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ระเบียบสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
วาดวยการบริหารงานพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๔๙
เพื่อใหหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการบริหารงานพัสดุ สอดคลองกับขอบังคับสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) ฉบับที่ ๘ วาดวยการพัสดุ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๔
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๒๙ (๒) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันพัฒนาองคกร
ชุม ชน (องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๓ และตามความในขอบั งคับสถาบั น พัฒนาองคกรชุม ชน
ฉบั บ ที่ ๘ ว า ด ว ยการพั ส ดุ ข อ ๕ ผู อํ า นวยการจึ ง ออกระเบี ย บ ว า ด ว ยการบริ ห ารงานพั ส ดุ
พ.ศ. ๒๕๔๙ ไวดังนี้
ขอ ๑ ใหยกเลิก
๑.๑ ระเบียบสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) วาดวยการบริหารงาน
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๔ ลงวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๔๔
๑.๒ ระเบียบสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) วาดวยการบริหารงาน
พัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๖ (ฉบับที่ ๒) แกไขเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๖
ขอ ๒ ระเบียบนี้เรียกวา “ระเบียบสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน) วาดวย
การบริหารงานพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๙”
ขอ ๓ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันที่ประกาศเปนตนไป
ขอ ๔ ในระเบียบนี้
“สถาบัน” หมายความวา สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน (องคการมหาชน)
“คณะกรรมการ” หมายความวา คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
“ประธานกรรมการ” หมายความวา ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
“ผูอาํ นวยการ” หมายความวา ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
“หนวยงาน” หมายความวา สวน หนวย สํานัก ศูนย หรือหนวยงานอื่นใดตามโครงสราง
การบริหารจัดการองคกรของสถาบัน
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“ผูปฏิบัติงาน” หมายความวา ผูอํานวยการและผูปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
ตามมาตรา ๓๒ แห ง พระราชกฤษฎี ก าจั ด ตั้ ง สถาบั น พั ฒ นาองค ก รชุ ม ชน (องค ก ารมหาชน)
พ.ศ. ๒๕๔๓
“เจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา เจาหนาที่ซึ่งดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือ
ผูไดรับแตงตั้งจากผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตาม
ระเบียบนี้
“พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดิน สิ่งกอสราง
“วัสดุ” หมายความวา สิ่งของที่มีสภาพการใชสิ้นเปลือง ชํารุด หรือเสื่อมสภาพไดงาย หรือ
สิ่งของที่ใชเพื่อการบํารุงรักษา ซอมแซม เสริมสรางหรือปรับปรุงพัสดุรวมทั้งอะไหล ชุดอะไหล หรือ
สวนประกอบของครุภัณฑหลัก แบบพิมพตาง ๆ หรือสิ่งตีพิมพที่สถาบันกําหนดหรือจัดพิมพขึ้น เพื่อ
ใชในกิจการของสถาบันและใหหมายความรวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะถาวรหรือมีอายุการใชงานมากกวา
หนึ่งปขึ้นไป และมีราคาตอหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไมเกินหาพันบาท ยกเวนสิ่งของที่จัดเปนครุภัณฑ
“ครุภัณฑ” หมายความวา สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรหรือมีอายุการใชงานมากกวาหนึ่งป
“การพัสดุ” หมายความวา การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางที่ปรึกษา การจางออกแบบ
และควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเชา การควบคุม การจําหนายและการดําเนินการอื่น ๆ ที่กําหนด
ไวในระเบียบนี้
“การซื้อ” หมายความว า การซื้อ พั ส ดุ ทุก ชนิ ด ทั้ ง ที่ มีก ารติ ดตั้ ง ทดลอง และบริ ก ารที่
เกี่ยวเนื่องอื่น
“การจาง” หมายความวา การจางทําของ การจางเหมาบริการ การจางที่ปรึกษา รวมทั้งการ
จางออกแบบและควบคุม งาน แต ไม หมายรวมถึง การจา งเจาหนา ที่ ลูก จา ง หรื อบุ คคลอื่น ตาม
ขอ บัง คั บสถาบั น พั ฒ นาองค กรชุ ม ชน วา ด วยการบริ หารงานบุค คล หรื อการจ างประเภทอื่น ที่ มี
ระเบียบกําหนดไว
“การจําหนายพัสดุ” หมายความวา การมอบ การโอน การตั ด บั ญ ชี การแลกเปลี่ ย น
การขาย การแปรสภาพ การทําลาย
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ขอ ๕ การซื้อ การจาง
การซื้ อการจางตามปกติส วนบริ หารสํ านัก งานมี หนา ที่จัดซื้ อวัสดุ ครุภัณฑ และการจา ง
ดําเนินการซึ่งเกี่ยวของกับงานประจํา เวนแตผูอํานวยการจะมอบหมายใหหนวยงานอื่นดําเนินการใน
การซื้อ การจาง ในกรณีที่การซื้อหรือการจางดําเนินการโดยสวนบริหารสํานักงาน ใหหนวยงานตาง ๆ
ที่มีความประสงคจะซื้อวัสดุครุภัณฑในรายการที่ไมมีใหเบิกแจงสวนบริหารสํานักงานเพื่อดําเนินการ
โดยบันทึกคําขอหรือใชแบบพิมพที่สถาบันกําหนดเสนอผานผูบังคับบัญชา และจะตองแสดงรายการ
ประกอบการพิจารณาอนุมตั ิอยางนอย ดังตอไปนี้
๕.๑ วัตถุประสงคหรือความจําเปนในการใชงาน
๕.๒ รายละเอียดของพัสดุที่ขอใหจัดหา
๕.๓ กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น
๕.๔ รายละเอียดอื่นที่จําเปน เชน วงเงิน งบประมาณ การแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ
เปนตน
ขอ ๖ อํานาจอนุมัติ
ผูอํานวยการมีอํานาจอนุมัติในการจัดหาพัสดุใ นวงเงินครั้งละไมเกิน ยี่สิบลานบาท หากเกิน
วงเงินที่กําหนดจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ อํานาจอนุมัติของผูอํานวยการดังกลาว
ผูอํานวยการสามารถมอบใหแกเจาหนาที่ระดับรองลงไปใหอนุมัติแทนไดตามความเหมาะสม
อํานาจตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงการอนุมัติ ยกเลิก แกไข เปลี่ยนแปลงสัญญา หรือขอตกลง
ตาง ๆ ดวย
การแบงซื้อหรือแบงจางโดยลดวงเงินที่จะซื้อหรือจางในครั้งเดียวกัน เพื่อใหวงเงินต่ํากวา
ที่กําหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด หรือเพื่อใหอํานาจอนุมัติและวิธีการสั่งซื้อหรือสั่งจางเปลี่ยนไปจะกระทํามิได
ขอ ๗ หลักเกณฑและแนวทางในการซื้อหรือการจาง
๗.๑ การซื้อหรือการจางโดยวิธีการตกลงราคาได แ กการซื้อหรือ การจา งครั้งละ
ไมเกินหาแสนบาท ใหหนวยงานผูขอซื้อหรือจางตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจางโดยตรง ยกเวนการซื้อ
หรือการจางในกรณีเรงดวนซึ่งมีการซื้อหรือการจางครั้งละไมเกิน หนึ่งหมื่นบาท ใหหนวยงานซื้อ
หรือจางไดโดยไมตอ งมีการเสนอราคา
๗.๒ การซื้อหรือการจางโดยวิธีการเปรียบเทียบราคา ไดแ กการซื้อหรือการจาง
ครั้งละเกินกวาหาแสนบาท สําหรับการซื้อพัสดุหรือการจางที่มีคุณลักษณะมาตรฐาน หรือแบบรูปรายการ
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ละเอียดที่ชัดเจน ใหหนวยงานผูซื้อหรือจางเสนอผูอํานวยการใหแตงตั้งคณะกรรมการอยางนอยสามคน
เพื่อพิจารณารายละเอียดพัสดุหรืองานจาง เปรียบเทียบราคาและตอรองราคาจากผูเสนอราคาไมนอยกวา
สามรายและเสนอความเห็น
การดําเนินการตามวรรคกอนใหมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรืองานจางอยางนอย
สามคน
๗.๓ การซื้อหรือการจางโดยวิธีคัดเลือก ไดแกการซื้อหรือการจางครั้งละเกินกวา
หาแสนบาท สําหรับพัสดุหรือการจางงานที่มีคุณลักษณะรายละเอียดเชิงคุณภาพซึ่งไมอาจกําหนด
มาตรฐานที่ครบถวนได ใหหนวยงานผูขอซื้อหรือจางเสนอผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมายแตงตั้ง
คณะกรรมการอยางนอยสามคนเพื่อพิจารณารายละเอียดพัสดุหรืองานจาง คัดเลือกและตอรองราคา
เพื่อเสนอความเห็น
หากผูอํานวยการพิจารณาแลวเห็นวาการซื้อพัสดุหรือการจางงานตามความในวรรค
กอ น กรณี ที่ผู อํ า นวยการเห็ น ว า เป น งานเฉพาะด า นที่ต อ งการความรู ค วามเชี่ย วชาญด า นเทคนิ ค
คําปรึกษาหรือคําแนะนํา ผูอํานวยการจะพิจารณาจางผูออกแบบ ที่ปรึกษา หรือผูควบคุมงานเปนการ
เฉพาะก็ได
๗.๔ การซื้ อ การจ า งซึ่ ง กระทํ า โดยวิ ธี ก ารประมู ล ด ว ยระบบอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส
e–Auction ไดแกการซื้อหรือการจางครั้งละสองลานบาทขึ้นไปใหดําเนินการตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กําหนดโดยอนุโลม
ขอ ๘ การตรวจรับพัสดุ
๘.๑ การซื้อพัสดุวงเงิน ไมเกินหาแสนบาทใหมีผูตรวจรับอยางนอยหนึ่งคน หาก
วงเงินเกินกวาหาแสนบาทใหมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไมนอยกวาสามคน ซึ่งผูอํานวยการแตงตั้ง
จากผูปฏิบัติงานที่มิใชกรรมการจัดซื้อพัสดุนั้น
๘.๒ ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจรับพัสดุวาถูกตองครบถวนแลว ใหผูตรวจรับ
ทําการสงมอบพัสดุและหลักฐานใหเจาหนาที่พัสดุเพื่อการเบิกจายตอไป แตถาเปนกรณีที่มีการสงมอบ
พัสดุชากวากําหนด ใหแจงจํานวนวันพรอมคาปรับตามสัญญาเพื่อประกอบการเบิกจาย
๘.๓ ในกรณี ที่ ป รากฏว า พั ส ดุ ใ ดที่ ส ง มอบมี คุ ณ ภาพสู ง กว า ที่ กํ า หนดและเป น
ประโยชนตอสถาบันโดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะใหรับพัสดุนั้นไวใชงาน
ก็ไดโดยตองทําบันทึกความเห็นนั้นไวโดยชัดเจนดวย
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๘.๔ ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขขอตกลงหรือสัญญา ยกเลิกสัญญา งดหรือ
ลดหยอนคาปรับ ใหผูตรวจรับเปน ผูเสนอขออนุมัติตอผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย
แลวแตกรณี
ขอ ๙ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง
๙.๑ กรรมการตรวจการจาง มีหนาที่ดังนี้
๙.๑.๑ ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอม
ที่ผูควบคุมงานรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห
รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผูควบคุมงาน แลวรายงานผูอํานวยการเพื่อ
พิจารณาสั่งการตอไป
กรณีที่งานจางที่มีวงเงินไมเกินหาแสนบาท หรือการปฏิบัติงานไมเกินสามสิบวัน
อาจไมต อ งปฏิบั ติ ตามวรรคกอ น ทั้ง นี้ ขึ้น อยู กั บดุ ลยพิ นิจ ของผูอํ านวยการหรื อ ผูที่ ผูอํ า นวยการ
มอบหมาย
๙.๑.๒ ในกรณี มี ข อ สงสั ย หรื อ มี ก รณี ที่ เ ห็ น ว า ตามหลั ก วิ ช าการช า ง
การกอสรางตามรูปแบบรายการละเอียดนาจะเกิดปญหาประการหนึ่งประการใด ใหคณะกรรมการ
ตรวจการจางออกตรวจงานจาง ณ สถานที่ที่กําหนดไวใ นสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ
โดยใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควรและตามหลัก
วิชาการชางเพื่อระงับหรือปองกันมิใหเกิดปญหาดังกลาว
๙.๑.๓ โดยปกติ ใ ห ต รวจผลงานที่ ผู รั บ จ า งส ง มอบภายในสามวั น ทํ า การ
นับแตวันที่ประธานกรรมการตรวจการจางไดรับทราบการสงมอบงาน และใหทําการตรวจรับใหเสร็จสิ้น
