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กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้องในการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

1.พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 มีผลบังคับใช้ 23 สิงหาคม 2560

2.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วย การจัดซื้อจัดจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

3.กฎกระทรวงออกตามความในพระราชบญัญัติการจัดซ้ือจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ ( ณ 12.6.61 มี 9 ฉบับ)

4.ประกาศคณะกรรมการชุดต่างๆตามก าหนดในพระราชบัญญัติการ
จัดซื้อจัดจ้างฯ

5.หนังสือเวียนกรมบัญชีกลาง
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ท าไมมหาวิทยาลัยจงึต้องใช้
พรบ.จัดซือ้จัดจ้างภาครัฐ

• พรบ.จัดซื้อฯ ยกเลิกระเบียบ ข้อบังคับพัสดุอื่น
ม.3 “ให้ยกเลิกบทบญัญัติเกี่ยวกับการพสัดุ การจัดซื้อจัดจ้างหรือการ
บริหารพัสดุในกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ ข้อบัญญัติ และ
ข้อก าหนดใดๆ ของหน่วยงานของรัฐทีอ่ยู่ภายใต้บังคับแห่งพ.ร.บ.นี้การ
• การบังคับใช้
ม.2 เมื่อพ้น180วัน นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา
และ ม.6 ให้หน่วยงานของรัฐถือปฏิบัติ

(บังคับใช้ 23 สิงหาคม 2560)
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ท าไมมหาวิทยาลัยจงึต้องใช้ พรบ.จัดซือ้จดัจ้าง

หน่วยงานของรัฐ 

หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ส่วนภมิูภาค ส่วนท้องถิ่น   ....
มหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ...  หน่วยงานอื่นตามที่ก าหนดใน
กฎกระทรวง

เงนิงบประมาณ

เงนิงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย กฎหมาย
ว่าด้วยวิธีการงบประมาณ   เงนิซึ่งหน่วยงานขอรัฐรับไว้โดยไม่ต้อง
น าส่งคลัง...  และเงนิอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
พรบ.จุฬาฯมาตรา 14 รายได้ของมหาวทิยาลยัไม่เป็นรายได้ทีต้่องน าส่งกระทรวงการคลงัตาม
กฎหมายว่าด้วยเงนิคงคลงัและกฎหมายว่าด้วยวธีิการงบประมาณ



สิ่งที่ต้องด าเนินการตามพรบ.จัดซื้อฯ

การซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือนิติกรรมอื่นให้ได้มาซึ่งพสัดุ 

พัสดุ หมายถึง

• สินค้า ใช้งบประมาณหมวดวัสดุ ครุภัณฑ์

• บริการ จ้างที่ปรึกษา จ้างออกแบบควบคุมงาน การเช่า

ใช้งบประมาณหมวดค่าใช้สอย

• งานก่อสร้าง ใช้งบลงทุน 

เช่น อาคารสิ่งปลูกสร้าง  การปรับปรุงซ่อมแซมอาคาร
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สิ่งที่ไม่เข้าลักษณะการจัดซื้อจัดจ้าง

• ค่าอาหาร อาหารว่าง เครื่องดื่ม ที่พัก ส าหรับผู้เข้ารับการอบรม 
ผู้เข้าร่วมงาน และผูเ้ข้าประชุม(0405.2/ว395ลว 10.10.60)

• การท าประกันภัยรถ ทรัพย์สิน และสิ่งปลกูสรา้ง (0405.2/046603
ลว 27.10.60)

• การท าประกันสุขภาพ (0405.2/009066 ลว 5.3.61)

• ค่าพาหนะเดินทางไปราชการ ค่าตรวจร่างกาย ค่าสาธารณูปโภค 
ค่าสมาชิกหรือคา่บ ารุงประจ าปีของสถาบัน องค์กร ฯลฯ ( 0405.2/
ว119 ลว.9.3.61)
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60.10.18ว395อาหารที่พักไม่เป็นจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
60.10.27ว46603ประกัยภัยไม่ต้องจัดซื้อจัดจ้าง.pdf
61.3.5ว009066ประกันรถ-สุขภาพ.pdf
61.3.9ว119ค่าใช้จ่ายบริการตามระเบียบกคไม่พัสดุ.pdf


ยกเว้นไม่ใช้พ.ร.บ.จัดซื้อภาครัฐ

• มาตรา7(3)การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อ
การให้บริการทางวิชาการของสถาบันอุดมศึกษา ที่ไม่
สามารถด าเนินการตามพ.ร.บ.นี้

• มาตรา7(6)การจัดซื้อจัดจ้างของสถาบันอุดมศึกษาโดยใช้
เงินบริจาครวมทั้งดอกผลจากการบริจาคโดยไม่ใช้เงินรวม
กับเงินงบประมาณ

เงื่อนไข
• คณะกรรมการนโยบายฯก าหนดหลักเกณฑ์ประกาศในราชกิจจา
• หน่วยงานของรัฐจัดท ากฎ ระเบียบตามหลักเกณฑ์เสนอกก.นโยบายฯอนุมัติ
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60.8.23มาตรา7วิจัย-วิชาการ.docx


ไม่ต้องด าเนินการตามพ.ร.บ.จัดซื้อภาครัฐ

1.นักวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยและพัฒนา
จากหน่วยงานผู้ให้ทุน(งบประมาณแผ่นดิน ทุนรัชดา )
ผ่านหน่วยงานต้นสังกัด(ทุนวิจัยจ่ายตรงเข้าบัญชีโครงการ 

ทุนวิจัยจากแหล่งภายนอก)
2.การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาดังกล่าว มิใช่กรณี  

ที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้จัดซื้อจัดจ้าง
3.ไม่ต้องด าเนินการตามพรบ.จัดซื้อจัดจ้างฯ
(กค 0405.2/ว122 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2561)
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61.3.9ว122วิจัยบริการวิชาการ.pdf


ข้อยกเว้น
การจัดซื้อจัดจ้างผ่านระบบe-GP
1.มหาวทิยาลยัในก ากบัของรัฐจัดซ้ือจัดจ้างในวงเงินไม่เกนิ 100,000.- บาท

2.ซ้ือน า้มันเช้ือเพลงิไม่เกนิ10,000ลติร ฯ

3.มีความจ าเป็นเร่งด่วนทีเ่กดิขึน้โดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนและไม่อาจ
ด าเนินการตามปกติได้ทันตามข้อ79ว2

(กค0405.4/ว322 ลว. 24.8.60 ข้อ 2.2.2 )

การด าเนินการในระบบERP และ e-GP (บันทกึ 0512.2.7.3/ 2734)

1.เกนิ 100,000.- ท า PR ใน ERP /เอกสารซ้ือ/จ้างจากระบบe-GP

2.ไม่เกนิ 100,000.- จัดซ้ือจัดจ้างผ่านระบบ ERP
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60.8.24ว322 มกำกับ100000.pdf
60.8.24ว322 มกำกับ100000.pdf


ข้อยกเว้น
การท ารายงานขอซื้อขอจ้าง(ข้อ22)
1.ค่าใช้จ่ายเตรียมการระหว่างรับเสด็จ

2.ค่าพานพุ่มดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พวงมาลา ส าหรับวางอนุสาวรีย์

3.ค่าเช่าสถานที ่ค่าเช่ารถ ค่ากระเป๋า ค่าเอกสารส าหรับการประชุม สัมมนา 
จัดงาน

4.ค่าของขวญัของทีร่ะลกึในนามหน่วยงานของรัฐเป็นส่วนรวม

5.ค่าใช้จ่ายประดับตกแต่งสถานที่

6.ค่าใช้จ่ายในการเป็นสมาชิก จัดซ้ือหนังสือ จุลสาร วารสาร ฯลฯ

(กค0405.2/ว119 ลว 7.3.61 ภายในวงเงินไม่เกนิ10,000.-รายงานใน5วนั)
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61.3.9ว119ค่าใช้จ่ายบริการตามระเบียบกคไม่พัสดุ.pdf


วิธีการจัดซือ้จัดจ้าง (ม.55-56)

1.วธีิประกาศเชิญชวนทัว่ไป 

ม.56 ก าหนดให้การจัดซ้ือจัดจ้างให้ใช้วธีิประกาศเชิญชวนก่อน

2.วธีิคดัเลือก ม.56(1)(ก)-(ซ) เช่น 

ม.56(1)(ข) พสัดุทีมี่คุณลกัษณะพเิศษ หรือซับซ้อน ..ผู้ประกอบการต้อง
มีฝีมือเฉพาะ ช านาญเป็นพเิศษ ทกัษะสูง และมีจ านวนจ ากดั

3.วธีิเฉพาะเจาะจง ม.56(ก)-(ซ)
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วิธีการจัดซือ้จัดจ้าง (ม.55-56)

วิธีเฉพาะเจาะจง ม.56(2)(ก)-(ซ) เช่น 

ม.56(2)(ข) มีวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกนิวงเงินตามก าหนดใน
กฎกระทรวง

กฎกระทรวง ก าหนดวงเงินการจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิเฉพาะเจาะจง วงเงิน
ที่ไม่ต้องท าข้อตกลงเป็นหนังสือฯ ลงวนัที่ 23.8.60 ก าหนดว่า

การจัดซ้ือสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้างทีม่ีการผลติ จ าหน่าย ก่อสร้าง 
หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซ้ือจัดจ้างคร้ังหน่ึงไม่เกนิ 
500,000 บาท ให้ใช้วธีิเฉพาะเจาะจง
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วิธีเฉพาะเจาะจงตามกฎกระทรวง

1.ซือ้พัสดุด้านเกษตร เช่น นม  จากโครงการส่วนพระองค์สวนจติรลดา 

ข้อ 3(1)

2.จ้างองค์การทหารผ่านศึกบริการรักษาความปลอดภยั ข้อ 6(2)

3.งานจ้างพมิพ์ของโรงพมิพ์หน่วยงานขอรัฐโดยวิธีเฉพาะจะจง ข้อ 9(8)

4.งานจ้างบริการวชิาการหรือการวจิัยของมหาวทิยาลัยของรัฐทุกแห่ง ข้อ    

10(13)

5.งานจ้างบริการไฟฟ้า ประปาของการไฟฟ้า การประปา ข้อ 26(3)

ฯลฯ
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สิ่งที่ก าหนดขึ้นใหม่ตามพ.ร.บ.จัดซื้อฯ

การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างกระท าได้ต่อเมื่อล่วงพ้นระยะเวลา
อุทธรณ์และไม่มีผู้อุทธรณ์

• 7วันท าการนับแต่ประกาศผลคัดเลือก ม.117
• 7วันท าการในการพิจารณาอุทธรณ์ ม.118
• หน่วยงานของรัฐไม่เห็นด้วยกับอุทธรณ์ ส่งกรรมการอุทธรณ์

ภายใน 30 วัน ขยายได้ 2ครั้งๆละ15 วัน ม.119

ผลกระทบการลงนามสัญญา  รวมเวลาทั้งสิ้น 74 วัน
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