ขอบังคับ มหาวิทยาลัยเชียงใหม
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑
-----------------------------เพื่อใหการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุของมหาวิทยาลัยเปนไปดวยความเรียบรอย คลองตัว
คุมคา มีประสิทธิภาพ โปรงใสและตรวจสอบได อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) แหง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเชียงใหม พ.ศ. ๒๕๕๑ และมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยในคราวประชุม
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๑ จึงออกขอบังคับไวดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ บรรดา ขอบังคับ คําสั่ง ประกาศหรือขอตกลงอื่นใดที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือ
มีขอขัดแยงกับขอบังคับนี้ใหใชขอบังคับนี้แทน
ขอ ๔ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้
หมวด ๑
ขอความทั่วไป
สวนที่ ๑
นิยาม
ขอ ๕ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายความวา มหาวิทยาลัยเชียงใหม
“สภามหาวิทยาลัย” หมายความวา สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม
“สวนงาน”
หมายความวา สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานมหาวิทยาลัย
สวนงานวิชาการ และสวนงานอื่น ตามประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการจัดตั้งสวนงานของ
มหาวิทยาลัย
“สํานักงานมหาวิทยาลัย” หมายความวา สํานักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม
“อธิการบดี” หมายความวา อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม
“หัวหนาสวนงาน” หมายความวา หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการ
สํานักงานมหาวิทยาลัย หัวหนาสวนงานวิชาการ และหัวหนาสวนงานอื่น ตามประกาศของมหาวิทยาลัย

๒
“คณะกรรมการนโนบายการเงินและทรัพยสิน” หมายความวา คณะกรรมการนโยบาย
การเงินและทรัพยสินตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวยการบริหารการเงิน พ.ศ. ๒๕๕๑
“คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลั ย” หมายความว า คณะกรรมการประกอบดว ย
อธิการบดี รองอธิการบดี หัวหนาสวนงานวิชาการ และหัวหนาสวนงานอื่น ตามโครงสรางของมหาวิทยาลัย
ที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
“หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา หัวหนาหนวยงานระดับกอง เลขานุการสวนงาน
หรือเทียบเทา หรือบุคคลอื่นที่ไดรับการแตงตั้งจากอธิการบดี
“การพัสดุ” หมายความวา การจัดหา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอื่นๆ
ที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
“การบริหารพัสดุ” หมายความวา การเก็บรักษา การเบิกจาย การยืม การแลกเปลี่ยน
ตรวจสอบ บํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ
“พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
“งานบริการ” หมายความวา งานจางเหมาบริการจากผูมีอาชีพใหบริการและใหหมาย
รวมถึงการจางที่ปรึกษาดวย
“การซื้อ”
หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิด ทั้งที่มีการติดตั้ง การทดลอง และ
บริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น ๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง
“การจาง” หมายความวา การจางทําของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางบุคลากรตามขอบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม วาดวย
การบริหารงานบุคคลและการจางที่ปรึกษา
“การเชา” หมายความวา การเชาสังหาริมทรัพยหรืออสังหาริมทรัพย
“การจัดหา” หมายความวา การไดมาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จาง เชา หรือโดยวิธีอื่นตามที่
กําหนดไวในขอบังคับนี้
“การจัดทําเอง” หมายความวา การจัดทําพัสดุขึ้นใชเองไมวาจะเปนการจัดซื้อจัดจาง
เพื่อใหไดพัสดุแลวนํามาทําเปนพัสดุขึ้นใหมหรือการนําพัสดุที่มีอยูแลวมาทําเปนพัสดุขึ้นใหมรวมไปถึงการ
ออกแบบ และควบคุมงานกอสราง
“การจางออกแบบและควบคุมงาน” หมายความวา การจางนิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดา
ที่ป ระกอบธุ รกิ จ ด า นการออกแบบและควบคุ ม งานก อสร าง เพื่อดํ า เนิ น การออกแบบและควบคุ ม งาน
กอสราง
“การจางที่ปรึกษา” หมายความวา การจางบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเปนผูให
คําปรึกษาหรือแนะนําแกมหาวิทยาลัยในดานวิศวกรรม สถาปตยกรรม กฎหมาย เศรษฐศาสตร การเงิน
การคลัง สิ่งแวดลอม วิทยาศาสตร เทคโนโลยี สาธารณสุข การออกแบบ การควบคุมงาน การศึกษาวิจัย
และอื่น ๆ
“เจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา เจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุ
หรือผูที่ไดรับแตงตั้งจากอธิการบดีใหมีหนาที่ หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุตามขอบังคับนี้

๓
“งานกอสราง” หมายความวา งานกอสราง จัดทํา ปรับปรุงซอมแซม ตกแตงหรือตอ
เติมอาคาร งานรื้อถอน งานเคลื่อนยายอาคาร
“อาคาร” หมายความวา สิ่งปลูกสรางถาวรที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได เชน อาคาร
ที่ทําการ โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬาหรือสิ่งปลูกสรางอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันรวมตลอดถึง
สิ่งกอสรางอื่น ๆ ซึ่งสรางขึ้นเพื่อประโยชนใชสอยสําหรับอาคารนั้น ๆ เชน เสาธง ทอระบายน้ํา หอถังน้ํา
ถนน ระบบประปา เปนตน และสิ่งที่เปนสวนประกอบของอาคาร เชน ระบบปรับอากาศ ลิฟต เฟอรนิเจอร
ฯลฯ และสิ่งกอสรางอื่น ๆ
“งานกอสรางสาธารณูปโภค” หมายความวา งานกอสราง ซอมแซมและบํารุงรักษา
ระบบการประปา การไฟฟ า การสื่ อ สาร การโทรคมนาคม การระบายน้ํ า และการอื่ น ที่ เ กี่ ย วข อ งซึ่ ง
ดําเนินการในระดับพื้นดิน ใตพื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
“ผูยื่นขอเสนอ” หมายความวา นิติบุคคล หรือบุคคลธรรมดาที่ประกอบธุรกิจบริการ
ด า นการซื้ อ ขาย การแลกเปลี่ ย น การให ก ารรั บ จ า ง หรื อ การออกแบบ การควบคุ ม งานก อ สร า งหรื อ
สวนราชการ สถาปนิก วิศวกรหรือผูชํานาญการสาขาใดสาขาหนึ่งในสังกัดมหาวิทยาลัย
“วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส” หมายความวา การจัดหาพัสดุโดยกําหนดใหผูยื่นขอเสนอ
ไดเสนอราคาแขงขันกันดวยระบบอิเล็กทรอนิกสภายในระยะเวลาและสถานที่ที่กําหนดโดยใหปฏิบัติตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่มหาวิทยาลัยกําหนด
“ผูยื่นขอเสนอที่มีผลประโยชนรวมกัน” หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่
เขายื่นขอเสนอขายในการซื้อพัสดุของมหาวิทยาลัย หรือเขาเสนอราคาเพื่อรับจางทําพัสดุหรือเขาเสนองาน
เพื่อรับจางเปนที่ปรึกษา หรือรับจางออกแบบและควบคุมงานใหแกมหาวิทยาลัย เปนผูมีสวนไดเสียไมวา
โดยทางตรงหรือทางออมในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลอื่นที่เขาเสนอราคา หรือเขาเสนองาน
ตอมหาวิทยาลัย ในคราวเดียวกัน
การมีสวนไดสวนเสีย ไมวาโดยทางตรงหรือทางออมของบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล
ดังกลาวขางตน ไดแก การที่บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคลดังกลาวมีความสัมพันธกันในลักษณะใดลักษณะ
หนึ่งดังตอไปนี้
(๑) มีความสัมพันธกันในเชิงบริหาร โดยผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหารหรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลรายหนึ่งมีอํานาจ
หรือสามารถใชอํานาจในการบริหารจัดการกิจการของบุคคลธรรมดาหรือของนิติบุคคลอีกรายหนึ่งหรือ
หลายรายที่เสนอราคาหรือเสนองานตอมหาวิทยาลัยในคราวเดียวกัน
(๒) มีความสัมพันธกันในเชิงทุน โดยผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือผูเปน
หุนสวนไมจํากัดความรับผิดชอบในหางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัด เปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญในบริษัท
จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เสนอราคาตอมหาวิทยาลัยในคราวเดียวกัน

๔
คําวา “ผูถือหุนรายใหญ” ใหหมายความวา ผูถือหุน ซึ่งถือหุนเกินกวารอยละยี่สิบหาใน
กิจการนั้น หรือในอัตราอื่นตามที่คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสินเห็นสมควรประกาศกําหนด
สําหรับกิจการบางประเภท หรือบางขนาด
(๓) มีความสัมพันธกันในลักษณะไขวกันระหวาง (๑) และ (๒) โดยผูจัดการ หุนสวน
ผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของบุคคลธรรมดา หรือของ
นิติบุคคลรายหนึ่งเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด หรือเปนผูถือหุนรายใหญใน
บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด อีกรายหนึ่งหรือหลายรายที่เขาเสนอราคาตอมหาวิทยาลัยในคราว
เดียวกัน หรือในนัยกลับกัน
การดํารงตําแหนงการเปนหุนสวน หรือเขาถือหุนดังกลาวขางตนของคูสมรส หรือบุตรที่
ยังไมบรรลุนิติภาวะของบุคคลใน (๑) (๒) หรือ (๓) ใหถือวาเปนการดํารงตําแหนงการเปนหุนสวนหรือ
การถือหุนของบุคคลดังกลาว
ในกรณี บุ ค คลใดใช ชื่ อ บุ ค คลอื่ น เป น ผู จั ด การ หุ น ส ว นผู จั ด การ กรรมการผู จั ด การ
ผูบริหาร ผูเปนหุนสวน หรือผูถือหุนโดยที่ตนเองเปนผูใชอํานาจในการบริหารที่แทจริง หรือเปนหุนสวน
หรือผูถือหุนที่แทจริงของหางหุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด แลวแตกรณี และหาง
หุนสวน หรือบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดที่เกี่ยวของ ไดเสนอราคาตอมหาวิทยาลัยในคราวเดียวกัน
ใหถือวาผูยื่นขอเสนอนั้นมีความสัมพันธกันตาม (๑) (๒) หรือ (๓) แลวแตกรณี
“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม” หมายความวา การที่ผูยื่นขอเสนอราย
หนึ่งหรือหลายรายกระทําการอยางใด ๆ อันเปนการขัดขวาง หรือเปนอุปสรรค หรือไมเปดโอกาสใหมีการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาหรือเสนองานตอมหาวิทยาลัยไมวาจะกระทําโดยการสมยอม
กันหรือโดยการให ขอให หรือรับวาจะให เรียก รับ หรือยอมจะรับเงิน หรือทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใด
หรือใชกําลังประทุษราย หรือขมขูวาจะใชกําลังประทุษราย หรือแสดงเอกสารอันเปนเท็จ หรือกระทําการใด
โดยทุ จ ริ ต ทั้ งนี้ โดยมี วัต ถุป ระสงคท่ีจ ะแสวงหาประโยชนใ นระหวา งผูยื่ น ขอ เสนอดว ยกั น หรื อเพื่ อ
ประโยชนแกผูยื่นขอเสนอรายหนึ่งรายใดเปนผูมีสิทธิทําสัญญากับมหาวิทยาลัย หรือเพื่อหลีกเลี่ยงการ
แขงขันราคาอยางเปนธรรม หรือเพื่อใหเกิดความไดเปรียบ โดยมิใชเปนไปในทางประกอบธุรกิจปกติ
สวนที่ ๒
การใชบังคับและการมอบอํานาจ
ขอ ๖ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับเกี่ยวกับพัสดุทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ยกเวนพัสดุที่ไดมาตาม
ระเบียบหรือขอตกลงอื่นที่มีหลักเกณฑและวิธีการไดมาไวโดยเฉพาะ
อธิการบดีมีอํานาจในการวางหลักเกณฑและแนวทางปฏิ บัติเพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตาม
ขอบังคับนี้ โดยไมขัดหรือแยงกับขอบังคับนี้

๕
ขอ ๗ อธิการบดีเปนผูมีอํานาจสั่งการและดําเนินการตามขอบังคับนี้ และอาจมอบอํานาจเปน
หนังสือแกผูดํารงตําแหนงใดเปนผูดําเนินการแทนก็ได โดยใหคํานึงถึงระดับตําแหนงหนาที่และความ
รับผิดชอบของผูที่จะไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ และภายในวงเงินที่กําหนด
ผูรับมอบอํานาจจะตองปฏิบัติตามขอบังคับนี้อยางเครงครัด และจะตองรับผิดชอบตาม บท
กําหนดโทษในขอ ๙
ขอ ๘ ใหคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสินมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุดังนี้
(๑) ตีความ และวินิจฉัยชี้ขาดปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
(๒)
พิจารณาและวินิจฉัยชี้ขาด การอนุมัติยกเวน หรือผอนผันการไมปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้
(๓) เสนอความเห็นตออธิการบดีในการพิจารณาสั่งใหผูเสนอราคาหรือคูสัญญาเปน
ผูทิ้งงาน และการเพิกถอนรายชื่อผูทิ้งงาน
สวนที่ ๓
บทกําหนดโทษ
ขอ ๙ ผูมีอํานาจหรือหนาที่ดําเนินการตามขอบังคับนี้ หรือผูหนึ่งผูใดกระทําการโดยจงใจ หรือ
ประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามขอบังคับนี้หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริตหรือกระทําการโดยปราศจาก
อํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่สอใหมีการสมยอมกันในการเสนอราคา หรือมี
ผลประโยชนทับซอนหรือมีพฤติกรรมที่แสดงวาเปนผูมีสวนไดสวนเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมถือ
วาผูนั้นกระทําผิดวินัย และอาจถูกลงโทษทางวินัย ตามขอบังคับมหาวิทยาลัย วาดวยการบริหารงานบุคคล
การลงโทษทางวินัย ไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนจากความรับผิดทางอาญา หรือความรับผิด
ในทางแพงแตประการใด
สวนที่ ๔
หลักการบริหารพัสดุ
ขอ ๑๐ การบริหารพัสดุของทุกสวนงานตองกอใหเกิดประโยชนสูงสุดแกมหาวิทยาลัย โดย
การจัดทํางบประมาณรายจายแตละป ใหหนวยงานที่รับผิดชอบจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ และปรับให
สอดคลองกับงบประมาณที่ไดรับจัดสรร เพื่อใหพรอมดําเนินการการจัดหาพัสดุใหแลวเสร็จภายในเวลาที่
กําหนดไวตามแผนการจัดหา และตองสอดคลองกับหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) คุ ม ค า โดยพั ส ดุ ที่ จั ด ซื้ อ จั ด จ า งต อ งมี คุ ณ ภาพหรื อ คุ ณ ลั ก ษณะที่ ต อบสนอง
วัตถุประสงคในการใชงานของสวนงานมากที่สุด มีราคาที่เหมาะสม และมีแผนการบริหารงานพัสดุที่
เหมาะสมและชัดเจน

