
 

 
 

ขอบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑ 

------------------------------ 
 
 เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย คลองตัว   
คุมคา มีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕(๓)  แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม  พ.ศ. ๒๕๕๑  และมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม        
คร้ังท่ี ๑๐/๒๕๕๑ เม่ือวันท่ี ๒๗  กันยายน ๒๕๕๑  จึงออกขอบังคับไวดังนี้ 
           ขอ ๑  ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑” 
           ขอ ๒  ขอบังคับนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
           ขอ ๓ บรรดา ขอบังคับ คําส่ัง ประกาศหรือขอตกลงอ่ืนใดท่ีกําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือ
มีขอขัดแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน 
           ขอ ๔  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ 
 

หมวด  ๑ 
ขอความท่ัวไป 
สวนท่ี  ๑ 
นิยาม 

 
  ขอ ๕  ในขอบังคับนี้ 
   “มหาวิทยาลัย”         หมายความวา  มหาวิทยาลัยเชียงใหม 
   “สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม 
             “สวนงาน”    หมายความวา    สํานักงานสภามหาวิทยาลัย     สํานักงานมหาวิทยาลัย          
สวนงานวิชาการ   และสวนงานอ่ืน ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม  วาดวยการจัดต้ังสวนงานของ
มหาวิทยาลัย 
   “สํานักงานมหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สํานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
   “อธิการบดี”  หมายความวา     อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม  
             “หัวหนาสวนงาน”  หมายความวา  หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการ
สํานักงานมหาวิทยาลัย หัวหนาสวนงานวิชาการ   และหัวหนาสวนงานอ่ืน ตามประกาศของมหาวิทยาลัย 



 
 

๒ 

             “คณะกรรมการนโนบายการเงินและทรัพยสิน”  หมายความวา คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพยสินตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑ 
              “คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย”  หมายความวา   คณะกรรมการประกอบดวย
อธิการบดี รองอธิการบดี หัวหนาสวนงานวิชาการ และหัวหนาสวนงานอ่ืน ตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย
ท่ีประกาศในราชกิจจานุเบกษา  
              “หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ” หมายความวา หัวหนาหนวยงานระดับกอง เลขานุการสวนงาน   
หรือเทียบเทา  หรือบุคคลอ่ืนท่ีไดรับการแตงต้ังจากอธิการบดี 
   “การพัสดุ”  หมายความวา  การจัดหา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอ่ืนๆ 
ท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ 
   “การบริหารพัสดุ” หมายความวา การเก็บรักษา  การเบิกจาย  การยืม การแลกเปล่ียน 
ตรวจสอบ บํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ 
             “พัสดุ”  หมายความวา  วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดินและส่ิงกอสราง 
             “งานบริการ”  หมายความวา  งานจางเหมาบริการจากผูมีอาชีพใหบริการและใหหมาย
รวมถึงการจางท่ีปรึกษาดวย 
             “การซ้ือ”    หมายความวา การซ้ือพัสดุทุกชนิด   ท้ังท่ีมีการติดต้ัง การทดลอง และ
บริการที่เกี่ยวเนื่องอ่ืน ๆ  แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง  
          “การจาง”  หมายความวา  การจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และการจางเหมาบริการ  แตไมรวมถึงการจางบุคลากรตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย
การบริหารงานบุคคลและการจางท่ีปรึกษา 
             “การเชา”  หมายความวา  การเชาสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย 
              “การจัดหา”  หมายความวา การไดมาซ่ึงพัสดุโดยการซ้ือ จาง เชา หรือโดยวิธีอ่ืนตามท่ี
กําหนดไวในขอบังคับนี้ 
            “การจัดทําเอง”  หมายความวา  การจัดทําพัสดุข้ึนใชเองไมวาจะเปนการจัดซ้ือจัดจาง
เพื่อใหไดพัสดุแลวนํามาทําเปนพัสดุข้ึนใหมหรือการนําพัสดุท่ีมีอยูแลวมาทําเปนพัสดุข้ึนใหมรวมไปถงึการ
ออกแบบ และควบคุมงานกอสราง 
   “การจางออกแบบและควบคุมงาน” หมายความวา การจางนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา 
ท่ีประกอบธุรกิจดานการออกแบบและควบคุมงานกอสราง เพื่อดําเนินการออกแบบและควบคุมงาน
กอสราง 
             “การจางท่ีปรึกษา”  หมายความวา  การจางบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพ่ือเปนผูให
คําปรึกษาหรือแนะนําแกมหาวิทยาลัยในดานวิศวกรรม   สถาปตยกรรม   กฎหมาย เศรษฐศาสตร การเงิน 
การคลัง  ส่ิงแวดลอม  วิทยาศาสตร   เทคโนโลยี   สาธารณสุข การออกแบบ การควบคุมงาน  การศึกษาวิจัย 
และอ่ืน ๆ   
              “เจาหนาท่ีพัสดุ”  หมายความวา เจาหนาท่ีซ่ึงดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับการพัสดุ 
หรือผูท่ีไดรับแตงต้ังจากอธิการบดีใหมีหนาท่ี หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุตามขอบังคับนี้ 



 
 

๓ 

             “งานกอสราง”  หมายความวา  งานกอสราง จัดทํา ปรับปรุงซอมแซม ตกแตงหรือตอ
เติมอาคาร งานร้ือถอน งานเคล่ือนยายอาคาร 
             “อาคาร”  หมายความวา  ส่ิงปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคาร 
ท่ีทําการ โรงพยาบาล  โรงเรียน สนามกีฬาหรือส่ิงปลูกสรางอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันรวมตลอดถึง
ส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ ซ่ึงสรางข้ึนเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้น ๆ เชน เสาธง ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา 
ถนน ระบบประปา เปนตน และส่ิงท่ีเปนสวนประกอบของอาคาร เชน ระบบปรับอากาศ ลิฟต เฟอรนิเจอร 
ฯลฯ และส่ิงกอสรางอ่ืน ๆ  
             “งานกอสรางสาธารณูปโภค”  หมายความวา งานกอสราง ซอมแซมและบํารุงรักษา
ระบบการประปา การไฟฟา การส่ือสาร การโทรคมนาคม การระบายน้ํา  และการอ่ืนท่ีเกี่ยวของซ่ึง
ดําเนินการในระดับพื้นดิน ใตพื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน 
             “ผูยื่นขอเสนอ” หมายความวา  นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาท่ีประกอบธุรกิจบริการ
ดานการซ้ือขาย การแลกเปล่ียน การใหการรับจาง หรือการออกแบบ การควบคุมงานกอสรางหรือ          
สวนราชการ สถาปนิก วิศวกรหรือผูชํานาญการสาขาใดสาขาหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัย            
   “วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส”  หมายความวา การจัดหาพัสดุโดยกําหนดใหผูยื่นขอเสนอ
ไดเสนอราคาแขงขันกันดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภายในระยะเวลาและสถานท่ีท่ีกําหนดโดยใหปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด 
                “ผูยื่นขอเสนอท่ีมีผลประโยชนรวมกัน”  หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลท่ี
เขายื่นขอเสนอขายในการซ้ือพัสดุของมหาวิทยาลัย หรือเขาเสนอราคาเพ่ือรับจางทําพัสดุหรือเขาเสนองาน
เพื่อรับจางเปนท่ีปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงานใหแกมหาวิทยาลัย     เปนผูมีสวนไดเสียไมวา
โดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นท่ีเขาเสนอราคา หรือเขาเสนองาน
ตอมหาวิทยาลัย ในคราวเดียวกัน 
             การมีสวนไดสวนเสีย ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
ดังกลาวขางตน ไดแก การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งดังตอไปนี้ 
             (๑)  มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ
หรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือ
หลายรายท่ีเสนอราคาหรือเสนองานตอมหาวิทยาลัยในคราวเดียวกัน           
             (๒)  มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือผูเปน
หุนสวนไมจํากัดความรับผิดชอบในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัด เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหน่ึงหรือหลายรายท่ีเสนอราคาตอมหาวิทยาลัยในคราวเดียวกัน 



 
 

๔ 

             คําวา  “ผูถือหุนรายใหญ”  ใหหมายความวา ผูถือหุน ซ่ึงถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสินเห็นสมควรประกาศกําหนด
สําหรับกิจการบางประเภท หรือบางขนาด 
             (๓)  มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการ หุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของ
นิติบุคคลรายหน่ึงเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญใน
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหน่ึงหรือหลายรายท่ีเขาเสนอราคาตอมหาวิทยาลัยในคราว
เดียวกัน หรือในนัยกลับกัน 
             การดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรท่ี
ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑)  (๒) หรือ (๓) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวนหรือ
การถือหุนของบุคคลดังกลาว 
             ในกรณีบุคคลใดใชช่ือบุคคลอ่ืนเปนผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ 
ผูบริหาร ผูเปนหุนสวน หรือผูถือหุนโดยท่ีตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารท่ีแทจริง หรือเปนหุนสวน
หรือผูถือหุนท่ีแทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหาง
หุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีเกี่ยวของ ไดเสนอราคาตอมหาวิทยาลัยในคราวเดียวกนั 
ใหถือวาผูยื่นขอเสนอนั้นมีความสัมพันธกันตาม   (๑)  (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี 
           “การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม”  หมายความวา การที่ผูยื่นขอเสนอราย
หนึ่งหรือหลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค หรือไมเปดโอกาสใหมีการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาหรือเสนองานตอมหาวิทยาลัยไมวาจะกระทําโดยการสมยอม
กันหรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให  เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใด 
หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใด
โดยทุจริต ท้ังนี้ โดยมีวัตถุประสงคท่ีจะแสวงหาประโยชนในระหวางผูยื่นขอเสนอดวยกัน หรือเพื่อ
ประโยชนแกผูยื่นขอเสนอรายหน่ึงรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับมหาวิทยาลัย หรือเพื่อหลีกเล่ียงการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบ โดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ 
 

สวนท่ี  ๒ 
การใชบังคับและการมอบอํานาจ 

 
           ขอ  ๖ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับเกี่ยวกับพัสดุทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ยกเวนพัสดุท่ีไดมาตาม
ระเบียบหรือขอตกลงอ่ืนท่ีมีหลักเกณฑและวิธีการไดมาไวโดยเฉพาะ 

 อธิการบดีมีอํานาจในการวางหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
ขอบังคับนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้ 



 
 

๕ 

           ขอ  ๗  อธิการบดีเปนผูมีอํานาจส่ังการและดําเนินการตามขอบังคับนี้ และอาจมอบอํานาจเปน
หนังสือแกผูดํารงตําแหนงใดเปนผูดําเนินการแทนก็ได โดยใหคํานึงถึงระดับตําแหนงหนาท่ีและความ
รับผิดชอบของผูท่ีจะไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ และภายในวงเงินท่ีกําหนด 
 ผูรับมอบอํานาจจะตองปฏิบัติตามขอบังคับนี้อยางเครงครัด และจะตองรับผิดชอบตาม บท
กําหนดโทษในขอ ๙  
           ขอ ๘ ใหคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสินมีอํานาจหนาท่ีเกี่ยวกับการพัสดุดังนี้ 
                   (๑)  ตีความ และวินิจฉัยช้ีขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้ 
                   (๒)  พิจารณาและวินิจฉัยช้ีขาด การอนุมัติยกเวน หรือผอนผันการไมปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้ 
                   (๓)  เสนอความเห็นตออธิการบดีในการพิจารณาส่ังใหผูเสนอราคาหรือคูสัญญาเปน     
ผูท้ิงงาน และการเพิกถอนรายช่ือผูท้ิงงาน 
 

สวนท่ี  ๓ 
บทกําหนดโทษ 

 
           ขอ  ๙ ผูมีอํานาจหรือหนาท่ีดําเนินการตามขอบังคับนี้ หรือผูหนึ่งผูใดกระทําการโดยจงใจ หรือ
ประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามขอบังคับนี้หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริตหรือกระทําการโดยปราศจาก
อํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ี รวมท้ังมีพฤติกรรมท่ีสอใหมีการสมยอมกันในการเสนอราคา หรือมี
ผลประโยชนทับซอนหรือมีพฤติกรรมท่ีแสดงวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมถือ
วาผูนั้นกระทําผิดวินัย และอาจถูกลงโทษทางวินัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย  วาดวยการบริหารงานบุคคล 
                 การลงโทษทางวินัย ไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนจากความรับผิดทางอาญา หรือความรับผิด
ในทางแพงแตประการใด 

 
สวนท่ี  ๔ 

หลักการบริหารพัสด ุ
       
       ขอ ๑๐  การบริหารพัสดุของทุกสวนงานตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย  โดย
การจัดทํางบประมาณรายจายแตละป ใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ  และปรับให
สอดคลองกับงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร เพื่อใหพรอมดําเนินการการจัดหาพัสดุใหแลวเสร็จภายในเวลาท่ี
กําหนดไวตามแผนการจัดหา  และตองสอดคลองกับหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
             (๑) คุมคา โดยพัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจางตองมีคุณภาพหรือคุณลักษณะท่ีตอบสนอง
วัตถุประสงคในการใชงานของสวนงานมากท่ีสุด มีราคาท่ีเหมาะสม และมีแผนการบริหารงานพัสดุท่ี
เหมาะสมและชัดเจน 



 
 

