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ส่วนที ่1 
หลกัการของงานพสัดุ 

 
1. ความหมายเกีย่วกบัพสัดุและค าอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง 
 
    1.1      ทีเ่กีย่วข้องในการจัดหาพัสดุ 
                “ เจา้หนา้ท่ีพสัดุ “                                - โดยต าแหน่ง 
                                                                            - โดยแต่งตั้ง (ขา้ราชการ,ลูกจา้งชัว่คราว,พนกังาน 
                                                                               ราชการ, พนกังานของรัฐ 
                “หวัหนา้เจา้ท่ีพสัดุ”                             - โดยต าแหน่ง    
                                                                            - โดยแต่งตั้ง (ขา้ราชการ) 
                “หวัหนา้ส่วนราชการ”                        -  ผูอ้  านวยการศูนย ์
                “ผูมี้อ  านาจอนุมติัสั่งซ้ือ-จา้ง”              -   ผูอ้  านวยการศูนย ์
                “คณะกรรมการต่างๆ /ผูค้วบคุมงาน” 
 
             “กรรมการ” หมายความวา่  คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิ์น 
            “หัวหน้าเจ้าทีพ่สัดุ”  หมายความวา่  หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุโดยต าแหน่งหรือผูท่ี้อธิการบดี
แต่งตั้งให้เป็นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุแลว้แต่กรณี 
            “เจ้าหน้าทีพ่สัดุ”   หมายความวา่  เจา้หนา้ท่ีซ่ึงด ารงต าแหน่งท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพสัดุ
หรือผูท่ี้อธิการบดี มอบหมายใหมี้หนา้ท่ีปฏิบติังานเก่ียวกบัพสัดุตามระเบียบน้ี 
            “เจ้าหน้าที่ของมหาวิทยาลยั”  หมายความวา่ ขา้ราชการ พนกังานในสถาบนัอุดมศึกษาและ
ลูกจา้งของ มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราช 

 “การพสัดุ”  หมายความวา่    การซ้ือ   การจา้ง  การจา้งท่ีปรึกษา  การจา้งออกแบบ และ
ควบคุมงาน  การแลกเปล่ียน  การเช่า  การควบคุม  การจ าหน่าย  และการด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีก าหนด
ไวใ้นระเบียบน้ี  

“พสัดุ”   หมายความวา่ วสัดุ ครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้าง เวน้แต่ระเบียบน้ีจะก าหนดไว้
เป็นอยา่งอ่ืน 
             “การซ้ือ”  หมายความวา่  การซ้ือพสัดุทุกชนิดทั้งท่ีมีการติดตั้ง ทดลอง และบริการท่ี
เก่ียวเน่ืองอ่ืน แต่ไม่หมายความรวมถึงการจดัหาพสัดุในลกัษณะการจา้ง 
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             “การจ้าง”  หมายความวา่  การจา้งท าของและการจา้งเหมาบริการ แต่ไม่หมายความรวมถึง
การจา้งเจา้หนา้ท่ีของมหาวทิยาลยั ลูกจา้ง หรือบุคคลอ่ืน ตามขอ้บงัคบั 
มหาวทิยาลยัสุโขทยัธรรมาธิราชวา่ดว้ยการบริหารงานบุคคล 

“งานก่อสร้าง”  หมายความวา่  งานเคล่ือนยา้ยอาคาร งานดดัแปลง งานต่อเติม งานร้ือถอน
และงานซ่อมแซม ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งมีการควบคุมดูแลการปฏิบติังานของผูรั้บจา้งตลอดเวลา 

“การจ้างทีป่รึกษา” หมายความวา่ การจา้งบริการจากท่ีปรึกษาท่ีเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลท่ีประกอบธุรกิจบริการดา้นงานออกแบบและควบคุมก่อสร้างอาคาร หรือสามารถใหบ้ริการ
เป็นท่ีปรึกษาทางวศิวกรรม สถาปัตยกรรม เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอ่ืน รวมทั้งใหบ้ริการดา้นศึกษา 
ส ารวจ ออกแบบและควบคุมงาน และการวจิยั 

 
 

   2.  การจัดหาพสัดุ 
                ก่อนการด าเนินการจดัหาพสัดุทุกวธีิ ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุ จดัท ารายงานขอซ้ือหรือขอจา้ง
เสนออธิการบดีตามรายการดงัต่อไปน้ี 

