
 
 
 
 

ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
วาดวย  การพสัดุ 
พ.ศ.  ๒๕๔๘ 

------------------------------------- 
 
 โดยท่ีเปนการสมควรใหมีระเบียบวาดวยการพัสดุ เพ่ือใหมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง  
ดําเนินการเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุจากเงินรายไดของมหาวิทยาลัยท่ีมิใชงบประมาณแผนดินเปนไป
อยางมีประสิทธิภาพ 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๘ (๒)  แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗  
สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง   จึงออกระเบียบไว  ดังตอไปนี้ 
 ขอ ๑ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง วาดวยการพัสดุ      
พ.ศ. ๒๕๔๘” 
 ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป   
 ขอ  ๓  ในระเบียบนี้ 
 “พัสดุ”   หมายความวา    วัสดุ  ครุภัณฑ  ท่ีดิน  ส่ิงกอสราง  การจาง  และใหหมายความ
รวมถึงงานวิจัย การจางท่ีปรึกษา  หรือการจางใหทํางานอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกันเวนแต
ระเบียบนี้กําหนดไวเปนอยางอ่ืน 

“วัสดุ”  หมายความวา  ส่ิงของท่ีมีความหมดเปลืองจากการใชส่ิงของท่ีชํารุดหรือเส่ือมสภาพ       
ไดงาย  หรือส่ิงของท่ีใชเพื่อการบํารุงรักษา  ซอมแซม  สรางเสริม หรือปรับปรุงพัสดุรวมท้ังอะไหล  
ชุดอะไหล  หรือสวนประกอบของครุภัณฑหลัก   แบบพิมพตาง ๆ  หรือส่ิงตีพิมพท่ีจัดใหพิมพข้ึน     
เพื่อใชในการปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัย   และใหหมายความรวมถึงส่ิงของท่ีมีลักษณะถาวรหรือมี
อายุการใชงานมากกวาหนึ่งป และมีราคาไมเกินหาพันบาท 

“ครุภัณฑ”  หมายความวา   สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรหรือมีอายุการใชงานมากกวา
หนึ่งป 

“การจัดหาพัสดุ”   หมายความวา    การซ้ือ   การจาง  การจําหนาย   การแลกเปล่ียน  การเชา  
การเชาซ้ือ   และการดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ 
 
 

/“การซ้ือ” . . . 



 ๒ 
 

“การซื้อ”   หมายความวา   การซ้ือพัสดุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดต้ัง ทดลอง  และบริการท่ี   
เกี่ยวเนื่องอ่ืน  แตไมหมายความรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง 

“การจาง”    หมายความวา  การจางทําของ   การจางเหมาบริการ  การจางใหทํางานวิจัย   
การจางท่ีปรึกษา หรือการจางใหทํางานอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน  การจางออกแบบและควบคุมงาน  
แตไมหมายความรวมถึงการจางลูกจาง  พนักงานหรือบุคคลอื่น  ตามระเบียบวาดวยการบริหารงาน
บุคคล 

“การจําหนายพัสดุ”    หมายความวา   การมอบโอน  การตัดบัญชี   การแลกเปล่ียน  การขาย
การแปรสภาพ หรือการทําลาย 

“การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม”   หมายความวา   การท่ีผูเสนอราคากระทํา
การไมวาดวยประการใดอันเปนการขัดขวาง   หรือเปนอุปสรรค   หรือไมเปดโอกาสหรือทําให
เสียโอกาสท่ีจะใหมีการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการเสนอราคาตามระเบียบนี้ 

“การเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน”   หมายความวา   การที่ผูเสนอราคารายหนึ่ง   
มีสวนไดเสียไมวาโดยทางตรงหรือทางออมในกิจการหรือผลประโยชนของผูเสนอราคารายอ่ืน      
ท่ีเขาเสนอราคาในการจัดหาพัสดุคร้ังนั้น 

“เจาหนาท่ีพัสดุ”  หมายความวา เจาหนาท่ีซ่ึงดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีเกี่ยวกับการพัสดุ หรือ      
ผูซ่ึงอธิการบดีแตงต้ังใหมีหนาท่ีหรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้ 

“มหาวิทยาลัย”  หมายความวา  มหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
“สภามหาวิทยาลัย”  หมายความวา  สภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
“อธิการบดี”  หมายความวา  อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
ขอ  ๔  ใหอธิการบดีเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้   และมีอํานาจออกคําส่ังเพื่อปฏิบัติการ

ใหเปนไปตามระเบียบ  รวมท้ังมีอํานาจวินิจฉัยช้ีขาดขอขัดแยงตามระเบียบนี้  ตลอดจนมีอํานาจ
มอบใหคณะอนุกรรมการชุดใดชุดหนึ่งช้ีขาดบางเร่ืองก็ได 
 

หมวด  ๑ 
การจัดหาพัสดุ 

 
 ขอ  ๕  การจัดหาพัสดุเพื่อใชงานใหดําเนินการดังตอไปนี ้
  (๑)  การจัดหาพัสดุ ใหผูที่ประสงคจะขอใหจัดหาพัสดุนั้น แสดงความจํานงตอ
เจาหนาท่ีพัสดุ  โดยเสนอบันทึกคําขอผานผูบังคับบัญชา   หรือใชแบบตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนด
โดยจะตองแสดงรายการประกอบการพิจารณาอนุมัติ  ดังตอไปนี้ 
 
 

/(ก) วัตถุประสงค . . .  



 ๓ 
 

 
(ก) วัตถุประสงคหรือความจําเปนในการใชงาน 
(ข) รายละเอียดของพัสดุท่ีขอใหจัดหา 
(ค) กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้น 
(ง) รายละเอียดอ่ืนท่ีจําเปนตามควรแกกรณี 

  (๒)  การจางทํางานวิจัย  การจางท่ีปรึกษา หรือการจางใหทํางานอ่ืนท่ีมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน  ใหผูมีความประสงคจะขอใหจางแสดงความจํานงตอเจาหนาท่ีพัสดุ  โดยใหระบุ
วัตถุประสงคหรือความจําเปนในการจาง   พรอมท้ังกําหนดเวลาและขอบเขตของงาน 
  (๓)   การจัดหาวัสดุ  ในกรณีที่วัสดุประเภทใดเปนวัสดุสิ้นเปลืองที่ตองใชงาน
ประจํามีปริมาณลดนอยลงถึงระดับท่ีเห็นไดวาสมควรจัดหาเพิ่มเติมใหเพียงพอกับการใชงานหรือ
เพื่อไมใหเปนอุปสรรคตอการปฏิบัติงาน  และการจัดหานั้นมีวงเงินไมเกิน ๑๐๐,๐๐๐  บาท ให
เจาหนาท่ีพัสดุดําเนินการจัดหาไดโดยไมตองดําเนินการตาม (๑)   
 ในการจัดหาพัสดุตาม (๑) หรือ (๒)  หากปรากฏวามีความจําเปนเรงดวนหรือมีเหตุฉุกเฉิน 
หรือภายใตสถานการณท่ีจําเปนหรือคับขัน และหากเนิ่นชาไปอาจทําใหประโยชนทางราชการเสียหาย
อธิการบดีอาจอนุมัติใหดําเนินการโดยไมตองปฏิบัติตามวรรคหนึ่งก็ได  และเม่ือไดรับอนุมัติแลว  
ใหถือวาการดําเนินการดังกลาวเปนการอนุมัติและการอนุมัติตามระเบียบนี้ 
 การจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา  ถามีความจําเปนและเรงดวนท่ีเกิดข้ึนโดยมิอาจคาดหมายได
และไมอาจดําเนินการตามปกติไดทัน ใหเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการไปกอน
แลวรีบรายงานเพ่ือขอความเห็นชอบตออธิการบดี 
 ขอ  ๖  ใหอธิการบดี  เปนผูอนุมัติการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ 
 ขอ  ๗  การจัดหาพัสดุใหกระทําได  ๗  วิธี  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  วิธีตกลงราคา 
  (๒)  วิธีสอบราคา 
  (๓)  วิธีประกวดราคา 
  (๔)  วิธีพิเศษ 
  (๕)  วิธีกรณีพิเศษ 
  (๖)  วิธีฉุกเฉิน 
  (๗)  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
 
 
 

/ขอ ๘ การจัดหา . . . 



