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การจ าหน่ายพัสดุ  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้า   

หน่วยพัสดุ ตามข้อ 205  แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจ าเป็น เพ่ือ
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น 

     ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรกของ
ปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่มี
พัสดุใดช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปแล้ว
ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบ
พัสดุนั้น 
 

การตรวจสอบพสัดปุระจ าปี 
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เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของ

รัฐ 1 ชุด และส่งส าเนารายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งส าเนารายงานไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 1 ชุด ด้วย 
(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 213) 

เมื่อผู้แต่งตั้งไดร้ับรายงานจากผู้รบัผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามขอ้ 213 และปรากฏว่ามีพัสดุ
ช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้น าความในข้อ 26 และข้อ 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็น                   
ได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาต ิให้หัวหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้ 

ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตาม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการ หรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป 

(ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ้ 214) 
 

 
 
หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะ

สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการ
ตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี 
ให้น าวิธีที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 

(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะขาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้  

(ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)  
แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

(ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว                      
พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่
ได้รับมอบหมายท าการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจ าหน่าย
เป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น 
ณ เวลาที่จะท าการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่ เป็นพัสดุ ที่ ไม่มี                 

วธิกีารจ าหนา่ยพสัดุ 
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การจ าหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและ
สถานที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าวโดย
ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ 
(๒) แลกเปลี่ยน ให้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
(๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)  

แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
(๔) แปรสภาพหรือท าลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐก าหนด             

การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ 
(ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วย การจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขาย 

แลกเปลีย่น 

โอน 

แปรสภาพหรอืท าลาย 

ตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในระเบียบ (ข้อ 96-100) 

โอนให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสาธารณกุศล  
ตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฏากร 

ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 

ขายทอดตลาดก่อน ถ้าไม่ได้ผลดีให้น าวิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม 

เว้นแต่ :- 
 ราคาซื้อหรือจ้างได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะขายโดยวิธี

เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา โดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 
 ขายให้หน่วยงานของรัฐหรืององค์การสาธารณกุศล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

โดยการเจรจาตกลงราคากัน 
 การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต  ให้แก่

เจ้าหน้าที่ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคล
ดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้
ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
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๑. ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด โดยถือปฏิบัติตาม                

แนวทางการขายทอดตลาด ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๕๐๙ – ๕๑๗ 
๑) มาตรา ๕๐๙ การขายทอดตลาดย่อมบริบูรณ์ เมื่อผู้ทอดตลาดแสดงความตกลงด้วยเคาะไม้ 

หรือด้วยกิริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีในการขายทอดตลาด ถ้ายังมิได้แสดงเช่นนั้นอยู่ตราบใด 
ท่านว่า                 ผู้สู้ราคาจะถอนค าสู้ราคาของตนเสียก็ยังถอนได้ 

๒) มาตรา ๕๑๐ ผู้ซื้อในการขายทอดตลาดจะต้องท าตามค าโฆษณาบอกขาย และตามความ           
ข้ออื่น ๆ ซึ่งผู้ทอดตลาดได้แถลงก่อนประเดิมการสู้ราคาทรัพย์สินเฉพาะรายไป 

๓) มาตรา ๕๑๑ ท่านห้ามมิให้ผู้ทอดตลาดเข้าสู้ราคา หรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาใน           
การทอดตลาดซึ่งตนเป็นผู้อ านวยการเอง 

๔) มาตรา ๕๑๒ ท่านห้ามมิให้ผู้ขายเข้าสู้ราคาเอง หรือใช้ให้ผู้หนึ่งผู้ใดเข้าสู้ราคาเว้นแต่จะ
ได้แถลงไว้โดยเฉพาะในค าโฆษณาบอกการทอดตลาดนั้น ว่าผู้ขายถือสิทธิที่จะเข้าสู้ราคาด้วย 

๕) มาตรา ๕๑๓ เมื่อใดผู้ทอดตลาดเห็นว่าราคาซึ่งมีผู้สู้สูงสุดนั้นยังไม่เพียงพอผู้ทอดตลาด
อาจถอนทรัพย์สินจากการทอดตลาดได้ 

๖) มาตรา ๕๑๔ ผู้สู้ราคาย่อมพ้นความผูกพันในราคาซึ่งตนสู้แต่ขณะเมื่อมีผู้อื่นสู้ราคาสูงขึ้นไป  
ไม่ว่าการที่ผู้อื่นสู้นั้นจะสมบูรณ์หรือมิสมบูรณ์ประการใด อีกประการหนึ่งเมื่อใดถอนทรัพย์สินรายนั้นจาก               
การทอดตลาด ผู้สู้ราคาก็พ้นความผูกพันแต่ขณะที่ถอนนั้นดุจกัน 

๗) มาตรา ๕๑๕ ผู้สู้ราคาสูงสุดต้องใช้ราคาเป็นเงินสด เมื่อการซื้อขายบรบิูรณ ์หรือตามเวลา
ที่ก าหนดไว้ในค าโฆษณาบอกขาย 

๘) มาตรา ๕๑๖ ถ้าผู้สู้ราคาสูงสุดละเลยเสียไม่ใช้ราคาไซร้ ท่านให้ผู้ทอดตลาดเอาทรัพย์สิน
นั้นออกขายอีกซ้ าหนึ่ง ถ้าและได้เงินเป็นจ านวนสุทธิไม่คุ้มราคาและค่าขายทอดตลาดชัน้เดมิ ผู้สู้ราคาเดิมคนนัน้
ต้องรับผิดในส่วนที่ขาด 

๙) มาตรา ๕๑๗ ถ้าเงินรายได้ในการทอดตลาดส่วนหนึ่งส่วนใดค้างช าระอยู่ เพราะเหตุ 
ผู้ทอดตลาดละเลยไม่บังคับตามบทในมาตรา ๕๑๕ หรือมาตรา ๕๑๖ ไซร้ ท่านว่าผู้ทอดตลาดจะต้องรับผิด 

๒. ประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด ให้หน่วยงานของรัฐท าการประเมิน
ทรัพย์สิน โดยอาศัยหลักเกณฑ์อย่างหนึ่งอย่างใดในการประกอบการพิจารณา ดังนี้ 

๒.๑ ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันพัสดุนั้น ณ 
เวลาที่จะท าการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม 

แนวทางปฏบิตัิการด าเนนิการจ าหนา่ยพสัดโุดยวธิขีายทอดตลาด 
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๒.๒ ราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถาน
ที่ตั้งของพัสดุ กรณีไม่มีจ าหน่ายทั่วไป 

ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐในการพิจารณาตามหลักเกณฑ์ข้างต้น 
และให้ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

