แนวทางการตรวจสอบพัสดุประจาปี
การตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจ าปี การจ าหน่ า ย และการลงจ่ า ยออกจากบั ญ ชี ห รื อ ทะเบี ย น ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ดังนี้
การตรวจสอบพัสดุประจาปี
ระเบียบฯ ข้อ 213 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้า
หน่วยพัสดุตามข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ตามความจาเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่าย
พัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทาการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้น
ไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี หรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป
เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้ง
ภายใน 30 วันทาการ นับแต่วันเริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
1 ชุด และส่งสาเนารายงานไปยังสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 1ชุด พร้อมทั้งส่งสาเนารายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 1
ชุด ด้วย
ระเบียบฯ ข้อ 214 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ 213 และปรากฏ
ว่ามีพัสดุชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ ต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นาความในข้อ 26 และข้อ 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็น
การเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญ ไปตามธรรมชาติ ให้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้
ดาเนินการจาหน่ายต่อไปได้
ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดาเนินการตามกฎหมาย และ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ หรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป
การจาหน่ายพัสดุ
ระเบียบฯ ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจาเป็น หรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่ เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้ดาเนินการตามวิธีการ
อย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(1) ขาย ให้ดาเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ ผลดี ให้นาวิธีที่กาหนด
เกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(ก) การขายพั ส ดุ ค รั้ ง หนึ่ ง ซึ่ ง มี ร าคาซื้ อ หรื อ ได้ ม ารวมกั น ไม่ เกิ น 500,000 บาท จะขายโดยวิ ธี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้
(ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวล
รัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
(ค) การขายอุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น โทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ แท็ ป แล็ ต ให้ แ ก่ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ที่
หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งาน
แล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
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การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายทาการ
ประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่ เป็นพัสดุที่มีการจาหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อ
ขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบัน ของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะท าการขาย และควรมีการ
เปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจาหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิด
ของพัสดุ และอายุการใช้งานรวมทั้งสภาพ และสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้
ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าวโดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย
หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดาเนินการก็ได้
(2) แลกเปลี่ยน ให้ดาเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
(3) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร
ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
(4) แปรสภาพหรือทาลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกาหนด
การดาเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ
ระเบี ยบฯ ข้อ 216 เงินที่ได้จากการจาหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี
การจาหน่ายเป็นสูญ
ระเบียบฯ ข้อ 217 ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมี
ตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดาเนินการตามข้อ 215 ให้จาหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
(1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(2) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ให้ดาเนินการดังนี้
(ก) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอานาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(ข) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร หรือนายก
เมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ
(ค) หน่วยงานของรัฐอื่น ผู้ใดจะเป็นผู้มีอานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐนั้นกาหนด
รัฐวิสาหกิจใดมีความจาเป็นจะกาหนดวงเงินการจาหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปจากที่กาหนดไว้
ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานสานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
ระเบียบฯ ข้อ 218 เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ 215 และข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ ลงจ่ายพัสดุนั้น ออกจาก
บัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
สาหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายกาหนดด้วย
ระเบี ย บฯ ข้ อ 219 ในกรณี ที่ พั ส ดุ ข องหน่ ว ยงานของรั ฐ เกิ ด การช ารุ ด เสื่ อ มสภาพ หรือ สู ญ ไป หรื อ ไม่
จาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 213 และได้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้ าหน้ าที่ หรื อ ระเบีย บนี้ โดยอนุ โลม แล้ว แต่ ก รณี เสร็จสิ้ น แล้ว ถ้ าไม่ มี ระเบี ย บอื่น ใดกาหนดไว้เป็ นการเฉพาะ ให้
ดาเนินการตามข้อ 215 ข้อ 216 ข้อ 217 และข้อ 218 โดยอนุโลม
