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 การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ใหอธิก ารบดีรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจออกประกาศหรือ กําหนดแนว
ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ในกรณีมีปญหาตามระเบียบนี้ใหอธิการบดีเปนผูวินิจฉัยชี้ขาดและใหถือเปนที่สุด
หมวด ๑
ขอความทั่วไป
สวนที่ ๑
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยพะเยา
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยพะเยา
“อธิ การบดี” หมายความว า อธิ ก ารบดีมหาวิ ทยาลั ยพะเยา และใหหมายรวมถึ ง ผู ที่
อธิการบดีมอบหมายดวย
“หน ว ยงานของมหาวิ ท ยาลั ย ” หมายความว า ส ว นงานตามมาตรา ๗ แห ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และหนวยงานภายในสวนงานดังกลาว
“ผูอํานวยการกอง” หมายความวา ผูอํานวยการกองคลัง และใหหมายรวมถึงบุคคลซึ่ง
ไดรับแตงตั้งจากอธิการบดีใหปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับผูอํานวยการกองคลังดวย

๒

“พนักงานพัสดุ” หมายความวา พนักงานพัสดุของมหาวิทยาลัยที่มีหนาที่เกี่ยวของกับ
การพัสดุ หรือผูที่ไดรับแตงตั้งจากอธิการบดีใหมีหนาที่ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
“พนั ก งาน” หมายความว า พนั ก งานและ หรื อ ลู ก จ า งของมหาวิ ท ยาลั ย และให
หมายรวมถึงพนักงานตามสัญญาจางพิเศษดวย
“ที่ปรึกษา” หมายความวา บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ หรือสามารถ
ใหบ ริการเป นที่ปรึกษาทางวิศ วกรรม สถาปตยกรรม เศรษฐศาสตร หรือ สาขาอื่น รวมทั้งใหบริ การ
ดา นศึ ก ษา สํารวจออกแบบและควบคุมงาน และการวิ จัย แตไม รวมถึงการให บริก ารออกแบบและ
ควบคุมงานกอสราง
“ผูเสนอราคา” หมายความวา นิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจบริการดาน
การซื้อ ขาย การแลกเปลี่ยน การใหการรับจาง หรือการออกแบบควบคุมงานกอสราง หรือสวนราชการ
สถาปนิ ก วิ ศ วกร หรื อ ผู ชํ านาญการสาขาใดสาขาหนึ่ ง ในสัง กั ดมหาวิ ท ยาลัย หรือ หน วยงานอื่ น ที่
อธิการบดีเห็นเหมาะสม
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการการเงินและทรัพยสินของมหาวิทยาลัย
“การพัส ดุ” หมายความว า การซื้ อ การจาง การจัดทํ าเอง การจ างที่ ปรึ ก ษา การจา ง
ออกแบบ การจ า งควบคุ มงาน การจัด จ า งแบบเบ็ ดเสร็ จ การแลกเปลี่ ย น การประกั น ภั ย การเช า
การควบคุม การจําหนาย การจําหนายเปนสูญ และการดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนดไวในระเบียบนี้
“พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน และสิง่ กอสราง
“จัดหา” หมายความวา วิธีดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุตามระเบียบนี้ ไดแ ก การซื้อ
การจาง การจัดทําเอง การแลกเปลี่ยน การเชา การประกันภัย เปนตน
“การซื้อ” หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิดรวมถึงการซื้อพัส ดุที่มีก ารติดตั้งทดลอง
และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง
“การจาง” หมายความวา การจ างทํ าของ การรั บขนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย การจางเหมาบริการ การจางออกแบบ การจางควบคุมงานกอสรางอาคาร การจางที่ปรึกษาและ
การจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
“การจางเหมาบริการ” หมายความวา การจางที่มีลักษณะเปนการชวยเหลือเกื้อกูล ใน
รูปของการบริการหรือใหบริการตาง ๆ
“การจัดทําเอง” หมายความวา การที่มหาวิทยาลัยดําเนินการจัดทําพัสดุขึ้นเอง
“การจางที่ปรึ กษา” หมายความวา การจางบริก ารจากที่ปรึก ษา แตไมรวมถึงการจา ง
ออกแบบ การจางควบคุมงานกอสราง
“การจางออกแบบ” หมายความวา การจางบริก ารจากนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดาที่
ประกอบธุรกิจ บริการดานออกแบบกอสราง และหรือตกแตงภายใน

๓

“การจางควบคุมงาน” หมายความวา การจางบริการจากนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา
ที่ประกอบธุรกิจ บริการดานควบคุมงานกอสราง
“การจางแบบเบ็ดเสร็จ” (Turn Key) หมายความวา การจางกอสรางอาคารตั้งแตขั้น
การออกแบบ การควบคุมงานและการลงมือกอสรางจนถึงการสงมอบ โดยผูรับเหมารายเดียวหรือ หลาย
รายในสัญญาฉบับเดียวกัน
“การประกันภัย” หมายความวา การประกันภัยตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย
ซึ่งมหาวิทยาลัยเปนผูเอาประกันภัยและเปนผูรับผลประโยชน
“งานกอ สราง” หมายความวา งานที่สรางหรือทําขึ้นมีลักษณะมั่นคงและหรือถาวร
ไดแ ก อาคาร ถนน โรงรถ ระบบประปา ระบบโทรศั พท และระบบบํ า บั ดน้ํ า เสี ย เป น ต น และให
หมายความรวมถึงงานปรับปรุง ซอมแซม ตกแตง หรือตอเติม งานรื้อถอน และงานเคลื่อนยายอาคารดวย
“อาคาร” หมายความว า สิ่งปลูก สร า งถาวรที่ บุคคลอาจเข า อยู หรื อ ใช ส อยได เช น
อาคารที่ทําการโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีนํารอ ง หรือสิ่งปลูกสรางอยางอื่ นที่มีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน และรวมตลอดถึงสิ่งกอสรางอื่น ๆ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้น ๆ
เชน เสาธง รั้ว ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา ถนน ประปา และสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเปนสวนประกอบของตัวอาคาร เชน
เครื่องปรับอากาศ ลิฟท เฟอรนิเจอร ฯลฯ และสิ่งกอสรางอื่น ๆ ซึ่งเปนที่เชิดชูคุณคาทางดานศิลปกรรม
หรือสถาปตยกรรม เชน อนุสาวรีย หรืองานที่ตองใชเทคโนโลยีชั้นสูง
“พัสดุที่ผ ลิตในประเทศ” หมายความวา ผลิตภัณฑที่ผลิตสําเร็จรูปแลว โดยสถานที่
ผลิตตั้งอยูในประเทศไทย
“เงินรายได” หมายความวา รายไดของมหาวิทยาลัย และใหหมายรวมถึงรายไดของ
หนวยงานตาง ๆ ของมหาวิทยาลัยดวย
“สวนราชการ” หมายความวา สวนราชการตามพระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน
หรือสวนราชการตามกฎหมายอื่น และใหหมายความรวมถึงรัฐวิสาหกิจและหนวยงานอื่นของรัฐดวย
“ป” หมายความวา ปงบประมาณ มีระยะเวลาตั้งแตวันที่ ๑ ตุลาคมของปหนึ่ง ถึงวันที่
๓๐ กันยายน ของปถัดไป
สวนที่ ๒
การใชบังคับและการมอบอํานาจ
ขอ ๕ ระเบียบนี้ใหใชบังคับเกี่ยวกับการพัสดุโดยใชเงินรายไดทุกประเภทของมหาวิทยาลัย
ยกเวนพัสดุที่ไดมาตามระเบียบอื่นที่ไดวางหลักเกณฑวธิ ีการในการไดมาซึ่งพัสดุไวโดยเฉพาะ
ขอ ๖ ผูมีอํานาจดําเนินการตามระเบียบนี้ จะมอบอํานาจเปนหนังสือใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็
ได โดยใหคํานึงถึงระดับ ตําแหนง หนาที่ และความรับผิดชอบของผูที่ไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ

๔

สวนที่ ๓
คณะกรรมการกําหนดราคากลางและอํานาจหนาที่
ขอ ๗ ใหมีคณะกรรมการคณะหนึ่งเรี ยกวา “คณะกรรมการกํา หนดและควบคุมราคากลาง
มหาวิทยาลัยพะเยา” ซึ่งแตงตั้งโดยอธิการบดี ประกอบดวย อธิการบดี หรือรองอธิก ารบดีที่อธิก ารบดี
มอบหมายเปนประธาน กรรมการที่มีความรูหรือ ประสบการณในดานนั้น ๆ อยางนอย จํานวน ๒ คน
เปนกรรมการ และเจาหนาที่กองแผนงาน จํานวน ๑ คน เปนเลขานุการ
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการตามขอ ๗ มีอํานาจและหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) กําหนดหลักเกณฑการคํานวณราคากลางของงานกอสราง ไดแก คาอํานวยการ
คาจาง กําไร ภาษี ระยะเวลาการกอสราง เงินลวงหนา และเงินประกันผลงาน
เปนตน รวมทั้งราคามาตรฐานครุภัณฑที่มหาวิทยาลัยกําหนดดวย แลวจัดทํา
เปนคูมือสําหรับใหสวนงานที่เกี่ยวของถือปฏิบัติ
(๒) ควบคุมและกํากับดูแลการคํานวณราคากลางหรือราคามาตรฐานใหเปนไป
ตามหลักเกณฑที่กําหนด
(๓) กําหนดมาตรการเพื่อปองกันการสมยอมและลดโอกาสสมยอมในการเสนอราคา
(๔) แตงตั้งบุคคล คณะบุคคล เพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการเห็นสมควร
หมวด ๒
การจัดหา
สวนที่ ๑
รายงานขอซื้อหรือขอจาง
ขอ ๙ กอนดําเนินการซื้อหรือจางทุกวิธี นอกจากการซื้อ ที่ดินและหรือสิ่งกอสรางตาม ขอ ๑๐
และขอ ๑๑ ใหพนักงานพัสดุทํารายงานเสนออธิการบดีตามรายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองการซื้อหรือจาง
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง
(๓) ราคาในทองตลาดในขณะนั้นที่สืบทราบหรือประมาณราคาได หรือราคา
ที่เคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจาง โดยใหระบุวงเงินงบประมาณที่จะซื้อหรือจางในครั้งนั้น
ทั้งหมด ถาไมมีวงเงินงบประมาณใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางใน
ครั้งนั้น

