
-สําเนาคูฉบับ- 
คําสั่งกระทรวงกลาโหม 

(เฉพาะ) 

ที่ ๕๐/๕๐ 
เร่ือง การพัสดุ 

----------------- 
 เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของกระทรวงกลาโหม  เปนไปดวยความเหมาะสมเรียบรอย 

และสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติมจึงใหปฏิบัติ
ดังนี้ 

 ๑. ใหยกเลิกคําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๓๙/๓๙ ลงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๓๙ เร่ืองการพัสดุ 

 ๒. บรรดาขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง หรือคําชี้แจงอื่นใดในสวนที่มีกําหนดไวแลวในคําสั่งนี้ หรือซึ่งขัด
หรือแยงกับคําสั่งนี้ ใหใชคําสั่งนี้แทน 

 ๓. ในคําสั่งนี้ 

       ๓.๑ "สวนราชการ" หมายความวา สํานักงานปลัดกระทรวงกลาโหม          กรมราชองครักษ
กองบัญชาการทหารสูงสุด  กองทัพบก  กองทัพเรือ กองทัพอากาศ             หรือหนวยงานที่ไดรับจัดสรร
งบประมาณรายจาย 

           ๓.๒ "หัวหนาสวนราชการ"  หมายความวา หัวหนาสวนราชการตามขอ ๓.๑ หรือผูที่ไดรับ 
งบประมาณรายจาย 

           ๓.๓ "พัสดุ" หมายความวา ส่ิงของหรือวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสรางใด ๆ  ที่ใชในทาง
ธุรการเพื่อสนับสนุนกิจกรรมทางทหาร 

           ๓.๔ "ยุทธภัณฑ" หมายความวา ส่ิงทั้งมวล (รวมถึง เรือรบ รถถัง อาวุธอัตตาจร  
อากาศยาน ฯลฯ และอะไหลที่เกี่ยวของ ชิ้นสวนอะไหล ชิ้นสวนซอมและอุปกรณสนับสนุน แตไมรวมถึง

อสังหาริมทรัพย สถานที่ต้ังและสาธารณูปโภค) อันจําเปนเพื่อปฏิบัติการ เพื่อดํารงและสนับสนุนการ

ปฏิบัติการรบของหนวยทหาร 

 ๔. การแตงตั้งคณะกรรมการแตละคณะตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  

พ.ศ.๒๕๓๕  และที่แกไขเพิ่มเติม ใหแตงตั้งจากขาราชการในระดับตาง ๆ ดังนี้ 

      ๔.๑ คณะกรรมการตามขอ ๓๒ และขอ ๗๙ ใหแตงตั้งจากขาราชการชั้นสัญญาบัตรที่มีชั้นยศ 
ต้ังแต พันตรี นาวาตรี นาวาอากาศตรี ข้ึนไป 

                  ๔.๒ คณะกรรมการตามขอ ๓๔ และขอ ๑๒๕ ใหแตงตั้งจากขาราชการชั้นสัญญาบัตรหรือผูที่ 
ทางราชการสั่งใหทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร 

      ๔.๓ คณะกรรมการตามขอ ๙๘ และขอ ๑๑๖ ใหแตงตั้งจากขาราชการชั้นสัญญาบตัรที่มีชั้นยศ 
ต้ังแต รอยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ข้ึนไป 

 



 
 

-๒- 

 
      ๔.๔ คณะกรรมการตามขอ ๑๐๑ สําหรับคณะกรรมการรับซองเสนองาน ใหแตงตั้งจาก 
ขาราชการชั้นสัญยาบัตรหรือผูที่ทางราชการสั่งใหทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญญาบัตร สวน

คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือก  ใหแตงตั้งจากขาราชการชั้นสัญญาบัตรที่มีชั้นยศตั้งแต รอย
เอก  
เรือเอก  เรืออากาศเอก ข้ึนไป 

      ๔.๕ คณะกรรมการตามขอ ๑๐๕ สําหรับคณะกรรมการรับซองเสนองาน ใหแตงตั้งจาก 
ขาราชการชั้นสัญญาบัตรหรือผูที่ทางราชการสั่งใหทําหนาที่ในตําแหนงนายทหารสัญยาบัตร สวน

คณะกรรมการดําเนินการจางโดยวิธีคัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด    ใหแตงตั้งจากขาราชการชั้นสัญญา
บัตรที่มีชั้นยศตั้งแตรอยเอก เรือเอก เรืออากาศเอก ข้ึนไป 

 ๕. การซื้อหรือจางทําสิ่งของหรือผลิตภัณฑ ใหจัดซื้อหรือจางจากสวนราชการ หรือองคการ 
ในความควบคุมของกระทรวงกลาโหม ที่ทําผลิตขึ้นเองหรือจัดหาไวจําหนาย ยกเวนสิ่งของหรอืผลิตภัณฑที่
จะซื้อหรือจางในคราวใดมีหลักฐานวาไมมีจํานวนไมพอหรือไมสามารถรับจางทําได ก็ใหซื้อหรือจางจากที่