๖
(๒) โปรงใส โดยการจัดซื้อจัดจางพัสดุและการบริหารพัสดุตองกระทําโดยเปดเผย
เปดโอกาสใหมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีหลักฐานการดําเนินงานชัดเจนและมีการเปดเผยขอมูลการ
จัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุในทุกขั้นตอน
(๓) มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยตองมีการวางแผนการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุลวงหนาเพื่อใหการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุเปนไปอยางตอเนื่องและมีการประเมิน
และเปดเผยผลสัมฤทธิ์ของการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุทุกป
(๔) ตรวจสอบได โดยมีการเก็บขอมูลดําเนินการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
อยางเปนระบบเพื่อประโยชนในการตรวจสอบ
หมวด ๒
การจัดหา
สวนที่ ๑
กระบวนการจัดซื้อจัดจางพัสดุ
ขอ ๑๑ การจัดซื้อจัดจางพัสดุ กระทําได ๓ วิธีคือ
(๑) วิธีประกวดราคา
(๒) วิธีคัดเลือก
(๓) วิธีพิเศษ
ขอ ๑๒ วิธีประกวดราคาไดแก การจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
โดยการประกาศเชิญชวนใหผูประกอบการทั่วไปที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดเขายื่นขอเสนอ
ในกรณีการจัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหดําเนินการดวยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส
เพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย สวนงานอาจเลือกวิธีประกวดราคาในกรณีวงเงินจัดซื้อจัดจาง
ต่ํากวา ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท ก็ได
ขอ ๑๓ วิธีคัดเลือก ไดแกการจัดซื้อจัดจาง โดยการเชิญชวนเฉพาะผูประกอบการที่มีคุณสมบัติ
ตรงตามที่กําหนดซึ่งต อ งไม น อ ยกวาสามรายใหเ ขายื่ น ขอเสนอ เวน แต ใ นงานนั้ น มีผูประกอบการที่มี
คุณสมบัติตรงตามที่กําหนดนอยกวาสามราย
กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ใหใชวิธีคัดเลือก
(ก) ใชวิธีประกวดราคาแลว ไมไดผลดีหรือไมมีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอนั้นไมเปน
ผลดีตอมหาวิทยาลัย
(ข) พัสดุที่ตองการจัดซื้อจัดจางมีคุณลักษณะเฉพาะเปนพิเศษหรือซับซอน หรือตอง
ผลิต กอสราง หรือใหบริการโดยผูประกอบการที่มีฝมือโดยเฉพาะ หรือมีความ ชํานาญเปนพิเศษ หรือมี
ทักษะสูง และผูประกอบการนั้นมีจํานวนจํากัด

๗
ขอ ๑๔ วิธีพิเศษ ไดแกการซื้อหรือการจางโดยการเชิญชวนผูประกอบการที่มีคุณสมบัติตามที่
กําหนดใหเขายื่นขอเสนอหรือเขามาเจรจาตอรองโดยตรง
กรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้ใหใชวิธีพิเศษ
(ก) ดําเนินการดวยวิธีประกวดราคา และวิธีคัดเลือกหรือใชวิธีคัดเลือกแลวแตไมมีผู
ยื่นขอเสนอหรือดําเนินการแลวไมไดผลดี
(ข) การจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีการผลิตจําหนายหรือใหบริการทั่วไปและมีวงเงินในการ
จัดซื้อจัดจางครั้งหนึ่งไมเกิน 300,000 บาท
(ค) เปนพัสดุตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจเสียหายแกมหาวิทยาลัย
(ง) เปนพัสดุที่โดยลักษณะของการใชงาน หรือมีขอจํากัดทางเทคนิคที่จําเปนตอง
ระบุยี่หอเปนการเฉพาะ
(จ) การจัดซื้อจัดจางที่มีผูประกอบการซึ่งมีคุณสมบัติโดยตรงเพียงรายเดียว หรือการ
จัดซื้อจัดจางพัสดุจากผูประกอบการซึ่งเปนตัวแทนจําหนายหรือตัวแทนผูใหบริการโดยชอบดวยกฎหมาย
เพียงรายเดียวในประเทศไทยและไมมีพัสดุอื่นที่จะใชทดแทนได
(ฉ) พัสดุการเรียนการสอนการวิจัย และการบริการสาธารณสุข ที่เปนประโยชนตอ
การใชงานของมหาวิทยาลัยโดยคํานึงถึงประโยชนสูงสุดที่มหาวิทยาลัยไดรับ ความคงทน และการบริการ
หลังการขาย โดยใหตอรองราคาตามความเหมาะสม
(ช) พัสดุที่จะจัดซื้อจัดจางเปนพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ไดจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว
และมีความจําเปนตองจัดซื้อจัดจางเพิ่มเติม เพื่อความสมบูรณ หรือตอเนื่องในการใชพัสดุนั้น โดยมูลคาของ
พัสดุที่จัดซื้อจัดจางเพิ่มเติมจะตองไมสูงกวาพัสดุที่ไดจัดซื้อจัดจางไวกอนแลว
(ซ) เปนงานจางซอมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอน
จึงจะประมาณคาซอมไดเชนงานจางซอมเครื่องจักรกล เครื่องมือกลเครื่องไฟฟา เครื่องอิเล็กทรอนิกส
เปนตน
(ฌ) เปนพัสดุที่เปนที่ดินและสิ่งกอสรางซึ่งจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
(ญ) เปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศหรือดําเนินการโดยผานองคการ
ระหวางประเทศ
ขอ ๑๕ การดําเนินการจัดซื้อจัดจาง ตามขอ ๑๑ (๑) และ (๒) ใหสวนงานประกาศรางขอบเขต
ของงานหรือรายละเอียดของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจางและรางเอกสารเชิญชวน (ดูภาคผนวก ๙) ที่ไดรบั อนุมตั ิ
จากอธิการบดีแลวดําเนินการตามขอ ๒๕ หรือ ขอ ๓๘(๑)
ขอ ๑๖ การแบงซื้อแบงจางที่ทําใหมหาวิทยาลัยเสียประโยชนหรือเพื่อหลีกเลี่ยงการปฏิบัติ
ตามขอบังคับนี้จะกระทํามิไดเวนแตเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยหากมีความจําเปนตองแบงซื้อแบงจาง
ใหทําบันทึกชี้แจงเหตุผลตออธิการบดีเพื่อขออนุมัติกอนดําเนินการ
ขอ ๑๗ ในกรณี มี ป ญ หาในกระบวนการจั ด ซื้ อ จั ด จ า งพั ส ดุ ให ส ว นงานนํ า เสนอ
คณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสิน ภายใน ๑๕ วัน

๘
รายงานขอซื้อหรือขอจาง
ขอ ๑๘ ก อ นดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า ง นอกจากการซื้ อ ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า งตามข อ ๑๙
ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนออธิการบดี ตามรายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง
(๓) ราคาในทองตลาดในขณะนั้นที่สืบทราบหรือประมาณราคาไดหรือราคาที่เคยซื้อ
หรือจางครั้งหลังสุดภายในระยะเวลา ๒ ปงบประมาณ
(๔) วงเงิ น ที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ า ง ให ร ะบุ ว งเงิ น งบประมาณที่ จ ะซื้ อ หรื อ จ า งในครั้ ง นั้ น
ทั้งหมด
(๕) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
(๖) วิธีที่จะซื้อหรือจาง และเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น ๆ
(๗) ขอเสนออื่น ๆ
รายงานตามวรรคหนึ่งจะทําเพื่อการจัดซื้อจัดจางพัสดุรายการเดียวหรือหลายรายการ
พรอมกันก็ได
การซื้อหรือการจางในวงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาทใหเจาหนาที่พัสดุหรือเจาหนาที่
ผู รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง านนั้ น ดํ า เนิ น การไปก อ นโดยให ซื้ อ จากร า นจํ า หน า ยตามประกาศของ
มหาวิทยาลัย แลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตอผูมีอํานาจ เมื่อไดรับการอนุมัติแลวใหถือวารายงาน
ดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
ในกรณีที่พัสดุบางรายการไมสามารถจัดซื้อไดจากรานคาตามประกาศของ
มหาวิทยาลัยใหเจาหนาที่พสั ดุทําเรื่องขออนุมัติจากหัวหนาสวนงาน เพื่อจัดซื้อจากรานคาอื่นโดยใหมีการ
เปรียบเทียบราคาอยางนอย 3 รายพรอมราคาลาสุดที่สวนงานเคยจัดซื้อ
ขอ ๑๙ การซื้อที่ดินหรือการซื้อที่ดินพรอมสิ่งกอสราง ทุกกรณีตองไดรับความเห็นชอบจาก
สภามหาวิทยาลัย
กอนดําเนินการซื้อที่ดินและสิ่งกอสรางใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนอตออธิการบดี
ตามรายการ ดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อ
(๒) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งกอสรางที่ตองการซื้อรวมทั้งเนื้อที่และทองที่ที่
ตองการ
(๓) ราคาประเมินของทางราชการในทองถิ่นนั้น
(๔) ราคาซื้อขายที่ดินหรือสิ่งกอสรางใกลเคียงบริเวณที่จะซื้อครั้งหลังสุดประมาณ
๓ ราย

๙
(๕) วงเงินที่จะซื้อ โดยใหระบุวงเงินงบประมาณที่จะซื้อในครั้งนั้นทั้งหมด ถาไมมี
วงเงินงบประมาณที่จะซื้อ ใหระบุวงเงินที่ประมาณวาจะซื้อในครั้งนั้น
(๖) วิธีที่จะซื้อและเหตุผลที่ตองซื้อโดยวิธีนั้น
(๗) ขอเสนออื่น ๆ
ขอ ๒๐ เมื่ออธิการบดีใหความเห็นชอบตามรายงานที่เสนอตามขอ ๑๘ หรือ ขอ ๑๙ แลวให
เจาหนาที่พัสดุดําเนินการตามวิธีการซื้อหรือวิธีการจางนั้น ๆ ตอไปได
กรรมการ
ขอ ๒๑ ในการดําเนินการจัดซื้อจัดจางแตละครั้ง ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อ
ปฏิบัติการตามขอบังคับนี้ พรอมกับกําหนดระยะเวลาในการดําเนินการของคณะกรรมการแลวแตกรณี คือ
(๑) คณะกรรมการเปดขอเสนอ
(๒) คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก
(๓) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ใหคณะกรรมการแตละคณะรายงานผลการดําเนินการตออธิการบดี ภายในระยะเวลา
ที่กําหนด ถามีเหตุที่ทําใหรายงานลาชาใหเสนออธิการบดีพิจารณาขยายเวลาใหตามความจําเปน
สําหรับการจัดซื้อจัดจางตามขอ ๑๔ ในวงเงินไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท ไมตองแตงตั้ง
คณะกรรมการตาม(๑) (๒) และ (๓) แตใหแตงตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยประจําหรือขาราชการคนหนึ่งซึ่ง
มิใชผูจัดซื้อหรือจัดจางเปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจางนั้นและใหปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจการจางก็ได
กรณีการจัดซื้อจัดจางตามขอ ๑๔ ในวงเงินเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท แตไมเกิน ๓๐๐,๐๐๐
บาท ไมตองแตงตั้งคณะกรรมการตาม (๑) และ (๒) แตใหแตงตั้งคณะกรรมการตาม (๓) เพื่อปฏิบัติตาม
ขอบังคับนี้
ขอ ๒๒ คณะกรรมการตาม ขอ ๒๑ แตละคณะใหประกอบดวย
รองอธิการบดี ผูชวยอธิการบดี รองหัวหนาสวนงาน ผูชวยหัวหนาสวนงาน หัวหนา
ภาควิ ชา หรื อ หน ว ยงานวิชาการที่ เ รีย กชื่ ออยางอื่น ที่ เ ที ย บเทาภาควิชา คณาจารยป ระจํ า ผูอํา นวยการ
สํานัก งานมหาวิทยาลัย หัวหนาสํานักงานสภามหาวิทยาลัย ผูอํานวยการกอง เลขานุการของสวนงาน
หัวหนาหนวยงานที่ปฏิบัติหนาที่บริหารและธุรการ ในสวนงานอื่น ผูชํานาญการและผูเชี่ยวชาญ และให
เจาหนาที่พัสดุเปนกรรมการและเลขานุการ
องคประกอบของคณะกรรมการขึ้นอยูกับประเภทของสวนงานและประเภทของพัสดุ
ที่จะจัดซื้อจัดจางจํานวนกรรมการขึ้นอยูกับวงเงินงบประมาณที่จะจัดซื้อจัดจาง
(ก) การจัดซื้อจัดจางวงเงินไมเกิน ๒ ลานบาท ใหแตงตั้งคณะกรรมการตามวรรคแรก
ไมนอยกวา ๓ คน

๑๐
(ข) การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งวงเงิ น เกิ น ๒ ล า นบาทแต ไ ม เ กิ น ๓๐ ล า นบาท ให แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการตามวรรคแรกจํานวนไมนอยกวา ๕ คน
(ค) การจัดซื้อจัดจางวงเงินเกิน ๓๐ ลานบาทใหแตงตั้งคณะกรรมการตามวรรคแรก
จํานวนไมนอยกวา ๗ คน
(ง) สวนงานใดไมสามารถมีคณะกรรมการครบตาม (ก) (ข) และ(ค)ใหสวนงานนั้น
ขอแตงตั้งเพิ่มจากสวนงานอื่นจนครบตามจํานวนที่กําหนด
ถาประธานกรรมการ ไมมาหรือไมสามารถปฏิบัติหนาที่ได และมีกรรมการมาประชุม
ไมนอยกวากึ่งหนึ่งของคณะกรรมการ ใหกรรมการที่มาประชุมเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งเปนประธาน
การประชุมเฉพาะคราวนั้น
ในการจัดซื้อจัดจางครั้งเดียวกัน หามแตงตั้งคณะกรรมการตามขอ ๒๑ (๒) และ (๓)
ซ้ํากัน
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการแตละชุดใหเปนไปตามที่กําหนดไวในภาคผนวก
ขอ ๒๓ ในการประชุมปรึกษาของคณะกรรมการแตละคณะ ตองมีกรรมการมาพรอมกันไม
นอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน กรรมการทั้งหมด ใหประธานกรรมการและกรรมการแตละคนมีเสียงหนึ่งใน
การลงมติของคณะกรรมการใหถือเสียงขางมาก ถาคะแนนเสียงเทากัน ใหประธานกรรมการออกเสียง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเปนเสียงชี้ขาด เวนแตคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใหถือมติเอกฉันท
กรรมการของคณะใดไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการใหทําบันทึกความเห็นแยงไวดวย
การจัดทําประกาศเชิญชวน
ขอ ๒๔ ใ ห เ จ า ห น า ที่ พั ส ดุ จั ด ทํ า ป ร ะ ก า ศ เ ชิ ญ ช ว น ต า ม ที่ ม ห า วิ ท ย า ลั ย กํ า ห น ด
โดยมีสาระสําคัญดังนี้
(๑) รายการพัสดุที่ตองการซื้อหรืองานที่ตองการจาง
(๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิยื่นขอเสนอ (ดูภาคผนวก ๘)
(๓) กําหนดวัน เวลา รับซอง และปดการรับซอง และเปดซองขอเสนอ
(๔) สถานที่และระยะเวลาในการขอซื้อเอกสารและราคาของเอกสาร
วิธีประกวดราคา
ขอ ๒๕ การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีประกวดราคา ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการดังนี้
(๑) ป ด ประกาศเชิ ญ ชวนโดยเป ด เผย ณ ที่ ทํ า การของส ว นงานและที่ ก องคลั ง
สํานักงานมหาวิทยาลัย
(๒) ส ง ประกาศไปยั ง สถานี วิ ทยุ ก ระจายเสี ย งหรื อ วิ ท ยุ โ ทรทั ศน หรื อ ประกาศใน
หนังสือพิมพ

๑๑
(๓) เผยแพรทางเว็ปไซตของสวนงาน และของมหาวิทยาลัยเชียงใหม
การดําเนินการตามวรรคหนึ่งหากเห็นสมควรจะสงประกาศเชิญชวนไปยังผูมีอาชีพ
ขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรงหรือจะใชโดยวิธีอื่นอีกดวยก็ไดแตตองกระทํากอนขายเอกสารไมนอย
กวา ๗ วันทําการ
ขอ ๒๖ การขายเอกสารขอ เสนอ ในการประกวดราคาซึ่ ง รวมทั้ งคุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ หรื อ
รายละเอียดใหกระทํา ณ สถานที่ที่ผูตองการสามารถติดตอไดโดยสะดวกและไมเปนเขตหวงหามกับจะตอง
จัดเตรียมไวใหมากพอสําหรับความตองการของผูมาขอซื้อที่มีอาชีพขายหรือรับจางทํางานอยางนั้นอยาง
นอยรายละ ๑ ชุดโดยไมมีเงื่อนไขอื่นในการขาย
การขายเอกสารขอเสนอตองกระทําไมนอยกวา ๗ วันทําการ และจะตองเวนชวงเวลาสําหรับ
การคํานวณราคาของผูจะเขาเสนอราคากอนวันรับซองประกวดราคาตามความเหมาะสม
การขายเอกสารขอเสนอ ใหกําหนดราคาขายตามความเหมาะสม ถามีการยกเลิกการประกวด
ราคาครั้งนั้นและมีการประกวดราคาใหม ใหผูซื้อเอกสารขอเสนอครั้งกอนมีสิทธิใชเอกสารขอเสนอนั้น
หรือไดรับเอกสารขอเสนอใหมโดยไมตองเสียเงินคาซื้อเอกสารขอเสนออีก และหากมีการยกเลิกการ
ประกวดราคา ผูซื้อเอกสารมีสิทธิขอคืนเงินคาซื้อเอกสารขอเสนอไดโดยใหทําเปนหนังสือยื่นแสดงความ
จํานงขอคืนเงินภายในกําหนดเวลา ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับแจง
ขอ ๒๗ กอนวันเปดขอเสนอ หากมีความจําเปนที่จะตองชี้แจงหรือใหรายละเอียดเพิ่มเติม
เพื่ อ ประโยชนแ กม หาวิท ยาลั ย หรื อ มี ค วามจํา เปน ตอ งแก ไ ขคุณ ลั ก ษณะเฉพาะหรือ รายละเอีย ดที่ เ ป น
สาระสําคัญ ซึ่งมิไดกําหนดไวในเอกสารขอเสนอ ตั้งแตตน ใหจัดทําเปนเอกสารขอเสนอเพิ่มเติมพรอมกับ
แจงเปนหนังสือใหผูที่ขอซื้อเอกสารขอเสนอไปแลวทุกรายดวย
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากจะเปนเหตุใหผูยื่นขอเสนอไมสามารถยื่นขอเสนอไดทันตาม
กําหนดเดิม ใหเลื่อนวัน เวลารับซอง ปดการรับซอง และเปดซองขอเสนอตามความจําเปนดวย
ขอ ๒๘ นอกจากกรณีที่กําหนดไวตามขอ ๒๗ เมื่อถึงกําหนดวันรับซองขอเสนอหามมิใหรน
หรือเลื่อน หรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลารับซองและเปดซองขอเสนอ
ขอ ๒๙ เมื่อคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกแลวปรากฏวามีผูยื่นขอเสนอรายเดียว หรือ
มีผูยื่นขอเสนอหลายรายแตถูกตองตรงตามรายละเอียดและเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารเพียงรายเดีย ว
ให เ สนออธิ ก ารบดี ย กเลิ ก การประกวดราคาครั้ ง นั้ น แต ถ า คณะกรรมการเห็ น ว า มี เ หตุ ผ ลสมควรที่ จ ะ
ดําเนินการตอไปไดโดยไมตองยกเลิกการประกวดราคาใหดําเนินการเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ
กรณีผูยื่นขอเสนอ เสนอราคาสูงกวาวงเงินที่จัดซื้อหรือจาง ใหนําความตามขอ ๓๙ มาใชโดย
อนุโลม
ขอ ๓๐ ในกรณี ไ ม มี ผู ยื่ น ข อ เสนอหรื อ มี แ ต ไ ม ถู ก ต อ งตรงตามรายละเอี ย ดและเงื่ อ นไขที่
กําหนดใหเสนออธิการบดียกเลิกการประกวดราคาครั้งนี้ เพื่อดําเนินการประกวดราคาใหม หากอธิการบดี
เห็นวาการประกวดราคาใหมจะไมไดผลดีจะสั่งใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือก หรือวิธีพิเศษก็ได

๑๒
ขอ ๓๑ หลังจากการประกวดราคาแลวแตยังไมไดทําสัญญาหรือตกลงซื้อหรือจางกับผูยื่น
ขอเสนอรายใด ถามีความ จําเปนเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยเปนเหตุใหตองเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญใน
รายการละเอียด หรือเงื่อนไขที่กําหนดไวในเอกสารขอเสนอซึ่งทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบระหวาง
ผูยื่นขอเสนอดวยกันใหอธิการบดีพิจารณายกเลิกการประกวดราคาครั้งนั้น
ขอ ๓๒ การจัดซื้อจัดจางที่มีลักษณะจําเปนจะตองคํานึงถึงเทคโนโลยีของพัสดุและหรือ
ขอกําหนดคุณสมบัติของผูเขาเสนอราคา ซึ่งอาจจะมีขอเสนอที่ไมอยูในฐานเดียวกันเปนเหตุใหมีปญหาใน
การพิจารณาตัดสิน และเพื่อ ขจัดปญหาดังกลาว จําเปนตองใหมีการปรับปรุงขอเสนอใหครบถวน และ
เปนไปตามความตองการกอนพิจารณาดานราคาใหถือปฏิบัติเชนเดียวกับการประกวดราคาทั่วไป เวนแต
กําหนดใหผูเขาเสนอราคายื่นซองขอเสนอโดยแยกเปน
(๑) ซองขอเสนอดานเทคนิคและขอเสนออื่น ๆ
(๒) ซองขอเสนอดานราคา
ทั้งนี้ ใหกําหนดวิธีการ ขั้นตอนและหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารขอเสนอดวย
ขอ ๓๓ เพื่อใหเปนไปตามขอ ๓๒ ใหคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกทําหนาที่เปด
ซองเทคนิคของผูยื่นขอเสนอแทนคณะกรรมการเปดขอเสนอ โดยถือปฏิบัติตามภาคผนวก ๒
(๑) พิจารณาขอเสนอทางเทคนิค และขอเสนออื่นของผูเขาเสนอราคาทุกราย และ
คัดเลือกเฉพาะรายที่เสนอไดตรงหรือใกลเคียงตามมาตรฐานความตองการของสวนงานมากที่สุด ในกรณี
จําเปนสามารถเรียกผูยื่นขอเสนอมาชี้แจงในรายละเอียดขอเสนอเปนการเพิ่มเติมขอหนึ่งขอใดก็ได
(๒) เปดซองราคาเฉพาะรายที่ไดผานการพิจารณาคัดเลือกตาม (๑) แลวสําหรับรายที่
ไมผานการพิจารณาใหสงคืนซองขอเสนอดานราคาโดยไมเปดซอง
ขอ ๓๔ การจัดซื้อจัดจางที่เปดโอกาสใหผูเขายื่นขอเสนอยื่นขอเสนอทางการเงินมาดวยให
กําหนดใหผูยื่นขอเสนอยื่นซองขอเสนอทางการเงินแยกมาตางหากและใหเปดซองขอเสนอทางการเงิน
พรอมกับการเปดซองราคาตามขอ ๓๒ (๒) เพื่อทําการประเมินเปรียบเทียบตอไป ทั้งนี้ใหกําหนดวิธีการ
ขั้นตอนและหลักเกณฑการพิจารณาไวเปนเงื่อนไขในเอกสารขอเสนอดวย
วิธีคัดเลือก
ขอ ๓๕ การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือกใหเจาหนาที่พัสดุจัดทําเอกสารเชิญชวนตามที่
มหาวิทยาลัยกําหนดและกรณีที่จะใหมีการยื่นซองทางไปรษณียไดใหกําหนดวิธีการปฏิบัติไวใหชัดเจนใน
เอกสารเชิญชวนดวย
การเผยแพร เ อกสารเชิ ญ ชวนให จั ด ทํ า เป น ประกาศอย า งน อ ยให แ สดงรายการ
ดังตอไปนี้
(๑) รายการพัสดุที่ตองการซื้อหรืองานที่ตองการจาง
(๒) คุณสมบัติของผูมีสิทธิยื่นขอเสนอ (ดูภาคผนวก 8)
(๓) กําหนดวิธีการ สถานที่ วัน เวลา รับซอง ปดการรับซองและราคาของเอกสาร

๑๓
ขอ ๓๖ กอนวันเปดขอเสนอ หากมีความจําเปนที่จะตองชี้แจงหรือใหรายละเอียดเพิ่มเติมเพื่อ
ประโยชนแกมหาวิทยาลัยหรือมีความจําเปนตองแกไขคุณลักษณะ หรือรายละเอียดที่เปนสาระสําคัญให
จัดทําเปนเอกสารขอเสนอเพิ่มเติมกับแจงเปนหนังสือใหผูที่สนใจจะยื่นขอเสนอทุกรายดวย
การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง หากเปนเหตุใหผูยื่นขอเสนอไมสามารถยื่นซองขอเสนอไดทัน
ตามกําหนดเดิม ใหเลื่อนวัน เวลารับซอง ปดการรับและเปดซองขอเสนอตามความจําเปนดวย
ขอ ๓๗ นอกจากกรณีที่กําหนดไวตามขอ ๓๖ เมื่อถึงกําหนดวันเปดขอเสนอ หามมิใหรน
เลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกําหนดเวลาเปดขอเสนอ
ขอ ๓๘ การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือกใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) กอนวันเปดซองไมนอยกวา ๓ วัน ใหเจาหนาที่พัสดุปดประกาศเชิญชวนไวโดย
เปดเผย ณ ที่ทําการของสวนงานนั้น หรือที่กองคลัง สํานักงานมหาวิทยาลัย หรือสงใบประกาศดังกลาวไป
ยังผูมีอาชีพขายหรือรับจางทํางานนั้นโดยตรงก็ได
(๒) ใหผูยื่นขอเสนอ ผนึกซองจาหนาถึงประธานกรรมการเปดขอเสนอการซื้อหรือ
การจางครั้งนั้น และสงถึงสวนงานผูดําเนินการตามวันเวลา และสถานที่ที่กําหนดโดยยื่นโดยตรงตอสวน
งานหรือสงทางไปรษณียลงทะเบียน ในกรณีสวนงานกําหนดใหกระทําได
(๓) ใหเจาหนาที่พัสดุ รับซองขอเสนอที่ยื่นมาทุกรายโดยไมเปดซอง พรอมระบุวัน
และเวลาที่รับซอง ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอมายื่นซองโดยตรงใหออกใบรับใหแกผูยื่นซอง สําหรับกรณีที่เปน
การยื่นซองทางไปรษณียใหถือวันและเวลาที่สวนงานนั้นลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง และใหสง
มอบซองแกหัวหนาเจาหนาที่พัสดุทันที เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองขอเสนออีก
(๔) ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเก็บรักษาซองขอเสนอทุกรายโดยไมเปดซองขอเสนอ
และเมื่อถึงกําหนดเวลาเปดซองขอเสนอแลวใหสงมอบซองขอเสนอพรอมทั้งรายงานผลการรับซองตอ
คณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือกเพื่อดําเนินการตอไป
ขอ ๓๙ การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งโดยวิ ธี คั ด เลื อ กที่ ป รากฏว า ราคาของผู ยื่ น ข อ เสนอรายที่
คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางยังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือจางใหคณะกรรมการพิจารณาผลการ
คัดเลือก ดําเนินการดังนี้
(๑) เรียกผูยื่นขอเสนอรายนั้นมาตอรองราคาใหต่ําที่สุดเทาที่จะทําไดหากผูย่นื ขอเสนอ
รายนั้นยอมลดราคาลงอยูในวงเงินที่จะซื้อหรือจาง ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูยื่นขอเสนอรายนั้น
(๒) ถาผูยื่นขอเสนอตาม (๑) ไมยอมลดราคาหรือลดราคาแลวแตยังสูงกวาวงเงินที่จะ
ซื้อหรือจาง ใหเรียกผูยื่นขอเสนอที่คณะกรรมการเห็นสมควรซื้อหรือจางทุกรายมาตอรองราคาใหมพรอม
กันดวยวิธียื่นขอเสนอภายในกําหนดระยะเวลาอันสมควร หากรายใดไมมายื่นซองใหถือวารายนั้นยื่นตาม
ราคาที่เสนอไวเดิมทั้งนี้ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูที่ลดราคาลงต่ําสุดอยูภายในวงเงินที่จะซื้อหรือจาง
(๓) ถาปรากฏวา ราคาต่ําสุดของรายที่ไดตอรองราคาใหมยังสูงกวาวงเงินที่จะซื้อหรือ
จาง หรือไมมีผูใดยินยอมลดราคาเลยใหเสนอความเห็นตออธิการบดีเพื่อประกอบการใชดุลยพินิจวาสมควร
ลดรายการ ลดจํานวน หรือลดเนื้องาน หรือขอเงินเพิ่มเติมหรือยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง

๑๔
วิธีพิเศษ
ขอ ๔๐ การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษ ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการตามขอ ๒๑ เพื่อ
ดําเนินการดังตอไปนี้
(๑) การจัดซื้อจัดจางตามขอ ๑๔(ก) (ข) (ค) (ง) (จ) (ฉ) (ช) (ซ) (ฌ) ใหเชิญชวน
ผูประกอบการที่จําหนายพัสดุหรือผูมีอาชีพรับจางทํางานที่มีคุณสมบัติตามที่กําหนดเขายื่นขอเสนอหากเห็น
ว าราคาที่ เสนอนั้ น ยั ง สู ง กวาราคาในทอ งตลาดหรื อราคาที่ก รรมการเห็น สมควรใหเ จรจาตอรองเท า ที่
จะทําได
(๒) ในกรณีเปนพัสดุที่จําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศใหเสนออธิการบดีเพื่อ
ติดต อสั่ งซื้ อโดยตรงจากตางประเทศ ในกรณีที่เปน พัสดุที่ตองซื้อจากตางประเทศซึ่งเกิดขึ้ นโดยมิไ ด
คาดหมายไวกอน และไมอาจดําเนินการตามปกติไดใหเจาหนาที่ผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานดําเนินการ
ไปกอนแลวรีบรายงานขอความเห็นชอบตออธิการบดี โดยมิตองแตงตั้งคณะกรรมการตามขอ ๒๑ (๑) และ
(๒) และเมื่ออธิการบดีไดใหความเห็นชอบแลวใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับโดย
อนุโลม
(๓) ในกรณี พั ส ดุ ที่ เ ป น ที่ ดิ น และสิ่ ง ก อ สร า งซึ่ ง จํ า เป น ต อ งซื้ อ เฉพาะแห ง ให เ ชิ ญ
เจาของที่ดินโดยตรงใหเขายื่นขอเสนอและใหเจรจาตอรองโดยตรง และใหคณะกรรมการรายงานผลการ
พิจารณา และความเห็นพรอมเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตออธิการบดีเพื่อสั่งการโดยเสนอผานหัวหนา
เจาหนาที่พัสดุ
ขอ ๔๑ ในกรณี มี ค วามจํ า เป น ต อ งใช พั ส ดุ นั้ น อั น เนื่ อ งมาจากการเกิ ด เหตุ ก ารณ ที่ ไ ม อ าจ
คาดหมายได และไมอาจดําเนินการตามปกติไดทันหรือฉุกเฉินเนื่องจากอุบัติภัย หรือภัยพิบัติ ใหเจาหนาที่
พั ส ดุ ห รื อ ผู รั บ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ ง านนั้ น ดํ า เนิ น การไปก อ น แล ว รี บ รายงานขอความเห็ น ชอบต อ
อธิการบดี และเมื่อไดรับความเห็นชอบแลวใหถือวารายงานดังกลาวเปนหลักฐานการตรวจรับพัสดุ
การจัดทําเอง
ขอ ๔๒ การจัดทําเอง ใหกระทําไดโดยทําเปนใบสั่งงานและใหถือวาเปนเอกสารประกอบใบ
ตั้งหนี้เพื่อเบิกจายเงินได การจายเงินลวงหนาตามขอนี้ใหกระทําไดแตตองไมเกินรอยละ ๕๐ ของพัสดุที่
จัดทํา
อํานาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจาง
ขอ ๔๓ การสั่งซื้อหรือสั่งจางครั้งหนึ่งใหเปนอํานาจของอธิการบดี และอธิการบดีอาจมอบ
อํานาจใหแกผูดํารงตําแหนงใดก็ไดเปนผูสั่งซื้อสั่งจาง สําหรับวงเงินที่จะมอบนั้นใหอยูในดุลยพินิจของ
อธิการบดี

๑๕
การจายเงินลวงหนา
ขอ ๔๔ การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาใหแกผูขายหรือผูรับจางจะกระทํามิไดเวนแตมี
ความจําเปนตองจายใหกระทําโดยความเห็นชอบของอธิการบดีในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การซื้ อ หรื อ การจ า งจากส ว นราชการ หน ว ยงานตามกฎหมายว า ด ว ยระเบี ย บ
บริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
หรือรัฐวิสาหกิจ จายไดไมเกินรอยละ ๕๐ ของราคาซื้อหรือราคาจาง
(๒) การซื้อพัสดุจากสถาบันของรัฐในตางประเทศ ใหจายตามที่ตกลงกั บองคการ
ระหวางประเทศ
(๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนังสือ หรือการจัดซื้อฐานขอมูลสําเร็จรูป
(CD-ROM) ที่มีลักษณะจะตองบอกรับเปนสมาชิกกอนและมีกําหนดการออกเปนวาระดังเชนวารสาร หรือ
การบอกรับเปนสมาชิกอินเตอรเน็ต เพื่อใหสามารถใชประโยชนเรียกคนหาขอมูลขาวสาร จากแหลงขอมูล
ตาง ๆ โดยอาศัยระบบเครือขายคอมพิวเตอรใหจายไดเทาที่จายจริง
(๔) การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา และวิธีคัดเลือก จายไดไมเกินรอยละ ๑๕
ของราคาซื้อหรือราคาจาง แตทั้งนี้จะตองกําหนดอัตราคาพัสดุหรือคาจางที่จะจายลวงหนาไวเปนเงื่อนไขใน
เอกสารเชิญชวนและเอกสารประกวดราคาดวย
(๕) การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ใหจายไดไมเกินรอยละ ๑๕ ของราคาซื้อหรือ
ราคาจาง
ขอ ๔๕ กรณีมีความจําเปนตองจายเงินมัดจําคาซื้อที่ดินใหจายไดไมเกินรอยละ ๑๐ ของราคา
ที่ดินทั้งนี้ตองขออนุมัติจากอธิการบดีกอน
ขอ ๔๖ การจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๔๔ (๑) (๒) และ (๓)ไมตองเรียก
หลักประกันสวนการจายเงินคาพัสดุหรือคาจางลวงหนาตามขอ ๔๔ (๔) (๕) และขอ ๔๕ ผูขายหรือ
ผูรับจางจะตองนําหลักประกันตามขอ ๘๙ มาค้ําประกันเงินที่รับลวงหนาไป
การจายเงินใหแกผูขายหรือผูรับจางตามธรรมเนียมการคาระหวางประเทศ ใหเปดเลตเตอรออฟ
เครดิต หรือโดยวิธีใชดราฟต ใหกระทําไดโดยไมถือวาเปนการจายเงินลวงหนา
การคืนหลักประกันเงินที่รับไวลวงหนาใหแกผูขาย หรือผูรับจาง ใหเปนไปตามที่กําหนดไวใน
สัญญาหรือขอตกลง
สวนที่ ๒
การจางที่ปรึกษา
ขอ ๔๗ การจางที่ปรึกษาใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนออธิการบดีตามรายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางที่ปรึกษา
(๒) ขอบเขตโดยละเอียดของงานที่จะจางที่ปรึกษา (Term of Reference)

๑๖
(๓) คุณสมบัติของที่ปรึกษาที่จะจาง
(๔) วงเงินคาจางที่ปรึกษาโดยประมาณ
(๕) กําหนดระยะแลวเสร็จของงาน
(๖) ขอเสนออื่น ๆ
ขอ ๔๘ ใหสวนงานออกหนังสือเชิญผูเสนองานที่ปรึกษา ยื่นขอเสนอเพื่อรับงานโดยใหยื่น
ซองเสนอดานเทคนิคและขอเสนอดานราคาพรอมกัน โดยแยกเปน ๒ ซอง
ขอ ๔๙ ในการดําเนินการจางที่ปรึกษาแตละครั้ง ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการจางที่
ปรึกษาขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อปฏิบัติตามขอบังคับนี้ประกอบดวย ประธานกรรมการ ๑ คน และกรรมการอยาง
นอย ๒ คน ในกรณีจําเปนหรือเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัย ใหแตงตั้งผูทรงคุณวุฒิในงานที่จะจางที่
ปรึกษาเปนกรรมการดวยก็ได
ขอ ๕๐ ในการประชุมของคณะกรรมการ ใหนําความตามขอ ๒๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๕๑ การจางที่ปรึกษาใหดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกและเปนอํานาจของอธิการบดีในวงเงิน
๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
กรณีวงเงินเกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหอธิการบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
ขอ ๕๒ อั ต ราค า จ า งที่ ป รึ ก ษา ให เ ป น ไปตามความเหมาะสมและประหยั ด โดยคํ า นึ ง ถึ ง
องคประกอบตาง ๆ เชน ลักษณะของงานที่จะจาง อัตราคาจางของงานในลักษณะเดียวกันที่หนวยงาน
ภายนอกมหาวิทยาลัยหรือรัฐวิสาหกิจเคยจาง จํานวนคน-เดือน เทาที่จําเปน ดัชนีคาครองชีพ เปนตน
ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาจางลวงหนาใหจายไดไมเกินรอยละ ๑๕ ของคาจางตาม
สัญญา และที่ปรึกษาจะตองจัดใหธนาคารภายในประเทศหนึ่งหรือหลายธนาคารเปนผูค้ําประกันเงินคาจาง
ที่ไดรับลวงหนาไปนั้น และใหผูวาจางคืนหนังสือค้ําประกันดังกลาวแกที่ปรึกษาเมื่อพนขอผูกพันตาม
สัญญาแลว ทั้งนี้ใหกําหนดเปนเงื่อนไขไวในสัญญาดวย
ขอ ๕๓ การทําสัญญาจางที่ปรึกษาใหผูรับจางวางหลักประกันผลงานโดยกําหนดมูลคาเปน
จํานวนเงินในอัตราไมต่ํากวารอยละ ๕ แตไมเกินรอยละ ๑๐ ของราคาคาจางตามสัญญาเปนเงินสดหรือ
หนังสือค้ําประกัน ธนาคารภายในประเทศตามที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๕๔ ในกรณีที่สวนราชการภายนอกมหาวิทยาลัย รัฐวิสาหกิจ เปนคูสัญญา ไมตองวาง
หลักประกัน
ขอ ๕๕ ใหสวนงานคืนหลักประกันผลงานใหแกคูสัญญา หรือผูค้ําประกันโดยเร็ว อยางชา
ตองไมเกิน ๑๕ วันนับแตวันที่อธิการบดีอนุมัติ

๑๗
สวนที่ ๓
การออกแบบและควบคุมงาน
ขอ ๕๖ อธิการบดีมีอํานาจแตงตั้งบุคคลากรของมหาวิทยาลัยดําเนินการออกแบบและควบคุม
งานกอสราง
ขอ ๕๗ เพื่อประโยชนแกมหาวิทยาลัย ใหอธิการบดีมีอํานาจจางสวนราชการภายนอก หรือ
เอกชน ออกแบบและควบคุมงานกอสรางได
ขอ ๕๘ การจางออกแบบและควบคุมงานกอสราง กระทําได ๒ วิธี คือ
(๑) วิ ธี พิ เ ศษ ได แ ก ก ารจ า งครั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ว งเงิ น ค า ก อ สร า งตามโครงการหนึ่ ง ๆ
ไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
(๒) วิธีคัดเลือก ไดแกการจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินคาจางกอสรางตามโครงการหนึ่ง ๆ
เกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
หากดําเนินการโดยวิธีคัดเลือกแลวไมไดผลดี ใหอธิการบดีพิจารณาใหดําเนินการใหม
หรือดําเนินการโดยวิธีพิเศษ
รายงานขอจางออกแบบและควบคุมงาน
ขอ ๕๙ กอนดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานกอสราง ใหเจาหนาที่พัสดุรายงานตอ
อธิการบดี ตามรายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจางออกแบบและควบคุมงาน
(๒) ขอบเขตของงาน รวมทั้งรายละเอียดเทาที่จําเปน
(๓) วงเงินงบประมาณ คากอสราง
(๔) ประมาณการคาจาง
(๕) กําหนดเวลาแลวเสร็จ
(๖) วิธีที่จะจางและเหตุผลที่ตองจางวิธีนั้น กรณีจางโดยวิธีพิเศษ ใหระบุช่ือผูเสนอ
งานที่สวนงานเห็นสมควรจางมาดวย
(๗) ขอเสนออื่น ๆ
เมื่ออธิการบดีใหความเห็นชอบรายงานที่เสนอแลว ใหเจาหนาที่พัสดุดําเนินการจางตอไปได
ขอ ๖๐ การจางออกแบบ และควบคุมงานกอสรางอาคาร โดยวิธีพิเศษใหสวนงานเลือกจาง
ผูเสนองานรายใดรายหนึ่งที่มีคุณสมบัติเหมาะสมได
ขอ ๖๑ การจางออกแบบ และควบคุมงาน โดยวิธีคัดเลือกใหเจาหนาที่จัดทําประกาศเชิญชวน
โดยอยางนอยใหแสดงรายการ ดังตอไปนี้

๑๘
(๑) ความตองการดานประโยชนใชสอยของอาคารและขอบเขตของที่ดินและสิ่งปลูก
สราง
(๒) กําหนดวัน เวลา และสถานที่เปดและปดรับการเสนองาน
(๓) เงื่อนไขและระยะเวลาการออกแบบ
(๔) กําหนดใหผูเสนองานวางหลักประกันซองตามชนิดและจํานวนในขอ ๘๙ และ
ขอ ๙๐ และใหเงื่อนไขวาถาผูเสนองานถอนการเสนองานหรือไมไปทําสัญญากับสวนงานภายในกําหนดให
ริบหลักประกันซอง หรือเรียกรองจากธนาคารผูค้ําประกันและสงวนสิทธิที่จะถือวา ผูที่ไมไปทําสัญญากับ
สวนงานเปนผูทิ้งงานดวย ทั้งนี้ยกเวนผูเสนองานที่เปนสวนงาน ไมตองมีหลักประกันซอง
ขอ ๖๒ ใหเจาหนาที่พัสดุ ดําเนินการดังนี้
(๑) ปดประกาศไวในที่เปดเผย ณ ที่ทําการของสวนงานนั้น และที่กองคลัง สํานักงาน
มหาวิทยาลัย
(๒) สงประกาศไปยัง สมาคมวิชาชีพสถาปตยกรรมและวิศวกรรมหรือสํานักงานที่
ประกอบธุรกิจดังกลาวการดําเนินการดังกลาวขางตน ตองกระทํากอนวันรับซองเสนองานไมนอยกวา
๒๐ วัน
(๓) เผยแพรทางเว็ปไซตของสวนงานและของมหาวิทยาลัย
ขอ ๖๓ ในการดําเนินการจางออกแบบและควบคุมงานโดยวิธีคัดเลือกแตละครั้งใหอธิการบดี
แตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งประกอบดวย ประธาน ๑ คน และกรรมการอื่นอีกอยางนอย ๒ คน และ
ควรมีผูทรงคุณวุฒิ หรือผูชํานาญในกิจการนี้เขารวมเปนกรรมการดวย
ขอ ๖๔ในการประชุมของคณะกรรมการตามขอ ๖๓ ตองมีกรรมการมาประชุมไมนอยกวากึ่ง
หนึ่งของจํานวนกรรมการทั้งหมดจึงเปนองคประชุม การประชุมของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง ใหนํา
ความตามขอ ๒๓ มาใชบังคับโดยอนุโลม
ขอ ๖๕ การจางออกแบบ และควบคุมงานกอสรางอาคารครั้งหนึ่งหนึ่งใหเ ปนอํานาจของ
อธิการบดี
การตรวจและรับมอบงาน
ขอ ๖๖ ในการจ า งออกแบบและควบคุ ม งานก อ สร า งแต ล ะครั้ ง ให อ ธิ ก ารบดี แ ต ง ตั้ ง
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงานเพื่อปฏิบัติการตามที่กําหนดไวในระเบียบนี้
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ประกอบดวยประธาน ๑ คน และกรรมการอื่นอีกอยาง
นอย ๒ คน และควรใหมีผูทรงคุณวุฒิหรือผูชํานาญในกิจการนั้นเขารวมเปนกรรมการดวย
คณะกรรมการดังกลาวตองมีจํานวนไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของจํานวนทั้งหมดจึงจะดําเนินการ
ตามที่กําหนดไวได

๑๙
ขอ ๖๗ คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน มี หนาที่ตรวจและควบคุมงานออกแบบและ
กอสรางอาคารวาถูกตองตามเกณฑที่ระบุไวในสัญญา
เมื่อตรวจเห็นเปนการถูกตองครบถวนแลวใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานโดยลงชื่อไวเปน
หลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับจาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงิน
และรายงานใหอธิการบดีทราบ
การบริหารสัญญา
ขอ ๖๘ การบริหารสัญญาใหดําเนินการโดยคณะกรรมการซึ่งอธิการบดีแตงตั้ง องคประกอบ
ของคณะกรรมการใหเปนไปตาม ขอ ๒๒
การควบคุมงานกอสราง
ขอ ๖๙ ผูรับจ า งจะตองจั ด ผูควบคุมงานที่มีความรูแ ละมี ความชํานาญงานการกอสรา งให
เหมาะกับสภาพงานการกอสรางนั้น ๆ
ผูรับจางจะตองสงรายชื่อผูควบคุมงาน ผูตรวจการหรือผูแทนใหผูวาจางใหความเห็นชอบ และ
ในกรณีที่ผูควบคุมงานไมสามารถปฏิบัติงานตามความในวรรคหนึ่งผูรับจางจะตองเสนอชื่อผูควบคุมงาน
ปฏิบัติงานแทน ผูที่ปฏิบัติงานแทนในกรณีดังกลาวจะตองไดรับความยินยอมจากผูวาจาง
การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงาน
ขอ ๗๐ การจายเงินคาออกแบบและควบคุมงาน ใหเปนไปตามอัตราดังนี้
(๑) อาคารที่มีงบประมาณคากอสรางไมเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหจายคาออกแบบ
หรือคาคุมงาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตราไมเกินรอยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณคากอสราง
(2) อาคารที่มีงบประมาณคากอสรางเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท สําหรับสวนที่เกิน
๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหจายคาออกแบบหรือคาคุมงาน อยางใดอยางหนึ่งในอัตราไมเกินรอยละ ๑.๗๕ ของ
วงเงินงบประมาณคากอสราง
คาออกแบบและคาควบคุมงานใหรวมอยูในวงเงินงบประมาณคากอสรางที่ไดรับ
อนุมัติ
ในกรณีที่จําเปนตองกําหนดคาออกแบบและควบคุมงานกอสรางอาคารรายใดเกินกวาอัตราที่
กําหนดในวรรคหนึ่ง ใหอธิการบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและ
รายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ

๒๐
ขอ ๗๑ บรรดาแบบแปลน รายละเอียดงานออกแบบ และควบคุมงานกอสรางอาคารที่ผูรับจาง
ไดทําขึ้นตามสัญญา ใหตกเปนกรรมสิทธิ์ของมหาวิทยาลัยผูรับจางจะนําไปใหผูอื่นดําเนินการกอสรางอีก
ไมได
ขอ ๗๒ ระหวางดําเนินการตามสัญญาจาง ผูวาจางอาจขอใหผูรับจางเปลี่ยนแปลงแกไขเล็ก ๆ
น อ ย ๆ ในส ว นที่ ไ ม ก ระทบกระเทื อ นโครงสร า งที่ สํ า คั ญ ของอาคาร ระบบไฟฟ า ระบบปรั บ อากาศ
น้ําประปาของงานที่ผูรับจางไดสงมอบตามงวดงานในสัญญาแลวโดยไมคิดคาใชจายเพิ่มอีก
ขอ ๗๓ ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขเปลี่ยนแปลงและหรือรายละเอียดที่ผูรับจางไดสง
มอบตามงวดงานในสัญญาแลว ในสวนที่สําคัญและเพิ่มวงเงินคาจางหรือมีความจําเปนตองเพิ่มระยะเวลา
ในการทํางาน ใหขออนุมัติอธิการบดีกอน
สวนที่ 4
การแลกเปลี่ยน
ขอ ๗๔ การแลกเปลี่ยนพัสดุ ใหกระทําไดโดยใหอยูในอํานาจของอธิการบดีเปนผูอนุมัติ
ขอ ๗๕ ในกรณีตองมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนออธิการบดี ตาม
รายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองแลกเปลี่ยน
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยน
(๓) ราคาที่ซื้อหรือไดมาของพัสดุที่จะนําไปแลกเปลี่ยนและราคาที่จะแลกเปลี่ยนได
โดยประมาณ
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และใหระบุวาจะแลกเปลี่ยนกับสวนราชการหนวยงาน
ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปน
ราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือเอกชน
(๕) ขอเสนออื่น ๆ
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชนใหระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพรอมทั้งเหตุผลโดยเสนอใหนํา
วิธีการซื้อหรือการจางมาใชโดยอนุโลม เวนแตการแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะนําไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อ
หรือไดมารวมกันไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอใหใชวิธีพิเศษก็ได
ขอ ๗๖ การแลกเปลี่ยนพัสดุของสวนงาน กับสวนราชการภายนอกหนวยงานตามกฎหมายวา
ดว ยระเบีย บบริหารราชการส วนทองถิ่ นหรือรัฐ วิสาหกิจ ใหอยูใ นดุลยพินิ จ ของอธิการบดีกับหัว หนา
หนวยงานนั้น ๆ ที่จะตกลงกัน
ขอ ๗๗ การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งโดยถือ
ปฏิบัติตามขอ ๒๒ หรือ ขอ ๒๓ แลวแตกรณี โดยอนุโลม

๒๑
ขอ ๗๘ ในกรณีที่มหาวิทยาลัยไดรับเงินจากการแลกเปลี่ยนพัสดุใหนําสงเปนเงินรายไดของ
สวนงานที่ควบคุมพัสดุนั้น
ขอ ๗๙ เมื่อมีการรับ และจายครุภัณฑจากการแลกเปลี่ยน ใหลงทะเบียนครุภัณฑของสวนงาน
นั้น แลวใหรายงานแจงอธิการบดีภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ไดรับหรือจายครุภัณฑ

สวนที่ ๕
การเชา
ขอ ๘๐ การเชาสังหาริมทรัพยและอสังหาริมทรัพย ใหอธิการบดีพิจารณาดําเนินการไดตาม
ความเหมาะสมและ จําเปน
สําหรับการเชาสังหาริมทรัพยใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อหรือการจางมาใชโดยอนุโลม

การเชาอสังหาริมทรัพย
ขอ ๘๑ การเชาอสังหาริมทรัพย ใหกระทําไดในกรณีดังตอไปนี้
(๑) การเชาที่ดินเพื่อใชประโยชนของมหาวิทยาลัย
(๒) เชาสถานที่เพื่อใชเปนที่ทําการในกรณีที่ไมมีสถานที่ หรือมีแตไมเพียงพอ
(๓) เช า สถานที่ เ พื่ อ ใช เ ป น ที่ เ ก็ บ พั ส ดุ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ในกรณี ที่ ไ ม มี ส ถานที่ เ ก็ บ
เพียงพอ
การเชาใหดําเนินการโดยวิธีพเิ ศษ
ขอ ๘๒ กอนดําเนินการเชา ใหเจาหนาที่พัสดุทํารายงานเสนออธิการบดีตามรายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่จะตองเชา
(๒) ราคาคาเชาที่ผูใหเชาเสนอ
(๓) รายละเอียดของอสังหาริมทรัพยที่จะเชา เชน สภาพของสถานที่ บริเวณที่ตองการ
ใช พรอมทั้งภาพถาย (ถามี) และราคาคาเชาครั้งหลังสุด เปนตน
(๔) อัตราคาเชาของอสังหาริมทรัพย ซึ่งมีขนาดและสภาพใกลเคียงกับที่จะเชา (ถามี)

๒๒
สวนที่ ๖
สัญญาและหลักประกัน
สัญญา
ขอ ๘๓ การจัดหาใหทําสัญญาเปนหนังสือตามที่มหาวิทยาลัยกําหนดเวนแตในกรณีดังตอไปนี้
จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได โดยใหอยูในดุลยพินิจของอธิการบดี
(๑) การซื้อ การจาง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีพิเศษ
(๒) การจัดหาที่สามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนใน ๕ วันทําการ นับแตวันทํา
ขอตกลง
ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไมเกิน ๕๐,๐๐๐ บาท จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได
ขอ ๘๔ การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ
๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ สําหรับการจางซึ่งตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน ให
กําหนดคาปรับเปนรายวันเปนจํานวนเงินตายตัว ในอัตรารอยละ ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น แตจะตองไม
ต่ํากวาวันละ ๓๐๐ บาท
สําหรับการกอสรางสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอการจราจรใหกําหนดคาปรับเปนรายวันใน
อัตรารอยละ ๐.๒๕ ของราคางานจางนั้น แตตองไมต่ํากวาวันละ ๕๐๐ บาท
ในกรณีการจัดหาสิ่งของที่ประกอบกันเปนชุด ถาขาดสวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไปแลวจะ
ไม ส ามารถใช ก ารได โ ดยสมบู ร ณ แม คู สั ญ ญาจะส ง มอบสิ่ ง ของภายในกํ า หนดตามสั ญ ญาแต ยั ง ขาด
สวนประกอบบางสวน ตอมาไดสงมอบสวนประกอบที่ยังขาดนั้นเกินกําหนดสัญญาใหถือวาไมไดสงมอบ
สิ่งของนั้นเลย ใหปรับเต็มราคาของทั้งชุด
ในกรณีที่การจัดหาสิ่งของคิดราคารวมทั้งคาติดตั้งหรือทดลองดวย ถาติดตั้งหรือทดลองเกิน
กวากําหนดตามสัญญาเปนจํานวนวันเทาใด ใหปรับเปนรายวันในอัตราที่กําหนดของราคาทั้งหมด
เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง ใหสวนงานรีบแจงการเรียกเก็บคาปรับ
ตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญาและเมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุใหสวนงานบอกสงวนสิทธิการเรียก
คาปรับในขณะที่รับมอบพัสดุนั้นดวย
ขอ ๘๕ สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือที่ไดลงนามแลวจะแกไขเปลี่ยนแปลงมิไดเวนแตการ
แกไขนั้นจะเปนความจําเปน โดยไมทําใหมหาวิทยาลัยตองเสียประโยชน หรือเปนการแกไขเพื่อประโยชน
แกมหาวิทยาลัย ใหอยูในอํานาจของอธิการบดีที่จะพิจารณาอนุมัติใหแกไขเปลี่ยนแปลงได หากมีการเพิ่ม
วงเงินใหอธิการบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและรายงานใหสภา
มหาวิทยาลัยทราบ
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงตามวรรคหนึ่ง หากมีความจําเปนตองเพิ่มหรือลด
วงเงินหรือลดระยะเวลาสงมอบของหรือระยะเวลาในการทํางานใหตกลงพรอมกันไป

๒๓
สําหรับการจัดหาที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงหรืองานเทคนิคเฉพาะอยางจะตองไดรับการ
รับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง
คุณลักษณะเฉพาะแบบและรายการของงานกอสรางหรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้น แลวแตกรณีดวย
ขอ ๘๖ ใหอธิการบดีพิจารณาใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อวา
ผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
การตกลงกับคูสัญญาที่จะบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลงใหอธิการบดีพิจารณาไดเฉพาะกรณีที่
เปนประโยชนแกมหาวิทยาลัยโดยตรง หรือ เพื่อแกไขขอเสียเปรียบของมหาวิทยาลัยในการที่จะปฏิบัติตาม
สัญญาหรือขอตกลงนั้นตอไป
ขอ ๘๗ ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญา หรือขอตกลงไดและจะตองมีการปรับ
ตามสัญญา หรือขอตกลงนั้น หากจํานวนเงินคาปรับจะเกินรอยละสิบของวงเงินคาพัสดุหรือคาจาง ให
อธิการบดีพิจารณาดําเนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดยินยอมเสียคาปรับใหแก
มหาวิทยาลัยโดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ใหอธิการบดีพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน
ขอ ๘๘
การงดหรือลดคาปรับใหแกคูสัญญา หรือการขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือ
ขอตกลง ใหอยูในอํานาจของอธิการบดีที่จะพิจารณา และใหพิจารณาไดตามจํานวนวัน ที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง
เฉพาะกรณีดังตอไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสวนงาน
(๒) เหตุสุดวิสัย
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย
ใหมหาวิทยาลัยระบุไวในสัญญากําหนดใหคูสัญญาตองแจงเหตุดังกลาวใหมหาวิทยาลัยทราบ
ภายใน ๑๕ วัน นับแตเหตุนั้นไดสิ้นสุดลง หากมิไดแจงภายในเวลาที่กําหนดคูสัญญาจะยกมากลาวอาง เพื่อ
ขอลดหรืองดคาปรับ หรือขอขยายเวลาในภายหลังมิได เวนแตกรณีตาม (๑) ซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือ
มหาวิทยาลัยทราบดีอยูแลวตั้งแตตน
หลักประกัน
ขอ ๘๙ หลั ก ประกั น ซองหรื อ หลั ก ประกั น สั ญ ญา ให ใ ช ห ลั ก ประกั น อย า งหนึ่ ง อย า งใด
ดังตอไปนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสั่งจาย ตองเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้น ชําระตอเจาหนาที่ หรือ
กอนวันนั้นไมเกิน ๓ วันทําการ
(๓) หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๔) พันธบัตรรัฐบาลไทย

๒๔
ขอ ๙๐ หลักประกันซองและหลักประกันสัญญา ใหกําหนดมูลคาเปนจํานวนเงินที่ตายตัว ใน
อัตราไมต่ํากวารอยละหา แตไมเกินรอยละสิบของวงเงินหรือราคาพัสดุที่จัดหาครั้งนั้นแลวแตกรณี
หลักประกันตามขอ ๘๙ (๔) ใหมีการจดทะเบียนสลักหลังเพื่อนําเปนหลักประกันในครั้งนั้น ๆ
ในการทําสัญญาจัดหาพัสดุที่มีระยะเวลาการผูกพันตามสัญญาเกิน ๑ ป และพัสดุนั้นไมตองมีการประกัน
เพื่อความชํารุดบกพรอง เชน พัสดุใชสิ้นเปลืองใหกําหนดหลักประกันในอัตรารอยละหาของราคาพัสดุที่สง
มอบในแตละปของสัญญาโดยใหถือวาหลักประกันนี้เปนการค้ําประกันตลอดอายุสัญญาและหากปตอไป
ราคาพัสดุที่สงมอบแตกตางไปจากราคาในรอบปกอน
ให ป รั บ ปรุ ง หลั ก ประกั น ตามอั ต ราส ว นที่ เ ปลี่ ย นแปลงไปนั้ น ก อ นครบรอบป ใ นกรณี ที่
หลักประกันตองปรับปรุงในทางที่เพิ่มขึ้นและคูสัญญาไมนําหลักประกันมาเพิ่มใหครบจํานวนภายใน
๑๕ วันกอนการสงมอบพัสดุงวดสุดทายของปนั้น ใหมหาวิทยาลัยหักจากเงินคาพัสดุงวดสุดทายของปนั้นที่
มหาวิทยาลัยจะตองจายใหเปนหลักประกันในสวนที่เพิ่มขึ้น
การกําหนดหลักประกันตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขในเอกสาร
เชิญชวนหรือเอกสารประกวดราคา และหรือในสัญญาดวย
ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอ หรือคูสัญญาวางหลักประกันที่มีมูลคาสูงกวาที่กําหนดไวในระเบียบ
เอกสารเชิญชวนหรือเอกสารประกวดราคา หรือสัญญาใหอนุโลมรับได
ขอ ๙๑ ในกรณีที่สวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจเปนผูยื่นขอเสนอ หรือเปนคูสัญญา ไมตองวาง
หลักประกัน
สวนที่ ๗
การคืนหลักประกัน
ขอ ๙๒ ให ส ว นงานคื น หลั ก ประกั น ให แ ก ผู ยื่ น ข อ เสนอคู สั ญ ญา หรื อ ผู ค้ํ า ประกั น ตาม
หลักเกณฑ ดังนี้
(๑) หลักประกันซองใหคืนใหแกผูยื่นขอเสนอหรือผูค้ําประกันภายใน ๑๕ วัน นับแต
วันที่ไดพิจารณาในเบื้องตนเรียบรอยแลว เวนแตผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวซึ่งเสนอราคาต่ําสุดไมเกิน
๒ ราย ใหคืนไดตอเมื่อไดทําสัญญาหรือขอตกลงหรือผูยื่นเสนอไดพนจากขอผูกพันแลว
(๒) หลักประกันสัญญาใหคืนใหแกคูสัญญาหรือผูค้ําประกันโดยเร็วและอยางชาตอง
ไมเกิน ๑๕ วัน นับแตวันที่คูสัญญาพนจากขอผูกพันตามสัญญาแลว โดยไมตองรอใหมีการรองขอคืนจาก
คูสัญญา
การจัดหาที่ไมตองมีการประกันเพื่อความชํารุดบกพรอง ใหคืนหลักประกันใหแกคูสัญญาหรือ
ผูค้ําประกันตามอัตราสวนของพัสดุ ซึ่งมหาวิทยาลัยไดรับมอบไวแลวแตทั้งนี้จะตองระบุไวเปนเงื่อนไขใน
เอกสารเชิญชวนหรือเอกสารประกวดราคา และในสัญญาดวย

๒๕
การคืนหลักประกันที่เปนหนังสือค้ําประกันของธนาคาร ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา
ไมมารับภายในกําหนดเวลาขางตน ใหรีบสงตนฉบับหนังสือค้ําประกันใหแกผูยื่นขอเสนอหรือคูสัญญา
โดยทางไปรษณียลงทะเบียนโดยเร็ว พรอมกับแจงใหธนาคารผูค้ําประกันทราบดวย
สวนที่ ๘
การทิ้งงาน
ขอ ๙๓ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมยอมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่กําหนด
(๒) เมื่อคูสัญญาของมหาวิทยาลัยหรือผูรับจางชวงที่มหาวิทยาลัยอนุญาตใหรับชวง
งานได ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น
(๓) พัสดุที่ซื้อหรือจางทําเกิดขอบกพรองขึ้นภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในสัญญา
หรือขอตกลงและไมไดรับการแกไขใหถูกตองจาก ผูจําหนาย ผูรับจาง หรือคูสัญญา หรือพัสดุที่ซื้อหรือจาง
ไมไดมาตรฐานหรือวัสดุที่ใชไมไดมาตรฐานหรือไมครบถวนตามที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง ทําให
งานบกพรองเสียหายอยางรายแรง หรือ
(๔) สําหรับงานกอสรางสาธารณูปโภค หากปรากฏวาพัสดุหรือวัสดุที่ซื้อหรือจาง
หรือใชโดยผูรับจางชวงที่มหาวิทยาลัยอนุญาตใหรับชวงงานได มีขอบกพรองหรือไมไดมาตรฐาน หรือไม
ครบถวนตาม (๓)
(๕) กรณีการจางที่ปรึกษา หรือการจางออกแบบและควบคุมงาน หากตรวจสอบแลว
ปรากฏวาผลจากการปฏิบัติตามสัญญาดังกลาวมีขอบกพรอง ผิดพลาด หรือกอใหเกิดความเสียหายแก
มหาวิทยาลัย
(๖) มีพฤติกรรมที่ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม
(๗) กรณีอื่น ๆ ที่มหาวิทยาลัยกําหนด
ใหสวนงานรายงานอธิการบดี ผานคณะกรรมการนโยบายการเงินและทรัพยสินเพื่อพิจารณา
ใหเปนผูทิ้งงานเมื่ออธิการบดีเห็นชอบและสั่งใหเปนผูทิ้งงานแลว ใหมหาวิทยาลัยแจงเวียนไปยังสวนงาน
ภายในมหาวิทยาลัยหามกอนิติสัมพันธกับผูทิ้งงานดังกลาว และใหสําเนา เสนอสภามหาวิทยาลัยเพื่อทราบ
ดวย
ในกรณีที่นิติบุคคลใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงาน ใหคําสั่งดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นดําเนิน
ธุรกิจประเภทเดียวกัน ซึ่งมีหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจในการดําเนินงานใน
กิจการของนิติบุคคลนั้น เปนบุคคลเดียวกันกับหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือผูมีอํานาจ
ในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลที่ถูกพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานดวย
ในกรณีที่บุคคลธรรมดารายใดถูกสั่งใหเปนผูทิ้งงาน ใหคําสั่งดังกลาวมีผลไปถึงนิติบุคคลอื่นที่
เขาเสนอราคาหรือเสนองาน ซึ่งมีบุคคลดังกลาวเปนหุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร หรือ
ผูมีอํานาจในการดําเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นดวย