๕

(๕) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
(๖) วิธที ี่จะซื้อหรือจางและเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้นๆ
(๗) ขอเสนออื่นๆ (ถามี)
ในกรณีที่จะตองดําเนินการซื้อหรือจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๑๘ หรือขอ ๒๓ ซึ่งไมอาจทํา
รายงานตามปกติได พนักงานพัสดุจะทํารายงานตามวรรค ๑ เฉพาะรายการที่เห็นวาจําเปน ก็ได
เมื่ออธิการบดีอ นุมัติตามรายงานที่เสนอตามวรรคหนึ่งแลว ใหพนัก งานพัสดุดําเนินการตาม
วิธีการซื้อหรือวิธีการจางนั้นๆ ตอไปได
การซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสราง
ขอ ๑๐ กอ นดํ าเนิน การซื้ อ ที่ดินและหรื อสิ่ งก อ สร าง ใหพนั กงานพัส ดุ จัด ทํารายงานเสนอ
อธิการบดีตามรายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อ
(๒) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งกอสรางที่ตองการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และ
ทองที่ที่ตองการ
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในทองถิ่นนั้น
(๔) ราคาซื้อขายที่ดินและหรือสิ่งกอสรางใกลบริเวณที่จะซื้อ
(๕) วงเงินที่จะซื้อ ใหระบุวงเงินงบประมาณที่จะซื้อในครั้งนั้นทั้งหมด ถาไมมี
วงเงินงบประมาณที่จะซื้อใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อในครั้งนั้น
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ตองซื้อโดยวิธีนั้น
(๗) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี)
ขอ ๑๑ การดําเนินการซื้อที่ดินและหรือสิง่ กอสรางใหติดตอกับเจาของโดยตรง เวนแตก ารซื้อ
ที่ดินและหรือ สิ่งกอ สรางในตา งประเทศ หากจําเปนตองติดตอ ผานนายหน าหรือ ดําเนิ นการทํานอง
เดียวกันตามกฎหมายหรือประเพณีนิยมของทองถิ่นก็ใหกระทําได และใหนําความในขอ ๙ วรรค ๒
และวรรคทายมาใชบังคับโดยอนุโลม
สวนที่ ๒
วิธีการซื้อ
ขอ ๑๒ การซื้อกระทําได ๔ วิธีคือ
(๑) วิธีตกลงราคา
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(๒) วิธีสอบราคา
(๓) วิธีประกวดราคา
(๔) วิธีพิเศษ
การซื้อตามวรรคแรก มหาวิทยาลัยจะชําระราคาครั้งเดียวหรือผอ นชําระเปนงวด ๆ ก็ได ทั้งนี้
โดยคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญ
การซื้อพัสดุทุกชนิดหากมหาวิทยาลัยเห็นวา จําเปนจะตองกําหนดราคากลางหรือราคามาตรฐาน
ใหนําขอ ๘ มาใชบังคับโดยอนุโลม
การซื้อตาม (๑) และ (๒) ถาผูสั่งซื้อเห็นสมควรจะสั่งใหกระทําโดยวิธีที่กําหนดไวสําหรับวงเงิน
ที่สูงกวาได
การซื้อโดยวิธีตกลงราคา
ขอ ๑๓ การซื้อโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
การซื้อโดยวิธีตกลงราคาใหพนักงานพัสดุติดตอตกลงราคากับผูขายโดยตรงแลวใหผูอํานวยการ
ดําเนินการจัดซื้อได โดยความเห็นชอบจากอธิการบดี
การซื้อโดยวิธีตกลงราคา ในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอนและไม
อาจดําเนินการตามปกติไดทันใหพนัก งานพัสดุดําเนินการไปกอ น แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบ
ตออธิการบดี และเมื่ออธิการบดีใหความเห็นชอบแลวใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจ
รับได
การซื้อโดยวิธีสอบราคา
ขอ ๑๔ การซื้อโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
แตไมเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
การซื้อโดยวิธีสอบราคาใหพนักงานพัสดุทําเอกสารสอบราคาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
และแสดงรายการตอไปนี้
(๑) คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ตองการซื้อและจํานวนที่ตองการ หรือแบบรูป
รายการละเอียด
(๒) คุณสมบัติของผูเสนอราคาซึ่งจะตองมีอาชีพขายพัสดุตาม (๑) โดยให
ผูเสนอราคาแสดงหลักฐานดวย
(๓) กรณีจําเปนใหระบุผูเสนอราคาสงตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูป และ
รายละเอียดไปพรอมกับใบเสนอราคา
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(๔) ถาจําเปนตองมีการตรวจ ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอแกการตรวจ และ
เหลือไวสําหรับการทําสัญญาดวย ทั้งนี้ใหมีขอกําหนดไวดวยวามหาวิทยาลัย
ไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอยางนี้
(๕) สถานที่ติดตอเกี่ยวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีที่มีการขายใหระบุราคา
ขายไวดวย
( ๖) ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคา รวมทั้งสิ้น และราคาตอหนวย หรือตอรายการ
(ถาทําได) พรอมทั้งระบุหลักเกณฑใหชัดเจนวาจะพิจารณาราคารวมหรือราคา
ตอหนวยหรือตอรายการในกรณีที่ไมไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคา ให
พิจารณาราคารวม
( ๗) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไวดวยวา ในการเสนอราคาใหลงราคารวมทั้งสิ้น
เปนตัวเลขและตองมีตัวหนังสือกํากับซึ่งราคาดังกลาวเปนราคารวมภาษีตาง ๆ
และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญ
( ๘) กําหนดระยะเวลายืน่ ราคาเทาที่จําเปนตอมหาวิทยาลัย และมีเงื่อนไข ดวยวา
ซองเสนอราคาที่ยื่นตอมหาวิทยาลัยและลงทะเบียนรับซองแลวจะถอนคืนมิได
( ๙) กําหนดสถานที่และวันสงมอบพัสดุ
(๑๐ ) กําหนดสถานที่ วัน เวลา เปดซองสอบราคา
(๑๑ ) ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอมหาวิทยาลัย
จาหนาถึงประธานกรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อครั้งนั้น และสงถึง
มหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด โดยใหสงเอกสารหลักฐานตางๆ
พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองราคาดวย
(๑๒) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงกับ
มหาวิทยาลัยเปนผูทิ้งงาน
(๑๓) ขอกําหนดวาผูเขาเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญาจะตองวาง
หลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตรารอยละ ๕ ของราคาพัสดุรวมที่จัดหา
(๑๔) รางสัญญา รวมทั้งเงื่อนไขการจายเงินลวงหนา (ถามี)
(๑๕) ขอสงวนสิทธิ์วา มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงานของ
ทางราชการและมหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิ์ที่จะงดซื้อหรือเลือกซื้อโดยไม
จําเปนตองซื้อจากผูเสนอราคาต่ําสุดเสมอไป หากเห็นวาการจัดซื้อนั้นจะเปน
ประโยชนตอมหาวิทยาลัยมากกวา รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและ
ลงโทษผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการสอบราคา
กระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
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(๑๖) หลักประกันซองอยางใดอยางหนึ่งตามขอ ๘๒ และตามอัตราที่กําหนดในขอ ๘๓
ในกรณีการซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
การใหหรือขายเอกสารสอบราคาในการสอบราคา ซึ่งรวมทั้งคุณลักษณะเฉพาะหรือ
รายละเอียดใหก ระทํา ณ สถานที่ที่ผูมาขอรับหรือ ขอซื้อ สามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปน เขต
หวงหาม กับจะตองเตรียมไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซื้ออยางนอยรายละ
๑ ชุ ด โดยไมมีเ งื่ อ นไขอื่น ใดในการใหหรือ ขาย ทั้ง นี้ ให เผื่ อเวลาไวสํ าหรับการคํ านวณราคาของ
ผูประสงคจะเขามาเสนอราคาดวย
ในกรณีที่มีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่ทางมหาวิทยาลัยตอ งเสีย
ไปในการจัดทําสําเนาเอกสารสอบราคานั้น
ถามีการยกเลิกการสอบราคาครั้งนั้นแลวมีการสอบราคาใหม ใหผูรับหรือ ซื้อเอกสาร
การสอบราคาในการสอบราคาครั้งกอนและใชสิทธิ์ยื่นซองการสอบราคาครั้งแรกแลว มีสิทธิ์ใชเอกสาร
นั้นหรือไดรับเอกสารสอบราคาใหม โดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารสอบราคาอีก
ขอ ๑๕ วิธีการซื้อโดยวิธีสอบราคา ใหดําเนินการดังนี้
(๑) กอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา ๑๐ วัน ใหพนักงานพัสดุดําเนินการ
ประกาศเผยแพรใหทราบทั่วกันโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของมหาวิทยาลัย
และหรือจะประกาศทางหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง หรือวิธีอื่นอีกก็ได
เพื่อใหทราบโดยทั่วกัน
การเผยแพรเอกสารสอบราคาใหจัดทําเปนประกาศตามแบบที่
มหาวิทยาลัยกําหนดและอยางนอยใหแสดงรายการดังตอไปนี้
(ก) รายการพัสดุที่ตองการซื้อ
(ข) คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาสอบราคา
(ค) กําหนดวัน เวลารับซอง ปดการรับซอง และเปดซองสอบ
ราคา
(ง) สถานที่ ระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการ
สอบราคาและราคาของเอกสาร
(๒) ในการยื่นซองสอบราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึงประธาน
คณะกรรมการเปดซองราคาโดยยื่นโดยตรงตอเลขานุการคณะกรรมการเปดซอง
สอบราคา หรือผูที่หัวหนางานพัสดุมอบหมาย
(๓) ใหเลขานุการคณะกรรมการเปดซองสอบราคาลงรับโดยไมเปดซองพรอม
ระบุวันและเวลาที่รับซอง และออกใบรับใหแกผูเสนอราคา
ง

๙

(๔) ใหเลขานุการคณะกรรมการเปดซองสอบราคาเก็บรักษาซองเสนอราคาทุกราย
โดยไมเปดซอง และเมื่อถึงกําหนดเวลาเปดซองแลว ใหสงมอบซองเสนอราคา
พรอมทั้งรายงานผลการรับซองตอประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
เพื่อดําเนินการตอไป การรับซองทางไปรษณียจะกระทํามิได
การซื้อโดยวิธีประกวดราคา
ขอ ๑๖ การซื้อโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
ขึ้นไป การซื้อโดยวิธีประกวดราคาใหพนักงานพัสดุทําเอกสารประกวดราคาตามแบบที่มหาวิทยาลัย
กําหนด และแสดงรายการตอไปนี้
(๑) รายการพัสดุที่ตองการซื้อและจํานวนที่ตองการหรือแบบรูปรายละเอียด
(๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิ์เขาประกวดราคาซึ่งจะตองมีอาชีพขายตาม (๑) โดยให
ผูประกวดราคาแสดงหลักฐานดวย
(๓) กรณีจําเปนใหระบุผูประกวดราคาสงตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปและ
รายละเอียดไปพรอมกับในเสนอราคา
(๔) ถาจําเปนตองมีการตรวจสอบ ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอแกการตรวจสอบ
และเหลือไวสําหรับการทําสัญญาดวย ทั้งนี้ใหมีขอกําหนดไวดวยวา มหาวิทยาลัย
ไมรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นจากการทดสอบตัวอยางนี้
(๕) สถานที่ติดตอเกี่ยวกับแบบรูปรายละเอียดในกรณีที่มีการขายใหระบุราคาขายไว
ดวย
(๖) ขอกําหนดใหผูเขาประกวดราคา เสนอราคารวมทั้งสิ้นและราคาตอหนวยหรือ
ตอรายการ (ถาทําได) พรอมทั้งระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวาจะพิจารณาราคารวม
หรือราคาตอหนวยหรือตอรายการ โดยกรณีที่ไมไดกําหนดไวในเอกสารประกวด
ราคาใหพิจารณาราคารวม
(๗) แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาใหลงราคารวมทั้งสิ้น
เปนตัวเลขและตองมีตัวหนังสือกํากับซึ่งราคาดังกลาวเปนราคาที่รวมภาษีตางๆ
และคาใชจายทั้งปวงไวดวยแลว ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกันใหถือ
ตัวหนังสือเปนสําคัญ
(๘) กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาที่จําเปนตอมหาวิทยาลัย และมีเงื่อนไขดวยวา
ซองเสนอราคาที่ยื่นตอมหาวิทยาลัยและลงทะเบียนรับซองแลว จะถอนคืนมิได
(๙) กําหนดสถานที่สงมอบและวันสงมอบพัสดุ
(๑๐) กําหนดสถานที่ วัน เวลา รับซองและเปดซองประกวดราคา

๑๐

(๑๑) ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอมหาวิทยาลัย
จาหนาถึงประธานกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคาการซื้อ
ครั้งนั้น และยื่นตอมหาวิทยาลัยภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยให
สงเอกสารหลักฐานตาง ๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอม
กับซองราคาดวย
(๑๒) กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูท ี่ไมไปทําสัญญาหรือขอตกลง
กับมหาวิทยาลัยเปนผูทิ้งงาน
(๑๓) ขอกําหนดวา ผูเขาประกวดราคาที่ไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญาจะตอง
วางหลักประกันสัญญาตามชนิดและอัตรารอยละ ๕ ของราคาพัสดุรวมที่จัดหา
(๑๔) รางสัญญา รวมทั้งเงื่อนไขการจายเงินลวงหนา (ถามี) และอัตราคาปรับ
(๑๕) ขอสงวนสิทธิ์วา มหาวิทยาลัยจะไมพิจารณาผูเสนอราคาที่เปนผูทิ้งงานของทาง
ราชการ และมหาวิทยาลัยทรงไวซึ่งสิทธิ์จะงดซื้อหรือเลือกซื้อโดยไมจําเปนตอง
จากผูเสนอราคาต่ําสุดเสมอไป หากเห็นวาการจัดซื้อนั้นจะเปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัยมากกวา รวมทั้งจะพิจารณายกเลิกการประกวดราคาและลงโทษ
ผูเสนอราคาเสมือนเปนผูทิ้งงาน หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอ ราคากระทําไป
โดยไมสุจริต หรือมีการสมยอมกันในการเสนอราคา
(๑๖) หลักประกันซองอยางใดอยางหนึ่งตามขอ ๘๒ และตามอัตราที่กําหนดใน
ขอ ๘๓
การให หรือ ขายเอกสารประกวดราคา รวมทั้ง คุณ ลัก ษณะเฉพาะหรื อรายละเอียดให กระทํ า
ณ สถานที่ผูมาขอรับหรือขอซื้อสามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขตหวงหาม กับจะตอ งเตรียม
ไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซื้ออยางนอยรายละ ๑ ชุด โดยไมมีเงื่อนไขอื่น
ในการใหหรือขาย ทั้งนี้ใหเผื่อเวลาไวสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงคจะเขามาเสนอราคาดวย
ในกรณีที่มีการขาย ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่ทางมหาวิทยาลัยจะตองเสียไปใน
การจัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น
ถามีการยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้นและมีการประกวดราคาใหม ใหผูรับหรือ ซื้อเอกสาร
สอบราคาในการสอบราคาครั้งกอนและใชสิทธิ์ยื่นซองสอบราคาครั้งแรกแลวมีสิทธิ์ใชเอกสารประกวด
ราคานั้นหรือไดรับเอกสารประกวดราคาใหมโดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารประกวดราคาอีก
ขอ ๑๗ วิธีการซื้อโดยวิธีประกวดราคา ใหดําเนินการดังนี้
(๑) กอนวันเปดซองประกวดราคาไมนอยกวา ๑๕ วัน ใหพนักงานพัสดุปดประกาศ
ประกวดราคาโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของมหาวิทยาลัย และหรือจะประกาศ
ทางหนังสือพิมพ วิทยุกระจายเสียง หรือวิธีอื่นอีกก็ไดเพื่อใหทราบโดยทั่วกัน

