ระเบียบสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน)
วาดวยการพัสดุ
พ.ศ. ๒๕๕๑
โดยที่เปนการสมควรปรับปรุงการพัสดุของสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา
(องคการมหาชน) เพื่อใหเปนระบบ มีความโปรงใส เปดเผย เปนธรรม และสามารถตรวจสอบได
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๗ (๒) (ง) แหงพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันระหวาง
ประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา(องคการมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๔ ประกอบกับขอ ๑๔ แหงขอบังคับสถาบัน
ระหว า งประเทศเพื่ อ การค า และการพั ฒ นา (องค ก ารมหาชน) ว า ด ว ยการบริ ห ารการคลั ง และการเงิ น
พ.ศ. ๒๕๕๑ คณะกรรมการสถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนาจึงออกระเบียบไว ดังตอไปนี้
ข อ ๑ ระเบี ย บนี้ เ รี ย กว า “ระเบี ย บสถาบั น ระหว า งประเทศเพื่ อ การค า และการพั ฒ นา
(องคการมหาชน) วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๕๑”
ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป
ข อ ๓ ให ย กเลิ ก ข อ บั ง คั บ สถาบั น ระหว า งประเทศเพื่ อ การค า และการพั ฒ นา
(องคการมหาชน) วาดวยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๕
บรรดาระเบียบ ขอบังคับ หรือคําสั่งอื่นใดที่กําหนดไวแลวในระเบียบนี้ หรือซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนี้แทน
ขอ ๔ ระเบียบและขอบังคับนี้ใหใชบังคับสําหรับการดําเนินการพัสดุดวยเงินงบประมาณของ
สถาบันระหวางประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) เวนแตพัสดุที่ไดมาตามระเบียบอื่นหรือ
ตามวัตถุประสงคของผูอุทิศที่ไดวางหลักเกณฑหรือวิธีการไดมาซึ่งพัสดุไวเปนการโดยเฉพาะ หรือเปนไปตาม
มติคณะกรรมการ
ขอ ๕ ในระเบียบนี้
“การพัสดุ” หมายความวา การซื้อ การจาง และการดําเนินการอื่นที่กําหนดไวในระเบียบนี้
“พัสดุ” หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ ที่ดินหรือสิ่งปลูกสราง
“วัสดุ” หมายความวา สิ่งของที่มีความหมดเปลืองจากการใช ชํารุด หรือเสื่อมสภาพไดงาย
หรือ สิ่ง ที่ใ ชเ พื่ อ การบํ า รุ งรั กษา ซอ มแซม เสริ ม สร า ง หรือ ปรั บ ปรุง พัสดุ รวมทั้ง อะไหล ชุ ด อะไหล หรื อ
สวนประกอบของครุภัณฑหลัก แบบพิมพตางๆ หรือสิ่งตีพิมพที่สถาบันกําหนดหรือจัดใหพิมพขึ้นเพื่อใชใน
กิจการของสถาบัน และใหหมายความรวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะถาวรหรือมีอายุการใชงานมากกวาหนึ่งปและมี
ราคาไมเกินหาพันบาทหรือตามที่คณะกรรมการกําหนด

๒
“ครุภัณฑ”

หมายความวา สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร หรือมีอายุการใชงานมากกวาหนึ่งป
และมีราคาเกินหาพันบาทหรือตามที่คณะกรรมการกําหนด