 ๔ 
 

 ขอ  ๘  การจัดหาพัสดุตามขอ  ๗  ใหดําเนินการ ดังนี้ 
  (๑)  วิธีตกลงราคา ใหใชกับการจัดหาพัสดุท่ีมีวงเงินไมเกิน  ๒๐๐,๐๐๐  บาท  ตอคร้ัง
และเปนพัสดุท่ีมีราคามาตรฐาน  หรือเปนรานคามาตรฐานท่ีกําหนดราคาแนนอนหรือเปนการตกลง
ราคากับผูขายหรือผูรับจางโดยตรง  โดยใหเจาหนาท่ีพัสดุเปนผูดําเนินการ 
  (๒)  วิธีสอบราคา ใหใชกับการจัดหาพัสดุท่ีมีวงเงินเกินกวา ๒๐๐,๐๐๐ บาท แตไมเกนิ  
๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ตอคร้ัง  และใหดําเนินการโดยคณะกรรมการที่มีหนาท่ีจัดหาพัสดุตามขอ  ๑๔ 
 การจัดหาพัสดุโดยวิธีนี้ตองมีการเสนอราคาเปนลายลักษณอักษรอยางนอยสองราย  หรือ
ตองมีการตรวจสอบราคาปจจุบันจากผูมีอาชีพขาย   รับจาง   หรือใหบริการอยางนอยสองแหง  ท้ังนี้  
ใหอธิการบดีจัดใหมีการประกาศเชิญชวนโดยเปดเผย 
 ในกรณีท่ีมีการเสนอราคา  การเปดซองใบเสนอราคาโดยปกติใหกระทําตอหนาผูเสนอราคา
หรือตัวตัวแทนผูเสนอราคา เวนแตไดแจงใหทราบลวงหนาโดยชอบแลวไมมีผูเสนอราคาหรือ
ตัวแทนผูเสนอราคามารวมในการเปดซองใบเสนอราคาคร้ังนั้นก็ใหเปดซองใบเสนอราคาตอไปได  
ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยประกาศ
กําหนด 
 การพิจารณาคัดเลือก  การตอรอง  หรือการปรับปรุงรายละเอียดขอกําหนดและเง่ือนไขให
ดําเนินการโดยคณะกรรมการที่มีหนาท่ีจัดหาพัสดุตามขอ  ๑๔ 
  (๓)  วิธีประกวดราคา ใหใชกับการจัดหาพัสดุท่ีมีวงเงินเกินกวา  ๔,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ตอคร้ังข้ึนไป และใหดําเนินการโดยคณะกรรมการที่มีหนาท่ีจัดหาพัสดุตามขอ  ๑๔ 
 การจัดหาพัสดุโดยวิธีนี้ตองมีการประกาศเชิญชวนอยางเปดเผย  โดยจะมีการขายเอกสาร
การประกวดราคาหรือไมก็ได ถามีการขายเอกสารการประกวดราคาใหเงินท่ีไดจากการขายเอกสาร
ดังกลาวตกเปนรายไดของมหาวิทยาลัย 
 การเสนอราคาตองใสซองปดผนึกและเปนไปตามเง่ือนไขการประกวดราคาแตละคร้ังการเปด
ซองใบเสนอราคาใหกระทําตอหนาผูเสนอราคาหรือตัวแทนผูเสนอราคา   เวนแตไดแจงใหทราบ
ลวงหนาโดยชอบแลวไมมีผูเสนอราคาหรือตัวแทนผูเสนอราคามารวมในการเปดซองใบเสนอราคา
ในครั้งนั้น   ก็ใหเปดซองใบเสนอราคาตอไปได   ทั้งนี้   ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิการบดี     
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 
 การพิจารณาคัดเลือก   การตอรอง   หรือการปรับปรุงรายละเอียดขอกําหนดและเงื่อนไข   
ใหดําเนินการโดยคณะกรรมการที่มีหนาท่ีจัดหาพัสดุตามขอ  ๑๔ 
  (๔)  วิธีพิเศษ  ใหใชกับการจัดหาพัสดุท่ีมีราคาเกิน ๒๐๐,๐๐๐ บาท  และใหดําเนินการ  
โดยคณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีจัดหาพัสดุตามขอ  ๑๔  ท้ังนี้   ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิการบดี
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 
 

/การจัดหา . . . 