ไปโดยเร็วที่สุด
๙.๑.๔ เมื่อคณะกรรมการตรวจการจางเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไป
ตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาแลว ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนตั้งแต
วันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น และใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแลวแตกรณี
โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอยสองฉบับ มอบใหแกผูรับจางหนึ่งฉบับ และเจาหนาที่พัสดุหนึ่งฉบับ
เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินของสถาบัน และรายงานใหผูอํานวยการทราบ
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๙.๑.๕ ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไป
ตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ใหรายงานผูอํานวยการผานหัวหนาสวนบริหาร
สํานักงานเพื่อทราบ หรือสั่งการ แลวแตกรณี
ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน โดยทําความเห็นแยงไว
ใหเสนอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย คําวินิจฉัยของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด
๙.๒ การควบคุมงานกอสราง
๙.๒.๑ การจ า งก อ สร า งที่ มี คา จา งไม เ กิน ห าแสนบาท ให มีผู ค วบคุ ม งาน
กอสรางอยางนอยหนึ่งคน
๙.๒.๒ ผูควบคุมงานตองตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กําหนดไวใ น
สัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้น ๆ ทุกวัน ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดใน
สัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร และตาม
หลักวิช าชางเพื่อใหเปน ไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา ถาผูรับจางขัดขืน
ไมปฏิบัติตามใหสั่งใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน จนกวาผูรับจาง
จะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําสั่งและใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที
๙.๒.๓ ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด หรือขอกําหนดในสัญญา
มีขอความขัดกัน หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะไดเปน ไปตามแบบรูปรายการละเอียด
และขอกําหนดในสัญญา แตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง หรือไมเปนไปตามหลักวิช าชางที่ดี
หรือไมปลอดภัย ใหผูควบคุมงานสั่งพักงานนั้นไวกอนแลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว
๙.๒.๔ ผูควบคุมงานตองจดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณ
แวดลอมเปนรายวัน พรอมทั้งผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย
สองฉบับ เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห และเก็บรักษาไวสวนบริหาร
สํานักงานเมื่อเสร็จงานแตละงวด โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่
การบั น ทึ ก การปฏิ บั ติ ง านของผู รั บ จ า งให ร ะบุ ร ายละเอี ย ดขั้ น ตอนการ
ปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย
๙.๒.๕ ในวั น กํ า หนดลงมื อ ทํ า การของผู รั บ จ า งตามสั ญ ญาและในวั น ถึ ง
กําหนดสงมอบงานแตละงวด ใหผูควบคุมรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญา
หรือไม ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบภายในสามวันทําการนับแตวันถึงกําหนดนั้น ๆ
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ขอ ๑๐ การควบคุมพัสดุ
๑๐.๑ การควบคุมพัสดุโดยสวนบริหารสํานักงาน ใหสวนบริหารสํานักงานมีหนาที่
