


๑ 

 

กลุม่บริหารงานการเงินและสนิทรัพย์  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอทุยัธานี เขต ๑ หนา้ ๑ 

 

นวทางการตรวจสอบพัสดุประจ าป 

  การตรวจสอบพัสดุประจ าป การจ าหนาย ละการลงจายออกจากบัญชีหรือทะบียน ตาม
ระบียบกระทรวงการคลัง วาดຌวยการจัดซืๅอจัดจຌางละการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ดังนีๅ 

 การตรวจสอบพัสดุประจ าป  

  ระบียบฯ ขຌอ 213 ภาย฿นดือนสุดทຌายกอนสิๅนปงบประมาณของทุกป ฿หຌหัวหนຌาหนวยงาน
ของรัฐ หรือหัวหนຌาหนวยพัสดุตามขຌอ 205 ตงตัๅงผูຌรับผิดชอบ฿นการตรวจสอบพัสดุซึไงมิ฿ชป็นจຌาหนຌาทีไตาม
ความจ าป็น พืไอตรวจสอบการรับจายพัสดุ฿นงวด 1 ปทีไผานมา ละตรวจนับพัสดุประภททีไคงหลืออยูพียง
วันสิๅนงวดนัๅน  

  ฿นการตรวจสอบตามวรรคหนึไง ฿หຌริไมด านินการตรวจสอบพัสดุ฿นวันปຂดท าการวันรกของ
ปงบประมาณป็นตຌนเป วาการรับจายถูกตຌองหรือเม พัสดุคงหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะบียนหรือเม มี
พัสดุ฿ดช ารุด สืไอมสภาพ หรือสูญเป พราะหตุ฿ด หรือพัสดุ฿ดเมจ าป็นตຌอง฿ชຌ฿นหนวยงานของรัฐตอเป ลຌว
฿หຌสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูຌตงตัๅงภาย฿น 30 วันท าการ นับตวันริไมด านินการตรวจสอบ
พัสดุนัๅน 

  มืไอผูຌตงตัๅงเดຌรับรายงานจากผูຌรับผิดชอบ฿นการตรวจสอบพัสดุลຌว ฿หຌสนอหัวหนຌา
หนวยงานของ 1 ชุด ละสงส านารายงานเปยังส านักงานการตรวจงินผนดิน 1 ชุด พรຌอมทัๅงสงส านา
รายงานเปยังหนวยงานตຌนสังกัด (ถຌามี) 1 ชุด ดຌวย 

  ระบียบฯ ขຌอ 214 มืไอผูຌตงตัๅงเดຌรับรายงานจากผูຌรับผิดชอบ฿นการตรวจสอบพัสดุตาม  
ขຌอ 213 ละปรากฏวามีพัสดุช ารุด สีไยมสภาพ หรือสูญเป หรือเมจ าป็นตຌอง฿ชຌ฿นหนวยงานของรัฐตอเป    
กใ฿หຌตงตัๅงคณะกรรมการสอบหาขຌอทใจจริงขึๅนคณะหนึไง ดย฿หຌน าความ฿นขຌอ 26 ละขຌอ 27 มา฿ชຌบังคับ
ดยอนุลม วຌนตกรณีทีไหในเดຌอยางชัดจนวา ป็นการสืไอมสภาพนืไองมาจากการ฿ชຌงานตามปกติหรือสูญเป
ตามธรรมชาติ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณาสัไงการ฿หຌด านินการจ าหนายตอเปเดຌ 

  ถຌาผลการพิจารณาปรากฏวา จะตຌองหาตัวผูຌรับผิดดຌวย ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐด านินการ
ตามกฎหมายละระบียบทีไกีไยวขຌองของทางราชการหรือของหนวยงานของรัฐนัๅนตอเป  

 การจ าหนายพัสดุ 

  ขຌอ 215 หลังจากการตรวจสอบลຌว พัสดุ฿ดหมดความจ าป็นหรือหาก฿ชຌ฿นหนวยงานของ
รัฐตอเปจะสิๅนปลืองคา฿ชຌจายมาก ฿หຌจຌาหนຌาทีไสนอรายงานตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ พืไอพิจารณาสัไง฿หຌ
ด านินการตามวิธีการอยางหนึไงอยาง฿ด ดังตอเปนีๅ 



๒ 

 

กลุม่บริหารงานการเงินและสนิทรัพย์  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอทุยัธานี เขต ๑ หนา้ ๒ 

 

(1) ขาย ฿หຌด านินการขายดยวิธีทอดตลอดกอน ตถຌาขายดยวิธีทอดตลอดลຌวเมเดຌผลดี
฿หຌน าวิธีทีไก าหนดกีไยวกับการซืๅอมาดยอนุลม วຌนตกรณี ดังตอเปนีๅ 
(ก) การขายพัสดุครัๅงหนึไงซึไงมีราคาซืๅอหรือเดຌมารวมกันเมกิน 500,000 บาท จะขาย

ดยวิธีฉพาะจาะจงดยการจรจาตกลงราคากันดยเมตຌองทอดตลาดกอนกใเดຌ  
(ข) การขาย฿หຌกหนวยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) 

หงประมวลรัษฎากร ฿หຌขายดยวิธีฉพาะจาะจงดยการจรจาตกลงราคากัน 

(ค) การขายอุปกรณ์อิลใกทรอนิกส์ ชน ทรศัพท์คลืไอนทีไ ทใบลใต ฿หຌกจຌาหนຌาทีไของ
รัฐทีไหนวยงานมอบ฿หຌเวຌ฿ชຌงาน฿นหนຌาทีไ มืไอบุคคลดังกลาวพຌนจากหนຌาทีไหรือ
อุปกรณ์ดังกลาวพຌนระยะวลาการ฿ชຌงานลຌว ฿หຌขาย฿หຌกบุคคลดังกลาวดยวิธี
ฉพาะจาะจงดยการจรจาตกลงราคากัน 

การขายดยวิธีทอดตลาด฿หຌถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายพงละพาณิชย์ ดย฿หຌผูຌทีไเดຌรับ  

มอบหมายท าการประมินราคาทรัพย์สินกอนการประกาศขายทอดตลาด กรณีทีไป็นพัสดุทีไมีการจ าหนายป็น
การทัไวเป฿หຌพิจารณาราคาทีไซืๅอขายกันตามปกติ฿นทຌองตลาด หรือราคาทຌองถิไนของสภาพปัจจุบันของพัสดุนัๅน 
ณ วลาทีไจะท าการขาย ละควรมีการปรียบทียบราคาตามความหมาะสม กรณีทีไป็นพัสดุทีไเมมีการ
จ าหนายทัไวเป ฿หຌพิจารณาราคาตามลักษณะ ประภท ชนิดของพัสดุ ละอายุการ฿ชຌงาน รวมทัๅงสภาพละ
สถานทีไตัๅงของพัสดุดຌวย ทัๅงนีๅ ฿หຌสนอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐพิจารณา฿หຌความหในชอบราคาประมินดังกลาว
ดยค านึงถึงประยชน์ของหนวยงานของรัฐดຌวย 

  หนวยงานของรัฐจะจຌางผูຌประกอบการทีไ฿หຌบริการขายทอดตลอดป็นผูຌด านินการกใเดຌ  

(2) ลกปลีไยน ฿หຌด านินการตามวิธีการลกปลีไยนทีไก าหนดเวຌ฿นระบียบนีๅ 
(3) อน ฿หຌอนกหนวยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) 

หงประมวลรัษฎากร ทัๅงนีๅ ฿หຌมีหลักฐานการสงมอบเวຌตอกันดຌวย 

(4) ปรสภาพหรือท าลาย ตามหลักกณฑ์ละวิธีการทีไหนวยงานของรัฐก าหนด 

การด านินการตามวรรคหนึไง ดยปกติ฿หຌลຌวสรใจภาย฿น 60 วัน นับถัดจากวันทีไหัวหนຌา
หนวยงานของรัฐสัไงการ 

ระบียบฯ ขຌอ 216 งินทีไเดຌจากการจ าหนายพัสดุ ฿หຌถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดຌวยวิธีการ 

งบประมาณ หรือกฎหมายทีไกีไยวขຌอทางการงินของหนวยงานของรัฐนัๅน หรือขຌอตกลง฿นสวนทีไ฿ชຌงินกูຌหรือ
งินชวยหลือ ลຌวตกรณี 

การจ าหนายป็นสูญ 

 ระบียบฯ ขຌอ 217 ฿นกรณีทีไพัสดุสูญเปดยเมปรากฏตัวผูຌรับผิดหรือมีตัวผูຌรับผิดชอบ ตเม
สามารถชด฿ชຌเดຌ หรือมีตัวพัสดุอยูตเมสมควรด านินการตามขຌอ 215 ฿หຌจ าหนายพัสดุนัๅนป็นสูญตาม
หลักกณฑ์ ดังตอเปนีๅ 



๓ 

 

กลุม่บริหารงานการเงินและสนิทรัพย์  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอทุยัธานี เขต ๑ หนา้ ๓ 

 

(1) ถຌาพัสดุนัๅนมีราคาซืๅอ หรือเดຌมารวมกันเมกิน 1,000,000 บาท ฿หຌหัวหนຌาหนวยงาน
ของรัฐป็นผูຌพิจารณาอนุมัติ 

(2) ถຌาพัสดุนัๅนมีราคาซืๅอ หรือเดຌมารวมกันกิน 1,000,000 บาท ฿หຌด านินการดังนีๅ 
(ก) ราชการสวนกลาง ละราชการสวนภูมิภาค ฿หຌอยู฿นอ านาจของกระทรวงการคลัง

ป็นผูຌอนุมัติ  
(ข) ราชการสวนทຌองถิไน ฿หຌอยู฿นอ านาจของผูຌวาราชการจังหวัด ผูຌวาราชการ

กรุงทพมหานครหรือนายกมืองพัทยา ลຌวตกรณี ป็นผูຌอนุมัติ 
(ค) หนวยงานของรัฐอืไน ผูຌ฿ดจะป็นผูຌมีอ านาจอนุมัติ฿หຌป็นเปตามทีไหนวยงานของรัฐนัๅน

ก าหนด 

รัฐวิสาหกิจ฿ดมีความจ าป็นจะก าหนดวงงินการจ าหนายพัสดุป็นสูญตามวรรคหนึไง 

ตกตางเปจากทีไก าหนดเวຌ฿นระบียบนีๅ ฿หຌสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัยพืไอขอความหในชอบ ละมืไอเดຌรับ
ความหในชอบลຌว฿หຌรายงานส านักงานการตรวจงินผนดินทราบดຌวย 

การลงจายออกจากบัญชีหรือทะบียน 

 ระบียบฯ ขຌอ 218 มืไอเดຌด านินการตามขຌอ 216 ละขຌอ 217 ลຌว ฿หຌจຌาหนຌาทีไลงจาย  

พัสดุนัๅนออกจากบัญชีหรือทะบียนทันที ลຌวจຌง฿หຌส านักงานการตรวจงินผนดิน ทราบภาย฿น 30 วันนับ
ตวันลงจายพัสดุนัๅน 

  ส าหรับพัสดุซึไงตຌองจดทะบียนตามกฎหมาย ฿หຌจຌงกนายทะบียนภาย฿นระยะวลาทีไ
กฎหมายก าหนดดຌวย 

  ระบียบฯ ขຌอ 219 ฿นกรณีทีไพัสดุของทางราชการกิดการช ารุด สืไอมสภาพหรือสูญเป 
หรือเมจ าป็นตຌอง฿ชຌ฿นราชการตอเป กอนมีการตรวจสอบตามขຌอ 213 ละเดຌด านินการตามกฎหมายวาดຌวย
ความผิดทางละมิดของจຌาหนຌาทีไหรือระบียบนีๅดยอนุลม ลຌวตกรณี สรใจสิๅนลຌว ถຌาเมมีระบียบอืไน฿ด
ก าหนดเวຌป็นการฉพาะ ฿หຌด านินการตามขຌอ 215 ขຌอ 216 ขຌอ 217 ละขຌอ 218 ดยอนุลม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๔ 

 

กลุม่บริหารงานการเงินและสนิทรัพย์  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอทุยัธานี เขต ๑ หนา้ ๔ 

 

 

 

รายการอกสารหลักฐานการจ าหนายพัสดุประจ าป ทีไจะตຌองจຌง฿หຌส านักงานตรวจงินผนดินทราบ  
฿หຌสงส านาอกสาร ดังนีๅ (อยางละ 1 ชุด) 

 

จຌงครัๅงทีไ 1 

1. ค าสัไงตงตัๅงคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าป 
2. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าป 

จຌงครัๅงทีไ 2 

1. ค าสัไงตงตัๅงคณะกรรมการสอบหาขຌอทใจจริง 

2. รายงานผลการสอบหาขຌอทใจจริง 
3. รายงานขออนุมัติจ าหนาย พรຌอมวิธีการจ าหนายละค าสัไงอนุมัติ฿หຌจ าหนาย  

4. ค าสัไงตงตัๅงคณะกรรมการจ าหนายพัสดุ 
5. รายงานผลการจ าหนายพัสดุ รายการพัสดุทีไลงจายออกจากทะบียน  
6. ส านา฿บสรใจรับงินทีไสดงการน างินสงป็นรายเดຌผนดิน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๕ 

 

กลุม่บริหารงานการเงินและสนิทรัพย์  ส านกังานเขตพืน้ท่ีการศกึษาประถมศกึษาอทุยัธานี เขต ๑ หนา้ ๕ 

 

 

 

หนຌาทีไความรับผิดชอบของผูຌทีไกีไยวขຌองกับการตรวจสอบละการจ าหนายพัสดุประจ าป  
1. หนຌาทีไของหัวหนຌาหนวยงานของรัฐ หรือ ผูຌรับมอบอ านาจ 

1.1 ตงตัๅงผูຌรับผิดชอบ฿นการตรวจสอบพัสดุ ตามระบียบฯ ขຌอ 213 (หຌามตงตัๅงจຌาหนຌาทีไ) 
1.2 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากผูຌรับผิดชอบ฿นการตรวจสอบพัสดุ 
1.3 กรณีมีพัสดุช ารุดสืไอมสภาพ ละหในเดຌอยางชัดจนวาป็นการสืไอมสภาพ นืไองจากการ฿ชຌ  

งานตามปกติ หรือสูญหายเปตามธรรมชาติ ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของรัฐหรือผูຌเดຌรับมอบอ านาจ พิจารณาสัไง
การ ฿หຌด านินการจ าหนายตอเปเดຌดยเมตຌองตงตัๅงคณะกรรมการสอบหาขຌอทใจจริง  

1.4 กรณีทีไหในเดຌชัดจนวามีพัสดุช ารุด สืไอมสภาพนืไองมาจากการ฿ชຌงานตามปกติ หรือสูญเป  

ตามธรรมชาติ หรือเมจ าป็นตຌอง฿ชຌ฿นหนวยงานของรัฐตอเป หัวหนຌาหนวยงานของรัฐ หรือผูຌเดຌรับมอบอ านาจ
พิจารณาสัไงการ฿หຌด านินการจ าหนายตอเป 

1.5 ตงตัๅงคณะกรรมการสอบหาขຌอทใจจริง (ตามระบียบฯ ขຌอ 214) 

1.6 พิจารณารายงานผลการสอบหาขຌอทใจจริง จากคณะกรรมการสอบหาขຌอทใจจริง  

กรณีเมตຌองหาตัวผูຌรับผิดทางพง สัไงการ฿หຌจຌาหนຌาทีไ ตรวจสอบสภาพพัสดุละสนอวิธีการ  

จ าหนาย ลຌวพิจารณาอนุมัติ฿หຌจ าหนาย จຌงส านักงานตรวจงินผนดินทราบตอเป 

กรณีตຌองหาตัวผูຌรับผิดทางพง ฿หຌตงตัๅงคณะกรรมการสอบสวนหาผูຌรับผิดทางพง  

2. หนຌาทีไของจຌาหนຌาทีไ 
2.1 จัดตรียมรายการทะบียนครุภัณฑ์ของหนวยงาน ละอกสารทีไกีไยวขຌอง฿หຌครบถຌวนพืไอ

การตรวจสอบของผูຌรับผิดชอบ฿นการตรวจสอบพัสดุ 
      2.2 อ านวยความสะดวก฿หຌกับผูຌรับผิดชอบ฿นการตรวจสอบพัสดุ  

      2.3 สนอตงตัๅงคณะกรรมการจ าหนายพัสดุ ช ารุดสืไอมสภาพ ตอหัวหนຌาหนวยงานของรัฐหรือ
ผูຌเดຌรับมอบอ านาจ 

      2.4 ลงจายพัสดุฯ ตามทีไเดຌรับการอนุมัติ฿หຌจ าหนายออกจากบัญชีหรือทะบียน  

      2.5 รวบรวมอกสารทีไกีไยวขຌอง กับการตรวจสอบพัสดุประจ าป รายงาน฿หຌส านักงานตรวจงิน
ผนดิน ทราบ 

3. หนຌาทีไของหัวหนຌาจຌาหนຌาทีไ 
สนอความหในกีไยวกับวิธีการจ าหนายพัสดุ ช ารุดสืไอมสภาพ พืไอ฿หຌหัวหนຌาหนวยงานของ 

รัฐหรือ ผูຌรับมอบอ านาจพิจารณาสัไงการ 

4. หนຌาทีไผูຌรับผิดชอบ฿นการตรวจสอบพัสดุประจ าป  
4.1 ตรวจการรับการจายพัสดุ ของงวดตัๅงตวันทีไ 1 ตุลาคม ปกอน ถึง 30 กันยายน ปปัจจุบัน  

วาถูกตຌองหรือเม 



๖ 
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      4.2 ตรวจนับจ านวนวัสดุคงหลือ ณ วันทีไ 30 กันยายน ฉพาะวัสดุทีไยังเมบิกเป฿ชຌ วาคงหลือ
ตรงตามบัญชีวัสดุหรือเม (วัสดุทีไยังเมเดຌน าเป฿ชຌ) 
     4.3 ตรวจนับจ านวนครุภัณฑ์ทีไมีอยูทัๅง฿นหนวยงาน ณ วันทีไ 30 กันยายน วามีครุภัณฑ์คงหลือ
ละมีความถูกตຌองตามทะบียนครุภัณฑ์ทีไเดຌบันทึกเวຌหรือเม ละตรวจสภาพของครุภัณฑ์ทีไมีอยูทัๅงหมด฿น
หนวยงานวามีความช ารุด สืไอมสภาพ หรือสูญเป พราะหตุ฿ด หรือพัสดุ฿ดเมจ าป็นตຌอง฿ชຌ฿นหนวยงานของ
รัฐ 

     4.4 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าป ตอผูຌตงตัๅง ภาย฿น 30 วันท าการ ดย
นับตัๅงตวันริไมด านินการตรวจสอบพัสดุ 
 5. หนຌาทีไของคณะกรรมการสอบหาขຌอทใจจริง  

     5.1 ตรวจสอบสภาพพัสดุ ทีไช ารุด สืไอมสภาพ สูญเป หรือเมจ าป็นตຌอง฿ชຌ฿นหนวยงานของรัฐ 
ตามทีไคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ สนอหรือเม 
    5.2 พิจารณาวาพัสดุตละรายการทีไช ารุด สืไอมสภาพ หรือสูญเป นัๅน พราะหตุ฿ด ละตຌองมี
ผูຌรับผิดทางพงหรือเม ดยสอบถามจากบุคคลทีไกีไยวขຌองกับการ฿ชຌพัสดุนัๅน ละจะตຌองตรวจสอบหลักฐานทีไ
กีไยวขຌอง ชน การซอมซม บ ารุงรักษาพัสดุ นัๅน 

 

 

 

 