อ่ืนหรือซื้เพิ่มเติมเฉพาะในคราวนั้น ๆ ตามความจําเปน    หรือเมื่อสวนราชการนั้นมีที่ต้ังอยูนอก

กรุงเทพมหานคร         และในทองถิ่นนั้นไมมีตัวแทนจําหนายสิ่งของหรือผลิตภัณฑของสวนราชการหรือ

องคการดังกลาว หากเปนสิ่งของหรือผลิตภัณฑที่มีวงเงินในการจัดซื้อคราวนั้นไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท     ก็
อนุญาตใหจัดหาในทองถิ่นนั้นได  แตทั้งนี้มิไดหมายรวมถึงสิ่งของหรือผลิตภัณฑซึ่งไดมีมีมติคณะรัฐมนตรี
ขอบังคับ ระเบียบ คําสั่ง กําหนดไวเปนอยางอื่น 

 ๖. การซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษกรณีเรงดวน การรายงานเสนอขออนุมัติผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือส่ังจาง 
ใหชี้แจงเหตุผลที่ตองกระทําโดยเรงดวนเพื่อประกอบการพิจารณาดวย สําหรับการซื้อหรือการจางโดยวิธี

พิเศษกรณีเปนพัสดุเพื่อใชในราชการลับ หรือเปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของทางราชการนั้น ให

รายงานเปนเรื่องลับเสนอขออนุมัติตอผูมีอํานาจสั่งซื้อหรือส่ังจาง 

 ๗. การซื้อขาวสาร ขาวเปลือก เชื้อเพลิง อาหารและสิ่งอื่น ๆ  ในการประกอบอาหารและอาหารสัตว 
ใหหัวหนาสวนราชการหรือหนวยงานที่มีเงินงบประมาณและหรือเงินนอกงบประมาณมีอํานาจสั่งซื้อไดโดย

ไมจํากัดวงเงิน แตตองไมเกินงบประมาณที่มีอยู และใหดําเนินการจัดซื้อตามวิธีการที่กําหนดไวในระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม เวนแตการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ จะตอง
ไดรับอนุมัติจากผูมีอํานาจสั่งซื้อตามที่กําหนดไวในผนวก ก ทายคําสั่งนี้ 

 ๘. อํานาจการสั่งซื้อ การสั่งจาง การสั่งจางที่ปรึกษา หรือการสั่งจางออกแบบและควบคุมงาน

ตามที่กําหนดไวในขอ ๖๕, ๖๖, ๖๗, ๙๐ และขอ ๑๑๔               แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ  



 
-๓- 

พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ใหผูบังคับบัญชาตําแหนงตาง ๆ ตามผนวก ก หรือ ผนวก ข    ทายคําสั่งนี้
เปนผูมีอํานาจสั่งการภายในวงเงินที่กําหนดไว 
 ถาผูมีอํานาจสั่งการตามวรรคแรกเห็นเปนการสมควร จะมอบอํานาจการสั่งการนั้นก็ได หรือใน

กรณีที่ผูมีอํานาจสั่งการตามวรรคนั้น ไมสามารถปฏิบัตหนาที่ไดเปนครั้งคราว ใหผูรักษาราชการแทนหรือ
ผูทําการแทน เปนผูส่ังการได ทั้งนี้โดยปฏิบัติตามนัยขอบังคับกระทรวงกลาโหมวาดวยการสั่งการและ

ประชาสัมพันธ พ.ศ.๒๕๒๗ และที่แกไขเพิ่มเติม 
 สําหรับอํานาจการสั่งซื้อ การสั่งจาง การสั่งจางที่ปรึกษา และการสั่งจางออกแบบและควบคุมงาน
ตามผนวก ก และผนวก ข  ทายคําสั่งนี้  ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผู
บัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ จะกําหนดใหหัวหนาสวนราชการใน
สังกัดมีอํานาจต่ํากวาที่กําหนดไวก็ใหกระทําได 

 ๙. การทําสัญญาซื้อ สัญญาจาง สัญญาจางที่ปรึกษา สัญญาจางออกแบบและควบคุมงานหรือ

สัญญาอื่นใดซึ่งเปนการดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕     และที่
แกไขเพิ่มเติม ของสวนราชการที่ไมเปนนิติบุคคล ตองทําสัญญาในนามของสวนราชการตนสังกัดที่เปนนิติ
บุคคล 

 ๑๐. การอนุมัติแกไขสัญญา หรือขอตกลง ซึ่งจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๑๓๖ 

แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม ใหเปนอํานาจของ

หัวหนาสวนราชการที่ข้ึนตรงตอกระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือผูบัญชาการ
ทหารอากาศ หัวหนาสวนราชการดังกลาวจะมอบใหหัวหนาสวนราชการในสังกัดมีอํานาจอนุมัติแกไข

สัญญา หรือขอตกลง ก็ใหกระทําได 

 ๑๑. การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง ซึ่ง
จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดไวในขอ ๑๓๙           แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

พัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม      ใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนราชการที่ข้ึนตรงตอ

กระทรวงกลาโหม ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ ผูบัญชาการทหารอากาศ หัวหนาสวน

ราชการดังกลาวจะมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการในสังกัดมีอํานาจงดหรือลดคาปรับ หรือขยายเวลาทํา
การตามสัญญาหรือขอตกลง ก็ใหกระทําได 

 ๑๒. ใหผูบังคับบัญชาตั้งแตชั้นผูบัญชาการกองพล ผูบังคับการกองเรือ ผูบัญชาการกองพลบิน 
หรือเทียบเทาขึ้นไป มีอํานาจในการสั่งการเกี่ยวกับการเชา การยืม การจําหนาย ตามที่ระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนดไว เวนแตการโอนตามขอ ๑๕๗ (๓) 

แหงระเบียบดังกลาว ใหปฏิบัติตามขอบังคับทหารวาดวยการโอนพัสดุทางราชการทหาร พ.ศ.๒๔๙๐ และที่
แกไขเพิ่มเติม 

 ๑๓. อํานาจอนุมัติการจําหนายพัสดุเปนสูญตามขอ ๑๕๙ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี 



 
-๔- 

วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม และการจําหนายยุทธภัณฑเปนสูญ ใหผูบังคับบัญชา
ตําแหนงตาง ๆ ตามผนวก ค ทายคําสั่งเปนผูอนุมัติ 

 ๑๔. การพิจารณาหาตัวผูรับผิดทางละเมิดในกรณีที่พัสดุชํารุด เสื่อมคุณภาพ สูญหายหรือขาด
บัญชี  

ใหปฏิบัติตามขอ ๑๖๑ แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม 
รวมทั้งกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ  
 ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

 
   ส่ัง ณ วันที่ ๑๖ มีนาคม  ๒๕๕๐ 

 
     พลเอก     บุญรอด     สมทัศน 

  
                     (บุญรอด     สมทัศน) 
           รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



-๕-                                                                                                                  ผนวก   ก  
        
อํานาจการสั่งซื้อและสั่งจางครั้งหนึ่ง 
สําหรับสวนราชการกระทรวงกลาโหม 

ประกอบคําสั่ง กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๕๐/๕๐ ลง ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ 
เรื่อง การพัสดุ 

ลําดับ ตําแหนง โดยวิธีตกลงราคา โดยวิธีพิเศษ โดยวิธีกรณีพิเศษ 

  วิธีสอบราคาและวิธีประกวดราคา   

๑. ผูบังคับบัญชาชั้นผูบังคับการกรม ผูบังคับหมวดเรือ   หัวหนาสวนราชการสั่งการโดยไม 

 ผูบังคับการกองบิน หรือเทียบเทาที่ไดรับงบประมาณ ไมเกิน      ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท ไมเกิน            ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท จํากัดวงเงินแตตองไมเกินงบประมาณที่ไดรับ 

๒. ผูบังคับบัญชาชั้นผูบัญชาการกองพล ผูบังคับการ    

 กองเรือ ผูบัญชาการกองพลบิน หรือเทียบเทาที่ไดรับ ไมเกิน     ๘,๐๐๐,๐๐๐   บาท ไมเกิน            ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  

 งบประมาณ    
๓. ผูบังคับบัญชาชั้นแมทัพ หรือเทียบเทา ไมเกิน    ๑๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท ไมเกิน            ๘,๐๐๐,๐๐๐  บาท   

๔. ผูบังคับบัญชาสวนราชการที่มีอัตราชั้นยศพลเอก    

 พลเรือเอก พลอากาศเอก ไมเกิน    ๓๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ไมเกิน           ๑๖,๐๐๐,๐๐๐  บาท  

๕. ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ    

 และผูบัญชาการทหารอากาศ ไมเกิน      ๘๐,๐๐๐,๐๐๐    บาท ไมเกิน     ๔๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  

๖. ปลัดกระทรวงกลาโหม สุมหราชองครักษและ    

 ผูบัญชาการทหารสูงสุด ไมเกิน    ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท ไมเกิน     ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  

๗. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เกินกวา   ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท    เกินกวา    ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท  

                  ตรวจถูกตอง 

   พ.อ.  มณฑล    ปราการสมุทร 

                                                        (มณฑล    ปราการสมุทร) 

                          ผอ.กพค.สงป.กห.  