1) เหตุผลและความจ าเป็นท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้ง 
2) รายละเอียดของพสัดุท่ีจะซ้ือหรืองานท่ีจะจา้ง 
3) ราคากลางของทางราชการหรือราคาท่ีเคยซ้ือหรือจา้ง 
4) วงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้ง หรือราคาประเมินกรณีจดัซ้ือท่ีดินหรือส่ิงก่อสร้าง 
5) ก าหนดเวลาท่ีตอ้งการใชพ้สัดุนั้นหรือใหง้านนั้นแลว้เสร็จ 
6) วธีิท่ีจะซ้ือหรือจา้ง และเหตุผลท่ีตอ้งซ้ือหรือจา้งโดยวธีินั้น 
7) ขอ้เสนออ่ืนๆ เช่น การขออนุมติัแต่งตั้งกรรมการต่าง ๆ ท่ีจ  าเป็นในการซ้ือหรือ

จา้ง การออกหนงัสือเชิญชวนหรือประกาศกวดราคา 
8) รายละเอียดอ่ืนท่ีจ าเป็นตามควรแก่กรณี 
  

              2.1   (ข้อ10)  การจัดหาพสัดุให้กระท าได้  2 วธีิ คือ 
(1) วธีิตกลงราคา 
(2) วธีิประกวดราคา 

การจดัหาพสัดุในแต่ละวธีิตาม (1) และ(2) ใหด้ าเนินการตามหลกัเกณฑ ์ขั้นตอน หรือ 
วธีิการตามประกาศท่ีคณะกรรมการก าหนด โดยในการด าเนินการแต่ละขั้นตอนผูมี้หนา้ท่ี
รับผดิชอบตอ้งบนัทึกหลกัฐานในการด าเนินการ พร้อมเหตุผลในการพิจารณาสั่งการในขั้นตอนท่ี
ส าคญัไวเ้พื่อประกอบการพิจารณาดว้ย 



                                                                      -3- 
               2.2   (ข้อ11)  การจัดหาพสัดุโดยวธีิตกลงราคา  ไดแ้ก่ การจดัหาพสัดุคร้ังหน่ึงท่ีมีวงเงินไม่
เกิน 2,000,000 บาท  เวน้แต่กรณีดงัต่อไปน้ี ให้เป็นการจดัหาพสัดุโดยวธีิตกลงราคาโดยไม่จ  ากดั
วงเงิน 

(1) การจดัหาพสัดุจากหน่วยงานของรัฐหรือรัฐวสิาหกิจ 
(2) การจดัหาพสัดุท่ีจ  าเป็นตอ้งจดัหาโดยตรงจากประเทศหรือองคก์ารระหวา่งประเทศ 

จะไดร้าคาหรือเง่ือนไขดีกวา่การจดัหาจากภายในประเทศ 
(3) การจดัหาพสัดุท่ีตอ้งปกปิดเป็นความลบั 
(4) การจดัหาพสัดุท่ีมีขอ้จ ากดัโดยลกัษณะการใชง้านหรือเทคนิคท่ีจะเป็นตอ้งระบุยีห่อ้

เป็นการเฉพาะ 
(5) เป็นการซ้ือพสัดุท่ีจะเป็นตอ้งซ้ือจากจากผูผ้ลิตหรือผูแ้ทนจ าหน่ายโดยตรง 
(6) เป็นการจา้งท่ีจะเป็นตอ้งจา้งจากผูมี้ฝีมือโดยเฉพาะหรือผูเ้ช่ียวชาญหรือผูมี้ความ

ช านาญเป็นพิเศษ 
(7)  เป็นการจา้งซ่อมพสัดุท่ีจะเป็นตอ้งถอดตรวจความช ารุดบกพร่องก่อนจึงจะประมาณ

ค่าซ่อมได ้
(8) เป็นการเช่าอสังหาริมทรัพยห์รือสังหาริมทรัพยร์วมถึงบริการท่ีเก่ียวเน่ืองอ่ืน 
(9) เป็นการซ้ือท่ีดินหรือส่ิงปลูกสร้างท่ีจ  าเป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง 
(10) เป็นการจดัหาพสัดุท่ีตอ้งกระท าโดยเร่งด่วนหากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่มหาวทิยาลยั 
(11) เป็นพสัดุท่ีไดซ้ื้อหรือจา้งไวแ้ลว้ แต่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้พิ่มหรือจา้งเพิ่ม (Repeat 

