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การบริหารพสัดุ 
การพสัดุ 

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ พ.ศ. 2535 และแกไ้ขปรับปรุง (ฉบบัท่ี 7) 
หมายความ “การพสัดุ”  

การจดัท าเอง การซ้ือ การจา้งการจา้งท่ีปรึกษา การจา้งออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปล่ียน การเช่า
การควบคุม การจ าหน่าย และการด าเนินการอ่ืนๆ ท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี 

พสัดุ  หมายความวา่  วสัดุ ครุภณัฑ ์ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีก าหนดไวใ้นหนงัสือการจ าแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณของส า นกังบประมาณ หรือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกูจ้ากต่างประเทศ 

อาคาร  หมายความวา่  ส่ิงปลูกสร้างถาวรท่ีบุคคลอาจเขา้อยูห่รือใชส้อยได ้เช่น   อาคารที 
ท าการโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา สถานีน าร่อง ส่ิงปลูกสร้างอยา่งอ่ืนท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั และรวม
ตลอดถึงส่ิงก่อสร้างอ่ืนๆ ซ่ึงสร้างข้ึนเพื่อประโยชน์ใชส้อยส าหรับอาคารนั้นๆ เช่น เสาธง ร้ัว ท่อระบายน ้า หอ
ถงัน ้า ถนน ประปาและส่ิงอ่ืนๆ ซ่ึงเป็นส่วนประกอบของตวัอาคาร เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ลิฟต ์เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ 
คณะกรรมการว่าด้วยการพสัดุ เรียกโดยย่อว่า "กวพ.“ (คณะกรรมการไม่เกนิ 17 คน) ประกอบดว้ย 

1.ประธานกรรมการ  :  ปลดักระทรวงการคลงั 
2.กรรมการโดยต าแหน่ง  : อธิบดีกรมบญัชีกลาง  
3.ผูแ้ทนกระทรวงกลาโหม   
4.ผูแ้ทนส านกังบประมาณ                                     
5.ผูแ้ทนส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน   
6.ผูแ้ทนส านกังานอยัการสูงสุด                        
7.ผูแ้ทนส านกังานคณะกรรมการกฤษฎีกา  
8.ผูแ้ทนส านกังาน ป.ป.ช.                                    
9.ผูแ้ทนส านกังานปลดัส านกันายกรัฐมนตรี   
10.ผูแ้ทนส านกังานบริหารหน้ีสาธารณะ                                                   
11.ผูแ้ทนส านกังานมาตรฐานผลิตภณัฑอุ์ตสาหกรรม   
12.กรรมการผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้งไม่เกินหา้คน  
13.ผูท้รงคุณวฒิุซ่ึงนายกรัฐมนตรีแต่งตั้ง มีวาระอยูใ่นต าแหน่งคราวละ 2 ปี                                            
14.ผูท้รงคุณวฒิุ ซ่ึงพน้จากต าแหน่งอาจไดรั้บแต่งตั้งอีกได"้ 
15.กรรมการและเลขานุการ ใหเ้จา้หนา้ท่ีกรมบญัชีกลาง กวพ. แต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการไม่เกิน 2 คน 
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อ านาจหน้าที ่กพว. ทีส่ าคัญ 
๑) ตีความและวนิิจฉยัปัญหาเก่ียวกบัการปฏิบติัตามระเบียบ 
๒) พิจารณาการอนุมติัยกเวน้ หรือผอ่นผนัการไม่ปฏิบติัตามระเบียบ 
๓) พิจารณาค า ร้องเรียนเก่ียวกบัการท่ีส่วนราชการไม่ปฏิบติัตามระเบียบ 
๔) เสนอแนะการแกไ้ขปรับปรุงระเบียบต่อคณะรัฐมนตรี 
๕) ก าหนดแบบหรือตวัอยา่ง รวมทั้งการแกไ้ขเพิ่มเติมเปล่ียนแปลง และก าหนดแนวทางปฏิบติั  เพื่อให้

เป็นไปตามระเบียบน้ี 
 ๖) เสนอความเห็นต่อผูรั้กษาการตามระเบียบ ในการพิจารณาและแจง้เวยีนช่ือผูทิ้้งงาน และการสั่ง
เปล่ียนแปลงเพิกถอนผูทิ้้งงานของส่วนราชการ 
 ๗) ก าหนดอตัราร้อยละของราคา 
 ๘) ก าหนดประเภทหรือชนิดของพสัดุท่ีจ  าเป็นตอ้งซ้ือจากต่างประเทศ 
 ๙) ก าหนอตัราค่าจา้งท่ีปรึกษา 
 ๑๐) ก าหนดหลกัเกณฑก์ารก าหนดค่าปรับ 
หลกัในการจัดหาพสัดุ 

การจดัหา ตอ้งด าเนินการยดึหลกั 3 ประการ  
◦ โดยเปิดเผย  
◦ โปร่งใส 
◦ เปิดโอกาสใหมี้การแข่งขนักนัอยา่งเป็นธรรม 

โดยค านึงถึง 
◦ คุณสมบติัและ 
◦ ความสามารถของผูเ้สนอราคาหรือผูเ้สนองาน 

วธีิซ้ือและวธีิจ้าง 
การซ้ือหรือการจา้งกระท า ได ้๖ วธีิ คือ 

๑) วธีิตกลงราคา 
๒) วธีิสอบราคา 
๓) วธีิประกวดราคา 
๔) วธีิพิเศษ 
๕) วธีิกรณีพิเศษ 
๖) วธีิประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงัก าหนด (แกไ้ขฉบบัท่ี 6) 
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วงเงินการซ้ือการจ้าง 
๑) วธีิตกลงราคา   การซ้ือหรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 
๒) วธีิสอบราคา การซ้ือหรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๓) วธีิประกวดราคา การซ้ือหรือการจา้งคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 

การแบ่งซ้ือหรือแบ่งจา้งโดยลดวงเงินท่ีจะซ้ือหรือจา้งในคร้ังเดียวกนั เพื่อใหว้งเงินต ่ากวา่ท่ีก าหนดโดยวธีิหน่ึงวธีิ
ใด หรือเพื่อใหอ้ านาจสั่งซ้ือสั่งจา้ง เปล่ียนไป จะกระท ามิได ้

๔) วธีิพเิศษ 
๔.๑ การซ้ือคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใด ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) เป็นพสัดุท่ีจะขายทอดตลาดโดยส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบ        บริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ินรัฐวสิาหกิจ องคก์ารระหวา่งประเทศ หรือหน่วยงานของต่างประเทศ 

(๒) เป็นพสัดุท่ีตอ้งซ้ือเร่งด่วน หากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่ราชการ 
(๓) เป็นพสัดุเพื่อใชใ้นราชการลบั 
(๔) เป็นพสัดุท่ีมีความตอ้งการใชเ้พิ่มข้ึนในสถานการณ์ท่ีจ า เป็น หรือเร่งด่วน                     หรือเพื่อ  

ประโยชน์ของส่วนราชการ และจ าเป็นตอ้งซ้ือเพิ่ม (Repeat Order) 
                   (๕) เป็นพสัดุท่ีจ  า เป็นตอ้งซ้ือโดยตรงจากต่างประเทศหรือด าเนินการโดยผา่นองคก์ารระหวา่งประเทศ 

      (๖) เป็นพสัดุท่ีโดยลกัษณะของการใชง้าน หรือมีขอ้จ า กดัทางเทคนิคท่ีจ า เป็นตอ้งระบุยีห่อ้      เป็น
การเฉพาะ ซ่ึงหมายความรวมถึง อะไหล่รถประจ า ต าแหน่ง หรือยารักษาโรคท่ีไม่ตอ้งจดัซ้ือตามช่ือสามญัในบญัชี
ยาหลกัแห่งชาติ  
                 (๗) เป็นพสัดุท่ีเป็นท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้างซ่ึงจ า เป็นตอ้งซ้ือเฉพาะแห่ง 
                 (๘) เป็นพสัดุท่ีไดด้ า เนินการซ้ือโดยวธีิอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี 
 
  ๔.๒ การจา้ง คร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะกรณีหน่ึงกรณีใด ดงัต่อไปน้ี 
 (๑) เป็นงานท่ีตอ้งจา้งช่างผูมี้ฝีมือโดยเฉพาะหรือผูมี้ความช านาญเป็นพิเศษ 

 (๒) เป็นงานจา้งซ่อมพสัดุท่ีจ  า เป็นตอ้งถอดตรวจ ใหท้ราบความช ารุดเสียหายเสียก่อนจึงจะ  
ประมาณค่าซ่อมได ้เช่น งานจา้งซ่อมเคร่ืองจกัร เคร่ืองมือกล  เคร่ืองยนต ์เคร่ืองไฟฟ้า หรือเคร่ืองอิเล็กทรอนิกส์ 

 (๓) เป็นงานท่ีตอ้งกระท า โดยเร่งด่วน หากล่าชา้อาจจะเสียหายแก่ราชการ 
        (๔) เป็นงานท่ีตอ้งปกปิดเป็นความลบัของทางราชการ 
        (๕) เป็นงานท่ีจ า เป็นตอ้งการจา้งเพิ่ม ในสถานการณ์ท่ีจ าเป็นหรือเร่งด่วน  หรือเพื่อ  

ประโยชน์ของส่วนราชการ และจ าเป็นตอ้งจา้งเพิ่ม(Repeat Order) 
       (๖) เป็นงานท่ีไดด้ า เนินการจา้งโดยวธีิอ่ืนแลว้ไม่ไดผ้ลดี 
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๕) วธีิกรณพีเิศษ 
                 ไม่จ  ากดัวงเงิน การซ้ือหรือการจา้งจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน หรือ
รัฐวสิาหกิจ ในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(๑) เป็นผูผ้ลิตพสัดุหรือท างานจา้งนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมติัใหซ้ื้อหรือจา้ง 
(๒) มีกฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดใหซ้ื้อหรือจา้ง และกรณีน้ีใหร้วมถึงหน่วยงานอ่ืนท่ีมี  

กฎหมายหรือมติคณะรัฐมนตรีก าหนดดว้ย 
๖) วธีิประมูลดว้ยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ตามหลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงัก าหนด (ไกไ้ขฉบบัท่ี 6) 

◦ วงเงินเกิน 2,000,000 บาท 
◦ เรียกระบบ E-Auction 

คณะกรรมการในการด าเนินงานจัดซ้ือจัดจ้าง 
หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง (ฉบับที ่๗) พ.ศ. ๒๕๕๒ 

(๑) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา 
(๒) คณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา 
(๓) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา 
(๔) คณะกรรมการจดัซ้ือโดยวธีิพิเศษ 
(๕) คณะกรรมการจดัจา้งโดยวธีิพิเศษ 
(๖) คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ 
(๗) คณะกรรมการตรวจการจา้ง 

แต่ละคณะ ประกอบดว้ย ประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอยา่งนอ้ยสองคน ซ่ึงแต่งตั้งจากขา้ราชการ 
พนกังานราชการ พนกังานมหาวทิยาลยัหรือพนกังานของรัฐ 
ในกรณีจ าเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนอีกไม่เกินสองคนร่วมเป็นกรรมการได ้
ในการซ้ือหรือจา้งคร้ังเดียวกนั หา้มแต่งตั้งผูท่ี้เป็น  

◦ กรรมการรับและเปิดซองประกวดราคา เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา  
◦ กรรมการเปิดซองสอบราคาหรือกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา เป็นกรรมการตรวจรับ

พสัดุ 
ส าหรับการซ้ือหรือจา้งในวงเงินไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท จะแต่งตั้งขา้ราชการหรือลูกจา้งประจ า คนหน่ึงซ่ึงมิใช่ผู ้
จดัซ้ือหรือจดัจา้งเป็นผูต้รวจรับพสัดุหรืองานจา้งนั้น  

◦ โดยใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเช่นเดียวกบัคณะกรรมการตรวจรับพสัดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจา้งก็ได ้
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การจัดซ้ือจัดจ้างโดยวธีิสอบราคา 
การซ้ือหรือการจา้งโดยวธีิสอบราคา ใหด้ าเนินการดงัน้ี  

๑) ก่อนวนัเปิดซองสอบราคาใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุส่งประกาศเผยแพร่การสอบราคาและเอกสารสอบ  
ราคาไปยงัผูมี้อาชีพขายหรือรับจา้งท า งานนั้นโดยตรง หรือโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนใหม้ากท่ีสุดเท่าท่ีจะท า 
ได ้กบัใหปิ้ดประกาศเผยแพร่การสอบราคาไวโ้ดยเปิดเผย ณ ท่ีท า การของส่วนราชการนั้น 

 ไม่นอ้ยกวา่ ๑๐ วนัส าหรับการสอบราคาในประเทศ 
 ไม่นอ้ยกวา่ ๔๕ วนั ส า หรับการสอบราคานานาชาติ 

                    ๒) ในการยืน่ซองสอบราคา ผูเ้สนอราคาจะตอ้งผนึกซองจ่าหนา้ถึงประธานคณะกรรมการเปิดซอง
สอบราคาการซ้ือหรือการจา้งคร้ังนั้น 
 
การจ่ายเงินล่วงหน้าค่าพสัดุ 
 การจ่ายเงินค่าพสัดุหรือค่าจา้งล่วงหนา้ใหแ้ก่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง จะกระท ามิได ้เวน้แต่หวัหนา้ส่วน
ราชการเห็นวา่มีความจ าเป็นจะตอ้งจ่าย และมีการก าหนดเง่ือนไขไวก่้อนการท า สัญญาหรือขอ้ตกลงตาม
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
            (๑) การซ้ือหรือการจา้งจากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน 
            (๒) การซ้ือพสัดุจากสถาบนัของรัฐในต่างประเทศ หรือจากหน่วยงานอ่ืนในต่างประเทศซ่ึงตอ้งด า เนิน
การผา่นองคก์ารระหวา่งประเทศ หรือการซ้ือเคร่ืองมือวทิยาศาสตร์ หรือพสัดุอ่ืนท่ี กวพ. ก าหนด 
            (๓) การบอกรับวารสารหรือการสั่งจองหนงัสือหรือการบอกรับเป็นสมาชิก INTERNET ท่ีมีลกัษณะ
จะตอ้งบอกรับเป็นสมาชิกก่อน 
             (๔) การซ้ือหรือการจา้งโดยวธีิสอบราคาหรือประกวดราคาจ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของราคาซ้ือหรือราคา
จา้ง แต่ทั้งน้ี (เรียกหลกัประกนั) 
            (๕) การซ้ือหรือการจา้งโดยวธีิพิเศษ  ใหจ่้ายไดไ้ม่เกินร้อยละ 15 ของราคาซ้ือ หรือราคาจา้ง      (เรียก
หลกัประกนั) 
 
การตรวจรับพสัดุ 

คณะกรรมการตรวจรับพสัดุ มีหนา้ท่ีดงัน้ี 
 ๑) ตรวจรับพสัดุ ณ ท่ีท าการของผูใ้ชพ้สัดุนั้น หรือสถานท่ีซ่ึงก าหนดไวใ้นสัญญาหรือขอ้ตกลงการ
ตรวจรับพสัดุ ณ สถานท่ีอ่ืน ในกรณีท่ีไม่มีสัญญาหรือขอ้ตกลง จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้ส่วนราชการก่อน 

๒) ตรวจรับพสัดุใหถู้กตอ้งครบถว้นตามหลกัฐานท่ีตกลงกนัไว ้ส าหรับกรณีท่ีมีการทดลอง หรือ  
ฃตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวทิยาศาสตร์ จะเชิญผูช้  านาญการหรือผูท้รงคุณวฒิุเก่ียวกบัพสัดุนั้นมาให้
ค  าปรึกษา หรือส่งพสัดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานท่ีของผูช้  านาญการหรือผูท้รงคุณวฒิุนั้นๆ ก็ได ้
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ในกรณีจ าเป็นท่ีไม่สามารถตรวจนบัเป็นจ านวนหน่วยทั้งหมดได ้ใหต้รวจรับตามหลกัวชิาการสถิติ 
 ๓) โดยปกติใหต้รวจรับพสัดุใหเ้สร็จส้ินไปโดยเร็วท่ีสุด 
 ๔) เม่ือตรวจถูกตอ้งครบถว้นแลว้ ใหรั้บพสัดุไวแ้ละถือวา่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งไดส่้งมอบพสัดุถูกตอ้ง
ครบถว้นตั้งแต่วนัท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งน า พสัดุนั้นมาส่ง แลว้มอบแก่เจา้หนา้ท่ีพสัดุพร้อมกบัท าใบตรวจรับโดยลง
ช่ือไวเ้ป็นหลกัฐานอยา่งนอ้ย 2 ฉบบั มอบแก่ผูข้ายหรือผูรั้บจา้ง 1 ฉบบัและเจา้หนา้ท่ีพสัดุ 1 ฉบบั 
ในกรณีท่ีเห็นวา่พสัดุท่ีส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามขอ้ก าหนดในสัญญาหรือขอ้ตกลง ใหร้ายงานหวัหนา้
ส่วนราชการผา่นหวัหนา้เจา้หนา้ท่ีพสัดุ  เพื่อทราบหรือสั่งการ แลว้แต่กรณี 
              ๕) ในกรณีท่ีผูข้ายหรือผูรั้บจา้งส่งมอบพสัดุถูกตอ้งแต่ไม่ครบจ านวนหรือ ส่งมอบครบจ านวน แต่ไม่
ถูกตอ้งทั้งหมด ใหต้รวจรับไวเ้ฉพาะจ านวนท่ีถูกตอ้ง และโดยปกติใหรี้บรายงานหวัหนา้ส่วนราชการเพื่อแจง้ให้
ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งทราบภายใน  ๓ วนัท าการ  นบัแต่วนัตรวจพบ 
               ๖) การตรวจรับพสัดุท่ีประกอบกนัเป็นชุด หรือหน่วยถา้ขาดส่วนประกอบอยา่งใดอยา่งหน่ึงไปแลว้จะ
ไม่สามารถใชก้ารไดโ้ดยสมบูรณ์  ใหถื้อวา่ ผูข้ายหรือผูรั้บจา้งยงัมิไดส่้งมอบพสัดุนั้น และโดยปกติใหรี้บรายงาน
หวัหนา้ส่วนราชการ เพื่อแจง้ใหผู้ข้ายหรือผูรั้บจา้งทราบภายใน  ๓ วนัท าการ      นบัแต่วนัท่ีตรวจพบ 
              ๗) ถา้กรรมการตรวจรับพสัดุบางคน ไม่ยอมรับพสัดุโดยท าความเห็นแยง้ไว ้ใหเ้สนอหวัหนา้ส่วน
ราชการ เพื่อพิจารณาสั่งการ   ถา้หวัหนา้ส่วนราชการสั่งการใหรั้บพสัดุนั้นไว  ้
 
การจ้างออกแบบและควบคุมงาน 

การจา้งออกแบบและควบคุมงาน กระท า ได ้๔ วธีิ 
๑) วธีิตกลง   งบประมาณค่าก่อสร้างตามโครงการหน่ึงๆ   ไม่เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒) วธีิคดัเลือก  เกิน ๒,๐๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๓) วธีิคดัเลือกแบบจ ากดัขอ้ก าหนด  เกิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๔) วธีิพิเศษ  (เลือกจา้ง และ ประกวดแบบ) 

 
 การจ้างโดยวธีิพเิศษ  การจ้างโดยวธีิพเิศษมี ๒ ลกัษณะดังนี้ 

๑) วธีิเลือกจา้ง  
◦ การจา้งออกแบบและควบคุมงานในกรณีท่ีมีความจ าเป็นเร่งด่วนและความมัน่คงของชาติ 
◦ ใหป้ลดักระทรวงมีอ านาจตกลงจา้งผูใ้หบ้ริการรายหน่ึงรายใดตามท่ีพิจารณาเห็นสมควร 

๒) การวา่จา้งโดยการประกวดแบบ  
◦ การวา่จา้งออกแบบอาคารท่ีมีลกัษณะพิเศษ เป็นท่ีเชิดชูคุณค่าทางดา้นศิลปกรรมหรือ

สถาปัตยกรรมของชาติ เช่น อนุสาวรีย ์รัฐสภา พิพิธภณัฑสถานแห่งชาติ โรงละครแห่งชาติ หรือ
งานออกแบบอาคารท่ีมีโครงสร้างขนาดใหญ่ เช่นสนามกีฬาแห่งชาติ สนามบิน 



  เรียบเรียงโดย   นายธีรภทัร  วงษส์วา่ง  (ธีรภทัร  ติวเตอร์)       54 

 

ศูนย์ติวสอบ : ธีรภัทร ติวเตอร์ : www.tw-tutor.com  
 โทร : 083-356-8939 , 087-223-4585 , e-mail : thi.twtutor@gmail.com 

 

การประกาศเชิญชวนการว่าจ้างกระท า ได้ ๓ วธีิ คือ 
๑) ปิดประกาศไวใ้นท่ีเปิดเผย 

 ๒) ประกาศทางส่ือสารมวลชน 
 ๓) ส่งประกาศไปยงัสมาคมวชิาชีพสถาปัตยกรรมและวศิวกรรม 
อ านาจการจ้างออกแบบและการควบคุมงาน 

การสั่งจา้งออกแบบและควบคุมงานคร้ังหน่ึง ใหเ้ป็นอ านาจของผูด้  ารงต าแหน่ง และภายในวงเงิน ดงัต่อไปน้ี  
๑) หวัหนา้ส่วนราชการไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
๒) ปลดักระทรวงเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐บาท 

คณะกรรมการตรวจและรับมอบงาน ประกอบด้วย  

◦ ประธานกรรมการ และกรรมการอ่ืนอยา่งนอ้ย 2 คน  
◦ ซ่ึงแต่งตั้งจากขา้ราชการ พนกังานราชการ พนกังานมหาวทิยาลยั หรือพนกังานของรัฐ 

ค่าออกแบบและควบคุมงาน 
การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงาน ใหเ้ป็นไปตามอตัรา  ดงัน้ี 

(๑) อาคารท่ีมีงบประมาณค่าก่อสร้าง ไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท 
  ใหจ่้ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงาน  
 ในอตัราร้อยละ ๒ ของวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้าง 

(๒) อาคารท่ีมีงบประมาณค่าก่อสร้างเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 ส าหรับในส่วนท่ีเกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ บาท  
 ใหจ่้ายค่าออกแบบหรือค่าคุมงาน ในอตัราร้อยละ ๑.๗๕ ของวงเงินงบประมาณค่า

ก่อสร้าง 
การจ่ายเงินค่าออกแบบและควบคุมงาน ไม่รวมถึงค่าส ารวจและวเิคราะห์ดินฐานราก 

 
การแลกเปลีย่น 

การแลกเปล่ียนพสัดุจะกระท ามิได ้เวน้แต่ในกรณีท่ีหวัหนา้ส่วนราชการเห็นวา่มีความจ าเป็นจะตอ้ง  
แลกเปล่ียนใหก้ระท าไดเ้ฉพาะการแลกเปล่ียนครุภณัฑก์บัครุภณัฑแ์ละการแลกเปล่ียนวสัดุกบัวสัดุ ตาม
หลกัเกณฑด์งัน้ี 
 (๑) การแลกเปล่ียนครุภณัฑก์บัครุภณัฑป์ระเภทและชนิดเดียวกนั ใหแ้ลกเปล่ียนไดเ้วน้แต่การ
แลกเปล่ียนท่ีตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม ใหข้อท าความตกลงกบัส านกังบประมาณก่อน 

(๒) การแลกเปล่ียนครุภณัฑก์บัครุภณัฑต่์างประเภทหรือต่างชนิดกนั ใหข้อท าความตกลงกบั      
ส านกังบประมาณก่อนทุกกรณี 
 (๓) การแลกเปล่ียนวสัดุกบัวสัดุประเภทและชนิดเดียวกนั ท่ีไม่ตอ้งจ่ายเงินเพิ่ม ใหแ้ลกเปล่ียนได ้
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กรณีนอกเหนือจากน้ี ใหข้อท า ความตกลงกบักระทรวงการคลงัก่อน 
            การแลกเปล่ียนพสัดุกบัเอกชน ใหห้วัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหน่ึง                             

หรือหลายคณะตามความจ าเป็นการเปล่ียนพสัดุของส่วนราชการ กบัส่วนราชการหน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ย
ระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน หน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบญัญติัใหมี้ฐานะเป็นราชการบริหารส่วนทอ้งถ่ิน 
หรือรัฐวสิาหกิจ ใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้ส่วนราชการ และหวัหนา้หน่วยงานนั้นๆ ท่ีจะตกลงกนั 

ครุภณัฑท่ี์ไดรั้บจากการแลกเปล่ียนเม่ือลงทะเบียนครุภณัฑข์องส่วนราชการนั้นแลว้ใหแ้จง้ส านกั
งบประมาณ และส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน หรือส านกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค แลว้แต่กรณีทราบ .....ภายใน 
๓๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บครุภณัฑ ์
 
การเช่า 

การเช่าสังหาริมทรัพย ์และการเช่าอสังหาริมทรัพย  ์ ใหห้วัหนา้ส่วนราชการพิจารณาด าเนินการไดต้ามความ  
เหมาะสมและจ าเป็น ในกรณีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหนา้ในการเช่าอสังหาริมทรัพย ์และ
สังหาริมทรัพยใ์หก้ระท า ไดเ้ฉพาะกรณีการเช่าซ่ึงมีระยะเวลาไม่เกิน ๓ ปี  
 ๑) การเช่าจากหน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน                      
จ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละ 50 ของค่าเช่าทั้งสัญญา 

 ๒) การเช่าจากเอกชนจ่ายไดไ้ม่เกินร้อยละ 20 ของค่าเช่าทั้งสัญญา  การจ่ายเงินค่าเช่าล่วงหนา้ 
นอกเหนือจากหลกัเกณฑข์า้งตน้ ใหข้อท าความตกลงกบักระทรวงการคลงัก่อน 
 
การเช่าอสังหาริมทรัพย์ 

การเช่าอสังหาริมทรัพย ์ใหก้ระท า ไดใ้นกรณีดงัต่อไปน้ี 
๑) เช่าท่ีดินเพื่อใชป้ระโยชน์ในราชการ 
๒) เช่าสถานท่ีเพื่อใชเ้ป็นท่ีท าการในกรณีท่ีไม่มีสถานท่ีของทางราชการ หรือมีแต่ไม่เพียงพอ  
๓) เช่าสถานท่ีเพื่อใชเ้ป็นท่ีพกัส าหรับผูมี้สิทธิเบิกค่าเช่าท่ีพกัตามระเบียบทางราชการ  
๔) เช่าสถานท่ีเพื่อใชเ้ป็นท่ีเก็บพสัดุของทางราชการในกรณีท่ีไม่มีสถานท่ีเก็บเพียงพอ 

การเช่าใหด้ าเนินการโดยวธีิตกลงราคา อตัราคาเช่ารวมทั้งค่าบริการอ่ืนเก่ียวกบัการเช่า ไม่เกินเดือนละ 
๒๐,๐๐๐ บาท  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั  ถา้เกินเดือนละ ๒๐,๐๐๐ บาท ใหข้อท าความตก
ลงกบักระทรวงการคลงัก่อน 
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สัญญาและหลกัประกนั 
ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือไวต่้อกนัโดยไม่ตอ้งท าเป็นสัญญาโดยใหอ้ยูใ่นดุลพินิจของหวัหนา้ส่วนราชการ  

๑) การซ้ือ การจา้ง หรือการแลกเปล่ียนโดยวธีิตกลงราคา หรือการจา้งท่ีปรึกษาโดยวธีิตกลงท่ีมีวงเงิน  
ไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท 

๒) การจดัหาท่ีคู่สัญญา สามารถส่งมอบพสัดุไดค้รบถว้นภายใน ๕ วนัท าการ นบัตั้งแต่วนัถดัจากวนั  
ท าขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ 

๓) การซ้ือหรือการจา้งโดยวธีิกรณีพิเศษ และการจดัหาจากส่วนราชการ  
๔) การเช่า ซ่ึงผูเ้ช่าไม่ตอ้งเสียเงินอ่ืนใดนอกจากค่าเช่าซ่ึงมีราคาไม่เกิน ๑๐,๐๐๐ บาท 

ใหห้วัหนา้ส่วนราชการส่งส าเนาสัญญาหรือขอ้ตกลงเป็นหนงัสือ  ซ่ึงมีมูลค่าตั้งแต่  1,000,000 บาทข้ึนไป  
ใหส้ านกังานตรวจเงินแผน่ดิน หรือส านกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาคแลว้แต่กรณี และกรมสรรพากร ภายใน ๓๐ 
วนั นบัแต่วนัท า สัญญาหรือขอ้ตกลง 
 
ค่าปรับ 

การจา้งท่ีปรึกษาใหก้ าหนดค่าปรับเป็นรายวนั ในอตัราตายตวัระหวา่งร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๒๐ ของราคาพสัดุท่ียงั  
ไม่ไดรั้บมอบ 

การจา้งซ่ึงตอ้งการผลส าเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกนั ใหก้ าหนดค่าปรับเป็นรายวนั เป็นจ านวนเงินตายตวัใน  
อตัราร้อยละ ๐.๐๑ - ๐.๑๐   ของราคางานจา้งนั้น แต่จะตอ้งไม่ต ่ากวา่วนัละ ๑๐๐ บาท  

ส าหรับงานก่อสร้างสาธารณูปโภคท่ีมีผลกระทบต่อการจราจร ใหก้ าหนดค่าปรับเป็นรายวนัในอตัราร้อยละ  
๐.๒๕ ของราคางานจา้งนั้น 

ในกรณีท่ีคู่สัญญาไม่สามารถปฏิบติัตามสัญญาหรือขอ้ตกลงได ้และจะตอ้งมีการปรับตามสัญญาหรือ
ขอ้ตกลงนั้น หากจ านวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละ ๑๐  ของวงเงินค่าพสัดุหรือค่าจา้ง ใหส่้วนราชการพิจารณาด า 
เนินการบอกเลิกสัญญาหรือขอ้ตกลง ยกเวน้ คู่สัญญาจะไดย้นิยอมเสียค่าปรับใหแ้ก่ทางราชการ โดยไม่มีเง่ือนไข
ใดๆ ทั้งส้ินหวัหนา้ส่วนราชการพิจารณาผอ่นปรนการบอกเลิกสัญญาไดเ้ท่าท่ีจ  าเป็น 
การงดหรือลดค่าปรับขยายเวลา 

ใหอ้ยูใ่นอ านาจของหวัหนา้ส่วนราชการท่ีจะพิจารณาไดต้ามจ านวนวนัท่ีมีเหตุเกิดข้ึนจริงเฉพาะกรณี  
ดงัต่อไปน้ี 
 ๑) เหตุเกิดจากความผดิ หรือความบกพร่องของส่วนราชการ 
    ๒) เหตุสุดวสิัย 
                 ๓) เหตุเกิดจากพฤติการณ์อนัหน่ึงอนัใดท่ีคู่สัญญาไม่ตอ้งรับผดิตามกฎหมาย 

คู่สัญญาตอ้งแจง้เหตุดงักล่าวใหส่้วนราชการทราบภายใน ๑๕ วนั นบัแต่เหตุนั้นไดส้ิ้นสุดลง 
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หากมิไดแ้จง้ภายในเวลาท่ีก าหนด คู่สัญญาจะยกมากล่าวอา้งเพื่อขอลดหรืองดค่าปรับ หรือขอขยายเวลาใน
ภายหลงัมิได ้เวน้แต่กรณีตาม (๑) 
หลกัประกนัซองหรือหลกัประกนัสัญญา 

หลกัประกนัซองหรือหลกัประกนัสัญญา ใหใ้ชห้ลกัประกนัอยา่งหน่ึงอยา่งใด ดงัต่อไปน้ี 
๑) เงินสด 
๒) เช็คท่ีธนาคารเซ็นสั่งจ่าย  

 ซ่ึงเป็นเช็คลงวนัท่ีท่ีใชเ้ช็คนั้นช าระต่อเจา้หนา้ท่ี        
 หรือก่อนวนันั้นไม่เกิน ๓ วนัท าการ 

๓) หนงัสือค ้าประกนัของธนาคารภายในประเทศตามตวัอยา่งท่ี กวพ. ก าหนด 
๔) หนงัสือค ้าประกนัของบรรษทัเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย            บริษทัเงินทุนหรือ  

บริษทัเงินทุนหลกัทรัพยท่ี์ไดรั้บอนุญาตใหป้ระกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชยแ์ละประกอบธุรกิจค ้าประกนั
ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย 

(๕) พนัธบตัรรัฐบาลไทย 
ในกรณีท่ีส่วนราชการ หรือรัฐวสิาหกิจเป็นผูเ้สนอราคาหรือเป็นคู่สัญญา       ไม่ตอ้งวางหลกัประกนั 
หลกัประกนัซองและหลกัประกนัสัญญาใหก้ าหนดมูลค่าเป็นจ านวนเตม็ในอตัราร้อยละ ๕ ของวงเงินหรือราคา
พสัดุท่ีจดัหาคร้ังนั้น 
การจดัหาพสัดุท่ีหวัหนา้ส่วนราชการเห็นวา่มีความส าคญัเป็นพิเศษ จะก าหนดอตัราสูงกวา่ร้อยละ ๕ แต่ไม่เกิน
ร้อยละ ๑๐ 
 
การคืนหลกัประกนัซองหรือหลกัประกนัสัญญา 

ใหส่้วนราชการคืนหลกัประกนัใหแ้ก่ผูเ้สนอราคาคู่สัญญาหรือผูค้  ้าประกนั ตามหลกัเกณฑด์งัน้ี  
(๑) หลกัประกนัซองใหคื้นใหแ้ก่ผูเ้สนอราคาหรือผูค้  ้าประกนัภายใน ๑๕ วนัเม่ือไดท้  า สัญญาหรือ  

ขอ้ตกลง 
(๒) หลกัประกนัสัญญาใหคื้นใหแ้ก่คู่สัญญา หรือผูค้  ้าประกนัโดยเร็ว และอยา่งชา้ตอ้ง ไม่เกิน ๑๕ วนั  

นบัแต่วนัท่ีคู่สัญญาพน้จากขอ้ผกูพนัตามสัญญาแลว้ 
การคืนหลกัประกนัท่ีเป็นหนงัสือค ้าประกนัในกรณีท่ีผูเ้สนอราคาหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในก าหนดเวลาขา้งตน้  
ใหรี้บส่งตน้ฉบบัหนงัสือค ้าประกนัใหแ้ก่ผูเ้สนอราคา หรือคู่สัญญาโดยทางไปรษณียล์งทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกบั
แจง้ใหธ้นาคารทราบ 
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การควบคุมและการจ าหน่ายพสัดุ 
การยมืพสัดุ 

การใหย้มื หรือน าพสัดุไปใชใ้นกิจการซ่ึงมิใช่เพื่อประโยชน์ของทางราชการจะกระท ามิได้ 
1. การยมืพสัดุประเภทใช้คงรูปไปใช้ราชการ  

ใหส่้วนราชการผูย้มืท าหลกัฐานการยมืเป็นลายลกัษณ์อกัษร แสดงเหตุผลและก าหนดวนัส่งคืน     โดยมี
หลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 

๑) การยมืระหวา่งส่วนราชการ จะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้ส่วนราชการผูใ้หย้มื 
๒) การใหบุ้คคลยมืใชภ้ายในสถานท่ีราชการเดียวกนัจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้หน่วยงานซ่ึง  

รับผดิชอบพสัดุนั้น แต่ถา้ยมืไปใชน้อกสถานท่ีราชการจะตอ้งไดรั้บอนุมติัจากหวัหนา้ส่วนราชการ 
ผูย้มืพสัดุประเภทใชค้งรูปจะตอ้งน าพสัดุนั้นมาส่งคืนใหใ้นสภาพท่ีใชก้ารไดเ้รียบร้อย   หากเกิดช ารุดเสียหาย 
หรือใชก้ารไม่ได ้หรือสูญหายไป ใหผู้ย้มืจดัการแกไ้ขซ่อมแซมใหค้งสภาพเดิมโดยเสียค่าใชจ่้ายของตนเองหรือ
ชดใชเ้ป็นพสัดุหรือชดใชเ้ป็นเงินตามราคาท่ีเป็นอยูใ่นขณะยมื 

2. การยมืพสัดุประเภทใช้ส้ินเปลอืงระหว่างส่วนราชการ 
                  ใหก้ระท าไดเ้ฉพาะเม่ือส่วนราชการผูย้มืมีความจ าเป็นตอ้งใชพ้สัดุนั้นเป็นการรีบด่วน  จะด าเนินการ
จดัหาไดไ้ม่ทนัการ และส่วนราชการผูใ้หย้มืมีพสัดุนั้น ๆ พอท่ีจะใหย้มืได ้โดยไม่เป็นการเสียหายแก่ราชการของ
ตน และใหมี้หลกัฐานการยมืเป็นลายลกัษณ์อกัษรส่วนราชการผูย้มืจะตอ้งจดัหาพสัดุเป็นประเภท ชนิด และ
ปริมาณเช่นเดียวกนัส่งคืน   ใหส่้วนราชการผูใ้หย้มืเม่ือครบก าหนดยมื ใหผู้ใ้หย้มืหรือผูรั้บหนา้ท่ีแทน มีหนา้ท่ี
ติดตาม ทวงพสัดุ ท่ีใหย้มืไปคืนภายใน ๗ วนั นบัแต่วนัครบก าหนด 
 
การควบคุมพสัดุ 

เม่ือเจา้หนา้ท่ีพสัดุไดรั้บมอบแลว้ ใหด้ าเนินการ ดงัต่อไปน้ี 
                      ๑) ลงบญัชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพสัดุ แลว้แต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามตวัอยา่งท่ี 
กวพ. ก าหนด จดัท าหลกัฐานการรับเขา้บญัชีหรือทะเบียนไวป้ระกอบรายการดว้ย  ส าหรับพสัดุประเภทอาหารสด 
จะลงรายการอาหารสดทุกชนิด    ในบญัชีเดียวก็ได ้

(๒) เก็บรักษาพสัดุใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภยัและใหค้รบถว้นถูกตอ้งตรงตามบญัชีหรือ  
ทะเบียน 
การเบิกจ่ายพสัดุ 
 หน่วยงานระดบักอง หน่วยงานซ่ึงแยกต่างหากจากส่วนราชการระดบักรม หรือหน่วยงานในส่วน
ภูมิภาค ประสงคจ์ะเบิกพสัดุจากหน่วยพสัดุระดบักรม ใหห้วัหนา้หน่วยงานเป็นผูเ้บิก 
การเบิกพสัดุจากหน่วยพสัดุของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค หรือของหน่วยงานซ่ึงแยกต่างหากจากส่วน 
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ราชการระดบักรม ใหห้วัหนา้งานท่ีตอ้งใชพ้สัดุนั้นเป็นผูเ้บิก  ใหห้วัหนา้หน่วยพสัดุ ซ่ึงเป็นหวัหนา้หน่วยงาน
ระดบัแผนก หรือต ่ากวา่ระดบัแผนกท่ีมีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการควบคุมพสัดุ หรือขา้ราชการอ่ืนซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจาก
หวัหนา้ส่วนราชการเป็นหวัหนา้หน่วยพสัดุ ....... เป็นผูส้ั่งจ่ายพสัดุ...ตามใบเบิก  
 
การตรวจสอบพสัดุประจ าปี 

ก่อนส้ินเดือนกนัยายนทุกปี ใหห้วัหนา้ส่วนราชการแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีใน ส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ซ่ึง
มิใช่เจา้หนา้ท่ีพสัดุคนหน่ึงหรือหลายคน  ตามความจ าเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพสัดุ  

งวดการตรวจตั้งแต่วนัท่ี ๑ ตุลาคมปีก่อน ถึงวนัท่ี ๓๐ กนัยายนปีปัจจุบนั  และตรวจนบัพสัดุประเภทท่ีคง  
เหลืออยูใ่หเ้ร่ิมด าเนินการตรวจสอบพสัดุในวนัเปิดท าการวนัแรกของเดือนตุลาคมใหเ้สนอรายงานผลการ
ตรวจสอบดงักล่าวต่อผูแ้ต่งตั้งภายใน ๓๐ วนัท าการ นบัแต่วนัเร่ิมด าเนินการตรวจสอบพสัดุนั้น 

ผูแ้ต่งตั้งไดรั้บรายงานจากเจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบแลว้ ใหส่้งรายงานเสนอตามล าดบัชั้นจนถึงหวัหนา้ส่วน  
ราชการ ๑ ชุด และส่งส าเนารายงานไปยงัส านกังานตรวจเงินแผน่ดินหรือส านกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค ๑ ชุด 
เม่ือหวัหนา้ส่วนราชการไดรั้บรายงานดงักล่าว และปรากฏวา่มีพสัดุช ารุด เส่ือมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่
จ  าเป็นตอ้งใชใ้นราชการต่อไป ใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาขอ้เทจ็จริงข้ึนคณะหน่ึง 
กรณีท่ีเห็นไดอ้ยา่งชดัเจนวา่ เป็นการเส่ือมสภาพเน่ืองมาจากการใชง้านตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ 
 ใหห้วัหนา้ส่วนราชการพิจารณาสั่งการใหด้ าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้ 
 
วธีิการจ าหน่ายพสัดุ 

ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุเสนอรายงานต่อหวัหนา้ส่วนราชการ พสัดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใชร้าชการต่อไปจะ  
ส้ินเปลืองค่าใชจ่้ายมาก เพื่อพิจารณาสั่งใหด้ าเนินการตามวธีิการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี (ขอ้ ๑๕๗ ระเบียบ
พสัดุ) 

๑) ขาย   
           ใหด้ าเนินการขายโดยวธีิทอดตลาดก่อนแต่ถา้ขายโดยวธีิทอดตลาดแลว้ไม่ไดผ้ลดี เวน้แต่การขายพสัดุคร้ัง
หน่ึงซ่ึงมีราคาซ้ือหรือไดม้ารวมกนัไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท ขายโดยวธีิตกลงราคาโดยไม่ตอ้งทอดตลาด 
การขายใหแ้ก่ส่วนรากชาร หน่วยงานตามกฎหมายวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน รัฐวสิาหกิจ หรือ
องคก์ารสถานสาธารณกุศล   ใหข้ายโดยวธีิตกลงราคาใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุเสนอรายงานต่อหวัหนา้ส่วนราชการ เพื่อ
พิจารณาสั่งให ้    ด าเนินการตามวธีิการอยา่งหน่ึงอยา่งใดดงัต่อไปน้ี  

๒) แลกเปลีย่น 
ใหด้ าเนินการตามวธีิการแลกเปล่ียนท่ีก าหนดไวใ้นระเบียบน้ี 
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๓) โอน 
         ใหโ้อนแก่ส่วนราชการ หน่วยงานวา่ดว้ยระเบียบบริหารราชการส่วนทอ้งถ่ิน  รัฐวสิาหกิจ องคก์ารสถานสา
ธารณกุศลใหมี้หลกัฐานการส่งมอบไวต่้อกนัดว้ย 
 ๔) แปรสภาพหรือท าลาย  
ตามหลกัเกณฑแ์ละวธีิการท่ีส่วนราชการก าหนด เงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายพสัดุ........ไปไหน? 
 
การจ าหน่ายเป็นสูญ 

(ขอ้ ๑๕๙ ระเบียบพสัดุ) ในกรณีท่ีพสัดุ 
◦ สูญไปโดยไม่ปรากฏตวัผูรั้บผดิ หรือ 
◦ มีตวัผูรั้บผดิแต่ไม่สามารถชดใชไ้ด ้หรือ    
◦ มีตวัพสัดุอยูแ่ต่ไม่สมควรด าเนินการจ าหน่ายพสัดุ 

ใหจ้  าหน่ายพสัดุนั้น....เป็นสูญ ตามหลกัเกณฑด์งัต่อไปน้ี 
๑) ถา้พสัดุนั้นมีราคาซ้ือ หรือไดม้ารวมกนัไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหห้วัหนา้ส่วนราชการเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 
๒) ถา้พสัดุนั้นมีราคาซ้ือ หรือไดม้ารวมกนัเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ใหอ้ยูใ่นอ านาจของกระทรวงการคลงั หรือส่วน
ราชการท่ีกระทรวงการคลงัมอบหมาย  เป็นผูพ้ิจารณาอนุมัติ 
 
การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

         เม่ือไดด้ าเนินการตามขอ้ ๑๕๗ ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุลงจ่ายพสัดุนั้นออกจากบญัชีหรือทะเบียนทนัที แจง้ให้  
ส านกังานตรวจเงินแผน่ดินหรือส า นกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค  ทราบภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัลงจ่ายพสัดุ
นั้น เม่ือไดด้ าเนินการตามขอ้ ๑๕๙ (จ าหน่ายเป็นสูญ) ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุลงจ่ายพสัดุนั้นออกจากบญัชีหรือทะเบียน
ทนัที  แจง้ใหก้ระทรวงการคลงัหรือส่วนราชการท่ีกระทรวงการคลงัมอบหมาย  และส านกังานตรวจเงินแผน่ดิน 
หรือส านกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค    ทราบภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัลงจ่ายพสัดุนั้น 
 


