
ระเบียบดานการจัดซื้อจัดจาง

การบริหารงบประมาณ

ตสน.ชม.



ระเบียบดานการจัดซื้อจัดจาง/การบริหารงบประมาณ

•  หนังสือสั่งการที่เกี่ยวของ

1. ระเบียบสร. วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขทุกฉบับ

2. ระเบียบสร.วาดวยการพัสดุดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส พ.ศ. 2549

3. หนังสือ จังหวัดเชียงใหม ที่ ชม. 0016.2/007 ลงวนัที่ 5 มกราคม 2552

เรื่อง  การมอบอํานาจเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม

ประจําปงบประมาณ 2552 ( อยูในระหวางการแกไขขอความ)

4. ระเบียบการบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2550
5. พรฎ. วาดวยการบริหารงานจังหวัดและกลุมจังหวัดแบบบูรณาการ พ.ศ.2551

(ประกาศใชเมื่อ 25 ธันวาคม 2551)

6. ระเบียบวาดวยการบริหาร งบประมาณ พ.ศ.2548 และแกไข (ฉบับที่ 2)

พ.ศ.2551
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ระเบียบฯ วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แกไข

สวนที่ ๒ การใชบังคับและการมอบอํานาจ

ขอ 9 ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะมอบอํานาจเปน

หนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็ได โดยใหคํานึงถึง ระดับตําแหนง 
หนาที่ และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับมอบ

ผูรับ มีหนาที่ตองรับ จะมอบตอไมได

ยกเวน   - ผูวาราชการจังหวัด อาจมอบตอได ...

- กลาโหม มอบตอตามระเบียบกระทรวงกลาโหม
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วิธีการจัดหา

การจัดซื้อหรือจาง

- วิธีตกลงราคา ไมเกิน 100,000 บาท

- วิธีสอบราคา เกนิ 100,000 บาท ไมเกิน 2,000,000 บาท

- วิธีประกวดราคา เกนิ 2,000,000 บาท

- วิธีพิเศษ เกนิ 100,000 บาท แตมีเงื่อนไข

- วิธีกรณีพเิศษ ไมมีกําหนดวงเงิน แตมีเงื่อนไข

-วิธีประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (e-Aution) ตามหลักเกณฑ         

 ที่กระทรวงการคลังกําหนด 
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ขั้นตอนการจดัซื้อ/จัดจาง

วิธีจัดซื้อจัดจางทั่วไป 6 วิธี

- หัวหนาสวนราชการ

- ปลัดกระทรวง/ทบวง

- รัฐมนตรีเจาสังกัด

หัวหนาสวนราชการ/ผูรับมอบ

อํานาจ

-คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

-คณะกรรมการตรวจการจาง

-ผูควบคมุงานตสน.ชม. 4



การทํารายงานความเห็นชอบ

ตสน.ชม. 5



สาระของรายงาน

- เหตุผลความจําเปน

- รายละเอียดของพัสดุ

- ราคามาตรฐาน หรือราคากลาง หรือราคาครั้งหลังสุด

ไม เกิน 2 ป

- วงเงินที่จะซื้อ/จาง

- กําหนดเวลาที่ตองใช

- วิธีจะซื้อ/จาง

- ขอเสนออื่น ๆ

*  การแตงตั้งคณะกรรมการฯ

*  การออกประกาศสอบราคา หรือประกวดราคา               
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การมอบอํานาจ

- หนังสือ จังหวัดเชียงใหม ที่ ชม. 0016.2/007 ลงวันที่ 5 มกราคม 

2552 เรื่อง การมอบอํานาจเกี่ยวกับการอนุมัติโครงการพัฒนา  

จังหวัดเชียงใหม ประจําป งปม. 2552

• มอบอํานาจทุกขั้นตอน เต็มวงเงินตามโครงการ

• ยกเวนการจัดซื้อ-จาง โดยวิธีพิเศษ 

• ยกเวนสิทธิการบอกเลิกสัญญา ( ขอ 137 )

• ยกเวน การงด-ลด คาปรับ, การขยายเวลาสัญญา

• ยกเวน การแตงตั้งคณะกรรมการประกวดราคา e-Auction
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การควบคมุ ,การยืม ,การสงคืน ,การจําหนายพสัดุ

การควบคุม  - ตามขอ 151-152

• ลงทะเบียนครุภัณฑ (ตามแบบฟอรมที่แจก)

