
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 
วาดวย การพัสดุ   
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

-------------------------------------- 
  

โดยที่เปนการสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การพัสดุ เพื่อใชในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑(๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอ ๑๘ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ ๙/๒๕๕๓ เมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน 
พ.ศ. ๒๕๕๓ ใหออกระเบียบ ไวดังตอไปนี้ 
 
 ขอ ๑  ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การพัสด ุพ.ศ. ๒๕๕๓”  

 ขอ ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวนัถัดจากวนัประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓  ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศหรือกําหนดแนว
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในกรณีมีปญหาตามระเบียบนี้ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยช้ีขาดและใหถือเปนที่สุด 
 

หมวด ๑ 
ขอความทั่วไป 

สวนท่ี ๑ 
 

ขอ ๔  ในระเบียบนี ้
 “มหาวิทยาลัย”  หมายความวา มหาวิทยาลยัพะเยา 

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยพะเยา 
“อธิการบดี”  หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และใหหมายรวมถึงผูที่

อธิการบดีมอบหมายดวย 
“หนวยงานของมหาวิทยาลัย”  หมายความว า  สวนงานตามมาตรา  ๗  แหง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.  ๒๕๕๓ และหนวยงานภายในสวนงานดังกลาว 
“ผูอํานวยการกอง”  หมายความวา ผูอํานวยการกองคลัง และใหหมายรวมถึงบุคคลซึ่ง

ไดรับแตงตั้งจากอธิการบดีใหปฏิบัติหนาที่เชนเดยีวกับผูอํานวยการกองคลังดวย 

 

 



๒

   “พนักงานพัสดุ”  หมายความวา พนักงานพัสดุของมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่เกี่ยวของกับ
การพัสดุ หรือผูที่ไดรับแตงตั้งจากอธิการบดีใหมีหนาที่ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้ 
  “พนักงาน”  หมายความวา พนักงานและหรือลูกจางของมหาวิทยาลัย และใหหมาย
รวมถึงพนักงานตามสัญญาจางพิเศษดวย 
  “ที่ปรึกษา”  หมายความวา บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ หรือสามารถ
ใหบริการเปนที่ปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม เศรษฐศาสตร หรือสาขาอื่น รวมทั้งใหบริการ      
ดานศึกษา สํารวจออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย แตไมรวมถึงการใหบริการออกแบบและ
ควบคุมงานกอสราง 
  “ผูเสนอราคา”  หมายความวา นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจบริการดาน
การซื้อ ขาย การแลกเปลี่ยน การใหการรับจาง หรือการออกแบบควบคุมงานกอสราง หรือสวนราชการ 
สถาปนิก วิศวกร หรือผูชํานาญการสาขาใดสาขาหนึ่ง ในสังกัดมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่นที่
อธิการบดีเห็นเหมาะสม 
  “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
  “การพัสดุ”  หมายความวา  การซื้อ การจาง การจัดทําเอง การจางที่ปรึกษา การจาง
ออกแบบ การจางควบคุมงาน การจัดจางแบบเบ็ดเสร็จ การแลกเปลี่ยน การประกันภัย การเชา            
การควบคุม การจําหนาย การจําหนายเปนสูญ และการดําเนินการอื่น ๆ ที่กาํหนดไวในระเบียบนี้ 
  “พัสดุ”  หมายความวา  วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิ่งกอสราง 
  “จัดหา”  หมายความวา  วิธีดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุตามระเบียบนี้ ไดแก การซื้อ 
การจาง การจัดทําเอง การแลกเปลี่ยน การเชา การประกันภัย เปนตน 
  “การซื้อ”  หมายความวา  การซื้อพัสดุทุกชนิดรวมถึงการซื้อพัสดุที่มีการติดตั้งทดลอง 
และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 
  “การจาง”  หมายความวา  การจางทําของ การรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย การจางเหมาบริการ การจางออกแบบ การจางควบคุมงานกอสรางอาคาร การจางที่ปรึกษาและ
การจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
  “การจางเหมาบริการ”  หมายความวา  การจางที่มีลักษณะเปนการชวยเหลือเกื้อกูลใน
รูปของการบริการหรือใหบริการตาง ๆ 
  “การจัดทําเอง”  หมายความวา  การที่มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําพัสดุขึ้นเอง 
  “การจางที่ปรึกษา”  หมายความวา  การจางบริการจากที่ปรึกษา แตไมรวมถึงการจาง
ออกแบบ การจางควบคุมงานกอสราง 
  “การจางออกแบบ”  หมายความวา  การจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่
ประกอบธุรกิจ บริการดานออกแบบกอสราง และหรือตกแตงภายใน   



๓

   “การจางควบคุมงาน”  หมายความวา  การจางบริการจากนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา
ที่ประกอบธุรกิจ บริการดานควบคุมงานกอสราง 
 “การจางแบบเบ็ดเสร็จ” (Turn Key)  หมายความวา  การจางกอสรางอาคารตั้งแตขั้น
การออกแบบ การควบคุมงานและการลงมือกอสรางจนถึงการสงมอบ โดยผูรับเหมารายเดียวหรือหลาย
รายในสัญญาฉบับเดียวกัน 
 “การประกันภัย”  หมายความวา  การประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ซ่ึงมหาวิทยาลัยเปนผูเอาประกันภัยและเปนผูรับผลประโยชน 
 “งานกอสราง”  หมายความวา  งานที่สรางหรือทําขึ้นมีลักษณะมั่นคงและหรือถาวร 
ไดแก อาคาร ถนน โรงรถ ระบบประปา ระบบโทรศัพท และระบบบําบัดน้ําเสีย เปนตน และให
หมายความรวมถึงงานปรับปรุง ซอมแซม ตกแตง หรือตอเตมิ งานรื้อถอน และงานเคลื่อนยายอาคารดวย 
 “อาคาร”  หมายความวา  ส่ิงปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน 
อาคารที่ทําการโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนํารอง หรือส่ิงปลูกสรางอยางอื่นที่มีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน และรวมตลอดถึงสิ่งกอสรางอื่น ๆ ซ่ึงสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้น ๆ 
เชน เสาธง ร้ัว ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปา และสิ่งอื่น ๆ ซ่ึงเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน 
เครื่องปรับอากาศ ลิฟท เฟอรนิเจอร ฯลฯ และสิ่งกอสรางอื่น ๆ ซึ่งเปนที่เชิดชูคุณคาทางดานศิลปกรรม
หรือสถาปตยกรรม เชน อนุสาวรีย หรืองานที่ตองใชเทคโนโลยีช้ันสูง 
 “พัสดุที่ผลิตในประเทศ”  หมายความวา  ผลิตภัณฑที่ผลิตสําเร็จรูปแลว โดยสถานที่
ผลิตตั้งอยูในประเทศไทย 
 “เงินรายได”  หมายความวา  รายไดของมหาวิทยาลัยและใหหมายรวมถึงรายไดของ
หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยดวย 
 “สวนราชการ”  หมายความวา  สวนราชการตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน
หรือสวนราชการตามกฎหมายอื่น และใหหมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐดวย 
 “ป”  หมายความวา  ปงบประมาณ มีระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมของปหนึ่ง ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ของปถัดไป  

 

สวนท่ี ๒ 
การใชบงัคับและการมอบอํานาจ 

 

ขอ ๕  ระเบียบนี้ใหใชบังคับเกี่ยวกับการพัสดุโดยใชเงินรายไดทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 
ยกเวนพัสดุที่ไดมาตามระเบียบอื่นที่ไดวางหลักเกณฑวิธีการในการไดมาซึ่งพัสดุไวโดยเฉพาะ 

 

ขอ ๖  ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็
ได โดยใหคํานึงถึงระดับ ตําแหนง หนาที่ และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ 



๔

 สวนท่ี ๓ 
คณะกรรมการกําหนดราคากลางและอํานาจหนาท่ี 

 
ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกําหนดและควบคุมราคากลาง

มหาวิทยาลัยพะเยา” ซ่ึงแตงตั้งโดยอธิการบดี ประกอบดวย อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมายเปนประธาน  กรรมการที่มีความรูหรือประสบการณในดานนั้น ๆ อยางนอย จํานวน ๒  คน  
เปนกรรมการ  และเจาหนาที่กองแผนงาน จํานวน  ๑ คน  เปนเลขานุการ   

 
ขอ ๘  ใหคณะกรรมการตามขอ ๗  มีอํานาจและหนาที่ดงัตอไปนี ้

(๑) กําหนดหลักเกณฑการคํานวณราคากลางของงานกอสราง ไดแก คาอํานวยการ
คาจาง กําไร ภาษี ระยะเวลาการกอสราง เงินลวงหนา และเงินประกันผลงาน     
เปนตน รวมทั้งราคามาตรฐานครุภัณฑที่มหาวิทยาลยักําหนดดวย แลวจัดทํา 
เปนคูมือสําหรับใหสวนงานที่เกี่ยวของถือปฏิบัติ 

       (๒) ควบคุมและกํากับดูแลการคํานวณราคากลางหรือราคามาตรฐานใหเปนไปตาม 
                                   หลักเกณฑที่กําหนด 

(๓) กําหนดมาตรการเพื่อปองกนัการสมยอมและลดโอกาสสมยอมในการเสนอราคา 
(๔) แตงตั้งบุคคล คณะบุคคล เพือ่ปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร 

 
หมวด  ๒ 
การจัดหา 
สวนท่ี ๑ 

รายงานขอซื้อหรือขอจาง 
 

ขอ ๙  กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี  นอกจากการซื้อที่ดินและหรือส่ิงกอสรางตาม ขอ ๑๐ 
และขอ ๑๑ ใหพนักงานพัสดุทํารายงานเสนออธิการบดีตามรายการดังตอไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองการซื้อหรือจาง 
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง 
(๓) ราคาในทองตลาดในขณะนัน้ที่สืบทราบหรือประมาณราคาไดหรือราคาที่เคยซื้อ     

หรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ 
(๔) วงเงินทีจ่ะซื้อหรือจาง โดยใหระบวุงเงินงบประมาณที่จะซื้อหรือจางในครั้งนั้น

ทั้งหมด ถาไมมีวงเงินงบประมาณใหระบวุงเงินที่ประมาณ 
 



๕

 (๕) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจางและเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้นๆ 
(๗) ขอเสนออืน่ๆ (ถามี)  

 ในกรณีที่จะตองดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๑๘  หรือขอ ๒๓ ซ่ึงไมอาจทํา
รายงานตามปกติได พนักงานพัสดุจะทาํรายงานตามวรรค ๑ เฉพาะรายการที่เห็นวาจําเปน  ก็ได 

เมื่ออธิการบดีอนุมัติตามรายงานที่เสนอตามวรรคหนึ่งแลว ใหพนักงานพัสดุดําเนินการตาม
วิธีการซื้อหรือวิธีการจางนั้นๆ  ตอไปได 
 

การซื้อท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง 
 

ขอ ๑๐ กอนดําเนินการซื้อที่ดินและหรือส่ิงกอสราง ใหพนักงานพัสดุจัดทํารายงานเสนอ
อธิการบดีตามรายการดังตอไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อ 
(๒) รายละเอียดของที่ดินและหรือส่ิงกอสรางที่ตองการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และ 
       ทองที่ที่ตองการ 
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในทองถ่ินนั้น 
(๔) ราคาซื้อขายที่ดินและหรือส่ิงกอสรางใกลบริเวณที่จะซื้อ 
(๕) วงเงินที่จะซื้อ ใหระบวุงเงินงบประมาณที่จะซื้อในครั้งนั้นทั้งหมด  ถาไมม ี
       วงเงินงบประมาณที่จะซื้อใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อในครัง้นั้น 
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ตองซื้อโดยวิธีนัน้ 
(๗) ขอเสนออืน่ ๆ (ถามี) 
 

 ขอ ๑๑ การดําเนินการซื้อที่ดินและหรือส่ิงกอสรางใหติดตอกับเจาของโดยตรง  เวน
แตการซื้อที่ดินและหรือส่ิงกอสรางในตางประเทศ หากจําเปนตองติดตอผานนายหนาหรือดําเนินการ
ทํานองเดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมของทองถ่ินก็ใหกระทําได  และใหนําความในขอ ๙ วรรค 
๒ และวรรคทายมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
สวนท่ี ๒ 
วิธีการซื้อ 

