
แนวทางการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

การตรวจสอบพัสดุประจ าปี  การจ าหน่าย และการลงจ่ายออกจากบัญชีห รือทะเบียน ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดังนี้ 
 การตรวจสอบพัสดุประจ าป ี

 ระเบียบฯ ข้อ 213  ภายในเดือนสุดท้ายก่อนส้ินปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้า
หน่วยพัสดุตามข้อ 205 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เจ้าหน้าท่ีตามความจ าเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่าย
พัสดุในงวด 1 ปีท่ีผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยู่เพียงวันส้ินงวดนั้น 
 ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้น
ไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี หรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดช ารุด เส่ือมสภาพ หรือสูญไป 
เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งต้ัง
ภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น   
 เมื่อผู้แต่งต้ังได้รับรายงานจากเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
1 ชุด และส่งส าเนารายงานไปยังส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1ชุด พร้อมท้ังส่งส าเนารายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 1 
ชุด ด้วย  
 ระเบียบฯ ข้อ 214  เมื่อผู้แต่งต้ังได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ 213 และปรากฏ
ว่ามีพัสดุช ารุด เส่ือมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้น าความในข้อ 26 และข้อ 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็น
การเส่ือมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาส่ังการให้
ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้ 
 ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามกฎหมาย และ
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของทางราชการ หรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป  

   การจ าหน่ายพัสดุ   
 ระเบียบฯ ข้อ 215  หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็น หรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
จะส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าท่ีเสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาส่ังให้ด าเนินการตามวิธีการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(1)  ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให้น าวิธีท่ีก าหนด
เกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 

(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน  500,000 บาท จะขายโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้  

(ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวล
รัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

(ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคล่ือนท่ี แท็ปแล็ต ให้แก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี
หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าท่ี เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าท่ี หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งาน
แล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
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การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ท่ีได้รับมอบหมายท าการ

ประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีท่ีเป็นพัสดุท่ีมีการจ าหน่ายเป็นการท่ัวไปให้พิจารณาราคาท่ีซื้อ
ขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบัน ของพัสดุนั้น ณ เวลาท่ีจะท าการขาย และควรมีการ
เปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีท่ีเป็นพัสดุท่ีไม่มีการจ าหน่ายท่ัวไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิด
ของพัสดุ และอายุการใช้งานรวมท้ังสภาพ และสถานท่ีต้ังของพัสดุด้วย ท้ังนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้
ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าวโดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการท่ีให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ 
(2)  แลกเปล่ียน  ให้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปล่ียนท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้  
(3)  โอน  ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร 

ท้ังนี้  ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
(4)  แปรสภาพหรือท าลาย  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด 

   การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน  60  วัน  นับแต่วันท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐส่ังการ     
 ระเบียบฯ ข้อ 216  เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายพัสดุ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนท่ีใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี   

 การจ าหน่ายเป็นสูญ   
 ระเบียบฯ ข้อ 217  ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมี
ตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรด าเนินการตามข้อ 215 ใหจ้ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 
 (1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
 (2) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ให้ด าเนินการดังนี้ 
  (ก)  ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอ านาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
  (ข)  ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือนายก
เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ 
  (ค)  หน่วยงานของรัฐอื่น ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้เป็นไปตามท่ีหน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 
 รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินการจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปจากท่ีก าหนดไว้
ในระเบียบนี้  ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย  

 การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
  ระเบียบฯ ข้อ 218  เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 215 และข้อ 217 แล้ว  ให้เจ้าหน้าท่ีลงจ่ายพัสดุนั้นออกจาก
บัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 
  ส าหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายก าหนดด้วย 
  ระเบียบฯ ข้อ 219  ในกรณีท่ีพัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการช ารุด เส่ือมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 213 และได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ี หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณีเสร็จส้ินแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้
ด าเนินการตามข้อ 215  ข้อ 216  ข้อ 217  และข้อ 218 โดยอนุโลม 
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รายการเอกสารหลักฐานการจ าหน่ายพัสดุประจ าปี  ที่จะต้องแจ้งให้ส านักงาน 
ตรวจเงินแผ่นดิน  และหน่วยงานต้นสังกัด ทราบ  ให้ส่งส าเนาเอกสาร ดังนี้   (ส่งอย่างละ 1  ชุด) 
           แจ้งคร้ังที่ 1 
 1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ า 
 2. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
           แจ้งคร้ังที่ 2    
 1. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
 2. รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง 
 3.  ค าส่ังคณะกรรมการประเมินราคากลาง/ตีราคา พร้อมรายงานผลการประเมินราคาฯ 
 4. รายงานขออนุมัติจ าหน่าย พร้อมวิธีการจ าหน่ายและค าส่ังอนุมัติให้จ าหน่าย 
 5. ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุ  
               6. รายงานผลการจ าหน่ายพัสดุ  รายการพัสดุท่ีลงจ่ายออกจากทะเบียน 
 7. ส าเนาใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงการน าเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