“เจาหนาที่พัสดุ” หมายความวา ผูปฏิบัติงานซึ่งผูอํานวยการมอบหมายใหมีหนาที่รับผิดชอบ
เกี่ยวกับการพัสดุตามระเบียบนี้
“การซื้อ” หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิดรวมทั้งที่มีการติดตั้งทดลองและที่มีบริการที่
เกี่ยวเนื่อง แตไมหมายความรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง
“การจาง” หมายความวา การจางทําของ การจางเหมาบริการ การจางที่ปรึกษา รวมทั้งการเชา
การจางออกแบบและควบคุมงาน แตไมหมายความรวมถึงการจางผูปฏิบัติงานตามขอบังคับสัญญา
“สัญญา” หมายความวา ขอผูกพันที่ทําเปนหนังสือเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุตามแบบตัวอยาง
สัญญาหรือรูปแบบอื่นตามที่ผูอํานวยการกําหนด
“การควบคุมพัสดุ” หมายความวา การดําเนินการเพื่อจัดใหมีบัญชีคุมพัสดุ ทะเบียนทรัพยสน
ิ
และบัญชีพัสดุ
“การจําหนายพัสดุ” หมายความวา การดําเนินการเพื่อทําใหพัสดุที่หมดความจําเปนออกจาก
ระบบบัญชีหรือทะเบียน
ขอ ๖ ใหผูอํานวยการรักษาการตามระเบียบนี้ และใหมีอํานาจกําหนดหลักเกณฑหรือวิธี
ปฏิบัติและออกคําสั่ง เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามระเบียบนี้
ในกรณี ที่ มี ป ญ หาเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บนี้ ห รื อ ระเบี ย บไม ไ ด กํ า หนดไว ให
คณะกรรมการเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด และคําวินิจฉัยของคณะกรรมการใหเปนที่สุด
หมวด ๑
การจัดหาพัสดุ
ขอ ๗ ใหเจาหนาที่หรือลูกจางที่มีความประสงคจะขอใหจัดหาพัสดุโดยการซื้อหรือการจาง
เพื่อใชงานแสดงความจํานงตอเจาหนาที่พัสดุ โดยเสนอบันทึกคําขอผานผูบังคับบัญชา หรือใชแบบที่สถาบัน
กําหนดเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติ โดยจะตองแสดงรายการอยางนอยดังตอไปนี้
(๑) วัตถุประสงคหรือความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจาง
(๓) ราคาพัสดุหรือคาจางในทองตลาดขณะนั้นที่สืบทราบหรือประมาณได และราคาที่เคยซื้อ
หรือจางครั้งหลังสุด (ถามี)
(๔) วงเงินที่จะซื้อหรือจาง
(๕) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
(๖) รายละเอียดอื่น (ถามี)

๓
ใหเจาหนาที่พัสดุพิจารณาคําขอตามวรรคหนึ่ง และเสนอผูอํานวยการพรอมดวยวิธีที่จะซื้อ
หรือจางและเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้นเพื่อพิจารณาสั่งการ
ในกรณีที่มีความจําเปนเรงดวนหรือมีเหตุฉุกเฉิน หรือภายใตสถานการณที่จําเปนหรือคับขัน
และไมอาจดําเนินการตามวรรคหนึ่งไดทัน อันจะทําใหประโยชนของสถาบันเสียหาย ใหเจาหนาที่รายงาน
ผูอํานวยการหรือผูซึ่งผูอํานวยการมอบหมายเพื่อขอดําเนินการไปกอน แลวรีบเสนอขออนุมัติตอผูอํานวยการ
หรื อ ผู ซึ่ ง ผู อํ า นวยการมอบหมาย และเมื่ อ ได รั บ อนุ มั ติ แ ล ว ให ถื อ ว า รายงานดั ง กล า วเป น การขออนุ มั ติ
ตามวรรคหนึ่ง
ขอ ๘ การจัดหาพัสดุโดยการซื้อหรือการจางใหกระทําได ๒ วิธี คือ
