ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑
........................................
เพื่อใหการดําเนินงานดานการพัสดุของมหาวิทยาลัยมหิดล เปนไปดวยความคลองตัว โปรงใส ตรวจสอบได
และมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๔ (๒) และ (๔) แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.๒๕๕๐
สภามหาวิทยาลัยในการประชุม ครั้งที่ ๔๑๔/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๓ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๑ จึงออกขอบังคับไวดังตอไปนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๑”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหกสิบวันนับแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับทุกสวนงานของมหาวิทยาลัยมหิดล เวนแตสภามหาวิทยาลัยจะกําหนดไว
เปนอยางอื่น
ขอ ๔ ใหยกเลิก
(๑) ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการพัสดุเงินรายได พ.ศ. ๒๕๓๖
(๒) ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการพัสดุเงินรายได (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๙
(๓) ระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดลวาดวยการซื้อยา พ.ศ.๒๕๓๓
บรรดาขอบังคับ ระเบียบ ประกาศและคําสั่งอื่นใด ในสวนที่กําหนดไวแลวในขอบังคับนี้ หรือซึ่งขัด หรือ
แยงกับขอบังคับนี้ ใหใชขอบังคับนี้แทน

หมวด ๑
ขอความทั่วไป
สวนที่ ๑
คํานิยาม
ขอ ๕ ในขอบังคับนี้
“มหาวิทยาลัย” หมายถึง มหาวิทยาลัยมหิดล
“สภามหาวิทยาลัย” หมายถึง สภามหาวิทยาลัยมหิดล
“วิทยาเขต” หมายถึง สวนงานของมหาวิทยาลัย ที่ตั้งอยูในเขตทองที่ตามที่สภามหาวิทยาลัยกําหนด
“สวนงาน” หมายถึง สํานักงานสภามหาวิทยาลัย สํานักงานอธิการบดี วิทยาเขต คณะ บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
“อธิการบดี” หมายถึง อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล
“หัวหนาสวนงาน” หมายถึง รองอธิการบดีที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดีใหกํากับดูแลวิทยาเขต
คณบดี ผูอํานวยการ วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และหัวหนาสวนงานอื่นที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
๑

“ผู ป ฏิ บั ติ ง าน” หมายถึ ง ข า ราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย พนั ก งานราชการ และลู ก จ า งของ
มหาวิทยาลัยมหิดล
“ป” หมายถึง ปงบประมาณ
“คณะกรรมการประจําสวนงาน” หมายถึง คณะกรรมการประจําวิทยาเขต คณะ บัณฑิตวิทยาลัย
วิทยาลัย สถาบัน สํานัก ศูนย และคณะกรรมการประจําสวนงานที่เรียกชื่ออยางอื่น ที่มีฐานะเทียบเทาคณะ
“ภาระผูกพัน” หมายถึง รายการที่ไดรับอนุมัติผูกพันงบประมาณ ซึ่งจะตองเบิกจายจากงบประมาณ
ของปนั้น
“การพัสดุ” หมายถึง การจัดหา การควบคุม การจําหนาย และการดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนดไวใน
ขอบังคับนี้
“พัสดุ” หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง การบริการ การจางที่ปรึกษา
“ผูมีอํานาจอนุมัติ” หมายถึง อธิการบดีหรือหัวหนาสวนงาน หรือผูที่ไดรับมอบหมายจากอธิการบดี
หรือหัวหนาสวนงาน
“หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ” หมายถึง หัวหนาหนวยงานภายในสวนงานที่ปฎิบัติงานหลักในสายงาน
เกี่ยวกับการพัสดุ หรือเจาหนาที่อื่น ซึ่งไดรับแตงตั้งจากอธิการบดีหรือหัวหนาสวนงานใหเปนหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ
แลวแตกรณี
“เจาหนาที่พัสดุ” หมายถึง ผูปฏิบัติงานซึ่งมีหนาที่หลักเกี่ยวกับการพัสดุ หรือ ผูไดรับแตงตั้ง หรือ
รับมอบหมายจากอธิการบดี หัวหนาสวนงาน หรือหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ ใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
“หัวหนาหนวยงาน” หมายถึง หัวหนาภาควิชา สํานักงาน กอง หรือที่เทียบเทา
“การจัดหา” หมายถึง การดําเนินการเพื่อใหไดมาซึ่งพัสดุ
“ผูรับจัดหา” หมายถึง บุคคลหรือนิติบุคคลที่มีอาชีพขาย รับจาง ใหเชา รับแลกเปลี่ยน ใหบริการ
“งานกอสราง” หมายถึง งานจัดทํา ปรับปรุง ซอมแซม ตกแตง ตอเติม ดัดแปลง เคลื่อนยาย รื้อถอน
สิ่งกอสราง
“สิ่งกอสราง ” หมายถึง สิ่งปลูกสรางที่บุคคลอาจเขาอยูหรือใชสอยได
“การแจงเปนเอกสาร” หมายถึง การสงเอกสารโดยตรง หรือทางไปรษณีย หรือทางโทรสารหรือ
ทางอิเล็กทรอนิกส
“การบริการสุขภาพ” หมายถึง การตรวจวินิจฉัย รักษาพยาบาล ปองกันโรค ฟนฟูสุขภาพและ
สงเสริมสุขภาพ
ขอ ๖ ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามขอบังคับนี้ และใหมีอํานาจวางหลักเกณฑเพื่อปฏิบัติ รวมทั้งการ
วินิจฉัยชี้ขาดปญหาที่เกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับนี้
ในกรณีที่เปนเรื่องเรงดวนหากไมดําเนินการจะเกิดความเสียหายตอมหาวิทยาลัย และไมสามารถ
ปฏิ บั ติ ต ามข อ บั ง คั บ นี้ ไ ด ให อ ธิ ก ารบดี ห รื อ หั ว หน า ส ว นงาน มี อํ า นาจอนุ มั ติ ใ ห ดํ า เนิ น การได แล ว นํ า เสนอสภา
มหาวิทยาลัยเพื่อทราบ