 
ขอ ๑๒ การซื้อกระทําได ๔ วิธีคือ  

 (๑)  วิธีตกลงราคา 



๖

   (๒) วิธีสอบราคา 
       (๓) วิธีประกวดราคา 

    (๔) วิธีพิเศษ 
 การซื้อตามวรรคแรก  มหาวิทยาลัยจะชําระราคาครั้งเดียวหรือผอนชําระเปนงวด ๆ ก็ได ทั้งนี้
โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ 
 การซื้อพัสดุทุกชนิดหากมหาวิทยาลัยเห็นวา จําเปนจะตองกําหนดราคากลางหรือราคามาตรฐาน
ใหนําขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 การซื้อตาม (๑) และ (๒) ถาผูส่ังซื้อเห็นสมควรจะสั่งใหกระทําโดยวิธีที่กําหนดไวสําหรับวงเงิน
ที่สูงกวาได 
 

การซื้อโดยวิธีตกลงราคา 
 
 ขอ ๑๓  การซื้อโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 การซื้อโดยวิธีตกลงราคาใหพนักงานพัสดุติดตอตกลงราคากับผูขายโดยตรงแลวใหผูอํานวยการ
ดําเนินการจัดซื้อได   โดยความเห็นชอบจากอธิการบดี 
 การซื้อโดยวิธีตกลงราคา ในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอนและไม
อาจดําเนินการตามปกติไดทันใหพนักงานพัสดุดําเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบ         
ตออธิการบดี  และเมื่ออธิการบดีใหความเห็นชอบแลวใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจ
รับได 
  
    การซื้อโดยวิธีสอบราคา 
 
 ขอ ๑๔  การซื้อโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซื้อคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 การซื้อโดยวิธีสอบราคาใหพนักงานพัสดุทําเอกสารสอบราคาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และแสดงรายการตอไปนี้ 

(๑) คุณลักษณะเฉพาะของพสัดุที่ตองการซื้อและจํานวนที่ตองการ หรือแบบรูปรายการ 
ละเอียด 

(๒) คณุสมบัติของผูเสนอราคาซึ่งจะตองมีอาชีพขายพัสดุตาม (๑) โดยใหผูเสนอราคา
แสดงหลักฐานดวย 

(๓) กรณีจําเปนใหระบุผูเสนอราคาสงตัวอยาง แคตตาลอ็ก หรือแบบรปู และรายละเอียด
ไปพรอมกับใบเสนอราคา 

 



๗

        (๔) ถาจําเปนตองมีการตรวจ ใหกําหนดจํานวนตวัอยางใหพอแกการตรวจ และเหลือไว  
สําหรับการทําสัญญาดวย ทั้งนี้ใหมีขอกําหนดไวดวยวามหาวิทยาลัยไมรับผิดชอบ
ในความเสยีหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอยางนี ้

(๕) สถานที่ตดิตอเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มีการขายใหระบุราคาขาย
ไวดวย 

(๖) ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคา รวมทั้งสิ้น และราคาตอหนวย หรือตอรายการ          
(ถาทําได) พรอมทั้งระบุหลักเกณฑใหชัดเจนวาจะพจิารณาราคารวมหรือราคาตอ
หนวยหรือตอรายการในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคา ใหพิจารณา 
ราคารวม 

(๗) แบบใบเสนอราคา โดยกาํหนดไวดวยวา ในการเสนอราคาใหลงราคารวมทั้งสิ้น
เปนตัวเลขและตองมีตัวหนงัสือกํากับซึ่งราคาดังกลาวเปนราคารวมภาษีตาง ๆ  
และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว  ถาตัวเลขและตัวหนังสอืไมตรงกันใหถือ
ตัวหนงัสือเปนสําคัญ 

(๘)  กําหนดระยะเวลายื่นราคาเทาที่จําเปนตอมหาวิทยาลัย  และมีเงื่อนไข ดวยวาซอง 
เสนอราคาที่ยื่นตอมหาวิทยาลัยและลงทะเบียนรับซองแลวจะถอนคืนมิได 

(๙)   กําหนดสถานที่และวันสงมอบพัสดุ 
(๑๐) กําหนดสถานที่  วัน  เวลา  เปดซองสอบราคา 
(๑๑) ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอมหาวิทยาลัย       

จาหนาถึงประธานกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อคร้ังนั้น  และสงถึง  
มหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหสงเอกสารหลักฐานตาง ๆ 
พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองราคาดวย 

(๑๒)  กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงกับ
มหาวิทยาลัยเปนผูทิ้งงาน 

(๑๓)  ขอกําหนดวาผูเขาเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญาจะตองวาง
หลักประกนัสัญญาตามชนิดและอัตรารอยละ ๕ ของราคาพัสดุรวมที่จดัหา 

(๑๔)  รางสัญญา  รวมทั้งเงื่อนไขการจายเงินลวงหนา (ถามี) 
(๑๕)  ขอสงวนสิทธิ์วา มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงานของทาง

ราชการและมหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิ์ที่จะงดซื้อหรือเลือกซื้อโดยไมจําเปน 
ตองซื้อจากผูเสนอราคาต่ําสุดเสมอไป หากเห็นวาการจดัซื้อนั้นจะเปนประโยชน
ตอมหาวิทยาลัยมากกวา  รวมทั้งจะพจิารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผู
เสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน  หากมีเหตทุี่เชื่อไดวาการสอบราคากระทําไปโดย
ไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 



๘

                           (๑๖)  หลักประกันซองอยางใดอยางหนึ่งตามขอ ๘๒ และตามอัตราที่กําหนดในขอ 
๘๓ ในกรณีการซื้คร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกนิ๕,๐๐๐,๐๐๐ 
บาท  

  การใหหรือขายเอกสารสอบราคาในการสอบราคา ซ่ึงรวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะหรือ
รายละเอียดใหกระทํา ณ  สถานที่ที่ผูมาขอรับหรือขอซ้ือสามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขต      
หวงหาม  กับจะตองเตรียมไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซื้ออยางนอยรายละ 
๑ ชุด โดยไมมีเงื่อนไขอื่นใดในการใหหรือขาย ทั้งนี้ ใหเผ่ือเวลาไวสําหรับการคํานวณราคาของ             
ผูประสงคจะเขามาเสนอราคาดวย 
  ในกรณีที่มีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่ทางมหาวิทยาลัยตองเสีย
ไปในการจัดทําสําเนาเอกสารสอบราคานั้น 
  ถามีการยกเลิกการสอบราคาครั้งนั้นแลวมีการสอบราคาใหม ใหผูรับหรือซ้ือเอกสาร
การสอบราคาในการสอบราคาครั้งกอนและใชสิทธิ์ยื่นซองการสอบราคาครั้งแรกแลว มีสิทธิ์ใชเอกสาร
นั้นหรือไดรับเอกสารสอบราคาใหม โดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารสอบราคาอีก 
 
 ขอ ๑๕  วิธีการซื้อโดยวิธีสอบราคา ใหดําเนินการดังนี ้

(๑)  กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา ๑๐ วัน ใหพนักงานพัสดุดําเนินการประกาศ
เผยแพรใหทราบทั่วกันโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการของมหาวิทยาลัย และหรือจะ
ประกาศทางหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง  หรือวิธีอ่ืนอีกก็ได เพื่อใหทราบโดย
ทั่วกัน 

การเผยแพรเอกสารสอบราคาใหจดัทําเปนประกาศตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกาํหนดและอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี ้

(ก) รายการพัสดุทีต่องการซื้อ 
(ข) คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาสอบราคา 
(ค) กําหนดวนั เวลารับซอง  ปดการรับซอง และเปดซองสอบ

ราคา 
(ง) สถานที่ ระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการ                                     

สอบราคาและราคาของเอกสาร 
 (๒) ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธาน

คณะกรรมการเปดซองราคาโดยยืน่โดยตรงตอเลขานุการคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคา หรือผูที่หัวหนางานพัสดุมอบหมาย 

(๓) ใหเลขานกุารคณะกรรมการเปดซองสอบราคาลงรับโดยไมเปดซอง พรอมระบุวนั  
และเวลาที่รับซอง และออกใบรับใหแกผูเสนอราคา 

ง 



๙

                             (๔) ใหเลขานุการคณะกรรมการเปดซองสอบราคาเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกราย               
โดยไมเปดซอง  และเมื่อถึงกําหนดเวลาเปดซองแลว ใหสงมอบซองเสนอราคา 
พรอมทั้งรายงานผลการรับซองตอประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา เพื่อ
ดําเนินการตอไป การรับซองทางไปรษณียจะกระทํามิได 

 
การซื้อโดยวิธีประกวดราคา 

 

ขอ ๑๖  การซื้อโดยวิธีประกวดราคา ไดแก  การซื้อคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท       
ขึ้นไป  การซื้อโดยวิธีประกวดราคาใหพนักงานพัสดุทําเอกสารประกวดราคาตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด  และแสดงรายการตอไปนี้ 

 (๑)  รายการพัสดุที่ตองการซื้อและจํานวนที่ตองการหรือแบบรูปรายละเอียด 
(๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาประกวดราคาซึ่งจะตองมีอาชีพขายตาม (๑) โดยใหผู

ประกวดราคาแสดงหลักฐานดวย 
(๓) กรณีจําเปนใหระบุผูประกวดราคาสงตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและ 

รายละเอียดไปพรอมกับในเสนอราคา 
(๔) ถาจําเปนตองมีการตรวจสอบ ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอแกการตรวจสอบ 

และเหลือไวสําหรับการทําสัญญาดวย  ทั้งนี้ใหมีขอกําหนดไวดวยวา มหาวิทยาลัย
ไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอยางนี้ 

(๕) สถานที่ติดตอเกี่ยวกับแบบรูปรายละเอียดในกรณีที่มีการขายใหระบุราคาขายไว 
    ดวย 

(๖) ขอกําหนดใหผูเขาประกวดราคา  เสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคาตอหนวย หรือตอ
รายการ (ถาทําได)  พรอมทั้งระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวาจะพิจารณาราคารวมหรือ
ราคาตอหนวยหรือตอรายการ โดยกรณีทีไ่มไดกําหนดไวในเอกสารประกวดราคา
ใหพิจารณาราคารวม 

(๗) แบบใบเสนอราคา  โดยกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาใหลงราคารวมทั้งสิ้น
เปนตัวเลขและตองมีตัวหนังสือกํากับซึ่งราคาดังกลาวเปนราคาที่รวมภาษีตาง ๆ 
และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญ 

(๘) กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาที่จําเปนตอมหาวิทยาลัย  และมีเงื่อนไขดวยวา ซอง
เสนอราคาที่ยื่นตอมหาวิทยาลัยและลงทะเบียนรับซองแลว จะถอนคืนมิได 

(๙)  กําหนดสถานที่สงมอบและวันสงมอบพัสดุ 
(๑๐) กําหนดสถานที่ วัน เวลา  รับซองและเปดซองประกวดราคา 



๑๐

 (๑๑) ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยืน่ตอมหาวิทยาลัย        
จาหนาถึงประธานกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคาการซื้อคร้ัง
นั้น และยื่นตอมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยใหสงเอกสาร
หลักฐานตาง ๆ  พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองราคาดวย  

 (๑๒) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง      
กับมหาวิทยาลัยเปนผูทิ้งงาน 

(๑๓) ขอกําหนดวา ผูเขาประกวดราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญาจะตองวาง
หลักประกนัสัญญาตามชนิดและอัตรารอยละ ๕ ของราคาพัสดุรวมที่จดัหา 

  (๑๔) รางสัญญา  รวมทั้งเงื่อนไขการจายเงินลวงหนา  (ถามี) และอัตราคาปรับ 
(๑๕) ขอสงวนสิทธิ์วา มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงานของทาง

ราชการ และมหาวิทยาลัยทรงไวซ่ึงสิทธิ์จะงดซื้อหรือเลือกซื้อโดยไมจําเปนตอง
จากผูเสนอราคาต่ําสุดเสมอไป หากเห็นวาการจัดซื้อนั้นจะเปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยมากกวา รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษผู
เสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอ ราคากระทําไป 
โดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