๒๖
สวนที่ ๙
จรรยาบรรณ
ขอ ๙๔ การปฏิ บั ติ ง านของเจ าหน าที่ พั ส ดุห รื อ ผูที่ เ กี่ ย วข อ งกั บ การพั สดุ ต อ งปฏิ บั ติต นให
เปนไปตามกฎหมาย มีจริยธรรม และตองยึดจรรยาบรรณ ดังนี้
(๑) ตองวางตัวเปนกลาง ดําเนินการดวยความโปรงใส เที่ยงธรรม สุจริต และคํานึงถึง
ประโยชนสวนรวมเปนหลัก
(๒) ตองปฏิบัติงานโดยยึด ขอบังคับ ระเบียบ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัยโดย
เครงครัด
(๓) การพิจารณาการดําเนินงานในแตละขั้นตอน ใหคํานึงถึงความถูกตอง ยุติธรรม
และความสมเหตุสมผล
(๔) ปฏิบัติตอผูประกอบการ และผูที่เกี่ยวของที่มาติดตอ หรือเปนคูสัญญา ดวยความ
เอื้อเฟอและมีน้ําใจ
(๕) ปฏิบัติงานรวมกับผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชา และผูรวมงานดวยความเอาใจ
ใสใหความชวยเหลือ แสดงความคิดเห็นตรงตามหลักวิชาการ
(๖) มีความมุงมั่นที่จะพัฒนาตนเอง แสวงหาความรูใหม ติดตามความกาวหนาและ
การเปลี่ยนแปลงงานดานการพัสดุ พรอมปรับเปลี่ยนวิธีการทํางานใหทันสมัยอยูเสมอ
(๗) ไมเรียก รับ หรือยอมรับ เงิน ทรัพยสินหรือผลประโยชนอื่นใดจากผูประกอบการ
หรือผูมีสวนเกี่ยวของทั้งทางตรงและทางออม เพื่อตนเองหรือผูอื่นโดยมิชอบ
ผูมีอํานาจหรือผูมีหนาที่ดําเนินการตามขอบังคับนี้ หรือผูหนึ่งผูใดกระทําการใด โดยจงใจหรือ
ประมาทเลินเลอ ไมปฏิบัติตามขอบังคับนี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทําการโดยปราศจาก
อํานาจหรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่เอื้ออํานวยใหเกิดความไมเปนธรรมใหถือวาผูนั้น
กระทําผิดจรรยาบรรณและวินัย
หมวด ๓
การควบคุมและการจําหนาย
สวนที่ ๑
การควบคุม
ขอ ๙๕ พัสดุของมหาวิทยาลัยไมวาจะไดมาดวยวิธีใดใหเจาหนาที่พัสดุของสวนงานนั้น จัดทํา
ทะเบียนหรือบัญชีไวเปนหลักฐาน

๒๗
ขอ ๙๖ การเก็บรักษาพัสดุ ใหเปนหนาที่ของเจาหนาที่พัสดุรับผิดชอบทะเบียนและหรือบัญชี
ในการรับจายพัสดุ ใหมีหลักฐานการรับจายโดยละเอียดถูกตองครบถวนตรงกับพัสดุคงเหลือวันใดจะตอง
ตรงกับยอดคงเหลือในทะเบียนและหรือบัญชีวันนั้น การเก็บรักษาตองใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย
และใหครบถวนถูกตองตรงตามทะเบียนและหรือบัญชี จํานวนพัสดุที่ควรจะเก็บสํารองใหมีจํานวนเทาที่
จําเปน และจัดหามาทดแทนเมื่อมีจํานวนนอยลง
ขอ ๙๗ การเบิกพัสดุ ใหหัวหนาหนวยงานระดับกอง ภาควิชาและหนวยงานอื่น ตามประกาศ
ของมหาวิ ท ยาลั ย หรื อ ผู ที่ อ ธิ ก ารบดี ม อบหมาย ที่ ต อ งใช พั ส ดุ เ ป น ผู เ บิ ก และให หั ว หน า ส ว นงานหรื อ
ผูที่ไดรับมอบหมายเปนผูสั่งจาย
สวนงานใดมีความจําเปน อธิการบดีจะกําหนดวิธีการเบิกจายพัสดุเปนอยางอื่นก็ได แลวแจงให
มหาวิทยาลัยทราบดวย
ขอ ๙๘ ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) แลว
ลงบัญชีและหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจายแลวเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย
การตรวจสอบการรับจายพัสดุประจําป
ขอ ๙๙ ก อ นสิ้ น เดื อ นกั น ยายนของทุ ก ป ให อ ธิ ก ารบดี แ ต ง ตั้ ง เจ า หน า ที่ ข องส ว นงานนั้ น
ซึ่งมิใชเจาหนาที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจําเปนเพื่อทําการตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดตั้งแต
วันที่ ๑ ตุลาคมปกอน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปปจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยูเพียงวันสิ้น
งวดนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของ
เดือนตุลาคมเปนตนไปวาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม
มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชงานตอไป แลวใหเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตออธิการบดีภายใน ๖๐ วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบ
พัสดุนั้นเวนแตมีเหตุจําเปนใหขอขยายเวลาตออธิการบดี
ขอ ๑๐๐ เมื่ออธิการบดีไดรับรายงานดังกลาวตามขอ ๙๙ และปรากฏวามีพัสดุชํารุดเสื่อม
คุณภาพหรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชงานตอไป ก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อสอบหาขอเท็จจริงขึ้น
คณะหนึ่งโดยใหนําความในขอ ๒๒ มาบังคับใชโดยอนุโลม
ถาผลการสอบหาขอเท็จจริงปรากฏวาจะตองมีผูรับผิดชอบใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาตัว
ผูรับผิดทางละเมิดดวย
ขอ ๑๐๑ ผลจากการสอบสวนตามขอ ๑๐๐ เมื่อปรากฏตัวผูตองรับผิดชอบใหดําเนินการ ดังนี้
(๑) กรณีที่สามารถแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมได ใหแกไขซอมแซมโดยคาใชจาย
ทั้งหมดเปนของผูตองรับผิดชอบ

๒๘
(๒) กรณีสูญไป หรือไมสามารถแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมไดใหชดใชเปนพัสดุ
ประเภท ชนิด ลักษณะ และขนาดอยางเดียวกันหรือคลายคลึงกันโดยสภาพไมเลวไปกวาพัสดุที่ไดชํารุด
เสื่อมไป หรือสูญไป หรือชดใชเปนเงินตามที่อธิการบดีกําหนด
กรณีชดใชเปนเงิน ถาผูรับผิดไมสามารถชดใชไดภายใน ๓๐ วัน นับแตไดรับแจงใหชดใชจะ
ผอนผันใหชําระเปนรายเดือนไดแตจะตองชดใชใหเสร็จสิ้นภายในเวลาไมเกิน ๑ ป โดยจะตองไดรับอนุมัติ
จากอธิการบดี การผอนผันเกินระยะเวลา ๑ ปใหอธิการบดีอนุมัติโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ
บริหารมหาวิทยาลัย และรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบการผอนผัน ให ผูรับผิดทําสัญญารับสภาพหนี้
เปนหนังสือพรอมหลักประกันที่เหมาะสมไวเปนหลักฐาน และใหมีผลบังคับไดตามกฎหมาย

สวนที่ ๒
การยืม
ขอ ๑๐๒ ใหยืมหรือนําพัสดุไปใช ใหกระทําไดเฉพาะเพื่อประโยชนของมหาวิทยาลัยและเพื่อ
สวัสดิการ
ขอ ๑๐๓ การยืมพัสดุประเภทใชคงรูปไปใช ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนหนังสือแสดง
เหตุผลและกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) การยืมในสวนงานหรือระหวางสวนงานใหเปนอํานาจของหัวหนาสวนงานอนุมัติ
แลวแตกรณี
(๒) การยืมกรณีอื่นนอกจาก (๑) ใหอธิการบดีเปนผูอนุมัติ
ข อ ๑๐๔ ผู ยื ม พั ส ดุ ป ระเภทใช ค งรู ป จะต อ งนํ า พั ส ดุ นั้ น มาส ง คื น ให ใ นสภาพที่ ใ ช ก ารได
เรียบรอย หากเกิดชํารุดเสียหายหรือใชการไมไดหรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพ
เดิมโดยเสียคาใชจายของตนเองหรือชดใชเปนพัสดุ ประเภท ชนิดขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน
หรือชดใชเปนเงินตามราคาที่เปนอยูในขณะยืมตามที่อธิการบดีกําหนด
ขอ ๑๐๕ การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางสวนงานใหกระทําไดเฉพาะเมื่อสวนงาน
ผูยืมมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวนจะดําเนินการจัดหาไดไมทันการและสวนงานผูใหยืมพัสดุ
นั้น ๆ พอที่จะใหยืมไดโดยไมเปนการเสียหายแกสวนงานของตน ใหมีหลักฐานการยืมเปนหนังสือตามที่
อธิการบดีกําหนด ทั้งนี้ โดยปกติผูยืมจะตองจัดหาพัสดุประเภทชนิดและปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหกับ
ผูใหยืม
ขอ ๑๐๖ เมื่อครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาที่แทนมีหนาที่ติดตามทวงพัสดุที่ใหยืม
ไปคืนภายใน ๑๐ วัน นับแตวันครบกําหนด กรณีมิไดรับคืนใหรายงานอธิการบดีเพื่อสั่งการตอไป

๒๙
สวนที่ ๓
การจําหนาย
ขอ ๑๐๗ หลังจากการตรวจสอบตามขอ ๑๐๐ แลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชงาน
ตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาที่พัสดุเสนอรายงานตออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งใหดําเนินการ
ตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้
(๑) ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีขายทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลว
ไมไดผลดีใหนําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อหรือการจางมาใชโดยอนุโลม เวนแตการขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมี
ราคาซื้อ หรือไดมารวมกันไมเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีพิเศษโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได
(๒) แลกเปลี่ยน ใหดําเนินการตามวิธีแลกเปลี่ยนที่กําหนดไวในขอบังคับนี้
(๓) โอน ใหโอนแกสวนงานหรือสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นที่มีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถานสาธารณกุศล
(๔) การแปรสภาพหรือทําลาย
ขอ ๑๐๘ เงินที่ไดจากการดําเนินการขอ ๑๐๗ ใหนําสงเปนเงินรายไดของสวนงานนั้น
การจําหนายเปนสูญ
ขอ ๑๐๙ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดชอบหรือมีตัวผูรับผิดแตไมสามารถ
ชดใชตามขอ ๑๐๑ (๒) ใหจําหนายพัสดุนั้นเปนสูญ ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
(๑) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหอธิการบดีเปน
ผูพิจารณาอนุมัติ
(๒) ถาพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหอธิการบดีอนุมัติ
โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยและรายงานใหสภามหาวิทยาลัยทราบ
การลงจายจากบัญชี
ขอ ๑๑๐ เมื่อไดดําเนินการจําหนายแลวใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุนั้นจากทะเบียนและหรือ
บัญชีทันที แลวรายงานใหอธิการบดี
สําหรับพัสดุซึ่งจะตองจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดดวย

๓๐

๓๑
ภาคผนวก ๑
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการเปดขอเสนอ
(1) รับซองประกวดราคา ลงทะเบียนรับซองไวเปนหลักฐาน ลงชื่อกํากับซองบันทึกไวที่หนา

ซองวาเปนของผูใด
(2) ตรวจสอบหลักประกันซองรวมกับเจาหนาที่การเงินและใหเจาหนาที่การเงินออกใบรับ
ใหแกผูยื่นซองไวเปนหลักฐาน หากไมถูกตอง ใหหมายเหตุในใบรับและบันทึกในรายงานดวยกรณี
หลักประกันซองเปนหนังสือค้ําประกันใหสงสําเนาหนังสือค้ําประกันใหธนาคารหรือบริษัทเงินทุนผูออก
หนังสือค้ําประกันทราบโดยทางไปรษณียลงทะเบียนตอบรับดวย
(3) รับเอกสารหลักฐานตาง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผูยื่นขอเสนอพรอมทั้งพัสดุตัวอยาง
แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายการละเอียด (ถามี) หากไมถูกตองใหบันทึกในรายการไวดวย
(4) เมื่อพนกําหนดเวลารับซองแลว หามรับซองประกวดราคาหรือเอกสารหลักฐานตาง ๆตาม
เงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารประกวดราคาอีก
(5) เปดซองขอเสนอ และอานแจงราคา พรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตาง ๆ ของผูยื่น
ขอเสนอทุกรายโดยเปดเผยตามวัน เวลาและสถานที่ที่กําหนดและตรวจสอบรายการเอกสารตามบัญชีของ
ผูยื่นขอเสนอทุกราย แลวใหกรรมการทุกคนลงลายมือชื่อกํากับไวในใบขอเสนอ และเอกสารประกอบใบ
ขอเสนอทุกแผน
(6) ตรวจสอบความถูกตองคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ ใบเสนอราคาแคตตาล็อกหรือแบบรูป
และรายการละเอียด ตามเงื่อนไขในเอกสารขอเสนอ
(7) สงมอบเอกสารขอเสนอและเอกสารหลักฐานอื่ น ๆ ของผูยื่นเสนอทุกราย พรอมดว ย
บั น ทึ ก รายงานการดํ า เนิ น การ ให กั บ คณะกรรมการพิ จ ารณาผลการคั ด เลื อ กภายในเวลาที่ กํ า หนด
เพื่อดําเนินการตอไป

ภาคผนวก ๒
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการพิจารณาผลการคัดเลือก
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอ ใบเสนอราคาเอกสารหลักฐานตาง ๆ พัสดุตัวอยาง
แคตตาล็อกหรือแบบรูปและรายการละเอียด แลวคัดเลือกผูยื่นขอเสนอที่ถูกตองตามเงื่อนไขในเอกสาร
ขอเสนอ