• การเก็บรักษา –ปลอดภัย - ตรงตามทะเบียน

การยืม   - ตามขอ 146-150

• ผูยืมทําหลักฐานการยืม- ตองมีกําหนดสงคืน

การสงคืน

• ตองสงคืนในสภาพคงเดิม

• หากเสียหาย/ ผูยืมตองซอมแซมกอนสงคืน

การจําหนาย  ตาม ขอ 157

• แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ

• ขาย /แลกเปลี่ยน /โอน /ทําลาย

• พัสดุสูญหาย- แตงตั้งคณะกรรมการหาตัวผูรับผิดชอบ
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กรอบการบริหารงบประมาณ
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งบดําเนินงาน
• หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการบริหารงานประจํา ไดแก รายจายที่จายใน

ลักษณะคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ และคาสาธารณูปโภค รวมถึงรายจายที่
กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใดในลักษณะรายจายดังกลาว 

งบลงทุน
• หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเพื่อการลงทุน ไดแก รายจายที่จายในลักษณะคา

ครุภัณฑ คาที่ดินและสิ่งกอสราง รวมถึงรายจายที่กําหนดใหจายจากงบรายจายอื่นใด 
ในลักษณะรายจายดังกลาว

• หมายถึง รายจายที่กําหนดใหจายเปนคาบํารุงหรือเพื่อชวยเหลือ สนับสนุนการ
ดําเนินงานของหนวยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือหนวยงานของรัฐ หนวยงานใน
กํากับของรัฐ องคการมหาชน รัฐวิสาหกิจ องคกรปกครองสวนทองถิ่น สภาตําบล 
องคการระหวางประเทศ นิติบุคคล เอกชนหรือกิจการอันเปนสาธารณะประโยชน 
รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจายที่สํานัก
งบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจายนี้

งบเงนิอุดหนุน

• หมายถึง รายจายที่ไมเขาลักษณะประเภทงบรายจายใด งบรายจายหนึ่ง หรือรายจายที่
สํานักงบประมาณกําหนดใหใชจายในงบรายจาย

การจําแนกประเภทงบรายจาย

งบรายจายอื่น
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การจําแนกประเภทงบรายจาย(ตอ)

งบ

ดําเนิน 

งาน

คาตอบแทน • เงินที่จายตอบแทนใหแกผูที่ปฏิบัติงานใหทางราชการตามที่กระทรวงการคลังกําหนด

คาใชสอย

• รายจ าย เพื่ อใหไดมาซึ่ งบริการ  (ยกเวนบริการสาธารณูปโภค  สื่อสารและ
โทรคมนาคม) รายจายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ และรายจายที่เกี่ยวเนื่องกับการ
ปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ 

คาวัสดุ

• รายจายเพื่อ (1) จัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลือง หมดไป แปร
สภาพ หรือไมคงสภาพเดิม หรือสิง่ของที่มีลักษณะคงทนถาวรและมีราคาตอหนวย
หรือตอชุดไมเกนิ 5,000 บาทรวมถึงคาใชจายที่ตองชําระพรอมกัน (2) จัดหา
โปรแกรมคอมพิวเตอรที่มรีาคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 20,000 บาท (3) 
ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือ ปรับปรุงครุภัณฑที่มีวงเงินไมเกิน 5,000 บาท ที่ดิน
และหรือสิ่งกอสรางทีม่ีวงเงินไมเกนิ 50,000 บาท (4) ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 
หรือปรับปรงุครุภัณฑคอมพิวเตอร ที่มีวงเงนิไมเกนิ 5,000 บาท (5) ซอมแซม
บํารุงรักษาทรัพยสินเพื่อใหสามารถใชงานไดตามปกติ

• รายจายคาบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงคาใชจายที่ตองชําระ
พรอมกัน เชน คาบริการ คาภาษี เปนตน

คา
สาธารณูปโภค
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การจาํแนกประเภทงบรายจาย(ตอ)

งบ

ลงทุน

คา
ครุภัณฑ

คาที่ดิน
สิ่งกอสราง

• รายจายเพื่อ (1) จัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาตอหนวยหรอื
ตอชุดเกินกวา 5,000 บาท รวมถึง คาใชจายที่ตองชาํระพรอมกัน เชน คาขนสง 
คาภาษี คาประกันภัย คาติดตั้ง เปนตน  (2) จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอรที่มี
ราคาตอหนวยหรือตอชุดเกินกวา 20,000 บาท  (3) ประกอบ ดัดแปลง ตอเติม 
หรือ ปรับปรงุครุภัณฑรวมทั้งครุภัณฑคอมพิวเตอรที่มีวงเงินเกนิกวา 5,000 
บาท  (4) ซอมแซมบํารงุรกัษาโครงสรางของครุภัณฑขนาดใหญ เชน เครื่องบิน  
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เปนตน ซึ่งไมรวมถึงคาซอมบํารุงปกติหรือคาซอม
กลาง (5) จางที่ปรึกษาเพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงครุภํณฑ

• รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งทีด่ินและหรือสิ่งกอสราง รวมถึงสิ่งตางๆ ที่ติดตรึงกับ
ที่ดินและหรือ สิ่งกอสราง เชน อาคาร บานพัก สนามเด็กเลน สนามกีฬา 
สนามบิน สระวายน้ํา สะพาน ถนน รัว้ บอน้ํา อางเก็บน้ํา เขื่อน เปนตน รวมถึง 
รายจายดังตอไปนี้ (1) คาติดตั้งระบบไฟฟา หรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ
ตาง ๆ ซึ่งเปนการติดตั้งครั้งแรกในอาคาร หรือสถานที่ราชการ ทั้งที่เปนการ
ดําเนินการพรอมการกอสรางอาคาร หรือ ภายหลังการกอสรางอาคาร (2) 
รายจายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ตอเติม หรือปรับปรุงที่ดิน และหรือสิ่งกอสราง 
ที่มีวงเงินเกนิกวา 50,000 บาท เชน คาจัดสวน คาถมดิน เปนตน (3) รายจาย
เพื่อจางออกแบบ จางควบคมุงานที่จายใหแกเอกชน หรือนิติบุคคล (4) รายจาย
เพื่อจางที่ปรึกษา เพื่อการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งกอสราง (5) 
รายจายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิง่กอสราง เชนคาเวนคืนที่ดิน คาชดเชย
กรรมสิทธิ์ที่ดิน คาชดเชยผลอาสนิ เปนตน
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การจาํแนกประเภทงบรายจาย(ตอ)

งบเงิน

อุดหนุน

อุดหนุนทั่วไป

อุดหนุน

เฉพาะกิจ

งบ

รายจาย

อื่น

• เงนิที่กําหนดใหจายตามวัตถุประสงคของรายการและตาม
รายละเอียดที่สํานกังบประมาณกําหนด  เชน  รายการคา
ครุภัณฑ  หรือคาสิ่งกอสราง เปนตน

• ไดแก (1) เงินราชการลับ  (2) เงินคาปรับที่จายคืนใหแกผูขาย
หรอืผูรับจาง  (3) คาจางที่ปรึกษาเพื่อศกึษา  วิจัย  ประเมินผล  
หรอืพัฒนาระบบตาง ๆ  ซึ่งมิใชเพื่อการจัดหา หรอืปรับปรุง
ครุภัณฑ  ที่ดินและหรอืสิง่กอสราง  (4) คาใชจายในการเดินทาง
ไปราชการตางประเทศชั่วคราว  (5) คาใชจายสําหรับหนวยงาน
อิสระตามรฐัธรรมนญู  (สวนราชการ) (6) คาใชจายสําหรับ
กองทุน หรอืเงินทุนหมุนเวยีน   (7) รายจายเพื่อชําระหนี้เงินกู

• เงนิที่กําหนดใหจายตามวัตถุประสงคของรายการ  เขน  คา
บํารุงสมาชิกองคการอุตุนิยมวิทยาโลก  คาบํารุงสมาชิก
สหภาพวิทยุกระจายเสียง แหงเอเชีย  เงินอุดหนุนเพื่อแกไข
ปญหายาเสพติด  เงนิอุดหนุนเพื่อบูรณะทองถิ่น เปนตน
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ระเบียบวาดวยการบริหารงบประมาณ 

พ.ศ. 2548

และที่แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551
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 หลักการสาํคัญของ

ระเบียบฯ

ประการแรก กาํหนดวธิกีาร
จดัสรรงบประมาณ/โอน
เปลี่ยนแปลงฯ โดยเนนที่ความ
คลองตัว/เนนการกระจาย
อาํนาจและเนนทีจ่ะลดขัน้ตอน
ตางๆทีไ่มจาํเปน
ประการทีส่อง กําหนดใหมกีาร
มอบอํานาจและความ
รับผดิชอบใหกับหวัหนา         
สวนราชการฯ เจาของเงิน
งบประมาณโดยตรงเปนสาํคญั

หลักเกณฑและ               

แนววิธีการปฏิบัต ิ

ใหใชจายตามรายการทีร่ะบุ
ในเอกสารประกอบ พ.ร.บ. 
หรือตามแผนการ        ใชจาย
งบประมาณของสวนราชการฯ 

หรือทีไ่ดอนมุัติโอน
เปลีย่นแปลงใหใชจายเพื่อบรรลุ
วตัถปุระสงคและเปาหมาย
ผลผลติของโครงการตสน.ชม. 15



