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“สิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ” หมายความถึง สิทธิพิเศษต่างๆ ท่ีรัฐบาลได้ให้แก่ส่วนราชการ

หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการ

บริหารส่วนท้องถิ่น หรือ รัฐวิสาหกิจ ในฐานะที่เป็นผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง โดยให้ได้รับสิทธิในการจำหน่ายสิ่งของ

หรือรับจ้างทำของให้กับส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมี

กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน หรือ รัฐวิสาหกิจ ในฐานะท่ีเป็นผู้ซ้ือหรือผู้ว่าจ้างอีกฝ่ายหน่ึง

ได้โดยใช้วิธีกรณีพิเศษ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุที่หน่วยงานนั้นๆ ถือปฏิบัติซึ่งวิธีดำเนินการจัดซื้อหรือจัดจ้าง

หัวหน้าหน่วยงานผู้ซ้ือหรือผู้ว่าจ้างเพียงแต่ให้ติดต่อตกลงราคากับหน่วยงาน ผู้ขายหรือผู้รับจ้างท่ีได้รับสิทธิพิเศษตามนัย

ดังกล่าวข้างต้นโดยตรงโดยไม่ต้องสอบราคาหรือประกวดราคา สำหรับผู้ที่มีอำนาจในการอนุมัติให้สิทธิพิเศษได้แก่

นายกรัฐมนตรี หรือมีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี กำหนดให้ซื ้อหรือจ้างและให้รวมถึงหน่วยงานอื ่น

ท่ีมีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดด้วย ซ่ึงหลักการดังกล่าวเป็นไปตามนัยระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 26 ที่กำหนดว่า “การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การซื้อ

หรือการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมี

กฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ินหรือ รัฐวิสาหกิจในกรณีดังต่อไปน้ี

(1) เป็นผู้ผลิต หรือทำงานจ้างน้ันเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้ซ้ือหรือจ้าง

(2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดให้ซ้ือหรือจ้าง และกรณีน้ีให้รวมถึงหน่วยงานอ่ืนท่ีมีกฎหมาย

หรือมติคณะรัฐมนตรีกำหนดด้วย”

ประกอบกบัระเบียบดังกล่าวข้อ 59 ได้กำหนดวิธีปฏิบัติไว้ว่า “การดำเนินการซ้ือหรือจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ

ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจากผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง ตามข้อ ๒๖ ได้โดยตรงเว้นแต่การซื้อหรือการจ้าง

คร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าเจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดซ้ือหรือจ้างได้ภายในวงเงินท่ีได้รับความเห็นชอบ

จากหัวหน้าส่วนราชการ อย่างไรก็ดี ในกรณีที่มีคำสั่งนายกรัฐมนตรี หรือมีกฎหมาย หรือมติคณะรัฐมนตรี

ท่ีให้สิทธิพิเศษแก่หน่วยงานใด เร่ืองใด อย่างไร และใช้เฉพาะกับหน่วยงานใดบ้าง น้ัน จะมีการกำหนดไว้เป็นเร่ืองๆ

และรายกรณีไป ดังน้ัน กรณีรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐท่ีมีระเบียบว่าด้วยการพัสดุใช้บังคับเป็นการเฉพาะ

จะมีข้อกำหนด หลักเกณฑ์และวิธีการจัดหาพัสดุไว้ในทำนองเดียวกันกับวิธีกรณีพิเศษตามนัยระเบียบว่าด้วย

การพัสดุของส่วนราชการข้างต้น

สำหรับเหตุผลที่รัฐยังคงให้หน่วยงานต่างๆ ได้รับสิทธิพิเศษอยู่ในปัจจุบัน ก็เพื่อเป็นการสงวนเงินตรา

ไว้ให้อยู่ภายในประเทศ เป็นเคร่ืองมือของรัฐในการควบคมุราคาสินค้า ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการกระจายรายได้

ไปยังกลุ่มอาชีพ ตลอดจนเป็นเครื่องมือของรัฐในการดำเนินนโยบายต่างๆ ให้สอดคล้องกับการบริหารประเทศ

