ระเบียบสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2550
*****************************************************

โดยที่เปนการสมควร กําหนดหลักเกณฑการปฏิบัติในการบริหารงานพัสดุ ใหเหมาะสม
มีประสิทธิภาพ และสะดวกในการปฏิบัติ อาศัยอํานาจตามความในขอ 26.1 แหงขอบังคับสมาคม
วิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) ฉบับแกไข วันที่ 24 เมษายน 2550 นายก
สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.) โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการอํานวยการ จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี:้ ขอ 1 ระเบียบนีเ้ รียกวา “ระเบียบสมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรม
ราชูปถัมภ (วสท.) วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2550”
ขอ 2 ระเบียบนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เปนตนไป
ขอ 3 บรรดาระเบียบขอบังคับ คําสั่ง หรือประกาศอื่นใดทีก่ ําหนดไวแลว ซึ่งขัดหรือแยงกับ
ระเบียบนี้ ใหใชระเบียบนีแ้ ทน
ขอ 4 ใหเลขาธิการวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ(วสท.) เปนผู
รักษาการตามระเบียบนี้ และ มีอํานาจออกคําสั่ง ประกาศ เพื่อถือปฏิบัติภายในเทาทีไ่ มขัด หรือ แยง กับ
ระเบียบนีไ้ ดตามที่เห็นสมควร
ขอ 5 ในกรณีที่มีปญ
 หาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหนายก วสท. เปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
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หมวด 1
ขอความทั่วไป
ขอ 6 ในระเบียบนี้
“สมาคม”
“คณะกรรมการ”
“กรรมการ”
“นายก”
“อุปนายก”
“เลขาธิการ”
“สํานักงาน”
“เจาหนาที”่

หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา
หมายความวา

“พัสดุ”
หมายความวา
“เจาหนาทีพ่ ัสดุ” หมายความวา

“วัสดุ”

หมายความวา

สมาคมวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ (วสท.)
คณะกรรมการอํานวยการ วสท.
กรรมการอํานวยการ วสท.
นายก วสท.
อุปนายก วสท.
เลขาธิการ วสท.
สํานักงานเลขาธิการ วสท.
เจาหนาที่สมาคม ซึ่งปฏิบัติงานของสมาคม
เปนการชั่วคราวหรือซึ่งปฏิบัติงานประจําเต็ม
เวลาและไดรบั อัตราคาจางตามบัญชีอัตรา
คาจางของสมาคม
วัสดุ ครุภณ
ั ฑ ที่ดินและสิ่งกอสราง
เจาหนาที่ซึ่งทําหนาที่เกีย่ วกับการพัสดุ
หรือผูไดรับแตงตั้งจากนายกใหมหี นาที่
หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
สิ่งของที่มีสภาพการใชสิ้นเปลือง ชํารุด หรือ
เสื่อมสภาพไดงายหรือสิ่งของที่ใชเพื่อการ
บํารุงรักษา ซอมแซม เสริมสรางหรือปรับปรุง
พัสดุรวมทั้งอะไหล ชุดอะไหล หรือ
สวนประกอบของครุภัณฑหลัก แบบพิมพ
ตางๆ หรือสิ่งตีพิมพที่สมาคมกําหนดหรือจัด
ใหพิมพขนึ้ เพือ่ ใชในกิจการของสมาคม และ
ใหหมายความรวมถึงสิ่งของที่มีลักษณะไมคง
ทนถาวร หรือ มีอายุการใชงานนอยกวา 1
(หนึ่ง)ป และ มีราคาไมเกิน 10,000 (หนึ่ง
หมื่น) บาท
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“ครุภัณฑ”

หมายความวา

สิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวรหรือมีอายุการ
ใชงานมากกวาหนึ่งป
“การพัสดุ”
หมายความวา
การจัดทําเอง การซื้อ การจาง การเชา และให
หมายความรวมถึงการประกันวินาศภัยและ
การประกันชีวติ ดวย
“การซื้อ”
หมายความวา
การซื้อพัสดุทุกชนิดทั้งที่มกี ารติดตั้ง ทดลอง
และบริการที่เกี่ยวเนื่องอื่น แตไมหมายความ
รวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะการจาง
“การจาง”
หมายความวา
การจางทําของ การจางเหมาบริการ การจางที่
ปรึกษา รวมทัง้ การจางออกแบบและควบคุม
งาน แตไมหมายความรวมถึงการจางเจาหนาที่
หรือบุคคลอื่น ตามขอบังคับสมาคมวิศวกรรม
สถานแหงประเทศไทยฯ วาดวยการ
บริหารงานบุคคล
“การจําหนายพัสดุ” หมายความวา การมอบ การโอน การตัดบัญชี
การแลกเปลี่ยน การขาย การแปรสภาพ หรือ
การทําลาย
“ที่ปรึกษา”
หมายความวา บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ประกอบธุรกิจ
หรือสามารถใหบริการเปนทีป่ รึกษาตามที่
คณะกรรมการกําหนด

หมวด 2
การดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
ขอ 7 ใหสํานักงานมีหนาที่ในการดําเนินการเกีย่ วกับการพัสดุ หนวยงานตางๆ ของสมาคมที่
มีความประสงคจะจัดหาพัสดุ ในรายการทีไ่ มมีเบิก ใหแจงสํานักงานเพื่อดําเนินการ โดยเสนอบันทึกคําขอ
หรือใชแบบทีส่ มาคมกําหนดผานเลขาธิการ โดยจะตองแสดงรายการประกอบการพิจารณาอนุมตั ิอยาง
นอยดังตอไปนี้:(1) วัตถุประสงคหรือความจําเปนในการใชงาน
(2) รายละเอียดของพัสดุที่ขอใหจัดหา
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(3) กําหนดเวลาทีต่ องการใชพัสดุนั้น
(4) รายละเอียดอืน่ ที่จําเปนตามควรแกกรณี
ขอ 8 ใหนายก มีอํานาจอนุมัตใิ นการจัดหาพัสดุ ในวงเงินครั้งละไมเกิน 300,000 (สามแสน)
บาท หากเกินวงเงินที่กําหนดใหนายกอนุมัติ โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ และนายกจะมอบ
อํานาจในการดําเนินการใหแกอุปนายก กรรมการ เลขาธิการ ประธานสาขาวิศวกรรม ประธานสาขาภาค
หัวหนาสํานักงาน หรือเจาหนาที่ระดับรองลงไปใหปฏิบัติแทนไดตามวงเงินที่เหมาะสม โดยคํานึงถึง
ตําแหนงหนาที่และความรับผิดชอบของผูที่จะไดรับมอบอํานาจเปนสําคัญ
การมอบอํานาจตามวรรคหนึง่
ใหรวมถึงการแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจาง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจาง ผูตรวจรับพัสดุ / ตรวจการจาง การอนุมัติใหจัดซื้อ / จัดจาง
การยกเลิก การแกไขเปลี่ยนแปลงสัญญา หรือขอตกลงดวย ยกเวนการเชา การจําหนายพัสดุ การประกัน
วินาศภัย และการประกันชีวติ
ขอ 9 การจัดหาพัสดุ ใหถือปฏิบัติตามหลักเกณฑ ดังนี้
วิธีการ
จัดซื้อ / จัดจาง
(1) การซื้อ / การจางโดยการ
ตกลงราคา

กําหนดวงเงิน / ครั้ง
ไมเกิน 300,000
(สามแสน) บาท

(2) การซื้อ/การจาง โดยการ เกินกวา 300,000
เปรียบเทียบราคากรณีที่พัสดุที่จะ (สามแสน) บาท
ซื้อ/จะจาง มีคุณลักษณะที่เปน
มาตรฐานเฉพาะหรือมีรูปแบบ
รายละเอียดของพัสดุที่ชัดเจน

วิธีดําเนินการ
(1) สํานักงานเสนอรายละเอียดพัสดุที่จะซื้อ
หรือจางเพื่อขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจางตอ
นายก และดําเนินการตามขอ 10 (2)
(2) สํานักงานตกลงราคากับผูขาย/ผูรับจาง
โดยตรง
(3) สํานักงานประสานกับผูขาย/ผูรับจาง เพื่อ
สงมอบพัสดุ
(1) สํานักงานเสนอรายละเอียดพัสดุที่จะซื้อ
หรือจาง เพื่อขออนุมัติจดั ซื้อ/จัดจางตอ
นายก
(2) สํานักงานเสนอนายก
เพื่อแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางจํานวนไมนอย
กวา 3 (สาม) คน โดยใหมีประธานคนหนึง่
เพื่อพิจารณารายละเอียดของพัสดุตาม (1)
รวมทั้งการเปรียบเทียบราคาและเจรจา
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(3) การซื้อ/การจาง โดยวิธี เกินกวา 300,000
คัดเลือก ดําเนินการในกรณีที่ (สามแสน) บาท
พัสดุที่จะซื้อ/จะจางมีลักษณะ
รายละเอียดเชิงคุณภาพ ซึ่งไมอาจ
กําหนดคุณลักษณะมาตรฐานที่
ชัดเจนไดเพียงพอ

ตอรองราคา พรอมสรุปเสนอแนะความ
เหมาะสม จากผูเสนอราคา จํานวนไมนอย
กวา 3 (สาม) ราย เสนอตอนายกเพือ่
พิจารณาอนุมตั ิ
(3) ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง เมื่อไดรับอนุมตั ิ
จากนายก ตาม (2) โดยดําเนินการตามขอ
10 (1)
(1) สํานักงานเสนอรายละเอียดพัสดุที่จะซื้อ
หรือจาง เพื่อขออนุมัติจดั ซื้อ/จัดจางตอ
นายก
(2) สํานักงานเสนอนายก
เพื่อแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจาง จํานวนไม
นอยกวา 3 (สาม) คน โดยใหมีประธานคน
หนึ่ง เพื่อพิจารณารายละเอียดพัสดุตาม (1)
โดยอาจสํารวจขอมูลและกําหนด
รายละเอียดเพิม่ เติมไดตามความจําเปน
และเหมาะสม หากเห็นวาพัสดุที่จะซื้อ/จะ
จางเปนพัสดุเฉพาะดานทีจ่ ําเปนตองมีที่
ปรึกษา ผูออกแบบ หรือผูควบคุมงาน
เพื่อใหเกิดความชัดเจนตอผูขาย หรือผูรับ
จางแลวเสนอนายก เพื่อพิจารณาใหความ
เห็นชอบ
(3) เมื่อไดรับความเห็นชอบตาม (2) แลวให
คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางพิจารณา
คัดเลือก ตอรองราคา จากผูเสนอราคา
จํานวนไมนอยกวา 3 (สาม) ราย และ
สรุปผลเสนอตอนายก เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
(4) ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง เมื่อไดรับอนุมตั ิ
ตาม (3) โดยดําเนินการตามขอ 10 (1)