๑๑

( ๒) ในการยื่นซองประกวดราคา ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึง
ประธาน
คณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคาโดยยื่นโดยตรงตอ
เลขานุการคณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคา หรือผูที่
หัวหนางานพัสดุมอบหมาย
(๓) ใหเลขานุการคณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคาลงรับโดย
ไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาที่รับซอง และออกใบรับใหแกผูเสนอราคา
การรับซองทางไปรษณียจะกระทํามิได
(๔) ใหเลขานุการคณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคาเก็บรักษา
ซองเสนอราคาทุกรายโดยไมเปดซอง และเมื่อกําหนดเวลาเปดซองแลวให
สงมอบซองเสนอราคา พรอมทั้งรายงานผลการรับซองตอประธาน
คณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคาเพื่อดําเนินการตอไป
การซื้อโดยวิธีพิเศษ
ขอ ๑๘ การซื้อโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป และ
ใหกระทําเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้
(๑) เปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยสวนราชการ องคการระหวางประเทศหรือ
หนวยงานของตางประเทศ
(๒) เปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกมหาวิทยาลัย
(๓) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศหรือดําเนินการโดยผานองคการ
ระหวางประเทศ
(๔) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุ
คุณลักษณะ หรือยี่หอเปนการเฉพาะ
(๕) เปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
(๖) เปนพัสดุที่ไดดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
(๗) เปนพัสดุที่ซื้อจากสวนราชการ
(๘) เปนพัสดุที่มคี วามตองการใชเพิ่มขึ้นในสถานการณที่จําเปนหรือเรงดวน หรือเพื่อ
ประโยชนของมหาวิทยาลัยและจําเปนตองซื้อเพิ่ม(Repeat Order)
(๙) พัสดุการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการสาธารณสุขที่เปนประโยชนตอ
การใชงานของมหาวิทยาลัย โดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่มหาวิทยาลัยไดรับ
ความคงทน และการบริการหลังการขาย โดยใหตอรองราคาตามความเหมาะสม

๑๒

(๑๐) พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจางเปนพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ไดจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว
และมีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ หรือตอเนื่องใน
การใชพัสดุนั้น โดยมูลคาของพัสดุที่จัดซื้อจัดจางเพิ่มเติมจะตองไมสูงกวา
พัสดุที่ไดจัดซื้อจัดจางไวกอนแลวหรือมูลคาที่คณะกรรมการเห็นวาเหมาะสม
(๑๑) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหาย
เสียกอน จึงจะประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล
เครื่องไฟฟา เครื่องอิเล็กทรอนิกส เปนตน
(๑๒) อธิการบดีเห็นสมควร เนื่องจากมีความจําเปนเรงดวนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย
(๑๓) เปนพัสดุที่ตองจัดซื้อตามเงื่อนไขของแหลงเงิน
การซื้อ พั สดุจากส วนราชการใหดํา เนิน การจัดซื้อ ได โดยไมตองตั้ งคณะกรรมการจั ดซื้อ โดย
วิธีพิเศษ แตจะตองตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สวนที่ 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) ถาผูสั่งจาง
เห็นสมควรจะสั่งใหกระทําโดยวิธีที่กําหนดไวสําหรับวงเงินที่สูงกวาก็ได
การจางโดยวิธีตกลงราคา
ขอ ๒๐ การจางโดยวิธีตกลงราคาไดแกการจางครั้งหนึ่งมีราคาไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท
การจางโดยวิธีตกลงราคาใหพนักงานพัสดุติดตอตกลงราคากับผูรับจางโดยตรง แลวใหหัวหนา
งานพัสดุดําเนินการจางไดโดยความเห็นชอบจากอธิการบดี

๑๓

การจางโดยวิธีตกลงราคาในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอนและ
ไมอาจดําเนินการตามปกติไดทันใหพนักงานพัสดุดําเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบ
ตอ อธิ ก ารบดี และเมื่ อ อธิก ารบดี ให ความเห็ น ชอบแล วใหถือ ว า รายงานดัง กล าวเป น หลัก ฐานการ
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
ใหพนักงานพัสดุจดั ทําเอกสารประกวดราคาตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด และใหนําวิธีการจัดซื้อตาม
ขอ ๑๖ และ ขอ ๑๗ มาใชโดยอนุโลม
กอนวันเปดซองประกวดราคา หากมีความจําเปนที่จะตองชี้แจงหรือใหรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อ
ประโยชนแกมหาวิทยาลัย หรือมีความจําเปนชี้แจงรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญ ซึ่งมิไดกําหนดไวใน
เอกสารประกวดราคาตั้งแตตน ใหจัดทําเปนเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติมหรือจะยกเลิกการประกวด
ราคาก็ได แลวแตกรณี
การจางโดยวิธีพิเศษ
ขอ ๒๓ การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งมีราคาเกินกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท และให
จัดทําเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด ดังนี้
(๑) เปนงานที่ตองการชางผูมีฝมือดี ผูมีความชํานาญงานเปนพิเศษ หรือมีผูทมี่ ี
ความชํานาญในกิจการนั้น นอยราย
(๒) เปนงานที่ตองกระทําโดยเรงดวนหากลาชาอาจจะเสียหายแกมหาวิทยาลัย
(๓) เปนงานที่หากดําเนินการจัดจางหรือจะจัดจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี
(๔) เปนงานที่จําเปนตองการจางเพิ่ม หรือจางตอเนื่อง หรือเพื่อประโยชนของ
มหาวิทยาลัย และจําเปนตองจางตอเนื่อง หรือจางเพิ่ม (Repeat Order)
(๕) อธิการบดีเห็นสมควร เนื่องจากมีความจําเปนเรงดวนตอการพัฒนามหาวิทยาลัย

๑๔

การตรวจสภาพและหรื อ การจ า งซ อ มพั ส ดุ ที่จํ า เป น ต อ งถอดตรวจให ท ราบความชํ า รุ ด
เสียหายกอ นจึงจะประมาณคาซอ มแซมได เชน งานจางซอมเครื่อ งจักรกล เครื่อ งมือกล เครื่อ งยนต
เครื่องไฟฟา เครื่องวิทยุ และเครื่องอิเล็กทรอนิกส เปนตน หากมีศูนยบริการที่จะซอมพัสดุนั้น ๆ อยูใน
เขตพื้นที่จังหวัดที่มหาวิทยาลัยตั้งอยูใหดําเนินการสงเขาศูนยบริการดังกลาวเพื่อซอมพัสดุนั้น ๆ ไดทันที
แตหากไมมีศูนยบริการหรือมีแตอยูหางไกล ซึ่งจะทําใหเสียคาใชจายมากหรือจําเปนตองซอมพัสดุนั้น
จากผูมีอาชีพในทองตลาดใหนําหลักเกณฑตามวรรคแรกมาใชบังคับโดยอนุโลม
การจางสวนราชการใหดําเนินการไดโดยไมตอ งตั้งคณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ แตจะตอง
ตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง
สวนที่ ๔
การจัดทําเอง
ขอ ๒๔ การจัดซื้อพัสดุเพื่อจัดทําพัสดุเอง ใหหนวยงานของมหาวิทยาลัยชี้แจงเหตุผลและความ
จําเปนที่ตองใชพรอมทั้งวงเงินโดยประมาณ เสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๒๕ วิธี การซื้อและหรือการจ าง ใหก ระทํ าตามวิธี การซื้อและหรือจ างตามที่ ปรากฏใน
ระเบียบนี้
ขอ ๒๖ การจัดทําเอง ใหอธิการบดีแตงตั้งผูควบคุมรับผิดชอบในการจัดทําเองขึ้นหรือแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยมีคุณสมบัติและหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุเวนแตจะมีพนักงานรับผิดชอบโดยเฉพาะอยูแลว
สวนที่ ๕
การจางที่ปรึกษา
ขอ ๒๗ การจ า งที่ป รึ ก ษา กอ นดํ า เนิ น การจ า งที่ปรึ ก ษาให พนั ก งานพั ส ดุ ทํา รายงานเสนอ
อธิการบดีตามรายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางที่ปรึกษา
(๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง
(๔) วงเงินคาจางที่ปรึกษาโดยประมาณ
(๕) กําหนดระยะแลวเสร็จของงาน

๑๕

(๖) รายนามและหรือองคประกอบของคณะกรรมการจัดจางที่ปรึกษา
(๗) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี)
ขอ ๒๘ ใหมหาวิทยาลัยออกหนังสือเชิญผูเสนอราคาเพื่อยื่นขอเสนอ โดยใหยื่นซองเสนอดาน
เทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกัน โดยแยกเปน ๒ ซอง
ขอ ๒๙ อั ต ราค า จ า งที่ ป รึ ก ษาให เ ป น ไปตามความเหมาะสมและประหยั ด โดยคํ า นึ ง ถึ ง
องคประกอบตาง ๆ เชน ลักษณะของงานที่จะจาง อัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันที่สวนราชการ
เคยจาง (ถามี) เปนตน
ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนา ใหจายไดไมเกินอัตราตามขอ ๗๓ (๕) และ
ที่ปรึกษาจะตองจัดหาหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๘๓ เพื่อประกันเงินคาจางที่ไดรับลวงหนา
ไปนั้น และใหมหาวิทยาลัยคืนหนังสือค้ําประกันดังกลาวแกที่ปรึกษาเมื่อ พนขอผูกพันตามสัญญาแลว
ทั้งนี้ ใหนําเรื่องการคืนหลักประกันตามขอ ๘๖ มาใชบังคับโดยอนุโลม
วิธีการจางที่ปรึกษาใหใชวิธีการคัดเลือก โดยการเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กําหนด ไมนอ ยกวาสามรายใหเขายื่นขอ เสนอ เวนแตงานนั้นมีผูประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กําหนดนอยกวาสามราย
สวนที่ ๖
การจางออกแบบและหรือการควบคุมงาน
ขอ ๓๐ เพื่อประโยชนแกมหาวิทยาลัย ใหอธิก ารบดี 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 ใหพนักงานพัสดุดําเนินการจางตอไปได
ขอ ๓๓ การจางออกแบบและหรือการควบคุมงาน โดยวิธีการคัดเลือกใหพนักงานพัสดุจัดทํา
หนังสือเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไมนอยกวาสามราย ใหยื่นขอเสนอ
พรอมทั้งแสดงรายการดังตอไปนี้
(๑) ความตองการดานประโยชนใชสอยของอาคาร และขอบเขตของทีด่ ิน
และสิ่งปลูกสราง
(๒) กําหนดวัน เวลา และสถานที่เปดและปดรับการเสนอราคา
(๓) เงื่อนไขและระยะเวลาการออกแบบ
(๔) กําหนดใหผูเสนอราคาวางหลักประกันซองตามชนิดและจํานวน ในขอ ๘๒
และ ๘๓ และใหมีเงื่อนไขวาถาผูเสนอราคาถอนการเสนอราคาหรือไมไปทํา
สัญญากับมหาวิทยาลัยภายในกําหนดใหริบหลักประกันซองหรือเรียกรองจาก
ธนาคารผูค้ําประกันและสงวนสิทธิ์ที่จะถือวาผูที่ไมไปทําสัญญากับ
มหาวิทยาลัยเปนผูทิ้งงานดวย ทั้งนี้ ยกเวนผูเสนอราคาที่เปนสวนราชการไม
ตองมีหลักประกันซอง
(๕) กําหนดใหผูเสนอราคา ยื่นหลักฐานประกอบการเสนอราคา ดังนี้
(ก) ขอกําหนดของผูเสนอราคาตามที่กําหนดไว
(ข) คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวนสถาปนิกและหรือวิศวกรที่ประจํา
(ค) หลักฐานแสดงผลงานที่เคยปฏิบัติมาแลว
การจายเงินคาออกแบบและหรือการควบคุมงาน
ขอ ๓๔ งานกอ สร างที่ ใช แบบซ้ํ ากั นโดยไมตอ งเขี ยนแบบใหมแ ละทํา การกอ สร างในครั้ ง
เดียวกันใหจายคาออกแบบตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ ตองไมเกินรอยละ ๑ ของวงเงิน งบประมาณ
คากอสราง สวนการจายเงินคาออกแบบและหรือการควบคุมงานกรณีอื่น ๆ ใหเปนไปตามอัตราที่
กระทรวงการคลัง หรือสํานักงบประมาณกําหนด
การจา ยเงิ นออกแบบและหรือ ควบคุมงานตามวรรคหนึ่ งไม รวมถึ งคา สํารวจ และวิเ คราะห
ดินฐานราก