๖ 

            (๒)  โปรงใส  โดยการจัดซ้ือจัดจางพัสดุและการบริหารพัสดุตองกระทําโดยเปดเผย 
เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจนและมีการเปดเผยขอมูลการ
จัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุในทุกข้ันตอน 
            (๓)  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  โดยตองมีการวางแผนการจัดซ้ือจัดจางและการ
บริหารพัสดุลวงหนาเพื่อใหการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุเปนไปอยางตอเนื่องและมีการประเมิน
และเปดเผยผลสัมฤทธ์ิของการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุทุกป 
            (๔)  ตรวจสอบได  โดยมีการเก็บขอมูลดําเนินการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุ
อยางเปนระบบเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ 
 

หมวด  ๒ 
การจัดหา 
สวนท่ี  ๑ 

กระบวนการจัดซ้ือจัดจางพสัดุ 
 
          ขอ  ๑๑ การจัดซ้ือจัดจางพัสดุ กระทําได ๓ วิธีคือ 
                         (๑)   วิธีประกวดราคา 
          (๒)  วิธีคัดเลือก 
          (๓)  วิธีพิเศษ 
  
           ขอ  ๑๒ วิธีประกวดราคาไดแก การจัดซ้ือจัดจางคร้ังหนึ่งท่ีมีวงเงินเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท   
โดยการประกาศเชิญชวนใหผูประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเง่ือนไขท่ีกําหนดเขายื่นขอเสนอ 
                  ในกรณีการจัดซ้ือจัดจางคร้ังหนึ่งท่ีมีวงเงินเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหดําเนินการดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส  
 เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย สวนงานอาจเลือกวิธีประกวดราคาในกรณีวงเงินจัดซ้ือจัดจาง
ตํ่ากวา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็ได 
            ขอ ๑๓  วิธีคัดเลือก ไดแกการจัดซ้ือจัดจาง โดยการเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามท่ีกําหนดซ่ึงตองไมนอยกวาสามรายใหเขายื่นขอเสนอ เวนแตในงานนั้นมีผูประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามท่ีกําหนดนอยกวาสามราย 
                          กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ใหใชวิธีคัดเลือก 
                       (ก)  ใชวิธีประกวดราคาแลว ไมไดผลดีหรือไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอนั้นไมเปน
ผลดีตอมหาวิทยาลัย  
                       (ข)  พัสดุท่ีตองการจัดซ้ือจัดจางมีคุณลักษณะเฉพาะเปนพิเศษหรือซับซอน หรือตอง
ผลิต กอสราง หรือใหบริการโดยผูประกอบการท่ีมีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความ ชํานาญเปนพิเศษ หรือมี
ทักษะสูง และผูประกอบการนั้นมีจํานวนจํากัด 



 
 

๗ 

             ขอ  ๑๔  วิธีพิเศษ ไดแกการซ้ือหรือการจางโดยการเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตามท่ี
กําหนดใหเขายื่นขอเสนอหรือเขามาเจรจาตอรองโดยตรง 
   กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ใหใชวิธีพิเศษ 
   (ก)  ดําเนินการดวยวิธีประกวดราคา และวิธีคัดเลือกหรือใชวิธีคัดเลือกแลวแตไมมีผู
ยื่นขอเสนอหรือดําเนินการแลวไมไดผลดี 
                     (ข)  การจัดซ้ือจัดจางพัสดุท่ีมีการผลิตจําหนายหรือใหบริการทั่วไปและมีวงเงินในการ
จัดซ้ือจัดจางคร้ังหนึ่งไมเกิน 300,000 บาท   
   (ค)   เปนพัสดุตองซ้ือเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแกมหาวิทยาลัย 
   (ง)   เปนพัสดุท่ีโดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเปนตอง
ระบุยี่หอเปนการเฉพาะ 
                       (จ)  การจัดซ้ือจัดจางท่ีมีผูประกอบการซ่ึงมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการ
จัดซ้ือจัดจางพัสดุจากผูประกอบการซึ่งเปนตัวแทนจําหนายหรือตัวแทนผูใหบริการโดยชอบดวยกฎหมาย
เพียงรายเดียวในประเทศไทยและไมมีพัสดุอ่ืนท่ีจะใชทดแทนได 
                       (ฉ)  พัสดุการเรียนการสอนการวิจัย และการบริการสาธารณสุข ท่ีเปนประโยชนตอ
การใชงานของมหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดท่ีมหาวิทยาลัยไดรับ   ความคงทน และการบริการ
หลังการขาย โดยใหตอรองราคาตามความเหมาะสม 
   (ช) พัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจางเปนพัสดุท่ีเกี่ยวพันกับพัสดุท่ีไดจัดซ้ือจัดจางไวกอนแลว
และมีความจําเปนตองจัดซ้ือจัดจางเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ หรือตอเนื่องในการใชพัสดุนั้น โดยมูลคาของ
พัสดุท่ีจัดซ้ือจัดจางเพิ่มเติมจะตองไมสูงกวาพัสดุท่ีไดจัดซ้ือจัดจางไวกอนแลว 
                (ซ)  เปนงานจางซอมพัสดุท่ีจําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอน
จึงจะประมาณคาซอมไดเชนงานจางซอมเคร่ืองจักรกล เคร่ืองมือกลเครื่องไฟฟา เคร่ืองอิเล็กทรอนิกส    
เปนตน 
                       (ฌ)  เปนพัสดุท่ีเปนท่ีดินและส่ิงกอสรางซ่ึงจําเปนตองซ้ือเฉพาะแหง 

        (ญ)  เปนพัสดุท่ีจําเปนตองซ้ือโดยตรงจากตางประเทศหรือดําเนินการโดยผานองคการ
ระหวางประเทศ 

 ขอ  ๑๕ การดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง ตามขอ ๑๑ (๑) และ (๒) ใหสวนงานประกาศรางขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดของพัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจางและรางเอกสารเชิญชวน (ดูภาคผนวก ๙)   ท่ีไดรับอนมัุติ
จากอธิการบดีแลวดําเนินการตามขอ ๒๕ หรือ ขอ ๓๘(๑) 
              ขอ  ๑๖ การแบงซ้ือแบงจางท่ีทําใหมหาวิทยาลัยเสียประโยชนหรือเพื่อหลีกเล่ียงการปฏิบัติ
ตามขอบังคับนี้จะกระทํามิไดเวนแตเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยหากมีความจําเปนตองแบงซ้ือแบงจาง
ใหทําบันทึกช้ีแจงเหตุผลตออธิการบดีเพื่อขออนุมัติกอนดําเนินการ 
 ขอ  ๑๗ ในกรณี มีปญหาในกระบวนการจัด ซ้ือจั ดจ า งพัสดุ  ใหส วนงานนํ า เสนอ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน ภายใน ๑๕ วัน 
                



 
 

๘ 

รายงานขอซ้ือหรือขอจาง 
 
              ขอ  ๑๘  กอนดําเนินการจัดซ้ือจัดจาง  นอกจากการซ้ือท่ีดินและส่ิงกอสรางตามขอ ๑๙           
ใหเจาหนาท่ีพัสดุทํารายงานเสนออธิการบดี ตามรายการดังตอไปนี้ 
                         (๑)  เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือหรือจาง 
                         (๒) รายละเอียดของพัสดุท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะจาง 
                         (๓) ราคาในทองตลาดในขณะนั้นท่ีสืบทราบหรือประมาณราคาไดหรือราคาท่ีเคยซ้ือ
หรือจางคร้ังหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ 
                         (๔) วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง ใหระบุวงเงินงบประมาณท่ีจะซ้ือหรือจางในครั้งนั้น
ท้ังหมด  

                         (๕) กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 
                         (๖) วิธีท่ีจะซ้ือหรือจาง และเหตุผลท่ีตองซ้ือหรือจางโดยวิธีนั้น ๆ 
                         (๗) ขอเสนออ่ืน ๆ  
   รายงานตามวรรคหน่ึงจะทําเพื่อการจัดซ้ือจัดจางพัสดุรายการเดียวหรือหลายรายการ
พรอมกันก็ได 
   การซ้ือหรือการจางในวงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาทใหเจาหนาท่ีพัสดุหรือเจาหนาท่ี
ผู รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการไปกอนโดยใหซ้ือจากรานจําหนายตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย  แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอผูมีอํานาจ เม่ือไดรับการอนุมัติแลวใหถือวารายงาน
ดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม  
   ในกรณีท่ีพัสดบุางรายการไมสามารถจัดซ้ือไดจากรานคาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยใหเจาหนาท่ีพสัดุทําเร่ืองขออนุมัติจากหัวหนาสวนงาน เพื่อจัดซ้ือจากรานคาอ่ืนโดยใหมีการ
เปรียบเทียบราคาอยางนอย 3 รายพรอมราคาลาสุดท่ีสวนงานเคยจัดซ้ือ 
           ขอ  ๑๙  การซ้ือท่ีดินหรือการซ้ือท่ีดินพรอมส่ิงกอสราง ทุกกรณีตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย 
   กอนดําเนินการซ้ือท่ีดินและส่ิงกอสรางใหเจาหนาท่ีพัสดุทํารายงานเสนอตออธิการบดี 
ตามรายการ ดังตอไปนี้ 
                         (๑)  เหตุผลและความจําเปนท่ีตองซ้ือ 
                        (๒) รายละเอียดของท่ีดินและหรือส่ิงกอสรางท่ีตองการซ้ือรวมท้ังเนื้อท่ีและทองท่ีท่ี
ตองการ 
                         (๓) ราคาประเมินของทางราชการในทองถ่ินนั้น 
                         (๔) ราคาซ้ือขายท่ีดินหรือส่ิงกอสรางใกลเคียงบริเวณท่ีจะซ้ือคร้ังหลังสุดประมาณ      
๓  ราย 



 
 

๙ 

                         (๕) วงเงินท่ีจะซ้ือ โดยใหระบุวงเงินงบประมาณท่ีจะซ้ือในคร้ังนั้นท้ังหมด ถาไมมี
วงเงินงบประมาณท่ีจะซ้ือ ใหระบุวงเงินท่ีประมาณวาจะซ้ือในคร้ังนั้น 
                         (๖) วิธีท่ีจะซ้ือและเหตุผลท่ีตองซ้ือโดยวิธีนั้น 
                         (๗) ขอเสนออ่ืน ๆ  
          ขอ ๒๐ เม่ืออธิการบดีใหความเห็นชอบตามรายงานท่ีเสนอตามขอ ๑๘ หรือ ขอ ๑๙ แลวให
เจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการตามวิธีการซ้ือหรือวิธีการจางนั้น ๆ ตอไปได 
 

กรรมการ 
 

          ขอ  ๒๑  ในการดําเนินการจัดซ้ือจัดจางแตละคร้ัง ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนเพื่อ
ปฏิบัติการตามขอบังคับนี้ พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการของคณะกรรมการแลวแตกรณี คือ 
                         (๑)  คณะกรรมการเปดขอเสนอ 
                         (๒)  คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก 
                         (๓)  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
                       ใหคณะกรรมการแตละคณะรายงานผลการดําเนินการตออธิการบดี ภายในระยะเวลา
ท่ีกําหนด ถามีเหตุท่ีทําใหรายงานลาชาใหเสนออธิการบดีพิจารณาขยายเวลาใหตามความจําเปน 
   สําหรับการจัดซ้ือจัดจางตามขอ ๑๔ ในวงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ไมตองแตงต้ัง
คณะกรรมการตาม(๑) (๒) และ (๓) แตใหแตงต้ังพนักงานมหาวิทยาลัยประจําหรือขาราชการคนหนึ่งซ่ึง
มิใชผูจัดซ้ือหรือจัดจางเปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจางนั้นและใหปฏิบัติหนาท่ีเชนเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจางก็ได 
   กรณีการจัดซ้ือจัดจางตามขอ ๑๔ ในวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐ 
บาท ไมตองแตงต้ังคณะกรรมการตาม (๑) และ (๒) แตใหแตงต้ังคณะกรรมการตาม (๓) เพื่อปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้ 
         ขอ  ๒๒  คณะกรรมการตาม ขอ ๒๑ แตละคณะใหประกอบดวย 
     รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี รองหัวหนาสวนงาน ผูชวยหัวหนาสวนงาน หัวหนา
ภาควิชา หรือหนวยงานวิชาการท่ีเรียกช่ืออยางอ่ืน ท่ีเทียบเทาภาควิชา คณาจารยประจํา ผูอํานวยการ
สํานักงานมหาวิทยาลัย หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกอง เลขานุการของสวนงาน 
หัวหนาหนวยงานที่ปฏิบัติหนาท่ีบริหารและธุรการ ในสวนงานอ่ืน ผูชํานาญการและผูเช่ียวชาญ และให
เจาหนาท่ีพัสดุเปนกรรมการและเลขานุการ 
   องคประกอบของคณะกรรมการข้ึนอยูกับประเภทของสวนงานและประเภทของพัสดุ
ท่ีจะจัดซ้ือจัดจางจํานวนกรรมการขึ้นอยูกับวงเงินงบประมาณท่ีจะจัดซ้ือจัดจาง 
   (ก) การจัดซ้ือจัดจางวงเงินไมเกิน ๒ ลานบาท ใหแตงต้ังคณะกรรมการตามวรรคแรก
ไมนอยกวา ๓ คน 



 
 

๑๐ 

   (ข) การจัดซ้ือจัดจางวงเงินเกิน ๒ ลานบาทแตไมเกิน๓๐ ลานบาท ใหแตงต้ัง
คณะกรรมการตามวรรคแรกจํานวนไมนอยกวา ๕ คน 
   (ค)  การจัดซ้ือจัดจางวงเงินเกิน ๓๐ ลานบาทใหแตงต้ังคณะกรรมการตามวรรคแรก 
จํานวนไมนอยกวา ๗ คน 
   (ง)  สวนงานใดไมสามารถมีคณะกรรมการครบตาม (ก) (ข) และ(ค)ใหสวนงานนั้น
ขอแตงต้ังเพิ่มจากสวนงานอ่ืนจนครบตามจํานวนท่ีกําหนด 
   ถาประธานกรรมการ  ไมมาหรือไมสามารถปฏิบัติหนาท่ีได และมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ  ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน
การประชุมเฉพาะคราวนั้น 
            ในการจัดซ้ือจัดจางครั้งเดียวกัน หามแตงต้ังคณะกรรมการตามขอ ๒๑ (๒) และ (๓) 
ซํ้ากัน   
   อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการแตละชุดใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวในภาคผนวก 
        ขอ  ๒๓ ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมาพรอมกันไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน กรรมการท้ังหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่งใน
การลงมติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มข้ึนอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงช้ีขาด เวนแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใหถือมติเอกฉันท   
 กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการใหทําบันทึกความเห็นแยงไวดวย 
 

การจัดทําประกาศเชิญชวน 
 

           ขอ  ๒๔ ให เ จ า หน า ท่ี พั ส ดุ จั ด ทํ า ป ร ะก า ศ เ ชิญชวนต ามที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย กํ า หนด                        
โดยมีสาระสําคัญดังนี้ 
                         (๑)  รายการพัสดุท่ีตองการซ้ือหรืองานท่ีตองการจาง 
                         (๒)  คุณสมบัติของผูมีสิทธิยื่นขอเสนอ  (ดูภาคผนวก ๘) 
                         (๓)  กําหนดวัน เวลา รับซอง และปดการรับซอง และเปดซองขอเสนอ 
                         (๔)  สถานท่ีและระยะเวลาในการขอซ้ือเอกสารและราคาของเอกสาร 
 

วิธีประกวดราคา 
 
           ขอ  ๒๕ การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีประกวดราคา ใหเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการดังนี้ 
                         (๑) ปดประกาศเชิญชวนโดยเปดเผย  ณ  ท่ีทําการของสวนงานและท่ีกองคลัง 
สํานักงานมหาวิทยาลัย 
                         (๒) สงประกาศไปยังสถานีวิทยุกระจายเสียงหรือวิทยุโทรทัศน หรือประกาศใน
หนังสือพิมพ 



 
 

๑๑ 

   (๓) เผยแพรทางเว็ปไซตของสวนงาน และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม 
                       การดําเนินการตามวรรคหน่ึงหากเห็นสมควรจะสงประกาศเชิญชวนไปยังผูมีอาชีพ
ขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรงหรือจะใชโดยวิธีอ่ืนอีกดวยก็ไดแตตองกระทํากอนขายเอกสารไมนอย
กวา ๗ วันทําการ 
           ขอ  ๒๖ การขายเอกสารขอเสนอ ในการประกวดราคาซ่ึงรวมท้ังคุณลักษณะเฉพาะ หรือ
รายละเอียดใหกระทํา ณ สถานท่ีท่ีผูตองการสามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขตหวงหามกับจะตอง
จัดเตรียมไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอซ้ือท่ีมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานอยางนั้นอยาง
นอยรายละ ๑ ชุดโดยไมมีเง่ือนไขอ่ืนในการขาย 
           การขายเอกสารขอเสนอตองกระทําไมนอยกวา ๗ วันทําการ และจะตองเวนชวงเวลาสําหรับ
การคํานวณราคาของผูจะเขาเสนอราคากอนวันรับซองประกวดราคาตามความเหมาะสม 
           การขายเอกสารขอเสนอ ใหกําหนดราคาขายตามความเหมาะสม ถามีการยกเลิกการประกวด
ราคาคร้ังนั้นและมีการประกวดราคาใหม ใหผูซ้ือเอกสารขอเสนอคร้ังกอนมีสิทธิใชเอกสารขอเสนอนั้น
หรือไดรับเอกสารขอเสนอใหมโดยไมตองเสียเงินคาซ้ือเอกสารขอเสนออีก และหากมีการยกเลิกการ
ประกวดราคา  ผูซ้ือเอกสารมีสิทธิขอคืนเงินคาซ้ือเอกสารขอเสนอไดโดยใหทําเปนหนังสือยื่นแสดงความ
จํานงขอคืนเงินภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับแจง 
            ขอ  ๒๗ กอนวันเปดขอเสนอ หากมีความจําเปนท่ีจะตองช้ีแจงหรือใหรายละเอียดเพ่ิมเติม  
เพื่อประโยชนแกมหาวิทยาลัย หรือมีความจําเปนตองแกไขคุณลักษณะเฉพาะหรือรายละเอียดท่ีเปน
สาระสําคัญ ซ่ึงมิไดกําหนดไวในเอกสารขอเสนอ ต้ังแตตน ใหจัดทําเปนเอกสารขอเสนอเพิ่มเติมพรอมกับ
แจงเปนหนังสือใหผูท่ีขอซ้ือเอกสารขอเสนอไปแลวทุกรายดวย 
           การดําเนินการตามวรรคหน่ึง หากจะเปนเหตุใหผูยื่นขอเสนอไมสามารถยื่นขอเสนอไดทันตาม
กําหนดเดิม ใหเล่ือนวัน เวลารับซอง ปดการรับซอง และเปดซองขอเสนอตามความจําเปนดวย 
           ขอ  ๒๘ นอกจากกรณีท่ีกําหนดไวตามขอ ๒๗ เม่ือถึงกําหนดวันรับซองขอเสนอหามมิใหรน 
หรือเล่ือน หรือเปล่ียนแปลงกําหนดเวลารับซองและเปดซองขอเสนอ 
     ขอ  ๒๙ เม่ือคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกแลวปรากฏวามีผูยื่นขอเสนอรายเดียว หรือ
มีผูยื่นขอเสนอหลายรายแตถูกตองตรงตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารเพียงรายเดียว        
ใหเสนออธิการบดียกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น แตถาคณะกรรมการเห็นวามีเหตุผลสมควรที่จะ
ดําเนินการตอไปไดโดยไมตองยกเลิกการประกวดราคาใหดําเนินการเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาส่ังการ 
 กรณีผูยื่นขอเสนอ เสนอราคาสูงกวาวงเงินท่ีจัดซ้ือหรือจาง ใหนําความตามขอ ๓๙ มาใชโดย
อนุโลม 

      ขอ  ๓๐  ในกรณีไมมีผูยื่นขอเสนอหรือมีแตไมถูกตองตรงตามรายละเอียดและเง่ือนไขท่ี
กําหนดใหเสนออธิการบดียกเลิกการประกวดราคาคร้ังนี้ เพื่อดําเนินการประกวดราคาใหม หากอธิการบดี
เห็นวาการประกวดราคาใหมจะไมไดผลดีจะส่ังใหดําเนินการจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีพิเศษก็ได 



 
 

๑๒ 

      ขอ  ๓๑  หลังจากการประกวดราคาแลวแตยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงซ้ือหรือจางกับผูยื่น
ขอเสนอรายใด ถามีความ จําเปนเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหตองเปล่ียนแปลงสาระสําคัญใน
รายการละเอียด หรือเง่ือนไขท่ีกําหนดไวในเอกสารขอเสนอซ่ึงทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวาง   
ผูยื่นขอเสนอดวยกันใหอธิการบดีพิจารณายกเลิกการประกวดราคาคร้ังนั้น 
       ขอ  ๓๒ การจัดซ้ือจัดจางท่ีมีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและหรือ
ขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา ซ่ึงอาจจะมีขอเสนอท่ีไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมีปญหาใน
การพิจารณาตัดสิน และเพื่อ ขจัดปญหาดังกลาว จําเปนตองใหมีการปรับปรุงขอเสนอใหครบถวน และ
เปนไปตามความตองการกอนพิจารณาดานราคาใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการประกวดราคาท่ัวไป เวนแต
กําหนดใหผูเขาเสนอราคายื่นซองขอเสนอโดยแยกเปน 
                          (๑)  ซองขอเสนอดานเทคนคิและขอเสนออื่น ๆ  
                          (๒)  ซองขอเสนอดานราคา 
ท้ังนี้ ใหกําหนดวิธีการ ข้ันตอนและหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเง่ือนไขในเอกสารขอเสนอดวย 
         ขอ  ๓๓  เพื่อใหเปนไปตามขอ ๓๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกทําหนาท่ีเปด
ซองเทคนิคของผูยื่นขอเสนอแทนคณะกรรมการเปดขอเสนอ โดยถือปฏิบัติตามภาคผนวก ๒  
                       (๑)  พิจารณาขอเสนอทางเทคนิค และขอเสนออ่ืนของผูเขาเสนอราคาทุกราย และ
คัดเลือกเฉพาะรายท่ีเสนอไดตรงหรือใกลเคียงตามมาตรฐานความตองการของสวนงานมากท่ีสุด ในกรณี
จําเปนสามารถเรียกผูยื่นขอเสนอมาช้ีแจงในรายละเอียดขอเสนอเปนการเพิ่มเติมขอหนึ่งขอใดก็ได 
   (๒) เปดซองราคาเฉพาะรายท่ีไดผานการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑)  แลวสําหรับรายท่ี
ไมผานการพิจารณาใหสงคืนซองขอเสนอดานราคาโดยไมเปดซอง 
           ขอ  ๓๔ การจัดซ้ือจัดจางท่ีเปดโอกาสใหผูเขายื่นขอเสนอย่ืนขอเสนอทางการเงินมาดวยให
กําหนดใหผูยื่นขอเสนอยื่นซองขอเสนอทางการเงินแยกมาตางหากและใหเปดซองขอเสนอทางการเงิน
พรอมกับการเปดซองราคาตามขอ ๓๒ (๒) เพื่อทําการประเมินเปรียบเทียบตอไป ท้ังนี้ใหกําหนดวิธีการ 
ข้ันตอนและหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเง่ือนไขในเอกสารขอเสนอดวย 
 

วิธีคัดเลือก 
 
          ขอ  ๓๕ การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีคัดเลือกใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดทําเอกสารเชิญชวนตามท่ี
มหาวิทยาลัยกําหนดและกรณีท่ีจะใหมีการยื่นซองทางไปรษณียไดใหกําหนดวิธีการปฏิบัติไวใหชัดเจนใน
เอกสารเชิญชวนดวย 
                       การเผยแพรเอกสารเชิญชวนใหจัดทําเปนประกาศอยางนอยใหแสดงรายการ
ดังตอไปนี้ 
                         (๑)  รายการพัสดุท่ีตองการซ้ือหรืองานท่ีตองการจาง 
                         (๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิยื่นขอเสนอ  (ดูภาคผนวก 8) 
                         (๓) กําหนดวิธีการ สถานท่ี วัน เวลา รับซอง ปดการรับซองและราคาของเอกสาร 



 
 