 ๕ 
 

 
 การจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษใหกระทําไดในกรณีใดกรณีหนึ่ง   ดังตอไปน้ี 

(ก)   เปนพัสดุท่ีจะขายทอดตลาด  และใหดําเนินการซ้ือโดยวิธีตกลงราคา 
(ข) เปนพัสดุหรืองานท่ีจําเปนตองจัดหาโดยตรงจากตางประเทศหรือองคการ

ระหวางประเทศ  หรือการจัดหาโดยตรงจากตางประเทศหรือองคการระหวางประเทศจะไดราคา
หรือเง่ือนไขดีกวาการจัดหาจากภายในประเทศ 

(ค) เปนพัสดุหรืองานท่ีตองมีการจัดหาหรือตองกระทําโดยเรงดวนหากลาชาอาจ
เสียหายแกทางราชการ หรือเปนพัสดุท่ีจําเปนตองจัดหาเพ่ิมเติม (Repeat  Order)  เพื่อประโยชนของ
ทางราชการ 

(ง) เปนพัสดุหรืองานท่ีมีขอจํากัดโดยลักษณะการใชงานหรือเทคนิคท่ีจําเปนตอง
ระบุยี่หอเปนการเฉพาะ   เชน ครุภัณฑหรืออุปกรณการวิจัย   รถประจําตําแหนง  รถท่ีใชในงานของ
มหาวิทยาลัยหรือสภามหาวิทยาลัย หรืออะไหล เปนตน 

(จ) เปนพัสดุท่ีจําเปนตองซ้ือจากผูผลิตหรือผูแทนจําหนายโดยตรงหรือเปนงานท่ี
ตองการผูเช่ียวชาญหรือผูมีความชํานาญการเปนพิเศษ เชน  งานจางโฆษณา  งานจางประชาสัมพันธ 
หรือเปนงานจางซอมพัสดุท่ีจําเปนตองถอดออกเพื่อตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายกอน จึงจะ
ประมาณคาซอมได  หรือการเชาของเฉพาะส่ิง  เปนตน 

(ฉ) เปนท่ีดินหรือส่ิงกอสรางท่ีจําเปนตองซ้ือหรือเชาเฉพาะแหง  หรือเปนพัสดุท่ี
จําเปนตองเชาหรือจางเหมาบริการตอเนื่อง 

(ช)   เปนพัสดุหรืองานท่ีดําเนินการโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี 
(ซ) เปนพัสดุหรืองานอื่นที่อธิการบดีเห็นควรใหดําเนินการซื้อหรือจางโดย

วิธีพิเศษ 
(๕) วิธีกรณีพิเศษ ใหใชกับการจัดหาพัสดุโดยไมจํากัดวงเงินจากสวนราชการ

หนวยงานของรัฐ  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ตามหลักเกณฑและวิธีการ     
ท่ีอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 

(๖) วิธีฉุกเฉิน  ใหใชกับการจัดหาพัสดุโดยไมจํากัดวงเงิน และเปนการจัดหาพัสดุท่ี   
จําเปนเรงดวนท่ีเกิดข้ึน โดยไมไดคาดหมายไวกอนและไมอาจดําเนินการตามวิธีอ่ืนไดทัน เชน ตอง
ดําเนินการใหบรรลุเปาหมายตามนโยบายของรัฐบาล เปนตน   และใหดําเนินการตามหลักเกณฑ
และวิธีการท่ีอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 
 
 

/(๗)  วิธีการ . . . 
 