๑๗

กรรมสิทธิ์ของงานออกแบบ
ขอ ๓๕ บรรดาแบบแปลนและหรือรายละเอียดงานออกแบบที่ผูรับจางไดทําขึ้นตามสัญญา ให
ตกเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัย ผูรับจางจะนําไปใหผูอื่นดําเนินการกอสรางอีกไมได เวนแตจะไดรับ
ความยินยอมเปนลายลักษณอักษรจากมหาวิทยาลัยกอน
การขอเปลี่ยนแปลงแกไขแบบ
ขอ ๓๖ ระหวางดําเดินการตามสัญญา มหาวิทยาลัยอาจขอใหผูรับจางเปลี่ยนแปลงแกไขสวนที่
ไมก ระทบโครงสรางที่สําคัญของงานกอสราง ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ ระบบประปา ระบบ
โทรศัพท ของงานที่ผูรับจางไดสงมอบตามงวดงานในสัญญาแลว ผูรับจางจะตอ งดําเนินการโดยไมคิด
คาใชจายเพิ่มอีก
ขอ ๓๗ ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงและหรือรายละเอียดที่ผูรับจางไดสงมอบ
ตามงวดงานในสัญญาแลว ในสวนที่สําคัญและจะเพิ่มวงเงินคาจางหรือไมก็ตาม หรือมีความจําเปนตอ ง
เพิ่มระยะเวลาในการทํางานใหคณะกรรมการตรวจการจางขออนุมัติตอมหาวิทยาลัยกอน
สวนที่ ๗
การจางแบบเบ็ดเสร็จ (Turn Key)
ขอ ๓๘ กอ นดํ าเนิน การจ างแบบเบ็ดเสร็ จให พนั ก งานพั ส ดุ ทํา รายงานเสนออธิ ก ารบดี ตาม
รายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองดําเนินการจางแบบเบ็ดเสร็จ
(๒) ขอบเขตของงานที่จะจางแบบเบ็ดเสร็จ
(๓) วงเงินคาจางโดยประมาณ
(๔) กําหนดระยะเวลาแลวเสร็จของงาน
(๕) รายนามหรือองคประกอบของคณะกรรมการ (ถามี)
(๖) ขอเสนออื่น ๆ (ถามี)
ขอ ๓๙ การจา งแบบเบ็ดเสร็จให ใชวิธี ประกวดราคา โดยให ผูเ สนอราคายื่นซองเสนอราคา
ดานเทคนิคและดานราคาพรอมกัน แยกเปน ๒ ซอง โดยผูเสนอราคาจะตองชี้แจงรายละเอียดของงานที่
เสนอตอคณะกรรมการรับและพิจารณาผลการประกวดราคาตามวันที่มหาวิทยาลัยกําหนด

๑๘

สวนที่ ๘
การแลกเปลี่ยน
ขอ ๔๐ ในกรณีตอ งมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ใหพนัก งานพัสดุทํารายงานเสนออธิการบดี ตาม
รายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองแลกเปลี่ยน
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน
(๓) ราคาที่ซื้อหรือไดมาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยนราคาและที่จะแลกเปลี่ยนได
โดยประมาณ
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และใหระบุวาจะแลกเปลี่ยนกับสวนราชการหรือเอกชน
(๕) ขอเสนออื่นๆ (ถามี)
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชนใหระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพรอมทั้งเหตุผล โดยเสนอใหนํา
วิธีการซื้อหรือการจางมาใชโดยอนุโลม
ขอ ๔๑ การแลกเปลี่ย นพั ส ดุ ข องมหาวิ ทยาลั ย กั บส วนราชการให ม หาวิ ทยาลั ย กั บหั วหน า
หนวยงานนั้น ๆ ตกลงกัน
ขอ ๔๒ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไดรับเงินจากการแลกเปลี่ยนพัสดุ ใหนําสงเปนเงินรายไดของ
มหาวิทยาลัย
ขอ ๔๓ เมื่อ มีการรั บและจํ าหนายพัสดุ จากการแลกเปลี่ ยน ใหล งทะเบี ยนพัสดุ ที่รับมาหรื อ
จําหนายพัส ดุนั้น แลวใหพนักงานพัสดุรายงานอธิก ารบดีเพื่อสงให งานการเงินและบัญชี ดําเนินการ
ตอไป
สวนที่ ๙
การเชา
การเชาสังหาริมทรัพย
ขอ ๔๔ การเชา สั ง หาริ มทรั พย ให ดํา เนิ น การได ตามความเหมาะสมและจํ า เป น โดยให นํ า
ขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อหรือการจางมาใชบังคับโดยอนุโลม

๑๙

การเชาอสังหาริมทรัพย
ขอ ๔๕ การเชาอสังหาริมทรัพย ใหดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา และใหนําขอ กําหนดเกี่ยวกับ
การซื้อหรือการจางมาใชบังคับโดยอนุโลม และใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) เชาที่ดินเพื่อใชประโยชนในมหาวิทยาลัย
(๒) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่ทําการในกรณีที่ไมมีสถานที่ของมหาวิทยาลัย
หรือมีแตไมเพียงพอและถาสถานที่เชานั้นกวางขวางพอจะใชเปนที่พักของ
มหาวิทยาลัยก็ได
(๓) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่พักสําหรับผูมีสิทธิ์เบิกคาเชาที่พักตามระเบียบ
ของมหาวิทยาลัยในกรณีที่ตองปฏิบัติงานในตางจังหวัด
(๔) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่เก็บพัสดุของมหาวิทยาลัยในกรณีที่ไมมีสถานที่
เก็บเพียงพอ
ขอ ๔๖ ก อ นดํ า เนิ น การเช า ให พ นั ก งานพั ส ดุ ทํ า รายงานเสนออธิ ก ารบดี ต ามรายการ
ดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองเชา
(๒) ราคาคาเชาที่ผูใหเชาเสนอ
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยที่จะเชา เชน สภาพของสถานที่ บริเวณที่ตองการ
ใชพรอมทั้งภาพถาย (ถามี) และราคาที่ สถานที่นั้นเคยใหเชา เปนตน
(๔) อัตราคาเชาของอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีขนาดและสภาพใกลเคียงกับที่จะเชา (ถามี)
การเชาซื้อ
ขอ ๔๗ การเชาซื้อใหดําเนินการไดตามความเหมาะสมและจําเปน โดยใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับ
การซื้อมาใชบังคับโดยอนุโลม
ข อ ๔๘ ก อ นดํ าเนิ น การเชา ซื้ อ ให พนั ก งานพั ส ดุ ทํ า รายงานเสนออธิ ก ารบดี ตามรายการ
ดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองเชาซื้อ
(๒) คุณสมบัติเฉพาะของพัสดุที่จะเชาซื้อ

๒๐

(๓) ราคาในทองตลาดในขณะนั้นที่สืบทราบหรือประมาณราคาไดหรือราคาที่เคย
เชาซื้อครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ป งบประมาณ และราคาของพัสดุที่จะ
เชาซื้อ รวมทั้งจํานวนเงินที่จะตองจายในแตละคราว
(๔) รายละเอียดคํามั่นของผูใหเชาซื้อที่จะขายพัสดุที่ใหเชาซื้อ
(๕) วงเงินที่จะเชาซื้อใหระบุวงเงินงบประมาณที่จะเชาซื้อในครั้งนั้นทั้งหมด
(๖) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น และระยะเวลาการเชาซื้อ รวมทั้ง
ระยะเวลาที่ตองจายเงินในแตละคราว
(๗) วิธีที่จะเชาซื้อและเหตุผลที่ตองเชาซื้อโดยวิธีนั้นๆ
(๘) ขอเสนออื่นๆ (ถามี)
สวนที่ ๑๐
การประกันภัย
ขอ ๔๙ การประกันภัย ใหดําเนินการไดตามความเหมาะสมและจําเปน โดยใหเชิญผูมีอาชีพ
ประกันภัยโดยตรงมาตกลงราคา ทั้งนี้ ใหคํานึงถึงประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนสําคัญโดยใหพนักงาน
พัสดุทํารายงานเสนออธิการบดีตามรายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองประกันภัย
(๒) เงื่อนไขในการประกันภัย และระยะเวลาในการประกันภัย (ถามี)
(๓) รายละเอียดของทรัพยสินหรือบุคคลที่เอาประกันภัยของมหาวิทยาลัย
หมวด ๓
การรับบริจาค
ขอ ๕๐ การรับบริจาคพัสดุจะกระทําไดเมื่อ พัสดุนั้นเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย และเปน
การบริจาคใหโดยไมมีเงื่อนไขหรือมีเ งื่อ นไขแตไมกอ ใหเกิดผลเสียหายตอมหาวิทยาลัย ทั้งนี้ ใหนํา
ขอ ๖๗ และ ขอ ๙๒ มาใชบังคับโดยอนุโลม