  (๑๖) หลักประกันซองอยางใดอยางหนึ่งตามขอ ๘๒ และตามอัตราที่กําหนดในขอ ๘๓ 
 การใหหรือขายเอกสารประกวดราคา  รวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดใหกระทํา         
ณ  สถานที่ผูมาขอรับหรือขอซื้อสามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขตหวงหาม  กับจะตองเตรียม
ไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซื้ออยางนอยรายละ ๑ ชุด โดยไมมีเงื่อนไขอื่น
ในการใหหรือขาย    ทั้งนี้ใหเผ่ือเวลาไวสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงคจะเขามาเสนอราคาดวย 
 ในกรณีที่มีการขาย  ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่ทางมหาวิทยาลัยจะตองเสียไปใน
การจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น 
 ถามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นและมีการประกวดราคาใหม ใหผูรับหรือซ้ือเอกสาร
สอบราคาในการสอบราคาครั้งกอนและใชสิทธิ์ยื่นซองสอบราคาครั้งแรกแลวมีสิทธิ์ใชเอกสารประกวด
ราคานั้นหรือไดรับเอกสารประกวดราคาใหมโดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารประกวดราคาอีก 
 
 ขอ ๑๗ วิธีการซื้อโดยวิธีประกวดราคา  ใหดําเนินการดังนี ้

(๑) กอนวนัเปดซองประกวดราคาไมนอยกวา ๑๕ วัน ใหพนักงานพัสดุปดประกาศ
ประกวดราคาโดยเปดเผย  ณ ที่ทําการของมหาวิทยาลัย  และหรือจะประกาศทาง
หนังสือพิมพวทิยุกระจายเสยีง หรือวิธีอ่ืนอกีก็ไดเพื่อใหทราบโดยทั่วกัน 

 



๑๑

 ( ๒) ในการยืน่ซองประกวดราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธาน
คณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคาโดยยืน่โดยตรงตอ
เลขานุการคณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคา หรือผูที่ 
หัวหนางานพสัดุมอบหมาย 

  (๓)  ใหเลขานุการคณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคาลงรับโดยไม
เปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซอง และออกใบรับใหแกผูเสนอราคา         
การรับซองทางไปรษณียจะกระทํามิได 

  (๔) ใหเลขานุการคณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคาเก็บรักษาซอง
เสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซอง  และเมื่อกําหนดเวลาเปดซองแลวใหสงมอบซอง
เสนอราคา พรอมทั้งรายงานผลการรับซองตอประธานคณะกรรมการรบัซองและ
พิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อดําเนนิการตอไป 

 
การซื้อโดยวิธีพิเศษ 

 
ขอ ๑๘ การซื้อโดยวิธีพิเศษ  ไดแก  การซื้อคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป และ

ใหกระทําเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังนี้ 
(๑)  เปนพัสดทุี่จะขายทอดตลาดโดยสวนราชการ องคการระหวางประเทศหรือ

หนวยงานของตางประเทศ 
  (๒) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน   หากลาชาอาจจะเสียหายแกมหาวิทยาลัย 

(๓) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศหรือดําเนินการโดยผานองคการ
ระหวางประเทศ 

(๔) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุ
คุณลักษณะ หรือยี่หอเปนการเฉพาะ 

  (๕) เปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือส่ิงกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง 
                 (๖) เปนพัสดุที่ไดดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 

(๗) เปนพัสดุที่ซ้ือจากสวนราชการ 
(๘) เปนพัสดทุี่มีความตองการใชเพิ่มขึ้นในสถานการณที่จําเปนหรือเรงดวน หรือเพื่อ

ประโยชนของมหาวิทยาลัยและจําเปนตองซื้อเพิ่ม (Repeat Order)   
(๙) พัสดกุารเรียนการสอน การวิจยั และการบริการสาธารณสุขที่เปนประโยชนตอการ

ใชงานของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่มหาวิทยาลยัไดรับความ
คงทน และการบริการหลังการขาย โดยใหตอรองราคาตามความเหมาะสม 

 



๑๒

    (๑๐) พัสดุทีจ่ะจดัซื้อจัดจางเปนพัสดุที่เกีย่วพนักับพัสดทุี่ไดจัดซื้อจดัจางไวกอนแลวและ
มีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ หรือตอเนื่องในการใช
พัสดุนั้น โดยมูลคาของพัสดุที่จัดซื้อจัดจางเพิ่มเติมจะตองไมสูงกวาพสัดุที่ไดจัดซื้อ
จัดจางไวกอนแลวหรือมูลคาที่คณะกรรมการเห็นวาเหมาะสม 

  (๑๑) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอน 
จึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องไฟฟา 
เครื่องอิเล็กทรอนิกส เปนตน 

  (๑๒) อธิการบดีเห็นสมควร เนื่องจากมีความจําเปนเรงดวนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
  (๑๓) เปนพัสดุที่ตองจัดซื้อตามเงื่อนไขของแหลงเงิน 

การซื้อพัสดุจากสวนราชการใหดําเนินการจัดซื้อไดโดยไมตองตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดย        
วิธีพิเศษ  แตจะตองตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 
สวนท่ี ๓ 
วิธีการจาง 

 
ขอ ๑๙ การจางกระทําได ๔ วิธี 

(๑) วิธีตกลงราคา 
(๒) วิธีสอบราคา 
(๓) วิธีประกวดราคา 
(๔) วิธีพิเศษ 

 การจางที่ปรึกษา  การจางออกแบบและหรือควบคุมงาน การจางแบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) ให
ดําเนินการตามสวนที่ ๕ สวนที่ ๖ และสวนที่ ๗ ตามลําดับการจางตาม (๑) และ (๒) ถาผูส่ังจาง
เห็นสมควรจะสั่งใหกระทําโดยวิธีที่กําหนดไวสําหรับวงเงินที่สูงกวาก็ได 

 
การจางโดยวิธีตกลงราคา 

 
ขอ ๒๐ การจางโดยวิธีตกลงราคาไดแกการจางครั้งหนึ่งมีราคาไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท   

 การจางโดยวิธีตกลงราคาใหพนักงานพัสดุติดตอตกลงราคากับผูรับจางโดยตรง แลวใหหัวหนา
งานพัสดุดําเนินการจางไดโดยความเห็นชอบจากอธิการบดี 
 
 
 



๑๓

  การจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอนและ
ไมอาจดําเนินการตามปกติไดทันใหพนักงานพัสดุดําเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบ        
ตออธิการบดี และเมื่ออธิการบดีใหความเห็นชอบแลวใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการ          
ตรวจรับดวย 
 
    การจางโดยวิธีสอบราคา 
 
 ขอ ๒๑  การจางโดยวิธีสอบราคาไดแก การจางครั้งหนึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ใหพนักงานพัสดุจัดทําเอกสารสอบราคาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนดและใหนํา
วิธีการจัดซื้อตามขอ ๑๔ และ ขอ ๑๕ มาใชโดยอนุโลม 
 
                การจางโดยวิธีประกวดราคา 
 
 ขอ ๒๒  การจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การจางครั้งหนึ่งมีราคาเกินกวา ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
ใหพนักงานพัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด  และใหนําวิธีการจัดซื้อตาม
ขอ ๑๖ และ ขอ ๑๗ มาใชโดยอนุโลม 
 กอนวันเปดซองประกวดราคา หากมีความจําเปนที่จะตองชี้แจงหรือใหรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อ
ประโยชนแกมหาวิทยาลัย  หรือมีความจําเปนชี้แจงรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญ  ซ่ึงมิไดกําหนดไวใน
เอกสารประกวดราคาตั้งแตตน ใหจัดทําเปนเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติมหรือจะยกเลิกการประกวด
ราคาก็ได แลวแตกรณี 
 

การจางโดยวิธีพิเศษ 
 
 ขอ ๒๓  การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งมีราคาเกินกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท และให
จัดทําเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้ 

(๑) เปนงานทีต่องการชางผูมีฝมือดี ผูมีความชํานาญงานเปนพิเศษ หรือมีผูที่มีความ
ชํานาญในกจิการนั้น นอยราย 

  (๒) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวนหากลาชาอาจจะเสียหายแกมหาวิทยาลัย 
  (๓) เปนงานที่หากดําเนินการจัดจางหรือจะจัดจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 

(๔) เปนงานที่จําเปนตองการจางเพิ่ม หรือจางตอเนื่อง หรือเพื่อประโยชนของ
มหาวิทยาลัย และจําเปนตองจางตอเนื่อง หรือจางเพิ่ม (Repeat Order) 

  (๕) อธิการบดีเห็นสมควร เนื่องจากมีความจําเปนเรงดวนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 



๑๔

  การตรวจสภาพและหรือการจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุด         
เสียหายกอนจึงจะประมาณคาซอมแซมได เชน งานจางซอมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องยนต              
เครื่องไฟฟา เครื่องวิทยุ  และเครื่องอิเล็กทรอนิกส  เปนตน  หากมีศูนยบริการที่จะซอมพัสดุนั้น ๆ อยูใน
เขตพื้นที่จังหวัดที่มหาวิทยาลัยตั้งอยูใหดําเนินการสงเขาศูนยบริการดังกลาวเพื่อซอมพัสดุนั้น ๆ ไดทันที   
แตหากไมมีศูนยบริการหรือมีแตอยูหางไกล ซ่ึงจะทําใหเสียคาใชจายมากหรือจําเปนตองซอมพัสดุนั้น
จากผูมีอาชีพในทองตลาดใหนําหลักเกณฑตามวรรคแรกมาใชบังคับโดยอนุโลม 

การจางสวนราชการใหดําเนินการไดโดยไมตองตั้งคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ แตจะตอง
ตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง 

 
สวนท่ี ๔ 

การจัดทําเอง 
 
ขอ ๒๔  การจัดซื้อพัสดุเพื่อจัดทําพัสดุเอง ใหหนวยงานของมหาวิทยาลัยช้ีแจงเหตุผลและความ

จําเปนที่ตองใชพรอมทั้งวงเงินโดยประมาณ  เสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด   
 
ขอ ๒๕ วิธีการซื้อและหรือการจาง ใหกระทําตามวิธีการซื้อและหรือจางตามที่ปรากฏใน

ระเบียบนี้ 
 
ขอ ๒๖  การจัดทําเอง ใหอธิการบดีแตงตั้งผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองขึ้นหรือแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  โดยมีคุณสมบัติและหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเวนแตจะมีพนักงานรับผิดชอบโดยเฉพาะอยูแลว 

 
สวนท่ี ๕ 

การจางที่ปรึกษา 
 
ขอ ๒๗  การจางที่ปรึกษา กอนดําเนินการจางที่ปรึกษาใหพนักงานพัสดุทํารายงานเสนอ

อธิการบดีตามรายการดังตอไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางที่ปรึกษา 
(๒) ขอบเขตโดยละเอยีดของงานที่จะจางที่ปรึกษา 
(๓) คุณสมบัตขิองที่ปรึกษาที่จะจาง 
(๔) วงเงินคาจางที่ปรึกษาโดยประมาณ 
(๕) กําหนดระยะแลวเสร็จของงาน 



๑๕

  (๖) รายนามและหรือองคประกอบของคณะกรรมการจดัจางที่ปรึกษา 
  (๗) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี) 
 

 ขอ ๒๘ ใหมหาวิทยาลัยออกหนังสือเชิญผูเสนอราคาเพื่อยื่นขอเสนอ โดยใหยื่นซองเสนอดาน
เทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกัน  โดยแยกเปน ๒ ซอง 

 
 ขอ ๒๙ อัตราคาจางที่ปรึกษาใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึง
องคประกอบตาง ๆ เชน ลักษณะของงานที่จะจาง  อัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันที่สวนราชการ
เคยจาง (ถามี) เปนตน 
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา  ใหจายไดไมเกินอัตราตามขอ ๗๓ (๕) และ
ที่ปรึกษาจะตองจัดหาหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๘๓ เพื่อประกันเงินคาจางที่ไดรับลวงหนา
ไปนั้น และใหมหาวิทยาลัยคืนหนังสือค้ําประกันดังกลาวแกที่ปรึกษาเมื่อพนขอผูกพันตามสัญญาแลว 
ทั้งนี้ ใหนําเรื่องการคืนหลักประกันตามขอ ๘๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 วิธีการจางที่ปรึกษาใหใชวิธีการคัดเลือก โดยการเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กําหนด ไมนอยกวาสามรายใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตงานนั้นมีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติ 
ตรงตามที่กําหนดนอยกวาสามราย 

