
 
 

ระเบียบสถาบันพระปกเกล้า 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2542 
......................................... 

 
 โดยที่เป็นการสมควรวางระเบียบว่าด้วยการพัสดุเพ่ือให้การด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 9(5) แห่งพระราชบัญญั ติ        
สถาบันพระปกเกล้า พ.ศ. 2541 ประกอบกับข้อ 22 แห่งข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยการบริหาร
กองทุน การเงิน การงบประมาณ และทรัพย์สิน พ.ศ. 2542 สภาสถาบันพระปกเกล้า ในการประชุม            
ครั้งที่ 3/2542  เมื่อวันที่ 29 มีนาคม 2542 จึงมีมติให้ออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้ 
 ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2542” 
 ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในระเบียบนี้ 
 “คณะกรรมการ” หมายความว่า คณะกรรมการบริหารกองทุน การเงิน การงบประมาณ 
และทรัพย์สินตามข้อบังคับสถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยการบริหารกองทุน การเงิน การงบประมาณ และ
ทรัพย์สิน 
 “เจ้าหน้าที่พัสดุ” หมายความว่า พนักงานซึ่งเลขาธิการมอบหมายให้มีหน้าที่ปฏิบัติงาน
เกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้ 
 “พัสดุ” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และการจ้าง เว้นแต่ข้อบังคับนี้จะ
ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 
 “วัสดุ” หมายความว่า สิ่งของที่มีความหมดเปลืองจากการใช้ ช ารุด หรือเสื่อมสภาพได้ง่าย 
หรือสิ่งของที่ใช้เพ่ือการบ ารุงรักษา ซ่อมแซม เสริมสร้าง หรือปรับปรุงพัสดุ รวมทั้งอะไหล่ ชุดอะไหล่ หรือ
ส่วนประกอบของครุภัณฑ์หลัก แบบพิมพ์ต่าง ๆ หรือสิ่งตีพิมพ์ที่สถาบันก าหนดหรือจัดให้พิมพ์ขึ้นเพ่ือใช้ใน
กิจการของสถาบัน และให้หมายความรวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะถาวรหรือมีอายุการใช้งานมากกว่าหนึ่งปีและมี
ราคาไม่เกินห้าพันบาท 
 “ครุภัณฑ”์ หมายความว่า สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรหรือมีอายุการใช้งานมากกว่าหนึ่งปี 



 “การซื้อ” หมายความว่า การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มีการติดตั้ง ทดลอง และบริการที่
เกี่ยวเนื่องอ่ืน แต่ไม่หมายความรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 
 “การจ้าง” หมายความว่า การจ้างท าของ การจ้างเหมาบริการ การจ้างที่ปรึกษา รวมทั้งการ
จ้างออกแบบและควบคุมงาน แต่ไม่หมายความรวมถึงการจ้างพนักงาน ลูกจ้าง หรือบุคคลอ่ืน ตามข้อบังคับ
สถาบันพระปกเกล้าว่าด้วยการบริหารงานบุคคล 
 “การจ าหน่ายพัสดุ” หมายความว่า การมอบโอน การตัดบัญชี การแลกเปลี่ยน การขาย    
การแปรสภาพ หรือการท าลาย 
 ข้อ 4 ให้เลขาธิการรักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอ านาจก าหนดหลักเกณฑ์หรือ      
วิธีปฏิบัติและออกค าสั่ง เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
 ในกรณีที่มีปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้หรือระเบียบนี้ ไม่ ได้ก าหนดไว้                        
ให้คณะกรรมการเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด และค าวินิจฉัยของคณะกรรมการให้เป็นที่สุด 
 

หมวด 2 
การจัดหาพัสดุ 

 
 ข้อ 5 ให้พนักงานหรือลูกจ้างที่มีความประสงค์จะขอให้จัดหาพัสดุเพ่ือใช้งาน แสดงความ
จ านงต่อเจ้าหน้าที่พัสดุ โดยเสนอบันทึกค าขอผ่านผู้บังคับบัญชา หรือใช้แบบที่สถาบันก าหนด โดยจะต้อง
แสดงรายการประกอบการพิจารณาอนุมัติอย่างน้อย ดังต่อไปนี้ 

(1) วัตถุประสงค์หรือความจ าเป็นในการใช้งาน 

(2) รายละเอียดของพัสดุที่ขอให้จัดหา 

(3) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น 

(4) รายละเอียดอื่นท่ีจ าเป็นตามควรแก่กรณี 
การขออนุมัติให้มีการจ้างให้ท าการวิจัยหรือการจ้างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกับ

การจ้างให้ท าการวิจัย ให้แสดงรายการตาม (1) (3) และขอบเขตของงาน 
ในกรณีที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือภายใต้สถานการณ์ที่จ าเป็นหรือคับขัน 

และไม่อาจด าเนินการตามข้อนี้ได้ทัน อันจะท าให้ประโยชน์ของสถาบันเสียหาย ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือ
ผู้รับผิดชอบรายงานเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย เพ่ือขอด าเนินการไปก่อนแล้วรีบเสนอขออนุมัติ
ต่อเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย และเมื่อได้รับอนุมัติแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นการขอ
อนุมัติตามข้อนี้ 

ข้อ 6 ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเป็นผู้อนุมัติการจัดหาพัสดุ 
 
 



ข้อ 7 การจัดหาพัสดุให้กระท าได้ 6 วิธี คือ 

(1) วิธีตกลงราคา 

(2) วิธีสอบราคา 

(3) วิธีประกวดราคา 

(4) วิธีพิเศษ 

(5) วิธีกรณีพิเศษ 

(6) วิธีฉุกเฉิน 
การจ้างให้ท าการวินิจฉัยหรือการจ้างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกับการจ้างให้ท า

การวิจัย ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก าหนดโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ 
ข้อ 8 การจัดหาพัสดุตามข้อ 7 วรรคหนึ่ง ให้ด าเนินการ ดังนี้ 

(1) วิธีตกลงราคา ให้ใช้กับการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อครั้ง และ
เป็นพัสดุที่มีราคามาตรฐานหรือเป็นร้านค้ามาตรฐานที่ก าหนดราคาแน่นอน หรือเป็นการตกลงราคากับผู้ขาย 
หรือผู้รับจ้างโดยตรง โดยให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือพนักงานที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ด าเนินการ 

(2) วิธีสอบราคา ให้ใช้กับการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินเกินกว่าหนึ่งแสนบาทแต่ไม่เกิน
สองล้านบาท ต่อครั้ง และให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการจัดหาพัสดุ 

การจัดหาพัสดุโดยวิธีนี้ต้องมีการเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษรอย่างน้อยสองราย 
หรือต้องมีการตรวจสอบราคาปัจจุบันจากผู้มีอาชีพขายหรือรับจ้างโดยตรงอย่างน้อยสองแห่ง 

ในกรณีที่มีการเสนอราคา การเปิดซองใบเสนอราคาจะกระท าต่อหน้าผู้เสนอราคา
หรือไม่ก็ได ้

การพิจารณาคัดเลือก การต่อรอง หรือการปรับปรุงรายละเอียดข้อก าหนดและ
เงื่อนไข ให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการจัดหาพัสดุ 

(3) วิธีประกวดราคา ให้ใช้กับการจัดหาพัสดุที่มีวงเงินเกินกว่าสองล้านบาทต่อครั้ง
ขึ้นไป และให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการจัดหาพัสดุ 

การจัดหาพัสดุโดยวิธีนี้ต้องมีการประกาศเชิญชวนอย่างเปิดเผย โดยจะมีการขาย
เอกสารการประกวดราคาหรือไม่ก็ได้ 

การเสนอราคาต้องใส่ซองปิดผนึกและเป็นไปตามเงื่อนไขการประกวดราคาแต่ละ
ครั้ง การเปิดซองใบเสนอราคาจะกระท าต่อหน้าผู้เสนอราคาหรือไม่ก็ได้ 

การพิจารณาคัดเลือก การต่อรอง หรือการปรับปรุงรายละเอียดข้อก าหนดและ
เงื่อนไข ให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการจัดหาพัสดุ 

(4) วิธีพิเศษ ให้ใช้กับการจัดหาพัสดุได้โดยไม่จ ากัดวงเงิน และให้ด าเนินการโดย
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ 

 



การจัดหาพัสดุโดยวิธีพิเศษให้กระท าได้ในกรณีใดกรณีหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 
(ก) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการหือนิติบุคคลอ่ืน 
(ข) เป็นพัสดุหรืองานที่จ าเป็นต้องจัดหาโดยตรงจากต่างประเทศหรือองค์การ

ระหว่างประเทศ หรือการจัดหาโดยตรงจากต่างประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศจะได้ราคาหรือเงื่อนไข
ดีกว่าการจัดหาจากภายในประเทศ 

(ค) เป็นพัสดุหรืองานที่จ าเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินเพื่อประโยชน์ของสถาบัน 
(ง) เป็นพัสดุหรืองานที่มีข้อจ ากัดโดยลักษณะการใช้งานหรือเทคนิคที่

จ าเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ เช่น ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์การวิจัย รถประจ าต าแหน่ง รถที่ใช้ในงานของ
สถาบันหรืออะไหล่ เป็นต้น 

(จ) เป็นพัสดุที่จ าเป็นต้องซื้อจากผู้ผลิตหรือผู้แทนจ าหน่ายโดยตรงหรือเป็นงาน
ที่ต้องการผู้เชี่ยวชาญหรือผู้มีความช านาญการเป็นพิเศษ เช่น การจ้างโฆษณา งานจ้างประชาสัมพันธ์ งานจ้าง
ซ่อมพัสดุที่จ าเป็นต้องถอดออกเพ่ือตรวจให้ทราบถึงความช ารุดเสียหายก่อน จึงจะประมาณค่าซ่อมได้ หรือ
การเช่าของเฉพาะสิ่ง เป็นต้น 

(ฉ) เป็นที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่จ าเป็นต้องซ้ือหรือเช่า เฉพาะแห่ง 
(ช) เป็นพัสดุหรืองานที่ด าเนินการโดยวิธีอ่ืนแล้วไม่ได้ผลดี 
(ซ) เป็นพัสดุหรืองานที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการให้ด าเนินการซื้อหรือจ้าง

โดยวิธีพิเศษ 
การจัดหาพัสดุโดยวิธีนี้ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้รับผิดชอบเสนอเรื่องเพ่ือ      

ขออนุมัติต่อเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมาย 

(5) วิธีกรณีพิเศษ ให้ใช้กับการจัดหาพัสดุโดยไม่จ ากัดวงเงิน ทั้งนี้ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่คณะกรรมการก าหนด 

(6) วิธีฉุกเฉิน ให้ใช้กับการจัดหาพัสดุโดยไม่จ ากัดวงเงิน ซึ่งที่มีความจ าเป็น
เร่งด่วนหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือภายใต้สถานการณ์ที่จ าเป็นหรือคับขัน และถ้าไม่ด าเนินการตามวิธีนี้จะท าให้
ประโยชน์ของสถาบันเสียหาย ให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้รับผิดชอบรายงานเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการ
มอบหมาย เพ่ือขอด าเนินการไปก่อนแล้วรีบเสนอขออนุมัติต่อเลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายและเมื่อ
ได้รับอนุมัติแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับด้วย 

ข้อ 9 การจัดหาพัสดุและการจ้างตามระเบียบนี้ ให้ค านึงถึงคุณภาพความต้องการของ
ผู้ใช้งาน ราคาที่เหมาะสมซึ่งไม่จ าต้องเป็นราคาที่ต่ าสุด ประสิทธิภาพในการใช้งาน และความสามารถในการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน โดยยึดถือประโยชน์ของสถาบันเป็นส าคัญ 

 
 



ข้อ 10 ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีอ านาจอนุมัติการจัดหาพัสดุ และ    
การจ้างตามข้อ 7 วรรคสอง ในวงเงินไม่เกินห้าสิบล้านบาทต่อครั้ง ในกรณีที่มีวงเงินเกินกว่าห้าสิบล้านบาท    
ให้ประธานสภาสถาบันเป็นผู้อนุมัติ ในกรณีที่ประธานสภาสถาบันไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ให้ประธาน
คณะกรรมการเป็นผู้อนุมัติ 

อ านาจตามวรรคหนึ่งให้รวมถึงการอนุมัติ ยกเลิก แก้ไข เปลี่ยนแปลงสัญญาหรือข้อตกลง   
ต่าง ๆ ด้วย 

ข้อ 11 เลขาธิการจะมอบอ านาจในการจัดหาพัสดุให้รองเลขาธิการหรือพนักงานผู้ใดปฏิบัติ
แทนก็ได้ โดยค านึงถึงต าแหน่งหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ซึ่งจะได้รับมอบอ านาจเป็นส าคัญ 

ข้อ 12 สัญญาหรือข้อตกลงซึ่งถือเป็นหลักฐานในการจัดหาพัสดุมี 5 แบบ คือ 

(1) ใบเสร็จรับเงินหรือใบส่งของ ใช้ส าหรับการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคาซึ่งผู้ขาย
หรือผู้รับจ้างสามารถส่งมอบพัสดุทั้งหมดได้ทันที หรือวิธีฉุกเฉิน 

(2) ใบสั่งซื้อหรือจ้าง ใช้ส าหรับการจัดหาพัสดุที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างสามารถส่งมอบ
พัสดุหรืองานทั้งหมดได้ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันถัดจากวันที่สถาบันตกลงซื้อหรือจ้าง 

(3) หนังสือสัญญา ใช้ส าหรับการส่งมอบพัสดุเป็นงวด การจัดหาพัสดุ ประเภทการ
เช่าและเช่าซื้อ การแลกเปลี่ยน หรือการจัดหาพัสดุที่เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเห็นสมควรให้ท า
เป็นหนังสือสัญญา 

(4) ข้อตกลงเป็นหนังสือ ใช้ส าหรับการจัดหาพัสดุโดยวิธีกรณีพิเศษ การจัดหาพัสดุ
ประเภทการยืม การประกันภัย หรือการจัดหาพัสดุที่เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายเห็นสมควรให้ท า
ข้อตกลงเป็นหนังสือ 

(5) สัญญาจ้างส าหรับการจ้างตามข้อ 7 วรรคสอง 
สัญญา ข้อตกลง และเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับหลักประกันสัญญา การปรับ และ

การคืนหลักประกัน ให้เป็นไปตามแบบที่เลขาธิการก าหนด 
ข้อ 13 ให้เลขาธิการหรือผู้ซึ่งเลขาธิการมอบหมายมีอ านาจลงนามในหนังสือสัญญาหรือ

ข้อตกลงตามระเบียบนี้ 
ข้อ 14 คณะกรรมการจัดหาพัสดุตามข้อบังคับนี้ให้เลขาธิการแต่งตั้งจากพนักงานไม่น้อย

กว่าสามคน 
ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการจัดหาพัสดุซึ่งมีลักษณะพิเศษ หรือมีเทคนิคซับซ้อน หรือ

เป็นการจ้างตามข้อ 7 วรรคสอง เลขาธิการจะแต่งตั้งบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญซึ่งมิใช่พนักงานเป็นกรรมการใน
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ หรือคณะกรรมการควบคุมการจ้างตามข้อ 7 วรรคสอง ก็ได้ 

 
 
 



หมวด 3 
การตรวจรับพัสดุ 

 
 ข้อ 15 การตรวจรับพัสดุให้ด าเนินการโดยคณะกรรมการการตรวจรับพัสดุซึ่งเลขาธิการ
แต่งตั้งจากพนักงานไม่น้อยกว่าสามคนซึ่งมิใช่กรรมการจัดหาพัสดุนั้น 
 ในกรณีจ าเป็นเพ่ือประโยชน์ในการตรวจรับพัสดุซึ่งมีลักษณะพิเศษ หรือมีเทคนิคซับซ้อน 
เลขาธิการจะแต่งตั้งบุคคลผู้มีความเชี่ยวชาญซึ่งมิใช่พนักงานและมิใช่กรรมการจัดหาพัสดุนั้นเป็นกรรมการก็ได้ 
 การตรวจรับการจ้างตามข้อ 7 วรรคสอง ให้คณะกรรมการตามข้อ 14 วรรคสอง เป็นผู้ตรวจ
รับการจ้าง 
 การจัดหาพัสดุในวงเงินไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท เลขาธิการจะแต่งตั้งพนักงานคนหนึ่ง ซึ่งมิใช่
ผู้ด าเนินการจัดหาพัสดุ เป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุก็ได้ 
 ข้อ 16 เลขาธิการจะแต่งตั้งผู้ควบคุมงานเพ่ือท าหน้าที่ตรวจสอบผลงานเพ่ือประโยชน์ใน
การจ่ายเงินแต่ละงวดก็ได้ แต่การตรวจรับงานส าหรับกรณีที่เป็นการส่งมอบงานทั้งหมด ต้องด าเนินการโดย
คณะกรรมการตามข้อ 15 เท่านั้น 
 ข้อ 17 ให้คณะกรรมการตามข้อ 14 ด าเนินการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้างตาม        
ข้อ 7 วรรคสอง โดยเร็ว และถือข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหลัก ทั้งนี้ จะต้องมีจ านวน คุณภาพและ
ระยะเวลาส่งมอบถูกต้องตามท่ีก าหนดไว้ 
 ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจ้างว่าถูกครบถ้วนแล้วให้คณะกรรมการ
ตามข้อ 15 ส่งมอบพัสดุและหลักฐานให้เจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือการเบิกจ่ายต่อไป แต่ถ้าเป็นกรณีที่มีการส่งมอบ
พัสดุช้ากว่าก าหนด ให้แจ้งจ านวนวันพร้อมค่าปรับตามสัญญาเพื่อใช้ประกอบการเบิกจ่ายด้วย 
 ข้อ 18 ในกรณีที่ปรากฏว่าพัสดุใดที่ส่งมอบมีคุณภาพสูงกว่าก าหนดและเป็นประโยชน์ต่อ
สถาบันโดยที่ไม่มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะให้รับพัสดุนั้นไว้ใช้งานก็ได้ แต่ต้องเป็น
ความเห็นที่เป็นเอกฉันท์ และต้องบันทึกความเห็นนั้นไว้โดยชัดเจนด้วย 
 ข้อ 19 ในกรณีที่มีความจ าเป็นต้องแก้ไขข้อตกลงหรือสัญญา ยกเลิกสัญญา งด หรือ
ลดหย่อนการปรับ ให้คณะกรรมการตามข้อ 15 เป็นผู้เสนอขออนุมัติต่อเลขาธิการหรือประธานสภาสถาบัน 
แล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 



หมวด 4 
การควบคุมพัสดุ 

 
 ข้อ 20 ให้เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่ในการควบคุมพัสดุ ดังนี้ 

(1) พิจารณาชนิดของพัสดุที่จ าเป็นต้องส ารองโดยแยกประเภทตามกลุ่มพัสดุ 

(2) พิจารณาจ านวนชิ้นของพัสดุที่ควรจะเก็บส ารองโดยให้มีจ านวนเท่าที่จ าเป็น
และจัดหามาทดแทนเมื่อมีจ านวนน้อยลง 

(3) จัดให้มีบัญชีคุมพัสดุ โดยใช้วิธีการทางบัญชีเป็นหลัก และให้สามารถตรวจสอบ
ได้ตลอดเวลา 

(4) จัดท าทะเบียนทรัพย์สิน 

(5) จัดท าบัญชีพัสดุทุกสิ้นปีงบประมาณเพ่ือการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

(6) จัดให้มีการเก็บรักษาและดูแลพัสดุให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัย 
พร้อมที่จะใช้งานได้ทันที หากพัสดุรายการใดหมดความจ าเป็น หรือเสื่อมสภาพไม่เหมาะต่อการใช้งานให้เสนอ
ขออนุมัติเลขาธิการเพ่ือจ าหน่าย 

ข้อ 21 การเบิกจ่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก าหนด 
ข้อ 22 การยืมครุภัณฑ์ไปใช้เพ่ือประโยชน์ของสถาบันและการส่งคืน ให้เป็นไปตาม

หลักเกณฑ์และวิธีการที่เลขาธิการก าหนด 
ข้อ 23 การจ าหน่ายพัสดุที่หมดความจ าเป็นหรือพัสดุที่หากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย

มาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานต่อเลขาธิการเพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการตามวิธีอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้ 

(1) การขาย ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นเพ่ือประเมินสภาพและ
ตรวจสอบราคาคงเหลือของพัสดุนั้นก่อน แล้วด าเนินการขาย โดยให้มีการเสนอราคาเป็นลายลักษณ์อักษร 

(2) การแลกเปลี่ยน ให้ท าได้ในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบันและมีมูลค่าของพัสดุ
ที่เท่าเทียมกัน 

(3) การบริจาคหรือโอน ให้ท าได้เฉพาะกรณีที่ เป็นการโอนให้หน่วยราชการ 
รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานกุศลสาธารณะ หรือกรณีอ่ืนที่เลขาธิการเห็นสมควร 

(4) การแปรสภาพหรือท าลาย ให้ท าได้ในกรณีที่เป็นประโยชน์ต่อสถาบัน 

(5) การขาย การให้ หรือการแลกเปลี่ยนที่ดินหรือที่ดินพร้อมสิงปลูกสร้างต้องได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 

ข้อ 24 ให้เลขาธิการมีอ านาจอนุมัติการจ าหน่ายพัสดุที่มีมูลค่าสุทธิทางบัญชีไม่เกินหนึ่งล้าน
บาท ในกรณีท่ีมีมูลค่าเกินกว่าหนึ่งล้านบาท ให้เสนอขออนุมัติต่อสภาสถาบัน 

ข้อ 25 ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ให้เลขาธิการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ 
ซึ่งต้องประกอบด้วยเจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่ง เพ่ือท าหน้าที่ดังนี้ 



(1) ตรวจนับวัสดุคงคลังเปรียบเทียบยอดคงเหลือกับบัญชีวัสดุ ตรวจนับครุภัณฑ์ว่า
ตรงตามทะเบียนทรัพยส์ินหรือไม่ ตรวจสอบว่ามีพัสดุใดช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุ
ใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในสถาบันต่อไป โดยให้เริ่มตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรกของเดือนตุลาคม                
ปีปัจจุบันเป็นต้นไป 

(2) เสนอรายงานการตรวจสอบพร้อมข้อเสนอแนะต่อเลขาธิการภายใน      
สามสิบวันท าการนับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 ข้อ 26 การปฏิบัติการใดท่ีอยู่ในระหว่างด าเนินการและยังไม่แล้วเสร็จในวันที่ระเบียบนี้มีผล
ใช้บังคับ ให้ด าเนินการตามมติของสภาสถาบันที่ใช้อยู่เดิมจนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 
     ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2542 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ลงชื่อ)            วันมูหะมัดนอร์  มะทา 
(นายวันมูหะมัดนอร์  มะทา) 

ประธานรัฐสภา 
ประธานสภาสถาบันพระปกเกล้า 



เลขาธิการก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการตามระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2542 
เพ่ือขอรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุนฯ 

 

1. หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างให้ท าการวิจัยหรือการจ้างอ่ืนที่มีลักษณะท านองเดียวกับการจ้างให้
ท าการวิจัยตามระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2542 ข้อ 7 วรรคท้าย ให้ด าเนินการดังนี้ 

1.1. การจ้างบุคคล คณะบุคคล หรือหน่วยงาน เพ่ือ 
1.1.1. ให้ท าการศึกษาหรือวิจัยเรื่องใดเรื่องหนึ่ง 
1.1.2. ให้เขียนบทความทางวิชาการ หรือท าหน้าที่บรรณาธิการหนังสือหรือ

สิ่งพิมพ์ทางวิชาการ 
1.1.3. ให้ท าการฝึกอบรม 
1.1.4. ให้จัดการสัมมนาหรือปาฐกถาพิเศษที่มิใช่การบรรยายในหลักสูตรหรือ

โครงการที่สถาบันเป็นผู้ด าเนินการ 
1.1.5. ให้ด าเนินการอื่นใดที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาการเป็นพิเศษ 

เช่น การท าสื่อเพ่ือเผยแพร่ประชาธิปไตย  
ให้ใช้วิธีกรณีพิเศษโดยไม่จ ากัดวงเงิน 
1.2. การจ่ายค่าตอบแทนให้จ่ายได้ตามความเหมาะสม โดยค านึงภาระทางการเงินและ

การงบประมาณของสถาบัน และการแข่งขันในตลาดงานดังกล่าว โดยอาจเหมา
จ่ายหรือจ่ายเป็นงวดได้ ทั้งนี้ตามข้อตกลงหรือสัญญาที่สถาบันท ากับบุ คคล 
ดังกล่าว 

2. หลักเกณฑ์และวิธีการจ้างโดยวิธีกรณีพิเศษตามระเบียบ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2542 ข้อ 
8(5) ให้ด าเนินการดังนี้ 

การจัดซื้อหรือจัดจ้างจากส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ และการ
จัดซื้อหรือจัดจ้างที่เลขาธิการได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการบริหารกองทุน การเงิน การงบประมาณ
และทรัพย์สิน ให้ด าเนินการได้โดยไม่จ ากัดวงเงิน โดยอาจเหมาะจ่ายหรือจ่ายเป็นงวดได้ตามความเหมาะสม 

 
หมายเหตุ คณะกรรมการบริหารกองทุน การเงิน การงบประมาณและทรัพย์สิน ได้ให้ความเห็นชอบ

แล้วในการประชุมครั้งที่ 1/2541 เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2542 จึงใช้บังคับได้  
 
 
 
 

 

(ลงชื่อ)           บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 
(ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ) 

เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 


