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ที่ นร 0505/ ว290

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กทม. 10300

9 ธันวาคม 2546
เรื่อง การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง สิทธิพิเศษขององคการแบตเตอรี่
เรียน รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย
สิ่งที่สงมาดวย 1. สําเนาหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0216/ว 67 ลงวันที่ 19 เมษายน 2539
2. สําเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0408.2/20392 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2546
เดิมคณะรัฐมนตรีมีมติวันที่ 9 เมษายน 2539 เรื่อง ขอใหทบทวนสิทธิพิเศษขององคการแบตเตอรี่
ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่สงมาดวย 1
กระทรวงการคลังไดขอใหนําเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาปรับปรุงแกไขการใหสิทธิพิเศษที่ให
องคการแบตเตอรี่ โดยยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2539 และกําหนดหลักเกณฑการให
สิทธิพิเศษใหม โดยเปลี่ยนจากสิทธิพิเศษประเภทบังคับเปนสิทธิพิเศษประเภทไมบังคับความละเอียดปรากฏ
ตามสิ่งที่สงมาดวย 2
คณะรัฐมนตรีไดลงมติเมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2546 เห็นชอบตามที่กระทรวงการคลังเสนอ ดังนี้
1. ใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2539 เรื่อง ขอใหทบทวนสิทธิพิเศษของ
องคการแบตเตอรี่
2. เห็ น ชอบหลั ก เกณฑ ก ารให สิ ท ธิ พิ เ ศษแก อ งค ก ารแบตเตอรี่ โดยเปลี่ ย นจากสิ ท ธิ พิ เ ศษ
ประเภทบังคับเปนสิทธิพิเศษประเภทไมบังคับ ดังนี้
“ในกรณี ที่ ส ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ และหน ว ยงานอื่ น ของรั ฐ ประสงค จ ะจั ด ซื้ อ หรื อ จ า งผลิ ต
แบตเตอรี่และสวนประกอบของแบตเตอรี่จากองคการแบตเตอรี่ ใหสามารถดําเนินการซื้อหรือจางไดโดยวิธีกรณี
พิเศษ ตามระเบียบพัสดุที่หนวยงานนั้น ฯ ถือปฏิบัติ”
จึงเรียนยืนยันมา และถือปฏิบัติตอไป และขอไดโปรดแจงใหผูวาราชการจังหวัดแบบบูรณาการ
ทราบ และถือปฏิบัติตอไป
ขอแสดงความนับถือ
(นายบวรศักดิ์ อุวรรณโณ)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
โทร. 0-2280-1446
โทรสาร 0-2280-1446
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ที่ นร 0216/ ว 67

สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทําเนียบรัฐบาล กท. 10300
19 เมษายน 2539

เรื่อง

ขอใหทบทวนสิทธิพิเศษขององคการแบตเตอรี่

เรียน

กระทรวง ทบวง กรม

อางถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0202/ว 128 ลงวันที่ 29 กันยายน 2532
ตามที่ไดยืนยัน / แจงมติคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับสิทธิพิเศษขององคการแบตเตอรี่มาเพื่อทราบ
ความละเอียดแจงแลว นั้น
บัดนี้ กระทรวงกลาโหมไดเสนอขอใหคณะรัฐมนตรีพิจารณาทบทวนมติคณะรัฐมนตรีโดยยกเลิก
มติ ค ณะรั ฐ มนตรี เมื่ อ วั น ที่ 26 กั น ยายน 2532 เกี่ ย วกั บ สิ ท ธิ พิ เ ศษขององค ก ารแบตเตอรี่ แ ละกํ า หนด
หลักเกณฑใหม
คณะรัฐมนตรีไดประชุมปรึกษาเมื่อวันที่ 9 เมษายน 2539 ลงมติใหยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อ
วันที่ 26 กันยายน 2532 เรื่อง สิทธิพิเศษขององคการแบตเตอรี่ และใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑดังนี้
1. การจัดซื้อแบตเตอรี่
1.1 กรณีดําเนินการในวงเงินตกลงราคาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การพัสดุ
ใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่ง
มีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่นหรือหนวยงานอื่นของรัฐจัดซื้อแบตเตอรี่จากองคการ
แบตเตอรี่ หรือตัวแทนจําหนายแบตเตอรี่ และผลิตภัณฑขององคการแบตเตอรี่แลวแตกรณี ในราคาสูงกวาราคา
ตามบัญชีราคามาตรฐานที่กระทรวงการคลังกําหนดไดไมเกินรอยละ 10
1.2 กรณีดําเนินการโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา ใหแจงใหองคการแบตเตอรี่หรือ
ตัวแทนจําหนายฯ ทราบดวย ถาผลการสอบราคาหรือประกวดราคาปรากฏวา องคการแบตเตอรี่ หรือตัวแทน
จําหนายฯ เสนอราคาเทากับหรือสูงกวาผูเสนอราคารายต่ําสุด ซึ่งเปนเอกชนไมเกินรอยละ 10 ของราคา
แบตเตอรี่ที่จัดซื้อ ใหหนวยงานดังกลาวจัดซื้อแบตเตอรี่จากองคการแบตเตอรี่ หรือตัวแทนจําหนายฯ แลวแต
กรณี
2. การจัดซื้อผลิตภัณฑที่เปนสวนประกอบของแบตเตอรี่ การจางซอมบริการ ตลอดจนการ
แลกเปลี่ยนแบตเตอรี่และอุปกรณ
ใหหนวยงานตามขอ 1.1 จัดซื้อผลิตภัณฑที่เปนสวนประกอบของแบตเตอรี่ เชน น้ํากรด น้ํากลั่น
แผนธาตุ เปนตน และทําการจางซอมบริการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่และอุปกรณจากองคการแบตเตอรี่
หรือตัวแทนจําหนายฯ ไดโดยวิธีกรณีพิเศษ ทั้งนี้ไมเกินราคามาตรฐานที่กระทรวงการคลังกําหนด (ถามี)
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3. ในกรณี ก ารซ อ มรถยนต ถ ามี ร ายการที่ จ ะต อ งจ า ยเป น ค า แบตเตอรี่ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ ที่ เ ป น
สวนประกอบของแบตเตอรี่รวมอยูดวย ใหจัดซื้อแบตเตอรี่รวมอยูดวย ใหจัดซื้อแบตเตอรี่และผลิตภัณฑฯ โดย
ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน
4. สําหรับกรณีกระทรวงกลาโหม จะพิจารณาสั่งการใหสวนราชการในสังกัดดําเนินการจัดซื้อ
แบตเตอรี่ ผลิตภัณฑที่เปนสวนประกอบของแบตเตอรี่ หรือจางซอมบริการ ตลอดจนการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่
และอุ ป กรณ จ ากองค ก ารแบตเตอรี่ หรื อ ตั ว แทนจํ า หน า ยฯ โดยวิ ธี ก รณี พิ เ ศษ หรื อ จะพิ จ ารณาสั่ ง การให
สวนราชการในสังกัดดําเนินการจัดซื้อแบตเตอรี่ ผลิตภัณฑที่เปนสวนประกอบของแบตเตอรี่หรือจางซอมบริการ
ตลอดจนการแลกเปลี่ยนแบตเตอรี่และอุปกรณจากองคการแบตเตอรี่ หรือตัวแทนจําหนายฯ แตเพียงแหงเดียว
โดยวิธีกรณีพิเศษก็ได ทั้งนี้ ไมเกินราคามาตรฐานที่กระทรวงการคลังกําหนด (ถามี)
5. สําหรับหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น หรือหนวยงานอื่นของรัฐที่มีกฎหมายเฉพาะของ
ตนเอง ใหกระทรวงมหาดไทยหรือสวนราชการเจาสังกัดใหความรวมมือ โดยสั่งการใหถือปฏิบัติเปนการภายใน
อีกชั้นหนึ่ง ทั้งนี้ เพื่อจะไดเปนมาตรฐานเดียวกัน
6. หากหนวยงานตามขอ 1.1 มีปญหาหรือไมสามารถปฏิบัติตามหลักเกณฑดังกลาวขางตนให
กระทรวงเจาสังกัดหารือหรือทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง และการพิจารณาของกระทรวงการคลังใหมี
ความเห็นของคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษฯ ประกอบการพิจารณาดวย
ทั้งนี้ คําวา “แบตเตอรี่” ตามหลักเกณฑดังกลาวขางตน ใหหมายความรวมถึงแบตเตอรี่พิเศษและ
แบตเตอรี่รถยกดวย
จึงเรียนยืนยันมา/จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอไดโปรดแจงใหสวนราชการและรัฐวิสาหกิจใน
สังกัดทราบและถือปฏิบัติตอไปดวย
ขอแสดงความนับถือ
(นายวิษณุ เครืองาม)
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี
สํานักบริหารงานสารสนเทศ
โทร. 0-2280-1445
โทรสาร 0-2282-4045
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ดวนที่สุด
ที่ กค 0408.2/20392

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กทม. 10400
17 พฤศจิกายน 2546

เรื่อง

การปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี เรื่อง สิทธิพิเศษขององคการแบตเตอรี่

เรียน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

อางถึง 1. หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร 0206/12283 ลงวันที่ 29 สิงหาคม 2545
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุดที่ กค 0518.4/17734 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2545
ตามหนั งสื อที่ อางถึ ง 1 สํานัก เลขาธิก ารคณะรัฐ มนตรี ขอให กระทรวงการคลั งพิ จารณาเสนอ
ความเห็นกรณีกระทรวงอุตสาหกรรมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาวา ควรยกเลิกหรือปรับปรุงมติคณะรัฐมนตรี
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2539 เรื่อง สิทธิพิเศษขององคการแบตเตอรี่ เนื่องจากเห็นวาในพื้นที่ตางจังหวัดหางไกล
หาตัวแทนจําหนายขององคการแบตเตอรี่ยากมาก ทําใหไมสะดวกในการจัดซื้อแบตเตอรี่ ประกอบกับใน
ปจจุบันมีการผลิตแบตเตอรี่ในประเทศแลว ซึ่งสวนราชการสามารถหาซื้อตามรานคาเอกชนทั่วไปไดและมีความ
สะดวก คล อ งตั ว ซึ่ ง เรื่ อ งนี้ ก ระทรวงการคลั ง ได แ จ ง ขอผ อ นผั น การเสนอความเห็ น ชอบต อ คณะรั ฐ มนตรี
เนื่องจากตองเสนอคณะกรรมการพิจารณาพิเศษของหนวยงานและรัฐวิสาหกิจพิจารณากอน ตามหนังสือ
ที่อางถึง 2 ความละเอียดแจงแลว นั้น
กระทรวงการคลังไดรับรายงานจากกรมบัญชีกลางวาคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของ
หนวยงานและรัฐวิสาหกิจ ไดพิจารณาเรื่องดังกลาวแลว โดยนําความเห็นของที่ประชุมหนวยงานที่เกี่ยวของ
ไดแก กรมบัญชีกลาง กระทรวงกลาโหม องคการแบตเตอรี่ กระทรวงอุตสาหกรรม (การนิคมอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย) และสํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ที่เห็นชอบใหคงสิทธิพิเศษไวตอไปอีกระยะหนึ่ง
จนกวาการแปรรูปจะเสร็จสิ้นมาประกอบการพิจารณา ในคราวประชุม ครั้งที่ 2/2546 เมื่อวันที่ 8 ตุลาคม 2546
ซึ่งที่ประชุมมีมติวา เมื่อขอเท็จจริงปรากฏวา สิทธิพิเศษที่ใหแกองคการแบตเตอรี่ เนื่องจากองคการแบตเตอรี่
เปนรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นมาเพื่อความมั่นคงของประเทศ มีภารกิจในการผลิตแบตเตอรี่และผลิตภัณฑตางๆ
ที่เกี่ยวของกับแบตเตอรี่ในการสนับสนุนเหลาทัพทั้งในภาวะปกติและไมปกติ เชน แบตเตอรี่ที่ใชกับยานรบหรือ
ยุทธโธปกรณร ายการอื่น ๆ ซึ่งไม สามารถจัดหาไดโ ดยทั่ วไป แตเ พื่อมิ ใหเป นภาระแกงบประมาณของรั ฐ
องค ก ารแบตเตอรี่ จึ ง มี ค วามจํ า เป น ที่ จ ะต อ งผลิ ต แบตเตอรี่ แ ละผลิ ต ภั ณ ฑ แ บตเตอรี่ ทั่ ว ไปจํ า หน า ยให แ ก
สวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน เพื่อลดตนทุนการผลิตใหต่ําลง ดังนั้น จึงเห็นสมควรใหการสนับสนุน
กิจการขององคการแบตเตอรี่ โดยใหคงสิทธิพิเศษแกองคการแบตเตอรี่ตอไปอีกระยะหนึ่ง จนกวาการแปรรูปจะ
แลวเสร็จ ทั้งนี้ เพื่อใหองคการแบตเตอรี่ไดมีระเวลาเตรียมความพรอมสําหรับการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในอนาคต
แตอยางไรก็ดี เนื่องจากสถานการณปจจุบันไดเปลี่ยนแปลงไป การดําเนินงานของทางราชการ และรัฐวิสาหกิจ
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จําเปนตองดําเนินงานใหมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดั้งนั้น เพื่อใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่น
ของรัฐ ไดรับประโยชนคุมคา สะดวก รวดเร็ว และมีความคลองตัวในการจัดหาพัสดุไวใชในราชการ จึงเห็นสมควร
ปรับปรุงแกไขการใหสิทธิพิเศษที่ใหแกองคการแบตเตอรี่ โดยการยกเลิกมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 9 เมษายน
2539 และกําหนดหลักเกณฑการใหสิทธิพิเศษใหม โดยเปลี่ยนจากสิทธิพิเศษประเภทบังคับเปนสิทธิพิเศษ
ประเภทไมบังคับ ดังนี้
“หากสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานอื่นของรัฐ ที่มีความประสงคจะจัดซื้อหรือจางผลิต
แบตเตอรี่และสวนประกอบของแบตเตอรี่จากองคการแบตเตอรี่ ใหสามารถดําเนินการซื้อหรือจางไดโดยวิธีกรณี
พิเศษ ตามระเบียบพัสดุที่หนวยงานนั้นๆถือปฏิบัติ”
ซึ่งกระทรวงการคลังพิจารณาแลว เห็นชอบดวยกับมติของคณะกรรมการพิจารณาสิทธิพิเศษของหนวยงานและ
รัฐวิสาหกิจ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาตอไป
ขอแสดงความนับถือ
รอยเอก
(นายสุชาติ เชาววิศิษฐ)
รัฐมนตรีวาการกระทรวงการคลัง
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