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ค านิยาม 
ส่วนที่ 3  การตรวจสอบพัสดปุระจ าป ี

ข้อ 213  ภายในเดือนสุดท้ายก่อนส้ินปีงบประมาณของทุกปี  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้า 
หน่วยพัสดุ ตามข้อ 205  แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าท่ีตามความจําเป็น      
เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีท่ีผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยู่เพียงวันส้ินงวดนั้น 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทําการวันแรก ของ
ปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่มี
พัสดุใดชํารุด  เส่ือมคุณภาพ  หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งต้ังภายใน 30 วันทําการ นับแต่วันเริ่มดําเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น 

เมื่อแต่งต้ังได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ    
1 ชุด  และส่งสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด  พร้อมท้ังส่งสําเนารายงานไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 1 ชุด ด้วย 
 

ข้อ 214  เมื่อผู้แต่งต้ังได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ 213 และปรากฏว่ามี
พัสดุชํารุด เส่ือมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบ
หาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้นําความในข้อ 26 และข้อ 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีท่ีเห็นได้
อย่างชัดเจนว่า เป็นการเส่ือมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาส่ังการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้ 

ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการ          
ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของทางราชการ หรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป 

 
 
 
 

https://sites.google.com/site/rbcgd2560/


ส่วนที่ 4 การจ าหน่ายพัสด ุ
 ข้อ 215  หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจําเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ ต่อไปจะ
ส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าท่ีเสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณา ส่ังให้ดําเนินการ
ตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี ้ 
  (1) ขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให้นําวิธีท่ี
กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้  

(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะขายโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้  

(ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่ง
ประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน  

(ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น  โทรศัพท์เคล่ือนท่ี แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าท่ี ของรัฐท่ี
หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าท่ี เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าท่ีหรืออุปกรณ์ดังกล่าว พ้นระยะเวลา
การใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
 

 การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  โดยให้ผู้ท่ีได้รับ
มอบหมายทําการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด  กรณีท่ีเป็นพัสดุท่ีมีการจําหน่าย เป็น
การท่ัวไปให้พิจารณาราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบัน  ของพัสดุนั้น 
ณ เวลาท่ีจะทําการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีท่ีเป็นพัสดุ ท่ีไม่มีการจําหน่าย
ท่ัวไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานท่ีต้ังของ
พัสดุด้วย  ท้ังนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ ราคาประเมินดังกล่าวโดยคํานึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย  

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการท่ีให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดําเนินการก็ได้  
 

(2) แลกเปลี่ยน  ให้ดําเนินการตามวิธีการแลกเปล่ียนท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี้  
 

(3) โอน   ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวล
รัษฎากร ท้ังนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย  

 

(4) แปรสภาพหรือท าลาย   ตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีหน่วยงานของรัฐกําหนด การดําเนินการตาม
วรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันท่ีหัวหน้า หน่วยงานของรัฐส่ังการ  

 
 

ข้อ 216  เงินท่ีได้จากการจําหน่ายพัสดุ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ
กฎหมายท่ีเกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนท่ีใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ 
แล้วแต่กรณี 



การจ าหน่ายเป็นสูญ  
ข้อ 217  ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีตัว

พัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดําเนินการตามข้อ 215 ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี ้ 
(1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ใหห้ัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้

พิจารณาอนุมัติ  
(2) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ให้ดําเนินการดังนี ้ 

(ก) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอํานาจของกระทรวงการคลัง เป็น
ผู้อนุมัติ  

(ข) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอํานาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ  

(ค) หน่วยงานของรัฐอื่น ผู้ใดจะเป็นผู้มีอํานาจอนุมัติให้เป็นไปตามท่ีหน่วยงานของรัฐ นั้น
กําหนด 
 

รัฐวิสาหกิจใด มีความจําเป็นจะกําหนดวงเงินการจําหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่งแตกต่าง ไปจากท่ี
กําหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับ ความเห็นชอบแล้ว
ให้รายงานสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

 
 

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
ข้อ 218  เมื่อได้ดําเนินการตามข้อ 215 และข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าท่ีลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชี

หรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น  
สําหรับพัสดุท่ีต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งนายทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดด้วย 

 

ข้อ 219  ในกรณีท่ีพัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดชํารุด เส่ือมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ใน
ราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 213 และได้ดําเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิด
ของเจ้าหน้าท่ี หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณีเสร็จส้ินแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกําหนดไว้เป็นการเฉพะ 
ให้ดําเนินการตามข้อ 215 ข้อ 216 และข้อ 218 โดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 
 



หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการจ าหน่ายพัสดุประจ าปี  

1.หน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือผู้รับมอบอ านาจ  
1) แต่งต้ังผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามระเบียบฯ ข้อ 213 (ห้ามแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ี)  
2) พิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ  
3) กรณีมีพัสดุชํารุดเส่ือมสภาพ และเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเส่ือมสภาพ เนื่องจากการ 

ใช้งานตามปกติหรือสูญหายไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ พิจารณาส่ังการ
ให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้โดยไม่ต้องแต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง  

4) กรณีท่ีเห็นได้ชัดเจนว่ามีพัสดุชํารุดเส่ือมสภาพ เนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไป 
ตามธรรมชาติหรือไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอํานาจ 
พิจารณาส่ังการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไป  

5) แต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (ตามระเบียบฯ ข้อ 214)  
6) พิจารณารายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง จากคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีท่ี

เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเส่ือมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาส่ังการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไป  

