
 
 

ระเบียบมหาวทิยาลัยบูรพา 
วาดวยการพัสดุ (ฉบับที่ ๒) 

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

โดยที่เปนการสมควรแกไขเพิ่มเติมระเบยีบวาดวยการพสัดุ  
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๑ (๒) และ (๑๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยบูรพา

พ.ศ. ๒๕๕๐ สภามหาวิทยาลัยบูรพา จึงวางระเบียบไว ดงัตอไปนี ้
 

ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการพัสด ุ(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓” 
 

ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวนัถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
 

ขอ ๓   ใหยกเลิกความในขอ ๙ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๙ การจัดหาโดยวิธีตกลงราคา อาจกระทําไดในกรณีใดกรณหีนึ่งดังตอไปนี ้  
(๑)  การจัดหาครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
(๒)  การจัดหาที่มีความจําเปนตองจัดหาจากหนวยงานของรัฐหรือในกํากับของรัฐ 

หรือหนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หรือหนวยงานอื่นซึ่งมี
กฎหมายบัญญตัิใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือรัฐวิสาหกิจ หรือมูลนิธิหรือองคการ
สาธารณกุศล 
   (๓)  การจัดหาที่มีความจําเปนตองจัดหาจากหนวยงานอืน่ที่มีมติคณะรัฐมนตรี
กําหนดใหจัดหาไดโดยวิธีกรณีพิเศษ 

(๔)  การจัดหาระหวางสวนงานของมหาวิทยาลัย 
(๕)  การจางทีป่รึกษา 
(๖)  การแลกเปลี่ยน 
(๗)  การเชา” 
 
 
 

 
 

(สําเนา) 
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ขอ ๔ ใหยกเลกิความขอ ๑๑ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๒ 
และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑๑ การจดัหาโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจัดหาครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินกวา ๒๐๐,๐๐๐ บาท 
ใหกระทําไดเฉพาะกรณีดังตอไปนี ้
 (๑)  เปนพัสดทุี่ตองจัดหาเรงดวน หากลาชาอาจจะเสยีหายแกมหาวทิยาลัยและไมสามารถ
จัดหาโดยวิธีประกวดราคาไดทัน 
 (๒)  เปนพัสดทุี่ตองจัดหาโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการ
ระหวางประเทศ 
 (๓)  เปนพัสดทุี่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตองระบุ
คุณลักษณะ หรือยี่หอเปนการเฉพาะ หรือเปนงานที่ตองจางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญ
เปนพิเศษ 
 (๔)  เปนพัสดทุี่ใชในการบรกิารสุขภาพ การวิจัยหรือที่ผูชํานาญการหรอืผูทรงคุณวุฒใิช
โดยเฉพาะเจาะจง 
 (๕)  เปนพัสดทุี่เปนที่ดิน และหรือส่ิงกอสราง ซ่ึงจําเปนตองจัดหาเฉพาะแหง 
 (๖)  เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายกอน            
จึงประมาณคาซอมได เชน งานซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา หรือเครื่อง
อิเล็กทรอนกิส เปนตน 
 (๗)  เปนพัสดทุี่จําเปนตองจดัหาจากผูจัดหาที่มีฝมือและคุณภาพดี หรือมีความชํานาญใน
การจัดหาพัสดนุั้นเปนพิเศษ หรือผูที่มีผลงานดีเปนทีย่อมรับของมหาวทิยาลัย 
 (๘)  เปนพัสดทุี่ตองจัดหาเพิม่ในสถานการณที่จําเปน หรือเรงดวนเพื่อประโยชนของสวนงาน 
(Repeat Order) 
 (๙)  เปนพัสดทุี่ตองดําเนินการจัดหาตามเงือ่นไขของแหลงเงิน 
 (๑๐)  เปนพัสดุที่ไดดําเนินการจัดหาโดยวธีิประกวดราคาแลวไมไดผลดี” 

 

ขอ ๕ ใหยกเลิกความในขอ ๑๒ ของระเบยีบมหาวิทยาลยับูรพา วาดวยการพัสด ุพ.ศ.
๒๕๕๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๑๒ ในการดําเนินการจดัหาทุกวิธี นอกจากการเชาอสังหาริมทรัพย ตามขอ ๑๒/๑ 
และการจดัหาที่ดินและหรือส่ิงกอสรางตามขอ ๑๓ ใหทาํเปนบันทึกเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตาม
รายการดังตอไปนี ้
  (๑)  เหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดหา 

