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ระเบียบสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
วาดวยการบริหารงานพัสดุ 

พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
 

 

เพื่อใหหลักเกณฑและวิธีการปฏิบัติในการบริหารงานพัสดุ  สอดคลองกับขอบังคับสถาบัน
พัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  ฉบับที่  ๘  วาดวยการพัสดุ  ลงวันที่  ๑  ตุลาคม  ๒๕๔๔ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  ๒๙  (๒)  แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันพัฒนาองคกร
ชุมชน  (องคการมหาชน)  พ.ศ.  ๒๕๔๓  และตามความในขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน   
ฉบับที่  ๘   วาดวยการพัสดุ   ขอ   ๕  ผูอํานวยการจึงออกระเบียบ  วาดวยการบริหารงานพัสดุ   
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)  แกไขเพิ่มเติมคร้ังที่  ๑  พ.ศ.  ๒๕๔๖  ลงวันที่  ๒๕  ธันวาคม  ๒๕๔๖ 
ขอ ๒ ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน)  วาดวย  

การบริหารงานพัสดุ  พ.ศ.  ๒๕๔๙” 
ขอ ๓ ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตวันที่ประกาศเปนตนไป 
ขอ ๔ ในระเบียบนี้ 
“สถาบัน”  หมายความวา  สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  (องคการมหาชน) 
“คณะกรรมการ”  หมายความวา  คณะกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“ประธานกรรมการ”  หมายความวา  ประธานกรรมการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“ผูอาํนวยการ”  หมายความวา  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
“หนวยงาน”  หมายความวา  สวน  หนวย  สํานัก  ศูนย  หรือหนวยงานอื่นใดตามโครงสราง

การบริหารจัดการองคกรของสถาบัน 
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“ผูปฏิบัติงาน”  หมายความวา  ผูอํานวยการและผูปฏิบัติงานของสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน
ตามมาตรา   ๓๒   แหงพระราชกฤษฎีกาจัดต้ังสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน   (องคการมหาชน )   
พ.ศ.  ๒๕๔๓ 

“เจาหนาที่พัสดุ”  หมายความวา  เจาหนาที่ซ่ึงดํารงตําแหนงที่มีหนาที่เกี่ยวกับการพัสดุ  หรือ 
ผูไดรับแตงต้ังจากผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมายใหมีหนาที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุตาม
ระเบียบนี้ 

“พัสดุ”  หมายความวา  วัสดุ  ครุภัณฑ  ที่ดิน  ส่ิงกอสราง 
“วัสดุ”  หมายความวา  ส่ิงของที่มีสภาพการใชส้ินเปลือง  ชํารุด  หรือเส่ือมสภาพไดงาย  หรือ

ส่ิงของที่ใชเพื่อการบํารุงรักษา  ซอมแซม  เสริมสรางหรือปรับปรุงพัสดุรวมทั้งอะไหล  ชุดอะไหล  หรือ
สวนประกอบของครุภัณฑหลัก  แบบพิมพตาง  ๆ  หรือส่ิงตีพิมพที่สถาบันกําหนดหรือจัดพิมพข้ึน  เพื่อ
ใชในกิจการของสถาบันและใหหมายความรวมถึงส่ิงของที่มีลักษณะถาวรหรือมีอายุการใชงานมากกวา
หนึ่งปข้ึนไป  และมีราคาตอหนวยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไมเกินหาพันบาท  ยกเวนส่ิงของที่จัดเปนครุภัณฑ 

“ครุภัณฑ”  หมายความวา  ส่ิงของที่มีลักษณะคงทนถาวรหรือมีอายุการใชงานมากกวาหนึ่งป 
“การพัสดุ”  หมายความวา  การจัดทําเอง  การซื้อ  การจาง  การจางที่ปรึกษา  การจางออกแบบ

และควบคุมงาน  การแลกเปลี่ยน  การเชา  การควบคุม  การจําหนายและการดําเนินการอื่น  ๆ  ที่กําหนด
ไวในระเบียบนี้ 

“การซื้อ”   หมายความวา  การซื้อพัสดุทุกชนิด  ทั้งที่มีการติดต้ัง  ทดลอง  และบริการที่
เกี่ยวเนื่องอื่น   

“การจาง”  หมายความวา  การจางทําของ  การจางเหมาบริการ  การจางที่ปรึกษา  รวมทั้งการ
จางออกแบบและควบคุมงาน  แตไมหมายรวมถึงการจางเจาหนาที่  ลูกจาง  หรือบุคคลอื่น  ตาม
ขอบังคับสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน  วาดวยการบริหารงานบุคคล  หรือการจางประเภทอื่นที่มี 
ระเบียบกําหนดไว 

“การจําหนายพัสดุ” หมายความวา การมอบ   การโอน   การตัดบัญชี  การแลกเปลี่ยน   
การขาย  การแปรสภาพ  การทําลาย 
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ขอ ๕ การซื้อ  การจาง 
การซื้อการจางตามปกติสวนบริหารสํานักงานมีหนาที่จัดซ้ือวัสดุ  ครุภัณฑ  และการจาง

ดําเนินการซึ่งเกี่ยวของกับงานประจํา  เวนแตผูอํานวยการจะมอบหมายใหหนวยงานอื่นดําเนินการใน
การซ้ือ  การจาง  ในกรณีที่การซื้อหรือการจางดําเนินการโดยสวนบริหารสํานักงาน  ใหหนวยงานตาง  ๆ  
ที่มีความประสงคจะซ้ือวัสดุครุภัณฑในรายการที่ไมมีใหเบิกแจงสวนบริหารสํานักงานเพื่อดําเนินการ  
โดยบันทึกคําขอหรือใชแบบพิมพที่สถาบันกําหนดเสนอผานผูบังคับบัญชา  และจะตองแสดงรายการ
ประกอบการพิจารณาอนุมติัอยางนอย  ดังตอไปนี้ 

  ๕.๑ วัตถุประสงคหรือความจําเปนในการใชงาน 
  ๕.๒ รายละเอียดของพัสดุที่ขอใหจัดหา 
  ๕.๓ กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น 
  ๕.๔ รายละเอียดอื่นที่จําเปน  เชน  วงเงิน  งบประมาณ  การแตงต้ังคณะกรรมการตาง  ๆ  

เปนตน 
ขอ ๖ อํานาจอนุมัติ 
ผูอํานวยการมีอํานาจอนุมัติในการจัดหาพัสดุในวงเงินคร้ังละไมเกินย่ีสิบลานบาท  หากเกิน

วงเงินที่กําหนดจะตองไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ  อํานาจอนุมัติของผูอํานวยการดังกลาว
ผูอํานวยการสามารถมอบใหแกเจาหนาที่ระดับรองลงไปใหอนุมัติแทนไดตามความเหมาะสม 

อํานาจตามวรรคหนึ่งใหรวมถึงการอนุมัติ  ยกเลิก  แกไข  เปลี่ยนแปลงสัญญา  หรือขอตกลง
ตาง  ๆ  ดวย 

การแบงซ้ือหรือแบงจางโดยลดวงเงินที่จะซ้ือหรือจางในครั้งเดียวกัน  เพื่อใหวงเงินตํ่ากวา 
ที่กําหนดโดยวิธีหนึ่งวิธีใด  หรือเพื่อใหอํานาจอนุมัติและวิธีการสั่งซ้ือหรือส่ังจางเปลี่ยนไปจะกระทํามิได 

ขอ ๗ หลักเกณฑและแนวทางในการซื้อหรือการจาง 
  ๗.๑ การซ้ือหรือการจางโดยวิธีการตกลงราคาไดแกการซ้ือหรือการจางคร้ังละ 

ไมเกินหาแสนบาท  ใหหนวยงานผูขอซ้ือหรือจางตกลงราคากับผูขายหรือผูรับจางโดยตรง  ยกเวนการซื้อ
หรือการจางในกรณีเรงดวนซ่ึงมีการซื้อหรือการจางคร้ังละไมเกินหนึ่งหมื่นบาท  ใหหนวยงานซื้อ 
หรือจางไดโดยไมตองมีการเสนอราคา 

  ๗.๒ การซ้ือหรือการจางโดยวิธีการเปรียบเทียบราคา  ไดแกการซ้ือหรือการจาง 
คร้ังละเกินกวาหาแสนบาท  สําหรับการซื้อพัสดุหรือการจางที่มีคุณลักษณะมาตรฐาน  หรือแบบรูปรายการ
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ละเอียดที่ชัดเจน  ใหหนวยงานผูซ้ือหรือจางเสนอผูอํานวยการใหแตงต้ังคณะกรรมการอยางนอยสามคน  
เพื่อพิจารณารายละเอียดพัสดุหรืองานจาง  เปรียบเทียบราคาและตอรองราคาจากผูเสนอราคาไมนอยกวา
สามรายและเสนอความเห็น 

  การดําเนินการตามวรรคกอนใหมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรืองานจางอยางนอย
สามคน 

  ๗.๓ การซื้อหรือการจางโดยวิธีคัดเลือก  ไดแกการซ้ือหรือการจางคร้ังละเกินกวา 
หาแสนบาท  สําหรับพัสดุหรือการจางงานที่มีคุณลักษณะรายละเอียดเชิงคุณภาพซ่ึงไมอาจกําหนด
มาตรฐานที่ครบถวนได  ใหหนวยงานผูขอซ้ือหรือจางเสนอผูอํานวยการหรือผูที่ไดรับมอบหมายแตงต้ัง
คณะกรรมการอยางนอยสามคนเพื่อพิจารณารายละเอียดพัสดุหรืองานจาง  คัดเลือกและตอรองราคา 
เพื่อเสนอความเห็น 

  หากผูอํานวยการพิจารณาแลวเห็นวาการซื้อพัสดุหรือการจางงานตามความในวรรค
กอน  กรณีที่ผูอํานวยการเห็นวาเปนงานเฉพาะดานที่ตองการความรูความเชี่ยวชาญดานเทคนิค  
คําปรึกษาหรือคําแนะนํา  ผูอํานวยการจะพิจารณาจางผูออกแบบ  ที่ปรึกษา  หรือผูควบคุมงานเปนการ
เฉพาะก็ได 

  ๗.๔ การซื้อการจางซ่ึงกระทําโดยวิธีการประมูลดวยระบบอิ เล็กทรอนิกส   
e–Auction  ไดแกการซื้อหรือการจางคร้ังละสองลานบาทขึ้นไปใหดําเนินการตามระเบียบที่กระทรวงการคลัง
กําหนดโดยอนุโลม 

ขอ ๘ การตรวจรับพัสดุ 
  ๘.๑ การซื้อพัสดุวงเงินไมเกินหาแสนบาทใหมีผูตรวจรับอยางนอยหนึ่งคน  หาก

วงเงินเกินกวาหาแสนบาทใหมีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไมนอยกวาสามคน  ซ่ึงผูอํานวยการแตงต้ัง
จากผูปฏิบัติงานที่มิใชกรรมการจัดซ้ือพัสดุนั้น 

  ๘.๒ ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจรับพัสดุวาถูกตองครบถวนแลว  ใหผูตรวจรับ 
ทําการสงมอบพัสดุและหลักฐานใหเจาหนาที่พัสดุเพื่อการเบิกจายตอไป  แตถาเปนกรณีที่มีการสงมอบ
พัสดุชากวากําหนด  ใหแจงจํานวนวันพรอมคาปรับตามสัญญาเพื่อประกอบการเบิกจาย 

  ๘.๓ ในกรณีที่ปรากฏวาพัสดุใดที่สงมอบมีคุณภาพสูงกวาที่กําหนดและเปน
ประโยชนตอสถาบันโดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะใหรับพัสดุนั้นไวใชงาน
ก็ไดโดยตองทําบันทึกความเห็นนั้นไวโดยชัดเจนดวย 
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  ๘.๔ ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขขอตกลงหรือสัญญา  ยกเลิกสัญญา  งดหรือ
ลดหยอนคาปรับ  ใหผูตรวจรับเปนผูเสนอขออนุมัติตอผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย
แลวแตกรณี 

ขอ ๙ การตรวจการจางและการควบคุมงานกอสราง 
  ๙.๑ กรรมการตรวจการจาง  มีหนาที่ดังนี้ 
   ๙.๑.๑ ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณแวดลอม

ที่ผูควบคุมงานรายงาน  โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาทุกสัปดาห  
รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงานหรือพักงานของผูควบคุมงาน  แลวรายงานผูอํานวยการเพื่อ
พิจารณาสั่งการตอไป 

   กรณีที่งานจางที่มีวงเงินไมเกินหาแสนบาท  หรือการปฏิบัติงานไมเกินสามสิบวัน
อาจไมตองปฏิบัติตามวรรคกอน  ทั้งนี้  ข้ึนอยูกับดุลยพินิจของผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการ
มอบหมาย 

   ๙.๑.๒ ในกรณีมี ขอสงสัยหรือมีกรณีที่ เ ห็นว าตามหลักวิชาการช าง   
การกอสรางตามรูปแบบรายการละเอียดนาจะเกิดปญหาประการหนึ่งประการใด  ใหคณะกรรมการ
ตรวจการจางออกตรวจงานจาง  ณ  สถานที่ที่กําหนดไวในสัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้น  ๆ   
โดยใหมีอํานาจสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติม  หรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควรและตามหลัก
วิชาการชางเพื่อระงับหรือปองกันมิใหเกิดปญหาดังกลาว 

   ๙.๑.๓ โดยปกติใหตรวจผลงานที่ผู รับจางสงมอบภายในสามวันทําการ   
นับแตวันที่ประธานกรรมการตรวจการจางไดรับทราบการสงมอบงาน  และใหทําการตรวจรับใหเสร็จส้ิน
ไปโดยเร็วที่สุด 

   ๙.๑.๔ เมื่อคณะกรรมการตรวจการจางเห็นวาเปนการถูกตองครบถวนเปนไป
ตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญาแลว  ใหถือวาผูรับจางสงมอบงานครบถวนต้ังแต
วันที่ผูรับจางสงงานจางนั้น  และใหทําใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวดแลวแตกรณี  
โดยลงชื่อไวเปนหลักฐานอยางนอยสองฉบับ  มอบใหแกผูรับจางหนึ่งฉบับ  และเจาหนาที่พัสดุหนึ่งฉบับ  
เพื่อทําการเบิกจายเงินตามระเบียบวาดวยการเบิกจายเงินของสถาบัน  และรายงานใหผูอํานวยการทราบ 
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   ๙.๑.๕ ในกรณีที่เห็นวาผลงานที่สงมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไมเปนไป
ตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา  ใหรายงานผูอํานวยการผานหัวหนาสวนบริหาร
สํานักงานเพื่อทราบ  หรือส่ังการ  แลวแตกรณี 

   ในกรณีที่กรรมการตรวจการจางบางคนไมยอมรับงาน  โดยทําความเห็นแยงไว  
ใหเสนอผูอํานวยการเพื่อพิจารณาวินิจฉัย  คําวินิจฉัยของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด   

  ๙.๒ การควบคุมงานกอสราง 
   ๙.๒.๑ การจางกอสรางที่มีคาจางไมเกินหาแสนบาท   ใหมีผูควบคุมงาน

กอสรางอยางนอยหนึ่งคน 
   ๙.๒.๒ ผูควบคุมงานตองตรวจและควบคุมงาน  ณ  สถานที่ที่กําหนดไวใน

สัญญาหรือที่ตกลงใหทํางานจางนั้น  ๆ  ทุกวัน  ใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดใน
สัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแกไขเพิ่มเติมหรือตัดทอนงานจางไดตามที่เห็นสมควร  และตาม
หลักวิชาชางเพื่อใหเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียดและขอกําหนดในสัญญา  ถาผูรับจางขัดขืน 
ไมปฏิบัติตามใหส่ังใหหยุดงานนั้นเฉพาะสวนหนึ่งสวนใดหรือทั้งหมดแลวแตกรณีไวกอน  จนกวาผูรับจาง
จะยอมปฏิบัติใหถูกตองตามคําส่ังและใหรายงานคณะกรรมการตรวจการจางทันที 

   ๙.๒.๓ ในกรณีที่ปรากฏวาแบบรูปรายการละเอียด  หรือขอกําหนดในสัญญา
มีขอความขัดกัน  หรือเปนที่คาดหมายไดวาถึงแมวางานนั้นจะไดเปนไปตามแบบรูปรายการละเอียด 
และขอกําหนดในสัญญา  แตเมื่อสําเร็จแลวจะไมมั่นคงแข็งแรง  หรือไมเปนไปตามหลักวิชาชางที่ดี  
หรือไมปลอดภัย  ใหผูควบคุมงานสั่งพักงานนั้นไวกอนแลวรายงานคณะกรรมการตรวจการจางโดยเร็ว 

   ๙.๒.๔ ผูควบคุมงานตองจดบันทึกการปฏิบัติงานของผูรับจางและเหตุการณ
แวดลอมเปนรายวัน  พรอมทั้งผลการปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอยางนอย
สองฉบับ  เพื่อรายงานใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบทุกสัปดาห  และเก็บรักษาไวสวนบริหาร
สํานักงานเมื่อเสร็จงานแตละงวด  โดยถือวาเปนเอกสารสําคัญเพื่อประกอบการตรวจสอบของผูมีหนาที่ 

   การบันทึกการปฏิบั ติงานของผู รับจ างใหระบุรายละเอียดข้ันตอนการ
ปฏิบัติงานและวัสดุที่ใชดวย 

   ๙.๒.๕ ในวันกําหนดลงมือทําการของผู รับจางตามสัญญาและในวันถึง
กําหนดสงมอบงานแตละงวด  ใหผูควบคุมรายงานผลการปฏิบัติงานของผูรับจางวาเปนไปตามสัญญา
หรือไม  ใหคณะกรรมการตรวจการจางทราบภายในสามวันทําการนับแตวันถึงกําหนดนั้น  ๆ 
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ขอ ๑๐ การควบคุมพัสดุ   
  ๑๐.๑ การควบคุมพัสดุโดยสวนบริหารสํานักงาน  ใหสวนบริหารสํานักงานมีหนาที่

ในการควบคุมพัสดุ  ดังนี้ 
   ๑๐.๑.๑ กําหนดหมายเลขครุภัณฑ  และจัดทํารายงานครุภัณฑคงเหลือ

ทั้งหมดของสถาบันทุกส้ินปงบประมาณ 
   ๑๐.๑.๒ กําหนดชนิดของพัสดุที่จําเปนตองสํารอง  โดยแยกประเภทตามกลุมพัสดุ 
   ๑๐.๑.๓ กําหนดจํานวนชิ้นของพัสดุที่จําเปนตองสํารอง  โดยใหมีจํานวน

เทาที่จําเปนและจัดหามาทดแทนเมื่อมีจํานวนนอยลง 
   ๑๐.๑.๔ จัดใหมีการลงนามการเบิกจายและรับพัสดุ 
  ๑๐.๒ การควบคุมพัสดุโดยหนวยงานอื่นนอกจากสวนบริหารสํานักงาน   ให

หนวยงานแตละหนวยมีหนาที่ตามที่กําหนดไวในขอ  ๑๐.๑  และในกรณีที่จัดหาพัสดุเองใหจัดทําบัญชี
หรือทะเบียนคุมพัสดุและแจงสวนบริหารสํานักงาน  เพื่อกําหนดหมายเลขครุภัณฑ  และจัดทํารายงาน
ครุภัณฑคงเหลือดวย 

ขอ ๑๑ การยืมพัสดุและการสงคืนเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการ  ดังนี้ 
  ๑๑.๑ การใหยืมหรือนําพัสดุไปใชในกิจการเพื่อประโยชนสวนตัวจะกระทํามิได 
  ๑๑.๒ การยืมพัสดุตองทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร  แสดงเหตุผลและ

กําหนดวันสงคืน  พรอมทั้งลงลายมือชื่อผูยืม 
  ๑๑.๓ การยืมในหนวยงานและระหวางหนวยงานภายในสถาบัน  จะตองไดรับ

อนุมัติจากหัวหนาหนวยงานผูรับผิดชอบพัสดุนั้น 
  ๑๑.๔ การใหหนวยงานภายนอกสถาบันยืม  จะตองไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการ  

หรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย 
ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนในสภาพที่ใชการไดเรียบรอย  หากใช

การไมไดหรือสูญหายไป  ใหผูยืมชดใชเปนพัสดุประเภท  ชนิด  ขนาดและคุณภาพอยางเดียวกัน  หรือ
เหนือกวาพัสดุที่สูญหาย  หรือเสียหายหรือชดใชเปนเงินตามราคาประเมินที่มีการซื้อขายขณะยืม 

การยืมพัสดุประเภทใชส้ินเปลืองระหวางหนวยงาน  ใหกระทําไดเฉพาะเมื่อหนวยงานผูยืม 
มีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน  จะดําเนินการจัดหาไดไมทันการ   
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เมื่อครบกําหนดสงคืน  ผูใหยืมตองติดตามทวงถามพัสดุจากผูยืมภายในเจ็ดวันนับแตวันครบ
กําหนด  หากทวงถามไมไดผูใหยืมตองรายงานตอผูอํานวยการเพื่อดําเนินการตอไป 

ขอ ๑๒ การบํารุงรักษาและจําหนายพัสดุ 
เมื่อพัสดุชํารุดหรือหมดความจําเปน  หรือหากใชตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก  ใหสวน

บริหารสํานักงานรายงานผูอํานวยการ  เพื่อพิจารณาสั่งการใหดําเนินการตามความเหมาะสม 
ขอ ๑๓ การตรวจสอบพัสดุประจําป 
ผูอํ านวยการหรือผูที่ผู อํานวยการมอบหมายเปนผู แตงต้ังกรรมการตรวจสอบพัสดุ   

ใหกรรมการตรวจสอบพัสดุเร่ิมดําเนินการตรวจสอบในวันเปดทําการวันแรกของเดือนตุลาคมเปนตนไป 
วาการลงรับจายถูกตองหรือไม  พัสดุคงเหลือมีอยูตรงตามทะเบียนคุมหรือไม  มีพัสดุใดชํารุดหรือ
เส่ือมสภาพ  หรือสูญไป  เพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชตอไป  แลวใหรายงานผลการ
ตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงต้ังภายในสามสิบวันทําการนับแตวันเร่ิมตรวจสอบพัสดุนั้น 

ขอ ๑๔ การแลกเปลี่ยน 
การแลกเปลี่ยนพสัดุใหกระทําไดในกรณีที่เห็นวามีความจําเปนหรือเปนประโยชนแกสถาบัน

โดยไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย 
ขอ ๑๕ การเชา 
การเชาอสังหาริมทรัพยและสังหาริมทรัพยใหดําเนินการไดตามหลักเกณฑที่กําหนดไวใน

ระเบียบนี้โดยสําหรับการเชาสังหาริมทรัพยใหนําขอกําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใชโดยอนุโลม 
ขอ ๑๖ ในกรณีที่มีความจําเปนตองจายเงินคาเชาและหรือคาใชจายอื่น  ๆ  เกี่ยวกับการเชา

ลวงหนา  ใหกระทําไดเฉพาะกรณีการเชาซ่ึงมีระยะเวลาไมเกินสามป  ตามหลักเกณฑดังตอไปนี้ 
  ๑๖.๑ การเชาจากหนวยงานราชการ  หรือหนวยงานตามกฎหมายวาดวย  ระเบียบ

บริหารราชการสวนทองถิ่น  หนวยงานอื่นซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวน
ทองถิ่น  หรือรัฐวิสาหกิจ  หรือหนวยงานอื่น  ๆ  ของรัฐจายไดไมเกินรอยละหาสิบของคาเชารวม
คาใชจายอื่นทั้งสัญญา 

  ๑๖.๒ การเชาจากเอกชน  จายไดไมเกินรอยละย่ีสิบหาของคาเชารวมคาใชจายอื่น 
ทั้งสัญญา 

การจายเงินคาเชาและหรือคาใชจายอื่นลวงหนานอกเหนือจากที่กําหนดในขอ  ๑๖.๑  และขอ  
๑๖.๒  ใหขอความเห็นชอบจากผูอํานวยการกอน 
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ขอ ๑๗ การเชาอสังหาริมทรัพยใหกระทําไดในกรณี  ดังตอไปนี้ 
  ๑๗.๑ เชาเพื่อใชประโยชนในกิจการของสถาบัน  แตไมรวมถึงการเชาที่ดินเพื่อ

จัดทําโครงการ 
  ๑๗.๒ เชาเพื่อใชเปนที่ทําการในกรณีที่ไมมีสถานที่ของสถาบันหรือมีแตไมเพียงพอ   
  ๑๗.๓ เชาเพื่อใชเปนที่พักสําหรับผูปฏิบัติงาน  และหรือผูสนับสนุนการปฏิบัติงาน

ของสถาบัน  ในกรณีที่ตองการประหยัดเงินงบประมาณ 
  ๑๗.๔ เชาเพื่อใชเปนที่เก็บพัสดุของสถาบันในกรณีที่ไมมีสถานที่เก็บเพียงพอ 
ขอ ๑๘ กอนดําเนินการเชาใหหนวยงานที่ เปนผู เชาทํารายงานเสนอผูอํานวยการหรือ 

ผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย  ตามรายการดังตอไปนี้ 
  ๑๘.๑ เหตุผลและความจําเปนที่จะตองเชา 
  ๑๘.๒ ราคาคาเชาที่ผูใหเชาเสนอ 
  ๑๘.๓ รายละเอียดของทรัพยสินที่จะเชา 
ขอ ๑๙ การใหบุคคลภายนอกเชาสถานที่   พัสดุ   ใหอยูในอํานาจและดุลยพินิจของ

ผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย  และใหใชระเบียบนี้โดยอนุโลม 
ขอ ๒๐ การจําหนาย 
ในกรณีที่พัสดุของสถาบันชํารุด  เส่ือมคุณภาพ  หรือสูญไป  หรือไมจําเปนตองใชอีกตอไป  

ใหผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมายแตงต้ังกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง  เพื่อทําหนาที่กําหนดราคากลาง
ของพัสดุหรือครุภัณฑนั้น  คณะกรรมการประกอบดวยประธานหนึ่งคนและกรรมการอยางนอยสองคน  
โดยมีเจาหนาที่ผูรับผิดชอบงานดานพัสดุหนึ่งคนทําหนาที่เปนเลขานกุารคณะกรรมการ 

เมื่อไดดําเนินการตามวรรคหนึ่งแลวใหรายงานผลตอผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการ
มอบหมายภายในสามสิบวัน  และใหสวนบริหารสํานักงานบันทึกการจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือ
ทะเบียนทันที 

เมื่อผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมายไดรับรายงานดังกลาวแลว  ปรากฏวามีพัสดุ
ชํา รุดเ ส่ือมสภาพหรือสูญไป   หรือไม จําเปนตองใชในสถาบันตอไป   ใหผู อํานวยการหรือ 
ผูที่ผูอํานวยการมอบหมายพิจารณาสั่งการใหดําเนินการจําหนายตอไปได 

เงินที่ไดจากการจําหนายพัสดุใหถือปฏิบัติตามระเบียบวาดวยการเงินของสถาบัน 
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ขอ ๒๑ การประกันภัย   
การประกันภัยตองไดรับอนุมัติจากผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย 
ขอ ๒๒ การทําสัญญา 
หนังสือสัญญาหรือขอตกลงตามวิธีการพัสดุในขอบังคับนี้  ใหเปนอํานาจของผูอํานวยการหรือ

ผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย   
ขอ ๒๓ เอกสารหลักฐานในการจัดหาพัสดุมี  ๔  แบบ  คือ 
  ๒๓.๑ ใบเสร็จรับเงินหรือใบสงของ  ใชสําหรับการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา  

ซ่ึงผูขายหรือผูรับจางสามารถสงมอบพัสดุทั้งหมดไดทันที 
  ๒๓.๒ ใบส่ังซ้ือหรือจาง  ใชสําหรับการจัดหาพัสดุที่ผูขายหรือผูรับจางสามารถ 

สงมอบพัสดุหรืองานทั้งหมดไดภายในเกาสิบวัน  นับแตวันถัดจากวันที่สถาบันตกลงซื้อหรือจาง 
  ๒๓.๓ หนังสือสัญญา  ใชสําหรับการจัดหาพัสดุที่มีการสงมอบเปนงวด  การจัดหา

พัสดุประเภทการเชาและเชาซ้ือ  การแลกเปลี่ยน  หรือการจัดหาพัสดุที่ผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการ
มอบหมาย  เห็นสมควรใหทําเปนหนังสือสัญญา 

  ๒๓.๔ ขอตกลงเปนหนังสือ  ใชสําหรับการจัดหาพัสดุจากสวนราชการหรือ
รัฐวิสาหกิจหรือหนวยงานของรัฐ  การจัดหา  พัสดุประเภทการยืม  การประกันภัย  หรือการจัดหาพัสดุ 
ที่ผูอํานวยการหรือผูที่ผูอํานวยการมอบหมาย  เห็นสมควรใหทําขอตกลงเปนหนังสือ 

ขอ ๒๔ หนังสือสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือตองมีเง่ือนไขอยางนอยดังตอไปนี้ 
  ๒๔.๑ เง่ือนไขการเรียกคาเสียหายจากคูสัญญาในกรณีที่ไมปฏิบัติตามสัญญา 
  ๒๔.๒ เง่ือนไขการปรับเปนรายวัน  ในกรณีสงมอบลาชากวากําหนด 
ขอ ๒๕ การกําหนดหลักประกันซองหรือหลักประกันสัญญา 
ในกรณีที่มีการจัดหาในวงเงินหนึ่งแสนบาทขึ้นไป  ใหผูขายหรือผูรับจางวางหลักประกัน 

ไมนอยกวารอยละ  ๕  ของวงเงินตามสัญญา  โดยใหใชหลักประกันอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้ 
  ๒๕.๑ เงินสด 
  ๒๕.๒ เช็คที่ธนาคารเซ็นส่ังจาย  ซ่ึงเปนเช็คลงวันที่ที่ใชเช็คนั้นชําระตอสถาบัน 

ไมเกิน  ๓  วันทําการ 
  ๒๕.๓ หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศ 
  ๒๕.๔ พันธบัตรรัฐบาลไทย 
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ขอ ๒๖ คาปรับ 
การทําสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ  ๐.๐๑  -  ๐.๒๐  

ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ  เวนแตกรณีการจางซ่ึงมีวัตถุประสงคตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมด
พรอมกัน  ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ  ๐.๐๑  -  ๐.๑๐  ของราคางานจางนั้น  แตจะตอง
ไมตํ่ากวาหนึ่งรอยบาท  สําหรับการกอสรางสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบตอการจราจรใหกําหนด
คาปรับในอัตรารอยละ   ๐ .๒๕   ของราคางานจางนั้น   ในกรณีการจางที่ปรึกษาตามขอ   ๗ .๓   
ใหกําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ  ๐.๐๑  -  ๐.๑๐  ของราคาคาจางนั้น 

ขอ ๒๗ ในกรณีที่มีปญหาในทางปฏิบัติเกี่ยวกับระเบียบนี้  ใหสวนงานที่เกี่ยวของเสนอ
ปญหาตอผูอํานวยการเพื่อวินิจฉัย  และคําวินิจฉัยของผูอํานวยการใหถือเปนที่สุด 

ขอ ๒๘ กรณีที่มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีซ่ึงออกใชบังคับภายหลังซ่ึงแตกตางจาก
ระเบียบนี้  ใหใชกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีนั้นโดยอนุโลม 

ขอ ๒๙ ผูปฏิบัติงานจะตองปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเครงครัด  หากไมปฏิบัติตามอาจถูก
ลงโทษทางวินัย 

ขอ ๓๐ การใดที่มิไดกําหนดไวในระเบียบนี้  ใหเสนอผูอํานวยการวินิจฉัยส่ังการเปนกรณีไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๑  ธนัวาคม  พ.ศ.  ๒๕๔๙ 
สมสุข  บุญญะบัญชา 

ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาองคกรชุมชน 
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