 ๖ 
 

(๗)  วิธีการทางอิเล็กทรอนิกส  ใหใชกับการจัดหาพัสดุโดยไมจํากัดวงเงินและ
เห็นไดวาหากดําเนินการโดยวิธีนี้จะใหประโยชนแกทางราชการมากกวา  โดยใหดําเนินการ โดย
คณะกรรมการท่ีมีหนาท่ีจัดหาพัสดุตามขอ  ๑๔  ท้ังนี้   ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิการบดีโดย
ความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 
 ขอ ๙  การจางใหทํางานวิจัย  การจางท่ีปรึกษา  หรือการจางใหทํางานอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานอง
เดียวกัน  ใหดําเนินการไดโดยไมจํากัดวงเงิน   โดยใหคัดเลือกจากผูท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสม  ท้ังนี้  
ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิการบดีโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยประกาศกําหนด 
 ขอ  ๑๐  การอนุมัติการจัดหาพัสดุครั้งหนึ ่ง  ใหเปนอํานาจของผูดํารงตําแหนงและ
ภายในวงเงินดังตอไปนี้ 
  (๑)  การอนุมัติการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา  วิธีสอบราคา  วิธีประกวดราคา 
และวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส 
   (ก)  อธิการบดีไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
   (ข)  สภามหาวิทยาลัยเกิน    ๑๐๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  (๒)   การอนุมัติการจัดหาพัสดุ  โดยวิธีพิเศษ  วิธีฉุกเฉิน และการจางใหทํางานวิจัย  
การจางท่ีปรึกษา หรือการจางใหทํางานอ่ืนท่ีมีลักษณะทํานองเดียวกัน 
   (ก)  อธิการบดีไมเกิน ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
   (ข)  สภามหาวิทยาลัยเกิน  ๕๐,๐๐๐,๐๐๐  บาท 
  (๓)   การอนุมัติการจัดหาพัสดุโดยวิธีกรณีพิเศษ  ใหเปนอํานาจของอธิการบดี  
โดยไมจํากัดวงเงิน 
 อํานาจอนุมัติตามวรรคหน่ึงใหรวมถึงอํานาจในการแกไข  เปล่ียนแปลง  หรือยกเลิกสัญญา
หรือขอตกลงตาง ๆ ดวย 
 ขอ ๑๑  การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ตองดําเนินการมิใหมีการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม หรือการเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  หรือจัดหาพัสดุจากผูท้ิงงาน 
 หลักเกณฑและวิธีการในการพิจารณาและดําเนินการเกี่ยวกับการขัดขวางการแขงขันราคา
อยางเปนธรรม  การเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกัน  หรือการเปนผูทิ้งงานใหเปนไปตามท่ี
อธิการบดีประกาศกําหนด 
 ขอ  ๑๒   การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ใหทําสัญญาไวเปนหลักฐาน  เวนแต 
  (๑)   การจัดหาพัสดุตามขอ  ๘ (๑)  จะใชใบเสร็จรับเงินหรือใบสําคัญรับเงินของ
ทางราชการแทนก็ได 
 
 

/(๒)  การจัดหา . . . 
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  (๒)  การจัดหาพัสดุโดยวิธีหรือในกรณีดังตอไปน้ี  จะทําขอตกลงเปนหนังสือไว
ตอกัน  โดยไมตองทําเปนสัญญาก็ได 
   (ก)   เปนพัสดุท่ีตองจัดหาโดยวิธีตกลงราคา   วิธีพิเศษ  วิธีกรณีพิเศษหรือ
วิธีฉุกเฉินท่ีมีวงเงินไมเกินหนึ่งลานบาท 

(ข) การจางใหทํางานวิจัย  การจางท่ีปรึกษา หรือการจางใหทํางานอ่ืนท่ีมี
ลักษณะทํานองเดียวกัน 

(ค) การเชาซ่ึงผูเชาไมตองเสียเงินอ่ืนใดนอกจากคาเชา 
(ง) การจัดหาที่คูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุใหครบถวนภายในหาวัน

ทําการของทางราชการ  นับแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ 
หลักเกณฑและวิธีการในการทําสัญญาหรือขอตกลง แบบของสัญญาหรือขอตกลง   

หลักประกันสัญญา การจายเงินลวงหนา การปรับ และการคืนหลักประกันใหเปนไปตามท่ีอธิการบดี
กําหนด 
 ขอ  ๑๓  ใหอธิการบดีมีอํานาจลงนามในหนังสือสัญญาหรือขอตกลงตามระเบียบนี้ 
 อธิการบดีจะมอบอํานาจตามระเบียบนี้ใหรองอธิการบดีหรือเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยผูใด
ปฏิบัติหนาท่ีแทนก็ได ท้ังนี้ โดยตองคํานึงถึงตําแหนงและความรับผิดชอบของผูซ่ึงจะไดรับมอบ
อํานาจเปนสําคัญ 
 ขอ ๑๔ ในการจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการจัดหาพัสดุ ซ่ึง
ประกอบดวยคณะกรรมการคณะหนึ่งหรือหลายคณะ ท้ังนี้  ตามหลักเกณฑและวิธีการที่อธิการบดี  
โดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยประกาศกําหนด  เพื่อใหมีหนาท่ีดําเนินการจัดหาพัสดุตาม
ขอ  ๘ 
 คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงใหแตงต้ังจากเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยไมนอยกวาสามคน 
 ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการจัดหาพัสดุซึ่งมีลักษณะพิเศษ   หรือมีเทคนิคซับซอน 
หรือเปนการจางตามขอ ๙ อธิการบดีจะแตงต้ังบุคคลผูมีความรูความเชี่ยวชาญซ่ึงมิใชเจาหนาท่ีของ
มหาวิทยาลัยเปนกรรมการในคณะกรรมการตามวรรคหน่ึงก็ได 
 การปฏิบัติหนาที่ของคณะกรรมการตามวรรคหนึ่ง  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
อธิการบดีประกาศกําหนด 
 
 
 

/หมวด  ๒ . . . 
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หมวด  ๒ 
การตรวจรับพสัดุ 

 
 ขอ  ๑๕  การตรวจรับพัสดุ  ใหดําเนินการโดยคณะกรรมการตรวจรับพัสดุซึ่งอธิการบดี
แตงต้ังจากเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัยไมนอยกวาสามคนซ่ึงมิใชกรรมการจัดหาพัสดุนั้น 
 ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการตรวจรับพัสดุซ่ึงมีลักษณะพิเศษหรือมีเทคนิคซับซอน 
หรือเปนการจางตามขอ  ๙  อธิการบดีจะแตงต้ังบุคคลผูมีความรูความเช่ียวชาญซ่ึงมิใชเจาหนาท่ีของ
มหาวิทยาลัยและมิใชกรรมการจัดหาพัสดุนั้น  เปนกรรมการก็ได 
 การตรวจรับการจางใหทํางานวิจัย  การจางท่ีปรึกษา  หรือการจางใหทํางานอ่ืนท่ีมีลักษณะ
ทํานองเดียวกัน  จะใหคณะกรรมการจัดหาพัสดุเปนผูตรวจรับการจางดวยก็ได 
 การจัดหาพัสดุในวงเงินไมเกิน  ๑๐,๐๐๐ บาท อธิการบดีจะแตงต้ังเจาหนาท่ีของมหาวิทยาลัย
คนหนึ่งซ่ึงมิใชผูดําเนินการจัดหาพัสดุนั้น   เปนผูตรวจรับพัสดุนั้นโดยใหปฏิบัติหนาท่ีเชนเดียวกับ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุก็ได 
 ขอ  ๑๖  การจางท่ีมีข้ันตอนการดําเนินการเปนระยะ ๆ อันจําเปนตองมีการควบคุมงานอยาง
ใกลชิดหรือมีเง่ือนไขการจายเงินเปนงวดตามความกาวหนาของงาน อธิการบดีจะแตงตั้งผูควบคุมงาน
เพื่อทําหนาท่ีตรวจสอบผลงานเพ่ือประโยชนในการตรวจรับพัสดุก็ได 
 ขอ  ๑๗  ใหผูมีอํานาจหนาท่ีตรวจรับพัสดุตามขอ  ๑๕  ดําเนินการตรวจรับพัสดุโดยเร็วหรือ
ภายในระยะเวลาท่ีอธิการบดีกําหนด   โดยคํานึงถึงลักษณะของพัสดุและประโยชนของทางราชการ 
และใหถือขอกําหนดในสัญญาหรือขอตกลงเปนหลัก 
 การตรวจรับพัสดุใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิการบดีประกาศกําหนดเวนแต
การตรวจรับพัสดุท่ีจัดหาโดยวิธีตกลงราคาตามขอ  ๕  วรรคสาม  ใหถือวารายงานท่ีอธิการบดีให
ความเห็นชอบเปนหลักฐานการตรวจรับพัสดุ   และเม่ือผูมีอํานาจหนาท่ีตรวจรับพัสดุตามขอ  ๑๕  
เห็นสมควรตรวจรับพัสดุใด  ใหสงมอบหลักฐานใหเจาหนาที่พัสดุเพื่อดําเนินการเบิกจายตอไป  
แตถาเปนกรณีท่ีมีการสงมอบพัสดุชากวากําหนดใหแจงจํานวนวันพรอมคาปรับตามสัญญาเพ่ือใช
ประกอบการเบิกจายดวย 
 ขอ  ๑๘ ในกรณีท่ีมีเหตุจําเปนไมอาจสงมอบพัสดุท่ีมีรายละเอียดตามสัญญาหรือขอตกลงได  
ใหผูท่ีมีอํานาจหนาท่ีตรวจรับพัสดุ ทําบันทึกความเห็นเสนอตออธิการบดีเพ่ือพิจารณา  ถาอธิการบดี
เห็นวาพัสดุท่ีสงมอบมีคุณภาพสูงกวาท่ีกําหนดในสัญญาหรือขอตกลงและการตรวจรับพัสดุดังกลาว
เปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยโดยท่ีไมมีคาใชจายเพิ่มเติม  จะอนุมัติใหรับพัสดุนั้นไวใชงานก็ได 
 
 

/ขอ ๑๙  ในกรณี . . . 



