
หน้าที่ของงานพสัดุ 
  

มีหนา้ท่ีดงัต่อไปน้ี  

 
1. งานจดัซ้ือ จดัจา้ง เช่า งานจา้งท่ีปรึกษา  
        จา้งออกแบบและควบคุมงาน จดัท าสัญญาและแกไ้ขสัญญา จดัท าหนงัสือ รับรองผลงาน เบิกจ่ายเงินค่าจดัซ้ือ 
จดัจา้ง เช่า คืนค ้าประกนัซองและคืนค ้าประกนัสัญญา แต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินการจา้งท่ีปรึกษาและ
คณะกรรมการก ากบัดูแลท่ีปรึกษา เบิกจ่ายเงินค่าจา้งท่ีปรึกษา ค่าจา้งล่วงหนา้ แจง้เรียกค่าปรับและสงวนสิทธ์ิ
ค่าปรับ คืนหลกัประกนัสัญญา และหลกัประกนัผลงาน  ซ่ึงวธีิการด าเนินการจดัหา  มี  6 วธีิ ดงัน้ี  

1. วธีิตกลงราคา คือ การซ้ือ หรือการจา้งคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท  
2. วธีิสอบราคา คือ การซ้ือ หรือการจา้งคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท  
3. วธีิประกวดราคา คือ การซ้ือ หรือการจา้งคร้ังหน่ึง ซ่ึงมีราคาเกิน 2,000,000 บาท  
4. วธีิพิเศษ คือ การซ้ือ หรือการจา้ง ซ่ึงมีราคาเกิน 100,000 บาท ตามระเบียบขอ้ 23 (1) - (8) และขอ้ 24 (1) 

- (6) ซ่ึงส่วนมากจะซ้ือหรือจา้งเป็นงานเร่งด่วน หากล่าชา้ อาจจะเสียหายแก่ทางราชการ หรือเป็นการซ้ือหรือจา้งท่ี
กระท าโดยวธีิอ่ืน แลว้ไม่ไดผ้ลดี  

5. วิธีกรณีพิเศษ คือ การซ้ือ หรือการจา้ง จากส่วนราชการ หน่วยงานตามกฏหมายว่าดว้ยระเบียบการ
บริหารราชการส่วนทอ้งถ่ินหน่วยงานอ่ืนซ่ึงมีกฏหมายบญัญติัให้มีฐานะเป็นราชการ บริหารส่วนทอ้งถ่ิน หรือ
รัฐวสิาหกิจ  

6. วิธีประกวดราคา ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซ้ือ หรือการจา้ง ซ่ึงมีราคาเกิน 2,000,000 บาท 
ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีวา่ดว้ยการพสัดุ ดว้ยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 โดยเร่ิมใชต้ั้งแต่ วนัท่ี 1 
ก.พ. 49  เป็นตน้ไป 
 
2. งานทะเบียนผูรั้บจา้ง  

        การรับจดทะเบียนผูรั้บจา้งงานก่อสร้าง การตรวจสอบและพิจารณาคุณสมบติัผูรั้บจา้ง การเล่ือนชั้นประเภท
การจดทะเบียนผูรั้บจา้ง การต่ออายทุะเบียนผูรั้บจา้ง การจดัท าบญัชีทะเบียนผูรั้บจา้ง 

  
3. งานคุมคลงัพสัดุ  

        ควบคุมการเบิกจ่ายเก็บรักษาตรวจสอบ การโอน การยืม การจ าหน่ายพสัดุท่ีช ารุดหรือเส่ือมสภาพหรือไม่
จ  าเป็นตอ้งใชป้ระโยชน์ในทางราชการ ท าบญัชีทะเบียนครุภณัฑ ์บญัชีทะเบียนทรัพยสิ์น บญัชีเบิกจ่ายพสัดุ ใบเบิก 
/ ใบส่งคืน (ใบ 4 สี) ใบเบิกภายใน  ด าเนินการเก่ียวกบัท่ีราชพสัดุ การข้ึนทะเบียนท่ีราชพสัดุ การขอใช ้การส่งคืน 
การโอน การขออนุญาตร้ือถอน ส่งมอบทรัพยสิ์นส่ิงปลูกสร้างให้ส่วนทอ้งถ่ิน หรือหน่วยงานท่ีใช้ทรัพยสิ์นเป็น
ผูดู้แลบ ารุงรักษา  



