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คู่มือการตรวจสอบพสัดุประจ าปีและการจ าหน่ายพสัดุ 
 
 
 

 
 

งานตรวจสอบและควบคุมภายใน  
ส านักงานสาธารณสุขจังหวดัพิจิตร  

 
 
 
 
 



ข 

 

 

 

ค าน า 

 

          ตามที่  งานตรวจสอบและควบคุมภายใน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร             

ได้ด าเนินการตรวจสอบการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ของหน่วยงานในสังกัด ปรากฏข้อตรวจ

พบว่ายังขาดความรู้ ความเข้าใจในเรื่องของการตรวจสอบพัสดุประจ าปี และการจ าหน่ายพัสดุ        

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 

       ดังนั้น งานตรวจสอบและควบคุมภายใน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร จึงได้จัดท า 

“คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจ าปีและการจ าหน่ายพัสดุ” ขึ้น เพื่อเป็นคู่มือให้กับหน่วยบริการในสังกัด 

ให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลต่อทางราชการ 

      งานตรวจสอบและควบคุมภายใน ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า 

คู่มอืเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ตอ่การปฏิบัติงานของหนว่ยบริการสาธารณสุขในสังกัด ต่อไป 

 

 

    งานตรวจสอบและควบคุมภายใน  

                                          ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจติร 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค 

 

 

สารบัญ 

หน้า 

ค าน า 

สารบัญ 

ตสน.๐๐๑  บันทึกขออนุมัตแิตง่ตัง้ผู้รับผดิชอบในการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พศ        1 

ตสน.๐๐๒  ค าสั่งแตง่ตัง้ผูร้ับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณพ.ศ.                   ๓ 

ตสน.๐๐๓  บันทึกรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ..                           ๕ 

ตสน.๐๐๔  บันทึกรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .                      ๗ 

ตสน.๐๐๕  หนังสือรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...                         ๙ 

ตสน.๐๐๖  บันทึกขออนุมัตแิตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วช ารุด                    ๑๐ 

ตสน.๐๐๗  ค าสั่งแต่งตัง้คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วช ารุด                                 ๑๒ 

                ตสน.๐๐๗-๑ ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดครภุัณฑท์ี่ช ารุด                                       ๑๓ 

ตสน.๐๐๘   บันทึกการตรวจสอบ                                                                                       ๑๔ 

                 ตสน.๐๐๘-๑ ตัวอย่างบัญชีรายละเอียดครุภัณฑท์ี่ช ารุด                                      ๑๕ 

ตสน.๐๐๙  บันทึกรายงานการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วช ารุด                                             ๑๖ 

ตสน.๐๑๐  บันทึกแตง่ตั้งคณะกรรมการขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใชแ้ล้วและช ารุด ฯ                      ๑๗ 

ตสน.๐๑๑  ค าสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใชแ้ล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด   ๑๙ 

ตสน.๐๑๒  ประกาศขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใชแ้ล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด                         ๒๐ 

               ตสน.๐๑๒-๑ บัญชีรายละเอียดพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใช้แล้วช ารุด                               ๒๑  

               ตสน.๐๑๒-๒ เงื่อนไขการขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใชแ้ล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด     ๒๒ 

ตสน.๐๑๓  บันทึกขอเชญิประชุม                                                                              ๒๔ 

               ตสน.๐๑๓-๑ ตัวอย่างวาระการประชุม                                                          ๒๕ 

               ตสน.๐๑๓-๒ ตัวอย่างบัญชผีูเ้ข้าร่วมประชุม                                                     ๒๖ 

ตสน.๐๑๔ บันทีกการประเมินราคาขัน้ต่ าพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใชแ้ล้วและช ารุด                           ๒๗ 

              ตสน.๐๑๔-๑ ตัวอย่างบันทึกรายละเอียดคณะกรรมการขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใชแ้ล้ว   ๒๘ 

                                และช ารุด โดยวิธีทอดตลาด 

ตสน.๐๑๕ ตัวอย่างรายชื่อผูเ้ข้าร่วมประมูลขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ใชแ้ล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด   ๒๙ 

ตสน.๐๑๖ ประกาศขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใช้แล้วและช ารุด                                                  ๓๐ 

ตสน.๐๑๗ บันทึกรายงานการขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใช้แล้วและช ารุด  โดยวิธีทอดตลาด            ๓๑ 

              ตสน.๐๑๗-๑ บันทึกการขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใชแ้ล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด  ๓๒ 

              ตสน.๐๑๗-๒ บันทึกรายงานการขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและช ารุด                   ๓๔ 

                                 โดยวิธีทอดตลาด 



ง 

 

 

 

              ตสน.๐๑๗-๓ หนังสอืรายงานการขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใช้แล้วและช ารุด            ๓๖ 

                                  โดยวิธีทอดตลาด 

 ตสน.๐๑๘  บันทึกการส่งมอบ-รับมอบครุภัณฑ์                                                     ๓๗ 
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                                                                                                                                                                                                                    ตสน.๐๐๑ 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ                             . 
ที่                                         วันที่                      .     

เรื่อง   ขออนุมัตแิตง่ตัง้ผู้รับผดิชอบในการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...........            .       

เรียน   ผูว้่าราชการจังหวัดพิจติร 

   ๑.ต้นเรื่อง 

    ด้วย………………….. (ชื่อหน่วยงาน)…………  จะด าเนินการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุใน

งวด ๑ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด และมีความประสงค์จะขอ

แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ   ในการตรวจสอบพัสดุ เพื่อท าหน้าที่ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และตรวจนับพัสดุ

ประเภทที่คงเหลอื ของ……….(ชื่อหน่วยงาน) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ……………….. 

 ๒.ข้อกฎหมาย  

       ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ    

พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี หน่วยงานของรัฐต้องแต่งตั้ง

ผูร้ับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจ าเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ

ในงวด 1 ปีที่ผ่านมา ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลอือยู่เพียงวันสิ้นงวด  นั้น 

  ๓.ข้อพิจารณา 

          .....(ชื่อหน่วยงาน).....พิจารณาแล้ว  เพื่อให้การด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ........... เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213 เห็นควรแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับผิดชอบในการ

ตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. .......... ของ……….(ชื่อหน่วยงาน) 

  1. .................................................ต าแหน่ง.................................ประธานกรรมการ 

  2. ................................................ต าแหน่ง..................................กรรมการ 

  3. ................................................ต าแหน่ง...................................กรรมการ 

ฯลฯ 

 

 

 

/๔.ข้อเสนอ../ 
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-๒- 

 

  ๔.ข้อเสนอ 

     จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนามในค าสั่งที่แนบมาด้วย 

จะเป็นพระคุณยิ่ง) 

 

ลงช่ือ.................................................... 

              (…………………………………………….) 

เจ้าหน้าที่ 

 

ลงช่ือ.................................................... 

              (…………………………………………….) 

หัวหนา้เจา้หน้าที่ 

 

                                    -ชอบ 

                                    -ลงนามแล้ว 

 

                                             ลงช่ือ................................................ 

             (..............................................) 

      ต าแหน่ง........................................... 

      ปฏิบัติราชการแทนผูว้่าราชการจังหวัดพิจิตร 

 

 

 

 

 

 
 

 



3 
 

                                                                                                                                                                                                                              ตสน.๐๐๒ 

 

 

 
 
 

ค าสั่งจังหวัดพิจิตร 

ที.่................. / .................. 

เรื่อง  แตง่ตั้งผูร้ับผดิชอบในการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........... 

           -------------------------------------- 

  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 213 ก าหนดให้ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นงบประมาณของทุกปี หน่วยงานของรัฐ

ต้องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจ าเป็น เพื่อตรวจสอบ  

การรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลอือยู่เพียงวันสิ้นงวด  นั้น 

          เพื่อให้การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่ 

คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวด ของ…(ชื่อหน่วยงาน)…เป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย  จึง อาศัยอ านาจ

ตามความในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ            

พ.ศ. 2560 ข้อ 213 จึงแต่งตั้งผู้มีรายนามดังต่อไปนี้ เป็นผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. ........ 

  1. .................................................ต าแหน่ง.................................ประธานกรรมการ 

  2. ................................................ต าแหน่ง..................................กรรมการ 

  3. ................................................ต าแหน่ง...................................กรรมการ 

ฯลฯ 

  ให้ผู้รับผิดชอบฯ ที่ได้รับการแตง่ตัง้ มอี านาจหน้าที่ดังนี้ 

1. ด าเนินการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ว่าถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัว 

ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใด  

ไม่จ าเป็นต้องใช้ในหนว่ยงานของรัฐต่อไป 

2. ให้เริ่มด าเนนิการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการของปีงบประมาณเป็นต้นไป 

 

 

 

/๓.ให้เสนอ… 
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-๒- 

 

3. ให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันท าการ 

นับตั้งแตว่ันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 

ทั้งนี ้ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ .................................................................... 

 

      ลงช่ือ................................................ 

             (..............................................) 

      ต าแหน่ง........................................... 

      ปฏิบัติราชการแทนผูว้่าราชการจังหวัดพิจิตร 
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                                                                                                                                                                                                                             ตสน.๐๐๓ 

 

บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  คณะกรรมการผูร้ับผดิชอบในการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ........       .      

ที่               วันที่                     .        

เรื่อง   รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...........                       .        

เรียน    ผูว้่าราชการจังหวัดพิจติร  

    ตามค าสั่งจังหวัดพิจิตร ที่........../............ลงวันที่.................. ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

ในการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ......   ของ…(ชื่อหน่วยงาน)…โดยให้ผู้รับผิดชอบ

ด าเนนิการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ว่าถูกต้องหรอืไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน

หรอืไม่ มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุ ไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของ

รัฐต่อไป และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน   30 วันท าการ นับแต่วันเริ่ม

ด าเนนิการตรวจสอบพัสดุ  นั้น 

            บัดนี้ ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....... ได้ด าเนินการ

ตรวจสอบพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่พียงวันสิ้นงวด  

ของ…(ชื่อหน่วยงาน)…เป็นที่เรียบร้อย และปรากฏผล ดังนี้ 

           1. การตรวจสอบการรับ – จ่าย วัสดุ  ผู้ รับผิดชอบได้ด าเนินการตรวจสอบ 

บัญชีวัสดุและตรวจสอบเอกสารการรับ – จ่าย และปรากฏว่า การรับ-จ่ายวัสดุ มีความถูกต้อง  

ส าหรับการตรวจรับวัสดุทุกรายการมยีอดคงเหลอืถูกต้องตามบัญชี   

 2. การตรวจสอบครุภัณฑ์ ผู้รับผิดชอบได้ด าเนินการตรวจสอบจากทะเบียน 

คุมทรัพย์สิน จ านวนรวมทั้งสิ้น ....... รายการ ปรากฏการตรวจสอบ ดังนี้ 

      2.1 ครุภัณฑ์ จ านวน ..... รายการ มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีสถานะใช้งานได้

ตามปกติ  

      2.2 ครุภัณฑ์ จ านวน ..... รายการ มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีสถานะช ารุด              

ไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ (ถ้ามี) 

      2.3 ครุภัณฑ์ จ านวน ..... รายการ มีความถูกต้อง ครบถ้วน มีสถานะเสื่อมสภาพ 

ซึ่งเกิดมาจากการใชง้านตามปกติ (ถ้ามี) 

      2.4 ครุภัณฑ์ จ านวน ..... รายการ มีความถูกต้อง ครบถ้วน แต่ไม่มีความจ าเป็น 

ต้องใช้ในราชการตอ่ไป เนื่องจาก .......................................... (ถ้ามี) 

      2.5 ครุภัณฑ ์จ านวน ..... รายการ ตรวจสอบไม่พบ (ถ้ามี) 

/โดยสรุป… 
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-๒- 

                   โดยสรุปรายการครุภัณฑ์ ข้อ 2.1 – 2.5 รายละเอียดตามเอกสารแนบ (ถ้ามี)  

          จากผลการตรวจสอบข้างต้น ผู้รับผิดชอบพิจารณาแล้ว เห็นควรรายงานให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดพิจติร ทราบ และให้มกีารแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีตามข้อ 2.2 ถึงข้อ 2.5 

เพื่อด าเนนิการตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

   จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และมอบหมายให้....(ชื่อหน่วยงาน ).....ด าเนินการในส่วนที่

เกี่ยวข้องต่อไป 

 

(ลงช่ือ).................................................... ประธานกรรมการ 

          (................................................) 

 

(ลงช่ือ).................................................... กรรมการ 

          (................................................) 

 

(ลงช่ือ).................................................... กรรมการ 

          (................................................) 
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                                                                                                                                                                                                                              ตสน.๐๐๔ 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ                             . 
ที่                                         วันที่                      .     

เรื่อง   รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...........            .       

เรียน   ผูว้่าราชการจังหวัดพิจติร 

   ๑.เรื่องเดิม 

         ตามค าสั่งจังหวัดพิจิตร ที่........../............ลงวันที่.................. ได้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบ 

ในการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ......   ของ…(ชื่อหน่วยงาน)…    โดยให้ผู้รับผิดชอบ

ด าเนนิการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ว่าถูกต้องหรอืไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน

หรอืไม่ มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุ ไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของ

รัฐต่อไป และรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน  30 วันท าการ นับแต่วันเริ่ม

ด าเนนิการตรวจสอบพัสดุ  นั้น 

  ๒.ข้อเท็จจริง 

     ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ....... รายงานว่าได้

ด าเนินการตรวจสอบพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่พียงวันสิ้นงวด  

ของ…(ชื่อหน่วยงาน)…เป็นที่เรียบร้อย ตามบันทึกคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจ าปี

งบประมาณ………………. ที…่……………………….ลงวันที่………………………………..ที่แนบท้ายนี้ 

  ๓.ข้อกฎหมาย  

       ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560 ก าหนดให้ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี หน่วยงานของรัฐต้องแต่งตั้ง

ผูร้ับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจ าเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ

ในงวด 1 ปีที่ผ่านมา ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลอือยู่เพียงวันสิ้นงวด  นั้น 

  ๔.ข้อพิจารณา 

          .....(ชื่อหน่วยงาน).....พิจารณาแล้วเห็นว่าผู้รับผิดชอบ ฯ ด าเนินการถูกต้องครบถ้วน 

เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ข้อ 213 เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ที่ช ารุด เสื่อมสภาพ หรือไม่มีความ

จ าเป็นต้องใช้ในราชการอีกต่อไป  พร้อมกับส่งส าเนารายงานไปยังส านักงาน ตรวจเงินแผ่นดินจังหวัด

พิจติร ๑ ชุด พร้อมทั้งสง่ส าเนารายงานไปยังส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจติร ๑ ชุด ต่อไป 

/๕.ข้อเสนอ… 
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-๒- 

 

  ๕.ข้อเสนอ 

     จงึเรียนมาเพื่อ 

                       ๕.๑ โปรดทราบ 

                       ๕.๒ มอบหมายให้….....(ชื่อหนว่ยงาน) ด าเนนิการแตง่ตั้งคณะกรรมการหาข้อเท็จจริง

ครุภัณฑ์ที่ช ารุด เสื่อมสภาพ หรือไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ ในราชการอีกต่อไป เพื่อให้เจ้าหน้าที่

ด าเนนิการขายทอดตลาดตอ่ไป 

                       ๕.๓ ลงนามในหนังสือส่งส าเนารายางานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ที่แนบท้ายนี้ด้วย 

จะเป็นพระคุณยิ่ง 

                              

ลงช่ือ.................................................... 

