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เรื่อง มาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ
เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญ ชาการ ผู้ว่าราซการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร ผู้ว่าการ หัวหน้ารัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารท้องถิ่น และหัวหน้าหน่วยงานอื่นชองรัฐ
เนื่องจากคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๔๖๔ เรื่อง การติดตามเร่งรัดการเบิกจ่าย
งบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ เพื่อให้หน่วยรับงบประมาณใช้เป็นแนวทาง
ในการเร่งรัด การเบิก จ่ายงบประมาณและการใช้จ ่ายภาครัฐ ซึ่งจะช่วยสนับสนุนการปีนตัวของเศรษฐกิจไทย
หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด ๑๙ ซึ่งกำหนดเปัาหมาย
การเบิก จ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐปีงบประมาณดำเนิน การให้ส อดคล้องกับ เป้าหมายในภาพรวม
ของประเทศ โดยเป้า หมายการเบิก จ่า ยงบประมาณรายจ่า ยภาพรวมไม่น ้อ ยกว่า ร้อ ยละ ๙๓ การเบิก จ่า ย
งบประมาณรายจ่า ยประจำไม่น ้อ ยกว่า ร้อ ยละ ๙๘ การเบิก จ่า ยงบประมาณรายจ่า ยลงทุน ไม่น ้อ ยกว่า
ร้อยละ ๗๔ และการใช้จ ่ายงบประมาณรายจ่ายภาพรวม รายจ่ายประจำ และรายจ่า ยลงทุน ร้อยละ ๑๐๐
โดยจำแนกเป้า หมายรายไตรมาส รวมทั้ง ติด ตามเร่ง รัด การใช้จ ่า ยภาครัฐ อื่น เช่น โครงการใช้จ ่า ยเงิน คู้
ภายใต้พระราชกำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังคู้เงินเพื่อแกไขปัญหา เยีย วยา และปีนฟูเศรษฐกิจและสังคม
ที่ไ ด้ร ับ ผลกระทบจากการระบาดของโรคติด เชื้อ ไวรัส โคโรนา ๒ ๐๑๙ พ.ศ. ๒๔๖๓ โครงการลงทุน
โครงสร้างพื้นฐานขนาดใหญ่ เป็นต้น และสามารถเสนอแนะแนวทางแก้ไขปัญ หาหรือ อุป สรรคให้ส ามารถ
มีเม็ดเงินจากระบบงบประมาณรายจ่ายและการใช้จ่ายภาครัฐอื่น ๆ ลงสู่ระบบเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็ว
คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดชื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ (คณะกรรมการวินิจฉัย)
พิจ ารณาแล้ว เห็น ว่า เพื่อ ให้ก ารเร่งรัด การใช้จ ่ายเงิน งบประมาณเกิด ความคล่อ งตัว รวดเร็ว และสอดคล้อง
กับ มติค ณะรัฐ มนตรีเมื่อ วัน ที่ ๒๑ ธัน วาคม ๒๔๖๔ เรื่อ ง การติด ตามเร่ง รัด การเบิก จ่า ยงบประมาณ
และการใช้จ ่า ยภาครัฐ ประจำปีง บประมาณ พ.ศ. ๒๔๖๔ จึง อาศัย อำนาจตามมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง (๔)
แห่ง พระราชบัญ ญ ัต ิก ารจัด ชื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ยกเว้น การปฏิบ ัต ิ
ตามระเบีย บกระทรวงการคลัง ว่า ด้ว ยการจัด ชื้อ จัด จ้า งและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. ๒๔๖๐ ข้อ ๔๔
ข้อ ๔๖ ข้อ ๔๑ วรรคหนึ่ง ข้อ ๑ ๑ ๐ วรรคหนึ่ง และข้อ ๑๔๔ แล ะก ำห น ด แน วท างป ฏ ิบ ัต ิ
สำหรับ วงเงิน การจัด ชื้อ จัด จ้างไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ดังนี้
๑. การเผยแพร่ร ่า งประกาศและร่า งเอกสารชื้อ หรือ จ้า งด้ว ยวิธ ีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์
จากเดิม “ กำหนดให้ว งเงิน เกิน ๔ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ บาท แต่ไม'เกิน ๔ ,๐ ๐ ๐ ,๐ ๐ ๐ บ าท ” เป็น “ กำหนดให้
วงเงิน เกิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในดุลพิน ิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ที่จะให้มีการเผยแพร่เพื่อรับพิงความคิดเห็นจากผู้ประกอบการหรือไม่ก็ได้”
/ ๒ . ...
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๒. การเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป ให้ดำเนินการดังนี้
๒.๑ การซื้อหรือจ้างด้วยวิธีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิก ส์ ให้หน่วยงานของรัฐดำเนิน การ
เผยแพร่ป ระกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีป ระกวดราคาอิเล็ก ทรอนิกส์ส ำหรับ การซื้อ หรือ จ้างครั้งหนึ่ง
ซ็่งมีวงเงิน เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม1เกิน ๑๐ ๐,๐ ๐๐ ,๐ ๐ ๐ บาท ตามข้อ ๔๘ ไม่น ้อ ยกว่า ๓ วัน ทำการ
ทั้งนี้ให้คำนึงถึงระยะเวลาในการให้ผู้ประกอบการเตรียมการจัดทำเอกสารเพื่อยื่นข้อเสนอ
สำหรับการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซี่งมีวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หน่วยงานของรัฐ
ดำเนินการเผยแพร่ประกาศและเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่น้อยกว่า ๒๐ วันทำการ
๒.๒ การจ้างที่ปรึกษา และการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป
ให้หน่วยงานของรัฐเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างที่ปรึกษา และเผยแพร่ประกาศและเอกสารการจ้างออกแบบ
หรือควบคุมงานก่อสร้าง เป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า ๓ วันทำการ
อนึ่ง ระยะเวลาตามข้อ ๑ และข้อ ๒ ให้ไข้กับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญซวนทั่วไป
สำหรับเงินงบประมาณตามนิยามนัยมาตรา ๔ แห่งพระราฃบัญญัติๆ ที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณ
พ.ศ. ๒๕๖๕ เท่านั้น
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้หน่วยงานในสังกัดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องถือปฏิบัติต่อไป
ขอแสดงความนับถือ
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