
                                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  หน่วยตรวจสอบภายใน   องค์การบริหารสว่นต าบลขามเฒ่า  อ าเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา   

ที่  นม. 8๗0๐๑ /49                  วันท่ี    30  มกราคม  ๒๕62 

เรื่อง    ขออนุมัตดิ าเนินการแจ้งเวียนคู่มือการจ าหน่ายพัสดุ ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการ บริหารพัสดุ
 ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และขออนุมัตปิระกาศใช้คู่มือการจ าหน่ายพัสดุ    

เรียน    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 
 

 ๑. เรื่องเดิม 

  ตามบันทึกข้อความหน่วยตรวจสอบภายใน ที่ นม 87001/48  ลงวันที่  30  มกราคม  
2562  ได้บันทึกรายงานผลการตรวจสอบ  เรื่อง  การตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  2561 งวด
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562   ซึ่งผลการตรวจสอบสรุปข้อตรวจพบว่า  กองคลังยังไม่ได้ด าเนินการ
จ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด  หรือเสื่อมสภาพ  หรือใช้งานไม่ได้  หากเก็บไว้หรือน ามาใช้งานในราชการต่อ  จะท าให้
ราชการต้องสูญเสียงบประมาณและค่าใช้จ่ายเกินความจ าเป็น  หน่วยตรวจสอบภายใน  จึงขออนุมัติจัดท าคู่มือ
การจ าหน่ายพัสดุ  ตาม พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และขออนุมัติ
ประกาศใช้คู่มือการจ าหน่ายพัสดุ  โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือการจ าหน่ายพัสดุ  ดังนี้คือ 

๑. เพ่ือให้บุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า  มีคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร  ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการจ าหน่ายพัสดุ  อย่างถูกต้องและถือ
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน 

๒. เพ่ือสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุ่งไปสู่การบริหารคุณภาพของกระบวนการจ าหน่าย
พัสดุอย่างมีประสิทธิภาพ  เกิดผลงานเป็นไปตามเป้าหมาย  ที่กฎหมาย  ระเบียบ  หลักเกณฑ์  ข้อบังคับก าหนด 

3. เพ่ือเป็นหลักฐานแสดงวิธีการท างานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้าปฏิบัติงานใหม่   ให้
สามารถเข้าใจถึงวิธีปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 

4. เพ่ือจัดวางระบบการควบคุมภายใน  กระบวนการจ าหน่ายพัสดุขององค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเฒ่า  ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

 ข้อเท็จจริง 
  หน่วยตรวจสอบภายใน  ได้จัดท าคู่มือการจ าหน่ายพัสดุ  เพ่ือใช้เป็นเอกสารอ้างอิง และ คู่มือ 
ส าหรับศึกษาและปฏิบัติงานของผู้ที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกองคลัง  สังกัด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า  ให้
สามารถทราบถึงล าดับขั้นตอน  ก่อน - หลัง  ในกระบวนการของการจ าหน่ายพัสดุ  ตาม พรบ. การจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  และให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  ตามคู่มือการจ าหน่วย
พัสดุที่หน่วยตรวจสอบภายในได้จัดท าขึ้นในครั้งนี้   ทั้งนี้  ขอให้ท่านสอบทาน  ความถูกต้องของคู่มือก่อนเสนอ
ให้มีการประกาศใช้  ต่อไป 

 ข้อกฎหมาย/ระเบียบ 

1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560 
3. ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บรรพ 3 เอกสารเทศสัญญา ลักษณะที่ 1 ซื้อขาย  

หมวด   4  การซื้อขายเฉพาะบางอย่าง  ส่วนที่ 3 ขายทอดตลาด 
/4.กฎกระทรวง... 
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4. กฎกระทรวง  ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ  และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด  พ.ศ. 2559  
ออกโดยอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง (2) แห่ง พรบ.ให้ใช้ประมวล
กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง  พ.ศ.  2547  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ. 2542 

5. ประกาศคณะกรรมการก าหนดหลักเกณฑ์ในการก าหนดราคาเริ่มต้นและราคาที่สมควรขาย
ในการขายทอดตลาด  เรื่อง  หลักเกณฑ์การวางหลักประกันการเข้าเสนอราคา(ประกาศ
ตามกฎกระทรวง ก าหนดหลักเกณฑ์  วิธีการ และเงื่อนไขในการขายทอดตลาด พ.ศ. 
2559) 

 ข้อพิจารณา 

  เพ่ือให้การน า “คู่มือการจ าหน่ายพัสดุ” ของหน่วยตรวจสอบภายใน  สังกัดองค์การบริหารส่วน
ต าบลขามเฒ่า  น ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการ  ดังนี้ 

  1. เห็นควรพิจารณาลงนามในประกาศ  เพ่ือใช้เป็นคู่มือในการจ าหน่ายพัสดุ   ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลขามเฒ่า   
  2. เห็นควรพิจารณาอนุมัติ  เพ่ือแจ้งเวียนประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ  และพนักงานในสังกัด  
องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่าทราบ  โดยทั่วกัน 
  3. เห็นควรพิจารณาอนุมัติ  ให้ประชาสัมพันธ์ “คู่มือการจ าหน่ายพัสดุ “ ของหน่วยตรวจสอบ
ภายใน  ในเว็บไชต์ขององค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า  ต่อไป    
 

   

      ลงชื่อ 
            (นางสาวปนัดดา   พลปัถพี) 
                                          นักวชิาการตรวจสอบภายในช านาญการ 

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
.......................................................................................................................................................... ..................... 
............................................................................................................. .................................................................. 

 
 
                                                    (นางสาวกฤชณัท   แสนธรรมา) 
                                            ผู้อ านวยการกองคลัง  รักษาราชการแทน 
                                                ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 

 
ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
................................................................................................................................................ ............................... 
.......................................................................................................................................................... ..................... 
 
                                                                  

                                                       (นายพุ่ม   สวัสด์ิก้อนสกุล) 
                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 

 



 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 

เรื่อง คู่มือการจ าหน่ายพัสดุ 
***************************** 

ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐ
มีการจ าหน่ายพัสดุ  หลังจากการตรวจสอบพัสดุประจ าปีแล้ว  พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงาน
ของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  เพ่ือพิจารณาสั่ง
การให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด  ตามวิธีการที่ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560   สว่นที่ 4  การจ าหน่ายพัสดุ  ข้อ 215  , ข้อ 216  และข้อ  217
ก าหนด นั้น 

  เพ่ือให้ การปฏิบัติงานด้านการจ าหน่ายพัสดุ เป็นไปตาม  พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ. 2560  ก าหนด  องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า  จึงขอประกาศใช้คู่มือ การจ าหน่ายพัสดุ 
เพ่ือให้ทุกส่วนราชการ  ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า  ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนอย่าง
เป็นลายลักษณ์อักษร  ที่แสดงถึงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานการจ าหน่ายพัสดุ  อย่างถูกต้องและถือ
ปฏิบัติในแนวทางเดียวกัน  ต่อไป 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ  วันที่   30  เดือน มกราคม   พ.ศ.  ๒๕62 

 

    (ลงชื่อ) 
      (นายพุ่ม   สวัสดิ์ก้อนสกุล) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เอกสารประกอบการแจ้งเวียน “คู่มือการจ าหน่ายพัสดุ”   ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ  พ.ศ.  2560  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ. 2560  ส่วนที่ 4  การจ าหน่ายพัสดุ  ข้อ 215  , ข้อ 216  และข้อ  217  

หน่วยตรวจสอบภายในแจ้งประชาสัมพันธ์  ผู้บริหาร  ข้าราชการ  และพนักงานจ้าง  สามารถศึกษาคู่มือการ
จ าหน่ายพัสดุ  ได้ที่หน่วยตรวจสอบภายใน  หรือกองคลัง  หรือเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนต าบลขามเฒ่า  
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