๒

สวนที่ ๒
การบังคับใชและคณะกรรมการพัสดุ
ขอ ๗ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับแกการพัสดุทุกประเภทของมหาวิทยาลัย ยกเวนพัสดุที่ไดมาตามระเบียบหรือ
ขอบังคับอื่น ที่สภามหาวิทยาลัยไดวางหลักเกณฑหรือวิธีการในการไดมาซึ่งพัสดุไวโดยเฉพาะ
ขอ ๘ การจัดหาพัสดุและการบริหารพัสดุ จะตองคํานึงถึงความคุมคาและประโยชนของมหาวิทยาลัยเปน
สําคัญ
ขอ ๙ ใหอธิการบดี แตงตั้งคณะกรรมการพัสดุมหาวิทยาลัย เพื่อใหมีอํานาจและหนาที่
(๑) กําหนดหลักเกณฑ วิธีปฎิบัติ อัตรา วงเงิน และการดําเนินการตางๆตามขอบังคับนี้
(๒) ตีความ และวินิจฉัยปญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามขอบังคับ และเสนออธิการบดีเพื่ออนุมัติ
(๓) พิจารณาการขออนุมัติยกเวน หรือผอนผันการไมปฏิบัติตามขอบังคับนี้และเสนอตออธิการบดี
เพื่อพิจารณาอนุมัติ
(๔) พิจารณาคํารองเรียนเกี่ยวกับการพัสดุ
(๕) เสนอแนะการแกไขปรับปรุงขอบังคับ ประกาศ คําสั่งที่เกี่ยวกับการพัสดุตออธิการบดี
(๖) กําหนดแบบ เอกสารหรือตัวอยาง รวมทั้งการแกไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง เพื่อใหเปนไปตาม
ขอบังคับนี้ และเสนอตออธิการบดีเพื่ออนุมัติใช
(๗) แตงตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อทําหนาที่ตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(๘) อื่นๆที่เกี่ยวกับการพัสดุตามที่อธิการบดีมอบหมาย
ขอ ๑๐ อธิการบดีหรือหัวหนาสวนงาน จะมอบอํานาจในการดําเนินการตามขอบังคับนี้ เปนหนังสือใหแก
ผูดํารงตําแหนงใดก็ได โดยใหคํานึงถึงระดับตําแหนง หนาที่ และความรับผิดชอบของผูที่จะไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ
เมื่อมีการมอบอํานาจตามวรรคหนึ่ง ผูรับมอบอํานาจ มีหนาที่ตองรับมอบอํานาจนั้นและจะมอบ
อํานาจนั้นใหแกผูดํารงตําแหนงอื่นตอไปไมได เวนแตจะกําหนดไวเปนอยางอื่น
ใหหัวหนาสวนงาน สงสําเนาหนังสือการมอบอํานาจใหอธิการบดีทราบ ทุกครั้ง

หมวดที่ ๒
การจัดหาพัสดุ
สวนที่ ๑
วิธีการจัดหา
ขอ ๑๑ การจัดหา อาจกระทําไดโดยวิธีใดวิธีหนึ่งใน ๓ วิธี คือ
(๑) วิธีตกลงราคา
(๒) วิธีประกวดราคา
(๓) วิธีคัดเลือก

๓

การจัดหาโดยวิธีตกลงราคา ถาผูมีอํานาจอนุมัติ เห็นสมควร จะสั่งใหจัดหาโดยวิธีประกวดราคา
หรือวิธีคัดเลือกก็ได
ขอ ๑๒ การจัดหาโดยวิธีตกลงราคา ไดแก
(๑) การจัดหาครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาตามวงเงินที่คณะกรรมการพัสดุมหาวิทยาลัย กําหนด
(๒) การจัดหาที่มีความจําเปนตองจัดหาจากหนวยงานของรัฐหรือในกํากับของรัฐ หนวยงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิหรือองคการสาธารณกุศล
(๓) การจัดหาที่มีความจําเปนตองจัดหาจากหนวยงานอื่นที่มีมติคณะรัฐมนตรีกําหนดใหจัดหาได
โดยวิธีกรณีพิเศษ
(๔) การจัดหาระหวางสวนงานของมหาวิทยาลัย
ขอ ๑๓ การจัดหาโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การจัดหาครั้งหนึ่งซึ่งมีวงเงินเกินกวาวงเงินการจัดหาโดยวิธี
ตกลงราคา
ขอ ๑๔ การจัดหาโดยวิธีคัดเลือก ไดแก การจัดหาครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกินกวา วงเงินการจัดหาโดยวิธีตกลง
ราคา และมีขอบงชี้ขอใดขอหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) เปนพัสดุที่ตองจัดหาเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกมหาวิทยาลัยและไมสามารถจัดหา
โดยวิธีประกวดราคาไดทัน
(๒) เปนพัสดุที่ใชในการปรับปรุง เสริมสรางหรือซอมแซมพัสดุที่มีใชอยูแลว
(๓) เปนพัสดุที่ตองจัดหาโดยตรงจากตางประเทศ
(๔) เป น พั ส ดุ ที่ โ ดยลั ก ษณะของการใช ง าน หรื อ มี ข อ จํ า กั ด ทางเทคนิ ค ที่ จํ า เป น ต อ งระบุ
คุณลักษณะเปนการเฉพาะ
(๕) เปนพัสดุที่ใชในการบริการสุขภาพ การวิจัยหรือที่ผูชํานาญการหรือผูทรงคุณวุฒิใชโดย
เฉพาะเจาะจง
(๖) เปนพัสดุที่เปนที่ดิน และหรือสิ่งกอสราง ซึ่งจําเปนตองจัดหาเฉพาะแหง
(๗) เปนการจางซอมแซมพัสดุที่จําเปนตองถอดตรวจกอนจึงจะระบุคาซอมที่แทจริงได ไดแก
การซอมเครื่องจักรกล เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา เครื่องวิทยุ และเครื่องอิเล็คทรอนิกส
(๘) เปนพัสดุที่จําเปนตองจัดหาจากผูจัดหาที่มีฝมือและคุณภาพดี หรือมีความชํานาญในการ
จัดหาพัสดุนั้นเปนพิเศษ หรือผูที่มีผลงานดีเปนที่ยอมรับของมหาวิทยาลัย
(๙) เปนพัสดุที่ตองจัดหาเพิ่มในสถานการณที่จําเปน
(๑๐) เปนพัสดุที่ตองดําเนินการจัดหาตามเงื่อนไขของแหลงเงิน
(๑๑) เปนพัสดุที่ไดดําเนินการจัดหาโดยวิธีประกวดราคาแลวไมไดผลดี

