
 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับพัสดุที่ได้รับภายใต้โครงการความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาและแหล่งเงินอื่น 
 
 ตามที่รัฐบาลไทยท าสัญญาข้อตกลงความร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การต่างประเทศหรือ  
มูลนิธิเอกชนต่างประเทศในการด าเนินโครงการความร่วมมือต่างๆ แก่รัฐบาลไทย ซึ่งรวมถึงการให้วัสดุอุปกรณ์ 
เพ่ือใช้ในการด าเนินกิจกรรมภายใต้โครงการ โดยได้รับการยกเว้นหรือชดเชยค่าภาษีอากร ซึ่งส่วนราชการ
เจ้าของโครงการหรือส านักงานบริหารโครงการความร่วมมือจะต้องลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุด้วย 
ปัจจุบันได้มีการปรับปรุงแก้ไขกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยประกาศใช้พระราชบัญญัติ 
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เพ่ือให้การด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
มีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือให้ทุกหน่วยงานของรัฐน าไปใช้เป็นหลักปฏิบัติ และประกอบกับ
แนวทางการปฏิบัติเดิมที่ยึดถือเกี่ยวกับพัสดุที่ได้รับความร่วมมือกับต่างประเทศ ซึ่งยังมิได้ปรับปรุงให้สอดคล้อง
กับระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ กรมความร่วมมือ
ระหว่างประเทศจึงได้ท าการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติตามมาตรฐาน เพ่ือใช้ยึดถือ
เป็นแนวทางในการปฏิบัติและอ้างอิงเพ่ือด าเนินการต่อไป โดยให้หน่วยงานของรัฐที่ได้รับการสนับสนุน  
ความร่วมมือจากต่างประเทศ หรือส านักงานบริหารภายใต้โครงการความร่วมมือจากต่างประเทศปฏิบัติ  
ตามกฎระเบียบให้ถูกต้อง ดังวิธีการต่อไปนี้ 
 

การเก็บและการบันทึก 

 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าด้วย
การเก็บและบันทึก เมื่อหน่วยงานได้รับมอบพัสดุแล้วให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 

 ๑. ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ โดยแยกเป็นชนิด และแสดงรายการตามระเบียกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างฯ โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการ 
 ๒. เมื่อลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุขอให้จัดส่งส าเนาไปยังกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานประกอบการตรวจสอบ ควบคุม และติดตามให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ความร่วมมือต่อไป 
 
การบ ารุงรักษาและตรวจสอบ  

 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ว่าด้วย
การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ โดยในการบ ารุงรักษานั้น ให้หน่วยงานของรัฐ (ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกา) 
จัดให้มีการควบคุมดูแลพัสดุให้ที่ตนได้ครอบครองอยู่ให้มีสภาพพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดท า
แผนการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบ ารุง พร้อมทั้งด าเนินการตรวจสอบพัสดุว่ามีพัสดุ
คงเหลือตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ ซึ่งหากมีวัสดุที่ช ารุด เสื่อมคุณภาพสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ 
ในหน่วยงานต่อไป ให้แต่งตั้งผู้รับผิดชอบสอบหาข้อเท็จจริงเพ่ือพิจารณาค าสั่งให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไป เว้นแต่
กรณีท่ีเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพ 



๒ 

การจ าหน่ายพัสดุที่ได้รับความร่วมมือจากสหรัฐอเมริกา 

 พัสดุที่ได้รับความร่วมมือจากสหรัฐอเมริกาตามโครงการความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาได้มีข้อตกลง 

ไว้ว่า การจ าหน่ายพัสดุที่ช ารุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้แล้ว ส่วนราชการหรือส านักงานบริหาร

โครงการความร่วมมือจะต้องขอความเห็นชอบจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศก่อนพร้อมทั้งจัดส่ง

หลักฐานเอกสารผลการพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่าย ประกอบการพิจารณาและเมื่อได้รับ 

ความเห็นชอบให้จ าหน่าย โดยมีวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดในการพิจารณาด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ ดังต่อไปนี้ 

 ๑.  วิธีขาย เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือส านักงานบริหารโครงการความร่วมมือสั่งการ 

ให้ด าเนินการจ าหน่ายโดยวิธีการขายแล้ว ให้หน่วยงานด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน หากด าเนินการ

แล้วไม่ได้ผลดีให้น าวิธีที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม ส าหรับเงินที่ได้จากการจ าหน่ายให้ถือปฏิบัติ

ตามข้อตกลงและข้อก าหนดในระเบียบเงินทุนสมทบ กล่าวคือ เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุโครงการที่ได้รับ 

ความร่วมมือจากสหรัฐอเมริกาจะต้องน าส่งเป็นเงินสดหรือตั๋วสั่งจ่ายในนามกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

เพ่ือน าเข้าบัญชีเงินทุนสมทบ ตามข้อตกลงระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลสหรัฐอเมริกา ซึ่งกระทรวงการคลังให้

ความเห็นชอบด้วยแล้ว ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๕๑๔/๕๗๖๔๐ ลงวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๓๐ 

หากหน่วยงานของรัฐใดน าส่งเงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุไปยังกระทรวงการคลัง เป็นรายได้แผ่นดิน ขอให้

หน่วยงานนั้นถอนเงินคืนจากกระทรวงการคลังน าส่งบัญชีเงินทุนสมทบกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งได้มี

การจัดตั้งบัญชีพิเศษแยกต่างหากจากบัญชีเงินงบประมาณแผ่นดินและโปรดระงับการโอนเข้าบัญชีรหัส

หน่วยงานของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ หากประสงค์จะน าส่งเงินเป็นตั๋วแลกเงิน ซึ่งมีค่าธรรมเนียม

ธนาคาร หน่วยงานจะหักเงินค่าธรรมเนียมในการซื้อตั๋วแลกเงินจากเงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุดังกล่าวก็ได้ 

จ านวนเงินค่าธรรมเนียมที่ขอหัก ให้เป็นไปตามหลักฐานใบรับเงินค่าธรรมเนียมในการซื้อตั๋วแลกเงินและจัดส่ง

หลักฐานต้นฉบับใบรับเงินค่าธรรมเนียมให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศทุกครั้งเพ่ือยืนยันเป็นหลักฐานด้วย 

 ๒. วิธีโอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐหรือสถาบันการศึกษาเท่านั้น โดยให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกัน 

และพัสดุของโครงการที่ได้รับความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกายังอยู่ในความควบคุมของกรมความร่วมมือระหว่าง

ประเทศ หากจะจ าหน่ายต้องขอความเห็นชอบก่อนด าเนินการตามแนวปฏิบัติต่อไป  

 ๓. วิธีแปรสภาพหรือท าลาย หน่วยงานของรัฐหรือส านักงานบริหารโครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ

จะต้องขอความเห็นชอบจากกรมความร่วมมือระหว่างประเทศก่อนด าเนินการตามแนวปฏิบัติ  

 ๔. ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุ

อยู่แต่ไม่สมควรด าเนินการตามข้อ ๑-๓ ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญและด าเนินการตามแนวปฏิบัตินี้ 
 
 
 



๓ 

การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนหรือรายงานผลการจ าหน่ายพัสดุ 

 ขอให้หน่วยงานของรัฐหรือส านักงานบริหารโครงการความร่วมมือลงจ่ายพัสดุที่จ าหน่ายออกจากบัญชี
หรือทะเบียนทันที แล้วจัดส่งรายงานผลการด าเนินการจ าหน่ายพัสดุทุกวิธีการพร้อมทั้งแนบเอกสารหลักฐาน
การจ าหน่ายให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศเพ่ือตรวจสอบ ควบคุมและบริหารพัสดุ ดังนี้  
 ๑. จ าหน่ายพัสดุซึ่งอยู่ในพ้ืนที่ราชพัสดุ ขอให้แจ้งกรมธนารักษ์เพ่ือลงจ่ายออกจากบัญชี  
 ๒. จ าหน่ายพัสดุยานพาหนะโดยวิธีขาย ขอให้แจ้งการยกเลิกทะเบียนและโอนทะเบียนการจ าหน่ายเป็นสูญ
หรือเก็บเข้าพิพิธภัณฑ์ขอให้ยกเลิกทะเบียน 
 
การจ าหน่ายพัสดุที่ได้รับความร่วมมือจากแหล่งอื่น 

 การจ าหน่ายพัสดุที่ได้รับความร่วมมือจากแหล่งอ่ืนที่นอกเหนือจากสหรัฐอเมริกาให้ถือปฏิบัติ 
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ และประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  
กรณีการขายโดยวิธีทอดตลาด และเงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือ 
เงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี 

 

                    กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

มีนาคม ๒๕๖๓ 

 

 



แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการจ าหน่ายพัสดุที่ได้รับความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกา  
 

   

  

 

  

 

 

 

 

 

 

พัสดุที่ได้รับภายใต้โครงการความร่วมมือ 
ระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา 

สหรัฐอเมริกา กรมความร่วมมอืระหว่างประเทศ ส่วนราชการ/โครงการ 

เมื่อหน่วยงานได้รับมอบพัสดุแล้วให้ด าเนินการบัญชีหรือจัดท าทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุและแสดงรายการ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซ้ือจัดจ้าง และส่งส าเนาให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ 

 

กรณี พัสดุช ารุดเสื่อมคุณภาพ สูญไปหรือไม่จ าเป็นต้องใช้งานในหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

และมีความประสงค์จะจ าหน่ายพัสดุที่ได้รับความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา 

๑. หน่วยงานส่งหนังสือเพ่ือขออนุมัติจ าหน่ายให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ โดยประกอบด้วยเอกสารพิจารณา
การจ าหน่ายพัสดุดังนี้ 

กรณีขออนุมัติจ าหน่ายโดยวิธีขาย 
     ๑. รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ช ารุด 
     ๒. ค าสั่งแต่งตั้งผู้ที่ได้รับมอบหมายประเมินราคาและจ าหน่ายพัสดุ และ/หรือเอกสารหลักฐาน 
ตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ 
     ๓. รายละเอียดการประเมินราคาพัสดุ 
     ๔. แบบพิมพ์อนุมัติการจ าหน่ายพัสดุ จ านวน ๒ ชุด 
     ๕. ภาพถ่ายสี 
 กรณีขออนุมัติจ าหน่ายโดยวิธีการโอน 
      ๑. รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ช ารุด       ๒. ค าสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับมอบหมายจ าหน่ายพัสดุ 
      ๓. แบบพิมพ์อนุมัติการจ าหน่ายพัสดุ จ านวน ๓ ชุด      ๔. ภาพถ่ายสี 
 กรณีขออนุมัติจ าหน่ายโดยวิธีแปรสภาพหรือท าลาย 
      ๑. รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงครุภัณฑ์ช ารุด       ๒. ค าสั่งแต่งตั้งผู้ได้รับมอบหมายจ าหน่ายพัสดุ 
      ๓. แบบพิมพ์อนุมัติการจ าหน่ายพัสดุ จ านวน ๒ ชุด      ๔. ภาพถ่ายสี 

กรณีอาวุธปืนภายใต้ความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกา 
     ๑. รายงานผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดต่อเจ้าหน้าที่ที่
ท าอาวุธปืนสูญหายที่มีค าสั่งการขอผู้บัญชาการ 
     ๒. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิด 
               ๓. หนังสือแจ้งราคาอาวุธปืนของทางราชการจากกองพลาธิการ และสรรพวุธ ส านักงานต ารวจแห่งชาติ 
               ๔. แบบพิมพ์อนุมัติการจ าหน่ายพัสดุ จ านวน ๒ ชุด 
๒. กรมความร่วมมือระหว่างประเทศให้ความเห็นชอบการจ าหน่ายพัสดุ  
๓. ให้น าส่งเงินที่ได้ส่งเป็นเงินสดหรือตั๋วแลกเงิน (ในกรณีจ าหน่ายโดยวิธีขาย) และแจ้งผลรายงานการจ าหน่ายพัสดุที่
ได้รับความร่วมมือกับสหรัฐอเมริกาให้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศทราบ 




