
รู้ทันการจัดซ้ือ-จัดจ้าง อย่างถูกต้อง 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีปี  2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เติมมาถึงปัจจุบัน 

สรุปเรียบเรียงโดย  นายประสิทธ์ิ   ชูสกุล   
 

                 ใครบ้างมีหน้าที่รับผดิชอบ  

งานพสัดุ  เป็นหน่วยจดัหาพสัดุ รับผิดชอบการบริหารจดัการตั้งแต่การจดัซ้ือ   จดัจา้ง หรือ เช่า  เม่ือได้
พสัดุมาแลว้ ตอ้งควบคุมการเบิกจ่ายโดยท าทะเบียนควบคุมก่อนใหห้น่วยงานเบิก  ผูเ้บิกด าเนินการจดัท าทะเบียน
คุมภายในระหว่างใช้งาน โดยหัวหน้าหน่วยงานย่อยหรือหัวหน้าแผนกและพสัดุแผนกนั้น ๆ จะตอ้งเก็บบญัชี
รายการพสัดุไวค้นละ 1เล่มและทุกปีในเดือนตุลาคม  จะตอ้งส ารวจพสัดุคงเหลือประจ าปี โดยงานพสัดุพิมพ์
รายการตามทะเบียนคุมพสัดุคงเหลือให้  3  เล่ม เม่ือส ารวจเสร็จให้ส่งกลบังานพสัดุเพียง  1 เล่ม  งานพสัดุน า
ขอ้มูลมาสรุปรายงานและเตรียมการจ าหน่ายพสัดุท่ีเส่ือมสภาพ ตามขั้นตอนของระเบียบพสัดุ 2535 ในการปฏิบติั
หนา้ท่ีทั้งของฝ่ายงานพสัดุและหน่วยงานยอ่ยท่ีเบิกพสัดุไปจะสมบูรณ์หรือไม่  จะมีผลมากเม่ือมีการเปล่ียนถ่าย
ผูรั้บผิดชอบ ซ่ึงตอ้งส่งมอบงานให้ผูรั้บผิดชอบใหม่ ดงันั้นเพื่อป้องกนัปัญหาในอนาคต  หัวหน้างาน หัวหน้า
แผนก ควรศึกษาระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งต่าง ๆ ท่ีมีเผยแพร่ในเวบ็ไซตก์รมบญัชีกลาง  ส าหรับปัญหาการด าเนินการท่ี 
พบบ่อย  คือการขาดความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงาน   ท่ีมีความต้องการใช้    แต่ไม่ตอ้งการรับผิดชอบใด ๆ
พยายามหลีกเล่ียงระเบียบ ดว้ยวธีิการต่าง ๆ ไม่สนใจปัญหาท่ีจะเกิดตามมาจากการปฏิบติัไม่ถูกตอ้งภายหลงั 

บทความท่ีกล่าวถึงท่ีน้ี จะขอแนะน ากระบวนการจดัหาพสัดุพอสังเขปเพื่อสร้างความเขา้ใจขั้นตอนการ
ด าเนินการ   เพื่อให้ผูเ้สนอเร่ืองขอจดัซ้ือ จดัจา้งสามารถติดตามงานท่ีเห็นวา่อาจล่าชา้ไม่ทนัการใช้งาน   เพราะ
การจดัซ้ือจดัจา้ง มีขั้นตอนก าหนดไว ้ตามระเบียบพสัดุ 2535 และระเบียบท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมตามประกาศส านัก
นายกรัฐมนตรีท่ีแกไ้ขเพิ่มเติมมามาก    ในปัจจุบนัการจดัซ้ือจดัจา้งตอ้งด าเนินการในโปรแกรมจัดซ้ือจัดจ้าง
ภาครัฐ ท่ีจดัท าข้ึนโดยกรมบญัชีกลาง  ผูป้ฏิบติัตอ้งเขา้ท างานในระบบแบบออนไลด์  มีการก ากบัตรวจสอบการ
ปฏิบติังานโดยคลงัจงัหวดั   กรมบญัชีกลาง   ส านกัแผนและนโยบาย สอศ.  โดย สตง. และปปช. สามารถเขา้
ตรวจผ่านระบบไดทุ้กเวลา    ในการจดัหาพสัดุของวิทยาลยั จะเป็นปฏิบติังานร่วมกนัของ ฝ่ายงานแผน ฯ งาน
พสัดุ  งานการเงิน  และการบญัชี   การผิดพลาด จะเกิดไม่ได ้ โดยเฉพาะงานการเงิน เพราะคลงัจงัหวดัผูค้วบคุม
อนุมติัการจ่ายจะไม่อนุมติัการจ่ายเงินให้  ผูข้ายหรือรับจ้างสามารถฟ้องร้องค่าเสียหายกับวิทยาลัย ความ
รับผดิชอบทางแพง่ก็จะพิจารณาความรับผดิชอบวา่ผดิท่ีขั้นตอนใด 