 
 2. หน้าที่ของเจ้าหน้าที ่ 

1) จัดเตรียมรายการทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงาน และเอกสารท่ีเกี่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อ 
การตรวจสอบของผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ  

2) อํานวยความสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ  
3) สรุปผลการตรวจสอบพัสดุ และเสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการจําหน่ายพัสดุ ชํารุด 

เส่ือมสภาพ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาส่ังการ  
4) เสนอคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินราคาและคณะกรรมการจําหน่ายพัสดุท่ีชํารุด 

เส่ือมสภาพต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รบัมอบอํานาจ  
5) เสนอรายงานผลการประเมินราคา จัดทําประกาศขายทอดตลาดพัสดุท่ีชํารุดเส่ือมสภาพ  

ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติใช้ราคาขั้นต่ํา  
6) แจ้งคณะกรรมการจําหน่าย ประกาศขายทอดตลาด และการกําหนดราคาขั้นต่ํา  
7) เสนอรายงานผลการจําหน่ายครุภัณฑ์ ชํารุด เส่ือมสภาพ และขออนุมัติขนย้ายต่อหัวหน้า 

หน่วยงานของรัฐ  
8) รวบรวมเอกสารท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพัสดุประจําปี รายงานให้สํานักงานการตรวจ 

เงินแผ่นดิน  
9) ลงจ่ายพัสดุฯ ตามท่ีได้รับการอนุมัติให้จําหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน  
 
 



3. หน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที ่ 
  ตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อยของระเบียบและกระบวนการเป็นไปตามท่ีเจ้าหน้าท่ี เสนอ
ความเห็นเกี่ยวกับวิธีการจําหน่ายพัสดุชํารุด เส่ือมสภาพ เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้รับมอบ อํานาจ
พิจารณาส่ังการ  
 
 
 4. หน้าที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  

1) จัดทําแผนการตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25..... ให้กรรมการแต่ละ 
หน่วยงานวางแผนดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25.... เสนอต่อผู้บังคับบัญชาทราบ 
ภายในวันท่ี 30 กันยายน 25.... หากเจ้าหน้าท่ีสํานักงานการตรวจเงนิแผ่นดินเข้าร่วมสังเกตการณ์ในการ 
ตรวจสอบพัสดุประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 25...... คณะกรรมการจะต้องส่งมอบแผนงานดังกล่าว ให้กับ 
เจ้าหน้าท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

2) ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ. 2560 ข้อ 213 วรรคสอง  

3) ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ  งวดต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 256..... ถึงวันท่ี 30 กันยายน 256.....  
4) ตรวจนับพัสดุประเภทคงเหลืออยู่ ณ วันท่ี 30 กันยายน 256.....  
5) ดําเนินการตามหน้าท่ีและแนวปฏิบัติในการตรวจสอบพัสดุประจําปีตามเอกสารแนบท้ายคํา 

ส่ังนี้  
6) รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้บังคับบัญชาฯ ภายใน 30 วันทําการ นับต้ังแต่วันเริ่ม 

ดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น หากดําเนินการไม่แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ขยายเวลาต่อไป คราว ละ
ไม่เกิน 3 วันทําการ  

 
5. หน้าที่ของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง  

หน้าท่ีรับผิดชอบของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง  
1. ตรวจสอบสภาพพัสดุท่ีชํารุด เส่ือมคุณภาพ สูญไป ตามบัญชีรายการพัสดุท่ีจะ 

ดําเนินการขายทอดตลาด  
2. ในกรณีท่ีพัสดุชํารุดหากยังมีมูลค่าและยังไม่หมดอายุการใช้งานให้อยู่ในดุลยพินิจ

ของ คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง  พิจารณาว่าควรขายทอดตลาดได้หรือไม่  โดยตรวจสอบค่าซ่อม 
บํารุงรักษา หากราคาค่าซ่อมท่ีผู้รับจ้างประเมินราคาค่าซ่อมไว้สูงมาก และ ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ซ่อมแซมแล้ว
ไม่คุ้มค่า หรือราคาค่าซ่อมสูงกว่ามูลค่าทรัพย์สินท่ีเหลืออยู่ อาจนํามาเป็นเหตุผลในการ ขออนุมัติแทงจําหน่ายได้ 
ท้ังนี้ ต้องคํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก  

3. พิจารณาว่าพัสดุแต่ละรายการท่ีชํารุด เส่ือมสภาพ หรือสูญไปนั้น เพราะสาเหตุใด 
และ ต้อง มีผู้รับผิดชอบทางแพ่งหรือไม ่ 



4. เมื่อพิจารณาและตรวจสอบพัสดุ ตามรายละเอียดผลการตรวจสอบพัสดุประจําปี
แล้ว ให้รายงานผลการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพร้อมความเห็นเสนอหัวหน้าหน่วยงาน  

 
6.หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ า  ดังนี้  

การประเมินราคาขั้นต่ําพัสดุท่ีจะขายทอดตลาด ให้คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา  ใช้ดุลย
พินิจในการประมาณการราคาขั้นต่ํา  โดยอาศัยหลักเกณฑ์ในการพิจารณา ดังนี้  

1. ราคาท่ีซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดหรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันพัสดุนั้น  
2. ขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม  
3. ราคาตามลักษณะประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งานรวมทั้งสภาพและสถาน ท่ีต้ัง 

ของพัสดุกรณีไม่มีจําหน่ายท่ัวไป ท้ังนี้ให้คํานึงถึงประโยชน์ของทางราชการด้วย  
 
ข้อมูลที่คณะกรรมการฯ ต้องทราบเพื่อประกอบการประมาณการราคาขั้นต่ า  
1. ราคาทุนของทรัพย์สิน หรือราคาท่ีได้มาของทรัพย์สิน นั้น  
2. วัน เดือน ปี ท่ีได้มาทรัพย์สินนั้นเข้ามาสู่ระบบราชการ  
3. อายุการใช้งานของทรัพย์สิน นั้น  
 

7. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการด าเนินการขายพัสดุ  
1. ดําเนินการขายทอดตลาด ตามวัน เวลา และสถานท่ี ท่ีกําหนดในประกาศขายทอดตลาด  
2. จัดให้มีสมุดลงทะเบียนสําหรับผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสู้ราคาซื้อในการขายทอดตลาด  
3. เรียกหลักประกันการเข้าร่วมประมูลสู้ราคาซื้อจากผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูล  
4. จัดให้มีการประมูลสู้ราคาตามวัน เวลากําหนดในประกาศขายทอดตลาด ตามระเบียบฯ  
5. ดําเนินการอื่นใดตามข้อกําหนดของประกาศขายทอดตลาด และ ตามบทบัญญัติของ 

กฎหมายว่าด้วยการขายทอดตลาด  
6. เมือ่ได้ดําเนินการขายทอดตลาดแล้วได้ผลประการได้ให้รายงานพร้อมหลักฐานท่ีได้รับไว้ ต่อ

ผู้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินการขายทอดตลาด  
7. จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนบัถัดจากวันท่ีหัวหน้าของหน่วยงานของรัฐ  

ส่ังการ  
8. หน้าที่ความรับผิดชอบของคณะกรรมการส่งมอบพัสดุ  

1. ตรวจสอบหลักฐานการชําระเงินของผุ้ซื้อ  
2. ออกหนังสือแจ้งให้ผู้ซื้อพัสดุเข้าขนย้ายส่ิงของ  
3. นําพัสดุชํารุดส่งมอบให้กับผู้ซื้อโดยใบรับส่ิงของ  
4. รายงานผลการส่งมอบพัสดุเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอํานาจ เพื่อทราบ 

พร้อมแนบสําเนาใบรับส่ิงของและใบนําส่งเงินรายได้แผ่นดิน 



 

ขั้นตอนการปฏิบตัิงาน “การจ าหนา่ยพัสดุ” 
 

กระบวนการ “จําหน่ายพัสดุ” เป็นส่วนหนึ่งของการบริหารพัสดุ ท่ีมีความสําคัญจะทําให้หน่วยงานเกิด
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลจากการใช้ประโยชน์ของพัสดุท่ีมี อยู่อย่างคุ้มค่าสูงสุด ดังนั้นการจาํหน่ายพัสดุท่ีไม่
มีความจําเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไปก็เป็นหัวใจหลักสําคัญ ท่ีต้องมีการดําเนินการภายใต้กฎ ระเบียบ 
หลักเกณฑ์ และข้อบังคับต่างๆ ท่ีกําหนด  โดยมีหลายวิธีด้วยกัน  แล้วแต่กรณีท่ีเหมาะสมหรือตามหลักเกณฑ์ท่ี
ระเบียบกําหนด  เช่น  

1. การขาย  
2. การแลกเปล่ียน  
3. การโอน  
4. การแปรสภาพหรือทําลาย 

 

เพื่อให้แนวทางปฏิบัติการจําหน่ายพัสดุของสํานักงาน กศน.จังหวัดนครสวรรค์  เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน และสอดคล้องกับพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบ 
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  จึงขอสรุปข้ันตอนการปฏิบัติดังนี้ 
 

 1. หลังจากเสร็จส้ินการตรวจสอบพัสดุประจําปีเรียบร้อยแล้ว  หากผลปรากฏว่ามีพัสดุใด ชํารุด/
เส่ือมสภาพจากการใช้งาน หรือหมดความจําเป็นหากใช้ในราชการต่อไปจะส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมาก หรือสูญไป
เพราะเหตุใด  ให้เจ้าหน้าท่ีจัดทําคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง  เพื่อสอบทานความถูกต้องของ 
ทรัพย์สิน เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  โดยห้ามเป็นคณะเดียวกันกับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
เว้นแต่กรณีท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเส่ือมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาส่ังการให้ดําเนินการจําหน่ายต่อไปได้  ถ้าผลพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหา
ตัว ผู้รับผิดชอบด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบท่ีเกี่ยวข้องของทางราชการ
หรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป  ท้ังนี้ เพื่อเป็นการสอบทาน และการวางระบบการควบคุมภายในท่ีดีควร
แต่งต้ังคณะกรรมการ สอบหาข้อเท็จจริงทุกกรณีดังกล่าวตามข้างต้น  

2. เมื่อคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ดําเนินการตรวจสอบพร้อมรายงานการตรวจสอบหา 
ข้อเท็จจริงเสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเรียบร้อยแล้ว  โดยมีผลปรากฏว่าสอดคล้องตรงกันกับรายงานของ 
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปี ให้เจ้าหน้าท่ีดําเนินการสรุปรายงานสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อขออนุมั ติ 
จําหน่ายพัสดุพร้อมเสนอคําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินราคาขั้นตํ่า และคณะกรรมการดําเนินการขาย 
ทอดตลาด, คณะกรรมการแลกเปล่ียน, คณะกรรมการแปรสภาพหรือทําลาย แล้วแต่กรณีซึ่งการจําหน่ายพัสดุ 
ครั้งนี้ ให้เจ้าหน้าท่ีเป็นผู้วิเคราะห์วิธีที่ใช้ในการจําหน่ายพัสดุ เสนอต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาส่ัง 
ให้ดําเนินการตามวิธีอย่างใดอย่างหนึ่งตามหลักเกณฑ์ท่ีระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ 
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 215 และข้อ 217 กําหนด  ดังต่อไปนี้  



 
1. ขาย  

(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะขายโดยวิธี 
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงกันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้  

(ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7)  
แห่งประมวลรัษฎากร  ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงกัน  

(ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์  เช่น  โทรศัพท์เคล่ือนท่ี แท็บเล็ต ให้กับเจ้าหน้าท่ี ของรัฐท่ี
หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าท่ี เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าท่ีหรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้น ระยะเวลา
การใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน  

 
2. แลกเปลี่ยน  
ให้ดําเนินการตามวิธีการแลกเปล่ียนท่ีกําหนดไว้ในระเบียบนี ้ ส่วนท่ี 4 การแลกเปล่ียน ข้อ96–ข้อ100  
 
3. โอน  
ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร 

โดยให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกัน   
 
4. แปรสภาพหรือท าลาย 
ให้ดําเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการท่ีหน่วยงานของรัฐกําหนด  
 
5. การจ าหน่ายเป็นสูญ 
ในกรณีพัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่

สมควรดําเนินการขาย ให้จําหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ  ตามหลักเกณฑ์ท่ี ระเบียบฯกําหนด  ท้ังนี้ โดยปกติการ
จําหน่ายพัสดุให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันท่ีหัวหน้าหน่วยงานของรัฐส่ังการ  

 
ค าอธิบายเพิ่มเติม  

1. การขายตามข้อ (ข) ไม่กําหนดวงเงินท่ีซื้อหรือได้มารวมกันของทรัพย์สิน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้  
1.1 องค์การสถานสาธารณกุศลใด  มิได้มีรายนามสถานท่ีปรากฏอยู่ในประกาศราช กิจจา

นุเบกษา ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 47 (7) (ข) ถ้าหน่วยงานองค์การสถานสาธารณกุศลนั้น มีความ ประสงค์
จะซื้อทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมรีาคาซื้อหรือได้มารวมกันของพัสดุท่ีจะขายเกิน 500,000บาท รัฐนั้นจะ
ไม่สามารถขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้กับองค์การสถานสาธารณกุศลนั้นได้ (ต้องขายทอดตลาดก่อนเท่านั้น)  

1.2. องค์การสถานสาธารณกุศลใด  มีรายนามสถานท่ีปรากฏอยู่ในประกาศราชกิจจานุเบกษา
ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 47 (7) (ข) รัฐนั้นจะสามารถขายทรัพย์สินโดยวิธีเฉพาะเจาะจงให้กับ องค์การ
สถานสาธารณกุศลนั้นได้โดยจํากัดวงเงินท่ีซื้อหรือได้มารวมกันของทรัพย์สิน  



2. การโอนตามข้อ (3) ไม่กําหนดวงเงินท่ีซื้อหรือได้มารวมกันของทรัพย์สิน โดยมีหลักเกณฑ์ดังนี้  
2.1 องค์การสถานสาธารณกุศลใด มิได้มีรายนามสถานท่ีปรากฏอยู่ในประกาศราช กิจจา

นุเบกษาตามประมวลรัษฎากรมาตรา 47 (7) (ข) ถ้าหน่วยงานองค์การสถานสาธารณกุศลนั้น มีความ ประสงค์
จะรับโอนทรัพย์สินจากหน่วยงานของรัฐ ซึ่งรัฐนั้นจะไม่สามารถโอนทรัพย์สินให้กับองค์การสถาน สาธารณกุศล
นั้นได้  

2.2 องค์การสถานสาธารณกุศลใดมีรายนามสถานท่ีปรากฏอยู่ในประกาศราชกิจจานุเบกษา
ตามประมวลรัษฎากรมาตรา 47 (7) (ข) รัฐนั้นจะสามารถโอนให้กับองค์การสถานสาธารณกุศลนั้นได้  

3. เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ได้พิจารณาส่ังการให้ดําเนินการจําหน่ายพัสดุ  พร้อมลงนามคําส่ังของ
คณะกรรมการชุดต่างๆ  ตามบันทึกท่ีเสนอขออนุมัติไปนั้น  โดยจําหน่ายพัสดุตามหลักเกณฑ์ของแต่ละวิธี            
มีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังนี้ 

ผังกระบวนการปฏิบัติงาน (Work Flow) 
ภาพผังกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด 

 
ผู้รับผิดชอบ        กิจกรรม    ระยะเวลาด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
1.เจ้าหน้าท่ี              1 วันทําการ 

 
 
 
2.คณะกรรมการ 
สอบหาข้อเท็จจริง              1 วันทําการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เริ่มต้น 

รายงานขออนุมัติดําเนินการขายทอดตลาดพร้อม
แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 

ดําเนินการสอบหาข้อเท็จจริง  
พร้อมรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 



ผู้รับผิดชอบ        กิจกรรม    ระยะเวลาด าเนินงาน 
 
 
3.เจ้าหน้าท่ี              1 วันทําการ 
 
 
 
 
 
4.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ 
ผู้รับมอบอํานาจ              1 วันทําการ 
 
 
 
 
5.คณะกรรมการประเมิน 

ราคาข้ันตํ่า              5 วันทําการ 
 
 
 
 
 
 
6.เจ้าหน้าท่ี              1 วันทําการ 
 
 
 
 
 
7.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ 
ผู้รับมอบอํานาจ              1 วันทําการ 
 
 
 
 
8.เจ้าหน้าท่ี              20 วันทําการ 
 

 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

สรุปผลรายงานสอบหาข้อเท็จจริง  
พร้อมเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินราคาข้ันตํ่า

และคณะกรรมการขายทอดตลาด 

ดําเนินการประเมินราคาข้ันตํ่า  พร้อมรายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอํานาจ 

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

สรุปผลรายงานการประเมินราคาข้ันตํ่า   
พร้อมขออนุมัติออกประกาศขายทอดตลาด 

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

ออกประกาศขายทอดตลาด 



 
 
 
9.กรรมการขายทอดตลาด             1 วันทําการ 

 
 
 
 
10.เจ้าหน้าที่                   7 วันทําการ 

 
 
 
 
11.เจ้าหน้าที่                   3 วันทําการ 

 
 
 
 
 
 
 
ข้ันตอนการปฏิบัติงานการจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีการขายทอดตลาด  

ขั้นตอนท่ี 1  เมื่อหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้รับมอบอํานาจ เห็นชอบรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปี หาก
ปรากฏว่ามีพัสดุชํารุด เส่ือมสภาพ สูญไป หรือไม่จําเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ให้เจ้าหน้าท่ี จัดทํา
บัญชีพัสดุท่ีจะดําเนินการขายทอดตลาด  แล้วรายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้รับมอบอํานาจ เพื่อขออนุมัติ
ดําเนินการขายทอดตลาดพร้อมขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

 ขั้นตอนท่ี 2  คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริง  ดําเนินการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง ตามบัญชีพัสดุ 
ท่ีจะดําเนินการขายทอดตลาด แล้วรายงานผลเสนอหัวหน้าหน่วยงาน / ผู้รับมอบอํานาจ  

ขั้นตอนท่ี 3 เจ้าหน้าท่ีสรุปผลรายงานสอบหาข้อเท็จจริง และจัดทําบัญชีรายละเอียดพัสดุท่ีจะขาย 
ทอดตลาด พร้อมขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา และคณะกรรมการดําเนินการขาย 
ทอดตลาด  

ขั้นตอนท่ี 4 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ / ผู้รับมอบอํานาจ พิจารณาอนุมัติการขายพัสดุพร้อมแต่งต้ัง 
คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา และคณะกรรมการดําเนินการขายทอดตลาด  

ขั้นตอนท่ี 5 คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา  ดําเนินการประเมินราคาขั้นต่ําตามบัญชีรายละเอียด 
พัสดุท่ีจะขายทอดตลาด แล้วจัดทํารายงานเสนอหัวหน้าหน่วยงาน คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา 

ดําเนินการขายทอดตลาด 

รับชําระเงินครบถ้วน   
มอบพัสดุและนําเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน  
ทําหนังสือแจ้งสํานักงานตรวจสอบแผ่นดินหรือ

สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 

สิ้นสุด 



ดําเนินการประเมินราคาขั้นต่ําตามบัญชีรายละเอียด พัสดุท่ีจะขายทอดตลาด โดยคณะกรรมการฯ ต้องทราบ
ข้อมูลก่อนดําเนินการประเมิน ดังนี ้ 

1. ราคาทุนของทรัพย์สิน  หรือราคาท่ีได้มาของทรัพย์สินนั้น  
2. วัน/เดือน/ปี ท่ีรับทรัพย์สินนั้นเข้าสู่ระบบราชการ  
3. อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพของทรัพย์สินนั้น (ตารางอายุการใช้งานและอัตราค่า 

เส่ือมราคาทรัพย์สิน)  
4. คํานวณราคาทรัพย์สินนั้นด้วยวิธีเส้นตรง   การประเมินราคาขั้นต่ําให้อยู่ในดุลพินิจของ

คณะกรรมการประเมินราคาขั้นต่ํา   โดย อาศัยหลักเกณฑ์ดังนี้  
1) ราคาท่ีซื้อขายตามปกติในท้องตลาด  หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุ 

นั้น ณ เวลาท่ีจะขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม  
2) ราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิด ของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสถานท่ีต้ัง 

ของพัสดุ กรณีท่ีไม่มีจําหน่ายท่ัวไป  
ขั้นตอนท่ี 6  เจ้าหน้าท่ีสรุปผลรายงานประมาณการราคาขั้นต่ํา พร้อมขออนุมัติออกประกาศขาย 

ทอดตลาดเสนอหัวหน้าหน่วยงาน/ผู้รับมอบอํานาจ  
ขั้นตอนท่ี 7  หัวหน้าหน่วยงาน/ผู้รับมอบอํานาจ  พิจารณาอนุมัติให้ดําเนินการออกประกาศขาย 

ทอดตลาด  
ขั้นตอนท่ี 8  เจ้าหน้าท่ีจัดทําประกาศขายทอดตลาด  ปิดประกาศเผยแพร่ ณ สถานท่ีปิดประกาศของ 

หน่วยงาน และเว็บไซต์ของหน่วนงานฯ  อย่างน้อย 20 วัน นับถัดจากวันประกาศขายทอดตลาด 
ขั้นตอนท่ี 9  เมื่อถึงกําหนดวันขายทอดตลาด  ให้คณะกรรมการดําเนินการขายทอดตลาดดําเนินการ 

ดังนี ้ 
9.1 ดําเนินการขายทอดตลาดตาม วัน เวลา และสถานท่ี ท่ีกําหนดในประกาศขาย ทอดตลาด  
9.2 ให้ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลสู้ราคา  ลงช่ือในสมุดทะเบียนการขายทอดตลาด พร้อม 

เอกสารหลักฐาน ดังนี้  
- กรณีเป็นบุคคลธรรมดา ใช้สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชน  
- กรณีเป็นนิติบุคคล ใช้สําเนาทะเบียนบ้าน และสําเนาบัตรประชาชนพร้อม หนังสือรับรองนิติ

บุคคลท่ีนายทะเบียนรับรองไม่เกิน 3 เดือน นับถึงวันขาย ทอดตลาด และหนังสือมอบอํานาจ(ถ้ามี)  
9.3 เรียกหลักประกันการเข้าร่วมประมูลสู้ราคาซื้อจากผู้ประสงค์จะเข้าร่วมประมูลสู้ราคา เป็น

เงินสด หรือแคชเชียร์เช็คไม่น้อยกว่า ร้อยละ 20 ของประมาณราคาขั้นต่ําตามจํานวน เงินท่ีกําหนดไว้ในประกาศ
ขายทอดตลาดเพื่อเป็นหลักประกันการเข้าสู้ราคา  โดยออก ใบเสร็จรับเงินช่ัวคราวไว้เป็นหลักฐานการรับและคืน
เงินประกนั  

9.4 เชิญผู้ประสงค์เข้าประมูลสู้ราคาตามรายช่ือในสมุดลงทะเบียนการขายทอดตลาด เท่านั้น
เข้าห้องประมูลราคา บุคคลอื่นท่ีไม่มีรายช่ือห้ามเข้าในห้องประมูลสู้ราคา  



9.5 เมื่อถึงเวลาประมูลสู้ราคาให้ประธานกรรมการ หรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายจาก 
ประธานเป็นผู้ประกาศราคาท่ีจะขาย ซึ่งเป็นราคาท่ีไม่ควรตํ่ากว่าประมาณ  ราคาขั้นต่ํา  เมื่อผู้เข้าประมูลสู้ราคา
เสนอราคาในระหว่างดําเนินการขายทอดตลาด  ให้ขานราคาทุกครั้งท่ีมีการเสนอราคา  

9.6 เมื่อมีผู้ประมูลสู้ราคาเสนอราคาสูงสุด และไม่มีผู้เข้าประมูลสู้ราคารายอื่นท่ีเสนอราคา สูง
กว่านี้อีกแล้ว ให้ประธานกรรมการหรือกรรมการท่ีได้รับมอบหมายแสดง ความตกลงใน การขายทอดตลาดด้วย
การเคาะไม้ หรือ แสดงกิริยาอื่นอย่างใด อย่างหนึ่ง ตามจารีต ประเพณี การขายทอดตลาดเพื่อแสดงว่ารับราคา
ของผู้เข้า ประมูลสู้ราคารายนั้นเป็นผู้ชนะ การประมูล  

9.7 ทําหลักฐานข้อตกลงในการขายทอดตลาดกับผู้ชนะการประมูลไว้เป็น หนังสือต่อกันโดย 
ให้ผู้ซื้อลงช่ือไว้เป็นสําคัญด้วย  

9.8 ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ชําระเงินค่าพัสดุครบจํานวนท่ีประมูลทันท่ีท่ีการประมูลสินสุดลง 
ให้คืนหลักประกันฯ ให้ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ)  

- กรณีผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ไม่สามารถชําระเงินค่าพัสดุท่ีประมูลได้ในวันท่ี ประมูลราคาสิน
สุดลง ให้เรียกเงินค่ามัดจําไม่ตํ่ากว่าร้อยละ 30 ของราคาพัสดุท่ีประมูลได้ และ ผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ต้องนํา
เงิน ส่วนท่ีเหลืออีกร้อยละ 70 ของราคาท่ีประมูลได้  มาชําระให้ครบถ้วนภายใน 7 วันทําการนับจากวันท่ี
ประมูลราคาส้ินสุดลง  เมื่อผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) ชําระค่าพัสดุครบถ้วนแล้วให้คืนหลักประกันและทําหลักฐาน 
ข้อตกลงในการขายทอดตลาดไว้เป็นหนังสือต่อกันโดยให้ผู้ซื้อลงช่ือไว้เป็นสําคัญด้วย 

- กรณีท่ีผู้ซื้อละเลยไม่ชําระเงินค่าพัสดุท่ีประมูลได้  หรือเงินส่วนท่ีค้างชําระให้ครบ ตาม 
จํานวนภายในกําหนด ให้ทําการริบหลักประกันและเงินมัดจํา  และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มีอํานาจ) 
ทราบทันที  

- เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ (ผู้มีอํานาจ) ส่ังการให้คณะกรรมการฯ  ดําเนินการขาย 
ทอดตลาดใหม่อีกครั้งโดยไม่ต้องขออนุมัติอีกหากดําเนินการแล้วเงินท่ีได้จากการขายทอดตลาดพัสดุไม่คุ้มราคา
เท่ากับการขายทอดตลาดครั้งก่อน ให้เรียกเงินส่วนท่ีขาด จากผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) รายเดิม โดยให้นําเงิน
ส่วนท่ีขาดมาชําระเงินภายใน 15 วัน นับแต่ วันท่ีผู้ชนะการประมูล (ผู้ซื้อ) รายเดิม ได้รับแจ้ง หากไม่มาชําระ
ตามกําหนดให้ส่งเรื่องให้ สํานักกฎหมาย สํานักงาน กศน. ดําเนินการโดยด่วน  

9.9 สําหรับผู้เข้าประมูลท่ีไม่ชนะการประมูลให้คืนหลักประกันฯ ทันท่ี ท่ีการประมูลส้ินสุด โดย
ให้นําใบเสร็จรับเงินช่ัวคราวพร้อมหลักฐานยืนยันและลงนามรับหลักประกันคืนในสมุด ลงทะเบียนด้วย  

9.10 กรณีดําเนินการขายทอดตลาดไม่ได้ผลเนื่องจากราคาประมาณการขั้นตํ่าสูงไป และไม่มี 
ผู้สนใจเข้าประมูลสู้ราคาให้พิจารณาปรับลดราคาประมาณการขั้นตํ่าลงให้เหมาะสม แล้วดําเนินการขายใหม่ 
หากดําเนินการขายใหม่ไม่น้อยกว่า 2 ครั้ง แล้ว ยังไม่ได้ผลให้พิจารณา จําหน่ายโดยวิธีการอื่นต่อไปโดยรายงาน
ผลให้หัวหน้า หน่วยงานทราบ  

ขั้นตอนท่ี 10  เงินท่ีได้จากการขาย  ให้หน่วยงานท่ีดําเนินการขายทอดตลาดนําส่งเงินเป็นรายได้ 
แผ่นดิน  กรณีเป็นการขายทอดตลาดพัสดุงานเงินทุนหมุนเวียน ให้นําเข้าบัญชีของงานเงินทุนหมุนเวียน  



ขั้นตอนท่ี 11  เมื่อดําเนินการขายทอดตลาดเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน รวบรวม 
เอกสารหลักฐานรายงานหัวหน้าหน่วยงาน (ผู้มีอํานาจ) และบันทึกจ่ายพัสดุ ท่ีขายทอดตลาดออก จากทะเบียน
คุมทรัพย์สิน หรือบัญชีวัสดุ แล้วแต่กรณีทันที และจัดทําหนังสือแจ้ง สํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรือสํานักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  สําหรับพัสดุท่ีมีการจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียน หมายเหตุ การ
จําหน่ายพัสดุทุกชนิดท่ีมีตราเครื่องหมายกรม และ/หรือหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ ให้ลบ เครื่องหมายกรม และ/
หรือหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ออกให้หมดก่อนส่งมอบพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ภาพผังกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีการเฉพาะเจาะจง 
 

ผู้รับผิดชอบ        กิจกรรม    ระยะเวลาด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
1.เจ้าหน้าท่ี              1 วันทําการ 

 
 
 
2.คณะกรรมการ 
สอบหาข้อเท็จจริง              5 วันทําการ 
 
 
 
 
3.เจ้าหน้าท่ี              1 วันทําการ 
 
 
 
 
 
4.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ 
ผู้รับมอบอํานาจ              1 วันทําการ 
 
 
 
 
5.คณะกรรมการประเมิน 

ราคาข้ันตํ่า              5 วันทําการ 
 
 
 
 

 

เห็นชอบ 

เริ่มต้น 

รายงานขออนุมัติดําเนินการขายพัสดุพร้อมแต่งต้ัง
คณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจรงิ 

ดําเนินการสอบหาข้อเท็จจริง  
พร้อมรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

สรุปผลรายงานสอบหาข้อเท็จจริง  
พร้อมเสนอแต่งต้ังคณะกรรมการประเมินราคาข้ันตํ่า

และคณะกรรมการขายทอดตลาด 

ดําเนินการประเมินราคาข้ันตํ่า  พร้อมรายงาน
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอํานาจ 

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 



(ต่อ) 
ผู้รับผิดชอบ        กิจกรรม    ระยะเวลาด าเนินงาน 
 
 
 
6.เจ้าหน้าท่ี              1 วันทําการ 
 
 
 
 
 
7.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ 
ผู้รับมอบอํานาจ              1 วันทําการ 
 
 
 
 
8.เจ้าหน้าท่ี              5 วันทําการ 
 

 
 
 
 
9.กรรมการขายเฉพาะเจาะจง             1 วันทําการ 

 
 
 
 
10.เจ้าหน้าที่                   7 วันทําการ 

 
 
 
 
11.เจ้าหน้าที่                   3 วันทําการ 

 
 
 
 

เห็นชอบ 

เห็นชอบ 

สรุปผลรายงานการประเมินราคาข้ันตํ่า   
พร้อมขออนุมัติการขาย 

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

คณะกรรมการขายติดต่อผู้ซื้อหรือได้รับการติดต่อ
จากผู้ซื้อแล้วดําเนินการขออนุมัติรับราคาขาย 

รับชําระเงินครบถ้วน   
มอบพัสดุและนําเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 

ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน  
ทําหนังสือแจ้งสํานักงานตรวจสอบแผ่นดินหรือ

สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 

สิ้นสุด 

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 



ภาพผังกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีการแลกเปลี่ยน 
 

ผู้รับผิดชอบ        กิจกรรม    ระยะเวลาด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
1.เจ้าหน้าท่ี              1 วันทําการ 

 
 
 
2.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ 
ผู้รับมอบอํานาจ              1 วันทําการ 
 
 
 
 
3.เจ้าหน้าท่ี              1 วันทําการ 
 
 
 
 
 
4.คณะกรรมการพิจารณา 
การแลกเปลี่ยนพัสดุ             3 วันทําการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ 

เริ่มต้น 

รายงานขออนุมัติดําเนินการแลกเปลี่ยน 

พร้อมแต่งต้ังคณะกรรมการพิจารณาดําเนินการ
แลกเปลี่ยนและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

แจ้งคณะกรรมการพิจารณาการแลกเปลี่ยนพัสดุ 

พิจารณา 

ดําเนินการแลกเปลี่ยนพัสดุ  
และรายงานผลการแลกเปลี่ยนพัสดุ 

ไม่เห็นชอบ 



ผู้รับผิดชอบ        กิจกรรม    ระยะเวลาด าเนินงาน 
5.เจ้าหน้าท่ี 
                    1 วันทําการ 
 
 
 
 
6.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ 
ผู้รับมอบอํานาจ              1 วันทําการ 

 
 

(ต่อ) 
 
 
 
7.เจ้าหน้าท่ี              1 วันทําการ 
 
 
 

 
 
8.เจ้าหน้าท่ี              3 วันทําการ 
 
 
 
 
 
9.เจ้าหน้าท่ี              1 วันทําการ 
 
 

 
 
10.เจ้าหน้าที่              1 วันทําการ 
 
 
 
 
 

เห็นชอบ 

สรุปผลรายงานการแลกเปลี่ยนของคณะกรรมการ 

พิจารณา 

ไม่เห็นชอบ 

แจ้งหน่วยงานที่รับแลกเปลี่ยนพัสดุ/
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ส่งมอบและตรวจรับพัสดุที่รับแลกเปลี่ยน/
รายงานผลการตรวจรับพัสดุ 

สรุปผลการตรวจรับ และลงรับ-จ่าย พัสดุ 

ทําหนังสือแจ้งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือ
สํานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค 

สิ้นสุด 



ภาพผังกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีการโอน 
 

ผู้รับผิดชอบ        กิจกรรม    ระยะเวลาด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
1.เจ้าหน้าท่ี              1 วันทําการ 

 
 
 
2.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ 
ผู้รับมอบอํานาจ              1 วันทําการ 
 
 
 
 
3.เจ้าหน้าท่ี              1 วันทําการ 
 
 
 
4.คณะกรรมการสง่มอบ 
พัสดุที่โอน                  1 วันทําการ 
 
 
 
 
5.เจ้าหน้าท่ี 
                    1 วันทําการ 
 
 
 
 
6.เจ้าหน้าท่ี 
                    1 วันทําการ 

 
 

เห็นชอบ 

เริ่มต้น 

รายงานขออนุมัติดําเนินการจําหน่าย(โอน) 
พร้อมแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริง 

แจ้งหน่วยงานผู้ขอรับโอนพัสดุ 

ตัดพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

พิจารณา 

ส่งมอบพัสดุที่โอน 

ไม่เห็นชอบ 

รายงานการโอนพัสดุ/ 

แจ้งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน 

สิ้นสุด 



ภาพผังกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีการแปรสภาพหรือท าลาย 
ผู้รับผิดชอบ        กิจกรรม    ระยะเวลาด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
1.เจ้าหน้าท่ี              1 วันทําการ 

 
 
 
2.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ 
ผู้รับมอบอํานาจ              1 วันทําการ 
 
 
 
 
3.เจ้าหน้าท่ี              1 วันทําการ 
 
 
 
4.คณะกรรมการ          
               10-15 วันทําการ
                  
     
 
 
 
5.เจ้าหน้าท่ี 
                    1 วันทําการ 
 
 
6.เจ้าหน้าท่ี 
                    1 วันทําการ 

 
 
 

เห็นชอบ 

เริ่มต้น 

รายงานขออนุมัติดําเนินการแปรสภาพหรือ
ทําลายพัสดุ พร้อมแต่งต้ังคณะกรรมการแปร

สภาพหรือทําลายพัสดุ 

จัดทําบันทึกแจ้งคณะกรรมการดําเนินการแปรสภาพ
หรือทําลาย 

สรุปรายงานการแปรสภาพหรือทําลาย 

เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/ผู้รับมอบอํานาจ 
ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 

พิจารณา 

ดําเนินการแปรสภาพ หรือทําลาย  
พร้อมรายงานผลการแปรสภาพหรือทําลาย 

ไม่เห็นชอบ 

ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน
และแจ้งผลการแปรสภาพหรือทําลาย 

สิ้นสุด 



ภาพผังกระบวนการปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจ าหน่ายพัสดุโดยวิธีการจ าหน่ายเป็นสูญ 
ผู้รับผิดชอบ        กิจกรรม    ระยะเวลาด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
1.หน่วยงานควบคุมดูแล         ทันทีหรือไม่เกิน 15 วัน 
ทรัพย์สิน/เจ้าหน้าท่ี          นับแต่รู้หรือทราบความเสียหาย 

 
 
2.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/           1 วันทําการ 
ผู้รับมอบอํานาจ              
 
 
3.คณะกรรมการตรวจสอบ             โดยไม่ชักช้า ไม่เกิน 15 วัน 
ข้อเท็จจริง               
 
 
4.หัวหน้า/เจ้าหน้าท่ี             ไม่ควรเกิน 60 วัน
               นับแต่วันที่แต่งต้ัง 
                  
 
5.หัวหน้า/เจ้าหน้าท่ี             1 วันทําการ 
 
 
 
6.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/            1 วันทําการ 
ผู้รับมอบอํานาจ              
 
 
7.หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ/             ทันท ี
ผู้รับมอบอํานาจ               
                
8.เจ้าหน้าท่ี                  1 วันทําการ 
               

 
 

ไม่อนุมัติ 

อนุมัติ 

เริ่มต้น 

ตรวจสอบพัสดุ 

จัดทําบันทึกแจ้งคณะกรรมการดําเนินการแปร
สภาพหรือทําลาย 

ขออนุมัติจําหน่ายพัสดุ 

พิจารณา 

สรุปผลการตรวจสอบของคณะกรรมการสอบ 

หาข้อเท็จจริง 

ไม่อนุมัติ 

สิ้นสุด 

อนุมัติ 

บันทึกจ่าย/รายงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

พิจารณา 

เก็บเอกสาร 