(๒)  รายละเอยีดของพัสดุทีจ่ะจดัหา 
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(๓)  วงเงินที่จะจัดหา โดยใหระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมีวงเงนิดังกลาว ใหระบวุงเงินที่
ประมาณวาจะจัดหาในครั้งนัน้ 

(๔)  กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
(๕)  วิธีที่จะจดัหาและเหตุผลที่ตองจัดหาโดยวิธีนั้น 
(๖)  รายช่ือผูปฏิบัติงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของ 
(๗)  ขอเสนออื่น ๆ (ถามี)” 

 

 ขอ ๖  ใหเพิ่มความตอไปนี้เปนขอ ๑๒/๑ ตอจากขอ ๑๒ ของระเบียบมหาวิทยาลัยบูรพา วา
ดวยการพัสด ุพ.ศ. ๒๕๕๒ 

“ขอ ๑๒/๑ การเชาอสังหาริมทรัพย   ใหทาํเปนบันทึกเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามรายการ
ดังตอไปนี ้
 (๑)  เหตุผลและความจําเปนที่จะตองเชา 
 (๒)  ราคาคาเชาที่ผูใหเชาเสนอ 
 (๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยที่จะเชา   เชน  สภาพของอสังหาริมทรัพย  สถานที่ตั้ง 
สภาพแวดลอม  พรอมทั้งภาพถาย และราคาคาเชาครั้งหลังสุด  เปนตน 
 (๔)  อัตราคาเชาของอสังหาริมทรัพย  ซ่ึงมีขนาดและสภาพใกลเคียงกับที่จะเชา (ถามี)” 
 

 ขอ ๗  ใหยกเลิกความในขอ ๑๕ ของระเบยีบมหาวิทยาลยับูรพา วาดวยการพัสด ุพ.ศ. 
๒๕๕๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 
              “ขอ  ๑๕   การจัดหาโดยวิธีตกลงราคา ใหดําเนนิการดังนี ้
 (๑) การจัดหาวงเงินไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท หรือการจัดหาตามขอ ๙ (๒) ถึงขอ ๙ (๗)  ให
เจาหนาทีพ่ัสดติุดตอตกลงราคากับผูรับจัดหาโดยตรง แลวใหผูมีอํานาจอนุมัติดําเนนิการจัดหา
ตอไป 
 (๒) การจัดหาวงเงินเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหผูมีอํานาจอนุมัติ
แตงตั้งคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีตกลงราคาไมต่ํากวา ๓ คน ติดตอผูรับจัดหาที่ไมมีผลประโยชน
รวมกันอยางนอย ๓ รายโดยตรง เพื่อคัดเลือกพัสดุที่มีคณุภาพและคณุสมบัติเปนประโยชนตอ
มหาวิทยาลัย และเสนอใหจดัหาจากรายทีค่ัดเลือกไวแลว ซ่ึงเสนอราคาต่ําสุด 

กรณีที่มหาวิทยาลัยมีความประสงคจะจดัทาํประกาศเชิญชวนแทนการติดตอผูรับจาง
โดยตรงก็ได การประกาศเชญิชวนใหดําเนนิการตามที่มหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 

ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมเอกสารประกอบการพิจารณา
ทั้งหมดตอผูมอํีานาจอนุมัต ิหากผูรับจัดหามีจํานวนนอยกวา ๓ ราย ใหคณะกรรมการจัดหาโดยวิธี
ตกลงราคาเสนอความเหน็เพื่อขออนุมัติตอผูมีอํานาจอนมุัติ  
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(๓)  การจดัหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา บางกรณีอาจใหเจาหนาที่พัสดหุรือผูปฏิบัติงานที่
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการไปกอน แลวดาํเนินการทํารายงานขออนุมตัิตอผูมีอํานาจ
อนุมัติภายใน ๑๕ วัน  นับแตเหตุการณหรือโครงการนั้นสิ้นสุดลง  โดยไมตองดําเนนิการตามขอ 
๑๒ และเมื่อผูมีอํานาจอนุมตัิไดอนุมัตแิลว ใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดย
อนุโลมก็ได ในกรณดีังตอไปนี้ 

ก. การจัดหาวงเงินไมเกิน ๑๐,๐๐๐  บาท 
ข. การจัดหากรณีการจัดโครงการตาง ๆ ภายในวงเงนิไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท 

ซ่ึงโดยลักษณะตองจัดทําเปนโครงการ 
              ค. การจัดหากรณีจําเปนเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยมิไดคาดหมายไวกอน วงเงินไมเกิน 

๒๐๐,๐๐๐ บาท 
(๔)  การแลกเปลี่ยนใหแตงตั้งคณะกรรมการแลกเปลี่ยนไมต่ํากวา  ๓  คน  และใหกระทํา

ไดเฉพาะการแลกเปลี่ยนครภุัณฑกับครุภณัฑและแลกเปลี่ยนวัสดกุับวัสดุ   ดวยการเปรียบเทียบ
ราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยน  
 ในกรณีตองมกีารแลกเปลี่ยนพัสดุ   ใหเจาหนาที่พัสดุรายงานตอหวัหนาสวนงานเพือ่
พิจารณาสั่งการ โดยใหรายงานตามรายการดังตอไปนี ้
  ก.  เหตุผลและความจําเปนที่ตองแลกเปลีย่น 
                  ข.  รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน 

ค.  ราคาที่ซ้ือหรือไดมาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน และราคาที่จะแลกเปลี่ยน
ไดโดยประมาณ 

ง.   พัสดุที่จะรบัแลกเปลี่ยน   และใหระบวุาจะแลกเปลี่ยนกับสวนราชการ   
หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการสวนทองถ่ิน   หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมาย
บัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน  หนวยงานในกํากับของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  หรือ
เอกชน 

จ. ขอเสนออื่น ๆ  (ถามี) 
ในการแลกเปลี่ยนที่วงเงนิของพัสดุที่ไดมาจากการจดัหาไมเกิน  ๑๐,๐๐๐  บาท และ

การจัดหาโทรศัพทเคลื่อนที่ของผูบริหาร ไมตองแตงตั้งคณะกรรมการแลกเปลี่ยน”  
  

 ขอ ๘  ใหยกเลิกความในขอ ๓๓ ของระเบียบมหาวิทยาลยับูรพา วาดวยการพัสด ุพ.ศ. 
๒๕๕๒ และใหใชความตอไปนี้แทน 

“ขอ ๓๓  การจายเงินคาพัสดุ หรือคาจางลวงหนาใหแกผูรับจัดหา จะกระทํามิได เวนแตผูมี
อํานาจอนุมัติเห็นวามีความจาํเปนจะตองจาย และมีการกําหนดเงื่อนไขไวกอนการทําสัญญาหรือ
ขอตกลงใหกระทําได เฉพาะกรณีและตามหลักเกณฑ ดังตอไปนี ้
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(๑)  การจัดหาจากสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบยีบบริหารราชการสวน
ทองถ่ิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัตใิหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน หรือ
รัฐวิสาหกจิจายลวงหนาไดไมเกินรอยละหาสิบของราคาจัดหา 
 (๒)  การจัดหาซ่ึงเปนการเชาจากเอกชน ใหจายลวงหนาไดไมเกินรอยละสิบหาของราคา
จัดหา 

(๓)  การจัดหาพัสดุจากตางประเทศ ใหจายลวงหนาไดตามเงื่อนไขที่ผูขายกําหนด 
(๔) การบอกรบัวารสารหรือการสั่งจองหนงัสือ หรือการจัดซื้อฐานขอมูลสําเร็จรูป 

(CDROM) ที่มีลักษณะจะตองบอกรับเปนสมาชิกกอน และมีกําหนดการออกเปนวาระดังเชน
วารสารหรือการบอกรับเปนสมาชิกอินเทอรเน็ต เพื่อใหสามารถใชประโยชนเรียกคนหาขอมูล
ขาวสารจากแหลงขอมูลตาง ๆ โดยอาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอร ใหจายลวงหนาไดเทาที่จาย
จริง 

(๕)   การจัดหาโดยวิธีประกวดราคา ใหจายลวงหนาไดไมเกินรอยละสิบหาของราคาจัดหา 
แตทั้งนี้จะตองกําหนดอัตราคาพัสดุหรือคาจางที่จะจายลวงหนาไวเปนเงือ่นไขในเอกสารประกวด
ราคาหรือเอกสารประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 

(๖)  การจัดหาโดยวิธีพิเศษ ใหจายลวงหนาไดไมเกินรอยละสิบหาของราคาจัดหา” 
 

   ประกาศ   ณ   วันที่   ๒๑  กรกฎาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
              (ลงชื่อ)             เกษม  สุวรรณกุล 
                           (ศาสตราจารยเกษม  สุวรรณกุล) 
                                  นายกสภามหาวิทยาลัยบูรพา 
 

สําเนาถูกตอง 

      
(นางธนวรรณ  ศักดากัมปนาท) 
   เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป 
 