 
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการจ าหน่ายพัสดุประจ าปี 

1.  หน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้ทีไ่ด้รับมอบอ านาจ 
 1.1 แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ตามระเบียบพัสดุฯ 
ข้อ 213  (ห้ามแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีพัสดุเป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี) 
 1.2 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 1.3 กรณีมีพัสดุช ารุดเส่ือมสภาพ และเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเส่ือมสภาพ เนื่องจากการใช้งานตามปกติ 
หรือสูญหายไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาส่ังการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้โดยไม่ต้องแต่งต้ัง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
   1.4 แต่งต้ังกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (ตามระเบียบฯ ข้อ 214) 
 1.5 พิจารณารายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง จากกรรมการฯ 
  - กรณีไม่ต้องหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง ส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ ตรวจสอบสภาพพัสดุและเสนอวิธีการจ าหน่าย 
แล้วพิจารณาอนุมัติให้จ าหน่าย แจ้งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบต่อไป  

   - กรณีต้องหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดทางแพ่ง 

2.  หน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 2.1 จัดเตรียมรายการทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงาน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 2.2 อ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ในการตรวจสอบพัสดุ 
 2.3 เสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการจ าหน่ายพัสดุ  ช ารุดเส่ือมสภาพ  เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาส่ังการ 
 2.4 เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินราคา คณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
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 2.5 ลงจ่ายพัสดุฯ  ตามท่ีได้รับการอนุมัติให้จ าหน่ายออกจากบัญชี หรือทะเบียน 
 2.6 รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้อง กับการตรวจสอบพัสดุประจ าปี รายงานให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี)   

3.  หน้าที่กรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
   3.1 ตรวจการรับการจ่ายพัสดุ ของงวดต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึง 30 กันยายน ปีปัจจุบันว่าถูกต้องหรือไม่  
   3.2 ตรวจนับจ านวนวัสดุคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน เฉพาะวัสดุท่ียังไม่เบิกไปใช้ ว่าคงเหลือตรงตามบัญชี
วัสดุหรือไม่ (วัสดุท่ียังไม่ได้น าไปใช้)   
   3.3 ตรวจนับจ านวนครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ท้ังในหน่วยงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน ว่ามีครุภัณฑ์คงเหลือ และมีความ
ถูกต้องตามทะเบียนครุภัณฑ์ท่ีได้บันทึกไว้หรือไม่  และตรวจสภาพของครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ท้ังหมดในหน่วยงานว่ามีความช ารุด 
เส่ือมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ 
   3.4 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ต่อผู้แต่งต้ัง ภายใน 30 วันท าการ โดยนับต้ังแต่วันเริ่ม
ด าเนินการตรวจสอบพัสดุ 
 

4.  หน้าที่ของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
   4.1 ตรวจสอบสภาพพัสดุ ท่ีช ารุด เส่ือมสภาพ สูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการ ตามท่ีคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ เสนอหรือไม่ 

    4.2 พิจารณาว่าพัสดุแต่ละรายการท่ีช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือสูญไปนั้น  เพราะเหตุใด และต้องมีผู้รับผิดทาง
แพ่งหรือไม่ โดยสอบถามจากบุคคลท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้พัสดุนั้น และจะต้องตรวจสอบหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง เช่น การ
ซ่อมแซม บ ารุงรักษาพัสดุนั้น       

 ข้อเสนอแนะ 
 การสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐจึงควรต้องมีรูปแบบเป็นแนวทางปฏิบัติ พร้อมท้ัง
โครงสร้างการจัดระเบียบของข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามล าดับ โดยน าพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุมาพิจารณา
เพื่อแสวงหาข้อเท็จจริง พร้อมท้ังต้ังประเด็นพิจารณา และน าข้อกฎหมายมาวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงท่ีสอบสวนได้มา 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สอบสวนจะต้องให้ความเห็น และแนวทางในการปฏิบัติน าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าจะส่ังการประการใด หรือจะด าเนินการต่อเนื่องจากผลการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างไร 
 

 หมายเหตุ ความหมายพัสดุ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4 

 “พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างท่ีปรึกษาและงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง รวมทั้งการด าเนินการอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

“สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมท้ังงานบริการท่ีรวมอยู่ใน
สินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 

 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-         