5/9

ขอ 10 การตรวจรับพัสดุ/การตรวจการจาง
(1) กรณีพัสดุที่จดั หามีวงเงินเกินกวา 300,000 (สามเสน) บาท ใหนายกแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจรับการจาง จํานวนไมนอยกวา 3 (สาม) คน
โดยมีประธานกรรมการคนหนึ่ง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการ
จางที่แตงตั้งจะตองไมเปนคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางพัสดุเดียวกันนัน้
(2) กรณีพัสดุที่จดั หามีวงเงินไมเกิน 300,000 (สามแสน) บาท นายกจะแตงตั้งผูตรวจ
รับพัสดุหรือผูตรวจรับการจางคนเดียวก็ได หรือถาเห็นสมควรที่จะแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจางใหดําเนินการตาม (1)
(3) นายกจะแตงตัง้ ผูควบคุมงาน เพื่อทําหนาทีต่ รวจสอบผลงาน เพื่อประโยชนในการ
จายเงินแตละงวดก็ได แตการตรวจรับพัสดุหรืองานจางสําหรับกรณีทเี่ ปนการสง
มอบพัสดุทั้งหมดครั้งเดียว ตองดําเนินการโดยในรูปของคณะกรรมการตาม (1)
หรือ (2) เทานัน้
(4) ในกรณีที่ปรากฏจากการตรวจรับพัสดุ หรือตรวจการจางวาถูกตองครบถวนแลว
ใหผูตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจางหรือกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจรับการจางตาม
(1) หรือ (2) สงมอบพัสดุและหลักฐานใหเจาหนาที่พัสดุ เพื่อการเบิกจายตอไป
แตถาเปนกรณีที่มีการสงมอบพัสดุชากวากําหนด ใหแจงจํานวนวันพรอมคาปรับ
ตามสัญญา เพื่อประกอบการเบิกจาย
(5) ในกรณีท่ปี รากฏวาพัสดุใดที่สงมอบมีคุณภาพสูงกวาที่กาํ หนดและเปนประโยชน
ตอสมาคมโดยที่ไมมีคาใชจา ยเพิ่มเติม ผูตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจาง หรือ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจางจะใหรับพัสดุหรืองานจางนั้นไวใชงาน
ก็ได แตตองเปนความเห็นที่เปนเอกฉันท และตองบันทึกความเห็นนั้นไวโดย
ชัดเจนดวย
(6) ในกรณีที่มีความจําเปนตองแกไขขอตกลงหรือสัญญา ยกเลิกสัญญา งดหรือ
ลดหยอนการปรับใหคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือตรวจการจาง หรือผูตรวจ
รับพัสดุ หรือตรวจการจางตาม (1) หรือ (2) เสนอขออนุมัติตอนายก
ขอ 11 ใหสํานักงานจัดใหมกี ารควบคุมพัสดุดังนี้
(1) พิจารณาชนิดของพัสดุที่จําเปนตองสํารองโดยแยกประเภทตามกลุมพัสดุ
(2) พิจารณาจํานวนชิ้นของพัสดุที่ควรจะเก็บสํารอง โดยใหมจี ํานวนเทาที่จาํ เปนและ
จัดหามาทดแทนเมื่อมีจํานวนนอยลง
(3) การเบิกจายพัสดุใหผูขอเบิกเบิกจากสํานักงานและลงนามรับพัสดุที่ขอเบิก
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(4) จัดใหมีบัญชีคุมวัสดุและทะเบียนครุภณ
ั ฑ เมื่อมีการจัดซือ้ จัดจางพัสดุแลวให
นํามาลงบัญชีวัสดุหรือทะเบียนครุภณ
ั ฑ เพือ่ กําหนดหมายเลขประจําครุภัณฑ
ทั้งนี้เพื่อการควบคุมและตรวจสอบการใชจาย และการจัดทํารายงานทุกสิ้นป เพื่อ
การตรวจสอบ
สําหรับพัสดุซึ่งตองจดทะเบียนตามกฎหมาย ใหแจงแกนายทะเบียน
ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดดวย
(5) กอนสิ้นเดือนธันวาคมทุกป ใหหวั หนาสํานักงานแตงตั้งเจาหนาทีใ่ นสํานักงานคน
หนึ่ง หรือหลายคน ตามความจําเปน เพื่อตรวจสอบการรับจายพัสดุงวดตั้งแตวนั ที่
1 มกราคม จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม และตรวจนับพัสดุคงเหลือยูเพียง ณ วันสิ้น
งวดนัน้ และใหรายงานผลการตรวจสอบพรอมขอเสนอแนะตอนายกภายใน 30
(สามสิบ) วัน นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจ
ขอ 12 การจําหนายพัสดุ
หลังจากการตรวจสอบตามขอ 11 (5) แลวพัสดุใดหมดความจําเปน หรือหากใชตอไป
จะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหสํานักงานเสนอตอนายก หรือผูที่นายกมอบหมาย เพื่อพิจารณาสั่งจําหนาย
พัสดุนั้น ตามความเหมาะสม
ขอ 13 การเชาสังหาริมทรัพย การเชาอสังหาริมทรัพย การประกันวินาศภัย และการประกัน
ชีวิตใหกระทําได ตามความเหมาะสม และจําเปน โดยไดรับอนุมัตจิ ากเลขาธิการหรือผูที่เลขาธิการ
มอบหมาย
ขอ 14 หนังสือสัญญาหรือขอตกลง ในการดําเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ซึ่งถือเปนหลักฐานใน
การจัดหาพัสดุ กําหนดไวดังนี้
(1) ใบเสร็จรับเงินหรือใบสงของ ใชสําหรับการจัดหาพัสดุโดยวิธีตกลงราคา ซึ่งผูขาย
หรือผูรับจางสามารถสงมอบพัสดุทั้งหมดไดทันที
(2) ใบสั่งซื้อหรือจาง ใชสําหรับการจัดหาพัสดุที่ผูขายหรือผูรับจางสามารถสงมอบ
พัสดุหรืองานจางทั้งหมดไดภายใน 90 (เกาสิบ) วัน นับแตวันถัดจากวันที่ตกลง
ซื้อหรือจาง
(3) หนังสือสัญญา ใชสําหรับการสงมอบพัสดุเปนงวด การจัดหาพัสดุประเภทการเชา
การแลกเปลี่ยน หรือการจัดหาพัสดุที่นายกหรือที่นายกมอบหมายเห็นสมควรให
ทําเปนหนังสือสัญญา
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(4) ขอตกลงเปนหนังสือ ใชสําหรับการจัดหาพัสดุจากสวนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ
การยืม การประกันวินาศภัย การประกันชีวติ หรือการจัดหาพัสดุที่นายก หรือผูที่
นายกมอบหมาย เปนสมควรใหทําขอตกลงเปนหนังสือ
ขอ 15 หนังสือสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือโดยปกติตองมีเงื่อนไขอยางนอยดังตอไปนี้
(1) เงื่อนไขในวันที่จะเรียกคาเสียหายจากคูสัญญาในกรณีทไี่ มปฏิบัติตามสัญญา
(2) เงื่อนไขการปรับเปนรายวัน ในกรณีสงมอบลาชากวากําหนด
(3) หากนายกหรือผูที่นายกมอบหมายพิจารณาเห็นความจําเปนที่จะตอง ใหมีการวาง
หลักประกันสัญญาก็ใหกําหนดเปนเงื่อนไขสวนหนึ่งของสัญญาการจัดหาพัสดุให
ผูขายหรือผูรับจางทราบเปนการลวงหนา