เจา้หนา้ท่ีงานพสัดุในสถานศึกษา  คือครูผูส้อนไม่เหมือนเจา้หนา้ท่ีงานพสัดุในหน่วยงานทัว่ไป  จึงพบ
ปัญหาการเปล่ียนบุคลากรบ่อย สาเหตุส าคญัคือการตอ้งเส่ียงกบัคดีอาญาและแพ่ง   จากการปฏิบติัท่ีมีรายละเอียด
ของระเบียบมาก  ความร่วมมือของเพื่อนร่วมงาน  ความกดดนัจากฝ่ายบริหาร จากหน่วยตรวจสอบ  ขณะท่ีครู 
ทุกคนมีภาระงานหลกัคือปฏิบติัการสอน  มีงานกิจกรรมส่งเสริมการพฒันาผูเ้รียน  งานเอกสารการประเมินต่าง 
ๆ มากมายอยู่แลว้     ส่วนเจา้หนา้ท่ีธุรการงานพสัดุจะตอ้งรับผิดชอบความเส่ียงนั้นดว้ยเช่นกนั ดงันั้นหากขาด
ความร่วมมือ  มีแรงกดดนัในทางลบบ่อยคร้ัง  การลาออกกลบัไปท าหนา้ท่ีหลกัตามต าแหน่งผูส้อน ซ่ึงเป็นงานท่ี
ปลอดภยัไม่มีความเส่ียงยอ่มเกิดข้ึนเสมอ 



             กรอบการท างานจัดหาและควบคุมพสัดุ 
      งานจดัหาและควบคุมพสัดุ  มีระบบงานท่ีเก่ียวขอ้งดงัน้ี 

 

ด้านระบบเครือข่าย  จากการเปล่ียนแปลงของยุคโลกาภิวฒัน์   กรมบญัชีกลางไดมี้การพฒันาโปรแกรม
ระบบการจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐ โดยให้ท างานในเครือข่ายอินเตอร์เน็ตแบบออนไลน์ ซ่ึงไดน้ าระเบียบขอ้ปฏิบติั 
ขั้นตอนต่าง ๆ มาเขียนเป็นโปรแกรม  ท าให้ผูป้ฏิบติังานท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้ง ฝ่ายงานแผน ฯ งานพสัดุ  งานการเงิน  
และการบญัชี ตอ้งเรียนรู้การใช้งานโปรแกรม   สถานศึกษาตอ้งสนบัสนุนเคร่ืองคอมพิวเตอร์และจดัท าระบบ
เครือข่ายท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อให้การปฏิบติังานเช่ือมโยงกนัไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยเฉพาะช่วงปลายปีงบประมาณ 
ระบบท่ีชา้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ท่ีประสิทธิภาพต ่า  จะส่งผลใหก้ารเบิกจ่ายเงินไม่ทนัปี งปม. เกิดความเสียหายตอ้งมี
การชดใชเ้งินแก่คู่สัญญา   ซ่ึงงานพสัดุและศูนย ์ICT  ของวทิยาลยัไดร่้วมมือกนัพฒันาในส่วนน้ีแลว้ 

