
หน้า 1

 

 

 กอ่นวนัที ่30 กนัยายน ของทกุปใีหห้วัหนา้สว่นราชการออกคำสัง่แตง่ตัง้เจา้หนา้ที ่      

คนหนึง่หรอืหลายคนตามความจำเปน็ ซึง่มใิชเ่ปน็เจา้หนา้ทีพ่สัด ุเพือ่ทำการตรวจสอบการรบัจา่ย

พสัดงุวด ตัง้แตว่นัที ่1 ตลุาคมปกีอ่น จนถงึ วนัที ่30 กนัยายน  ปปีจัจบุนั และตรวจนบัพสัดุ

ประเภททีค่งเหลอือยูเ่พยีงวนัสิน้งวดนัน้ (ตามระเบยีบฯ ขอ้ 155) 

 

 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีที่ได้รับแต่งตั้ง จะต้องดำเนินการ 

ตรวจสอบพัสดุโดยเริ่มตั้งแต่วันทำการแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือ

ไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือ 

สูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการ 

ตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วนัทำการนบัแตว่นัเริม่ดำเนนิการตรวจสอบพสัด ุ โดยรายงาน

ผลการตรวจสอบพสัดทุัง้วสัดแุละครภุณัฑใ์หห้วัหนา้สว่นราชการ และหวัหนา้งานพสัดทุราบตอ่ไป 

 

  

 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ให้ส่งรายงานไปยัง

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค (สตง.) จำนวน 1 ชุด โดยจัดส่งไปเฉพาะคำสั่งแต่งตั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีและรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ สำหรับรายการพัสดุ 

ที่ชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญไปให้เก็บไว้รอการตรวจสอบที่หน่วยงาน 

การตรวจสอบพัสดุประจำปี

1.

2.

3.
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 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการ ได้รับรายงานดังกล่าวและปรากฏว่ามีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 

หรือสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง   

เว้นแต ่กรณีที่เห็นได้ว่าเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตาม

ธรรมชาติ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไปก็ได้  

   

 เมื่อหัวหน้าส่วนราชการ ได้รับรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการ

สอบหาข้อเท็จจริง ปรากฏว่าพัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ในการปฏิบัติราชการต่อไปจะ 

สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาสั่งการ

ให้ดำเนินการจำหน่ายตามวิธีที่ระเบียบพัสดุ (ข้อ  157) กำหนดไว้ ดังนี้ 

  ขายให้ดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน เว้นแต่การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา

ซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้  

   แลกเปลี่ยน  กับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

   โอน ให้ส่วนราชการอื่น  รัฐวิสาหกิจ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 

  แปรสภาพหรือทำลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกำหนด 

  

4.

5.

5.1

5.2

5.3

5.4
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 ใหถ้อืปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีารงบประมาณ หรอืขอ้ตกลงในสว่นทีใ่ชเ้งนิกู ้หรอื

เงนิชว่ยเหลอื แลว้แตก่รณ ี(ตามระเบยีบฯ ขอ้ 158)  โดยปกตจิะนำเงนิจากการจำหนา่ยพสัด ุ 

สง่แผน่ดนิซึง่ถอืเปน็รายไดแ้ผน่ดนิ ไมว่า่พสัดนุัน้จะซือ้มาดว้ยเงนิรายได ้หรอื เงนิแผน่ดนิ 

 

 

 ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยความรับผิดทางแพ่งของเจ้าหน้าที่ส่วนราชการหรือมีตัวพัสดุแต่

ไม่สามารถดำเนินการจำหน่ายตามวิธีตามข้อ 1.1 - 1.4  ได้ ก็ให้จำหน่ายเป็นสูญ ถ้าพัสดุนั้น 

มีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

ได้เลย ถ้าพัสดุมีราคาซื้อรวมกันเกิน 500,000 บาท ให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลัง หรือ 

ส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมายเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ (ตามระเบียบฯ ข้อ 159) 

 

 การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน หลังจากที่ได้ดำเนินการจำหน่ายแล้ว ให้ 

เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที  แล้วแจ้งให้กระทรวงการคลัง และ

สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค (สตง.) ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุ 

เงนิทีไ่ดจ้ากการจำหนา่ยพสัดุ

การจำหน่ายพัสดุเป็นสูญ 

6.
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 1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

 2. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

 4. รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง 

 5. รายงานขออนุมัติจำหน่าย พร้อมวิธีการจำหน่ายและคำสั่งอนุมัติให้จำหน่าย 

 6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ  

 7. รายงานผลการจำหน่ายพัสดุ 

 8. สำเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงการนำเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

รายการเอกสารหลักฐานการจำหน่ายพัสดุประจำปี  ที่จะต้องแจ้งให้กระทรวงการคลัง 
และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ 

ให้ส่งสำเนาเอกสาร ดังนี้   (ส่งอย่างละ 1  ชุด)
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 1.1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี  

ตามระเบียบพัสดุฯ (ข้อ 155)  (ห้ามแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี) 

 1.2 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบพัสดุประจำปี 

 1.3 กรณีมีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ และเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพ 

เนื่องจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญหายไปตามธรรมชาติ  ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่ง

การให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไปได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

 1.4 กรณีที่เห็นได้ชัดเจนว่ามีพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ 

หรือสูญไปตามธรรมชาติหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา 

สั่งการให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไป 

   1.5 แต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (ตามระเบียบฯ ข้อ 156) 

 1.6 พิจารณารายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง จากกรรมการฯ 

• กรณไีมต่อ้งหาตวัผูร้บัผดิทางแพง่ สัง่การใหเ้จา้หนา้ทีพ่สัด ุตรวจสอบสภาพ

พสัดแุละเสนอวธิกีารจำหนา่ย แลว้พจิารณาอนมุตัใิหจ้ำหนา่ย  แจง้ให้

กระทรวงการคลงัและสำนกังานตรวจเงนิแผน่ดนิภมูภิาคทราบตอ่ไป  

• กรณตีอ้งหาตวัผูร้บัผดิทางแพง่ใหแ้ตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนหาผูร้บัผดิ

ทางแพ่ง 

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการจำหน่ายพัสดุประจำปี

1. หน้าที่ของหัวหน้าส่วนราชการ หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
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 2.1 จัดเตรียมรายการทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

 2.2 อำนวยความสะดวกใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบพสัดปุระจำป ี 

ในการตรวจสอบพัสดุ 

 2.3 เสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการจำหน่ายพัสด ุชำรุดเสื่อมสภาพ เพื่อให้ 

หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ 

 2.4 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพ ต่อ 

หัวหน้าส่วนราชการ 

 2.5 ลงจ่ายพัสดุฯ ตามที่ได้รับการอนุมัติให้จำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

 2.6 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการตรวจสอบพัสดุประจำปี รายงานให้  

กระทรวงการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ   

 

   3.1 ตรวจการรับการจ่ายของพัสดุ ของงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึง   

30 กันยายน ปีปัจจุบัน ว่าถูกต้องหรือไม่  

   3.2 ตรวจนับจำนวนวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน เฉพาะวัสดุที่ยังไม่เบิกไปใช้

ว่าคงเหลือตรงตามบัญชีวัสดุหรือไม่  (วัสดุที่ยังไม่ได้นำไปใช้) 

   3.3 ตรวจนบัจำนวนครภุณัฑท์ีม่อียูท่ัง้ในหนว่ยงาน ณ วนัที ่30 กนัยายน วา่มี

ครภุณัฑค์งเหลอืและมคีวามถกูตอ้งตามทะเบยีนครภุณัฑท์ีไ่ดบ้นัทกึไวห้รอืไม ่และตรวจสภาพของ

ครภุณัฑท์ีม่อียูท่ัง้หมดในหนว่ยงานวา่มคีวามชำรดุ เสือ่มสภาพ หรอืสญูไป เพราะเหตใุด หรอื 

พสัดใุดไมจ่ำเปน็ตอ้งใชใ้นราชการ 

   3.4 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีต่อผู้แต่งตั้ง ภายใน 30  วันทำการ  

โดยนับตั้งแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ 

2.  หน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุ

3.  หน้าที่กรรมการตรวจสอบพัสดุ
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   4.1 ตรวจสอบสภาพพัสดุ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ สูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ เสนอหรือไม่ 

   4.2 พิจารณาว่าพัสดุแต่ละรายการ ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปนั้น  

เพราะสาเหตุใด  และต้องมีผู้รับผิดทางแพ่งหรือไม่ โดยสอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับ 

การใช้พัสดุนั้นและจะต้องตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น การซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุนั้น 

     

                                

4.  หน้าที่ของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง


