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เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติ/กฎกระทรวง/ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำงฯ  พ.ศ. 2560 

ค ำถำม ค ำตอบ 
1. กำรก ำหนดคุณลักษณะเฉพำะ/TOR 
1.1 การจัดหาพัสดุ กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 
บาท จะต้องท าขอบเขตของงานหรือรายละเอียด                   
คุณลักษณะเฉพาะหรือไม่ 

โดยหลักการต้องจัดท า ตามข้อ 21 เว้นแต่การจัดหาตามระเบียบ                   
ข้ อ  79  ว รรคสอง  กรณี จ า เป็น เร่ ง ด่ วนอัน เนื่ อ งจาก เหตุ การณ์                             
ที่ไม่อาจคาดหมายไว้ก่อนได้และด าเนินการตามปกติไม่ทัน 

2. กำรจัดซื้อจัดจ้ำงท่ัวไป 
2.1 การจัดซื้อจัดจ้าง กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 
บาท จะต้องเปิดเผยราคากลางหรือไม่อย่างไร 

ตามหนังสือแจ้งเวียน ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.3/ว132 ลงวันที่ 14 
มีนาคม 2561 เรื่อง แนวทางการเปิดเผยราคากลางส าหรับการจัดซื้อจัด
จ้างของหน่วยงานของรัฐ ก าหนดให้วงเงินไม่ เกิน 500 ,000 บาท                          
ไม่ต้องเปิดเผยราคากลาง แต่ยังคงต้องบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง           
ในระบบ E–GP ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางก าหนด โดยไม่ต้องแนบ ปปช 
01-07 แต่อย่างใด 

2.2 การจ้างบ ารุงรักษาลิฟต์ การจ้าง รื้อถอน
เครื่องปรับอากาศถือเป็นการจ้างด าเนินการในงาน
ก่อสร้างตามความหมายที่ก าหนดใน ว.112 หรือไม่ 

การจ้างบ ารุงรักษาลิฟต์ เจตนาคือบ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งาน                          
ได้ปกติหรือการรื้อถอนครุภัณฑ์ต่าง ๆ รวมถึงการจ้างในลักษณะดังกล่าว                 
ที่ ไม่ใช่การซ่อมแซมปรับปรุง ต่อเติม เพื่อให้ เกิดการใช้ประโยชน์                             
ที่ ม ากกว่ า เดิ ม ถื อ เป็ นกา รจ้ า ง เหม าบริ ก า ร ไม่ เ ข้ า คว ามหมาย                            
ของงานจ้างก่อสร้างตาม ว.112 

2.3 ค่ารับรองในกรณีที่มีบุคคลภายนอกเข้ามา
ศึกษาดู งานหรือเยี่ ยมชมหน่วยงาน ในส่วน                    
ของค่าอาหาร ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มต้อง
ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ. การซื้อจัดจ้างฯ 
พ.ศ. 2560 หรือไม่ 

ตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ 
ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ค่ารับรองและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง                        
ในการรับรองบุคคลภายนอก ตามตาราง 1 ล าดับที่ 14 เป็นรายการ                     
ที่ต้องด าเนินการภายใต้ พรบ. การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 แต่เนื่องจาก
ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มส าหรับกรณีหน่วยงานอื่นหรือบุคคลภายนอก

สวัสดีค่ะ..ท่ำนผู้อ่ำนทุกท่ำน กลับมำพบกันอีกครั้งกับจุลสำรหน่วยตรวจสอบภำยใน 
ฉบับนี้ขอเสนอสรุปประเด็นค ำถำม – ค ำตอบ เกี่ยวกับพระรำชบัญญัติ/กฎกระทรวง/ 
ระเบียบกำรจัดซื้อจัดจ้ำง ฯ พ.ศ. 2560 มำฝำกกันคะ 

 

 



ค ำถำม ค ำตอบ 
 

 
 

เข้าดู งานหรือเยี่ ยมชมหน่วยงานของรัฐ  ตามตาราง 2 อันดับ 2                      
เป็นรายการที่ไม่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ. การจัดซื้อ จัดจ้าง ฯ 
พ.ศ. 2560 จึงไม่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ส่วนค่าอาหารที่ เกิดจาก
การรับรองดังกล่าวซึ่งไม่ได้เกิดจากการจัดอบรมหรือจัดประชุมคาบเกี่ยว
มื้ออาหารนั้นต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ ตามพรบ. ด้วย 
สรุป 
1. ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่มไม่ต้องด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพรบ.                      
การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 2560 
2. ค่าอาหารที่เกิดจากการรับรองดังกล่าว ซึ่งไม่ได้เกิดจากการจัดอบรม
หรือจัดประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหารนั้นต้องด า เนินการจัดซื้อจัดจ้างฯ                     
ตามพรบ. 

2.4 กรณีประชุมสภามีการเบิกค่าอาหาร ค่าอาหาร
ว่าง และเครื่องดื่มได้รับการยกเว้นตามหนังสือ
คณะกรรมการวินิจฉัยฯ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/ว119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561 ที่อนุโลม
ให้ไม่ต้องปฏิบัติตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ พ.ศ. 
2560 ด้วยหรือไม่ 

การด า เนินการจัดหาอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มไม่ถือ เป็น                       
การจัดซื้อจัดจ้างที่ต้องปฏิบัติตามพรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 
เป็นไปตามหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย ด่วนที่สุดที่ กค (กวจ) 0405.2/     
ว394 ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560 ประกอบกับหนังสือคณะกรรมการวินิจฉัย 
ด่วนที่ สุ ด  กค (กวจ)  0405.2/ว 119 ลงวันที่  7 มีนาคม 2561               
ก็ได้ก าหนดการจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ส าหรับกรณีดังกล่าว                     
ไว้ในตาราง 2 ซึ่งเป็นกรณีที่ไม่ต้องปฏิบัติตามพรบ.แต่อย่างใด 

2.5 การก าหนดเงื่อนไขคุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นเสนอ
ราคาในงานก่อสร้างวงเงินตั้งแต่ 1 ล้านบาทขึ้นไป 
จ าเป็นหรือไม่ที่จะต้องก าหนดให้ผู้ เสนอราคา                     
ต้องเป็น “นิติบุคคล” เท่านั้น 

จ าเป็น เนื่องจากคณะกรรมการนโยบายจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้ก าหนดแบบประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้าง
ก่อสร้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding) โดยแบบเอกสาร
ดังกล่าวได้ก าหนดให้การประกวดราคาก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณ 
ตั้งแต่ 1,000,000 บาท ขึ้นไป ผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นนิติบุคคลตามกฎหมาย 
(ตามหนังสือ ว. 410 ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560) 

         

 

 
                           

**ฉบับหน้ำติดตำมสำระน่ำรู้เกี่ยวกับประเด็นถำมตอบเกี่ยวกับ
พระรำชบัญญัติ/กฎกระทรวง/ระเบียบ กำรจัดซื้อจัดจ้ำง ฯ พ.ศ. 2560 ** 

 

 
 

 

อ้ำงอิง:htthps://drive.googie.com/file/d/14cukh05ltretwuvswcejcs19jba7/view 

หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย 
80 หมู่ 9 ต าบลบ้านดู่ อ าเภอเมือง จังหวัดเชียงราย 57100   

โทรศัพท์ 053-776000 ต่อ 1840 

“จุลสำรหน่วยตรวจสอบภำยใน”  จัดท าขึ้นเพ่ือเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูล
ข่าวสารบทความเชิงวิชาการ และกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบภายใน 