ด้านโปรแกรมจัดซ้ือ-จัดจ้าง  ปัจจุบนังานพสัดุ ตอ้งใชโ้ปรแกรมจดัซ้ือจดัจา้งภาครัฐดว้ยอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e-GP) และGFMIS(ระบบจ่ายเงิน)ย่อมาจาก Government Fiscal 
Management Information System ซ่ึงรัฐบาลโดยกรมบญัชีกลางจะใชร้ะบบ GFMIS เป็นเคร่ืองมือในการเพิ่ม
ประสิทธิภาพการบริหารงานการคลงัสร้างฐานขอ้มูลกลางดา้นการเงินการคลงัภาครัฐ แบบ Matrix และ Online 
Real Time ซ่ึงใหทุ้กส่วนราชการ ใชง้านระบบจริง ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม 2547  ท างานแบบออนไลน์ คลงัจงัหวดั
เป็นผูก้  ากบัดูแล   ไม่ตอ้งถือเอกสารไปตั้งเบิกท่ีคลงัเหมือนแต่ก่อนเม่ือคลงัสั่งจ่ายเงิน ยอดเงินจะโอนเขา้บญัชี
ผูค้า้ทนัที   และยอดเงินของกรมบญัชีกลางท่ีจดัสรรให้หน่วยงานจะปรับลดลงโดยอตัโนมติั  ภาครัฐจึงสามารถ
ตรวจสอบการเบิกจ่าย งปม. ไดทุ้กเวลา 

     ด้านกจิกรรมในขั้นตอนการด าเนินการ    เม่ือตอ้งการจดัหาพสัดุ (จดัซ้ือ จดัจา้ง) จ  าเป็นตอ้งรู้ขั้นตอนการ
ปฏิบติังานทั้งของงานพสัดุ และหนา้ท่ีของผูข้อซ้ือ ขอจา้ง  จึงขอสรุปล าดบัการปฏิบติัตามขั้นตอนมาโดยสังเขป  
เพื่อใหเ้จา้ของเร่ืองท่ีตอ้งการติดตามงานติดตามไดอ้ยา่งถูกตอ้ง   ส่วนรายละเอียดในขั้นตอนปฏิบติั ถือเป็นหนา้ท่ี
ของเจา้หนา้ท่ีธุรการงานนั้น ๆ   จะไม่กล่าวถึงในท่ีน้ี  ล าดบัขั้นตอนจดัหาพสัดุมีดงัน้ี 

 

1. ขออนุมตัิจัดซ้ือ จัดจ้าง  มีขั้นตอนตามล าดบัดงัน้ี 

1.1 มีหลกัฐานส าเนา แผนงาน  โครงการ ท่ีผา่นการอนุมติั ท่ีฝ่ายงานวางแผนงบประมาณสรุปไว ้ กรณีเร่ือง
สั่งการด่วนหรืองานเฉพาะกิจ ตอ้งมีบนัทึกท่ี ผอ. สั่งการอนุมติัแลว้เท่านั้น 

1.2  เม่ืองานหรือแผนก ไดรั้บแจง้การอนุมติั ตามขอ้ 1.1 ใหท้  าเร่ืองตามแบบฟอร์มจดัซ้ือ  จดัจา้งท่ีงานแผนฯ
จดัไว ้โดยแนบส าเนาโครงการหรือบนัทึกท่ีไดรั้บอนุมติั  หากรายการจดัซ้ือเป็นวสัดุถาวรหรือครุภณัฑ์
ตอ้งแนบแค็ทตาล็อก หรือใบเสนอราคาท่ีสืบหามาดว้ย   เสนอเร่ืองตามสายงานถึง รองฯ ฝ่าย  ท่ีสังกดั 
เม่ือ รองฯฝ่ายงาน  ผา่นเจา้หนา้ท่ีธุรการ  ส่งเร่ืองให้งานแผนฯ ตรวจสอบตามโครงการ งปม.ท่ีอนุมติัไว ้ 
แลว้น าเสนอ รองฯ ฝ่ายแผนฯ  พิจารณาสั่งการ  ส่งกลบัให้งานแผนฯ บนัทึกรายละเอียดการใชง้ปม.และ 
ยอดเงินท่ีใช ้ ตามแผน งปม.ประจ าปี แลว้ เสนอ ผอ. พิจารณาสั่งการ  

1.3 เม่ือ ผอ. สั่งอนุมติั  งานแผนฯ ส่งเร่ืองใหพ้สัดุด าเนินการจดัซ้ือ  จดัจา้ง  
 

 ***   ขั้นตอนนี ้ เจ้าของเร่ืองควรติดตาม ช้ีแจงข้อสงสัย  จะท าให้เร่ืองเร็วขึน้ 
 



2. การด าเนินการจัดซ้ือ-จัดจ้าง 

เม่ือเร่ืองอนุมัติส่งมาท่ีงานพัสดุ   งานพัสดุลงทะเบียนรับแยกตามประเภทเงิน ท่ีสั่งจ่าย (รายได ้ 
สนบัสนุน  งบประมาณ ..) เจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบตรวจสอบ  เช่น  เป็นการจดัซ้ือวสัดุหรือครุภณัฑ์ สอบราคาตาม
แคท็ตาล็อกท่ีเจา้ของเร่ืองแนบมา  เทียบราคากลางหรือราคาท่ีเคยจดัซ้ือมาแลว้   หากราคาจดัซ้ือไดจึ้งด าเนินการ
ตามระเบียบ พร้อมสอบถามรายละเอียด ความตอ้งการ จากเจา้ของเร่ืองเพิ่มเติม เพื่อให้การด าเนินการรวดเร็วไม่
เกิดปัญหาการตรวจรับภายหลงั เม่ือตรวจสอบแลว้ จึงด าเนินการตั้งโครงการจดัซ้ือ จดัจา้งในระบบ  e-GP ตาม
ขั้นตอนและวธีิจดัซ้ือจดัจา้ง ดงัน้ี 

2.1  วธีิจดัซ้ือ-จดัจา้ง  การด าเนินการจดัซ้ือ  จดัจา้งตามระเบียบพสัดุ 2535  จะยดึยอดเงินตามโครงการ
แต่ละโครงการ เป็นหลกัพิจารณา โดยมีเกณฑแ์บ่งการจดัซ้ือ  จดัจา้งไว6้  วธีิดงัน้ี 

2.1.1 วธีิตกลงราคาคือการซ้ือหรือการจา้งคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีราคาในโครงการไม่เกิน 100,000 บาท  
 2.1.2 วธีิสอบราคาคือ การซ้ือหรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท  
  ** ข้อ  2.1.1และ  2.1.2  สามารถใช้วิธีท่ีสูงกว่ากไ็ด้   
 2.1.3   วธีิประกวดราคา คือ การซ้ือ หรือการจา้งคร้ังหน่ึง มีราคาเกิน 2,000,000 บาท  
  ** ข้อ  2.1.3ปัจจุบันต้องใช้ข้อ  2.1.6  แทน 
 2.1.4  วธีิพิเศษ คือ การซ้ือ หรือการจา้ง ซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท ตามระเบียบขอ้ 23 (1) - (8) และขอ้ 

24(1) - (6) ซ่ึงส่วนมากจะซ้ือหรือจา้งเป็นงานเร่งด่วน หากล่าช้า อาจจะเสียหายแก่ทางราชการ หรือเป็นการซ้ือ
หรือจา้งท่ีกระท าโดยวธีิอ่ืน แลว้ไม่ไดผ้ลดี 

 2.1.5  วธีิกรณีพิเศษ คือ การซ้ือ หรือการจา้ง จากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบการ
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินหน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการ บริหารส่วนทอ้งถ่ิน หรือ
รัฐวสิาหกิจ  

 2.1.6  วิธีประกวดราคา ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์(e-option)คือ การซ้ือ หรือการจา้ง ซ่ึงมีราคาเกิน 
2,000,000 บาท ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549  โดย
เร่ิมใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 1 ก.พ. 49   เป็นตน้มา 

 

***  ส่ิงที่ควรรู้ ประกอบการด าเนินการเร่ืองจดัซ้ือ จดัจ้าง *** 

 การซ้ือครุภณัฑ์ (คือ เคร่ืองมือ อุปกรณ์ท่ีราคาตั้งแต่ 5,000  บาท ข้ึนไป) ตอ้งด าเนินการตามระเบียบ
การจดัซ้ือครุภณัฑมี์ขั้นตอนตามระเบียบมาก แต่หากเคร่ืองมือ  อุปกรณ์ราคานอ้ยกวา่  5,000  บาท เป็นครุภัณฑ์
ต ่ากว่าเกณฑ์ซ้ือไดเ้หมือนการซ้ือวสัดุส้ินเปลืองทัว่ไป   

  การจดัซ้ือ-จดัจา้งหากมียอดการสั่งซ้ือในใบสั่งซ้ือแยกตามร้านจ าหน่าย รวมเงินนอ้ยกวา่  5,000 บาท  
ไม่ตอ้งเขา้ระบบ  e-GP    

   การจา้ง ท่ีคู่สัญญาเป็นบุคคลธรรมดา เช่นการจา้งเหมาแม่คา้ท าอาหารเล้ียง นร.เขา้อบรมคุณธรรม
ตามวดัต่าง ๆ  ไม่ตอ้งเขา้ระบบ  GFMIS   แต่ยงัคงด าเนินการตามระเบียบพสัดุ  2535 

  การจดัซ้ือ จดัจา้ง ตามระเบียบพสัดุ วิธีใด ครู หรือ ผูข้อซ้ือขอจา้งไม่ตอ้งกงัวล เร่ืองระบบ e-GP   
หรือ GFMIS   เพราะนัน่คือระเบียบท่ี เจา้หนา้ท่ีงานพสัดุ ผูป้ฏิบติัท่ี จะเป็นผูด้  าเนินการให ้



  การเลือกสินคา้ใหส้นบัสนุนสินคา้  กิจการในประเทศ 
  การด าเนินตามวธีิแต่ละวงเงิน ทั้งซ้ือและจา้ง ตั้งแต่  ตกลงราคา  สอบราคา  ประกวดราคา  วิธีพิเศษ  

กรณีพิเศษและ e-option  ตอ้งมีการก าหนดราคากลาง  แค๊ตตาล็อก  การออกแบบ คุณลกัษณะเฉพาะ(speck) หรือ 
ร่างขอบเขตของงาน(Terms of reference :TOR) ผูเ้สนอเร่ืองตอ้งปฏิบติัตามค าแนะน า  ระเบียบ  อยา่งถูกตอ้ง 

งานการจา้งท่ีปรึกษาตอ้งเป็นคนไทยท่ีจดทะเบียน(ก่อน)ก่อนจา้งต่างชาติ 

งานการเช่า  เช่น เช่าเคร่ืองคอมพิวเตอร์สามารถท าได ้

การสอบราคา  ประกวดราคา ต้องวางแผน ปฏิบติัตามกรอบเวลาและขั้นตอนตามระเบียบอย่าง
เคร่งครัดเพราะตอ้งมีการท าประกาศในเวบ็ไซต์ อยา่งนอ้ย  3  แห่ง คือ ของหน่วยงาน  คลงัจงัหวดั 
และ กรมบญัชีกลาง 

  ค  าศพัท ์ท่ีควรทราบ 

“การพัสดุ”  หมายความวา่  การจดัท าเอง  การซ้ือ  การจา้ง  การจา้งท่ีปรึกษา  การจา้งออกแบบ
และควบคุมงาน  การแลกเปล่ียน  การเช่า  การควบคุม  การจ าหน่าย  และการด าเนินการอ่ืน ๆ ท่ีก าหนดไวใ้น
ระเบียบน้ี   

  “พสัดุ”  หมายความวา่  วสัดุ  ครุภณัฑ ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง  ท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือการจ าแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านกังบประมาณ  หรือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จาก
ต่างประเทศ 
  “การซ้ือ”  หมายความวา่  การซ้ือพสัดุทุกชนิดทั้งท่ีมีการติดตั้ง  ทดลอง  และบริการท่ีเก่ียวเน่ือง
อ่ืน ๆ  แต่ไม่รวมถึงการจดัหาพสัดุในลกัษณะการจา้ง 
  “การจ้าง”  ให้หมายความรวมถึง  การจา้งท าของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย ์ และการจา้งเหมาบริการ  แต่ไม่รวมถึงการจา้งลูกจา้งของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลงั  
การรับขนในการเดินทางไปราชการตามกฎหมายว่าดว้ยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ  การจา้งท่ีปรึกษา  
การจา้งออกแบบและควบคุมงาน  และการจา้งแรงงานตามประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย ์
  วสัดุ หมายถึง สินทรัพยท่ี์ส่วนงานมีไวเ้พื่อใชใ้นการด าเนินงานตามปกติโดยทัว่ไปมีมูลค่าไม่สูง
และไม่มีลกัษณะคงทนถาวร โดยสภาพเม่ือใชแ้ลว้ยอ่มส้ินเปลืองหมดไป 

  ครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพยท่ี์ส่วนงานมีไวเ้พื่อใช้ในการด าเนินงานมีลกัษณะคงทนและมีอายุ
การใช้งานเกินกว่า 1 ปี  ตอ้งบนัทึกรับรู้ครุภณัฑ์ท่ีมีมูลค่าตั้งแต่ 5,000 บาท ข้ึนไป ตามราคาทุนเป็นรายการ
สินทรัพยถ์าวรในบญัชีของส่วนงาน บนัทึกรายละเอียดครุภณัฑ์ในทะเบียนคุมทรัพยสิ์น และให้ค  านวณค่าเส่ือม
ราคาประจ าปี 

  ครุภัณฑ์ต ่ากว่าเกณฑ์ (เดิมเรียกวา่ วสัดุถาวร) หมายถึง ครุภณัฑ์ท่ีมีมูลค่า ไม่ถึง 5,000 บาท ให้
บนัทึกเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าครุภณัฑ์มูลค่าต ่ากวา่เกณฑ์ และบนัทึกรายละเอียดในทะเบียนคุมทรัพยสิ์นของ
หน่วยงาน โดยไม่ตอ้งค านวณค่าเส่ือมราคาประจ าปี 

 
 
 
 

 



3.  การน าไปใช้  เมือ่ได้พสัดุมาแล้ว 
1. การลงทะเบียนคุมงานพสัดุลงเฉพาะ   ครุภณัฑ์  ครุภณัฑ์มีค่าต ่ากว่าเกณฑ์(ถาวร) ท่ีดิน ส่ิงก่อสร้าง

หน่วยงานเบิกไปตอ้งท าทะเบียนเบิกจ่ายวสัดุและควบคุมการใชภ้ายในเอง 
2. การตรวจพสัดุคงเหลือประจ าปี  ตั้งแต่  1  ตุลาคม ใชเ้วลาตรวจ  30  วนัท าการ  เสร็จแลว้งานพสัดุสรุป

รายงาน ผอ.  ส าเนาส่ง สอศ. 1  ชุด สตง. 1 ชุด 
 

 4.   การจ าหน่ายเมือ่ของเส่ือมสภาพ หรือ หมดสภาพการใช้งาน 
หลงัจากมีการตรวจบญัชีคงเหลือประจ าปี และท ารายงานผอ.  สอศ.  สตงแลว้  สามารถด าเนินการ

จ าหน่าย โอน  หรือ แทงสูญ ได้โดยผอ. มีอ านาจจ าหน่ายพสัดุท่ีมีราคาซ้ือหรือไดม้ารวมกนัไดค้ร้ังละไม่เกิน 
500,000  บาท  เกินตอ้งขออนุมติักระทรวงการคลงัหรือผูไ้ดรั้บมอบหมาย คือ สอศ.)และผอ. มีอ านาจขายพสัดุท่ี
มีราคาซ้ือหรือไดม้ารวมกนัไดค้ร้ังละไม่เกิน  100,000  บาท  เกินตอ้งขออนุมติักระทรวงการคลงัหรือผูไ้ดรั้บ
มอบหมาย คือ สอศ.) ***ในรอบ 1  ปีสามารถท าไดม้ากกวา่  1 คร้ัง แลว้รายงาน สตง.*** 

.......................................................................................................................................................... 
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