ในการควบคุมพัสดุ ดังนี้
๑๐.๑.๑ กํ า หนดหมายเลขครุ ภั ณ ฑ และจั ด ทํ า รายงานครุ ภั ณ ฑ ค งเหลื อ
ทั้งหมดของสถาบันทุกสิ้นปงบประมาณ
๑๐.๑.๒ กําหนดชนิดของพัสดุที่จําเปนตองสํารอง โดยแยกประเภทตามกลุมพัสดุ
๑๐.๑.๓ กําหนดจํานวนชิ้นของพัสดุที่จําเปน ตองสํารอง โดยใหมีจํานวน
เทาที่จําเปนและจัดหามาทดแทนเมื่อมีจํานวนนอยลง
๑๐.๑.๔ จัดใหมีการลงนามการเบิกจายและรับพัสดุ
๑๐.๒ การควบคุ ม พั ส ดุ โ ดยหน ว ยงานอื่ น นอกจากส ว นบริ ห ารสํ า นั ก งาน ให
หนวยงานแตละหนวยมีหนาที่ตามที่กําหนดไวในขอ ๑๐.๑ และในกรณีที่จัดหาพัสดุเองใหจัดทําบัญชี
หรือทะเบียนคุมพัสดุและแจงสวนบริหารสํานักงาน เพื่อกําหนดหมายเลขครุภัณฑ และจัดทํารายงาน
ครุภัณฑคงเหลือดวย
ขอ ๑๑ การยืมพัสดุและการสงคืนเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ ดังนี้
๑๑.๑ การใหยืมหรือนําพัสดุไปใชในกิจการเพื่อประโยชนสวนตัวจะกระทํามิได
๑๑.๒ การยืมพัสดุตองทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร แสดงเหตุผลและ
กําหนดวันสงคืน พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูยืม
๑๑.๓ การยื ม ในหนว ยงานและระหวา งหน วยงานภายในสถาบัน จะตองไดรั บ
อนุมัติจากหัวหนาหนวยงานผูรับผิดชอบพัสดุนั้น
๑๑.๔ การใหหนวยงานภายนอกสถาบันยืม จะตองไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการ
หรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย
ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย หากใช
การไมไดหรือสูญหายไป ใหผูยืมชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาดและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือ
เหนือกวาพัสดุที่สูญหาย หรือเสียหายหรือชดใชเปนเงินตามราคาประเมินที่มีการซื้อขายขณะยืม
การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงาน ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อหนวยงานผูยืม
มีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไมทันการ
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เมื่อครบกําหนดสงคืน ผูใหยืมตองติดตามทวงถามพัสดุจากผูยืมภายในเจ็ดวันนับแตวันครบ
กําหนด หากทวงถามไมไดผูใหยืมตองรายงานตอผูอํานวยการเพื่อดําเนินการตอไป
ขอ ๑๒ การบํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ
เมื่อพัสดุชํารุดหรือหมดความจําเปน หรือหากใชตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหสวน
บริหารสํานักงานรายงานผูอํานวยการ เพื่อพิจารณาสั่งการใหดําเนินการตามความเหมาะสม
ขอ ๑๓ การตรวจสอบพัสดุประจําป
ผู อํ า นวยการหรื อ ผู ที่ ผู อํ า นวยการมอบหมายเป น ผู แ ต ง ตั้ ง กรรมการตรวจสอบพั ส ดุ
ใหกรรมการตรวจสอบพัสดุเริ่มดําเนินการตรวจสอบในวันเปดทําการวันแรกของเดือนตุลาคมเปนตนไป
วาการลงรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีอยูตรงตามทะเบียนคุมหรือไม มีพัสดุใ ดชํารุดหรือ
เสื่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใ ด หรือพัสดุใ ดไมจําเปนตองใชตอไป แลวใหรายงานผลการ
ตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงตั้งภายในสามสิบวันทําการนับแตวันเริ่มตรวจสอบพัสดุนั้น
ขอ ๑๔ การแลกเปลี่ยน
การแลกเปลี่ยนพัสดุใหกระทําไดในกรณีที่เห็นวามีความจําเปนหรือเปนประโยชนแกสถาบัน
โดยไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย
ขอ ๑๕ การเชา
การเชาอสังหาริม ทรัพยแ ละสังหาริม ทรัพยใ หดําเนิน การไดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใ น