 

4. งานอาคารและสถานท่ี  

         ซ่อมแซมบ ารุงรักษาอาคารสถานท่ี ดูแลการใชห้อ้งประชุม งานสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ รักษาความ
สะอาดและความปลอดภยั ควบคุมก ากบั ดูแลมาตรการประหยดัพลงังาน และการอนุรักษพ์ลงังาน  

 

 5. งานยานพาหนะ  

         ควบคุมจดัหารถยนต์ให้เพียงพอต่อภารกิจของส่วนราชการ ซ่อมบ ารุงรักษารถยนต์ จดัท าประวติัการจด
ทะเบียน การต่อทะเบียน การโอนรถยนต ์รวบรวมสถิติการใชน้ ้ามนั 

เช้ือเพลิง  

 

6. งานบนัทึกขอ้มูลผา่นระบบ GFMIS  

         การด าเนินการบนัทึกขอ้มูลการจดัซ้ือ/จดัจา้ง/เช่า เขา้สู่ระบบอิเลคทรอนิกส์ GFMIS Terminal และ Web 
Online ด าเนินการสร้างและเปล่ียนแปลงขอ้มูลหลกัผูข้าย  ด าเนินการสร้างรหสัสินทรัพยร์ายตวัให้กบัส่วนกลาง
และส่วนภูมิภาค ด าเนินการขยายและกนัเงินไวเ้บิกเหล่ียมปี  

 

7. งานตรวจสอบรับ-จ่ายพสัดุประจ าปี 

1.  ก่อนวนัท่ี 30 กนัยายน ของทุกปีใหห้วัหนา้ส่วนราชการออกค าสั่งแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีคนหน่ึงหรือ 
หลายคนตามความจ าเป็น ซ่ึงมิใช่เป็นเจา้หนา้ท่ีพสัดุ เพื่อท าการตรวจสอบการรับจ่ายพสัดุงวดตั้งแต่วนัท่ี  1 ตุลาคมปี
ก่อน   จนถึงวนัท่ี 30 กนัยายน  ปีปัจจุบนั และตรวจนบัพสัดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเ่พียงวนัส้ินงวดนั้น ตามระเบียบฯ 
ขอ้ 155 
 2.  เม่ือคณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปีท่ีไดรั้บแต่งตั้ง  จะตอ้งด าเนินการตรวจสอบพสัดุโดยเร่ิม
ตั้งแต่วนัท าการแรกของเดือนตุลาคมเป็นตน้ไป ว่าการรับจ่ายถูกตอ้งหรือไม่ พสัดุคงเหลือมีตวัอยู่ตรงตามบญัชี
หรือทะเบียนหรือไม่  มีพสัดุใดช ารุด เส่ือมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพสัดุใดไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ใน
ราชการต่อไป   แลว้ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผูแ้ต่งตั้งภายใน 30 วนัท าการนบัแต่วนัเร่ิมด าเนินการ
ตรวจสอบพสัดุ  โดยรายงานผลการตรวจสอบพสัดุทั้งวสัดุและครุภณัฑ์ให้หัวหน้าส่วนราชการ  และหัวหน้างาน
พสัดุ  ทราบต่อไป 
 3.  เม่ือผูแ้ต่งตั้งไดรั้บรายงานผลการตรวจสอบพสัดุประจ าปี   ให้ส่งรายงานไปยงัส านกังานตรวจเงิน
แผน่ดินส่วนภูมิภาค จ านวน 1 ชุด    โดยจดัส่งไปเฉพาะค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปีและ
รายงานผลการตรวจสอบพสัดุ ส าหรับรายการพสัดุท่ีช ารุด เส่ือมสภาพหรือสูญไปให้เก็บไวร้อการตรวจสอบท่ี
หน่วยงาน 



 4.  เม่ือหัวหน้าส่วนราชการ ไดรั้บรายงานดงักล่าวและปรากฏว่ามีพสัดุช ารุด เส่ือมสภาพ หรือสูญไป
หรือไม่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นราชการต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาขอ้เท็จจริง  เวน้แต่กรณีท่ีเห็นไดว้า่เป็น
การเส่ือมสภาพเน่ืองมาจากการใชง้านตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หวัหนา้ส่วนราชการพิจารณาสั่งการ
ให ้
 5.  เม่ือหัวหน้าส่วนราชการไดรั้บรายงานผลการสอบหาขอ้เท็จจริงจากคณะกรรมการสอบหาขอ้เท็จจริง 
ปรากฏวา่พสัดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในการปฏิบติัราชการต่อไปจะส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมากให้เจา้หนา้ท่ี
พสัดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่ายตามวิธีท่ีระเบียบพสัดุ  ขอ้  
157   ก าหนดไว ้ดงัน้ี 

     5.1  ขายใหด้ าเนินการขายโดยวธีิทอดตลาดก่อน   เวน้แต่การขายพสัดุคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาซ้ือหรือ
ไดม้ารวมกนัไม่เกิน 100,000 บาท จะขายโดยวธีิตกลงราคาโดยไม่ตอ้งทอดตลาดก่อนก็ได ้ 

     5.2  แลกเปล่ียน  กบัส่วนราชการ รัฐวสิาหกิจ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   5.3  โอน ใหส่้วนราชการอ่ืน  รัฐวสิาหกิจ องคก์ารปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

  5.4  แปรสภาพหรือท าลาย  การแปรสภาพ เช่น เกา้อ้ีนกัเรียนช ารุด จ านวน 10 ตวั ก็น าขาและ
พนกัพิงมาแปรสภาพจดัท าเป็นเกา้อ้ีตวัใหม่  หรือน าเคร่ืองพิมพดี์ดท่ีช ารุดใชง้านไม่ไดม้าแปรสภาพเป็นวสัดุฝึกแต่
ถา้หากโดยสภาพของพสัดุผพุงั ไม่สามารถน าไปแปรสภาพไดก้็ใหท้  าลายโดยการเผา หรือ ฝัง เป็นตน้ 
 เงินท่ีไดจ้ากการจ าหน่ายพสัดุ  ให้ถือปฏิบติัตามกฎหมายวา่ดว้ยวิธีการงบประมาณ หรือขอ้ตกลงในส่วน
ท่ีใชเ้งินกูห้รือเงินช่วยเหลือ แลว้แต่กรณี ตามระเบียบฯ ขอ้ 158  โดยปกติจะน าเงินจากการจ าหน่ายพสัดุ ส่งแผน่ดินซ่ึง
ถือเป็นรายไดแ้ผน่ดิน ไม่วา่พสัดุนั้นจะซ้ือมาดว้ยเงินรายได ้ หรือ เงินแผน่ดิน 
 การจ าหน่ายพสัดุเป็นสูญ   ในกรณีท่ีพสัดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตวัผูรั้บผิดหรือมีตวัผูรั้บผิดแต่ไม่
สามารถชดใชต้ามระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยความรับผิดทางแพ่งของเจา้หนา้ท่ีส่วนราชการ  หรือมีตวัพสัดุ
แต่ไม่สามารถด าเนินการจ าหน่ายตามวิธีตามขอ้ 1.1-1.4  ได ้ก็ให้จ  าหน่ายเป็นสูญ       ถา้พสัดุนั้นมีราคาซ้ือหรือ
ไดม้ารวมกนัไม่เกิน  500,000  บาท ให้หวัหนา้ส่วนราชการเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติัไดเ้ลย ถา้พสัดุมีราคาซ้ือรวมกนั
เกิน  500,000  บาท  ให้อยู่ในอ านาจของกระทรวงการคลงัหรือส่วนราชการท่ีกระทรวงการคลงัมอบหมายเป็นผู ้
พิจารณาอนุมติั  ตามระเบียบฯ ขอ้ 159 
 6.  การลงจ่ายออกจากบญัชีหรือทะเบียน หลงัจากท่ีไดด้ าเนินการจ าหน่ายแลว้ ใหเ้จา้หนา้ท่ีพสัดุลงจ่าย
พสัดุออกจากบญัชีหรือทะเบียนทนัที  แลว้แจง้ให้กระทรวงการคลงั และส านกังานตรวจเงินแผน่ดินภูมิภาค ทราบ
ภายใน 30 วนันบัแต่วนัลงจ่ายพสัดุ 

 
รายการเอกสารหลกัฐานการจ าหน่ายพสัดุประจ าปี  ทีจ่ะต้องแจ้งให้กระทรวงการคลงัและส านักงาน 

ตรวจเงินแผ่นดิน  ทราบ  ให้ส่งส าเนาเอกสาร ดังนี้   (ส่งอยา่งละ 1  ชุด) 
 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ า 
 2. รายงานผลการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 
 3. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาขอ้เทจ็จริง 



 4. รายงานผลการสอบหาขอ้เทจ็จริง 
 5. รายงานขออนุมติัจ าหน่าย พร้อมวธีิการจ าหน่ายและค าสั่งอนุมติัใหจ้  าหน่าย 
 6. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพสัดุ  
 7. รายงานผลการจ าหน่ายพสัดุ 
 8. ส าเนาใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงการน าเงินส่งเป็นรายไดแ้ผน่ดิน 
 
 

 
หน้าทีค่วามรับผดิชอบของผู้ทีเ่กีย่วข้องกบัการตรวจสอบและการจ าหน่ายพสัดุประจ าปี 

1.  หน้าทีข่องหัวหน้าส่วนราชการ หรือ ผู้ทีไ่ด้รับมอบอ านาจ 
 1.1 แต่งตั้งเจา้หนา้ที่ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปี ตามระเบียบพสัดุฯ ขอ้ 
155  (ห้ามแต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีพสัดุเป็นกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปี) 
 1.2 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากเจา้หนา้ท่ีผูต้รวจสอบพสัดุประจ าปี 
 1.3 กรณีมีพสัดุช ารุดเส่ือมสภาพ และเห็นไดอ้ย่างชดัเจนวา่เป็นการเส่ือมสภาพ เน่ืองจากการใชง้าน
ตามปกติ หรือสูญหายไปตามธรรมชาติ  ใหห้วัหนา้ส่วนราชการพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปไดโ้ดย
ไม่ตอ้งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาขอ้เทจ็จริง 
 1.4 กรณีท่ีเห็นไดช้ดัเจนวา่มีพสัดุช ารุด  เส่ือมสภาพเน่ืองมาจากการใชง้านตามปกติ หรือสูญไปตาม
ธรรมชาติหรือไม่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นราชการต่อไป  หวัหนา้ส่วนราชการพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไป 
   1.5 แต่งตั้งกรรมการสอบหาขอ้เทจ็จริง (ตามระเบียบฯ ขอ้ 156) 
 1.6 พิจารณารายงานผลการสอบหาขอ้เทจ็จริง จากกรรมการฯ 
  - กรณีไม่ตอ้งหาตวัผูรั้บผิดทางแพ่ง  สั่งการให้เจา้หน้าท่ีพสัดุ  ตรวจสอบสภาพพสัดุและเสนอ
วิธีการจ าหน่าย  แลว้พิจารณาอนุมติัให้จ  าหน่าย  แจง้ให้กระทรวงการคลงัและส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ทราบต่อไป  