 
สวนท่ี ๖ 

การจางออกแบบและหรือการควบคุมงาน 
 
  ขอ ๓๐ เพื่อประโยชนแกมหาวิทยาลัย  ใหอธิการบดี มีอํานาจจางสวนราชการหรือเอกชน
ออกแบบและหรือควบคุมงานกอสรางได 

 
 ขอ ๓๑ การจางออกแบบและหรือการควบคุมงานกอสรางใหใชวิธีการคัดเลือก 

 
วิธีการจางออกแบบและหรือการควบคุมงาน 

 

 ขอ ๓๒ กอนดําเนินการจางออกแบบและหรือการควบคุมงานกอสราง ใหพนักงานพัสดุรายงาน
ตออธิการบดี ตามรายการดังตอไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางออกแบบ และหรือควบคุมงาน 
(๒) ขอบเขตของงาน รวมทั้งรายละเอียดเทาที่จําเปน 
(๓) วงเงินงบประมาณ คากอสราง 



๑๖

  (๔) ประมาณการคาจาง 
  (๕) กําหนดเวลาแลวเสร็จ 
  (๖) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี) 

เมื่ออธิการบดีใหความเห็นชอบรายงานที่เสนอแลว ใหพนักงานพัสดดุาํเนินการจางตอไปได 
 

 ขอ ๓๓  การจางออกแบบและหรือการควบคุมงาน โดยวิธีการคัดเลือกใหพนักงานพัสดุจัดทํา
หนังสือเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไมนอยกวาสามราย ใหยื่นขอเสนอ
พรอมทั้งแสดงรายการดังตอไปนี้ 

(๑)  ความตองการดานประโยชนใชสอยของอาคาร และขอบเขตของที่ดิน               
และสิ่งปลูกสราง 

(๒) กําหนดวนั เวลา และสถานที่เปดและปดรับการเสนอราคา 
(๓) เงื่อนไขและระยะเวลาการออกแบบ 
(๔) กําหนดใหผูเสนอราคาวางหลักประกนัซองตามชนิดและจํานวน ในขอ ๘๒ และ 

๘๓ และใหมีเงื่อนไขวาถาผูเสนอราคาถอนการเสนอราคาหรือไมไปทําสัญญากับ
มหาวิทยาลัยภายในกําหนดใหริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจากธนาคารผูค้ํา
ประกันและสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญากับมหาวิทยาลัยเปนผูทิ้งงาน
ดวย ทั้งนี ้ยกเวนผูเสนอราคาที่เปนสวนราชการไมตองมหีลักประกนัซอง 

(๕) กําหนดใหผูเสนอราคา ยื่นหลักฐานประกอบการเสนอราคา ดังนี ้
(ก) ขอกําหนดของผูเสนอราคาตามที่กําหนดไว 
(ข) คุณวุฒแิละประวัตกิารทํางาน  จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจาํ 
(ค) หลักฐานแสดงผลงานที่เคยปฏิบัติมาแลว 

 
การจายเงินคาออกแบบและหรือการควบคุมงาน 

 
 ขอ ๓๔ งานกอสรางที่ใชแบบซ้ํากันโดยไมตองเขียนแบบใหมและทําการกอสรางในครั้ง
เดียวกันใหจายคาออกแบบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ ตองไมเกินรอยละ ๑ ของวงเงินงบประมาณ
คากอสราง  สวนการจายเงินคาออกแบบและหรือการควบคุมงานกรณีอ่ืน ๆ ใหเปนไปตามอัตราที่
กระทรวงการคลัง หรือสํานักงบประมาณกําหนด 
 การจายเงินออกแบบและหรือควบคุมงานตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงคาสํารวจ และวิเคราะห      
ดินฐานราก 
 



๑๗

 กรรมสิทธ์ิของงานออกแบบ 
 
 ขอ ๓๕ บรรดาแบบแปลนและหรือรายละเอียดงานออกแบบที่ผูรับจางไดทําขึ้นตามสัญญา ให
ตกเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย  ผูรับจางจะนําไปใหผูอ่ืนดําเนินการกอสรางอีกไมได เวนแตจะไดรับ
ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากมหาวิทยาลัยกอน 
 
    การขอเปล่ียนแปลงแกไขแบบ 
 
 ขอ ๓๖ ระหวางดําเดินการตามสัญญา  มหาวิทยาลัยอาจขอใหผูรับจางเปลี่ยนแปลงแกไขสวนที่
ไมกระทบโครงสรางที่สําคัญของงานกอสราง  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  ระบบประปา ระบบ
โทรศัพท ของงานที่ผูรับจางไดสงมอบตามงวดงานในสัญญาแลว ผูรับจางจะตองดําเนินการโดยไมคิด
คาใชจายเพิ่มอีก 
 
 ขอ ๓๗ ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงและหรือรายละเอียดที่ผูรับจางไดสงมอบ
ตามงวดงานในสัญญาแลว ในสวนที่สําคัญและจะเพิ่มวงเงินคาจางหรือไมก็ตาม หรือมีความจําเปนตอง
เพิ่มระยะเวลาในการทํางานใหคณะกรรมการตรวจการจางขออนุมัติตอมหาวิทยาลัยกอน   

 
สวนท่ี ๗ 

การจางแบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) 
 
 ขอ ๓๘ กอนดําเนินการจางแบบเบ็ดเสร็จใหพนักงานพัสดุทํารายงานเสนออธิการบดีตาม
รายการดังตอไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองดําเนินการจางแบบเบด็เสร็จ 
(๒) ขอบเขตของงานที่จะจางแบบเบ็ดเสรจ็ 
(๓) วงเงินคาจางโดยประมาณ 
(๔) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 
(๕) รายนามหรือองคประกอบของคณะกรรมการ (ถามี) 
(๖) ขอเสนออืน่ ๆ  (ถามี) 
 

 ขอ ๓๙ การจางแบบเบ็ดเสร็จใหใชวิธีประกวดราคา โดยใหผูเสนอราคายื่นซองเสนอราคา      
ดานเทคนิคและดานราคาพรอมกัน  แยกเปน ๒ ซอง โดยผูเสนอราคาจะตองชี้แจงรายละเอียดของงานที่
เสนอตอคณะกรรมการรับและพิจารณาผลการประกวดราคาตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด 



๑๘

 สวนท่ี ๘ 
การแลกเปล่ียน 

 
 ขอ ๔๐ ในกรณีตองมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ใหพนักงานพัสดุทํารายงานเสนออธิการบดี ตาม
รายการดังตอไปนี้ 

(๑)  เหตุผลและความจําเปนที่ตองแลกเปลี่ยน 
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน 
(๓) ราคาที่ซ้ือหรือไดมาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยนราคาและที่จะแลกเปลี่ยนได

โดยประมาณ 
(๔) พัสดุทีจ่ะรับแลกเปลี่ยน และใหระบวุาจะแลกเปลี่ยนกับสวนราชการหรือเอกชน 
(๕) ขอเสนออืน่ๆ  (ถามี) 

 ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชนใหระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพรอมทั้งเหตุผล โดยเสนอใหนํา
วิธีการซื้อหรือการจางมาใชโดยอนุโลม 

 
 ขอ ๔๑ การแลกเปลี่ยนพัสดุของมหาวิทยาลัยกับสวนราชการใหมหาวิทยาลัยกับหัวหนา
หนวยงานนั้น ๆ  ตกลงกัน 
 
 ขอ ๔๒ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไดรับเงินจากการแลกเปลี่ยนพัสดุ ใหนําสงเปนเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย 

 
 ขอ ๔๓ เมื่อมีการรับและจําหนายพัสดุจากการแลกเปลี่ยน ใหลงทะเบียนพัสดุที่รับมาหรือ
จําหนายพัสดุนั้น แลวใหพนักงานพัสดุรายงานอธิการบดีเพื่อสงใหงานการเงินและบัญชีดําเนินการ
ตอไป 

    
สวนท่ี ๙ 
การเชา 

การเชาสังหารมิทรัพย 
 

 ขอ ๔๔ การเชาสังหาริมทรัพยใหดําเนินการไดตามความเหมาะสมและจําเปนโดยใหนํา
ขอกําหนดเกี่ยวกบัการซื้อหรือการจางมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
 



๑๙

  
การเชาอสังหาริมทรัพย 

 
 ขอ ๔๕ การเชาอสังหาริมทรัพย ใหดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา  และใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับ
การซื้อหรือการจางมาใชบังคับโดยอนุโลม  และใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) เชาที่ดินเพื่อใชประโยชนในมหาวิทยาลัย 
(๒)  เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่ทําการในกรณีทีไ่มมีสถานที่ของมหาวิทยาลัยหรือมีแตไม  

เพียงพอและถาสถานที่เชานั้นกวางขวางพอจะใชเปนที่พกัของ มหาวิทยาลัยก็ได 
(๓) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่พกัสําหรับผูมีสิทธิ์เบิกคาเชาที่พักตามระเบยีบของ

มหาวิทยาลัยในกรณีที่ตองปฏิบัติงานในตางจังหวดั 
(๔) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่เก็บพัสดุของมหาวิทยาลัยในกรณีที่ไมมีสถานที่เก็บ

เพียงพอ 
 

 ขอ ๔๖ กอนดํา เนินการเช าใหพนักงานพัสดุทํ ารายงานเสนออธิการบดีตามรายการ     
ดังตอไปนี้ 

(๑)  เหตุผลและความจําเปนที่จะตองเชา 
(๒) ราคาคาเชาที่ผูใหเชาเสนอ 
(๓) รายละเอยีดของอสังหาริมทรัพยที่จะเชา เชน สภาพของสถานที่ บริเวณที่ตองการ

ใชพรอมทั้งภาพถาย (ถามี) และราคาที่ สถานที่นั้นเคยใหเชา เปนตน 
 (๔) อัตราคาเชาของอสังหาริมทรัพย ซ่ึงมีขนาดและสภาพใกลเคียงกับที่จะเชา (ถามี) 

 
การเชาซื้อ 

 
 ขอ ๔๗  การเชาซื้อใหดําเนินการไดตามความเหมาะสมและจําเปน โดยใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับ
การซื้อมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
 ขอ ๔๘ กอนดําเนินการเชาซื้อใหพนักงานพัสดุทํารายงานเสนออธิการบดีตามรายการ
ดังตอไปนี้ 

(๑)  เหตุผลและความจําเปนที่จะตองเชาซือ้ 
                 (๒) คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุทีจ่ะเชาซื้อ 



๒๐

  (๓) ราคาในทองตลาดในขณะนัน้ที่สืบทราบหรือประมาณราคาไดหรือราคาที่เคยเชา
ซ้ือคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ป งบประมาณ และราคาของพัสดุที่จะเชาซื้อ 
รวมทั้งจํานวนเงินที่จะตองจายในแตละคราว 

(๔) รายละเอยีดคํามั่นของผูใหเชาซื้อที่จะขายพัสดุที่ใหเชาซื้อ  
(๕) วงเงินที่จะเชาซื้อใหระบุวงเงินงบประมาณทีจ่ะเชาซื้อในครั้งนั้นทั้งหมด 
(๖) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น และระยะเวลาการเชาซื้อ รวมทั้งระยะเวลา ทีต่อง

จายเงินในแตละคราว 
 (๗) วิธีที่จะเชาซื้อและเหตุผลที่ตองเชาซื้อโดยวิธีนัน้ๆ  
 (๘) ขอเสนออืน่ๆ (ถามี) 

 
สวนท่ี ๑๐ 

การประกันภัย 
 

 ขอ ๔๙ การประกันภัย  ใหดําเนินการไดตามความเหมาะสมและจําเปน โดยใหเชิญผูมีอาชีพ
ประกันภัยโดยตรงมาตกลงราคา ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญโดยใหพนักงาน
พัสดุทํารายงานเสนออธิการบดีตามรายการดังตอไปนี้ 

(๑) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองประกนัภัย 
(๒) เงื่อนไขในการประกนัภัย  และระยะเวลาในการประกันภัย (ถามี) 
(๓) รายละเอยีดของทรัพยสินหรือบุคคลที่เอาประกันภัยของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๓ 
การรับบริจาค 