    (………………………………………………………) 

                  เจ้าหน้าที่ 

 

ลงช่ือ.................................................... 

    (………………………………………………………) 

                  หัวหนา้เจา้หน้าที่ 

 

                                      -ทราบ 

                                     -มอบงานพัสดุพิจารณาด าเนินการ 

                                       ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

                                    -ลงนามแล้ว 

 

                                             ลงช่ือ................................................ 

             (..............................................) 

      ต าแหน่ง........................................... 

      ปฏิบัติราชการแทนผูว้่าราชการจังหวัดพิจิตร 
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                                                                                                                                                                                                                              ตสน.๐๐๕ 

 

 
 

 

ที…่..                                ......(ชื่อหนว่ยงาน).............................. 

                .......................................................... 

                .......................................................... 

       พฤศจกิายน  256๒ 

เรื่อง   รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ................ 

เรียน   ผูอ้ านวยการส านักตรวจเงนิแผน่ดินจังหวัดพิจติร/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจติร 

สิ่งที่สง่มาด้วย  ส าเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ............. 

  ด้วย (ชื่อหน่วยงาน)..... ขอส่งส าเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี พ.ศ. 

......... รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 ข้อ 213 วรรคสาม  ก าหนดว่า “เมื่อผู้

แตง่ตัง้ได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 1 ชุด 

และส่งส าเนารายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งส าเนารายงานไปยัง

หนว่ยงานตน้สังกัด (ถ้ามี) 1 ชุด ด้วย”  

   จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

         ลงช่ือ................................................ 

                   (..............................................) 

            ต าแหน่ง........................................... 

     

 

 

ส่วน..................................... 

โทร. .................................... 

โทรสาร. .............................. 
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                                                                                                                                                                                                                             ตสน.๐๐๖ 
 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ                             . 
ที่                                         วันที่                      .    

เรื่อง   ขออนุมัตแิตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วช ารุด                                      .       

เรียน   ผูว้่าราชการจังหวัดพิจติร 

   ๑.เรื่องเดิม 

    ด้วย………………….. ( ชื่อหน่วยงานที่ รับผิดชอบพัสดุ )…………  ได้มีบันทึก                  

ล ง วั นที่…………………………ท้ า ย หนั ง สื อ คณะกร รมก ารตร ว จสอบก าร รั บ จ่ า ยพั ส ดุ ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ………………. ที่………………………………….ลงวันที่……………………………….. ความว่า “ทราบแล้ว 

ด าเนนิการตอ่ไป ให้เจ้าหนา้ที่ด าเนนิการขายทอดตลาดครุภัณฑช์ ารุด ฯ ” 

 ๒.ข้อกฎหมาย  

       ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560  ข้อ ๒๑๔ เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุข้อ ๒๑๓และ

ปรากฏว่ามีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้

แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นมาคณะหนึ่ง  โดยให้น าความในข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใช้

บังคับ โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีเห็นได้ชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งานตามปกติ หรือ

สูญหายไปตามธรรมชาติใหห้ัวหน้าหนว่ยงานของรัฐสั่งการใหด้ าเนนิการจ าหน่ายต่อไปได้ 

  ๓.ข้อพิจารณา 

          .....(ชื่อหน่วยงาน).....พิจารณาแล้ว  เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว 

เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเกี่ยวกับครุภัณฑ์ช ารุด จ านวน…………………..รายการ 

ตามที่แนบ ดังผูม้ีรายนามดังต่อไปนี ้  

  1. .................................................ต าแหน่ง.................................ประธานกรรมการ 

  2. ................................................ต าแหน่ง..................................กรรมการ 

  3. ................................................ต าแหน่ง...................................กรรมการ 

                        ๔……………(เจา้หน้าที่พัสดุ) ……ต าแหน่ง…………………………….กรรมการ/เลขานุการ 

 

 

/๔.ข้อเสนอ… 
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-๒- 

 

  ๔.ข้อเสนอ 

     จงึเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนามในค าสั่งที่แนบมาด้วย 

จะเป็นพระคุณยิ่ง) 

 

ลงช่ือ.................................................... 

              (…………………………………………….) 

เจ้าหน้าที่ 

 

ลงช่ือ.................................................... 

              (…………………………………………….) 

หัวหนา้เจา้หน้าที่ 

 

 

                                    -ชอบ 

                                    -ลงนามแล้ว 

 

                                             ลงช่ือ................................................ 

             (..............................................) 

      ต าแหน่ง........................................... 

      ปฏิบัติราชการแทนผูว้่าราชการจังหวัดพิจิตร 
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                                                                                                                                                                                                                              ตสน.๐๐๗ 

 

 

 
 
 

ค าสั่งจังหวัดพิจิตร 

ที.่................. / .................. 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑท์ี่ใชแ้ล้วช ารุด 

           -------------------------------------- 

  ด้วย… .....(ชื่อหน่วยงาน)... ได้รายงานว่ามีครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วช ารุด จ านวน ……………

รายการ ตามบัญชีแนบท้ายค าสั่งนี้ 

          เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ข้อ ๒๑๔ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วช ารุด 

ผูม้ีรายนามดังต่อไปนี ้

  1. .................................................ต าแหน่ง.................................ประธานกรรมการ 

  2. ................................................ต าแหน่ง..................................กรรมการ 

  3. ................................................ต าแหน่ง...................................กรรมการ 

                        ๔……(เจา้หน้าที่พัสดุ) ……………ต าแหน่ง…………………………….กรรมการ/เลขานุการ 

 โดยใหค้ณะกรรมการ ฯ  ตรวจสอบครุภัณฑต์ามบัญชีแนบท้ายค าสั่งนี้ ว่าได้มาอย่างไร 

ช ารุดเสียหายอย่างไร จะต้องมีผู้รับผิดชอบหรือไม่ พร้อมกับเสนอความเห็นว่าควรด าเนินการอย่างไร 

และรายงานให้จังหวัดพิจติรทราบภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการทราบค าสั่ง 

ทั้งนี ้ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ .................................................................... 

 

      ลงช่ือ................................................ 

             (..............................................) 

      ต าแหน่ง........................................... 

      ปฏิบัติราชการแทนผูว้่าราชการจังหวัดพิจิตร 
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                                                                                                                                                                                                                      ตสน.๐๐๗-๑ 

ตัวอยา่ง 
บัญชีรายละเอียดครุภัณฑท์ี่ช ารุดของ….(ชื่อหนว่ยงาน)จ านวน ………รายการ 

ล าดับ รายการ หมายเลขครุภัณฑ ์ หมายเหต ุ
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    ตสน.๐๐๘ 

บันทึกการตรวจสอบ 
                                                                      วันที…่………………..เดือน…………………….พ.ศ……….. 

 

 บันทึกฉบับนีจ้ัดท าขึน้เพื่อแสดงว่า เมื่อวันที่…………………….เดือน………………………พ.ศ……………… 

เวลาประมาณ……………………..น. คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วช ารุด ตามค าสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ 

……………………………ลงวันที่…………………………… ได้ร่วมกันตรวจสอบครุภัณฑ์ช ารุด จ านวน……………..รายการ 

ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่ง ว่าได้มาอย่างไร เสียหายอย่างไร จะต้องมีผู้รับผิดชอบหรือไม่ พร้อม

เสนอความเห็นว่าควรด าเนินการอย่างไร แล้วรายงานจังหวัดพิจติรทราบภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ประธาน

กรรมการทราบค าสัง่ 

   คณะกรรมการ ฯ ขอเรียน ดังนี้ (เลือกใช้เฉพาะข้อที่เกี่ยวข้อง) 

  ๑.ครุภัณฑ์ รายการที่…………………(ระบุรายการตามบัญชีแนบท้ายค าสั่ง) จ านวน ……………

รายการดังกล่าว ช ารุดเนื่องจากการใช้งานมาเป็นเวลานานไม่สามารถซ่อมแซมได้ ไม่คุ้มค่าใช้จ่าย จึงไม่ต้อง

มีผู้รับผดิชอบแตอ่ย่างใด และเห็นควรจ าหน่ายตามระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัด

จา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ขอ้ ๒๑๕ ต่อไป 

  ๒.ครุภัณฑ์ รายการที…่…… (ระบุรายการตามบัญชีแนบท้ายค าสั่ง) จ านวน ……………รายการ

ดังกล่าว ช ารุดเนื่องจาก…………………………………………..เห็นควรซ่อมแซมไว้ใช้งานต่อไป 

             ๓.ครุภัณฑ์ รายการที…่…… (ระบุรายการตามบัญชีแนบท้ายค าสั่ง) จ านวน ……………รายการ

ดังกล่าว  ได้โอนให…้……(หน่วยงานรับโอน)………………….น าไปใช้ประโยชน์ในทางราชการ เห็นควรใหเ้จา้หน้าที่ที่

เกี่ยวข้องบันทึกหมายเหตุในทะเบียนคุมครุภัณฑต์่อไป 

 จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 

 

           (…………….…………………………….)                                     (…………………………………………….) 

  ต าแหน่ง…………………………………………                             ต าแหน่ง…………………………………………….. 

              ประธานกรรมการ                                                            กรรมการ 

 

 

           (…………….…………………………….)                                     (…………………………………………….) 

  ต าแหน่ง…………………………………………                             ต าแหน่ง…………………………………………….. 

              กรรมการ                                                                 กรรมการและเลขานุการ 
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                                                                                                                                                                                                                          ตสน.๐๐๘-๑ 

ตัวอยา่ง 
บัญชีรายละเอียดครุภัณฑท์ี่ช ารุดของ…(ชื่อหน่วยงาน)…จ านวน ………รายการ 

ล าดับ รายการ หมายเลขครุภัณฑ ์ ผลการตรวจสอบ 
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                                                                                                                                                                                                                              ตสน.๐๐๙ 

 

บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  คณะกรรมการตรวจสอบครุภัณฑท์ี่ใช้แล้วช ารุด                                          .      

ที่               วันที่                     .        

เรื่อง   รายงานการตรวจสอบครุภัณฑท์ี่ใชแ้ล้วช ารุด                                                      .        

เรียน    ผูว้่าราชการจังหวัดพิจติร  

    ตามค าสั่งจังหวัดพิจิตร ที่........../............ลงวันที่.................. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ช ารุด จ านวน………………รายการ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายค าสั่ง ว่าได้มา

อย่างไร ช ารุดเสียหายอย่างไร จะต้องมีผู้รับผิดชอบหรือไม่  พร้อมเสนอความเห็นว่าควรด าเนินการ

อย่างไร แล้วรายงานจังหวัดพิจติรทราบภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการทราบค าสั่ง นั้น 

  คณะกรรมการ ฯ ได้ตรวจสอบครุภัณฑด์ังกล่าวเรียบร้อยแลว้ รายละเอียดตามเอกสาร 

ที่แนบมาพร้อมนี ้

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาสั่งการใหเ้จ้าหนา้ที่ที่เกี่ยวข้องด าเนินการต่อไป 

 
 
                                                              (…………………………………) 

                                          ต าแหน่ง………………………………………… 

                                                  ประธานกรรมการ 

 

 

ความเห็นของหัวหน้าเจ้าที่พัสดุ 

  - งานพัสดุพิจารณาด าเนินการ 

ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป                                         ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

                                                                              - งานพัสดุพิจารณาด าเนนิการ 

   (……………………………………..)                                             ตามระเบียบที่เกี่ยวข้องต่อไป 

        หัวหนา้เจ้าหน้าที ่                                           

                                                                          ลงชื่อ................................................ 

                              (..............................................) 

                ต าแหน่ง........................................... 

                ปฏิบัติราชการแทนผูว้่าราชการจังหวัดพิจติร 
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                                                                                                                                                                                                                              ตสน.๐๑๐ 
บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ                                                                                                  .      

ที่               วันที่                     .        

เรื่อง   แตง่ตัง้คณะกรรมการขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใช้แล้วและช ารุด โดยวิธีขายทอดตลาด                                                                                         

เรียน    ผูว้่าราชการจังหวัดพิจติร  

   ๑.เรื่องเดิม 

      ตามค าสั่งจังหวัดพิจติร ที่........../............ลงวันที่.................. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ช ารุด โดยให้คณะกรรมการ ฯ ตรวจสอบครุภัณฑ์ จ านวน………………รายการ       

ว่าได้มาอย่างไร ช ารุดเสียหายอย่างไร จะต้องมีผู้รับผิดชอบหรือไม่  พร้อมเสนอความเห็นว่าควร

ด าเนินการอย่างไร แล้วรายงานจังหวัดพิจติรทราบภายใน ๕ วัน นับตั้งแต่วันที่ประธานกรรมการทราบค าสั่ง  

  ๒.ข้อเท็จจริง 

     คณะกรรมการ ฯ ได้มีหนังสือ ที่………………………..ลงวันที่ ………………………..แจ้งว่าได้

ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ใชแ้ล้วช ารุด จ านวน………….รายการ  ปรากฏว่ามีครุภัณฑ์ จ านวน…………….รายการ 

ช ารุดเนื่องจากการใชง้านมานานไม่สามารถซ่อมแซมได้ ไม่คุ้มค่ากับค่าใช้จ่าย และไม่ต้องมีผู้รับผิดชอบ

แตอ่ย่างใด เห็นสมควรจ าหนา่ยตามระเบียบ ฯ ต่อไป รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ 

  ๓.ข้อกฎหมาย 

                      ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ      

พ.ศ. 2560 ข้อ ๒๑๕ ก าหนดว่า “หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ใน

หนว่ยงานของรัฐ ต่อไปจะสิน้เปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจา้หนา้ที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

เพื่อพิจารณา สั่งให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังตอ่ไปนี้”  

                           (๑) ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้

ผลด ีให้น าวิธีที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแตก่รณี ดังตอ่ไปนี้  

                          (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท  

จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้  

                          (ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 

๔๗ (๗) แหง่ประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

                          (ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่  แท็บเล็ต ให้แก่

เจ้าหนา้ที ่ของรัฐที่หนว่ยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรอื 

 

/อุปกรณ์… 
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-๒- 

อุปกรณ์ดังกล่าว พ้นระยะเวลาการใชง้านแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการ

เจรจาตกลงราคากัน  

                         การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดย

ให้ผู้ที่ได้รับ มอบหมายท าการประเมนิราคาทรัพย์สนิก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุที่

มีการจ าหนา่ย เป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของ

สภาพปัจจุบัน ของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะท าการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความ

เหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุ ที่ไม่มีการจ าหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของ

พัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของ

รัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบ ราคาประเมนิดังกล่าวโดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

  ๔.ข้อพิจารณา 

     งานพัสดุพิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบดังกล่าว เห็นสมควร

แตง่ตัง้คณะกรรมการขายพัสดุครุภัณฑท์ี่ใชแ้ล้วช ารุด จ านวน………..รายการ โดยวิธีทอดตลาด 

  ๕.ข้อเสนอ 

                      จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด 

     ๑) อนุมัตใิห้ขายพัสดุครุภัณฑท์ี่ใชแ้ล้วช ารุด จ านวน……รายการโดยวิธีทอดตลาด 

                      ๒) ลงนามในค าสั่ง และประกาศ ที่แนบมาท้ายนี้  

 

ลงช่ือ.................................................... 

              (…………………………………………….) 

เจ้าหน้าที่ 

ลงช่ือ.................................................... 

              (…………………………………………….) 

หัวหนา้เจา้หน้าที่ 

                  

                                     -อนุมัติ 

                                    -ลงนามแล้ว 

 

                                             ลงช่ือ................................................ 

             (..............................................) 

      ต าแหน่ง........................................... 

      ปฏิบัติราชการแทนผูว้่าราชการจังหวัดพิจิตร 
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                                                                                                                                                                                                                             ตสน.๐๑๑ 

 

 

 
 

ค าสั่งจังหวัดพิจิตร 

ที.่................. / .................. 

                เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใชแ้ล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด 

           -------------------------------------- 

  ด้วย… .....(ชื่อหน่วยงาน)... มีความประสงค์จะขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและช ารุด 

โดยวิธีทอดตลาด  จ านวน ………………รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ในวันที่…………………..(วันที่

เสนอราคาการทอดตลาด)………..ตั้งแตเ่วลา………….น. เป็นต้นไป 

          เพื่อให้การจ าหน่ายเป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ข้อ ๒๑๕ (๑) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้

แล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด ประกอบด้วย 

  1. .................................................ต าแหน่ง.................................ประธานกรรมการ 

  2. ................................................ต าแหน่ง..................................กรรมการ 

  3. ................................................ต าแหน่ง...................................กรรมการ 

                        ๔……………………………. ……………ต าแหน่ง…………………………….กรรมการ/เลขานุการ 

 โดยใหค้ณะกรรมการ ฯ  ด าเนนิการจ าหน่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ข้อ ๒๑๕ (๑) โดยเคร่งครัด พร้อมทั้งก าหนด

ราคาขั้นต่ าของพัสดุครุภัณฑ์ จ านวน…….รายการ ดังกล่าว ไว้เป็นความลับก่อนถึงวันประมูลจ าหน่าย 

รายงานราคาขั้นต่ าขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ก่อนจะท าการขาย และรายงานผล

การจ าหนา่ยใหจ้ังหวัดพิจติรทราบ ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันจ าหน่าย 

ทั้งนี ้ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่ .................................................................... 

      ลงช่ือ................................................ 

             (..............................................) 

      ต าแหน่ง........................................... 

      ปฏิบัติราชการแทนผูว้่าราชการจังหวัดพิจิตร 
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ตสน.๐๑๒ 

 

 

 
 

ประกาศจังหวัดพิจติร 

เรื่อง  ขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใชแ้ล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด 

           -------------------------------------- 

  ด้วย… .....(ชื่อหน่วยงาน)... มีความประสงค์จะขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและช ารุด 

โดยวิธีทอดตลาด  จ านวน ………………รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้ ที่……….(ระบุชื่อที่อยู่

หน่วยงาน)  ในวันที่…………………..………..ตั้งแต่เวลา……………..น. เป็นต้นไป ผู้สนใจติดต่อสอบถาม

รายละเอียดได้ที่………………......(ชื่อหนว่ยงาน)... หรอืสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข…………………….ในวัน

และเวลาราชการ 

                                           ประกาศ ณ วันที่………………………………………… 

 

 

                                

             (..............................................) 

      ต าแหน่ง........................................... 

      ปฏิบัติราชการแทนผูว้่าราชการจังหวัดพิจิตร 
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                                                                                                                                                                                                                          ตสน.๐๑๒-๑ 

 

บัญชีรายละเอียดพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใช้แล้วช ารุด ของ……..(ชื่อหนว่ยงาน)…จ านวน ………รายการ 

ล าดับ รายการ หมายเลขครุภัณฑ ์ หมายเหต ุ
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                                                                                                                                                                                                                        ตสน.๐๑๒-๒ 

เงื่อนไขการขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใชแ้ล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด 

ตามประกาศจังหวัดพิจติร ลงวันที่…………………………… 

………………………………………………………. 

 ด้วยจังหวัดพิจิตร มีความประสงคจ์ะขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใชแ้ล้วช ารุด 

โดยวิธีทอดตลาด จ านวน………………….รายการ และข้อก าหนดของจังหวัดพิจิตร ดังตอ่ไปนี้ 

๑.ผูจ้ะประมูลราคาพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใช้แล้วช ารุด โดยวิธีทอดตลาด จ านวน……………. 

รายการ ติดต่อสอบถามรายละเอียดต่าง ๆ พร้อมดูพัสดุครุภัณฑ์ที่จะประกาศขายดังกล่าว ได้ที่……….

(ระบุชื่อที่อยู่หนว่ยงาน)  ในวันที่…………………..………..เวลา……………..น. เป็นต้นไป 

๒.ก าหนดขายทอดตลาด ในวันที่…………………..………..ตั้งแตเ่วลา……………..น. เป็นต้นไป 

๓.จะขายทอดตลาดโดยฺวิธีประมูลด้วยวาจาตามหลักกฎหมายทั่วไปและจารีตประเพณี 

ในการขายทอดตลาด  ผู้ประสงค์จะเข้าประมูลพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วช ารุด  จะต้องมาลงชื่อใน

ทะเบียนรายชื่อผู้เสนอราคา  และต้องน าบัตรประจ าตัวประชาชน พร้อมถ่ายส าเนาบัตรประจ าตัว

ประชาชนลงนามรับรอง เพื่อแสดงแก่คณะกรรมการ ฯ ระหว่างเวลา ……(ก่อนเวลาเสนอราคาอย่าง

น้อย ๑ ช่ัวโมง)………………… น. ในวันประมูล ผูท้ี่ไม่ได้ลงช่ือไว้ไม่มสีิทธิ์เข้าร่วมประมูล 

  ๔.คณะกรรมการ ฯ จะแจ้งราคาขายทอดตลาดขั้นต่ าในแต่ละรายการที่จะขาย ให้ผู้

ประมูลราคาซื้อทราบก่อนการเสนอราคา ให้ผู้ประมูลราคาเสนอราคาด้วยวาจา และการเสนอราคา

ครั้งแรกต้องไม่ต่ ากว่าราคาขัน้ต่ าของพัสดุครุภัณฑท์ี่จะขาย      

                ๕.ผู้ที่เข้าร่วมประมูลจะต้องเสนอราคาไม่ต่ ากว่าราคาขั้นต่ าในการประมูล ผู้ที่ ให้ราคา

สูงสุดจะเป็นผู้ประมูลได้  กรณีที่มีการเสนอราคาเท่ากัน คณะกรรมการ ฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาให้  

ผูเ้ข้าประมูลรายใดเป็นผู้ประมูลได้ ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม 

               ๖.ผู้ประมูลได้ ต้องช าระราคาเป็นเงินสดเต็มจ านวน เมื่อการประมูลบริบูรณ์ต่อ

คณะกรรมการขายทอดตลาดในทันที 

                 ๗.ผู้ประมูลได้จะน าพัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าวไมได้จนกว่าจะได้ช าระเงินให้กับ……………….

(ชื่อหน่วยงาน) …..ครบถ้วน ถูกต้องเรียบร้อย คณะกรรมการฯ จงึมอบบัตรประจ าตัวประชาชนคืน 

  ๘.การรับมอบพัสดุครุภัณฑ์ของผูป้ระมูลได้ จะต้องรับมอบจากเจ้าหน้าที่ภายใน ๗ วัน

ท าการ โดยน าหลักฐานใบเสร็จรับเงนิพร้อมบัตรประจ าตัวประชาชนไปแสดงดว้ย 

  ๙. จังหวัดพิจิตร จะไม่รับผิดชอบในความช ารุดเสียหายในอันที่จะเกิดแก่พัสดุที่จะขาย

นั้น ๆ ไม่วา่จะด้วยกรณีใด ๆ ทั้งสิน้ 

  ๑๐.การขายทอดตลาด หากไม่มีผู้ให้ราคา หรือให้ราคาต่ ากว่าราคาขั้นต่ าที่จังหวัด

พิจิตรก าหนดไว้ จังหวัดพิจิตร จะยกเลิกการขายในครั้งนี้ และจะพิจารณาด าเนินการตามระเบียบ ฯ 

ของทางราชการตอ่ไป 

/๑๑.ผูส้นใจ.. 
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-๒- 

 

 

     ๑๑.ผู้สนใจจะประมูลพัสดุครุภัณฑ์ดังกล่าวในครั้งนี้ ให้ติดต่อสอบถามรายละเอียด

และเงื่อนไขต่าง ๆ  ได้ที่…(ชื่อหน่วยงาน)……โทรศัพท์หมายเลข …………………………………….ในวันและเวลา

ราชการ 

                ๑๒. จังหวัดพิจิตร ทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะงดขาย หรือจะยกเลิกการขายทอดตลาดครั้งนี ้

หากคณะกรรมการ ฯ ตรวจสอบพบและพิจารณาเห็นว่าผู้ประมูลมีพฤติการณ์สมยอมราคาหรือเหตุอื่น

ใดที่เห็นได้ว่าผู้ประมูลได้ไม่สามารถด าเนินการได้ตามเงื่อนไข  หรือจะยกเลิกการขายทอดตลาดใน   

ครั้งนี้ เมื่อใดก็ได้  โดยไม่จ าเป็นต้องขายให้กับผู้ประมูลราคาสูงเสมอไป ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ของ       

ทางราชการ 

  ๑๓. (ชื่อหน่วยงาน)……เป็นสถานที่ราชการ กรณีผู้สนใจจะเข้าท าการประมูลพัสดุ

ครุภัณฑ์ดังกล่าว จะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ และช่วยกันรักษาความสงบ ห้ามส่งเสียง

ดังหรือกล่าววาจาไม่สุภาพเป็นที่รบกวนต่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานหรือผู้ที่มาติดต่อราชการกับ….  (ชื่อ

หนว่ยงาน)…… โดยเด็ดขาด หากฝ่าฝนืจังหวัดพิจติรจะพิจารณาตามควรแก่กรณี 
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                                                                                                                                                                                                                         ตสน.๐๑๓ 
บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  ประธานกรรมการขายพัสดุครุภัณฑท์ี่ใช้แล้วและช ารุด                                     .      

ที่               วันที่                     .        

เรื่อง   ขอเชญิประชุม                                                                                   .        

เรียน   กรรมการทุกท่านและกรรมการและเลขานุการ  

    ตามค าสั่งจังหวัดพิจิตร ที่........../............ลงวันที่.................. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ตรวจสอบครุภัณฑ์ที่ช ารุด โดยวิธีทอดตลาด โดยให้คณะกรรมการ ฯ ด าเนินการจ าหน่ายตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ข้อ ๒๑๕ (๑) 

อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งก าหนดราคาพัสดุขั้นต่ า จ านวน………………รายการ ดังกล่าว ไว้เป็นความลับ

ก่อนถึงวันประมูลจ าหน่าย รายงานราคาขั้นต่ าขอความเห็นชอบจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตรก่อนจะ

ท าการขาย และรายงานผลการจ าหนา่ยให้จังหวัดพิจติรทราบภายใน ๑๕ วัน นับจากวันจ าหน่าย นั้น 

  ประธานคณะกรรมการ ฯ  พิจารณาแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติตามนัยค าสั่งดังกล่าว จึงขอ

เ ชิญท่ าน เข้ าร่ วมประ ชุม  ในวันที่……………………………………………….เ วลา……………………..น.  ณ ห้อ ง

ประชุม…………………………. 

  จึงเรียนมาเพื่อทราบ และเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน ตามวันเวลาและสถานที่

ดังกล่าว 

 
 
                                                              (…………………………………) 

                                           ต าแหน่ง………………………………………… 

                          ประธานกรรมการขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใชแ้ล้วและช ารุด         

                                                    โดยวิธีทอดตลาด 

 

                                   

รายชื่อกรรมการ                ลายมอืชื่อ   

๑. ………………………………       …………………………. 

๒. ………………………………       …………………………. 

๓. ………………………………       …………………………. 
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                                                                                                                                                                                                                         ตสน.๐๑๒-๑ 
ตัวอย่าง 

 

ระเบียบวาระการประชุม 

คร้ังที่……………………… 

วันท่ี……………………………………..เวลา………………..น. 

ณ ห้องประชุม………………………………………………………………….. 

………………………………………….. 

 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

                           -ค าสั่งจังหวัดพิจิตร ที่…………………………ลงวันที่………………………………………..เรื่อง 

แตง่ตัง้คณะกรรมการขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใชแ้ล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด 

                        -…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องเพื่อทราบ 

                           -อ านาจหนา้ที่ของคณะกรรมการ ฯ และขั้นตอนการด าเนินการขายพัสดุครุภัณฑ์

เก่าที่ใชแ้ล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด 

                        -…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อเพื่อพิจารณา 

                           ๓.๑ เรื่องการก าหนดราคาขัน้ต่ าของพัสดุครุภัณฑ ์จ านวน………….รายการ  

                        ๓.๒ เรื่องก าหนดสถานที่ประมูล ในวันที่……………………………………….เวลา……………….น.

เป็นต้นไป 

                       -…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่ออื่นๆ (ถ้ามี) 

                       -…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..                

 

 

………………………………………….. 
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                          ตสน.๐๑๓-๒ 
ตัวอย่าง 

รายชื่อผูเ้ข้าประชุม 

การก าหนดราคาขั้นต่ าพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใช้แล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด 

วันที…่………………………………เวลา………………………….น. ณ ห้องประชุม……………………. 

ล าดับ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายเซ็น หมายเหตุ 
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                                                                                                                                   ตสน.๐๑๔ 
บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  ประธานกรรมการขายพัสดุครุภัณฑท์ี่ใช้แล้วและช ารุด                                     .      

ที่               วันที่                     .        

เรื่อง  ประเมินราคาขัน้ต่ าพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใชแ้ล้วและช ารุด                                           .        

เรียน   ผูว้่าราชการจังหวัดพิจติร  

    ตามค าสั่งจังหวัดพิจิตร ที่ .. ......../............ลงวันที่ . . ......... ....... เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด ให้คณะกรรมการฯ ก าหนด 

ราคาของพัสดุขั้นต่ า จ านวน………………รายการ แล้วรายงานราคาขั้นต่ าขอความเห็นชอบจาก         

ผูว้่าราชการจังหวัดพิจติร ก่อนจะท าการขาย นั้น 

  คณะกรรมการขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและช ารุด ได้ด าเนินการประเมินราคา    

ขั้นต่ าพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและช ารุด  จ านวน…………..รายการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว (รายละเอียด

แนบท้ายบันทึกนี)้ 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา 

 
 
                                                              (…………………………………) 

                                           ต าแหน่ง………………………………………… 

                          ประธานกรรมการขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใชแ้ล้วและช ารุด         

                                                    โดยวิธีทอดตลาด 

                                                 

                                                                           ความเห็นของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

                                                                            -ทราบ 

                                                                            -มอบใหห้ัวหน้าเจ้าหน้าที่ เก็บรักษาไว้เป็น 

                                                                            ความลับ แล้วมอบให้คณะกรรมการฯ ใน 

                                                                            วันพิจารณาการขายทอดตลาด 

 

                                                                  ลงช่ือ………………………………………………………… 

                   (..............................................) 

                  ต าแหน่ง........................................... 

               ปฏิบัติราชการแทนผูว้่าราชการจังหวัดพิจติร 
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                                                                                                                                  ตสน.๐๑๔-๑ 

ตัวอย่าง 

บันทึกรายละเอียดคณะกรรมการขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใชแ้ล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด 

ประจ าปีงบประมาณ……………………… 

ล าดับ

ที ่

ชื่อวัสดุ/ครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณฑ์ จ า 

นว

น 

ราคาซือ้

หรอืได้มา

(บาท) 

ราคาที่

เหลือใน

ปัจจุบัน 

ความเห็นของ

คณะกรรมการ 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

รวมทั้งสิน้    

 

ประเมินราคา จ านวน…………..รายการ รวมราคาประเมินทั้งสิน้………………………..บาท 

 

 

           (…………….…………………………….)                                     (…………………………………………….) 

  ต าแหน่ง…………………………………………                             ต าแหน่ง…………………………………………….. 

              ประธานกรรมการ                                                            กรรมการ 

 

 

           (…………….…………………………….)                                     (…………………………………………….) 

  ต าแหน่ง…………………………………………                             ต าแหน่ง…………………………………………….. 

              กรรมการ                                                                 กรรมการและเลขานุการ 
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                                                                                                                                   ตสน.๐๑๕ 

ตัวอย่าง 

รายชื่อผูเ้ข้าร่วมประมูลขายพัสดุครุภัณฑ์ที่ใช้แล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด 

วันที…่………………………………………..เวลา………………………น. เป็นต้นไป 

ล าดับ ชื่อผู้เข้าร่วมประมูล/บริษัท/หา้ง/ร้าน ลายมอืชื่อ เบอร์โทร หมายเหตุ 
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ตสน.๐๑๖ 

ตัวอย่าง 

ประกาศขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใชแ้ล้วและช ารุด ลงวันที่……………………………………. 

ประมูลสู้ราคาดว้ยปากเปล่า ในวันที่……………………………………………. 

ล า 

ดับที ่

ชื่อวัสดุ/ครุภัณฑ์ หมายเลขครุภัณฑ์ ราคาขั้น

ต่ า 

ราคาที่

ประมูลได้ 

ผูป้ระมูลได้ หมาย

เหต ุ

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

รวมเป็นเงินทั้งสิน้    
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ตสน.๐๑๗ 

บันทกึข้อความ 

ส่วนราชการ  ประธานกรรมการขายพัสดุครุภัณฑท์ี่ใช้แล้วและช ารุด                                     .      

ที่               วันที่                     .        

เรื่อง  รายงานการขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใชแ้ล้วและช ารุด  โดยวิธีทอดตลาด                      .        

เรียน   ผูว้่าราชการจังหวัดพิจติร  

    ตามค าสั่งจังหวัดพิจิตร ที่........../............ลงวันที่..................ได้แต่งตั้งคณะกรรมการ

ขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใชแ้ล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด ให้คณะกรรมการ ฯ ด าเนินการจ าหน่ายตาม

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ข้อ ๒๑๕ 

(๑) อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งก าหนดราคาพัสดุขั้นต่ า จ านวน………………รายการ ไว้เป็นความลับก่อนถึง

วันประมูลจ าหน่าย  ซึ่งคณะกรรมการ  ฯ ได้ประเมินราคาขั้นต่ าแล้ว  (รายละเอียดตามหนังสือ

คณะกรรมการขายพัสดุครุภัณฑ์ เก่ าที่ ใ ช้ แล้ วและช ารุ ด  ฯ  ที่…………( แบบ ตสน.๑๔)……….                   

ลงวันที่…………………………..เรื่อง การขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด) และ

ก าหนดวันประมูลขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและช ารุด ฯ ในวันที่ …………………………..เวลา…………………

น. เป็นต้นไป ณ ………(ชื่อหน่วยงาน)…  . นั้น 

  คณะกรรมการ  ฯ  ได้ด า เนินการ ขายพั สดุครุภัณฑ์ เ ก่ าที่ ใ ช้ แล้ วและช า รุ ด  

จ านวน…………..รายการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงขอรายงานผลการจ าหน่ายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร

เพื่อโปรดทราบ รายละเอียดตามบันทึกการขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด 

จ านวน…………..รายการ ที่แนบมาพร้อมนี้ 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา 

 
 
                                                              (…………………………………) 

                                           ต าแหน่ง………………………………………… 

                          ประธานกรรมการขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใชแ้ล้วและช ารุด         

                                                    โดยวิธีทอดตลาด 
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ตสน.๐๑๗-๑ 

 

บันทึกการขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใชแ้ล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด จ านวน ……………รายการ 

 

                                                                                           เขียนที…่…………………… 

                                                                                            …………………………………. 

                                                                                            ……………………………………….. 

 

                                                      วันที…่……………………………………………. 

 

  บันทึกฉบับนีท้ าขึน้เป็นหลักฐานเพื่อแสดงว่า วันที่………………………………………..

เวลา………………………..น. คณะกรรมการ ฯ ตามค าสั่งจังหวัดพิจิตร ที่………………..ลงวันที่……………………… 

ประกอบด้วย 

  ๑………………………………….      …………………………………   ประธานกรรมการ 

  ๒………………………………….      …………………………………   กรรมการ 

                   ๓………………………………….      …………………………………   กรรมการ 

  ๔………………………………….      …………………………………   กรรมการและเลขานุการ 

ได้ด าเนินการขายพัสดุเก่าที่ใช้แล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด จ านวน………………..รายการ โดยมี

รายละเอียด ดังนี้ 

  ๑.ผูเ้ข้าร่วมประมูลที่ผ่านการรับรองเอกสาร จ านวน…………..ราย ดังนี้ 

     ๑)………………………………………………………….. 

                        ๒)……………………………………………………………. 

               ๓)…………………………………………………………. 

                                        ฯ 

  ๒.ราคาขั้นต่ า ที่คณะกรรมการก าหนดไว้ก่อนประมูล ตามบัญชีที่แนบ 

  ๓.ผูเ้สนอราคาสูงสุดในการประมูล  ตามบัญชีที่แนบ 

  คณะกรรมการ ฯ ได้รว่มพิจารณาแล้ว เห็นควรขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใช้แล้วและช ารุด 

จ านวน …………….รายการ ใหก้ับผูป้ระมูลได้ ในแตล่ะรายการตามบัญชีแนบ 
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  ตรวจสอบและอ่านใหฟ้ัง รับรองถูกต้อง จึงลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 

                                  ลงช่ือ…………………………………………………………..ประธานกรรมการ 

                                         (……………………………………………………..) 

                                 ลงช่ือ…………………………………………………………..กรรมการ 

                                         (……………………………………………………..) 

                                 ลงช่ือ…………………………………………………………..กรรมการ 

                                         (……………………………………………………..) 

                                ลงช่ือ…………………………………………………………..กรรมการและเลขานุการ 

                                         (……………………………………………………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



34 
 

                                                                                                                                 ตสน.๐๑๗-๒ 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ                             . 
ที่                                         วันที่                      .     

เรื่อง  รายงานการขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใชแ้ล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด                               .       

เรียน   ผูว้่าราชการจังหวัดพิจติร 

   ๑.ต้นเรื่อง 

   ตามค าสั่งจังหวัดพิจิตร ที่........../............ลงวันที่..................แต่งตั้งคณะกรรมการ

ขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใชแ้ล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด ประกอบด้วย 

  ๑………………………………….      …………………………………   ประธานกรรมการ 

   ๒………………………………….      …………………………………   กรรมการ 

                    ๓………………………………….      …………………………………   กรรมการ 

   ๔………………………………….      …………………………………   กรรมการและเลขานุการ 

โดยให้คณะกรรมการ ฯ ด าเนินการจ าหน่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ข้อ ๒๑๕ (๑) อย่างเคร่งครัด พร้อมทั้งก าหนดราคาพัสดุขั้นต่ า 

จ านวน………………รายการ ไว้เป็นความลับก่อนถึงวันประมูลจ าหนา่ย รายงานราคาขั้นต่ าขอความเห็นชอบ

จากผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร ก่อนจะท าการขาย และรายงานผลการจ าหน่ายให้จังหวัดพิจิตรทราบ 

ภายใน ๑๕ วัน นับจากวันจ าหนา่ย 

 ๒.ข้อเท็จจริง 

     ๒.๑ คณะกรรมการขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและช ารุดฯ ได้มีหนังสือ ที่……………

(แบบ ตสน.๑๔)… ลงวันที่………………………….แจ้งว่าได้ด าเนินการประเมินราคาขั้นต่ าพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้

แล้วและช ารุด จ านวน…………..รายการ เสร็จเรียบร้อยแลว้ ที่แนบ  

     ๒.๒ คณะกรรการขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและช ารุดฯ ได้มีหนังสือ ที่……………

(แบบ ตสน.๑๖)… ลงวันที่………………………….แจ้งว่าได้ด าเนินการขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและช ารุด 

โดยวิธีทอดตลาด จ านวน…………..รายการ เสร็จเรียบร้อยแลว้ ที่แนบ  

 ๓.ข้อกฎหมาย  

       ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซือ้จัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ    พ.ศ. 2560 ข้อ 

๒๑๘  เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๑๕ และข้อ ๒๑๗ แล้ว ใหเ้จา้หน้าที่ลงจา่ยพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรอืทะเบียนทันที 

แล้วแจง้ส านักงานตรวจเงนิแผน่ดิน ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ลงจา่ยพัสดุนั้น 

/ส าหรับ… 
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-๒- 

 

                    ส าหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่

กฎหมายก าหนดด้วย 

  ๓.ข้อพิจารณา 

          .....(ชื่อหนว่ยงาน).....พิจารณาแล้ว ขอเรียนว่าได้น าเงินค่าขายพัดสุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้

แล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด จ านวน…………รายการ น าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน (กรณีพัสดุนั้น

ได้มาจากเงินงบประมาณ) (หากเป็นเงินอื่น ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายของเงินนั้นก าหนด)  พร้อมทั้งได้

ลงจ่ายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและช ารุด จ านวน……รายการดังกล่าว ออกจากทะเบียนคุมครุภัณฑ์

ส่วนกลางเรียบร้อยแล้ว  ดังนั้น เห็นสมควรรายงานให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดพิจิตรทราบ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21

๘ พร้อมกับรายงานใหส้ านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจิตร(หน่วยงานต้นสังกัดราบด้วย 

  ๔.ข้อเสนอ 

     จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ ขอได้โปรดลงนามในหนังสือถึง

ส านักงานตรวจเงนิแผ่นดนิจังหวัดพิจติร และส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพิจติรด้วย จะเป็นพระคุณยิ่ง 

 

ลงช่ือ.................................................... 

              (…………………………………………….) 

เจ้าหน้าที่ 

 

ลงช่ือ.................................................... 

              (…………………………………………….) 

หัวหนา้เจา้หน้าที่ 

                                                                               - ชอบ 

                                                                              - ลงนามแล้ว 

 

                                                             ลงช่ือ………………………………………………………… 

                   (..............................................) 

                  ต าแหน่ง........................................... 

                   ปฏิบัติราชการแทนผูว้่าราชการจังหวัดพิจติร 
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                                                                                                                                                                                                                      ตสน.๐๑๗-๓ 

 

 
 

 

ที…่..                                ......(ชื่อหนว่ยงาน).............................. 

                .......................................................... 

                .......................................................... 

       พฤศจกิายน  256๒ 

เรื่อง   รายงานการขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและช ารุด โดยวิธีทอดตลาด. 

เรียน   ผูอ้ านวยการส านักตรวจเงนิแผน่ดินจังหวัดพิจติร/นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพิจติร 

สิ่งที่สง่มาด้วย  ๑. ส าเนาเอการสารการขายพัสดุครุภัณฑเ์ก่าที่ใชแ้ล้วและช ารุด 

                        โดยวิธีทอดตลาด                                                           จ านวน ๑ ชุด 

                    ๒. ส าเนาใบเสร็จรับเงนิ…………………..(ที่น าส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน) จ านวน ๑ ฉบับ     

  ด้วย ……(ชื่อหน่วยงาน).....ได้ด าเนินการขายพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใช้แล้วและช ารุด โดยวิธี

ทอดตลาด จ านวน …………….รายการ  โดยได้น าเงินส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินแล้ว รายละเอียดปรากฏ

ตามสิ่งที่สง่มาด้วย  พร้อมทั้งลงจา่ยพัสดุครุภัณฑด์ังกล่าวออกจากทะเบียนคุมครุภัณฑ์ส่วนกลางของ…

(ชื่อหน่วยงาน)...……….ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. 2560 ข้อ 21๘ แล้ว 

  จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

        ขอแสดงความนับถือ 

 

         ลงช่ือ................................................ 

                   (..............................................) 

            ต าแหน่ง........................................... 

     

 

ส่วน..................................... 

โทร. .................................... 

โทรสาร. .............................. 
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ตสน.๐๑๘ 

ตัวอย่าง 

บันทึกการส่งมอบ-รับมอบครุภัณฑ์ 

                                                                                              วันที่……………………………….. 

  จังหวัดพิจิตร โดย…………….(ชื่อหน่วยงาน)... ได้สง่มอบพัสดุครุภัณฑ์เก่าที่ใชแ้ล้วและ

ช ารุด จ านวน………………รายการ (ตามรายละเอียดที่แนบ) ให้แก่นาย/นาง/

นางสาว/…………………………………… 

ผูป้ระมูลขายทอดตลาดได้ และได้ช าระเงินครบถ้วนแล้ว ตัง้แต่วันที…่……………………………… 

   ผูส้่งมอบและผูร้ับมอบได้ตรวจรับรายการข้างต้นถูกต้องแล้ว จึงลงลายมือชื่อไว้เป็น

หลักฐาน 

                                                             ลงชื่อ…………………………………………………..ผูส้่งมอบ 

                                                                     (……………………………………………….)         

                                                           ต าแหน่ง…………………………………………………………. 

                                                            ปฏิบัติราชการแทนผูว้่าราชการจังหวัดพิจติร 

 

                                                               ลงชื่อ…………………………………………………..ผูร้ับมอบ 

                                                                     (……………………………………………….)         

 

                                                              ลงช่ือ…………………………………………………..พยาน 

                                                                     (……………………………………………….)         

                                           

                                                              ลงช่ือ…………………………………………………..พยาน 

                                                                     (……………………………………………….)         

                                           

                                           

 

 

 

 

 

 

 


