
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา 
วาดวย การพัสดุ   

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
-------------------------------------- 

  

โดยท่ีเปนการสมควรออกระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การพัสดุ เพ่ือใชในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัย จึงอาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑(๑๒) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และขอ ๑๘ แหงระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
พ.ศ. ๒๕๕๓ และสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๙/๒๕๕๓ เม่ือวันท่ี ๒๗  พฤศจิกายน 
พ.ศ.  ๒๕๕๓ ใหออกระเบียบ ไวดังตอไปนี้ 
 
 ขอ ๑   ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓”  

 ขอ ๒   ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 

 ขอ ๓  ใหอธิการบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศหรือกําหนดแนว
ปฏิบัติตามระเบียบนี ้ในกรณีมีปญหาตามระเบียบนี้ใหอธิการบดเีปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนท่ีสุด 
 

หมวด ๑ 
ขอความท่ัวไป 

สวนที ่๑ 
 

ขอ ๔  ในระเบียบนี ้
 “มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยพะเยา 

“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยพะเยา 
“อธิการบดี”   หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และใหหมายรวมถึงผูท่ี

อธิการบดีมอบหมายดวย 
“หนวยงานของมหาวิทยาลั ย”  หมายความวา  ส วนงานตามมาตร า ๗ แห ง

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

ไดรับแตงต้ังจากอธิการบดีใหปฏิบัติหนาท่ีเชนเดียวกับผูอํานวยการกองคลังดวย 

 

 



๒

   “พนักงานพัสดุ”  หมายความวา พนักงานพัสดุของมหาวิทยาลัยท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวของกับ
การพัสดุ หรือผูท่ีไดรับแตงต้ังจากอธิการบดีใหมีหนาที่ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี ้
  “พนักงาน” หมายความวา พนักงานและ หรือลูกจางของมหาวิทยาลัย  และให             
หมายรวมถึงพนักงานตามสัญญาจางพิเศษดวย 
  “ที่ปรึกษา”  หมายความวา บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ หรือสามารถ
ใหบริการเปนท่ีปรึกษาทางวิศวกรรม สถาปตยกรรม เศรษฐศาสตร หรือสาขาอื่น รวมท้ังใหบริการ      
ดานศึกษา สํารวจออกแบบและควบคุมงาน และการวิจัย แตไมรวมถึงการใหบริการออกแบบและ
ควบคุมงานกอสราง 
  “ผูเสนอราคา”  หมายความวา นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาท่ีประกอบธุรกิจบริการดาน
การซื้อ ขาย การแลกเปลี่ยน การใหการรับจาง หรือการออกแบบควบคุมงานกอสราง หรือสวนราชการ 
สถาปนิก วิศวกร หรือผูชํานาญการสาขาใดสาขาหนึ่ง ในสังกัดมหาวิทยาลัยหรือหนวยงานอื่นท่ี
อธิการบดีเห็นเหมาะสม 
  “คณะกรรมการ”  หมายความวา คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย 
  “การพัสดุ”  หมายความวา  การซื้อ การจาง การจัดทําเอง การจางท่ีปรึกษา การจาง
ออกแบบ การจางควบคุมงาน การจัดจางแบบเบ็ดเสร็จ การแลกเปลี่ยน การประกันภัย การเชา            
การควบคุม การจําหนาย การจําหนายเปนสูญ และการดําเนินการอื่น ๆ ท่ีกําหนดไวในระเบียบนี ้
  “พัสดุ”  หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดิน และสิง่กอสราง 
  “จัดหา”  หมายความวา วิธีดําเนินการเพ่ือใหไดมาซึ่งพัสดุตามระเบียบนี้ ไดแก การซื้อ 
การจาง การจัดทําเอง การแลกเปลี่ยน การเชา การประกันภัย เปนตน 
  “การซื้อ”  หมายความวา  การซื้อพัสดุทุกชนิดรวมถึงการซื้อพัสดุท่ีมีการติดต้ังทดลอง 
และบริการท่ีเกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 
  “การจาง”  หมายความวา  การจางทําของ การรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย การจางเหมาบริการ การจางออกแบบ การจางควบคุมงานกอสรางอาคาร การจางท่ีปรึกษาและ
การจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณชิย 
  “การจางเหมาบริการ”  หมายความวา  การจางท่ีมีลักษณะเปนการชวยเหลือเกื้อกูลใน
รูปของการบริการหรือใหบริการตาง ๆ 
  “การจัดทําเอง”  หมายความวา  การที่มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําพัสดุข้ึนเอง 
  “การจางท่ีปรึกษา”  หมายความวา การจางบริการจากท่ีปรึกษา แตไมรวมถึงการจาง
ออกแบบ การจางควบคุมงานกอสราง 
  “การจางออกแบบ”  หมายความวา  การจางบริการจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาท่ี
ประกอบธุรกิจ บริการดานออกแบบกอสราง และหรือตกแตงภายใน  



๓ 

   “การจางควบคุมงาน”  หมายความวา  การจางบริการจากนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา
ท่ีประกอบธุรกิจ บริการดานควบคุมงานกอสราง 
 “การจางแบบเบ็ดเสร็จ” (Turn Key)  หมายความวา  การจางกอสรางอาคารตั้งแตข้ัน
การออกแบบ การควบคุมงานและการลงมือกอสรางจนถึงการสงมอบ โดยผูรับเหมารายเดียวหรือหลาย
รายในสัญญาฉบับเดียวกัน 
 “การประกันภัย”  หมายความวา  การประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย 
ซึ่งมหาวิทยาลัยเปนผูเอาประกันภัยและเปนผูรับผลประโยชน 
 “งานกอสราง”   หมายความวา  งานท่ีสรางหรือทําข้ึนมีลักษณะม่ันคงและหรือถาวร 
ไดแก อาคาร ถนน โรงรถ ระบบประปา ระบบโทรศัพท และระบบบําบัดน้ําเสีย เปนตน และให
หมายความรวมถึงงานปรับปรุง ซอมแซม ตกแตง หรือตอเติม งานรื้อถอน และงานเคลื่อนยายอาคารดวย 
 “อาคาร”  หมายความวา  สิ่งปลูกสรางถาวรท่ีบุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน 
อาคารท่ีทําการโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนํารอง หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่นท่ีมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน และรวมตลอดถึงสิ่งกอสรางอื่น ๆ ซึ่งสรางข้ึนเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้น ๆ  
เชน เสาธง ร้ัว ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปา และสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน 
เครื่องปรับอากาศ  ลิฟท เฟอรนิเจอร ฯลฯ และสิ่งกอสรางอื่น ๆ ซึ่งเปนที่เชิดชูคุณคาทางดานศิลปกรรม
หรือสถาปตยกรรม เชน อนุสาวรีย หรืองานที่ตองใชเทคโนโลยีชั้นสูง 
 “พัสดุท่ีผลิตในประเทศ”  หมายความวา  ผลิตภัณฑท่ีผลิตสําเร็จรูปแลว โดยสถานท่ี
ผลิตต้ังอยูในประเทศไทย 
 “เงินรายได”  หมายความวา รายไดของมหาวิทยาลัย และใหหมายรวมถึงรายไดของ
หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยดวย 
 “สวนราชการ”  หมายความวา  สวนราชการตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน
หรือสวนราชการตามกฎหมายอื่น และใหหมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐดวย 
 “ป”   หมายความวา  ปงบประมาณ มีระยะเวลาต้ังแตวันท่ี ๑ ตุลาคมของปหนึ่ง ถึงวันที่ 
๓๐ กันยายน ของปถัดไป  

 

สวนท่ี ๒ 
การใชบังคับและการมอบอํานาจ 

 
ขอ ๕  ระเบียบนี้ใหใชบังคับเกี่ยวกับการพัสดุโดยใชเงินรายไดทุกประเภทของมหาวิทยาลัย 

ยกเวนพัสดุที่ไดมาตามระเบียบอื่นที่ไดวางหลักเกณฑวิธีการในการไดมาซึ่งพัสดุไวโดยเฉพาะ 
 
ขอ ๖  ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี ้  จะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็

ได   โดยใหคํานึงถึงระดับ  ตําแหนง  หนาที ่ และความรับผิดชอบของผูท่ีไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ 



๔

 สวนท่ี ๓ 
คณะกรรมการกําหนดราคากลางและอํานาจหนาท่ี 

 
ขอ ๗  ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรียกวา “คณะกรรมการกําหนดและควบคุมราคากลาง

มหาวิทยาลัยพะเยา” ซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดี ประกอบดวย อธิการบดี หรือรองอธิการบดีที่อธิการบดี
มอบหมายเปนประธาน  กรรมการที่มีความรูหรือประสบการณในดานนั้น ๆ อยางนอย จํานวน ๒  คน  
เปนกรรมการ  และเจาหนาท่ีกองแผนงาน จํานวน  ๑ คน  เปนเลขานุการ   

 
ขอ ๘  ใหคณะกรรมการตามขอ ๗  มีอํานาจและหนาท่ีดังตอไปนี ้

(๑) กําหนดหลักเกณฑการคํานวณราคากลางของงานกอสราง ไดแก  คาอํานวยการ  
คาจาง กําไร  ภาษ ี ระยะเวลาการกอสราง  เงินลวงหนา   และเงินประกันผลงาน   
เปนตน  รวมท้ังราคามาตรฐานครุภัณฑท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดดวย แลวจัดทํา 
เปนคูมือสําหรับใหสวนงานท่ีเกี่ยวของถือปฏิบัติ 

(๒) ควบคุมและกํากับดูแลการคํานวณราคากลางหรือราคามาตรฐานใหเปนไป 
ตามหลักเกณฑท่ีกําหนด 

(๓) กําหนดมาตรการเพื่อปองกันการสมยอมและลดโอกาสสมยอมในการเสนอราคา 
(๔) แตงต้ังบุคคล   คณะบุคคล  เพ่ือปฏิบัติงานตามท่ีคณะกรรมการเห็นสมควร 

 
หมวด  ๒ 
การจัดหา 
สวนท่ี ๑ 

รายงานขอซื้อหรือขอจาง 
 

ขอ ๙  กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธ ี นอกจากการซื้อท่ีดินและหรือสิ่งกอสรางตาม ขอ ๑๐ 
และขอ ๑๑ ใหพนักงานพัสดุทํารายงานเสนออธิการบดีตามรายการดังตอไปนี ้

(๑) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองการซื้อหรือจาง 
(๒) รายละเอียดของพัสดุท่ีจะซื้อหรืองานท่ีจะจาง 
(๓) ราคาในทองตลาดในขณะนั้นที่สืบทราบหรือประมาณราคาได หรือราคา 
       ท่ีเคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ 
(๔) วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณท่ีจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น 
       ท้ังหมด ถาไมมีวงเงินงบประมาณใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางใน 
      ครั้งนั้น 



๕

  (๕) กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
  (๖) วิธท่ีีจะซื้อหรือจางและเหตุผลท่ีตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น  ๆ
  (๗) ขอเสนออื่น  ๆ(ถามี) 

 ในกรณีท่ีจะตองดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๑๘  หรือขอ ๒๓ ซึ่งไมอาจทํา
รายงานตามปกติได พนักงานพัสดุจะทํารายงานตามวรรค ๑ เฉพาะรายการที่เห็นวาจําเปน  ก็ได 

เม่ืออธิการบดีอนุมัติตามรายงานท่ีเสนอตามวรรคหนึ่งแลว ใหพนักงานพัสดุดําเนินการตาม
วิธีการซื้อหรือวิธีการจางนั้นๆ  ตอไปได 
 

การซื้อท่ีดินและหรือส่ิงกอสราง 
 

ขอ ๑๐ กอนดําเนินการซื้อท่ีดินและหรือสิ่งกอสราง ใหพนักงานพัสดุจัดทํารายงานเสนอ
อธิการบดีตามรายการดังตอไปนี ้

(๑) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซื้อ 
(๒) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งกอสรางท่ีตองการซื้อรวมท้ังเนื้อท่ีและ 
       ทองที่ท่ีตองการ 
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในทองถิ่นนั้น 
(๔) ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งกอสรางใกลบริเวณที่จะซื้อ 
(๕) วงเงินท่ีจะซื้อ ใหระบุวงเงินงบประมาณท่ีจะซื้อในคร้ังนั้นทั้งหมด  ถาไมมี 
       วงเงินงบประมาณท่ีจะซื้อใหระบุวงเงินท่ีประมาณวาจะซื้อในครั้งนั้น 
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลท่ีตองซื้อโดยวิธีนั้น 
(๗) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี) 
 

 ขอ ๑๑ การดําเนินการซื้อท่ีดินและหรือสิง่กอสรางใหติดตอกับเจาของโดยตรง  เวนแตการซื้อ
ท่ีดินและหรือสิ่งกอสรางในตางประเทศ หากจําเปนตองติดตอผานนายหนาหรือดําเนินการทํานอง
เดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมของทองถิ่นก็ใหกระทําได  และใหนําความในขอ ๙ วรรค ๒ 
และวรรคทายมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
สวนท่ี ๒ 
วิธีการซื้อ 

 
ขอ ๑๒ การซื้อกระทําได ๔ วิธีคือ  

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

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

การซื้อโดยวิธีตกลงราคา 
 
 ขอ ๑๓  การซื้อโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 การซื้อโดยวิธีตกลงราคาใหพนักงานพัสดุติดตอตกลงราคากับผูขายโดยตรงแลวใหผูอํานวยการ
ดําเนินการจัดซื้อได   โดยความเห็นชอบจากอธิการบดี 
 การซื้อโดยวิธีตกลงราคา ในกรณีจําเปนและเรงดวนท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดคาดหมายไวกอนและไม
อาจดําเนินการตามปกติไดทันใหพนักงานพัสดุดําเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบ         
ตออธิการบดี  และเม่ืออธิการบดีใหความเห็นชอบแลวใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจ
รับได 
  
    การซื้อโดยวิธีสอบราคา 
 
 ขอ ๑๔   การซื้อโดยวิธีสอบราคา  ไดแก  การซื้อคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน  ๕๐๐,๐๐๐ บาท           
แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
 การซื้อโดยวิธีสอบราคาใหพนักงานพัสดุทําเอกสารสอบราคาตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
และแสดงรายการตอไปนี ้

(๑) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อและจํานวนที่ตองการ หรือแบบรูป 
       รายการละเอียด 
  (๒) คุณสมบัติของผูเสนอราคาซึ่งจะตองมีอาชีพขายพัสดุตาม (๑) โดยให                                  
         ผูเสนอราคาแสดงหลักฐานดวย 
 (๓) กรณีจําเปนใหระบุผูเสนอราคาสงตัวอยาง  แคตตาล็อก หรือแบบรูป และ 
       รายละเอียดไปพรอมกับใบเสนอราคา 



๗

  (๔) ถาจําเปนตองมีการตรวจ  ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอแกการตรวจ  และ 
        เหลือไวสําหรับการทําสัญญาดวย  ท้ังนี้ใหมีขอกําหนดไวดวยวามหาวิทยาลัย 
        ไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  ท่ีเกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอยางนี ้
  (๕) สถานที่ติดตอเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด  ในกรณีท่ีมีการขายใหระบุราคา 
        ขายไวดวย 
   ( ๖) ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคา รวมท้ังสิ้น  และราคาตอหนวย หรือตอรายการ 
         (ถาทําได) พรอมท้ังระบุหลักเกณฑใหชัดเจนวาจะพิจารณาราคารวมหรือราคา 
         ตอหนวยหรือตอรายการในกรณีท่ีไมไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคา ให 
         พิจารณาราคารวม 
  ( ๗) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไวดวยวา ในการเสนอราคาใหลงราคารวมท้ังสิ้น 
         เปนตัวเลขและตองมีตัวหนังสือกํากับซึ่งราคาดังกลาวเปนราคารวมภาษีตาง ๆ 
         และคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว  ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือ 
         ตัวหนังสือเปนสําคัญ 
  ( ๘) กําหนดระยะเวลาย่ืนราคาเทาที่จําเปนตอมหาวิทยาลัย  และมีเง่ือนไข ดวยวา 
         ซองเสนอราคาท่ียื่นตอมหาวิทยาลัยและลงทะเบียนรับซองแลวจะถอนคืนมิได 
  ( ๙) กําหนดสถานท่ีและวันสงมอบพัสด ุ
(๑๐ ) กําหนดสถานท่ี  วัน  เวลา  เปดซองสอบราคา 
(๑๑ ) ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอมหาวิทยาลัย 
         จาหนาถึงประธานกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อคร้ังนั้น และสงถึง 
         มหาวิทยาลัยภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหสงเอกสารหลักฐานตางๆ  
         พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองราคาดวย 
(๑๒) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ท่ีจะถือวาผูท่ีไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงกับ 
        มหาวิทยาลัยเปนผูท้ิงงาน 
(๑๓) ขอกําหนดวาผูเขาเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญาจะตองวาง 
         หลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตรารอยละ ๕ ของราคาพัสดุรวมท่ีจัดหา 
(๑๔) รางสัญญา  รวมท้ังเงื่อนไขการจายเงินลวงหนา (ถามี) 
 (๑๕) ขอสงวนสิทธิ์วา มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาผูเสนอราคาท่ีเปนผูท้ิงงานของ 
           ทางราชการและมหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะงดซื้อหรือเลือกซื้อโดยไม 
          จําเปนตองซื้อจากผูเสนอราคาต่ําสุดเสมอไป หากเห็นวาการจัดซื้อนั้นจะเปน 
          ประโยชนตอมหาวิทยาลัยมากกวา  รวมท้ังจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ 
          ลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูท้ิงงาน  หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการสอบราคา 
         กระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 



๘

 (๑๖) หลักประกันซองอยางใดอยางหนึ่งตามขอ ๘๒ และตามอัตราที่กําหนดในขอ ๘๓   
                  ในกรณีการซื้อคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
  การใหหรือขายเอกสารสอบราคาในการสอบราคา ซึ่งรวมท้ังคุณลักษณะเฉพาะหรือ
รายละเอียดใหกระทํา ณ  สถานท่ีท่ีผูมาขอรับหรือขอซื้อสามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขต      
หวงหาม  กับจะตองเตรียมไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซื้ออยางนอยรายละ 
๑ ชุด โดยไมมีเง่ือนไขอื่นใดในการใหหรือขาย ท้ังนี้ ใหเผื่อเวลาไวสําหรับการคํานวณราคาของ             
ผูประสงคจะเขามาเสนอราคาดวย 
  ในกรณีที่มีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายท่ีทางมหาวิทยาลัยตองเสีย
ไปในการจัดทําสําเนาเอกสารสอบราคานั้น 
  ถามีการยกเลิกการสอบราคาคร้ังนั้นแลวมีการสอบราคาใหม ใหผูรับหรือซื้อเอกสาร
การสอบราคาในการสอบราคาคร้ังกอนและใชสิทธิ์ยื่นซองการสอบราคาครั้งแรกแลว มีสิทธิ์ใชเอกสาร
นั้นหรอืไดรับเอกสารสอบราคาใหม โดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารสอบราคาอีก 
 
 ขอ ๑๕  วิธีการซื้อโดยวิธีสอบราคา ใหดําเนินการดังนี ้

 (๑) กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา ๑๐ วัน ใหพนักงานพัสดุดําเนินการ 
           ประกาศเผยแพรใหทราบท่ัวกันโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการของมหาวิทยาลัย  
      และหรือจะประกาศทางหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง  หรือวิธีอื่นอีกก็ได   
           เพ่ือใหทราบโดยท่ัวกัน 

การเผยแพรเอกสารสอบราคาใหจัดทําเปนประกาศตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนดและอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี ้

(ก)  รายการพัสดุท่ีตองการซื้อ 
(ข) คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาสอบราคา 
(ค) กําหนดวัน เวลารับซอง  ปดการรับซอง และเปดซองสอบ

ราคา 
(ง) สถานท่ี  ระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการ                                                 

สอบราคาและราคาของเอกสาร 
  (๒) ในการย่ืนซองสอบราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธาน 
             คณะกรรมการเปดซองราคาโดยย่ืนโดยตรงตอเลขานุการคณะกรรมการเปดซอง 
             สอบราคา  หรือผูท่ีหัวหนางานพัสดุมอบหมาย 

(๓) ใหเลขานุการคณะกรรมการเปดซองสอบราคาลงรับโดยไมเปดซองพรอม 
       ระบุวันและเวลาท่ีรับซอง  และออกใบรับใหแกผูเสนอราคา 
ง 
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                             (๔) ใหเลขานุการคณะกรรมการเปดซองสอบราคาเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกราย                
      โดยไมเปดซอง  และเม่ือถึงกําหนดเวลาเปดซองแลว ใหสงมอบซองเสนอราคา  
       พรอมทั้งรายงานผลการรับซองตอประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา              
       เพ่ือดําเนินการตอไป การรับซองทางไปรษณียจะกระทํามิได 

 
การซื้อโดยวิธีประกวดราคา 

 
ขอ ๑๖  การซื้อโดยวิธีประกวดราคา ไดแก  การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท       

ข้ึนไป  การซื้อโดยวิธีประกวดราคาใหพนักงานพัสดุทําเอกสารประกวดราคาตามแบบท่ีมหาวิทยาลัย
กําหนด  และแสดงรายการตอไปนี้ 

 (๑) รายการพัสดุท่ีตองการซื้อและจํานวนท่ีตองการหรือแบบรูปรายละเอียด 
(๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาประกวดราคาซึ่งจะตองมีอาชีพขายตาม (๑) โดยให 
      ผูประกวดราคาแสดงหลักฐานดวย 
(๓) กรณีจําเปนใหระบุผูประกวดราคาสงตัวอยาง  แคตตาล็อก หรือแบบรูปและ 
      รายละเอียดไปพรอมกับในเสนอราคา 
(๔) ถาจําเปนตองมีการตรวจสอบ ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอแกการตรวจสอบ 
      และเหลือไวสําหรับการทําสัญญาดวย  ท้ังนี้ใหมีขอกําหนดไวดวยวา มหาวิทยาลัย 
      ไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ  ที่เกิดข้ึนจากการทดสอบตัวอยางนี ้
(๕) สถานท่ีติดตอเกี่ยวกับแบบรูปรายละเอียดในกรณีท่ีมีการขายใหระบุราคาขายไว 
      ดวย 
(๖) ขอกําหนดใหผูเขาประกวดราคา  เสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคาตอหนวยหรือ 
      ตอรายการ (ถาทําได)  พรอมทั้งระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวาจะพิจารณาราคารวม 
      หรือราคาตอหนวยหรือตอรายการ  โดยกรณีท่ีไมไดกําหนดไวในเอกสารประกวด 
     ราคาใหพิจารณาราคารวม 
(๗) แบบใบเสนอราคา  โดยกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาใหลงราคารวมท้ังสิ้น 
        เปนตัวเลขและตองมีตัวหนังสือกํากับซึ่งราคาดังกลาวเปนราคาท่ีรวมภาษีตางๆ  
        และคาใชจายท้ังปวงไวดวยแลว ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือ 
       ตัวหนังสือเปนสําคัญ 
(๘) กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาที่จําเปนตอมหาวิทยาลัย  และมีเง่ือนไขดวยวา 
      ซองเสนอราคาท่ียื่นตอมหาวิทยาลัยและลงทะเบียนรับซองแลว จะถอนคืนมิได 
(๙) กําหนดสถานท่ีสงมอบและวันสงมอบพัสด ุ
(๑๐)  กําหนดสถานท่ี วัน เวลา  รับซองและเปดซองประกวดราคา 



๑๐

  (๑๑) ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอมหาวิทยาลัย    
          จาหนาถึงประธานกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคาการซื้อ 
          ครั้งนั้น และย่ืนตอมหาวิทยาลัยภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยให 
          สงเอกสารหลักฐานตาง ๆ  พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอม 
          กับซองราคาดวย  
(๑๒) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ท่ีจะถือวาผูท่ีไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง 
         กับมหาวิทยาลัยเปนผูท้ิงงาน 
(๑๓) ขอกําหนดวา ผูเขาประกวดราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญาจะตอง 
        วางหลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตรารอยละ ๕ ของราคาพัสดุรวมท่ีจัดหา 

  (๑๔) รางสัญญา  รวมท้ังเงื่อนไขการจายเงินลวงหนา  (ถามี) และอัตราคาปรับ 
  (๑๕) ขอสงวนสิทธิ์วา มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูท้ิงงานของทาง 
          ราชการ และมหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิ์จะงดซื้อหรือเลือกซื้อโดยไมจําเปนตอง 
          จากผูเสนอราคาต่ําสุดเสมอไป   หากเห็นวาการจัดซื้อนั้นจะเปนประโยชนตอ 
          มหาวิทยาลัยมากกวา รวมท้ังจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษ 
         ผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุท่ีเชื่อไดวาการเสนอ ราคากระทําไป 
                            โดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา 

  (๑๖) หลักประกันซองอยางใดอยางหนึ่งตามขอ ๘๒ และตามอัตราท่ีกําหนดใน   
           ขอ ๘๓ 

 การใหหรือขายเอกสารประกวดราคา  รวมท้ังคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดใหกระทํา         
ณ  สถานท่ีผูมาขอรับหรือขอซื้อสามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขตหวงหาม  กับจะตองเตรียม
ไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซื้ออยางนอยรายละ ๑ ชุด โดยไมมีเงื่อนไขอื่น
ในการใหหรือขาย    ท้ังนี้ใหเผื่อเวลาไวสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงคจะเขามาเสนอราคาดวย 
 ในกรณีที่มีการขาย  ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายท่ีทางมหาวิทยาลัยจะตองเสียไปใน
การจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น 
 ถามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นและมีการประกวดราคาใหม ใหผูรับหรือซื้อเอกสาร
สอบราคาในการสอบราคาคร้ังกอนและใชสิทธิ์ยื่นซองสอบราคาครั้งแรกแลวมีสิทธิ์ใชเอกสารประกวด
ราคานั้นหรือไดรับเอกสารประกวดราคาใหมโดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารประกวดราคาอีก 
 
 ขอ ๑๗ วิธีการซื้อโดยวิธีประกวดราคา  ใหดําเนินการดังนี ้
  (๑)  กอนวันเปดซองประกวดราคาไมนอยกวา ๑๕ วัน ใหพนักงานพัสดุปดประกาศ 
        ประกวดราคาโดยเปดเผย  ณ ท่ีทําการของมหาวิทยาลัย  และหรือจะประกาศ 
        ทางหนังสือพิมพ  วิทยุกระจายเสียง หรือวิธีอื่นอีกก็ไดเพ่ือใหทราบโดยท่ัวกัน 



๑๑

  ( ๒) ในการย่ืนซองประกวดราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึง
ประธาน 
         คณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคาโดยยื่นโดยตรงตอ 
         เลขานุการคณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคา หรือผูที ่
        หัวหนางานพัสดุมอบหมาย 
(๓) ใหเลขานุการคณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคาลงรับโดย 
       ไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาท่ีรับซอง และออกใบรับใหแกผูเสนอราคา 
       การรับซองทางไปรษณียจะกระทํามิได 

 (๔) ใหเลขานกุารคณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคาเก็บรักษา   
             ซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซอง  และเมื่อกําหนดเวลาเปดซองแลวให 
             สงมอบซองเสนอราคา พรอมท้ังรายงานผลการรับซองตอประธาน 
             คณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคาเพ่ือดําเนินการตอไป 
 

การซื้อโดยวิธีพิเศษ 
 

ขอ ๑๘ การซื้อโดยวิธีพิเศษ  ไดแก  การซื้อคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทข้ึนไป และ
ใหกระทําเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด  ดังนี ้
  (๑) เปนพัสดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยสวนราชการ   องคการระหวางประเทศหรือ 
        หนวยงานของตางประเทศ 
  (๒) เปนพัสดุท่ีตองซื้อเรงดวน   หากลาชาอาจจะเสียหายแกมหาวิทยาลัย 
  (๓) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศหรือดําเนินการโดยผานองคการ 
        ระหวางประเทศ 
  (๔) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเปนตองระบุ 
        คุณลักษณะ หรือย่ีหอเปนการเฉพาะ 
  (๕) เปนพัสดุที่เปนท่ีดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง 
               (๖) เปนพัสดุท่ีไดดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี 

(๗) เปนพัสดุที่ซื้อจากสวนราชการ 
 (๘) เปนพัสดุท่ีมีความตองการใชเพ่ิมข้ึนในสถานการณท่ีจําเปนหรือเรงดวน  หรือเพ่ือ 
         ประโยชนของมหาวิทยาลัยและจําเปนตองซื้อเพิ่ม (Repeat Order)   
 (๙) พัสดุการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการสาธารณสุขท่ีเปนประโยชนตอ 
      การใชงานของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่มหาวิทยาลัยไดรับ  
        ความคงทน และการบริการหลังการขาย โดยใหตอรองราคาตามความเหมาะสม 

 



๑๒

  (๑๐) พัสดุท่ีจะจัดซื้อจัดจางเปนพัสดุท่ีเกี่ยวพันกับพัสดุที่ไดจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว 
           และมีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจางเพ่ิมเติม เพ่ือความสมบูรณ หรือตอเนื่องใน 
          การใชพัสดุนั้น โดยมูลคาของพัสดุท่ีจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติมจะตองไมสูงกวา 
          พัสดุท่ีไดจัดซื้อจัดจางไวกอนแลวหรือมูลคาที่คณะกรรมการเห็นวาเหมาะสม 
(๑๑) เปนงานจางซอมพัสดุท่ีจําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารดุเสียหาย 
         เสียกอน จึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล  
         เครื่องไฟฟา เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
(๑๒) อธิการบดีเห็นสมควร เนื่องจากมีความจําเปนเรงดวนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 
(๑๓) เปนพัสดุท่ีตองจัดซื้อตามเงื่อนไขของแหลงเงิน 

การซื้อพัสดุจากสวนราชการใหดําเนินการจัดซื้อไดโดยไมตองต้ังคณะกรรมการจัดซื้อโดย        
วิธีพิเศษ  แตจะตองต้ังคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 
สวนท่ี ๓ 

วิธีการจาง 
 

ขอ ๑๙ การจางกระทําได ๔ วิธ ี
(๑) วิธีตกลงราคา 
(๒) วิธีสอบราคา 
(๓) วิธีประกวดราคา 
(๔) วิธีพิเศษ 

 การจางท่ีปรึกษา  การจางออกแบบและหรือควบคุมงาน การจางแบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) ให
ดําเนินการตามสวนท่ี ๕ สวนท่ี ๖ และสวนท่ี ๗ ตามลําดับการจางตาม (๑) และ (๒) ถาผูสั่งจาง
เห็นสมควรจะสั่งใหกระทําโดยวิธีท่ีกําหนดไวสําหรับวงเงินท่ีสูงกวากไ็ด 

 
การจางโดยวิธีตกลงราคา 

 
ขอ ๒๐ การจางโดยวิธีตกลงราคาไดแกการจางครั้งหนึ่งมีราคาไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท   

 การจางโดยวิธีตกลงราคาใหพนักงานพัสดุติดตอตกลงราคากับผูรับจางโดยตรง แลวใหหัวหนา
งานพัสดุดําเนินการจางไดโดยความเห็นชอบจากอธิการบดี 
 
 
 



๑๓

  การจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนท่ีเกิดข้ึนโดยไมไดคาดหมายไวกอนและ
ไมอาจดําเนินการตามปกติไดทันใหพนักงานพัสดุดําเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบ        
ตออธิการบดี และเม่ืออธิการบดีใหความเห็นชอบแลวใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการ          
ตรวจรับดวย 
 
    การจางโดยวิธีสอบราคา 
 
 ขอ ๒๑  การจางโดยวิธีสอบราคาไดแก การจางครั้งหนึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  ใหพนักงานพัสดุจัดทําเอกสารสอบราคาตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดและใหนํา
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 หากมีความจําเปนท่ีจะตองชี้แจงหรือใหรายละเอียดเพ่ิมเติมเพ่ือ
ประโยชนแกมหาวิทยาลัย  หรือมีความจําเปนชี้แจงรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญ  ซึ่งมิไดกําหนดไวใน
เอกสารประกวดราคาตั้งแตตน ใหจัดทําเปนเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติมหรือจะยกเลิกการประกวด
ราคาก็ได แลวแตกรณี 
 

การจางโดยวิธีพิเศษ 
 
 ขอ ๒๓  การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางคร้ังหนึ่งมีราคาเกินกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท และให
จัดทําเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี ้
  (๑) เปนงานท่ีตองการชางผูมีฝมือดี ผูมีความชํานาญงานเปนพิเศษ หรือมีผูทีมี่ 
         ความชํานาญในกิจการนั้น นอยราย 
  (๒) เปนงานท่ีตองกระทําโดยเรงดวนหากลาชาอาจจะเสียหายแกมหาวิทยาลัย 
  (๓) เปนงานท่ีหากดําเนินการจัดจางหรือจะจัดจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี 
  (๔) เปนงานท่ีจําเปนตองการจางเพ่ิม หรือจางตอเนื่อง หรือเพ่ือประโยชนของ 
        มหาวิทยาลัย และจําเปนตองจางตอเนื่อง หรือจางเพ่ิม (Repeat Order) 
  (๕) อธิการบดีเห็นสมควร เนื่องจากมีความจําเปนเรงดวนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย 



๑๔

  การตรวจสภาพและหรือการจางซอมพัสดุท่ีจําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุด         
เสียหายกอนจึงจะประมาณคาซอมแซมได เชน งานจางซอมเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกล เคร่ืองยนต              
เครื่องไฟฟา เคร่ืองวิทยุ  และเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส  เปนตน  หากมีศูนยบริการท่ีจะซอมพัสดุนั้น ๆ อยูใน
เขตพ้ืนท่ีจังหวัดท่ีมหาวิทยาลัยตั้งอยูใหดําเนินการสงเขาศนูยบริการดังกลาวเพ่ือซอมพัสดุนั้น ๆ  ไดทันที   
แตหากไมมีศูนยบริการหรือมีแตอยูหางไกล ซึ่งจะทําใหเสียคาใชจายมากหรือจําเปนตองซอมพัสดุนั้น
จากผูมีอาชีพในทองตลาดใหนําหลักเกณฑตามวรรคแรกมาใชบังคับโดยอนุโลม 

การจางสวนราชการใหดําเนินการไดโดยไมตองต้ังคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ แตจะตอง
ต้ังคณะกรรมการตรวจการจาง 

 
สวนท่ี ๔ 

การจัดทําเอง 
 
ขอ ๒๔  การจัดซื้อพัสดุเพ่ือจัดทําพัสดุเอง ใหหนวยงานของมหาวิทยาลัยชี้แจงเหตุผลและความ

จําเปนท่ีตองใชพรอมท้ังวงเงินโดยประมาณ  เสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด   
 
ขอ ๒๕ วิธีการซื้อและหรือการจาง ใหกระทําตามวิธีการซื้อและหรือจางตามท่ีปรากฏใน

ระเบียบนี ้
 
ขอ ๒๖  การจัดทําเอง ใหอธิการบดีแตงต้ังผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองข้ึนหรือแตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน  โดยมีคุณสมบัติและหนาท่ีเชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเวนแตจะมีพนักงานรับผิดชอบโดยเฉพาะอยูแลว 

 
สวนที ่๕ 

การจางท่ีปรึกษา 
 
ขอ ๒๗  การจางที่ปรึกษา กอนดําเนินการจางที่ปรึกษาใหพนักงานพัสดุทํารายงานเสนอ

อธิการบดีตามรายการดังตอไปนี ้
(๑) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจางท่ีปรึกษา 
(๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานท่ีจะจางที่ปรึกษา 
(๓) คุณสมบัติของท่ีปรึกษาท่ีจะจาง 
(๔) วงเงินคาจางท่ีปรึกษาโดยประมาณ 
(๕) กําหนดระยะแลวเสร็จของงาน 



๑๕

  (๖) รายนามและหรือองคประกอบของคณะกรรมการจัดจางท่ีปรึกษา 
  (๗) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี) 
 

 ขอ ๒๘ ใหมหาวิทยาลัยออกหนังสือเชิญผูเสนอราคาเพ่ือยื่นขอเสนอ โดยใหย่ืนซองเสนอดาน
เทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกัน  โดยแยกเปน ๒ ซอง 

 
 ขอ ๒๙ อัตราคาจางท่ีปรึกษาใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึง
องคประกอบตาง ๆ เชน ลักษณะของงานที่จะจาง  อัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันท่ีสวนราชการ
เคยจาง (ถามี) เปนตน 
 ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา  ใหจายไดไมเกินอัตราตามขอ ๗๓ (๕) และ
ท่ีปรึกษาจะตองจัดหาหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๘๓ เพ่ือประกันเงินคาจางท่ีไดรับลวงหนา
ไปนั้น และใหมหาวิทยาลัยคืนหนังสือค้ําประกันดังกลาวแกท่ีปรึกษาเม่ือพนขอผูกพันตามสัญญาแลว  
ท้ังนี ้ใหนําเรื่องการคืนหลักประกันตามขอ ๘๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 วิธีการจางท่ีปรึกษาใหใชวิธีการคัดเลือก โดยการเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีกําหนด ไมนอยกวาสามรายใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตงานนั้นมีผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติ 
ตรงตามท่ีกําหนดนอยกวาสามราย 

 
สวนที ่๖ 

การจางออกแบบและหรือการควบคุมงาน 
 
 ขอ ๓๐ เพ่ือประโยชนแกมหาวิทยาลัย  ใหอธิการบดี มีอํานาจจางสวนราชการหรือเอกชน
ออกแบบและหรือควบคุมงานกอสรางได 

 
 ขอ ๓๑ การจางออกแบบและหรือการควบคุมงานกอสรางใหใชวิธีการคัดเลือก 

 
วิธีการจางออกแบบและหรือการควบคุมงาน 

 
 ขอ ๓๒ กอนดําเนินการจางออกแบบและหรือการควบคุมงานกอสราง ใหพนักงานพัสดุรายงาน
ตออธิการบดี ตามรายการดังตอไปนี ้

(๑) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจางออกแบบ และหรือควบคุมงาน 
(๒) ขอบเขตของงาน รวมท้ังรายละเอียดเทาท่ีจําเปน 
(๓) วงเงินงบประมาณ คากอสราง 



๑๖

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

เม่ืออธิการบดีใหความเห็นชอบรายงานท่ีเสนอแลว ใหพนักงานพัสดุดําเนินการจางตอไปได 
 

 ขอ ๓๓  การจางออกแบบและหรือการควบคุมงาน โดยวิธีการคัดเลือกใหพนักงานพัสดุจัดทํา
หนังสือเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดไมนอยกวาสามราย ใหย่ืนขอเสนอ
พรอมท้ังแสดงรายการดังตอไปนี้ 

(๑) ความตองการดานประโยชนใชสอยของอาคาร และขอบเขตของท่ีดิน 
      และสิ่งปลูกสราง 
(๒) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีเปดและปดรับการเสนอราคา 
(๓) เงื่อนไขและระยะเวลาการออกแบบ 
(๔) กําหนดใหผูเสนอราคาวางหลักประกันซองตามชนิดและจํานวน ในขอ ๘๒ 
      และ ๘๓ และใหมีเง่ือนไขวาถาผูเสนอราคาถอนการเสนอราคาหรือไมไปทํา 
      สัญญากับมหาวิทยาลัยภายในกําหนดใหริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจาก 
      ธนาคารผูค้ําประกันและสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญากับ 
      มหาวิทยาลัยเปนผูท้ิงงานดวย ท้ังนี ้ยกเวนผูเสนอราคาที่เปนสวนราชการไม 
      ตองมีหลักประกันซอง 
(๕) กําหนดใหผูเสนอราคา ย่ืนหลักฐานประกอบการเสนอราคา ดังนี ้

(ก) ขอกําหนดของผูเสนอราคาตามที่กําหนดไว 
(ข) คุณวุฒิและประวัติการทํางาน  จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรท่ีประจํา 
(ค) หลักฐานแสดงผลงานท่ีเคยปฏิบัติมาแลว 

 
การจายเงินคาออกแบบและหรือการควบคุมงาน 

 
 ขอ ๓๔ งานกอสรางท่ีใชแบบซ้ํากันโดยไมตองเขียนแบบใหมและทําการกอสรางในครั้ง
เดียวกันใหจายคาออกแบบตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด ท้ังนี ้ตองไมเกินรอยละ ๑ ของวงเงินงบประมาณ
คากอสราง  สวนการจายเงินคาออกแบบและหรือการควบคุมงานกรณีอื่น ๆ ใหเปนไปตามอัตราท่ี
กระทรวงการคลัง หรือสํานักงบประมาณกําหนด 
 การจายเงินออกแบบและหรือควบคุมงานตามวรรคหนึ่งไมรวมถึงคาสํารวจ และวิเคราะห      
ดินฐานราก 
 



๑๗

 กรรมสิทธิ์ของงานออกแบบ 
 
 ขอ ๓๕ บรรดาแบบแปลนและหรือรายละเอียดงานออกแบบท่ีผูรับจางไดทําข้ึนตามสัญญา ให
ตกเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย  ผูรับจางจะนําไปใหผูอื่นดําเนินการกอสรางอีกไมได เวนแตจะไดรับ
ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากมหาวิทยาลัยกอน 
 
    การขอเปล่ียนแปลงแกไขแบบ 
 
 ขอ ๓๖ ระหวางดําเดินการตามสัญญา  มหาวิทยาลัยอาจขอใหผูรับจางเปลี่ยนแปลงแกไขสวนท่ี
ไมกระทบโครงสรางที่สําคัญของงานกอสราง  ระบบไฟฟา  ระบบปรับอากาศ  ระบบประปา ระบบ
โทรศัพท ของงานที่ผูรับจางไดสงมอบตามงวดงานในสัญญาแลว ผูรับจางจะตองดําเนินการโดยไมคิด
คาใชจายเพิ่มอีก 
 
 ขอ ๓๗ ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงและหรือรายละเอียดท่ีผูรับจางไดสงมอบ
ตามงวดงานในสัญญาแลว ในสวนท่ีสําคัญและจะเพ่ิมวงเงินคาจางหรือไมก็ตาม หรือมีความจําเปนตอง
เพ่ิมระยะเวลาในการทํางานใหคณะกรรมการตรวจการจางขออนุมัติตอมหาวิทยาลัยกอน   

 
สวนท่ี ๗ 

การจางแบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key) 
 
 ขอ ๓๘ กอนดําเนินการจางแบบเบ็ดเสร็จใหพนักงานพัสดุทํารายงานเสนออธิการบดีตาม
รายการดังตอไปนี ้

(๑) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองดําเนินการจางแบบเบ็ดเสร็จ 
(๒) ขอบเขตของงานที่จะจางแบบเบ็ดเสร็จ 
(๓) วงเงินคาจางโดยประมาณ 
(๔) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน 
(๕) รายนามหรือองคประกอบของคณะกรรมการ (ถามี) 
(๖) ขอเสนออื่น ๆ  (ถามี) 
 

 ขอ ๓๙ การจางแบบเบ็ดเสร็จใหใชวิธีประกวดราคา โดยใหผูเสนอราคาย่ืนซองเสนอราคา      
ดานเทคนิคและดานราคาพรอมกัน  แยกเปน ๒ ซอง โดยผูเสนอราคาจะตองชี้แจงรายละเอียดของงานท่ี
เสนอตอคณะกรรมการรับและพิจารณาผลการประกวดราคาตามวันท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 



๑๘

 สวนท่ี ๘ 
การแลกเปล่ียน 

 
 ขอ ๔๐ ในกรณีตองมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ใหพนักงานพัสดุทํารายงานเสนออธิการบดี ตาม
รายการดังตอไปนี ้

(๑) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองแลกเปลี่ยน 
(๒) รายละเอียดของพัสดุท่ีจะนําไปแลกเปลี่ยน 
(๓) ราคาท่ีซื้อหรือไดมาของพัสดุท่ีจะนําไปแลกเปลี่ยนราคาและท่ีจะแลกเปลี่ยนได 
     โดยประมาณ 
(๔) พัสดุท่ีจะรับแลกเปลี่ยน และใหระบุวาจะแลกเปลี่ยนกับสวนราชการหรือเอกชน 
(๕) ขอเสนออื่นๆ  (ถามี) 

 ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชนใหระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพรอมท้ังเหตุผล โดยเสนอใหนํา
วิธีการซื้อหรือการจางมาใชโดยอนุโลม 

 
 ขอ ๔๑ การแลกเปลี่ยนพัสดุของมหาวิทยาลัยกับสวนราชการใหมหาวิทยาลัยกับหัวหนา
หนวยงานนั้น ๆ  ตกลงกัน 
 ขอ ๔๒ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไดรับเงินจากการแลกเปลี่ยนพัสดุ ใหนําสงเปนเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย 

 
 ขอ ๔๓ เม่ือมีการรับและจําหนายพัสดุจากการแลกเปลี่ยน ใหลงทะเบียนพัสดุท่ีรับมาหรือ
จําหนายพัสดุนั้น แลวใหพนักงานพัสดุรายงานอธิการบดีเพ่ือสงใหงานการเงินและบัญชีดําเนินการ
ตอไป 

    
สวนท่ี ๙ 
การเชา 

การเชาสังหาริมทรัพย 
 

 ขอ ๔๔ การเชาสังหาริมทรัพยใหดําเนินการไดตามความเหมาะสมและจําเปนโดยใหนํา
ขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อหรือการจางมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
 
 



๑๙

 การเชาอสังหาริมทรัพย 
 

 ขอ ๔๕ การเชาอสังหาริมทรัพย ใหดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา  และใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับ
การซื้อหรือการจางมาใชบังคับโดยอนุโลม  และใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 

(๑)  เชาท่ีดินเพ่ือใชประโยชนในมหาวิทยาลัย 
(๒)  เชาสถานท่ีเพ่ือใชเปนท่ีทําการในกรณีท่ีไมมีสถานท่ีของมหาวิทยาลัย 

หรือมีแตไมเพียงพอและถาสถานท่ีเชานั้นกวางขวางพอจะใชเปนท่ีพักของ 
มหาวิทยาลัยก็ได 

(๓) เชาสถานที่เพ่ือใชเปนท่ีพักสําหรับผูมีสิทธิ์เบิกคาเชาท่ีพักตามระเบียบ 
      ของมหาวิทยาลัยในกรณีท่ีตองปฏิบัติงานในตางจังหวัด 
(๔) เชาสถานที่เพ่ือใชเปนท่ีเก็บพัสดุของมหาวิทยาลัยในกรณีที่ไมมีสถานที่ 

เก็บเพียงพอ 
 

 ขอ ๔๖ กอนดําเนินการเช าใหพนักงานพัสดุ ทํารายงานเสนออธิการบดีตามรายการ     
ดังตอไปนี ้

(๑)  เหตุผลและความจําเปนที่จะตองเชา 
(๒) ราคาคาเชาท่ีผูใหเชาเสนอ 
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยท่ีจะเชา เชน สภาพของสถานท่ี บริเวณท่ีตองการ 
       ใชพรอมท้ังภาพถาย (ถามี) และราคาท่ี สถานท่ีนั้นเคยใหเชา เปนตน 
 (๔) อัตราคาเชาของอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีขนาดและสภาพใกลเคียงกับท่ีจะเชา (ถามี) 

 
การเชาซื้อ 

 
 ขอ ๔๗  การเชาซื้อใหดําเนินการไดตามความเหมาะสมและจําเปน โดยใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับ
การซื้อมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
 ขอ ๔๘ กอนดําเนินการเชาซื้อใหพนักงานพัสดุทํารายงานเสนออธิการบดีตามรายการ
ดังตอไปนี ้

(๑)  เหตุผลและความจําเปนที่จะตองเชาซื้อ 
                 (๒) คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุท่ีจะเชาซื้อ 
 
 



๒๐

                   (๓) ราคาในทองตลาดในขณะนั้นท่ีสืบทราบหรือประมาณราคาไดหรือราคาท่ีเคย 
เชาซื้อคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ป งบประมาณ และราคาของพัสดุท่ีจะ 
 เชาซื้อ รวมท้ังจํานวนเงินท่ีจะตองจายในแตละคราว 

(๔) รายละเอียดคํามั่นของผูใหเชาซื้อท่ีจะขายพัสดุท่ีใหเชาซื้อ 
(๕) วงเงินท่ีจะเชาซื้อใหระบุวงเงินงบประมาณที่จะเชาซื้อในครั้งนั้นท้ังหมด 
(๖) กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้น และระยะเวลาการเชาซื้อ รวมท้ัง 

ระยะเวลาท่ีตองจายเงินในแตละคราว 
 (๗) วิธีท่ีจะเชาซื้อและเหตุผลท่ีตองเชาซื้อโดยวิธีนั้น  ๆ 
 (๘) ขอเสนออื่นๆ (ถามี) 

 
สวนที ่๑๐ 

การประกันภัย 
 

 ขอ ๔๙ การประกันภัย  ใหดําเนินการไดตามความเหมาะสมและจําเปน โดยใหเชิญผูมีอาชีพ
ประกันภัยโดยตรงมาตกลงราคา ท้ังนี ้ใหคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญโดยใหพนักงาน
พัสดุทํารายงานเสนออธิการบดีตามรายการดังตอไปนี ้

(๑) เหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองประกันภัย 
(๒) เงื่อนไขในการประกันภัย  และระยะเวลาในการประกันภัย (ถามี) 
(๓) รายละเอียดของทรัพยสินหรือบุคคลท่ีเอาประกันภัยของมหาวิทยาลัย 
 

หมวด ๓ 
การรับบริจาค 

 
 ขอ ๕๐ การรับบริจาคพัสดุจะกระทําไดเม่ือพัสดุนั้นเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย  และเปน
การบริจาคใหโดยไมมีเงื่อนไขหรือมีเง่ือนไขแตไมกอใหเกิดผลเสียหายตอมหาวิทยาลัย  ทั้งนี้ ใหนํา     
ขอ ๖๗ และ ขอ ๙๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
 
 
 
 
 



๒๑

 หมวด ๔ 
อํานาจในการส่ังซื้อหรือส่ังจาง  และอํานาจคณะกรรมการ 

สวนที ่๑ 
อํานาจอนุมัติในการส่ังซื้อหรือสั่งจาง 

 
 ขอ ๕๑ ใหอธิการบดีมีอํานาจในการสั่งซื้อ สั่งจาง และหรือกอหนี้ผูกพันตามระเบียบนี้ ไดไม
เกินวงเงินงบประมาณรายจายประจําป และโดยเฉพาะใหมีอํานาจในเรื่องดังตอไปนี ้

(๑) การยกเลิกการสอบราคาหรือประกวดราคา 
(๒) การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเฉพาะในกรณีจําเปนเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัย  
      หรือไมทําใหมหาวิทยาลัยตองเสียประโยชน โดยไมคํานึงวาจะเพิ่มวงเงินหรือ 
      ระยะเวลาหรือไม 
(๓) การบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือบางสวน 
(๔) การกําหนดคาออกแบบและหรือควบคุมงานกอสรางเกินกวาอัตราท่ีกําหนดใน 
     ขอ ๓๔ 
(๕) การจายเงินลวงหนา  ตามขอ  ๗๒  และ ๗๓ 
(๖) การกําหนดอัตราคาปรับตามขอ 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) การแตงต้ังบุคคล คณะบุคคลเพ่ือทําหนาท่ีตามระเบียบนี ้

 

สวนท่ี ๒ 
คณะกรรมการ 

 

 ขอ ๕๒ ในการดําเนินการจัดหาแตละครั้งใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนเพ่ือปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้แลวแตกรณ ี คือ 

(๑) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 
(๒) คณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคา 
(๓) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
(๔) คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
(๕) คณะกรรมการจัดจางท่ีปรึกษา 



๒๒

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

 เม่ือคณะกรรมการตามวรรคแรก ดําเนินการเสร็จเรียบรอยแลวใหคณะกรรมการแตละคณะ
รายงานผลดําเนินการตออธิการบดี 

 
องคประกอบของคณะกรรมการ 

 
 ขอ ๕๓ คณะกรรมการตามขอ ๕๒ แตละคณะใหประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน             
และกรรมการอยางนอย ๒  คน ในกรณีจําเปนหรือเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยจะแตงตั้งบุคคลท่ีมิใช
พนักงานรวมเปนกรรมการดวยก็ได 
 ถาประธานกรรมการไมมาหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได และมีกรรมการมาประชุมไมนอย
กวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ ใหกรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานการ
ประชุมเฉพาะคราวนั้น 

 
 ขอ ๕๔  ในการซื้อหรือการจางคร้ังเดียวกัน หามแตงต้ังกรรมการเปดซองสอบราคาและหรือ
กรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคาเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ และหรือกรรมการตรวจ
การจาง 
 การแตงต้ังคณะกรรมการควรแตงต้ังผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจางนั้น
เขารวมเปนกรรมการดวย 
 สําหรับการซื้อหรือจางในวงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท  จะแตงต้ังพนักงานของมหาวิทยาลัยคน
หนึ่งซึ่งมิใชผูจัดซื้อหรือจัดจางเปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจางนั้นโดยใหปฏิบัติหนาท่ีเชนเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ หรือคณะกรรมการจางก็ได 
  

องคประชุมและมติ 
 
 ขอ ๕๕ ในการประชุมของคณะกรรมการแตละคณะตองมีกรรมการรวมประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่งในการ      
ลงมติ 
 มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการออกเสียง
เพ่ิมขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด กรรมการผูใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการใหทําบันทึก
ความเห็นแยงไวดวย 



๒๓

  
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา 

 
ขอ ๕๖ คณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีหนาท่ีดังตอไปนี ้

(๑) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐาน  
     ตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผยตามวัน เวลา และสถานที่ท่ีกําหนด 
     และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผูเสนอราคา  และเอกสารประกอบ 
    ใบเสนอราคาทุกแผน 
(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา  แคตตาล็อก หรือแบบรูปและ 
       รายละเอียด  แลวคัดเลือกผูเสนอราคาท่ีถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา 
(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุ หรืองานจางของผูเสนอราคาท่ีถูกตองตาม (๒) ท่ีมีคุณภาพ 
       และคุณสมบัติเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยมากที่สุดแลวเสนอใหซื้อหรือจาง 
      จากรายการที่คัดเลือกไวแลวซึ่งเสนอราคาภายในวงเงินที่จะซื้อหรือจาง  และอยูใน 
      ดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ีจะตอรองราคาหรือไมก็ได 

              ในกรณีท่ีผูเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจาง
ดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับมหาวิทยาลัยในเวลาท่ีกําหนด                                                                                                              
ตามเอกสารสอบราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคารายท่ีเห็น สมควร
ซื้อหรือจางในลําดับถัดไป 
  ถาปร ากฏวาราคาของผู เ สนอ ราคารายท่ีคณะ กรรม การเ ห็น 
สมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาดําเนินการตามขอ ๕๗ 

(๔) ในกรณีท่ีมีผูเสนอราคาถูกตองตามรายการละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนดไวใน 
       เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการเสนอซื้อ หรือจางจากผูเสนอ 
       รายนั้น 
(๕) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นชอบดวยเอกสารที่ไดรับไว 
       ท้ังหมดตออธิการบดีเพ่ือสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนางานพัสดุ  
 

 ขอ ๕๗ การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาท่ีปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางยังสูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาดําเนินการตามลําดับ  ดังนี ้

(๑) เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูเสนอราคา 
      รายนั้นยอมลดราคาลงอยูในวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ใหเสนอซื้อหรือจางจาก    
      ผูเสนอราคารายนั้น 



๒๔

                             (๒) ถาผูเสนอราคาไมยอมลดราคาหรือลดราคาแลวแตยังสูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อ    
      หรือจางใหเรียกทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกันดวยวิธีย่ืนซองเสนอราคา 
      ภายในวันท่ีเปดซอง  หากรายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนั้นยืนตามราคาท่ี 
      เสนอไวเดิม  ท้ังนี ้ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูท่ีลดราคาลงตํ่าสุดอยูแลวภายใน 
     วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง 
(๓) ถาปรากฏวา ราคาต่ําสุดของรายท่ีไดตอรองราคาใหมยังสูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อ 
       หรือจางหรือไมมีผูยินยอมลดราคาเลย ใหเสนอความเห็นตออธิการบดีเพ่ือ 
       ประกอบการใชดุลยพินิจวาสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องานหรือ 
       ขอเงินเพ่ิมเติมหรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดําเนินการตอไป 
 

คณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคา 
 

 ขอ ๕๘  คณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนาท่ีดังนี ้
(๑) เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ  
      ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผยตามเวลาและสถานที่ท่ีกําหนดและใหกรรมการ 
      ทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคา 
      ทุกแผน 
(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา  เอกสารหลักฐานตาง ๆ 
         พัสดุตัวอยาง  แคตตาล็อก  หรือแบบรูปรายการละเอียด แลวคัดเลือก 
         ผูเสนอราคาท่ีถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 

 ในกรณีผูเสนอราคารายใดเสนอราคารายละเอียดแตกตางไปจาก
เงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ และความ
แตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอื่น 
หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรนใหผูเขาประกวดราคา        
โดยไมตัดผูเขาประกวดราคารายนั้นออก 

ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอ
ราคารายใดก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลว
มิได 

(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุ หรืองานจางของผูเสนอราคาท่ีถูกตองตาม  (๒) ท่ีมี 
       คุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยมากท่ีสดุ  แลวเสนอใหซื้อ 
       หรือจางจากรายที่ไดคัดเลือกไวแลวซึ่งเสนอราคาภายในวงเงินที่จะซื้อหรือจาง  
       และอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการท่ีจะตอรองราคาหรือไมก็ได 



๒๕

    ในกรณีท่ีผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางดังกลาวไม
ยอมเขาทําสัญญา หรือขอตกลงกับมหาวิทยาลัยในเวลาที่กําหนดตามเอกสาร
ประกวดราคา  ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคารายท่ีเห็นสมควรซื้อหรือ
จางในลําดับถัดไป 

 ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอให
เสนอราคาใหมพรอมกันดวยวิธียื่ นซอ งเ สนอราคาหรือ วิธีอื่นใด ตามท่ี
คณะกรรมการเห็นวาเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย 

 ถาปร ากฏวาราคาของผู เ สนอราคารายท่ีคณะ กรร มการเ ห็น 
สมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงินท่ีจะซื้อหรือจางใหคณะกรรมการรับซองและ
พิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามขอ ๕๗ โดยอนุโลม 

(๔) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ี 
       ไดรับไวท้ังหมดตออธิการบดี  โดยเสนอผานหัวหนางานพัสดุ 

 
 ขอ ๕๙  เมื่อคณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคาไดพิจารณาตามขอ ๕๘ (๒) 
แ ล วป ร า ก ฏว ามี ผู เ ส น อ ร าค า ร า ย เ ดี ย ว ห รือ มีผู เ ส น อ ร า ค าห ล า ย ร าย แ ต ถู ก ต อ ง ต ร ง ต า ม 
รายการละเอียดและเงื่อนไขท่ีกําหนดในเอกสารเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการรับซองและพิจารณาการ
ประกวดราคาดําเนินการตามขอ ๕๘ (๓) โดยอนุโลม 
 
 ขอ ๖๐  ในกรณีไมมีผูเสนอราคาหรือมีแตไมถูกตองตรงตามแบบรูปรายการละเอียดและเงื่อนไข
ท่ีกําหนด ใหอธิการบดียกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ เพ่ือดําเนินการจัดหาใหม 

 
 ขอ ๖๑ หลังจากการประกวดราคาแลวแตยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจางกับ 
ผูเสนอราคารายใด ถามีความจําเปนเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลง
สาระสําคัญในรายละเอียด หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซึ่งทําใหเกิดการไดเปรียบ
เสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคาดวยกันใหอธิการบดีพิจารณายกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น 

 
 ขอ ๖๒  การซื้อหรือการจางท่ีเปดโอกาสใหผูเขาเสนอราคาย่ืนขอเสนอทางการเงินมาดวย ตอง
กําหนดใหผูเสนอราคาย่ืนซองขอเสนอทางการเงินแยกมาตางหากและใหเปดซองขอเสนอทางการเงิน
พรอมกับการเปดซองราคาเ พ่ือทําการประเมินเปรียบเทียบตอไป  ท้ังนี้  ใหกําหนดวิธีการ 
ข้ันตอนและหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเง่ือนไขในเอกสารประกวดราคาดวย 
 
 



๒๖

 คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ 
 
ขอ ๖๓  คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ มีหนาท่ีดังตอไปนี ้

(๑) ในกรณเีปนพัสดุท่ีจะขายทอดตลาดใหดําเนินการซื้อโดยวิธีตกลงราคา 
(๒) ในกรณเีปนพัสดุท่ีตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกมหาวิทยาลัย ให 
       เชิญผูมีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยัง 
      สูงกวาราคาในทองตลาด ใหตอรองราคาเทาท่ีจะทําได 
(๓) ในกรณเีปนพัสดุท่ีจําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ ใหเสนออธิการบดี เพ่ือ 
       ติดตอสั่งซื้อโดยตรงจากตางประเทศ 
(๔) ในกรณีเปนพัสดุท่ีจําเปนตองซื้อโดยตรงจากผูผลิต หรือผูแทนจําหนาย ใหปฏิบัต ิ
       เชนเดียวกับ (๒)  
(๕) ในกรณเีปนพัสดุท่ีโดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเปน 
        ตองระบุคุณลักษณะ หรือยี่หอเปนการเฉพาะ ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (๒) 
(๖) ในกรณีเปนพัสดุหากดําเนินการจัดซื้อ หรือจะจัดซื้อโดยวิธีอื่นแลว ไมไดผลดี  
      ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง และใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (๒) 
(๗) ในกรณเีปนพัสดุที่เปนท่ีดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง  
      ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (๒) 
(๘) ในกรณเีปนพัสดุท่ีไดซื้อไวแลวแตมีความตองการใชเพ่ิมขึ้นในสถานการณท่ี 
        จําเปนหรือเรงดวน หรือเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัย ใหเจรจากับผูขาย 
        รายเดิม  เพื่อขอใหขายพัสดุตามรายละเอียดและราคาเดิม ภายใตเงื่อนไขเดิม  
        หรือราคาท่ีคณะกรรมการเห็นวาเหมาะสม   
(๙) ในกรณีเปนพัสดุการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการสาธารณสุขที่เปน 
       ประโยชนตอการใชงานของมหาวิทยาลัย ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพขายพัสดุนั้น 
       โดยตรง แลวใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (๒)  
(๑๐) ในกรณีเปนพัสดุท่ีจะจัดซื้อ  เปนพัสดุท่ีเกี่ยวพันกับพัสดุท่ีไดจัดซื้อไวกอนแลว  
         และมีความจําเปนตองจัดซื้อเพ่ิมเติม ใหเจรจาผูขายรายเดิม ตามสัญญาหรือ 
         ขอตกลงเดิมเพ่ือขอใหขายพัสดุตามรายละเอียดและราคาเดิม หรือราคาท่ี                
        คณะกรรมการเห็นวาเหมาะสม 
(๑๑) ในกรณีท่ีเปนงานจางซอมพัสดุท่ีจําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุด 
         เสียหายเสียกอน ใหตรวจสอบราคาจากผูมีอาชีพจัดซอมพัสดุนั้น แลวปฏิบัติ 
        เชนเดียวกับ (๒) 
 



๒๗

  (๑๒) ในกรณีท่ีอธิการบดีเห็นสมควรเนื่องจากมีความจําเปนเรงดวนตอการพัฒนา 
          มหาวิทยาลัย ใหเชิญชวนเฉพาะผูมีคุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดไมนอยกวา 
         สามรายใหเขาย่ืนขอเสนอ เวนแตงานนั้นมีผูประกอบการท่ีมีคุณสมบัติตรงตาม 
         ท่ีกําหนดนอยกวาสามราย 
(๑๓) ในกรณีทีเ่ปนพัสดุท่ีตองจัดซื้อตามเงื่อนไขของแหลงเงิน ใหปฏิบัติ 
          เชนเดียวกับ (๒) 

 ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเ อกสารท่ีไดรับไว 
ท้ังหมดตออธิการบดีเพ่ือสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนางานพัสด ุ

 

คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ 
 

ขอ ๖๔  คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ  มีหนาท่ีดังตอไปนี ้
(๑) เชิญผูมีอาชีพรับจางทํางานโดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้น 
      ยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาท่ีประมาณได  หรือราคาท่ีคณะกรรมการ 
      เห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาท่ีจะทําได 
(๒) กรณีท่ีไดดําเนินการจางหรือจะจัดจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี  ใหสืบราคาจาก 
         ผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรง  หรือผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือ 
         ประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป  (ถามี)  หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควร 
         จาง เสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาท่ีประมาณไดหรือราคาท่ี 
         คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาเทาท่ีจะทําได 
(๓) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๓ (๔) ใหเจรจากับผูรับจางรายเดิม เพ่ือขอใหมี 
       การจางตามรายละเอียดและราคาตามสัญญาหรือขอตกลงเดิม หรือราคาท่ี 
       คณะกรรมการเห็นวาเหมาะสม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี)   
       หรือผลประโยชนสูงสุดท่ีมหาวิทยาลัยจะไดรับ 

 ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมด       
ตออธิการบดีเพ่ือสั่งการโดยเสนอผานหัวหนางานพัสด ุ

 

คณะกรรมการจัดจางที่ปรึกษา 
 

ขอ ๖๕  คณะกรรมการจัดจางท่ีปรึกษา มีหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของท่ีปรึกษาทุกรายท่ียืน่ขอเสนอ 
(๒) พิจารณาอัตราคาจางและคาใชจายอื่น ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกับบริการท่ีจะจาง 
(๓) ใหเชิญท่ีปรึกษาท่ีเห็นสมควรจางมาเจรจาตอรองใหไดราคาท่ีเหมาะสม 
(๔) พิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ท่ีจะกําหนดในสัญญา 



๒๘ 

  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวทั้งหมดตอ
อธิการบดีเพ่ือสั่งการโดยเสนอผานหัวหนางานพัสด ุ

 

คณะกรรมการจัดจางออกแบบและหรือควบคุมงาน 
 

 ขอ ๖๖  คณะกรรมการจัดจางออกแบบและหรือควบคุมงานมีหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) พิจารณาการเสนองานของผูเสนอราคา คุณวุฒิและประวัติการทํางานจํานวน 
      สถาปนิก  และหรือวิศวกรท่ีประจําและไมประจํา หลักฐานเสนอผลงานท่ีได 
      เคยปฏิบัติมาแลวของผูเสนอราคาแลวแตกรณี  และลงลายมือชื่อกํากับไวใน 
      ใบเสนองานเพ่ือเปนหลักฐาน 
(๒) เสนอจางผูท่ีมีขอกําหนดเหมาะสมที่สุด 

 ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว 
ท้ังหมดตออธิการบดีเพ่ือสั่งการโดยเสนอผานหัวหนางานพัสดุ 
 

คณะกรรมการแลกเปล่ียนพัสด ุ
 

 ขอ ๖๗  คณะกรรมการแลกเปลี่ยนพัสด ุมีหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุท่ีตองการแลกเปลี่ยนตามสภาพปจจุบันของ 
      พัสดุนั้น 
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนวาเปนของใหมท่ียัง 
       ไมเคยใชมากอน เวนแตพัสดุเกาท่ีจะไดรับจากการแลกเปลี่ยนนั้นไมทําให 
       มหาวิทยาลัยตองเสียประโยชน  หรือเพื่อประโยชนแกมหาวิทยาลัย 
(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุท่ีจะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาท่ีประเมินตาม (๑)  
       และราคาพัสดุท่ีจะไดรับจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคา 
       มาตรฐานหรือราคาในทองตลาดโดยทั่วไป 
 (๔) ตอรองกับผูเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
 (๕) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามขอ ๖๘ โดยอนุโลม 

 ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไว 
ท้ังหมดตออธิการบดีเพ่ือสั่งการโดยเสนอผานหัวหนางานพัสดุ 
 

คณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
 
 ขอ ๖๘  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  มีหนาที่ดังตอไปนี ้

(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของมหาวิทยาลัยหรือสถานท่ีซึ่งกําหนดไวในสัญญา 
       หรือขอตกลง 



๒๙

   การตรวจรับพัสดุ ณ สถานท่ีอื่นนอกเขตมหาวิทยาลัยในกรณีที่ไมมีสัญญา
หรือขอตกลงจะตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีกอน 

(๒)  ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไว สําหรับกรณ ี
        ที่มีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิค หรือทางวิทยาศาสตรจะเชิญ 
        ผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุ 
        นั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ีของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒ ิ
        นั้น ๆ  ก็ได 

ในกรณีจําเปนท่ีไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยท้ังหมดได ใหตรวจ
รับตามหลักวิชาการสถิติ 

(๓) ใหตรวจรับพัสดุในวันท่ีผูขายนําพัสดุมาสงและดําเนินการใหแลวเสร็จสิ้นไป   
       โดยเร็วท่ีสุดอยางชาท่ีสุดไมเกิน ๗ วันทําการ นับแตวันท่ีประธานกรรมการได         
        รับทราบการสงมอบงานเวนแตมีเหตุผลและความจําเปนจะตองขอขยายเวลา 
        ตรวจรับงานใหทํารายงานชี้แจงเหตุผลตอมหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัติ 

  หากมีปญหาอุปสรรคในการตรวจรับและไมสามารถตรวจรับใหเสร็จ
สิ้นภายในกําหนดเวลาตามวรรคแรก  ใหขยายเวลาการตรวจรับคร้ังหนึ่งได       
ไมเกิน ๑๐ วันทําการ และขยายเวลาการตรวจรับไดไมเกิน ๒ คร้ัง ตอการสง 
มอบงาน ๑ คร้ัง 
  การตรวจรับพัสดุดังกลาวตามวรรคแรกไมใหนับระยะเวลาในการ
ทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรตาม (๒) เทากับ
ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุดวย 

(๔)  เม่ือตรวจถูกตองครบถวนแลว  ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายไดสงมอบพัสด ุ  
       ถูกตองครบถวนต้ังแตวันที่ผูขายนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกพนักงานพัสดุ 
       พรอมกับทําใบตรวจรับ  โดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน  และรายงานใหอธิการบด ี
       ทราบ 

                คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจลงชื่อตรวจรับพัสดุในใบสง 
                      สินคาเปนหลักฐานแทนใบตรวจรับก็ได 
 (๕) ในกรณีท่ีผูขายสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวนหรือสงมอบครบจํานวน 
                      แตไมถูกตองท้ังหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นให 
                     ใหตรวจรบัไวเฉพาะจํานวนท่ีถูกตองโดยถือปฏิบัติตาม (๔) และใหรีบแจงให 
                      ผูขายทราบภายใน ๓ วันทําการนับแตวันตรวจพบ  แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิ์ของ 
                     มหาวิทยาลัยที่จะปรับผูขายในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น 
 



๓๐

                              (๖) การตรวจรับพัสดุท่ีประกอบกันเปนชุดหรือหนวย  ถาขาดสวนประกอบอยางใด 
      อยางหนึ่งไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณใหถือวาผูขายมิไดสงมอบ 
      พัสดุนั้นและใหรีบแจงใหผูขายทราบภายใน ๓ วันทําการนับแตวันท่ีตรวจพบ 

 

คณะกรรมการตรวจการจาง 
 

 ขอ ๖๙ คณะกรรมการตรวจการจาง  มีหนาท่ีดังตอไปนี ้
(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมตามท่ี 
      ผูควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายละเอียดและขอกําหนด 
      ในสัญญาทุกสัปดาห รวมท้ังรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงาน 
      ของผูควบคุมตามขอ ๗๑ แลวรายงานมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาสั่งการตอไป 
(๒) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีท่ีเห็นวาตามหลักวิชาการ  
       ชางไมนาจะเปนไปได หรือประโยชนของมหาวิทยาลัยใหออกตรวจงานจาง  
       ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือท่ีตกลงใหทํางานจาง นั้น ๆ โดยใหมี 
        อํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามท่ีเห็นควร 
        และตามหลักวิชาการชางเพ่ือใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และ 
       ขอกําหนดในสัญญาหรือ เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย 
(๓) ใหตรวจผลงานท่ีผูรับจางสงมอบใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วท่ีสุด อยางชาไมเกิน ๑๐ วัน 
       ทําการนับแตวันท่ีประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน เวนแตมีเหตุผล 
       และความจําเปนจะตองขอขยายเวลาตรวจการจาง  ใหทํารายงานชี้แจงเหตุผลตอ 
       มหาวิทยาลัยเพ่ือขออนุมัต ิ

 หากมีปญหาอุปสรรคในการตรวจการจางและไมสามารถตรวจการ
จางใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาตามวรรคแรก ใหขอขยายเวลาการตรวจการจาง
ครั้งหนึ่งไดไมเกิน ๑๐ วันทําการ แตจะขยายเวลาการตรวจการจางไดไมเกิน ๒ 
คร้ัง ตอการสงมอบงาน ๑ คร้ัง 
  การตรวจการจางดังกลาวตามวรรคแรก  ไมใหนับระยะเวลาในการ
ทดลองหรือตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรท่ีจะเชิญผูชํานาญการหรือ
ผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับการจางนั้นมาใหคําปรึกษา เขากับระยะเวลาในการตรวจ      
การจางดวย 

(๔) เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด 
       และขอกําหนดในสัญญาแลว  ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันท่ี 
       ผูรับจางสงงานจางนั้น  และใหทําใบตรวจรับงานโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานเพื่อ 
      ทําการเบิกจายเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และรายงานใหอธิการบดีทราบ 



๓๑

                              (๕) ในกรณีที่ผูรับจางสงมอบงานถูกตองตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนด 
        ในสัญญาแตไมครบจํานวนหรือสงมอบครบจํานวนแตไมถูกตองตามแบบรูป 
        รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาท้ังหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิได   
        กําหนดไวเปนอยางอื่น ใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่ถูกตองโดยถือปฏิบัติ 
        ตาม (๔) และใหรีบแจงใหผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการนับแตวันตรวจพบ 
        แต ท้ังนี ้ไมตองตัดสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยท่ีปรับผูรับจางในจํานวนท่ีสงมอบ 
       ไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น 

 คณะกรรมการตรวจการจางอาจลงชื่อตรวจการจางในใบสงงานจางเปนหลักฐานแทนใบตรวจ
รับงานจางก็ได 
 

สวนท่ี ๓ 
ผูควบคุมงาน 

 
 ขอ ๗๐ งานกอสรางทุกประเภท ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังผูควบคุมงาน 
 ผู รับจางจะตอง จัดผู ควบคุมงานท่ีมีความรู และมีความชํ านาญงานก ารก อ สร างให 
เหมาะสมกับสภาพงานการกอสรางนั้นๆ  
 ผูรับจางจะตองสงรายชื่อผูควบคุมงาน  หรือผูตรวจหรือผูแทนใหมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  
และในกรณีท่ีผูควบคุมงานไมสามารถปฏิบัติงานได ผูรับจางจะตองเสนอชื่อผูควบคุมงานปฏิบัติงาน
แทน  ผูที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากมหาวิทยาลัยกอน 
 

 ขอ ๗๑  ผูควบคุมงานท่ีมหาวิทยาลัยแตงตั้ง  มีหนาที่ดังตอไปนี ้
(๑) ตรวจและควบคุมงาน  ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือท่ีตกลงให  
      ทํางานจางนั้น ๆ  ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ 
       ขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพ่ิมเติม 
       ตัดทอนงานจางไดตามท่ีเห็นสมควรและตามหลักวิชาการชาง เพ่ือใหเปนไป 
       ตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาและใหรายงานคณะ    
       กรรมการตรวจการจางทราบ 

  การสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเ พ่ิมเ ติมหรือตัดทอนงานจางดังกลาว         
ถา ผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็สั่งใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือ
ท้ังหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่ง และ
ใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที 

(๒) ในกรณีท่ีปรากฏวา แบบรูปรายการละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญามีขอความ 
         ขัดกัน หรือเปนท่ีคาดหมายไดวาแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการ 



๓๒

                 ละเอียดและขอกําหนดในสัญญาแตเมื่อสําเร็จแลวจะไมม่ันคงแข็งแรงหรือ 
         ไมเปนไปตามหลักวิชาการชางท่ีดีหรือไมปลอดภัยใหสั่งหยุดงานนั้นไวกอน   
         แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที     
   (๓) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน 
          พรอมท้ังผลการปฏิบัติงานอยางนอย  ๒ ฉบับ และผูควบคุมงานเก็บรักษา 
           ไว ๑ ฉบับ โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของมหาวิทยาลัยเพ่ือประกอบการ 
           ตรวจสอบของผูมีหนาท่ีดําเนินการในสวนท่ีเกี่ยวของ 

 การ บันทึ ก ก า รป ฏิ บัติ ง าน ข อ งผู รั บ จ างใหร ะ บุ ร าย ละ เ อี ย ด 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียดวัสดุท่ีใชดวย 

   (๔) รายงานผลและสรุปความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปน 
          ไปตามสัญญาหรือไม  ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบภายใน ๓ วันทําการ 
          นับแตวันถึงกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึงกําหนด 
          สงมอบงานแตละงวด 

 การสงมอบพัสดุหรืองานจางใหผูรับจางทําหนังสือสงหัวหนางานพัสดุเพ่ือดําเนินการ               
ตอไป 

 
หมวด ๕ 

การจายเงินลวงหนา 
 

 ขอ ๗๒ การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูขายหรือผูรับจางจะกระทํามิได เวนแตมี
ความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจใหจายเงินลวงหนาได ในกรณีดังตอไปนี ้

(๑) การซือ้หรือการจางจากสวนราชการ  จายไดไมเกินรอยละ ๕๐ ของราคาซื้อ 
      หรือราคาจาง 
(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในตางประเทศ ใหจายตามท่ีตกลงกับองคการ 
       ระหวางประเทศ 
(๓) การชําระเบ้ียประกันภัย จายไดเทาที่จายจริง 
(๔) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ  หรือการจัดซื้อฐานขอมูลสําเร็จรูป 
       (CD-ROM) หรือการจัดหาสื่อ หรือวัสดุสารสนเทศอื่นท่ีมีลักษณะจะตองบอก 
       รับเปนสมาชิกกอน  และมีกําหนดการออกเปนวาระดังเชนวารสาร หรือการ 
       บอกรับเปนสมาชิก INTERNET เพื่อใหสามารถใชประโยชนเรียกคนหาขอมูล 
       ขาวสารจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยอาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอรจายไดเทาที่ 
        จายจริง 
  



๓๓

                             (๕) การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคาจายไดไมเกินรอยละ ๑๕  
       ของราคาซื้อหรือราคาจาง  แตทั้งนีจ้ะตองกําหนดอัตราคาพัสดุหรือคาจางท่ีจะจาย 
       ลวงหนาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาดวย 
(๖) การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหจายไดไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาซื้อหรือ 
      ราคาจาง 
(๗) การซื้อหรือการจางตามแบบธรรมเนียมการคาระหวางประเทศใหกระทําไดโดย 
       เปดเลตเตอรออฟเครดิต หรือโดยวิธีใชดราฟต  แลวแตความเหมาะสม 

 
 ขอ ๗๓ ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองจายเงินลวงหนาในการเชาสังหาริมทรัพยและหรือ
อสังหาริมทรัพยใหกระทําไดเฉพาะการเชาซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน ๓ ป ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(๑)  ของคาเชาทั้งสัญญา 
(๒)  การเชาจากเอกชนจายไดไมเกินรอยละ ๒๐ ของคาเชาท้ังสัญญา 
 

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

หมวด ๖ 
สัญญาและหลักประกัน 

สวนที ่๑ 
สัญญา 

 
 ขอ ๗๕  การซื้อหรือจางที่ตองออกหนังสือสนองรับราคาและนัดทําสัญญา ถาผูมีอํานาจอนุญาต
การซื้อหรือจางไดอนุญาตครั้งนั้นแลว ใหหัวหนางานพัสดุมีอํานาจลงนามในหนังสือสนองรับราคาและ
นัดทําสัญญาได 

 
 ขอ ๗๖ การจัดหาใหทําสัญญาเปนหนังสือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด  เวนแตในกรณี    
ดังตอไปนี ้จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบด ี

(๑) การซื้อ  การจาง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา 
(๒) การจัดหาท่ีสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวน ใน ๕ วันทําการ นับแตวันทํา 
       ขอตกลง 



๓๔

                          (๓) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามขอ ๑๘ (๑), (๒), (๓) และ (๗) 
(๔) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๓ 
(๕) การเชา ซึ่งมหาวิทยาลัยไมตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา 
(๖) การแลกเปลี่ยนพัสดุ 

 ในกรณีการซื้อหรือการจางท่ีมีวงเงินเกินกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหเรียกหลักประกันอยางหนึ่ง
อยางใดตามขอ ๘๒ ตามอัตราท่ีกําหนดในขอ ๘๓ 

 
คาปรับ 

 
 ขอ ๗๗ การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือสําหรับการซื้อตามขอ ๑๒ ใหกําหนดคาปรับ
เปนรายวันในอัตราไมนอยกวารอยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุท่ีไมไดรับมอบ 
 สําหรับการจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานท้ังหมดพรอมกัน ซึ่งไมรวมการจางเหมาบริการให
กําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราไมนอยกวา รอยละ ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น 
 สําหรับคาปรับในกรณีการจางเหมาบริการและหรือการเชาสังหาริมทรัพยและหรือ
อสังหาริมทรัพยใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี 
 ในกรณีการจัดหาสิ่งของท่ีประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป 
แลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณแมคูสัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แตยัง
ขาดสวนประกอบบางสวน  ตอมาไดสงมอบสวนประกอบท่ียังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญาใหถือวาไมได
สงมอบสิ่งของนั้นเลย ใหปรับเต็มราคาของท้ังชุด  
 ในกรณีท่ีการจัดหาสิ่งของคิดราคารวมท้ังคาติดตั้งหรือทดลองดวย  ถาติดตั้งหรือทดลอง         
เกินกวากําหนดตามสัญญาเปนจํานวนเ ทาใดใหปรับเปนรายวันในอัตราท่ีกําหนดของราคา 
ท้ังหมด 
 เม่ือครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง  ใหมหาวิทยาลัยรีบแจงการเรียกคาปรับ
ตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญาและเม่ือคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ ใหมหาวิทยาลัยบอกสงวนสิทธิ์
การเรียกคาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญา 
 

 ขอ ๗๘  สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลว  จะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได  เวนแต
การแกไขนั้นจะเปนความจําเปน  โดยไมทําใหมหาวิทยาลัยตองเสียประโยชน หรือเปนการแกไขเพ่ือ
ประโยชนแกมหาวิทยาลัย  ใหคณะกรรมการตรวจรับหรือคณะกรรมการตรวจการจางทําเรื่องเสนอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงตอไป 



๓๕

  สําหรับการจัดหาท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง จะตองไดรับการ
รับรองจากวิศวกร  สถาปนิก วิศวกรผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง 
คุณลักษณะเฉพาะแบบและรายงานกอสรางหรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้น  แลวแตกรณีดวย 

 

การบอกเลิกสัญญาและการปรับ 
 

 ขอ ๗๙  ในกรณีท่ีมีเหตุอันเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาท่ี
กําหนด ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาใชสิทธิ์บอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง 

 

 ขอ ๘๐ ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได  และตองมีการปรับตาม
สัญญาหรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับเกินรอยละ ๑๐ ของวงเงินคาพัสดุหรือคาจางให
มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับ
ใหแกมหาวิทยาลัยโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ   ท้ังสิ้น ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาได
เทาท่ีจําเปน คํายินยอมเสียคาปรับใหทําเปนหนังสือตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 

 

การงด  การลดคาปรับ หรือการขยายเวลา 
 

 ขอ ๘๑ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอตกลง
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาไดตามจํานวนวันท่ีมีเหตุเกิดขึ้นเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี ้

(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของมหาวิทยาลัย 
(๒) เหตุสุดวิสัย 
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอนัหนึ่งอันใดท่ีคูสัญญาไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย 

 ใหมหาวิทยาลัยระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหมหาวิทยาลัยทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง  หากมิไดแจงภายในเวลาท่ีกําหนดคูสัญญาจะยกมากลาวอาง
เพ่ือขอลดหรืองดคาปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือ
มหาวิทยาลัยทราบดีอยูแลวต้ังแตตน 
 

สวนท่ี ๒ 
หลักประกัน 

 

 ขอ ๘๒   หลักประกันซอง  หลักประกันสัญญา หลักประกันขอตกลงเปนหนังสือหลักประกัน
ผลงาน และหรือหลักประกันรับเงินลวงหนา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้ 

(๑) เงินสด 
(๒) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ท่ีใชเช็คนั้น ชําระตอมหาวิทยาลัย 
       หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 



๓๖

                           (๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย 
 

 ขอ ๘๓  หลักประกันซอง  หลักประกันสัญญา  หลักประกันขอตกลงเปนหนังสือหลักประกัน
ผลงาน  และหรือหลักประกันการรับเงินลวงหนา ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕  
ของวงเงินหรือราคาพัสดุท่ีจัดหาคร้ังนั้นหากเกินอัตราดังกลาวใหอธกิารบดีเปนผูพิจารณาอนุญาต 
 ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุท่ีมีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ป และหรือพัสดุนั้นไมตองมี
การประกันเพ่ือความชํารุดบกพรอง  เชน พัสดุใชสิ้นเปลืองใหกําหนดหลักประกันในอัตราไมนอยกวา
รอยละ ๕ ของราคาพัสดุท่ีสงมอบในแตละปของสัญญา โดยใหถือวาหลักประกันนี้เปนการคํ้าประกัน
ตลอดอายุสัญญา  และหากในปตอไปราคาพัสดุสงมอบแตกตางไปจากราคาในรอบปกอนใหปรับปรุง
หลักประกันตามอัตราสวนท่ีเปลี่ยนแปลงไปนั้นเทาท่ีจําเปนกอนครบรอบป 
 การกําหนดหลักประกันตามวรรค ๑ และวรรค ๒  จะตองระบุไวเปนเง่ือนไขในเอกสารสอบ
ราคาหรือเอกสารประกวดราคาและหรือในสัญญาดวย 
 ในการทําสัญญาเพ่ิมเติม หากหลักประกันที่มีอยูเ ดิมไมเหมาะสมเพราะเปลี่ยนแปลงเพ่ิม        
เนื้องานใหเพิ่มหลักประกันสัญญาไดเทาท่ีจําเปน 
 ในกรณีท่ีผูเสนอราคา หรือคูสัญญาวางหลักประกันที่มีมูลคาสูงกวาท่ีกําหนดไวในระเบียบ
เอกสารสอบราคา  หรือเอกสารประกวดราคา  หรือสัญญา ใหอนุโลมรับได 

 
 ขอ ๘๔  ในกรณีสวนราชการเปนผูเสนอราคาหรือเปนคูสัญญา ไมตองวางหลักประกันและใน
กรณีที่มหาวิทยาลัยเปนคูสัญญากับเอกชน มหาวิทยาลัยไมตองวางหลักประกัน 

 

สวนท่ี ๓ 
การคืนหลักประกัน 

 

 ขอ ๘๕ ใหมหาวิทยาลัยคืนหลักประกันใหผูเสนอราคา  คูสัญญา หรือผูคํ้าประกันตาม
หลักเกณฑ  ดังนี ้

(๑) หลักประกันซองใหคืนใหแกผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกัน ภายใน ๑๕ วันนับแต 
       วันท่ีไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายท่ีมหาวิทยาลัย 
       คัดเลือกไวไมเกิน ๒ ราย ใหคืนไดตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูเสนอ 
       ราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
(๒) หลักประกันสัญญาและหรือหลักประกันขอตกลงเปนหนังสือและหรือ 
        หลักประกันผลงาน ใหคืนใหแกคูสัญญาหรือผูค้ําประกัน ภายใน ๑๕ วัน นับแต 
        วันท่ีมหาวิทยาลัยไดรับหนังสือขอคืนหลักประกันท้ังนี้การคืนดังกลาวจะตอง 
        พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 



๓๗

                          (๓) หลักประกันการรับเงินลวงหนาใหคืนแกผูขายหรือผูรับจาง  ตามท่ีกําหนดไวใน 
       สัญญาหรือขอตกลง 

 การจัดหาท่ีไมตองมีการประกันเพ่ือความชํารุดบกพรอง  ใหคืนหลักประกันสัญญาและหรือ
หลักประกันขอตกลงเ ปนหนังสือใหแก คูสัญญาหรือผู คํ้ าปร ะกันตาม อัตราสวนของพัสดุ                        
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับมอบไวแลว  ตามท่ีคูสัญญารองขอ 
 

สวนท่ี ๔ 
การลงโทษผูท้ิงงาน 

 
 ขอ ๘๖  ผูที่เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคา  ซึ่งไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไป
ทําสัญญา หรือขอตกลงภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด หรือคูสัญญาไมปฏิบัติตามสัญญาหรือ
ขอตกลงนั้นโดยไมมีเหตุผลอันสมควร ใหรายงานสภามหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาใหผูไมปฏิบัติตาม      
ขอผูกพันของมหาวิทยาลัยเปนผูท้ิงงาน แลวรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการพรอมเวียนแจง
ใหผูเกี่ยวของทราบตอไป 
 หามมหาวิทยาลัยกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานท่ีไดรับแจง เ วียนชื่อเวนแตจะได รับการ 
เพิกถอนจากการเปนผูท้ิงงานแลว 
 ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวา มีการกระทําโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเขาเสนอ
ราคากับมหาวิทยาลัยใหพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาท่ีมีการกระทําดังกลาวเสมือนเปนผูท้ิงงานและ
ดําเนินการตามข้ันตอนในวรรคหนึ่งและวรรคสองโดยอนุโลม 
 

หมวด ๗ 
การควบคุมและการจําหนายพัสด ุ

สวนที ่๑ 
การยืม 

 
 ขอ ๘๗  การใหยืมหรือนําพัสดุไปใช ใหกระทําไดเฉพาะเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยและ
เพ่ือสวัสดิการเทานั้น 

 
 ขอ ๘๘ การยืมพัสดุประเภทใชคงรูปไปใชปฏิบัติงานใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนหนังสือ
แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี ้

(๑) การยืมในระหวางหนวยงานของมหาวิทยาลัยใหหัวหนาหนวยงานของมหาวิทยาลัย 
      นั้น ๆ  เปนผูอนุมัติแลวแตกรณ ี
(๒) การยืมกรณีอื่นนอกจาก (๑) ใหขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย 



๓๘

  ขอ ๘๙ ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุมาสงคืนใหในสภาพท่ีใชการไดเรียบรอย  
หากเกิดการชํารุดเสียหายหรือใชการไมไดหรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิม
โดยเสียคาใชจ าย ของตนเ องหรือช ดใชเปนพัสดุประเ ภท ชนิด  ขนาด  ลักษณะและคุณภาพ                     
อยางเดียวกันหรือสูงกวา หรือชดใชเปนเงินตามราคาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว 
 
 ขอ ๙๐ การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางมหาวิทยาลัยกับสวนราชการ ใหกระทําได
เฉพาะเมื่อสวนราชการผูยืมมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวนจะดําเนินการจัดหาไดไม      
ทันการและมหาวิทยาลัยมีพัสดุนั้น ๆ  พอท่ีจะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกการปฏิบัติงานหรือ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย 
 การยืมใหมีหลักฐานการยืมเปนหนังสือท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด  ทั้งนี้  โดยปกติผูยืมจะตองจัดหา
พัสดุประเภท  ชนิด  และปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหกับมหาวิทยาลัย 
 
 ขอ ๙๑ เม่ือครบกําหนดยืม ใหผูยืมหรือผูรับหนาท่ีมีหนาท่ีติดตามทวงพัสดุท่ีใหยืมไปคืน
ภายในกําหนด ๑๕ วันทําการนับแตวันครบกําหนด  กรณีมิไดรับคืนใหรายงานอธิการบดี เพ่ือสั่งการ
ตอไปการติดตามทวงพัสดุคืนใหทําเปนหนังสือตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
 

สวนท่ี ๒ 
การควบคุม 

 
 ขอ ๙๒ พัสดุของมหาวิทยาลัยไมวาจะไดมาดวยวิธีใด ใหพนักงานพัสดุจัดทําทะเบียนไวเปน
หลักฐาน  
  
 ขอ ๙๓ การเก็บรักษาพัสดุ ใหเปนหนาท่ีของพนักงานพัสดุเปนผูรับผิดชอบในการรับจายพัสดุ
ใหมีหลักฐานการรับจายโดยละเอียดถูกตองครบถวนตรงกัน  พัสดุคงเหลือวันใดจะตองตรงกับยอด
คงเหลือในทะเบียนวันนั้น  การเกบ็รักษาตองใหเปนระเบียบเรียบรอย  ปลอดภัย และใหครบถวนถูกตอง
ตรงตามทะเบียน 
 หากปรากฏวาพัสดุที่เก็บรักษาหรือท่ีใชงานเกิดชํารุด  เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม
จํา เปนตองใช ในการปฏิ บัติงานหรือปฏิ บั ติภารกิจของมหาวิทยาลั ยตอไป ใหมหาวิทยาลั ย 
ดําเนินการตามขอ ๙๘  และใหดําเนินการตามขอ ๑๐๐, ๑๐๑,  ๑๐๒,  ๑๐๓ โดยอนุโลม 
 



๓๙

  ขอ ๙๔ การเบิกพัสดุ ใหผูบริหารต้ังแตระดับตําแหนงหัวหนางานข้ึนไป หรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายท่ีตองใชพัสดุเปนผู เ บิกและใหหัวหนางานพัสดุหรือผูที่อธิการบดีมอบหมายเปน 
ผูสั่งจาย 

 
 ขอ ๙๕ ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิก และเอกสารประกอบ (ถามี)  แลว
ลงทะเบียนทุกคร้ังท่ีมีการจายแลวเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย 
 

การตรวจสอบวัสดุคงเหลือสิ้นป 
 
 ขอ ๙๖ กอนสิ้นเดือนกันยายนของทุกป ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังพนักงานพัสดุคนหนึ่งและ
พนักงานซึ่งมิใชพนักงานพัสดุอีกคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน เพ่ือทําหนาท่ีตรวจนับและ
ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ ณ วันที ่๓๐ กันยายน ของป 
 

การตรวจสอบครุภัณฑ 
 
 ขอ ๙๗ การตรวจสอบครุภัณฑ ใหมหาวิทยาลัยแตงต้ังพนักงานพัสดุคนหนึ่งรวมกับพนักงาน
ซึ่งมิใชพนักงานพัสดุอีกคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน เพื่อทําการตรวจสอบครุภัณฑโดยใหทํา
การตรวจนับ ๒ ปตอคร้ัง 
 
 ขอ ๙๘ เม่ือมหาวิทยาลัยไดรับรายงานดังกลาวตามขอ ๙๓  วรรค ๒ ขอ ๙๖  และขอ ๙๗ และ
ปรากฏวามีพัสดุชํารุดเสื่อมคุณภาพหรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ตอไป  ก็ใหแตงต้ังคณะกรรมการเพ่ือสอบหาขอเท็จจริงข้ึนคณะหนึ่งโดยใหนําความใน ขอ ๕๓, ๕๔, 
และ ๕๕ มาบังคับใชโดยอนุโลม 

 
 ขอ ๙๙ ผลจากการสอบสวนตามขอ ๙๘ เมื่อปรากฏตัวผูตองรับผิดชอบใหดําเนินการ ดังนี ้

(๑) กรณีที่สามารถแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมได  ใหแกไขซอมแซมโดย 
      คาใชจายท้ังหมดเปนของผูยืมตองรับผิดชอบ 
(๒) กรณีสูญไป  หรือไมสามารถแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมได  ใหชดใช 
       เปนพัสดุประเภท  ชนิด ลักษณะ  และขนาดอยางเดียวกัน  หรือคลายคลึงกัน  
      โดยมีสภาพเทียบเทาพัสดุท่ีไดชํารุดเสื่อมไป  หรือสญูไป  หรือชดใชเปนเงิน 
      ตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 



๔๐

  กรณีชดใชเปนเงิน ถาผูรับผิดไมสามารถใชไดภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับแจงใหชดใชผูรับผิด
จะขอผอนผันใหชําระเปนรายเดือนได  แตจะตองชดใชใหเสร็จสิ้นภายในเวลาไมเกิน ๑ ป หรือภายใน
เวลาท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดโดยจะตองทําหนังสือขออนุมัติตอมหาวิทยาลัยกอน 
 ในกรณีขอผอนผันใหผู รับผิดทําหนั งสือรับสภาพหนี้พรอมท้ัง เสนอหลักประกัน ท่ี 
เหมาะสมไวเปนหลักฐานดวย 
 

สวนท่ี ๓ 
การจําหนาย 

 

 ขอ ๑๐๐ การจําหนายพัสดุท่ีหมดความจําเปนหรือหากใชปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย 
ตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหพนักงานพัสดุเสนอรายงานตอมหาวิทยาลัยเพ่ือพิจารณาสั่งให
ดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใด  ดังตอไปนี ้

(๑) ขาย  ใหดําเนินการขายตามวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อหรือการจางมาใช 
      โดยอนุโลม 
(๒) แลกเปลี่ยน ใหดําเนินการตามวิธีการและเปลี่ยนท่ีกําหนดไวในระเบียบนี ้
(๓) โอนและหรือบริจาคใหแกสวนราชการหรือองคการสาธารณกุศลท่ีสภา 
      มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ  ท้ังนี้ใหมีหลักฐานการสงมอบและรับมอบ 
      ไวเปนหลักฐานตอกันดวย 
(๔) การแปรสภาพหรือทําลาย 

 

 ขอ ๑๐๑  เงินท่ีไดจากการดําเนนิการขอ ๑๐๐  ใหนําสงเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย 
 

สวนท่ี ๔ 
การจําหนายเปนสูญ 

 

 ขอ ๑๐๒ ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือผูรับผิดแตไมสามารถชดใชตาม        
ขอ ๙๙ ใหมหาวิทยาลัยจําหนายพัสดุนั้นเปนสูญ 

 

สวนท่ี ๕ 
การลงจายจากทะเบียน 

 

 ขอ ๑๐๓ เม่ือไดดําเนินการจําหนายแลวใหพนักงานพัสดุลงจายพัสดุนั้นจากทะเบียนทันที 
สําหรับพัสดุซึ่งตองจดทะเบียนตามกฎหมายใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ดวย 
 



๔๑

 สวนท่ี ๖ 
บทกําหนดโทษ 

 
 ขอ ๑๐๔   ผูมีอํานาจหรือหนาท่ีดําเนินการตามระเบียบนี้ หรือผูหนึ่งผูใดกระทําการโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามระเบียบนี ้หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริตหรือกระทําการโดยการ 
ปราศจากอํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ี รวมท้ังมีพฤติกรรมท่ีสอใหมีการสมยอมกันในการ        
เสนอราคา  ถาเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัยและตองถูกดําเนินการทางวินัย
ตามขอบังคับ วาดวย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย 
 การลงโทษทางวินัยไมเปนเหตุใหผูกระทําความผิดพนจากความรับผิดทางแพงและหรือ
ความผิดทางอาญา (ถามี) 

 
หมวด ๘ 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ ๑๐๕ การพัสดุท่ีอยูระหวางการดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันท่ีระเบียบนี้ใชบังคับให
ดําเนินการไปตามระเบียบท่ีใชบังคับอยูเดิมตอไปจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวาจะสามารถ
ดําเนินการตามระเบียบนี้ได 

 
 ขอ ๑๐๖  การไดมาซึ่งพัสดุและหรือการดําเนินการนอกเหนือจากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ให
คณะกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติ   
 

ประกาศ  ณ วันท่ี  ๒๗  เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓ 
 
                                                                  
 
 

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี  ศรีอรุณ) 
               นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 
 

 

 