 
 ขอ ๕๐ การรับบริจาคพัสดุจะกระทําไดเมื่อพัสดุนั้นเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย  และเปน
การบริจาคใหโดยไมมีเงื่อนไขหรือมีเงื่อนไขแตไมกอใหเกิดผลเสียหายตอมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหนํา     
ขอ ๖๗ และ ขอ ๙๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
 
 
 
 

 



๒๑

 หมวด ๔ 
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง  และอํานาจคณะกรรมการ 

สวนท่ี ๑ 
อํานาจอนุมัติในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง 

 
 ขอ ๕๑ ใหอธิการบดีมีอํานาจในการสั่งซื้อ ส่ังจาง และหรือกอหนี้ผูกพันตามระเบียบนี้ ไดไม
เกินวงเงินงบประมาณรายจายประจําป และโดยเฉพาะใหมีอํานาจในเรื่องดังตอไปนี้ 

(๑) การยกเลิกการสอบราคาหรือประกวดราคา 
(๒) การแกไขเปลี่ยนแปลงสญัญาเฉพาะในกรณีจําเปนเพือ่ประโยชนของมหาวิทยาลัย  
       หรือไมทําใหมหาวิทยาลัยตองเสียประโยชน โดยไมคํานึงวาจะเพิ่มวงเงินหรือ 
       ระยะเวลาหรือไม 
(๓) การบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางสวน 
(๔) การกําหนดคาออกแบบและหรือควบคุมงานกอสรางเกินกวาอัตราที่กําหนดใน 
      ขอ ๓๔ 
(๕) การจายเงนิลวงหนา ตามขอ ๗๒ และ ๗๓ 
(๖) การกําหนดอัตราคาปรบัตามขอ ๗๗ 
(๗) การผอนปรนการยกเลิกสัญญา ตามขอ ๘๐ 
(๘) การสั่งงดปรับหรือลดคาปรับหรือขยายเวลา ใหแกผูขายหรือผูรับจางตามขอ ๘๑ 
(๙) การผอนผันการชําระเงินทางแพงตามขอ ๙๙ วรรค ๒ 
(๑๐) การขาย การโอน การแปรสภาพ หรือทําลายพัสด ุตามขอ ๑๐๐ 
(๑๑) การจําหนายพัสดุเปนสูญ ตามขอ ๑๐๒ 
(๑๒) การแตงตั้งบุคคล คณะบุคคลเพื่อทําหนาที่ตามระเบียบนี ้

 

สวนท่ี ๒ 
คณะกรรมการ 

 

 ขอ ๕๒ ในการดําเนินการจัดหาแตละครั้งใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้แลวแตกรณี  คือ 

(๑) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
(๒) คณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคา 
(๓) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
(๔) คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพเิศษ 
(๕) คณะกรรมการจัดจางทีป่รึกษา 



๒๒

                            (๖) คณะกรรมการจัดจางออกแบบและหรือควบคุมงาน 
 (๗) คณะกรรมการแลกเปลีย่นพัสด ุ
 (๘) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 (๙) คณะกรรมการตรวจการจาง 

 เมื่อคณะกรรมการตามวรรคแรก ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวใหคณะกรรมการแตละคณะ
รายงานผลดําเนินการตออธิการบดี 

 
องคประกอบของคณะกรรมการ 

 

 ขอ ๕๓ คณะกรรมการตามขอ ๕๒ แตละคณะใหประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน             
และกรรมการอยางนอย ๒  คน ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยจะแตงตั้งบุคคลที่มิใช
พนักงานรวมเปนกรรมการดวยก็ได 
 ถาประธานกรรมการไมมาหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได และมีกรรมการมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานการ
ประชุมเฉพาะคราวนั้น 

 
 ขอ ๕๔  ในการซื้อหรือการจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งกรรมการเปดซองสอบราคาและหรือ
กรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคาเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ และหรือกรรมการตรวจ
การจาง 
 การแตงตั้งคณะกรรมการควรแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจางนั้น
เขารวมเปนกรรมการดวย 
 สําหรับการซื้อหรือจางในวงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  จะแตงตั้งพนักงานของมหาวิทยาลัยคน
หนึ่งซึ่งมิใชผูจัดซื้อหรือจัดจางเปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจางนั้นโดยใหปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการจางก็ได 
  

องคประชุมและมติ 
 

 ขอ ๕๕ ในการประชุมของคณะกรรมการแตละคณะตองมีกรรมการรวมประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่งในการ      
ลงมติ 
 มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด กรรมการผูใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการใหทําบันทึก
ความเห็นแยงไวดวย 



๒๓

 คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
 

ขอ ๕๖ คณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีหนาที่ดงัตอไปนี ้
(๑) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐาน  
      ตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผยตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด 
      และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผูเสนอราคา  และเอกสารประกอบ 
     ใบเสนอราคาทุกแผน 
(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา  แคตตาล็อก หรือแบบรูปและ 
       รายละเอียด  แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
(๓) พิจารณาคดัเลือกพัสด ุหรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม (๒) ที่มีคุณภาพ 
       และคุณสมบัติเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยมากทีสุ่ดแลวเสนอใหซ้ือหรือจาง 
      จากรายการที่คัดเลือกไวแลวซ่ึงเสนอราคาภายในวงเงินที่จะซื้อหรือจาง  และอยูใน 
      ดุลยพินจิของคณะกรรมการที่จะตอรองราคาหรือไมก็ได 

              ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจาง
ดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับมหาวิทยาลัยในเวลาที่กําหนด                                      
ตามเอกสารสอบราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคารายที่เห็น  
สมควรซื้อหรือจางในลําดับถัดไป 
  ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควร   
ซ้ือหรือจางสูงกวาวงเงินทีจ่ะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ดําเนินการตามขอ ๕๗ 

(๔) ในกรณีทีม่ีผูเสนอราคาถูกตองตามรายการละเอยีดและเงื่อนไขที่กาํหนดไวใน 
       เอกสารสอบราคาเพียงรายเดยีว ใหคณะกรรมการเสนอซื้อ หรือจางจากผูเสนอ 
       รายนั้น 
(๕) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นชอบดวยเอกสารที่ไดรับไว 
       ทั้งหมดตออธิการบดีเพือ่ส่ังการ โดยเสนอผานหัวหนางานพัสด ุ 
 

 ขอ ๕๗ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาที่ปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่
คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางยังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาดําเนินการตามลําดับ  ดังนี้ 

(๑) เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูเสนอราคา 
      รายนั้นยอมลดราคาลงอยูในวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ใหเสนอซื้อหรือจางจาก    
      ผูเสนอราคารายนั้น 



๒๔

                          (๒) ถาผูเสนอราคาไมยอมลดราคาหรือลดราคาแลวแตยังสูงกวาวงเงนิที่จะซื้อหรือจาง
ใหเรียกทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกนัดวยวิธียื่นซองเสนอราคาภายในวันที่
เปดซอง  หากรายใดไมมายืน่ซองใหถือวารายนั้นยืนตามราคาที่เสนอไวเดิม ทั้งนี้ 
ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูทีล่ดราคาลงต่ําสุดอยูแลวภายในวงเงินที่จะซื้อหรือจาง 

(๓) ถาปรากฏวา ราคาต่ําสุดของรายที่ไดตอรองราคาใหมยังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือ
จางหรือไมมผูียินยอมลดราคาเลย ใหเสนอความเหน็ตออธิการบดีเพื่อประกอบการ
ใชดุลยพนิิจวาสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องานหรือขอเงนิเพิ่มเติม
หรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดําเนินการตอไป 

 
คณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคา 

 
 ขอ ๕๘  คณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนาที่ดังนี ้

(๑)  เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กําหนดและใหกรรมการ
ทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคา 
ทุกแผน 

(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานตาง ๆ พัสดุ
ตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่
ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 

ในกรณีผูเสนอราคารายใดเสนอราคารายละเอียดแตกตางไปจาก
เงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาในสวนที่มใิชสาระสําคัญ และความ
แตกตางนัน้ไมมีผลทําใหเกดิการไดเปรยีบเสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอื่น หรือ
เปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรนใหผูเขาประกวดราคา โดยไมตดัผู
เขาประกวดราคารายนั้นออก 

ในการพจิารณาคณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคา
รายใดกไ็ด แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลีย่นแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได 

(๓) พิจารณาคดัเลือกพัสดุ หรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม  (๒) ที่มีคุณภาพ
และคุณสมบัตเิปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยมากที่สุด แลวเสนอใหซ้ือหรือจางจาก
รายที่ไดคัดเลอืกไวแลวซ่ึงเสนอราคาภายในวงเงินที่จะซื้อหรือจาง และอยูในดุลย
พินิจของคณะกรรมการที่จะตอรองราคาหรือไมก็ได 

  



๒๕

  ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซือ้หรือจาง
ดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญา หรือขอตกลงกับมหาวิทยาลัยในเวลาที่กําหนดตาม
เอกสารประกวดราคา  ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคารายที่เห็นสมควร
ซ้ือหรือจางในลําดับถัดไป 

 ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอให
เสนอราคาใหมพรอมกันดวยวิธียืน่ซองเสนอราคาหรือวธีิอ่ืนใดตามที่
คณะกรรมการเห็นวาเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

 ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็น 
สมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางใหคณะกรรมการรับซองและ
พิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามขอ ๕๗ โดยอนุโลม 

(๔) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ 
       ไดรับไวทั้งหมดตออธิการบด ีโดยเสนอผานหัวหนางานพัสด ุ

 
 ขอ ๕๙  เมื่อคณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคาไดพิจารณาตามขอ ๕๘ (๒) 
แล วปร ากฏว ามี ผู เ สนอราคาร าย เดี ย วห รือมี ผู เ สนอราคาหลายร ายแต ถู กต อ งตรงตาม 
รายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการรับซองและพิจารณาการ
ประกวดราคาดําเนินการตามขอ ๕๘ (๓) โดยอนุโลม 
 
 ขอ ๖๐  ในกรณีไมมีผูเสนอราคาหรือมีแตไมถูกตองตรงตามแบบรูปรายการละเอียดและเงื่อนไข
ที่กําหนด ใหอธิการบดียกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ เพื่อดําเนินการจัดหาใหม 

 
 ขอ ๖๑ หลังจากการประกวดราคาแลวแตยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจางกับ 
ผูเสนอราคารายใด ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญในรายละเอียด หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซึ่งทําใหเกิดการไดเปรียบ
เสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคาดวยกันใหอธิการบดีพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น 

 
 ขอ ๖๒  การซื้อหรือการจางที่เปดโอกาสใหผูเขาเสนอราคายื่นขอเสนอทางการเงินมาดวย ตอง
กําหนดใหผูเสนอราคายื่นซองขอเสนอทางการเงินแยกมาตางหากและใหเปดซองขอเสนอทางการเงิน
พรอมกับการเปดซองราคาเพื่อทําการประเมินเปรียบเทียบตอไป ทั้งนี้ ใหกําหนดวิธีการ 
ขั้นตอนและหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาดวย 
 
 



๒๖

 คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
 
ขอ ๖๓  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ มีหนาที่ดังตอไปนี ้

(๑) ในกรณีเปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดใหดําเนนิการซือ้โดยวิธีตกลงราคา 
(๒) ในกรณีเปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสยีหายแกมหาวทิยาลัย ใหเชญิ

ผูมีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเหน็วาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวา
ราคาในทองตลาด ใหตอรองราคาเทาที่จะทําได 

(๓) ในกรณีเปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ ใหเสนออธิการบดี เพือ่
ติดตอส่ังซื้อโดยตรงจากตางประเทศ 

(๔) ในกรณีเปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากผูผลิต หรือผูแทนจําหนาย ใหปฏิบตัิ
เชนเดยีวกับ (๒)  

(๕)  ในกรณเีปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปน 
ตองระบุคุณลักษณะ หรือยีห่อเปนการเฉพาะ ใหปฏิบัติเชนเดยีวกับ (๒) 

(๖)  ในกรณเีปนพัสดุหากดาํเนินการจดัซื้อ หรือจะจดัซื้อโดยวิธีอ่ืนแลว ไมไดผลดี     
ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง และใหปฏิบัติเชนเดยีวกบั (๒) 

(๗)  ในกรณเีปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือส่ิงกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง       
ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (๒) 

(๘)  ในกรณเีปนพัสดุที่ไดซ้ือไวแลวแตมีความตองการใชเพิ่มขึ้นในสถานการณที่
จําเปนหรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย ใหเจรจากับผูขายรายเดิม  
เพื่อขอใหขายพัสดุตามรายละเอียดและราคาเดิม ภายใตเงือ่นไขเดิม หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นวาเหมาะสม   

(๙)   ในกรณเีปนพัสดุการเรยีนการสอน การวิจัย และการบริการสาธารณสุขที่เปน
ประโยชนตอการใชงานของมหาวิทยาลัย ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพขายพัสดุนั้น
โดยตรง แลวใหปฏิบัติเชนเดยีวกับ (๒)  

(๑๐)  ในกรณเีปนพัสดุที่จะจดัซื้อ  เปนพัสดุที่เกี่ยวพนักบัพัสดุที่ไดจดัซื้อไวกอนแลว
และมีความจําเปนตองจัดซื้อเพิ่มเติม ใหเจรจาผูขายรายเดมิ ตามสัญญาหรือ
ขอตกลงเดิมเพื่อขอใหขายพัสดุตามรายละเอียดและราคาเดิม หรือราคาที่
คณะกรรมการเหน็วาเหมาะสม 

(๑๑)  ในกรณทีี่เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุด
เสียหายเสียกอน ใหตรวจสอบราคาจากผูมีอาชีพจัดซอมพัสดุนั้น แลวปฏิบัติ 

 เชนเดยีวกับ (๒) 
 



๒๗

  (๑๒) ในกรณทีี่อธิการบดีเหน็สมควรเนื่องจากมีความจําเปนเรงดวนตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ใหเชิญชวนเฉพาะผูมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไมนอยกวาสาม
รายใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตงานนั้นมีผูประกอบการที่มคีุณสมบัติตรงตามที่
กําหนดนอยกวาสามราย 

(๑๓) ในกรณทีี่เปนพัสดุที่ตองจัดซื้อตามเงื่อนไขของแหลงเงิน ใหปฏิบัติ        
เชนเดยีวกับ (๒) 

 ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ได รับไว 
ทั้งหมดตออธิการบดีเพื่อส่ังการ โดยเสนอผานหัวหนางานพัสดุ 

 

คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
 

ขอ ๖๔  คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ  มีหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  เชิญผูมีอาชีพรับจางทํางานโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้น 

ยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่ประมาณได  หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 

(๒) กรณีที่ไดดําเนินการจางหรือจะจัดจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี  ใหสืบราคาจาก 
        ผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรง  หรือผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือ 
        ประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป  (ถามี)  หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควร 
        จาง เสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่ประมาณไดหรือราคาที่ 
        คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาเทาที่จะทําได 
(๓) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๓ (๔) ใหเจรจากับผูรับจางรายเดิม เพื่อขอใหมี 
        การจางตามรายละเอียดและราคาตามสัญญาหรือขอตกลงเดิม หรือราคาที่ 
        คณะกรรมการเห็นวาเหมาะสม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี)   
        หรือผลประโยชนสูงสุดที่มหาวทิยาลัยจะไดรับ 

 ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมด       
ตออธิการบดีเพื่อส่ังการโดยเสนอผานหัวหนางานพัสดุ 

 

คณะกรรมการจัดจางที่ปรึกษา 
 

ขอ ๖๕  คณะกรรมการจัดจางที่ปรึกษา มีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑) พจิารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายที่ยืน่ขอเสนอ 
(๒) พจิารณาอตัราคาจางและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกบับริการที่จะจาง 
(๓) ใหเชิญทีป่รึกษาที่เหน็สมควรจางมาเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม 
(๔) พจิารณาเงื่อนไขตาง ๆ ที่จะกําหนดในสัญญา 



๒๘

  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอ
อธิการบดีเพื่อส่ังการโดยเสนอผานหัวหนางานพัสดุ 

 

คณะกรรมการจัดจางออกแบบและหรือควบคุมงาน 
 

 ขอ ๖๖  คณะกรรมการจัดจางออกแบบและหรือควบคุมงานมีหนาทีด่ังตอไปนี ้
(๑)  พจิารณาการเสนองานของผูเสนอราคา คุณวุฒแิละประวัติการทํางานจํานวน

สถาปนิก  และหรือวิศวกรที่ประจําและไมประจํา หลักฐานเสนอผลงานที่ไดเคย
ปฏิบัติมาแลวของผูเสนอราคาแลวแตกรณ ี และลงลายมือช่ือกํากับไวในใบเสนอ
งานเพื่อเปนหลักฐาน 

(๒) เสนอจางผูที่มีขอกําหนดเหมาะสมที่สุด 
 ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ได รับไว 
ทั้งหมดตออธิการบดีเพื่อส่ังการโดยเสนอผานหัวหนางานพัสดุ 
 

คณะกรรมการแลกเปลี่ยนพสัดุ 
 

 ขอ ๖๗  คณะกรรมการแลกเปลี่ยนพัสด ุมีหนาที่ดังตอไปนี้ 
(๑)  ตรวจสอบและประเมนิราคาพัสดุที่ตองการแลกเปลี่ยนตามสภาพปจจุบันของ    

พัสดุนั้น 
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนวาเปนของใหมที่ยังไมเคย

ใชมากอน เวนแตพัสดุเกาทีจ่ะไดรับจากการแลกเปลี่ยนนัน้ไมทําใหมหาวิทยาลัย
ตองเสียประโยชน  หรือเพื่อประโยชนแกมหาวิทยาลัย 

(๓) เปรียบเทยีบราคาพสัดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาทีป่ระเมินตาม (๑) 
และราคาพัสดทุี่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยน ซ่ึงถือตามราคากลางหรือราคา
มาตรฐานหรือราคาในทองตลาดโดยทั่วไป 

 (๔) ตอรองกบัผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
 (๕) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบตัิตามขอ ๖๘ โดยอนุโลม 

 ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ได รับไว 
ทั้งหมดตออธิการบดีเพื่อส่ังการโดยเสนอผานหัวหนางานพัสดุ 
 

คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
 
 ขอ ๖๘  คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ มีหนาที่ดังตอไปนี ้

(๑) ตรวจรับพัสด ุณ ที่ทําการของมหาวิทยาลัยหรือสถานที่ซ่ึงกําหนดไวในสัญญา 
       หรือขอตกลง 



๒๙

          การตรวจรับพสัดุ ณ สถานที่อ่ืนนอกเขตมหาวิทยาลัยในกรณีที่ไมมี
สัญญาหรือขอตกลงจะตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีกอน  

(๒) ตรวจรับพัสดใุหถูกตองครบถวนตามหลกัฐานที่ตกลงกันไว สําหรับกรณีที่มีการ
ทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิค หรือทางวิทยาศาสตรจะเชิญ ผูชํานาญการ  
หรือผูทรงคุณวุฒิเกีย่วกับพสัดุนั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือ 
ตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชํานาญการหรอืผูทรงคุณวุฒนิั้น ๆ  ก็ได 

ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ให
ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ 

(๓) ใหตรวจรับพสัดุในวนัที่ผูขายนําพัสดุมาสงและดําเนินการใหแลวเสร็จสิ้นไป
โดยเร็วที่สุดอยางชาที่สุดไมเกิน ๗ วันทําการ นับแตวนัที่ประธานกรรมการไดรับ
ทราบการสงมอบงานเวนแตมีเหตุผลและความจําเปนจะตองขอขยายเวลาตรวจรับ
งานใหทํารายงานชี้แจงเหตผุลตอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ 

  หากมีปญหาอปุสรรคในการตรวจรับและไมสามารถตรวจรับใหเสร็จ
ส้ินภายในกําหนดเวลาตามวรรคแรก  ใหขยายเวลาการตรวจรับครั้งหนึ่งได ไมเกิน 
๑๐ วันทําการ และขยายเวลาการตรวจรับไดไมเกนิ ๒ คร้ัง ตอการสง มอบงาน ๑ 
คร้ัง 
  การตรวจรับพสัดุดังกลาวตามวรรคแรกไมใหนับระยะเวลาในการ
ทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรตาม (๒) เทากับ
ระยะเวลา ในการตรวจรับพสัดุดวย 

(๔) เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว  ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายไดสงมอบพัสดุ 
ถูกตอง  ครบถวนตั้งแตวนัทีผู่ขายนําพัสดนุั้นมาสง แลวมอบแกพนกังานพัสดุ
พรอมกับ ทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน และรายงานใหอธิการบดีทราบ 

                คณะกรรมการตรวจรับพัสดอุาจลงชื่อตรวจรับพัสดใุนใบสงสินคา
เปนหลักฐานแทนใบตรวจรับก็ได 

 (๕) ในกรณีทีผู่ขายสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวนหรือสงมอบครบจํานวนแตไม
ถูกตองทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่น ใหตรวจรับไว
เฉพาะจํานวนที่ถูกตองโดยถือปฏิบัติตาม (๔) และใหรีบแจงใหผูขายทราบภายใน 
๓ วันทําการนบัแตวันตรวจพบ แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยทีจ่ะปรับผูขาย
ในจาํนวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น 

 
 



๓๐

                          (๖)  การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกนัเปนชุดหรือหนวย  ถาขาดสวนประกอบอยางใด
อยางหนึ่งไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณใหถือวาผูขายมิไดสงมอบ
พัสดุนั้นและใหรีบแจงใหผูขายทราบภายใน ๓ วันทําการนับแตวนัที่ตรวจพบ 

 

คณะกรรมการตรวจการจาง 
 

 ขอ ๖๙ คณะกรรมการตรวจการจาง  มีหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมตามที่            

ผูควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายละเอยีดและขอกําหนดใน
สัญญาทุกสัปดาห รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของ    
ผูควบคุมตามขอ ๗๑ แลวรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป 

(๒) การดําเนนิการตาม (๑) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เหน็วาตามหลักวิชาการชาง
ไมนาจะเปนไปได หรือประโยชนของมหาวิทยาลัยใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่
ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจาง นั้น ๆ โดยใหมีอํานาจสั่ง
เปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามทีเ่ห็นควร และตามหลัก
วิชาการชางเพือ่ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา
หรือ เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย 

(๓) ใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด อยางชาไมเกิน ๑๐ วัน 
       ทําการนับแตวันทีป่ระธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน เวนแตมีเหตุผล 
       และความจําเปนจะตองขอขยายเวลาตรวจการจาง  ใหทํารายงานชีแ้จงเหตุผลตอ 
       มหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมตัิ 

 หากมีปญหาอุปสรรคในการตรวจการจางและไมสามารถตรวจการ
จางใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาตามวรรคแรก ใหขอขยายเวลาการตรวจการจาง
คร้ังหนึ่งไดไมเกิน ๑๐ วันทําการ แตจะขยายเวลาการตรวจการจางไดไมเกิน ๒ 
คร้ัง ตอการสงมอบงาน ๑ คร้ัง 
  การตรวจการจางดังกลาวตามวรรคแรก  ไมใหนับระยะเวลาในการ
ทดลองหรือตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรที่จะเชิญผูชํานาญการหรือ
ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการจางนั้นมาใหคําปรึกษา เขากับระยะเวลาในการตรวจ      
การจางดวย 

(๔) เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด      
และขอกําหนดในสัญญาแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตัง้แตวันที่ผู
รับจางสงงานจางนั้น และใหทําใบตรวจรบังานโดยลงชือ่ไวเปนหลักฐานเพื่อทํา
การเบิกจายเงนิตามระเบยีบของมหาวิทยาลัย และรายงานใหอธิการบดีทราบ 



๓๑

                          (๕) ในกรณทีี่ผูรับจางสงมอบงานถูกตองตามแบบรูปรายการละเอยีด และขอกําหนดใน
สัญญาแตไมครบจํานวนหรอืสงมอบครบจํานวนแตไมถูกตองตามแบบรูปรายการ
ละเอียดและขอกําหนดในสญัญาทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปน
อยางอื่น ใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่ถูกตองโดยถือปฏิบัติตาม (๔) และใหรีบ
แจงใหผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการนบัแตวันตรวจพบ แตทั้งนี้ ไมตองตัด
สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่ปรับผูรับจางในจาํนวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไม
ถูกตองนั้น 

 คณะกรรมการตรวจการจางอาจลงชื่อตรวจการจางในใบสงงานจางเปนหลักฐานแทนใบตรวจ
รับงานจางก็ได 
 

สวนท่ี ๓ 
ผูควบคุมงาน 

 

 ขอ ๗๐ งานกอสรางทุกประเภท ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งผูควบคุมงาน 
 ผู รับจ างจะตองจัด ผูควบคุมงานที่มีความรู และมีความชํ านาญงานการกอสร างให 
เหมาะสมกับสภาพงานการกอสรางนั้นๆ  
 ผูรับจางจะตองสงรายชื่อผูควบคุมงาน  หรือผูตรวจหรือผูแทนใหมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  
และในกรณีที่ผูควบคุมงานไมสามารถปฏิบัติงานได ผูรับจางจะตองเสนอชื่อผูควบคุมงานปฏิบัติงาน
แทน  ผูที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากมหาวิทยาลัยกอน 
 

 ขอ ๗๑  ผูควบคุมงานที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง  มีหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑)  ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางาน      

จางนั้น ๆ  ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอยีดและขอกําหนดไวในสัญญา
ทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมตัดทอนงานจาง ไดตามที่เห็นสมควร
และตามหลักวิชาการชาง เพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอยีดและขอกําหนด
ในสัญญาและใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทราบ 

  การสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิม่เติมหรือตัดทอนงานจางดงักลาว         
ถา ผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็ส่ังใหหยดุงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือ
ทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบตัิใหถูกตองตามคําสั่ง และ
ใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที 

  
 



๓๒

    (๒)  ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญามีขอความ 
ขัดกัน หรือเปนที่คาดหมายไดวาแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการ   
ละเอียดและขอกําหนดในสญัญาแตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรงหรือไมเปน  
ไปตามหลักวชิาการชางที่ดหีรือไมปลอดภัยใหส่ังหยุดงานนั้นไวกอน แลว
รายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันท ี    

   (๓) จดบนัทกึการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตกุารณแวดลอมเปนรายวันพรอมทั้ง
ผลการปฏิบัติงานอยางนอย  ๒ ฉบับ และผูควบคุมงานเก็บรักษาไว ๑ ฉบับ โดย
ถือวาเปนเอกสารสําคัญของมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมี
หนาที่ดําเนินการในสวนที่เกีย่วของการบนัทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุ
รายละเอียดขั้นตอนการปฏบิัติงานและรายละเอียดวัสดทุี่ใชดวย 

(๔) รายงานผลและสรุปความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตาม   
สัญญาหรือไม  ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบภายใน ๓ วันทําการ นับแต 
วันถึงกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึงกําหนดสงมองาน
แตละงวด 

 การสงมอบพัสดุหรืองานจางใหผู รับจางทําหนังสือสงหัวหนางานพัสดุเพื่อดําเนินการ               
ตอไป 

 

หมวด ๕ 
การจายเงินลวงหนา 

 
 ขอ ๗๒ การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูขายหรือผูรับจางจะกระทํามิได เวนแตมี
ความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจใหจายเงินลวงหนาได ในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑) การซื้อหรือการจางจากสวนราชการ จายไดไมเกินรอยละ ๕๐ ของราคาซื้อหรือ     
ราคาจาง 

(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในตางประเทศ ใหจายตามที่ตกลงกับองคการ    
ระหวางประเทศ 

(๓) การชําระเบี้ยประกนัภยั จายไดเทาที่จายจริง 
(๔) การบอกรบัวารสารหรือการสั่งจองหนงัสือ หรือการจัดซื้อฐานขอมูลสําเร็จรูป 
       (CD-ROM) หรือการจดัหาสื่อ หรือวสัดุสารสนเทศอื่นที่มีลักษณะจะตองบอกรบั

เปนสมาชิกกอน และมีกาํหนดการออกเปนวาระดังเชนวารสาร หรือการบอกรับ 
เปนสมาชิก INTERNET เพื่อใหสามารถใชประโยชนเรียกคนหาขอมูลขาวสาร    
จากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยอาศัยระบบเครอืขายคอมพิวเตอรจายไดเทาที่จายจริง 

 



๓๓

   
(๕) การซื้อหรือการจางโดยวธีิสอบราคาหรือประกวดราคาจายไดไมเกนิรอยละ ๑๕ 

ของราคาซื้อหรือราคาจาง แตทั้งนี้จะตองกําหนดอัตราคาพัสดุหรือคาจางที่จะจาย 
ลวงหนาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาดวย 

(๖) การซื้อหรือการจางโดยวธีิพิเศษ ใหจายไดไมเกนิรอยละ ๑๕ ของราคาซื้อหรือ 
ราคาจาง 

(๗) การซื้อหรือการจางตามแบบธรรมเนียมการคาระหวางประเทศใหกระทาํไดโดย 
เปดเลตเตอรออฟเครดิต หรือโดยวิธีใชดราฟต  แลวแตความเหมาะสม 

 
 ขอ ๗๓ ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินลวงหนาในการเชาสังหาริมทรัพยและหรือ
อสังหาริมทรัพยใหกระทําไดเฉพาะการเชาซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน ๓ ป ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑)  ของคาเชาทั้งสัญญา 
(๒)  การเชาจากเอกชนจายไดไมเกนิรอยละ ๒๐ ของคาเชาทั้งสัญญา 
 

 ขอ ๗๔ การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๗๒(๑), (๒), (๓), (๔) และ (๗) ไมตอง
เรียกหลักประกัน 
 สวนการจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๗๒ (๕), (๖) ผูขายหรือผูรับจางจะตองนํา
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๘๒ มาค้ําประกันเงินที่รับลวงหนาไปนั้น 
 

หมวด ๖ 
สัญญาและหลักประกัน 

สวนท่ี ๑ 
สัญญา 

 
 ขอ ๗๕  การซื้อหรือจางที่ตองออกหนังสือสนองรับราคาและนัดทําสัญญา ถาผูมีอํานาจอนุญาต
การซื้อหรือจางไดอนุญาตครั้งนั้นแลว ใหหัวหนางานพัสดุมีอํานาจลงนามในหนังสือสนองรับราคาและ
นัดทําสัญญาได 

 
 ขอ ๗๖ การจัดหาใหทําสัญญาเปนหนังสือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด เวนแตในกรณี    
ดังตอไปนี้ จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี 

(๑) การซื้อ  การจาง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา 



๓๔

  (๒) การจัดหาที่สามารถสงมอบพัสดุไดครบถวน ใน ๕ วันทําการ นับแตวันทาํขอตกลง 
(๓) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามขอ ๑๘ (๑), (๒), (๓) และ (๗) 
(๔) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๓ 
(๕) การเชา ซ่ึงมหาวิทยาลัยไมตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา 
(๖) การแลกเปลี่ยนพัสด ุ

 ในกรณีการซื้อหรือการจางที่มีวงเงินเกินกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหเรียกหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใดตามขอ ๘๒ ตามอัตราที่กําหนดในขอ ๘๓ 

 
คาปรับ 

 

 ขอ ๗๗ การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือสําหรับการซื้อตามขอ ๑๒ ใหกําหนดคาปรับ
เปนรายวันในอัตราไมนอยกวารอยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ไมไดรับมอบ 
 สําหรับการจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน ซ่ึงไมรวมการจางเหมาบริการให
กําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราไมนอยกวา รอยละ ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น 
 สําหรับคาปรับในกรณีการจางเหมาบริการและหรือการเชาสังหาริมทรัพยและหรือ
อสังหาริมทรัพยใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี 
 ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป 
แลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณแมคูสัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แตยัง
ขาดสวนประกอบบางสวน  ตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญาใหถือวาไมได
สงมอบสิ่งของนั้นเลย ใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด  
 ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งคาติดตั้งหรือทดลองดวย ถาติดตั้งหรือทดลอง         
เกินกวากําหนดตามสัญญาเปนจํานวนเทาใดใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กํ าหนดของราคา 
ทั้งหมด 
 เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง  ใหมหาวิทยาลัยรีบแจงการเรียกคาปรับ
ตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญาและเมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ ใหมหาวิทยาลัยบอกสงวนสิทธิ์
การเรียกคาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา 
 

 ขอ ๗๘  สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลว  จะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได  เวนแต
การแกไขนั้นจะเปนความจําเปน  โดยไมทําใหมหาวิทยาลัยตองเสียประโยชน หรือเปนการแกไขเพื่อ
ประโยชนแกมหาวิทยาลัย  ใหคณะกรรมการตรวจรับหรือคณะกรรมการตรวจการจางทําเรื่องเสนอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงตอไป 



๓๕

  สําหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง จะตองไดรับการ
รับรองจากวิศวกร  สถาปนิก วิศวกรผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิซ่ึงรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง 
คุณลักษณะเฉพาะแบบและรายงานกอสรางหรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้น  แลวแตกรณีดวย 

 

การบอกเลิกสัญญาและการปรับ 
 

 ขอ ๗๙  ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาใชสิทธิ์บอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง 

 

 ขอ ๘๐ ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได  และตองมีการปรับตาม
สัญญาหรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับเกินรอยละ ๑๐ ของวงเงินคาพัสดุหรือคาจางให
มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับ
ใหแกมหาวิทยาลัยโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ  ทั้งสิ้น ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาผอนปรนการบอกเลกิสญัญาได
เทาที่จําเปน คํายินยอมเสียคาปรับใหทําเปนหนังสือตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 

 

การงด  การลดคาปรับ หรือการขยายเวลา 
 

 ขอ ๘๑ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ 

(๑) เหตุเกดิจากความผิดหรือความบกพรองของมหาวิทยาลัย 
(๒) เหตุสุดวสัิย 
(๓) เหตเุกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดทีคู่สัญญาไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย 

 ใหมหาวิทยาลัยระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหมหาวิทยาลัยทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแตเหตุนั้นไดส้ินสุดลง  หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนดคูสัญญาจะยกมากลาวอาง
เพื่อขอลดหรืองดคาปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (๑) ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือ
มหาวิทยาลัยทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
 

สวนท่ี ๒ 
หลักประกัน 

 

 ขอ ๘๒   หลักประกันซอง  หลักประกันสัญญา หลักประกันขอตกลงเปนหนังสือหลักประกัน
ผลงาน และหรือหลักประกันรับเงินลวงหนา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ 

(๑)  เงนิสด 
(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซ่ึงเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้น ชําระตอมหาวิทยาลัยหรือ    

กอนวนันั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 



๓๖

                           (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
(๔) พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
 

 ขอ ๘๓  หลักประกันซอง  หลักประกันสัญญา  หลักประกันขอตกลงเปนหนังสือหลักประกัน
ผลงาน  และหรือหลักประกันการรับเงินลวงหนา ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕  
ของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้นหากเกินอัตราดังกลาวใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุญาต 
 ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ป และหรือพัสดุนั้นไมตองมี
การประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง  เชน พัสดุใชส้ินเปลืองใหกําหนดหลักประกันในอัตราไมนอยกวา
รอยละ ๕ ของราคาพัสดุที่สงมอบในแตละปของสัญญา โดยใหถือวาหลักประกันนี้เปนการค้ําประกัน
ตลอดอายุสัญญา  และหากในปตอไปราคาพัสดุสงมอบแตกตางไปจากราคาในรอบปกอนใหปรับปรุง
หลักประกันตามอัตราสวนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเทาที่จําเปนกอนครบรอบป 
 การกําหนดหลักประกันตามวรรค ๑ และวรรค ๒  จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบ
ราคาหรือเอกสารประกวดราคาและหรือในสัญญาดวย 
 ในการทําสัญญาเพิ่มเติม หากหลักประกันที่มีอยูเดิมไมเหมาะสมเพราะเปลี่ยนแปลงเพิ่ม        
เนื้องานใหเพิ่มหลักประกันสัญญาไดเทาที่จําเปน 
 ในกรณีที่ผูเสนอราคา หรือคูสัญญาวางหลักประกันที่มีมูลคาสูงกวาที่กําหนดไวในระเบียบ
เอกสารสอบราคา  หรือเอกสารประกวดราคา  หรือสัญญา ใหอนุโลมรับได 

 

