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การบริหารพัสดุ
การพัสดุ
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขปรับปรุ ง (ฉบับที่ 7)
หมายความ “การพัสดุ”
การจัดทาเอง การซื้ อ การจ้างการจ้างที่ปรึ กษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่า
การควบคุม การจาหน่าย และการดาเนินการอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
พัสดุ หมายความว่า วัสดุ ครุ ภณั ฑ์ ที่ดินและสิ่ งก่อสร้างที่กาหนดไว้ในหนังสื อการจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณของสา นักงบประมาณ หรื อการจาแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกูจ้ ากต่างประเทศ
อาคาร หมายความว่า สิ่ งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยูห่ รื อใช้สอยได้ เช่น อาคารที
ทาการโรงพยาบาล โรงเรี ยน สนามกีฬา สถานีนาร่ อง สิ่ งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลกั ษณะทานองเดียวกัน และรวม
ตลอดถึงสิ่ งก่อสร้างอื่นๆ ซึ่ งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสาหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ า หอ
ถังน้ า ถนน ประปาและสิ่ งอื่นๆ ซึ่ งเป็ นส่ วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่ องปรับอากาศ ลิฟต์ เฟอร์ นิเจอร์ ฯลฯ
คณะกรรมการว่ าด้ วยการพัสดุ เรียกโดยย่ อว่ า "กวพ.“ (คณะกรรมการไม่ เกิน 17 คน) ประกอบด้วย
1.ประธานกรรมการ : ปลัดกระทรวงการคลัง
2.กรรมการโดยตาแหน่ง : อธิบดีกรมบัญชีกลาง
3.ผูแ้ ทนกระทรวงกลาโหม
4.ผูแ้ ทนสานักงบประมาณ
5.ผูแ้ ทนสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
6.ผูแ้ ทนสานักงานอัยการสู งสุ ด
7.ผูแ้ ทนสานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
8.ผูแ้ ทนสานักงาน ป.ป.ช.
9.ผูแ้ ทนสานักงานปลัดสานักนายกรัฐมนตรี
10.ผูแ้ ทนสานักงานบริ หารหนี้สาธารณะ
11.ผูแ้ ทนสานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
12.กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้งไม่เกินห้าคน
13.ผูท้ รงคุณวุฒิซ่ ึ งนายกรัฐมนตรี แต่งตั้ง มีวาระอยูใ่ นตาแหน่งคราวละ 2 ปี
14.ผูท้ รงคุณวุฒิ ซึ่ งพ้นจากตาแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้"
15.กรรมการและเลขานุการ ให้เจ้าหน้าที่กรมบัญชีกลาง กวพ. แต่งตั้งผูช้ ่วยเลขานุการไม่เกิน 2 คน
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อานาจหน้ าที่ กพว. ทีส่ าคัญ
๑) ตีความและวินิจฉัยปั ญหาเกี่ยวกับการปฏิบตั ิตามระเบียบ
๒) พิจารณาการอนุมตั ิยกเว้น หรื อผ่อนผันการไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
๓) พิจารณาคา ร้องเรี ยนเกี่ยวกับการที่ส่วนราชการไม่ปฏิบตั ิตามระเบียบ
๔) เสนอแนะการแก้ไขปรับปรุ งระเบียบต่อคณะรัฐมนตรี
๕) กาหนดแบบหรื อตัวอย่าง รวมทั้งการแก้ไขเพิม่ เติมเปลี่ยนแปลง และกาหนดแนวทางปฏิบตั ิ เพื่อให้
เป็ นไปตามระเบียบนี้
๖) เสนอความเห็นต่อผูร้ ักษาการตามระเบียบ ในการพิจารณาและแจ้งเวียนชื่อผูท้ ิ้งงาน และการสั่ง
เปลี่ยนแปลงเพิกถอนผูท้ ิ้งงานของส่ วนราชการ
๗) กาหนดอัตราร้อยละของราคา
๘) กาหนดประเภทหรื อชนิดของพัสดุที่จาเป็ นต้องซื้ อจากต่างประเทศ
๙) กาหนอัตราค่าจ้างที่ปรึ กษา
๑๐) กาหนดหลักเกณฑ์การกาหนดค่าปรับ
หลักในการจัดหาพัสดุ
การจัดหา ต้องดาเนินการยึดหลัก 3 ประการ
◦ โดยเปิ ดเผย
◦ โปร่ งใส
◦ เปิ ดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็ นธรรม
โดยคานึงถึง
◦ คุณสมบัติและ
◦ ความสามารถของผูเ้ สนอราคาหรื อผูเ้ สนองาน
วิธีซื้อและวิธีจ้าง
การซื้ อหรื อการจ้างกระทา ได้ ๖ วิธี คือ
๑) วิธีตกลงราคา
๒) วิธีสอบราคา
๓) วิธีประกวดราคา
๔) วิธีพิเศษ
๕) วิธีกรณี พิเศษ
๖) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด (แก้ไขฉบับที่ 6)
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วงเงินการซื้อการจ้ าง
๑) วิธีตกลงราคา การซื้ อหรื อการจ้างครั้งหนึ่งซึ่ งมีราคาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒) วิธีสอบราคา การซื้ อหรื อการจ้างครั้งหนึ่งซึ่ งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓) วิธีประกวดราคา การซื้ อหรื อการจ้างครั้งหนึ่งซึ่ งมีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
การแบ่งซื้ อหรื อแบ่งจ้างโดยลดวงเงินที่จะซื้ อหรื อจ้างในครั้งเดียวกัน เพื่อให้วงเงินต่ากว่าที่กาหนดโดยวิธีหนึ่งวิธี
ใด หรื อเพื่อให้อานาจสั่งซื้ อสั่งจ้าง เปลี่ยนไป จะกระทามิได้
๔) วิธีพเิ ศษ
๔.๑ การซื้ อครั้งหนึ่งซึ่ งมีราคาเกิน๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทาได้เฉพาะกรณี หนึ่งกรณี ใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยส่ วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ บริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่นรัฐวิสาหกิจ องค์การระหว่างประเทศ หรื อหน่วยงานของต่างประเทศ
(๒) เป็ นพัสดุที่ตอ้ งซื้ อเร่ งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสี ยหายแก่ราชการ
(๓) เป็ นพัสดุเพื่อใช้ในราชการลับ
(๔) เป็ นพัสดุที่มีความต้องการใช้เพิ่มขึ้นในสถานการณ์ที่จา เป็ น หรื อเร่ งด่วน
หรื อเพื่อ
ประโยชน์ของส่ วนราชการ และจาเป็ นต้องซื้ อเพิ่ม (Repeat Order)
(๕) เป็ นพัสดุที่จา เป็ นต้องซื้ อโดยตรงจากต่างประเทศหรื อดาเนินการโดยผ่านองค์การระหว่างประเทศ
(๖) เป็ นพัสดุที่โดยลักษณะของการใช้งาน หรื อมีขอ้ จา กัดทางเทคนิคที่จา เป็ นต้องระบุยหี่ อ้ เป็ น
การเฉพาะ ซึ่ งหมายความรวมถึง อะไหล่รถประจา ตาแหน่ง หรื อยารักษาโรคที่ไม่ตอ้ งจัดซื้ อตามชื่อสามัญในบัญชี
ยาหลักแห่งชาติ
(๗) เป็ นพัสดุที่เป็ นที่ดินและหรื อสิ่ งก่อสร้างซึ่ งจา เป็ นต้องซื้ อเฉพาะแห่ง
(๘) เป็ นพัสดุที่ได้ดา เนินการซื้ อโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
๔.๒ การจ้าง ครั้งหนึ่งซึ่ งมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ให้กระทาได้เฉพาะกรณี หนึ่งกรณี ใด ดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นงานที่ตอ้ งจ้างช่างผูม้ ีฝีมือโดยเฉพาะหรื อผูม้ ีความชานาญเป็ นพิเศษ
(๒) เป็ นงานจ้างซ่อมพัสดุที่จา เป็ นต้องถอดตรวจ ให้ทราบความชารุ ดเสี ยหายเสี ยก่อนจึงจะ
ประมาณค่าซ่อมได้ เช่น งานจ้างซ่อมเครื่ องจักร เครื่ องมือกล เครื่ องยนต์ เครื่ องไฟฟ้ า หรื อเครื่ องอิเล็กทรอนิกส์
(๓) เป็ นงานที่ตอ้ งกระทา โดยเร่ งด่วน หากล่าช้าอาจจะเสี ยหายแก่ราชการ
(๔) เป็ นงานที่ตอ้ งปกปิ ดเป็ นความลับของทางราชการ
(๕) เป็ นงานที่จา เป็ นต้องการจ้างเพิ่ม ในสถานการณ์ที่จาเป็ นหรื อเร่ งด่วน หรื อเพื่อ
ประโยชน์ของส่ วนราชการ และจาเป็ นต้องจ้างเพิ่ม (Repeat Order)
(๖) เป็ นงานที่ได้ดา เนินการจ้างโดยวิธีอื่นแล้วไม่ได้ผลดี
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๕) วิธีกรณีพเิ ศษ
ไม่จากัดวงเงิน การซื้ อหรื อการจ้างจากส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หาร
ราชการส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น หรื อ
รัฐวิสาหกิจ ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
(๑) เป็ นผูผ้ ลิตพัสดุหรื อทางานจ้างนั้นเอง และนายกรัฐมนตรี อนุมตั ิให้ซ้ื อหรื อจ้าง
(๒) มีกฎหมายหรื อมติคณะรัฐมนตรี กาหนดให้ซ้ื อหรื อจ้าง และกรณี น้ ีให้รวมถึงหน่วยงานอื่นที่มี
กฎหมายหรื อมติคณะรัฐมนตรี กาหนดด้วย
๖) วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกาหนด (ไก้ไขฉบับที่ 6)
◦ วงเงินเกิน 2,000,000 บาท
◦ เรี ยกระบบ E-Auction
คณะกรรมการในการดาเนินงานจัดซื้อจัดจ้ าง
หัวหน้ าส่ วนราชการแต่ งตั้ง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๕๒
(๑) คณะกรรมการเปิ ดซองสอบราคา
(๒) คณะกรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา
(๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
(๔) คณะกรรมการจัดซื้ อโดยวิธีพิเศษ
(๕) คณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษ
(๖) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(๗) คณะกรรมการตรวจการจ้าง
แต่ละคณะ ประกอบด้วย ประธานกรรมการและกรรมการอื่นอย่างน้อยสองคน ซึ่ งแต่งตั้งจากข้าราชการ
พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัยหรื อพนักงานของรัฐ
ในกรณี จาเป็ นหรื อเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกินสองคนร่ วมเป็ นกรรมการได้
ในการซื้ อหรื อจ้างครั้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั้งผูท้ ี่เป็ น
◦ กรรมการรับและเปิ ดซองประกวดราคา เป็ นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา
◦ กรรมการเปิ ดซองสอบราคาหรื อกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็ นกรรมการตรวจรับ
พัสดุ
สาหรับการซื้ อหรื อจ้างในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งข้าราชการหรื อลูกจ้างประจา คนหนึ่งซึ่ งมิใช่ผู ้
จัดซื้ อหรื อจัดจ้างเป็ นผูต้ รวจรับพัสดุหรื องานจ้างนั้น
◦ โดยให้ปฏิบตั ิหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรื อคณะกรรมการตรวจการจ้างก็ได้
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การจัดซื้อจัดจ้ างโดยวิธีสอบราคา
การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีสอบราคา ให้ดาเนินการดังนี้
๑) ก่อนวันเปิ ดซองสอบราคาให้เจ้าหน้าที่พสั ดุส่งประกาศเผยแพร่ การสอบราคาและเอกสารสอบ
ราคาไปยังผูม้ ีอาชีพขายหรื อรับจ้างทา งานนั้นโดยตรง หรื อโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนให้มากที่สุดเท่าที่จะทา
ได้ กับให้ปิดประกาศเผยแพร่ การสอบราคาไว้โดยเปิ ดเผย ณ ที่ทา การของส่ วนราชการนั้น
 ไม่นอ้ ยกว่า ๑๐ วันสาหรับการสอบราคาในประเทศ
 ไม่นอ้ ยกว่า ๔๕ วัน สา หรับการสอบราคานานาชาติ
๒) ในการยืน่ ซองสอบราคา ผูเ้ สนอราคาจะต้องผนึกซองจ่าหน้าถึงประธานคณะกรรมการเปิ ดซอง
สอบราคาการซื้ อหรื อการจ้างครั้งนั้น
การจ่ ายเงินล่ วงหน้ าค่ าพัสดุ
การจ่ายเงินค่าพัสดุหรื อค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง จะกระทามิได้ เว้นแต่หวั หน้าส่ วน
ราชการเห็นว่ามีความจาเป็ นจะต้องจ่าย และมีการกาหนดเงื่อนไขไว้ก่อนการทา สัญญาหรื อข้อตกลงตาม
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
(๑) การซื้ อหรื อการจ้างจากส่ วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น
(๒) การซื้ อพัสดุจากสถาบันของรัฐในต่างประเทศ หรื อจากหน่วยงานอื่นในต่างประเทศซึ่ งต้องดา เนิน
การผ่านองค์การระหว่างประเทศ หรื อการซื้ อเครื่ องมือวิทยาศาสตร์ หรื อพัสดุอื่นที่ กวพ. กาหนด
(๓) การบอกรับวารสารหรื อการสั่งจองหนังสื อหรื อการบอกรับเป็ นสมาชิก INTERNET ที่มีลกั ษณะ
จะต้องบอกรับเป็ นสมาชิกก่อน
(๔) การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีสอบราคาหรื อประกวดราคาจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของราคาซื้ อหรื อราคา
จ้าง แต่ท้ งั นี้ (เรี ยกหลักประกัน)
(๕) การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีพิเศษ ให้จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของราคาซื้ อ หรื อราคาจ้าง (เรี ยก
หลักประกัน)
การตรวจรับพัสดุ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ดงั นี้
๑) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทาการของผูใ้ ช้พสั ดุน้ นั หรื อสถานที่ซ่ ึ งกาหนดไว้ในสัญญาหรื อข้อตกลงการ
ตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณี ที่ไม่มีสัญญาหรื อข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมตั ิจากหัวหน้าส่ วนราชการก่อน
๒) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สาหรับกรณี ที่มีการทดลอง หรื อ
ฃตรวจสอบในทางเทคนิคหรื อทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผูช้ านาญการหรื อผูท้ รงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุน้ นั มาให้
คาปรึ กษา หรื อส่ งพัสดุน้ นั ไปทดลองหรื อตรวจสอบ ณ สถานที่ของผูช้ านาญการหรื อผูท้ รงคุณวุฒิน้ นั ๆ ก็ได้
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ในกรณี จาเป็ นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็ นจานวนหน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ
๓) โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุให้เสร็ จสิ้ นไปโดยเร็ วที่สุด
๔) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง
ครบถ้วนตั้งแต่วนั ที่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างนา พัสดุน้ นั มาส่ ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พสั ดุพร้อมกับทาใบตรวจรับโดยลง
ชื่อไว้เป็ นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง 1 ฉบับและเจ้าหน้าที่พสั ดุ 1 ฉบับ
ในกรณี ที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็ นไปตามข้อกาหนดในสัญญาหรื อข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้า
ส่ วนราชการผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พสั ดุ เพื่อทราบหรื อสั่งการ แล้วแต่กรณี
๕) ในกรณี ที่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างส่ งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจานวนหรื อ ส่ งมอบครบจานวน แต่ไม่
ถูกต้องทั้งหมด ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจานวนที่ถูกต้อง และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่ วนราชการเพื่อแจ้งให้
ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างทราบภายใน ๓ วันทาการ นับแต่วนั ตรวจพบ
๖) การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็ นชุด หรื อหน่วยถ้าขาดส่ วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้วจะ
ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ผูข้ ายหรื อผูร้ ับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุน้ นั และโดยปกติให้รีบรายงาน
หัวหน้าส่ วนราชการ เพื่อแจ้งให้ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้างทราบภายใน ๓ วันทาการ นับแต่วนั ที่ตรวจพบ
๗) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคน ไม่ยอมรับพัสดุโดยทาความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าส่ วน
ราชการ เพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่ วนราชการสั่งการให้รับพัสดุน้ นั ไว้
การจ้ างออกแบบและควบคุมงาน
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน กระทา ได้ ๔ วิธี
๑) วิธีตกลง งบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหนึ่งๆ ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒) วิธีคดั เลือก เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๓) วิธีคดั เลือกแบบจากัดข้อกาหนด เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๔) วิธีพิเศษ (เลือกจ้าง และ ประกวดแบบ)
การจ้ างโดยวิธีพเิ ศษ การจ้ างโดยวิธีพเิ ศษมี ๒ ลักษณะดังนี้
๑) วิธีเลือกจ้าง
◦ การจ้างออกแบบและควบคุมงานในกรณี ที่มีความจาเป็ นเร่ งด่วนและความมัน่ คงของชาติ
◦ ให้ปลัดกระทรวงมีอานาจตกลงจ้างผูใ้ ห้บริ การรายหนึ่งรายใดตามที่พิจารณาเห็นสมควร
๒) การว่าจ้างโดยการประกวดแบบ
◦ การว่าจ้างออกแบบอาคารที่มีลกั ษณะพิเศษ เป็ นที่เชิดชูคุณค่าทางด้านศิลปกรรมหรื อ
สถาปั ตยกรรมของชาติ เช่น อนุสาวรี ย ์ รัฐสภา พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติ หรื อ
งานออกแบบอาคารที่มีโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่นสนามกีฬาแห่งชาติ สนามบิน
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การประกาศเชิญชวนการว่าจ้ างกระทา ได้ ๓ วิธี คือ
๑) ปิ ดประกาศไว้ในที่เปิ ดเผย
๒) ประกาศทางสื่ อสารมวลชน
๓) ส่ งประกาศไปยังสมาคมวิชาชีพสถาปั ตยกรรมและวิศวกรรม
อานาจการจ้ างออกแบบและการควบคุมงาน
การสั่งจ้างออกแบบและควบคุมงานครั้งหนึ่ง ให้เป็ นอานาจของผูด้ ารงตาแหน่ง และภายในวงเงิน ดังต่อไปนี้
๑) หัวหน้าส่ วนราชการไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๒) ปลัดกระทรวงเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท
คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ประกอบด้ วย
◦ ประธานกรรมการ และกรรมการอื่นอย่างน้อย 2 คน
◦ ซึ่ งแต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย หรื อพนักงานของรัฐ
ค่ าออกแบบและควบคุมงาน
การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงาน ให้เป็ นไปตามอัตรา ดังนี้
(๑) อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้าง ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 ให้จ่ายค่าออกแบบหรื อค่าคุมงาน
 ในอัตราร้อยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง
(๒) อาคารที่มีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 สาหรับในส่ วนที่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท
 ให้จ่ายค่าออกแบบหรื อค่าคุมงาน ในอัตราร้อยละ ๑.๗๕ ของวงเงินงบประมาณค่า
ก่อสร้าง
การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงาน ไม่รวมถึงค่าสารวจและวิเคราะห์ดินฐานราก
การแลกเปลีย่ น
การแลกเปลี่ยนพัสดุจะกระทามิได้ เว้นแต่ในกรณี ที่หวั หน้าส่ วนราชการเห็นว่ามีความจาเป็ นจะต้อง
แลกเปลี่ยนให้กระทาได้เฉพาะการแลกเปลี่ยนครุ ภณั ฑ์กบั ครุ ภณั ฑ์และการแลกเปลี่ยนวัสดุกบั วัสดุ ตาม
หลักเกณฑ์ดงั นี้
(๑) การแลกเปลี่ยนครุ ภณั ฑ์กบั ครุ ภณั ฑ์ประเภทและชนิดเดียวกัน ให้แลกเปลี่ยนได้เว้นแต่การ
แลกเปลี่ยนที่ตอ้ งจ่ายเงินเพิ่ม ให้ขอทาความตกลงกับสานักงบประมาณก่อน
(๒) การแลกเปลี่ยนครุ ภณั ฑ์กบั ครุ ภณั ฑ์ต่างประเภทหรื อต่างชนิดกัน ให้ขอทาความตกลงกับ
สานักงบประมาณก่อนทุกกรณี
(๓) การแลกเปลี่ยนวัสดุกบั วัสดุประเภทและชนิดเดียวกัน ที่ไม่ตอ้ งจ่ายเงินเพิ่ม ให้แลกเปลี่ยนได้
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กรณี นอกเหนือจากนี้ ให้ขอทา ความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
การแลกเปลี่ยนพัสดุกบั เอกชน ให้หวั หน้าส่ วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง
หรื อหลายคณะตามความจาเป็ นการเปลี่ยนพัสดุของส่ วนราชการ กับส่ วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่ งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็ นราชการบริ หารส่ วนท้องถิ่น
หรื อรัฐวิสาหกิจ ให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการ และหัวหน้าหน่วยงานนั้นๆ ที่จะตกลงกัน
ครุ ภณั ฑ์ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเมื่อลงทะเบียนครุ ภณั ฑ์ของส่ วนราชการนั้นแล้วให้แจ้งสานัก
งบประมาณ และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรื อสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบ .....ภายใน
๓๐ วัน นับแต่วนั ที่ได้รับครุ ภณั ฑ์
การเช่ า
การเช่าสังหาริ มทรัพย์ และการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ให้หวั หน้าส่ วนราชการพิจารณาดาเนินการได้ตามความ
เหมาะสมและจาเป็ น ในกรณี ที่มีความจาเป็ นต้องจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้าในการเช่าอสังหาริ มทรัพย์ และ
สังหาริ มทรัพย์ให้กระทา ได้เฉพาะกรณี การเช่าซึ่ งมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี
๑) การเช่าจากหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น
จ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 50 ของค่าเช่าทั้งสัญญา
๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายได้ไม่เกินร้อยละ 20 ของค่าเช่าทั้งสัญญา การจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหน้า
นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ขา้ งต้น ให้ขอทาความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อน
การเช่ าอสั งหาริมทรัพย์
การเช่าอสังหาริ มทรัพย์ ให้กระทา ได้ในกรณี ดงั ต่อไปนี้
๑) เช่าที่ดินเพื่อใช้ประโยชน์ในราชการ
๒) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็ นที่ทาการในกรณี ที่ไม่มีสถานที่ของทางราชการ หรื อมีแต่ไม่เพียงพอ
๓) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็ นที่พกั สาหรับผูม้ ีสิทธิ เบิกค่าเช่าที่พกั ตามระเบียบทางราชการ
๔) เช่าสถานที่เพื่อใช้เป็ นที่เก็บพัสดุของทางราชการในกรณี ที่ไม่มีสถานที่เก็บเพียงพอ
การเช่าให้ดาเนินการโดยวิธีตกลงราคา อัตราคาเช่ารวมทั้งค่าบริ การอื่นเกี่ยวกับการเช่า ไม่เกินเดือนละ
๒๐,๐๐๐ บาท ให้หวั หน้าส่ วนราชการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ ถ้าเกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ให้ขอทาความตก
ลงกับกระทรวงการคลังก่อน
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สั ญญาและหลักประกัน
ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อไว้ต่อกันโดยไม่ตอ้ งทาเป็ นสัญญาโดยให้อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้าส่ วนราชการ
๑) การซื้ อ การจ้าง หรื อการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา หรื อการจ้างที่ปรึ กษาโดยวิธีตกลงที่มีวงเงิน
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท
๒) การจัดหาที่คู่สัญญา สามารถส่ งมอบพัสดุได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทาการ นับตั้งแต่วนั ถัดจากวัน
ทาข้อตกลงเป็ นหนังสื อ
๓) การซื้ อหรื อการจ้างโดยวิธีกรณี พิเศษ และการจัดหาจากส่ วนราชการ
๔) การเช่า ซึ่ งผูเ้ ช่าไม่ตอ้ งเสี ยเงินอื่นใดนอกจากค่าเช่าซึ่ งมีราคาไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท
ให้หวั หน้าส่ วนราชการส่ งสาเนาสัญญาหรื อข้อตกลงเป็ นหนังสื อ ซึ่ งมีมูลค่าตั้งแต่ 1,000,000 บาทขึ้นไป
ให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดิน หรื อสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี และกรมสรรพากร ภายใน ๓๐
วัน นับแต่วนั ทา สัญญาหรื อข้อตกลง
ค่ าปรับ
การจ้างที่ปรึ กษาให้กาหนดค่าปรับเป็ นรายวัน ในอัตราตายตัวระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพัสดุที่ยงั
ไม่ได้รับมอบ
การจ้างซึ่ งต้องการผลสาเร็ จของงานทั้งหมดพร้อมกัน ให้กาหนดค่าปรับเป็ นรายวัน เป็ นจานวนเงินตายตัวใน
อัตราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น แต่จะต้องไม่ต่ากว่าวันละ ๑๐๐ บาท
สาหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคที่มีผลกระทบต่อการจราจร ให้กาหนดค่าปรับเป็ นรายวันในอัตราร้อยละ
๐.๒๕ ของราคางานจ้างนั้น
ในกรณี ที่คู่สัญญาไม่สามารถปฏิบตั ิตามสัญญาหรื อข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรื อ
ข้อตกลงนั้น หากจานวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐ ของวงเงินค่าพัสดุหรื อค่าจ้าง ให้ส่วนราชการพิจารณาดา
เนินการบอกเลิกสัญญาหรื อข้อตกลง ยกเว้น คู่สัญญาจะได้ยนิ ยอมเสี ยค่าปรับให้แก่ทางราชการ โดยไม่มีเงื่อนไข
ใดๆ ทั้งสิ้ นหัวหน้าส่ วนราชการพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จาเป็ น
การงดหรือลดค่ าปรับขยายเวลา
ให้อยูใ่ นอานาจของหัวหน้าส่ วนราชการที่จะพิจารณาได้ตามจานวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริ งเฉพาะกรณี
ดังต่อไปนี้
๑) เหตุเกิดจากความผิด หรื อความบกพร่ องของส่ วนราชการ
๒) เหตุสุดวิสัย
๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนั หนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ตอ้ งรับผิดตามกฎหมาย
คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดงั กล่าวให้ส่วนราชการทราบภายใน ๑๕ วัน นับแต่เหตุน้ นั ได้สิ้นสุ ดลง
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หากมิได้แจ้งภายในเวลาที่กาหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอ้างเพื่อขอลดหรื องดค่าปรับ หรื อขอขยายเวลาใน
ภายหลังมิได้ เว้นแต่กรณี ตาม (๑)
หลักประกันซองหรือหลักประกันสั ญญา
หลักประกันซองหรื อหลักประกันสัญญา ให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
๑) เงินสด
๒) เช็คที่ธนาคารเซ็นสัง่ จ่าย
 ซึ่ งเป็ นเช็คลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นชาระต่อเจ้าหน้าที่
 หรื อก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทาการ
๓) หนังสื อค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่ กวพ. กาหนด
๔) หนังสื อค้ าประกันของบรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
บริ ษทั เงินทุนหรื อ
บริ ษทั เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิ ชย์และประกอบธุ รกิจค้ าประกัน
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
ในกรณี ที่ส่วนราชการ หรื อรัฐวิสาหกิจเป็ นผูเ้ สนอราคาหรื อเป็ นคู่สัญญา ไม่ตอ้ งวางหลักประกัน
หลักประกันซองและหลักประกันสัญญาให้กาหนดมูลค่าเป็ นจานวนเต็มในอัตราร้อยละ ๕ ของวงเงินหรื อราคา
พัสดุที่จดั หาครั้งนั้น
การจัดหาพัสดุที่หวั หน้าส่ วนราชการเห็นว่ามีความสาคัญเป็ นพิเศษ จะกาหนดอัตราสู งกว่าร้อยละ ๕ แต่ไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐
การคืนหลักประกันซองหรือหลักประกันสั ญญา
ให้ส่วนราชการคืนหลักประกันให้แก่ผเู ้ สนอราคาคู่สัญญาหรื อผูค้ ้ าประกัน ตามหลักเกณฑ์ดงั นี้
(๑) หลักประกันซองให้คืนให้แก่ผเู ้ สนอราคาหรื อผูค้ ้ าประกันภายใน ๑๕ วันเมื่อได้ทา สัญญาหรื อ
ข้อตกลง
(๒) หลักประกันสัญญาให้คืนให้แก่คู่สัญญา หรื อผูค้ ้ าประกันโดยเร็ ว และอย่างช้าต้อง ไม่เกิน ๑๕ วัน
นับแต่วนั ที่คู่สัญญาพ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
การคืนหลักประกันที่เป็ นหนังสื อค้ าประกันในกรณี ที่ผเู ้ สนอราคาหรื อคู่สัญญาไม่มารับภายในกาหนดเวลาข้างต้น
ให้รีบส่ งต้นฉบับหนังสื อค้ าประกันให้แก่ผเู ้ สนอราคา หรื อคู่สัญญาโดยทางไปรษณี ยล์ งทะเบียนโดยเร็ ว พร้อมกับ
แจ้งให้ธนาคารทราบ
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การควบคุมและการจาหน่ ายพัสดุ
การยืมพัสดุ
การให้ยมื หรื อนาพัสดุไปใช้ในกิจการซึ่ งมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระทามิได้
1. การยืมพัสดุประเภทใช้ คงรู ปไปใช้ ราชการ
ให้ส่วนราชการผูย้ มื ทาหลักฐานการยืมเป็ นลายลักษณ์อกั ษร แสดงเหตุผลและกาหนดวันส่ งคืน โดยมี
หลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
๑) การยืมระหว่างส่ วนราชการ จะต้องได้รับอนุมตั ิจากหัวหน้าส่ วนราชการผูใ้ ห้ยมื
๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกันจะต้องได้รับอนุมตั ิจากหัวหน้าหน่วยงานซึ่ ง
รับผิดชอบพัสดุน้ นั แต่ถา้ ยืมไปใช้นอกสถานที่ราชการจะต้องได้รับอนุมตั ิจากหัวหน้าส่ วนราชการ
ผูย้ มื พัสดุประเภทใช้คงรู ปจะต้องนาพัสดุน้ นั มาส่ งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรี ยบร้อย หากเกิดชารุ ดเสี ยหาย
หรื อใช้การไม่ได้ หรื อสู ญหายไป ให้ผยู ้ มื จัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสี ยค่าใช้จ่ายของตนเองหรื อ
ชดใช้เป็ นพัสดุหรื อชดใช้เป็ นเงินตามราคาที่เป็ นอยูใ่ นขณะยืม
2. การยืมพัสดุประเภทใช้ สิ้นเปลืองระหว่ างส่ วนราชการ
ให้กระทาได้เฉพาะเมื่อส่ วนราชการผูย้ มื มีความจาเป็ นต้องใช้พสั ดุน้ นั เป็ นการรี บด่วน จะดาเนินการ
จัดหาได้ไม่ทนั การ และส่ วนราชการผูใ้ ห้ยมื มีพสั ดุน้ นั ๆ พอที่จะให้ยมื ได้ โดยไม่เป็ นการเสี ยหายแก่ราชการของ
ตน และให้มีหลักฐานการยืมเป็ นลายลักษณ์อกั ษรส่ วนราชการผูย้ มื จะต้องจัดหาพัสดุเป็ นประเภท ชนิด และ
ปริ มาณเช่นเดียวกันส่ งคืน ให้ส่วนราชการผูใ้ ห้ยมื เมื่อครบกาหนดยืม ให้ผใู ้ ห้ยมื หรื อผูร้ ับหน้าที่แทน มีหน้าที่
ติดตาม ทวงพัสดุ ที่ให้ยมื ไปคืนภายใน ๗ วัน นับแต่วนั ครบกาหนด
การควบคุมพัสดุ
เมื่อเจ้าหน้าที่พสั ดุได้รับมอบแล้ว ให้ดาเนินการ ดังต่อไปนี้
๑) ลงบัญชีหรื อทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็ นชนิด และแสดงรายการตามตัวอย่างที่
กวพ. กาหนด จัดทาหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรื อทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย สาหรับพัสดุประเภทอาหารสด
จะลงรายการอาหารสดทุกชนิด ในบัญชีเดียวก็ได้
(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรื อ
ทะเบียน
การเบิกจ่ ายพัสดุ
หน่วยงานระดับกอง หน่วยงานซึ่ งแยกต่างหากจากส่ วนราชการระดับกรม หรื อหน่วยงานในส่ วน
ภูมิภาค ประสงค์จะเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุระดับกรม ให้หวั หน้าหน่วยงานเป็ นผูเ้ บิก
การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานในส่ วนภูมิภาค หรื อของหน่วยงานซึ่ งแยกต่างหากจากส่ วน
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ราชการระดับกรม ให้หวั หน้างานที่ตอ้ งใช้พสั ดุน้ นั เป็ นผูเ้ บิก ให้หวั หน้าหน่วยพัสดุ ซึ่ งเป็ นหัวหน้าหน่วยงาน
ระดับแผนก หรื อต่ากว่าระดับแผนกที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ หรื อข้าราชการอื่นซึ่ งได้รับการแต่งตั้งจาก
หัวหน้าส่ วนราชการเป็ นหัวหน้าหน่วยพัสดุ ....... เป็ นผูส้ ั่งจ่ายพัสดุ...ตามใบเบิก
การตรวจสอบพัสดุประจาปี
ก่อนสิ้ นเดือนกันยายนทุกปี ให้หวั หน้าส่ วนราชการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ใน ส่ วนราชการหรื อหน่วยงานนั้น ซึ่ ง
มิใช่เจ้าหน้าที่พสั ดุคนหนึ่งหรื อหลายคน ตามความจาเป็ น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ
งวดการตรวจตั้งแต่วนั ที่ ๑ ตุลาคมปี ก่อน ถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปี ปั จจุบนั และตรวจนับพัสดุประเภทที่คง
เหลืออยูใ่ ห้เริ่ มดาเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิ ดทาการวันแรกของเดือนตุลาคมให้เสนอรายงานผลการ
ตรวจสอบดังกล่าวต่อผูแ้ ต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทาการ นับแต่วนั เริ่ มดาเนินการตรวจสอบพัสดุน้ นั
ผูแ้ ต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ผตู ้ รวจสอบแล้ว ให้ส่งรายงานเสนอตามลาดับชั้นจนถึงหัวหน้าส่ วน
ราชการ ๑ ชุด และส่ งสาเนารายงานไปยังสานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรื อสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ๑ ชุด
เมื่อหัวหน้าส่ วนราชการได้รับรายงานดังกล่าว และปรากฏว่ามีพสั ดุชารุ ด เสื่ อมสภาพ หรื อสู ญไป หรื อไม่
จาเป็ นต้องใช้ในราชการต่อไป ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริ งขึ้นคณะหนึ่ง
กรณี ที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็ นการเสื่ อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรื อสู ญไปตามธรรมชาติ
ให้หวั หน้าส่ วนราชการพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการจาหน่ายต่อไปได้
วิธีการจาหน่ ายพัสดุ
ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่ วนราชการ พัสดุใดหมดความจาเป็ นหรื อหากใช้ราชการต่อไปจะ
สิ้ นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก เพื่อพิจารณาสัง่ ให้ดาเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ (ข้อ ๑๕๗ ระเบียบ
พัสดุ)
๑) ขาย
ให้ดาเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อนแต่ถา้ ขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี เว้นแต่การขายพัสดุครั้ง
หนึ่งซึ่ งมีราคาซื้ อหรื อได้มารวมกันไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ตอ้ งทอดตลาด
การขายให้แก่ส่วนรากชาร หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรื อ
องค์การสถานสาธารณกุศล ให้ขายโดยวิธีตกลงราคาให้เจ้าหน้าที่พสั ดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่ วนราชการ เพื่อ
พิจารณาสัง่ ให้ ดาเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้
๒) แลกเปลีย่ น
ให้ดาเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้
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๓) โอน
ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่วยงานว่าด้วยระเบียบบริ หารราชการส่ วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การสถานสา
ธารณกุศลให้มีหลักฐานการส่ งมอบไว้ต่อกันด้วย
๔) แปรสภาพหรือทาลาย
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการกาหนด เงินที่ได้จากการจาหน่ายพัสดุ........ไปไหน?
การจาหน่ ายเป็ นสู ญ
(ข้อ ๑๕๙ ระเบียบพัสดุ) ในกรณี ที่พสั ดุ
◦ สู ญไปโดยไม่ปรากฏตัวผูร้ ับผิด หรื อ
◦ มีตวั ผูร้ ับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรื อ
◦ มีตวั พัสดุอยูแ่ ต่ไม่สมควรดาเนินการจาหน่ายพัสดุ
ให้จาหน่ายพัสดุน้ นั ....เป็ นสู ญ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
๑) ถ้าพัสดุน้ นั มีราคาซื้ อ หรื อได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้หวั หน้าส่ วนราชการเป็ นผูพ้ ิจารณาอนุมตั ิ
๒) ถ้าพัสดุน้ นั มีราคาซื้ อ หรื อได้มารวมกันเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยูใ่ นอานาจของกระทรวงการคลัง หรื อส่ วน
ราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย เป็ นผูพ้ ิจารณาอนุม ัติ
การลงจ่ ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๑๕๗ ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุลงจ่ายพัสดุน้ นั ออกจากบัญชีหรื อทะเบียนทันที แจ้งให้
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรื อสา นักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ลงจ่ายพัสดุ
นั้น เมื่อได้ดาเนินการตามข้อ ๑๕๙ (จาหน่ายเป็ นสู ญ) ให้เจ้าหน้าที่พสั ดุลงจ่ายพัสดุน้ นั ออกจากบัญชีหรื อทะเบียน
ทันที แจ้งให้กระทรวงการคลังหรื อส่ วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย และสานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
หรื อสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วนั ลงจ่ายพัสดุน้ นั
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