
ท!ท ÿไ

การค1บคุม11ละกT5อาmnยพสลุ

สวน-ท ร

การย'น

ฟ้ก c*<i๖ กไรVÿใย น นรัฝ็น่าพสัคไปาซใ่น ภจการ *ง!ไใซ่ 1WE

ปรรไขวน่าเก-!ทา1ราซกา:จะก, ก้ไบ้1ไก

ฟa้ a๘๗ กาว?บน้สอุประาmสัฟ้คÿรรุฑ์!ปHri*การ ใฑ'์สาน,รา*การ

ฟิบไ,ฑํนอกัรานกา:ยีน1ป็นจายสั'กษผ(โค!)ร แสคง1VT อุกล![ส!:การ)นค

อันสงคบ ใคอปหอัท เกณฑค์้งค่ อ่ใปน

(ร0 การขบร!ÿนรา!ส่านรา*การ จifftยงไค้,รับรบุบ'ค

จาก,ส้ว,สน้าส่วนรา*การผูในผ้ีเ

(๒) คารใฟ้1บุกfแายบี1่*ภาข'1นเา,ถานทรา*ภาแดขากัน

จะค้องไคร้ับรบุบ่!ÿท'พ่วฑน้าร!น่าอทนÿÿ)รันยโีค*อนไอัสอุนน แค่นไ้ยี1J

ไปใ*นอทสถานÿทmทารจtค้อ-)ไคร้้นอนบ'คจาก,อัวท น้าสวนรา*การ

ฟ้อ a๔๘ <jyบพ้สเไปรSfช'!ÿกใ*rf 1รประคอ้งบ้าพ่ส่ดุนนบไ ส่งนบใใใไบ

สกา,nviVfการ'ไค้'เรัขนรัe อ ทาก1ศด*ารุค1สียพาEl พรัglifmรใบไค้ นรืC

สุญ,สากไป ไฑ์กุยีนอคัทารแกไ,บ*อน11*บไ,พ้ก1สกไพเพิบใดขเส้ขค่า]ÿรัจ่ าโเ

ๆเอรคน!0 1
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ส่:)นท ๒

คา!ft ท]คน

ทา!เกบ!ftษาพัสดุ

น.ไก ทา!ท!บทฆ ค้อ 0๔0 พัสดุของส่าน!าชกไ!ไน่า,ไว ะไคน้าค้ายประกาน้ดุ ไน่

อtp นกาไนf วบกบดาน!ไ: เบ้อบน Irunก่บ้ระ!,บยบของท ไงวไชการท'70

ทฎ11Lาฃทไํหนคไวเป็นอย่างอน

ทา!anว้ใขฺ?!ผrีl "ฟ้อ GHlfW LJJอเจัาบ,นาทพัสดไุค้ร่น 11อบบ ลา ให้ ตา เน้นการ

ÿทะ เบียนทาบทุบค้ทดุ ค้!ด่อไ,ป-น
*1 -

0ไ สงบญ่15>โ!อทะเบขนเส์อทาบทุมพสั่ตุ แฝ็าแค้ก!ณ

1เยกเปนชน่ด บ ล;:แสคงทยการคานพัวหย่า}หึ๋ (ไาพ. ท่าหนด ได ฃใน์L

นanจานการ!บเขาบญชห!อทะเบซ้บ1ใ7ป1๕คอบ1รายการค้าฃ

ส่าทTบพ้อชุป!ะเภทอาหารสด จะ (ไ!!-ไย กา!อาหา!สต

VJ ก (ๆนด,เบบญช Iสิยาค้นกีไฅ

(๒) เกบร้กษาพสัตใุห้ 111น!ะ!บ้ย,นเไอบ!อย ปลอดก*

และให้กรบกวนดุกค้องa!งคานบ้ญชบ่!Gทะ เบ้ขน

อา!เบีก - ส่าอพัสดุ

พัท่แไ!!บก-จ'ไยพัสดุ กไ0 odiei แน่ว!งานระคบ้กอ! บน่วฃงาน4งแฃทค้า}หากจาก

สาน!Vb กา!รไ;ค้บก!บ ห!อบน่าฃงาน,เนสว่น)าน้ภ ไก ป!รสากจะเบ้กพัสดุ

จากหน่าฃพ้สดุ!ะด้บกาบ ไๅฑ์ฑัหน่า}บท่องานเปีนผ้เบก
ffgy

กา!!บ้กพสัดุชากหน่ายพัสดุๆ)อาบน่าrนานไน สวมภน้ดุาก ห!อ

ร J 7 1 77 1



ข้อ ท้า!ายพสัดุพัทงพร;]!ล,อบควไบ{ไกท้ÿงของใบเบคแสร พสั)ใเาบกา!เบ้กจ่ไแ

เอกสา:ปร*กอม (แไม่) เ(ล้าลงบญั*หรือฑะเบทนใโกครั้งที่บืการจ่าย และ พสก

เกบ่!บเปึกจ่ไก่!วัเป็นหลักJาบค้วท

กYJfOรรเสอษพสั(ไป:!อ้ไเ1

ข้อ



ท่ากกการพ*ไ!ฃไาป!ไกฎว่า ปีรสั0-1ห Iค้ไกุ้บย้แดฟ้าย ใหไ้ทหม้า

ftๆบไท,*กา!ค่าเน้นกา!ทานกฎITมายแล:!:เนยบขกงเท]ราบกา!หเถีย๋วฃํ 0ง

ค'ก,1ป

{ภ าามใ่บ'ป้,,DU แก!!เฟ้)แรบ่น1นขํ6 ๒นิ แพ่ง!?ฟ้แบฟ้เปัภบไ[เกรเมน?กิ

ว้าค่า[เยา-!ห้ทร {จใว้บหี๋ ๔าพท ๒น๔ิÿ)

E
ส่ฯเนทึ่ ÿ,

ทไ!ม้าาโน่าย

ยา?ฟ้าพบาย

:!II r

i

I

ÿUej otrfti >1ล่งจากกา!ค?วปี 0>ไบนล้ไ พ(้โอุใดหบด สวาบปีแปีน

ห่ร0แากใ,*ราชทา3รอโปปีะล้ม1ปล่อ 10าไซิ,ปีายบาก ให้เค่านม้าหี่พ้ส่คุ เโใบก

รานงาน ค่อบวห่ป้าล่วนรา,*กา! เพอพจา!ณาลง้ใหค้่าเบนการคานวิธกา!

อย่างลบึ่ไกย่างไดฟ้ไค่ก่ใปน

(ÿ) ขาย ให้ค่าเน้นกา?ฯทยใดยวิธ-ทอดดลาaก่สน

แค่กาฯเา รใคฯวิธนอคคทาคแล้วไม่ได้กลด ใหม้้าวิธ-ทกาหนดแาขวท้อกา!

ซี่กใทไ'ftคยสบุใลบ เว้นแค่กไ!ขาบหสคุคางหน1ซี่ 1น้!าดาซี่ 01t? 0ไค่น่า!ไน

ท้นไม่'เกน ÿ00,000 บาท 1?ขาย่ใดนวิธค กลง? าย่าไคยไนค์ักง-ทอดคลาด

ก่อนทได้

กา!ขายให้แท้ส่านรา,*กา! หน่วย ฑนคานกฎใใบาฃว่า

ค้าฃร: เบยบบ!หไ!!ไ ÿ* กไ!ส่วนÿทองกน ใใน่วยงาบอบซี่ 1น f J ฎแนายบญtyfi

ไหบ้เาม; เปนี!ใ,*การบรใฑ1สว่บห่a1แน รํฐ์วิล,าหftปี บ!0องค้แารท กาบ

ราธารฌคุสล คาบนาครา *ci (d) แพ่งป?ททลรหฎาก! ให้ฯ!ÿไยโคขวิธ

คกรง!ากา

(๒') แทกเปลี่ยบ ใหด้่าาน้นกา?ตานวิธกา?แรกเปทขน

บถ้าหนด่ไไใน!?เมแนบ f

(en) ไฑม ใเใไย่บนค่ส่วนราบกา? บบวนงานคา!\

กฎแเทยววด'ัวข?:' เบยนบ!เท?!ารการร่วบท้องค่บ แน่ว"ทบอบซีง่Jf

กฎHนาย่ยัญฌคไหเ้วิเาบ?เเเบ?*เขการบ?ไทรส่วนห้องกั๋น รฐวิราHแปี บ!อ
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เมี่อได้ดําเนินการดามข้อ ๑๕๙ แล้ว ให้เช้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุ

นั้นออกจากบัญชีหรีอทะเบียนทันที แล้วแช้งให้กระทรวงการค ลิงหรือ

ส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมาย และสําทักงานตรวจเงินแผ่นดิน

หรือสําทักงานตรวจเงินแผ่นดินถูนิภาค แล้วแต่กรณี ทราบภายใน ๓๐ วัน

นับแตว่ันลงจ่ายพัสดุนั้น

สําหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แช้งแกน่ายทะเบียน

ภายในระยะเวลาที่กฎหมายกําหนดต้วย

(ความในข้อนั้ แกโขเพิ่มเดิมโดยข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนดรี

ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๔๑)

การดําเนินการในกรณี ข้อ ๑๖๑ ในกรณีทีพ่ัสดุของทางราชการเกิดการชํารุดเสื่อมกุณภาพ

ที่พัสดุชํารุดเสื่อม หรีอสูญไป หรือไม่ช้าเปีนต้องใชใ้นราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตาม

คุณภาพหรือสูญไป ข้อ ๑๕๕ และไต้ดําเนินการตามกฎหมายหรอระเบียบของทางราชการที่

ก่อนการตรวจสอบ เกี่ยวข้อง หรือระเบียบนีโ้ดยอนุโลม แล้วแด'กรณีเสรจีสื่นแล้ว ถ้าไม่มรีะเบียบ

พัสดุประจําปอีื่นใดกําหนดไว้เป็นการเฉพาะ ใหด้ําเนินการดาม ข้อ ๑๕๗ ข้อ ๑๕๘

ข้อ ๑๕๙ และข้อ ๑๖๐ โตยอนุโลม

(ความในข้อนี้ แกโขเพิ่มเดิมโดยข้อ ๒๗ แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐฆนดรี

ว่าด้วยการพัสดุ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๔๔ÿ)

I
I] หมวด ๔

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๑๖๒ โนระหว่างที่ทัปมี่ไดน้ั้งศูนยข์้อมูลที่ปรึกษา ดามข้อ ๗๔

ให้ยกเว้นไม่นําข้อกําหนดเกี่ยวกับศูนยข์้อมูลที่ปรึกษามาใชท้ังทับ ทับ

การตําเนินการช้างที่ปรึกษาตามที่กําหนดไวใ้นหมวด ๒ ส่วนที่ ๓ และให้

ดําเนินการหารายชื่อที่ปรึกษาไทย ดามวิธีการที่กําหนต่ใวส้ําหรับที่ปรึกษา

ด่างประเทศโดยอนุโลม

ข้อ ๑๖๓ รายชื่อผูท้ิ้งงานที่มีอยู่ก่อนระเบียบนีใ้ชท้ังทับ ให้ถีอว่า

เป็นผ้ทิ้งงานตามระเบียบนีด้้วย



(ใท เร้นทารพ:0 ไรÿ|ทa าใทบHที่!สัร้บโทรfiPiณี Dกแa jliiขยินไปทํา
ล้ญญไนรีอ,บ่'ท จกยินเาท'ในHOTท rimนก นรีอ'ก่ส้ญญาของทา!ร!ขโทร

ไบ่ปฎ็บ้กิ #ท นสัฤ!onนรี0 ขํอ*?เท เา JUW ใด ท่ใบ่บี ivrqHDอ้น ล:นทา 7 ÿง
พฦคfti/ณ โฯ'!nส่าว เก๊ กขน riอนารร;เปียบ'ปี*ะใข้บาทํป ใหฟ้จา5tm 'ร้ง์

กไพทนร:เปีฃนท1ใช้,1ม้!ทํนÿอุ่ เพบ

ขอ ร๖๙ การพ้ลฬุ่กที คทไุนระ VT ร่า 1ทําเปีนทารนฟ้ะ ยิงใ:ท่1อรIฝึรีจ

โน ร้นท?ะเปีอฆล็ ไ นักนานท รัฐทน กรีร้าข้าขการพ้สิกบิปบบึ๋โข้บ 1ดับ ใาโ

ทํา!ปีนการดอ!ปโฑบระเปึขนทไข้นัๅกนออ!กับจนท ร้าจะทํา!ปีนการแลว!สร็จ

ฑรกจนกว่าจ?ล"พารถทํา!ปีนทารคาบระ'ฌียบนึ๋ใกํ

•ua ÿ๖๙ ในักajt กรรนกาท่ากัวฃทารพสกิุ คาบระ!บีอบสิ!นก

นายกเฐนนดั) ร้าทํายการ,ฟ้ล liIพ ft พ๙๒!? แอ;ที นกไขเฟ้นเกับ สJิกง

ปฎ์นก้ันน้าทีก่อไป ก้บในันีก้!นาจพนาัที่ทำ!!นพ!!บ'mทีถศไัอข่า!กานระเบีอÿช

ข้อ *๒ (๙) จนทร่าโ!ะบีการแก่งพ!กณะ กรร!๓!ราาทรํกคาร'พสิกพุาน

/Iเปีข1นบ

ปร!กาศ ญ ร้นที Wo บทรากน พ



๑๘51

ล้ ไฟ้กงานคณะกรรพท ารกฦษฎี่กา

ประนวลทฎหมาtlแฟงและ'พาtนชย่

ขอเคาาพเบองท้ม

3 1 าแรา A กฎใ 1พายบใน่ เรีปกืาา ปรทJาลกฎใใใ 1ายแท่-1และพาณ!ยํ

พาครา ๒ ไหไัชปtrบาลกฎหนายนศ-ใแค่านทื่ อ เคอแมกราคบ ท::ทุทชค่ถท ๒trbtf

ฟ้นตน้ไป



SIC, Is*

ล๋ ไนก-า านคfนะกรillภารกฤÿษฎกา

น'VI 3

ขายทอ?7เตราfi

มาค!า 4:๐๙ ทา!ขายทอดทอไดย่อมบร่ิ!J1CU เนยผู้,ทอด ต ft า ft แลดาคา1าแคภภาทาก

-คา;ÿไ!? นริอฟ้วอก้ริอาอืนออางใดอย'าาทนึ๋าตามจารีตป!;;เพ[นไนการขาอทอดคลาA ฟ้ายังมใฟ้แลค.ๅ

เซน,บน อÿดร, ไนใด ท่านว่าคู้,ผู้ทจาจะ,•ถอนฟ้าผู้ร าดาของตนเส์ยกัย่ากอนไft

มาด!า*ร) ๐ ผู้!อไนภารขาอทอด คลาดดะต้อพ์าดไมคําโข!ะrfนาบอภาทอ และคามคาไผ

ข้ออน ๆ 1งผูท้อกคลาคไค้ แถลงภÿนประเดนการผูร้าภาทรพิอสินณพาะรายไป

นาครา ร:ท ร, ทาน1ÿข้านนใ!,เผูท้อคตทาด เร้าผู้'ราคา นริอใข้ใท้ผู้!!มึ๋งคูใ้ดÿ.ข้า ผู้ราคา ในการ

ทอทดกาด!จ ตนเป็นผู้,อํานวยภา!เอง

ทาดรา f«>kj ทานฟ้ามมใฟ้ผู้ขายเข้าผูท้ค๚องพรือใข้ไทผู้พนีจผูใ้ด เข่าผู้'ราคา เว้นแดจะไฟ้

แกลงไว้โดยเอพาะ'ใ,นค่ าโขÿ[ร!โนาบอกการทอกคลาก"นนวาผู้'ข าอกีอลทีรทีดะ เข้าผู้ราคาฟ้าอ

นาคÿท tffl๓ เนอใดผู้'ทอด คลาmฟ้นวารากาๆามีผู้ผู้คงูถุค'นนย่งไมเพียงพอ ผูท้อคด ft"ค

อาจกอนแน้จอสินจากการ!ทอดต&ไคไดั

นาครา to๕ ผูผู้้รไกไย่ อมพ่นตาามทูกพ้นในรากไขึ่าดมผู้แกข[นะ-เมอนืผู้อนถุ้รากาถูง1นไป

ไม่,ว่ไการท ผู้อี่าเผู้,น1น*จะftมบูรโน!'1รอนลนบุรกว๋ประ'ท ไรน่อ อภปรrการพนาUJอไคถอนทฑีๆย์ลิาเรายน้นราก

ภา'ทาอดก& ได ผู้ผู้รากาโไพ้นคาานทูกพ่นแฟ้ขก]ะพีถอนนนÿ!โน

มาดรา ๕?% ทุ้ผู้ราคาเถูงถฺคต'้คาใขร้าคาเป็นเไนft« เมีอการวอข ไยปท,!รก!พรอิคามเวลาบ

กํา!rนดไว้ใเIค่า1ใ'V 13ก1าบอภาเาอ

มาครา iff.๖ ถ้าผู้ผู้ราคาถูาลตละ,พอเลี่ยไมใ!'ราคาไ!ริ ท่าน'ไพ่ ผูท้อดดราดเอาVIน้าย์ลินบ่น

ออก'ขาออกขํ้ไ!เน] เาาแภะ:11ดเงิบเปึนร่ าVวนftทอไม้คมราคานฟ้ ะ,ด าขไยทอดด ftาลขนเหม ผู้ผู้รไคาเดผi-ÿÿ

นนดองว้บกํดในคํ วนทาาล

มาครา to '.ง กาเง้นราย,1คใันการ'ทอด คลาคส-วนพ!ลวน'ใft ดางฃ๋ารมอบุ เพราะ'เด พุ

ผู้'ออด ด ราดล:'เ&ยไม่ปงส์บดามบทในม ไพรา tot พเีมาพรา .ÿÿ{.๖ ไข;', ท่าน'วา ผู้,ทอด ตลาดด,-
[โ)องรบผด