 ขอ ๘๔  ในกรณีสวนราชการเปนผูเสนอราคาหรือเปนคูสัญญา ไมตองวางหลักประกันและใน
กรณีที่มหาวิทยาลัยเปนคูสัญญากับเอกชน มหาวิทยาลัยไมตองวางหลักประกัน 

 

สวนท่ี ๓ 
การคืนหลักประกัน 

 

 ขอ ๘๕ ใหมหาวิทยาลัยคืนหลักประกันใหผูเสนอราคา คูสัญญา หรือผูค้ําประกันตาม
หลักเกณฑ  ดังนี้ 

(๑)  หลักประกันซองใหคืนใหแกผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน ภายใน ๑๕ วันนับแต
วันที่ ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายที่มหาวิทยาลัย 

       คัดเลือกไวไมเกนิ ๒ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูเสนอ 
       ราคาไดพนจากขอผูกพนัแลว 
(๒) หลักประกันสัญญาและหรือหลักประกันขอตกลงเปนหนังสือและหรือหลักประกัน    

ผลงานใหคืนใหแกคูสัญญาหรือผูค้ําประกนั ภายใน ๑๕ วัน นับแตวนัที่
มหาวิทยาลัย ไดรับหนังสือขอคืนหลักประกันทั้งนี้การคืนดังกลาวจะตองพนจากขอ
ผูกพันตามสญัญาแลว 



๓๗

                          (๓) หลักประกันการรับเงนิลวงหนาใหคืนแกผูขายหรือผูรับจาง  ตามที่กําหนดไวใน  
สัญญาหรือขอตกลง 

 การจัดหาที่ไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง ใหคืนหลักประกันสัญญาและหรือ
หลักประกันขอตกลงเปนหนังสือใหแกคู สัญญาหรือ ผูค้ํ าประกันตามอัตราสวนของพัสดุ                        
ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดรับมอบไวแลว  ตามที่คูสัญญารองขอ 
 

สวนท่ี ๔ 
การลงโทษผูท้ิงงาน 

 

 ขอ ๘๖  ผูที่เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคา  ซ่ึงไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไป
ทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด หรือคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ขอตกลงนั้นโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหรายงานสภามหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาใหผูไมปฏิบัติตาม      
ขอผูกพันของมหาวิทยาลัยเปนผูทิ้งงาน แลวรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการพรอมเวียนแจง
ใหผูเกี่ยวของทราบตอไป 
 หามมหาวิทยาลัยกอนิติ สัมพันธกับผูทิ้ งงานที่ได รับแจงเวียนชื่อเวนแตจะได รับการ 
เพิกถอนจากการเปนผูทิ้งงานแลว 
 ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวา มีการกระทําโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเขาเสนอ
ราคากับมหาวิทยาลัยใหพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาที่มีการกระทําดังกลาวเสมือนเปนผูทิ้งงานและ
ดําเนินการตามขั้นตอนในวรรคหนึ่งและวรรคสองโดยอนุโลม 
 

หมวด ๗ 
การควบคุมและการจําหนายพัสด ุ

สวนท่ี ๑ 
การยืม 

 
 ขอ ๘๗ การใหยืมหรือนําพัสดุไปใช ใหกระทําไดเฉพาะเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยและเพื่อ
สวัสดิการเทานั้น 

 

 ขอ ๘๘ การยืมพัสดุประเภทใชคงรูปไปใชปฏิบัติงานใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนหนังสือ
แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑) การยืมในระหวางหนวยงานของมหาวทิยาลัยใหหวัหนาหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
      นั้น ๆ  เปนผูอนุมัติแลวแตกรณ ี
(๒) การยืมกรณีอ่ืนนอกจาก (๑) ใหขออนมุัติจากมหาวิทยาลัย 



๓๘

  ขอ ๘๙ ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย  
หากเกิดการชํารุดเสียหายหรือใชการไมไดหรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิม
โดยเสียคาใชจ ายของตนเองหรือชดใช เปนพัสดุประเภท  ชนิด  ขนาด  ลักษณะและคุณภาพ                     
อยางเดียวกันหรือสูงกวา หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว 
 
 ขอ ๙๐ การยืมพัสดุประเภทใชส้ินเปลืองระหวางมหาวิทยาลัยกับสวนราชการ ใหกระทําได
เฉพาะเมื่อสวนราชการผูยืมมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวนจะดําเนินการจัดหาไดไม      
ทันการและมหาวิทยาลัยมีพัสดุนั้น ๆ  พอที่จะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกการปฏิบัติงานหรือ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 การยืมใหมีหลักฐานการยืมเปนหนังสือที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ โดยปกติผูยืมจะตองจัดหา
พัสดุประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหกับมหาวิทยาลัย 
 
 ขอ ๙๑ เมื่อครบกําหนดยืม ใหผูยืมหรือผูรับหนาที่มีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืมไปคืนภายใน
กําหนด ๑๕ วันทําการนับแตวันครบกําหนด  กรณีมิไดรับคืนใหรายงานอธิการบดี เพื่อส่ังการตอไปการ
ติดตามทวงพัสดุคืนใหทําเปนหนังสือตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
 

สวนท่ี ๒ 
 การควบคุม 

 
 ขอ ๙๒  พัสดุของมหาวิทยาลัยไมวาจะไดมาดวยวิธีใด ใหพนักงานพัสดุจัดทําทะเบียนไวเปน
หลักฐาน  
  
 ขอ ๙๓  การเก็บรักษาพัสดุ ใหเปนหนาที่ของพนักงานพัสดุเปนผูรับผิดชอบในการรับจายพัสดุ
ใหมีหลักฐานการรับจายโดยละเอียดถูกตองครบถวนตรงกัน พัสดุคงเหลือวันใดจะตองตรงกับยอด
คงเหลือในทะเบียนวันนั้น  การเก็บรักษาตองใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย และใหครบถวนถูกตอง
ตรงตามทะเบียน 
 หากปรากฏวาพัสดุที่เก็บรักษาหรือที่ใชงานเกิดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม
จํ า เปนตองใชในการปฏิบัติ งานหรือปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัยตอไปใหมหาวิทยาลัย 
ดําเนินการตามขอ ๙๘  และใหดาํเนินการตามขอ ๑๐๐, ๑๐๑, ๑๐๒, ๑๐๓ โดยอนุโลม 
 



๓๙

  ขอ ๙๔ การเบิกพัสดุ ใหผูบริหารตั้งแตระดับตําแหนงหัวหนางานขึ้นไป หรือผูที่ไดรับ
มอบหมายที่ตองใชพัสดุ เปนผู เบิกและใหหัวหนางานพัสดุหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปน 
ผูส่ังจาย 

 
 ขอ ๙๕ ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิก และเอกสารประกอบ (ถามี) แลว
ลงทะเบียนทุกครั้งที่มีการจายแลวเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย 
 

การตรวจสอบวัสดุคงเหลือสิ้นป 
 
 ขอ ๙๖  กอนสิ้นเดือนกันยายนของทุกป ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งพนักงานพัสดุคนหนึ่งและ
พนักงานซึ่งมิใชพนักงานพัสดุอีกคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน เพื่อทําหนาที่ตรวจนับและ
ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ของป 
 

การตรวจสอบครุภัณฑ 
 
 ขอ ๙๗ การตรวจสอบครุภัณฑ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งพนักงานพัสดุคนหนึ่งรวมกับพนักงาน
ซ่ึงมิใชพนักงานพัสดุอีกคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน เพื่อทําการตรวจสอบครุภัณฑโดยใหทํา
การตรวจนับ ๒ ปตอคร้ัง 
 
 ขอ ๙๘ เมื่อมหาวิทยาลัยไดรับรายงานดังกลาวตามขอ ๙๓ วรรค ๒ ขอ ๙๖ และขอ ๙๗ และ
ปรากฏวามีพัสดุชํารุดเสื่อมคุณภาพหรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ตอไป ก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบหาขอเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่งโดยใหนําความในขอ ๕๓, ๕๔, 
และ ๕๕ มาบังคับใชโดยอนุโลม 

 
 ขอ ๙๙ ผลจากการสอบสวนตามขอ ๙๘ เมื่อปรากฏตัวผูตองรับผิดชอบใหดําเนินการ ดังนี้ 

(๑)  กรณีที่สามารถแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมได ใหแกไขซอมแซมโดยคาใชจาย 
ทั้งหมดเปนของผูยืมตองรับผิดชอบ 

(๒) กรณีสูญไป หรือไมสามารถแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมได ใหชดใชเปนพัสดุ     
ประเภท ชนิด ลักษณะ และขนาดอยางเดียวกัน หรือคลายคลึงกัน โดยมสีภาพ
เทียบเทาพัสดทุี่ไดชํารุดเสื่อมไป หรือสูญไป หรือชดใชเปนเงินตามทีม่หาวิทยาลัย      
กําหนด 

 



๔๐

 กรณีชดใชเปนเงิน ถาผูรับผิดไมสามารถใชไดภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับแจงใหชดใชผูรับผิด
จะขอผอนผันใหชําระเปนรายเดือนได  แตจะตองชดใชใหเสร็จสิ้นภายในเวลาไมเกนิ ๑ ป หรือภายใน
เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยจะตองทําหนังสือขออนุมัติตอมหาวิทยาลัยกอน 
 ในกรณีขอผอนผันให ผู รับผิดทําหนังสือ รับสภาพหนี้พรอมทั้ ง เสนอหลักประกันที่ 
เหมาะสมไวเปนหลักฐานดวย 
 

สวนท่ี ๓ 
การจําหนาย 

 

 ขอ  ๑๐๐  การจําหนายพัสดุที่หมดความจําเปนหรือหากใชปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
ตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหพนักงานพัสดุเสนอรายงานตอมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งให
ดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี้ 

(๑)  ขายใหดําเนินการขายตามวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อหรือการจางมาใชโดยอนุโลม 
(๒) แลกเปลี่ยนใหดําเนินการตามวิธีการและเปลี่ยนที่กําหนดไวในระเบียบนี ้

                (๓) โอนและหรือบริจาคใหแกสวนราชการหรอืองคการสาธารณกุศลที่สภามหาวิทยาลัย 
ใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ใหมหีลักฐานการสงมอบและรับมอบไวเปนหลักฐานตอกนั 
ดวย 

(๔) การแปรสภาพหรือทําลาย 
 

 ขอ ๑๐๑ เงนิทีไ่ดจากการดําเนินการขอ ๑๐๐ ใหนําสงเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
 

สวนท่ี ๔ 
การจําหนายเปนสูญ 

 

 ขอ ๑๐๒ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือผูรับผิดแตไมสามารถชดใชตาม        
ขอ ๙๙ ใหมหาวิทยาลัยจําหนายพัสดุนั้นเปนสูญ 

 

สวนท่ี ๕ 
การลงจายจากทะเบียน 

 

 ขอ ๑๐๓  เมื่อไดดําเนินการจําหนายแลวใหพนักงานพัสดุลงจายพัสดุนั้นจากทะเบียนทันที 
สําหรับพัสดุซ่ึงตองจดทะเบียนตามกฎหมายใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ดวย 
 
 



๔๑

 สวนท่ี ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 
 ขอ ๑๐๔  ผูมีอํานาจหรือหนาที่ดําเนินการตามระเบียบนี้ หรือผูหนึ่งผูใดกระทําการโดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริตหรือกระทําการโดยการ 
ปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่สอใหมีการสมยอมกันในการ        
เสนอราคา ถาเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัยและตองถูกดําเนินการทางวินัยตาม
ขอบังคับ วาดวย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
 การลงโทษทางวินัยไมเปนเหตุใหผูกระทําความผิดพนจากความรับผิดทางแพงและหรือ
ความผิดทางอาญา (ถามี) 

 

หมวด ๘ 
บทเฉพาะกาล 

 

 ขอ ๑๐๕  การพัสดุที่อยูระหวางการดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับให
ดําเนินการไปตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิมตอไปจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวาจะสามารถ
ดําเนินการตามระเบียบนี้ได 

 

 ขอ ๑๐๖ การไดมาซึ่งพัสดุและหรือการดําเนินการนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ให
คณะกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติ   
 

ประกาศ  ณ วนัที่  ๒๗  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
                                                                  
 
 

(ศาสตราจารยเกียรติคณุ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 
               นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 

 