ระเบียบนี้โดยสําหรับการเชาสังหาริมทรัพยใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม
ขอ ๑๖ ในกรณีที่มีความจําเปน ตองจายเงินคาเชาและหรือคาใชจายอื่น ๆ เกี่ยวกับการเชา
ลวงหนา ใหกระทําไดเฉพาะกรณีการเชาซึ่งมีระยะเวลาไมเกินสามป ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้
๑๖.๑ การเชาจากหนวยงานราชการ หรือหนวยงานตามกฎหมายวาดวย ระเบียบ
บริหารราชการสวนทองถิ่น หนวยงานอื่น ซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใ หมีฐ านะเปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่น หรือรัฐ วิสาหกิจ หรือหนวยงานอื่น ๆ ของรัฐ จายไดไมเกิน รอยละหาสิบของคาเชารวม
คาใชจายอื่นทั้งสัญญา
๑๖.๒ การเชาจากเอกชน จายไดไมเกินรอยละยี่สิบหาของคาเชารวมคาใชจายอื่น
ทั้งสัญญา
การจายเงินคาเชาและหรือคาใชจายอื่นลวงหนานอกเหนือจากที่กําหนดในขอ ๑๖.๑ และขอ
๑๖.๒ ใหขอความเห็นชอบจากผูอํานวยการกอน
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ขอ ๑๗ การเชาอสังหาริมทรัพยใหกระทําไดในกรณี ดังตอไปนี้
๑๗.๑ เชาเพื่อใชประโยชนใ นกิจการของสถาบัน แตไมรวมถึงการเชาที่ดิน เพื่อ
จัดทําโครงการ
๑๗.๒ เชาเพื่อใชเปนที่ทําการในกรณีที่ไมมีสถานที่ของสถาบันหรือมีแตไมเพียงพอ
๑๗.๓ เชาเพื่อใชเปนที่พักสําหรับผูปฏิบัติงาน และหรือผูสนับสนุนการปฏิบัติงาน
ของสถาบัน ในกรณีที่ตองการประหยัดเงินงบประมาณ
๑๗.๔ เชาเพื่อใชเปนที่เก็บพัสดุของสถาบันในกรณีที่ไมมีสถานที่เก็บเพียงพอ
ขอ ๑๘ ก อ นดํ า เนิ น การเช า ให ห น ว ยงานที่ เ ป น ผู เ ช า ทํ า รายงานเสนอผู อํ า นวยการหรื อ
ผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย ตามรายการดังตอไปนี้
๑๘.๑ เหตุผลและความจําเปนที่จะตองเชา
๑๘.๒ ราคาคาเชาที่ผูใหเชาเสนอ
๑๘.๓ รายละเอียดของทรัพยสินที่จะเชา
ขอ ๑๙ การให บุ ค คลภายนอกเช า สถานที่ พั ส ดุ ให อ ยู ใ นอํ า นาจและดุ ล ยพิ นิ จ ของ
ผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย และใหใชระเบียบนี้โดยอนุโลม
ขอ ๒๐ การจําหนาย
ในกรณีที่พัสดุของสถาบันชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชอีกตอไป
ใหผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมายแตงตั้งกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง เพื่อทําหนาที่กําหนดราคากลาง
ของพัสดุหรือครุภัณฑนั้น คณะกรรมการประกอบดวยประธานหนึ่งคนและกรรมการอยางนอยสองคน
โดยมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานพัสดุหนึ่งคนทําหนาที่เปนเลขานุการคณะกรรมการ
เมื่ อ ได ดํา เนิ น การตามวรรคหนึ่ง แล ว ใหร ายงานผลต อ ผูอํ า นวยการหรื อผู ที่ ผู อํ านวยการ
มอบหมายภายในสามสิบวัน และใหสวนบริหารสํานักงานบันทึกการจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือ
ทะเบียนทันที
เมื่อผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมายไดรับรายงานดังกลาวแลว ปรากฏวามีพัสดุ
ชํ า รุ ด เสื่ อ มสภาพหรื อ สู ญ ไป หรื อ ไม จํ า เป น ต อ งใช ใ นสถาบั น ต อ ไป ให ผู อํ า นวยการหรื อ
ผูที่ผูอํานวยการมอบหมายพิจารณาสั่งการใหดําเนินการจําหนายตอไปได
เงินที่ไดจากการจําหนายพัสดุใหถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการเงินของสถาบัน

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หนา ๔๐
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐

ขอ ๒๑ การประกันภัย
การประกันภัยตองไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย
ขอ ๒๒ การทําสัญญา
หนังสือสัญญาหรือขอตกลงตามวิธีการพัสดุในขอบังคับนี้ ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการหรือ
ผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย
ขอ ๒๓ เอกสารหลักฐานในการจัดหาพัสดุมี ๔ แบบ คือ
๒๓.๑ ใบเสร็จรับเงินหรือใบสงของ ใชสําหรับการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา
ซึ่งผูขายหรือผูรับจางสามารถสงมอบพัสดุทั้งหมดไดทันที
๒๓.๒ ใบสั่งซื้อหรือจาง ใชสําหรับการจัดหาพัสดุที่ผูขายหรือผูรับจางสามารถ
สงมอบพัสดุหรืองานทั้งหมดไดภายในเกาสิบวัน นับแตวันถัดจากวันที่สถาบันตกลงซื้อหรือจาง
๒๓.๓ หนังสือสัญญา ใชสําหรับการจัดหาพัสดุที่มีการสงมอบเปนงวด การจัดหา
พัสดุประเภทการเชาและเชาซื้อ การแลกเปลี่ยน หรือการจัดหาพัสดุที่ผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการ
มอบหมาย เห็นสมควรใหทําเปนหนังสือสัญญา
๒๓.๔ ข อ ตกลงเป น หนั ง สื อ ใช สํ า หรั บ การจั ด หาพั ส ดุ จ ากส ว นราชการหรื อ
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ การจัดหา พัสดุประเภทการยืม การประกันภัย หรือการจัดหาพัสดุ
ที่ผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย เห็นสมควรใหทําขอตกลงเปนหนังสือ
ขอ ๒๔ หนังสือสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือตองมีเงื่อนไขอยางนอยดังตอไปนี้
๒๔.๑ เงื่อนไขการเรียกคาเสียหายจากคูสัญญาในกรณีที่ไมปฏิบัติตามสัญญา
๒๔.๒ เงื่อนไขการปรับเปนรายวัน ในกรณีสงมอบลาชากวากําหนด
ขอ ๒๕ การกําหนดหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา
ในกรณีที่มีการจัดหาในวงเงินหนึ่งแสนบาทขึ้น ไป ใหผูขายหรือผูรับจางวางหลักประกัน
ไมนอยกวารอยละ ๕ ของวงเงินตามสัญญา โดยใหใชหลักประกันอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
๒๕.๑ เงินสด
๒๕.๒ เช็คที่ธนาคารเซ็น สั่งจาย ซึ่งเปน เช็คลงวันที่ที่ใ ชเช็คนั้น ชําระตอสถาบัน
ไมเกิน ๓ วันทําการ
๒๕.๓ หนังสือค้ําประกันของธนาคารภายในประเทศ
๒๕.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย

เลม ๑๒๔ ตอนพิเศษ ๖๒ ง

หนา ๔๑
ราชกิจจานุเบกษา

๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๐

ขอ ๒๖ คาปรับ
การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐
ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ เวนแตกรณีการจางซึ่งมีวัตถุประสงคตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมด
พรอมกัน ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจางนั้น แตจะตอง
ไมต่ํากวาหนึ่ง รอยบาท สํา หรับการกอสรางสาธารณูป โภคที่มีผลกระทบตอการจราจรใหกําหนด
ค า ปรั บ ในอั ต ราร อ ยละ ๐.๒๕ ของราคางานจ า งนั้ น ในกรณี ก ารจ า งที่ ป รึ ก ษาตามข อ ๗.๓
ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคาคาจางนั้น
ขอ ๒๗ ในกรณีที่ มีปญหาในทางปฏิ บัติเกี่ยวกับระเบี ยบนี้ ใหสวนงานที่เกี่ยวของเสนอ
ปญหาตอผูอํานวยการเพื่อวินิจฉัย และคําวินิจฉัยของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด
ขอ ๒๘ กรณีที่ มีกฎหมายหรื อมติค ณะรั ฐ มนตรีซึ่ งออกใชบั งคับ ภายหลังซึ่ งแตกตา งจาก
ระเบียบนี้ ใหใชกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นโดยอนุโลม
ขอ ๒๙ ผูปฏิบัติงานจะตองปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเครงครัด หากไมปฏิบัติตามอาจถูก
ลงโทษทางวินัย
ขอ ๓๐ การใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหเสนอผูอํานวยการวินิจฉัยสั่งการเปนกรณีไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๙
สมสุข บุญญะบัญชา
ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน

