คาสั่งสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
ที่ 11 / 2561
เรื่อง มอบอานาจดาเนินการและสั่งการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ของสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
______________________________

โดยที่คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า เป็น องค์การของรัฐที่เป็นอิสระ ซึ่งมีส านักงาน
คณะกรรมการการแข่ง ขัน ทางการค้า เป็น หน่ว ยธุร การขององค์ก ารของรัฐ ที่เ ป็น อิส ระ โดยมี เ ลขาธิก าร
เป็นผู้บังคับบัญชาและเป็นผู้รับผิดชอบการปฏิบัติงานของสานักงานในฐานะหัวหน้าหน่วยงานอิสระของรัฐ
ซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการบริหารจัดการทรัพย์สินและการพัสดุของสานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
มีประสิทธิภาพและคล่องตัว เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดความคุ้มค่าต่อภารกิจของรัฐ ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
และเป็นการกระจายอานาจตัดสินใจให้สอดคล้องกับการจัดโครงสร้างสานักงานคณะกรรมการการแข่งขัน
ทางการค้าในปัจจุบัน และเป็นไปตามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง
และประกาศที่เกี่ยวข้อง
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัส ดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ประกอบกับ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 30 มาตรา 38 (1) และมาตรา 39 แห่งพระราชบัญญัติการแข่งขันทางการค้า
พ.ศ. 2560 ข้อ 7 และข้อ 31 แห่งระเบียบคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยการบริหารทรัพยากรบุคคล
ของสานั ก งานคณะกรรมการการแข่ง ขัน ทางการค้า พ.ศ. 2561 ข้อ 15 ข้อ 16 ข้อ 17 และข้อ 18
แห่ง ข้อบังคับคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้าว่าด้วยการมอบอานาจ พ.ศ. 2561 และคาสั่งสานักงาน
คณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า ที่ 2/2561 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เลขาธิการคณะกรรมการ
การแข่งขันทางการค้า จึงออกคาสั่งเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ในคาสั่งนี้
“สานักงาน” หมายความว่า สานักงานคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
“เลขาธิการ” หมายความว่า เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า
“พนักงาน” หมายความว่า พนักงานของสานักงาน
“ลูกจ้าง” หมายความว่า ลูกจ้างของสานักงาน
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ข้อ 2 ให้พนักงานและลูกจ้างของสานักงานที่มิได้มีหน้าที่โดยตรงในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับ
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริห ารพัส ดุ ปฏิบัติห น้าที่เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ
อีกอย่างหนึ่ง
ข้อ 3 ให้ผู้อานวยการฝ่ายบริหารทรัพย์สินและการพัสดุมีอานาจหน้าที่ปฏิบัติการแทนเลขาธิการ
ในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎ ระเบียบ หรือคาสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยการจัดซื้อจัดจ้าง
ในแต่ละครั้ง ให้ดาเนินการได้ครั้งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน 15,000,000 บาท (สิบห้าล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ยกเว้น
งานจ้ างที่ป รึ กษา งานก่อสร้ าง หรื องานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และเมื่อได้ปฏิบัติการแทน
เลขาธิการไปแล้วให้รายงานเลขาธิการทราบภายใน 30 วันทาการ
ข้อ 4 ให้ผู้อานวยการฝ่าย ยกเว้นผู้อานวยฝ่ายบริหารทรัพย์สินและการพัสดุ และผู้อานวยการ
ฝ่ายการคลัง มีอานาจหน้าที่ปฏิบัติการแทนเลขาธิการในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ของฝ่ายที่
กากับดูแลให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 รวมทั้งกฎ
ระเบียบ หรือคาสั่งที่ออกตามความในพระราชบัญญัติดังกล่าว โดยการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละครั้งให้ดาเนินการ
ได้ครั้งหนึ่งในวงเงินไม่เกิน 5,000,000 บาท (ห้าล้านบาทถ้วน) ทั้งนี้ ยกเว้นงานจ้างที่ปรึกษา งานก่อสร้าง
หรืองานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง โดยให้มีอานาจเฉพาะในเรื่อง ดังต่อไปนี้
(1) อานาจสั่งการและการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) ให้ความเห็นชอบแผนการจัดซื้อหรือจัดจ้าง
(3) อนุมัติดาเนินโครงการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง โดยระบุเหตุผลความจาเป็นที่ต้องซื้อ
หรือจ้าง ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผล
ที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ และรายชื่อคณะกรรมการต่าง ๆ
(4) อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการจัดทาร่างขอบเขตของงาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัส ดุที่จ ะซื้อ หรือ จ้า ง รวมทั้ง กาหนดหลัก เกณฑ์ก ารพิจ ารณาคัด เลือ กข้อ เสนอ เพื่อ จัด ส่ง โครงการ
และขอบเขตของงานที่อนุมัติแล้วให้ฝ่ายบริหารทรัพย์สินและพัสดุดาเนินการต่อไป และเมื่อได้ปฏิบัติการแทน
เลขาธิการไปแล้ว เรื่องใดเห็นว่าเป็นเรื่องนโยบายสมควรให้เลขาธิการทราบ ให้รายงานให้เลขาธิการทราบ
ข้อ 5 การแต่ง ตั้งคณะกรรมการหรือแต่งตั้ง ผู้ค วบคุมงานที่เ กี่ยวข้อ งกับ การซื้อ การจ้า ง
และการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุ ให้ผู้ได้รับมอบอานาจแต่งตั้งจากพนักงานและลูกจ้าง
โดยความเห็นชอบของผู้บังคับบัญชาของผู้นั้น
หากมีความจ าเป็ นเพื่อประโยชน์ของสานักงานจะแต่งตั้งข้าราชการอื่น ลูกจ้างประจาอื่น
พนักงานราชการอื่น พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของรัฐที่มีชื่อเรียกอย่างอื่น ร่วมเป็น
กรรมการหรือผู้ควบคุมงานก็ได้
ข้อ 6 การมอบอานาจที่ มี ว งเงิ น ซ้ อ นกั น ตามคาสั่ ง นี้ ให้ ผู้ รั บ มอบอานาจ วงเงิ น ชั้ น ต้ น
เป็ น ผู้ พิ จ ารณาดาเนินการและอนุมัติก่อน
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ข้อ 7 การมอบอานาจให้ปฏิบัติตามคาสั่งนี้ ให้ผู้รับมอบอานาจกระทาตามขอบเขตอานาจหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายด้วยความระมัดระวังอย่างรอบคอบ และยึดหลักความคุ้มค่า ความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล และตรวจสอบได้ เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายแก่รัฐและสานักงาน
ข้อ 8 ผู้รับมอบอานาจหน้าที่ตามคาสั่งนี้ จะมอบอานาจให้ผู้ใดต่ออีกไม่ได้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่

พฤษภาคม พ.ศ. 2561

(นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร)
อธิบดีกรมการค้าภายใน ปฏิบัติหน้าที่
เลขาธิการคณะกรรมการการแข่งขันทางการค้า