หมวด 3
บทกําหนดโทษ
ขอ 16 ผูมีอํานาจหรือหนาที่ดําเนินการตามระเบียบนี้ หรือผูหนึง่ ผูใดกระทําการโดยจงใจ
หรือประมาทเลินเลอไมปฏิบัติตามระเบียบนี้ หรือกระทําการโดยมีเจตนาทุจริต หรือกระทําการโดย
ปราศจากอํานาจ หรือนอกเหนืออํานาจหนาที่ รวมทั้งมีพฤติกรรมที่สอใหมีการสมยอมกันในการเสนอ
ราคา ถือวาผูนั้นกระทําผิดวินัยตามระเบียบสมาคมวาดวยการบริหารงานบุคคล และ/หรือ ขอบังคับสมาคม
ภายใตหลักเกณฑ ดังนี้
(1) ถาการกระทํามีเจตนาทุจริต หรือเปนเหตุใหสมาคมเสียหายอยางรายแรง ให
ดําเนินการลงโทษอยางต่ําใหออกและไมไดรับเงินชดเชย ถาการกระทําเปนเหตุ
ใหสมาคมเสียหายแตไมรายแรง ใหลงโทษอยางต่ําพักงานอยางนอย 7 (เจ็ด) วัน
(2) ถาการกระทําไมเปนเหตุใหสมาคมเสียหาย ใหลงโทษภาคทัณฑหรือตักเตือนเปน
หนังสือ
การลงโทษทางวินยั ตาม (1) หรือ (2) ไมเปนเหตุใหผูกระทําหลุดพนจากความรับผิด
ทางแพง หรือความรับผิดทางอาญา (ถามี)
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หมวด 4
บทเฉพาะกาล
ขอ 17 การพัสดุที่อยูในระหวางดําเนินการและยังไมแลวเสร็จในวันที่ระเบียบนี้ใชบังคับให
ดําเนินการตอไปตามระเบียบคําสั่งหรือประกาศที่ใชอยูเดิม จนกวาจะดําเนินการแลวเสร็จหรือจนกวาจะ
สามารถดําเนินการตามระเบียบนี้ได
ใหไว ณ วันที่ 19 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2550

(ดร.การุญ จันทรางศุ)
นายกวิศวกรรมสถานแหงประเทศไทยฯ
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