๔

การขออนุมัติดาํ เนินการจัดหา
ขอ ๑๕ ในการดําเนินการจัดหาทุกวิธี นอกจากการซื้อที่ดินและหรือสิ่งกอสรางสําเร็จรูปตามขอ ๑๖ ให
ทําบันทึกเสนอผูมีอํานาจอนุมัติตามรายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดหา
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะจัดหา
(๓) วงเงินที่จะจัดหาในครั้งนั้น
(๔) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
(๕) วิธีที่จะจัดหาและเหตุผลที่ตองจัดหาโดยวิธีนั้น
(๖) รายชื่อผูปฎิบัติงานหรือคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
(๗) ขอเสนออื่นๆ (ถามี)
ขอ ๑๖ กอนดําเนินการจัดหาที่ดินและหรือสิ่งกอสรางสําเร็จรูป ใหทําบันทึกเสนอ ผูมีอํานาจอนุมัติตาม
รายการดังตอไปนี้
(๑) เหตุผลและความจําเปนที่ตองจัดหา
(๒) รายละเอียดของที่ดินและหรือสิ่งกอสรางที่ตองการจัดหา รวมทั้งเนื้อที่และทองที่ที่ตองการ
(๓) ราคาประเมินของทางราชการและหรือราคาประเมินของเอกชนที่ประกอบธุรกิจใหบริการ
ประเมินราคาอสังหาริมทรัพยที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมาย
(๔) วงเงินที่จะจัดหาในครั้งนั้น
(๕) วิธีที่จะจัดหาและเหตุผลที่ตองจัดหาโดยวิธีนั้น
(๖) รายชื่อคณะกรรมการที่เกี่ยวของ
(๗) ขอเสนออื่นๆ (ถามี)
การดําเนินการจัดหาที่ดินและหรือสิ่งกอสรางสําเร็จรูป ใหติดตอกับเจาของโดยตรง ในกรณีที่ไม
สามารถทําไดและจําเปนตองติดตอกับผูที่ไมใชเจาของก็ใหกระทําได
ขอ ๑๗ เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติ ไดอนุมัติตามบันทึกที่เสนอตามขอ ๑๕ หรือ ขอ ๑๖ แลว ใหดําเนินการจัดหา
ตามวิธีการนั้นๆตอไปได
การดําเนินการวิธีตกลงราคา
ขอ ๑๘ ให เ จ า หน า ที่ พั ส ดุ ติ ด ต อ ตกลงราคากั บ ผู รั บ จั ด หาโดยตรง ตามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ป ฏิ บั ติ ที่
คณะกรรมการพัสดุมหาวิทยาลัยกําหนด เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติเพื่ออนุมัติ ใหจัดหา
กรณีเปนการแลกเปลี่ยน ใหเปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยน โดยพิจารณาจากราคาประเมิน
ของพัสดุที่ตองการแลกเปลี่ยนและราคาพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนดวย

๕

ขอ ๑๙ ในกรณีจําเปนและเรงดวนที่เกิดขึ้นโดยไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจดําเนินการตามวิธีปฏิบัติ
ปกติไดทัน ใหผูปฏิบัติงานที่จัดหาพัสดุนั้นดําเนินการไปกอน โดยยังไมตองทําเอกสารประกอบ แลวรีบทํารายงานตาม ขอ
๑๕ (๑) (๒) (๓) (๖) เสนอผูมีอํานาจอนุมัติ
ในกรณี เป นพั ส ดุ ที่ ตอ งจั ด หาในต างประเทศ ซึ่ง เกิด ขึ้ นโดยมิ ได คาดหมายไวก อ นและไมอ าจ
ดํ า เนิ น การตามปกติ ไ ด ให ข ออนุ มั ติ ดํ า เนิ น การภายในวงเงิ น หลั ก เกณฑ และวิ ธี ป ฏิ บั ติ ต ามที่ ค ณะกรรมการพั ส ดุ
มหาวิทยาลัยกําหนด และเมื่อไดรับอนุมัติดําเนินการแลว จึงดําเนินการจัดหาพัสดุนั้นได เมื่อดําเนินการแลว ใหจัดทํา
รายงานขออนุมัติจัดหาจากผูมีอํานาจอนุมัติ
การดําเนินการตามขอ ๑๘ และ ๑๙ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติที่คณะกรรมการพัสดุ
มหาวิทยาลัยกําหนด
การดําเนินการวิธีประกวดราคา
ขอ ๒๐ ใหดําเนินการจัดทําบันทึกขออนุมัติจัดหา ตามขอ ๑๕ หรือ ๑๖ พรอมจัดทําเอกสารการประกวด
ราคา เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติเพื่ออนุมัติใหดําเนินการ
ขอ ๒๑ เมื่อไดรับอนุมัติแลว ใหทําการเผยแพรประกาศประกวดราคา
ขอ ๒๒ ใหผูมีอํานาจอนุมัติมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีประกวดราคา ไมต่ํากวา ๓ คน
พรอมกําหนดระยะเวลาการดําเนินการและรายงานผลของคณะกรรมการไวดวย โดยใหมีหนาที่ดังนี้
(๑) ตรวจสอบคุณสมบัติ ผลงาน (ถามี) และคัดเลือกผูรับจัดหาตามเงื่อนไขในเอกสารประกวดราคา
(๒) ตรวจสอบขอเสนอทางดานเทคนิค และทดสอบพัสดุ (ถามี) ของผูรับจัดหาที่ผานการ
คัดเลือกตาม (๑) ที่เสนอพัสดุไดตรงหรือใกลเคียงมาตรฐานความตองการ
(๓) เปดรับการเสนอราคาจากผูรับจัดหาที่ผานการคัดเลือกตาม (๒) และทําการตอรองราคากับ
ทุกราย
(๔) เปรียบเทียบคุณภาพ คุณสมบัติ และขอเสนอทางเทคนิค (ถามี) ที่เปนประโยชนตอสวนงาน
กับราคาและเงื่อนไขทางการเงิน (ถามี) ที่เสนอ โดยคํานึงถึงความคุมคาตอการใชงาน
(๕) คัดเลือกผูเสนอราคาที่เสนอพัสดุที่มีความคุมคาตอการใชงานมากที่สุด กรณีไมสามารถ
ประเมินความคุมคาไดอยางชัดเจน ใหเลือกผูรับจัดหาที่เสนอราคาต่ําสุด
กรณีเปนการแลกเปลี่ยน ใหเปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยน โดยพิจารณาจากราคาประเมิน
ของพัสดุที่ตองการแลกเปลี่ยนและราคาพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนดวย
(๖) หากปรากฏวา ราคาของรายที่ไดรับการคัดเลือกยังสูงกวาวงเงินที่จะจัดหา ใหเสนอความเห็นตอ
ผูมีอํานาจอนุมัติเพื่อประกอบการใชดุลยพินิจวา สมควรดําเนินการจัดหาใหม หรืออนุมัติวงเงินเพิ่มเติม
(๗) รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็นตอผูมีอํานาจอนุมัติ

