การจางเหมาบริการ

การจางเหมาบริการ หมายถึง การที่สถานศึกษาซื้อบริการจากภาคเอกชนเพื่อปฏิบัติงานบางอยาง
แทนสถานศึกษา โดยการจางบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลใหปฏิบัติงานของสถานศึกษา ตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม และการจางเหมา
บริการดังกลาวยังถือวางาน ยังเปนของสถานศึกษาอยู โดยสถานศึกษาจะตองตั้งงบประมาณ
เพื่อซื้อบริการจากผูรับจางแทนการใหขาราชการหรือลูกจางเปนผูทํางาน

ประเภทของงานที่จางเหมาบริการ
การจางเหมาบริการอาจทําไดกับงานเกือบทุกประเภท หากงานนั้นไมมีผูปฏิบัติหรือมี
ไมเพียงพอที่จะทํางานไดเสร็จในเวลาที่กําหนด หรือหากสวนราชการพิจารณาแลวเห็นวาการให
ภาคเอกชนดําเนินการ จะมีประสิทธิภาพมากกวาดําเนินการจัดทําเอง ลักษณะงานที่สามารถ
จางเหมาบริการไดมีทั้งงานที่ใชแรงงาน งานที่ใชทักษะฝมือและงานทางวิชาการ เชน งานรักษา
ความปลอดภัย งานทําความสะอาด งานดูแลตนไม สนามหญา และสวนหยอม งานยานพาหนะ งาน
ศึกษาวิจัย งานติดตามประเมินผล งานจัดทําคําแปล งานผลิตและพิมพเอกสาร งานผลิตสื่อการ
ประชาสัมพันธ งานสถิติขอมูลสารสนเทศ งานพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศ งานบันทึกขอมูล
งานสํารวจออกแบบและควบคุมการกอสราง งานซอมบํารุงยานพาหนะ งานพัฒนาบุคคล งาน
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน และงานเทคนิคตาง ๆ ที่เอกชนมีความชํานาญมากกวา เปนตน

งบประมาณ
งบประมาณที่จะใชในการจางเหมาบริการ สถานศึกษาสามารถใชงบประมาณประเภท
งบดําเนินงาน ในลักษณะรายจายคาใชสอย ซึ่งคาใชสอยหมายถึง รายจายเพื่อใหไดมาซึ่งบริการ
(ยกเวนบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม) รายจายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการและ
รายจายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไมเขาลักษณะรายจายอื่น ๆ เชน คาจางเหมาบริการ เพื่อ
ใหผูรับจางทําการอยางหนึ่งอยางใดซึ่งอยูในความรับผิดชอบของผูรับจาง แตมิใชเปนการประกอบ
ดัดแปลง ตอเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง ตามหลักการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณหรือหมวดอื่น ๆ เชน เงินรายไดสถานศึกษา เงินอุดหนุนบํารุงการศึกษา หมวด
รายจายอื่น งบกลางที่เบิกในลักษณะรายจายคาใชสอย
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การเบิกจายเงินคาจางเหมาบริการ
ใหสว นราชการเบิกจายคาจางเหมาบริการจากเงินงบประมาณในแตละประเภทรายการตาม
หลักเกณฑ ที่กระทรวงการคลังไดเวียนแจงใหสวนราชการถือปฏิบัติ กรณีเบิกจายคาจางเหมา
บริการรายการอืน่ ๆ ทีก่ ระทรวงการคลังมิไดกาํ หนดหลักเกณฑไว ใหหวั หนาสวนราชการเจาของงบ
ประมาณใชดุลพินิจในเบิกจายคาจางเหมาบริการรายการนั้น ๆ ได เทาที่จายจริงตามความจําเปน
เหมาะสมและประหยัด โดยคํานึงถึงประโยชนในการปฏิบัติงานในหนาที่ของหนวยงานนั้นตาม
หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0502/ว 101 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2533
กรณีมีเงินงบประมาณไมเพียงพอ ใหสวนราชการพิจารณาใชเงินนอกงบประมาณเพื่อเปน
คาใชจายไดเทาที่ไมขัดกับระเบียบเงินนอกงบประมาณแตละประเภท

ผูมีสวนเกี่ยวของกับการจางเหมาบริการ
หัวหนาสวนราชการ หมายถึง เลขาธิการสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นฐาน หรือ
อธิบดี ในฐานะผูมอบอํานาจ
หัวหนาสถานศึกษา หมายถึง ผูอํานวยการสถานศึกษา ฯ ในฐานะผูรับมอบอํานาจจากหัว
หน า ส ว นราชการในการดําเนิ น การจั ด จ า งตามระเบี ย บสํานั ก นายกรั ฐ มนตรี ว า ด ว ยการพั ส ดุ
พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม
หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ หมายถึง หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือมีฐานะเทียบกอง ซึ่ง
ปฏิบัติงาน ในสายงานที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่องคกรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด หรือขาราช
การอื่นซึ่งไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุแลวแตกรณี
เจาหนาที่พัสดุ หมายถึง เจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือผูไดรับ
แตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
เจาหนาที่การเงินและบัญชี หมายถึง เจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการเงิน
และบัญชีหรือผูไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเงินและ
บัญชี
ผูรับจาง หมายถึง เอกชนหรือนิติบุคคลผูมีอาชีพรับจางงานจางเหมาบริการที่สถานศึกษา
จางตามสัญญา
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ขั้นตอนการดําเนินการจางเหมาบริการ
การจางเหมาบริการจะเริ่มตนจากการที่สวนราชการมีความจําเปนตองปฏิบัติงานอยางหนึ่ง
อยางใด
ไมวาจะเปนงานในลักษณะที่ทําไดเปนรายชิ้นหรืองานในลักษณะที่ตองทําอยาง
สม่ําเสมอและตอเนื่องกันก็ตาม แตไมมีผูปฏิบัติหรือมีแตไมสามารถปฏิบัติงานนั้นไดทันในเวลา
ที่ กําหนดหรื อ มี ผู ป ฏิ บั ติ ไ ม เ พี ย งพอ และเห็ น ว า อาจจ า งภาคเอกชนที่ เ ป น บุ ค คลธรรมดาหรื อ
นิติบุคคลมาดําเนินงานนั้นได โดยดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 ตรวจสอบประเภทงาน
สถานศึกษาจะตองพิจารณางานที่จะดําเนินการจางเหมาบริการ ภายใตหลักเกณฑที่
กระทรวงการคลังมอบอํานาจใหหัวหนาสวนราชการใชดุลพินิจเบิกจายคาจางเหมาบริการได และ
หัวหนาสวนราชการไดมอบอํานาจใหกับสถานศึกษาในการจางเหมาบริการดังกลาวโดยใหคํานึงถึง
ความจําเปน ประหยัด และประโยชนในการจางเหมาบริการ กรณีสถานศึกษายังมีผูปฏิบัติงานนั้น
อยูบางสวนจะจางเหมาบริการไดเฉพาะงานสวนที่ไมมีผูปฏิบัติงาน

ขั้นตอนที่ 2 ตรวจสอบงบประมาณ
1. กรณีหัวหนาสวนราชการไดมีการจัดสรรงบประมาณ เชน งบดําเนินงานเพื่อเปนคาจาง
เหมาบริการ สถานศึกษาสามารถใชเงินงบประมาณดังกลาวได
2. กรณีไมไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนคาจางเหมาบริการ แตสถานศึกษามีเงิน
อุดหนุนบํารุงการศึกษา เงินรายไดสถานศึกษา เงินบริจาคโดยมีวัตถุประสงคในการจางเหมา
บริการ และไมขัดกับระเบียบของเงินนอกงบประมาณดังกลาว สถานศึกษาสามารถใชเงินนอกงบ
ประมาณในการจางเหมาบริการได
3. กรณีไมไดรับจัดสรรงบประมาณ และไมมีงบดําเนินงานในแผนงานเดียวกันเหลือจาย
เพียงพอ ใหขอทําความตกลงกับสํานักงบประมาณตามลําดับสายการบังคับบัญชาเพื่อโอนงบ
ประมาณจากแผนงาน/โครงการอื่นที่เหลือจายแลวจึงดําเนินการได

ขั้นตอนที่ 3 ประมาณราคา
การประมาณราคา
สถานศึกษาจะตองพิจารณาดูวามีการกําหนดราคาไวแลวหรือไม
ลักษณะงานบางอยางกระทรวงการคลังอาจกําหนดราคากลางไวแลว หากไมมีการกําหนดราคา
กลางไวจะตองประมาณราคาเพื่อกําหนดวิธีการจัดการจัดจาง โดยการประมาณราคาอาจพิจารณา
ไดจาก
/1. ราคาจาง.....

-41. ราคาจางเดิมที่ไดมีการจางแลว
2. ราคาในทองถิ่น คือ ราคาจางปกติทั่วไปที่เปนที่ยอมรับวาเหมาะสมกับการจางงานนั้น ๆ
โดยใหคํานึงถึงอัตราคาจางขั้นต่ําภายในจังหวัดและคาใชจายอื่นๆ ที่จําเปนตามที่กฎหมายวาดวย
การแรงงานและ การประกันสังคมกําหนดไวดวย

ขั้นตอนที่ 4 กําหนดวิธีการจาง
การจัดจางสถานศึกษาจะตองดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่มเติม โดยใหพิจารณาจากวงเงินที่จางในแตละครั้งซึ่งกระทําได
6 วิธี คือ
1. วิธีตกลงราคา ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน 100,000 บาท
2. วิธสี อบราคา ไดแก การจางครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาเกิน 100,000 บาท แตไมเกิน 2,000,000
บาท
3. วิธีประกวดราคา ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งราคาเกิน 2,000,000 บาท
4. วิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000 บาท ใหกระทําได
เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดดังตอไปนี้
4.1 เปนงานที่ตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะหรือผูมีความชํานาญเปน
พิเศษ
4.2 เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสีย
หายกอน จึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่อง
ไฟฟา หรือ เครื่องอิเล็กทรอนิกส เปนตน
4.3 เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ
4.4 เปนงานที่ตองปกปดเปนความลับของทางราชการ
4.5 เปนงานทีจ่ าํ เปนตองจางเพิม่ ในสถานการณทจี่ าํ เปนหรือเรงดวนหรือ
เพือ่ ประโยชนของสวนราชการ และจําเปนตองจางเพิ่ม
4.6 เปนงานที่ไดดําเนินการจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
5. วิธีกรณีพิเศษ ไดแก
5.1 การจางจากสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่น หรือรัฐวิสาหกิจ ในกรณีดังตอไปนี้
/(1) เปนผู.....
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(2) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหจาง และกรณีนี้ใหรวมถึง
หนวยงานอื่นที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีกําหนดดวย
5.2 การจางจากหนวยงานที่ไมใชสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ แตคณะ
รัฐมนตรีมีมติใหจัดจางได
6. การจางโดยวิธีประมูลดวยระบบอิเล็คทรอนิคส (e-Auction) เปนระบบสาร
สนเทศ ที่สนับสนุนการใหบริการที่เกี่ยวของในกิจกรรมการจัดจางของภาครัฐ เชน การตกลง
ราคา การสอบราคา และการประกวดราคา เพื่ อทําใหระบบการจั ดจ างของสถานศึกษา
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น กลาวคือ ใชระยะเวลาจัดหานอยลง และไดพัสดุที่มีคุณภาพในราคาที่
เหมาะสม รวมทั้งเพิ่มความโปรงใสของกระบวนการจัดหาและสามารถติดตามตรวจสอบกระบวน
การทํางานได โดยมูลคาของการจางเหมาบริการที่จะดําเนินการจัดประมูลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส
ในแต ล ะครั้ ง ต อ งคํ า นึ ง ถึ ง ความเหมาะสมสอดคล อ งกั บ ต น ทุ น การจั ด ประมู ล ด ว ยระบบ
อิเล็กทรอนิกสดวย

ขั้นตอนที่ 5 ขอความเห็นชอบ
กอนการดําเนินการจัดจางทุกวิธี เจาหนาที่พัสดุตองจัดทํารายงานเสนอหัวหนาสถานศึกษา
เห็นชอบตามรายการดังตอไปนี้
1. เหตุผลความจําเปนที่ตองจาง
2. รายละเอียดของงานที่จะจาง
3. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ (ถามี) หรือราคาทีเ่ คยจางครัง้ หลังสุดภายใน
ระยะเวลา 2 ปงบประมาณ
4. วงเงินที่จะจางในครั้งนี้
5. กําหนดเวลาที่ตองการใหงานนั้นเสร็จ
6. วิธีที่จะจางและเหตุผลที่ตองจางโดยวิธีนั้น
7. ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการจาง การ
ออกประกาศสอบราคา หรือประกาศประกวดราคา
เมือ่ หัวหนาสถานศึกษาใหความเห็นชอบตามรายงานขอจางดังกลาวขางตนแลว ใหเจาหนาที่
พัสดุดาํ เนินการตามวิธกี ารจางตอไปได
/ขั้นตอนที่ 6.....
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ขั้นตอนที่ 6 ตั้งคณะกรรมการ
ในการดําเนินการจางแตละครั้ง ใหหัวหนาสถานศึกษาแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ตาม
ความจําเปนแลวแตกรณี คือ
1. คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
2. คณะกรรมการรับและเปดซองประกวดราคา
3. คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
4. คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีการพิเศษ
5. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
6. คณะกรรมการ e-Auction
ใหคณะกรรมการแตละคณะรายงานผลการพิจารณาตอหัวหนาสถานศึกษาภายในระยะ
เวลาที่กําหนด ถามีเหตุที่ทําใหการรายงานลาชา ใหเสนอหัวหนาสถานศึกษาพิจารณาขยายเวลาให
ตามความจําเปน
คณะกรรมการแตละคณะประกอบดวย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอยางนอย
2 คน โดยปกติจะแตงตั้งจากขาราชการระดับ 3 หรือเทาเทียบขึ้นไป (ยกเวนคณะกรรมการ
e-Auction) ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของทางราชการจะแตงตั้งบุคคลที่มิใชขาราชการรวม
เปนกรรมการดวยก็ได โดยควรแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานที่จะจางเขารวม
เปนกรรมการดวย ในการจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งผูที่เปนกรรมการรับและเปดซองประกวด
ราคาเปนกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา หรือแตงตั้งผูที่เปนกรรมการเปดซองสอบราคา
หรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ (การเสนอรางคําสั่งแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ อาจเสนอในขั้นทําสัญญาก็ได)
สําหรับในการจางในวงเงินไมเกิน 10,000 บาท จะแตงตั้งขาราชการหรือลูกจางประจําคน
หนึ่งซึ่งมิใชผูจัดจางเปนผูตรวจรับงานจางนั้น โดยใหปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจ
รับพัสดุก็ได

ขั้นตอนที่ 7 ดําเนินการจาง
ใหปฏิบัติตามขั้นตอนการจางของระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535
และที่แกไขเพิ่มเติม ไดแก
1. วิธีตกลงราคา
2. วิธีการสอบราคา
3. วิธีประกวดราคา
4. วิธีพิเศษ
5. วิธีกรณีพิเศษ
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ขั้นตอนที่ 8 ตรวจรับงานจาง
ตองมีการตรวจรับงานจาง โดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังนี้
1. ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้นหรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญาหรือขอ
ตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีไมมีสัญญาหรือขอตกลง จะตองไดรับอนุมัติ
จากหัวหนาสวนราชการกอน
2. ตรวจรับพัสดุใ หถูก ต องครบถว นตามหลั ก ฐานที่ตกลงกันไว สําหรับกรณีที่ มีการ
ทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร จะเชิญผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให คําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชํานาญ
การหรือผูทรงคุณวุฒินั้นๆ ก็ได
กรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจรับตามหลักวิชา
การสถิติ
3. โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูรับจางสงมอบพัสดุและใหดําเนินการเสร็จสิ้นไป
โดยเร็วที่สุด
4. เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไว และถือวาผูรับจางไดสงมอบพัสดุถูกตอง
ครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกเจาหนาที่พัสดุพรอมกับทําใบตรวจรับ
โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย 2 ฉบับ มอบแกผูรับจาง 1 ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ 1 ฉบับ
เพื่อดําเนินการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง
และรายงานใหหัวหนา
สวนราชการทราบ
กรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบ มีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง
ใหรายงานหัวหนาสวนราชการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแลวแตกรณี
5. กรณีที่ผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบถวน หรือสงมอบครบจํานวนแตไมถูก
ตองทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่ถูก
ตอง โดยถือปฏิบัติตาม และโดยปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการ เพื่อแจงใหผูรับจางทราบ
ภายใน 3 วันทําการนับแตวันตรวจพบ แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิ์ของสวนราชการที่จะปรับผูรับจางใน
จํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น
/6. การตรวจ....

-86. การตรวจรั บ พั ส ดุ ที่ ป ระกอบกั น เป น ชุ ด หรื อ หน ว ย ถ า ขาดส ว นประกอบอย า งใด
อยางหนึ่งแลว จะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูรับจางมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดย
ปกติใหรีบรายงานหัวหนาสวนราชการ เพื่อแจงใหผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่
ตรวจพบ
7. ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุโดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอ
หัวหนา สวนราชการสั่งการ ถาหัวหนาสวนราชการสั่งการใหรับพัสดุนั้นไว จึงดําเนินการตาม
4. หรือ 5. แลวแตกรณี

กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. พระราชบัญญัติวิธีงบประมาณ พ.ศ. 2502 และที่แกไขเพิ่มเติม และ
ระเบียบวาดวยการบริหาร งบประมาณ พ.ศ. 2525 และที่แกไขเพิ่มเติม
2. หลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการจางเหมาบริการของกระทรวงการคลัง
2.1 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0514/ว 80 ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2533
2.2 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0526.7/ว 62
ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2539
2.3 หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0526.7/ว 129
ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2539
2.4 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว 6700
ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ 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 ดวนที่สุด ที่ กค 0526.5/ว 131
ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2541
2.8 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว 112 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2543
2.9 หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0526.7/ว 71 ลงวันที่ 10 กันยายน 2542
3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แกไขเพิ่ม
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