(๑) วิธีตกลงราคา
(๒) วิธีประกวดราคา
การจางใหทําการวิจัยหรือการจางอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน ใหเปนไปตามสวนที่ ๒ และ
สวนที่ ๓ แหงขอบังคับสถาบันระหว างประเทศเพื่อการคาและการพัฒนา (องคการมหาชน) วาดวยการ
บริหารงานของสถาบัน การจัดแบงสวนงานและขอบเขตหนาที่ของสวนงาน พ.ศ. ๒๕๕๑
ขอ ๙ การจัดหาพัสดุโดยการซื้อหรือการจางดวยวิธีตกลงราคา ใหดําเนินการดังนี้
(๑) พั ส ดุ ที่ มี ว งเงิ น ไม เ กิ น สองแสนบาท และเป น พั ส ดุ ที่ มี ร าคามาตรฐานหรื อ เป น ร า นค า
มาตรฐานที่กําหนดราคาแนนอนหรือเปนการตกลงราคากับผูประกอบการโดยตรง ใหเจาหนาที่พัสดุเปน
ผูดําเนินการ
(๒) พั ส ดุ ที่ มี ว งเงิ น เกิ น กว า สองแสนบาท และมี ข อ จํ า กั ด เกี่ ย วกั บ จํ า นวนผู ป ระกอบการ
ลักษณะของการใชงาน ระยะเวลาในการใชงาน คุณสมบัติทางเทคนิค หรือจําเปนตองจัดหาตอเนื่อง ทําใหไม
สามารถจัดหาพัสดุโดยวิธีการประกวดราคาได ใหคณะกรรมการจัดหาพัสดุเปนผูดําเนินการ
(๓) พั สดุ ที่ จะจั ดหาจากหน วยงานของรั ฐที่ เป นผู ผลิ ตหรื อผู แทนจํ าหน ายหรื อผู รั บงาน
ใหผูอํานวยการตกลงกับหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้นโดยตรง
การเสนอราคา การเปดซองใบเสนอราคา การพิจารณาคัดเลือก การตอรอง หรือการปรับปรุง
รายละเอียดขอกําหนดและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนด
ขอ ๑๐ การจัดหาพัสดุโดยการซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ใหใชกับพัสดุที่มีวงเงินเกิน
สองแสนบาท และสามารถประกาศเชิญชวนใหผูประกอบการโดยทั่วไปมายื่นขอเสนอได ใหดําเนินการโดย
คณะกรรมการจัดหาพัสดุ
การประกาศเชิญ ชวนอย างเปด เผย การพิ จ ารณาคัด เลือก การต อรอง หรื อการปรั บ ปรุ ง
รายละเอียดขอกําหนดและเงื่อนไขตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามที่ผูอํานวยการกําหนด

๔
ขอ ๑๑ การจัดหาพัสดุตามระเบียบนี้ใหคํานึงถึงความจําเปน ความตองการของผูใชงาน
คุณลักษณะเฉพาะ ราคาที่เหมาะสม ประสิทธิภาพในการใชงาน และความสามารถในการติดตามผลการ
ปฏิบัติงานโดยยึดถือประโยชนของสถาบันเปนสําคัญ
ขอ ๑๒ ใหผูอํานวยการหรือผูซึ่งผูอํานวยการมอบหมายเปนผูอนุมัติการจัดหาพัสดุในวงเงิน
ไมเกินหาลานบาทตอครั้ง ในกรณีที่มีวงเงินเกินกวาหาลานบาท ใหประธานกรรมการเปนผูอนุมัติ
อํานาจตามวรรคหนึ่ง ใหรวมถึงการยกเลิก การแกไข การเปลี่ยนแปลงสัญญาตางๆ ดวย
ขอ ๑๓ ผูอํานวยการจะมอบอํานาจในการจัดหาพัสดุโดยทําเปนหนังสือใหแกผูปฏิบัติงาน
ผูใดก็ได โดยคํานึงถึงตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบของผูซึ่งจะไดรับมอบอํานาจนั้นเปนสําคัญ
ขอ ๑๔ การจัดหาพัสดุใหทําเปนสัญญาอยางใดอยางหนึ่ง ดังตอไปนี้
(๑) ใบสั่งใหจัดหาพัสดุหรือการจาง ใชสําหรับการจัดหาพัสดุหรือการจางที่มีวงเงินไมเกินหนึ่ง
แสนบาท และผูประกอบการสามารถสงมอบพัสดุหรืองานที่จางทั้งหมดไดภายในเกาสิบวันนับแตวันที่ไดตกราคา
หรือเปนพัสดุหรืองานที่จางที่ผูประกอบการสงมอบเปนงวด
ในกรณีการจัดหาพัสดุหรือการจางที่ผูประกอบการสามารถสงมอบพัสดุหรืองานที่จางทั้งหมด
ไดภายในหาวันนับแตวันที่ไดตกลงใหจัดหา ใหใชหลักฐานการสงพัสดุหรือการสงงานที่จางก็ได
(๒) หนังสือสัญญา ใชสําหรับการจัดหาพัสดุหรือการจางที่มีวงเงินเกินหนึ่งแสนบาท หรือ
กฎหมายอื่นกําหนดใหทําเปนหนังสือสัญญา หรือการจัดหาพัสดุที่ผูอํานวยการหรือผูซึ่งผูอํานวยการมอบหมาย
เห็นสมควรใหทําเปนหนังสือสัญญา
ในกรณีการจัดหาพัสดุหรือการจางที่ผูประกอบการสามารถสงมอบพัสดุหรืองานที่จางทั้งหมด
ไดภายในหาวันนับแตวันที่ไดตกลงใหจัดหา ใหใชใบสั่งใหจัดหาพัสดุหรือการจางก็ได
(๓) ขอตกลงเปนหนังสือ ใชสําหรับการจัดหาพัสดุหรือการจางที่มีการติดตอกันเปนหนังสือ
กรณีการจัดหาพัสดุจากหนวยงานของรัฐ การจัดหาพัสดุประเภทการยืม การประกันภัย หรือการจัดหาพัสดุที่
ผูอํานวยการหรือผูซึ่งผูอํานวยการมอบหมายเห็นสมควรใหทําเปนหนังสือสัญญา
การจัดหาพัสดุหรือการจางเพื่อใชงานโดยตรง หรือใชเงินสดยอย เงินยืมทดรองจายที่มีมูลคาการ
จัดหาพัสดุหรือการจางครั้งละไมเกินหาหมื่นบาท ใหใชใบเสร็จรับเงินเปนหลักฐานแทนการเปนสัญญาตาม (๑)
(๒) และ (๓)
ขอ ๑๕ คณะกรรมการจัดหาพัสดุตามหมวดนี้ใหผูอํานวยการแตงตั้งจากผูปฏิบัติงานไมนอย
กวาสามคน
ในกรณี จํ า เป น เพื่ อ ประโยชน ใ นการจั ด หาพั ส ดุ ที่ มี ลั ก ษณะพิ เ ศษหรื อ มี เ ทคนิ ค ซั บ ซ อ น
ผูอํานวยการจะแตงตั้งบุคคลผูมีความเชี่ยวชาญซึ่งมิใชผูปฏิบัติงานเปนกรรมการจัดหาพัสดุดวยก็ได

๕
หมวด ๒
การตรวจรับพัสดุ
ขอ ๑๖ การตรวจรับพั สดุให ดํา เนินการโดยคณะกรรมการตรวจรั บพั สดุ ซึ่งผูอํานวยการ
แตงตั้งจากผูปฏิบัติงานไมนอยกวาสามคน ซึ่งมิใชกรรมการจัดหาพัสดุนั้น
ในกรณีจําเปนเพื่อประโยชนในการตรวจรับพัสดุซึ่งมีลักษณะพิเศษหรือมีเทคนิคซับซอน
ผูอํานวยการจะแตงตั้งบุคคลผูมีความเชี่ยวชาญซึ่งมิใชผูปฏิบัติงาน และไมเปนกรรมการจัดหาพัสดุนั้นเปน
กรรมการตรวจรับพัสดุดวยก็ได
การจัดหาพัสดุในวงเงินไมเกินสองหมื่ นบาท ผูอํานวยการจะแตงตั้ งผูป ฏิบัติงานคนหนึ่ง
ซึ่งมิใชผูดําเนินการจัดหาพัสดุ เปนผูตรวจรับพัสดุนั้น โดยใหปฏิบัติหนาที่เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุก็ได
ขอ ๑๗ ผูอํานวยการจะแตงตั้งผูควบคุมงานเพื่อทําหนาที่ตรวจสอบผลงานเพื่อประโยชนใน
การจายเงินแตละงวดก็ได แตการตรวจรับงานสําหรับกรณีที่เปนการสงมอบงานทั้งหมด ตองดําเนินการโดย
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามขอ ๑๖ วรรคหนึ่งเทานั้น
ขอ ๑๘ ใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุตามขอ ๑๖ ดําเนินการตรวจรับพัสดุหรืองานที่จาง
โดยเร็ว และใหถือขอกําหนดในสัญญาเปนหลัก
ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจรับพัสดุหรืองานที่จางวาถูกตองครบถวนแลว ใหสงมอบพัสดุ
หรืองานที่จางและหลักฐานใหเจาหนาที่เพื่อการเบิกจายตอไป แตถาเปนกรณีที่มีการสงมอบพัสดุหรืองานที่จาง
ชากวากําหนด ใหแจงจํานวนวันพรอมคาปรับตามสัญญาเพื่อใชประกอบการเบิกจายดวย
ขอ ๑๙ ในกรณีที่ปรากฏวาพัสดุหรืองานที่จางใดที่สงมอบมีคุณภาพสูงกวากําหนดและเปน
ประโยชนตอสถาบัน โดยที่ไมมีคาใชจายเพิ่มเติม คณะกรรมการตรวจรับพัสดุจะใหรับพัสดุหรืองานทีจ่ า งนัน้ ไว
ใชงานก็ได แตตองเปนความเห็นที่เปนเอกฉันท และตองบันทึกความเห็นนั้นไวโดยชัดเจนดวย
ขอ ๒๐ ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขสัญญา ยกเลิกสัญญา งดหรือลดหยอนการปรับ
ใหคณะกรรมการตรวจรับพั สดุ ตามขอ ๑๖ เปน ผูเสนอขออนุมัติตอผูอํานวยการ หรือประธานกรรมการ
แลวแตกรณี
หมวด ๓
การควบคุมและการจําหนายพัสดุ
ขอ ๒๑ พัสดุของสถาบันไมวาจะไดมาดวยประการใดใหอยูในความควบคุมตามระเบียบนี้

๖
ขอ ๒๒ ใหเจาหนาที่พัสดุมหี นาที่ดังตอไปนี้ในการควบคุมพัสดุ
(๑) พิจารณาชนิดของพัสดุที่จําเปนตองสํารองโดยแยกประเภทตามกลุมพัสดุ
(๒) พิจารณาจํานวนชิ้นของพัสดุที่ควรจะเก็บสํารอง โดยใหมีจํานวนเทาที่จําเปนและจัดหา
มาทดแทนเมื่อมีจํานวนนอยลง
(๓) จั ด ให มี บั ญ ชี ห รื อ ทะเบี ย นคุ ม พั ส ดุ โดยใช วิ ธี ก ารทางบั ญ ชี เ ป น หลั ก และให ส ามารถ
ตรวจสอบไดตลอดเวลา
(๔) จัดทําทะเบียนทรัพยสิน
(๕) จัดทําบัญชีหรือทะเบียนพัสดุทุกสิ้นปงบประมาณเพื่อการตรวจสอบพัสดุประจําป
(๖) จัดใหมีการเก็บรักษาและดูแลพัสดุใหอยูในสภาพที่เหมาะสมและปลอดภัย พรอมที่จะ
ใชงานไดทันที หากพัสดุรายการใดหมดความจําเปน หรือเสื่อมสภาพไมเหมาะตอการใชงาน ใหเสนอขออนุมัติ
ผูอํานวยการเพื่อจําหนาย
ขอ ๒๓ การเบิกจายพัสดุ ใหเปนไปตามหลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการกําหนด
ข อ ๒๔ การยื ม ครุ ภั ณ ฑ ไ ปใช เ พื่ อ ประโยชน ข องสถาบั น และการส ง คื น ให เ ป น ไปตาม
หลักเกณฑและวิธีการที่ผูอํานวยการกําหนด
ขอ ๒๕ ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประกอบดวยเจาหนาที่ไมนอย
กวาสามคน ใหดําเนินการตรวจสอบพัสดุอยางนอยปละครั้ง โดยใหมีหนาที่ดังนี้
(๑) ตรวจนั บวัสดุ คงคลังเปรี ยบเที ยบยอดคงเหลื อกั บบัญชี วัสดุ ตรวจนั บครุ ภัณฑ วาตรงตาม
บัญชีหรือทะเบียนคุมพัสดุหรือไม ตรวจสอบวามีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุ
ใดไมจําเปนตองใชในสถาบันตอไป
(๒) หากพั สดุ มี การชํ ารุ ด เสื่ อมคุ ณภาพ หรื อการสู ญหายไป ซึ่ งไม ใช เนื่ องมาจาการใช งาน
ตามปกติใหรายงานใหผูอํานวยการพิจารณา
(๓) ใหมีการตรวจสอบพัสดุของปงบประมาณกอนโดยใหตรวจสอบในวันปฏิบัติงาน
วันแรกของการปฏิบัติงานของเดือนตุลาคมของทุกป และใหเสนอรายงานการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะตอ
ผูอํานวยการภายในสามสิบวันปฏิบัติงานนับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
ขอ ๒๖ เมื่อผูอํานวยการไดรับรายงานตามขอ ๒๕ (๒) ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการ
สอบขอเท็จจริงและหรือคณะกรรมการเกี่ยวกับความรับผิดทางละเมิด แลวแตกรณี
ขอ ๒๗ หากผลการพิจารณาตามขอ ๒๕ ปรากฎวา พัสดุเสื่อมคุณภาพ หมดความจําเปนใน
การใชงาน ชํารุด หรือหากใชงานตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาที่รายงานตอผูอํานวยการเพื่อ
พิจารณาสั่งใหดําเนินการตามวิธีอยางใดอยางหนึ่งดังตอไปนี้
(๑) การขาย ใหผูอํานวยการแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นเพื่อประเมินสภาพและตรวจสอบราคา
คงเหลือของพัสดุนั้นกอน แลวดําเนินการขายโดยใหมีการเสนอราคาเปนลายลักษณอักษร

๗
(๒)

การแลกเปลี่ยน ใหทําไดในกรณีที่เปนประโยชนตอสถาบัน และมีมูลคาของพัสดุที่เทา

เทียมกัน
(๓)

การบริจาคหรือโอน ใหทําไดเฉพาะกรณีที่เปนการโอนใหสวนราชการ ตามกฎหมายวา
ดวยระเบียบบริหารราชการแผนดิน หนวยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการสวนทองถิ่น
รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แหงประมวลรัษฎากร หรือกรณีอื่นที่ผูอํานวยการ
เห็นสมควร ทั้งนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกัน
(๔) การแปรสภาพหรือทําลาย ใหทําไดในกรณีที่เปนประโยชนตอสถาบัน
(๕) การขาย การให หรือการแลกเปลี่ยนที่ดินหรือที่ดินพรอมสิ่งปลูกสราง ตองไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการ
ขอ ๒๘ ในกรณีที่ไมสามารถดําเนินการตามขอ ๒๗ หรือกรณีที่พัสดุสูญหายโดยไมปรากฏตัว
ผู กระทํ า ผิ ด หรื อผลการพิ จารณาของคณะกรรมการสอบข อเท็ จ จริ งปรากฏว า ไม พบตั วผู ต องรั บ ผิ ด ให
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุหรือคณะกรรมการสอบขอเท็จจริงรายงานตอผูอํานวยการ เพื่อใหพิจารณาสั่ง
จําหนายพัสดุนั้นเปนสูญ ทั้งนี้ ใหเปนไปตามหลักเกณฑที่คณะรัฐมนตรีกําหนด
ขอ ๒๙ เมื่อไดดําเนินการตามขอ ๒๗ แลว ใหเจาหนาที่พัสดุลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชี
พัสดุหรือทะเบียนทรัพยสินทันที
สํา หรั บ พั ส ดุซึ่ ง ต อ งจดทะเบีย นตามกฎหมาย ใหแ จงแกน ายทะเบีย นภายในระยะเวลาที่
กฎหมายกําหนดดวย
ขอ ๓๐ ใหผูอํานวยการมีอํานาจอนุมัติการจําหนายพัสดุที่มีมูลคาสุทธิทางบัญชีไมเกินหนึ่ง
ลานบาท ในกรณีที่มีมูลคาเกินกวาหนึ่งลานบาท ใหเสนอขออนุมัติคณะกรรมการ
บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๑ การปฏิบัติการใดที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้มีผล
ใชบังคับ ใหดาํ เนินการจนกวาจะแลวเสร็จหรือจนกวาจะสามารถปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ได
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๑
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