๖

ขอ ๒๓ การประชุมของคณะกรรมการ ตองมีกรรมการประชุมพรอมกันไมนอยกวากึ่งหนึ่งของจํานวน
กรรมการทั้งหมด ใหประธานและกรรมการแตละคนมีหนึ่งเสียงในการลงมติ
มติของคณะกรรมการ ใหถือมติเสียงขางมากของคณะกรรมการทั้งหมด หากกรรมการคนหนึ่งคนใด
ไมเห็นดวยกับมติของคณะกรรมการ ใหทําบันทึกความเห็นแยงไวดวย
ขอ ๒๔ การดําเนินการตามขอ ๒๐ ถึง ๒๓ ใหดําเนินการตามหลักเกณฑและวิธีปฏิบัติตามที่คณะกรรมการ
พัสดุมหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๒๕ การดําเนินการจัดหาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส ใหดําเนินการตามระเบียบหรือขอบังคับ ที่ใช
บังคับกับหนวยงานของรัฐ หรือหนวยงานในกํากับดูแลของฝายบริหาร ตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน
การดําเนินการวิธีคัดเลือก
ขอ ๒๖ ใหดําเนินการจัดทําบันทึกขออนุมัติจัดหา ตามขอ ๑๕ หรือ ๑๖ เสนอตอผูมีอํานาจอนุมัติ
ขอ ๒๗ ใหผูมีอํานาจอนุมัติ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก ไมต่ํากวา ๓ คน พรอม
กําหนดระยะเวลาการดําเนินการและรายงานผลของคณะกรรมการไวดวย โดยใหมีหนาที่ดังนี้
(๑) คัดเลือกและทําเอกสารเชิญผูรับจัดหาที่มีคุณสมบัติและผลงานดีและสามารถจัดหาพัสดุที่
ตรงหรือใกลเคียงกับมาตรฐานความตองการ
(๒) ตรวจสอบขอเสนอทางดานเทคนิค และทดสอบพัสดุ (ถามี) แลวพิจารณาคัดเลือกผูรับจัดหา
ที่เสนอพัสดุไดตรงหรือใกลเคียงมาตรฐานความตองการ
(๓) เปดรับการเสนอราคาและทําการตอรองราคากับทุกราย ที่ผานการคัดเลือกตาม (๒)
(๔) เปรียบเทียบคุณภาพ คุณสมบัติ และขอเสนอทางเทคนิค (ถามี) ที่เปนประโยชนตอสวนงาน
กับราคาและเงื่อนไขทางการเงิน (ถามี) ที่เสนอ โดยคํานึงถึงความคุมคาตอการใชงาน
(๕) คัดเลือกผูเสนอราคาที่เสนอพัสดุที่มีความคุมคาตอการใชงานมากที่สุด กรณีไมสามารถ
ประเมินความคุมคาไดอยางชัดเจน ใหเลือกผูรับจัดหาที่เสนอราคาต่ําสุด
กรณีเปนการแลกเปลี่ยน ใหเปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยน โดยพิจารณาจากราคาประเมิน
ของพัสดุที่ตองการแลกเปลี่ยนและราคาพัสดุที่จะไดรับจากการแลกเปลี่ยนดวย
(๖) หากปรากฏวา ราคาของรายที่ไดรับการคัดเลือกยังสูงกวาวงเงินที่จะจัดหา ใหเสนอความเห็นตอ
ผูมีอํานาจอนุมัติเพื่อประกอบการใชดุลยพินิจวา สมควรดําเนินการจัดหาใหมหรืออนุมัติวงเงินเพิ่มเติม
ขอ ๒๘ การประชุมของคณะกรรมการ ใหดําเนินการตามขอ ๒๓ โดยอนุโลม
ขอ ๒๙ กรณีเปนพัสดุที่ใชในการบริการสุขภาพ ซึ่งจําเปนตองมีผูรับจัดหาหลายรายในพัสดุรายการ
เดี ย วกัน โดยพัส ดุนั้ นมี คุณ ลักษณะเฉพาะตามความต อ งการของผูรั บบริก ารหรื อ ตามขอ กํา หนดเฉพาะขององค กรที่
เกี่ยวของ ใหผูมีอํานาจอนุมัติ มีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดหาโดยวิธีคัดเลือก ไมต่ํากวา ๓ คน พรอมกําหนดระยะเวลา
การดําเนินการและรายงานผลของคณะกรรมการไวดวย โดยใหมีหนาที่ดังนี้

๗

(๑) คัดเลือกและทําเอกสารเชิญผูรับจัดหาที่มีคุณสมบัติและผลงานดีและสามารถจัดหาพัสดุที่
ตรงหรือใกลเคียงกับมาตรฐานความตองการ
(๒) คัดเลือกผูรับจัดหาในจํานวนที่เหมาะสม โดยพิจารณาจากผูรับจัดหาที่เสนอพัสดุไดตรงหรือ
ใกลเคียงกับมาตรฐานความตองการ แลวใหคณะกรรมการ ตอรองราคากับผูรับจัดหาที่ผานการคัดเลือกทุกราย
(๓) รายงานผลการพิจารณาและเสนอความเห็น ตอผูมีอํานาจอนุมัติ
ขอ ๓๐ การประชุมของคณะกรรมการ ใหดําเนินการตามขอ ๒๓ โดยอนุโลม
สวนที่ ๒
การตรวจรับพัสดุ
ขอ ๓๑ ใหผูมีอํานาจอนุมัติมีคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไมต่ํากวา ๓ คน พรอมกําหนด
ระยะเวลาการดําเนินการและรายงานผลของคณะกรรมการไวดวย
สํ าหรั บการจั ดหาที่ มี วงเงิ นไม เกิ นจํ านวนที่ คณะกรรมการพั สดุ มหาวิ ทยาลั ยกํ าหนด ให แต งตั้ ง
เจาหนาที่คนหนึ่งซึ่งไมใชผูดําเนินการจัดหา เปนผูตรวจรับพัสดุ โดยใหปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ขอ ๓๒ การตรวจรับวัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสรางสําเร็จรูป ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหนาที่ดังนี้
(๑) ตรวจรับพัสดุใหถูกตองครบถวนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว ณ สถานที่ซึ่งกําหนดไวในสัญญา
หรือขอตกลง
กรณีที่มีความจําเปน ไมสามารถตรวจรับพัสดุได ใหตรวจรับเอกสารการสงมอบและการรับ
พัสดุแทน
(๒) ตรวจรับพัสดุใหเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กําหนด ถามีเหตุจําเปนที่ทําใหการตรวจรับพัสดุ
ลาชา ใหเสนอผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาขยายเวลาให ตามความจําเปน
(๓) เมื่อตรวจรับพัสดุถูกตองครบถวนแลว ใหทําเอกสารการตรวจรับและทํารายงานเสนอผูมี
อํานาจอนุมัติ โดยถือวาผูรับจัดหาไดสงมอบพัสดุถูกตองครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจัดหานําพัสดุนั้นมาสง
สํ า หรั บ การจั ด หาที่ มี ว งเงิ น ไม เ กิ น จํ า นวนที่ ค ณะกรรมการพั ส ดุ ม หาวิ ท ยาลั ย กํ า หนด
คณะกรรมการหรือเจาหนาที่อาจลงนามในใบสงสินคา และใชเปนเอกสารในการตรวจรับได
ขอ ๓๓ การตรวจรับสิ่งกอสราง ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) ตรวจและควบคุมงานใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด และขอกําหนดในสัญญาหรือ
ขอตกลง โดยจะสั่งเปลี่ยนแปลงแกไข เพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดในกรณีที่จําเปนมีเหตุผลสมควรหรือเปนประโยชน
แกมหาวิทยาลัย โดยวงเงินและระยะเวลาตามสัญญาหรือขอตกลงไมเปลี่ยนแปลง รวมทั้งสั่งใหผูรับจางหยุดงานไดเมื่อมี
เหตุผลสมควร
(๒) ในกรณีมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกมหาวิทยาลัยที่ตองแกไขแบบรูปรายการละเอียดหรือ
ขอกําหนดในสัญญา ใหเสนอผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา

๘

(๓) ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
และอาจกอใหเกิดความเสียหายตอมหาวิทยาลัย ใหเสนอรายงานเพื่อขอเลิกสัญญาไปยังผูมีอํานาจอนุมัติเพื่อพิจารณา
(๔) ในกรณี ที่ มี ก ารแต ง ตั้ ง หรื อ จ า งผู ค วบคุ ม งานก อ สร า ง ให ค ณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของผูควบคุมงาน
(๕) ใหตรวจรับงานกอสรางภายใน ๕ วันทําการนับจากวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบการ
สงมอบงาน ของผูรับจัดหา และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด ถามีเหตุจําเปนที่ทําใหการตรวจผลงานลาชา
ใหเสนอผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาขยายเวลาไดตามความจําเปน
(๖) เมื่อตรวจรับและเห็นเปนการถูกตองครบถวนแลว ใหทําเอกสารการตรวจรับและทํารายงาน
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติโดยถือวาผูรับจัดหาสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจัดหาสงงานจางนั้น
สําหรับการจัดหาที่มีวงเงินไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการพัสดุมหาวิทยาลัยกําหนด คณะกรรมการ
อาจลงนามในใบสงงาน และใชเปนเอกสารในการตรวจรับได
ขอ ๓๔ การตรวจรับงานจางบริการและจางที่ปรึกษา ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีอํานาจและหนาที่ดังนี้
(๑) ตรวจและควบคุมงานใหเปนไปตามขอบขายงาน และขอกําหนดในสัญญาหรือ ขอตกลง
รวมทั้งสั่งใหผูรับจัดหาหยุดงานไดเมื่อมีเหตุผลสมควร
(๒) ในกรณีมีความจําเปนเพื่อประโยชนแกมหาวิทยาลัยที่ตองแกไขขอบขายงานหรือขอกําหนด
ในสัญญา ใหเสนอผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณา
(๓) ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
และอาจกอใหเกิดความเสียหายตอมหาวิทยาลัย ใหเสนอรายงานเพื่อขอเลิกสัญญาไปยังผูมีอํานาจอนุมัติเพื่อพิจารณา
(๔) ใหตรวจรับงานภายใน ๕ วันทําการนับจากวันที่ประธานกรรมการไดรับทราบการสงมอบ
งาน ของผูรับจัดหา และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด ถามีเหตุจําเปนที่ทําใหการตรวจผลงานลาชา ให
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาขยายเวลาไดตามความจําเปน
(๕) เมื่อตรวจรับและเห็นเปนการถูกตองครบถวนแลว ใหทําเอกสารการตรวจรับและทํารายงาน
เสนอผูมีอํานาจอนุมัติโดยถือวา ผูรับจัดหาสงมอบงานครบถวนตั้งแตวันที่ผูรับจัดหาสงงานจางนั้น
สําหรับการจางที่มีวงเงินไมเกินจํานวนที่คณะกรรมการพัสดุมหาวิทยาลัยกําหนด คณะกรรมการ
อาจลงนามในใบสงงาน และใชเปนเอกสารแทนใบตรวจรับได
ขอ ๓๕ การตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ใหดําเนินการตามขอ ๒๓ โดยอนุโลม
การควบคุมงาน
ขอ ๓๖ งานกอสรางหรืองานจางบริการ ที่มีวงเงินคากอสรางหรือคาบริการตามจํานวนที่คณะกรรมการ
พัสดุมหาวิทยาลัยกําหนด ใหผูมีอํานาจอนุมัติแตงตั้งหรือวาจางผูควบคุมงาน
ข อ ๓๗ ในกรณี ที่ ผู มี อํ า นาจอนุ มั ติ เ ห็ น ควรให มี ผู ค วบคุ ม งาน ให ผู มี อํ า นาจอนุ มั ติ แ ต ง ตั้ ง หรื อ ว า จ า ง
ผูควบคุมงานที่มีความรูความชํานาญตามลักษณะของงานกอสรางหรืองานจางบริการ
ในกรณีจําเปนตองจางผูควบคุมงาน ใหดําเนินการตามวิธีการจัดหา
๙

