เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๘๖ ก

หน้า ๒๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๐

กฎกระทรวง
กําหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทําข้อตกลง
เป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๖๐
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๕ วรรคหนึ่ง มาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) มาตรา ๗๐
วรรคหนึ่ง (๓) (ข) (ง) มาตรา ๘๒ (๒) มาตรา ๙๖ วรรคสอง และมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม
แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ การจัด ซื้ อจั ด จ้างสิน ค้ า งานบริก าร หรือ งานก่ อ สร้าง ที่ มี การผลิ ต จําหน่ าย
ก่ อ สร้ าง หรือ ให้ บ ริก ารทั่ ว ไป และมี ว งเงิน ในการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งครั้ งหนึ่ งไม่ เกิ น ๕๐๐,๐๐๐ บาท
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๒ งานจ้างที่ปรึกษาดังต่อไปนี้ ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
(๑) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) งานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจํานวนจํากัดและมีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ข้อ ๓ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างครั้งหนึ่ง
ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ ๔ ในกรณี ที่ ก ารจั ดซื้ อ จัด จ้างมี วงเงิน เล็ ก น้ อ ยไม่ เกิ น ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะไม่ ทํ า
ข้อตกลงเป็นหนังสือไว้ต่อกันก็ได้ แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้างนั้น
ข้อ ๕ ในกรณี ที่การจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้ง
บุคคลหนึ่งบุคคลใดเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๓ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
อภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
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หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ โดยที่พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ บัญญัติให้การกําหนดวงเงินเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่เป็นสินค้า
งานบริการ หรืองานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินค่าจ้างที่ ปรึกษาโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินงบประมาณ
ค่าก่อสร้างสําหรับงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อย
จะไม่ ทํ าข้ อ ตกลงเป็ น หนั งสื อ ก็ ได้ และการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างที่ มี ว งเงิน เล็ ก น้ อ ยจะแต่ งตั้ งบุ ค คลหนึ่ งบุ ค คลใด
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ ให้เป็นไปตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงจําเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
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