การบรหิารงบฯ สําหรบัสวนราชการ 

 สวนราชการฯ รับผิดชอบรายละเอียด/ รูปแบบ/ การจัดซื้อจัดจางใหเปนไปตามรายการ

ที่ไดรับจดัสรรงบฯ  กรณีเกิดการผิดพลาดในขอความและไมผิดวัตถุประสงคของการ      

ใชจาย ใหหัวหนาสวนราชการฯ แกไขรายการได 

กรอบหลกัการ
ใน   การโอน
เปลีย่นแปลง
งบประมาณฯ

เพื่อแกไขปญหาในการดําเนินงาน
เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใหบริการ
เพื่อเพิ่มคุณภาพการใหบริการ

โดยตองคํานึงถึง
ประโยชนของประชาชน
ความประหยัด
ความคุมคา
ความโปรงใส 

ทั้งนี้ ตองไมทาํให วตัถปุระสงคเปาหมาย/ 
ผลผลติ โครงการตามแผนฯ เปลีย่นแปลง
ลดลงในสาระสาํคญั และตองไมมีคา
สาธารณปูโภคคางชําระเมื่อสิน้
ปงบประมาณ 
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ทั้งนี้ หัวหนาสวนราชการสามารถโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณฯ ไดตามกรอบดงักลาวใน 3 ลกัษณะ คอื

ลกัษณะที่ 1 การโอนเปลีย่นแปลงระหวางงบรายจาย และ
ระหวางผลผลติ/โครงการ ภายใตแผนงบประมาณ
เดียวกนั หวัหนาสวนราชการฯ สามารถโอน
เปลีย่นแปลงไดดวยตนเอง  ตามระเบียบวาดวยการ
บรหิารงบประมาณ พ.ศ.2548 ( ขอ 24 )

ยกเวน :
(1) ตองไมเปนรายการกอหนีผ้กูพนัขาม
ปงบประมาณ
(2) ตองไมเปนการกาํหนดอตัราขาราชการใหม
(3) ตองไมเปนคาเดนิทางไป ตปท. ที่ไมไดกาํหนดไว 
ในแผนฯ 

 ั    ิ  
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ลกัษณะที่ 2 การโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณฯ ทีเ่หลอืจาย 

ภายใตแผนงบประมาณเดียวกนั ตองเปนงบฯ เหลือ
จายจากการบรรลเุปาหมาย หรือหลังการจัดซือ้จัดจาง
แลว หวัหนาสวนราชการฯ สามารถโอนเงินเหลอืจาย
ดังกลาวไปใชจายในรายการภายใต   แผน
งบประมาณเดียวกนัไดดวยตนเอง    ( ขอ 25 )

ยกเวน :
(1) ตองไมเปนรายการคาที่ดนิ
(2) ตองไมเปนรายการกอหนีผ้กูพนัขามปงบประมาณ
(3) ตองไมมีหนีส้าธารณปูโภค/ คาใชจายที่ผกูพันตาม
กฎหมายคางชําระลกัษณะที่ 3 การโอนเปลีย่นแปลงงบประมาณฯ ไปเพิ่มวงเงนิคา
ครภุณัฑและสิง่กอสราง ภายใตแผนงบประมาณ
เดียวกนั เนือ่งจากไดดําเนนิการจัดหาแลวเกนิวงเงิน
ที่ไดรบั ทั้งนีว้งเงนิสวนเกนิดังกลาวตองไมเกนิ 10% 

ของวงเงนิงบประมาณ  หัวหนาสวนราชการฯ สามารถ
โอนเงิน จากงบรายจายใดๆ หรือนาํเงินนอก
งบประมาณมาสมทบเพิม่เติมได    ( ขอ 26 )

ทั้งนี้ ใหหัวหนาสวนราชการฯ รายงานการโอนเปลี่ยนแปลง ตอ สงป. ไมเกิน 15 วัน ตามแบบ 
สงป. กําหนด (ขอ 28 ระเบียบบริหารฯ 48)
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ขอบเขตบังคับใชของระเบยีบฯ

ระเบยีบนีใ้ชบงัคบั สาํหรบั 

(1) สวนราชการ ตามนยัมาตรา 4 พ.ร.บ. วธิกีาร
งบประมาณฯ
(2) รฐัวสิาหกิจ

ขอบเขตของระเบยีบนี้  ไมครอบคลมุ  การบรหิารงบฯ 

ของ

(1) รฐัวสิาหกิจที่ไมไดรบัจดัสรรงบประมาณรายจาย
(2) หนวยงานบรหิารราชการสวนทองถิน่ (อบจ. อบต. 
เทศบาล และอืน่ๆ)
(3) หนวยงานอสิระตามรฐัธรรมนญ กรณทีีม่กีฎ ระเบยีบ

ตสน.ชม. 19