ขอ ๓๘ ผูควบคุมงาน มีอํานาจและหนาที่ ดังนี้
(๑) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือขอตกลง ใหเปนไปตามแบบรูป
รายการละเอียด ขอกําหนดหรือขอบขายงานในสัญญาหรือขอตกลงทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัด
ทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชา รวมทั้งสั่งใหผูรับจัดหาหยุดงานไดเมื่อมีเหตุผลสมควร
(๒) รายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจัดหาใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุทราบ
(๓) ตรวจสอบผลงานที่ผูรับจัดหาสงมอบใหแลวเสร็จภายใน ๓ วันทําการนับจากวันที่รับทราบ
การสงมอบงาน แลวรายงานตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
อํานาจในการอนุมัติจัดหา
ขอ ๓๙ การอนุมัติจัดหา ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงภายในวงเงิน ตอไปนี้
(๑) อธิการบดี มีอํานาจอนุมัติจัดหาภายในวงเงินงบประมาณของมหาวิทยาลัย
(๒) หัวหนาสวนงาน มีอํานาจอนุมัติจัดหาไดภายในวงเงินยี่สิบหาลานบาท
เวนแตหวั หนาสวนงานทีอ่ ธิการบดีกําหนดใหมีอํานาจอนุมตั ิในวงเงินที่เกินกวายี่สิบหาลานบาท
การจายเงินลวงหนา
ขอ ๔๐ การจายเงินลวงหนาใหแกผูรับจัดหา ใหกระทําไดเฉพาะกรณีที่ผูมีอํานาจอนุมัติเห็นวามีความจําเปน
ตองจายตามอัตราและหลักเกณฑที่คณะกรรมการพัสดุมหาวิทยาลัยกําหนดและมีการกําหนดเงื่อนไขไวกอนทําสัญญาหรือ
ขอตกลง
ในการรั บเงิ นล ว งหน า ผู รับจัด หาจะต อ งนํา หนัง สือ ค้ํา ประกัน ของธนาคารภายในประเทศมา
ค้ําประกันเงินที่รับลวงหนาดวย ยกเวนในกรณีที่คณะกรรมการพัสดุมหาวิทยาลัยกําหนดใหยกเวน

หมวด ๓
สัญญาหรือขอตกลง
สวนที่ ๑
การทําสัญญาหรือขอตกลง
ขอ ๔๑ การจัดหาพัสดุใหทําเปนสัญญา ตามแบบที่คณะกรรมการพัสดุมหาวิทยาลัยกําหนด เวนแตการ
จัดหาพัสดุกรณีใดที่คณะกรรมการพัสดุมหาวิทยาลัยกําหนดใหจัดทําเปนขอตกลงหรือวิธีอื่นใด ใหเปนไปตามหลักเกณฑ
และวิธีการที่คณะกรรมการพัสดุมหาวิทยาลัย กําหนด
กรณีแบบสัญญาที่คณะกรรมการพัสดุมหาวิทยาลัยยังมิไดกําหนด และแบบสัญญานั้นเปนแบบที่
ใชในราชการหรือองคกรของรัฐ ใหใชตามแบบนั้นไดโดยอนุโลม
๑๐

ขอ ๔๒ การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนเอกสาร ใหกําหนดคาปรับตามหลักเกณฑ อัตรา และวิธีปฏิบัติที่
คณะกรรมการพัสดุมหาวิทยาลัยกําหนด
ขอ ๔๓ เมื่อครบกําหนดสงมอบพัสดุตามสัญญาหรือขอตกลง และผูรับจัดหายังไมไดสงมอบพัสดุนั้น ให
สวนงานรีบทําเอกสารแจงการเรียกคาปรับตามสัญญาหรือขอตกลงจากคูสัญญา และเมื่อคูสัญญาไดสงมอบพัสดุซึ่งตรวจ
รับแลว ใหสวนงานทําเอกสารสงวนสิทธิการเรียกคาปรับดวย
ขอ ๔๔ สัญญาหรือขอตกลงเปนเอกสารที่ไดลงนามแลว จะแกไขเปลี่ยนแปลงมิได เวนแตมีความจําเปน
หรือเพื่อประโยชนแกทางมหาวิทยาลัย
การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลง ตามวรรค ๑ ใหเปนอํานาจของผูมีอํานาจอนุมัติ
สําหรับการแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญาหรือขอตกลงที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิค
เฉพาะอยางของพัสดุ จะตองไดรับการรับรองจากวิศวกรหรือสถาปนิกหรือผูทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง
คุณลักษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานกอสราง หรืองานเทคนิคเฉพาะอยางนั้นแลวแตกรณีดวย
ขอ ๔๕ ใหผูมีอํานาจอนุมัติ พิจารณาในการใชสิทธิบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง ในกรณีที่มีเหตุอันเชื่อได
วา ผูรับจัดหาไมสามารถจัดหาใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาที่กําหนด
ขอ ๔๖ ใหผูมีอํานาจอนุมัติ พิจารณาตกลงกับคูสัญญาในการยกเลิกสัญญาหรือขอตกลงไดในกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) เปนความจําเปนเพื่อประโยชนแกทางมหาวิทยาลัย
(๒) เพื่อแกไขขอเสียเปรียบของทางมหาวิทยาลัย
ขอ ๔๗ ในกรณีที่คูสัญญาไมสามารถปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงได และจํานวนที่ตองมีการปรับจะเกิน
รอยละสิบของวงเงินตามสัญญาหรือขอตกลง ใหเจาหนาที่พัสดุ รายงานตอคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อพิจารณา
นําเสนอ ผูมีอํานาจอนุมัติ พิจารณาการบอกเลิกสัญญาหรือขอตกลง เวนแตคูสัญญาจะไดมีเอกสารยินยอมเสียคาปรับใหแก
ทางมหาวิทยาลัยโดยไมมีเงื่อนไขใดๆ โดยใหพิจารณาผอนปรนการบอกเลิกสัญญาไดเทาที่จําเปน
ข อ ๔๘ การงดหรื อ ลดค า ปรั บ ให แ ก คู สั ญ ญา หรื อ การขยายเวลาทํ า การตามสั ญ ญาหรื อ ข อ ตกลง ให
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เปนผูพิจารณานําเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ ที่จะพิจารณาไดตามที่มีเหตุเกิดขึ้นจริงเฉพาะกรณี
ดังตอไปนี้
(๑) เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพรองของสวนงาน
(๒) เหตุสุดวิสัย
(๓) เหตุเกิดจากพฤติการณอันหนึ่งอันใดที่คูสัญญาไมตองรับผิดตามกฎหมาย
สวนที่ ๒
หลักประกัน
ขอ ๔๙ หลักประกันในการจัดหา การใชและการกําหนดมูลคาเปนจํานวนเงิน ของหลักประกันการเสนอ
ราคาและหลักประกันสัญญารวมทั้งการคืนหลักประกัน ใหเปนไปตามที่อธิการบดีกําหนดโดยทําเปนประกาศมหาวิทยาลัย

