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แผนภาพรวมการบริหารพัสดุภาครัฐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พัสดทุีไ่ดม้าตอ้งควบคุม  
ตามระเบยีบหมวด 9  ขอ้ 202 

ด าเนนิการเกบ็และการบันทึก 

ตามขอ้ 203 

หน่วยงานทีต่อ้งการใชพ้สัดแุละ หน่วยพัสดทุีค่วบคมุ
ด าเนนิการเบกิ-จ่าย ตามขอ้ 204 – 206 

จดัท าแผนการซอ่มบ ารงุ และด าเนนิการ ซอ่มแซม
ใหก้ลบัมาอยูใ่นสภาพพรอ้มใชง้าน 

ตามขอ้ 212 

หน่วยงานของรฐัหรอืหนว่ยงานทีม่พีัสดไุวจ้า่ย  
ด าเนนิการตรวจสอบพัสดปุระจ าป ี 

ตามขอ้ 213 - 214 

 
ด าเนินการจ าหน่ายในกรณทีี่ปรากฏว่ามพีัสดุหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไป      

จะสิน้เปลอืงค่าใช้จา่ยมาก หรอืสญูไปโดยไมม่ผีู้รบัผดิ ตามขอ้ 215 - 217 

 
ลงจา่ยพสัดุทีจ่ าหนา่ยแลว้ออกจากบญัชหีรือ 

ทะเบียนควบคมุ ตามขอ้ 218 

การใหห้นว่ยงานของรฐัอื่น หรอื
บุคคลยืมพัสดุไปใช้ในกิจการ        
ที่เป็นประโยชน์ต่อทางราชการ 
ตามข้อ 207 - 211 

ด า เนินการ ในกรณีที่
พัสดุเกิดการช ารุดเสื่อม
คุ ณ ภ า พ  หรื อสูญไป
หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ใน
ร า ช ก า ร ต่ อ ไ ป ก่ อ น         
ก า ร ต ร ว จ ส อ บ พั ส ดุ
ประจ าปี ตามข้อ 219 
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การบรหิารพสัดภุาครฐั 

การบริหารพัสดุ หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ                        
การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ โดยการบริหารพัสดุ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน ได้แก่ 

1. ส่วนที่ 1 : การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย 
2. ส่วนที่ 2 : การยืม 
3. ส่วนที่ 3 : การบ ารุงรักษาและตรวจสอบ 
4. ส่วนที่ 4 : การจ าหน่ายพัสดุ 

(พระราชบัญญัตกิารจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 ) 
 
สว่นที ่1   การเกบ็  การบนัทกึ  การเบกิจา่ย 

 
  1.1 การเก็บและบันทึกพัสดุ    เมื่อได้รับมอบพัสดุให้ท าการ 

1. ลงบัญชีหรือทะเบยีนพัสด ุโดยแยกเป็นชนดิ และแสดงรายการตามที่ก าหนด ต้องมี
การแสดงหลักฐานการรับเข้าบัญชีด้วย 

2. ต้องมีการจัดเก็บพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและปลอดภัย และเก็บให้ถูกต้อง
ตามบัญชีหรือทะเบียนที่ได้ลงไว้ 

1.2 การเบิกจ่ายพัสดุ 
1. การเบิกจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุเป็นผู้เบิก 
2. ผู้ที่มีอ านาจในการสั่งจ่ายพัสดุ ต้องเป็นหัวหน้าพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุม

พัสดุหรือได้รับมอบหมายจากหน่วยงาน 
** หมายเหตุ  ต้องมีการตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายพัสดุ เช่น ใบเบิกจ่ายพัสดุหรือ

เอกสารประกอบอื่น ๆ และต้องมีการลงทะเบียนการเบิกจ่ายในทุกครั้งของการเบิก 
 

 

 

 ส่วนที่ 2    การยืมพัสดุ   การยืมพัสดุจะต้องน าพัสดุไปใช้ในราชการเท่านั้น จะน าไปใช้ใน
ประโยชน์ส่วนบุคคลไม่ได้ 

2.1 การยืมพัสดุ   ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรพร้อมระบุเหตุผล ก าหนด 
วันส่งคืนโดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

1. การยืมระหว่างหน่วยงาน ต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานผู้ให้ยืม 
2. การยืมภายในหน่วยงานของรัฐ ต้องได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยที่รับผิดชอบ

พัสดุนั้น หากหน่วยงานยืมไปใช้ภายนอกสถานที่ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน่วยงานของรัฐ 

 
ส าหรับรูปแบบใบเบิกของและบัญชีควบคุมการเบิกจ่าย

สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามที่หน่วยนั้น ๆ เป็นผู้ก าหนด 

https://sites.google.com/site/rbcgd2560/
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2.2 การส่งคืนพัสดุ   ผู ้ยืมพัสดุต้องน าพัสดุกลับมาคืน ในสภาพที ่ใช้การได้ หากมี         
การช ารุด  ไม่สามารถใช้งานได้หรือเกิดการสูญหาย ผู้ยืมจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1.  ท าการแก้ไขซ่อมแซมให้สามารถใช้งานได้ดังเดิม 
2.  ชดใช้เป็นพัสดุที่เป็นประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะ คุณภาพอย่างเดียวกับของเดิม 
3.  ชดใช้เป็นเงินตามราคา ณ วันที่ยืม 

ซึ่งมีหลักเกณฑ์การชดเชย  ดังนี้  ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาคให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ 
ที่กระทรวงการคลังก าหนด ราชการส่วนท้องถิ่น ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย หรือส่วนบริหาร
ราชการเขตปกครองแบบพิเศษก าหนด และหน่วยงานอื่นให้เป็นตามที่หน่วยงานก าหนด 

ส่วนการยืมพัสดุสิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานให้ยืมเมื่อมีความจ าเป็นเร่งด่วน จัดหาไม่ทันต่อ         
การใช้งาน และหน่วยงานผู้ให้ยืมมีพัสดุเพียงพอที่จะให้ยืมได้ ไม่ส่งผลเสียหายแก่หน่วยงานและต้องมี
หลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร 
 

 

 

สว่นที ่3  การบ ารงุรกัษา การตรวจสอบ 

3.1 การบ ารุงรักษา  หน่วยงานต้องจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง  
มีสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา หากมีการช ารุดเสียหายต้องท าการซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพเดิม และต้อง
มกีารจัดท าแผนการบ ารุงรักษาที่เหมาะสมและค านึงถึงระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงด้วย 

3.2 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี   ให้หัวหน้าหน่วยงานหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุแต่งตั้ง
ผู้รับผิดชอบตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีและตรวจนับพัสดุคงเหลือ ณ สิ้นงวด ภายในเดือน
สุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณ แล้วน าเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันท าการ
นับจากวันเริ่มตรวจสอบ และให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 1 ชุด  ส าเนารายงานไปยังส านักงาน                
การตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมส าเนาไปยังหน่วยงานต้นสังกัด 

ส่วนที่ 4  การจ าหน่ายพัสดุ 

4.1 การจ าหน่ายพัสดุ เมื่อท าการตรวจสอบพัสดุแล้ว หากพัสดุใดหมดความจ าเป็น หรือ
พบว่าใช้แล้วสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย ให้เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาด าเนินการ
ดังต่อไปนี้ 
 

 เมื่อครบก าหนดยืม ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่ มีหน้าที่ติดตาม 

ทวงคืนพัสดุ ภายใน 7 วัน 
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วธิกีาร รายละเอยีด 
1. ขาย ให้ด าเนินการขายทอดตลาดก่อน แต่หากใช้วิธีการขายทอดตลาดแล้วไมเ่ปน็

ผลดี  ให้ใช้วิธีที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้  ยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้ 
(ก) การขายพัสดุที่มีราคาซื้อหรือรวมกันไม่เกิน 500,000 บาท              

จะขายโดยวิธีการเฉพาะหรือตกลงราคาโดยไม่ต้องขายทอดตลาดก่อนก็ได้ 
(ข) การขายให้หน่วยงานรัฐหรือองค์การสาธารณกุศล1 ให้ขาย โดยวิธี

เฉพาะเจาะจงหรือการเจรจาตกลงราคา 
(ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น โทรศัพท์ แท็บเล็ต ให้แก่

เจ้าหน้าที่ที่หน่วยงานมอบหมายให้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลพ้นจากหน้าที่
หรืออุปกรณ์พ้นระยะเวลาการใช้งาน ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการ
เจรจาตกลงราคากัน  

2. แลกเปลี่ยน ให้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนดในระเบียบฯ 
3. โอน  ให้โอนให้หน่วยงานของรัฐ หรือการขายให้หน่วยงานรัฐหรือองค์การสาธารณ

กุศล และต้องมีหลักฐานการส่งมอบไว้ดว้ย 
4. แปรสภาพหรือท าลาย ตามหลักเกณฑ์ และวธิีการที่หนว่ยงานก าหนด 

 

** หมายเหต ุ เงนิทีไ่ดจ้ากการจ าหน่ายพัสด ุใหป้ฏิบตัติามกฎหมายว่าดว้ยงบประมาณหรือกฎหมายที่
เกี่ยวขอ้งทางการเงนิของหนว่ยงานนัน้ 

 

 

4.2 การจ าหน่ายเป็นสูญ กรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่                    
ไม่สามารถชดใช้ได้หรือมีตัวพัสดุแต่ไม่สมควรท าการจ าหน่ายพัสดุ ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตาม
หลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. ถา้พัสดุมรีาคาซื้อ หรอืไดม้ารวมกนัไมเ่กิน 1,000,000 บาท ใหห้วัหน้าหน่วยงาน
ของรฐัเปน็ผู้พิจารณาอนุมตั ิ 

2. ถ้าพัสดุมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ให้ด าเนินการโดย 
(ก) ราชการส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอ านาจของกระทรวงการคลัง 
(ข) ราชการท้องถิ่น ให้เป็นอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด หรือผู้ที่ท าหน้าที่

ปกครองท้องที่นั้น ๆ 

                                                           
1 หมายถึง มูลนิธิหรือสมาคมที่ได้รับการประกาศก าหนดให้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร 

 โดยปกติต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจาก 

วันที่หัวหน้าหน่วยงานสั่งการ 



หน้า 6 จาก 6 
 

(ค) หน่วยงานของรัฐอื่น ให้หน่วยงานเป็นผู้ก าหนดผู้มีอ านาจในการอนุมัติ และ
รัฐวิสาหกิจที่มีความจ าเป็นต้องก าหนดวงเงินการจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญที่ไม่ได้ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ให้ 
เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบและให้รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เมื่อท าการจ าหน่ายพัสดุ หรือจ าหน่ายเป็นสูญแล้วให้ลงจ่ายพัสดนุั้นออกจากบัญชี 

หรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบ              

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ลงจ่ายพัสด ุ

ผู้จัดท า 
1. นางสาวจันทน์สุดา  วงษ์มาลยั   
    นักจัดการงานทั่วไปช านาญการพิเศษ  รักษาการในต าแหน่ง 

    ผู้เชี่ยวชาญด้านตรวจสอบภายใน 
2. นางสาววธูสริิ  ชะลอกลาง 
    นักวิชาการตรวจสอบภายใน 