๑๓ 

          ขอ  ๓๖ กอนวันเปดขอเสนอ หากมีความจําเปนท่ีจะตองช้ีแจงหรือใหรายละเอียดเพ่ิมเติมเพื่อ
ประโยชนแกมหาวิทยาลัยหรือมีความจําเปนตองแกไขคุณลักษณะ หรือรายละเอียดท่ีเปนสาระสําคัญให
จัดทําเปนเอกสารขอเสนอเพิ่มเติมกับแจงเปนหนังสือใหผูท่ีสนใจจะยื่นขอเสนอทุกรายดวย 
           การดําเนินการตามวรรคหน่ึง หากเปนเหตุใหผูยื่นขอเสนอไมสามารถยื่นซองขอเสนอไดทัน
ตามกําหนดเดิม ใหเล่ือนวัน เวลารับซอง ปดการรับและเปดซองขอเสนอตามความจําเปนดวย 
            ขอ  ๓๗ นอกจากกรณีท่ีกําหนดไวตามขอ ๓๖ เม่ือถึงกําหนดวันเปดขอเสนอ หามมิใหรน 
เล่ือนหรือเปล่ียนแปลงกําหนดเวลาเปดขอเสนอ 
            ขอ  ๓๘ การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีคัดเลือกใหดําเนินการ ดังนี้ 
                         (๑) กอนวันเปดซองไมนอยกวา ๓ วัน ใหเจาหนาท่ีพัสดุปดประกาศเชิญชวนไวโดย
เปดเผย ณ ท่ีทําการของสวนงานนั้น หรือท่ีกองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย หรือสงใบประกาศดังกลาวไป
ยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรงก็ได 
                         (๒) ใหผูยื่นขอเสนอ ผนึกซองจาหนาถึงประธานกรรมการเปดขอเสนอการซ้ือหรือ
การจางคร้ังนั้น และสงถึงสวนงานผูดําเนินการตามวันเวลา และสถานท่ีท่ีกําหนดโดยยื่นโดยตรงตอสวน
งานหรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน ในกรณีสวนงานกําหนดใหกระทําได 
                         (๓) ใหเจาหนาท่ีพัสดุ รับซองขอเสนอท่ียื่นมาทุกรายโดยไมเปดซอง พรอมระบุวัน
และเวลาที่รับซอง ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอมายื่นซองโดยตรงใหออกใบรับใหแกผูยื่นซอง สําหรับกรณีท่ีเปน
การยื่นซองทางไปรษณียใหถือวันและเวลาท่ีสวนงานนั้นลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง และใหสง
มอบซองแกหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุทันที เม่ือพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองขอเสนออีก 
                         (๔) ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเก็บรักษาซองขอเสนอทุกรายโดยไมเปดซองขอเสนอ
และเม่ือถึงกําหนดเวลาเปดซองขอเสนอแลวใหสงมอบซองขอเสนอพรอมท้ังรายงานผลการรับซองตอ
คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเพื่อดําเนินการตอไป 
                ขอ  ๓๙  การจัด ซ้ือจัดจ างโดยวิ ธี คัด เ ลือกท่ีปรากฏว า  ราคาของผูยื่นขอ เสนอราย ท่ี
คณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจางยังสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจางใหคณะกรรมการพิจารณาผลการ
คัดเลือก ดําเนินการดังนี้ 
                        (๑) เรียกผูยื่นขอเสนอรายนั้นมาตอรองราคาใหตํ่าท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดหากผูยื่นขอเสนอ
รายน้ันยอมลดราคาลงอยูในวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง ใหเสนอซ้ือหรือจางจากผูยื่นขอเสนอรายนั้น 
                         (๒) ถาผูยื่นขอเสนอตาม (๑) ไมยอมลดราคาหรือลดราคาแลวแตยังสูงกวาวงเงินท่ีจะ
ซ้ือหรือจาง ใหเรียกผูยื่นขอเสนอท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรซ้ือหรือจางทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอม
กันดวยวิธียื่นขอเสนอภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนั้นยื่นตาม
ราคาท่ีเสนอไวเดิมท้ังนี้ใหเสนอซ้ือหรือจางจากผูท่ีลดราคาลงตํ่าสุดอยูภายในวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจาง 
                         (๓) ถาปรากฏวา ราคาตํ่าสุดของรายท่ีไดตอรองราคาใหมยังสูงกวาวงเงินท่ีจะซ้ือหรือ
จาง หรือไมมีผูใดยินยอมลดราคาเลยใหเสนอความเห็นตออธิการบดีเพื่อประกอบการใชดุลยพินิจวาสมควร
ลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติมหรือยกเลิกการจัดซ้ือจัดจาง 
 



 
 

๑๔ 

วิธีพิเศษ 
 
 ขอ  ๔๐ การจัดซ้ือจัดจางโดยวิธีพิเศษ ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการตามขอ ๒๑ เพื่อ
ดําเนินการดังตอไปนี้ 
                      (๑) การจัดซ้ือจัดจางตามขอ ๑๔(ก) (ข)  (ค) (ง) (จ)  (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) ใหเชิญชวน 
ผูประกอบการที่จําหนายพัสดหุรือผูมีอาชีพรับจางทํางานท่ีมีคุณสมบัติตามท่ีกําหนดเขายื่นขอเสนอหากเห็น
วาราคาท่ีเสนอนั้นยังสูงกวาราคาในทองตลาดหรือราคาท่ีกรรมการเห็นสมควรใหเจรจาตอรองเทาท่ี         
จะทําได   

  (๒) ในกรณีเปนพัสดุท่ีจําเปนตองซ้ือโดยตรงจากตางประเทศใหเสนออธิการบดีเพื่อ
ติดตอส่ังซ้ือโดยตรงจากตางประเทศ  ในกรณีท่ีเปนพัสดุท่ีตองซ้ือจากตางประเทศซ่ึงเกิดข้ึนโดยมิได
คาดหมายไวกอน และไมอาจดําเนินการตามปกติไดใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดําเนินการ
ไปกอนแลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตออธิการบดี  โดยมิตองแตงต้ังคณะกรรมการตามขอ ๒๑ (๑) และ
(๒) และเม่ืออธิการบดีไดใหความเห็นชอบแลวใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดย
อนุโลม 
  (๓) ในกรณีพัสดุท่ีเปนท่ีดินและส่ิงกอสรางซ่ึงจําเปนตองซ้ือเฉพาะแหง ใหเชิญ
เจาของท่ีดินโดยตรงใหเขายื่นขอเสนอและใหเจรจาตอรองโดยตรง  และใหคณะกรรมการรายงานผลการ
พิจารณา และความเห็นพรอมเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดตออธิการบดีเพื่อส่ังการโดยเสนอผานหัวหนา
เจาหนาท่ีพัสดุ 
 ขอ  ๔๑ ในกรณีมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นอันเนื่องมาจากการเกิดเหตุการณท่ีไมอาจ
คาดหมายได และไมอาจดําเนินการตามปกติไดทันหรือฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัย หรือภัยพิบัติ ใหเจาหนาท่ี
พัสดุหรือผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการไปกอน แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอ
อธิการบดี และเม่ือไดรับความเห็นชอบแลวใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับพัสดุ 
 

การจัดทําเอง 
 
           ขอ ๔๒  การจัดทําเอง ใหกระทําไดโดยทําเปนใบส่ังงานและใหถือวาเปนเอกสารประกอบใบ
ต้ังหนี้เพื่อเบิกจายเงินได  การจายเงินลวงหนาตามขอนี้ใหกระทําไดแตตองไมเกินรอยละ ๕๐ ของพัสดุท่ี
จัดทํา 

อํานาจในการส่ังซ้ือหรือส่ังจาง 
 

           ขอ  ๔๓ การส่ังซ้ือหรือส่ังจางคร้ังหนึ่งใหเปนอํานาจของอธิการบดี และอธิการบดีอาจมอบ
อํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็ไดเปนผูส่ังซ้ือส่ังจาง สําหรับวงเงินท่ีจะมอบนั้นใหอยูในดุลยพินิจของ
อธิการบดี 



 
 

๑๕ 

การจายเงินลวงหนา 
 
           ขอ  ๔๔ การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูขายหรือผูรับจางจะกระทํามิไดเวนแตมี
ความจําเปนตองจายใหกระทําโดยความเห็นชอบของอธิการบดีในกรณีดังตอไปนี้ 
                         (๑) การซ้ือหรือการจางจากสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
หรือรัฐวิสาหกิจ จายไดไมเกินรอยละ ๕๐ ของราคาซ้ือหรือราคาจาง 
                         (๒) การซ้ือพัสดุจากสถาบันของรัฐในตางประเทศ ใหจายตามท่ีตกลงกับองคการ
ระหวางประเทศ 
                         (๓) การบอกรับวารสารหรือการส่ังจองหนังสือ หรือการจัดซ้ือฐานขอมูลสําเร็จรูป
(CD-ROM) ท่ีมีลักษณะจะตองบอกรับเปนสมาชิกกอนและมีกําหนดการออกเปนวาระดังเชนวารสาร หรือ
การบอกรับเปนสมาชิกอินเตอรเน็ต เพื่อใหสามารถใชประโยชนเรียกคนหาขอมูลขาวสาร จากแหลงขอมูล
ตาง ๆ โดยอาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหจายไดเทาท่ีจายจริง 
                         (๔) การซ้ือหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา และวิธีคัดเลือก จายไดไมเกินรอยละ ๑๕ 
ของราคาซ้ือหรือราคาจาง แตท้ังนี้จะตองกําหนดอัตราคาพัสดุหรือคาจางท่ีจะจายลวงหนาไวเปนเง่ือนไขใน
เอกสารเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาดวย 
   (๕) การซ้ือหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหจายไดไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาซ้ือหรือ  
ราคาจาง 
 ขอ  ๔๕ กรณีมีความจําเปนตองจายเงินมัดจําคาซ้ือท่ีดินใหจายไดไมเกินรอยละ ๑๐ ของราคา
ท่ีดินท้ังนี้ตองขออนุมัติจากอธิการบดีกอน 
           ขอ  ๔๖  การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๔๔ (๑)  (๒) และ (๓)ไมตองเรียก
หลักประกันสวนการจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๔๔ (๔)  (๕) และขอ ๔๕  ผูขายหรือ    
ผูรับจางจะตองนําหลักประกันตามขอ ๘๙ มาคํ้าประกันเงินท่ีรับลวงหนาไป 
 การจายเงินใหแกผูขายหรือผูรับจางตามธรรมเนียมการคาระหวางประเทศ ใหเปดเลตเตอรออฟ
เครดิต หรือโดยวิธีใชดราฟต ใหกระทําไดโดยไมถือวาเปนการจายเงินลวงหนา 
 การคืนหลักประกันเงินท่ีรับไวลวงหนาใหแกผูขาย หรือผูรับจาง ใหเปนไปตามท่ีกําหนดไวใน
สัญญาหรือขอตกลง 

 
สวนท่ี ๒ 

การจางท่ีปรึกษา 
  
          ขอ   ๔๗ การจางท่ีปรึกษาใหเจาหนาท่ีพัสดุทํารายงานเสนออธิการบดีตามรายการดังตอไปนี้ 
                         (๑) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจางท่ีปรึกษา 
                         (๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานท่ีจะจางท่ีปรึกษา  (Term of Reference) 



 
 

๑๖ 

                         (๓) คุณสมบัติของท่ีปรึกษาท่ีจะจาง 
                         (๔) วงเงินคาจางท่ีปรึกษาโดยประมาณ 
                         (๕) กําหนดระยะแลวเสร็จของงาน 
                          (๖) ขอเสนออ่ืน ๆ  
             ขอ  ๔๘ ใหสวนงานออกหนังสือเชิญผูเสนองานที่ปรึกษา ยื่นขอเสนอเพื่อรับงานโดยใหยื่น
ซองเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกัน โดยแยกเปน ๒ ซอง 
              ขอ  ๔๙ ในการดําเนินการจางท่ีปรึกษาแตละคร้ัง ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการจางท่ี
ปรึกษาข้ึนคณะหนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยาง
นอย ๒ คน ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย ใหแตงต้ังผูทรงคุณวุฒิในงานท่ีจะจางท่ี
ปรึกษาเปนกรรมการดวยก็ได 
              ขอ  ๕๐  ในการประชุมของคณะกรรมการ ใหนําความตามขอ ๒๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
                ขอ  ๕๑  การจางท่ีปรึกษาใหดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกและเปนอํานาจของอธิการบดีในวงเงิน 
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
             กรณีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหอธิการบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  
                ขอ ๕๒ อัตราคาจางท่ีปรึกษา ใหเปนไปตามความเหมาะสมและประหยัดโดยคํานึงถึง
องคประกอบตาง ๆ เชน ลักษณะของงานท่ีจะจาง อัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันท่ีหนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยหรือรัฐวิสาหกิจเคยจาง  จํานวนคน-เดือน เทาท่ีจําเปน ดัชนีคาครองชีพ เปนตน 
           ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนาใหจายไดไมเกินรอยละ ๑๕ ของคาจางตาม
สัญญา และท่ีปรึกษาจะตองจัดใหธนาคารภายในประเทศหนึ่งหรือหลายธนาคารเปนผูคํ้าประกันเงินคาจาง
ท่ีไดรับลวงหนาไปนั้น และใหผูวาจางคืนหนังสือคํ้าประกันดังกลาวแกท่ีปรึกษาเม่ือพนขอผูกพันตาม
สัญญาแลว ท้ังนี้ใหกําหนดเปนเง่ือนไขไวในสัญญาดวย 
      ขอ ๕๓ การทําสัญญาจางท่ีปรึกษาใหผูรับจางวางหลักประกันผลงานโดยกําหนดมูลคาเปน
จํานวนเงินในอัตราไมตํ่ากวารอยละ ๕ แตไมเกินรอยละ ๑๐ ของราคาคาจางตามสัญญาเปนเงินสดหรือ
หนังสือคํ้าประกัน ธนาคารภายในประเทศตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
       ขอ  ๕๔ ในกรณีท่ีสวนราชการภายนอกมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ เปนคูสัญญา ไมตองวาง
หลักประกัน 
       ขอ  ๕๕ ใหสวนงานคืนหลักประกันผลงานใหแกคูสัญญา หรือผูคํ้าประกันโดยเร็ว อยางชา
ตองไมเกิน ๑๕ วันนับแตวันท่ีอธิการบดีอนุมัติ 
 

 



 
 

๑๗ 

สวนท่ี  ๓ 
การออกแบบและควบคุมงาน 

 
          ขอ  ๕๖  อธิการบดีมีอํานาจแตงต้ังบุคคลากรของมหาวิทยาลัยดําเนินการออกแบบและควบคุม
งานกอสราง 
            ขอ ๕๗  เพื่อประโยชนแกมหาวิทยาลัย ใหอธิการบดีมีอํานาจจางสวนราชการภายนอก หรือ
เอกชน ออกแบบและควบคุมงานกอสรางได 
           ขอ  ๕๘ การจางออกแบบและควบคุมงานกอสราง กระทําได ๒ วิธี คือ 
                         (๑) วิธีพิเศษ  ไดแกการจางคร้ังหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินคากอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ       
ไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
                         (๒) วิธีคัดเลือก ไดแกการจางคร้ังหนึ่ง ซ่ึงมีวงเงินคาจางกอสรางตามโครงการหน่ึง ๆ 
เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
   หากดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกแลวไมไดผลดี ใหอธิการบดีพิจารณาใหดําเนินการใหม
หรือดําเนินการโดยวิธีพิเศษ 
 

รายงานขอจางออกแบบและควบคุมงาน 

 
           ขอ  ๕๙  กอนดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานกอสราง ใหเจาหนาท่ีพัสดุรายงานตอ
อธิการบดี ตามรายการดังตอไปนี้ 
                         (๑) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองจางออกแบบและควบคุมงาน 
                         (๒) ขอบเขตของงาน รวมท้ังรายละเอียดเทาท่ีจําเปน 
                         (๓) วงเงินงบประมาณ คากอสราง 
                         (๔) ประมาณการคาจาง 
                        (๕) กําหนดเวลาแลวเสร็จ 
                         (๖) วิธีท่ีจะจางและเหตุผลท่ีตองจางวิธีนั้น กรณีจางโดยวิธีพิเศษ ใหระบุช่ือผูเสนอ
งานท่ีสวนงานเห็นสมควรจางมาดวย 
                         (๗) ขอเสนออ่ืน ๆ  
เม่ืออธิการบดีใหความเห็นชอบรายงานท่ีเสนอแลว ใหเจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการจางตอไปได 
             ขอ  ๖๐  การจางออกแบบ และควบคุมงานกอสรางอาคาร โดยวิธีพิเศษใหสวนงานเลือกจาง    
ผูเสนองานรายใดรายหน่ึงท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมได 
             ขอ  ๖๑  การจางออกแบบ และควบคุมงาน โดยวิธีคัดเลือกใหเจาหนาท่ีจัดทําประกาศเชิญชวน 
โดยอยางนอยใหแสดงรายการ ดังตอไปนี้ 



 
 

๑๘ 

                         (๑) ความตองการดานประโยชนใชสอยของอาคารและขอบเขตของท่ีดินและส่ิงปลูก
สราง 
   (๒) กําหนดวัน เวลา และสถานท่ีเปดและปดรับการเสนองาน 
                         (๓) เง่ือนไขและระยะเวลาการออกแบบ 
                         (๔) กําหนดใหผูเสนองานวางหลักประกันซองตามชนิดและจํานวนในขอ ๘๙ และ  
ขอ ๙๐ และใหเง่ือนไขวาถาผูเสนองานถอนการเสนองานหรือไมไปทําสัญญากับสวนงานภายในกําหนดให
ริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากธนาคารผูคํ้าประกันและสงวนสิทธิท่ีจะถือวา ผูท่ีไมไปทําสัญญากับ    
สวนงานเปนผูท้ิงงานดวย ท้ังนี้ยกเวนผูเสนองานท่ีเปนสวนงาน ไมตองมีหลักประกันซอง 
            ขอ  ๖๒ ใหเจาหนาท่ีพัสดุ ดําเนินการดังนี้ 
                         (๑) ปดประกาศไวในท่ีเปดเผย ณ ท่ีทําการของสวนงานน้ัน และท่ีกองคลัง สํานักงาน
มหาวิทยาลัย 
                        (๒) สงประกาศไปยัง สมาคมวิชาชีพสถาปตยกรรมและวิศวกรรมหรือสํานักงานท่ี
ประกอบธุรกิจดังกลาวการดําเนินการดังกลาวขางตน ตองกระทํากอนวันรับซองเสนองานไมนอยกวา       
๒๐ วัน 
   (๓) เผยแพรทางเว็ปไซตของสวนงานและของมหาวิทยาลัย 
             ขอ  ๖๓  ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแตละคร้ังใหอธิการบดี
แตงต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งประกอบดวย ประธาน ๑ คน และกรรมการอื่นอีกอยางนอย ๒ คน  และ
ควรมีผูทรงคุณวุฒิ หรือผูชํานาญในกิจการนี้เขารวมเปนกรรมการดวย  
              ขอ   ๖๔ ในการประชุมของคณะกรรมการตามขอ ๖๓ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม  การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหน่ึง ใหนํา
ความตามขอ ๒๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม 
             ขอ  ๖๕  การจางออกแบบ และควบคุมงานกอสรางอาคารคร้ังหนึ่งหนึ่งใหเปนอํานาจของ
อธิการบดี  
 

การตรวจและรับมอบงาน 
 
           ขอ  ๖๖ ในการจางออกแบบและควบคุมงานกอสรางแตละคร้ัง  ใหอธิการบดีแตงต้ัง
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานเพ่ือปฏิบัติการตามท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ 
           คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ประกอบดวยประธาน ๑ คน และกรรมการอ่ืนอีกอยาง
นอย ๒ คน และควรใหมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํานาญในกิจการนั้นเขารวมเปนกรรมการดวย 
           คณะกรรมการดังกลาวตองมีจํานวนไมตํ่ากวากึ่งหนึ่งของจํานวนท้ังหมดจึงจะดําเนินการ
ตามท่ีกําหนดไวได 



 
 

๑๙ 

           ขอ ๖๗ คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน มีหนาท่ีตรวจและควบคุมงานออกแบบและ
กอสรางอาคารวาถูกตองตามเกณฑท่ีระบุไวในสัญญา 
           เม่ือตรวจเห็นเปนการถูกตองครบถวนแลวใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานโดยลงช่ือไวเปน
หลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาท่ีพัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงิน 
และรายงานใหอธิการบดีทราบ 
 

การบริหารสัญญา 
 
            ขอ  ๖๘  การบริหารสัญญาใหดําเนินการโดยคณะกรรมการซ่ึงอธิการบดีแตงต้ัง องคประกอบ
ของคณะกรรมการใหเปนไปตาม ขอ ๒๒      
 

การควบคุมงานกอสราง 
 
           ขอ  ๖๙  ผูรับจางจะตองจัดผูควบคุมงานท่ีมีความรูและมีความชํานาญงานการกอสรางให
เหมาะกับสภาพงานการกอสรางนั้น ๆ 
                      ผูรับจางจะตองสงรายช่ือผูควบคุมงาน ผูตรวจการหรือผูแทนใหผูวาจางใหความเห็นชอบ และ
ในกรณีท่ีผูควบคุมงานไมสามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่งผูรับจางจะตองเสนอช่ือผูควบคุมงาน
ปฏิบัติงานแทน ผูท่ีปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากผูวาจาง 

 
การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงาน 

 
           ขอ  ๗๐  การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงาน ใหเปนไปตามอัตราดังนี้ 
                         (๑) อาคารท่ีมีงบประมาณคากอสรางไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหจายคาออกแบบ 
หรือคาคุมงาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตราไมเกินรอยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณคากอสราง 
                         (2) อาคารท่ีมีงบประมาณคากอสรางเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับสวนท่ีเกิน 
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหจายคาออกแบบหรือคาคุมงาน อยางใดอยางหน่ึงในอัตราไมเกินรอยละ ๑.๗๕ ของ
วงเงินงบประมาณคากอสราง 
   คาออกแบบและคาควบคุมงานใหรวมอยูในวงเงินงบประมาณคากอสรางท่ีไดรับ
อนุมัติ 
           ในกรณีท่ีจําเปนตองกําหนดคาออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารรายใดเกินกวาอัตราท่ี
กําหนดในวรรคหน่ึง ใหอธิการบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ
รายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ 



 
 

๒๐ 

           ขอ ๗๑  บรรดาแบบแปลน รายละเอียดงานออกแบบ และควบคุมงานกอสรางอาคารท่ีผูรับจาง
ไดทําข้ึนตามสัญญา ใหตกเปนกรรมสิทธ์ิของมหาวิทยาลัยผูรับจางจะนําไปใหผูอ่ืนดําเนินการกอสรางอีก
ไมได 
           ขอ ๗๒  ระหวางดําเนินการตามสัญญาจาง ผูวาจางอาจขอใหผูรับจางเปลี่ยนแปลงแกไขเล็ก ๆ 
นอย ๆ ในสวนท่ีไมกระทบกระเทือนโครงสรางท่ีสําคัญของอาคาร ระบบไฟฟา ระบบปรับอากาศ 
น้ําประปาของงานท่ีผูรับจางไดสงมอบตามงวดงานในสัญญาแลวโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มอีก 
           ขอ ๗๓  ในกรณีท่ีมีความจําเปนตองแกไขเปล่ียนแปลงและหรือรายละเอียดท่ีผูรับจางไดสง
มอบตามงวดงานในสัญญาแลว ในสวนท่ีสําคัญและเพิ่มวงเงินคาจางหรือมีความจําเปนตองเพิ่มระยะเวลา
ในการทํางาน ใหขออนุมัติอธิการบดีกอน 
 

สวนท่ี  4 
การแลกเปล่ียน 

 
           ขอ ๗๔  การแลกเปล่ียนพัสดุ ใหกระทําไดโดยใหอยูในอํานาจของอธิการบดีเปนผูอนุมัติ 
           ขอ ๗๕  ในกรณีตองมีการแลกเปล่ียนพัสดุ ใหเจาหนาท่ีพัสดุทํารายงานเสนออธิการบดี ตาม
รายการดังตอไปนี้            
                         (๑) เหตุผลและความจําเปนท่ีตองแลกเปล่ียน 
                         (๒) รายละเอียดของพัสดุท่ีจะนําไปแลกเปล่ียน 
                         (๓) ราคาท่ีซ้ือหรือไดมาของพัสดุท่ีจะนําไปแลกเปล่ียนและราคาที่จะแลกเปล่ียนได
โดยประมาณ 
                         (๔) พัสดุท่ีจะรับแลกเปลี่ยน และใหระบุวาจะแลกเปล่ียนกับสวนราชการหนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน 
                         (๕) ขอเสนออ่ืน ๆ  
           ในกรณีท่ีจะแลกเปล่ียนกับเอกชนใหระบุวิธีท่ีจะแลกเปล่ียนพรอมท้ังเหตุผลโดยเสนอใหนํา
วิธีการซ้ือหรือการจางมาใชโดยอนุโลม เวนแตการแลกเปล่ียนพัสดุท่ีจะนําไปแลกคร้ังหนึ่งซ่ึงมีราคาซ้ือ
หรือไดมารวมกันไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอใหใชวิธีพิเศษก็ได 
           ขอ  ๗๖ การแลกเปล่ียนพัสดุของสวนงาน กับสวนราชการภายนอกหนวยงานตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถ่ินหรือรัฐวิสาหกิจ ใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดีกับหัวหนา
หนวยงานนั้น ๆ ท่ีจะตกลงกัน 
            ขอ  ๗๗ การแลกเปล่ียนพัสดุกับเอกชน ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งโดยถือ
ปฏิบัติตามขอ ๒๒ หรือ ขอ ๒๓ แลวแตกรณี โดยอนุโลม 



 
 

๒๑ 

           ขอ  ๗๘ ในกรณีท่ีมหาวิทยาลัยไดรับเงินจากการแลกเปล่ียนพัสดุใหนําสงเปนเงินรายไดของ
สวนงานท่ีควบคุมพัสดุนั้น 
           ขอ  ๗๙  เม่ือมีการรับ และจายครุภัณฑจากการแลกเปล่ียน ใหลงทะเบียนครุภัณฑของสวนงาน
นั้น แลวใหรายงานแจงอธิการบดีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันท่ีไดรับหรือจายครุภัณฑ 
 
 

สวนท่ี ๕ 
การเชา 

 
           ขอ  ๘๐ การเชาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ใหอธิการบดีพิจารณาดําเนินการไดตาม
ความเหมาะสมและ จําเปน  
                     สําหรับการเชาสังหาริมทรัพยใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับการซ้ือหรือการจางมาใชโดยอนุโลม 
 
 

การเชาอสังหาริมทรัพย 
   
         ขอ ๘๑  การเชาอสังหาริมทรัพย ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้ 
                         (๑) การเชาท่ีดินเพื่อใชประโยชนของมหาวิทยาลัย 
                         (๒) เชาสถานท่ีเพื่อใชเปนท่ีทําการในกรณีท่ีไมมีสถานท่ี   หรือมีแตไมเพียงพอ 
                          (๓) เชาสถานท่ีเพื่อใชเปนท่ีเก็บพัสดุของมหาวิทยาลัยในกรณีท่ีไมมีสถานท่ีเก็บ
เพียงพอ 

 
การเชาใหดําเนินการโดยวิธีพเิศษ 

 
 ขอ ๘๒  กอนดําเนินการเชา ใหเจาหนาท่ีพัสดุทํารายงานเสนออธิการบดีตามรายการดังตอไปนี้ 
                         (๑) เหตุผลและความจําเปนท่ีจะตองเชา 
                         (๒) ราคาคาเชาท่ีผูใหเชาเสนอ 
                         (๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยท่ีจะเชา เชน สภาพของสถานท่ี บริเวณท่ีตองการ
ใช พรอมท้ังภาพถาย (ถามี) และราคาคาเชาคร้ังหลังสุด เปนตน 
                         (๔) อัตราคาเชาของอสังหาริมทรัพย ซ่ึงมีขนาดและสภาพใกลเคียงกับท่ีจะเชา (ถามี) 
 



 
 

๒๒ 

สวนท่ี  ๖ 
สัญญาและหลักประกัน 

สัญญา 
 
           ขอ  ๘๓ การจัดหาใหทําสัญญาเปนหนังสือตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดเวนแตในกรณีดังตอไปนี้ 
จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี 
                         (๑) การซ้ือ การจาง หรือการแลกเปล่ียนโดยวิธีพิเศษ 
                         (๒) การจัดหาท่ีสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนใน ๕ วันทําการ นับแตวันทํา
ขอตกลง 
           ในกรณีการจัดหาซ่ึงมีราคาไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท   จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได 
            ขอ  ๘๔ การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 
๐.๒๐ ของราคาพัสดุท่ียังไมไดรับมอบ สําหรับการจางซ่ึงตองการผลสําเร็จของงานท้ังหมดพรอมกัน ให
กําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัว ในอัตรารอยละ  ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น แตจะตองไม
ตํ่ากวาวันละ ๓๐๐ บาท 
              สําหรับการกอสรางสาธารณูปโภคท่ีมีผลกระทบตอการจราจรใหกําหนดคาปรับเปนรายวันใน
อัตรารอยละ ๐.๒๕ ของราคางานจางนั้น แตตองไมตํ่ากวาวันละ ๕๐๐ บาท 
           ในกรณีการจัดหาส่ิงของท่ีประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลวจะ
ไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ แมคูสัญญาจะสงมอบส่ิงของภายในกําหนดตามสัญญาแตยังขาด
สวนประกอบบางสวน ตอมาไดสงมอบสวนประกอบท่ียังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญาใหถือวาไมไดสงมอบ
ส่ิงของนั้นเลย ใหปรับเต็มราคาของท้ังชุด 
        ในกรณีท่ีการจัดหาส่ิงของคิดราคารวมท้ังคาติดต้ังหรือทดลองดวย ถาติดต้ังหรือทดลองเกิน
กวากําหนดตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราท่ีกําหนดของราคาท้ังหมด 

           เม่ือครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง ใหสวนงานรีบแจงการเรียกเก็บคาปรับ
ตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญาและเม่ือคูสัญญาไดสงมอบพัสดุใหสวนงานบอกสงวนสิทธิการเรียก
คาปรับในขณะท่ีรับมอบพัสดุนั้นดวย  
                 ขอ ๘๕  สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือท่ีไดลงนามแลวจะแกไขเปล่ียนแปลงมิไดเวนแตการ
แกไขนั้นจะเปนความจําเปน โดยไมทําใหมหาวิทยาลัยตองเสียประโยชน หรือเปนการแกไขเพื่อประโยชน
แกมหาวิทยาลัย ใหอยูในอํานาจของอธิการบดีท่ีจะพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปล่ียนแปลงได หากมีการเพิ่ม
วงเงินใหอธิการบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบ 
           การแกไขเปล่ียนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหน่ึง หากมีความจําเปนตองเพ่ิมหรือลด
วงเงินหรือลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการทํางานใหตกลงพรอมกันไป 



 
 

๒๓ 

           สําหรับการจัดหาท่ีเกี่ยวกับความม่ันคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอยางจะตองไดรับการ
รับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซ่ึงรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง
คุณลักษณะเฉพาะแบบและรายการของงานกอสรางหรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้น แลวแตกรณีดวย 
              ขอ ๘๖ ใหอธิการบดีพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงในกรณีท่ีมีเหตุอันเช่ือวา 
ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด 
           การตกลงกับคูสัญญาท่ีจะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงใหอธิการบดีพิจารณาไดเฉพาะกรณีท่ี
เปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยโดยตรง หรือ เพื่อแกไขขอเสียเปรียบของมหาวิทยาลัยในการที่จะปฏิบัติตาม
สัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไป 
          ขอ  ๘๗ ในกรณีท่ีคูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือขอตกลงไดและจะตองมีการปรับ
ตามสัญญา หรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ให
อธิการบดีพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแก
มหาวิทยาลัยโดยไมมีเง่ือนไขใด ๆ ท้ังส้ิน ใหอธิการบดีพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาท่ีจําเปน 
           ขอ  ๘๘  การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือ
ขอตกลง ใหอยูในอํานาจของอธิการบดีท่ีจะพิจารณา และใหพิจารณาไดตามจํานวนวัน ท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริง
เฉพาะกรณีดังตอไปนี้ 
                         (๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสวนงาน 
                         (๒) เหตุสุดวิสัย 
                         (๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีคูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย 
           ใหมหาวิทยาลัยระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหมหาวิทยาลัยทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแตเหตุนั้นไดส้ินสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาท่ีกําหนดคูสัญญาจะยกมากลาวอาง เพื่อ
ขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (๑) ซ่ึงมีหลักฐานชัดแจงหรือ
มหาวิทยาลัยทราบดีอยูแลวต้ังแตตน 

 
หลักประกัน 

 
           ขอ  ๘๙ หลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา ใหใชหลักประกันอยางหน่ึงอยางใด
ดังตอไปนี้ 
                         (๑) เงินสด 
                         (๒) เช็คท่ีธนาคารเซ็นส่ังจาย ตองเปนเช็คลงวันท่ีท่ีใชเช็คนั้น ชําระตอเจาหนาท่ี หรือ
กอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ 
                         (๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
                         (๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย 



 
 

๒๔ 

           ขอ  ๙๐ หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเงินท่ีตายตัว ใน
อัตราไมตํ่ากวารอยละหา แตไมเกินรอยละสิบของวงเงินหรือราคาพัสดุท่ีจัดหาคร้ังนั้นแลวแตกรณี 
 หลักประกันตามขอ ๘๙ (๔) ใหมีการจดทะเบียนสลักหลังเพื่อนําเปนหลักประกันในคร้ังนั้น ๆ 
ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุท่ีมีระยะเวลาการผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ป และพัสดุนั้นไมตองมีการประกัน 
เพื่อความชํารุดบกพรอง เชน พัสดุใชส้ินเปลืองใหกําหนดหลักประกันในอัตรารอยละหาของราคาพัสดุท่ีสง
มอบในแตละปของสัญญาโดยใหถือวาหลักประกันนี้เปนการคํ้าประกันตลอดอายุสัญญาและหากปตอไป
ราคาพัสดุท่ีสงมอบแตกตางไปจากราคาในรอบปกอน 
          ใหปรับปรุงหลักประกันตามอัตราสวนท่ีเปล่ียนแปลงไปนั้นกอนครบรอบปในกรณีท่ี
หลักประกันตองปรับปรุงในทางท่ีเพิ่มข้ึนและคูสัญญาไมนําหลักประกันมาเพิ่มใหครบจํานวนภายใน     
๑๕ วันกอนการสงมอบพัสดุงวดสุดทายของปนั้น ใหมหาวิทยาลัยหักจากเงินคาพัสดุงวดสุดทายของปนั้นท่ี
มหาวิทยาลัยจะตองจายใหเปนหลักประกันในสวนท่ีเพิ่มข้ึน 
           การกําหนดหลักประกันตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง จะตองระบุไวเปนเง่ือนไขในเอกสาร  
เชิญชวนหรือเอกสารประกวดราคา และหรือในสัญญาดวย 
           ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอ หรือคูสัญญาวางหลักประกันท่ีมีมูลคาสูงกวาท่ีกําหนดไวในระเบียบ
เอกสารเชิญชวนหรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญาใหอนุโลมรับได 
           ขอ   ๙๑ ในกรณีท่ีสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูยื่นขอเสนอ หรือเปนคูสัญญา ไมตองวาง
หลักประกัน 

 
สวนท่ี  ๗ 

การคืนหลักประกัน 
 
           ขอ  ๙๒ ใหสวนงานคืนหลักประกันใหแกผูยื่นขอเสนอคูสัญญา  หรือผู คํ้าประกันตาม
หลักเกณฑ ดังนี้ 
   (๑) หลักประกันซองใหคืนใหแกผูยื่นขอเสนอหรือผูคํ้าประกันภายใน ๑๕ วัน นับแต
วันท่ีไดพิจารณาในเบ้ืองตนเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายท่ีคัดเลือกไวซ่ึงเสนอราคาตํ่าสุดไมเกิน   
๒ ราย ใหคืนไดตอเม่ือไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือผูยื่นเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว 
                             (๒) หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญาหรือผูคํ้าประกันโดยเร็วและอยางชาตอง
ไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันท่ีคูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว โดยไมตองรอใหมีการรองขอคืนจาก
คูสัญญา 
           การจัดหาที่ไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง ใหคืนหลักประกันใหแกคูสัญญาหรือ
ผูคํ้าประกันตามอัตราสวนของพัสดุ ซ่ึงมหาวิทยาลัยไดรับมอบไวแลวแตท้ังนี้จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขใน
เอกสารเชิญชวนหรือเอกสารประกวดราคา และในสัญญาดวย 



 
 

๒๕ 

           การคืนหลักประกันท่ีเปนหนังสือคํ้าประกันของธนาคาร ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา
ไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตน ใหรีบสงตนฉบับหนังสือคํ้าประกันใหแกผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา 
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว พรอมกับแจงใหธนาคารผูคํ้าประกันทราบดวย 
 

สวนท่ี  ๘ 
การท้ิงงาน 

 
           ขอ  ๙๓  เม่ือปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้ 
   (๑) ผูท่ีไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาท่ีกําหนด 
                             (๒) เม่ือคูสัญญาของมหาวิทยาลัยหรือผูรับจางชวงท่ีมหาวิทยาลัยอนุญาตใหรับชวง
งานได ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น 
                             (๓) พัสดุท่ีซ้ือหรือจางทําเกิดขอบกพรองข้ึนภายในระยะเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญา
หรือขอตกลงและไมไดรับการแกไขใหถูกตองจาก ผูจําหนาย ผูรับจาง หรือคูสัญญา หรือพัสดุท่ีซ้ือหรือจาง
ไมไดมาตรฐานหรือวัสดุท่ีใชไมไดมาตรฐานหรือไมครบถวนตามท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง ทําให
งานบกพรองเสียหายอยางรายแรง หรือ 
                       (๔) สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภค หากปรากฏวาพัสดุหรือวัสดุท่ีซ้ือหรือจาง 
หรือใชโดยผูรับจางชวงท่ีมหาวิทยาลัยอนุญาตใหรับชวงงานได มีขอบกพรองหรือไมไดมาตรฐาน หรือไม
ครบถวนตาม (๓) 
                              (๕) กรณีการจางท่ีปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงาน หากตรวจสอบแลว
ปรากฏวาผลจากการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวมีขอบกพรอง ผิดพลาด หรือกอใหเกิดความเสียหายแก
มหาวิทยาลัย 
   (๖) มีพฤติกรรมท่ีขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 
   (๗) กรณีอ่ืน ๆ ท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด 
                     ใหสวนงานรายงานอธิการบดี ผานคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสินเพื่อพิจารณา
ใหเปนผูท้ิงงานเม่ืออธิการบดีเห็นชอบและส่ังใหเปนผูท้ิงงานแลว ใหมหาวิทยาลัยแจงเวียนไปยังสวนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยหามกอนิติสัมพันธกับผูท้ิงงานดังกลาว และใหสําเนา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ดวย 
                    ในกรณีท่ีนิติบุคคลใดถูกส่ังใหเปนผูท้ิงงาน ใหคําส่ังดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนดําเนิน
ธุรกิจประเภทเดียวกัน ซ่ึงมีหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานใน
กิจการของนิติบุคคลนั้น เปนบุคคลเดียวกันกับหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจ
ในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลท่ีถูกพิจารณาใหเปนผูท้ิงงานดวย 
                   ในกรณีท่ีบุคคลธรรมดารายใดถูกส่ังใหเปนผูท้ิงงาน ใหคําส่ังดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอ่ืนท่ี
เขาเสนอราคาหรือเสนองาน ซ่ึงมีบุคคลดังกลาวเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือ         
ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย 



 
 

๒๖ 

สวนท่ี ๙ 
จรรยาบรรณ 

 
 ขอ  ๙๔  การปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีพัสดุหรือผูท่ีเกี่ยวของกับการพัสดุตองปฏิบัติตนให

เปนไปตามกฎหมาย มีจริยธรรม และตองยึดจรรยาบรรณ ดังนี้ 
   (๑) ตองวางตัวเปนกลาง ดําเนินการดวยความโปรงใส เท่ียงธรรม สุจริต และคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมเปนหลัก 
   (๒) ตองปฏิบัติงานโดยยึด ขอบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยโดย
เครงครัด 
   (๓) การพิจารณาการดําเนินงานในแตละข้ันตอน ใหคํานึงถึงความถูกตอง ยุติธรรม
และความสมเหตุสมผล 
   (๔) ปฏิบัติตอผูประกอบการ และผูท่ีเกี่ยวของท่ีมาติดตอ หรือเปนคูสัญญา ดวยความ
เอ้ือเฟอและมีน้ําใจ 
   (๕) ปฏิบัติงานรวมกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงานดวยความเอาใจ
ใสใหความชวยเหลือ แสดงความคิดเห็นตรงตามหลักวิชาการ 
   (๖) มีความมุงม่ันท่ีจะพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูใหม ติดตามความกาวหนาและ
การเปล่ียนแปลงงานดานการพัสดุ พรอมปรับเปล่ียนวิธีการทํางานใหทันสมัยอยูเสมอ 
   (๗) ไมเรียก รับ หรือยอมรับ เงิน ทรัพยสินหรือผลประโยชนอ่ืนใดจากผูประกอบการ
หรือผูมีสวนเกี่ยวของท้ังทางตรงและทางออม เพื่อตนเองหรือผูอ่ืนโดยมิชอบ 
 ผูมีอํานาจหรือผูมีหนาท่ีดําเนินการตามขอบังคับนี้ หรือผูหนึ่งผูใดกระทําการใด โดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอ ไมปฏิบัติตามขอบังคับนี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทําการโดยปราศจาก
อํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ี รวมท้ังมีพฤติกรรมท่ีเอ้ืออํานวยใหเกิดความไมเปนธรรมใหถือวาผูนั้น
กระทําผิดจรรยาบรรณและวินัย 
 

