
 
 

ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา 
วาดวยการพัสดุ   
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

----------------------------------------------- 
 
 โดยที่เปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการพัสด ุ
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๑ (๒) และ (๑๔)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐  สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไวดงัตอไปนี ้
 ขอ  ๑ ระเบียบนีเ้รียกวา “ระเบยีบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒” 
 ขอ  ๒ ระเบียบนีใ้หใชบังคับตั้งแตวันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๓ เปนตนไป 
 ขอ  ๓ ใหอธิการบดีรักษาการใหเปนไปตามระเบยีบนี้ และใหมอํีานาจวางหลักเกณฑเพื่อ
ปฏิบัติ รวมทั้งการวินจิฉัยช้ีขาดปญหาที่เกีย่วกับการปฏิบตัิตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่เปนเรื่องเรงดวนหากไมดําเนินการจะเกดิความเสียหายตอมหาวิทยาลัย และไม
สามารถปฏิบัติตามระเบียบนี้ได ใหอธิการบดีมีอํานาจอนุมัติใหดําเนนิการได แลวนําเสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ 

หมวดที่  ๑ 
ขอความทั่วไป 

 

สวนท่ี  ๑ 
คํานิยาม 

 
 ขอ  ๔ ในระเบยีบนี ้
 “สวนงาน”   หมายความวา  สวนงานตามมาตรา  ๙  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา 
พ.ศ. ๒๕๕๐ และใหหมายความรวมถึงโรงเรียนสาธิต “พิบูลบําเพ็ญ”   ศูนยวิทยาศาสตรสุขภาพ และ
หนวยงานอืน่ภายในสวนงานตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด 

 
 

(สําเนา) 
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 “ผูปฏิบัติงาน”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานในมหาวิทยาลยัตามมาตรา ๔ แหงพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยบรูพา พ.ศ. ๒๕๕๐ 
 “พัสดุ”  หมายความวา  วัสดุ ครุภัณฑ ทีด่ินและสิ่งกอสราง ที่กําหนดไวในหนังสือการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณหรือตามที่มหาวทิยาลัยกําหนด และให
หมายความรวมถึงการจางที่ปรึกษา และการใหไดมาซึ่งบริการ 
 “การพัสดุ”  หมายความวา  การจัดหา การควบคุม การจาํหนาย และการดําเนินการอื่น ๆ ที่
กําหนดไวในระเบียบนี ้
 “ผูมีอํานาจอนมุัติ”  หมายความวา   อธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย 
 “หัวหนาเจาหนาที่พัสด”ุ  หมายความวา  หัวหนาหนวยงานภายในสวนงานที่ปฏิบัตงิานหลัก
ในสายงานเกีย่วกับการพัสดุ หรือผูปฏิบัติงานอื่น ซ่ึงไดรับแตงตั้งจากอธิการบดหีรือหัวหนาสวนงาน
ใหเปนหวัหนาเจาหนาทีพ่ัสดุแลวแตกรณ ี
 “เจาหนาทีพ่ัสดุ”  หมายความวา  ผูปฏิบัติงานซึ่งมีหนาทีห่ลักเกีย่วกับการพัสดุ หรือผูไดรับ
แตงตั้งหรือรับมอบหมายจากอธิการบดี หัวหนาสวนงาน หรือหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ใหมีหนาทีห่รือ
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสด ุ
 “หัวหนาหนวยงาน”  หมายความวา  หัวหนาภาควิชา สํานักงาน กอง หรือที่เทียบเทา 
 “การจัดหา”  หมายความวา  การดําเนนิการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุ 
 “ผูรับจัดหา”  หมายความวา  บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพขาย รับจาง ใหเชา รับแลกเปลี่ยน 
ใหบริการ 
 “งานกอสราง”  หมายความวา  งานจัดทํา ปรับปรุง ซอมแซม ตกแตง ตอเติม ดัดแปลง 
เคลื่อนยาย ร้ือถอนส่ิงกอสราง 
 “ส่ิงกอสราง”  หมายความวา  ส่ิงปลูกสรางที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได 
 “การแจงเปนเอกสาร”  หมายความวา  การสงเอกสารโดยตรง หรือทางไปรษณยี หรือทาง
โทรสารหรือทางอิเล็กทรอนิกส 
 “การบริการสุขภาพ”  หมายความวา  การตรวจวนิิจฉยั รักษาพยาบาล ปองกันโรค ฟนฟู
สุขภาพและสงเสริมสุขภาพ 
  
 

สวนท่ี  ๒ 
การบังคับใชและการมอบอํานาจ 
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 ขอ  ๕ ระเบียบนีใ้ชบงัคับแกการพสัดุทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ยกเวนพสัดุที่ไดมาตาม
ระเบียบหรือขอบังคับอื่น ที่สภามหาวิทยาลัยไดวางหลักเกณฑหรือวิธีการในการไดมาซึ่งพัสดุไว
โดยเฉพาะ 
 ขอ  ๖ การจัดหาพัสดแุละการบริหารพัสดุ จะตองคํานึงถึงความคุมคาและประโยชนของ
มหาวิทยาลัยเปนสําคัญ 
 ขอ  ๗   อธิการบดีจะมอบอํานาจในการดาํเนนิการตามระเบียบนี ้เปนหนังสือใหแกผูดํารงตําแหนง
ใดก็ได โดยใหคํานึงถึงระดบัตําแหนง หนาที่ และความรับผิดชอบของผูที่จะไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ 
 เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผูรับมอบอํานาจ มีหนาที่ตองรับมอบอํานาจนั้นและจะ
มอบอํานาจนัน้ใหแกผูดํารงตําแหนงอืน่ตอไปไมได เวนแตผูมอบอํานาจจะกําหนดไวเปนอยางอืน่ 
หรือไดรับความเห็นชอบจากผูมอบอํานาจแลว 
 กรณีที่ผูรับมอบอํานาจไมอยู หรืออยู แตไมสามารถปฏิบัติงานได หากเปนกรณีสําคัญเรงดวน 
ซ่ึงถามิไดอนุญาตหรืออนุมัติจะทําใหมหาวิทยาลัยเสียหาย ใหเสนอผูมอบอํานาจพจิารณาสั่งการ 
 

หมวดที่  ๒ 
การจัดหาพัสดุ 

สวนท่ี  ๑ 
วิธีการจัดหา 

 
 ขอ  ๘   การจัดหา อาจกระทําไดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งใน ๓ วิธี คือ 
 (๑)  วิธีตกลงราคา 
 (๒)  วิธีประกวดราคา 
 (๓)  วิธีพเิศษ 
 การจัดหาโดยวิธีตกลงราคา ถาผูมีอํานาจอนุมัติเห็นสมควร จะสั่งใหจดัหาโดยวิธีประกวด
ราคา หรือวิธีพิเศษกไ็ด 
 ขอ  ๙   การจัดหาโดยวิธีตกลงราคา อาจกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี ้
 (๑)  การจัดหาครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท   
 (๒)  การจัดหาที่มีความจําเปนตองจัดหาจากหนวยงานของรัฐหรือในกํากับของรัฐ หรือ
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอืน่ซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกจิ หรือมูลนิธิหรือองคการสาธารณกุศล 
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 (๓)  การจดัหาที่มีความจําเปนตองจัดหาจากหนวยงานอืน่ที่มีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดให
จัดหาไดโดยวธีิกรณีพิเศษ 
 (๔)  การจัดหาระหวางสวนงานของมหาวิทยาลัย 
 (๕)  การจางทีป่รึกษา 
 ขอ  ๑๐   การจัดหาโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การจัดหาครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินกวา   
๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
 ขอ  ๑๑   การจัดหาโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจัดหาครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินกวา ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
ใหกระทําไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี ้
 (๑)  เปนพัสดทุี่ตองจัดหาเรงดวน หากลาชาอาจจะเสยีหายแกมหาวทิยาลัยและไมสามารถ
จัดหาโดยวิธีประกวดราคาไดทัน 
 (๒)  เปนพัสดทุี่ตองจัดหาโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการระหวาง
ประเทศ 
 (๓)  เปนพัสดทุี่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมขีอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุ
คุณลักษณะ หรือยี่หอเปนการเฉพาะ หรือเปนงานที่ตองจางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญ
เปนพิเศษ 
 (๔)  เปนพัสดทุี่ใชในการบริการสุขภาพ การวิจัยหรือที่ผูชํานาญการหรอืผูทรงคุณวุฒใิชโดย
เฉพาะเจาะจง 
 (๕)  เปนพัสดทุี่เปนที่ดิน และหรือส่ิงกอสราง ซ่ึงจําเปนตองจัดหาเฉพาะแหง 
 (๖)  เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายกอน จงึประมาณคา
ซอมได เชน งานซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส เปนตน 
 (๗)  เปนพัสดทุี่จําเปนตองจดัหาจากผูจัดหาที่มีฝมือและคุณภาพดี หรือมีความชํานาญในการ
จัดหาพัสดนุั้นเปนพิเศษ หรือผูที่มีผลงานดีเปนที่ยอมรบัของมหาวิทยาลัย 
 (๘)  เปนพัสดทุี่ตองจัดหาเพิม่ในสถานการณที่จําเปน หรือเรงดวนเพื่อประโยชนของสวนงาน 
(Repeat Order) 
 (๙)  เปนพัสดทุี่ตองดําเนินการจัดหาตามเงือ่นไขของแหลงเงิน 
 (๑๐)  เปนพัสดุที่ไดดําเนินการจัดหาโดยวธีิประกวดราคาแลวไมไดผลดี 
 

