
การควบคุม

และการจ าหน่ายพสัดุ

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพสัดุ 
พ.ศ. 2535 และทีแ่ก้ไขเพิม่เตมิ



พสัดุของส่วนราชการไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด

แผนภูมแิสดงขั้นตอนการด าเนินการควบคุมและการจ าหน่ายพสัดุ

หน่วยงานที่ต้องการใช้พสัดุและหน่วยพสัดุที่ควบคุม
ด าเนินการเบิก – จ่าย ตามข้อ 153 - 154

ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่มีพสัดุไว้จ่าย
ด าเนินการตรวจสอบพสัดุประจ าปี ตามข้อ 155 - 156

ด าเนินการจ าหน่ายในกรณทีี่ปรากฏว่า มีพสัดุหมดความจ าเป็น 
หรือหากใช้ในราชการต่อไปจะส้ินเปลอืงค่าใช้จ่ายมาก หรือสูญไป 

โดยไม่มผู้ีรับผดิ ตามข้อ 157 - 159

ด าเนินการควบคุมและเกบ็รักษา ตามข้อ 151 - 152

ลงจ่ายพสัดุที่จ าหน่ายแล้วออกจากบัญชีหรือ
ทะเบียนควบคุม ตามข้อ 160

การให้ส่วนราชการอืน่
หรือบุคคลยมืพสัดุ
ไปใช้ในกจิการที่เป็น

ประโยชน์ต่อ
ทางราชการ 

ตามข้อ 146 - 150

ด าเนินการในกรณทีี่
พสัดุเกดิการช ารุด
เส่ือมคุณภาพหรือ

สูญไป หรือไม่จ าเป็น
ต้องใช้ในราชการต่อไป
ก่อนการตรวจสอบ
พสัดุ ประจ าปี 
ตามข้อ 161



การยืม

การควบคมุ

การจ าหน่าย

ส่วนที ่1

ส่วนที่ 2

ส่วนที่ 3

แบง่เนือ้หาออกเป็น 

หมวด 3

การควบคุมและการจ าหน่ายพสัดุ



การยมืพสัดุ

หมายถงึ  การทีบุ่คคล / นิตบุิคคล ซ่ึงเรียกว่าผู้ให้ยมื 
ให้บุคคล / หรือนิตบุิคคล ซ่ึงเรียกว่าผู้ยมื 

ยมืใช้ทรัพย์สิน โดยตกลงว่าจะคนืทรัพย์สินน้ัน
เมื่อได้ใช้เสร็จแล้ว

การให้ยมื หรือ น าพสัดุไปใช้ในกจิการ ซ่ึงมใิช่เพือ่ประโยชน์
ของทางราชการจะกระท ามไิด้ (ข้อ 146)

ส่วนที ่1



การให้ยมืหรือน าพสัดุไปใช้ในกจิการ ซ่ึงเป็นประโยชน์
ของทางราชการตามระเบียบฯ ข้อ 146

หมายความรวมถงึ กจิการทีเ่ป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมในหน้าทีข่อง
ทางราชการ และทีเ่ป็นประโยชน์เกีย่วเนื่องกบัราชการด้วย เช่น                

การให้ยมืเพือ่การกศุลสาธารณะหรือเพือ่สาธารณประโยชน์                  
งานสวัสดกิาร การทอดกฐินของทางราชการ เป็นต้น

งานสวสัดกิาร ได้แก่ กจิการหรืองาน ในกรณทีีมี่ระบุไว้ในระเบียบของ
ส่วนราชการน้ัน ๆ หรือเป็นกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการจะได้พจิารณา
ส่ังการเป็นคร้ังคราวไป



การยมืพสัดุประเภทใช้
ส้ินเปลอืง
หมายถึง

การยมืพสัดุทีมี่ลกัษณะโดย
สภาพเมื่อใช้งานแล้ว 

ส้ินเปลอืงหมดไป หรือไม่คง
สภาพเดิมอกีต่อไป เช่น วสัดุ

ส านักงาน เป็นต้น

หลกัเกณฑ์การยมืพสัดุของส่วนราชการ

แบ่งออก
เป็น 

2 
ประเภท

2

การยมืพสัดุประเภทใช้คงรูป
หมายถึง

การยมืพสัดุทีมี่ลกัษณะคงทน
ถาวร อายุการใช้งานยนืนาน 
ได้แก่ ครุภัณฑ์ หรือวสัดุทีใ่ช้
แล้วไม่หมดไป เป็นต้น

1



1. การยมืระหว่างส่วนราชการ 
ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้ส่วนราชการผูใ้หย้มื
2. การให้บุคคลยมื
 ยมืใชภ้ายในสถานท่ีราชการเดียวกนั 

 ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้หน่วยงานซ่ึงรับผิดชอบพสัดุนั้น
 ยมืใชน้อกสถานท่ีราชการ

 ตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้ส่วนราชการ

ข้อ 147การยมืพสัดุประเภทใช้คงรูป1



มีหลกัเกณฑ์  คอื
1. ผูย้มืมีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุนั้นๆ เป็นการรีบด่วน
2. ผูย้มืไม่สามารถด าเนินการจดัหาพสัดุนั้นๆ ไดท้นั
3. ผูใ้หย้มืมีพสัดุนั้นๆ พอท่ีจะใหย้มืได ้โดยไม่เสียหาย
แก่ราชการ

4. ตอ้งมีหลกัฐานการยมืเป็นลายลกัษณ์อกัษร

การยมืพสัดุประเภทใช้ส้ินเปลอืง2

ข้อ 149



ผู้ยมืต้องน าพสัดุทีย่มืน้ันมาส่งคนื
ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย 

หากเกดิการช ารุด
เสียหาย 

หรือใช้การไม่ได้ 
หรือสูญหายไป

 ให้ผู้ยมืจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คง
สภาพเดมิ โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง 

 ชดใช้เป็นพสัดุประเภท ชนิด ขนาด 
ลกัษณะและคุณภาพอย่างเดยีวกนั

 ชดใช้เป็นเงนิตามราคาทีเ่ป็นอยู่
ในขณะยมืตามหลกัเกณฑ์ที่
กระทรวงการคลงัก าหนด

ข้อ 148



เมือ่ครบก าหนดยมื 
ให้ผู้ให้ยมืหรือผู้รับหน้าทีแ่ทน 

มหีน้าทีต่ดิตามทวงพสัดุ
ทีใ่ห้ยมืไปคนื ภายใน 7 วนั 
นับแต่วนัครบก าหนด

ข้อ 150 ผู้ยมื

ผู้ให้ยมื

ติดตาม
ทวงถาม

ส่งคนืเมื่อ
ครบ

ก าหนด



การควบคุม
การควบคุมพสัดุของส่วนราชการแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน คอื 

1. การเกบ็รักษา
2. การเบิกจ่าย
3. การตรวจสอบพสัดุ

พสัดุของส่วนราชการไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้อยู่ใน
ความควบคุมตามระเบียบนี ้เว้นแต่มรีะเบียบของทางราชการ

หรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอืน่ (ข้อ 151)

ส่วนที ่2



เมือ่เจ้าหน้าทีพ่สัดุได้รับมอบพสัดุแล้ว 
ให้ด าเนินการ ดังนี้

1. ลงบัญชีหรือทะเบียนเพือ่ควบคุมพสัดุ แล้วแต่กรณ ีแยกเป็นชนิดและ
แสดงรายการตามตัวอย่างที ่กวพ. ก าหนด โดยมีหลกัฐานการรับเข้า
บัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการเป็นหลกัฐานด้วย

*     ส าหรับพสัดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิด
       ในบัญชีเดียวกนักไ็ด้

2. เกบ็รักษาพสัดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามบัญชี หรือทะเบียน

ข้อ 152



เจ้าหน้าทีพ่สัดุจะต้องปฏบิัตติาม
หนังสือส านักงบประมาณ ที ่นร 0704/ว 33                        

ลงวนัที ่18 มกราคม 2553                       

เร่ือง หลกัการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ทีก่ าหนดว่าอะไรเป็นวสัดุ อะไรเป็นครุภัณฑ์        

เพือ่ประโยชน์ในการลงบัญชี หรือการลงทะเบียน
ควบคุมทรัพย์สิน



กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือที่ กค 0410.3/ว 48 ลว. 13 ก.ย. 2549 
เร่ือง การบันทกึบัญชีวสัดุหรือครุภณัฑ์ ไว้ดงันี้

วสัดุ หมายถึง สินทรัพย์ทีห่น่วยงานมไีว้เพือ่ใช้ในการด าเนินงานตามปกติ โดยทั่วไป
                       มีมูลค่าไม่สูง และไม่มลีกัษณะคงทนถาวร เช่น วัสดุส านักงาน เป็นต้น 

ครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพย์ทีห่น่วยงานมีไว้เพือ่ใช้ในการด าเนินงาน มีลกัษณะคงทน
                  และมอีายุการใช้งานเกนิกว่า 1 ปี โดยบันทกึรายละเอยีดของครุภัณฑ์ 
                  ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน และให้ค านวณค่าเส่ือมราคาประจ าปีด้วย
•  ส าหรับวสัดุที่มีมูลค่าไม่เกนิ 5,000 บาท และมลีกัษณะคงทนถาวร ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประเภท
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต ่ากว่าเกณฑ์และให้บันทึกรายละเอยีดของวัสดุดงักล่าวในทะเบียนคุมทรัพย์สินเพือ่
ประโยชน์ในการควบคุมรายการทรัพย์สินของทางราชการโดยไม่ต้องค านวณค่าเส่ือมราคาประจ าปี



แล้วให้ใช้ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส าหรับบันทกึควบคุม “ครุภณัฑ์”

และ “วสัดุทีมี่ลกัษณะคงทนถาวรซ่ึง
มีราคาต่อหน่วยไม่เกนิ 5,000 บาท”

ยกเลกิ ทะเบียนครุภณัฑ์

การลงทะเบียนควบคุมพสัดุของทางราชการ
ให้ปฏบิตัิตามหนังสือด่วนทีสุ่ด ที ่กค(กวพ) 0408.4/ว 129 ลงวนัที ่20 ต.ค. 49
เร่ือง การลงทะเบยีนควบคุมพสัดุของทางราชการ โดยยกเลกิทะเบยีนครุภณัฑ์  

และให้ใช้ทะเบยีนคุมทรัพย์สินแทน

“วสัดุ”
ให้บนัทกึในบัญชีวสัดุ

ตามแบบเดมิที่ 
กวพ. ก าหนด 



วสัดุ
ครุภณัฑ์

วสัดุทีค่งทนถาวร
ที่ดิน ส่ิงก่อสร้าง

บัญชีวสัดุ
(ระเบียบฯ ข้อ152 + ที ่นร(กวพ)1202/

ว 116 ลว. 1 เม.ย. 35)

 ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
(ระเบียบฯ ข้อ152 + ที ่นร (กวพ)
0408.4/ว 129 ลว. 20 ต.ค. 49)

 ตามทีก่รมบญัชีกลาง
ก าหนด





ค า
อ
ธิ
บ
า
ย



ยกเลิก โดย ว. 129
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เอกสารและหลกัฐานการลงบัญชีและทะเบียนพสัดุ

1 หลกัฐานการรับพสัดุ หลกัฐานแสดงการได้มา
หลกัฐานการจ่ายพสัดุ ใบเบิกพสัดุ
บัญชีวสัดุ ใช้แบบตามตวัอย่างที่

กวพ. ก าหนด
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ใช้แบบตามตวัอย่างที่

กรมบัญชีกลางก าหนด

2

3

4



หลกัฐานการรับพสัดุ
งานซ้ือ งานจ้าง ใบตรวจรับพสัดุ
งานท าเอง ใบรับรองผลการจดัท าเอง
รับบริจาค เอกสารการรับมอบ / บริจาค

แสดงชนิด ขนาด ลกัษณะ จ านวน
ราคาประมาณต่อหน่วย

รับโอน เอกสารแสดงการรับ - ส่งมอบพสัดุ
จากหน่วยงานทีโ่อน

ยมืวสัดุ เอกสารใบยมื



ตัวอย่าง
การตรวจสอบรายละเอยีดพสัดุทีต่รวจรับ
• กรณไีม่ท าใบส่ังซ้ือ ให้ตรวจกระทบรายการพสัดุ

ในรายงานขอซ้ือ กบั รายการพสัดุ
ในใบตรวจรับพสัดุ และใบส่งของ
หรือใบเสร็จรับเงิน

• กรณที าสัญญา/ใบส่ังซ้ือ ให้ตรวจกระทบรายการพสัดุทีต่กลงซ้ือ
ในสัญญา/ใบส่ังซ้ือ กบั ใบตรวจรับพสัดุ
และใบส่งของหรือใบเสร็จรับเงนิ



•  หน่วยงานระดบักอง หน่วยงาน
ซ่ึงแยกต่างหากจากส่วนราชการ
ระดบักรม หรือหน่วยงานในส่วน
ภูมิภาค ประสงค์จะเบกิพสัดุจาก
หน่วยพสัดุระดบักรม ให้หัวหน้า
หน่วยงานเป็นผู้เบกิ

•  การเบิกพสัดุจากหน่วยพสัดุ
ของหน่วยงานในส่วนภูมภิาค 
หรือของหน่วยงานซ่ึงแยก
ต่างหากจากส่วนราชการระดบั
กรม ให้หัวหน้างานทีต้่องใช้
พสัดุน้ันเป็นผู้เบิก

ข้อ 153



ผู้ส่ังจ่าย ได้แก่
• หัวหน้าหน่วยพสัดุ ทีมี่หน้าทีค่วบคุมพสัดุ
• ข้าราชการอืน่ ซ่ึงได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้า
ส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าหน่วยพสัดุ 

 กรณทีีม่ีความจ าเป็น หัวหน้าส่วนราชการ
จะก าหนดวธีิการเบกิจ่ายพสัดุเป็นอย่างอืน่กไ็ด้ 
แต่ต้องแจ้งให้ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิ หรือ
ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิภูมิภาค ทราบด้วย

การจ่ายพสัดุ

หัวหน้าส่วน
ราชการ

ข้าราชการที่
ได้รับแต่งตั้ง

หัวหน้าหน่วย
พสัดุ



ตรวจสอบความถูกต้องของ

ใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี)

เกบ็ใบเบกิไว้

เป็นหลกัฐาน

ลงบัญชี / ทะเบยีน 

ทุกคร้ังทีม่ีการจ่าย

 หน้าทีผู้่จ่ายพสัดุข้อ 154



ก่อนส้ินเดอืน ก.ย. ของทุกปี      
ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือ 
หัวหน้าหน่วยงานซ่ึงมพีสัดุ      

ไว้จ่ายตามข้อ 153 

แต่งตั้งเจ้าหน้าทีใ่นหน่วยงาน 
ซ่ึงมใิช่เจ้าหน้าทีพ่สัดุท าการ
ตรวจสอบการรับ- จ่าย พสัดุ

ตรวจสอบพสัดุงวด
วนัที่ 1 ต.ค. ปีก่อน – 30 
ก.ย. ของปีปัจจุบนั ว่า 
คงเหลอืตรงตามบญัชี /

ทะเบียน หรือไม่

วธีิการตรวจสอบพสัดุประจ าปี

ข้อ 155



หน้าทีผู้่ได้รับแต่งตั้ง
ให้ตรวจสอบพสัดุประจ าปี

•   เร่ิมตรวจตั้งแต่วนัท าการวนัแรกของเดอืนตุลาคม
•   รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วนั

ท าการ นับแต่วนัเร่ิมด าเนินการตรวจสอบ



เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานดังกล่าวตามข้อ 155 
และปรากฏว่ามีพสัดุช ารุด เส่ือมสภาพ หรือสูญไป 

หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป 
กใ็ห้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเทจ็จริงขึน้คณะหน่ึง 

โดยให้น าความในข้อ 35 และ ข้อ 36 มาใช้บังคบัโดยอนุโลม 
เว้นแต่ กรณีทีเ่ห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเส่ือมสภาพ

เน่ืองมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ 
ให้หัวหน้าส่วนราชการพจิารณาส่ังการ

ให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้
* ถ้าผลการพจิารณาปรากฏว่า จะต้องหาตวัผู้รับผดิด้วย 

ให้หัวหน้าส่วนราชการด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบ
ของทางราชการทีเ่กีย่วข้องต่อไป (พรบ. ละเมดิ)

ข้อ 156



การจ าหน่าย
พสัดุของส่วนราชการเมือ่หมดความจ าเป็น

หรือหากใช้ในราชการต่อไปจะส้ินเปลอืงค่าใช้จ่ายมาก
ให้เจ้าหน้าทีพ่สัดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ

เพือ่พจิารณาส่ังการ 
               *  โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่
             หัวหน้าส่วนราชการส่ังการ และส าหรับราชการ

              บริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจาก
             หัวหน้าส่วนราชการเจ้าของงบประมาณก่อนด้วย

ส่วนที ่3
ข้อ 157



จ าหน่าย

ขาย

แลกเปลี่ยน

โอน

แปรสภาพ

ท าลาย



การขาย การขายพสัดขุองส่วนราชการสามารถกระท าได้ ดงัน้ี
ให้ด าเนินการขาย

โดยวธีิขายทอดตลาดก่อน
ถ้าขายทอดตลาดไม่ได้ผล ให้น าวธีิที่
ก าหนดเกีย่วกบัการซ้ือมาใช้โดยอนุโลม

การขาย
โดยวธีิตกลงราคา

• การขายพสัดุคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาซ้ือหรือได้มา
รวมกนัไม่เกนิ 100,000 บาท

• กรณขีายให้แก่ส่วนราชการ/หน่วยงาน
ท้องถิน่/รัฐวสิาหกจิ/องค์การสถานสาธารณกศุล
ตามประมวลรัษฎากร



หนงัสือ ท่ี กค (กวพ) 0421.3/ว 257 ลว. 29 ก.ค. 52

1. การขายทอดตลาด ใหป้ฏิบติัตาม ปพพ. มาตรา 509 - 517

2. การประเมินราคาทรพัยส์ินกอ่นประกาศขายทอดตลาด ตามหลกัเกณฑ์

   2.1 ราคาท่ีซ้ือขายกนัตามปกติในทอ้งตลาด หรอืราคาทอ้งถ่ินของสภาพ  

ปัจจบุนัของพสัดนุัน้ ณ เวลาท่ีจะท าการขายและควรมีการเปรยีบเทียบราคา

ตามความเหมาะสม

   2.2 ราคาตามลกัษณะ ประเภท ชนิดของพสัด ุและอายกุารใชง้าน รวมทัง้

สภาพและสถานท่ีตัง้ของพสัด ุกรณีไมม่ีจ าหน่ายทัว่ไป

   ทัง้น้ี ใหอ้ย ูใ่นดลุยพินิจของหวัหนา้สว่นราชการท่ีจะพิจารณา และใหค้ านึงถึง

ประโยชนข์องทางราชการดว้ย



โดยทั่วไปการขายทอดตลาดจะมีขั้นตอน ดงันี้
1. จดัท าประกาศขายทอดตลาด

รายละเอยีดพสัดุทีจ่ะขายทอดตลาด

วนั เดอืน ปี เวลาทีจ่ะดูสภาพพสัดุ

ก าหนด วัน เดอืน ปี เวลาทีจ่ะขายทอดตลาด

สถานทีจ่ะขายทอดตลาด

เกณฑ์การตัดสิน

การช าระเงนิสดค่ามดัจ าและก าหนดจ านวน
วนัช าระส่วนทีเ่หลอื เงื่อนไขอืน่ๆ

2. ส่งใบ
ประกาศ
ขาย

ทอดตลาด
เผยแพร่ไป
ยงัผู้สนใจ

3. รายงานผลการ
จ าหน่าย โดยวธีิการ
ขายทอดตลาดเสนอ
ต่อหัวหน้าส่วน

ราชการ



การแลกเปลีย่น มีหลกัเกณฑ์ ดงันี้
  เป็นการแลกเปลีย่นครุภัณฑ์กบัครุภัณฑ์ประเภทและชนิดเดียวกนั

  ครุภัณฑ์บางอย่างซ่ึงส านักงบประมาณก าหนด หรือกรณต้ีอง
จ่ายเงินเพิม่ ต้องขอท าความตกลงกบัส านักงบประมาณก่อน

กรณเีป็นครุภณัฑ์ต่างประเภทหรือต่างชนิดกนั ให้ขอท าความตกลงกบั
ส านักงบประมาณก่อนทุกกรณี

การแลกเปลีย่นวัสดุกบัวสัดุประเภทและชนิดเดยีวกนั ทีไ่ม่ต้องจ่ายเงนิเพิม่  
หากต้องจ่ายเงินเพิม่ ให้ขอตกลงกบักระทรวงการคลงัก่อน



การโอนพสัดุของส่วนราชการ จะท าได้กต่็อเมือ่

1. เป็นการโอนให้กบั ส่วนราชการ/หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น/หน่วยงานอืน่ซ่ึงมีกฎหมาย
บัญญัตใิห้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น/รัฐวสิาหกจิ/
องค์การสถานสาธารณกศุลตามมาตรา 47(7) แห่งประมวลรัษฎากร 

2. เป็นพสัดุทีห่มดความจ าเป็น หรือ หากใช้ราชการต่อไปจะ
ส้ินเปลอืงค่าใช้จ่ายมาก



การแปรสภาพหรือท าลาย

ในกรณพีสัดุของส่วนราชการเกดิการช ารุด               
หรือเส่ือมสภาพอย่างมากจนไม่สามารถใช้การได้     

และไม่อาจจ าหน่ายโดยวธีิอืน่ใดได้                     
สามารถจะด าเนินการโดยวธีิแปรสภาพ หรือท าลาย

ตามหลกัเกณฑ์ที่ส่วนราชการก าหนดขึน้



การจ าหน่าย

เงนิทีไ่ด้จากการจ าหน่ายพสัดุ 
ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวธีิการงบประมาณ 
หรือข้อตกลงในส่วนทีใ่ช้เงนิกู้หรือเงินช่วยเหลอื 

แล้วแต่กรณี
*  ท าหลงัจากด าเนินการตรวจสอบพสัดุประจ าปี

และด าเนินการตามข้อ 157 แล้ว

ข้อ 158



การจ าหน่ายเป็นสูญ
 หมายถงึ   การลงจ่ายพสัดุออกจากบญัชีหรือทะเบยีนคุมพสัดุ            
ส่วนราชการจะจ าหน่ายเป็นสูญได้ในกรณใีดกรณหีน่ึง ดงัต่อไปนี้

พสัดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผดิ

พสัดุสูญไปโดยมีตัวผู้รับผดิแต่ไม่สามารถชดใช้ได้

มตีวัพสัดุอยู่แต่ไม่สามารถ ขาย แลกเปลีย่น โอน แปรสภาพ หรือ ท าลายได้

ข้อ 159



หลกัเกณฑ์การจ าหน่ายพสัดุเป็นสูญ
• ถ้าพสัดุน้ันมีราคาซ้ือ หรือได้มารวมกนัไม่เกนิ 500,000 บาท                                          
ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พจิารณาอนุมัติ

• ถ้าพสัดุน้ันมีราคาซ้ือหรือได้มารวมกนัเกนิ 500,000 บาท 
ให้อยู่ในอ านาจของกระทรวงการคลงั หรือส่วนราชการ
ทีก่ระทรวงการคลงัมอบหมายเป็นผู้พจิารณาอนุมัติ



การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
 เมือ่ได้ด าเนินการตามข้อ 157 แล้ว ให้เจ้าหน้าทีพ่สัดุลงจ่ายพสัดุน้ันออกจาก
บัญชีหรือทะเบียนทนัที แล้วแจ้งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดนิทราบ ภายใน 
30 วนั นับแต่วันลงจ่ายพสัดุน้ัน

เมือ่ได้ด าเนินการตามข้อ 159 แล้ว ให้เจ้าหน้าทีพ่สัดุลงจ่ายพสัดุน้ันออกจาก
บัญชีหรือทะเบียนทันทแีล้วแจ้งให้กระทรวงการคลงัหรือส่วนราชการที่
กระทรวงการคลงัมอบหมาย และ ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิทราบภายใน 
30 วนั นับแต่วันลงจ่ายพสัดุน้ัน 

ส าหรับพสัดุซ่ึงต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายใน
ระยะเวลาทีก่ฎหมายก าหนดด้วย

ข้อ 160



กรณก่ีอนการตรวจสอบพสัดุประจ าปี
กรณทีีพ่สัดุช ารุด เส่ือมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 
155 และได้ด าเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบของทาง
ราชการทีเ่กีย่วข้อง หรือระเบียบนีโ้ดยอนุโลม แล้วแต่กรณี
เสร็จส้ินแล้ว

ถ้าไม่มีระเบียบอืน่ใดก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ด าเนินการ
ตาม ข้อ 157 ข้อ 158 ข้อ 159 ข้อ 160 โดยอนุโลม

ข้อ 161



สวสัดี