 ๙ 
 

ขอ ๑๙  ในกรณีที่มีความจําเปน เพื่อประโยชนของทางราชการหรือไมทําใหทางราชการ 
เสียหาย   สภามหาวิทยาลัยหรืออธิการบดีแลวแตกรณี  มีอํานาจแกไข  เปล่ียนแปลง  หรือยกเลิก
สัญญาหรือขอตกลงหรืองดหรือลดหยอนการปรับได 

 
หมวด  ๓ 

การควบคุมพสัดุ 
 
 ขอ  ๒๐  ใหเจาหนาท่ีพัสดุมีหนาท่ีในการควบคุมพัสดุ ดังนี ้
  (๑)    พจิารณาชนิดของพัสดท่ีุจําเปนตองสํารองโดยแยกประเภทตามกลุมพัสดุ 
  (๒)   พิจารณาจํานวนช้ินของพัสดุท่ีควรจะเก็บสํารอง  โดยใหมีจํานวนเทาท่ีจําเปน
และจัดหามาทดแทนเม่ือมีจํานวนนอยลง 
  (๓)    จัดใหมีบัญชีคุมพัสดุ โดยใชวิธีการทางบัญชีเปนหลัก  และใหสามารถ
ตรวจสอบไดตลอดเวลา 
  (๔)   จัดทําทะเบียนทรัพยสิน 
  (๕)   จดัทําบัญชีพัสดุทุกส้ินปงบประมาณเพ่ือการตรวจสอบพัสดุประจําป 
 (๖) จัดใหมีการเก็บรักษาและดูแลพัสดุใหอยูในสภาพท่ีเหมาะสมและปลอดภัย
พรอมที่จะใชงานไดทันที    หากพัสดุรายการใดหมดความจําเปน   หรือเสื่อมสภาพไมเหมาะสม
ตอการใชงานใหเสนอขออนุมัติอธิการบดีเพื่อจําหนาย 
 ขอ  ๒๑   การเบิกจายพัสดุ  ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิการบดีกําหนด 
 ขอ  ๒๒   การใหยืมครุภัณฑไปใชและการสงคืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ี
อธิการบดีกําหนด 
 ขอ ๒๓ การจําหนายพัสดุท่ีหมดความจําเปน พัสดุท่ีหากใชตอไปจะส้ินเปลืองคาใชจายมาก
พัสดุท่ีหมดอายุการใชงาน  พัสดุท่ีมีสภาพไมเหมาะสมหรือไมคุมคาท่ีจะใชงานตอไป  หรือพัสดุท่ีมี
การจัดหามาทดแทนแลว ใหเจาหนาท่ีพัสดุรายงานตออธิการบดีเพื่อพิจารณาส่ังใหดําเนินการตาม   
วิธีการอยางใดอยางหนึ่ง  ดังตอไปนี้ 
  (๑)  การขาย  ใหอธิการบดีแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึงเพื่อประเมินสภาพ
และตรวจสอบราคาคงเหลือของพัสดุนั้นกอน  ถามีราคาไมเกิน  ๑๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีตกลง
ราคาก็ได  แตถามีราคาเกิน  ๑๐๐,๐๐๐   บาท  ใหดําเนินการขายทอดตลาดกอน   แตถาขายโดยวิธี
ทอดตลาดแลวไมไดผลดี  ใหนําวิธีการท่ีกําหนดไวสําหรับการจัดหาพัสดุมาใชบังคับโดยอนุโลม   
ในกรณีท่ีเปนการขายใหแกสวนราชการหรือหนวยงานของรัฐใหขายโดยวิธีตกลงราคา 
 

/(๒) การแลกเปล่ียน . . . 



 ๑๐ 
 

  (๒)    การแลกเปล่ียน ใหทําไดในกรณีท่ีเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัยและมีมูลคา
ของพัสดุท่ีเทาเทียมหรือใกลเคียงกัน 
  (๓)  การบริจาคหรือโอน ใหทําไดเฉพาะกรณีเปนการบริจาคหรือการโอนให
สวนราชการหนวยงานรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานกุศลสาธารณะ หรือกรณีอ่ืนท่ีอธิการบดี
เห็นสมควร 
  (๔)  การแปรสภาพหรือทําลาย  ใหทําไดในกรณีท่ีเปนประโยชนตอมหาวิทยาลัย
และใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีอธิการบดีกําหนด 
 ขอ  ๒๔  ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิด  หรือมีตัวผูรับผิดแตไมสามารถ 
ชดใชไดหรือมีตัวพัสดุอยูแตไมสมควรดําเนินการตามขอ  ๒๓  ใหจําหนายพัสดุนั้นเปนสูญ 
  การอนุมัติการจําหนายพัสดุเปนสูญ  ถามีมูลคาสุทธิทางบัญชีรวมกันไมเกิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท   ใหเปนอํานาจของอธิการบดี   ถามีมูลคารวมกันเกินกวา  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  
ใหเสนอขออนุมัติตอสภามหาวิทยาลัย 
 ขอ  ๒๕  กอนส้ินเดือนกันยายนของทุกป  ใหอธิการบดีแตงต้ังคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุ    ซ่ึงตองประกอบดวยเจาหนาท่ีพัสดุคนหน่ึง    เพื่อทําหนาท่ีดังน้ี 
  (๑)    ตรวจนับวัสดุคงเหลือเปรียบเทียบยอดคงเหลือกับบัญชีวัสดุ  ตรวจนับครุภัณฑ
วาตรงตามทะเบียนทรัพยสินหรือไม  ตรวจสอบวามีพัสดุใดชํารุด  เส่ือมสภาพ เส่ือมคุณภาพ หรือ
สูญไปเพราะเหตุใด   หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชในมหาวิทยาลัยตอไปโดยใหเร่ิมตรวจสอบพัสดุใน
วันเปดทําการวันแรกของเดือนตุลาคมปปจจุบันเปนตนไป 
 (๒)  เสนอรายงานการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะตออธิการบดีภายในสามสิบวัน
ทําการนับแตวันเร่ิมดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 
 

หมวด  ๔ 
แนวทางการลงโทษทางวินัย 

 
 ขอ  ๒๖  ผูมีอํานาจหรือหนาที่ดําเนินการตามระเบียบนี้  หรือผูหนึ่งผูใดกระทําการใด    
โดยจงใจหรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือ
กระทําการโดยปราศจากอํานาจ  หรือนอกเหนืออํานาจหนาท่ีหรือมีพฤติกรรมท่ีเอ้ืออํานวยแกผูเขา
เสนอราคาหรือเสนองานในการจัดหาพัสดุเพื่อใหมีการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม  
หรือมีการเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน  ถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัยตามกฎหมายภายใต       
หลักเกณฑ ดังนี้ 
 

/(๑)  ถาการกระทํา . . . 



 ๑๑ 
 

 
  (๑)   ถาการกระทํามีเจตนาทุจริต หรือเปนเหตุใหทางราชการเสียหายอยางรายแรง
ใหดําเนินการลงโทษอยางตํ่าปลดออกจากราชการ 
  (๒)  ถาการกระทําเปนเหตุใหทางราชการเสียหายแตไมรายแรง ใหลงโทษอยางต่ํา
ตัดเงินเดือน  
  (๓)  ถาการกระทําไมเปนเหตุใหทางราชการเสียหาย  ใหลงโทษภาคภัณฑหรือ
วากลาวตักเตือน  โดยทําคําส่ังเปนลายลักษณอักษร 
  การลงโทษทางวินัยตาม (๑)  หรือ (๒)  ไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนจากความ
รับผิดในทางแพงตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวของ หรือความรับผิดทางอาญา 
(ถามี) 

 
 

บทเฉพาะกาล 
 ขอ  ๒๗  การปฏิบัติการใดท่ีอยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันท่ีระเบียบนี้
มีผลใชบังคับ ใหดําเนินการตอไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ เวนแตอธิการบดี
พิจารณาเห็นวาการดําเนินการตามระเบียบนี้จะเปนประโยชนตอทางราชการมากกวา  อธิการบดีจะ
กําหนดใหดําเนินการตอไปตามระเบียบนี้ก็ได 
 
   ประกาศ   ณ   วันท่ี  ๒    ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๔๘ 
 
 
 

                                                                   (รองศาตราจารย  ดร.คุณหญิงสุมณฑา   พรหมบุญ) 
                                                                             นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏหมูบานจอมบึง 
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