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แนวทางการปฏิบตัิในการดําเนินการจดัหาพสัดุ
ทีเกียวกบัค่าใชจ้่ายในการบริหารงาน

ค่าใชจ้่ายในการฝึกอบรม การจดังาน และการประชุม
ของหน่วยงานของรฐั

สาระนารู...
นําเสนอโดย  นายอธิวฒัน ์  โยอาศรี
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หนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 119 ลงวันที่ 7 มีนาคม 2561
เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการดําเนินการจัดหาพัสดุ ที่เกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงาน  
คาใชจายในการฝกอบรม  การจัดงาน และการประชุมของหนวยงานของรัฐ

• ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ.2553
• ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางราชการ 
พ.ศ.2549 และที่แกไขเพิ่มเติม

• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม และการเขารับการฝกอบรมของเจาหนาที่
ทองถิ่น พ.ศ.2557

• ระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยการเบิกคาใชจายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น พ.ศ.2542

• ระเบียบ ขอบังคับ หรือแนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวของของหนวยงานของรัฐ

หนงัสือเวียน

ระเบียบ ขอ้บงัคบั หรือแนวทางปฏิบตัิทีเกียวขอ้ง เช่น
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วัตถุประสงค
• เพื่อใหการดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่เกี่ยวกับ
คาใชจายในการบริหารงานของหนวยงานของรัฐ
กรณีที่เปนการจัดซื้อจัดจางในวงเงินเล็กนอย
เปนไปดวยความสะดวก รวดเร็ว ลดขั้นตอนใน
การดําเนินการ และมีแนวทางปฏิบัติเดียวกัน

• ยกเวนการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง
วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 22 วรรคหนึ่ง

• กําหนดแนวทางปฏิบัติสําหรับกรณีการจัดซื้อจัด
จางพัสดุซึ่งเปนรายการคาใชจายในการ
บริหารงาน คาใชจายในการฝกอบรม  การจัดงาน 
และการประชุมของหนวยงานของรัฐ (ตาราง 1)

รายงานขอซื้อขอจาง
ขอ 22 ในการซื้อหรอืจางแตละวิธี นอกจากการซื้อที่ดินหรือสิ่ง
ปลูกสรางตามขอ 23 และขอ 79 วรรคสอง ใหเจาหนาที่จัดทํา
รายงานขอซื้อหรือขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ
เพื่อขอความเห็นชอบ โดยเสนอผานหวัหนาเจาหนาที่ ตาม
รายการดังตอไปนี้
(1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ
พัสดุหรือแบบรูปรายการงานกอสรางที่จะซื้อหรือจาง แลวแต
กรณี
(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรอืจาง
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมี
วงเงินดังกลาวใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้ง
นั้น
(5) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนัน้หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจางและเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น
(7) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ
(8) ขอเสนออืน่ ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตางๆ 
ที่จําเปนในการซื้อหรือจาง การออกประกาศและเอกสารเชิญ
ชวน และหนังสือเชิญชวน
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ผูประกอบการ

หัวหนาหนวยงานใหความ
เห็นชอบ

จัดทํารายงานขอความ
เห็นชอบพรอมดวยหลักฐาน
การจัดซื้อจัดจางนั้นเสนอ
หัวหนาหนวยงานของรัฐ
ภายใน 5 วันทําการถัดไป

เจาหนาที่หรือ
ผูที่ไดรับมอบหมาย

ดําเนินการซื้อหรือจางไปกอน

ถือวารายงานดังกลาวเปน
หลักฐานการตรวจรับโดย

อนุโลม

การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่
มีวงเงินการจัดซื้อจัด
จางครั้งหนึ่งไมเกิน 
10,000 บาท

เกี่ยวกับรายการ
คาใชจายในการ

บริหารงาน คาใชจาย
ในการฝกอบรม  การ
จัดงาน และการประชุม
ของหนวยงานของรัฐ

ขั้นตอนดําเนินการ
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รายการเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงานของหนวยงานของรัฐที่ตองดําเนินการ
ภายใตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

1) คาใชจายในการเตรียมการระหวางการรับเสด็จ หรือเกี่ยวของเนื่องกับการรับเสด็จ  
สงเสด็จพระมหากษัตริย  พระราชินี  พระบรมวงศานุวงศ

2) - คาพานพุมดอกไม   พานประดับพุมดอกไม  พานพุมเงินพุมทอง กรวยดอกไม
พวงมาลัย ชอดอกไม  กระเชาดอกไม  หรือพวงมาลา  สําหรับวางอนุสาวรีย  หรือใช
ในการจัดงานการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติในวโรกาสตางๆ
- คาหรีดหรือพวงมาลา