   - กรณีตอ้งหาตวัผูรั้บผิดทางแพง่  ใหแ้ต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผูรั้บผิดทางแพง่ 

2.  หน้าทีข่องเจ้าหน้าทีพ่สัดุ 
 2.1 จดัเตรียมรายการทะเบียนครุภณัฑ์ของหน่วยงาน และเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งให้ครบถ้วนเพื่อการ
ตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปี 
 2.2 อ านวยความสะดวกใหก้บัคณะกรรมการตรวจสอบพสัดุประจ าปี ในการตรวจสอบพสัดุ 
 2.3 เสนอความเห็นเก่ียวกับวิธีการจ าหน่ายพสัดุ  ช ารุดเส่ือมสภาพ  เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาสั่งการ 
 2.4 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพสัดุ ช ารุดเส่ือมสภาพ ต่อหวัหนา้ส่วนราชการ 
 2.5 ลงจ่ายพสัดุฯ  ตามท่ีไดรั้บการอนุมติัใหจ้  าหน่ายออกจากบญัชีหรือทะเบียน 



 2.6 รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวขอ้ง กบัการตรวจสอบพสัดุประจ าปี รายงานให้ กระทรวงการคลงัและ
ส านกังานตรวจเงินแผน่ดินทราบ   

3.  หน้าทีก่รรมการตรวจสอบพสัดุ 
   3.1 ตรวจการรับการจ่ายของพสัดุ  ของงวดตั้งแต่วนัท่ี  1  ตุลาคม  ปีก่อน ถึง  30  กนัยายน  ปีปัจจุบนั 
วา่ถูกตอ้งหรือไม่  
   3.2 ตรวจนบัจ านวนวสัดุคงเหลือ  ณ  วนัท่ี  30  กนัยายน  เฉพาะวสัดุท่ียงัไม่เบิกไปใชว้า่คงเหลือตาง
ตามบญัชีวสัดุหรือไม ่ (วสัดุท่ียงัไม่ไดน้ าไปใช)้ 
   3.3 ตรวจนบัจ านวนครุภณัฑ์ท่ีมีอยูท่ ั้งในหน่วยงาน  ณ วนัท่ี  30  กนัยายน  วา่มีครุภณัฑ์คงเหลือและมี
ความถูกตอ้งตามทะเบียนครุภณัฑ์ท่ีไดบ้นัทึกไวห้รือไม่  และตรวจสภาพของครุภณัฑ์ท่ีมีอยูท่ ั้งหมดในหน่วยงานวา่
มีความช ารุด เส่ือมสภาพ  หรือสูญไป  เพราะเหตุใด  หรือพสัดุใดไม่จ  าเป็นตอ้งใชใ้นราชการ 
   3.4 จดัท ารายงานผลการตรวจสอบพสัดุประจ าปี   ต่อผูแ้ต่งตั้ง  ภายใน 30  วนัท าการ  โดยนบัตั้งแต่
วนัเร่ิมด าเนินการตรวจสอบพสัดุ 

4.  หน้าทีข่องคณะกรรมการสอบหาข้อเทจ็จริง 
   4.1 ตรวจสอบสภาพพสัดุ  ท่ีช ารุด เส่ือมสภาพ  สูญไป หรือไม่จ  าเป็นต้องใช้ในราชการ  ตามท่ี
คณะกรรมการตรวจสอบพสัดุ เสนอหรือไม่ 

    4.2 พิจารณาว่าพสัดุแต่ละรายการท่ีช ารุด  เส่ือมสภาพ  หรือสูญไป นั้น  เพราะสาเหตุใด  และตอ้งมี
ผูรั้บผิดทางแพ่งหรือไม่  โดยสอบถามจากบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการใชพ้สัดุนั้น  และจะตอ้งตรวจสอบหลกัฐานท่ี
เก่ียวขอ้ง  เช่น  การซ่อมแซม  บ ารุงรักษาพสัดุนั้น 
 