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รายการเอกสารหลักฐานการจาหน่ายพัสดุประจาปี ที่จะต้องแจ้งให้สานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานต้นสังกัด ทราบ ให้ส่งสาเนาเอกสาร ดังนี้ (ส่งอย่างละ 1 ชุด)
แจ้งครั้งที่ 1
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจา
2. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปี
แจ้งครั้งที่ 2
1. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
2. รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง
3. คาสั่งคณะกรรมการประเมินราคากลาง/ตีราคา พร้อมรายงานผลการประเมินราคาฯ
4. รายงานขออนุมัติจาหน่าย พร้อมวิธีการจาหน่ายและคาสั่งอนุมัติให้จาหน่าย
5. คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจาหน่ายพัสดุ
6. รายงานผลการจาหน่ายพัสดุ รายการพัสดุที่ลงจ่ายออกจากทะเบียน
7. สาเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงการนาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการจาหน่ายพัสดุประจาปี
1. หน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้ทไี่ ด้รับมอบอานาจ
1.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี ตามระเบียบพัสดุฯ
ข้อ 213 (ห้ามแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี )
1.2 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจาปี
1.3 กรณีมีพัสดุชารุดเสื่อมสภาพ และเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้งานตามปกติ
หรือสูญ หายไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้า หน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการจาหน่ายต่อไปได้โดยไม่ต้องแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
1.4 แต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (ตามระเบียบฯ ข้อ 214)
1.5 พิจารณารายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง จากกรรมการฯ
- กรณีไม่ต้องหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง สั่งการให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ตรวจสอบสภาพพัสดุและเสนอวิธีการจาหน่าย
แล้วพิจารณาอนุมัติให้จาหน่าย แจ้งสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบต่อไป
- กรณีต้องหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดทางแพ่ง
2. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่พัสดุ
2.1 จัดเตรียมรายการทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบของ
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
2.2 อานวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี ในการตรวจสอบพัสดุ
2.3 เสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการจาหน่ายพัสดุ ชารุดเสื่อมสภาพ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ
2.4 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคา คณะกรรมการจาหน่ายพัสดุ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
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2.5 ลงจ่ายพัสดุฯ ตามที่ได้รับการอนุมัติให้จาหน่ายออกจากบัญชี หรือทะเบียน
2.6 รวบรวมเอกสารที่ เกี่ ย วข้ อ ง กั บ การตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจ าปี รายงานให้ ส านั ก งานตรวจเงิ น แผ่ น ดิ น
หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี)
3. หน้าที่กรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
3.1 ตรวจการรับการจ่ายพัสดุ ของงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึง 30 กันยายน ปีปัจจุบันว่าถูกต้องหรือไม่
3.2 ตรวจนับจานวนวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน เฉพาะวัสดุที่ยังไม่เบิกไปใช้ ว่าคงเหลือตรงตามบัญ ชี
วัสดุหรือไม่ (วัสดุที่ยังไม่ได้นาไปใช้)
3.3 ตรวจนั บจานวนครุภัณ ฑ์ ที่มี อยู่ทั้ งในหน่ วยงาน ณ วันที่ 30 กันยายน ว่ามีครุ ภัณฑ์ คงเหลื อ และมีความ
ถูกต้องตามทะเบียนครุภัณฑ์ ที่ได้บันทึ กไว้หรือไม่ และตรวจสภาพของครุภัณฑ์ ที่มีอยู่ทั้งหมดในหน่วยงานว่ามีความชารุด
เสื่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการ
3.4 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบพั ส ดุป ระจาปี ต่ อ ผู้แ ต่ง ตั้ ง ภายใน 30 วัน ท าการ โดยนับ ตั้ ง แต่ วัน เริ่ ม
ดาเนินการตรวจสอบพัสดุ
4. หน้าที่ของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
4.1 ตรวจสอบสภาพพัสดุ ที่ชารุด เสื่อมสภาพ สูญ ไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการ ตามที่คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ เสนอหรือไม่
4.2 พิจารณาว่าพัสดุแต่ละรายการที่ชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญ ไปนั้น เพราะเหตุใด และต้องมีผู้รับผิดทาง
แพ่ งหรือ ไม่ โดยสอบถามจากบุ คคลที่ เกี่ย วข้อ งกับ การใช้พั ส ดุนั้ น และจะต้ องตรวจสอบหลักฐานที่ เกี่ ยวข้ อง เช่น การ
ซ่อมแซม บารุงรักษาพัสดุนั้น
 ข้อเสนอแนะ
การสอบหาข้อเท็ จจริงเพื่อ นาเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ จึง ควรต้อ งมี รูปแบบเป็ นแนวทางปฏิบัติ พร้อ มทั้ ง
โครงสร้างการจัดระเบียบของข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามลาดับ โดยนาพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุมาพิจารณา
เพื่อ แสวงหาข้อเท็จจริง พร้อ มทั้ งตั้ งประเด็น พิจารณา และน าข้อ กฎหมายมาวิเคราะห์ต ามข้อ เท็จ จริง ที่สอบสวนได้ม า
โดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ผู้ส อบสวนจะต้ อ งให้ ความเห็น และแนวทางในการปฏิ บั ติน าเสนอหั วหน้ าหน่ วยงานของรัฐ เพื่ อ ใช้
ประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าจะสั่งการประการใด หรือจะดาเนินการต่อเนื่องจากผลการสอบสวนข้อเท็จจริงอย่างไร
 หมายเหตุ ความหมายพัสดุ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4
“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ หรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง รวมทั้งการดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในกฎกระทรวง
“สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่ง ปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้ง งานบริการที่รวมอยู่ใน
สินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น
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