คาหรีด หรือพวงมาลา สําหรับสักการะศพ ใหเบิกจายในนามของสวนราชการเปนสวนรวม เฉพาะสักการะ
ศพผูที่เคยใหความชวยเหลือ หรือเปนผูเคยทําประโยชนใหแกประเทศหรือสวนราชการจนเปนที่ประจักษ
ชัด  (รายการคาใชสอย ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0406.4/ว 96 ลงวันที่ 16 กันยายน 
2553 ลําดับที่ 4)

ตาราง 1
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3) คาใชจายในการจัดประชุมราชการ  สัมมนา  จัดงาน 
และใหหมายรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม ตามที่จําเปน
เชน
- คาเชาสถานที่อบรม
- คาเชารถ
- คากระเปา
- คาเอกสารและอุปกรณเครื่องเขียน
- คาดอกไม
- คาตกแตงสถานที่
- คาของที่ระลกึวิทยากร

รายการเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงานของหนวยงานของรัฐที่ตองดําเนินการ
ภายใตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ตาราง 1
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4) - คาของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบใหชาวตางประเทศ กรณีเดินทางไปราชการ
ตางประเทศชั่วคราว กรณีชาวตางประเทศเดินทางมาประเทศไทย ในนามของ
หนวยงานของรัฐเปนสวนรวม
- คาของขวัญหรือของที่ระลึกที่มอบใหกรณีหนวยงานที่ใหความชวยเหลือหนวยงาน
ของรัฐหรือกรณีการเยี่ยมชมหนวยงานของรัฐในนามของหนวยงานของรัฐเปน
สวนรวม

5) คาของขวัญหรือของที่ระลกึเพื่อแสดงความยินดีหรือเนื่องในเทศกาลตางๆ ในนาม
ของหนวยงานของรัฐเปนสวนรวม เชน กระเชาของขวัญ  กระเชาผลไม  กระเชา
ดอกไม  ชอดอกไม  ของชํารวย

รายการเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงานของหนวยงานของรัฐที่ตองดําเนินการ
ภายใตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ตาราง 1
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6) คาโล  ใบประกาศเกียรติคุณ  คากรอบใบประกาศเกียรติคุณ  ของขวัญ  ของรางวัล  
ของที่ระลึก สําหรับขาราชการ  ลูกจางประจํา หรือพนักงานของหนวยงานของรัฐที่
เกษียณอายุ หรือผูใหความชวยเหลือหรือควรไดรับการยกยองจากราชการ

7) คาใชจายในการประดับ ตกแตงอาคารสถานที่ของหนวยงานของรัฐ
8) คาบริการ หรือคาใชจายเกี่ยวกับการกําจัดแมลง  แมง  หนู  หรือสัตวที่อาจเปน

พาหะนําโรครายมาสูคน  และใหหมายความรวมถึงการกําจัดเชื้อโรคหรือเชื้อราตาม
หนวยงานของรัฐหรือบานพักที่ทางราชการจัดไวให

9) คาใชจายในการจัดหาอาหารสําหรับผูปวยสามัญ ผูปวยโรคเรื้อนของสถานบริการ
ของหนวยงานของรัฐ หรือสําหรับผูถูกควบคุม  คุมขัง  กักขัง  คุมความประพฤติ  
หรือผูที่ถูกใชมาตรการอื่นใดอันมีลกัษณะเปนการจํากัดสิทธิเสียภาพซึ่งตองหาวา
กระทําความผิด  หรืออาหาร นม  อาหารเสริมสําหรับเด็กที่อยูในสงเคราะหของทาง
ราชการ หรือหนวยงานของทางราชการ

รายการเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงานของหนวยงานของรัฐที่ตองดําเนินการ
ภายใตพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

ตาราง 1
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10) คาใชจายในการเปนสมาชิก หรือการจัดซื้อหนังสือ  จุลสาร  วารสาร  หนังสือพิมพ  
หนังสืออิเล็กทรอนิกส  เพื่อใชในราชการโดยสวนรวม

11) คาบริการในการกําจัดสิ่งปฏิกูล  จัดเก็บขยะของหนวยงานของรัฐ  คาบริการในการ
จํากัดสิ่งปฏิกูลบานพักของทางราชการกรณีไมมผีูพักอาศัย

12) คาใชจายตางๆ ที่เกิดจากการใชพัสดุที่ยืมจากหนวยงานอื่น  เพื่อใชในการปฏิบัติ
ราชการหรือปฏิบัติงานกรณีจําเปนเรงดวนเปนการชั่วคราว

13) คาวัสดุที่ใชเพื่ออํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงาน
14) คารับรองและคาใชจายที่เกี่ยวเนื่องในการรับรองบุคคลภายนอก
15) คาน้ําดื่ม

รายการเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงานของหนวยงานของรัฐที่ตองดําเนินการ
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ตาราง 1
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รายการเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงานของหนวยงานของรัฐที่ไมใชการจัดซื้อ
จัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560

1) คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  คาอาหารในกรณีที่มีการประชุมคาบเกี่ยวมื้ออาหาร 
คาตอบแทนวิทยากรทั้งภายในและภายนอก  และคาเชาที่พัก สําหรับการจัดประชุม
ราชการและใหหมายความรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม การจัด
สัมมนา  การจัดงานทั้งในและนอกสถานที่ของหนวยงานของรัฐ

2) คาอาหารวางและเครื่องดื่มสําหรับกรณีหนวยงานอื่นหรือบุคคลภายนอกเขาดูงาน 
หรือเยี่ยมชมหนวยงานของรัฐ หรือกรณีการตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการตามภารกิจ
ปกติของบุคลากรภายในหนวยงานของรัฐ  การแถลงขาวของหนวยงานของรัฐ  การ
มอบเงินหรือสิ่งของบริจาค

ตาราง 2

ออออออออออออออออออออออออออออออออออออาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีอออออออออออออออออออาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร  (((
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3) คาธรรมเนียมในการคืนบัตร เปลี่ยนบัตรโดยสารพาหนะในการเดินทางไปราชการ 
หรือคาบัตรโดยสารที่ไมสามารถคืนหรือเปลี่ยนแปลงไดกรณีเลื่อนการเดินทางไป
ราชการ  กรณีหนวยงานของรัฐสั่งใหงด หรือเลื่อนการเดินทางไปราชการ และให
รวมถึงกรณีเหตุสุดวิสัยอื่นๆ ที่ทําใหไมสามารถเดินทางได ทั้งนี้ ตองมิไดเกิดจากตัว
ผูเดินทางเปนเหตุ

4) คาธรรมเนียมอื่นๆ ที่มิใชคาธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงิน
เพื่อความสะดวกของสวนราชการทีม่ิใชเปนการรองขอของผูมีสิทธิรับเงนิ

5) คาใชบริการอินเตอรเน็ตของผูเดินทางไปราชการเพื่อประโยชนของทางราชการ

อออออออออออออออออออออออออออออออาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีอออออออออออออออออออาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร  (((

รายการเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงานของหนวยงานของรัฐที่ไมใชการจัดซื้อ
จัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
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6) คาผานทางดวนพิเศษ คาบริการจอดรถในการเดินทางไปปฏิบัติราชการ สําหรับ
รถยนตของหนวยงานของรัฐตามระเบียบวาดวยรถราชการหรือระเบียบอื่นที่
เกี่ยวของของหนวยงานของรัฐ ซึ่งหนวยงานของรัฐไดมาโดยวิธีการซื้อ  การยืม หรือ
รับบริจาค หรือไดรับความชวยเหลือจากรัฐบาลตางประเทศหรือองคการระหวาง
ประเทศและขึ้นทะเบียนเปนครุภัณฑของสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐนั้น การ
เชา หรือรถสวนตัวของขาราชการหรือพนักงานของหนวยงานของรัฐผูเลือกรับเงิน
คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจําตําแหนงสําหรับขาราชการผูมีสิทธิ
ไดรับรถประจําตําแหนงที่ไดจัดหามาใชในการปฏิบัติราชการหรือปฏิบัติงานของ
หนวยงาน

7) คาพาหนะกรณีไดรับมอบหมายใหเดินทางไปปฏิบัติราชการ ซึ่งหนวยงานของรัฐไม
สามารถจัดรถยนตสวนกลางได

ออออออออออออออออออออออออออออออออออออาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีอออออออออออออออออออาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร  (((

ของรัฐไม

รายการเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงานของหนวยงานของรัฐที่ไมใชการจัดซื้อ
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8) คาตรวจสอบเพื่อการรับรองระบบการทํางานหรือมาตรฐานการทํางาน
9) คาระวาง บรรทุก ขนสงพัสดหุรือพัสดุภัณฑของหนวยงานของรัฐ ยกเวน คาระวาง 

บรรทุก ขนสงพัสดุหรือพัสดุภัณฑในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม
ระหวางประเทศ

10) คาตรวจรางกายของบุคลากรเพื่อตรวจหาสารกัมมันตภาพรังสี และเชื้อเอชไอวี           
จากการปฏิบัติงานตามภารกิจปกติ และไมถือเปนสวัสดิการการรักษาพยาบาลที่
ขาราชการหรือลูกจางประจาํที่จะใชสิทธิเบิกจายตามกฎหมายเกี่ยวกับการเบิกจาย
คารักษาพยาบาล

11) คารักษาพยาบาลสัตวและคาตรวจสุขภาพสัตว สําหรับหนวยงานทีม่ีภารกิจปกติใน
การดูแลสัตว

อออออออออออออออออออออออออออออออาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีอออออออออออออออออออาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร  (((

รายการเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงานของหนวยงานของรัฐที่ไมใชการจัดซื้อ
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12) คาสาธารณูปโภค  เชน
- คาไฟฟา  คาน้ํา  คาโทรศัพท  ของหนวยงานของรัฐและบานพักราชการ
- คาบริการไปรษณีย  คาฝากไปรษณีย  คาบริการไปรษณียตอบรับ  คาดวงตรา
ไปรษณีย  หรือคาเชาตูไปรษณีย
- คาธรรมเนียมธนาคารเกี่ยวกับการทําธุรกรรมทางการเงินเพื่อความสะดวกของ
สวนราชการที่มิใชเปนการรองขอของผูมสีิทธิรับเงิน

13) การบริจาคหรือการดําเนินการเพื่อการกุศล  เชน  บัตรการกุศล
14) คาสมาชิกหรือคาบํารุงประจําปของสถาบัน  องคกร หรือสโมสรตางๆ
15) คาตอบแทนวิทยากร  คาตอบแทนในการจางใหบริการสันทนาการ  หรือคาตอบแทน

อื่นในลักษณะเดียวกัน

ออออออออออออออออออออออออออออออออออออาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรีีีีีีีีีีอออออออออออออออออออาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาาศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศศรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรรร  (((

รายการเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงานของหนวยงานของรัฐที่ไมใชการจัดซื้อ
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การจัดอาหาร อาหารวางและเครื่องดื่ม และคาเชาที่พัก 
ของหนวยงานของรัฐ ไมถือเปนการจัดซื้อจัดจางตาม 

พรบ.จัดซื้อจัดจางฯ พ.ศ.2560
ดําเนินการตาม
• ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจาย
คาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ 
พ.ศ.2553

• ระเบียบที่เกี่ยวของของหนวยงานของรัฐนั้น

กรณีหนวยงานของรัฐซึ่งเปน
ผูดําเนินการจัดหาแทนบุคคล
ผูมีสิทธเิบิกคาใชจายดังกลาว

สามารถเบิกจายไดเทาที่จาย
จริง ไมเกินอัตราที่ระเบียบที่

เกี่ยวของ

กรณีหนวยงานของรัฐซึ่งเปน
ผูดําเนินการไมไดดําเนินการ

จัดหาให

บุคคลดังกลาวสามารถใชสิทธิเบิกจายได
ตามสิทธิตาม พรฎ.คาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ.2526ซึ่งเปนสิทธิ
ที่บุคคลดังกลาวพึงเบิกได

กรณีที่มีการประชุม หรือกรณีหนวยงานอื่นหรือ
บุคคลภายนอกเขาดูงานหรือเยี่ยมหนวยงานของรัฐ 
หรือกรณีตรวจเยี่ยมหรือตรวจราชการตามภารกิจ
ปกติของบุคคลภายในหนวยงานของรัฐ การแถลง
ขาวของหนวยงานของรัฐ

ดําเนินการตาม
• ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการ
ฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ 
พ.ศ.2549

• ระเบียบที่เกี่ยวของของหนวยงานของรัฐนั้น

หนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 0405.2/ว 395
ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2560
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รายการเกี่ยวกับคาใชจายในการบริหารงานของหนวยงานของรัฐที่ไมใชการจัดซื้อ
จัดจางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/ว 366
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2552
• การจัดทําประกันภัยทรัพยสินของรัฐเปน
การดําเนินการตามพระราชบัญญัติประกัน
วินาศภัย พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม

• การจัดประกันภัยรถเปนการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติคุมครองผูประสบภัยจากรถ 
พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม

การจัดทําประกันภัยรถ ทรัพยสิน และสิ่งกอสราง 
ตลอดจนการประกันภัยที่เกี่ยวของ ไมอยูใน
ความหมายของคําวา “การจัดซื้อจัดจาง” และ 
“การบริหารพัสดุ” และไมตองดําเนินการจัดหา
ตามนัยพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางฯ (แนว
วินิจฉัย กวจ. หนังสือดวนที่สุด ที่ กค (กวจ) 
0405.2/046603 ลว.27 ตุลาคม 2560 และที่ กค 
(กวจ) 0405.2/055557 ลงวันที่ 26 ธันวาคม 
2560)

• การจัดทําประกันอุบัติเหตุใหกับกลุม
นักศึกษาถือเปนการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ.2535
และที่แกไขเพิ่มเติม

การจัดทําประกันอุบัติเหตุ  ไมอยูในความหมาย
ของคําวา “การจัดซื้อจัดจาง” และ “พัสดุ” และ
ไมตองดําเนินการจัดหาตามนัยพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจางฯ (แนววินิจฉัย กวจ. หนังสือที่ 
กค (กวจ) 0405.2/055557
ลงวันที่ 26 ธันวาคม 2560)
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