ.ศ.๒๕๕๑ และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
ข้อ ๖ และ ข้อ ๗ จึงให้ปฏิบัติ ดังนี้
๑. ในคาสั่งนี้
๑.๑ “หน่วยงาน ของรัฐ ” หมายความว่า ส่วนราชการ ในสังกัด กระทรวงกลาโหม ได้แก่
สานักงานปลัด กระทรวงกลาโหม กองทัพไทย กองบัญชาการกองทัพไทย กองทัพบก กองทัพเรือ กองทัพอากาศ
หรือหน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่าย
๑.๒ “หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ” หมายความว่าหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ตามข้อ ๑.๑ หรือผู้ที่ได้รับงบประมาณรายจ่าย
๑.๓ “ยุทธภัณฑ์” หมายความว่า ยุทธภัณฑ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมยุทธภัณฑ์
๑.๔ “ระเบียบ ” หมายความว่า ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
๒. การจัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจาปี ให้หน่วยงาน ของรัฐ จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
เป็นการล่วงหน้า ทั้งปี หลังจากที่หน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง
จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอานาจในการพิจารณ างบประมาณแล้ว แต่ไม่เกินวันที่ พระราชบัญญัติ
งบประมาณ รายจ่าย ประจาปีมีผล ใช้ บังคับ หรือก่อนการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วแต่กรณี ใดจะถึงก่อน
และให้ดาเนินการตามระเบียบ
/ ๓. การแต่งตั้ง …

-๒๓. การแต่งตั้งคณะกรรมการประธานกรรมการและผู้ควบคุมงาน ให้แต่งตั้งดังนี้
๓.๑ คณะกรรมการตามระเบียบ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการชั้นสัญญาบัตรหรือผู้ที่ทางราชการ
สั่งให้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตรเป็นลาดับแรก
๓.๒ ประธานกรรมการ ตามข้อ ๓.๑ ให้แต่งตั้งจากข้าราชการชั้นสัญญาบัตร ที่มีชั้นยศ
ตั้งแต่ พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ขึ้นไปเป็นลาดับแรก
๓.๓ ผู้ควบคุมงานตามระเบียบ ให้ พิจารณา แต่งตั้งผู้มีความรู้ความชานาญตามลักษณะ
ของงานก่อสร้างจากข้าราชการชั้นสัญญาบัตรหรือผู้ที่ทางราชการสั่งให้ทาหน้าที่ในตาแหน่งนายทหารสัญญาบัตร
เป็นลาดับแรกก่อน
๔. อานาจการสั่งซื้อ หรือสั่งจ้าง การสั่ งจ้างที่ปรึกษา และการสั่งจ้างออกแบบหรื อควบคุมงาน
ตามที่กาหนด ไว้ ตามระเบียบ ให้ผู้บังคับบัญชาตาแหน่งต่างๆ ตามผนวก ก หรือ ผนวก ข ท้ายคาสั่งนี้
เป็นผู้มอี านาจสั่งการภายในวงเงินที่กาหนดไว้
ถ้าผู้มีอานาจสั่งการตามวรรค หนึ่ง เห็นเป็นการสมควรจะมอบอานาจการสั่งการนั้ นก็ได้
หรือในกรณีที่ผู้มีอานาจสั่งการตามวรรคหนึ่งนั้น ไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้เป็นครั้งคราว ให้ผู้รักษาราชการแทน
หรือผู้ทาการแทน เป็นผู้สั่งการได้ ทั้งนี้ โดยปฏิบัติตามนัยข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการสั่งการ
และประชาสัมพันธ์ พ.ศ.๒๕๒๗ และที่แก้ไขเพิม่ เติม
สาหรับอานาจการ สั่งซื้อ หรือ สั่งจ้าง การสั่งจ้างที่ปรึกษา และการสั่งจ้างออกแบบ
หรือ ควบคุมงานตามผนวก ก และผนวก ข ท้ายคาสั่งนี้ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ จะกาหนดให้ หัวหน้าหน่วยงา นของรัฐ
ในสังกัดมีอานาจต่ากว่าที่กาหนดไว้ก็ให้กระทาได้
๕. การทาสัญญาซื้อ สัญญาจ้าง สัญญาจ้างที่ปรึกษา สัญญาจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
หรือสัญญาอื่นใดซึ่งเป็นการดาเนินการตาม ระเบียบ ของหน่วยงานของรัฐ ที่ไม่เป็น นิติบุคคล ต้องทาสัญญา
ในนามของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
๖. การอนุมัติแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลง ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้
ตาม ระเบียบ ให้เป็นอานาจของ ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล
ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล ดังกล่าวจะมอบหมายให้ผู้ดารงตาแหน่ง
ระดับรอง หรือผู้ช่วย หรือหัวหน้าส่วนราชการในสังกัด มีอานาจอนุมัติแก้ไขสัญญา หรือข้อตกลง ก็ให้กระทาได้

/ ๗. การงดหรือ …

-๓๗. การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรื อการขยายเวลาทาการตามสัญญาหรือข้อตกลง
ซึ่งจะต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ตามระเบียบ ให้เป็นอานาจของปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการ
ทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ ผู้บัญชาการทหารอากาศ ทั้งนี้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ที่เป็นนิติบุคคลดังกล่าว จะมอบหมายให้ผู้ดารงตาแหน่งระดับรอง หรือผู้ช่วย หรือ หัวหน้าส่วนราชการในสังกัด
มีอานาจอนุมัตงิ ดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทาการตามสัญญา หรือข้อตกลง ก็ให้กระทาได้
๘. ให้ผู้บังคับบัญชาตั้งแต่ชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน
หรือเทียบเท่าขึ้นไปมีอานาจในการสั่งการเกี่ยวกับการบริหารพัสดุ
๙. อานาจอนุมัติการจาหน่ายพัสดุเป็นสูญ ตามระเบียบ และการจาหน่ายยุทธภัณฑ์เป็นสูญ
ให้ผู้บังคับบัญชาตาแหน่งต่างๆ ตามผนวก ค ท้ายคาสั่ง เป็นผู้อนุมัติ
๑๐. กรณีมีผู้อุทธรณ์หรือร้องเรียนการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ หน่วยงานของรัฐผู้ที่ดาเนินกรรมวิธี
จัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้ดาเนินการตามระเบียบ
ทั้งนี้ ตั้งแต่ ๒๔ ส.ค.๖๐
สั่ง

ณ

(ลงชื่อ)

วันที่

๒๖

สิงหาคม

พล.อ. ประวิตร วงษ์สุวรรณ
( ประวิตร วงษ์สุวรรณ )
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

พ.ศ. ๒๕๖๐

ผนวก ก

อานาจการสั่งซื้อและสั่งจ้างครั้งหนึ่ง สาหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ประกอบคาสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม
ลาดับ
ตาแหน่ง
๑. ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บังคับการกรม ผู้บังคับหมวดเรือ
ผู้บังคับการกองบิน หรือเทียบเท่าที่ได้รับงบประมาณ
๒. ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ
ผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่าที่ได้รับงบประมาณ
๓. ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพ หรือเทียบเท่า
๔. ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีอัตราชั้นยศพลเอกพลเรือเอก
พลอากาศเอก
๕. ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ
และผู้บัญชาการทหารอากาศ
๖. ผู้บัญชาการทหารสูงสุด
๗. ปลัดกระทรวงกลาโหม

โดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
ไม่เกิน
๔,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน

โดยวิธีคัดเลือก
๒,๐๐๐,๐๐๐

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
บาท ไม่เกิน
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท

ไม่เกิน

๒๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท ไม่เกิน

๑๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท ไม่เกิน

๕,๐๐๐,๐๐๐

บาท

ไม่เกิน
ไม่เกิน

๔๐,๐๐๐,๐๐๐
๖๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท ไม่เกิน
บาท ไม่เกิน

๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท ไม่เกิน
บาท ไม่เกิน

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐,๐๐๐

บาท
บาท

ไม่เกิน

๒๐๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท ไม่เกิน

๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท ไม่เกิน

๕๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท

ไม่เกิน
เกิน

๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๗๐๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท ไม่เกิน
บาท เกิน

๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท ไม่เกิน
บาท เกิน

๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๓๐๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท
บาท

หมายเหตุ - การสั่งซื้อสั่งจ้างพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ให้ลาดับที่ ๕ ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ
ลาดับที่ ๖ ผู้บัญชาการทหารสูงสุด และลาดับที่ ๗ ปลัดกระทรวงกลาโหม มีอานาจอนุมัติ ฯ วงเงิน เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ส่วนลาดับอื่นที่มีวงเงินเกินอานาจของตน
และหรือเกินอานาจตามลาดับชั้น ให้ลาดับที่ ๕ - ๗ มีอานาจอนุมัติ ฯ ตามสายการบังคับบัญชา
กรณีการสั่งซื้อสั่งจ้างของหน่วยขึ้นตรงสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ที่มีวงเงินเกินอานาจของตนและหรื
นาจตามล
อเกินดาอับาชั้น ให้ลาดับที๗่ ปลัดกระทรวงกลาโหม มีอานาจอนุมัติ ฯ
- กรณีการสั่งซื้อสั่งจ้างของสานักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมที่มีวงเงินเกินอานาจของตน ให้ลาดับที่ ๗ ปลัดกระทรวงกลาโหม มีอานาจอนุฯมัติ
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ)

นาวาอากาศเอก

อนุวัตร ชัยศรีสวัสดิ์
( อนุวัตร ชัยศรีสวัสดิ์ )
ผู้อานวยการกองการพัสดุ สานักงบประมาณกลาโหม
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

ผนวก ข

อานาจการสั่งจ้างที่ปรึกษา และการสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน สาหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ประกอบคาสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม
ลาดับ
ตาแหน่ง
๑. ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ ผู้บัญชาการกองพลบิน
หรือเทียบเท่าที่ได้รับงบประมาณ
๒. ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพ หรือเทียบเท่า
๓. ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีอัตราชั้นยศพลเอกพลเรือเอก พลอากาศเอก
๔. ผู้บัญชาการทหารบก ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ
๕. ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุด

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
เกิน

การจ้างที่ปรึกษา
การจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไม่เกิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒๐,๐๐๐,๐๐๐
๓๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท

ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
เกิน

๑๐,๐๐๐,๐๐๐
๑๕,๐๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐,๐๐๐
๕๐,๐๐๐,๐๐๐

หมายเหตุ - กรณีการสั่งจ้างที่ปรึกษาและการสั่งจ้างออกแบบหรือควบคุมงานของหน่วยขึ้นตรงกอ
งบัญชาการกองทัพไทย และหน่วยขึ้นตรงสานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
ที่มีวงเงินเกินอานาจของตนและหรือเกิน อานาจตามลาดับชั้น ให้ลาดับที่ ๕ ปลัดกระทรวงกลาโหม หรือผู้บัญชาการทหารสูงสุด แล้วแต่กรณีมีอานาจอนุมัติ ฯ
- กรณีการสั่งจ้างที่ปรึกษาและการสั่งจ้างออกแบบหรือ ควบคุมงานของสานักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหม ที่มีวงเงินเกินอานาจของตน ให้ลาดับที่ ๕
ปลัดกระทรวงกลาโหม มีอานาจอนุมัติ ฯ
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก

อนุวัตร ชัยศรีสวัสดิ์
( อนุวัตร ชัยศรีสวัสดิ์ )
ผู้อานวยการกองการพัสดุ สานักงบประมาณกลาโหม
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

บาท
บาท
บาท
บาท

ผนวก ค

อานาจอนุมัติการจาหน่ายพัสดุและยุทธภัณฑ์เป็นสูญ สาหรับส่วนราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหม
ประกอบคาสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๔๐๐/๖๐ ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๐
เรื่อง การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุของกระทรวงกลาโหม

ลาดับ

ตาแหน่ง

๑.

ผู้บังคับบัญชาชั้นผู้บัญชาการกองพล ผู้บังคับการกองเรือ
และผู้บัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเท่า
ผู้บังคับบัญชาชั้นแม่ทัพ หรือเทียบเท่า
ผู้บังคับบัญชาส่วนราชการที่มีอัตราชั้นยศพลเอก พลเรือเอก
พลอากาศเอก
ปลัดกระทรวงกลาโหม ผู้บัญชาการทหารสูงสุด ผู้บัญชาการทหารบก
ผู้บัญชาการทหารเรือ และผู้บัญชาการทหารอากาศ

๒.
๓.
๔.

พัสดุหรือยุทธภัณฑ์ประเภทที่
ได้รับ
การยกเว้นภาษีศุลกากร
ไม่เกิน

๕๐,๐๐๐

ไม่เกิน
ไม่เกิน

๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

ไม่เกิน

๑,๐๐๐,๐๐๐

พัสดุหรือยุทธภัณฑ์ที่จัดหาด้วย
เงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๒
และยุทธภัณฑ์
ที่ได้รับการช่วยเหลือทางการทหารใน
ระหว่างภาวะปกติ
บาท ไม่เกิน
๕๐,๐๐๐
บาท
บาท ไม่เกิน
บาท ไม่เกิน

๑๐๐,๐๐๐
๒๐๐,๐๐๐

บาท
บาท

บาท เกิน

๒๐๐,๐๐๐

บาท

หมายเหตุ - อานาจอนุมัติการจาหน่ายพัสดุหรือยุทธภัณฑ์เป็นสูญประเภทที่ได้รับการยกเว้นภาษีศุลกากร วงเงินเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ขอความเห็นชอบจากกระทรวงการคลัง
ตรวจถูกต้อง
(ลงชื่อ) นาวาอากาศเอก

อนุวัตร ชัยศรีสวัสดิ์
( อนุวัตร ชัยศรีสวัสดิ์ )
ผู้อานวยการกองการพัสดุ สานักงบประมาณกลาโหม
๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๐

