บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ กองคลัง งานพัสดุ สํานักงานอธิการบดี
โทร. 40152, 40153
ที่ ศธ 0514.1.2.6/ว 7014
วันที่ 14 กันยายน 2558
เรื่อง การกําหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ
ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market) และด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding)
เรียน (หน่วยงาน 57 หน่วยงาน)
ด้วย คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือที่ กค (กวพ) 0421.3/ว 299
ลงวั น ที่ 28 สิ ง หาคม 2558 ได้ แ จ้ ง เวี ย นส่ ว นราชการเกี่ ย วกั บ การกํ า หนดวงเงิ น วิ ธี ก ารจั ด หาพั ส ดุ
โดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
และยกเว้นการปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market :
e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding) ซึ่งมีสาระสําคัญดังต่อไปนี้
1. กํ า หนดวงเงิ น ในการจั ด หาพั ส ดุ ต ามระเบี ย บสํ า นั ก นายกรั ฐ มนตรี ว่ า ด้ ว ยการพั ส ดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จากเดิมเป็นดังนี้
(1) วิธีตกลงราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท
(2) วิ ธี สอบราคา ได้ แก่ การซื้ อหรื อการจ้ างครั้ งหนึ่ งซึ่ งมี ราคาเกิ น 500,000 บาท
แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
(3) วิธีประกวดราคา ได้แก่ การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 2,000,000 บาท
(4) วิ ธี พิ เ ศษ ได้ แ ก่ การซื้ อ หรื อ การจ้ า งครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ร าคาเกิ น 500,000 บาท
ให้กระทําได้เฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใดตามที่ระเบียบฯ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 23 หรือข้อ 24 กําหนด
2. การจัดหาพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท
ซึ่งเดิมกําหนดให้ส่วนราชการต้องดําเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:
e – market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic bidding) นั้น ให้ส่วนราชการดําเนินการ
จัดหาพัสดุด้วยวิธีสอบราคา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3. แนวทางการปฏิบัติในข้อ 1 และ 2 ให้เริ่มถือปฏิบัติตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2558 ถึง
วันที่ 30 มีนาคม 2559 สําหรับกระบวนการจัดหาพัสดุที่ได้ดําเนินการก่อนวันที่ 15 กันยายน 2558
และยังไม่แล้วเสร็จ ให้ถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการเดิมต่อไป
ทั้งนี้ อํานาจการอนุมัติจัดหาให้เป็นไปตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ 1085/2552
ลงวันที่ 16 มีนาคม 2552 และคําสั่งที่ 1224/2558 ลงวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2558 โดยสามารถดาวน์โหลด
ได้จากเว็บไซต์กองคลัง ที่ http://finance.kku.ac.th ในหัวข้อข่าวประชาสัมพันธ์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติต่อไป

(นายวีระชาติ สุริยะเสน)
รักษาการในตําแหน่งหัวหน้างานพัสดุ
ปฏิบัติราชการแทนผู้อํานวยการกองคลัง
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