                                                                                                                                    -๖-                                                                                                                    ผนวก ข. 
อํานาจการสั่งจางที่ปรึกษา และการสั่งจางออกแบบและควบคุมงาน 

สําหรับสวนราชการกระทรวงกลาโหม 

ประกอบคําสั่ง กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๕๐/๕๐ ลง ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ 
เรื่องการพัสดุ 

ลําดับ ตําแหนง การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน 

๑. ผูบังคับบัญชาชั้นผูบัญชาการกองพล ผูบังคับการกองเรือ    

 ผูบังคับการกองพลบินหรือเทียบเทาที่ไดรับงบประมาณ ไมเกิน                  ๘,๐๐๐,๐๐๐    บาท ไมเกิน                     ๒,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

๒. ผูบังคับบัญชาชั้นแมทัพ หรือเทียบเทา ไมเกิน                   ๑๖,๐๐๐,๐๐๐    บาท   ไมเกิน                     ๔,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

๓.  ผูบังคับบัญชาสวนราชการที่มีอัตราชั้นยศ พลเอก  
พลเรือเอก พลอากาศเอก 

ไมเกิน                   ๓๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท ไมเกิน                      ๖,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

๔. ผูบัญชาการทหารบก ผูบัญชาการทหารเรือ  
และผูบัญชาการทหารอากาศ 

ไมเกิน                   ๘๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท ไมเกิน                    ๑๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท 

๕. ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษและ 
ผูบัญชาการทหารสูงสุด 

ไมเกิน                   ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท    เกิน                         ๑๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 

๖. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม เกินกวา                 ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐   บาท  
                                                                                                      ตรวจถูกตอง 

                                                                                                                                                                                    พ.อ.   มณฑล       ปราการสมุทร 

                  (มณฑล       ปราการสมุทร) 

                                          ผอ.กพค.สงป.กห. 

             ๒๗ ก.พ.๕๐ 



                    -๗-                                                                                                             ผนวก ค 
อํานาจอนุมัติการจําหนายพัสดุและยุทธภัณฑ 

ที่จัดหาจากเงินงบประมาณและเงินนอกงบประมาณเปนสูญ 

ประกอบคําสั่ง กระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๕๐/๕๐ ลง ๑๖ มีนาคม ๒๕๕๐ 
เรื่อง การพัสดุ 

ลําดับ ตําแหนง พัสดุหรือยุทธภัณฑประเภทที่ไดรับ พัสดุหรือยุทธภัณฑที่จัดหาดวย ยุทธภัณฑที่ไดรับการชวยเหลือ 

  การยกเวนภาษีศุลกากร เงินนอกงบประมาณประเภทที่ ๒ ทางการทหารในระหวางภาวะ 

   และยุทธภัณฑที่ไดรับการชวยเหลือ ไมปกติ 

   ทางการทหารในระหวางภาวะปกติ  

๑. ผูบังคับบัญชาชั้นผูบัญชาการกองพล    

 ผูบังคับการกองเรือ และผูบัญชาการกองพลบินหรือเทียบเทา ไมเกิน            ๔๐,๐๐๐   บาท ไมเกิน               ๔๐,๐๐๐  บาท ไมเกิน          ๕๐,๐๐๐   บาท 

๒. ผูบังคับบัญชาชั้นแมทัพ หรือเทียบเทา ไมเกิน            ๘๐,๐๐๐   บาท ไมเกิน               ๘๐,๐๐๐  บาท ไมเกิน        ๑๐๐,๐๐๐   บาท 

๓. ผูบังคับบัญชาสวนราชการที่มีอัตราชั้นยศพลเอก ไมเกิน          ๑๐๐,๐๐๐   บาท    ไมเกิน             ๑๐๐,๐๐๐  บาท ไมเกิน        ๒๐๐,๐๐๐  บาท 

๔. ปลัดกระทรวงกลาโหม สมุหราชองครักษ    

 ผูบัญชาการทหารสูงสุด ผูบัญชาการทหารบก    
 ผูบัญชาการทหารเรือ และผูบัญชาการทหารอากาศ ไมเกิน          ๕๐๐,๐๐๐  บาท   ไมเกิน             ๕๐๐,๐๐๐  บาท ไมเกิน         ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

๕. รัฐมนตรีวาการกระทรวงกลาโหม  เกินกวา           ๕๐๐,๐๐๐  บาท เกินกวา       ๕๐๐,๐๐๐  บาท 

หมายเหตุ  ปรับปรุงใหสอดคลองกับระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไขเพิ่มเติม 
                                              ตรวจถูกตอง 

                                                                                                                                                      พ.อ.  มณฑล        ปราการสมุทร 

                     (มณฑล      ปราการสมุทร)  
                                                   ผอ.กพค.สงป.กห. 



 