การขออนุมัตดิําเนินการจัดหา 
 
 ขอ  ๑๒  ในการดําเนินการจัดหาทกุวธีิ นอกจากการจัดหาที่ดนิและหรือส่ิงกอสรางตาม     
ขอ ๑๓ ใหทําเปนบันทึกเสนอผูมีอํานาจอนมุัติตามรายการดังตอไปนี ้
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 (๑)   เหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดหา 
 (๒)  รายละเอยีดของพัสดุทีจ่ะจดัหา 
 (๓)  วงเงินที่จะจัดหา โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมีวงเงนิดังกลาว ใหระบวุงเงินที่
ประมาณวาจะจัดหาในครั้งนัน้ 
 (๔)  กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
 (๕)  วิธีที่จะจดัหาและเหตุผลที่ตองจัดหาโดยวิธีนั้น 
 (๖)  รายช่ือผูปฏิบัติงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
 (๗)  ขอเสนออื่น ๆ (ถามี) 
 ขอ  ๑๓   กอนดําเนินการจัดหาที่ดนิและหรือส่ิงกอสราง ใหทําบันทึกเสนอผูมอํีานาจอนุมัติ
ตามรายการดังตอไปนี ้
 (๑)  เหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดหา 
 (๒)  รายละเอยีดของที่ดินและหรือส่ิงกอสรางที่ตองการจัดหา รวมทัง้เนื้อที่และทองที่ที่
ตองการ 
 (๓)  ราคาประเมินของทางราชการและหรือราคาประเมินของเอกชนที่ประกอบธุรกิจ
ใหบริการประเมินราคาอสังหาริมทรัพยทีไ่ดรับอนุญาตตามกฎหมาย 
 (๔)  วงเงินทีจ่ะจัดหาโดยใหระบุวงเงนิงบประมาณถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงนิที่
ประมาณวาจะจัดหาในครั้งนัน้ 
 (๕)  วิธีที่จะจดัหาและเหตุผลที่ตองจัดหาโดยวิธีนั้น 
 (๖)  รายช่ือคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
 (๗)  ขอเสนออื่น ๆ (ถามี) 
 การดําเนนิการจัดหาทีด่ินและหรือส่ิงกอสราง ใหติดตอกับเจาของโดยตรง  ในกรณทีี่ไม
สามารถทําไดและจําเปนตองติดตอกับผูทีไ่มใชเจาของกใ็หกระทําได 
 ขอ  ๑๔   เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติ ไดอนมุัติตามบันทึกที่เสนอตามขอ ๑๒ หรือ ขอ ๑๓ แลว ให
ดําเนินการจัดหาตามวิธีการนั้น ๆ ตอไปได 
 

การดําเนินการวิธีตกลงราคา 
 

 ขอ  ๑๕   การจัดหาโดยวิธีตกลงราคา ใหดาํเนินการดังนี ้
 (๑)  การจัดหาวงเงินไมเกิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  หรือการจัดหาตามขอ ๙ (๒) หรือ (๓) หรือ (๔) 
หรือ (๕) ใหเจาหนาที่พัสดุตดิตอตกลงราคากับผูรับจัดหาโดยตรง แลวใหผูมีอํานาจอนุมัติดําเนนิการ
จัดหาตอไป 
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 (๒)  การจัดหาวงเงินเกิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  แตไมเกนิ  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ใหผูมีอํานาจอนุมัติ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีตกลงราคาไมต่ํากวา ๓ คน ติดตอผูรับจัดหาอยางนอย ๓ ราย เพือ่
คัดเลือกพัสดทุี่มีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย และเสนอใหจัดหาจากรายที่
คัดเลือกไวแลว ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด 
 กรณีมีความจําเปนไมสามารถหาผูรับจัดหาไดอยางนอย  ๓  ราย  เพื่อเปรียบเทียบได ก็
สามารถกระทําได โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจอนุมัติ 
 ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมเอกสารประกอบการพิจารณา
ทั้งหมดตอผูมอํีานาจอนุมัติ เพื่อส่ังการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาทีพ่ัสดุ 
 (๓)  การจัดหาพัสดุยกเวนคาครุภัณฑ ทีด่ินและสิ่งกอสรางโดยวิธีตกลงราคา บางกรณอีาจให
เจาหนาทีพ่ัสดหุรือผูปฏิบัติงานที่รับผิดชอบในการปฏิบตัิงานนั้นดําเนนิการไปกอน แลวดําเนินการทํา
รายงานขออนมุัติตอผูมีอํานาจอนุมัติ  ภายใน ๗ วนั  นับแตเหตกุารณหรือโครงการนั้นสิ้นสุดลง โดย
ไมตองดําเนนิการตามขอ ๑๒  และเมื่อผูมอํีานาจอนุมัติไดอนุมัติแลว ใหถือวารายงานดังกลาวเปน
หลักฐานการตรวจรับโดยอนโุลมก็ได ในกรณีดังตอไปนี ้
 ก.  การจัดหาวงเงินไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท 
 ข.  การจัดหากรณีการจัดโครงการตาง ๆ ที่ผูมีอํานาจอนมุัติไดอนุมัติโครงการและในโครงการ
ไดระบุรายการพัสดุไวอยางชัดเจน 
 ค. การจัดหากรณีจําเปนเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยมิไดคาดหมายไวกอน 
 กรณีเปนการแลกเปลี่ยนใหเปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยน โดยพิจารณาจากราคา
ประเมินของพสัดุที่ตองการแลกเปลี่ยน และราคาพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนดวย 
 