อนึ่ง การด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ หากเป็นที่ดินที่มีกฎหมายก าหนดวิธีการจ าหน่ายไว้เป็นการเฉพาะ 
ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  
ข้อ ๒๐๒ วรรคหนึ่ง กรณีท่ีไม่ต้องขายทอดตลาด ตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑๕ วรรคหนึ่ง (๑) ก่อน 

(หนังสือคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๘๒ 

ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขาย
ทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ 
วรรค (๑) 
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การด าเนนิการจ าหน่ายพสัด ุโดยวธิขีายทอดตลาด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปฏิบัติตามแนวทางการขาย

ทอดตลาดตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา ๕๐๙ – ๕๑๗ 

๑ 

ประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการ

ประกาศขายทอดตลาด 

๒ 

พัสดุที่มีการจ าหน่ายเป็นการทั่วไป 
๒.๑ 

พัสดุที่ไม่มีการจ าหน่ายท่ัวไป 
๒.๒ 

ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือ

ราคาท้องถ่ินของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น  

ณ เวลาที่จะท าการขาย 

(ควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม) 

ราคาตามลักษณะ ประเภทชนิดของพัสดุ 

และอายุการใช้งาน รวมทั้ง สภาพและสถาน

ที่ตั้งของพัสดุ 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้           

ความเห็นชอบราคาประเมิน โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ 

หนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๘๒ ลงวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 
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ขั้นตอนการจ าหน่ายพสัดโุดยวธิีขายทอดตลาด 

ระเบยีบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซื้อจดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ตามหนังสือด่วนท่ีสุด ที่ กค 

(กวจ) ๐๔๐๕.๒/ ว ๘๒            

ลว. ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 

 

เจ้าหน้าที่พัสดุ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ระเบียบ ข้อ ๒๑๓ 

เสื่อมสภาพจากการใช้งานปกติ มีผู้รับผิดชอบ / ชดใช้ 

ขั้นตอนที่ ๑ 

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง รายงานผลการตรวจสอบ 

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าบันทึกข้ออนุมัติเสนอจ าหน่ายโดยวิธีขายทอดตลาด 

(ระเบียบ ข้อ ๒๑๕) แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ า 

ขั้นตอนที่ ๒ 

คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ า รายงาน 
ประเมินราคาขั้นต่ า 

 .................................... 

 ...................................... 

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าบันทึกเสนอเห็นควรขายตามบัญชีท่ีคงเหลือและ               

ใช้ราคาขั้นต่ าที่น าเสนอมาและจัดท าเอกสาร ดังนี ้

๑. ประกาศการขายทอดตลาดพร้อมบัญชีรายละเอียด 

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุ 

ขั้นตอนที่ ๓ 

ด าเนินการขายทอดตลาด 
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและ

พาณิชย์ มาตรา ๕๐๙ – ๕๑๗ 

คณะกรรมการขายทอดตลาด รายงานผลการด าเนินการ 

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท าบันทึกรายงานผลการจ าหน่ายและอนุมัติให้                

ผู้ซื้อขนย้ายน าของท่ีจ าหน่ายออกไป (ท าเอกสารส่งมอบ) 
ขั้นตอนที่ ๔ 

ปรับปรุงข้อมูลในสมุด/ระบบงานพัสดุ/

ระบบ GFMIS ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน 

รายงานส านักงานการตรวจเงิน

แผ่นดิน ระเบียบ ข้อ ๒๑๘ 

ขั้นตอนที่ ๕ 
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การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันของทรัพย์สินไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ผูร้บัผดิชอบ ขัน้ตอน วธิปีฏบิตัิ 
เจ้าหน้าท่ี ๑.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เจ้าหน้าที่จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อลงนาม และให้
คณะกรรมการฯ ด าเนินการ ดังน้ี 

๑. ตรวจสอบสภาพพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือ               
ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการตามที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
พัสดุ เสนอหรือไม่ 

๒. พิจารณาว่าพัสดุแต่ละรายการที่ช ารุด เสื่อมสภาพ 
หรือสูญไปนั้น เพราะสาเหตุใดและต้องมีผู้รับผิดชอบทาง
แพ่งหรือไม่ โดยสอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้
พัสดุนั้น และจะต้องตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น    
การซ่อมแซม บ ารุงรักษาพัสดุนั้น ขายทอดตลาด 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการเสนอผลการตรวจสอบให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เจ้าหน้าท่ี ๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินราคาขั้นต่ า 

เจ้าหน้าที่จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคา         
ขั้นต่ าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อลงนาม 

คณะกรรมการ 
ประเมินราคาขั้นต่ า 

๓. ประเมินราคาขั้นต่ าก่อนการขาย
ทอดตลาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

 

เมื่อได้รับค าสั่ง คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ า
ด าเนินการประเมินราคา โดยมีหลักการวิธีวิเคราะห์ ดังนี้ 

๑. กรณีที่ เป็นพัสดุ  ที่มีการจ าหน่ายเป็นการทั่วไป           
ให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดหรือ
ราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะ            
ท าการขาย  และควรมี ก าร เปรี ยบ เที ยบราคาตาม                       
ความเหมาะสม 

๒. กรณีเป็นพัสดุที่ไม่มีการจ าหน่ายทั่วไป ให้พิจารณา
ราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน 
รวมทั้งสภาพและสถานท่ีตั้งของพัสดุด้วย  
 ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความ
เห็นชอบราคาประเมินดังกล่าวโดยค านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานรัฐด้วย 

เจ้าหน้าท่ี ๔. จัดท าบันทึกขออนุมัต ิ
 

เมื่อคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ าก่อนการขาย
ประเมินราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จัดท าบันทกึสรุป
รายงานของคณะกรรมการก าหนดราคาขั้นต่ าเสนอต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาด าเนินการจ าหน่าย
พัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

การจ าหน่ายพัสดุด้วยวิธีการขาย 

 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
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ผูร้บัผดิชอบ ขัน้ตอน วธิปีฏบิตัิ 
เจ้าหน้าท่ี ๕. เจ้าหน้าท่ีติดต่อผู้ซื้อ 

 

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติและให้เจ้าหน้าที่
ด าเนินการติอต่อผู้ซื้อและด าเนินการขายพัสดุนั้น โดยจัดท า
เอกสารการซื้อ/ขายมอบไว้ต่อกัน 

เจ้าหน้าท่ี ๖. รายงานการจ าหน่ายและการขออนุมัติ
ลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุม 

 

เมื่อด าเนินการขายพัสดุเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 
ดังนี ้

๑. น าเงินรายได้จากการขายทรัพย์สินน าส่งเป็นรายได้
แผ่นดิน  

๒. ขออนุมัติลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุม
ทันท ี

๓. ส่งรายงานให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

๔. เก็บเอกสารรวมเรื่องไว้ให้เรียบร้อยเพื่อรอรับการ
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

 
 

 
 

การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันของทรัพย์สินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ผูร้บัผดิชอบ ขัน้ตอน วธิปีฏบิตัิ 
เจ้าหน้าท่ี ๑.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เจ้าหน้าที่จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อลงนาม และให้
คณะกรรมการฯ ด าเนินการ ดังน้ี 

๑. ตรวจสอบสภาพพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในราชการตามที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
พัสดุ เสนอหรือไม่ 

๒. พิจารณาว่าพัสดุแต่ละรายการที่ช ารุด เสื่อมสภาพ หรือ
สูญไปนั้น เพราะสาเหตุใดและต้องมีผู้รับผิดชอบทางแพ่ง
หรือไม่ โดยสอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พัสดุนั้น 
และจะต้องตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น การซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาพัสดุนั้น ขายทอดตลาด 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการเสนอผลการตรวจสอบให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

 

การจ าหน่ายพัสดุด้วยวิธีการขาย 

โดยวิธีขายทอดตลาด 
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ผูร้บัผดิชอบ ขัน้ตอน วธิปีฏบิตัิ 
เจ้าหน้าท่ี ๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินราคาขั้นต่ า 
เจ้าหน้าที่จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคา              
ขั้นต่ าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อลงนาม 

คณะกรรมการ 
ประเมินราคาขั้นต่ า 

๓. ประเมินราคาขั้นต่ าก่อนการ 
ประกาศขายทอดตลาด 
 

เมื่อได้รับค าสั่ ง คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ า
ด าเนินการประเมินราคา โดยมีหลักการวิธีวิเคราะห์ ดังนี้ 

๑.กรณีที่ เป็นพัสดุ ที่มีการจ าหน่ายเป็นการทั่วไปให้
พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดหรือราคา
ท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะท าการ
ขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม 

๒.กรณีเป็นพัสดุที่ไม่มีการจ าหน่ายทั่วไป ให้พิจารณา
ราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้
งาน รวมทั้งสภาพและสถานท่ีตั้งของพัสดุด้วย  

 ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้  
ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าวโดยค านึงถึงประโยชน์
ของหน่วยงานรัฐด้วย 

 
เจ้าหน้าท่ี ๔.จัดท าบันทึกขออนุมัต ิ

 
เมื่อคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ าก่อนการขาย

ประเมินราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกสรุป
รายงานของคณะกรรมการก าหนดราคาขั้นต่ าเสนอต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาด าเนินการจ าหน่าย
พัสดุ โดยวิธีขายทอดตลาด 

เจ้าหน้าท่ี ๕.ประกาศขายทอดตลาด 
 

เมื่อคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ าก่อนการขาย 
ประเมินราคาเสร็จเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่สรุปผลการ
ประเมินพร้อมจัดท าประกาศเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ลงนาม ต้องติดประกาศไม่น้อยกว่า ๗ วัน ก่อนการประมูล 
โดยระบุวัน เวลา และสถานที่ขายทอดตลาด และแยก
ประเภททรัพย์สินให้ชัดเจน รวมถึงก าหนดวันที่ให้ผู้ประสงค์
จะเข้าร่วมประมูลมาดูทรัพย์สินก่อนวันประมูล  

คณะกรรมการขาย 
ทอดตลาด 

๖.ขายทอดตลาด 

 
 
 

 

๑. ด าเนินการขายทอดตลาดตาม วัน เวลา และสถานที่
ตามประกาศฯ 

๒. จัดให้มีการลงทะเบียนส าหรับผู้ประสงค์จะเข้าประมูล
สู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาด โดยบุคคลธรรมดาให้แนบ
ส าเนาทะเบียนบ้าน และส าเนาบัตรประชาชน หรือหลักฐาน
อื่นใดที่มีกฎหมายรับรอง ซึ่งต้องมีรูปถ่ายและสามารถแสดง
ตนได้ กรณีเป็นนิติบุคคลต้องแนบหนังสือรับรองนิติบุคคล 
และกรณีเสนอราคาแทนบุคคลอื่นต้องมีหนังสือมอบอ านาจ  

๓. กรณีการขายทอดตลาดในครั้งนี้มีการวางหลักประกัน
ก่อนการประมูล เพื่อความเหมาะสมและป้องกันการเกิด
ข้อผิดพลาดในขั้นตอน รับ-คืนเงิน หลักประกันการเข้าร่วม
ประมูล ควรมอบหมายให้เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีเป็น            
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ผู้ควบคุม ดูแลการลงทะเบียนและห้องลงทะเบียนเป็นเรื่อง
ของการรับ-คืนเงินหลักประกัน  

หมายเหตุ : กรณีการขายทอดตลาดในครั้งหนึ่ง ถ้าราคา
ประเมินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ต้องวางหลักประกันตาม 
“ประกาศคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนด
ราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขายในการขายทอดตลาด 
เรื่อง หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา 
ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ มีนาคม พ.ศ.๒๕๕๙ 

คณะกรรมการขาย 
ทอดตลาด 

๗.ขายทอดตลาด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการอื่นที่ได้รับมอบหมาย
จากประธาน เป็นผู้ประกาศราคาเริ่มต้น ซึ่งเป็นราคาที่                
ไม่ต่ ากว่าประมาณราคากลางขั้นต่ า และท าการขานราคา
ตามที่ผู้เข้าสู้ราคาเสนอทุกรายในระหว่างด าเนินการขาย
ทอดตลาด 

๒. แสดงความตกลงในการขายทอดตลาดด้วยการเคาะไม้ 
หรือแสดงกิริยาอื่นอย่างใดอย่างหนึ่งตามจารีตประเพณีการ
ขายทอดตลาด เมื่อราคาซึ่งมีผู้เสนอสูงสุดนั้น ไม่มีผู้อื่นเสนอ
ราคาสูงขึ้นไปอีกแล้ว 

๓. เมื่อการขายทอดตลาดได้มผีู้ประมูลสู้ราคาสงูสุด (ผู้ซื้อ) 
เรียบร้อยแล้ว ให้ด าเนินการดังนี้ 

๓.๑ กรณีผู้สู้ราคาได้ประสงค์จะช าระเงินสดครบจ านวน
ตามที่ประมูลได้ทันที และมอบทรัพย์สินให้ผู้สู้ราคาได้ ณ 
วันที่ประมูล หรือภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ประมูลขาย
ทอดตลาดก่อนการส่งมอบให้ลบเครื่องหมาย/รหัสพัสดุออก
ให้หมดก่อน 

๓.๒ กรณีผู้สู้ราคาได้ประสงค์จะขอเลื่อนการช าระเงิน  
ส่วนที่เหลือ ต้องช าระภายใน ๗ วัน นับแต่วันที่ประมูลขาย
ทอดตลาด และให้ผู้สู้ราคาได้ท าหลักฐานข้อตกลงในการขาย
ทอดตลาดไว้เป็นหนังสือต่อกัน โดยอาจจัดให้มีการวางเงิน
มัดจ าตามข้อตกลง และในกรณีที่ผู้ประมูลได้ไม่ช าระเงิน             
ในส่วนที่เหลือ ให้ท าการริบหลักประกัน หรือเงินมัดจ านั้น 
และให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ด าเนินการขายทอดตลาด
ใหม่อีกครั้ง  

๓.๓ เมื่อด าเนินการแล้วได้ราคาน้อยกว่ามูลค่าการขาย
ทอดตลาดครั้งก่อน อาจเรียกเก็บเงินส่วนที่ขาดจากผู้ประมูล
ได้รายเดิมได้ (ต้องระบุเงื่อนไขดังกล่าวไว้ในประกาศ) 

๓.๔ เมื่อผู้สู้ราคาได้ช าระเงินเรียบร้อยแล้ว ให้ออก
ใบเสร็จรับเงินไว้เป็นหลักฐานและน าเงินส่งเป็นเงินรายได้
แผ่นดินให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณหรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น 
หรือข้อตกลงในส่วนท่ีใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี 
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ผูร้บัผดิชอบ ขัน้ตอน วธิปีฏบิตัิ 

 

๓.๕ ค่าธรรมเนียม ค่าอากร ค่าขนย้าย และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ 
(ถ้ามี) ให้ผู้สู้ราคาได้เป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

๓.๕ หากปรากฏว่าไม่มีผู้สู้ราคา หรือมีแต่ต่ ากว่าราคา
ประเมิน ให้ถอนพัสดุออกจากการขายทอดตลาด และ
ด าเนินการขายทอดตลาดพัสดุนั้นอีกครั้ง โดยอาจมีทบทวน
ราคาการประเมินก่อนก็ได้ 

คณะกรรมการขาย 
ทอดตลาด 

๘. ขายทอดตลาด เมื่อได้ด าเนินการขายทอดตลาดเรียบร้อยแล้วได้ผล
ประการใด ให้รายงานพร้อมหลักฐานที่ได้รับไว้เสนอต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เจ้าหน้าท่ี ๙. รายงานการจ าหน่ายและ 
การขออนุมัติลงจ่ายพัสดุออก 
จากบัญชีหรือทะเบยีนคุม 

 

๑. ให้สรุปผลการจ าหน่ายพัสดุเสนอให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐทราบและรายงานขออนุมัติลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชี
หรือทะเบียนคุมทันที 

๒. รายงานการขายทอดตลาดให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

๓. เก็บเอกสารรวมเรื่องไว้ให้เรียบร้อยเพื่อรอการรับ
ตรวจสอบจากหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานการตรวจ
เงินแผ่นดินจังหวัด หรือหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 

การจ าหน่ายพัสดุด้วยวิธีการแลกเปลี่ยน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และ           การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๒) ก าหนดว่า “แลกเปลี่ยน” ให้ด าเนินการตาม
วิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 

การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระท ามิได้ เว้นแต่ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความจ าเป็น
จะต้องแลกเปลี่ยน ให้กระท าได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุ ตาม
หลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน ให้แลกเปลี่ยนได้ เว้นแต่                          
การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์บางอย่างซึ่งส านักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้นก าหนด 
หรือ                การแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงนิเพ่ิม ให้ขอท าความตกลงกบัส านกังบประมาณหรอืหนว่ยงานของ
รัฐนั้นก่อน  

(๒) การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกัน ให้ขอท าความตกลงกับ                  
ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อนทุกกรณี  

(๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุที่ไม่ต้องจ่ายเงินเพ่ิม ให้แลกเปลี่ยนได้  

แนวทางปฏบิตัิการด าเนนิการจ าหนา่ยพสัดโุดยวธิีการแลกเปลีย่น 
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(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 96) 
ในกรณีต้องมีการแลกเปลี่ยนพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่รายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้า

เจ้าหน้าที่เพื่อพิจารณาสั่งการ โดยให้รายงานตามรายการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องแลกเปลี่ยน 
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะน าไปแลกเปลี่ยน 
(๓) ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะน าไปแลกเปลี่ยน และราคาที่จะแลกเปลี่ยนได้

โดยประมาณ 
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
(๕) ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี)  
ในกรณีที่จะแลกเปลี่ยนกับเอกชน ให้ระบุวิธีที่จะแลกเปลี่ยนพร้อมทั้งเหตุผล โดยเสนอให้น า

วิธีการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะน าไปแลกครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 
๕๐๐,๐๐๐ บาท จะเสนอให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงแลกเปลี่ยนกันก็ได้ 
(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 97) 

การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่งหรือ
หลายคณะตามความจ าเป็น โดยถือปฏิบัติตามข้อ ๒๖ หรือข้อ ๒๗ แล้วแต่กรณีโดยอนุโลม 

ให้คณะกรรมการมีหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ตรวจสอบและประเมินราคาพัสดุที่ต้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น 
(๒) ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนว่าเป็นของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน 

เว้นแต่พัสดุเก่าที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยนนั้นจะเป็นความจ าเป็นไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์ 
หรือเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ 

(๓) เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคาที่ประเมินตาม (๑) และราคา
พัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งถือตามราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคาในท้องตลาดโดยทั่วไป 

(๔) ต่อรองกับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควรแลกเปลี่ยน 
(๕) เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ  
(๖) ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามข้อ ๑๗๕ โดยอนุโลม 

(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 98) 
การแลกเปลี่ยนพัสดุของหน่วยงานของรัฐกับหน่วยงานของรัฐด้วยกัน ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐนั้น ๆ ที่จะตกลงกัน 
(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 99) 

ครุภัณฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงานของรัฐนั้นแล้ว ให้แจ้ง
ส านักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐที่มีหน้าที่ควบคุมพัสดุนั้น และส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน แล้วแต่
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กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับครุภัณฑ์ในกรณีการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับหน่วยงานของรัฐหรือ
เอกชน ให้ส่งส าเนาหลักฐานการด าเนินการตามข้อ ๙๗ หรือข้อ ๙๘ ไปด้วย 
(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 100) 

 
 

 
 
 
 
 

การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันของทรัพย์สินไมเ่กิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 

ผูร้บัผดิชอบ ขัน้ตอน วธิปีฏบิตัิ 
เจ้าหน้าท่ี ๑. จัดท าบันทึกขออนุมัต ิ

 
 เมื่อคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว 

(โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ า) แล้วให้เจ้าหน้าที่
จัดท าบันทึกสรุปความเห็นของคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง เพื่ออนุมัติ
แลกเปลี่ยน โดยระบุ 

(๑) เหตุผลและความจ าเป็นท่ีต้องแลกเปลี่ยน 
(๒) รายละเอียดของพัสดุที่จะน าไปแลกเปลี่ยน 
(๓) ราคาที่ซื้อหรือได้มาของพัสดุที่จะน าไปแลกเปลี่ยน และราคา

ที่จะแลกเปลี่ยนได้โดยประมาณ 
(๔) พัสดุที่จะรับแลกเปลี่ยน และให้ระบุว่าจะแลกเปลี่ยนกับ

หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน 
(๕) ข้อเสนออื่น ๆ (ถ้ามี) 
 กรณีแลกเปลี่ยนกับเอกชน ให้ระบุวิธีการแลกเปลี่ยนพัสดุ 

พร้ อม เหตุ ผล โดย เสนอให้น าวิ ธี ซื้ อมา ใ ช้ โดยอนุ โลม  เ ว้นแต่                             
การแลกเปลี่ยนพัสดุที่ได้น าไปแลกเปลี่ยนพัสดุที่จะน าไปแลกเปลี่ยน
ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐.๐๐๐ บาท จะเสนอ
ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาจกลงราคาแลกเปลี่ยนกันก็ได้ 
 การแลกเปลี่ยนพัสดุกับเอกชน ให้หัวหน้าส่วนราชการของรัฐ

แต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่งหรือหลายคณะตามความจ าเป็น 
โดยให้ท าหน้าท่ีตามระเบียบ ข้อ ๙๘ 
 เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติให้ด าเนินการแลกเปลี่ยน

และแต่งตั้งคณะกรรมการแลกเปลี่ยนแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ส่งเอกสาร
ทั้งหมดให้กับคณะกรรมการดังกล่าวเพื่อด าเนินการ 

คณะกรรมการแลกเปลี่ยน ๒. ด าเนินการแลกเปลีย่น 

 

กรณีแลกเปลีย่นพัสดุกับเอกชน ให้คณะกรรมการมหีน้าท่ี ดังนี้ 
๑. ตรวจสอบและประเมินราคาพสัดุที่ต้องการแลกเปลี่ยนตามสภาพ

ปัจจุบันของพัสดุนั้น 
๒. ตรวจสอบรายละเอียดพัสดุที่จะได้รับการแลกเปลี่ยนว่าเป็น

ของใหม่ที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อน เว้นแต่ พัสดุเก่าที่ได้รับจากการแลกเปลีย่น

การจ าหน่ายพัสดุด้วยวิธีการแลกเปลี่ยน 
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ผูร้บัผดิชอบ ขัน้ตอน วธิปีฏบิตัิ 
นั้นจะเป็นความจ าเป็นไม่ท าให้หน่วยงานของรัฐต้องเสียประโยชน์หรือ
เพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐ 

๓. เปรียบเทียบราคาพัสดุที่จะแลกเปลี่ยนกัน โดยพิจารณาจากราคา
ที่ประเมิน และราคาพัสดุที่จะได้รับจากการแลกเปลี่ยน ซึ่งถือว่าตาม
ราคากลางหรือราคามาตรฐาน หรือราคาในท้องตลาดโดยทั่วไป 

๔. ต่อรองราคากับผู้เสนอราคารายที่คณะกรรมการเห็นสมควร
แลกเปลี่ยน 

๕. เสนอความเห็นต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ 
๖. ตรวจรับพัสดุโดยปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ ๑๗๕ โดยอนุโลม 
หมายเหตุ : แลกเปลี่ยนพัสดุกับหน่วยงานของรัฐเหมือนกัน ให้อยู่ใน

ดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการของรัฐนั้น ๆ ที่จะตกลงกัน 
คณะกรรมการแลกเปลี่ยน ๓. สรปุรายงานผลการ

แลกเปลีย่น 
คณะกรรมการสรุปรายงานข้อมูลของการแลกเปลีย่นเสนอต่อหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐเพื่ออนุมัติการแลกเปลี่ยน 
คณะกรรมการแลกเปลี่ยน ๔. การส่งมอบพัสด/ุรายงานผล

การด าเนินการแลกเปลีย่นพัสด ุ

 

เมื่อได้รับอนุมัติแลกเปลี่ยน ให้คณะกรรมการแลกเปลี่ยนนัดวันส่งมอบ 
และตรวจรับพัสดุทีแ่ลกเปลี่ยนและจัดท าหลักฐานการส่ง-มอบไว้ต่อกันด้วย 
เมื่อด าเนินการแลกเปลี่ยนเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการ
แลกเปลี่ยน รายงานผลการด าเนินงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
พร้อมกับแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อให้ด าเนินการลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือ
ทะเบียนคุมต่อไป  

เจ้าหน้าท่ี ๕. รายงานขออนุมัตลิงจ่ายพสัดุ
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุม 

 

เจ้าหน้าที่รายงานผลการด าเนินการแลกเปลี่ยนพัสดุตามรายงานของ
คณะกรรมการแลกเปลี่ยน เพื่อขออนุมัติลงจ่ายออกจากบัญชี หรือ
ทะเบียนคุม พร้อมควบคุมพัสดุที่ได้มา และรายงานให้ส านักบริหาร              
การคลังและรายได้ทราบ เพื่อด าเนินการจัดท างบทรัพย์สิน และแจ้งให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับ
ครุภัณฑ์ โดยให้ส่งส าเนาหลักฐานแนบไปพร้อมกันด้วย และรวบรวม
เอกสารแลกเปลี่ยนเพื่อรอรับการตรวจสอบจากหน่วยงานตรวจสอบ
ภายใน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือหน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 

 

หมายเหตุ : การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระท ามิได้ เว้นแต่ ในกรณีที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามี
ความจ าเป็นจะต้องแลกเปลี่ยน ให้กระท าได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์และการแลกเปลี่ยนวัสดุ
กับวัสดุ ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๑. การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน ให้แลกเปลี่ยนได้ เว้นแต่                            
การแลกเปลี่ยนที่ต้องจ่ายเงินเพ่ิม ให้ท าข้อตกลงกับส านักงบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อน 

๒. การแลกเปลี่ยนครุภัณฑ์กับครุภัณฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิด ให้ขอท าความตกลงกับส านัก
งบประมาณหรือหน่วยงานของรัฐนั้นก่อนทุกกรณี 

