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1. วตัถุประสงค์ 
เพื่อใหก้ารจ าหน่ายพสัดุ เป็นไปไดค้วามรวดเร็ว และถูกตอ้ง ตามระเบียบของทางราชการ 

2. ขอบเขต 
เพื่อใหก้ารจ าหน่ายพสัดุท่ีสูญไปโดยไม่ปรากฏตวัผูรั้บผดิหรือมีตวัผูรั้บผดิแต่ไม่สามารถชด
ใชไ้ด ้หรือมีตวัพสัดุอยูแ่ต่ไม่สมควรจ าหน่ายตามขอ้  215 ของระเบียบกระทรวงการคลงั วา่
ดว้ยหลกัเกณฑก์ารจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 ใหจ้  าหน่ายพสัดุนั้น
เป็นสูญ 

3. นิยาม 
เจ้าหน้าที ่ หมายถึง  ผูท่ี้มีอ านาจหนา้ท่ีตามต าแหน่ง หรือ ผูท่ี้ไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีใน
การจ าหน่ายพสัดุ 
ผู้รับมอบอ านาจ หมายถึง ผูไ้ดรั้บมอบหมายจากผูมี้อ  านาจใหป้ฏิบติัหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัซ้ือ
จดัจา้ง 
การจ าหน่ายพสัดุ   หมายถึง การขาย , การแลกเปล่ียน , การโอน, การแปรสภาพหรือท าลาย
และการจ าหน่ายเป็นสูญ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ไมอ่นมุตั ิ

ไมอ่นมุตั ิ

อนมุตั ิ

อนมุตั ิ

ทนัทีหรือไม่เกิน 15 วนั 

นบัแต่รู้หรือทราบความเสียหาย 

1 วนั 

โดยไม่ชกัชา้ ไม่ควรเกิน 15 วนั 

ไม่ควรเกิน 60 วนั 

นบัแต่วนัท่ีแต่งตั้ง 

1 วนั 

-ทนัที 
- ผอพ., ผสก., ผสผ.,  
   5 วนัท าการ 
- สตง.,กค.30 วนั 

1 วนั 

1 วนั 
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Flow Chart 

4. จ าหน่ายเป็นสูญ 

ผู้รับผดิชอบ ขั้นตอน ระยะเวลา 
 

 

 

  

สอบหาข้อเท็จจริง     3 

บนัทกึจ่าย/รายงานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 7 

รายงานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 

ผูรั้บมอบอ านาจ 

คณะกรรมการสอบหาขอ้เท็จจริง 

หวัหนา้ฝ่าย/เจา้หนา้ท่ีพสัดุ 

ผูรั้บมอบอ านาจ 

หน่วยงานควบคุมดูแลทรัพยสิ์น/

เจา้หนา้ท่ี 

เร่ิมตน้ 

ตรวจสอบพสัดุ     1 

พิจารณา     2 

สอบหาขอ้เท็จจริง     3 

สรุปผลการตรวจ 

สอบของคณะกรรมการสอบหาขอ้เท็จจริง     4 

ขออนุมติัจ าหน่ายพสัดุ    5 

พิจารณา     6 

บนัทึกจ่าย/รายงานหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 7 

รายงานหนว่ยงานท่ีเก่ียวข้อง 
เก็บเอกสาร      8 

ส้ินสุด 

หน่วยงานควบคุมดูแลทรัพยสิ์น/ 
เจา้หนา้ท่ี/หวัหนา้ฝ่าย 

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ/ 

ผูรั้บมอบอ านาจ 

คณะกรรมการสอบหาขอ้เท็จจริง 

หวัหนา้ฝ่าย/เจา้หนา้ท่ี 

หวัหนา้ฝ่าย/เจา้หนา้ท่ี 

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ/ 

ผูรั้บมอบอ านาจ 

หน่วยงานควบคุมดูแลทรัพยสิ์น/
เจา้หนา้ท่ี/หวัหนา้ฝ่าย 

เจา้หนา้ท่ี 



 
5.ข้ันตอนการปฏิบัติวธีิการจ าหน่ายเป็นสูญ 
 5.1 เม่ือเจา้หนา้ท่ีตรวจสอบพบวา่พสัดุหายไป รายงานใหห้วัหนา้ หน่วยงานของรัฐ หรือผูไ้ดรั้บมอบ
อ านาจทนัที พร้อมขออนุมติัแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาขอ้เทจ็จริงและหนงัสือมอบอ านาจจากหวัหนา้
หน่วยงานในการแจง้ความกบัสถานีต ารวจในกรณีท่ีพสัดุถูกโจรกรรม นบัแต่รู้หรือทราบความเสียหายแต่ทั้งน้ี
ไม่ควรเกิน 15 วนั 
 5.2 เม่ือผูรั้บมอบอ านาจ(หวัหนา้หน่วยงาน)พิจารณาแลว้  
  5.2.1 อนุมติั ด าเนินการตามขอ้ 5.3ต่อไป 
  5.2.2 ไม่อนุมติั ส่งคืนหวัหนา้พสัดุ เพื่อพิจารณาขอ้สั่งการ  

5.3 การสอบหาขอ้เทจ็จริง 
 5.3.1 กรณีการสอบหาขอ้เทจ็จริง ปรากฏวา่ไม่ตอ้งมีผูรั้บผดิ เจา้หนา้ท่ีสรุปรายงานเสนอ

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ  หรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจใหด้ าเนินการจ าหน่าย เป็นตามระเบียบฯ จ าหน่ายสูญ ขอ้  
217ตามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

 5.3.2 กรณีการสอบหาขอ้เทจ็จริง ปรากฏวา่ตอ้งมีผูรั้บผดิ เจา้หนา้ท่ีรายงานหวัหนา้หน่วยงาน
ของรัฐ หรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจ สั่ง แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาตวัผูรั้บผดิทางละเมิด ไม่ควรเกิน 15 วนั นบั
แต่รู้หรือทราบความเสียหาย และใหรี้บด าเนินการสอบขอ้เทจ็จริงความรับผดิทางละเมิด ใหแ้ลว้เสร็จโดยเร็ว 
อยา่งชา้ไม่ควรเกิน 60 วนั นบัแต่วนัท่ีหวัหนา้หน่วยงานแต่งตั้ง หากยงัด าเนินการตามระยะเวลาท่ีก าหนดไม่
แลว้เสร็จใหข้ยายระยะเวลาไดอี้กคร้ังละไม่เกิน 30 วนั โดยใหถื้อปฏิบติัตามหนงัสือเวยีนกระทรวงการคลงั 
กค 0406.2/ว.75 ลงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2550  

5.4 เจา้หนา้ท่ีรายงานผลการสอบหาขอ้เทจ็จริง ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐหรือผูไ้ดรั้บมอบอ านาจ  
 5.4.1 กรณี ไม่ตอ้งมีผูรั้บผดิ รายงานผลการสอบหาขอ้เทจ็จริงใหก้ระทรวงการคลงั ใหค้วาม

เห็นชอบผลการสอบสวนหาตวัผูรั้บผดิก่อนดว้ย (พิจารณาตามหนงัสือกระทรวงการคลงัท่ี กค 0408.2/ว.98 ลง
วนัท่ี 20 มิถุนายน 2548) 

 5.4.2 กรณี ตอ้งมีผูรั้บผดิชอบ รายงานสรุปผลเสนอผูมี้อ านาจสั่งการใหผู้รั้บผดิชอบชดใช ้
หากชดใช้เป็นเงิน ใหเ้ป็นไปตามหลกัเกณฑท่ี์กระทรวงการคลงัก าหนด 

 หากชดใช้เป็นวสัดุ  ใหช้ดใชพ้สัดุท่ีเป็นประเภท ชนิด ขนาด ลกัษณะและคุณภาพ
เดียวกนั(หนงัสือ ท่ี กค 0507.2/ว.81 ลงวนัท่ี 27 สิงหาคม 2545) 
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 5.5 เม่ือผลการสอบหาขอ้เทจ็จริง ไดเ้สร็จส้ินแลว้ ปรากฏวา่ไม่ตอ้งมีผูรั้บผดิชอบหรือมีผูรั้บผดิชอบ 
และไดช้ดใชค้่าเสียหายเรียบร้อยแลว้ เจา้หนา้ท่ีสรุปรายงานเสนอหวัหนา้ หน่วยงานของรัฐ  หรือผูไ้ดรั้บมอบ
อ านาจ ขออนุมัติจ าหน่ายเป็นพสัดุเป็นสูญ ตามผลการสอบหาขอ้เทจ็จริง เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
  5.5.1 ถา้พสัดุน้ีมีราคาซ้ือหรือไดม้า รวมกนัไม่ เกิน 1,000,000 บาท ใหห้วัหนา้ หน่วยงานของ
รัฐหรือผูรั้บมอบอ านาจเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั  
  5.5.2ถา้พสัดุนั้นมีราคาซ้ือหรือไดม้าเกิน 1,000,000 บาท ใหอ้ยูใ่นอ านาจของ
กระทรวงการคลงั หรือผูไ้ดรั้บมอบหมายแทนเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั  
  5.5.3 กรมฯ ไดม้อบอ านาจการจ าหน่ายพสัดุโดยวธีิการโอน การแปรสภาพหรือท าลายและ
การจ าหน่ายเป็นสูญ ใหผู้อ้  านวยการกองด าเนินการไดต้ามราคาท่ีซ้ือหรือไดม้าตามค าสั่งท่ี บ.1/150/2560 
ลงวนัท่ี  19  กนัยายน  2560 
  5.5.4 เอกสารประกอบการขออนุมติัจ าหน่ายเป็นสูญ  
   5.5.4.1 รายงานสอบขอ้เทจ็จริงของคณะกรรมการ  
   5.4.4.2 เอกสารการน าส่งเงินเป็นรายไดแ้ผน่ดิน (ถา้มี) 
    กรณีพสัดุถูกโจรกรรม 
   5.5.4.3 ใบแจง้ความสถานีต ารวจ 
   5.5.4. 4หนงัสือแจง้ผลด าเนินคดีจากเจา้หนา้ท่ีต ารวจ 
 5.6 ผูรั้บมอบอ านาจ (หวัหนา้หน่วยงาน)  

 5.6.1 พิจารณาแลว้อนุมติัใหจ้  าหน่ายเป็นสูญ  
 5.6.2 พิจารณาแลว้ไม่อนุมติัส่งเร่ืองคืนใหห้วัหนา้เจา้หนา้ท่ีพิจารณาข้อสั่งการ 
5.7 เม่ือหวัหนา้หน่วยงานหรือผูรั้บมอบอ านาจอนุมติัใหด้ าเนินการจ าหน่ายเป็นสูญแลว้ใหต้ดัพสัดุ

ออกจากทะเบียนหรือบญัชี ทนัที แลว้แจง้ใหส้ านกังานการตรวจเงินแผน่ดินทราบ ภายใน 30 วนันบัแต่วนัลง
จ่ายพสัดุนั้น ขอ้ 218 ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.  2560 
แลว้ใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 

 5.7.1 เจา้หนา้ท่ีส่งส าเนาการจ าหน่ายเป็นสูญใหก้องการพสัดุ หรือส านกังานเคร่ืองกลและ
ส่ือสาร หรือส านกัก่อสร้างสะพาน แลว้แต่กรณี เพื่อตดัออกจากทะเบียนกลางของกรมฯ 

 5.7.2 หนงัสือแจง้ส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน  
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5.8 เก็บเอกสารทั้งหมดเพื่อการตรวจสอบของส านกังานการตรวจเงินแผน่ดินหรือส านกังาน

ตรวจสอบภายในของกรมฯ 
6. เอกสารอ้างองิ 
 6.1 พระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  
 6.2 ระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐพ.ศ.  2560 

6.3 หนงัสือกระทรวงการคลงัท่ี กค 0406.2/ว.75 ลงวนัท่ี 30 ตุลาคม 2550                                                                                                               
 6.4หนงัสือกระทรวงการคลงัท่ี กค 0507/.2/ว.81 ลงวนัท่ี 27สิงหาคม2545   

6.5  ค าสั่งกรมฯ ท่ี บ.1/149/2560 ลงวนัท่ี 19 กนัยายน 2560  
6.6 ค าสั่งกรมฯ ท่ี บ.1/150/2560  ลงวนัท่ี 19 กนัยายน 2560 
6.7 หนงัสือกระทรวงการคลงัท่ี กค0408.2/ว.98 ลงวนัท่ี 20 มิถุนายน 2548 
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ขัน้ตอนการด าเนินงานด้านการพัสดุ 

 

28.  เร่ือง 

การจ าหน่ายพัสดุ 

(การจ าหน่ายเป็นสูญ) 

 
 

กองการพสัดุ    

กรมทางหลวง                                           กระทรวงคมนาคม 