ในแต่ละยุคแต่ละสมัย  ปัจจุบันสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจ ในเร่ืองการส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างจะมีอยู่ 2 ประเภท

ได้แก่ สิทธิพิเศษประเภทบังคับ และสิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับ ในส่วนของสิทธิพิเศษประเภทบังคับ หมายถึง

การกำหนดให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐซ้ือ หรือจ้างจากหน่วยงานท่ีได้รับสิทธิพิเศษในเร่ืองน้ันๆ

ก่อน โดยใช้วิธีกรณีพิเศษ เช่น การจัดซ้ือน้ำมันเช้ือเพลิงและผลิตภัณฑ์จากปิโตรเลียม จำนวนต้ังแต่ 10,000 ลิตร ข้ึนไป

ให้ซ้ือจากบริษัท ปตท จำกัด (มหาชน) (บมจ ปตท.) หรือคลังน้ำมัน หรือสถานีบริการน้ำมันจำหน่ายน้ำมันของ บมจ
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ปตท. โดยตรง โดยวิธีกรณีพิเศษ ยกเว้น การจัดซ้ือน้ำมันเตาของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย ต้ังแต่ 10,000

ลิตรข้ึนไป ให้จัดซ้ือจาก ปตท.ร้อยละ 80 ส่วนท่ีเหลือร้อยละ 20 ให้จัดซ้ือตามข้อบังคับของการไฟฟ้าฯ ว่าด้วยการพัสดุ

โดยให้มีการแข่งขันด้านราคา เป็นต้น สำหรับสิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับ เป็นเร่ืองการเปิดโอกาส หรือ เป็นทางเลือกให้แก่

ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ ในการจัดหาพัสดุ โดยจะส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างจากหน่วยงานท่ีได้รับสิทธิพิเศษ

หรือไม่ก็ได้ หากประสงค์จะส่ังซ้ือ หรือส่ังจ้างจากหน่วยงานท่ีได้รับสิทธิพิเศษ ก็ให้สามารถส่ังซ้ือหรือส่ังจ้างได้โดยตรง

โดยไม่ต้องสอบราคาหรือประกวดราคาโดยใช้วิธีกรณีพิเศษนอกจากนี้ ในการที่รัฐให้สิทธิพิเศษแก่หน่วยงานใด

ในบางกรณีได้มีการกำหนดเงื่อนไขเพิ่มเติมไว้ด้วย กล่าวคือ ในสินค้าประเภทเดียวกัน อาจมีหลายหน่วยงาน

ท่ีได้รับสิทธิพิเศษเหมือนกัน

ดังน้ัน เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานท่ีจัดซ้ือ กรณีน้ี ในเง่ือนไขการให้สิทธิพิเศษจะกำหนดให้ส่วนราชการ

รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ที่ประสงค์จะซื้อหรือจ้างจากหน่วยงานที่ได้รับสิทธิพิเศษ ให้แจ้งหน่วยงาน

ท่ีได้รับสิทธิพิเศษประเภทเดยีวกันน้ัน ไม่ต่ำกว่า 3 รายมาเสนอราคาแขง่ขันกัน แล้วให้เลือกรายทีเ่สนอราคาตำ่สุด

โดยใช้วิธีกรณีพิเศษ ได้แก่ การให้สิทธิพิเศษประเภทไม่บังคับในการจำหน่ายข้าวสารและเครื่องบริโภคแก่องค์การ

ตลาดเพ่ือเกษตรกรองค์การตลาด กระทรวงมหาดไทย องค์การคลังสินค้า ชุมนุมสหกรณ์การเกษตรแห่งประเทศไทย

และสถาบันเกษตรกรท่ีอยู่ในพ้ืนท่ีท่ีใกล้ท่ีสุด โดยกำหนดให้ส่วนราชการฯ ท่ีประสงค์จะส่ังซ้ือข้าวสารและเคร่ืองบริโภค

จากหน่วยงานใดดังกล่าว ให้แจ้งหน่วยงานเหล่าน้ีไม่น้อยกว่า ๓ ราย เข้ามาเสนอราคาและให้ซ้ือจากรายท่ีเสนอราคาต่ำสุด

เป็นต้น

สิทธิพิเศษอีกกรณีหนึ่งที่นอกเหนือจากการซื้อหรือจ้างคือ การให้หน่วยงานใดๆ ที่ไม่อยู่ในหลักเกณฑ์

ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุท่ีหน่วยงานถือปฏิบัติ ได้รับสิทธิพิเศษในเร่ืองการให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องทำสัญญาซ้ือขาย

หรือสัญญาจ้าง เพียงแต่ให้ถือเอาหนังสือหรือบันทึกเป็นหลักฐานแห่งข้อตกลงระหว่างกัน เท่าน้ัน หรือให้ได้รับสิทธิพิเศษ

ในการยกเว้นไม่ต้องวางหลักประกันซองในการเข้าเสนอราคา หรือในกรณีที่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ได้รับยกเว้น

ไม่ต้องมีธนาคารค้าประกัน เช่น การให้สิทธิพิเศษในเรื่องดังกล่าวแก่องค์การค้าของสานักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (องค์การค้าของสกสค.) (องค์การค้าของคุรุสภา เดิม)

ซ่ึงมิได้มีสถานะเป็นส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เป็นต้น

เน่ืองจากการซ้ือหรือการจ้างจากหน่วยงานท่ีได้รับสิทธิพิเศษโดยใช้วิธีกรณีพิเศษเป็นวิธีหน่ึง ท่ีจะช่วยให้การจัดหา

พัสดุของส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ เกิดความสะดวก รวดเร็ว คล่องตัว

และทันต่อสถานการณ์ โดยให้สามารถติดต่อตกลงซ้ือหรือจ้างจากหน่วยงานท่ีได้รับสิทธิพิเศษในเร่ืองน้ันๆ ได้โดยตรง

โดยไม่ต้องใช้วิธีสอบราคา  ประกวดราคา ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุท่ีหน่วยงานถือปฏิบัติ ดังได้กล่าวแล้วข้างต้น ท้ังน้ี

ไมว่า่วงเงนิทีจ่ดัซือ้หรอืจัดจา้งในครัง้นัน้ๆ จะเปน็วงเงนิจำนวนเงนิเทา่ใดกต็าม เนือ่งจากวธีิกรณพิีเศษมไิดก้ำหนด

วงเงินในการจัดหาไว้ แต่ปัญหาและอุปสรรคของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานตามกฎหมายว่า

ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน หรือ

รัฐวิสาหกิจ ท่ีไม่ได้ดำเนินการจัดหาโดยใช้วิธีกรณีพิเศษก็คือบางหน่วยงานไม่ทราบว่ามีหน่วยงานใดบ้างท่ีได้รับสิทธิพิเศษ

หรือได้รับสิทธิพิเศษในเร่ืองใด เง่ือนไขใด ดังน้ัน ในช้ันน้ี จึงได้รวบรวมรายช่ือสิทธิพิเศษของหน่วยงานและรัฐวิสาหกิจต่างๆ

เท่าท่ีตรวจสอบได้ท้ังประเภทบังคับ ไม่บังคับ และท่ียกเลิกแล้วมาเผยแพร่เป็นความรู้ เพ่ือใช้ประกอบการจัดหาพัสดุ

ให้ถูกต้องต่อไป และสามารถดูได้จาก www.gprocurement.go.th อย่างไรก็ดี โดยท่ีปัจจุบันสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อยู่ในระหว่างดาเนินการทบทวน ปรับปรุง หรือยกเลิกการให้สิทธิพิเศษแก่หน่วยงานและรัฐวิสาหกิจต่าง ๆ

ท่ีหมดความจำเป็นแล้ว หรือไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันต่อคณะรัฐมนตรีอีกหลายเร่ือง และหลายหน่วยงานด้วยกัน

ดังน้ัน จึงขอให้ตรวจสอบมตคิณะรัฐมนตรี หรือคำส่ังนายกรัฐมนตรีท่ีมีมติในเร่ืองดังกล่าวให้เป็นปัจจุบันทางเว็ปไซต์

(www.cabinet.thaigov.go.th) ของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก่อนการจัดหาทุกคร้ังด้วย