๑๑

ขอ ๕๐ ในกรณีที่สวนงานของรัฐหรือในกํากับของรัฐ สวนงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการ
สวนทองถิ่น สวนงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถิ่น รัฐวิสาหกิจ มูลนิธิหรือองคการ
สาธารณกุศล เปนผูเสนอราคาหรือเปนคูสัญญา ไมตองวางหลักประกัน

หมวด ๔
การลงโทษผูทิ้งงาน
ขอ ๕๑ เมื่อปรากฏกรณีใดกรณีหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ผูที่ไดรับการคัดเลือกแลวไมทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่มหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) เมื่อคูสัญญาของมหาวิทยาลัย หรือผูรับจางชวงที่มหาวิทยาลัยอนุญาตใหรับชวงงานไดไม
ปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น
(๓) พัสดุที่จัดหามีขอบกพรองภายในระยะเวลาที่กําหนดไวในขอสัญญาหรือขอตกลง หรือพัสดุ
ที่จัดหาไมไดมาตรฐานหรือไมครบถวนตามสัญญาหรือขอตกลงและไมไดรับการแกไขใหถูกตองจากผูรับจัดหาหรือ
คูสัญญา
ใหสวนงานรายงานอธิการบดี เพื่อพิจารณาในการสั่งใหผูไมปฏิบัติตามขอผูกพันของมหาวิทยาลัย
เปนผูทิ้งงาน และแจงเวียนไปยังสวนงานหามดําเนินการใดๆที่เกี่ยวของกับการจัดหากับผูทิ้งงานที่ไดรับการเวียนชื่อแลว
เวนแตจะไดรับการเพิกถอนจากการเปนผูทิ้งงาน รวมทั้งสงชื่อผูทิ้งงานไปยังสวนงานของรัฐที่เกี่ยวของ

หมวด ๕
การบริหารพัสดุ
สวนที่ ๑
การควบคุม
การเก็บรักษาพัสดุ
ข อ ๕๒ พั ส ดุ ข องมหาวิ ท ยาลั ย ไม ว า จะได ม าด ว ยวิ ธี ใ ด ให ดํ า เนิ น การควบคุ ม ตามหลั ก เกณฑ ที่
คณะกรรมการพัสดุมหาวิทยาลัยกําหนด เวนแตพัสดุที่ไดมาตามระเบียบหรือขอบังคับอื่น ที่ไดวางหลักเกณฑหรือวิธีการ
ในการควบคุมไวโดยเฉพาะ
ขอ ๕๓ พัสดุที่จัดหาโดยมีวัตถุประสงคเพื่อบริจาคใหสวนงานอื่น เจาหนาที่พัสดุไมตองดําเนินการควบคุม
ตามขอ ๕๒ แตใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกัน

๑๒

การเบิก-จายพัสดุ
ขอ ๕๔ การเบิกพัสดุ ใหหัวหนาหนวยงานที่ตองใชพัสดุหรือผูที่หัวหนาหนวยงาน มอบหมายเปนผูเบิก
และใหผูที่ไดรับมอบหมายใหควบคุมดูแลพัสดุ เปนผูสั่งจาย
ขอ ๕๕ ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของการเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชีและ
หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจาย แลวเก็บหลักฐานการเบิกพัสดุไวดวย
สวนที่ ๒
การตรวจสอบพัสดุประจําป
ขอ ๕๖ ภายใน ๖๐ วัน กอ นสิ้ นป ให ผูมี อํา นาจอนุมั ติ แต งตั้ ง คณะกรรมการตรวจสอบพัส ดุ ซึ่ง มิใ ช
เจาหนาที่พัสดุของสวนงานนั้น เพื่อทําการตรวจสอบการรับ การเบิกจาย การตรวจนับและตรวจสภาพพัสดุคงเหลือ ให
ถูกตองตรงกัน แลวใหเสนอรายงานการตรวจสอบดังกลาว พรอมทั้งรายงานพัสดุที่ชํารุด เสื่อมคุณภาพ สูญหายหรือไม
จําเปนตองใชในมหาวิทยาลัย ตอผูมีอํานาจอนุมัติ ภายใน ๗ วัน นับแตวันสิ้นป
ถามีเหตุจําเปนที่ทําใหการรายงานลาชาใหเสนอผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาขยายเวลาใหตามความ
เหมาะสม
ขอ ๕๗ เมื่อผูมีอํานาจอนุมัติ ไดรับรายงาน ตามขอ ๕๖ ปรากฏวามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ สูญไปตาม
ธรรมชาติ หรือไมจําเปนตองใชในมหาวิทยาลัยตอไป ใหผูมีอํานาจอนุมัติ พิจารณาสั่งการใหดําเนินการจําหนายได
กรณีมีการสูญหาย ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง ไมต่ํากวา ๓ คน และรายงานผล
การสอบหาขอเท็จจริงตอผูมีอํานาจอนุมัติภายใน ๖๐ วัน นับแตวันที่ประธานกรรมการทราบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
ถามีเหตุจําเปนที่ทําใหการรายงานลาชา ใหเสนอผูมีอํานาจอนุมัติพิจารณาขยายเวลาใหตามความ
เหมาะสม
ถาผลการสอบหาขอเท็จจริงปรากฏวาจะตองมีผูรับผิดดวย ใหผูมีอํานาจอนุมัติดําเนินการตาม
กฎระเบียบ ขอบังคับที่เกี่ยวของตอไป
สวนที่ ๓
การใหยืม
ขอ ๕๘ การใหยืมพัสดุ ใหผยู ืมทําหลักฐานการยืมเปนเอกสารแสดงเหตุผล สถานที่ที่จะนําพัสดุไปใชและ
กําหนดเวลาสงคืน
(๑) กรณีการใหยืมภายในสวนงานเดียวกัน ใหหัวหนาหนวยงานที่ครอบครองพัสดุนั้น เปนผูอนุมัติ
(๒) กรณีการใหยืมระหวางสวนงานหรือใหบุคคลภายนอกยืมใช ใหผูมีอํานาจอนุมัติ เปน
ผูอนุมัติโดยจัดทําเปนสัญญาหรือขอตกลง

