
มาตรการและแนวทางเรง่รดัตดิตามการใชจ้า่ยเงนิงบประมาณปี 2559   
ตามหนงัสอืที ่นร 0704/ว 102 ลงวนัที ่2 ก.ย.58 

เป้าหมายเบกิจ่าย ไตรมาสที่ 1 

ร้อยละ 

ไตรมาสที่ 2 

ร้อยละ 

ไตรมาสที่3 

ร้อยละ 

ไตรมาสที่ 4 

ร้อยละ 

ภาพรวม 30 52 73 96 

งบลงทุน 19 40 61 87 

1.รายการที่มีวงเงนิไม่เกิน 2 ล้าน ให้ดาํเนินการก่อหนีผู้กพนัและเบกิจ่ายได้ในไตรมาสที่ 1 

2.รายการที่มีวงเงนิตัง้แต่ 2 ล้านขึน้ไป  

  แต่ไม่เกิน 500 ล้าน 

ให้ก่อหนีผู้กพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 และเบกิจ่ายตามงวดงาน 

3.รายการที่เกิน 500 ล้านขึน้ไป ให้ก่อหนีผู้กพันให้แล้วเสร็จภายในไตรมาสที่  2 และเบกิจ่ายตามงวดงาน 
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วธีิการจัดหา วงเงนิตามระเบียบฯ 2535/แนวทางปฏบัิต ิ วงเงนิที่กาํหนดให้ใช้จัดหาตาม ว 299 

วธีิตกลงราคา วงเงนิไม่เกิน 100,000.- บาท วงเงนิไม่เกิน 500,000.- บาท 

 

วธีิสอบราคา 
วงเงนิเกิน 100,000.- บาท  

แต่ไม่เกิน 2,000,000.- บาท 

วงเงนิเกิน 500,000.- บาท  

แต่ไม่เกิน 2,000,000.- บาท 

วธีิประกวดราคา วงเงนิเกิน 2,000,000.- บาท วงเงนิเกิน 2,000,000.- บาท 

 

การซือ้โดยวธีิพเิศษ 

วงเงนิเกิน 100,000.- บาท ให้กระทาํได้

เฉพาะกรณีตามระเบียบฯ ข้อ 23 กาํหนด 

วงเงนิเกิน 500,000.- บาท ให้กระทาํได้

เฉพาะกรณีตามระเบียบฯ  

ข้อ 23 กาํหนด 

 

การจ้างโดยวธีิพเิศษ 

วงเงนิเกิน 100,000.- บาท ให้กระทาํได้

เฉพาะกรณีตามระเบียบฯ ข้อ 24 กาํหนด 

วงเงนิเกิน 500,000.- บาท ให้กระทาํได้

เฉพาะกรณีตามระเบียบฯ  

ข้อ 24 กาํหนด 
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วธีิการจัดหา วงเงนิตามระเบียบฯ 2535/แนวทางปฏบัิต ิ วงเงนิที่กาํหนดให้ใช้จัดหาตาม ว 299 

วธีิตลาด

อเิล็กทรอนิกส์  

(e – 
Market) 

วงเงนิเกิน 100,000.- บาท เป็นสินค้าที่มี

รายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซํา้ซ้อน เป็นสินค้า/

บริการทั่วไป มีมาตรฐาน และกาํหนดไว้ในระบบ   

e – Catalog (ปัจจุบันมีวัสดุสาํนักงาน 5 ชนิด  
และยารักษาโรค 2 ชนิด ได้แก่          

1. กระดาษถ่ายเอกสารหรือพมิพ์งานทั่วไป 

2. ผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner) 
3. แฟ้มเอกสาร 

4. เทปปิดสาํหรับการเข้าเล่ม 

5. ซองเอกสาร  

6. Doxazosin ยารักษาภาวะต่อมลูกหมากโต 

7. Calcium carbonate ยาป้องกันและ   
    รักษาภาวะขาดแคลเซียม 

วงเงนิเกิน 2,000,000.- บาท เป็นสินค้าที่มี

รายละเอียดคุณลักษณะที่ไม่ซับซ้อน เป็น

สินค้า/บริการทั่วไป มีมาตรฐาน และกาํหนด   

ไว้ในระบบ e – Catalog (ปัจจุบันมี     
วัสดุสาํนักงาน 5 ชนิด และยารักษาโรค          

2 ชนิด ได้แก่          

1. กระดาษถ่ายเอกสารหรือพมิพ์งานทั่วไป 

2. ผงหมึก/ตลับผงหมึก (Toner) 
3. แฟ้มเอกสาร 

4. เทปปิดสาํหรับการเข้าเล่ม 

5. ซองเอกสาร  

6. Doxazosin ยารักษาภาวะต่อม     
    ลูกหมากโต 

7. Calcium carbonate ยาป้องกัน 
    และรักษาภาวะขาดแคลเซียม 
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วธีิการจัดหา วงเงนิตามระเบียบฯ 2535/แนวทางปฏบัิต ิ วงเงนิที่กาํหนดให้ใช้จัดหาตาม ว 299 

วธีิประกวดราคา

อเิล็กทรอนิกส์            

(e – Bidding) 

วงเงนิเกิน 100,000.- บาท เป็นสินค้าที่มี

รายละเอียดคุณลักษณะที่มีความซับซ้อน        

มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้าที่ไม่ได้

กาํหนดไว้ในระบบ e - market 

วงเงนิเกิน 2,000,000.- บาท เป็นสินค้า    

ที่มีรายละเอียดคุณลักษณะที่มีความ

ซับซ้อน  มีเทคนิคเฉพาะ หรือเป็นสินค้า   

ที่ไม่ได้กาํหนดไว้ในระบบ e - market 

 

ทัง้นี ้ให้ถือปฏิบัต ิตัง้แต่วันที่ 15 กันยายน 2558 ถงึวันที่ 31 มีนาคม 

2559 สาํหรับกระบวนการจัดหาพัสดุที่ได้ดาํเนินการก่อนวันที่ 15 

กันยายน 2558 และยังไม่แล้วเสร็จ ให้ถือปฏิบัตติามหลักเกณฑ์และ

วิธีการเดมิต่อไป 
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