การดําเนินการวิธีการประกวดราคา 
 
 ขอ ๑๖ การจัดหาโดยวิธีประกวดราคา  ใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารประกวดราคาตาม
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แกไขเพิ่มเติม กําหนด หรือตามแบบ
ที่ผานการตรวจพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสุด แลว 
 การจัดทําเอกสารประกวดราคารายใด  จําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากระเบยีบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แกไขเพิ่มเตมิ  กําหนด  โดยมีสาระสําคัญตามที่
กําหนดไวในตัวอยางหรือแบบดังกลาว  และไมทําใหมหาวิทยาลัยเสยีเปรียบก็ใหกระทําไดเวนแตผูมี
อํานาจอนุมัติเห็นวาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบหรือไมรัดกุมพอ  กใ็หสง รางเอกสารประกวดราคาไปให
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบยีบของสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอน 
 การเผยแพรเอกสารประกวดราคาใหจัดทาํเปนประกาศ  และมีสาระสําคัญดังนี ้
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 (๑)  รายการพสัดุที่ตองการจดัหา 
 (๒)  คณุสมบตัิของผูมีสิทธิเขาประกวดราคา  
 (๓)  สถานที่และระยะเวลาในการขอรับหรือขอซื้อเอกสารการประกวดราคาและราคาของเอกสาร 
 (๔)  กําหนดวนั  เวลา  รับซอง  ปดการรับซอง  และเปดซองประกวดราคา 
 (๕)  แหลงเงินกูและประเทศผูมีสิทธิเขาประกวดราคา  ในกรณีประกวดราคานานาชาติ 
 ขอ   ๑๗    การจัดหาโดยวิธีประกวดราคา  ใหหวัหนาเจาหนาทีพ่ัสดุมหีนาที่รับผิดชอบ
ควบคุมดูแลและจัดทําหลักฐานการเผยแพรและการปดประกาศประกวดราคา  ภายในระยะเวลาที่
กําหนด  โดยใหเจาหนาที่พสัดุดําเนินการดังนี ้
 (๑)  ปดประกาศประกวดราคาโดยเปดเผย  ณ  ที่ทําการของสวนงานนัน้  การปดประกาศ
ดังกลาว  ใหกระทําในตูปดประกาศที่มีกญุแจปดตลอดเวลาโดยผูปดประกาศและผูปลดประกาศออก
จากตูปดประกาศจะตองจดัทาํหลักฐานการปดประกาศและการปลดประกาศออก  เปนหนังสือมีพยาน
บุคคล ๒ คนรับรอง  ทั้งนี้  ผูปดประกาศและผูปลดประกาศออก  จะตองมิใชบุคคลเดียวกัน  และ
จะตองมิใชบุคคลที่เปนพยานในแตละกรณีดวย 
 (๒)  ประกาศทางเว็บไซดของมหาวิทยาลัยและกรมบัญชีกลาง 
 (๓)  สงไปเผยแพรที่สํานักขาวประกวดราคาของทางราชการ  โดยใหสงเอกสารประกวดราคา
ไปพรอมกันดวย 
 (๔)  สงใหสํานักงานการตรวจเงนิแผนดนิหรือสํานักงานตรวจเงนิแผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี  
โดยใหสงเอกสารประกวดราคาไปพรอมกนัดวย 
 นอกจากการดาํเนินการตามวรรคหนึ่ง  หากเหน็สมควร  จะสงประกาศไปยังผูมีอาชีพรับจัดหา
โดยตรง  หรือจะโฆษณาโดยวิธีอ่ืนอีกดวยก็ได 
 การสงประกาศประกวดราคาตามวรรคหนึง่  หากจดัสงทางไปรษณยี  ใหจัดสงโดย ใชบริการ
ไปรษณยีดวนพิเศษ (EMS)  เวนแตทองที่ใดไมมีบริการไปรษณียดวนพเิศษ (EMS)  จึงใหจดัสงทาง
ไปรษณยีลงทะเบียน  
 การดําเนนิการตามวรรคหนึ่ง  วรรคสอง  และวรรคสาม  ใหกระทํากอนการใหหรือการขาย
เอกสารประกวดราคาไมนอยกวา  ๗  วนัทาํการ 
 ขอ   ๑๘    การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา  รวมทั้งเอกสารที่เกี่ยวกับคุณลักษณะ 
เฉพาะ หรือรายละเอียด  ใหกระทํา  ณ  สถานที่ที่สามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขตหวงหาม
และจะตองจัดเตรียมเอกสารประกวดราคาไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอรับหรือขอซื้อ
ที่มีอาชีพรับจัดหานัน้  รายละ  ๑  ชุด  โดยไมมีเงื่อนไขอืน่ใดในการใหหรือการขาย 
 การใหหรือการขายเอกสารประกวดราคา  ตองกระทําไมนอยกวา  ๗  วันทําการและ จะตองมี
ชวงเวลาสําหรับการคํานวณราคาของผูประสงคจะเขาเสนอราคาหลังปดการใหหรือการขายเอกสาร
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ประกวดราคาจนถึงกอนวันรับซองประกวดราคา  ไมนอยกวา  ๗  วนัทําการ  โดยคาํนึงถึงขนาด  
ปริมาณ  และลักษณะของพสัดุที่จะจดัหา 
 ในกรณีที่มีการขาย  ใหกําหนดราคาพอสมควรกับคาใชจายที่มหาวิทยาลัยตองเสียไปในการ
จัดทําสําเนาเอกสารประกวดราคานั้น 
 ถามีการยกเลิก  การประกวดราคาครั้งนั้นและมีการประกวดราคาใหม  ใหผูรับหรือซ้ือเอกสาร
ประกวดราคาในการประกวดราคาครั้งกอน  มีสิทธิใชเอกสารประกวดราคานั้นหรือไดรับเอกสาร
ประกวดราคาใหม  โดยไมตองเสียคาซื้อเอกสารประกวดราคาอีก  
 ขอ   ๑๙    ในกรณีที่การจดัหาใดมีรายละเอียดที่มีความซับซอน หรือมีความจําเปน  โดยสภาพ
ของการจัดหาที่จะตองมีการชี้แจงรายละเอยีด หรือการชีส้ถานที่ใหสวนงานกําหนดวัน  เวลา  และ
สถานที่ในการชี้แจงรายละเอยีด  หรือการชีส้ถานที่ในประกาศประกวดราคา 
 กอนวนัปดการรับซองประกวดราคา  หากสวนงานเห็นวามีความจําเปนที่จะตองกําหนด
รายละเอียดเพิม่เติม หรือมีการชี้สถานที่อันเปนการแกไขคุณลักษณะเฉพาะ ที่เปนสาระสําคัญซึ่งมิได
กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาตั้งแตตน  ใหสวนงานจัดทําเปนเอกสารประกวดราคาเพิ่มเติมและให
ระบุ วัน เวลา และสถานที่ในการชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ไวดวย  และใหดําเนินการแจงเปน
เอกสารใหผูทีไ่ดรับหรือไดซ้ือเอกสารประกวดราคาไปแลวทุกรายทราบโดยมิชักชา 
 การชี้แจงรายละเอียดหรือการชี้สถานที่ตามวรรคหนึ่งหรือวรรคสอง  ใหผูปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบจัดทําบันทึกการชี้แจงรายละเอยีด  หรือการชีส้ถานที่  เปนลายลักษณอักษรไวเปนหลักฐาน
ทุกครั้ง 
 ถามีการดําเนนิการตามวรรคสอง  ใหสวนงานพิจารณาเลื่อนวัน  เวลา  รับซอง  การปดการรับ
ซอง  และการเปดซองประกวดราคาตามความจําเปนแกกรณีดวย 
 ขอ   ๒๐   นอกจากกรณีที่กําหนดไวตามขอ ๑๙   เมื่อถึงกําหนดวนัรับซองประกวดราคา     
หามมิใหรนหรือเล่ือน  หรือเปลี่ยนแปลงกาํหนดเวลารับซองและเปดซองประกวดราคา 
 การรบัซองทางไปรษณยีจะกระทํามิได 
 ขอ   ๒๑   ใหผูมีอํานาจอนมุัติมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการไมต่ํากวา ๓ คน พรอมกาํหนด
ระยะเวลาดําเนินการไวดวย โดยมีหนาที่ดงันี้ 
 (๑)    รับซองประกวดราคา   ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน  ลงชือ่กํากับซองกบับันทึกไว
ที่หนาซองวาเปนของผูใด 
 (๒)    ตรวจสอบหลักประกนัซองรวมกับเจาหนาทีก่ารเงนิ  และใหเจาหนาที่การเงนิออกใบรับ
ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน   หากไมถูกตอง  ใหหมายเหตใุนใบรับและบันทึกในรายงานดวย    
กรณีหลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกนั   ใหสงสําเนาหนังสือค้ําประกันใหธนาคาร   บรรษัท
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เงินทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย   บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทนุหลักทรัพย  ผูออกหนังสือค้ํา
ประกันทราบทางไปรษณยีลงทะเบียนตอบรับดวย 
 (๓)    รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ  ตามบัญชีรายการเอกสารของผูเสนอราคาพรอมทั้งพัสดุ
ตัวอยาง   แคตตาล็อก   หรือแบบรูปและรายการละเอยีด   (ถามี)   หากไมถูกตองใหบนัทึกในรายงาน
ไวดวย 
 (๔)    เมื่อพนกําหนดเวลารบัซองแลว  หามรับซองประกวดราคา  หรือเอกสารหลักฐานตาง ๆ  
ตามเงื่อนไขทีก่ําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก  
 (๕)   เปดซองใบเสนอราคา  และอานแจงราคาพรอมบันทึกรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ  
ของผูเสนอราคาทุกรายโดยเปดเผย  ตามเวลาและสถานที่ที่กําหนด 
 (๖)   ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคา ใบเสนอราคา  เอกสารหลักฐานตาง ๆ  พัสดุ
ตัวอยาง   แคตตาล็อก   หรือแบบรูปและรายการละเอยีด   แลวคัดเลือกผูเสนอราคาที่ถูกตองตาม
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา 
 ในกรณีที่ผูเสนอราคารายใด   เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร
ประกวดราคาในสวนที่มใิชสาระสําคัญ   และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกดิการไดเปรียบ
เสียเปรียบตอผูเสนอราคารายอื่น   หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอย   ใหพิจารณาผอนปรนให   ผูเขา
ประกวดราคา  โดยไมตัดผูเขาประกวดราคารายนั้นออก 
 ในการพจิารณา  คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูเสนอราคารายใดก็ได  แตจะให  
ผูเสนอราคารายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได 
 (๗)    พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ   หรืองานจาง  หรือคุณสมบัติของผูเสนอราคา ที่ตรวจสอบแลว
ตาม   (๑)   ซ่ึงมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย  แลวเสนอใหซ้ือหรือจางจากผู
เสนอราคารายที่คัดเลือกไวแลว   ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด 
 ในกรณีที่ผูเสนอราคาต่ําสุดดังกลาวไมยอมเขาทําสัญญาหรือขอตกลงกับมหาวิทยาลัย ในเวลา
ที่กําหนดตามเอกสารประกวดราคา  ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคาต่ํารายถัดไปตามลําดบั 
 ถาผูเสนอราคาเทากันหลายราย  ใหเรียกผูเสนอราคาดังกลาวมาขอใหเสนอราคาใหมพรอมกัน  
ดวยวธีิยืน่ซองเสนอราคา 
 ถาปรากฏวาราคาของผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางสูงกวาวงเงินทีจ่ะ
ซ้ือหรือจางใหคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาดําเนินการตามลําดับ  ดังนี ้
 ๑.  เรียกผูเสนอราคารายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําสุดเทาที่จะทําได  หากผูเสนอราคารายนั้นยอม
ลดราคาแลวราคาที่เสนอใหมไมสูงกวาวงเงินที่จะจัดหา  หรือสูงกวา  ซ่ึงสวนที่ สูงกวานั้นไมเกินรอย
ละสิบของวงเงินที่จะจัดหา  หรือตอรองราคาแลวไมยอมลดราคาลงอีกโดยสวนที่สูงกวาวงเงนิทีจ่ะ
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จัดหานั้นไมเกนิรอยละสิบของวงเงินทีจ่ะจัดหา  ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสม  ก็ใหเสนอ
จัดหาจากผูเสนอราคารายนัน้ 
 ๒.  ถาดําเนินการตาม ๑  แลวไมไดผล  ใหเรียกผูเสนอราคาที่คณะกรรมการเห็นสมควรจัดหา
ทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอมกัน  ดวยวธีิยื่นซองเสนอราคาภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร  
หากรายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนัน้ยืนราคาตามที่เสนอไวเดิมหากผูเสนอราคาต่ําสุดในการตอรอง
ราคาครั้งนี้เสนอราคาไมสูงกวาวงเงินทีจ่ะจัดหาหรือสูงกวาแตสวนทีสู่งกวานั้นไมเกินรอยละสิบของ
วงเงินทีจ่ะจดัหา  ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาที่เหมาะสมแลว  กใ็หเสนอจัดหาจากผูเสนอราคาราย
นั้น 
 ๓.  ถาดําเนินตาม ๒  แลวไมไดผล ใหเสนอความเหน็ตอผูมีอํานาจอนมุัติ  เพื่อประกอบการใช
ดุลยพินิจวาจะสมควรลดรายการ  ลดจํานวน  หรือลดเนื้องาน  หรือขอเงินเพิ่มเติม  หรือยกเลิกการ
ประกวดราคาเพื่อดําเนนิการประกวดราคาใหม 
 (๘)    ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณา  และความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไว
ทั้งหมดตอผูมอํีานาจอนุมัติ  โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 ขอ  ๒๒   เมื่อคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาไดพิจารณาตามขอ ๒๑ (๖)   แลว
ปรากฏวามีผูเสนอราคารายเดียวหรือมีผูเสนอราคาหลายรายแตถูกตองตรงตามรายการละเอียด 
และเงื่อนไขทีก่ําหนดในเอกสารประกวดราคาเพียงรายเดยีว   โดยปกตใิหเสนอผูมีอํานาจอนุมัตยิกเลิก
การประกวดราคาครั้งนั้น  แตถาคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาเห็นวา มีเหตุผลสมควรที่จะ
ดําเนินการตอไป  โดยไมตองยกเลิกการประกวดราคาก็ใหดําเนนิการตามขอ ๒๑ (๗)  โดยอนุโลม 
 ขอ  ๒๓   ในกรณีไมมีผูเสนอราคา  หรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายการละเอียดและเงื่อนไขที่
กําหนด  ใหเสนอผูมีอํานาจอนุมัติยกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น  เพื่อดําเนินการประกวดราคาใหม  
หากผูมีอํานาจอนุมัติเห็นวา   การประกวดราคาใหมจะไมไดผลดี  จะสั่งใหดําเนินการจัดหาโดยวิธี
พิเศษตามขอ ๑๑ (๑๐)  ก็ได 
 ขอ ๒๔    หลังจากการประกวดราคาแลวยงัไมไดทําสัญญาหรือขอตกลงซื้อหรือจางกับผูเสนอ
ราคารายใด  ถามีความจําเปนเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนเหตใุหตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญ
ในรายการละเอียดหรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารประกวดราคาซึ่งทําใหเกิดการ ไดเปรียบ
เสียเปรียบระหวางผูเขาเสนอราคาดวยกันใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น 
 ขอ  ๒๕   การจัดหาที่มลัีกษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและหรือขอกําหนด
คุณสมบัติของผูเสนอราคา   ซ่ึงอาจจะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตใุหมีปญหาในการ
พิจารณาตดัสิน  และเพื่อขจดัปญหาดังกลาว  จําเปนตองใหมีการปรับปรุงขอเสนอ ใหครบถวนและ
เปนไปตามความตองการกอนพิจารณาดานราคา  หรือการจัดหาแบบเหมารวม (Lump Sum Turnkey) 
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ที่คณะรัฐมนตรีไดอนุมัติใหดําเนินการได ใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการประกวดราคาทั่วไป เวนแตการ
กําหนดใหผูเขาเสนอราคายื่นซองประกวดราคา โดยแยกเปน 
 (๑)  ซองขอเสนอดานเทคนคิและขอเสนออื่น ๆ   
 (๒)  ซองขอเสนอดานราคา 
 (๓)  ซองขอเสนอทางการเงนิตามขอ ๒๘ (ถามี) 
 ทั้งนี้   ใหกําหนดวิธี  ขั้นตอน  และหลักเกณฑการพจิารณาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารประกวด
ราคาดวย 
 ขอ  ๒๖    เพื่อใหเปนไปตามขอ  ๒๕ ใหคณะกรรมการจดัหาโดยวิธีประกวดราคาดําเนินการ
ตามขอ ๒๑ (๑) (๒) (๓) (๔) และดําเนินการดังตอไปนี ้
 (๑)   พจิารณาขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่นของผูเขาเสนอราคาทุกราย  และคดัเลือก
เฉพาะรายที่เสนอไดตรงหรอืใกลเคียงตามมาตรฐานความตองการของสวนงานมากที่สุด   ในกรณี
จําเปน  จะเรียกผูเสนอราคามาชี้แจงในรายละเอียดขอเสนอเปนการเพิม่เติมขอหนึ่งขอใดก็ได 
 (๒)    เปดซองราคาเฉพาะรายที่ไดผานการพิจารณาคัดเลือกตาม  (๑)  แลว  สําหรับรายที่ไม
ผานการพิจารณาใหสงคืนซองขอเสนอดานราคาและซองขอเสนอทางการเงิน (ถามี)  โดยไมเปดซอง 
 ในการพจิารณาขอเสนอดานเทคนิค  และขอเสนอทางการเงินในกรณีนีใ้หสวนงานแตงตั้ง
ผูเชี่ยวชาญดานเทคนิค และผูเชี่ยวชาญดานการเงินที่เกี่ยวของกับการซือ้หรือจางอยางนอย ดานละ  ๑  คน   
เขารวมเปนคณะกรรมการจดัหาโดยวิธีประกวดราคาตามวรรคหนึ่งดวย 
 ขอ  ๒๗   การจัดหาที่เปดโอกาสใหผูเขาเสนอราคายื่นขอเสนอทางการเงินมาดวยกําหนดให  
ผูเสนอราคายื่นซองขอเสนอทางการเงินแยกมาตางหาก  และใหเปดซองขอเสนอทางการเงินพรอมกับ
การเปดซองราคาตามขอ ๒๖ (๒)  เพื่อทําการประเมินเปรยีบเทียบตอไป  ทั้งนี้ใหกําหนดวิธีการ  
ขั้นตอน  และหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารการประกวดราคาดวย   
 ขอ  ๒๘   การประชุมของคณะกรรมการตองมีกรรมการประชุมพรอมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่ง
ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีหนึ่งเสยีงในการลงมติ  
 มติของคณะกรรมการใหถือมติเสียงขางมากของคณะกรรมการที่มาประชุมทั้งหมด หาก
กรรมการคนหนึ่งคนใดไมเห็นดวยกับมตขิองคณะกรรมการใหทําบนัทึกความเหน็แยงไวดวย 
 ขอ  ๒๙    การดําเนินการจัดหาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหดําเนนิการตามระเบียบหรือ
ขอบังคับที่ใชบังคับกับหนวยงานของรัฐหรือหนวยงานในกํากับดูแลของฝายบริหารตามกฎหมายวา
ดวยระเบยีบการบริหารราชการแผนดิน 
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วิธีพิเศษ 
 
 ขอ  ๓๐   ใหผูมีอํานาจอนุมัติมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการไมต่ํากวา ๓ คน พรอมกําหนด
ระยะเวลาการดําเนินการไวดวย โดยมหีนาที่ดังนี ้
 (๑)  การจัดหา  ตามขอ ๑๑ (๑) (๓) (๔) (๖) (๗) (๙)  ใหเชิญผูมีอาชีพขายพัสดุ หรือ รับจางทํางาน
นั้นโดยตรง มาเสนอราคา  หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาด  ราคาในทองถ่ิน  ราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร  หรือราคาที่ประมาณการได  ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 
 (๒)  ในกรณีเปนพัสดุที่จัดหาไวแลว  แตมีความจําเปนตองใชเพิ่มหรือจางเพิ่ม  ในสถานการณ
ที่จําเปนหรือเรงดวน  หรือเพื่อประโยชนของสวนงาน  ใหเจรจากับ ผูรับจัดหารายเดมิ  ตามสัญญาหรือ
ขอตกลง  ซ่ึงยังไมส้ินสุดระยะเวลาการสงมอบ  เพื่อขอใหมีการขายพสัดุหรือการจางตามรายละเอยีด
และราคาที่ต่ํากวา  หรือราคาเดิม  ภายใตเงือ่นไขที่ดีกวาหรือเงื่อนไขเดิม โดยคํานึงถึงราคาตอหนวย
ตามสัญญาเดิม (ถามี)  เพื่อใหบังเกิดผลประโยชนสูงสุดที่สวนงานจะไดรับ 
 (๓)  ในกรณเีปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ  ใหเสนอผูมีอํานาจอนุมัติเพื่อ
ติดตอส่ังซื้อโดยตรงจากตางประเทศ  หรือสืบราคาจากตางประเทศ  โดยขอความรวมมือใหสถาน
เอกอัครราชทูต  หรือสวนราชการอื่นในตางประเทศ  ชวยสืบราคา  คุณภาพ  ตลอดจนรายละเอยีด  
สวนการซื้อโดยผานองคการระหวางประเทศใหติดตอกบัสํานักงานขององคการระหวางประเทศที่มีอยู
ในประเทศโดยตรง   เวนแตกรณีที่ไมมีสํานักงานในประเทศใหตดิตอกบัสํานักงานในตางประเทศได 
 (๔)  ในกรณีพสัดุเปนที่ดินหรือส่ิงกอสราง  ซ่ึงจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง  ใหเชิญเจาของที่ดิน  
โดยตรงมาเสนอราคา  หากเห็นวาราคาที่เสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาด  หรือราคาที่
คณะกรรมการเห็นสมควร  ใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 
 (๕)  ในกรณีเปนพัสดุที่ไดดาํเนินการจัดหา โดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี  ใหสืบราคาจากผูรับจัดหา
งานนั้นโดยตรง  และผูเสนอราคาในการประกวดราคา  ซ่ึงถูกยกเลิกไป (ถามี)  หากเห็นวาราคารายที่
เห็นสมควรจดัหาเสนอราคาสูงกวาราคาในทองตลาด ราคาในทองถ่ิน ราคาที่คณะกรรมการ เห็นสมควร  
หรือราคาที่ประมาณการไดใหตอรองราคาลงเทาที่จะทําได 
 ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมด  
ตอผูมีอํานาจอนุมัติเพื่อส่ังการ  โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสด ุ
 ขอ  ๓๑   การประชุมของคณะกรรมการใหดําเนนิการตามขอ  ๒๘  โดยอนุโลม 
 

อํานาจในการจัดหา 
 

 ขอ   ๓๒    การจัดหา  ใหเปนอํานาจของอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย 
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การจายเงินลวงหนา 
 
 ขอ  ๓๓   การจายเงินคาพัสดุ หรือคาจางลวงหนาใหแกผูรับจัดหา  จะกระทํามิได  เวนแตผูมี
อํานาจอนุมัติเห็นวามีความจาํเปนจะตองจาย  และมกีารกาํหนดเงื่อนไขไวกอนการทําสัญญาหรือ
ขอตกลงใหกระทําไดเฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี้  
 (๑)  การจัดหาจากสวนราชการ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน  หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญตัใิหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  หรือรัฐวิสาหกิจ  
จายไดไมเกนิรอยละหาสิบของราคาจัดหา 
 (๒)  การจัดหาพัสดุจากตางประเทศใหจายไดตามเงื่อนไขที่ผูขายกําหนด 
 (๓)  การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ  หรือการจัดซื้อฐานขอมูลสําเร็จรูป (CD-
ROM)  ที่มีลักษณะจะตองบอกรับเปนสมาชิกกอน  และมีกําหนดการออกเปนวาระดังเชนวารสาร  
หรือการบอกรบัเปนสมาชิกอินเทอรเน็ตเพื่อใหสามารถใชประโยชนเรียกคนหาขอมูลขาวสารจาก
แหลงขอมูลตาง ๆ โดยอาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร  ใหจายไดเทาที่จายจริง 
 (๔)  การจัดหาโดยวิธีประกวดราคา  จายไดไมเกินรอยละสิบหาของราคาจัดหา  แตทั้งนี้ 
จะตองกําหนดอัตราคาพัสดุหรือคาจางที่จะจายลวงหนาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคาดวย 
 (๕)  การจัดหาโดยวิธีพิเศษ ใหจายไดไมเกนิรอยละสิบหาของราคาจัดหา 
 ขอ ๓๔   การจายเงินใหแกผูรับจัดหาตามแบบธรรมเนียมการคาระหวางประเทศ โดยเปด       
เลตเตอรออฟเครดิต  หรือโดยวิธีใชดราฟต  กรณีที่วงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท หรือการจายเงนิตาม
ความกาวหนาในการจดัหาพสัดุที่ส่ังซื้อ  ใหกระทําไดโดยไมถือวาเปนการจายลวงหนา 
 ขอ  ๓๕   การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๓๓ (๑) (๒) และ (๓)  ไมตองเรียก
หลักประกนั 
 สวนการจายเงนิคาพัสดุ  หรือคาจางลวงหนาตามขอ ๓๓ (๔) และ (๕) ผูรับจัดหา  จะตองนํา
พันธบัตรรัฐบาลไทย  หรือหนังสือค้ําประกนัของธนาคารในประเทศ มาค้ําประกันเงนิที่รับลวงหนาไป
นั้น 
 

การตรวจรับพัสดุ 
 

 ขอ  ๓๖   ใหผูมีอํานาจอนุมตัิมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไมต่ํากวา ๓ คน 
พรอมกําหนดระยะเวลาดําเนินการไวดวย มีหนาที่ดังนี ้



 -๑๔- 

 (๑)   ตรวจรับพัสดุ  ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น  หรือสถานที่ซ่ึงกําหนดไวในสัญญาหรือ
ขอตกลง 
 การตรวจรับพสัดุ  ณ  สถานที่อ่ืน  ในกรณทีี่ไมมีสัญญาหรือขอตกลง  จะตองไดรับอนุมัติจาก
ผูมีอํานาจอนมุัติกอน 
 (๒)  ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว  สําหรับกรณีที่มีการทดลอง  
หรือตรวจสอบในทางเทคนคิ  หรือทางวิทยาศาสตร  จะเชญิผูชํานาญการ  หรือผูทรงคุณวุฒิเกี่ยวกบั
พัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา  หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ  ณ  สถานที่ของผูชํานาญการ  หรือ
ผูทรงคุณวุฒินัน้ ๆ  ก็ได 
 ในกรณีจําเปนที่ไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยทั้งหมดได  ใหตรวจรับตามหลกั
วิชาการสถิติ 
 (๓)  โดยปกตใิหตรวจรับพสัดุในวนัที่ผูรับจัดหานําพัสดุมาสง  และใหดําเนนิการใหเสร็จสิ้น
ไปโดยเรว็ที่สุด 
 (๔)  เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว  ใหรับพัสดุไวและถือวาผูรับจัดหาไดสงมอบพัสดุถูกตอง
ครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจัดหานําพัสดนุั้นมาสง   แลวมอบแกเจาหนาที่พัสดุ  พรอมกับทําใบตรวจรับ
โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอยสองฉบับ  มอบแกผูรับจัดหา  ๑  ฉบับ  และเจาหนาที่พัสดุ  ๑  ฉบับ   
เพื่อดําเนนิการเบิกจายเงินตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และรายงานใหผูมีอํานาจอนุมัติทราบ 
 ในกรณีที่เหน็วา  พัสดุที่สงมอบมีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรอื ขอตกลง  
ใหรายงานผูมีอํานาจอนุมัติเพื่อทราบหรือส่ังการแลวแตกรณี  โดยผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ 
 (๕)  ในกรณีทีผู่รับจัดหาสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจาํนวน  หรือสงมอบครบจํานวน  แต
ไมถูกตองทั้งหมด  ถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่
ถูกตอง  โดยถือปฏิบัติตาม  (๔)  และโดยปกติใหรีบรายงานผูมีอํานาจอนุมัติ เพื่อแจงใหผูรับจัดหา
ทราบภายใน  ๓  วันทําการ  นับแตวันตรวจพบ  แตทั้งนี้ ไมตัดสิทธิ์ของสวนงานที่จะปรับผูรับจัดหา 
ในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น 
 (๖)  การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชดุหรือหนวย   ถาขาดสวนประกอบอยางหนึ่งอยาง
ใดไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบรูณ ใหถือวาผูรับจัดหายังมิไดสงมอบพัสดุนั้น  และโดย
ปกติใหรีบรายงานผูมีอํานาจอนุมัติ  เพื่อแจงใหผูรับจัดหาทราบภายใน  ๓  วันทําการ   นับแตวันที่
ตรวจพบ 
 (๗)  ถากรรมการตรวจรับพสัดุบางคนไมยอมรับพัสดุ   โดยทําความเหน็แยงไวใหเสนอผูมี
อํานาจอนุมัติเพื่อพิจารณาสัง่การ  ถาผูมีอํานาจอนุมัติส่ังการใหรับพัสดุนั้นไว  จึงดําเนินการตาม  (๔)  
หรือ  (๕)  แลวแตกรณ ี



 -๑๕- 

 ขอ   ๓๗   กรณีการจดัหาวงเงินไมเกนิ  ๑๐๐,๐๐๐  บาท  จะแตงตั้งผูปฏิบัติงานคนหนึ่ง ซ่ึง
ไมใชผูจัดหา  เปนผูตรวจรับพัสดุ โดยใหปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดหุรือ
คณะกรรมการตรวจการจางกไ็ด 
 ขอ   ๓๘   การประชุมของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุใหดําเนนิการตามขอ  ๒๘  โดยอนุโลม 
แตมติของคณะกรรมการใหถือมติเอกฉันท 
 

การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง 
 
 ขอ  ๓๙    ใหผูมีอํานาจอนมุัติมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจการจาง ไมต่ํากวา ๓ คน 
พรอมกําหนดระยะเวลาดําเนินการไวดวย มีหนาที่ดังนี ้
 (๑)    ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจาง  และเหตกุารณแวดลอมที่ผูควบคุมงาน
รายงานโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด   และขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาหรวมทั้งรับทราบ
หรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน   หรือพักงานของผูควบคุมงานแลวรายงานผูมีอํานาจอนุมัติเพื่อพิจารณา
ส่ังการตอไป 
 (๒)    การดําเนินการตาม  (๑)  ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาตามหลักวิชาการชางไม
นาจะเปนไปได  ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนัน้ ๆ  
โดยใหมีอํานาจสั่ง  เปลี่ยนแปลง  แกไข  เพิ่มเติม  หรือตดัทอน  งานจางไดตามที่เหน็สมควร  และตาม
หลักวิชาการชาง  เพื่อใหเปนไปตามแบบรปูรายการละเอยีด  และขอกําหนดในสัญญา 
 (๓)   โดยปกตใิหตรวจผลงานที่ผูรับจางสงมอบภายใน  ๓  วันทําการ  นับแตวันที่ประธาน
กรรมการไดรับทราบการสงมอบงานและใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเรว็ที่สุด 
 (๔)    เมื่อตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ขอกําหนดในสัญญาแลว  ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น  และ
ใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแลวแตกรณี  โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยาง
นอย  ๒  ฉบับ  มอบใหแกผูรับจาง  ๑  ฉบับ  และเจาหนาที่พัสดุ  ๑  ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตาม
ระเบียบของมหาวิทยาลัย  และรายงานใหผูมีอํานาจอนมุัติทราบ 
 ในกรณีที่เหน็วา  ผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูป          
รายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา  ใหรายงานผูมีอํานาจอนุมัติเพื่อทราบหรือส่ังการแลวแตกรณี  
โดยผานหวัหนาเจาหนาที่พสัดุ 
 (๕)    ในกรณทีี่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน  โดยทําความเหน็แยงไว  ให
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติเพื่อพจิารณาสั่งการ  ถาผูมีอํานาจอนุมัติส่ังการใหตรวจรับงานจางนั้นไว  จึงจะ
ดําเนินการตาม  (๔) 



 -๑๖- 

 ขอ  ๔๐   การประชุมของคณะกรรมการใหดําเนนิการตามขอ ๒๘ และขอ ๓๘  โดยอนุโลม 
 ขอ  ๔๑   ใหผูมีอํานาจอนุมตัิมีคําสั่งแตงตั้งผูควบคุมงาน ไมเกิน ๕ คน พรอมกําหนด
ระยะเวลาดําเนินการไวดวย มีหนาที่ดังนี ้
 (๑)    ตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานที่ที่กาํหนดไวในสญัญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ  
ทุกวันใหเปนไปตามแบบรปูรายการละเอยีด   และขอกาํหนดไวในสญัญาทุกประการ  โดยส่ัง
เปลี่ยนแปลงแกไข  เพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร  และตามหลักวิชาชางเพื่อให
เปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา  ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็ส่ังให
หยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทัง้หมดแลวแตกรณีไวกอน  จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบตัิให
ถูกตองตามคําสั่งและใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันท ี
 (๒)    ในกรณทีี่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญามี  ขอความขัดกัน   
หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดใน
สัญญาแตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง   หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดหีรือไมปลอดภัย  ให
ส่ังพักงานนั้นไวกอน  แลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเรว็ 
 (๓)    จดบันทกึสภาพการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตกุารณแวดลอมเปนรายวนัพรอมทั้ง
ผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยดุงานอยางนอย  ๒  ฉบับ  เพื่อรายงานให
คณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห  และเก็บรักษาไวเพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุเมื่อเสร็จ
งานแตละงวด  โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของมหาวิทยาลัยเพื่อประกอบการตรวจสอบของ  ผูมีหนาที่ 
 การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอยีดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวสัดุที่ใชดวย 
 (๔)    ในวนักาํหนดลงมือทาํการของผูรับจางตามสัญญา  และในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละ
งวด ใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม  ใหคณะกรรมการตรวจการจาง
ทราบภายใน  ๓  วันทําการนับแตวันถึงกาํหนดนั้น ๆ 
 ขอ  ๔๒   การประชุมของคณะกรรมการใหดําเนนิการตามขอ ๒๘ และขอ ๓๘ โดยอนุโลม 
 

สวนที่  ๒ 
สัญญาและหลักประกัน 

 
 ขอ  ๔๓     การลงนามในสัญญาในการจดัหาตามระเบยีบนี้  เปนอํานาจของผูมีอํานาจอนุมัติ  
และใหทําเปนภาษาไทย หรือภาษาอังกฤษตามตัวอยางทีร่ะเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แกไขเพิม่เติม  กําหนด 
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 การทําสัญญารายใดถาจําเปนตองมีขอความหรือรายการแตกตางไปจากตัวอยางสัญญาที่
ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แกไขเพิ่มเติม  กําหนด   โดยมี
สาระสําคัญตามที่กําหนดไวในตัวอยางสัญญา  และไมทําใหมหาวิทยาลัยเสียเปรยีบ  กใ็หกระทําได  
เวนแตผูมีอํานาจอนุมัติเหน็วาจะมีปญหาในทางเสียเปรียบ  หรือไมรัดกุม  ก็ใหสงรางสัญญานั้นไปให
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบยีบของสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอน 
 ในกรณีที่ไมอาจทําสัญญาตามตัวอยางที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ  พ.ศ. 
๒๕๓๕  และที่แกไขเพิ่มเตมิ กําหนดไว  และจําเปนตองรางสัญญาขึ้นใหม ตองสงรางสัญญานั้นให
คณะกรรมการที่ปรึกษากฎหมายและระเบยีบของสภามหาวิทยาลัยพิจารณากอน  เวนแตผูมีอํานาจ
อนุมัติเห็นสมควรทําสัญญาตามแบบที่เคยผานการพิจารณาของสํานักงานอัยการสูงสดุ มาแลวก็ให
กระทําได 
 ในกรณีจําเปนตองทําสัญญาเปนภาษาตางประเทศ  ใหทําเปนภาษาอังกฤษ  แตตองมีคําแปลตัว
สัญญาและเอกสารแนบทายสัญญาเฉพาะที่สําคัญเปนภาษาไทยไวดวย   เวนแตเปนการทําสัญญาตาม
ตัวอยางที่ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แกไขเพิม่เติม  กําหนด  ไม
ตองแปลเปนภาษาไทย 
 ขอ  ๔๔    การจัดหาในกรณดีังตอไปนี้   จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันโดยไมตองทําเปน
สัญญาตามขอ  ๔๓   ก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของผูมีอํานาจอนุมัต ิ
 (๑)    การจัดหาโดยวิธีตกลงราคา  กรณีวงเงินไมเกนิ  ๒๐๐,๐๐๐  บาท 
 (๒)    การจัดหาที่คูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายในหาวนัทําการของทาง
ราชการ  นับตั้งแตวนัถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ 
 (๓)    การจดัหาโดยวธีิพิเศษตามขอ ๑๑ (๑) (๒) (๓)  (๔) (๕) (๖) (๗) และ (๘) 
 (๔)    การเชา  ซ่ึงผูเชาไมตองเสียเงินอื่นใดนอกจากคาเชา 
 ในกรณีการจดัหาซึ่งมีราคาไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท  หรือในกรณกีารจัดหาตามขอ ๑๕ (๓)  จะ
ไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได 
 ขอ  ๔๕   การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ   นอกจากการจางทีป่รึกษาใหกําหนดคาปรับ
เปนรายวันในอัตราตายตัวระหวางรอยละ  ๐.๐๑ – ๐.๒๐  ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ       เวนแต
การจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงนิ
ตายตัวในอัตรารอยละ  ๐.๐๑ – ๐.๑๐  ของราคางานจางนัน้   แตจะตองไมต่ํากวาวันละ  ๑๐๐  บาท  
สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอการจราจร  ใหกําหนดคาปรับเปนรายวนัในอัตรา
รอยละ ๐.๒๕   ของราคางานจางนั้น   แตอาจจะกําหนดขัน้สูงสุดของการปรับก็ได   
 ในการทําสัญญาจางที่ปรึกษา หากผูมีอํานาจอนุมัติเหน็วาถาไมกําหนดคาปรับไวในสัญญาจะ
เกิดความเสียหายแกมหาวทิยาลัย ใหผูมีอํานาจอนุมัตผูิจัดทําสัญญากําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรา
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หรือจํานวนเงนิตายตวัในอตัรารอยละ ๐.๐๑ – ๐.๑๐ ของราคางานจางนัน้ไดตามความเหมาะสมและ
จําเปน 
 การกําหนดคาปรับตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  ในอัตราหรือเปนจํานวนเงินเทาใด  ใหอยูใน
ดุลยพินิจของผูมีอํานาจอนมุัติ  โดยคํานึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุ ซ่ึงอาจมีผลกระทบตอการที่
คูสัญญาของมหาวิทยาลัยจะหลีกเลี่ยงไมปฏิบัติตามสัญญา  หรือกระทบตอการจราจร  หรือความ
เสียหายแกมหาวิทยาลัย  แลวแตกรณ ี
 ในกรณีการจดัหาสิ่งของที่ประกอบกันเปนชุด  ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลว  
จะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ  แมคูสัญญาจะสงมอบสิ่งของภายในกําหนดตามสัญญายังขาด
สวนประกอบบางสวน  ตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยังขาดนัน้เกนิกําหนดสัญญาใหถือวาไมไดสง
มอบสิ่งของนั้นเลย  ใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด 
 ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคดิราคารวมทั้งคาติดตั้งหรือทดลองดวย  ถาติดตั้งหรือทดลองเกิน
กวากําหนดตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด  ใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด   
 เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง  ใหสวนงานรีบแจงการเรียกคาปรับตาม
สัญญา  หรือขอตกลงจากคูสัญญา  และเมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุ  ใหสวนงานบอกสงวนสิทธิ์การ
เรียกคาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นดวย 
 ขอ  ๔๖   สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสอืที่ไดลงนามแลว  จะแกไขเปลี่ยนแปลงมไิด  เวนแต
การแกไขนั้นจะเปนความจําเปนโดยไมทําใหมหาวิทยาลัยตองเสียประโยชน  หรือเปนการแกไขเพื่อ
ประโยชนแกมหาวิทยาลัย ใหอยูในอํานาจของผูมีอํานาจอนุมัติที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลง
ได   
 การแกไขเปลีย่นแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง  หากมีความจาํเปนตองเพิ่มหรือลด
วงเงิน หรือเพิม่หรือลดระยะเวลาสงมอบของ หรือระยะเวลาในการทํางาน ใหตกลงพรอมกันไป 
 สําหรับการจัดหาที่เกีย่วกับความมั่นคง  แขง็แรง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอยาง  จะตองไดรับ
การรับรองจากวิศวกร  สถาปนิกและวิศวกรผูชํานาญการ  หรือผูทรงคุณวุฒิ  ซ่ึงรับผิดชอบหรือ
สามารถรับรองคุณลักษณะเฉพาะแบบและรายงานของงานกอสราง  หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้น  
แลวแตกรณดีวย 
 ขอ  ๔๗    ใหผูมีอํานาจอนมุัติพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง  ในกรณีที่มีเหตุ
อันเชื่อไดวา  ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กาํหนด 
 การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงใหผูมีอํานาจอนมุัติพิจารณาไดเฉพาะ
กรณีที่เปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยโดยตรง  หรือเพื่อแกไขขอเสียเปรียบของมหาวิทยาลัยในการที่จะ
ปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไป 
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 ขอ  ๔๘   ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได  และจะตองมีการ
ปรับตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น  หากจํานวนเงนิคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง  
ใหผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง  เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสีย
คาปรับใหแกมหาวิทยาลัยโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น   ใหผูมีอํานาจอนุมัตพิิจารณาผอนปรนการบอก
เลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน 
 ขอ  ๔๙   การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา  หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือ
ขอตกลง  ใหอยูในอํานาจของผูมีอํานาจอนมุัติที่จะพจิารณาไดตามจํานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะ
กรณีดังตอไปนี้ 
 (๑)  เหตุเกดิจากความผิดหรือความบกพรองของสวนงาน 
 (๒)  เหตุสุดวสัิย 
 (๓)  เหตุเกดิจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
 ใหสวนงานระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหสวนงานทราบภายใน  
๑๕  วัน  นับแตเหตุนัน้ไดส้ินสุดลง  หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนดคูสัญญาจะยกมากลาวอาง  เพื่อขอ
ลดหรืองดคาปรับ  หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได  เวนแตกรณีตาม  (๑)  ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจง  หรือ
สวนงานทราบดีอยูแลวตั้งแตตน 
 ขอ  ๕๐   ในกรณีที่ไมมีระเบยีบกําหนดไวเปนการเฉพาะ  และเปนความจําเปนเพื่อประโยชน
แกมหาวิทยาลัยที่จะใชสิทธิตามเงื่อนไขของสัญญาหรือขอตกลง  หรือขอกฎหมายใหอยูในดุลยพนิิจ
ของผูมีอํานาจอนุมัติที่จะใชสิทธิดังกลาวสั่งการไดตามความจําเปน 
 

หลักประกัน 
 
 ขอ  ๕๑  หลักประกันซองหรือหลักประกนัสัญญา  ใหใชหลักประกนัอยางหนึ่งอยางใด
ดังตอไปนี ้
 (๑)  เงนิสด 
 (๒)  เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจายเปนเช็คลงวนัที่ที่ใชเช็คนัน้ ชําระตอเจาหนาที่หรือกอนวันนั้นไม
เกิน  ๓  วันทําการ 
 (๓)  หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ  ตามตัวอยางที่ระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรวีาดวยการพสัดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แกไขเพิ่มเติม  กําหนด 
 (๔)   หนังสือค้ําประกันของบรรษัทเงินทนุอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  บริษัทเงนิทุนหรือ
บริษัทเงินทุนหลักทรัพยที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทุนเพือ่การพาณิชยและประกอบธรุกิจค้ํา
ประกันตามประกาศของธนาคารแหงประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัท เงนิทุนที่ธนาคารแหงประเทศไทย  
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แจงเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว  โดยอนุโลมใหใชตามตวัอยางหนังสือค้ําประกันของธนาคาร
ที่ระเบียบสํานกันายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕  และทีแ่กไขเพิม่เติม  กําหนด 
 (๕)  พนัธบัตรรัฐบาลไทย 
 ขอ  ๕๒   หลักประกนัซองและหลักประกันสัญญาในขอ ๕๑  ใหกําหนดมูลคาเปนจาํนวนเต็ม
ในอัตรารอยละหาของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนัน้  แลวแตกรณี  เวนแตการจัดหาพัสดทุี่ผูมี
อํานาจอนุมัติเห็นวามีความสําคัญเปนพิเศษ จะกําหนดอตัราสูงกวารอยละหา  แตไมเกินรอยละสิบก็ได 
 ในการทําสัญญาจัดหาพัสดทุี่มีระยะเวลาผูกพันตามสัญญาเกิน  ๑  ป  และพัสดุนัน้ ไมตองมี
การประกันเพือ่ความชํารุดบกพรอง  เชน  พัสดุใชส้ินเปลืองใหกําหนดหลักประกันในอัตรารอยละหา
ของราคาพัสดุที่สงมอบในแตละปของสัญญา   โดยใหถือวาหลักประกนันี้เปนการค้ําประกันตลอดอายุ
สัญญา  และหากในปตอไปราคาพัสดุที่สงมอบแตกตางไปจากราคาในรอบปกอน  ใหปรับปรุง
หลักประกนัตามอัตราสวนทีเ่ปลี่ยนแปลงไปนั้นกอนครบรอบป  ในกรณีที่หลักประกนัตองปรับปรุง
ในทางที่เพิ่มขึน้และคูสัญญาไมนําหลักประกันมาเพิ่มใหครบจํานวนภายใน  ๑๕  วนั  กอนการสงมอบ
พัสดุงวดสุดทายของปนั้น   ใหมหาวิทยาลัยหักจากเงนิคาพัสดุงวดสุดทายของปนั้นที่มหาวิทยาลัย
จะตองจายใหเปนหลักประกนัในสวนที่เพิม่ขึ้น 
 การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  จะตองระบไุวเปนเงื่อนไขในเอกสาร
ประกวดราคา  และหรือในสัญญาดวย 
 ในกรณีที่ผูเสนอราคา  หรือคูสัญญาวางหลักประกันที่มมีูลคาสูงกวาที่กําหนดไว ในระเบียบ
เอกสารประกวดราคา  หรือสัญญา  ใหอนุโลมรับได 
 ขอ  ๕๓  ในกรณีที่หนวยงานตามขอ ๙ (๒)  เปนผูเสนอราคาหรือเปนคูสัญญาไมตองวาง
หลักประกนั กไ็ด 
 ขอ  ๕๔  ใหสวนงานคนืหลักประกนัใหแกผูเสนอราคา  คูสัญญาหรือผูค้ําประกันตาม
หลักเกณฑดังนี้ 
 (๑)   หลักประกันซอง  ใหคนืใหแกผูเสนอราคาหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วนั  นับแตวนัที่ได
พิจารณาในเบือ้งตนเรียบรอยแลว  เวนแตผูเสนอราคารายที่คัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน ๓ ราย 
ใหคนืไดตอเมือ่ไดทําสัญญาหรือขอตกลง  หรือผูเสนอราคาไดพนจากขอผูกพันแลว 
 (๒)    หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญาหรือผูค้ําประกันโดยเร็วและอยางชาตองไมเกิน  
๑๕  วัน  นับแตวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว 
 การจัดหาทีไ่มตองมีการประกันเพื่อความชาํรุดบกพรอง  ใหคืนหลักประกันใหแกคูสัญญา
หรือผูค้ําประกนัตามอัตราสวนของพัสดุ   ซ่ึงสวนงานไดรับมอบไวแลวแตทั้งนี้จะตองระบุไวเปน
เงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา  และในสญัญาดวย 
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 การคืนหลักประกันที่เปนหนังสือค้ําประกนัของธนาคาร  บรรษัทเงินทนุอุตสาหกรรมแหง
ประเทศไทย  บริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงนิทุนหลักทรพัย  ในกรณีทีผู่เสนอราคาหรือคูสัญญาไมมารับ
ภายในกําหนดเวลาขางตน  ใหรีบสงตนฉบับหนังสือค้ําประกันใหแกผูเสนอราคาหรือคูสัญญาโดยทาง
ไปรษณยีลงทะเบียนโดยเร็ว   พรอมกับแจงใหธนาคาร  บรรษัทเงินทนุอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย  
บริษัทเงินทุน  หรือบริษัทเงนิทุนหลักทรพัย  ผูค้ําประกนัทราบดวย 

 
สวนที่  ๓ 

การลงโทษผูท้ิงงาน 
 

 ขอ  ๕๕   หามสวนงานกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานทีม่ีช่ือระบุไวในบัญชีรายช่ือผูทิ้งงานและได
แจงเวียนชื่อแลว  เวนแตผูทิง้งานรายนั้นจะไดรับสั่งเพกิถอนการเปนผูทิ้งงาน 
 ขอ  ๕๖   การลงโทษผูทิ้งงาน  ใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ  
พ.ศ. ๒๕๓๕  และแกไขเพิ่มเติม  ในเรื่องเกี่ยวกับลงโทษผูทิ้งงาน โดยอนุโลม 
 

หมวดที่  ๓ 
การควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

 

สวนที่  ๑ 
การยืม 

 

 ขอ  ๕๗  การใหยืมหรือนําพสัดุไปใชในกจิการซึ่งมิใชเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยจะ
กระทํามิได 
 ขอ  ๕๘  การยมืพัสดุประเภทใชคงรูปไปใชเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย  ใหสวนงานผูยืม
ทําหลักฐานการยืมเปนลายลกัษณอักษรแสดงเหตุผลและกําหนดวนัสงคืน โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
 (๑)  การยืมระหวางสวนงานจะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนงานผูใหยืม 
 (๒)  การใหบคุคลยืมเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย จะตองไดรับอนมุัติจากหวัหนาสวนงาน
ซ่ึงรับผิดชอบพัสดุนั้น    
 ขอ  ๕๙  ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูป จะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพที่ใชการได
เรียบรอย  หากเกิดชํารุดเสียหาย  หรือใชการไมได  หรือสูญหายไป  ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมให
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คงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายของตนเอง  หรือชดใชเปนพัสดุประเภท  ชนิด  ขนาด  ลักษณะและ
คุณภาพอยางเดียวกัน  หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยมื  ตามหลักเกณฑที่
กระทรวงการคลังกําหนด 
 ขอ  ๖๐   การยมืพัสดุประเภทใชส้ินเปลืองระหวางสวนราชการหรือสวนงานใหกระทําได
เฉพาะเมื่อสวนราชการหรือสวนงานผูยืมมีความจําเปนตองใชพัสดุนัน้เปนการรีบดวน  จะดําเนินการ
จัดหาไดไมทนัการและสวนราชการหรือสวนงานผูใหยมืมีพัสดุนั้น ๆ  พอที่จะใหยืมได  โดยไมเปน
การเสียหายแกราชการหรือสวนงานของตนและใหมีหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร  ทั้งนี้ โดย
ปกติสวนราชการหรือสวนงานผูยืมจะตองจัดหาพัสดเุปนประเภท  ชนดิ  และปริมาณเชนเดียวกนั
สงคืนใหสวนราชการหรือสวนงานผูใหยืม 
 ขอ  ๖๑  เมื่อครบกําหนดยืม  ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ตดิตามทวงพัสดทุี่ใหยืมไป  
คืนภายใน  ๗  วัน  นับแตวนัครบกําหนด 
 

สวนที่  ๒ 
การควบคุม 

 

การเก็บรักษาพัสดุ 
 
 ขอ  ๖๒   พัสดุของสวนงานไมวาจะไดมาดวยประการใด  ใหอยูในความควบคุมตามระเบียบนี้  
เวนแตมีระเบยีบของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอืน่ 
 ขอ  ๖๓  เมื่อเจาหนาที่พัสดุไดรับมอบแลว  ใหดําเนินการดังตอไปนี ้
 (๑)    ลงบัญชหีรือทะเบยีนเพื่อควบคุมพัสดุ  แลวแตกรณี  แยกเปนชนิด  และแสดงรายการ
ตามตัวอยางทีร่ะเบียบสํานกันายกรัฐมนตรวีาดวยการพัสดุ  พ.ศ. ๒๕๓๕  และที่แกไขเพิ่มเติม  หรือ
มหาวิทยาลัยกาํหนด  โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย  ยกเวน
กรณีการจดัซื้อโดยวิธีตกลงราคา  ตามขอ ๑๕ (๓)  และพัสดุประเภทอาหารสด จะไมลงบัญชีหรือ
ทะเบียน  เพื่อควบคุมพัสดุกไ็ด  ใหถือเปนคาใชจายในงวดนั้น ๆ 
 (๒)    เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบยีบเรียบรอย ปลอดภยัและใหครบถวน ถูกตองตรงตามบัญชี
หรือทะเบยีน 
 

การเบิก – จายพัสดุ 
 
 ขอ  ๖๔  การสั่งจายพัสดุ  ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุมีอํานาจสั่งจายพัสด ุ
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 ขอ  ๖๕  การเบิกพัสดุ  ใหผูปฏิบัติงานที่ตองการใชพัสด ุ เปนผูเบิก 
 ขอ  ๖๖  การจายพัสดุ  ใหผูจายพัสดุตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) 
แลวลงบัญชีหรือทะเบียนทกุครั้งที่มีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย 
 

การตรวจสอบพัสดุประจําป 
 

 ขอ  ๖๗  กอนสิ้นเดือนกนัยายนทุกป  ใหหวัหนาสวนงาน ซ่ึงมีพัสดุไวจายตามขอ ๖๔  แลวแต
กรณี  แตงตั้งเจาหนาทีใ่นสวนงานนั้น ซ่ึงมิใชเจาหนาทีพ่ัสดุ  คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปน
เพื่อตรวจสอบการรับจายพัสดุงวด ตั้งแตวนัที่  ๑  ตุลาคม  ปกอน  จนถึงวันที่  ๓๐  กันยายน  ปปจจุบัน  
และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยูเพียงวนัสิ้นงวดนั้น 
 ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง  ใหเร่ิมดาํเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการ วันแรก
ของเดือนตุลาคมเปนตนไป   วาการรับจายถูกตองหรือไม  พัสดุคงเหลอืมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียนหรือไม  มีพัสดุใดชาํรุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไป  เพราะเหตใุด  หรือพัสดใุดไมจําเปนตอง
ใชเพื่อประโยชนของมหาวทิยาลัยตอไป  แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้ง 
ภายใน  ๓๐  วนัทําการ  นับแตวันเริ่มดําเนนิการตรวจสอบพัสดุนั้น 
 เมื่อผูแตงตั้งไดรับรายงานจากเจาหนาที่ผูตรวจสอบแลว  ใหสงรายงานเสนอตามลําดับชั้น
จนถึงอธิการบดีหรือผูที่อธิการบดีมอบหมาย  ๑  ชุด    
 ขอ  ๖๘   เมื่อหัวหนาสวนงานไดรับรายงานดังกลาวตามขอ ๖๗  และปรากฏวามีพสัดุชํารุด  
เสื่อมสภาพ  หรือสูญไป  หรือไมจําเปนตองใชเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยตอไป  ก็ใหแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง  ไมต่ํากวา ๓ คน โดยใหนําความในขอ ๒๘ มาใชบังคับ
โดยอนุโลม  เวนแตกรณีทีเ่ห็นไดอยางชัดเจนวา เปนการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ
หรือสูญไปตามธรรมชาติ  ใหหวัหนาสวนงานพิจารณาสัง่การใหดาํเนนิการจําหนายตอไปได 
 ถาผลการพิจารณาปรากฏวา จะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหหวัหนาสวนงานดําเนนิการตาม
กฎหมายและระเบียบของมหาวิทยาลัยทีเ่กีย่วของตอไป  
 

สวนที่  ๓ 
การจําหนาย 

 

 ขอ  ๖๙   หลังจากการตรวจสอบแลว  พัสดุใดหมดความจําเปน  หรือหากใชเพื่อประโยชนของ
มหาวิทยาลัยตอไปจะสิ้นเปลอืงคาใชจายมาก  ใหเจาหนาที่พัสดุเสนอรายงานตอหวัหนาสวนงาน  เพื่อ
พิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใดดงัตอไปนี ้
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 (๑)    ขาย   ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน  แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลวไมไดผลดี  
ใหนําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการจัดหามาใชโดยอนุโลม  เวนแตการขายพัสดุคร้ังหนึ่งซึ่งมีราคาจัดหาหรือ
ไดมารวมกันไมเกิน  ๒,๐๐๐,๐๐๐  บาท  จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได 
 การขายใหแกสวนราชการ  หนวยงานในกํากับของรัฐ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบยีบ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอืน่ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถ่ิน  รัฐวสิาหกิจ  หรือองคการสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)  แหงประมวลรัษฎากรใหขาย โดย
วิธีตกลงราคา 
 (๒)   แลกเปลีย่น  ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนทีก่ําหนดไวในระเบียบนี ้
 (๓)  โอน  ใหโอนแกสวนราชการ  หนวยงานในกํากับของรัฐ  หนวยงานตามกฎหมายวาดวย
ระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัตใิหมีฐานะเปนราชการบริหาร
สวนทองถ่ิน  รัฐวิสาหกจิ  หรือองคการสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)  แหงประมวลรัษฎากร  ทัง้นี้ 
ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย 
 (๔)   แปรสภาพหรือทําลาย  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด   
 การดําเนนิการตามวรรคหนึ่ง  โดยปกตใิหแลวเสร็จภายใน  ๖๐  วัน  นบัแตวนัที่หวัหนาสวนงาน
ส่ังการ     
 ขอ  ๗๐  พัสดุที่ไดจากการจดัหาตามระเบยีบนี้  เมื่อจําหนายแลวใหนําเงินสงเปนรายไดของ
สวนงาน 
 

การจําหนายเปนสูญ 
 
 ขอ  ๗๑   ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือมีตัวผูรับผิด  แตไมสามารถใชได  
หรือมีตัวพัสดอุยูแตไมสมควรดําเนนิการตามขอ ๖๙  ใหจําหนายพัสดุนั้นเปนสูญ  โดยใหหวัหนาสวนงาน
พิจารณาอนุมตัิ 
 

การลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
 
 ขอ ๗๒   เมื่อไดดําเนนิการตามขอ ๖๙  แลว  ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชี
หรือทะเบยีนทันที  นับแตวนัลงจายพัสดนุั้น 
 เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๗๑  แลว  ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดนุั้นออกจากบัญชี หรือ
ทะเบียนทันที  นับแตวันลงจายพัสดุนัน้ 



 -๒๕- 

 สําหรับพัสดุซ่ึงตองจดทะเบยีนตามกฎหมาย  ใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดดวย 
 ขอ  ๗๓   ในกรณีที่พัสดุของมหาวิทยาลัยเกิดการชํารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไป  หรือไม
จําเปน ตองใชในมหาวิทยาลยัตอไป  กอนมีการตรวจสอบตามขอ ๖๗  และไดดําเนนิการตามกฎหมาย
หรือระเบียบของมหาวิทยาลัยที่เกีย่วของ  หรือระเบียบนีโ้ดยอนุโลมแลวแตกรณี เสร็จสิ้นแลว ถาไมมี
ระเบียบอื่นใดกําหนดไวเปนการเฉพาะใหดําเนินการตามขอ  ๖๗   ขอ  ๗๑   และขอ  ๗๒  โดยอนโุลม 
 

หมวดที่  ๔ 
บทเฉพาะกาล 

 
 ขอ  ๗๔   การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับ  
ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบที่ใชบังคบัอยูเดิม  จนกวาจะดําเนนิการแลวเสร็จหรือจนกวาจะ
สามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่   ๒๒   ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

  
     (ลงชื่อ)                  เกษม  สุวรรณกุล 
                     (ศาสตราจารยเกษม   สุวรรณกุล) 
                          นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
             สําเนาถูกตอง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 
 
 


