


การตรวจสอบความชอบดว้ย
กฎหมาย

๑. มอี านาจ
ตามกฎหมาย

หรอืไม่

๒. ถกูตอ้งตามหลกัเกณฑ ์
ข ัน้ตอน วธิกีาร เง ือ่นไข หรอื
รปูแบบอนัเป็นสาระส าคญั

หรอืไม่

๓. เนือ้หาของ
การกระท า
ชอบหรอืไม่









วินยัการเงินการคลงัภาครฐัท่ีส าคญั 

การจดัใหไ้ดม้าซ่ึงทรพัยส์ินและการบรหิารทรพัยส์ินของรฐั

การบรหิารจดัการทรพัยส์นิทีอ่ยูใ่นความครอบครองหรอืการก ากบัดแูลของหนว่ยงานของรฐั 
ใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายและกฎทีเ่ก ีย่วขอ้ง

ทรพัยส์นิของแผน่ดนิและทรพัยส์นิทีต่กเป็นของแผน่ดนิ 

• กระทรวงการคลงัมหีนา้ทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการดแูลรกัษาและบรหิารทรพัยส์นิ 
เวน้แตก่ม.ก าหนดไวเ้ป็นอยา่งอืน่

• กระทรวงการคลงั/หนว่ยงานอืน่ของรฐัมหีนา้ทีร่บัผดิชอบเกีย่วกบัการดแูลรกัษา
และบรหิารทรพัยส์นิของแผน่ดนิมหีนา้ทีจ่ดัท าบญัชทีรพัยส์นิของแผน่ดนิตาม
ประเภทและลกัษณะแหง่ทรพัยส์นิ

การบรหิารเงนิคงคลงัใหเ้ป็นไปตามทีก่ าหนดไวใ้นกฎหมายวา่ดว้ยเงนิคงคลงั

การจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดขุองหนว่ยงานของรฐัตอ้งปฏบิตัติามหลกัเกณฑท์ีก่ าหนดไว้
ในกม.วา่ดว้ยการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั หรอืตามกฎระเบยีบของหนว่ยงานของรฐั



วินยัการเงินการคลงัภาครฐัท่ีส าคญั 

การบญัชี การรายงาน และการตรวจสอบ

การบญัชี

•หนว่ยงานของรฐัทีม่ใิชร่ฐัวสิาหกจิและทนุหมนุเวยีนจดัท าบญัชแีละรายงานการเงนิตามมาตรฐานการ
บญัชภีาครฐัและนโยบายการบญัชภีาครฐัทีก่ระทรวงการคลงัก าหนด

•หนว่ยงานของรฐัทีเ่ป็นรฐัวสิาหกจิ ใหจ้ดัท าบญัชแีละรายงานการเงนิตามมาตรฐานการบญัชี
ทีร่บัรองท ัว่ไป

•หนว่ยงานของรฐัทีเ่ป็นทนุหมนุเวยีน ใหจ้ดัท าบญัชแีละรายงานการเงนิตามทีก่ฎหมายวา่ดว้ย
การบรหิารทนุหมนุเวยีนก าหนด

มผีูท้ าบญัชตีามหลกัเกณฑแ์ละคณุสมบตัทิ ีก่ระทรวงการคลงัก าหนด

จดัท ารายงานการเงนิประจ าปีงบประมาณ/ ขอท าความตกลงกบักระทรวงการคลงัจดัท า
รายงานการเงนิประจ าปีซึง่มใิชปี่งบประมาณก็ไดภ้ายในเกา้สบิวนันบัแตว่นัส ิน้ปีงบประมาณ/
ตามทีไ่ดต้กลงกบักระทรวงการคลงั น าสง่ให ้สตง. ตรวจสอบ และน าสง่กระทรวงการคลงัดว้ย



วินยัการเงินการคลงัภาครฐัท่ีส าคญั 

การบญัชี การรายงาน และการตรวจสอบ

กระทรวงการคลงัจดัท าบญัชกีารเงนิแผน่ดนิตามมาตรฐานการบญัชภีาครฐัและนโยบายการบญัชภีาครฐั และ
จดัท ารายงานการเงนิแผน่ดนิประจ าปีงบประมาณ 

• งบแสดงฐานะการเงนิ 
• งบแสดงผลการด าเนนิงานทางการเงนิ 
• งบแสดงการเปลีย่นแปลงสนิทรพัยส์ทุธ ิ
• งบกระแสเงนิสด 
• รายงานการรบัจา่ยเงนิประจ าปีงบประมาณ

จดัสง่รายงานการเงนิแผน่ดนิให ้สตง. ตรวจสอบภายในเกา้สบิวนันบัแตว่นัสิน้ปีงบประมาณ

สตง. จดัท ารายงานผลการตรวจสอบรายงานการเงนิแผน่ดนิประจ าปีงบประมาณตามมาตรฐาน
การรายงานผลการตรวจสอบทีค่ณะกรรมการตรวจเงนิแผน่ดนิก าหนดใหแ้ลว้เสร็จ 
ภายในหนึง่รอ้ยแปดสบิวนันบัแตว่นัสิน้ปีงบประมาณ

กระทรวงการคลงัเสนอรายงานการเงนิแผน่ดนิประจ าปีงบประมาณ พรอ้มดว้ยรายงานผลการตรวจสอบของ สตง. 
ตอ่คณะรฐัมนตรเีพือ่เสนอรฐัสภา ภายในสองรอ้ยสบิวนันบัแตว่นัสิน้ปีงบประมาณ



ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลงัการเกบ็รักษาเงินและการน า
เงินส่งคลงัพ.ศ. ๒๕๕๑

การรับเงนิ

•   ใบเสร็จรับเงนิ 

- จัดท าทะเบียนคุม

-  ปรุ/เจาะรู 

-  ห้ามขูด ลบ แก้ไข

การจ่ายเงนิ
-  หลักฐานการจ่าย  
หมายความว่า

  หลักฐานแสดงว่าได้มี
การจ่ายเงนิให้แก่ผู้รับ
หรือเจ้าหนีต้ามข้อ
ผูกพนัถูกต้องแล้ว



ระเบียบการเบิกจ่ายเงนิจากคลงัฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
การจ่ายเงนิ
•   วิธีปฏบิัต ิ (ข้อ ๔๗)จ่ายเป็นเช็ค  ยกเว้น จ่ายจากเงนิทดรอง ฯ หรือ

ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ผู้รับบ านาญ หรือเบีย้หวัด หรือการ
จ่ายต ่ากว่า ๕,๐๐๐ บาท จ่ายเงนิสดได้

• การเขียนเช็คสั่ งจ่ายเงนิ (ข้อ ๔๘)
๑. จ่ายเงนิให้แก่เจ้าหนีห้รือผู้มีสิทธิรับเงนิ (ช่ือเจ้าหนี)้  ขีดฆ่า “ หรือ

ผู้ถอื”ออก และขีดคร่อม (ซือ้ จ้างท าของ เช่า)
๒. จ่ายเงนิให้แก่เจ้าหนี ้ (กรณีที่มิใช่ซือ้ จ้างท าของ เช่าทรัพย์สิน )

ขีดฆ่า “ หรือผู้ถอื” ออก และจะขีดคร่อม หรือไม่กไ็ด้
๓. สั่งจ่ายเงนิเพื่อขอรับเงนิสดมาจ่ายออกเช็คในนามเจ้าหน้าที่การเงนิของ

ส่วนราชการ และ ขีดฆ่า “ หรือผู้ถอื”ออก
ห้ามสั่งจ่ายเงนิสด ห้ามลงลายมือช่ือส่ังจ่ายในเช็คไว้ล่วงหน้า 



การเขียนหรือพมิพ์จ านวนเงนิในเช็ค

ชิดเส้น และ ชิดค าว่า บาท

หรือขีดเส้นหน้าจ านวนเงนิ

และให้ขีดเส้นตรงหลังช่ือสกุล ชื่อบริษัท 
หรือห้างหุ้นส่วน จนชิดค าว่า “หรือผู้ถือ”

ระเบียบการเบิกจ่ายเงนิจากคลงัฯ พ.ศ. ๒๕๕๑





ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าด้วยเงนิทดรองราชการพ.ศ. ๒๕๔๗
•  เงนิสดที่เกบ็รักษาไว้ ณ หน่วยงาน

ส่วนกลาง  ไม่เกนิ   ๑๐๐,๐๐๐ บาทส่วนภูมภิาค  ไม่เกนิ  ๓๐,๐๐๐ บาท
หน่วยงานย่อย ไม่เกนิ ๑๐,๐๐๐ บาท

เงนิทดรองราชการที่เกนิกว่าให้ฝากธนาคาร
ดอกเบีย้น าส่งเป็นรายได้แผ่นดนิ
• การใช้จ่ายเงนิทดรองราชการ

๑ งบบุคลากรเฉพาะค่าจ้างซึ่งไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็นประจ าแต่
จ าเป็นต้องจ่ายให้ลูกจ้างแต่ละวันหรือแต่ละคราวเมื่อเสร็จงานที่จ้าง

          ๒ งบด าเนินงาน ยกเว้นค่าไฟฟ้าและค่าน า้ประปา
  ๓ งบกลางเฉพาะที่จ่ายเป็นเงนิสวัสดกิารการศกึษาของบุตรและการ

รักษาพยาบาล
๔ งบอ่ืนที่จ่ายในลักษณะเช่นเดียวกับ  ๑ ๒ ๓



ระเบียบการเบิกจ่ายเงนิจากคลงัฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
•   เงนิยืม  หมายความว่า  เงนิที่ส่วนราชการจ่ายให้แก่บุคคลใด
บุคคลหน่ึงยืม
- เป็นค่าใช้จ่ายในการเดนิทางไปราชการ/ปฏบิัตริาชการ

อื่น
• การเบกิเงนิยืม  ให้กระท าได้เฉพาะ

๑ ค่าจ้างช่ัวคราว ไม่มีก าหนดจ่ายเป็นงวดแน่นอนเป็น
ประจ า

๒ ตอบแทน ใช้สอย วัสดุ
  ๓ ค่าไปรษณีย์

๔ งบกลาง การศกึษาบุตร / เงนิเพิ่มค่าครองชีพช่ัวคราว
๕ หมวดอ่ืนๆที่จ่ายในลักษณะเดียวกับข้อ ๑-๓  



ระเบียบการเบิกจ่ายเงนิจากคลงัฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
•   ส่งใบส าคัญเงนิยืม  

๑ เดนิทางไปประจ าต่างส านักงาน /ตปท./กลับ
ภมูลิ าเนาเดมิ  ส่งภายใน ๓๐ วันนับจากวันได้รับเงนิ

๒ ไปราชการอ่ืน/ตปท.ช่ัวคราว ส่งภายใน ๑๕ วัน
นับจากวันกลับมาถงึ  

 ๓ ปฏบิัตริาชการนอกจากข้อ ๑ หรือ ๒ ส่งภายใน 
๓๐ วันนับจากวันได้รับเงนิ



ระเบียบการเบิกจ่ายเงนิจากคลงัฯ พ.ศ. ๒๕๕๑
การเก็บรักษาเงนิ
•   น าเงนิและรายงานเงนิคงเหลือฯส่งมอบ คกก.
•   ตรวจสอบและลงลายมือช่ือ
•   เสนอหวัหน้าส่วนราชการ
•   รายงานหวัหน้าส่วนราชการ กรณีเงนิไม่ตรง
กับรายงาน



ระเบียบการเบิกจ่ายเงนิจากคลงัฯ  พ.ศ. ๒๕๕๑

การน าเงนิส่งคลังและฝากคลัง
•   เช็ค  อย่างช้าภายในวันท าการถัดไป
•   เงนิรายได้แผ่นดนิ  เดือนละครัง้ หากวันใดเกิน 
๑๐,๐๐๐ น าส่ง โดยด่วนอย่างช้าไม่เกิน ๓ วันท าการ

•   เงนิเบกิเกินส่งคนื ภายใน๑๕วันท าการ นับจากวัน
รับเงนิจากคลัง/วันที่ได้รับคนื



ระเบียบการเบิกจ่ายเงนิจากคลงัฯ พ.ศ. ๒๕๕๑

การเบกิเงนิจากคลัง
- ให้กระท าได้เฉพาะภายในวงเงนิประจ า

งวดที่ได้รับอนุมัติ
-  เบกิได้ตาม กม. ระเบียบ ข้อบังคับ มต ิ

ครม. หรือ ที่ได้รับอนุญาต จาก กค.



การควบคุมและตรวจสอบ
•   กรณีเงนิขาดบญัชี หรือ สูญหาย เสียหายมี
พฤตกิารณ์ส่อไปในทางไม่สุจริต

•   หน.ส่วนราชการ/ผู้ว่าฯ รายงานพฤตกิารณ์ให้
กระทรวงเจ้าสังกัดและกระทรวงการคลังทราบ
โดยด่วน

• กรณีเหน็ว่าเป็นความผิดอาญาแผ่นดนิก็ให้
ฟ้องร้องด าเนินคดแีก่ผู้กระท าความผิด / 
ด าเนินการสอบสวนหาตวัผู้รับผิดตามระเบยีบ
สร.ว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดฯ



ข้อสังเกตด้านการบัญชี
•การตรวจสอบบัญชี
    การจัดท าบัญชี 
- หลักบัญชี
- การลงบัญชี
- มีหลักฐานการจ่าย



การตรวจสอบของ  สตง.
 ตรวจสอบการปฏิบตัติาม กม. ระเบียบ ข้อบังคับ และ
มตคิรม.

 ตรวจสอบการด าเนินการบรรลุวัตถุประสงค์ เป็นไปโดย
ประหยัด ได้ผลตามเป้าหมายและมีผลคุ้มค่า

• ตรวจสอบผลกระทบต่องบประมาณ
• ตรวจสอบข้อบกพร่อง ไม่รัดกุม ไม่เหมาะสม
• ตรวจสอบพฤตกิารณ์ทุจริต การใช้อ านาจโดยมิชอบ  
ก่อให้เกิดความเสียหาย



 การก าหนดความต้องการ
  การจัดหา
  การแจกจ่าย
  การใช้งาน
  การควบคุมดูแล
  การส ารวจ
  การตรวจสอบ
  การจ าหน่าย

กระบวนการ-  วงจรการบริหารงานพสัดุ



ปัญหาการปฏบิัตงิานด้านการพสัดุ
•  คนที่เกี่ยวข้อง

•  ระบบการบริหาร

•  เงนิที่ใช้จ่าย

•  ระเบียบกฎหมายที่ต้องปฏิบัติ

•  การตดิตามตรวจสอบและ ประเมินผล



ด้านการพสัดุ

การไม่ปฏิบตัติามระเบียบฯ พัสดุ

•  ต้องมีเหตุผลจ าเป็น

•   ต้องขออนุมัตยิกเว้น 

หรือผ่อนผัน  ก่อน!



การจดัหาทุกขั้นตอน

ต้องมีการบันทกึหลักฐาน  และเหตุผล
การพจิารณาส่ังการ

ระมัดระวังในการตรวจสอบคุณสมบตัผู้ิ
เสนอราคา



การด าเนินการจัดหา

   ต้องมีการ วางแผน และ จัดหาตามแผน
หลังทราบยอดเงนิที่จะใช้ ให้พร้อมท า
สัญญาทนัท ีเม่ือได้รับอนุมัตทิางการเงนิ



     การบริหารพสัดุ

ขอ้สงัเกตของสตง.

 ไม่มีการวางแผน 
 ไม่จัดท าแผนปฏบิัติการจัดซือ้จัดจ้าง
 ไม่จัดหาตามแผน โดยไม่ด าเนินการจัดหาหลังทราบ
ยอดเงนิที่จะใช้เพื่อให้พร้อมท าสัญญาทนัทเีมื่อได้รับ
อนุมัตทิางการเงนิ 
(กรณีเงนิอุดหนุน /เงนิรายได้ ต้องมีเงนิเข้ามาก่อน)



การจดัท าเอง

 มีผู้ควบคมุรับผิดชอบ
 มีการตรวจการปฏิบตัิงาน



การแบ่งซ้ือแบ่งจ้าง  ต้องห้าม
•เพื่อเปล่ียนแปลงวิธีการจัดหา
•เพื่อเปล่ียนแปลงอ านาจอนุมัติ

ข้อพจิารณา
งบประมาณ

ประเภทพสัดุ

ช่วงเวลาในการด าเนินการ



ความเส่ียงที่พบบ่อย
• การตรวจสอบผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
ผู้มีส่วนได้เสียทัง้ทางตรงและทางอ้อม
เชิงทุน เชิงบริหาร เชิงไขว้

• การตรวจสอบหนังสือรับรองผลงาน
• การตรวจสอบหลักประกัน
• คณะกรรมการก าหนดราคากลาง
• คณะกรรมการพจิารณาผล ฯ



การบริหารสญัญา
• ท าสญัญาจา้งปิดอากรแสตมป์ /หนงัสือตราสาร

• ตอ้งระบุเอกสารทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเสนอราคา เป็นส่วนหนึง่

ของการเสนอราคา

• การใชแ้บบตามทา้ยระเบียบฯ

• ไม่สามารถส่งมอบพื้ นทีก่่อสรา้งไดห้ลงัจากท าสญัญาแลว้

• ทีด่ินของเอกชนไม่ไดม้อบใหเ้ป็นสาธารณประโยชน ์ /ไม่ได้

โอนใหเ้ป็นกรรมสิทธ์ิของผูซ้ื้อ 

ขอ้สงัเกต สตง.



ขอ้สงัเกตของสตง.

 ไม่สามารถหาหลักหมุดแสดงเขตที่ดนิครบถ้วนตามสัญญา

 ที่ดนิที่จะซือ้จะขายตดิข้อพพิาทโต้แย้งกรรมสิทธ์ิที่ดนิ

 เข้าด าเนินการล่าช้าไม่ตรงตามสัญญา

 ก าหนดปริมาณงานในแต่ละงวดไม่สอดคล้องกับจ านวนเงนิที่
จะจ่ายในแต่ละงวด

 ไม่มีการติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกีย่วกบังานก่อสรา้ง

ไวใ้นบริเวณทีก่่อสรา้งก าหนดขอ้ความบนแผ่นป้ายไม่ครบถว้น

การบริหารสญัญา (ต่อ)



การท าสัญญา
•การแก้ไขข้อตกลงหรือสัญญาลง
นามแล้วแก้ไขไม่ได้

เว้นแต่เป็นความจ าเป็นไม่ท าให้
ราชการเสียประโยชน์หรือเพื่อประโยชน์
ทางราชการ



การตรวจรับพสัดุ
ต้องตรวจรับ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พสัดุ

หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญา /

ข้อตกลง

ปกตต้ิองตรวจรับวันที่ส่งพัสดุ และด าเนินการ 
โดยเร็วที่สุด

ต้องตรวจให้ ถูกต้องและครบถ้วน



การควบคุมงาน
 ตรวจและคุมงาน ณ สถานที่ที่สัญญาก าหนด
 หรือที่ให้ท างานจ้างนัน้ ทุกวัน  และ
 ต้องดูแลให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ ละเอียดและ
ข้อก าหนด
 ต้องบันทกึสภาพการปฏบัิตงิานของผู้รับจ้าง และ
เหตุการณ์เป็นรายวัน
 รายงานผลการปฏบิัตงิาน ต่อ คณะกรรมการตรวจ
การจ้าง ทุกสัปดาห์



การตรวจการจ้าง
 ตรวจรายงานผู้ควบคุมงาน
 ตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียด และ

ข้อก าหนด
 ตรวจทุกสัปดาห์
 หากมีข้อสงสัย/ เหน็ว่าตามหลักช่างสร้างไม่ได้ ส่ัง
เปล่ียนแปลง/ตัดทอนงานตามสมควร
 ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบปกตภิายใน ๓วันท าการ
และตรวจรับให้เสร็จสิน้โดยเร็วที่สุด



การควบคุมและการจ าหน่ายพสัดุ

การเบกิ-จ่าย พัสดุ
ลงบัญชี หรือ ทะเบียน ทุกครัง้
เกบ็ใบเบกิจ่าย ไว้เป็นหลักฐาน



การควบคุมและการจ าหน่ายพสัดุ

การตรวจสอบพสัดุประจ าปี
ข้อ 213 ให้หวัหน้าหน่วยงานของรัฐหรือ

หวัหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ 205 แต่งตัง้
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพสัดุซึ่งมิใช่เป็น
เจ้าหน้าที่ตามความจ าเป็น เพื่อตรวจสอบการ
รับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับ
พสัดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพยีงวันสิน้งวดนัน้



การควบคุมและการจ าหน่ายพสัดุ

 ให้เร่ิมด าเนินการตรวจสอบพสัดใุนวนัเปิดท าการแรกของ
ปีงบประมาณเป็นต้นไป วา่รับจ่ายถกูต้องหรือไม่ พสัดคุงเหลอืมี
ตวัอยูต่รงตามบญัชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพสัดใุดช ารุด 
เสื่อมสภาพ หรือสญูไป เพราะเหตใุด หรือพสัดใุดไม่จ าเป็นต้องใช้
ในหน่วยงานของรัฐตอ่ไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบ
ดงักลา่วตอ่ผู้แตง่ตัง้ภายใน 30 วนัท าการ นบัแตว่นัเร่ิมด าเนินการ
ตรวจสอบพสัดนุัน้ เม่ือผู้แตง่ตัง้ได้รับรายงานฯ ให้เสนอหวัหน้า
หน่วยงานของรัฐ 1 ชดุ สง่ส าเนาให้ สตง. 1 ชดุ พร้อมสง่ส าเนา
รายงานไปยงัต้นสงักดั (ถ้ามี) 1 ชดุ



การควบคุมและการจ าหน่ายพสัดุ
ข้อ 214 เม่ือผู้แตง่ตัง้ได้รับรายงานจากผู้ รับผิดชอบในการ

ตรวจสอบพสัด ุตามข้อ 213 และปรากฏวา่มีพสัดชุ ารุด เสื่อมสภาพ หรือ
สญูไป หรือไม่จ า เป็นต้องใช้ในหนว่ยงานของรัฐตอ่ไป ก็ให้เสนอ หวัหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ แตง่ตัง้คณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริงขึน้คณะหนึง่ โดยให้น า ความในข้อ 26 และข้อ 27 มาใช้บงัคบั
โดยอนโุลม เว้นแตก่รณีท่ีเห็นได้อยา่งชดัเจนวา่ เป็นการเสื่อมสภาพ 
เน่ืองมาจากการใช้งานตามปกติหรือสญูไปตามธรรมชาต ิให้หวัหน้า
หน่วยงานของรัฐพิจารณาสัง่การให้ด าเนินการ จ าหน่ายตอ่ไปได้ ถ้าผลการ
พิจารณาปรากฏวา่ จะต้องหาตวัผู้ รับผิดด้วย ให้หวัหน้าหน่วยงานของรัฐ
หรือผู้ได้รับมอบ อ านาจ ด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวข้อง
ของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนัน้ตอ่ไป



การควบคุมและการจ าหน่ายพสัดุ

การจ าหน่ายพัสดุ
ข้อ 215 หลงัจากการตรวจสอบแล้ว พสัดุ

ใดหมดความจ าเป็น หรือหากใช้หน่วยงานของรัฐ 
ตอ่ไปจะสิน้เปลืองคา่ใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าท่ีเสนอ
รายงานตอ่หวัหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบ
อ านาจ เพื่อพิจารณาสัง่ให้ด าเนินการตามวิธีการ
อยา่งหนึง่อยา่งใดดงัตอ่ไปนี ้



การควบคุมและการจ าหน่ายพสัดุ
(1)ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แตถ้่าขายโดยวิธีทอดตลาด
แล้วไม่ได้ผลดี ให้น าวิธี ท่ีก าหนดเก่ียวกบัการซือ้มาใช้โดยอนโุลม เว้นแตก่รณี
ดงัตอ่ไปนี ้
ก. การขายพสัดคุรัง้หนึ่งซึง่มีราคาซือ้หรือได้มารวมกนัไม่เกิน 500,000 บาท 

จะขายโดยวธีิ เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากนัโดยไม่ต้อง
ทอดตลาดก่อนก็ได้ 

ข. การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกศุลตาม
กฎหมาย 47(7) แห่ง ประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดย
การเจรจาตกลงราคากนั 

ค. การขายอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศพัท์เคลื่อนท่ี แท็บเล็ต ให้แก่
เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ี หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าท่ี เม่ือบคุคล
ดงักลา่วพ้นจากหน้าท่ีหรืออปุกรณ์ดงักลา่วพ้นระยะเวลาการ ใช้งานแล้ว 
ให้ขายให้แก่บคุคลดงักลา่วโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา
กนั



การควบคุมและการจ าหน่ายพสัดุ

การขายโดยวธีิทอดตลาด ให้ถือปฏิบตัิตามประมวลกฎหมายแพง่และ
พาณิชย์ โดยให้ผู้ ท่ีได้รับ มอบหมาย ท าการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการ
ประกาศขายทอดตลาด กรณีท่ีเป็นพสัดท่ีุมีการจ าหน่ายเป็นการ ทัว่ไป ให้
พิจารณาราคาท่ีซือ้ขายกนัตามปกติ ในท้องตลาด หรือราคาท้องถ่ิน ของสภาพ
ปัจจบุนัของพสัดนุัน้ ณ เวลาท่ีจะท าการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคา
ตามความเหมาะสม กรณีท่ีเป็นพสัด ุท่ีไม่มีการ จ าหน่ายทัว่ไป ให้พิจารณา
ราคาตามลกัษณะ ประเภท ชนิดของพสัด ุและอายกุารใช้งาน รวมทัง้สภาพและ
สถานท่ีตัง้ของพสัด ุด้วย ทัง้นีใ้ห้เสนอหวัหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบ
อ านาจ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมิน ดงักลา่ว โดยค านงึถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการท่ีให้บริการขายทอดตลาดเป็น
ผู้ด าเนินการก็ได้



การควบคุมและการจ าหน่ายพสัดุ

(2) แลกเปล่ียน ให้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปล่ียนท่ีก าหนดไว้ในระเบียบ
นี ้

(3) โอน ให้โอนแก่สว่นราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการสว่นท้องถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณกศุล
ตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ทัง้นี ้ให้มีหลกัฐานการสง่ มอบไว้
ตอ่กนัด้วย 

(4) แปรสภาพหรือท าลาย ตามหลกัเกณฑ์และวิธีการท่ีหน่วยงานของรัฐ
ก าหนด การด าเนินการตามวรรคหนึง่ โดยปกตใิห้แล้วเสร็จภายใน 60 วนั 
นบัแตว่นัท่ีหวัหน้าหน่วยงาน ของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ สัง่การ



การควบคุมและการจ าหน่ายพสัดุ
 ข้อ 216 เงินท่ีได้จากการจ าหน่ายพสัด ุให้ถือปฏิบตัติามกฎหมายวา่
ด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายท่ีเก่ียวข้องทางการเงินของหน่วยงานของ
รัฐนัน้ หรือข้อตกลงในสว่นท่ีใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต ่กรณี ระเบียบฯ 

ข้อ 217 ในกรณีท่ีพสัดสุญูไปโดยไม่ปรากฏตวัผู้ รับผิดหรือมีตวั
ผู้ รับผิดชอบ แตไ่ม่สามารถ ชดใช้ได้หรือมีตวัพสัดอุยูแ่ตไ่ม่สมควรด าเนินการ
ตามข้อ 215 ให้จ าหน่ายพสัดนุัน้เป็นสญูตามหลกัเกณฑ์ ดงัตอ่ไปนี ้

(1) ถ้าพสัดนุัน้มีราคาซือ้หรือได้มารวมกนัไม่เกิน 1,00,000 บาท ให้หวัหน้า
หน่วยงานของรัฐ หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ เป็นผู้พิจารณาอนมุตัิ 

(2) ถ้าพสัดนุัน้มีราคาซือ้หรือได้มารวมกนัเกิน 1,000,000 บาท ผู้ใดจะมีอ านาจ
อนมุตัใิห้เป็นไป ตามที่หน่วยงานของรัฐก าหนด 



การควบคุมและการจ าหน่ายพสัดุ

การลงจ่ายออกจากบญัชีหรือทะเบียน
ข้อ 218 เม่ือได้ด าเนินการตามข้อ 216 และข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าท่ี

ลงจ่ายพสัดนุัน้ ออกจากบญัชีหรือทะเบียนทนัทีแล้วแจ้งให้ส านกังานการตรวจ
เงินแผ่นดิน ทราบภายใน 30 วนันบัแตว่นัลงจ่าย พสัดนุัน้

ข้อ 219 ในกรณีท่ีพสัดขุองทางราชการเกิดการช ารุด เส่ือมสภาพ หรือ
สญูไป หรือไม่ จ าเป็นต้องใช้ในราชการตอ่ไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 213 
และได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความผิด ทางละเมิดของเจ้าหน้าท่ีหรือ
ระเบียบนีโ้ดยอนโุลม แล้วแตก่รณี เสร็จสิน้แล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอ่ืนใดก าหนดไว้
เป็น การเฉพาะ ให้ด าเนินการตามข้อ 215 ข้อ 216 ข้อ 217 และข้อ 218 โดย
อนโุลม



การยืม
• ส่วนราชการ : ส่วนราชการ หน.ส่วนราชการ ผู้ให้ยืม 
อนุมัติ

• บุคคลยืมใช้ ภายในสถานที่ หน.หน่วยงานรับผดิชอบ
พัสดุ อนุมัติ 

• ภายนอก หน.ส่วนราชการ  อนุมัติ
• การยืม

ครบก าหนดยืม ทวงคืนภายใน ๗ วัน
• การควบคุม

เมื่อรับมอบพัสดุ ลงบัญชี หรือลงทะเบยีน 
เก็บรักษาพัสดุ เรียบร้อย ปลอดภยั ครบถ้วน
ถกูต้อง

การควบคุมและการจ าหน่ายพสัดุ



•หน่วยรับตรวจ
- ขาดการควบคุมภายในทีด่ี
- จดับุคลากรไม่เหมาะสมกบัต าแหน่ง (Put the 

right man on the right job)

- ผู้บังคบับัญชาปล่อยปละละเลย
  - เจ้าหน้าที่ขาดความรู้ความเข้าใจ  เก่ียวกับ 
กม. ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัตงิาน

ด้านการควบคุมภายใน



ข้อควรระวงัในการปฏิบตัิงาน

เร่ือง ข้อควรระวังในการปฏบิัตงิาน

การตรวจสอบการบนัทกึ
บญัชีตามระบบ
GFMIS

ไมไ่ด้จดัท ารายงานการใช้จ่ายเงินงบประมาณและไมไ่ด้
เรียกรายงานเงินสดคงเหลือประจ าวนั เรียกจากระบบ 
GFMIS มาแนบคูร่ายงานเงินสดคงเหลือประจ าวนั
ไมไ่ด้จดัท าทะเบียนคมุใบส าคญั 

บญัชีมียอดคงเหลือดลุผิดปกติหรือไมถ่กูต้อง

มลูคา่สนิทรัพย์ในระบบ GFMIS ไมต่รงกบัมลูคา่ใน
ระบบทะเบียนทรัพย์สนิ 

ไมบ่นัทกึปรับปรุงรายการคา่เสื่อมราคาทรัพย์สนิ

จ าหน่ายครุภณัฑ์ออกจากทะเบียนแล้วแตไ่มไ่ด้ตดั
จ าหน่ายในระบบ GFMIS



ขอ้ควรระวงัในการปฏิบติังาน

เร่ือง ข้อควรระวังในการปฏบิัตงิาน

การตรวจสอบระบบการ
เบิกจ่ายเงิน

เขียนเช็คสัง่จ่ายโดยไมต่รวจสอบวา่เงินโอนเข้าบญัชีเงิน
ฝากธนาคารครบถ้วนตามเช็คหรือไม่

การเบิกจ่ายลา่ช้าเกินระยะเวลาท่ีระเบียบก าหนด สง่ผล
ตอ่ประสทิธิภาพการใช้จ่ายเงินของหน่วยงาน และเป็น
ภาระในการเก็บรักษาและควบคมุเงิน

หลกัฐานการจ่ายไมป่ระทบัตรา “จ่ายเงินแล้ว” พร้อมลง
ลายมือช่ือรับรองการจ่าย และวนัที่จ่าย

การเบิกจ่ายคา่จ้างเหมาลกูจ้างชัว่คราวรายเดือน ไมแ่นบ
รายงานการผลการปฏิบตัิงานและใบตรวจรับ

ไมจ่ดัท าทะเบียนคมุลกูหนี ้



ขอ้ควรระวงัในการปฏิบติังาน
เร่ือง ข้อควรระวังในการปฏิบัตงิาน

การตรวจสอบการรับเงิน
และการควบคมุ
ใบเสร็จรับเงิน

มีการให้ผู้ไมมี่หน้าที่รับผิดชอบรับเงินสด และออก
ใบเสร็จรับเงิน

เก็บรักษาเงินสดไว้กบัตวัเจ้าหน้าท่ีไมเ่ก็บไว้ในตู้ นิรภยั

ไมจ่ดัท ารายงานเงินสดคงเหลือประจ าวนั หรือท าไมเ่ป็น
ปัจจบุนั

ไมมี่การแตง่ตัง้คณะกรรมการเก็บรักษาเงินหรือแตง่ตัง้
กรรมการไมเ่หมาะสม

ไมมี่การจดัท าทะเบียนคมุใบเสร็จรับเงิน  รายการรับจ่าย
ใบเสร็จไมล่ะเอียดรัดกมุ สถานท่ีเก็บรักษาไมเ่หมาะสม

ขาดการสอบทานงานด้านการรับเงิน น าสง่เงิน การเก็บ
รักษาเงินอยา่งเป็นระบบ



ข้อควรระวงัในการปฏิบตัิงาน

เร่ือง ข้อควรระวงัในการปฏิบัตงิาน

การตรวจสอบระบบการควบคมุเงิน
ทดรองราชการ

ไมแ่ยกการควบคมุเงนิทดรองราชการออกจากระบบบญัชีปกตขิองหน่วยงาน

ไมเ่ก็บรักษาเงินทดรองราชการท่ีเป็นเงินสดคงเหลือไว้ในตู้ นิรภยั และไมไ่ด้
หมายเหตไุว้ในรายงานเงินคงเหลือประจ าวนั 

ไมจ่ดัท าทะเบยีนคมุเงนิทดรองราชการหรือจดัท าไมถ่กูต้อง ไมเ่ป็นปัจจบุนั 

ไมแ่ยกใบเสร็จรับเงินส าหรับเงินทดรองราชการออกจากใบเสร็จรับเงนิตามปกติ
ของหน่วยงาน

ไมมี่การถอนดอกเบีย้เงินฝากธนาคารเงินทดรองราชการน าสง่เป็นรายได้
แผ่นดิน น าสง่ลา่ช้า 

การบนัทกึบญัชีการรับเงินธนาคารไมเ่ป็นปัจจบุนั ยอดเงินฝากธนาคารใน
ทะเบยีนไมต่รงกบัทะเบียนคมุเงินทดรองราชการ 

ไมม่ีค าสัง่แต่งตัง้เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบรายการเคลือ่นไหวในทะเบยีนคมุเงินทด
ราชการ และไมจ่ดัท ารายงานฐานะเงินทดรองราชการ



ข้อควรระวงัในการปฏิบตัิงาน

เร่ือง ข้อควรระวังในการปฏบิัตงิาน

การจดัซือ้จดัจ้าง ไมมี่การแตง่ตัง้ผู้ก าหนดขอบเขตตามระเบียบข้อ 21  เว้น
แตก่ารจดัหาตามระเบียบข้อ 79 วรรคสอง กรณีจ าเป็น
เร่งดว่นอนัเน่ืองมาจากเหตกุารณ์ท่ีไมอ่าจคาดหมายไว้
ก่อนได้และด าเนินการตามปกติไมท่นั

รายงานขอซือ้ขอจ้าง แสดงรายละเอียดไมค่รบถ้วน

การจ้างไมต่ิดอากรแสตมป์ตามท่ีประมวลรัษฎากร
ก าหนด  

การแตง่ตัง้กรรมการไมเ่หมาะสม