หมวด  ๓ 
การควบคุมและการจําหนาย 

สวนท่ี ๑ 
การควบคุม 

 
           ขอ  ๙๕ พัสดุของมหาวิทยาลัยไมวาจะไดมาดวยวิธีใดใหเจาหนาท่ีพัสดุของสวนงานนั้น จัดทํา
ทะเบียนหรือบัญชีไวเปนหลักฐาน 



 
 

๒๗ 

          ขอ  ๙๖ การเก็บรักษาพัสดุ ใหเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ีพัสดุรับผิดชอบทะเบียนและหรือบัญชี
ในการรับจายพัสดุ ใหมีหลักฐานการรับจายโดยละเอียดถูกตองครบถวนตรงกับพัสดุคงเหลือวันใดจะตอง
ตรงกับยอดคงเหลือในทะเบียนและหรือบัญชีวันนั้น การเก็บรักษาตองใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย 
และใหครบถวนถูกตองตรงตามทะเบียนและหรือบัญชี จํานวนพัสดุท่ีควรจะเก็บสํารองใหมีจํานวนเทาท่ี
จําเปน และจัดหามาทดแทนเม่ือมีจํานวนนอยลง 
              ขอ  ๙๗  การเบิกพัสดุ ใหหัวหนาหนวยงานระดับกอง ภาควิชาและหนวยงานอ่ืน ตามประกาศ
ของมหาวิทยาลัย หรือผูท่ีอธิการบดีมอบหมาย ท่ีตองใชพัสดุเปนผูเบิกและใหหัวหนาสวนงานหรือ            
ผูท่ีไดรับมอบหมายเปนผูส่ังจาย 
                    สวนงานใดมีความจําเปน อธิการบดีจะกําหนดวิธีการเบิกจายพัสดุเปนอยางอ่ืนก็ได แลวแจงให
มหาวิทยาลัยทราบดวย 
             ขอ  ๙๘  ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) แลว
ลงบัญชีและหรือทะเบียนทุกคร้ังท่ีมีการจายแลวเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย 

 
การตรวจสอบการรับจายพัสดุประจําป 

 
 ขอ  ๙๙  กอนส้ินเดือนกันยายนของทุกป ใหอธิการบดีแตงต้ังเจาหนาท่ีของสวนงานนั้น        
ซ่ึงมิใชเจาหนาท่ีพัสดุคนหน่ึงหรือหลายคนตามความจําเปนเพื่อทําการตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดต้ังแต
วันท่ี ๑ ตุลาคมปกอน จนถึงวันท่ี ๓๐ กันยายนปปจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันส้ิน
งวดนั้น 

                   ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของ
เดือนตุลาคมเปนตนไปวาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม 
มีพัสดุใดชํารุด เส่ือมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชงานตอไป แลวใหเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตออธิการบดีภายใน ๖๐ วันทําการ นับแตวันเร่ิมดําเนินการตรวจสอบ
พัสดุนั้นเวนแตมีเหตุจําเปนใหขอขยายเวลาตออธิการบดี 
 ขอ ๑๐๐ เม่ืออธิการบดีไดรับรายงานดังกลาวตามขอ ๙๙ และปรากฏวามีพัสดุชํารุดเส่ือม
คุณภาพหรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชงานตอไป ก็ใหแตงต้ังคณะกรรมการข้ึนเพื่อสอบหาขอเท็จจริงข้ึน
คณะหนึ่งโดยใหนําความในขอ ๒๒  มาบังคับใชโดยอนุโลม 
           ถาผลการสอบหาขอเท็จจริงปรากฏวาจะตองมีผูรับผิดชอบใหแตงต้ังคณะกรรมการสอบหาตัว
ผูรับผิดทางละเมิดดวย  

 ขอ ๑๐๑ ผลจากการสอบสวนตามขอ ๑๐๐ เม่ือปรากฏตัวผูตองรับผิดชอบใหดําเนินการ ดังนี้ 
                            (๑) กรณีท่ีสามารถแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมได ใหแกไขซอมแซมโดยคาใชจาย
ท้ังหมดเปนของผูตองรับผิดชอบ 



 
 

๒๘ 

                        (๒) กรณีสูญไป หรือไมสามารถแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมไดใหชดใชเปนพัสดุ
ประเภท ชนิด ลักษณะ และขนาดอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกันโดยสภาพไมเลวไปกวาพัสดุท่ีไดชํารุด
เส่ือมไป หรือสูญไป หรือชดใชเปนเงินตามท่ีอธิการบดีกําหนด 
               กรณีชดใชเปนเงิน ถาผูรับผิดไมสามารถชดใชไดภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับแจงใหชดใชจะ
ผอนผันใหชําระเปนรายเดือนไดแตจะตองชดใชใหเสร็จส้ินภายในเวลาไมเกิน ๑ ป โดยจะตองไดรับอนุมัติ
จากอธิการบดี การผอนผันเกินระยะเวลา ๑ ปใหอธิการบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบการผอนผัน ให ผูรับผิดทําสัญญารับสภาพหนี้
เปนหนังสือพรอมหลักประกันท่ีเหมาะสมไวเปนหลักฐาน และใหมีผลบังคับไดตามกฎหมาย 
 
 

สวนท่ี  ๒ 
การยืม 

 
 ขอ ๑๐๒ ใหยืมหรือนําพัสดุไปใช ใหกระทําไดเฉพาะเพ่ือประโยชนของมหาวิทยาลัยและเพ่ือ
สวัสดิการ 

 ขอ ๑๐๓  การยืมพัสดุประเภทใชคงรูปไปใช ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนหนังสือแสดง
เหตุผลและกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
                            (๑) การยืมในสวนงานหรือระหวางสวนงานใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนงานอนุมัติ
แลวแตกรณี 
                            (๒) การยืมกรณีอ่ืนนอกจาก (๑) ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ 
                  ขอ ๑๐๔ ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพท่ีใชการได
เรียบรอย หากเกิดชํารุดเสียหายหรือใชการไมไดหรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพ
เดิมโดยเสียคาใชจายของตนเองหรือชดใชเปนพัสดุ ประเภท ชนิดขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน 
หรือชดใชเปนเงินตามราคาท่ีเปนอยูในขณะยืมตามท่ีอธิการบดีกําหนด 

   ขอ ๑๐๕ การยืมพัสดุประเภทใชส้ินเปลืองระหวางสวนงานใหกระทําไดเฉพาะเม่ือสวนงาน     
ผูยืมมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวนจะดําเนินการจัดหาไดไมทันการและสวนงานผูใหยืมพัสดุ
นั้น ๆ พอท่ีจะใหยืมไดโดยไมเปนการเสียหายแกสวนงานของตน ใหมีหลักฐานการยืมเปนหนังสือตามท่ี
อธิการบดีกําหนด ท้ังนี้ โดยปกติผูยืมจะตองจัดหาพัสดุประเภทชนิดและปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหกับ
ผูใหยืม 
 ขอ ๑๐๖  เม่ือครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาท่ีแทนมีหนาท่ีติดตามทวงพัสดุท่ีใหยืม
ไปคืนภายใน ๑๐ วัน นับแตวันครบกําหนด กรณีมิไดรับคืนใหรายงานอธิการบดีเพื่อส่ังการตอไป 
 

 
 



 
 

๒๙ 

สวนท่ี  ๓ 
การจําหนาย 

 
          ขอ ๑๐๗ หลังจากการตรวจสอบตามขอ ๑๐๐ แลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชงาน
ตอไปจะส้ินเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีพัสดุเสนอรายงานตออธิการบดีเพื่อพิจารณาส่ังใหดําเนินการ
ตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ 
                            (๑) ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีขายทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลว
ไมไดผลดีใหนําวิธีท่ีกําหนดเกี่ยวกับการซ้ือหรือการจางมาใชโดยอนุโลม เวนแตการขายพัสดุคร้ังหนึ่งซ่ึงมี
ราคาซ้ือ หรือไดมารวมกันไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีพิเศษโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได 
                            (๒) แลกเปล่ียน ใหดําเนินการตามวิธีแลกเปล่ียนท่ีกําหนดไวในขอบังคับนี้ 
                            (๓) โอน ใหโอนแกสวนงานหรือสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอื่นท่ีมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน 
รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถานสาธารณกุศล  
                            (๔) การแปรสภาพหรือทําลาย 

 ขอ ๑๐๘ เงินท่ีไดจากการดําเนินการขอ ๑๐๗ ใหนําสงเปนเงินรายไดของสวนงานนั้น 
              

การจําหนายเปนสูญ 
 

 ขอ ๑๐๙ ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดชอบหรือมีตัวผูรับผิดแตไมสามารถ
ชดใชตามขอ ๑๐๑ (๒) ใหจําหนายพัสดุนั้นเปนสูญ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
                            (๑) ถาพัสดุนั้นมีราคาซ้ือหรือไดมารวมกันไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหอธิการบดีเปน
ผูพิจารณาอนุมัติ 
                            (๒) ถาพัสดุนั้นมีราคาซ้ือหรือไดมารวมกันเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหอธิการบดีอนุมัติ 
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ  
 

การลงจายจากบัญชี 
 

              ขอ ๑๑๐ เม่ือไดดําเนินการจําหนายแลวใหเจาหนาท่ีพัสดุลงจายพัสดุนั้นจากทะเบียนและหรือ
บัญชีทันที แลวรายงานใหอธิการบดี  
           สําหรับพัสดุซ่ึงจะตองจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนดดวย 
 



 
 

๓๐ 

 



 
 

๓๑ 

ภาคผนวก ๑ 
อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการเปดขอเสนอ  

 
 (1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงช่ือกํากับซองบันทึกไวท่ีหนา
ซองวาเปนของผูใด 
                       (2)  ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาท่ีการเงินและใหเจาหนาท่ีการเงินออกใบรับ
ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตอง ใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวยกรณี
หลักประกันซองเปนหนังสือคํ้าประกันใหสงสําเนาหนังสือคํ้าประกันใหธนาคารหรือบริษัทเงินทุนผูออก
หนังสือคํ้าประกันทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย 
                  (3) รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูยื่นขอเสนอพรอมท้ังพัสดุตัวอยาง 
แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายการไวดวย 
 (4)  เม่ือพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆตาม
เง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก 
 (5) เปดซองขอเสนอ และอานแจงราคา พรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูยื่น
ขอเสนอทุกรายโดยเปดเผยตามวัน เวลาและสถานท่ีท่ีกําหนดและตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของ  
ผูยื่นขอเสนอทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือช่ือกํากับไวในใบขอเสนอ และเอกสารประกอบใบ
ขอเสนอทุกแผน 
                     (6) ตรวจสอบความถูกตองคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ ใบเสนอราคาแคตตาล็อกหรือแบบรูป
และรายการละเอียด ตามเง่ือนไขในเอกสารขอเสนอ 
 (7) สงมอบเอกสารขอเสนอและเอกสารหลักฐานอ่ืน ๆ ของผูยื่นเสนอทุกราย พรอมดวย
บันทึกรายงานการดําเนินการ ใหกับคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกภายในเวลาท่ีกําหนด              
เพื่อดําเนินการตอไป 
                       
 

ภาคผนวก ๒ 
อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการพิจารณาผลการคดัเลือก 

  
 (๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ ใบเสนอราคาเอกสารหลักฐานตาง ๆ พัสดุตัวอยาง 
แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่ถูกตองตามเง่ือนไขในเอกสาร
ขอเสนอ 



 
 

๓๒ 

 ในกรณีผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอราคารายละเอียดแตกตางไปจากเง่ือนไขท่ีกําหนดในเอกสาร
ขอเสนอในสวนท่ีมิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่น
ขอเสนอรายอ่ืน หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรนใหผูยื่นขอเสนอโดยไมตัดผูเขายื่น
ขอเสนอรายนั้นออก 
 ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูยื่นขอเสนอรายใดก็ไดแตจะใหผูยื่น
ขอเสนอรายใดเปล่ียนแปลงสาระสําคัญท่ีเสนอไวแลวมิได 
 (๒)  พิจารณาคัดเลือกส่ิงของ หรืองานจางหรือคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอท่ีตรวจสอบแลวตาม 
(๑) ซ่ึงมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเชียงใหมแลวเสนอใหซ้ือหรือจางจากผูยื่น
ขอเสนอท่ีคัดเลือกไวแลวในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวแลวไมยอมเขาสัญญาหรือขอตกลงกับ
มหาวิทยาลัยในเวลาที่กําหนดตามเอกสารขอเสนอ ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเห็น
วาเหมาะสมตอไป 

 (๓)  กรรมการที่ไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการใหทําบันทึกความเห็นแยงพรอมเหตุผล    
ไวดวย 
 (๔)  ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมด
ตออธิการบดี โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

 
ภาคผนวก ๓ 

อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการตรวจรับพัสด ุ
 
 ๑. กรณีตรวจรับพัสด ุ
 (๑)  ตรวจรับพัสดุ ณ ท่ีทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานท่ีซ่ึงกําหนดไวในสัญญาหรือ
ขอตกลง 
            การตรวจรับพัสดุ ณ สถานท่ีอ่ืน ในกรณีท่ีไมมีสัญญาหรือขอตกลงจะตองไดรับอนุมัติจาก
อธิการบดีกอน 
  (๒)  ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานท่ีตกลงกันไวสําหรับกรณีท่ีมีการทดลอง
การใชพัสดุนั้นหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรจะเชิญผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับพัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ีของผูชํานาญการหรือ
ผูทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได 
            ในกรณีจําเปนท่ีไมสามารถตรวจนับเปนจํานวนหนวยท้ังหมดได ใหตรวจรับตามหลัก
วิชาการสถิติ 
   (๓) โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงและใหดําเนินการให
เสร็จส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด 



 
 

๓๓ 

   (๔)  เม่ือตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบ
พัสดุถูกตองครบถวนต้ังแตวันท่ีผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสงแลวมอบแกเจาหนาท่ีพัสดุพรอมกับทํา
ใบตรวจรับ โดยลงช่ือไวเปนหลักฐานอยางนอยสองฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจาง ๑ ฉบับและรายงานให
อธิการบดีทราบ 
           ในกรณีท่ีเห็นวาพัสดุท่ีสงมอบมีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง 
ใหรายงานอธิการบดีผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ เพื่อทราบหรือส่ังการแลวแตกรณี 
            คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจลงชื่อตรวจรับพัสดุในใบสงสินคาเปนหลักฐานแทนใบ
ตรวจรับได 
  (๕) กรณีท่ีผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวนหรือสงมอบครบจํานวน 
แตไมถูกตองท้ังหมดถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอ่ืนใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนท่ี
ถูกตองโดยถือปฏิบัติตาม (๔) และโดยปกติใหรีบรายงานอธิการบดีเพื่อแจงใหผูขายหรือ 
  ผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการนับแตวันตรวจพบ แตท้ังนี้ไมตัดสิทธ์ิของสวนงานท่ีจะ
ปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนท่ีสงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น 
  (๖)  การตรวจรับพัสดุท่ีประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยาง
หนึ่งไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดย
ปกติใหรีบรายงานอธิการบดี เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันท่ีตรวจพบ 
   (๗)  ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุ ใหบันทึกความเห็นแยงไวในใบตรวจ
รับหรือแนบติดกับใบตรวจรับ แลวเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาส่ังการ 
     (๘)  การลงมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตองเปนเอกฉันท 
 
 ๒.  กรณีตรวจงานจางกอสราง 
  (๑) กํากับ ติดตาม และเรงรัดการดําเนินงานใหเปนไปตามท่ีตกลงกันไวในสัญญาหรือ
ขอตกลงเปนหนังสือ 
  (๒) ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของคูสัญญาใหเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือ
ขอตกลงเปนหนังสือ และรายงานเหตุการณแวดลอมท่ีผูควบคุมงานโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการ
ละเอียดและขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมท้ังรับทราบหรือพิจารณาการส่ังหยุดงานหรือพักงานของ  
ผูควบคุมงานแลวรายงานหัวหนาสวนงานเพื่อพิจารณาส่ังการตอไป 
  (๓) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีท่ีเห็นวาตามหลักวิชาการชาง      
ไมนาจะเปนไปได ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ 
โดยใหมี อํานาจส่ังเปล่ียนแปลงแกไขเพ่ิมเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามท่ีเห็นสมควร และตามหลัก
วิชาการชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา 



 
 

๓๔ 

  (๔) โดยปกติใหตรวจผลงานท่ีคูสัญญาสงมอบภายใน ๓ วันทําการนับแตวันท่ีประธาน
กรรมการไดรับทราบการสงมอบงานและใหทําการตรวจรับใหเสร็จส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด 
  (๕) เม่ือตรวจเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและ
ขอกําหนดในสัญญาและมีความเรียบรอย ม่ันคงแข็งแรง ปลอดภัย เปนไปตามหลักวิชาการท่ีดี ใหถือวา
คูสัญญาสงมอบงานครบถวนต้ังแตวันท่ีคูสัญญาสงงานจางนั้น และใหทําเปนหนังสือรับรองผลการ
ปฏิบัติงานท้ังหมดหรือเฉพาะงวดแลวแตกรณีโดยลงช่ือไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับ
จาง ๑ ฉบับ และเจาหนาท่ีพัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง 
และรายงานใหหัวหนาสวนงานทราบ 
  (๖) ในกรณีท่ีเห็นวาผลงานท่ีสงมอบท้ังหมด หรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียด และขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานหัวหนาสวนงานผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเพื่อทราบหรือส่ัง
การแลวแตกรณี 
  (๗) ในกรณีท่ีกรรมการบางคนไมยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอหัวหนาสวน
งานเพ่ือพิจารณาส่ังการ ถาหัวหนาสวนงานส่ังการใหตรวจรับงานจางนั้นไว จึงจะดําเนินการตาม (๖) 
  (๘) เสนอความเห็นตอหัวหนาสวนงานกรณีการงดหรือลดคาปรับ การขยายเวลาทําการตาม
สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ รวมท้ังการแกไขสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือและการบอกเลิกสัญญา
หรือขอตกลงเปนหนังสือ 
  (๙) หากตรวจพบความผิดปกติในการดําเนินงานของคูสัญญาใหรีบทํารายงานเปนลายลักษณ
อักษรเสนอหัวหนาสวนงาน 
  (๑๐) พิจารณาระงับขอพิพาทเบ้ืองตน 
 

ภาคผนวก ๔ 
คุณสมบตัิ อํานาจและหนาท่ีของผูควบคุมงาน 

  
 
                       (๑)   ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานท่ีท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือท่ีตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ 
ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ โดยส่ังเปล่ียนแปลง
แกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามท่ีเห็นสมควร และตามหลักวิชาการชาง เพื่อใหเปนไปตามแบบ
รูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็ส่ังใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวน
หนึ่งสวนใด หรือท้ังหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําส่ัง และให
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที 



 
 

๓๕ 

                       (๒)  ในกรณีท่ีปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน 

หรือเปนท่ีคาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้น จะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา

แตเม่ือสําเร็จแลวจะไมม่ันคงแข็งแรงหรือไมเปนไปตามหลักวิชาการชางท่ีดีหรือไมปลอดภัย ใหส่ังพักงาน

นั้นไวกอนแลวรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยเร็ว 

                       (๓)  จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมท้ังผลการ

ปฏิบัติงานอยางนอย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไว

เพื่อมอบใหแกเจาหนาท่ีพัสดุเม่ือเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของมหาวิทยาลัยเพื่อ

ประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาท่ี 

           การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดข้ันตอนการปฏิบัติงานและวัสดุท่ีใช

ดวย 

                     (๔)  ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละ

งวดใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ทราบภายใน ๓ วันทําการนับแตวันถึงกําหนดนั้น ๆ 

 

 

ภาคผนวก ๕ 

อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการแลกเปล่ียนพัสด ุ

 

      (๑)  ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุท่ีตองการแลกเปล่ียนตามสภาพปจจุบันของพัสดุนั้น 

                  (๒)  ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุท่ีจะไดรับจากการแลกเปล่ียนวาเปนของใหมท่ียังไมเคยใชงาน

มากอน เวนแตพัสดุเกาท่ีจะไดรับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเปนความจําเปนไมทําใหมหาวิทยาลัยตองเสีย

ประโยชนหรือเพื่อประโยชนแกมหาวิทยาลัย 

                  (๓)  เปรียบเทียบราคาพัสดุท่ีจะแลกเปล่ียนกัน โดยพิจารณาจากราคาท่ีประเมินตาม (๑) และ

ราคาพัสดุท่ีจะไดรับจากการแลกเปล่ียน ซ่ึงถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคาในทองตลาด

โดยท่ัวไป 

                (๔)  ตอรองกับผูเสนอราคารายท่ีคณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปล่ียน 

                   (๕)  เสนอความเห็นตออธิการบดี เพื่อพิจารณาส่ังการ 

 
           
 



 
 

๓๖ 

ภาคผนวก ๖ 
อํานาจและหนาท่ีของคณะกรรมการจางท่ีปรึกษา 

 
 (๑)  พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของท่ีปรึกษาทุกรายท่ียืน่ขอเสนอ 
 (๒) พิจารณาอัตราคาจางและคาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเกี่ยวเนื่องกบับริการที่จะจาง 
 (๓)  ใหเชิญท่ีปรึกษาท่ีเหน็สมควรจางมาเจรจาตอรองใหไดราคาท่ีเหมาะสม 
 (๔)  พิจารณาเง่ือนไขตาง ๆ ท่ีจะกําหนดในสัญญา 
 (๕)  รายงานผลการพิจารณาและความเห็น พรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไวท้ังหมดตออธิการบดี 
เพื่อส่ังการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
 

ภาคผนวก ๗ 
อํานาจและหนาท่ีคณะกรรมการจางออกแบบและควบคุมงาน  

 
                  (๑)  รับและพิจารณา การเสนองานของผูเสนองาน คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวน
สถาปนิก และหรือวิศวกรท่ีประจํา และไมประจํา หลักฐานเสนอผลงานท่ีไดเคยปฏิบัติมาแลวของผูเสนอ
งานแลวแตกรณี และลงลายมือกํากับไวในในเสนองานเพ่ือเปนหลักฐาน 
 (๒)  เม่ือไดพิจารณาเสร็จแลว เห็นสมควรดําเนินการตอไปประการใดใหรายงานตออธิการบดี
ผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุพรอมดวยหลักฐาน    ตามปกติคณะกรรมการ ควรเสนอจาง   ผูท่ีมีขอกําหนด
เหมาะสมท่ีสุด เวนแตผูเสนองานดังกลาวไมสามารถรับงานในกรณีใดก็ตาม 

 
ภาคผนวก ๘ 

คุณสมบัตขิองผูยื่นขอเสนอ 
 
 บุคคลท่ีจะเขายื่นขอเสนอหรือเจรจาตอรองราคาในการจัดซ้ือจัดจาง อยางนอยตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้ 
  (๑) มีความสามารถตามกฎหมาย 
 (๒)ไมเปนบุคคลลมละลาย 
 (๓) ไมอยูระหวางเลิกกจิการ 
 (๔) ไมเปนบุคคลซ่ึงถูกระบุช่ือไวในบัญชีรายช่ือผูท้ิงงานของทางราชการ 
 ในกรณีการจัดจางกอสรางของสวนงาน บุคคลตามวรรคหน่ึง ตองไมเปนผูเกี่ยวของกับท่ี
ปรึกษาออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางอาคาร 



 
 

๓๗ 

ภาคผนวก ๙ 
เอกสารเชิญชวน 

 
 เอกสารเชิญชวนใหเขายื่นขอเสนอหรือเจรจาตอรองอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 
 (๑) ช่ือและท่ีอยูของสวนงานท่ีประสงคจะจัดซ้ือจัดจาง 
 (๒) ประเภท ลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพของพัสดุท่ีจะจัดซ้ือจัดจาง รวมท้ังสถานท่ีสงมอบ
พัสดุ สถานท่ีใหบริการ และแบบแปลน  แผนผัง หรือรูปแบบของส่ิงกอสราง 
 (๓) คุณสมบัติของบุคคลท่ีจะเขายื่นขอเสนอหรือเจรจาตอรองราคา 
 (๔) ระยะเวลาในการสงมอบพัสดุ กําหนดเวลาแลวเสร็จของงาน หรือตารางเวลาการใหบริการ 
 (๕) วัน เวลา และสถานท่ียื่นขอเสนอ 
 (๖) เอกสารหลักฐานท่ีตองใชในการยื่นขอเสนอ 
 (๗) รายละเอียดของราคาพัสดุท่ีเสนอ ซ่ึงตองรวมคาลิขสิทธ์ิ คาขนสง คาภาษี คาประกัน และ
คาใชจายอ่ืนๆ ดวย 
 (๘) ภาษาและสกุลเงินท่ีใชในการยื่นขอเสนอ 
 (๙) ระยะเวลาการยืนราคา 
 (๑๐) เกณฑในการพิจารณาขอเสนอ 
 (๑๑) วัน เวลา และสถานท่ีในการเปดขอเสนอ 
 (๑๒) ช่ือ ตําแหนง หมายเลขโทรศัพทติดตอ ของเจาหนาท่ีท่ีมีหนาท่ีรับผิดชอบในการจัดซ้ือ
จัดจางคร้ังนั้น 
 (๑๓) ขอกําหนดในการสัญญา และแบบฟอรมของสัญญา 
 (๑๔) ขอสงวนสิทธิของมหาวิทยาลัย ในกรณีท่ีผูยื่นขอเสนอหรือเจรจาตอรองราคามีคุณสมบัติ
ไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในเอกสารเชิญชวน 
 (๑๕) สิทธิในการยกเลิกการจัดซ้ือจัดจาง 
 (๑๖) หลักเกณฑและวิธีการวางหลักประกันขอเสนอและหลักประกันสัญญา มูลคาของ
หลักประกัน การคืนหลักประกัน และการยดึหลักประกัน 
                          

 


