
ความหมาย 
 การจําหน่ายพัสดุ หมายความถึง การตัดยอดพัสดุอันได้แก่ วัสดุหรือ
ครุภัณฑ์ ออกจากทะเบียนคุม โดยดําเนินการปลดพัสดุในความครอบครองของส่วน
ราชการน้ันออกจากความรับผิดชอบ ด้วยวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใด คือ ขาย        
โอน แลกเปลี่ยน แปรสภาพหรือทําลาย 
 โดยท่ัวไปแล้วการจําหน่ายพัสดุมักจะหมายถึงการจําหน่ายครุภัณฑ์ที่มี
อายุการใช้งานนาน หรือที่มีสภาพค่อนข้างคงทนถาวร สําหรับวัสดุถ้าหากไม่ได้ใช้
หมดเปลืองไปตามลักษณะของการใช้งานหรือพัสดุที่มีอายุการใช้งาน หากเก็บ      
จนหมดอายุก็ต้องจําหน่ายด้วย 

มูลเหตุของการจําหน่ายพัสดุ 
 การจําหน่ายพัสดุมีมูลเหตุที่เ ก่ียวกับการบริหารพัสดุในข้ันตอนใด
ข้ันตอนหน่ึงตามวงรอบการส่งกําลัง คือ 
 ๑. เน่ืองจากกระบวนการกําหนดความต้องการ ได้แก่ การวางแผน    
ในการกําหนดความต้องการไม่พอดี ทําให้มีพัสดุบางรายการมากเกินความจําเป็น     
ซึ่งอาจเกิดจากข้อมูลที่จะนํามาใช้ในการประมวลความต้องการเป็นข้อมูล            ที่
คลาดเคลื่อน หรือไม่สามารถพยากรณ์ล่วงหน้าได้ถึงการเปลี่ยนแปลงความต้องการ
ของหน่วยผู้ใช้ในทางลดลง 
 ๒. เน่ืองจากการจัดหา ได้แก่ การจัดหาไม่ได้ผลดี ซึ่งอาจเกิดจากการ
กําหนดคุณลักษณะเฉพาะไม่เหมาะสมกับการใช้งาน หรือการจัดซื้อจัดหาที่ไม่ถูกต้อง
ตรงตามคุณลักษณะเฉพาะ หรือมีการตรวจรับพัสดุไม่ตรงตามที่จัดซื้อจัดจ้าง 
 ๓. เน่ืองจากการเก็บรักษาหรือการแจกจ่าย ได้แก่ การเก็บรักษา       
ไม่ถูกต้องหรือเหมาะสมกับสภาพของพัสดุ ไม่มีการหมุนเวียนการจ่ายหรือไม่มี
มาตรการการควบคุมพัสดุที่ดี ทําให้พัสดุเกิดการชํารุด เสื่อมสภาพจนใช้ราชการไม่ได้ 
หรือเกิดจากการสูญหายหรือเกิดการชํารุดเสียหายระหว่างการจัดเก็บ หรือเกิดการ
สูญหาย ในระหว่างการขนส่งให้กับหน่วยต่างๆ หรือหน่วยผู้ใช้ หรืออาจสูญไปตาม
ธรรมชาติ หรือสูญไปเพราะภัยธรรมชาติ 
  



 ๔. เน่ืองจากการซ่อมบํารุง ได้แก่ การใช้พัสดุโดยไม่มีการบํารุงรักษา   
ที่ถูกต้อง หรือเป็นพัสดุที่ใช้ราชการมานานทําให้เกิดการเสื่อมสภาพหรือชํารุด จนไม่
สามารถซ่อมทําให้ใช้ราชการได้ หรือไม่คุ้มค่าในการซ่อมทํา 
 จะเห็นได้ว่าการจําหน่ายพัสดุเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดข้ึนได้ตลอดเวลา 
และมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับงานอ่ืนๆ ในวงรอบของการส่งกําลัง มูลเหตุของการ
จําหน่ายน้ันเมื่อพิจารณาแล้ว จะเข้าอยู่ในข้ันตอนใดข้ันตอนหน่ึงของวงจรเสมอ 
นอกจากน้ียังอาจมีสาเหตุอ่ืนๆ อีก เช่น มีเศษวัสดุที่เหลือจากการใช้งาน ได้แก่    
เศษเหล็ก ตะปู เศษไม้ที่เหลือจากการใช้งาน ฯลฯ หรือพัสดุบางอย่างผู้ผลิตไม่ผลิต
จํานวนน้อยเนื่องจากไม่คุ้มทุน เมื่อจะต้องซื้อจึงต้องสั่งซื้อในจํานวนมากทําให้มีพัสดุ
เหลือใช้ ซึ่งเมื่อไม่จําเป็นต้องใช้ก็ต้องจําหน่ายที่สุด 
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ประโยชน์ของการจําหน่าย 
 ๑. ปลดเปลื้องความรับผิดชอบพัสดุออกจากบัญชีคุม พัสดุชนิดใดที่
ชํารุดและไม่สามารถใช้ราชการได้ แต่ยังมิได้ดําเนินการจําหน่ายบัญชีพัสดุน้ัน ก็ยังถือ
ว่ายังอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยความรับผิดชอบของหน่วยครอบครองหรือ
หน่วยที่ใช้พัสดุน้ันอยู่ แต่ถ้าพัสดุน้ันได้รับการจําหน่ายบัญชีแล้ว ผู้ใช้ซึ่งควบคุมบัญชี
พัสดุน้ันจะได้รับประโยชน์โดยตรง คือไม่ต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายอันเกิดจาก
การสูญหายของพัสดุหรือในกรณีอ่ืนที่อาจจะเกิดข้ึนได้ 
 ๒. ไม่ต้องเสียสถานที่เก็บรักษา และค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาซ่ึงถือว่า
เป็นต้นทุนของหน่วยอย่างหน่ึง เช่น คลังต่างๆ ที่มีพัสดุเก่าๆ ที่ล้าสมัยเก็บอยู่เป็น
จํานวนมากจะต้องสิ้นเปลืองพื้นที่เก็บ ต้องใช้กําลังพลในการดูแล สิ้นเปลืองค่า
สาธารณูปโภค หากดําเนินการจําหน่ายและระบายพัสดุน้ันออกจากคลังไปได้จะทําให้
มีสถานที่ สําหรับเก็บรักษาพัสดุใหม่อ่ืนๆ ที่ทันสมัยกว่าได้มาก 
 ๓. มีโอกาสจัดหาพัสดุมาทดแทน ซึ่งเป็นชนิดเดียวกันหรือทดแทนกันได้ 
แต่เป็นแบบที่ทันสมัยหรือมีประสิทธิภาพในการใช้ประโยชน์ได้มากกว่าพัสดุเดิม   
เช่น เครื่องคํานวณเลขชนิดมือหมุนมีประสิทธิภาพในการใช้น้อยกว่าเครื่องคํานวณ
เลขไฟฟ้า เครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นใหม่กว่าจะมีคุณสมบัติที่ดีเพิ่มข้ึนเสมอ 
 ๔. ได้รับรายได้หรือผลตอบแทนต่อส่วนรวมจากการดําเนินการ         ที่
เหมาะสมภายหลังจากจําหน่ายพัสดุออกจากบัญชีแล้ว เช่น ภายหลังจากการ
จําหน่ายพัสดุแล้วพัสดุรายการใดที่ชํารุดมากจนไม่สมควรนํามาซ่อมทําเพื่อแจกจ่าย
ให้กับหน่วยงานอ่ืนได้ สามารถดําเนินการตามระเบียบที่เก่ียวข้องอย่างใดอย่างหน่ึง       
ซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์หรือบังเกิดผลดีกว่าการเก็บของเก่าและใช้ประโยชน์อะไรไม่ได้ 
ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดเจน คือ การนําพัสดุที่จําหน่ายบัญชีแล้วไปแลกพัสดุประเภทหรือ
ชนิดเดียวกันแต่เป็นของใหม่กว่ามาใช้ราชการ หรือการขายทอดตลาดพัสดุชํารุด 
เพื่อนํารายได้ส่งกระทรวงการคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 ๕. สามารถนําพัสดุที่หน่วยอ่ืนหมดความจําเป็นซึ่งดําเนินการจําหน่าย
บัญชีและดําเนินการส่งคืนหน่วยเทคนิคที่รับผิดชอบมาดําเนินการซ่อมทํา เพื่อนําไป
แจกจ่ายให้กับหน่วยอ่ืนที่ยังมีความต้องการและจําเป็นต้องใช้งาน 
 



ระเบียบปฏิบัติที่ใช้ในการจําหน่ายบัญชีพัสดุ 
 การจําหน่ายบัญชีพัสดุของส่วนราชการในกองทัพเรือ ปัจจุบันต้อง
ปฏิบัติตามข้อบังคับ ระเบียบและคําสั่งของทางราชการเป็นหลักในการดําเนินการ
ดังน้ี 
    ๑. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
  ๒. ระเบียบกองทัพเรือ ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๕๓ 
  ๓. คําสั่งกระทรวงกลาโหม (เฉพาะ) ที่ ๒๐๐/๕๘ เรื่อง การพัสดุ 
  ๔. ข้อบังคับทหารว่าด้วยการขายพัสดุของหลวง พ.ศ.๒๔๙๐ 
  ๕. ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการเงิน พ.ศ.๒๕๒๘ (ขกง.๒๘) 
  ๖. คําสั่ง ทร. เรื่องการมอบอํานาจสั่งการและทําการแทนในนามของ ผบ.ทร. 
  ๗. ข้อบังคับกระทรวงกลาโหมว่าด้วยการปฏิบัติเมื่อเกิดความเสียหายแก่เงิน
ราชการหรือทรัพย์สินของทางราชการอันเน่ืองมาจากการกระทําละเมิดของ
เจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๔๒ (ขกล.๔๒) 
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ขั้นตอนการจําหน่ายพัสดุ 
 ข้ันตอนการปฏิบัติกับการดําเนินการจําหน่ายพัสดุสาย ยศ. ใน ทร.     
มีวิธีการปฏิบัติพอสรุปข้ันตอนได้ดังน้ี 

 ๑. หน่วยที่มีพัสดุใช้งานเสนอรายงานการชํารุดและขอจําหน่ายบัญชี ไป
ยังผู้บังคับบัญชาระดับ กรม กองเรือ และแนบในรายการซ่อมทํา (ถ้ามี) โดยช้ีแจง
รายละเอียดดังน้ี 
      - ชนิด ตราอักษร หมายเลขเครื่อง หมายเลขทะเบียนครุภัณฑ์    
(ถ้าเป็นครุภัณฑ์) ของพัสดุ 
     - อายุการใช้งาน 
      - สภาพของพัสดุที่ชํารุดโดยทั่วไป และสาเหตุของการชํารุด 
     - จํานวนครั้งที่ซ่อมทํา 
 ๒. เมื่อหัวหน้าส่วนราชการระดับกรม (ผบ.กองเรือ) ได้รับรายงานแล้ว
จะแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงข้ึนหน่ึงคณะ ประกอบด้วย ประธาน ๑ คน 
กรรมการ ๒ คน โดยแต่งตั้งจากข้าราชการช้ันสัญญาบัตรหรือผู้ที่ทางราชการส่ังให้
ทําหน้าที่ในตําแหน่งของนายทหารสัญญาบัตร 
 ๓. คณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงพิจารณาหาสาเหตุของการ
ชํารุด ถ้าปรากฏว่ามีผู้รับผิดชอบให้คณะกรรมการเสนอหัวหน้าส่วนราชการทราบ 
เพื่อเสนอ ทร. แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาหัวผู้รับผิดชอบทางละเมิดต่อไป หาก
ผลการพิจารณาเห็นว่าไม่ได้เกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ ให้ส่วนราชการเสนอ
รายงานสภาพไปยังหน่วยเทคนิคที่รับผิดชอบ (ยศ.ทร.) อน่ึงการส่งรายงานการขอ
อนุมัติจําหน่าย ให้หน่วยแนบหลักฐานพร้อมไปด้วย ดังน้ี 
     ๓.๑ บันทึกรายงานจําหน่ายบัญชีของหน่วยผู้ใช้ 

๓.๒ คําสั่งหัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา  
      ข้อเท็จจริง 
๓.๓ รายงานการสอบหาข้อเท็จจริงของคณะกรรมการตามข้อ ๓.๒ 
๓.๔ ใบรายงานการซ่อมทํา (ถ้ามี) 

     ๓.๕ สําเนาทะเบียนครุภัณฑ์ 
 



 
  ๔. เมื่อหน่วยเทคนิค (ยศ.ทร.) ที่ควบคุมพัสดุในความรับผิดชอบได้รับ
รายงานพร้อมหลักฐานตามข้อ ๓.๑ ถึง ๓.๕ แล้ว จะพิจารณาดําเนินการตรวจสอบ
หลักฐานหากมีความเหมาะสมและอยู่ในอํานาจของหน่วยเทคนิคจะอนุมัติให้จําหน่าย
บัญชีได้และแจ้งให้หน่วยที่เสนอรายงานทราบ เพื่อดําเนินการตามข้อ ๕. หากไม่อยู่
ในอํานาจจะเสนอ ทร.ต่อไป 
 ๕. หน่วยผู้ใช้พัสดุได้รับทราบการจําหน่ายบัญชีแล้ว หากเป็นการ
จําหน่ายบัญชีที่มีซากพัสดุเหลืออยู่ ให้หน่วยผู้ใช้นําซากพัสดุส่งคืนพร้อมใบส่งคืน  
ยังหน่วยรวบรวมพัสดุใช้แล้ว เช่น พัสดุสาย ยศ. ให้ส่งคืนที่ แผนกคลังเครื่องช่วย
การศึกษาและตํารา กบศ.ยศ.ทร. หลังจากน้ันจึงลงจ่ายออกจากบัญชีของหน่วย   
โดยหน่วยเทคนิค (ยศ.ทร.) จะดําเนินการ ขาย โอน แลกเปลี่ยน แปรสภาพหรือ
ทําลายตามความเหมาะสม ต่อไป 
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จัดทําโดย 
แผนกคลังเครื่องช่วยการศึกษาและตํารา กบศ.ยศ.ทร. (โทร. ๕๔๙๕๐) 
 

 
  