๒๑

หมวด ๔
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง และอํานาจคณะกรรมการ
สวนที่ ๑
อํานาจอนุมัติในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง
ขอ ๕๑ ใหอธิการบดีมีอํานาจในการสั่งซื้อ สั่งจาง และหรือกอหนี้ผูก พันตามระเบียบนี้ ไดไม
เกินวงเงินงบประมาณรายจายประจําป และโดยเฉพาะใหมีอํานาจในเรื่องดังตอไปนี้
(๑) การยกเลิกการสอบราคาหรือประกวดราคา
(๒) การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาเฉพาะในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย
หรือไมทําใหมหาวิทยาลัยตองเสียประโยชน โดยไมคํานึงวาจะเพิ่มวงเงินหรือ
ระยะเวลาหรือไม
(๓) การบอกเลิกสัญญาทั้งหมดหรือบางสวน
(๔) การกําหนดคาออกแบบและหรือควบคุมงานกอสรางเกินกวาอัตราที่กําหนดใน
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 หรือทําลายพัสดุ ตามขอ ๑๐๐
(๑๑) การจําหนายพัสดุเปนสูญ ตามขอ ๑๐๒
(๑๒) การแตงตั้งบุคคล คณะบุคคลเพื่อทําหนาที่ตามระเบียบนี้
สวนที่ ๒
คณะกรรมการ
ขอ ๕๒ ในการดําเนินการจัดหาแตละครั้งใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อปฏิบัติการ
ตามระเบียบนี้แลวแตกรณี คือ
(๑) คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
(๒) คณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคา
(๓) คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
(๔) คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ
(๕) คณะกรรมการจัดจางที่ปรึกษา
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(๖) คณะกรรมการจัดจางออกแบบและหรือควบคุมงาน
(๗) คณะกรรมการแลกเปลี่ยนพัสดุ
(๘) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(๙) คณะกรรมการตรวจการจาง
เมื่อคณะกรรมการตามวรรคแรก ดําเนินการเสร็จเรียบรอ ยแลวใหคณะกรรมการแตละคณะ
รายงานผลดําเนินการตออธิการบดี
องคประกอบของคณะกรรมการ
ขอ ๕๓ คณะกรรมการตามขอ ๕๒ แต ละคณะใหประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน
และกรรมการอยางนอย ๒ คน ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยจะแตงตั้งบุคคลที่มิใช
พนักงานรวมเปนกรรมการดวยก็ได
ถาประธานกรรมการไมมาหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได และมีก รรมการมาประชุมไมนอ ย
กวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธานการ
ประชุมเฉพาะคราวนั้น
ขอ ๕๔ ในการซื้อหรือ การจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งกรรมการเปดซองสอบราคาและหรือ
กรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคาเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ และหรือกรรมการตรวจ
การจาง
การแตงตั้งคณะกรรมการควรแตงตั้งผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรืองานจางนั้น
เขารวมเปนกรรมการดวย
สําหรับการซื้อหรือจางในวงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท จะแตงตั้งพนักงานของมหาวิทยาลัยคน
หนึ่ งซึ่ งมิใชผู จัดซื้อ หรือ จัดจา งเป นผู ตรวจรับพั ส ดุหรือ งานจา งนั้ นโดยใหปฏิบัติหน าที่ เชน เดี ยวกั บ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการจางก็ได
องคประชุมและมติ
ขอ ๕๕ ในการประชุมของคณะกรรมการแตละคณะตองมีกรรมการรวมประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมด โดยใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเ สียงหนึ่งในการ
ลงมติ
มติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากันใหประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอี กเสียงหนึ่งเป นเสียงชี้ขาด กรรมการผูใดไมเห็นด วยกับมติ ของคณะกรรมการให ทําบันทึ ก
ความเห็นแยงไวดวย

๒๓

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ขอ ๕๖ คณะกรรมการเปดซองสอบราคา มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เปดซองใบเสนอราคา และอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐาน
ตาง ๆ ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผยตามวัน เวลา และสถานที่ที่กําหนด
และตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของผูเสนอราคา และเอกสารประกอบ
ใบเสนอราคาทุกแผน
(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา แคตตาล็อก หรือแบบรูปและ
รายละเอียด แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารสอบราคา
(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุ หรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม (๒) ที่มีคุณภาพ
และคุณสมบัติเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยมากที่สุดแลวเสนอใหซื้อหรือจาง
จากรายการที่คัดเลือกไวแลวซึ่งเสนอราคาภายในวงเงินที่จะซื้อหรือจาง และอยูใน
ดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะตอรองราคาหรือไมก็ได
ในกรณี ที่ผู เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็ น สมควรซื้ อ หรือ จ า ง
ดัง กล า วไม ย อมเขา ทํ า สั ญ ญาหรื อ ข อ ตกลงกั บ มหาวิ ท ยาลั ย ในเวลาที่ กํ า หนด
ตามเอกสารสอบราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคารายทีเ่ ห็น สมควร
ซื้อหรือจางในลําดับถัดไป
ถ า ปรากฏว า ราคาของผู เ สนอราคารายที่ ค ณะกรรมการเห็ น
สมควรซื้อ หรือจางสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาดําเนินการตามขอ ๕๗
(๔) ในกรณีที่มีผูเสนอราคาถูกตองตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดไวใน
เอกสารสอบราคาเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการเสนอซื้อ หรือจางจากผูเสนอ
รายนั้น
(๕) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นชอบดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตออธิการบดีเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนางานพัสดุ
ข อ ๕๗ การซื้ อ หรื อ การจ า งโดยวิ ธี ส อบราคาที่ ป รากฏว า ราคาของผู เ สนอราคารายที่
คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางยังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ใหคณะกรรมการเปดซองสอบ
ราคาดําเนินการตามลําดับ ดังนี้
(๑) เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได หากผูเสนอราคา
รายนั้นยอมลดราคาลงอยูในวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ใหเสนอซื้อหรือจางจาก
ผูเสนอราคารายนั้น

๒๔

(๒) ถาผูเสนอราคาไมยอมลดราคาหรือลดราคาแลวแตยังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อ
หรือจางใหเรียกทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกันดวยวิธียื่นซองเสนอราคา
ภายในวันที่เปดซอง หากรายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนั้นยืนตามราคาที่
เสนอไวเดิม ทั้งนี้ ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูที่ลดราคาลงต่ําสุดอยูแลวภายใน
วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
(๓) ถาปรากฏวา ราคาต่ําสุดของรายที่ไดตอรองราคาใหมยังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อ
หรือจางหรือไมมีผูยินยอมลดราคาเลย ใหเสนอความเห็นตออธิการบดีเพื่อ
ประกอบการใชดุลยพินิจวาสมควรลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องานหรือ
ขอเงินเพิ่มเติมหรือยกเลิกการสอบราคาเพื่อดําเนินการตอไป
คณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคา
ขอ ๕๘ คณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคา มีหนาที่ดังนี้
(๑) เปดซองใบเสนอราคาและอานแจงราคาพรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ
ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผยตามเวลาและสถานที่ที่กําหนดและใหกรรมการ
ทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบเสนอราคา และเอกสารประกอบใบเสนอราคา
ทุกแผน
(๒) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา เอกสารหลักฐานตาง ๆ
พัสดุตัวอยาง แคตตาล็อก หรือแบบรูปรายการละเอียด แลวคัดเลือก
ผูเสนอราคาที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
ในกรณี ผู เ สนอราคารายใดเสนอราคารายละเอี ย ดแตกต า งไปจาก
เงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ และความ
แตกต า งนั้ น ไม มีผ ลทํา ใหเ กิ ดการได เปรียบเสี ยเปรี ยบต อ ผู เ สนอราคารายอื่ น
หรื อ เป น การผิ ด พลาดเล็ ก น อ ยให พิ จารณาผ อ นปรนให ผู เ ข าประกวดราคา
โดยไมตัดผูเขาประกวดราคารายนั้นออก
ในการพิ จารณา คณะกรรมการอาจสอบถามข อเท็จจริ งจากผูเ สนอ
ราคารายใดก็ได แตจะใหผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลว
มิได
(๓) พิจารณาคัดเลือกพัสดุ หรืองานจางของผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม (๒) ที่มี
คุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยมากที่สดุ แลวเสนอใหซื้อ
หรือจางจากรายที่ไดคัดเลือกไวแลวซึ่งเสนอราคาภายในวงเงินที่จะซื้อหรือจาง
และอยูในดุลยพินิจของคณะกรรมการที่จะตอรองราคาหรือไมก็ได

๒๕

ในกรณีที่ผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือ จางดังกลาวไม
ยอมเข าทํ าสัญ ญา หรื อข อ ตกลงกั บมหาวิทยาลัยในเวลาที่ กํ าหนดตามเอกสาร
ประกวดราคา ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคารายที่เห็นสมควรซื้อหรือ
จางในลําดับถัดไป
ถามีผูเสนอราคาเทากันหลายราย ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอให
เสนอราคาใหม พ ร อ มกั น ด ว ยวิ ธี ยื่ น ซองเสนอราคาหรื อ วิ ธี อื่ น ใดตามที่
คณะกรรมการเห็นวาเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
ถ า ปรากฏว า ราคาของผู เ สนอราคารายที่ ค ณะกรรมการเห็ น
สมควรซื้ อ หรื อ จางสู งกวาวงเงิน ที่ จะซื้ อ หรื อ จา งใหคณะกรรมการรั บซองและ
พิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามขอ ๕๗ โดยอนุโลม
(๔) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่
ไดรับไวทั้งหมดตออธิการบดี โดยเสนอผานหัวหนางานพัสดุ
ขอ ๕๙ เมื่อคณะกรรมการรับซองและพิจารณาผลการประกวดราคาไดพิจารณาตามขอ ๕๘ (๒)
แล ว ปรา กฏว า มี ผู เ สนอร าคารา ยเ ดี ย วหรื อ มี ผู เ สนอรา คาหลาย ราย แต ถู ก ต อ งตรงตาม
รายการละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารเพียงรายเดียว ใหคณะกรรมการรับซองและพิจารณาการ
ประกวดราคาดําเนินการตามขอ ๕๘ (๓) โดยอนุโลม
ขอ ๖๐ ในกรณีไมมีผูเสนอราคาหรือมีแตไมถูกตองตรงตามแบบรูปรายการละเอียดและเงื่อนไข
ที่กําหนด ใหอธิการบดียกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ เพื่อดําเนินการจัดหาใหม
ขอ ๖๑ หลั ง จากการประกวดราคาแล ว แต ยั ง ไม ไ ด ทํ า สั ญ ญาหรื อ ตกลงซื้ อ หรื อ จ า งกั บ
ผูเ สนอราคารายใด ถ ามี ความจํ า เป น เพื่ อประโยชน ของมหาวิ ทยาลั ยเป น เหตุ ให ตอ งเปลี่ ยนแปลง
สาระสําคัญในรายละเอียด หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซึ่งทําใหเ กิดการไดเปรียบ
เสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคาดวยกันใหอธิการบดีพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น
ขอ ๖๒ การซื้อหรือการจางที่เปดโอกาสใหผูเขาเสนอราคายื่นขอเสนอทางการเงินมาดวย ตอ ง
กําหนดใหผูเสนอราคายื่นซองขอเสนอทางการเงินแยกมาตางหากและใหเปดซองขอเสนอทางการเงิน
พร อ มกั บ การเป ด ซองราคาเพื่ อ ทํ า การประเมิ น เปรี ย บเที ย บต อ ไป ทั้ ง นี้ ให กํ า หนดวิ ธี ก าร
ขั้นตอนและหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาดวย

๒๖

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
ขอ ๖๓ คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ในกรณีเปนพัสดุที่จะขายทอดตลาดใหดําเนินการซื้อโดยวิธีตกลงราคา
(๒) ในกรณีเปนพัสดุที่ตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกมหาวิทยาลัย ให
เชิญผูมีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยัง
สูงกวาราคาในทองตลาด ใหตอรองราคาเทาที่จะทําได
(๓) ในกรณีเปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ ใหเสนออธิการบดี เพื่อ
ติดตอสั่งซื้อโดยตรงจากตางประเทศ
(๔) ในกรณีเปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากผูผลิต หรือผูแทนจําหนาย ใหปฏิบัติ
เชนเดียวกับ (๒)
(๕) ในกรณีเปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคทีจ่ ําเปน
ตองระบุคุณลักษณะ หรือยี่หอเปนการเฉพาะ ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (๒)
(๖) ในกรณีเปนพัสดุหากดําเนินการจัดซื้อ หรือจะจัดซื้อโดยวิธีอื่นแลว ไมไดผลดี
ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพขายพัสดุนั้นโดยตรง และใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (๒)
(๗) ในกรณีเปนพัสดุที่เปนที่ดินและหรือสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
ใหปฏิบัติเชนเดียวกับ (๒)
(๘) ในกรณีเปนพัสดุทไี่ ดซื้อไวแลวแตมีความตองการใชเพิ่มขึ้นในสถานการณที่
จําเปนหรือเรงดวน หรือเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย ใหเจรจากับผูขาย
รายเดิม เพื่อขอใหขายพัสดุตามรายละเอียดและราคาเดิม ภายใตเงื่อนไขเดิม
หรือราคาที่คณะกรรมการเห็นวาเหมาะสม
(๙) ในกรณีเปนพัสดุการเรียนการสอน การวิจัย และการบริการสาธารณสุขที่เปน
ประโยชนตอการใชงานของมหาวิทยาลัย ใหสืบราคาจากผูมีอาชีพขายพัสดุนั้น
โดยตรง แลวใหปฏิบัตเิ ชนเดียวกับ (๒)
(๑๐) ในกรณีเปนพัสดุที่จะจัดซื้อ เปนพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ไดจัดซื้อไวกอนแลว
และมีความจําเปนตองจัดซื้อเพิ่มเติม ใหเจรจาผูขายรายเดิม ตามสัญญาหรือ
ขอตกลงเดิมเพื่อขอใหขายพัสดุตามรายละเอียดและราคาเดิม หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นวาเหมาะสม
(๑๑) ในกรณีทเี่ ปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุด
เสียหายเสียกอน ใหตรวจสอบราคาจากผูมีอาชีพจัดซอมพัสดุนั้น แลวปฏิบัติ
เชนเดียวกับ (๒)

๒๗

(๑๒) ในกรณีทอี่ ธิการบดีเห็นสมควรเนื่องจากมีความจําเปนเรงดวนตอการพัฒนา
มหาวิทยาลัย ใหเชิญชวนเฉพาะผูมีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไมนอยกวา
สามรายใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตงานนั้นมีผปู ระกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
ทีก่ ําหนดนอยกวาสามราย
(๑๓) ในกรณีทเี่ ปนพัสดุที่ตองจัดซื้อตามเงื่อนไขของแหลงเงิน ใหปฏิบัติ
เชนเดียวกับ (๒)
ให ค ณะกรรมการรายงานผลการพิ จ ารณาและความเห็ น พร อ มด ว ยเอกสารที่ ไ ด รั บ ไว
ทั้งหมดตออธิการบดีเพื่อสั่งการ โดยเสนอผานหัวหนางานพัสดุ
คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ
ขอ ๖๔ คณะกรรมการจัดจางโดยวิธีพิเศษ มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) เชิญผูมีอาชีพรับจางทํางานโดยตรงมาเสนอราคา หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้น
ยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่ประมาณได หรือราคาที่คณะกรรมการ
เห็นสมควรใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได
(๒) กรณีที่ไดดําเนินการจางหรือจะจัดจางโดยวิธีอื่นแลวไมไดผลดี ใหสืบราคาจาก
ผูมีอาชีพรับจางทํางานนั้นโดยตรง หรือผูเสนอราคาในการสอบราคาหรือ
ประกวดราคาซึ่งถูกยกเลิกไป (ถามี) หากเห็นวาผูเสนอราคารายที่เห็นสมควร
จาง เสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาที่ประมาณไดหรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร ใหตอรองราคาเทาที่จะทําได
(๓) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๓ (๔) ใหเจรจากับผูร ับจางรายเดิม เพื่อขอใหมี
การจางตามรายละเอียดและราคาตามสัญญาหรือขอตกลงเดิม หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นวาเหมาะสม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวยตามสัญญาเดิม (ถามี)
หรือผลประโยชนสูงสุดที่มหาวิทยาลัยจะไดรับ
ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็ นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมด
ตออธิการบดีเพื่อสั่งการโดยเสนอผานหัวหนางานพัสดุ
คณะกรรมการจัดจางที่ปรึกษา
ขอ ๖๕ คณะกรรมการจัดจางที่ปรึกษา มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายที่ยนื่ ขอเสนอ
(๒) พิจารณาอัตราคาจางและคาใชจายอื่น ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่จะจาง
(๓) ใหเชิญที่ปรึกษาที่เห็นสมควรจางมาเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม
(๔) พิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ที่จะกําหนดในสัญญา

๒๘

ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตอ
อธิการบดีเพื่อสั่งการโดยเสนอผานหัวหนางานพัสดุ
คณะกรรมการจัดจางออกแบบและหรือควบคุมงาน
ขอ ๖๖ คณะกรรมการจัดจางออกแบบและหรือควบคุมงานมีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) พิจารณาการเสนองานของผูเสนอราคา คุณวุฒิและประวัติการทํางานจํานวน
สถาปนิก และหรือวิศวกรที่ประจําและไมประจํา หลักฐานเสนอผลงานที่ได
เคยปฏิบัติมาแลวของผูเสนอราคาแลวแตกรณี และลงลายมือชื่อกํากับไวใน
ใบเสนองานเพื่อเปนหลักฐาน
(๒) เสนอจางผูที่มีขอกําหนดเหมาะสมที่สุด
ให ค ณะกรรมการรายงานผลการพิ จ ารณาและความเห็ น พร อ มด ว ยเอกสารที่ ไ ด รั บ ไว
ทั้งหมดตออธิการบดีเพื่อสั่งการโดยเสนอผานหัวหนางานพัสดุ
คณะกรรมการแลกเปลี่ยนพัสดุ
ขอ ๖๗ คณะกรรมการแลกเปลี่ยนพัสดุ มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ตองการแลกเปลี่ยนตามสภาพปจจุบันของ
พัสดุนั้น
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนวาเปนของใหมที่ยัง
ไมเคยใชมากอน เวนแตพัสดุเกาที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนนั้นไมทําให
มหาวิทยาลัยตองเสียประโยชน หรือเพื่อประโยชนแกมหาวิทยาลัย
(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม (๑)
และราคาพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคา
มาตรฐานหรือราคาในทองตลาดโดยทั่วไป
(๔) ตอรองกับผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน
(๕) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามขอ ๖๘ โดยอนุโลม
ให ค ณะกรรมการรายงานผลการพิ จ ารณาและความเห็ น พร อ มด ว ยเอกสารที่ ไ ด รั บ ไว
ทั้งหมดตออธิการบดีเพื่อสั่งการโดยเสนอผานหัวหนางานพัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ขอ ๖๘ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของมหาวิทยาลัยหรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญา
หรือขอตกลง
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การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่นนอกเขตมหาวิทยาลัยในกรณีที่ไมมีสัญญา
หรือขอตกลงจะตองไดรับอนุมัติจากอธิการบดีกอน
(๒) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว สําหรับกรณี
ที่มีการทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิค หรือทางวิทยาศาสตรจะเชิญ
ผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุ
นั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิ
นั้น ๆ ก็ได
ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได ใหตรวจ
รับตามหลักวิชาการสถิติ
(๓) ใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายนําพัสดุมาสงและดําเนินการใหแลวเสร็จสิ้นไป
โดยเร็วที่สุดอยางชาที่สุดไมเกิน ๗ วันทําการ นับแตวันที่ประธานกรรมการได
รับทราบการสงมอบงานเวนแตมีเหตุผลและความจําเปนจะตองขอขยายเวลา
ตรวจรับงานใหทํารายงานชี้แจงเหตุผลตอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
หากมีปญหาอุปสรรคในการตรวจรับและไมสามารถตรวจรับใหเสร็จ
สิ้นภายในกํ าหนดเวลาตามวรรคแรก ใหขยายเวลาการตรวจรับครั้งหนึ่งได
ไมเกิน ๑๐ วันทําการ และขยายเวลาการตรวจรับไดไมเกิน ๒ ครั้ง ตอการสง
มอบงาน ๑ ครั้ง
การตรวจรับพั สดุ ดังกลา วตามวรรคแรกไม ใหนั บระยะเวลาในการ
ทดลองหรื อ ตรวจสอบในทางเทคนิ คหรื อ ทางวิ ทยาศาสตร ตาม (๒) เท า กั บ
ระยะเวลาในการตรวจรับพัสดุดวย
(๔) เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายไดสงมอบพัสดุ
ถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ผูขายนําพัสดุนั้นมาสง แลวมอบแกพนักงานพัสดุ
พรอมกับทําใบตรวจรับ โดยลงชื่อไวเปนหลักฐาน และรายงานใหอธิการบดี
ทราบ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจลงชื่อตรวจรับพัสดุในใบสง
สินคาเปนหลักฐานแทนใบตรวจรับก็ได
(๕) ในกรณีที่ผูขายสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวนหรือสงมอบครบจํานวน
แตไมถูกตองทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นให
ใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่ถูกตองโดยถือปฏิบัติตาม (๔) และใหรีบแจงให
ผูขายทราบภายใน ๓ วันทําการนับแตวันตรวจพบ แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิ์ของ
มหาวิทยาลัยที่จะปรับผูขายในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น
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(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใด
อยางหนึ่งไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณใหถือวาผูขายมิไดสงมอบ
พัสดุนั้นและใหรีบแจงใหผูขายทราบภายใน ๓ วันทําการนับแตวันที่ตรวจพบ
คณะกรรมการตรวจการจาง
ขอ ๖๙ คณะกรรมการตรวจการจาง มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมตามที่
ผูควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายละเอียดและขอกําหนด
ในสัญญาทุกสัปดาห รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงาน
ของผูควบคุมตามขอ ๗๑ แลวรายงานมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
(๒) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาตามหลักวิชาการ
ชางไมนาจะเปนไปได หรือประโยชนของมหาวิทยาลัยใหออกตรวจงานจาง
ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจาง นั้น ๆ โดยใหมี
อํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นควร
และตามหลักวิชาการชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และ
ขอกําหนดในสัญญาหรือ เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย
(๓) ใหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุดอยางชาไมเกิน ๑๐ วัน
ทําการนับแตวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบงาน เวนแตมีเหตุผล
และความจําเปนจะตองขอขยายเวลาตรวจการจาง ใหทํารายงานชี้แจงเหตุผลตอ
มหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัติ
หากมีปญหาอุปสรรคในการตรวจการจ างและไมสามารถตรวจการ
จางใหเสร็จสิ้นภายในกําหนดเวลาตามวรรคแรก ใหขอขยายเวลาการตรวจการจาง
ครั้งหนึ่งไดไมเกิน ๑๐ วันทําการ แตจะขยายเวลาการตรวจการจางไดไมเกิน ๒
ครั้ง ตอการสงมอบงาน ๑ ครั้ง
การตรวจการจางดังกลาวตามวรรคแรก ไมใหนับระยะเวลาในการ
ทดลองหรือตรวจสอบทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรที่จะเชิญผูชํานาญการหรือ
ผูท รงคุณ วุ ฒิ เกี่ย วกับการจ า งนั้ นมาใหคํา ปรึก ษา เข ากั บระยะเวลาในการตรวจ
การจางดวย
(๔) เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด
และขอกําหนดในสัญญาแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่
ผูรับจางสงงานจางนั้น และใหทําใบตรวจรับงานโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานเพื่อ
ทําการเบิกจายเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และรายงานใหอธิการบดีทราบ
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(๕) ในกรณีที่ผูรับจางสงมอบงานถูกตองตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนด
ในสัญญาแตไมครบจํานวนหรือสงมอบครบจํานวนแตไมถูกตองตามแบบรูป
รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาทั้งหมด ถาสัญญาหรือขอตกลงมิได
กําหนดไวเปนอยางอื่น ใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่ถูกตองโดยถือปฏิบัติ
ตาม (๔) และใหรีบแจงใหผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการนับแตวันตรวจพบ
แต ทั้งนี้ ไมตองตัดสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยที่ปรับผูรับจางในจํานวนที่สงมอบ
ไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น
คณะกรรมการตรวจการจางอาจลงชื่อตรวจการจางในใบสงงานจางเปนหลัก ฐานแทนใบตรวจ
รับงานจางก็ได
สวนที่ ๓
ผูควบคุมงาน
ขอ ๗๐ งานกอสรางทุกประเภท ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งผูควบคุมงาน
ผู รั บ จ า งจะต อ งจั ด ผู ค วบคุ ม งานที่ มี ค วามรู แ ละมี ค วามชํ า นาญงานการก อ สร า งให
เหมาะสมกับสภาพงานการกอสรางนั้นๆ
ผูรับจางจะตองสงรายชื่อผูควบคุมงาน หรือผูตรวจหรือผูแทนใหมหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ
และในกรณีที่ผูควบคุมงานไมส ามารถปฏิบัติงานได ผูรับจางจะตอ งเสนอชื่อ ผูควบคุมงานปฏิบัติงาน
แทน ผูที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากมหาวิทยาลัยกอน
ขอ ๗๑ ผูควบคุมงานที่มหาวิทยาลัยแตงตั้ง มีหนาที่ดังตอไปนี้
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงให
ทํางานจางนั้น ๆ ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม
ตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการชาง เพื่อใหเปนไป
ตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาและใหรายงานคณะ
กรรมการตรวจการจางทราบ
การสั่ ง เปลี่ ย นแปลงแก ไ ขเพิ่ ม เติ ม หรื อ ตั ด ทอนงานจ า งดั ง กล า ว
ถา ผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็สั่งให หยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรื อ
ทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่ง และ
ใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที
(๒) ในกรณีที่ปรากฏวา แบบรูปรายการละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญามีขอความ
ขัดกัน หรือเปนที่คาดหมายไดวาแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการ
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ละเอียดและขอกําหนดในสัญญาแตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรงหรือ
ไมเปนไปตามหลักวิชาการชางที่ดีหรือไมปลอดภัยใหสั่งหยุดงานนั้นไวกอน
แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที
(๓) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน
พรอมทั้งผลการปฏิบัติงานอยางนอย ๒ ฉบับ และผูควบคุมงานเก็บรักษา
ไว ๑ ฉบับ โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการ
ตรวจสอบของผูมีหนาที่ดําเนินการในสวนที่เกี่ยวของ
การบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านของผู รั บ จ า งให ร ะบุ ร าย ละเ อี ย ด
ขั้นตอนการปฏิบัติงานและรายละเอียดวัสดุที่ใชดวย
(๔) รายงานผลและสรุปความเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปน
ไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบภายใน ๓ วันทําการ
นับแตวันถึงกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึงกําหนด
สงมอบงานแตละงวด
การส ง มอบพั ส ดุ ห รื อ งานจ า งให ผู รั บ จ า งทํ า หนั ง สื อ ส ง หั ว หน า งานพั ส ดุ เ พื่ อ ดํ า เนิ น การ
ตอไป
หมวด ๕
การจายเงินลวงหนา
ขอ ๗๒ การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูขายหรือผูรับจางจะกระทํามิได เวนแตมี
ความจําเปน มหาวิทยาลัยอาจใหจายเงินลวงหนาได ในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การซือ้ หรือการจางจากสวนราชการ จายไดไมเกินรอยละ ๕๐ ของราคาซื้อ
หรือราคาจาง
(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในตางประเทศใหจายตามที่ตกลงกับองคการ
ระหวางประเทศ
(๓) การชําระเบี้ยประกันภัย จายไดเทาที่จายจริง
(๔) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานขอมูลสําเร็จรูป
(CD-ROM) หรือการจัดหาสื่อ หรือวัสดุสารสนเทศอื่นที่มีลักษณะจะตองบอก
รับเปนสมาชิกกอน และมีกําหนดการออกเปนวาระดังเชนวารสาร หรือการ
บอกรับเปนสมาชิก INTERNET เพื่อใหสามารถใชประโยชนเรียกคนหาขอมูล
ขาวสารจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยอาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอรจายไดเทาที่
จายจริง
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(๕) การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคาหรือประกวดราคาจายไดไมเกินรอยละ ๑๕
ของราคาซื้อหรือราคาจาง แตทั้งนีจ้ ะตองกําหนดอัตราคาพัสดุหรือคาจางที่จะจาย
ลวงหนาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาดวย
(๖) การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหจายไดไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาซื้อหรือ
ราคาจาง
(๗) การซื้อหรือการจางตามแบบธรรมเนียมการคาระหวางประเทศใหกระทําไดโดย
เปดเลตเตอรออฟเครดิต หรือโดยวิธีใชดราฟต แลวแตความเหมาะสม
ข อ ๗๓ ในกรณี ที่มีความจํา เป น ต อ งจ า ยเงิ น ล วงหน า ในการเช าสัง หาริ มทรั พย แ ละหรื อ
อสังหาริมทรัพยใหกระทําไดเฉพาะการเชาซึ่งมีระยะเวลาไมเกิน ๓ ป ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ของคาเชาทั้งสัญญา
(๒) การเชาจากเอกชนจายไดไมเกินรอยละ ๒๐ ของคาเชาทั้งสัญญา
ขอ ๗๔ การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๗๒(๑), (๒), (๓), (๔) และ (๗) ไมตอ ง
เรียกหลักประกัน
สวนการจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๗๒ (๕), (๖) ผูขายหรือผูรับจางจะตอ งนํา
หลักประกันอยางหนึ่งอยางใดตามขอ ๘๒ มาค้ําประกันเงินที่รับลวงหนาไปนั้น
หมวด ๖
สัญญาและหลักประกัน
สวนที่ ๑
สัญญา
ขอ ๗๕ การซื้อหรือจางที่ตองออกหนังสือสนองรับราคาและนัดทําสัญญา ถาผูมีอํานาจอนุญาต
การซื้อหรือจางไดอนุญาตครั้งนั้นแลว ใหหัวหนางานพัสดุมีอํานาจลงนามในหนังสือสนองรับราคาและ
นัดทําสัญญาได
ขอ ๗๖ การจั ด หาให ทํ า สั ญ ญาเป น หนั ง สื อ ตามที่ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด เว น แต ใ นกรณี
ดังตอไปนี้ จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี
(๑) การซื้อ การจาง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา
(๒) การจัดหาที่สามารถสงมอบพัสดุไดครบถวน ใน ๕ วันทําการ นับแตวันทํา
ขอตกลง
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(๓) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามขอ ๑๘ (๑), (๒), (๓) และ (๗)
(๔) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ ๒๓
(๕) การเชา ซึ่งมหาวิทยาลัยไมตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา
(๖) การแลกเปลี่ยนพัสดุ
ในกรณีการซื้อหรือการจางที่มีวงเงิน เกินกวา ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหเรียกหลัก ประกันอยางหนึ่ง
อยางใดตามขอ ๘๒ ตามอัตราที่กําหนดในขอ ๘๓
คาปรับ
ขอ ๗๗ การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือสําหรับการซื้อ ตามขอ ๑๒ ใหกําหนดคาปรับ
เปนรายวันในอัตราไมนอยกวารอยละ ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ไมไดรับมอบ
สําหรับการจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน ซึ่งไมรวมการจางเหมาบริการให
กําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราไมนอยกวา รอยละ ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น
สํ า หรั บ ค า ปรั บ ในกรณี ก ารจ า งเหมาบริ ก ารและหรื อ การเช า สั ง หาริ ม ทรั พ ย แ ละหรื อ
อสังหาริมทรัพยใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี
ในกรณี ก ารจั ดหาสิ่ ง ของที่ ประกอบกั น เป น ชุ ด ถ าขาดส วนประกอบส วนหนึ่ งส วนใดไป
แลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณแมคูสัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญา แตยัง
ขาดสวนประกอบบางสวน ตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญาใหถือวาไมได
สงมอบสิ่งของนั้นเลย ใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ในกรณี ที่ก ารจั ดหาสิ่ งของคิ ดราคารวมทั้ งค า ติ ดตั้ง หรื อ ทดลองด วย ถ า ติ ดตั้ง หรื อ ทดลอง
เกิ น กว า กํ า หนดตามสั ญ ญาเป น จํ า นวนเท า ใดให ป รั บ เป น รายวั น ในอั ต ราที่ กํ า หนดของราคา
ทั้งหมด
เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง ใหมหาวิทยาลัยรีบแจงการเรียกคาปรับ
ตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญาและเมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ ใหมหาวิทยาลัยบอกสงวนสิทธิ์
การเรียกคาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา
ขอ ๗๘ สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลว จะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได เวนแต
การแกไขนั้นจะเปนความจําเปน โดยไมทําใหมหาวิทยาลัยตอ งเสียประโยชน หรือเปนการแกไขเพื่อ
ประโยชนแกมหาวิทยาลัย ใหคณะกรรมการตรวจรับหรือคณะกรรมการตรวจการจางทําเรื่องเสนอให
มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติแกไขเปลี่ยนแปลงตอไป
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สําหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงหรือ งานเทคนิคเฉพาะอยาง จะตองไดรับการ
รับรองจากวิศวกร สถาปนิก วิศ วกรผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง
คุณลักษณะเฉพาะแบบและรายงานกอสรางหรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้น แลวแตกรณีดวย
การบอกเลิกสัญญาและการปรับ
ขอ ๗๙ ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่
กําหนด ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาใชสิทธิ์บอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง
ขอ ๘๐ ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และตองมีการปรับตาม
สัญ ญาหรื อ ขอ ตกลงนั้ น หากจํา นวนเงิ นค า ปรับเกิ นร อ ยละ ๑๐ ของวงเงินค าพัส ดุ หรือ ค า จา งให
มหาวิทยาลัยพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือ ขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรั บ
ใหแกมหาวิทยาลัยโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาได
เทาที่จําเปน คํายินยอมเสียคาปรับใหทําเปนหนังสือตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
การงด การลดคาปรับ หรือการขยายเวลา
ขอ ๘๑ การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือขอ ตกลง
ใหมหาวิทยาลัยพิจารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นเฉพาะกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของมหาวิทยาลัย
(๒) เหตุสุดวิสัย
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอนั หนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดชอบตามกฎหมาย
ใหมหาวิทยาลัยระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหมหาวิทยาลัยทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนดคูสัญญาจะยกมากลาวอาง
เพื่อขอลดหรืองดคาปรับหรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือ
มหาวิทยาลัยทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
สวนที่ ๒
หลักประกัน
ขอ ๘๒ หลักประกันซอง หลักประกันสัญญา หลักประกันขอ ตกลงเปนหนังสือหลัก ประกัน
ผลงาน และหรือหลักประกันรับเงินลวงหนา ใหใชหลักประกันอยางหนึ่งอยางใดตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ซึ่งเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้น ชําระตอมหาวิทยาลัย
หรือกอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
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(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอยางที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย
ขอ ๘๓ หลักประกันซอง หลักประกันสัญญา หลักประกันขอ ตกลงเปนหนังสือหลัก ประกัน
ผลงาน และหรือหลักประกันการรับเงินลวงหนา ใหกําหนดมูล คาเปนจํานวนเงินในอัตรารอยละ ๕
ของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้นหากเกินอัตราดังกลาวใหอธิการบดีเปนผูพิจารณาอนุญาต
ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ป และหรือพัสดุนั้นไมตองมี
การประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง เชน พัสดุใชสิ้นเปลืองใหกําหนดหลักประกันในอัตราไมนอยกวา
รอยละ ๕ ของราคาพัสดุที่สงมอบในแตละปของสัญญา โดยใหถือ วาหลักประกันนี้เปนการค้ําประกัน
ตลอดอายุสัญญา และหากในปตอไปราคาพัสดุสงมอบแตกตางไปจากราคาในรอบปกอนใหปรับปรุง
หลักประกันตามอัตราสวนที่เปลี่ยนแปลงไปนั้นเทาที่จําเปนกอนครบรอบป
การกําหนดหลักประกันตามวรรค ๑ และวรรค ๒ จะตองระบุไวเปนเงื่อ นไขในเอกสารสอบ
ราคาหรือเอกสารประกวดราคาและหรือในสัญญาดวย
ในการทํ าสั ญ ญาเพิ่ม เติ ม หากหลัก ประกั นที่มี อ ยู เ ดิ มไม เ หมาะสมเพราะเปลี่ ย นแปลงเพิ่ ม
เนื้องานใหเพิ่มหลักประกันสัญญาไดเทาที่จําเปน
ในกรณีที่ผูเสนอราคา หรื อคูสัญญาวางหลัก ประกั นที่มีมูลค าสูงกว าที่กํา หนดไวในระเบียบ
เอกสารสอบราคา หรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญา ใหอนุโลมรับได
ขอ ๘๔ ในกรณีสวนราชการเปนผูเสนอราคาหรือเปนคูสัญญา ไมตองวางหลัก ประกันและใน
กรณีที่มหาวิทยาลัยเปนคูสัญญากับเอกชน มหาวิทยาลัยไมตองวางหลักประกัน
สวนที่ ๓
การคืนหลักประกัน
ขอ ๘๕ ให มหาวิท ยาลั ยคื น หลั กประกั นให ผู เ สนอราคา คู สั ญ ญา หรื อผู ค้ํา ประกั น ตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
(๑) หลักประกันซองใหคืนใหแกผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วันนับแต
วันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูเสนอราคารายทีม่ หาวิทยาลัย
คัดเลือกไวไมเกิน ๒ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลง หรือผูเสนอ
ราคาไดพนจากขอผูกพันแลว
(๒) หลักประกันสัญญาและหรือหลักประกันขอตกลงเปนหนังสือและหรือ
หลักประกันผลงาน ใหคืนใหแกคูสัญญาหรือผูค้ําประกัน ภายใน ๑๕ วัน นับแต
วันที่มหาวิทยาลัยไดรับหนังสือขอคืนหลักประกันทั้งนี้การคืนดังกลาวจะตอง
พนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว

๓๗

(๓) หลักประกันการรับเงินลวงหนาใหคืนแกผูขายหรือผูรับจาง ตามทีก่ ําหนดไวใน
สัญญาหรือขอตกลง
การจัดหาที่ไมตอ งมีการประกันเพื่อ ความชํารุดบกพรอง ใหคืนหลักประกัน สัญญาและหรือ
หลั ก ประกั น ข อ ตกลงเป น หนั ง สื อ ให แ ก คู สั ญ ญาหรื อ ผู ค้ํ า ประกั น ตามอั ต ราส ว นของพั ส ดุ
ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับมอบไวแลว ตามที่คูสัญญารองขอ
สวนที่ ๔
การลงโทษผูทิ้งงาน
ขอ ๘๖ ผูที่เสนอราคาในการสอบราคาหรือประกวดราคา ซึ่งไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไป
ทํา สัญญา หรื อ ขอ ตกลงภายในเวลาที่ม หาวิ ทยาลัยกํา หนด หรื อ คู สั ญญาไม ปฏิ บัติ ตามสัญ ญาหรื อ
ขอตกลงนั้ นโดยไมมีเ หตุผ ลอัน สมควร ให รายงานสภามหาวิทยาลั ยเพื่อ พิจารณาใหผูไม ปฏิบัติตาม
ขอผูกพันของมหาวิทยาลัยเปนผูทิ้งงาน แลวรายงานรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการพรอมเวียนแจง
ใหผูเกี่ยวของทราบตอไป
ห า มมหาวิ ท ยาลั ย ก อ นิ ติ สั ม พั น ธ กั บ ผู ทิ้ ง งานที่ ไ ด รั บ แจ ง เวี ย นชื่ อ เว น แต จ ะได รั บ การ
เพิกถอนจากการเปนผูทิ้งงานแลว
ในกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อไดวา มีการกระทําโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการเขาเสนอ
ราคากับมหาวิ ทยาลัยใหพิจารณาลงโทษผูเ สนอราคาที่มีก ารกระทําดังกลาวเสมือนเป นผูทิ้งงานและ
ดําเนินการตามขั้นตอนในวรรคหนึ่งและวรรคสองโดยอนุโลม
หมวด ๗
การควบคุมและการจําหนายพัสดุ
สวนที่ ๑
การยืม
ขอ ๘๗ การใหยืมหรือนําพัสดุไปใช ใหก ระทําไดเฉพาะเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยและ
เพื่อสวัสดิการเทานั้น
ขอ ๘๘ การยืมพัสดุประเภทใชคงรูปไปใชปฏิบัติงานใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนหนังสือ
แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) การยืมในระหวางหนวยงานของมหาวิทยาลัยใหหัวหนาหนวยงานของมหาวิทยาลัย
นั้น ๆ เปนผูอนุมัติแลวแตกรณี
(๒) การยืมกรณีอื่นนอกจาก (๑) ใหขออนุมัติจากมหาวิทยาลัย

๓๘

ขอ ๘๙ ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการไดเ รียบรอ ย
หากเกิดการชํารุดเสียหายหรือใชการไมไดหรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิม
โดยเสี ย ค า ใช จ า ยของตนเองหรื อ ชดใช เ ป น พั ส ดุ ป ระเภท ชนิ ด ขนาด ลั ก ษณะและคุ ณ ภาพ
อยางเดียวกันหรือสูงกวา หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่มหาวิทยาลัยกําหนดไว
ขอ ๙๐ การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือ งระหวางมหาวิทยาลัยกับสวนราชการ ใหกระทําได
เฉพาะเมื่ อ สวนราชการผู ยืมมี ความจํ า เป นต อ งใชพั ส ดุ นั้น เป น การรีบดวนจะดํ าเนิ นการจั ดหาได ไม
ทันการและมหาวิทยาลัยมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกก ารปฏิบัติงานหรือ
ปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย
การยืมใหมีหลักฐานการยืมเปนหนังสือที่มหาวิทยาลัยกําหนด ทั้งนี้ โดยปกติผูยืมจะตองจัดหา
พัสดุประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหกับมหาวิทยาลัย
ขอ ๙๑ เมื่ อครบกํ าหนดยื ม ใหผู ยืมหรือ ผูรับหน า ที่มี หนา ที่ติ ดตามทวงพัส ดุที่ใหยืมไปคื น
ภายในกําหนด ๑๕ วันทําการนับแตวันครบกําหนด กรณีมิไดรับคืนใหรายงานอธิการบดี เพื่อสั่งการ
ตอไปการติดตามทวงพัสดุคืนใหทําเปนหนังสือตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
สวนที่ ๒
การควบคุม
ขอ ๙๒ พัสดุของมหาวิทยาลัยไมวาจะไดมาดวยวิธีใด ใหพนักงานพัสดุจัดทําทะเบียนไวเปน
หลักฐาน
ขอ ๙๓ การเก็บรักษาพัสดุ ใหเปนหนาที่ของพนักงานพัสดุเปนผูรับผิดชอบในการรับจายพัสดุ
ใหมีหลักฐานการรับจายโดยละเอียดถูกตองครบถวนตรงกัน พัสดุคงเหลือวันใดจะตองตรงกับยอด
คงเหลือในทะเบียนวันนั้น การเก็บรักษาตองใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย และใหครบถวนถูกตอง
ตรงตามทะเบียน
หากปรากฏว าพั สดุ ที่เ ก็ บรั กษาหรื อ ที่ ใชงานเกิ ดชํา รุด เสื่อ มคุณ ภาพ หรื อ สูญ ไป หรือ ไม
จํ า เป น ต อ งใช ใ นการปฏิ บั ติ ง านหรื อ ปฏิ บั ติ ภ ารกิ จ ของมหาวิ ท ยาลั ย ต อ ไปให ม หาวิ ท ยาลั ย
ดําเนินการตามขอ ๙๘ และใหดําเนินการตามขอ ๑๐๐, ๑๐๑, ๑๐๒, ๑๐๓ โดยอนุโลม

๓๙

ขอ ๙๔ การเบิก พัส ดุ ให ผู บริหารตั้ง แต ระดั บตํา แหนง หั วหนา งานขึ้ น ไป หรื อ ผูที่ได รับ
มอบหมายที่ ต อ งใช พั ส ดุ เ ป น ผู เ บิ ก และให หั ว หน า งานพั ส ดุ ห รื อ ผู ที่ อ ธิ ก ารบดี ม อบหมายเป น
ผูสั่งจาย
ขอ ๙๕ ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตอ งของใบเบิก และเอกสารประกอบ (ถามี) แลว
ลงทะเบียนทุกครั้งที่มีการจายแลวเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย
การตรวจสอบวัสดุคงเหลือสิ้นป
ขอ ๙๖ กอนสิ้น เดือ นกัน ยายนของทุ กป ใหมหาวิ ทยาลัยแตง ตั้ง พนัก งานพัส ดุคนหนึ่งและ
พนักงานซึ่งมิใช พนักงานพัสดุอีก คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจํ าเปน เพื่อทําหน าที่ตรวจนับและ
ตรวจสอบวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ของป
การตรวจสอบครุภัณฑ
ขอ ๙๗ การตรวจสอบครุภัณฑ ใหมหาวิทยาลัยแตงตั้งพนักงานพัสดุคนหนึ่งรวมกับพนัก งาน
ซึ่งมิใชพนักงานพัสดุอีกคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน เพื่อทําการตรวจสอบครุภัณฑโดยใหทํา
การตรวจนับ ๒ ปตอครั้ง
ขอ ๙๘ เมื่อมหาวิทยาลัยไดรับรายงานดังกลาวตามขอ ๙๓ วรรค ๒ ขอ ๙๖ และขอ ๙๗ และ
ปรากฏวามีพัสดุชํารุดเสื่อมคุณภาพหรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย
ตอไป ก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการเพื่อสอบหาขอเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่งโดยใหนําความใน ขอ ๕๓, ๕๔,
และ ๕๕ มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๙๙ ผลจากการสอบสวนตามขอ ๙๘ เมื่อปรากฏตัวผูตองรับผิดชอบใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีที่สามารถแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมได ใหแกไขซอมแซมโดย
คาใชจายทั้งหมดเปนของผูย ืมตองรับผิดชอบ
(๒) กรณีสูญไป หรือไมสามารถแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมได ใหชดใช
เปนพัสดุประเภท ชนิด ลักษณะ และขนาดอยางเดียวกัน หรือคลายคลึงกัน
โดยมีสภาพเทียบเทาพัสดุที่ไดชํารุดเสื่อมไป หรือสูญไป หรือชดใชเปนเงิน
ตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด

๔๐

กรณีชดใชเปนเงิน ถาผูรับผิดไมสามารถใชไดภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับแจงใหชดใชผูรับผิด
จะขอผอนผันใหชําระเปนรายเดือนได แตจะตองชดใชใหเสร็จสิ้นภายในเวลาไมเกิน ๑ ป หรือภายใน
เวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนดโดยจะตองทําหนังสือขออนุมัติตอมหาวิทยาลัยกอน
ในกรณี ข อผ อ นผั น ให ผู รั บ ผิ ด ทํ า หนั ง สื อ รั บ สภาพหนี้ พ ร อ มทั้ ง เสนอหลั ก ประกั น ที่
เหมาะสมไวเปนหลักฐานดวย
สวนที่ ๓
การจําหนาย
ขอ ๑๐๐ การจํ า หน า ยพั ส ดุ ที่ ห มดความจํ า เป น หรื อ หากใช ป ฏิ บั ติ ง านของมหาวิ ท ยาลั ย
ตอไปจะสิ้น เปลื องคาใชจายมาก ให พนั กงานพั สดุเ สนอรายงานต อมหาวิ ทยาลัย เพื่ อพิจารณาสั่ งให
ดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้
(๑) ขาย ใหดําเนินการขายตามวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อหรือการจางมาใช
โดยอนุโลม
(๒) แลกเปลี่ยน ใหดําเนินการตามวิธีการและเปลี่ยนที่กําหนดไวในระเบียบนี้
(๓) โอนและหรือบริจาคใหแกสวนราชการหรือองคการสาธารณกุศลที่สภา
มหาวิทยาลัยใหความเห็นชอบ ทั้งนี้ใหมีหลักฐานการสงมอบและรับมอบ
ไวเปนหลักฐานตอกันดวย
(๔) การแปรสภาพหรือทําลาย
ขอ ๑๐๑ เงินที่ไดจากการดําเนินการขอ ๑๐๐ ใหนําสงเปนเงินรายไดของมหาวิทยาลัย
สวนที่ ๔
การจําหนายเปนสูญ
ขอ ๑๐๒ ในกรณีที่พัส ดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือผูรับผิดแตไมสามารถชดใชตาม
ขอ ๙๙ ใหมหาวิทยาลัยจําหนายพัสดุนั้นเปนสูญ
สวนที่ ๕
การลงจายจากทะเบียน
ขอ ๑๐๓ เมื่อ ไดดํ าเนิ นการจํ าหน ายแลวใหพนัก งานพัสดุ ลงจ ายพัส ดุ นั้นจากทะเบียนทัน ที
สําหรับพัสดุซึ่งตองจดทะเบียนตามกฎหมายใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนด
ดวย

๔๑

สวนที่ ๖
บทกําหนดโทษ
ขอ ๑๐๔ ผูมีอํานาจหรือ หนาที่ดําเนินการตามระเบียบนี้ หรือผูหนึ่งผูใดกระทําการโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริตหรือกระทําการโดยการ
ปราศจากอํ า นาจหรื อ นอกเหนื อ อํ านาจหนา ที่ รวมทั้ งมี พฤติ กรรมที่ ส อให มีก ารสมยอมกัน ในการ
เสนอราคา ถาเปนพนักงานของมหาวิทยาลัยถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัยและตองถูกดําเนินการทางวินัย
ตามขอบังคับ วาดวย การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัย
การลงโทษทางวิ นัย ไม เ ป น เหตุ ใ ห ผู ก ระทํ า ความผิ ดพ น จากความรั บผิ ด ทางแพ ง และหรื อ
ความผิดทางอาญา (ถามี)
หมวด ๘
บทเฉพาะกาล
ขอ ๑๐๕ การพัสดุที่อยูระหวางการดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับให
ดําเนินการไปตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิมตอไปจนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวาจะสามารถ
ดําเนินการตามระเบียบนี้ได
ขอ ๑๐๖ การไดมาซึ่งพัสดุและหรือการดําเนินการนอกเหนือ จากที่กําหนดไวในระเบียบนี้ ให
คณะกรรมการเปนผูพิจารณาอนุมัติ
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ)
นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา

