คู่มือการจ้างเหมาบริการ

กลุ่มงานวางแผนอัตรากาลังและพัฒนาระบบงาน
กองการเจ้าหน้าที่ กรมการปกครอง
0-2221-1824

นโยบายการปรับเปลี่ยนบทบาทหน่วยงานของรัฐ
รัฐปรับเปลี่ยนบทบาทจากเดิมที่เป็นผู้ควบคุม และปฏิบัติการเอง มาเป็นผู้กํากับดูแล ส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศมากขึ้น นโยบายดังกล่าว คือ
1. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2540-2544) ได้กําหนดให้ปรับปรุง
บทบาทการบริหารจัดการของส่วนราชการด้วยการลดบทบาทในการดําเนินกิจกรรมของภาครัฐเพื่อส่งเสริม
ให้ประชาชนและภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทมากขึ้น ลดขนาดโครงสร้างและกําลังคนของระบบราชการ และ
สนับสนุนให้ภาคเอกชนมีบทบาทเพิ่มขึ้นในการลงทุนด้านการบริหารการศึกษา ด้านสาธารณสุข และด้าน
บริการโครงสร้างพื้นฐานอย่างเต็มศักยภาพ
2. นโยบายของรัฐบาลที่ชัดเจนในการปรับเปลี่ยนบทบาทให้ภาคเอกชนเข้ามาดําเนินงานบางอย่าง
แทนส่วนราชการ โดยคณะรัฐมนตรีได้มีมติที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ ได้แก่
2.1 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 26 พฤษภาคม 2541 เห็นชอบกับมาตรการปรับขนาด
กําลังคนภาครัฐ ลูกจ้างประจํา ซึ่งมีสาระสําคัญให้ยุบเลิกตําแหน่งลูกจ้างประจําหมวดแรงงานที่ว่างลง และ
ให้ ส่วนราชการเร่งจ้างเหมาบริการในงานรักษาความสะอาด งานรักษาความปลอดภัย และงานดูแลรักษา
ต้นไม้ สนามหญ้า สวนหย่อม ของทางราชการ
2.2 คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2541 เห็นชอบให้จัดกลุ่มภารกิจของรัฐ
ออกเป็น 6 กลุ่มคือ ภารกิจที่เป็นของส่วนราชการ ภารกิจที่เป็นของรัฐวิสาหกิจ ภารกิจที่ควรให้ภาคเอกชน
ดําเนินการ ภารกิจที่เป็นของท้องถิ่น ภารกิจที่เป็นขององค์กรประชาชน และภารกิจที่ควรจัดตั้งเป็นองค์การ
มหาชน
ซึ่งภารกิจที่ควรให้เอกชนดําเนินการ ในขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง คือ กระทรวงการคลัง สํานัก
งบประมาณ และสํานักงาน ก.พ. ได้เร่งผลักดันให้ส่วนราชการต่าง ๆ ปรับลดบทบาทและภารกิจลง และถ่าย
โอนงานบางอย่างให้ภาคเอกชนเข้ามาดําเนินการแทน

กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการ มีดังนี้
1. พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ .ศ. 2502 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และระเบียบว่าด้วยการบริหาร
งบประมาณ พ.ศ. 2525 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2. หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาบริการของกระทรวงการคลัง
2.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/ว 80 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2533
2.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.7/ว 62 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2539
2.3 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.7/ว 129 ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2539
2.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว 6700 ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540
2.5 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 101 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2533

2.6 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ 0526.5/ว 28596 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2540
2.7 หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

การจ้างเหมาบริการ
การปรับเปลี่ยนบทบาทของรัฐจากการเป็นผู้ควบคุมและปฏิบัติการเองมาเป็นผู้กํากับดูแล ส่งเสริม
และสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีบทบาทในการพัฒนาประเทศมากขึ้น มีแนวทางดําเนินการหลาย
แนวทาง กล่าวคือ
1. รัฐถอนตัวจากการดําเนินกิจกรรมบางอย่างและถ่ายโอนงานนั้นให้ภาคเอกชนดําเนินการแทน
2. รัฐถอนตัวจากการดําเนินกิจกรรมบางอย่างและถ่ายโอนงานนั้นให้ภาคเอกชนดําเนินการแทน
โดยอยู่ภายใต้การกํากับดูแลของรัฐ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุด
3. การจ้างเหมาบริการ เป็นการที่รัฐซื้อบริการจากภาคเอกชนเพื่อให้ปฏิบัติงานบางอย่างที่รัฐไม่มี
ผู้ปฏิบัติหรือมีผู้ปฏิบัติไม่เพียงพอ
การจ้างเหมาบริการเป็นการจ้างบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลให้ปฏิบัติงานของรัฐ โดยดําเนินการจ้าง
หรือดําเนินการจ้างที่ปรึกษาตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
การจ้างเหมาบริการจึงมีความหมายแตกต่างจากการถ่ายโอนงานให้เอกชนดําเนินการแทนรัฐใน
ประเด็นที่ว่า การจ้างเหมาบริการจะถือว่างานยังเป็นของรัฐอยู่ โดยรัฐจะต้องตั้งงบประมาณเพื่อซื้อบริการ
จากผู้รับจ้างแทนการให้ข้าราชการหรือลูกจ้างเป็นผู้ทํางานนั้น ส่วนการถ่ายโอนงานให้เอกชนดําเนินการ คือ
การที่ทางราชการเลิกทํางานบางอย่างและส่งเสริมให้ภาคเอกชนทําแทน

ประเภทของงานที่จ้างเหมาบริการ
การจ้างเหมาบริการอาจทําได้กับงานเกือบทุกประเภท หากงานนั้นไม่มีผู้ปฏิบัติหรือมีไม่เพียง
พอที่จะทํางานได้เสร็จในเวลาที่กําหนด ลักษณะงานที่สามารถจ้างเหมาบริการได้มีทั้งงานที่ใช้แรงงาน งาน
ที่ใช้ทักษะฝีมือและงานทางวิชาการ เช่น งานรักษาความปลอดภัย งานทําความสะอาด งานดูแลต้นไม้ สนาม
หญ้า และสวนหย่อม งานยานพาหนะ งานศึกษาวิจัย งานติดตามประเมินผล งานจัดทําคําแปล งานผลิตและ
พิมพ์เอกสาร งานผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ งานสถิติข้อมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ
งานบันทึกข้อมูล งานสํารวจออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง งานซ่อมบํารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล
งานตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคต่าง ๆ ที่เอกชนมีความชํานาญมากกว่า เป็นต้น

งบประมาณหมวดที่ใช้สาหรับจ้างเหมาบริการ
งบประมาณที่ใช้ในการจ้างเหมาบริการให้ใช้งบประมาณในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
หมวดเงินอุดหนุน หรือหมวดรายจ่ายอื่น ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุของงาน/โครงการ

ใดๆ ในแผนงานเดียวกัน หากส่วนราชการมีงบประมาณในหวดรายจ่ายดังกล่าวไม่เพียงพอ หรือมีกรณีที่ต้อง
ตกลงกับสํานักงบประมาณ ก่อนดําเนินการก็ให้ขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามระเบียบว่าด้วย
การบริหารงบประมาณ เพื่อโอน/และหรือเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณเหลือจ่ายในหมวดใด ๆ ของงาน /
โครงการ ภายใต้แผนงานเดียวกันหรืองาน /โครงการใดในต่างแผนงานมาตั้งจ่ายในหมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ของงาน /โครงการ ภายใต้แผนงานที่จะดําเนินการจ้างเหมาเพื่อให้มีวงเงินเพียงพอก่อน
จึงจะดําเนินการจ้างเหมาบริการได้

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการจากเงินงบประมาณในแต่ละประเภทรายการตามหลักเกณฑ์
ที่กระทรวงการคลังได้เวียนแจ้งให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ข้อ 2.1 – 2.4
กรณีเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการรายการอื่น ๆ ที่กระทรวงการคลังมิได้กําหนดหลักเกณฑ์ไว้ ให้หัวหน้าส่วน
ราชการเจ้าของงบประมาณใช้ดุลพินิจในเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการรายการนั้น ๆ ได้ เท่าที่จ่ายจริงตาม
ความจําเป็น เหมาะสมและประหยัด โดยคํานึงถึงประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยงานนั้นตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 101 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2533
กรณีมีเงินงบประมาณไม่เพียงพอ ให้ส่วนราชการพิจารณาใช้เงินนอกงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่าย
ได้เท่าที่ไม่ขัดกับระเบียบเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท

ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจ้างเหมาบริการ
หัวหน้าส่วนราชการ หมายถึง อธิบดี ผู้ว่าราชการจังหวัด หรือหัวหน้าส่วนราชการที่มีฐานะเป็น
นิติบุคคล แล้วแต่กรณี
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือแผนกที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ
พัสดุ หรือข้าราชการซึ่งได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือผู้ได้รับแต่งตั้ง
จากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งดํารงตําแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการเงินและบัญชี
หรือผู้ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและบัญชี

ขั้นตอนการดาเนินการจ้างเหมาบริการ
การจ้างเหมาบริการจะเริ่มต้นจากการที่ส่วนราชการมีความเป็นต้องปฏิบัติงานอย่างหนึ่งอย่างใด
ไม่ว่าจะเป็นงานในลักษณะที่ทําได้เป็นรายชิ้นหรืองานในลักษณะที่ต้องทําอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่องกัน

ก็ตาม แต่ไม่มีผู้ปฏิบัติหรือมีแต่ไม่สามารถปฏิบัติงานนั้นได้ทันในเวลาที่กําหนดหรือมีผู้ปฏิบัติไม่เพียงพอ
และเห็นว่าอาจจ้างภาคเอกชนที่เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลมาดําเนินงานนั้นได้ โดยดําเนินการตาม
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบงบประมาณ
1. กรณีที่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าจ้างเหมาบริการแล้ว ให้ดําเนินการขั้นต่อไปได้ หากไม่ได้
รับจัดสรรงบประมาณให้ตรวจสอบว่ามีงบประมาณหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ในแผนงานเดียวกัน
หรือหมวดอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เหลือจ่ายเพียงพอหรือไม่ ถ้ามีเหลือจ่าย
เพียงพอก็ให้ดําเนินการต่อไปได้
2. กรณีไม่ได้รับจัดสรรงบประมาณเป็นค่าจ้างเหมาบริการ และไม่มีงบประมาณหมวดค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ในแผนงานเดียวกันเหลือจ่ายเพียงพอ ให้ขอความตกลงกับสํานักงบประมาณเพื่อโอน
งบประมาณจากแผนงาน งาน/โครงการอื่นที่เหลือจ่ายแล้วจึงดําเนินการขั้นต่อไป
3. สําหรับส่วนราชการที่มีเงินนอกงบประมาณ จะนําเงินนอกงบประมาณมาใช้สําหรับการจ้างเหมา
บริการก็ได้ โดยไม่ขัดกับระเบียบของเงินนอกงบประมาณแต่ละประเภท
ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบประเภทงาน
พิจารณาดูว่างานที่จะจ้างเหมาบริการนั้น เป็นงานที่อยู่ในหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังมอบอํานาจ
ให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณใช้ดุลพินิจเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการได้เองหรือไม่
ถ้าใช่ ดําเนินการในขั้นตอนต่อไปได้เลย
ถ้าไม่ใช่ ให้ดําเนินการตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 101 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2533
กรณีที่ส่วนราชการยังมีผู้ปฏิบัติงานนั้นอยู่บางส่วน จะจ้างเหมาบริการได้เฉพาะงานส่วนที่ไม่มี
ผู้ปฏิบัติงาน
ขั้นตอนที่ 3 ประมาณราคา
การประมาณราคานี้จะต้องพิจารณาดูว่ามีการกําหนดราคาไว้แล้วหรือไม่ ลักษณะงานบางอย่าง
กระทรวงการคลังอาจกําหนดราคากลางไว้แล้ว หากไม่มีการกําหนดราคากลางไว้จะต้องประมาณราคาเพื่อ
กําหนดวิธีการจัดการจัดจ้างต่อไป
การประมาณราคา อาจพิจารณาจาก
1. หลักเกณฑ์ราคากลางหรือผลการจัดจ้างเดิมที่เคยกําหนดไว้
2 อัตราตลาด คือ อัตราค่าจ้างปกติทั่วไปที่เป็นที่ยอมรับว่าเหมาะสมกับการจ้างงานนั้น โดยให้
คํานึงถึงอัตราค่าจ้างขั้นต่ําและค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จําเป็นตามที่กฎหมายว่าด้วยการแรงงานและการ
ประกันสังคมกําหนดไว้ด้วย

ขั้นตอนที่ 4 กาหนดวิธีการจัดจ้าง
การกําหนดวิธีการจัดจ้าง ให้ดูจากระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. 2535 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ซึ่งตามระเบียบนี้ ใช้วงเงินจัดจ้างแต่ละครั้งเป็นหลักในการกําหนดวิธีการจัดจ้าง กล่าวคือ
การจ้างที่มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ให้ใช้วิธีการตกลงราคา
การจ้างที่มีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท ให้ใช้วิธีสอบราคา
การจ้างที่มีราคาเกิน 2,000,000 บาท ให้ใช้วิธีประกวดราคา
แต่งานบางอย่างซึ่งมีลักษณะเฉพาะต้องใช้วิธีอื่น ๆ นอกจาก 3 วิธีที่ได้กล่าวมา
วิธีพิเศษ ใช้สําหรับการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท และเป็นงานกรณีใดกรณีหนึ่งคือ
1. เป็นงานที่ต้องจ้างผู้มีฝีมือโดยเฉพาะหรือผู้มีความชํานาญเป็นพิเศษ
2. เป็นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จําเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชํารุดเสียหายก่อน จึงจะประมาณ
ค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่องจักรเครื่องมือกล เครื่องยนต์ เครื่องไฟฟ้า หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส์ เป็น
ต้น
3. เป็นงานที่ต้องกระทําโดยเร่งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการ
4. เป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของทางราชการ
5. เป็นงานที่จําเป็นต้องจ้างเพิ่มในสถานการณ์ที่จําเป็นหรือเร่งด่วน หรือเพื่อประโยชน์ของส่วนราชการ
และจําเป็นต้องจ้างเพิ่ม (Repeat Order)
6. เป็นงานที่ได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
สําหรับส่วนราชการในต่างประเทศหรือมีกิจกรรมที่ต้องปฏิบัติในต่างประเทศจะจ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้
โดยให้ติดต่อจ้างกับผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานโดยตรง
วิธีกรณีพิเศษ
1. สําหรับการจ้างจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ใน
กรณีดังนี้
1.1 เป็นผู้ทํางานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติให้จ้าง
1.2 มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให้จ้าง และกรณีนี้ให้รวมถึงหน่วยงานอื่นที่มี
กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดด้วย
2. สําหรับการจ้างจากหน่วยงานที่ไม่ใช่ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แต่คณะรัฐมนตรีมีมติให้
จัดจ้างได้
ขั้นตอนที่ 5 ขอความเห็นชอบ
เมื่อดําเนินการผ่านขั้นตอนที่ 4 คือ กําหนดว่าจะใช้วิธีใดในการจัดจ้างแล้วขั้นตอนต่อไปคือ เจ้าหน้าที่
พัสดุต้องจัดทํารายงานเสนอหัวหน้าส่วนราชการเห็นชอบ ซึ่งในรายงานจะต้องมีรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่อง
ต่างๆ ดังนี้

1. เหตุผลความจําเป็นที่ต้องจ้าง
2. รายละเอียดของงานที่จะจ้าง
3. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ(ถ้ามีการกําหนดไว้ ) หรือราคาที่เคยจ้างครั้งหลังสุด
ภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ
4. วงเงินที่จะจ้างในครั้งนี้
5. กําหนดเวลาที่ต้องการให้งานนั้นเสร็จ
6. วิธีที่จะจ้างและเหตุผลที่ต้องจ้างโดยวิธีนั้น
7. ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ที่จําเป็นในการจ้าง การออก
ประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา
เมื่อหัวหน้าส่วนราชการให้ความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอแล้วให้ดําเนินการตามวิธีการจ้างต่อไปได้
ขั้นตอนที่ 6 ตั้งคณะกรรมการ
หัวหน้าส่วนราชการจะเป็นผู้แต่งตั้งคณะกรรมการต่าง ๆ ตามความจําเป็นแล้วแต่กรณี คือ
1. คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
2. คณะกรรมการรับและเปิดซองสอบราคา
3. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
4. คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีการพิเศษ
5. คณะกรรมการตรวจการจ้าง
โดยคณะกรรมการแต่ละคณะจะต้องรายงานผลการดําเนินการตามหน้าที่ต่อหัวหน้าส่วนราชการ
คณะกรรมการแต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน
โดยปกติจะแต่งตั้งจากข้าราชการระดับ 3 หรือเท่าเทียบขึ้นไป แต่ในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทาง
ราชการ จะแต่งตั้งบุคคลที่มิใช่ข้าราชการร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
ในการจ้างแต่ละครั้ง ห้ามแต่งตั้งผู้ที่เป็นกรรมการในคณะหนึ่งเป็นกรรมการในอีกคณะหนึ่งซึ่งมีผล
ต่อการพิจารณาการจ้าง เช่น เป็นกรรมการรับเปิดซองประกวดราคาพร้อมกับเป็นกรรมการพิจารณาผลการ
ประกวดราคาด้วย เป็นต้น นอกจากนี้ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานจ้างนั้นๆ เข้าร่วม
เป็นกรรมการด้วย และเพื่อความสะดวกคล่องตัวในการจัดจ้าง การจ้างในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะ
แต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้างประจําคนหนึ่งซึ่งมิใช่ผู้จัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับงานจ้างก็ได้
ขั้นตอนที่ 7 ดาเนินการจ้าง
สําหรับขั้นตอนจะมีแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันไปตามแต่ละวิธี ดังนี้
วิธีตกลงราคา

กรณีปกติ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้รับจ้างโดยตรง และให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัด
จ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
กรณีจําเป็นเร่งด่วนไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ดําเนินการไปก่อน แล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการและเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว
ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
วิธีการสอบราคา
1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําเอกสารสอบราคา โดยอย่างน้อยให้แสดงรายการ ดังต่อไปนี้
1.1 คุณลักษณะเฉพาะหรือแบบรูปรายการละเอียดและปริมาณงานที่ต้องการจ้างในกรณีที่
จําเป็นต้องดูสถานที่หรือชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมประกอบ ให้กําหนดสถานที่วันเวลาที่นัดหมายไว้ด้วย
1.2 คุณสมบัติของผู้เข้าเสนอราคาซึ่งจะต้องมีอาชีพรับจ้างงานนั้น ๆ โดยให้ผู้เสนอราคาแสดง
หลักฐานดังกล่าวด้วย
1.3 ข้อกําหนดให้ผู้เข้าเสนอราคาเสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ (ถ้าทํา
ได้) พร้อมทั้งระบุหลักเกณฑ์โดยชัดเจนว่า จะพิจารณาราคารวมหรือราคาต่อหน่วยหรือต่อรายการ ในกรณี
ไม่ได้กําหนดไว้ในเอกสารสอบราคา ให้พิจารณาราคารวม
1.4 แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไว้ด้วยว่าในการเสนอราคาให้ลงราคารวมทั้งสิ้นเป็นตัวเลข
และต้องมีตัวหนังสือกํากับ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสําคัญ
1.5 กําหนดระยะเวลายืนราคาเท่าที่จําเป็นต่อทางราชการ และมีเงื่อนไขด้วยว่าซองเสนอราคาที่
ยื่นต่อทางราชการและลงทะเบียนรับซองแล้วจะถอนคืนมิได้
1.6 กําหนดวันที่จะเริ่มงาน และวันแล้วเสร็จโดยประมาณ
1.7 กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปิดซองสอบราคา
1.8 ข้อกําหนดให้ผู้เสนอราคาผนึกซองราคาให้เรียบร้อย ก่อนยื่นต่อทางราชการ (จ่าหน้าถึง
ประธานกรรมการเปิดซองสอบราคาการจ้างครั้งนั้น ) และส่งถึงส่วนราชการก่อนวันเปิดซอง โดยให้ส่ง
เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พร้อมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพร้อมกับซองราคาด้วย สําหรับกรณีที่จะ
ให้มีการยื่นซองทางไปรษณีย์ได้ ให้กําหนดวิธีการปฏิบัติไว้ให้ชัดเจนด้วย
1.9 กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือว่าผู้ที่ไม่ไปทําสัญญาหรือข้อตกลงกับทางราชการ
เป็นผู้ทิ้งงาน
1.10 ข้อกําหนดว่า ผู้เข้าเสนอราคาที่ได้รับการคัดเลือกให้ไปทําสัญญาจะต้องวางหลักประกัน
สัญญาตามชนิดและอัตราที่กําหนดตามระเบียบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ .ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
1.11 ร่างสัญญา รวมทั้งการแบ่งงวดงาน การจ่ายเงินเงื่อนไขการจ่ายเงินล่วงหน้า (ถ้ามี) และอัตรา
ค่าปรับ
1.12 ข้อสงวนสิทธิ์ว่า ส่วนราชการจะไม่พิจารณาผู้เสนอราคาที่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ และ
ส่วนราชการทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงด หรือเลือกจ้างโดยไม่จําต้องจ้างจากผู้เสนอราคาต่ําสุดเสมอไป รวมทั้งจะ

พิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู้เสนอราคาเสมือนเป็นผู้ทิ้งงานหากมีเหตุที่เชื่อได้ว่าการเสนอราคา
กระทําไปโดยไม่สุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
2. เผยแพร่การสอบราคาและรับซองเสนอราคาโดยให้ดําเนินการดังนี้
2.1 ก่อนวันเปิดซองสอบราคาไม่น้อยกว่า 10 วัน สําหรับการสอบราคาในประเทศ หรือไม่น้อย
กว่า 45 วัน สําหรับการสอบราคานานาชาติ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคา และเอกสาร
สอบราคาไปยังผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้
กับให้ปิดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ทําการส่วนราชการนั้น
2.2 ในการยื่นซองสอบราคา ผู้เสนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการ
เปิดซองสอบราคาการจ้างครั้งนั้น และส่งถึงส่วนราชการผู้ดําเนินการสอบราคาก่อนวันเปิดซองสอบราคา
โดยยื่นโดยตรงต่อส่วนราชการ หรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนในกรณีที่ส่วนราชการกําหนดให้กระทําได้
2.3 ให้เจ้าหน้าที่ลงรับโดยไม่เปิดซองพร้อมระบุวันและเวลาที่รับซองในกรณีที่ผู้เสนอราคามา
ยื่นซองโดยตรง ให้ออกใบรับให้แก่ผู้ยื่นซอง สําหรับกรณีที่เป็นการยื่นซองทางไปรษณีย์ ให้ถือวันและเวลา
ที่ส่วนราชการนั้นลงรับจากไปรษณีย์เป็นเวลารับซองและให้ส่งมอบซองให้แก่หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุทันที
2.4 ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกราย โดยไม่เปิดซองและเมื่อถึง
กําหนดเวลาเปิดซองสอบราคาแล้ว ให้ส่งมอบซองเสนอราคาพร้อมทั้งรายงานผลการรับซองต่อ
คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เพื่อดําเนินการต่อไป
3. เปิดซองสอบราคา คณะกรรมการเปิดซองสอบราคามีหน้าที่ดังนี้
3.1 เปิดซองใบเสนอราคา และอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ
ผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผยตามวันเวลา และสถานที่ที่กําหนดและตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชี
ของผู้เสนอราคาทุกราย แล้วให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้ในใบเสนอราคาทุกแผ่น
3.2 ตรวจสอบราคาคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อกหรือแบบรูป และ
รายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
3.3 พิจารณาคัดเลือกงานจ้างของผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตาม 3.2 ที่มีคุณภาพและคุณสมบัติเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ และเสนอจ้างจากรายการที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่งเสนอราคาต่ําสุด
ในกรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทําสัญญา หรือข้อตกลงกับส่วนราชการใน
เวลาที่กําหนดตามเอกสารสอบราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ําสุดรายถัดไปตามลําดับ
ถ้ามีผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อม
กัน ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา
ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง
ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดําเนินการตามวิธีการต่อไป
3.4 ในกรณีที่มีผู้เสนอราคาถูกต้องตรงตามรายละเอียด และเงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารสอบ
ราคาเพียงอย่างเดียว ให้คณะกรรมการดําเนินการตาม 3.3 โดยอนุโลม

3.5 ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด
ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
การจ้างโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏว่า ราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างยังสูง
กว่าวงเงินที่จะจ้าง ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคาดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
1) เรียกผู้เสนอราคารายนั้นมาต่อรองราคาให้ต่ําสุดเท่าที่จะทําได้หากผู้เสนอราคารายนั้นยอมลด
ราคาแล้วราคาที่เสนอใหม่ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างหรือสูงกว่าแต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของ
วงเงินที่จะจ้างหรือต่อรองแล้วไม่ยอมลดราคาลงอีก แต่ส่วนที่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างนั้นไม่เกินร้อยละสิบของ
วงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคาดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมก็ให้เสนอจ้างผู้เสนอราคารายนั้น
2) ถ้าดําเนินการตาม 1) แล้วไม่ได้ผลให้เรียกผู้เสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างทุกรายมา
ต่อรองราคาใหม่พร้อมกัน ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไม่มายื่น
ซองให้ถือว่ารายนั้นยืนราคาตามที่เสนอไว้เดิม หากผู้เสนอราคาต่ําสุดในการต่อรองราคาครั้งนี้เสนอราคา
ไม่สูงกว่าวงเงินที่จะจ้างหรือสูงกว่า แต่ส่วนที่สูงกว่านั้นไม่เกินร้อยละสิบของวงเงินที่จะจ้าง ถ้าเห็นว่าราคา
ดังกล่าวเป็นราคาที่เหมาะสมแล้วก็ให้เสนอจ้างจากผู้เสนอราคารายนั้น
3) ถ้าดําเนินการตาม 2) แล้วไม่ได้ผลให้เสนอความเห็นต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อประกอบการใช้
ดุลพินิจว่าจะสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อ
ดําเนินการสอบราคาใหม่
วิธีประกวดราคา
1. ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคาตามตัวอย่างที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.)
กําหนดหรือตามแบบที่ผ่านการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด โดยมีสาระสําคัญตามที่กําหนดไว้
ในตัวอย่างหรือแบบดังกล่าว และไม่ทําให้ทางราชการเสียเปรียบก็ให้กระทําได้ เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการ
เห็นว่าจะมีปัญหาในทางเสียเปรียบหรือไม่รัดกุมพอ ก็ให้ส่งร่างเอกสารประกวดราคาไปให้สํานักงานอัยการ
สูงสุดตรวจพิจารณาก่อน
2. เผยแพร่เอกสารประกวดราคา โดยให้จัดทําเป็นประกาศ และมีสาระสําคัญ ดังนี้
2.1 รายการงานที่ต้องการจ้าง
2.2 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดราคา
2.3 กําหนดวัน เวลา รับซอง และเปิดซองประกวดราคา
2.4 สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของ
เอกสาร
2.5 แหล่งเงินกู้และประเทศผู้มีสิทธิ์เข้าประกวดราคาในกรณีประกวดราคานานาชาติ
การจ้างโดยวิธีประกวดราคา ให้เจ้าหน้าที่พัสดุปิดประกาศประกวดราคาโดยเปิดเผย ณ ที่ทําการ
ของส่วนราชการนั้น และส่งไปประกาศทางวิทยุกระจายเสียงและ /หรือประกาศในหนังสือพิมพ์ ส่งให้กรม
ประชาสัมพันธ์ องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา และสํานักงานการตรวจ

เงินแผ่นดินหรือสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี เพื่อเผยแพร่ และหากเห็นควรจะส่ง
ประกาศไปยังผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานนั้นโดยตรง หรือโฆษณาโดยวิธีอื่นอีกด้วยก็ได้
การส่งประกวดราคาให้ศูนย์รวมข่าวประกวดราคา และสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสํานักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ให้ส่งเอกสารประกวดราคาไปพร้อมกันด้วย หากการจัดส่งทางไปรษณีย์ให้
จัดส่งโดยใช้บริการไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) เว้นแต่ท้องที่ใดที่ไม่มีบริการไปรษณีย์เร่งด่วน (EMS) จึงให้
ส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน ทั้งนี้ การดําเนินการดังกล่าวต้องกระทําก่อนการให้หรือขายเอกสารประกาศ
ราคา ไม่น้อยกว่า 7 วัน
สําหรับการจ้างโดยวิธีประกวดราคานานาชาติ ให้ส่วนราชการถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของแหล่ง
เงินกู้หรือแหล่งให้เงินช่วยเหลือ
การให้หรือขายเอกสารประกวดราคาในการประกวดราคา ซึ่งรวมทั้งคุณลักษณะหรือรายละเอียด ให้
กระทํา ณ สถานที่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวกและไม่เป็นเขตหวงห้าม กับจะต้องเตรียมไว้ให้มากพอ
สําหรับความต้องการของผู้มาขอรับหรือขอซื้อที่มีอาชีพรับจ้างทํางานนั้นอย่างน้อยรายละ 1 ชุด โดยไม่มี
เงื่อนไขอื่นในการให้หรือขาย ทั้งนี้ ให้เผื่อเวลาไว้สําหรับการคํานวณราคาของผู้ประสงค์จะเข้ามาเสนอราคา
โดยจะต้องเริ่มดําเนินการให้หรือขายก่อนวันรับซองประกวดราคาไม่น้อยกว่า 7 วัน และให้มีช่วงเวลาในการ
ให้หรือขายไม่น้อยกว่า 7 วัน ด้วย
กรณีที่มีการขาย ให้กําหนดราคาพอสมควรกับค่าใช้จ่ายที่ทางราชการจะต้องเสียไปในการจัดทํา
สําเนาเอกสารประกวดราคานั้น
ถ้ามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น และมีการประกวดราคาใหม่ ให้ผู้รับหรือซื้อเอกสาร
ประกวดราคาครั้งก่อนมีสิทธิใช้เอกสารประกวดราคานั้น หรือได้รับเอกสารประกวดราคาใหม่โดยไม่ต้อง
เสียค่าซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
กรณีที่การจ้างใดมีรายละเอียดที่มีความซับซ้อน หรือมีความจําเป็นโดยสภาพของการซื้อหรือการ
จ้างที่จะต้องมีการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ให้ส่วนราชการกําหนดวัน เวลา และสถานที่ในการ
ชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ในประกาศประกวดราคา
ก่อนวันปิดรับซองประกวดราคา หากส่วนราชการเห็นว่ามีความจําเป็นที่จะต้องกําหนดรายละเอียด
เพิ่มเติมหรือมีการชี้สถานที่อันเป็นการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสําคัญซึ่งมิได้กําหนดไว้ใน
เอกสารประกวดราคาตั้งแต่ต้น ให้ส่วนราชการจัดทําเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติมและให้ระบุวัน เวลา และ
สถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไว้ด้วย และให้ดําเนินการเผยแพร่และปิดประกาศ รวมทั้ง
ให้แจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ที่ได้รับหรือได้ซื้อเอกสารประกวดราคาไปแล้วทุกรายทราบโดยมิชักช้า
การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ ให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอียด
หรือการชี้สถานที่ เป็นลายลักษณ์อักษรไว้เป็นหลักฐานทุกครั้ง
ถ้ามีการกําหนดรายละเอียดเพิ่มเติมหรือมีการแก้ไขคุณลักษณะเฉพาะที่เป็นสาระสําคัญดังกล่าว
ข้างต้น ให้ส่วนราชการพิจารณาเลื่อนวัน เวลา รับซอง การปิดการรับซอง และการเปิดซองประกวดราคาตาม
ความจําเป็นแก่กรณีด้วย

นอกจากกรณีที่กําหนดไว้นี้แล้ว เมื่อถึงกําหนดวันรับซองประกวดราคา ห้ามมิให้ร่นหรือเลื่อน หรือ
เปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซอง และเปิดซองประกวดราคา
การรับซองทางไปรษณีย์จะกระทํามิได้ เว้นแต่การประกวดราคานานาชาติ ซึ่งกําหนดให้มีการยื่น
ซองทางไปรษณีย์ได้
3. การรับและเปิดซองประกวดราคา คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้
3.1 รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไว้หลักฐาน ลงชื่อกํากับซองกับบันทึกไว้ที่หน้า
ซองว่าเป็นของผู้ใด
3.2 ตรวจสอบหลักประกันซองร่วมกับเจ้าหน้าที่การเงินและให้เจ้าหน้าที่การเงินออกใบรับ
ให้แก่ผู้ยื่นซองไว้เป็นหลักฐาน หากไม่ถูกต้อง ให้หมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานด้วย กรณี
หลักประกันซองเป็นหนังสือค้ําประกัน ให้ส่งสําเนาหนังสือค้ําประกันให้ธนาคาร หรือบริษัทเงินทุนผู้ออก
หนังสือค้ําประกันทราบโดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับด้วย
3.3 รับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผู้เสนอราคาพร้อมทั้ง พัสดุตัวอย่าง
แคตตาล็อก หรือแบบรูป และรายการละเอียด (ถ้ามี) หากไม่ถูกต้องให้บันทึกรายงานไว้ด้วย
3.4 เมื่อพ้นกําหนดเวลารับซองแล้ว ห้ามรับซองประกวดราคา หรือเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก
3.5 เปิดซองใบเสนอราคาและอ่านแจ้งราคาพร้อมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ของ
ผู้เสนอราคาทุกราย โดยเปิดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด และให้กรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไว้
ในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคาทุกแผ่น
กรณีที่มีการยื่นซองข้อเสนอทางเทคนิคและข้อเสนออื่นๆ แยกจากซองข้อเสนอด้านราคาซึ่ง
ต้องพิจารณาทางเทคนิคและอื่น ๆ ก่อนตามเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวด
ราคาไม่ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งโดยให้เป็นหน้าที่คึณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาที่
จะต้องดําเนินการต่อไป
3.6 ส่งมอบใบเสนอราคาทั้งหมดและเอกสารหลักฐานต่างๆ พร้อมด้วยบันทึกรายงานการ
ดําเนินการต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาทันทีในวันเดียวกัน
4. พิจารณาผลการประกวดราคา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา มีหน้าที่ดังนี้
4.1 ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้เสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานต่าง ๆ พัสดุตัวอย่าง
แคตตาล็อก หรือแบบรูป และรายการละเอียด แล้วคัดเลือกผู้เสนอราคาที่ถูกต้องตามเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคา
กรณีที่ผู้เสนอราคารายใดเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร
ประกวดราคาในส่วนที่มิใช่สาระสําคัญ และความแตกต่างนั้นไม่มีผลทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบต่อ
ผู้เสนอราคารายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย ให้พิจารณาผ่อนปรนให้ผู้เข้าประกวดราคา โดยไม่ตัดผู้เข้า
ประกวดราคารายนั้นออก

ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข้อเท็จจริงจากผู้เสนอราคารายใดก็ได้แต่จะให้
ผู้เสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไว้แล้วมิได้
4.2 พิจารณาคัดเลือกงานจ้าง หรือคุณสมบัติของผู้เสนอราคาที่ตรวจสอบแล้วตาม 4.1 ซึ่งมี
คุณภาพและคุณสมบัติเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ แล้วเสนอให้จ้างจากผู้เสนอรายที่คัดเลือกไว้แล้ว ซึ่ง
เสนอราคาต่ําสุด
กรณีที่ผู้เสนอราคาต่ําสุดดังกล่าวไม่ยอมเข้าทําสัญญา หรือข้อตกลงกับส่วนราชการในเวลา
ที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคา ให้คณะกรรมการพิจารณาจากผู้เสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดับ
ถ้าผู้เสนอราคาเท่ากันหลายราย ให้เรียกผู้เสนอราคาดังกล่าวมาขอให้เสนอราคาใหม่พร้อม
กัน ด้วยวิธียื่นซองเสนอราคา
ถ้าปรากฏว่าราคาของผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรจ้างสูงกว่าวงเงินที่จะจ้าง
ให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการต่อรองเช่นเดียวกับการต่อรองในวิธีสอบราคาโดย
อนุโลม
4.3 ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา และความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด
ต่อหัวหน้าส่วนราชการโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาได้พิจารณาแล้วปรากฏว่า มีผู้เสนอราคาราย
เดียวหรือมีผู้เสนอราคาหลายราย แต่ถูกต้องตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวด
ราคาเพียงรายเดียว โดยปกติให้เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น แต่ถ้า
คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเห็นว่ามีเหตุผลสมควรที่จะดําเนินการต่อไปโดยไม่ต้องยกเลิก
การประกวดราคาก็ให้ดําเนินการตาม 4.2 โดยอนุโลม
กรณีไม่มีผู้เสนอราคา หรือมีแต่ไม่ถูกต้องตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนด ให้
เสนอหัวหน้าส่วนราชการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น เพื่อดําเนินการประกวดราคาใหม่ หากหัวหน้า
ส่วนราชการเห็นว่า การประกวดราคาใหม่จะไม่ได้ผลดี จะสั่งให้ดําเนินการจ้างโดยวิธีพิเศษก็ได้
หลังจากประกวดราคาแล้ว แต่ยังไม่ได้ทําสัญญา หรือตกลงจ้างกับผู้เสนอราคารายใด ถ้ามี
ความจําเป็นเพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นเหตุให้ต้องเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญในรายการละเอียด หรือ
เงื่อนไขที่กําหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา ซึ่งทําให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้เข้าเสนอราคา
ด้วยกัน ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น
การจ้างที่มีลักษณะจําเป็นจะต้องคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและหรือข้อกําหนดคุณสมบัติ
ของผู้เข้าเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาตัดสิน
และเพื่อขจัดปัญหาดังกล่าว จําเป็นต้องให้มีการปรับปรังข้อเสนอให้ครบถ้วน และเป็นไปตามความต้องการ
ก่อนพิจารณาด้านราคา หรือการจ้างแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) ตามที่คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติให้
ดําเนินการได้ ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการประกวดราคาทั่วไป เว้นแต่กําหนดให้ผู้เข้าเสนอราคายื่นซอง
ประกวดราคาโดยแยกเป็น
1) ซองข้อเสนอราคาด้านเทคนิคและข้อเสนออื่น ๆ

2) ซองข้อเสนอด้านราคา
3) ซองข้อเสนอทางการเงิน (ถ้ามี)
ทั้งนี้ ให้กําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคาด้วย โดยให้คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาพิจารณาทําหน้าที่เปิดซองเทคนิคของ
ผู้เสนอราคาแทนคณะกรรมการรับและเปิดซองและพิจารณาผลการประกวดราคา โดยถือปฏิบัติในส่วนที่ไม่
ขัดกับการดําเนินการดังต่อไปนี้
1) พิจารณาข้อเสนอทางเทคนิค และข้อเสนออื่นของผู้เข้าเสนอราคาทุกรายและคัดเลือก
เฉพาะรายที่เสนอได้ตรงหรือใกล้เคียงตามมาตรฐานความต้องการของส่วนราชการมากที่สุด กรณีจําเป็น
สามารถเรียกผู้เสนอราคามาชี้แจงในรายละเอียดข้อเสนอเป็นการเพิ่มเติมข้อหนึ่งข้อใดก็ได้
2) เปิดซองราคาเฉพาะรายที่ได้ผ่านการพิจารณาคัดเลือกทางเทคนิคแล้ว สําหรับรายที่ไม่
ผ่านการพิจารณา ให้ส่งคืนซองข้อเสนอด้านราคาและซองข้อเสนอทางการเงิน (ถ้ามี) โดยไม่เปิดซอง
ในการพิจารณาข้อเสนอด้านเทคนิค และข้อเสนอทางการเงิน ในกรณีนี้ ให้ส่วนราชการ
แต่งตั้งผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค และผู้เชี่ยวชาญด้านการเงินที่เกี่ยวข้องกับการจ้างอย่างน้อยด้านละ 1 คน เข้า
ร่วมเป็นคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาด้วย
การจ้างที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าเสนอราคายื่นข้อเสนอทางการเงินมาด้วย ให้กําหนดให้ผู้เสนอ
ราคายื่นซองข้อเสนอทางการเงินแยกมาต่างหาก และให้เปิดซองข้อเสนอทางการเงินพร้อมกับเปิดซองราคา
เพื่อทําการประเมินเปรียบเทียบต่อไป ทั้งนี้ ให้กําหนดวิธีการ ขั้นตอน และหลักเกณฑ์การพิจารณาไว้เป็น
เงื่อนไขในเอกสารการประกวดราคาด้วย
วิธีพิเศษ
เมื่อต้องจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้าง โดยวิธีพิเศษขึ้นเพื่อ
ดําเนินการดังต่อไปนี้
1. ให้เชิญผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นว่าราคาที่เสนอนั้น ยังสูงกว่า
ราคาในท้องถิ่นหรือราคาที่ประมาณได้หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
2. การจ้างโดยวิธีพิเศษสําหรับกรณีเป็นพัสดุที่ได้ดําเนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี ให้สืบ
ราคาจากผู้มีอาชีพรับจ้างทํางานนั้นโดยตรง และผู้เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป
(ถ้ามี) หากเห็นว่าผู้เสนอราคารายที่เห็นสมควรจ้างเสนอราคาสูงกว่าราคาในท้องถิ่น หรือราคาที่ประมาณได้
หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควร ให้ต่อรองราคาลงเท่าที่จะทําได้
ให้คณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพร้อมด้วยเอกสารที่ได้รับไว้ทั้งหมด
ต่อหัวหน้าส่วนราชการเพื่อสั่งการ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ฃ
วิธีกรณีพิเศษ
การดําเนินการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งจ้างจากผู้รับจ้างได้โดยตรง เว้นแต่
การจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท ให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุจัดจ้างได้ภายในวงเงินที่ได้รับความ
เห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ

ขั้นตอนที่ 8 ตรวจรับงานจ้าง
ต้องมีการตรวจรับงานจ้าง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้
1. ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผู้ใช้พัสดุนั้นหรือสถานที่ซึ่งกําหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าส่วนราชการก่อน
2. ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สําหรับกรณีที่มีการทดลองหรือ
ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้
คําปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได้
กรณีจําเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจํานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
3. โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุและให้ดําเนินการเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
4. เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วน
ตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างนําพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุพร้อมกับทําใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็น
หลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพื่อดําเนินการเบิกจ่ายเงินตาม
ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
กรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกําหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้
รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแล้วแต่กรณี
5. กรณีที่ผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบถ้วน หรือส่งมอบครบจํานวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด
ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กําหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจํานวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม
4. และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทําการนับแต่
วันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ของส่วนราชการที่จะปรับผู้รับจ้างในจํานวนที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือ
ไม่ถูกต้องนั้น
6. การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งแล้ว จะ
ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้รับจ้างมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้า
ส่วนราชการ เพื่อแจ้งให้ผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทําการ นับแต่วันที่ตรวจพบ
7. ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดําเนินการตาม 4. หรือ 5. แล้วแต่กรณี

อานาจในการสั่งจ้าง
ในการสั่งจ้างครั้งหนึ่ง นอกจากวิธีพิเศษและวิธีกรณีพิเศษ ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่งและ
ภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
1. หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน 50,000,000 บาท
2. ปลัดกระทรวงเกิน 50,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 100,000,000 บาท
3. รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน 100,000,000 บาท

การสั่งจ้างโดยวิธีพิเศษครั้งหนึ่ง ให้เป็นอํานาจของผู้ดํารงตําแหน่ง และภายในวงเงินดังต่อไปนี้
1. หัวหน้าส่วนราชการไม่เกิน 25,000,000 บาท
2. ปลัดกระทรวงเกิน 25,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 50,000,000 บาท
3. รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเกิน 50,000,000 บาท
การสั่งจ้างโดนวิธีกรณีพิเศษ ให้หัวหน้าส่วนราชการสั่งจ้างโดยไม่จํากัดวงเงิน

การจ่ายเงินล่วงหน้า
การจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้างจะกระทํามิได้ เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการเห็นว่ามีความ
จําเป็นจะต้องจ่ายและมีการกําหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการทําสัญญาหรือข้อตกลง ให้กระทําได้เฉพาะกรณีและ
ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
1. การจ้างจากส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นหรือรัฐวิสาหกิจ จ่ายได้ไม่เกิน
ร้อยละ 50 ของราคาจ้าง ซึ่งการจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้ากรณีนี้ ไม่ต้องเรียกหลักประกัน
2. การจ้างโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคา จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาจ้าง แต่ทั้งนี้จะต้อง
กําหนดอัตราค่าจ้างที่จะจ่ายล่วงหน้าไว้เป็นเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาด้วย
3. การจ้างโดยวิธีพิเศษให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาจ้าง
สําหรับการจ่ายค่าจ้างล่วงหน้ากรณีที่ 2. และ 3. ผู้รับจ้างจะต้องนําพันธบัตรรัฐบาลไทยหรือหนังสือ
ค้ําประกันของธนาคารในประเทศมาค้ําประกันเงินที่รับล่วงหน้าไปนั้น

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการ
ให้ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ

ด่วนที่สุด

(สาเนา)

ที่ กค 0526.7/ว 62

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กท 10400
14 พฤษภาคม 2539

เรื่อง

การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการบางประเภท

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อํานวยการ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/ว 185 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2535 และ ที่ กค 0514/ว 59
ลงวันที่ 17 พฤษภาคม 2537
ด้วยในปัจจุบันส่วนราชการหลาย แห่งมีความจําเป็นต้องเบิกจ่ายเงินงบประมาณเป็นค่าจ้างเหมา
บริการในเรื่องต่าง ๆ เป็นจํานวนมาก ดังนั้น เพื่อความสะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ
กระทรวงการคลังจึงเห็นสมควรยกเลิกหนังสือกระทรวงการคลังที่อ้างถึง และให้หัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของ งบประมาณใช้ดุลพินิจในการพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการในเรื่องต่าง ๆ ได้ดังนี้
1. การจ้างเหมารักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ไม่รวมถึงบ้านพักของทางราชการ
2. การจ้างเหมาทําความสะอาดอาคารที่ทําการ
3. การจ้างเหมาดูแลรักษาต้นไม้ หรือสวนไม้ประดับ หรือสวนหย่อม หรือสนามหญ้าของ
ทางราชการ
โดยให้คํานึงถึงความจําเป็น เหมาะสมและประหยัด เพื่อประโยชน์ของทางราชการ ทั้งนี้ การจ้างเหมา
บริการข้างต้น จะต้องไม่ซ้ําซ้อนกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ที่แต่ละส่วนราชการมีอัตรากําลังอยู่
สําหรับวิธีการจ้างเหมาบริการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ
(ลงชื่อ)
จัตุมงคล โสณกุล
(ม.ร.ว. จัตุมงคล โสณกุล)
ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
สํานักการเงินการคลัง

ส่วนอนุมัติพิเศษ
โทร. 2739024 ต่อ 4465

(สาเนา)
ที่ กค 0526.7/ว 71

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กท 10400
10 กันยายน 2542

เรื่อง

การดําเนินการจ้างเอกชนบริการงานยานพาหนะ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อํานวยการ
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. แนวทางปฏิบัติการถ่ายโอนงานยานพาหนะให้เอกชนดําเนินการ
2. สําเนาหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0526.5/ว 131 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541
ด้วยคณะรัฐมนตรีมีมติเกี่ยวกับการปรับปรุงประสิทธิภาพการทํางานของราชการ ตามมาตรการ
ปรับภาคราชการในสภาวะวิกฤตทางเศรษฐกิจ การจัดกลุ่มภารกิจของรัฐ และแผนแม่บทการปฏิรูประบบ
ราชการ (พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2544) ในหลักการปรับบทบาทภารกิจและขนาดของหน่วยงานของรัฐ เพื่อปรับ
บทบาทภารกิจของรัฐให้ทําหน้าที่หลักมากขึ้น ให้เอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมของรัฐ สร้างการ
แข่งขันและยกระดับมาตรฐานการทํางานของรัฐให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และแนวทางหนึ่งในการดําเนินการ
คือ การจ้างเอกชนดําเนินการแทน
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดําเนินการของส่วนราชการต่าง ๆ เป็นไปตาม
นโยบายดังกล่าว ขอเรียนดังนี้
1. งานบริการงานยานพาหนะ เป็นภารกิจหนึ่งที่เห็นสมควรให้มีการดําเนินการจ้างเอกชน
ดําเนินการแทนได้ ตามแนวทางปฏิบัติที่แนบ
2. ส่วนราชการใดที่ได้ดําเนินการจ้างเอกชนดําเนินงานบริการตามข้อ 1 ทั้งที่ได้ดําเนินการ
ก่อนได้รับทราบหนังสือฉบับนี้ หรือได้ดําเนินการภายหลังจากที่ได้รับทราบหนังสือฉบับนี้ ใคร่ขอความ
ร่วมมือแจ้งข้อมูลเกี่ยวกับการจ้างเอกชนดําเนินการงานดังกล่าวให้กรมบัญชีกลางทราบหลังจากที่ได้ดําเนินการ
จ้างเอกชนดําเนินงานแล้ว 6 เดือน เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาในการกําหนดแนวทางปฏิบัติใน
เรื่องการถ่ายโอนภารกิจของส่วนราชการอื่น ๆ ต่อไป ดังนี้
2.1 รายงานผลการดําเนินการจ้างเอกชน ปัญหาอุปสรรค และผลดี/ ผลเสีย ในการดําเนินการ
เช่น การจัดหาผู้ให้บริการ ประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน การจัดพนักงานหรือรถยนต์ทดแทน เป็นต้น
รวมทั้ง ข้อเสนอแนะที่จะเป็นประโยชน์ของส่วนราชการอื่น
2.2 สําเนาสัญญา หรือข้อตกลง

/ 3. งานพิมพ์…
-23. งานพิมพ์ งานธุรการ งานบันทึกข้อมูล งานดูแลบํารุงรักษาอาคารที่ทําการของทางราชการ
ก็เป็นภารกิจหนึ่งที่สมควรให้มีการดําเนินการจ้างเอกชนดําเนินการแทนเช่นกัน ซึ่งอยู่ในข่ายที่จะเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดําเนินการได้ โดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค
0526.5/ ว 131 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541 และวิธีการจ้างถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม นั้น มีแนวทางดําเนินการในทํานองเดียวกันกับการจ้างเอกชน
บริการงานยานพาหนะตามข้อ 1 จึงใคร่ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลเช่นเดียวกับข้อ 2 ให้กรมบัญชีกลางทราบ
เพื่อประกอบการพิจารณาในทํานองเดียวกัน
4. การจ้างเอกชนบริการงานอื่น ๆ นอกเหนือจากงานข้างต้นซึ่งส่วนราชการได้ดําเนินการอยู่
ก็ใคร่ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลตามข้อ 2 เพื่อประกอบการพิจารณาในทํานองเดียวกันด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และใคร่ขอความร่วมมือในการแจ้งข้อมูลข้างต้นด้วย จักขอบคุณมาก
ขอแสดงความนับถือ
นายศุภชัย พิศิษฐวานิช
(นายศุภชัย พิศิษฐวานิช)
ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
สํานักการเงินการคลัง 1
ส่วนอนุมัติพิเศษ
โทร. 2739024 ต่อ 4465

แนวทางปฏิบัติการถ่ายโอนงานยานพาหนะให้เอกชนดาเนินการ
แนบหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว 71 ลงวันที่ 10 กันยายน 2542
1. การเบิกจ่าย
1.1 กรณีมีรถยนต์ของส่วนราชการ แต่ไม่มีพนักงานขับรถยนต์ของส่วนราชการ และจะจ้าง
เอกชนบริการ โดยให้เอกชนจัดส่งพนักงานมาขับรถยนต์ของส่วนราชการ การเบิกจ่าย
ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดําเนินการ ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด
ที่ กค 0526.5/ว 131 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541
1.2 กรณีมีพนักงานขับรถของส่วนราชการ แต่ไม่มีรถยนต์ของส่วนราชการ และจะเช่ารถยนต์
จากเอกชนเพื่อให้พนักงานขับรถยนต์ของส่วนราชการขับรถยนต์ที่เช่า การเบิกจ่ายค่าเช่า
รถยนต์ถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ข้อ 128
1.3 กรณีไม่มีพนักงานขับรถยนต์และรถยนต์ของส่วนราชการ จะจ้างเอกชนบริการ โดยให้
เอกชนจัดส่งรถยนต์พร้อมพนักงานขับรถมาบริการ การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชน
ดําเนินการ ถือปฏิบัติตามนัยหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค0526.5/ว 131 ลง
วันที่ 28 ธันวาคม 2541
2. การดําเนินการจ้างเอกชนตามข้อ 1.1 และ 1.3 และการดําเนินการเช่ารถยนต์จากเอกชนตามข้อ 1.2
ถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. ด้านอัตรากําลังตําแหน่งพนักงานขับรถยนต์
3.1 เมื่ออัตรากําลังว่างลงเนื่องจากการเกษียณอายุราชการหรือลาออกในปีงบประมาณที่ต้อง
เกษียณอายุราชการและต้องยุบเลิกตําแหน่งตามมติคณะรัฐมนตรี ขอให้ส่วนราชการ
พิจารณาดําเนินการจ้างเอกชนเพื่อดําเนินงานแทน
3.2 เมื่ออัตรากําลังว่างลง และตําแหน่งนั้นไม่ต้องยุบเลิก ขอให้ส่วนราชการพิจารณาดําเนินการ
จ้างเอกชนดําเนินงานแทนโดยไม่บรรลุบุคคลในตําแหน่งที่ว่างดังกล่าว
4. ด้านงบประมาณ
4.1 เมื่อตําแหน่งพนักงานขับรถว่างลง ขอให้ส่วนราชการดําเนินการโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณค่าจ้างของตําแหน่งดังกล่าว เป็นหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ เพื่อการจ้าง
เหมาเอกชนดําเนินการ
4.2 ตั้งงบประมาณเพื่อการจ้างเหมาเอกชนดําเนินการบริการงานยานพาหนะ และเพื่อเป็นค่าเช่า
รถยนต์แทนการจัดซื้อรถยนต์

/ 4.3 กรณี…
-24.3 กรณีมีความจําเป็นต้องจ้างเหมาเอกชนดําเนินการ หรือเช่ารถยนต์ หากไม่มีเงินงบประมาณ
หมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หรือหมวดรายจ่ายอื่น ๆ ในลักษณะเดียวกัน ให้โอน
เปลี่ยนแปลงงบประมาณเงินงบประมาณหมวดรายจ่ายอื่น ๆ เป็นหมวดค่าตอบแทน ใช้สอย
และวัสดุ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชน หรือเช่ารถยนต์ ข้างต้น
5. ด้านครุภัณฑ์
รถยนต์ราชการที่มีอยู่เมื่อไม่สามารถใช้ปฏิบัติงานต่อไปได้ หรือมีอายุการใช้งานเกินกําหนด
(รถส่วนกลางอายุการใช้งาน 5 ปี) หรือหากซ่อมแซมจะเสียค่าใช้จ่ายมาก ขอให้จําหน่ายตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และดําเนินการเช่าจากเอกชนแทน
6. พิจารณาจัดทําแผนอัตรากําลังและงบประมาณ เพื่อให้เอกชนดําเนินงานแทนโดยสมบูรณ์

*************************

(สาเนา)
ที่ กค 0514/ว 80

กระทรวงการคลัง
ถนนพระรามที่ 6 กท 10400
20 มิถุนายน 2533

เรื่อง

ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการและสถานที่

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อํานวยการ
ด้วยกระทรวงการคลังเห็นสมควรวางหลักเกณฑ์ให้ส่วนราชการปฏิบัติเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายเป็น
ค่าบริการและสถานที่ใหม่ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่จะพิจารณา
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ได้ตามความจําเป็น เหมาะสมและประหยัดเพื่อประโยชน์ของทางราชการ ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้เครื่องโทรสารที่ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของทางราชการตามอัตรา
ที่หน่วยงานผู้ให้บริการเรียกเก็บ ตั้งแต่วันที่มีการติดตั้งและใช้บริการเป็นต้นไป และให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของ
ปีงบประมาณที่ได้รับแจ้งให้ชําระหนี้
2. ค่าใช้จ่ายในการเช่าใช้บริการวิทยุติดตามตัว เพื่อใช้ในการปฏิบัติราชการสําคัญกรณีเร่งด่วน
ตามอัตราที่ผู้ให้บริการเรียกเก็บ และให้ถือเป็นค่าใช้จ่ายของปีงบประมาณที่ได้รับแจ้งให้ชําระหนี้
3. ค่าฟิล์มบันทึกรังสีพร้อมตลับใส่ฟิล์ม สําหรับเจ้าหน้าที่ซึ่งมีหน้าที่ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับ
รังสีในอัตราที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์เรียกเก็บ
4. ค่าจ้างทําหรืออัดสําเนาแถบบันทึกภาพพร้อมเสียง แถบบันทึกเสียง ภาพยนตร์ และสปอต
วิทยุ-โทรทัศน์
5. ค่าจ้างเหมาหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนทําหน้าที่ปรึกษา ศึกษาวิเคราะห์วิจัยงานหรือ
โครงการต่าง ๆ เพื่อให้ได้ผลงานตามงานหรือโครงการของส่วนราชการ
6. ค่าใช้จ่ายในการประดับตกแต่งอาคารสถานที่ราชการเนื่องในโอกาสต่าง ๆ ตามความจําเป็น
7. ค่าต้นไม้ตกแต่งอาคารสถานที่ราชการ รวมค่าวัสดุอุปกรณ์ในการบํารุงรักษา
8. ค่าจ้างซักพรมและผ้าม่านที่ขึ้นทะเบียนเป็นครุภัณฑ์ของทางราชการ
9. ค่าจ้างเหมาบริการดูแลรักษาและกําจัดปลวก มอด มด หนู และแมลงสาบ สําหรับสถานที่
ทํางานและบ้านพักของทางราชการ
10. ค่าภาษีบํารุงท้องที่และภาษีโรงเรือนสถานที่พักและที่ทําการของทางราชการ
11. ค่าใช้จ่ายในการรังวัดที่ดิน เพื่อกําหนดแนวทางเขตที่ดินของทางราชการตามที่กรมที่ดิน
เรียกเก็บ

/ 12. ค่าใช้จ่าย…
-21.2 ค่าใช้จ่ายในการใช้สถานที่ของส่วนราชการอื่นเป็นสถานที่สอบ
12.1 ค่าบํารุงสถานที่สอบ ตามอัตราที่หน่วยงานให้บริการเรียกเก็บ
12.2 ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน เช่น จัดสถานที่ ควบคุมการสอบ ฯลฯ
ให้เบิกจ่ายโดยอนุโลม ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าอาหารทําการนอกเวลา
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ
พนัส สิมะเสถียร
(นายพนัส สิมะเสถียร)
ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
กองอนุมัติจ่าย 3
โทร. 2710312 ต่อ 4465

ด่วนที่สุด

(สาเนา)

ที่ กค 0526.7/ว 129

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กท 10400
14 ตุลาคม 2539

เรื่อง

ค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อํานวยการ
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/ว 81 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2533 และ ที่ กค 0514/ว 125
ลงวันที่ 12 กันยายน 2533
ด้วยกระทรวงการคลังเห็นสมควรกําหนดหลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานต่าง ๆ
ของส่วนราชการใหม่ เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการคล่องตัวขึ้น จึงให้ยกเลิกหนังสือกระทรวง
การคลังที่อ้างถึง และเห็นสมควรให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจัดงานวันคล้ายวันสถาปนาของ
ส่วนราชการ พิธีเปิดอาคารที่ก่อสร้างใหม่ของส่วนราชการ การจัดงานนิทรรศการ การจัดการประกวดหรือ
แข่งขัน การจัดงานตามโครงการต่าง ๆ ในความรับผิดชอบของส่วนราชการ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของ
หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่จะพิจารณาเบิกจ่ายได้ตามความจําเป็น เหมาะสม และประหยัดเพื่อ
ประโยชน์ของทางราชการ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายพิธีทางศาสนา
1.1 พิธีทางศาสนาพุทธ ในวงเงิน 15,000 บาท
1.2 พิธีพราหม์ ในวงเงิน 25,000 บาท
2. ค่ารับรองแขกที่ส่วนราชการเชิญร่วมงาน
2.1 ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม ในอัตราไม่เกินคนละ 50 บาท
2.2 ค่าอาหารกลางวันและเครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ ในอัตราไม่เกินคนละ 200 บาท
3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสถานที่และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็นและเกี่ยวข้อง เช่น
3.1 ค่าสถานที่จัดงาน
3.2 ค่าเช่าและค่าบริการวัสดุอุปกรณ์ที่จําเป็นในการจัดงาน
3.3 ค่าจ้างเหมารักษาความปลอดภัย
3.4 ค่าจ้างเหมาทําความสะอาด
3.5 ค่าใช้จ่ายในการตกแต่งจัดสร้างสถานที่รวมค่าติดตั้งและค่ารื้อถอน เช่น ค่าเช่าหรือ
จัดสร้างคูหา เป็นต้น

3.6 ค่าสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ค่ากระแสไฟฟ้า ค่าน้ําประปา ค่าโทรศัพท์ รวมค่าติดตั้ง
ค่าเช่าอุปกรณ์และอื่น ที่เกี่ยวข้อง
/ 3.7 ค่าเช่า…
-23.7 ค่าเช่ารถสุขา (กทม.) ตลอดระยะเวลาที่จัดงาน ตามอัตราที่หน่วยงานที่ให้บริการเรียกเก็บ
4. ค่าวัสดุต่าง ๆ ที่ใช้ในการจัดงาน เช่น ค่าผ้าแพรคลุมป้ายลูกโป่งพร้อมอุปกรณ์ ค่าปกเกียรติ
บัตรหรือค่าอัดกรอบเกียรติบัตร ค่าสูจิบัตร เอกสารเผยแพร่ ค่าจ้างเหมาทําป้ายโฆษณา เป็นต้น
5. ค่าใช้จ่ายในการจัดประกวดหรือแข่งขันต่าง ๆ
5.1 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
5.1.1 บุคคลที่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการซึ่งไม่มีหน้าที่ความรับผิดชอบ
ในการจัดงานดังกล่าว ในอัตราคนละไม่เกิน 400 บาทต่อวัน
5.1.2 บุคคลที่มิได้เป็นข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการในอัตราคนละไม่เกิน 800
บาทต่อวัน
5.2 ค่าเขียนป้ายชื่อผู้เข้าแข่งขันและค่าเขียนเกียรติบัตรหรือประกาศเกียรติคุณ
5.3 ค่าโล่ หรือถ้วยรางวัล หรือของรางวัลที่มอบให้ผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน เพื่อเป็น
การประกาศเกียรติคุณ ชิ้นละไม่เกิน 1,500 บาท
5.4 เงินหรือของรางวัลผู้ชนะการประกวดหรือแข่งขัน
6. ค่าจ้างเหมาจัดงานนิทรรศการ ค่าจ้างเหมาจัดบอร์ดนิทรรศการ
7. ค่าใช้จ่ายในการโฆษณาประชาสัมพันธ์งาน เช่น ค่าโฆษณาทางวิทยุ-โทรทัศน์ และสื่อ
ประเภทสิ่งพิมพ์ต่าง ๆ ค่าใช้จ่ายในการออกอากาศทางวิทยุ-โทรทัศน์ เป็นต้น
8. กรณีนอกเหนือจากหลักเกณฑ์นี้ ให้ขอทําความตกลงกับกระทรวงการคลัง
จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ
กมล จันทิมา
(นายกมล จันทิมา)
รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง

สํานักการเงินการคลัง
ส่วนอนุมัติพิเศษ
โทร. 2739024 ต่อ 4465

(สาเนา)
ที่ กค 0526.7/ว 6700

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กท 10400
20 กุมภาพันธ์ 2540

เรื่อง

การเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดฝึกอบรมของส่วนราชการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อํานวยการ
อ้างถึง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2534
ตามที่กระทรวงการคลังได้กําหนดหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการเบิกค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
เพื่อถือปฏิบัติไว้แล้วนั้น ปรากฏว่าในปัจจุบันส่วนราชการต่าง ๆ ได้จ้างหน่วยงานราชการและหรือเอกชน
ภายในประเทศ จัดฝึกอบรมภายในประเทศ จัดฝึกอบรมภายในประเทศโดยหลักสูตรหรือโครงการได้
กําหนดให้มีการดูงานในประเทศและหรือในต่างประเทศ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่าย
ในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2534 เนื่องจากสะดวก และคล่องตัวในการปฏิบัติและขออนุมัติ
กระทรวงการคลังเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดฝึกอบรมดังกล่าวเป็นจํานวนมาก
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว เห็นว่า เพื่อให้การเบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดฝึกอบรมเป็นไป
ในแนวเดียวกัน สะดวกและคล่องตัวในการปฏิบัติ จึงเห็นสมควรให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
พิจารณาใช้บริการของหน่วยราชการอื่น และหรือเอกสารภายในประเทศจัดฝึกอบรมภายในประเทศ ซึ่ง
หลักสูตรหรือโครงการฝึกอบรมดังกล่าวจะกําหนดให้มีการดูงานในประเทศและหรือในต่างประเทศหรือไม่
ก็ตาม โดยให้เบิกค่าใช้จ่ายในการจ้างจัดฝึกอบรมในลักษณะเหมาจ่ายได้ ในวงเงินการจ้างเหมาจัดฝึกอบรม
ให้อยู่ภายใต้หลักเกณฑ์การคิดวงเงินค่าจ้างเหมา ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดฝึกอบรมตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ พ.ศ. 2534 หมวด 2 ข้อ 14 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539
2. ค่าตอบแทนหน่วยงานผู้รับจ้างจัดฝึกอบรมและค่าตอบแทนผู้จัดทําโครงการฝึกอบรมแต่ละ
รายการให้เบิกจ่ายในอัตราร้อยละ 10 ของค่าใช้จ่าย ข้อ 1
3. ค่าอาหาร ค่าที่พัก และหรือค่ายานพาหนะ ในการดูงานภายในประเทศและหรือต่างประเทศ
ตามหลักเกณฑ์และอัตราตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมของส่วนราชการ
พ.ศ. 2534 ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

/ 3.1 ค่าบัตร…
-23.1 ค่าบัตรโดยสารเครื่องบินให้พิจารณาหลักเกณฑ์ตามมติคณะรัฐมนตรี เรื่องการซื้อบัตร
โดยสารเครื่องบินในการเดินทางไปต่างประเทศ และกําหนดเป็นเงื่อนไขให้หน่วยงานผู้รับจ้างจัดฝึกอบรม
จัดบัตรโดยสารเครื่องบินของ บริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ให้สอดคล้องกับมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว
กรณีหน่วยงานผู้รับจ้างจัดฝึกอบรมไม่สามารถจัดให้ใช้บริการของบริษัท การบินไทย
จํากัด (มหาชน) ตามวรรคแรก และจําเป็นต้องใช้บริการของสายการบินอื่น ให้เปรียบเทียบอัตราค่าบัตร
โดยสารเครื่องบินของสายการบินอื่นกับสายการบินไทย หากอัตราค่าโดยสารของสายการบินอื่นต่ํากว่าอัตรา
ค่าโดยสารของสายการบินไทยไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ให้ใช้บริการของสายการบินอื่นได้ และให้แนบใบแจ้ง
ราคาของบริษัท การบินไทย จํากัด (มหาชน) ประกอบการจ่ายด้วย
3.2 ค่าพาหนะเดินทางภายในของต่างประเทศให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง
3.3 ค่าธรรมเนียมสนามบิน ค่าธรรมเนียมเข้าประเทศ (วีซ่า) ให้เบิกจ่ายเท่าที่จ่ายจริง
4. การเบิกค่าใช้จ่ายตามข้อ 1-3 ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานผู้รับจ้างจัดฝึกอบรมเป็น
หลักฐานการจ่าย และให้เนบกากตั๋วโดยสารเครื่องบินพร้อมใบเสร็จรับเงินของสายการบินประกอบการจ่าย
ด้วย
5. กรณีเดินทางไปศึกษาดูงานไม่ครบเส้นทางและหรือระยะที่กําหนด หรือกรณีไม่มีการเดินทาง
เนื่องจากมีเหตุจําเป็น เช่น มีราชการด่วน ป่วย ฯลฯ ให้เบิกค่าใช้จ่ายของบุคคลดังเฉพาะส่วนที่มีการเดินทาง
จริง และให้ใช้ใบเสร็จรับเงินของหน่วยงานผู้รับจ้างจัดฝึกอบรมเป็นหลักฐานการจ่ายได้
6. การเบิกค่าใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามข้อ 1-3 ให้เบิกจ่ายสําหรับข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจําซึ่งเป็นผู้รับการฝึกอบรม และผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในการประสานการจัดฝึก
อบรม ทั้งนี้ จํานวนบุคคลดังกล่าวให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณที่จะ
พิจารณาตามความจําเป็น เหมาะสม ประหยัด และเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ขอแสดงความนับถือ
กมล จันทิมา
(นายกมล จันทิมา)
รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง

สํานักการเงินการคลัง
ส่วนอนุมัติพิเศษ
โทร. 2739024 ต่อ 4463

(สาเนา)
ที่ กค 0502/ว 101

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กท 10400
10 กรกฎาคม 2533

เรื่อง

การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดําเนินงานของส่วนราชการ

เรียน ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี เลขาธิการ และผู้ว่าราชการจังหวัด
เนื่องจากปรากฏว่า ในปัจจุบันนี้ เงินงบประมาณรายจ่ายประจําปีที่ใช้ในการดําเนินการตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศได้เพิ่มสูงขึ้นทุกปี เพื่อให้การปฏิบัติงานของส่วนราชการต่าง ๆ
เป็นไปอย่างคล่องตัวและเหมาะสม
อาศัยอํานาจตามนัยข้อ 53 แห่งระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง พ.ศ. 2520 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
กระทรวงการคลังเห็นสมควรให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของ
งบประมาณมอบหมายพิจารณาอนุญาตเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ และก่อหนี้ผูกพันเงินงบประมาณในหมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หรือหมวดอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายในลักษณะหมวดดังกล่าวข้างต้น เฉพาะกรณีที่ไม่มี
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรีหรือรายการที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้จ่ายในเรื่องนั้น ๆ ไว้
แล้ว ให้จ่ายได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นและประหยัด โดยคํานึงถึงประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
ของหน่วยงานนั้นให้มีประสิทธิภาพ
การวางฏีกาเบิกค่าใช้จ่ายในกรณีดังกล่าวข้างต้น ให้ส่วนราชการหมายเหตุหลังฎีกาด่วยว่า
รายการใดเบิกจ่ายตามหนังสือกระทรวงการคลังฉบับนี้
ขอแสดงความนับถือ
พนัส สิมะเสถียร
(นายพนัส สิมะเสถียร)
ปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
สํานักการเงินการคลัง
ส่วนอนุมัติพิเศษ
โทร. 2739024 ต่อ 4463

(สาเนา)
ที่ กค 0526.5/ว 28596

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กท 10400
5 สิงหาคม 2540

เรื่อง

การซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดําเนินงานของส่วนราชการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อํานวยการ อธิการบดี
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 101 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2533
ด้วยปรากฏว่า การเบิกจ่ายเงินงบประมาณในการดําเนินงานของส่วนราชการ ตามหนังสือที่
อ้างถึง ซึ่งกําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณ
มอบหมาย สามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาการเบิกจ่ายงบประมาณในการดําเนินงานของส่วนราชการในหมวด
ค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หรือหมวดอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายในลักษณะหมวดดังกล่าวได้เท่าที่จ่ายจริงตาม
ความจําเป็นและประหยัด โดยคํานึงถึงประโยชน์ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของหน่วยงานนั้นให้มี
ประสิทธิภาพ เฉพาะกรณีที่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือรายการที่
กระทรวงการคลังอนุญาตให้จ่ายในเรื่องนั้น ๆ ไว้แล้ว นั้น ยังมีความไม่ชัดเจน ทําให้ส่วนราชการถือปฏิบัติ
ไม่เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้วขอเรียนซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจ่ายค่าใช้จ่ายตามนัย
หนังสือกระทรวงการคลังดังกล่าว ดังนี้
1. ค่าใช้จ่ายในหมวดค่าตอบแทน ใช้สอยและวัสดุ หรือหมวดอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
หมวดดังกล่าวให้เป็นไปตามการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สํานักงบประมาณกําหนด
2. การมอบหมายให้บุคคลใดเป็นผู้ใช้ดุลยพินิจพิจารณาอนุญาตการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายต่าง ๆ
ของหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน
พ.ศ. 2534
3. ค่าใช้จ่ายที่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือรายการที่กระทรวงการคลัง
อนุญาตให้จ่ายในเรื่องนั้น ๆ ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณไม่สามารถใช้ดุลพินิจตามนัยหนังสือ
ที่อ้างถึง ได้แก่ รายการที่มีกฎหมาย ฯลฯ กําหนดการเบิกจ่ายไว้และได้มีการเวียนแจ้งให้ส่วนราชการต่าง ๆ
เบิกจ่ายได้เป็นการทั่วไปแล้ว เช่น
3.1 รายการที่มีกฎหมายกําหนด เช่น พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. 2526 พระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2523 เป็นต้น

3.2 รายการที่มีระเบียบกําหนด เช่น ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัล
เกี่ยวกับการสอบ พ.ศ. 2534 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัย
ข้าราชการ พ.ศ. 2538 เป็นต้น
/ 3.3 รายการ…
-23.3 รายการที่มติคณะรัฐมนตรีกําหนด เช่น หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร
0201/ว 74 ลงวันที่ 16 ตุลาคม 2530 เรื่องขอเปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การให้เครื่องหมายตอบแทนผู้ช่วยเหลือ
ราชการ หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0201/ว 146 ลงวันที่ 15 กันยายน 2531 เรื่อง
การจ่ายเงินค่าของขวัญมอบให้ชาวต่างประเทศ เป็นต้น
3.4 รายการที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้ใช้จ่ายในเรื่องนั้นไว้แล้ว เช่น หนังสือ
กระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/5318 ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2525 เรื่องการเบิกเงินค่าผ่านทางด่วนพิเศษ
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/ว 80 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2533 เรื่องค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าบริการและ
สถานที่ หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 33 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2538 เรื่องการจ่ายเงินค่ารับรอง
ประเภท ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มในการประชุมราชการ เป็นต้น
4. ค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะต้องเป็นค่าใช้จ่ายอันเนื่องจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ ซึ่งเป็นหน้าที่
หลักโดยตรงตามกฎหมายของหน่วยงานนั้นหรือที่หน่วยงานนั้นได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี เท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
กมล จันทิมา
(นายกมล จันทิมา)
รองปลัดกระทรวงฯ ปฏิบัติราชการแทน
ปลัดกระทรวงการคลัง

กรมบัญชีกลาง
สํานักการเงินการคลัง
ส่วนกฎหมายและระเบียบการคลัง
โทร. 2739024 ต่อ 4463

ด่วนที่สุด

(สาเนา)

ที่ กค 0526.5/ว 131

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กท 10400
28 ธันวาคม 2541

เรื่อง

การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดําเนินงานของส่วนราชการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง ปลัดทบวง อธิบดี เลขาธิการ ผู้อํานวยการ อธีการบดี
อ้างถึง หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 101 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2533 และ ที่ กค 0526.5/ว 28596
ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2540
ตามหนังสือที่อ้างถึง กระทรวงการคลังกําหนดให้หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณหรือ
ผู้ที่หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณมอบหมายสามารถใช้ดุลพินิจพิจารณาเบิกจ่ายเงินงบประมาณใน
การดําเนินงานของส่วนราชการ ในหมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ หรือหมวดอื่น ๆ ที่เบิกจ่ายในลักษณะ
หมวดดังกล่าวได้เท่าที่จ่ายจริงตามความจําเป็นและประหยัด โดยคํานึงถึงประโยชน์ในการปฏิบัติงานใน
หน้าทีข่ องหน่วยงานนั้นให้มีประสิทธิภาพเฉพาะกรณีที่ไม่มีกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี
หรือ รายการที่กระทรวงการคลังอนุญาตให้จ่ายในเรื่องนั้น ๆ ไว้แล้ว นั้น
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า เนื่องจากรัฐมีนโยบายปรับขนาดกําลังคนภาครัฐ
เช่น ให้ส่วนราชการยุบเลิกตําแหน่งลูกจ้างประจําหมวดแรงงานที่ว่างลงและให้จ้างเอกชนดําเนินงานแทน
หรือยุบตําแหน่งข้าราชการที่เกษียณอายุ ฯลฯ ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมา
เอกชนดําเนินงานของส่วนราชการเป็นไปในแนวทางเดียวกันและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐ เห็นสมควร
ให้ส่วนราชการใช้ดุลพินิจในการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการจ้างเหมาเอกชนดําเนินงานของส่วนราชการ โดย
ปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 101 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2533 ดังนี้
1. กรณีส่วนราชการจําเป็นต้องจ้างเอกชนดําเนินงาน เช่น งานบันทึกข้อมูล งานผลิตสื่อการ
ประชาสัมพันธ์ งานพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ งานสํารวจออกแบบ และควบคุมการก่อสร้าง งานตรวจสอบ
และรับรองมาตรฐาน ฯลฯ กรณีไม่มีตําแหน่ง ข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการปฏิบัติงานซึ่งเป็นงาน
หรือโครงการใหม่ กรณีที่มีตําแหน่งข้าราชการหรือลูกจ้างของทางราชการปฏิบัติงาน แต่ไม่สามารถ
ปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กําหนดเนื่องจากปริมาณงานมากหรือกรณีมีตําแหน่งข้าราชการหรือลูกจ้าง
ของทางราชการปฏิบัติงาน แต่ต่อมาตําแหน่งนั้นว่างลงหรือถูกยุบเลิกตําแหน่ง ให้ส่วนราชการเบิกจ่าย

ค่าใช้จ่ายในการจ้างเอกชนดําเนินงานโดยถือปฏิบัติตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 101 ลงวันที่
10 กรกฎาคม 2533 ได้
/ 2. การจ้าง…
-22. การจ้างเอกชนดําเนินงานตามข้อ1 หากมีเงินงบประมาณไม่เพียงพอจะนําเงินนอกงบประมาณ
มาสมทบจ่ายก็ได้
3. วิธีการจ้างให้เป็นไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
ศุภชัย พิศิษฐวานิช
(นายศุภชัย พิศิษฐวานิช)
ปลัดกระทรวงการคลัง
กรมบัญชีกลาง
สํานักการเงินการคลัง 3
ส่วนกฎหมายและระเบียบการคลัง
โทร. 273-9573

ด่วนที่สุด

(สาเนา)

ที่ กค 0409.6/ว 81

กระทรวงการคลัง
ถนนพระราม 6 กทม. 10400
29 กันยายน 2546

เรื่อง

การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อํานวยการ ผู้บัญชาการ
ตํารวจแห่งชาติ ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน
อ้างถึง หนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร 0504/ว 195 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2545
ตามหนังสือที่อ้างถึง คณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2546 เห็นชอบหลักเกณฑ์
และแนวทางการดําเนินการต่าง ๆ เกี่ยวกับการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการตามที่กระทรวงการคลังและสํานัก
งบประมาณได้ร่วมกันกําหนด โดยให้ส่วนราชการเช่ารถส่วนกลางและรถประจําตําแหน่งในแต่ละครั้งให้ทํา
สัญญาเช่า 5 ปี โดยให้ทําสัญญากับบริษัทผู้ประกอบการซึ่งจดทะเบียนให้บริการเช่าโดยตรง และต้องเป็น
รถใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน และให้ส่วนราชการเบิกจ่ายค่าเช่ารถยนต์จากเงินงบประมาณสําหรับการเช่า
รถยนต์ทีได้รับจัดสรรจากสํานักงบประมาณและห้ามโอนหรือนําเงินจากรายการอื่นในงบดําเนินงาน(รายการ
ค่าสาธารณูปโภค ค่าตอบแทนและวัสดุ) มาใช้เพื่อการเช่ารถ และกรณีส่วนราชการใดมีความจําเป็นต้องเช่า
รถประเภทพิเศษซึ่งแตกต่างไปจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของสํานักงบประมาณและการยกเว้นให้
ส่วนราชการปฏิบัตินอกเหนือหลักเกณฑ์ที่กําหนด ให้กระทรวงการคลังพิจารณาร่วมกับสํานักงบประมาณ
ต่อไป ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น
กระทรวงการคลังพิจารณาแล้ว ขอเรียนดังนี้
1. เนื่องจากการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าว ส่วนราชการต้องทํา
สัญญาเช่ารถยนต์เป็นเวลา 5 ปี ซึ่งมีขั้นตอนการดําเนินการโดยต้องขออนุมัติคณะรัฐมนตรีเพื่อขอผูกพัน
งบประมาณตามนัยมาตรา 23 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และในระหว่างดําเนินการดังกล่าว สัญญาเช่ารถยนต์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 อาจสิ้นสุดลงก่อน
ทําสัญญาเช่ารถยนต์ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 แล้วเสร็จ ซึ่งจะทําให้ส่วนราชการไม่มีรถยนต์ใช้ปฏิบัติ
ราชการ ส่วนราชการบางแห่งไม่ได้ตั้งงบประมาณสําหรับการเช่ารถยนต์ไว้จําเป็นต้องเบิกจ่ายจากเงิน
งบประมาณ งบดําเนินงาน ซึ่งเป็นเรื่องนอกเหนือหลักเกณฑ์ที่คณะรัฐมนตรีกําหนดและได้ขอยกเว้นการปฏิบัติ

ตามมติคณะรัฐมนตรี โดยขอทําสัญญาเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการเป็นเวลา 1 ปี จากผู้ให้เช่ารายเดิมตาม
สัญญาเช่าที่ทําไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ต่อเนื่องต่อไปในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 และขอยกเว้น
เบิกจ่ายค่าเช่ารถยนต์จากงบดําเนินงาน เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการเช่ารถยนต์ไว้ได้เป็นกรณีพิเศษ
/ 2. กระทรวง…
-22. กระทรวงการคลังได้พิจารณาปัญหาของส่วนราชการดังกล่าวร่วมกับสํานักงบประมาณแล้ว
เห็นว่า เพื่อให้ส่วนราชการมีรถยนต์ไว้ใช้ในการปฏิบัติราชการอย่างต่อเนื่องและเพื่อประโยชน์ของทางราชการ
จึงเห็นชอบให้ส่วนราชการยกเว้นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีเรื่อง การเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการดังนี้
2.1 ให้ส่วนราชการที่ไม่สามารถเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการโดยทําสัญญาเช่า 5 ปีได้
ให้ดําเนินการเช่ารถยนต์จากผู้ให้เช่ารายเดิมตามสัญญาเช่าที่ทําไว้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2546 ต่อเนื่องต่อไป
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2547 ไม่เกิน 1 ปี ได้เป็นกรณีพิเศษ
2.2 การเบิกจ่ายเงินให้เบิกจ่ายจากเงินงบประมาณสําหรับการเช่ารถยนต์ภายในวงเงินที่
ได้รับจัดสรรจากสํานักงบประมาณ สําหรับส่วนราชการซึ่งไม่ได้ตั้งงบประมาณเพื่อการเช่ารถยนต์ไว้
ให้เจียดจ่ายจากเงินงบประมาณ งบดําเนินงาน
2.3 วิธีการเช่ารถยนต์มาใช้ในราชการ ให้ถือปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
สมหมาย ภาษี
(นายสมหมาย ภาษี)
รองปลัดกระทรวงการคลัง
หัวหน้ากลุ่มภารกิจด้านรายจ่ายและหนี้สิน
กรมบัญชีกลาง
สํานักมาตรฐานด้านกฎหมายและระเบียบการคลัง
กลุ่มกฎหมายและระเบียบด้านค่าใช้จ่ายในการบริหาร
โทร. 0-2273-9984