Order) ท่ีจะเป็นหรือเร่งด่วนหรือเพื่อประโยชน์ของมหาวิทยาลยั  ใหเ้จรจากบัผูข้าย
หรือผูรั้บจา้งรายเดิมตามสัญญาหรือขอ้ตกลงซ่ึงยงัไม่ส้ินสุดระยะเวลาส่งมอบ เพื่อ
ขอใหมี้การขายพสัดุหรือรับจา้งตามรายละเอียดราคาท่ีต ่ากวา่หรือราคาเดิม ภายในใต้
เง่ือนไขท่ีดีกวา่หรือเง่ือนไขเดิมโดยค านึงถึงราคาต่อหน่วยตามสัญญา (ถา้มี) เพื่อให้
บงัเกิดผลประโยชน์สูงสุดท่ีมหาวทิยาลยัจะไดรั้บ 

(12) เป็นการเช่าเวลาออกอากาศหรือท าความตกลงร่วมมือในการออกอากาศทางสถานี
วทิยโุทรทศัน์หรือสถานีวทิยุกระจายเสียง หรือเป็นการเช่าบริการอินเตอร์เน็ต หรือ
การเช่าช่องสัญญาณโทรคมนาคม เพื่อการด าเนินงานของมหาวทิยาลยั 

(13)  เป็นการจดัหาพสัดุท่ีด าเนินการโดยวธีิประกวดราคาแลว้มาไดผ้ลดี 
(14) เป็นการจดัหาพสัดุท่ีคณะกรรมการประกาศก าหนดใหใ้ชว้ธีิน้ี 

 
(ขอ้12) การจดัหาพสัดุตามขอ้11 ภายในวงเงินการจดัหาคร้ังหน่ึงไม่เกิน200,000 บาท  

ใหด้ าเนินการโดย  เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 
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                           ในกรณีท่ีมีเหตุผลความจ าเป็น อธิการบดีอาจแต่งตั้งคณะกรรมการจดัหาพสัดุเป็น
ผูด้  าเนินการได ้

กรณีจ าเป็นเร่งดว้นท่ีเกิดข้ึนโดยไม่ไดค้าดหมายไวก่้อนหรือไม่อาจด าเนินการโดย
ปกติไดท้นั ซ่ึงหากไม่ไดด้ าเนินการจะก่อใหเ้กิดความเสียหายแก่มหาวทิยาลยัใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุหรือ
เจา้หนา้ท่ีของมหาวทิยาลยัท่ีรับผดิชอบในการปฏิบติัราชการนั้นด าเนินการจดัหาพสัดุไปก่อน แลว้
ใหรี้บรายงานขอความเห็นชอบต่ออธิการบดีหรือผูซ่ึ้งไดรั้บมอบหมายโดยเร็ว เม่ืออธิการบดีหรือผู ้
ซ่ึงไดรั้บมอบหมายใหค้วามเห็นชอบแลว้ ใหถื้อวา่รายงานดงักล่าวเป็นหลกัฐานการตรวจรับโดย
อนุโลม 
              (ขอ้13) การด าเนินการจดัหาพสัดุโดยวธีิตกลงราคาตามขอ้ 11 ให้อธิการบดีแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพสัดุหรือคณะกรรมการตรวจการจา้งไปในคราวเดียวกนั 
                           ส าหรับการซ้ือหรือจา้งในวงเกินไม่เกิน 20,000 บาท จะแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีของ
มหาวทิยาลยัซ่ึงมิใช่ผูจ้ดัซ้ือหรือจดัจา้งเป็นผูต้รวจรับพสัดุหรืองานจา้ง 
             ขอ้ 14  การจดัหาพสัดุโดยวธีิตกลงราคาตามขอ้11 ภายในวงเงินการจดัหาคร้ังหน่ึง
เกิน 200,000 บาท ข้ึนไป ให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการจดัหาพสัดุ 
         
                                                     การด าเนินการโดยวธีิตกลงราคา 
   
                                     ติดต่อ 
                                                                       
 
 
               
        
 
 
  เห็นชอบ         ส่งของ/งาน 
                         
          
 
 
 

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ / ตรวจการจ้าง 

ผู้ตรวจรับพสัดุ / ผู้ตรวจรับการจ้าง 

หวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

หวัหนา้ส่วนราชการ 

ผูข้าย / ผูรั้บจา้ง 

เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

  1   4 

  3 

  5 

  2 
  6 

เสนอราคา 

ใบสั่ง
เสนอ
ราคา 



 
 
 
 
 
 
  
                                                                                      
  
   
     
                                                                                         
   
                                                                            


