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แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ 

 1. ให้บุคลากรของ สป.พณ ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/ค าสั่ง ที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 
 2. บุคลากรของ สป.พณ จะต้องไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพ่ือประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
เช่น การขอใช้รถราชการในธุระส่วนตัว  หรือการน าวัสดุเครื่องใช้ส านักงานกลับไปใช้เป็นการส่วนตัวที่บ้าน  
 3. บุคลากรของ สป.พณ จะต้องดูแล รักษา และใช้ทรัพย์สินของราชการอย่างประหยัดและคุ้มค่า 
 4. ผู้ที่ประสงค์จะยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้เพ่ือกิจการ หรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ    
ไม่ว่าจะเป็นการยืมภายในหน่วยงานเดียวกันหรือต่างหน่วยงาน จะต้องได้รับอนุมัติจาก ผอ.กอง/ผอ.ศูนย์/     
ผอ.สถาบัน/กลุ่มงานเทียบเท่าระดับกอง ซึ่งเป็นหน่วยงานผู้ครอบครองพัสดุที่ให้ยืม ก่อนน าทรัพย์สินไปใช้ 
ยกเว้น การยืมทรัพย์สินระหว่างหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงพาณิชย์  
 5.  ผู้ที่ประสงค์จะยืมทรัพย์สินของราชการไปใช้เพ่ือกิจการ หรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
นอกสถานที ่จะต้องได้รับอนุมัติจากปลัดกระทรวงพาณิชย์ 
 6. ให้ ผอ.กอง/ผอ.ศูนย์/ผอ.สถาบัน/กลุ่มงานเทียบเท่าระดับกอง มีหน้าที่ก ากับดูแล และ 
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของราชการของบุคลากรในสังกัด ให้มีการใช้งานที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์ และไม่ให้มีการน าทรัพย์สินของราชการไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว หรือให้ผู้อ่ืน 
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มาตรการการก ากับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  “การบริหารพัสดุ” 
หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบ การบ ารุงรักษา และการจ าหน่ายพัสดุ 
โดยส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ ก าหนดขั้นตอนและวิธีการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีข้ันตอนดังนี้ 

การเก็บและการบันทึก 
 เมื่อเจ้าหน้าที่หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ได้รับมอบพัสดุแล้วให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 1. ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แยกเป็นชนิดและแสดงรายการ โดยให้มีหลักฐานการ
รับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย 
 2. เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียน 

การเบิกจ่ายพัสดุ 
  1. การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุ ให้เจ้าหน้าที่ที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก 
  2. การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ      
มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ  เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ    
  3 ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ  (ถ้ามี)  แล้วลงบัญชี 
หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐาน  

การยืม 
  1. การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ จะกระท ามิได้  
  2. การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผล
และก าหนดวันส่งคืน   
                     2.1 การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ  จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ   
ผู้ให้ยืม 
   2.2 การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติ 
จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น  แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
  3. ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย  หาก
เกิดช ารุดเสียหาย  หรือใช้การไม่ได้  หรือสูญหายไป  ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสีย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง  หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท  ชนิด  ขนาด  ลักษณะและคุณภาพ อย่างเดียวกัน หรือ
ชดใช้เป็นเงินตามราคาท่ีเป็นอยู่ในขณะยืม 
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  4. การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ  ให้กระท าได้เฉพาะเมื่อ
หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน  จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการและ
หน่วยงานของรัฐ  ผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ  พอที่จะให้ยืมได้  โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน 
และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร  ทั้งนี้  โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็น
ประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม  
  5. เมื่อครบก าหนดยืม  ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืมไปคืน 
ภายใน ๗ วัน  นับแต่วันครบก าหนด 

การบ ารุงรักษา 
  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ ที่พร้อมใช้
งานได้ตลอดเวลา  โดยให้มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการ ซ่อมบ ารุงด้วย ใน
กรณีท่ีพัสดุเกิดการช ารุด  ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพ พร้อมใช้งานโดยเร็ว 

การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 1. ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้า
หน่วยพัสดุ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ ตามความจ าเป็น  เพื่อตรวจสอบ
การรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่ เพียงวันสิ้นงวดนั้น 
 2. ในการตรวจสอบตามข้อ 1 ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรก ของ
ปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่  พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี หรือทะเบียน
หรือไม่  มีพัสดุใดช ารุด  เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จ าเป็น ต้องใช้ในหน่วยงาน
ของรัฐต่อไป  แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐  วันท าการ  นับแต่วัน
เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น    
 3. เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐ ๑ ชุด  และส่งส าเนารายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุด  พร้อมทั้งส่ง
ส าเนารายงาน ไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุด  ด้วย  
  4. เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ และปรากฏว่ามีพัสดุช ารุด  
เสื่อมสภาพ  หรือสูญไป  หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบ    
หาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง  เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า  เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งาน
ตามปกติ  หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้  
ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่าจะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย  ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการตามกฎหมาย
และระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป  
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การจ าหน่ายพัสดุ  
    1. หลังจากการตรวจสอบแล้ว  พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐ ต่อไป
จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณา สั่งให้
ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด  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  ให้แก่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่  เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว 
พ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว  ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
      การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  โดยให้ผู้ที่ได้รับ 
มอบหมายท าการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด  กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจ าหน่าย 
เป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด  หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบัน ของ
พัสดุนั้น ณ เวลาที่จะท าการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุ ที่ไม่มี
การจ าหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพ
และสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย  ทั้งนี้  ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ ราคา
ประเมินดังกล่าวโดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 
 หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ด าเนินการก็ได้  
 (๒) แลกเปลี่ยน  ให้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้  
 (๓) โอน  ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ  หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) 
แห่งประมวลรัษฎากร  ทั้งนี้  ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
 (๔) แปรสภาพหรือท าลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐก าหนด การด าเนินการ
ตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน  นับถัดจากวันที่หัวหน้า หน่วยงานของรัฐสั่งการ 
 2. เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น  หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ  
แล้วแต่กรณี  
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การจ าหน่ายเป็นสูญ 
 1. ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  หรือมี
ตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรด าเนินการขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือท าลาย  ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ  
ตามหลักเกณฑ์  ดังต่อไปนี้  
  (๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
  (๒) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ  หรือได้มารวมกันเกิน  ๑,๐๐๐,๐๐๐  บาท  ให้ด าเนินการดังนี้ 
  (ก) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอ านาจของกระทรวงการคลัง 
  (ข) ราชการส่วนท้องถิ่น  ให้อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด   ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานคร หรือนายกเมืองพัทยา  แล้วแต่กรณี  เป็นผู้อนุมัติ 
  (ค) หน่วยงานของรัฐอ่ืน  ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐ
นั้นก าหนด 
 
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน  
 1. เมื่อได้ด าเนินการขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือท าลาย หรือการจ าหน่ายเป็นสูญ
แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที  แล้วแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น  
  ส าหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่
กฎหมาย ก าหนดด้วย  
 2. ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วย
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่  หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม  แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว  ถ้าไม่มีระเบียบ
อ่ืนใดก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ด าเนินการขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือท าลาย เงินที่ได้จากการ
จ าหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่ายด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือการจ าหน่ายเป็นสูญ และการ    
ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน โดยอนุโลม 
 

-------------------------------------------------------- 
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ขั้นตอนการก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบและจ าหน่ายพัสดุ 

1.  การก ากับดูแล 
               1.1 เมื่อได้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ด าเนินการตรวจรับครุภัณฑ์มาแล้ว เจ้าหน้าที่         
ผู้ควบคุมดูแลพัสดุ จะด าเนินการลงทะเบียนคุมสินทรัพย์ หากมีมูลค่าที่ได้มาเกิน 10,000.-บาท จะบันทึก
ในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ GFMIS ) และหากมูลค่าที่ได้มาต่ ากว่า 
10,000.- บาท จะลงในทะเบียนคุมสินทรัพย์ต่ าว่าเกณฑ์และออกเลขทะเบียนคุมสินทรัพย์ 
                1.2 ส่งมอบสินทรัพย์ให้เจ้าหน้าที่ทีใ่ช้งานสินทรัพย์นั้นต่อไป 
                1.3 หากครุภัณฑ์ใดที่ช ารุด เสื่อมสภาพ หรือไม่มีความจ าเป็นต้องใช้งานในราชการ หรือได้รับ
ทดแทนแล้ว จะส่งคืนครุภัณฑ์ให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมดูแลพัสดุ 

2. การตรวจสอบและจ าหน่ายพัสดุประจ าปีงบประมาณ 
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 213 
              ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี  เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องด าเนินการเสนอหัวหน้าส่วนราชการหรือ
หัวหน้าหน่วยงานที่ดูแลพัสดุ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นเป็นคณะกรรมการตรวจสอบ 
พัสดุประจ าปี โดยผู้ที่จะเป็นกรรมการจะต้องไม่เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท าหน้าที่
ควบคุมดูแลพัสดุ  ส าหรับกรรมการที่จะจัดตั้งขึ้นจะมีจ านวน 1 คน หรือจะเป็นคณะกรรมการ มีจ านวน
หลายคนก็ได้ ขึ้นอยู่ที่ความจ าเป็น คือถ้าเป็นส านักงานพาณิชย์จังหวัดฯ  มีพัสดุในการควบคุมดูแลจ านวน
ไม่มาก จะแต่งตั้งกรรมการเพียงคนเดียวก็ได้  เพราะมีพัสดุในการควบคุมดูแลจ านวนไม่มาก เพื่อตรวจสอบ
การรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุ
ประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 
วันท าการ นับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 
                รายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ให้รายงานเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

1.   วัสดุคงเหลือประจ าปี มีการเบิก-จ่าย และคงเหลือครบถ้วนหรือไม่ 
2.   ครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปี  มีจ านวนครบถ้วนตามทะเบียนคุมหรือไม่ 

                 3.   มีพัสดุที่ช ารุด เป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ ที่เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน สิ้นเปลืองเงิน
งบประมาณในการบ ารุงรักษา ไม่มีความจ าเป็นใช้ในราชการต่อไป ได้รับครุภัณฑ์ใหม่ทดแทนแล้วหรือสูญ
หาย (ถ้ามี) เมื่อตรวจสอบพัสดุประจ าปีเสร็จ ให้ส่งรายงานผลการตรวจสอบให้ 
                      3.1.  ปลัดกระทรวงพาณิชย์ (หัวหน้าส่วนราชการ)  ทราบ  จ านวน 1 ชุด      
                      3.2.  ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค  จ านวน 1 ชุด     
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                 ถ้ามีครุภัณฑ์ที่ช ารุด  เสื่อมสภาพตามอายุการใช้งาน สิ้นเปลืองเงินงบประมาณในการ
บ ารุงรักษา ได้รับครุภัณฑ์ใหม่ทดแทนแล้วท าให้ไม่มีความจ าเป็นใช้ในราชการต่อไป  หรือสูญหาย  ให้ท า
บันทึกเสนอขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (กรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน)  โดยให้
ตรวจสอบว่าพัสดุที่ช ารุดฯ  ตามที่กรรมการหรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี รายงานมานั้นเป็น
จริงหรือไป   
               หลังจากการตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ว  ปรากฏว่ามีพัสดุที่ช ารุ ด  เสื่อมสภาพฯ จริง ให้
ด าเนินการขอความเห็นชอบในการจ าหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาดพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพหรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในราชการดังกล่าว โดยท าประกาศ และค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการฯ ดังนี้ 

                  1 ประกาศส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง  ก าหนดเวลาและเงื่อนไขการขาย
ทอดตลาดพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพ ประจ าปีงบประมาณ  
                  2 ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพและ
ประเมินราคาขายทอดตลาดพัสดุที่ช ารุด เสื่อมสภาพ ประจ าปีงบประมาณ  
                  3 ค าสั่งส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดพัสดุที่
ช ารุด เสื่อมสภาพ ประจ าปีงบประมาณ  

                เมื่อได้รับความเห็นชอบให้ด าเนินการจ าหน่ายสินทรัพย์   
                   1. ส่งประกาศไปที่หน่วยของรัฐที่ส่งประชาสัมพันธ์เผยแพร่ให้ฟรี เช่น  บรรณาธิการ
หนังสือพิมพ์ศูนย์รวมข่าวธุรกิจ และขึ้นเว็ปของส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์ เพ่ือประชาสัมพันธ์ ที่
หัวข้อประกาศจัดซื้อจัดจ้าง                                                                                                            
                   2. คณะกรรมการตรวจสอบสภาพและประเมินราคาขายทอดตลาดพัสดุช ารุด  มีหน้าที่ตั้ง
ราคาขาย พัสดุที่จะจ าหน่าย  โดยการเสนอรายงานการตีราคาพัสดุนั้น จะเสนอโดยวิธี  “ ลับ “ ถึงหัวหน้า
ส่วนราชการโดยตรง 
                    3. แต่งตั้งคณะกรรมการขายทอดตลาดพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพ มีหน้าที่ในการจ าหน่ายพัสดุ
นั้นๆ  เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุ ให้น าเงินส่งคลังเพ่ือเป็นรายได้แผ่นดินต่อไป และท าการตัดพัสดุนั้นๆ  
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน  และส่งรายงานไปที่ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบ
ภายใน 30วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุ 
 

-------------------------------------------------------- 
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ตัวอย่างการบันทึกทะเบียนคุมสินทรัพย์ต่ ากว่าเกณฑ์ 
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ประกาศการจ าหน่ายทรัพย์สินบนเว็บไซต์ส านักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์  

1. เข้าสู่ เว็บไซต์ www.ops.moc.go.th  เลือกประกาศจัดซื้อจัดจ้าง   
 

 
 

2. คลิกหัวข้อ ขายทอดตลาด 
 

 

ขายทอดตลาด 

ประกาศจัดซื้อ 
จัดจ้าง 

http://www.ops.moc.go.th/

