
มาตรการเร่งรดัการเบกิจา่ยงบประมาณและการใชจ้า่ยภาครฐั

กองการพสัดุภาครฐั



หนังสือ กวจ. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)  
พิจารณาแล้วเห็นว่า เพื่อให้การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณเกิดความคล่องตัว รวดเร็ว 
และสอดคล้อง  กับมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๔ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณ  และการใช้จ่ายภาครัฐ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ จึงอาศัยอ านาจตามมาตรา ๒๙ 
วรรคหนึ่ง (๔) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ 
ยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๔๔  ข้อ ๔๖ ข้อ 5๑ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑๑๐ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๔5 และก าหนดแนว 
ทางปฏิบัติ ส าหรับวงเงินการจัดชื้อจัดจ้างไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้



หนังสือ กวจ. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115 
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

๑. การเผยแพร่ร่างประกาศและร่างเอกสารชื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  
จากเดิม 

“ก าหนดให้วงเงินเกิน 5๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน 5,๐๐๐,๐๐๐ บาท” 

เป็น

“ก าหนดให้วงเงินเกิน 5๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐทีจ่ะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับพิงความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไมก่็ได้”



๒. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศ เชิญชวนทั่วไป 
ให้ด าเนินการดังนี้

๒.๑ การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการเผยแพร่
ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ส าหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง
ซึ่งมีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ตามข้อ ๔๘ ไม่น้อยกว่า 
๓ วันท าการ ทั้งนี้  ให้ค านึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดท า เอกสาร
เพื่อยื่นข้อเสนอ ส าหรับการซื้อหรือจ้างครั้ งหนึ่ ง  ซึ่ งมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ให้หน่วยงานของรัฐ ด าเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ไมน่้อยกว่า ๒๐ วันท าการ

๒.๒ การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศ เชิญชวน
ทั่วไป ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษา และเผยแพร่ประกาศ
และเอกสารการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันท าการ



หนังสือ กวจ. ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 115
ลงวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2565

เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ

อนึ่ง ระยะเวลาตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

ส าหรับเงินงบประมาณตามนิยามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราชบัญญัติฯ ทีด่ าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ในปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕๖๕ เท่านั้น



หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 708
ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2565

เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ส าหรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2566



๑. กรณีใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี เนื่องจากขณะนี้
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ อยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภา 
ดังนั้น เพื่อให้หน่วยงานของรัฐสามารถด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และสามารถก่อหนี้
ผูกพันและเบิกจ่ายเงินได้แล้วเสร็จภายในปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๖ สอดคล้องกับนโยบายเร่งรัด
การเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล จึงขอให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ด่วนที่สุด 
ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 371 ลงวันที่ 5 สิงหาคม 2562 ทั้งนี้ การที่จะถือว่าหน่วยงานของรัฐได้รับ
ความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ข้อ ๑๑ หมายความถึง เมื่อคณะอนุกรรมาธิการวิสามัญ
พิจารณาร่างพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ .ศ. ๒๕๖๖ ได้พิจารณา
ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ รายหน่วยงานของรัฐและมีมติ
เป็นที่สิ้นสุดแล้วก่อนเสนอสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาในวาระที่ ๒

๒. กรณีที่ ไม่ ได้ ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 414
ลงวันที่ 17 กันยายน 2561 



ติดต่อสอบถามเพิม่เติม
Call Center กรมบัญชีกลาง

02-270-6400 กด 3
กองการพสัดุภาครัฐ กรมบัญชีกลาง

โทร. 02-127-7000 ต่อ 
4551 , 4588-9 , 6873, 4311

หรือ สอบถามผ่านช่องทาง Line : 
การบริหารจัดการ Live chat