๓๒
ในกรณีผูยื่นขอเสนอรายใดเสนอราคารายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสาร
ขอเสนอในสวนที่มิใชสาระสําคัญ และความแตกตางนั้นไมมีผลทําใหเกิดการไดเปรียบเสียเปรียบตอผูยื่น
ขอเสนอรายอื่น หรือเปนการผิดพลาดเล็กนอยใหพิจารณาผอนปรนใหผูยื่นขอเสนอโดยไมตัดผูเขายื่น
ขอเสนอรายนั้นออก
ในการพิจารณา คณะกรรมการอาจสอบถามขอเท็จจริงจากผูยื่นขอเสนอรายใดก็ไดแตจะใหผูยื่น
ขอเสนอรายใดเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญที่เสนอไวแลวมิได
(๒) พิจารณาคัดเลือกสิ่งของ หรืองานจางหรือคุณสมบัติของผูยื่นขอเสนอที่ตรวจสอบแลวตาม
(๑) ซึ่งมีคุณภาพและคุณสมบัติเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยเชียงใหมแลวเสนอใหซื้อหรือจางจากผูยื่น
ขอเสนอที่คัดเลือกไวแลวในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอรายที่คัดเลือกไวแลวไมยอมเขาสัญญาหรือขอตกลงกับ
มหาวิทยาลัยในเวลาที่กําหนดตามเอกสารขอเสนอ ใหคณะกรรมการพิจารณาจากผูเสนอราคารายอื่นที่เห็น
วาเหมาะสมตอไป
(๓) กรรมการที่ไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการใหทําบันทึกความเห็นแยงพรอมเหตุผล
ไวดวย
(๔) ใหคณะกรรมการรายงานผลการพิจารณาและความเห็นพรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมด
ตออธิการบดี โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ภาคผนวก ๓
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
๑. กรณีตรวจรับพัสดุ
(๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทําการของผูใชพัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญาหรือ
ขอตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไมมีสัญญาหรือขอตกลงจะตองไดรับอนุมัติจาก
อธิการบดีกอน
(๒) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไวสําหรับกรณีที่มีการทดลอง
การใชพัสดุนั้นหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตรจะเชิญผูชํานาญการ หรือผูทรงคุณวุฒิ
เกี่ยวกับพัสดุนั้นมาใหคําปรึกษา หรือสงพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูชํานาญการหรือ
ผูทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได
ในกรณีจํ า เปน ที่ ไ มสามารถตรวจนั บเปน จํ า นวนหนวยทั้งหมดได ให ตรวจรับตามหลัก
วิชาการสถิติ
(๓) โดยปกติใหตรวจรับพัสดุในวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุมาสงและใหดําเนินการให
เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด

๓๓
(๔) เมื่อตรวจถูกตองครบถวนแลว ใหรับพัสดุไวและถือวาผูขายหรือผูรับจางไดสงมอบ
พัสดุถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ผูขายหรือผูรับจางนําพัสดุนั้นมาสงแลวมอบแกเจาหนาที่พัสดุพรอมกับทํา
ใบตรวจรับ โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอยสองฉบับ มอบแกผูขายหรือผูรับจาง ๑ ฉบับและรายงานให
อธิการบดีทราบ
ในกรณีที่เห็นวาพัสดุที่สงมอบมีรายละเอียดไมเปนไปตามขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลง
ใหรายงานอธิการบดีผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ เพื่อทราบหรือสั่งการแลวแตกรณี
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุอาจลงชื่อตรวจรับพัสดุในใบสงสินคาเปนหลักฐานแทนใบ
ตรวจรับได
(๕) กรณีที่ผูขายหรือผูรับจางสงมอบพัสดุถูกตองแตไมครบจํานวนหรือสงมอบครบจํานวน
แตไมถูกตองทั้งหมดถาสัญญาหรือขอตกลงมิไดกําหนดไวเปนอยางอื่นใหตรวจรับไวเฉพาะจํานวนที่
ถูกตองโดยถือปฏิบัติตาม (๔) และโดยปกติใหรีบรายงานอธิการบดีเพื่อแจงใหผูขายหรือ
ผูรับจางทราบภายใน ๓ วันทําการนับแตวันตรวจพบ แตทั้งนี้ไมตัดสิทธิ์ของสวนงานที่จะ
ปรับผูขายหรือผูรับจางในจํานวนที่สงมอบไมครบถวนหรือไมถูกตองนั้น
(๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเปนชุดหรือหนวย ถาขาดสวนประกอบอยางใดอยาง
หนึ่งไปแลวจะไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณ ใหถือวาผูขายหรือผูรับจางมิไดสงมอบพัสดุนั้น และโดย
ปกติใหรีบรายงานอธิการบดี เพื่อแจงใหผูขายหรือผูรับจางทราบภายใน 3 วันทําการ นับแตวันที่ตรวจพบ
(๗) ถากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไมยอมรับพัสดุ ใหบันทึกความเห็นแยงไวในใบตรวจ
รับหรือแนบติดกับใบตรวจรับ แลวเสนออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการ
(๘) การลงมติของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตองเปนเอกฉันท
๒. กรณีตรวจงานจางกอสราง
(๑) กํากั บ ติ ด ตาม และเรงรัด การดํา เนิน งานให เ ป น ไปตามที่ตกลงกัน ไวใ นสัญญาหรือ
ขอตกลงเปนหนังสือ
(๒) ตรวจสอบผลการปฏิ บั ติ ง านของคู สั ญ ญาให เ ป น ไปตามข อ กํ า หนดในสั ญ ญาหรื อ
ขอตกลงเปนหนังสือ และรายงานเหตุการณแวดลอมที่ผูควบคุมงานโดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการ
ละเอียดและขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของ
ผูควบคุมงานแลวรายงานหัวหนาสวนงานเพื่อพิจารณาสั่งการตอไป
(๓) การดําเนินการตาม (๑) ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นวาตามหลักวิชาการชาง
ไมนาจะเปนไปได ใหออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ
โดยใหมี อํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลั ก
วิชาการชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญา

๓๔
(๔) โดยปกติใหตรวจผลงานที่คูสัญญาสงมอบภายใน ๓ วันทําการนับแตวันที่ประธาน
กรรมการไดรับทราบการสงมอบงานและใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(๕) เมื่ อ ตรวจเห็ น ว า เป น การถู ก ต อ งครบถ ว นเป น ไปตามแบบรู ป รายการละเอี ย ดและ
ขอกําหนดในสัญญาและมีความเรียบรอย มั่นคงแข็งแรง ปลอดภัย เปนไปตามหลักวิชาการที่ดี ใหถือวา
คู สั ญ ญาส ง มอบงานครบถ ว นตั้ ง แต วั น ที่ คู สั ญ ญาส ง งานจ า งนั้ น และให ทํ า เป น หนั ง สื อ รั บ รองผลการ
ปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแลวแตกรณีโดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอย ๒ ฉบับ มอบใหแกผูรับ
จาง ๑ ฉบับ และเจาหนาที่พัสดุ ๑ ฉบับ เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินจากคลัง
และรายงานใหหัวหนาสวนงานทราบ
(๖) ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมด หรืองวดใดก็ตามไมเปนไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียด และขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานหัวหนาสวนงานผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุเพื่อทราบหรือสั่ง
การแลวแตกรณี
(๗) ในกรณีที่กรรมการบางคนไมยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยงไว ใหเสนอหัวหนาสวน
งานเพื่อพิจารณาสั่งการ ถาหัวหนาสวนงานสั่งการใหตรวจรับงานจางนั้นไว จึงจะดําเนินการตาม (๖)
(๘) เสนอความเห็นตอหัวหนาสวนงานกรณีการงดหรือลดคาปรับ การขยายเวลาทําการตาม
สัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ รวมทั้งการแกไขสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือและการบอกเลิกสัญญา
หรือขอตกลงเปนหนังสือ
(๙) หากตรวจพบความผิดปกติในการดําเนินงานของคูสัญญาใหรีบทํารายงานเปนลายลักษณ
อักษรเสนอหัวหนาสวนงาน
(๑๐) พิจารณาระงับขอพิพาทเบื้องตน
ภาคผนวก ๔
คุณสมบัติ อํานาจและหนาที่ของผูควบคุมงาน

(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ
ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดไวในสัญญาทุกประการ โดยสั่งเปลี่ยนแปลง
แกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการชาง เพื่อใหเปนไปตามแบบ
รูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตามก็สั่งใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวน
หนึ่งสวนใด หรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจางจะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่ง และให
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทันที

๓๕
(๒) ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียดหรือขอกําหนดในสัญญามีขอความขัดกัน
หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้น จะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา
แตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรงหรือไมเปนไปตามหลักวิชาการชางที่ดีหรือไมปลอดภัย ใหสั่งพักงาน
นั้นไวกอนแลวรายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุโดยเร็ว
(๓) จดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้งผลการ
ปฏิบัติงานอยางนอย ๒ ฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไว
เพื่อมอบใหแกเจาหนาที่พัสดุเมื่อเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญของมหาวิทยาลัยเพื่อ
ประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่
การบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางใหระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช
ดวย
(๔) ในวันกําหนดลงมือทําการของผูรับจางตามสัญญาและในวันถึงกําหนดสงมอบงานแตละ
งวดใหรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญาหรือไม ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ทราบภายใน ๓ วันทําการนับแตวันถึงกําหนดนั้น ๆ

ภาคผนวก ๕
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการแลกเปลี่ยนพัสดุ
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ตองการแลกเปลี่ยนตามสภาพปจจุบันของพัสดุนั้น
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนวาเปนของใหมที่ยังไมเคยใชงาน
มากอน เวนแตพัสดุเกาที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเปนความจําเปนไมทําใหมหาวิทยาลัยตองเสีย
ประโยชนหรือเพื่อประโยชนแกมหาวิทยาลัย
(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม (๑) และ
ราคาพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคาในทองตลาด
โดยทั่วไป
(๔) ตอรองกับผูเสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน
(๕) เสนอความเห็นตออธิการบดี เพื่อพิจารณาสั่งการ

๓๖
ภาคผนวก ๖
อํานาจและหนาที่ของคณะกรรมการจางที่ปรึกษา
(๑) พิจารณาขอเสนอดานเทคนิคของที่ปรึกษาทุกรายที่ยนื่ ขอเสนอ
(๒) พิจารณาอัตราคาจางและคาใชจายอืน่ ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับบริการที่จะจาง
(๓) ใหเชิญทีป่ รึกษาที่เห็นสมควรจางมาเจรจาตอรองใหไดราคาที่เหมาะสม
(๔) พิจารณาเงื่อนไขตาง ๆ ที่จะกําหนดในสัญญา
(๕) รายงานผลการพิจารณาและความเห็น พรอมดวยเอกสารที่ไดรับไวทั้งหมดตออธิการบดี
เพื่อสั่งการโดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
ภาคผนวก ๗
อํานาจและหนาที่คณะกรรมการจางออกแบบและควบคุมงาน
(๑) รับและพิจารณา การเสนองานของผูเสนองาน คุณวุฒิและประวัติการทํางาน จํานวน
สถาปนิก และหรือวิศวกรที่ประจํา และไมประจํา หลักฐานเสนอผลงานที่ไดเคยปฏิบัติมาแลวของผูเสนอ
งานแลวแตกรณี และลงลายมือกํากับไวในในเสนองานเพื่อเปนหลักฐาน
(๒) เมื่อไดพิจารณาเสร็จแลว เห็นสมควรดําเนินการตอไปประการใดใหรายงานตออธิการบดี
ผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุพรอมดวยหลักฐาน ตามปกติคณะกรรมการ ควรเสนอจาง ผูที่มีขอกําหนด
เหมาะสมที่สุด เวนแตผูเสนองานดังกลาวไมสามารถรับงานในกรณีใดก็ตาม
ภาคผนวก ๘
คุณสมบัตขิ องผูยื่นขอเสนอ
บุคคลที่จะเขายื่นขอเสนอหรือเจรจาตอรองราคาในการจัดซื้อจัดจาง อยางนอยตองมีคุณสมบัติ
ดังตอไปนี้
(๑) มีความสามารถตามกฎหมาย
(๒)ไมเปนบุคคลลมละลาย
(๓) ไมอยูระหวางเลิกกิจการ
(๔) ไมเปนบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการ
ในกรณีการจัดจางกอสรางของสวนงาน บุคคลตามวรรคหนึ่ง ตองไมเปนผูเกี่ยวของกับที่
ปรึกษาออกแบบหรือควบคุมงานกอสรางอาคาร

๓๗
ภาคผนวก ๙
เอกสารเชิญชวน
เอกสารเชิญชวนใหเขายื่นขอเสนอหรือเจรจาตอรองอยางนอยตองมีรายละเอียดดังตอไปนี้
(๑) ชื่อและที่อยูของสวนงานที่ประสงคจะจัดซื้อจัดจาง
(๒) ประเภท ลักษณะ ปริมาณ และคุณภาพของพัสดุที่จะจัดซื้อจัดจาง รวมทั้งสถานที่สงมอบ
พัสดุ สถานที่ใหบริการ และแบบแปลน แผนผัง หรือรูปแบบของสิ่งกอสราง
(๓) คุณสมบัติของบุคคลที่จะเขายื่นขอเสนอหรือเจรจาตอรองราคา
(๔) ระยะเวลาในการสงมอบพัสดุ กําหนดเวลาแลวเสร็จของงาน หรือตารางเวลาการใหบริการ
(๕) วัน เวลา และสถานที่ยื่นขอเสนอ
(๖) เอกสารหลักฐานที่ตองใชในการยื่นขอเสนอ
(๗) รายละเอียดของราคาพัสดุที่เสนอ ซึ่งตองรวมคาลิขสิทธิ์ คาขนสง คาภาษี คาประกัน และ
คาใชจา ยอื่นๆ ดวย
(๘) ภาษาและสกุลเงินที่ใชในการยื่นขอเสนอ
(๙) ระยะเวลาการยืนราคา
(๑๐) เกณฑในการพิจารณาขอเสนอ
(๑๑) วัน เวลา และสถานที่ในการเปดขอเสนอ
(๑๒) ชื่อ ตําแหนง หมายเลขโทรศัพทติดตอ ของเจาหนาที่ที่มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดซื้อ
จัดจางครั้งนั้น
(๑๓) ขอกําหนดในการสัญญา และแบบฟอรมของสัญญา
(๑๔) ขอสงวนสิทธิของมหาวิทยาลัย ในกรณีที่ผูยื่นขอเสนอหรือเจรจาตอรองราคามีคุณสมบัติ
ไมถูกตองหรือไมปฏิบัติตามขอกําหนดในเอกสารเชิญชวน
(๑๕) สิทธิในการยกเลิกการจัดซื้อจัดจาง
(๑๖) หลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารวางหลั ก ประกั น ข อ เสนอและหลั ก ประกั น สั ญ ญา มู ล ค า ของ
หลักประกัน การคืนหลักประกัน และการยึดหลักประกัน