๑๓

ขอ ๕๙ การคืนพัสดุ
(๑) การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ผูยืมจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย
ในกรณีที่พัสดุที่สงคืนมาไมอยูในสภาพที่ใชงานไดปกติเหมือนเดิม ผูยืมตองรับผิดชอบ
ชดใชตามสัญญาหรือขอตกลงที่กําหนดไว
(๒) การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง ผูยืมจะตองจัดหาพัสดุประเภท ชนิดและปริมาณเชนเดียวกัน
สงคืนผูใหยืมภายในระยะเวลาที่ผูใหยืมกําหนด หรือคืนเปนเงินเทากับมูลคาพัสดุที่ยืม
ขอ ๖๐ กรณีมิไดรับพัสดุคืนภายใน ๓๐ วันทําการนับแตวันครบกําหนด ใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุรายงาน
ผูมีอํานาจอนุมัติเพื่อสั่งการตอไป
สวนที่ ๔
การจําหนาย
ขอ ๖๑ การดําเนินการจําหนายพัสดุ สามารถดําเนินการไดดวยเหตุผลดังตอไปนี้
(๑) พัสดุเสื่อมสภาพ
(๒) พัสดุหมดความจําเปนในการใชงานหรือตองการทดแทนพัสดุเดิมดวยพัสดุประเภทเดียวกัน
ที่มีคุณภาพ คุณสมบัติและประสิทธิภาพที่ดีกวา
(๓) พัสดุที่หากใชตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายและไมคุมคา
(๔) เพื่อโอนหรือบริจาคใหสวนงาน หรือสวนงานของรัฐหรือในกํากับของรัฐ สวนงานตาม
กฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวนทองถิ่น สวนงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่น วัด โรงเรียน องคกรสาธารณกุศลทั่วไป
ขอ ๖๒ ใหเจาหนาที่พัสดุเสนอผูมีอํานาจอนุมัติ เพื่อพิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีใดวิธีหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) ขายโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาที่จัดหาหรือไดมาและมูลคาที่จะขาย
รวมกันไมเกินวงเงินที่คณะกรรมการพัสดุมหาวิทยาลัยกําหนด
(๒) ขายโดยวิธีทอดตลาด หรือนําวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการจัดหามาใชโดยอนุโลม ไดแก การขาย
พัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาที่จัดหาหรือไดมาและมูลคาที่จะขายรวมกันเกินกวาการขายโดยวิธีตกลงราคา
(๓) โอนหรือบริจาค ใหผูที่ตองการรับโอนหรือรับบริจาค จัดทําเอกสารถึงผูมีอํานาจอนุมัติ เพื่อ
พิจารณาอนุมัติ ทั้งนี้ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย
(๔) การแปรสภาพหรือทําลาย ใหดําเนินการกับพัสดุที่เสื่อมสภาพและไมสามารถขาย โอนหรือ
บริจาคได
ขอ ๖๓ เงินที่ไดจากการดําเนินการตามขอ ๖๒ ใหถือเปนรายไดของมหาวิทยาลัยหรือสวนงานแลวแต
กรณี

๑๔

การจําหนายเปนสูญ
ขอ ๖๔ กรณีที่พัสดุสูญไปโดยธรรมชาติหรือสูญหายไป โดยผลการสอบขอเท็จจริงไมปรากฏผูรับผิด
หรือมีผูรับผิดแตเปนเหตุสุดวิสัยที่ไมสามารถชดใชได ใหจําหนายพัสดุนั้นเปนสูญ โดยใหผูมีอํานาจอนุมัติ เปนผูพิจารณา
การตัดจายจากทะเบียนหรือบัญชีพัสดุ
ขอ ๖๕ เมื่อไดดําเนินการจําหนายแลว ใหเจาหนาที่พัสดุตัดจายพัสดุนั้นจากทะเบียนและหรือบัญชี แลว
แจงใหผูมีอํานาจอนุมัติทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่ดําเนินการจําหนายพัสดุนั้นแลว
สําหรับพัสดุซึ่งตองจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กําหนดดวย

หมวด ๖
บทเฉพาะกาล
ขอ ๖๖ การพัสดุใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ขอบังคับนี้ใชบังคับ ใหดําเนินการ
ตอไปตามระเบียบเดิม จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จ หรือจนกวาจะสามารถดําเนินการตามขอบังคับนี้ได
ขอ ๖๗ ใหคณะกรรมการพัสดุ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยมหิดล วาดวยการพัสดุเงินรายได พ.ศ. ๒๕๓๖
และที่แกไขเพิ่มเติม ยังคงปฏิบัติหนาที่ตอไปจนกวาจะมีการตั้งคณะกรรมการพัสดุมหาวิทยาลัย ตามขอบังคับนี้
ขอ ๖๘ รายชื่อผูทิ้งงานที่มีอยูกอนขอบังคับนี้เริ่มใชบังคับ ใหถือวาเปนผูทิ้งงานตามขอบังคับนี้ดวย
สําหรับการพิจารณาลงโทษผูที่ไดรับการคัดเลือกแลว ไมยอมทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่กําหนด
หรือคูสัญญาของทางราชการไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงนั้น โดยไมมีเหตุผลอันสมควร ซึ่งพฤติการณดังกลาว
เกิดขึ้นกอนที่ขอบังคับนี้จะเริ่มใชบังคับ ใหพิจารณาดําเนินการตามระเบียบที่ใชบังคับอยูเดิม

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๕๑
(ลงนาม) ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช
(ศาสตราจารยนายแพทยวิจารณ พานิช)
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล

๑๕