๓. การแลกเปลี่ยนวัสดุกับวัสดุที่ไม่ต้องลงจ่ายเงินเพิ่ม ให้แลกเปลี่ยนได้ 
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๔. การแลกเปลี่ยนพัสดุตอ้งจัดท าแผนการจัดซือ้จัดจ้าง ตามข้อ ๑๑ ของระเบียบกระทรวงการคลงั
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ก่อนการแลกเปลี่ยนตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ 
กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/๐๕๖๑๐๒ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๐ 
 
 

 
 
 
การจ าหน่ายด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๓) ก าหนดว่า “โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถาน
สาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานไว้ต่อกันด้วย”  

การโอนตามระเบียบฯ ข้อ ๒๑๕ (๓) ไม่ก าหนดวงเงินที่ซื้อหรือได้มารวมกันของทรัพย์สิน              
แต่สามารถโอนให้ได้เฉพาะองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ (๗) (ข) เท่านั้น 

ด าเนินการตามแนวทางของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ ซ้อมความเข้าใจการจ าหน่ายพัสดุดว้ยวิธกีารโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา่ด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๓) แจ้งตามหนังสือ ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ) ๐๔๐๕.๒/ว ๕๔๖               
ลงวันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ 

 
 
 
 
 

ขั้นตอนการให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา ๔๗ (๗) 
แห่งประมวลรัษฎากร 

 

ผูร้บัผดิชอบ ขัน้ตอน วธิปีฏบิตัิ 
เจ้าหน้าท่ี ๑.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เจ้าหน้าที่จัดท าค าสั่ งแต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อลงนาม และให้
คณะกรรมการฯ ด าเนินการ ดังน้ี 

๑. ตรวจสอบสภาพพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือ              
ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการตามที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
พัสดุ เสนอหรือไม่ 

๒. พิจารณาว่าพัสดุแต่ละรายการที่ช ารุด เสื่อมสภาพ หรือ 
สูญไปนั้น เพราะสาเหตุใดและต้องมีผู้รับผิดชอบทางแพ่งหรือไม่ 
โดยสอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พัสดุนั้น และจะต้อง

การจ าหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน 

แนวทางปฏบิตัิการด าเนนิการจ าหนา่ยพสัดโุดยวธิีการโอน 
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ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้อง เช่น การซ่อมแซม บ ารุงรักษา
พัสดุ ให้โอนให้องค์การสาธารณกุศล 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการเสนอผลการตรวจสอบให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เจ้าหน้าท่ี ๒. จัดท าบันทึกขออนุมัต ิ
 

ให้เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกสรุปรายงานของคณะกรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริง น ามาวิเคราะห์ว่าทรัพย์สินประเภทอะไรที่ไม่
มีความจ าเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไป หรือสิ้นเปลืองมากถ้า
ใช้ต่อไป และสมควรโอนให้หน่วยงานอื่น หรือหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้องและมีความจ าเป็นต้องใช้ในทรัพย์สินนั้นเสนอต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาด าเนินการโอนทรัพย์สิน
ต่อไป 

เจ้าหน้าท่ี ๓. ด าเนินการแจ้งหน่วยงานรับโอน 

 

เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐอนุมัติแล้ว ให้เจ้าหน้าที่แจ้ง
ส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นมารับพัสดุ วัน เวลา สถานที่ให้
ชัดเจน และให้จัดท าหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย กรณีโอน
ทรัพย์สินให้องค์การสถานสาธารณกุศล โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

๑. องค์การสถานสาธารณกุศลใดมิได้มีรายนามสถานที่
ปรากฎอยู่ในประกาศราชกิจจานุเบกษาตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๔๗ (๗) (ข) ถ้าหน่วยงานองค์การสถานสาธารณกุศลนั้น 
มีความประสงค์จะรับโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่ง             
รัฐนั้นจะไม่สามารถโอนทรัพย์สินได้ 

๒. องค์การสถานสาธารณกุศลใดมีรายนามตามสถานที่
ปรากฎในประกาศราชกิจจานุเบกษาตามประมวลรัษฎากร
มาตรา ๔๗ (๗) (ข) รัฐนั้นสามารถโอนให้กับองค์การสถาน                 
สาธารณกุศลนั้นได้ 

เจ้าหน้าท่ี ๔. รายงานการจ าหน่ายและการอนุมัติ
ลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

 

เมื่อด าเนินการโอนพัสดุเรียบร้อยแล้วให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติ 
ดังนี ้

๑. ขออนุมัติลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุมทันที 
๒. ส่งรายงานให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ

ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่ายพสัดุนั้น 
๓. จัดเก็บเอกสารรวมเรื่องให้เรยีบร้อยเพื่อรอการรับตรวจ

จากหน่วยงานตรวจสอบภายในและส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน หรือหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



หน้า 19 จาก 25 
 

 
 
 

 

การจ าหน่ายด้วยวิธีการแปรสภาพหรือท าลาย ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ           
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๑๕ (๔) ก าหนดว่า “แปรสภาพหรือท าลาย ตาม
หลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐก าหนด” ทั้งนี้ ไม่ก าหนดราคาซื้อหรือได้มาของทรัพย์สินรวมกัน 

 
 
 
 
 
 
 

ผูร้บัผดิชอบ ขัน้ตอน วธิปีฏบิตัิ 
เจ้าหน้าท่ี ๑.จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบข้อเท็จจริง 
เจ้าหน้าที่จัดท าค าสั่ งแต่งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อลงนาม และให้
คณะกรรมการฯ ด าเนินการ ดังน้ี 

๑. ตรวจสอบสภาพพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือ             
ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการตามที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
พัสดุ เสนอหรือไม่ 

๒. พิจารณาว่าพัสดุแต่ละรายการที่ช ารุด เสื่อมสภาพ หรือ
สูญไปนั้น เพราะสาเหตุใดและต้องมีผู้รบัผิดชอบทางแพ่งหรอืไม่ 
โดยสอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พัสดุนั้น และ
จะต้องตรวจสอบหลักฐานที่ เกี่ยวข้อง เช่น การซ่อมแซม 
บ ารุงรักษาพัสดุ ให้โอนให้องค์การสาธารณกุศล หรือแปรสภาพ
หรือท าลาย 

ทั้งนี้ ให้คณะกรรมการเสนอผลการตรวจสอบให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ 

เจ้าหน้าท่ี 
 

๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ประเมินราคาขั้นต่ า 

เจ้าหน้าที่จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคา             
ขั้นต่ าเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อลงนาม 

คณะกรรมการประเมิน
ราคาขั้นต่ า 

๓. ประเมินราคาขั้นต่ าก่อนการแปร
สภาพหรือท าลาย 

 

เมื่อได้รับค าสั่ง คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ าด าเนินการ
ประเมินราคา โดยมีหลักการวิธีวิเคราะห์ ดังนี้ 

๑. กรณีเป็นพัสดุ ที่มีการจ าหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณา
ราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของ
สภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะท าการขาย และควรมี
การเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม 

๒ .  กรณี เป็นพัสดุที่ ไ ม่ มี ก ารจ าหน่ าย เป็นการทั่ ว ไป                         
ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุและอายุ
การใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานท่ีตั้งของพัสดุด้วย 

การจ าหน่ายพัสดุด้วยวิธีการแปรสภาพ

หรือท าลาย 

แนวทางปฏบิตัิการด าเนนิการจ าหนา่ยพสัดโุดยวธิีการแปรสภาพหรือท าลาย 
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ผูร้บัผดิชอบ ขัน้ตอน วธิปีฏบิตัิ 
ทั้ งนี้  ให้ เ สนอหั วหน้ าหน่ วยงานของรั ฐพิ จารณาให้                       

ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าว โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
หน่วยงานของรัฐด้วย 

เจ้าหน้าท่ี ๓. จัดท าบันทึกขออนุมัต ิ
 

เมื่อคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ าเรียบร้อยแล้วให้
เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกสรุปความเห็นของคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริง กับคณะกรรรมการประเมินราคาขั้นต่ า พร้อมเสนอ
ความคิดเห็นเพื่อขออนุมัติแปรสภาพหรือท าลายพัสดุนั้น โดย
ระบุเหตุผลและวิธีการท าลายให้ชัดเจน และช้ีแจงด้วยว่าแปร
สภาพเป็นอะไร และจะน าวัสดุที่ได้จากการแปรสภาพไปใช้
ประโยชน์อะไร หรือขายแล้วน าเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน พร้อม
ขออนุมัติและแต่งตั้งคณะกรรมการแปรสภาพหรือท าลาย เพื่อ
ด าเนินการท าลายซากพัสดุเสนอขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ 

เจ้าหน้าท่ี ๔. ด าเนินการส่งมอบเอกสาร 

 

เมื่อได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการ
แปรสภาพหรือท าลายแล้ว เจ้าหน้าที่ส่งเอกสารทั้งหมดให้
คณะกรรมการแปรสภาพหรือท าลาย โดยช้ีแจงเหตุผลและ
วิธีการท าลายให้ชัดเจนและช้ีแจงด้วยว่าแปรสภาพไปใช้
ประโยชน์อะไร หรือขายแล้วน าเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

คณะกรรมการแปรสภาพ
หรือท าลาย 

๕. ด าเนินการแปรสภาพหรือท าลาย 

 

เมื่อได้รับค าสั่งให้แปรสภาพหรือท าลายพัสดุ ให้คณะกรรมการฯ 
ด าเนินการตามค าสั่งอย่างเคร่งครัดรอบคอบและเป็นไปด้วย
ความระมัดระวัง เมื่อด าเนินการเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการฯ 
สรุปรายงานผลการด าเนินงานการแปรสภาพหรือท าลายเสนอ
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐและแจ้ ง เจ้าหน้าที่  เพื่ อ ให้
ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

เจ้าหน้าท่ี ๖. รวบรวมเอกสารเพื่อแจ้งหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง 

 

เมื่อได้รับแจ้งจากคณะกรรมการแปรสภาพหรือท าลายว่า
ด าเนินการเรียบร้อยแล้วตามค าสั่ง เจ้าหน้าที่ต้องด าเนินการ
ดังนี ้

๑. ลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุมทันที พร้อม
รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อจัดท างบทรัพย์สินให้เป็น
ปัจจุบัน 

๒. กรณีน าวัสดุที่เหลือจากการแปรสภาพมาใช้ประโยชน์ใน
ราชการ ให้เจ้าหน้าที่จัดท าทะเบียนคุมพัสดุตามจ านวน ชนิด 
ประเภท ของวัสดุนั้น 

๓. แจ้งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน ๓๐ วัน 
นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

๔. รวบรวมจัดเก็บเอกสารการแปรสภาพทั้งหมดให้เป็น
ระเบียบเรียบร้อยเพื่อรองรับการตรวจสอบจากหน่วยงาน
ตรวจสอบภายในและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือ
หน่วยงานอ่ืนท่ีเกี่ยวข้อง 
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หมายเหตุ : กรณีการน าวัสดุที่ได้จากการแปรสภาพหรือท าลายโดยวิธีการขายให้ด าเนินการ ดังนี้ 
๑. กรณีราคาซื้อหรือได้มารวมกันของพัสดุที่แปรสภาพหรือท าลายเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท                     

ให้ด าเนินการขายทอดตลาดก่อน ถ้าไม่เป็นผลดีให้ใช้วิธีจัดซื้อมาโดยอนุโลม 
๒. กรณีราคาซื้อหรือได้มารวมกันของพัสดุที่แปรสภาพหรือท าลายไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท       

จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตกลงราคากัน โดยไม่ต้องขายทอดตลาดก่อนก็ได้ 
 
 
 
 
 
 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐    
ข้อ ๒๑๗ ก าหนดว่า ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้หรือ           
มีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรด าเนินการตามข้อ ๒๑๕ ได้ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

๑. ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

๒. ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ด าเนินการดังนี้ 
๒.๑ ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคให้อยู่ในอ านาจของกระทรวงการคลังเป็น

ผู้อนุมัติ 
๒.๒ ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ 
๒.๓ หน่วยงานของรัฐอื่น ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐนั้น

ก าหนดรัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินการจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปจากที่
ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแลว้
ให้รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

ทั้งนี้ การจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญ ไม่ก าหนดราคาซื้อหรือได้มาของทรัพย์สินรวมกัน 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางปฏบิตัิการด าเนนิการจ าหนา่ยพสัดุเปน็สูญ 
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ผูร้บัผดิชอบ ขัน้ตอน วธิปีฏบิตัิ 
หัวหน้าเจ้าหน้าที/่

เจ้าหน้าท่ี 
๑.ตรวจสอบพัสด ุ เมื่อตรวจสอบพบว่าพัสดุหายไป รายงานให้หัวหน้าหน่วยงาน

ของรัฐทราบทันที พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจรงิ 
และมอบอ านาจจากหน่วยงานในการแจ้งความกับสถานีต ารวจ
ในกรณีที่พัสดุถูกโจรกรรม 

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ๒. พิจารณา หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา ดังนี ้
๑. อนุมัติด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริง 
๒. กรณีเจอพัสดุแล้วเกิดการเสียหายไม่อนุมัติส่งคืนหัวหน้า

พัสดุ เพื่อพิจารณาข้อสั่งการตามกฎหมายเพื่อหาผู้รับผิด 
คณะกรรมการสอบหา

ข้อเท็จจริง 
๓. สอบหาข้อเท็จจริง 
 

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง 
๑. กรณีสอบหาข้อเท็จจริง ปรากฏว่าไม่ต้องมีผู้รับผิด หรือมี

ตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควร
ด าเนินการจ าหน่ายตามระเบียบฯ ส่วนที่ ๔ การจ าหน่ายพัสดุ 
ข้อ ๒๑๕ ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ดังนั้น เจ้าหน้าที่ต้องสรุป
รายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อให้ด าเนินการ
จ าหน่ายตามระเบียบฯ การจ าหน่ายเป็นสูญ ข้อ ๒๑๗ ต่อไป 

๒. กรณีการสอบหาข้อเท็จจริง ปรากฏว่าต้องมีผู้รับผิด 
เ จ้ าหน้ าที่ ร าย งานให้ หั วหน้ าหน่ วยงานของรั ฐแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการสอบหาตัวผู้รับผิดความรับผิดชอบทางละเมิด 
และให้รีบด าเนินการสอบข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด ให้
แล้วเสร็จโดยเร็วอย่างช้าไม่เกิน ๖๐ วัน นับแต่วันที่ประธาน
กรรมการทราบค าสั่งแต่งตั้ง หรือตามระยะเวลาที่ผู้มีอ านาจ
แต่งตั้งคณะกรรมการฯ ก าหนด 

เจ้าหน้าท่ี ๔. สรปุผลการตรวจสอบของ
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

 

รายงานผลการสอบข้อเท็จจริง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ทราบเพื่อพิจารณาให้ด าเนินการตามแต่ละกรณี ดังนี้ 

๑. กรณีไม่ต้องมีผู้รับผิด ให้รายงานผลการสอบข้อเท็จจริงต่อ
ผู้มีอ านาจเห็นชอบผลการสอบสวนหาตัวผู้รับผิดก่อนด้วย โดย
ตามหลักเกณฑ์ 

๑.๑ ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติ 

๑.๒ ถ้ าพัสดุนั้ นมี ราคาซื้ อ  หรือได้มารวมกันเกิน 
๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยให้ถือปฏิบัติตามระเบียบฯ การจ าหน่าย
พัสดุเป็นสูญ ข้อ ๒๑๗ 

๑) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาคให้อยู่
ในอ านาจของกระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ 

การจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญ 
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ผูร้บัผดิชอบ ขัน้ตอน วธิปีฏบิตัิ 
๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ ในอ านาจของผู้ว่า

ราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหรือนายกเมือง
พัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ 

๓) หน่วยงานของรัฐอื่น ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติ
ให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินการ
จ าหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่งแตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้
ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความ
เห็นชอบ และเมื่อได้รับความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

๒. กรณีต้องมีผู้รับผิดชอบ รายงานสรุปผลเสนอผู้มอี านาจ
สั่งการรับผิดชดใช้ 

๒.๑ หากชดใช้เป็นเงินให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่
กฎหมายก าหนด 

๒.๒ หากชดใช้เป็นพสัดุ ให้ชดใช้พัสดุที่เป็นประเภท ชนิด 
ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน 

 
 

หัวหน้าเจ้าหน้าที/่
เจ้าหน้าท่ี 

๕. ขออนุมัติจ าหน่ายพัสด ุ
 

เมื่อผลการสอบหาข้อเท็จจริงได้เสร็จสิ้นแล้ว ปรากฎว่าไม่ต้อง
มีผู้รับผิดหรือมีผู้รับผิดและให้ชดใช้ค่าเสียหายเรียบร้อยแล้ว 
เจ้าหน้าที่สรุปรายงานเสนอต่อผู้มีอ านาจขออนุมัติจ าหน่ายพัสดุ
เป็นสูญ ตามผลการสอบหาข้อเท็จจริง 

เอกสารประกอบการขออนุมัติจ าหน่ายเป็นสูญกรณีถูก
โจรกรรม อย่างน้อยควรมี ดังน้ี 

๑. รายงานสอบข้อเท็จจริงของคณะกรรมการกรณีพัสดุ
โจรกรรม 

๒. ใบแจ้งความจากสถานีต ารวจ 
๓. หนังสือแจ้งผลด าเนินคดีจากเจ้าหน้าที่ต ารวจ 
๔. เอกสารการน าส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน 
ผูม้อี านาจพจิารณอนมุตั ิ
๑. พิจารณาแล้วอนมุัติให้จ าหน่ายเป็นสูญ 
๒. พิจารณาแล้วไม่อนุมัติ ส่งเรื่องคืนให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่

พิจารณาตามข้อสั่งการ 
เจ้าหน้าท่ี ๖. บันทึกลงจ่ายพสัดุออกจากบัญชีและ

รายงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง 
เมื่อผู้มีอ านาจอนุมัติใหด้ าเนินการจ าหน่ายพัสดุแล้ว ให้ลงจ่าย

พัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนคมุทันที พร้อมด าเนินการจัดท า
งบทรัพย์สิน และแจ้งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ
ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่ายพสัดุนั้น 

เจ้าหน้าท่ี ๗.รวบรวมเอกสารเป็นหลักฐาน เก็บเอกสารทั้งหมดให้เรียบร้อยเพือ่รอรับตรวจสอบจากหน่วย
ตรวจสอบภายใน ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 
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(ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 216) 
 
 
 
 

เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๑๕ และข้อ ๒๑๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชี
หรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
ส าหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดด้วย 

(ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ้ 218) 
 
ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้อง

ใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ ๒๑๓ และได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทาง
ละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดก าหนดไว้เป็น
การเฉพาะ ให้ด าเนินการตามข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ ข้อ ๒๑๗ และข้อ ๒๑๘ โดยอนุโลม 

(ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ด้วยการจดัซือ้จัดจ้างและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ. ๒๕๖๐ ขอ้ 219) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เงนิที่ไดจ้ากการจ าหนา่ยพสัด ุให้ถือปฏบิตัติามกฎหมายวา่ดว้ยวธิกีาร
งบประมาณหรือกฎหมายทีเ่กีย่วข้องทางการเงนิของหนว่ยงานของรฐันั้น หรอื

ข้อตกลงในสว่นที่ใชเ้งนิกูห้รือเงนิชว่ยเหลอืแลว้แต่กรณ ี
 

การลงจ่ายออกจากบญัชหีรือทะเบยีน 
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1. นางสาวจันทน์สุดา  วงษ์มาลยั   
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