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คํานํา 

 
คูมือการปฏิบัติงาน แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ ฉบับนี้จัดทําข้ึน

เพ่ือเปนแนวทางเบื้องตนสําหรับการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายใหควบคุมการรับ-จาย

วัสดุ ครุภัณฑตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ตลอดจนเปนแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบของผูตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ซ่ึงแนวทางดังกลาวสามารถปรับเปลี่ยนไดตามประเด็นการตรวจสอบ 

สาระสําคัญประกอบดวย การยืม การควบคุมวัสดุ การควบคุมครุภัณฑ การตรวจสอบพัสดุ

ประจําป  การจําหนายพัสดุ หนาท่ีความรับผิดชอบของผูท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบ การจําหนาย

พัสดุประจําป ผังแสดงข้ันตอนการจําหนาย ผังแสดงข้ันตอนการจําหนายโดยวิธีตกลงราคา การ

ตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ ตลอดจนรูปแบบการรับ – จายวัสดุ ครุภัณฑ รูปแบบกระดาษทํา

การ และตัวอยางการดําเนินงานตางๆ ท่ีจําเปนในการตรวจสอบ และควบคุมวัสดุ ครุภณัฑ 

ผูจัดทําหวังเปนอยางยิ่งวาคูมือเลมนี้จะเปนประโยชนท้ังผูปฏิบัติงานและผูตรวจสอบภายใน 

ชวยเสริมสรางความเขาใจในระเบียบและวิธีปฏิบัติ ชวยลดปญหาและขอผิดพลาดท่ีเกิดจากการ

ปฏิบัติงานไดสวนหนึ่ง รวมท้ังเปนแนวทางปฏิบัติงานท่ีถูกตองของบุคลากรตอไป  

 

 

 

หนวยตรวจสอบภายใน 

    กรกฎาคม 2560 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สารบัญ 
   หนา 

ปกใน  ก 

คํานํา  ข 

สารบัญ  ค 

• ความเปนมา  1 

• วัตถุประสงค  1 

• ขอบเขต  2 

• คําจํากัดความ  2 

• หนาท่ีความรับผิดชอบ  3 

• มาตรฐานคุณภาพงาน 4 

• ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

• ศึกษาและทําความเขาใจเก่ียวกับการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 4 

o การยืม  5 

o การควบคุมวัสดุ  8 

o การควบคุมครุภัณฑ  15 

o การตรวจสอบพัสดุประจําป  22 

o การจําหนายพัสดุ  22 

- แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 29 

• เอกสารอางอิง 43 

• แบบฟอรมท่ีใช 44  

• ขอมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 46 

• ขอเสนอแนะ 46 

ภาคผนวก 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 1 จาก 46 

 

ความเปนมา 

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2552 - 2558 หนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

ไดเขาตรวจสอบการควบคุมดูแลพัสดุ หนวยงานภายในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี ทําให

ทราบวาการปฏิบัติงานเก่ียวกับการควบคุมดูแลพัสดุ ยังไมเปนไปตามระเบียบ ขอบังคับ กฎหมาย

และหนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ สงผลทําใหรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปลาชา ขอมูลไม

ถูกตองและบางหนวยงานไมไดจัดทํารายงานดังกลาว ท้ังนี้มีสาเหตุมาจากเจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบไม

ทราบและไมเขาใจวิธีการควบคุมท่ีถูกตอง 

 การควบคุมพัสดุเปนสวนหนึ่งของวงจรการบริหารงานพัสดุ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึง

จํานวนพัสดุที่หนวยงานมีไวใชในราชการโดยการจัดทําบัญชีหรือทะเบียน จําแนกประเภทและ

รายการของพัสดุพรอมท้ังให มีหลักฐานการรับจายพัสดุ ท่ีไดบันทึกในบัญชีหรือทะเบียนไว

ประกอบการตรวจสอบพัสดุ เพ่ือใชเปนขอมูลทางการบริหารเก่ียวกับตนทุนผลผลิตของหนวยงาน

นอกจากนั้น การควบคุมยังชวยในการเก็บดูแลบํารุงรักษาพัสดุใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอ และ

ทําใหทราบวาพัสดุใดหากใชตอไปจะทําใหเกิดความสูญเสียคาใชจายในการดูแลบํารุงรักษา หรือหมด

ความจําเปน สมควรท่ีจะจําหนายและจัดหาพัสดุมาทดแทน 

 การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในตองสามารถประเมินและชวยสนับสนุนใหมีการปรับปรุง

กระบวนการกํากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของสวนราชการ โดยใชวิธีการท่ีเปน

ระบบและระเบียบเพ่ือใหการดําเนินงานของสวนราชการเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ยิ่งข้ึน ในอันท่ีจะชวยเพ่ิมคุณคาใหกับสวนราชการ ผูตรวจสอบภายในจะตองศึกษากฎระเบียบและ

วิธีการปฏิบัติเก่ียวกับเรื่องท่ีจะตรวจสอบ เพ่ือจัดทําแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงาน

สําหรับใชในการตรวจสอบ 

 

วัตถุประสงค 

(1)  เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจในการควบคุมดูแลพัสดุ 

(2)  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานควบคุมวัสดุ ครุภัณฑและผูตรวจสอบภายในใชเปนแนวทางในการ

ปฏิบัติงานใหเปนแนวทางเดียวกัน 

(3) เพ่ือเปนคูมือการปฏิบัติงานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหม และเผยแพร

ใหกับบุคคลผูสนใจ 
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ขอบเขต 

คูมือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบการควบคุมดูแลพัสดุ จะกลาวถึงวิธีการควบคุมดูแลวัสดุ

ครุภัณฑ และแนวทางในการตรวจสอบการควบคุมดูแลวัสดุ ครุภัณฑ ซึ่งเปนหนึ่งในวงจรการ

บริหารงานดานพัสดุตอเนื่องจากการดําเนินการดานคลังพัสดุท่ีไดมีการเก็บรักษาพัสดุเพ่ือจายพัสดุ

ใหกับผูใชงานตอไป ในการควบคุมบัญชีพัสดุแบงเปนบัญชีวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพยสิน 

 

คําจํากัดความ 

พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภณัฑ ท่ีดินและสิ่งกอสราง ท่ีกําหนดไวในหนังสือการจําแนกประเภท

รายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ  

วัสดุ หมายถึง สินทรัพยท่ีหนวยงานมีไวเพ่ือใชในการดําเนินงานตามปกติ โดยท่ัวไปมีมูลคา

ไมสูงและไมมีลักษณะคงทนถาวร ไดแก วัสดุสํานักงาน เปนตน หนวยงานจะรับรูวัสดุคงเหลือในราคา

ทุน ซ่ึงโดยหลักการหนวยงานอาจรับรูวัสดุเปนสินทรัพยหรือคาใชจายกอน แลวจึงปรับปรุงสิ้นปก็ได 

ครุภัณฑ หมายถึง สินทรัพยท่ีหนวยงานมีไวเพ่ือใชในการดําเนินงานมีลักษณะคงทน และมี

อายุการใชงานเกินกวา 1 ป โดยบันทึกรายละเอียดของครุภัณฑ ในทะเบียนคุมทรัพยสิน และให

คํานวณคาเสื่อมราคาประจําปดวย 

ครภุัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ หมายถึง วัสดุท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใชงานเกิน

กวา 1 ป มีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาท (ใชเฉพาะระหวางป 2557 – 2558 เทานั้น) 

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ หมายถึง หัวหนาหนวยงานระดับกองหรือท่ีมีฐานะเทียบกอง ซ่ึง

ปฏิบัติงานในสายงานท่ีเก่ียวของกับการพัสดุตามท่ีองคการบริหารงานบุคคลกําหนด หรือขาราชการ

อ่ืนซ่ึงไดรับแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหเปนหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ แลวแตกรณี 

หัวหนาหนวยพัสดุ หมายถึง ผูดํารงตําแหนงหัวหนาหนวยงานระดับแผนกหรือต่ํากวาแผนก 

ท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมพัสดุ หรือขาราชการอ่ืนซ่ึงไดรับการแตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการให

เปนหัวหนาหนวยพัสดุ มีหนาท่ีควบคุมและสั่งจายพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

พัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 153 วรรคสาม 

เจาหนาท่ีพัสดุ หมายถึง เจาหนาท่ีซ่ึงดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการพัสดุ หรือผูไดรับ

แตงตั้งจากหัวหนาสวนราชการใหมีหนาท่ีหรือปฏิบัติงานเก่ียวกับการพัสดุ 

การควบคุม หมายถึง การลงบัญชีวัสดุหรือทะเบียนคุมทรัพยสิน การเก็บรักษาพัสดุ การเบิก

พัสดุ การจายพัสดุ 

การยืมพัสดุ หมายถึง การท่ีบุคคล /นิติบุคคล ซ่ึงเรียกวาผูใหยืม ใหบุคคล/ หรือนิติบุคคล 

ซ่ึงเรียกวาผูยืม ยืมใชทรัพยสิน โดยตกลงวาจะคืนทรัพยสินนั้น เม่ือไดใชเสร็จแลว 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 3 จาก 46 

 

การลงบัญชีหรือทะเบียนพัสดุ หมายถึง การบันทึกรายละเอียดการรับหรือจายในบัญชีหรือ

ทะเบียน โดยจําแนกแตละประเภท แตละรายการของพัสดุ 

การเก็บรักษาพัสดุ หมายถึง การจัดเก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ถูกตองครบถวน

ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 

การเบิกพัสดุ หมายถึง การท่ีหนวยงานตองการใชพัสดุแจงความประสงคขอเบิกพัสดุ เพ่ือใช

ในราชการตอหัวหนาหนวยพัสดุ 

การจายพัสดุ หมายถึง การท่ีหัวหนาหนวยพัสดุอนุมัติจายพัสดุใหแกหนวยงานท่ีแจงความ

ประสงคขอเบิกพัสดุ 

การตรวจสอบพัสดุประจําป หมายถึง การตรวจสอบการรับ - จายพัสดุ งวดตั้งแตวันท่ี 1 

ตุลาคมของปกอน จนถึงวันท่ี 30 กันยายนของปปจจุบัน และการตรวจนับพัสดุคงเหลือ ณ วันท่ี 30 

กันยายนของปปจจุบัน 

แผนการปฏิบัติงาน แผนการปฏิบัติงานตามที่ไดรับมอบหมาย ซึ่งผูตรวจสอบภายใน

จัดทําไวลวงหนาวาจะตรวจสอบเรื่องใด ท่ีหนวยรับตรวจใด ดวยวัตถุประสงคขอบเขต วิธีการใด 

และทรัพยากรท่ีใชเทาใด จึงจะทําใหการปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสําเร็จ 

แนวทางการปฏิบัติงาน เปนการกําหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานตามท่ี

ไดรับมอบหมาย ซึ่งผูตรวจสอบภายในตองจัดทําเปนลายลักษณอักษร และเปนสวนหนึ่งของ

แผนการปฏิบัติงาน เพื่อใหทีมงานใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานเรื่องที่จะตรวจสอบ ดวย

วัตถุประสงคอะไร ท่ีหนวยรับตรวจใด ณ เวลาใด และใชวิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด จึง

จะชวยใหการรวบรวมหลักฐานในรายละเอียดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

 

หนาที่ความรับผิดชอบ 

 หัวหนาหนวยพัสดุ มีหนาท่ีควบคุมและสั่งจายพัสดุ 

 เจาหนาท่ีพัสดุ มีหนาท่ีลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ เม่ือไดรับมอบพัสดุ 

 ผูจายพัสดุ มีหนาท่ีตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกแลวลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งท่ี

มีการจายและเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐาน 

 หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีอนุมัติแผนการปฏิบัติงาน 

 ผูตรวจสอบภายใน มีหนาท่ีจัดทําแผนการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงาน และ

ดําเนินการตรวจสอบตามท่ีกําหนด 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 
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หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 4 จาก 46 

 

มาตรฐานคุณภาพงาน 

1. ตัวชี้วัด ระยะเวลาการตรวจสอบและการจัดทํารายงานผล ไมเกิน 60 วัน 

2. เกณฑ เวลา 120   วัน มีคาเทากับ 1   คะแนน 

 เวลา   90   วัน   มีคาเทากับ   2   คะแนน 

 เวลา   60   วัน   มีคาเทากับ   3   คะแนน 

 เวลา   30   วัน   มีคาเทากับ   4   คะแนน 

 เวลา     15   วัน   มีคาเทากับ   5   คะแนน  

  

หมายเหตุ : มาตรฐานคุณภาพงานนํามาจากเกณฑการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายใน

ภาครัฐ พ.ศ. 2559  

 

 

ข้ันตอนการปฏิบัติงาน 

 

ศึกษาและทําความเขาใจเกี่ยวกับการควบคุมและการจําหนายพัสด ุ

พัสดุของสวนราชการไมวาจะไดมาดวยประการใด ใหอยูในความควบคุมตามระเบียบสํานัก

นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 146 – 161 นี้ เวนแตมีระเบียบ

ของทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน โดยเม่ือเจาหนาท่ีพัสดุไดรับมอบพัสดุแลว ให

ลงบัญชีหรือทะเบียน เพ่ือควบคุมพัสดุและเก็บรักษาใหเปนระเบียบเรียบรอย ครบถวนตรงตามบัญชี

หรือทะเบียน การสั่งจายพัสดุ ใหหัวหนาหนวยพัสดุเปนผูสั่งจาย และผูจายพัสดุตองตรวจสอบความ

ถูกตองของใบเบิก  

การควบคุมเปนสวนหนึ่งของวงจรการบริหารงานพัสดุ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงจํานวน

พัสดุท่ีหนวยงานมีไวใชในราชการโดยการจัดทําบัญชีหรือทะเบียน จําแนกประเภท และรายการของ

พัสดุ พรอมท้ังใหมีหลักฐานการรับจายพัสดุท่ีไดบันทึกในบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบการตรวจสอบ 

เพ่ือใชเปนขอมูลทางการบริหารเก่ียวกับตนทุนผลผลิตของหนวยงาน นอกจากนั้น การควบคุมยังชวย

ในการเก็บดูแลบํารุงรักษาพัสดุใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอ และทําใหทราบวาพัสดุใดหากใช

ตอไปจะทําใหเกิดความสูญเสียคาใชจายในการดูแลบํารุงรักษา หรือหมดความจําเปน สมควรท่ีจะ

จําหนายและจัดหาพัสดุมาทดแทน 
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แผนภมิูแสดงข้ันตอนการดําเนินการควบคมุและการจําหนายพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การยืมพัสดุ 

1. การใหยืม หรือนําพัสดุไปใชในกิจการ ซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนของทางราชการจะกระทํามิได 

การใหยืมหรือนําพัสดุไปใชในกิจการ ซ่ึงเปนประโยชนของทางราชการตามระเบียบฯ 

หมายความรวมถึง กิจการท่ีเปนประโยชนตอสวนรวมในหนาท่ีของทางราชการ และท่ีเปนประโยชน

เก่ียวเนื่องกับราชการดวย เชน การใหยืมเพ่ือการกุศลสาธารณะหรือเพ่ือสาธารณประโยชน งาน

สวัสดิการ การทอดกฐินของทางราชการ เปนตน 

การใหสวน

ราชการอ่ืนหรือ

บุคคลยืมพัสดไุป

ใชในกิจการที่เปน

ประโยชนตอทาง

ราชการตาม

ระเบียบฯ  

ขอ 146 - 150 

พัสดุของสวนราชการไมวาจะไดมาดวยประการใด  

 ดําเนินการควบคมุและเก็บรักษา ตามระเบียบฯ ขอ 151 - 152 

หนวยงานที่ตองการใชพสัดุและหนวยพัสดุที่ควบคุม

ดําเนินการเบิก – จาย ตามระเบียบฯ ขอ 153 - 154 

สวนราชการหรือหนวยงานที่มีพสัดุไวจาย ดําเนินการ

ตรวจสอบพัสดปุระจําป ตามระเบียบฯ ขอ 155 - 156 

ดําเนินการจาํหนายในกรณทีี่ปรากฏวา มีพัสดุหมดความ

จําเปนหรือหากใชในราชการตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก 

หรือสูญไป โดยไมมีผูรับผิด ตามระเบียบฯ ขอ 157 - 159 

ลงจายพสัดุที่จาํหนายแลวออกจากบัญชีหรือ 

ทะเบียนควบคุม ตามระเบียบฯ ขอ 160 

ดําเนินการในกรณี

ที่พัสดุเกิดการ

ชํารุด เสื่อม

คุณภาพหรือสูญไป 

หรือไมจําเปน ตอง

ใชในราชการตอไป 

กอนการตรวจสอบ

พัสดุประจาํป  

ตามระเบียบฯ  

ขอ 161 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 6 จาก 46 

 

งานสวัสดิการ ไดแก กิจการหรืองานในกรณีท่ีมีระบุไวในระเบียบของสวนราชการนั้นๆ หรือ

เปนกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการจะไดพิจารณาสั่งการเปนครั้งคราวไป 

2. การยืมพัสดุของสวนราชการ มีหลักเกณฑดังตอไปนี้ 

(1) การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป หมายถึง การยืมพัสดุท่ีมีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช

งานยืนนาน ไดแก ครุภัณฑ หรือวัสดุท่ีใชแลวไมหมดไป เปนตน ซ่ึงผูยืมตองทําหลักฐานการยืมเปน

ลายลักษณอักษร แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืน 

 (1.1) การยืมระหวางสวนราชการ  ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการผูใหยืม 

 (1.2) การใหบุคคลยืม 

  - ยืมใชภายในสถานท่ีราชการเดียวกัน  ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงาน

ซ่ึงรับผิดชอบพัสดุนั้น 

  - ยืมใชนอกสถานท่ีราชการ  ตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการ  

(2) การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลือง หมายถึง การยืมพัสดุท่ีมีลักษณะโดยสภาพเม่ือใช

งานแลวสิ้นเปลืองหมดไป หรือไมคงสภาพเดิมอีกตอไป เชน วัสดุสํานักงาน เปนตน มีหลักเกณฑ ดังนี้ 

 (2.1) ผูยืมมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นๆ เปนการรีบดวน 

 (2.2) ผูยืมไมสามารถดําเนินการจัดหาพัสดุนั้นๆ ไดทัน 

 (2.3) ผูใหยืมมีพัสดุนั้นๆ พอท่ีจะใหยืมได โดยไมเสียหายแกราชการ 

 (2.4)  ตองมีหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษร 

 (2.5) ผูยืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท ชนิด และปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหสวน

ราชการผูใหยืม  

3. ผูยืมตองนําพัสดุท่ียืมนั้นมาสงคืนในสภาพท่ีใชการไดเรียบรอย หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือ

ใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิมโดยเสียคาใชจายของตนเอง 

หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปนเงินตาม

ราคาท่ีเปนอยูในขณะยืมตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังกําหนด 

4. เม่ือครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาท่ีแทน มีหนาท่ีติดตามทวงพัสดุท่ีใหยืมไปคืน

ภายใน 7 วัน นับแตวันครบกําหนด 
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ตัวอยางแบบฟอรมการขอยืมพัสด ุ

 
คณะ/สํานัก....................................................  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

วันท่ี..............................................ท่ียื่นแบบฟอรม 
 

ช่ือ – นามสกุล     สาขาวิชา/หนวยงาน      

มีความประสงคจะขอยืมพัสดุ  ดังรายการตอไปน้ี 

 1.           หมายเลขครุภัณฑ     จํานวน    

   2.           หมายเลขครุภัณฑ     จํานวน    

   3.           หมายเลขครุภัณฑ     จํานวน    
 

วัตถุประสงคของการใชงานเพ่ือ              
 

วัน/เวลา/สถานท่ี  ท่ีประสงคจะใชงาน          สถานท่ี          
 

กําหนดสงของ วัน/เวลาท่ีสงคืน          
 

หมายเหตุ  1.  กรณีครุภัณฑท่ียืมชํารุด  ผูยืมยินดีชําระคาซอมแซมตามความเสียหายของวัสดุ 

 2.  กรณีครุภัณฑท่ียืมสูญหายผูยืมยินดีหาครุภัณฑเดียวกันมาทดแทนหรือชําระเงินตามราคาครุภัณฑ 

 3.  การยืม - คืน  ตองยืมและคืนท่ีงานพัสดุเทาน้ัน 

 
ลงช่ือ       ผูยืม 

(        ) 

 

ความเห็นผูรับผิดชอบพัสดุ     ไดคืนพัสดุท้ังหมดแลว 

 

       ลงช่ือ    ผูคืน 

ลงช่ือ                        (    ) 

 (    ) 

 เจาหนาท่ีพัสดุประจําคณะ/สํานัก 

               / /  

     

ลงช่ือ    ผูรับคืน 

        (    ) 

          / /  
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การควบคุมวัสดุ 

การควบคุมวัสดุใหควบคุมในระดับคณะ สํานัก สถาบัน โรงเรียนสาธิตฯ  โดยจัดทําบัญชีวัสด ุ

แสดงการรับ - จาย - คงเหลือ แยกตามประเภทและชนิดของวัสดุ ซ่ึงเปนข้ันตอนการดําเนินงาน

หลังจากมีการจัดหาพัสดุ มีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้ 

1. เอกสารประกอบการลงบัญชีวัสดุ 

 1.1 เอกสารประกอบการรับวัสดุ เปนหลักฐานประกอบการลงบัญชีดานรับ ไดแก 

- ใบตรวจรับพัสดุ ใบตรวจรับงานจาง ใบสงของ 

- หลักฐานการรับบริจาคพัสดุ โดยใหมีขอความชัดเจน เก่ียวกับพัสดุ ชนิด ขนาด 

ลักษณะ จํานวนเทาใด ราคาประมาณ ตอหนวย หลักฐานการสง หรือรับพัสดุจากหนวยงานตาง ๆ 

(กรณีรับบริจาค) 

 1.2  หลักฐานการจายวัสดุ เปนหลักฐานประกอบการลงบัญชีดานจาย ไดแก 

  - ใบเบิกพัสดุ 

2. การเบิกวัสดุ 

 ในการควบคุมการใชวัสดุนั้น อยูในความรับผิดชอบของหัวหนาหนวยพัสดุ มีข้ันตอนการ

เบิกวัสดุ ดังนี้ 

 2.1  ผูตองการพัสดุเขียนใบเบิกของ (ตามตัวอยาง) 

 2.2  ใหหัวหนาเปนผูเบิก เชน หัวหนาฝาย หัวหนางาน หัวหนาสาขาหรือผูตองการใช

อาจขอเบิกเอง 

 2.3  หัวหนาหนวยพัสดุเปนผูสั่งจายโดยพิจารณาวา ผูเบิกใชวัสดุโดยประหยัด คุมคา

และเหมาะสมหรือไม 

3. การจายวัสดุ 

 เจาหนาท่ีพัสดุ ตองตรวจสอบใบเบิกของวา ไดรับอนุมัติสั่งจายจากหัวหนาหนวยพัสดุแลว 

ก็ใหจายวัสดุตามรายการในใบเบิก และลงเลขท่ีเอกสารในใบเบิกวัสดุ เพ่ือใชเปนเอกสารอางอิงในการ

ลงบัญชีจายวัสดุ ตอไป 

4. ข้ันตอนและวิธีการลงบัญชีวัสดุ 

 4.1  จัดทําบัญชีวัสดุ ตามแบบท่ี กวพ. กําหนด โดยแยกประเภทของวัสดุตามท่ีกําหนดใน

หนังสือ การจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ เชน วัสดุสํานักงาน วัสดุ

คอมพิวเตอร วัสดุ งานบานงานครัว เปนตน และแยกชนิดของวัสดุ เชน กระดาษถายเอกสาร 

กระดาษปกส ีกระดาษรองปกสี เปนตน 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 9 จาก 46 

 

 4.2  ใหจัดทําสารบัญหรือดัชนีของบัญชีวัสดุแตละประเภท โดยแยกชนิดใหชัดเจน เพ่ือ

สะดวกแกการลงบัญชีและการตรวจสอบ 

 4.3  เม่ือไดรับวัสดุและหลักฐานการรับวัสดุแลว ใหเจาหนาท่ีพัสดุใหเลขท่ีเอกสารดานรับ 

เลขท่ีรับเอกสารใหเรียงลําดับตามวัน เวลาท่ีไดรับ เปนลําดับไป เชน ร.1 ร.2 ร.3 ตามลําดับแยกเปน

ปงบประมาณ เพ่ือเปนเลขท่ีอางอิงในการบันทึกบัญชีวัสดุ หรืออาจอางอิงเลขท่ีใบสงของผูขายก็ได 

 4.4 บันทึกรับวัสดุในบัญชีวัสดุ ตามรายการในเอกสารประกอบการรับวัสดุ ไดแก วัน

เดือนปท่ีไดรับวัสดุ ชื่อผูขาย เลขท่ีเอกสาร ราคาตอหนวย (ราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิม) และจํานวนวัสดุ

ท่ีรับ 

 4.5  เม่ือจายพัสดุแลว ใหบันทึกจายวัสดุในบัญชีวัสดุ ตามรายการในใบเบิกของ ไดแก 

วันเดือนปท่ีจายวัสดุ ชื่อผูเบิก และจํานวนท่ีจาย เพ่ือสะดวกในการคนหาและตรวจสอบได ในบัญชี

วัสดุจะมีขอความ “แผนท่ี” ใหระบุเลขท่ีแผนท่ี ไวในชองหมายเหตุของหลักฐานการรับในแตละ

รายการดวย และเพ่ือใหทราบวารายการนี้ไดลงบัญชีแลว 

 4.6  ทุกสิ้นปงบประมาณใหทําการตรวจสอบพัสดุประจําป และรายงานวัสดุคงเหลือ โดย

สรุปรายการรับ - จายวัสดุ จํานวนคงเหลือและมูลคาของวัสดุคงเหลือในแตละร 

ายการ เพ่ือใหคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปตรวจสอบ 

 

ขอควรทราบเกี่ยวกับบัญชีวัสดุ 

1. บัญชีวัสดุใหจัดทําแตละปงบประมาณ เม่ือข้ึนปงบประมาณใหมใหข้ึนแผนใหมทุกครั้ง 

หากมีวัสดุคงเหลือใหยกยอดคงเหลือเปนยอดยกมา 

2. บัญชีวัสดุแตละบัญชี (แตละแผน) ใหควบคุมวัสดุ 1 รายการ 

3. การลงบัญชีวัสดุ ใหลงทุกครั้งท่ีมีการรับหรือจายตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การพัสดุ พ.ศ. 2535 และแกไขเพ่ิมเติม ขอ 152 - 154 

4. ราคาตอหนวย จะตองเปนราคาท่ีรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว 

5. การกําหนดหนวยนับของวัสดุ ควรพิจารณาใหเหมาะสมกับการเบิกจายวัสดุของหนวยงาน 

เชน ดินสอสามารถกําหนดหนวยนับเปนโหลหรือแทงก็ได ข้ึนอยูกับจํานวนสั่งจายหนวยงาน 

6. การลงบัญชีวัสดุ จะตองกระทําดวยความละเอียดรอบคอบ จําเปนตองรวดเร็ว ทันเวลา 

เพ่ือใหยอดวัสดุคงเหลือถูกตองตามจริง 

7. กรณีท่ีซ้ือวัสดุ ชนิดเดียวกันในเวลาตางๆ กัน บางครั้งราคาวัสดุอาจไมเทากัน เม่ือลงบัญชี

จายใหใชราคาวัสดุท่ีซ้ือมากอนตัดออกจากบัญชีกอน ราคาวัสดุคงเหลือปลายปจะเปนราคาท่ีซ้ือครั้ง

หลัง โดยสรุปการควบคุมวัสดุ ดําเนินการดังนี้ 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 10 จาก 46 

 

ข้ันตอนการควบคุมวัสดุ 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

1.  เม่ือเจาหนาท่ีไดรับวัสดุแลว ใหจัดทํา

บัญชีวัสดุ ตามแบบที่ กวพ. กําหนด 

โดยแยกประเภทวัสดุ และแยกชนิด

ของวัสดุ การบันทึกรับวัสดุในบัญชี

วัสดุ ใชเอกสารอางอิงตามใบตรวจรับ

พัสดุ ใบสงของ/ใบแจงหนี้ วันเดือนป 

ชื่อผูขาย เลขท่ีเอกสาร ราคาตอหนวย

ซ่ึงรวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว และจํานวน

วัสดุท่ีไดรบัมาใหครบถวน 

- เจาหนาท่ีพัสด ุ

 

2. 

 

 รับใบเบิกของจากผูขอเบิกวัสดุ 

 
 

- เจาหนาท่ีพัสด ุ

 

3. 

 

 

 

 

 

                             มี 

เจาหนาท่ีท่ีรับผิดชอบการควบคุมวัสดุ

ตองตรวจสอบตามใบเบิกของ และ

ตรวจสอบวัสดุท่ีขอเบิก 

ตามบัญชีวัสดุและวัสดุคงคลัง วามี

วัสดุอยูเพียงพอตอการเบิกจายหรือไม 

- เจาหนาท่ีพัสด ุ

 

4. 

 

 

 

 

 

 

                       ไมอนุมัติ 

 

 

- เสนอตอหัวหนาหนวยพัสดุ พิจารณา

อนุมัต ิตามระเบียบฯ ขอ 153 

- กรณีท่ีไมอนุมัติใหแจงผูขอเบิกวัสดุ

ทราบเหตุผลในการไมอนุมัติดวย เชน

วัสดุท่ีขอเบิกไมมีอยูในคลังพัสดุ 
 

- เจาหนาท่ีพัสด ุ

- หัวหนาหนวย 

พัสดุ 

5. 

 

 

 

 

 ใหเจาหนาท่ีพัสดุ จายวัสดุตามรายการ 

ท่ีไดรับอนุมัติ ตามเลขท่ีเอกสารใบเบิก 

และลงบัญชีใหครบถวนตามรายการท่ี 

ขอเบิก 

 

 

- เจาหนาท่ีพัสด ุ

รับวัสดุและบันทึกบัญชีวัสดุ 

เบิกวัสดุ/ใบเบิกของ 

ตรวจสอบบัญชีวัสดุ/วัสดุคงคลัง 

อนุมัติ 

แจงผู 

ขอเบิก 

จายวัสดุและบันทึกบัญชีวัสดุ 

1 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 11 จาก 46 

 

ลําดับ ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน ผูรับผิดชอบ 

6. 

 

 

 ผูขอเบิกวัสดุรับวัสดุและตรวจนับวัสดุ

ใหถูกตองครบถวนตามท่ีไดรับอนุมัติ

และลงลายมือชื่อในใบเบิกของเพ่ือไว

เปนหลักฐาน 

 

 

 

- เจาหนาท่ีพัสด ุ

7. 

 

 

 

 ทุกสิ้นปงบประมาณ ใหเจาหนาท่ีพัสดุ

ทํารายงานวัสดุคงเหลือ โดยสรุปการ

รับ - จาย จํานวนคงเหลือ และมูลคา

ของวัสดุคงเหลือในแตละรายการ ให

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป

ตรวจสอบแลวจึงแจงงานบริหารพัสดุ

ปรับปรุงบัญชีวัสดุคงคลังในภาพรวม

ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

 

- เจาหนาท่ีพัสด ุ

- คณะกรรมการ

ตรวจสอบ พัส ดุ

ประจาํป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

ผูขอเบิกรับวัสดุและตรวจนับ 

วัสดุตามท่ีไดรับอนุมัติ 

ตรวจสอบพัสดุประจําปและ 

รายงานวัสดุคงเหลือ 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 12 จาก 46 

 

ตัวอยางใบเบิกของ 

เลมที่            เลขที่    

สวนราชการ        

ที่    /25          วันที่       เดือน    พ.ศ.    

เรียน         

ดวย            

มีความประสงคขอเบิกสิ่งของสําหรับใชในราชการ ตามรายการขางลางนี้ และมอบให     

         เปนผูรับ 

ลําดับที ่ รายการ 
เบิกคร้ังสุดทาย ขณะน้ี

คงเหลือ 

ขอเบิก

คร้ังน้ี 

จํานวนที่

จาย 
หมายเหตุ 

ว.ด.ป. จํานวน 

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

(ลงชื่อ)       ผูเบิก (ลงชื่อ)          ผูอนุญาต 

(ตําแหนง)      (ตําแหนง)      

       

      เรียน       

             เห็นควรเบิกจายให ตามขอ 153 แหงระเบียบฯ 

 

      (ลงชื่อ)           

(ตําแหนง)      

 

 

(ลงชื่อ)       ผูรับของ

(ตําแหนง)      

        /          /   

 

(ลงชื่อ)       ผูจายของ

(ตําแหนง)      

       /          /   

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 13 จาก 46 

 

ตัวอยางบัญชีวัสดุ 

                 สวนราชการ ............................... 

      หนวยงาน..........(2).................... 

แผนที่................(1)............... 

ประเภท……………..……....(3)………………………….  ชื่อหรือชนิดวัสดุ.........................(4)…………………...  รหัส.................(5).............. 

ขนาดหรือคุณลักษณะ........................................................................................................................................................................ จํานวนอยางสูง...........(7).......... 

หนวยที่นับ...........(6)…..........  ที่เก็บ...........................................................................................................................................  จํานวนอยางต่ํา...........(7).......... 

 

วัน เดือน ป รับจาก/จายให 
เลขที ่

เอกสาร 

ราคาตอหนวย 

(บาท) 

จํานวน 
หมายเหตุ 

รับ จาย คงเหลือ 

  (8)       

         

         

         

         

         



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 14 จาก 46 

 

คําอธิบายตัวอยางบัญชีวัสดุ 

(1)  ใหกรอกเลขแผนท่ีตามลําดับชนิดวัสดุ และทับดวยลําดับหนาบัญชีของวัสดุชนิดนั้นๆ ใน

กรณีแผนเดียวไมพอ เชน มีวัสดุ 100 ชนิด ควรใหลําดับเลขแผนท่ี 1 ถึง 100 วัสดุชนิดใดลงบัญชี

หนาเดียวไมพอใหใชเครื่องหมาย ( / ) แผนท่ี 1 หนา 1 ก็กรอกวา 001/1 หนา 2 ก็กรอกวา 001/2  

สําหรับหนวยงานท่ีมีวัสดุจํานวนมากชนิด ควรใหลําดับประเภท ชนิด และหนา เพ่ือทราบวา

ประเภทใดมีก่ีชนิด เชน ประเภทลําดับท่ี 1 ชนิดท่ี 99 หนาท่ี 1 ก็กรอกวา 01/099/1 ในรหัสวัสดุ 

(2)  ใหระบุชื่อหนวยงานซ่ึงทําหนาท่ีควบคุมหรือเก็บรักษาวัสดุเพ่ือจายใหแกหนวยงานอ่ืน 

(3)  ใหระบุประเภทของวัสดุตามท่ีกําหนดในหนังสือการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณของสํานักงบประมาณ 

(4)  ใหระบุชื่อหรือชนิดของวัสดุ เชน ดินสอดํา ดินสอสี เปนตน และหากหนวยงานใด

ตองการแยกชนิดยอยลงไปอีก โดยจัดทําบัญชีควบคุมยอยลงไปอีกก็ได เชน ดินสอดํา 2B ดินสอ

ดํา 4B ดินสอสีเขียว เปนตน  

(5)  ใหระบุรหัสของวัสดุนั้นๆ ตามท่ีกําหนดไว (ถามี) อาจกําหนดโดยหนวยงานเองก็ได 

(6)  ใหระบุหนวยตามลักษณะของวัสดุและปริมาณที่ใช เชน พัสดุกลางอาจใชหนวยนับ

ดินสอเปนโหลหนวยงานยอยอาจใชหนวยนับของดินสอ เปนแทง แตทั้งนี้หนวยนับสําหรับชองรับ 

ชองจาย ชองคงเหลือ ตองเปนอยางเดียวกัน 

(7)  ใหระบุจํานวนอยางสูงท่ีสมควรจะเก็บไวในคลังพัสดุ และจํานวนอยางตํ่าท่ีหากไมจัดหา

เพ่ิมเติมทําใหงานของทางราชการเสียหาย 

(8)  ใหลงเลขท่ีเอกสารตามลําดับท่ีรับหรือจายแลวแตกรณี โดยควรแยกเปนเอกสารฝายรับ 

(ร.) และเอกสารฝายจาย (จ.) และใหลงเลขท่ีลําดับท่ี 1 ใหม เม่ือข้ึนปงบประมาณใหม ฝายรับเริ่ม

ตั้งแตลําดับ ร.1 ,ร.2 ,ร.3 ….. ฯลฯ ฝายจายเริ่มตั้งแตลําดับ จ.1 , จ.2 , จ.3 ….. ฯลฯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 15 จาก 46 

 

การควบคุมครุภัณฑ 

กรมบัญชีกลาง ไดมีหนังสือท่ี กค 0410/ว338 ลงวันท่ี 5 พฤศจกิายน 2546 กําหนดใหจัดทํา

ทะเบียนคุมทรัพยสินเพียงแบบเดียว เฉพาะทรัพยสินท่ีจัดซ้ือจัดหามาใหม ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ. 

2547 เปนตนไป สวนรายการทรัพยสินเดิมท่ีเคยควบคุมไวท้ัง 2 ทะเบียน (ทะเบียนคุมครุภัณฑ ตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทะเบียนคุมทรัพยสิน) ก็ใหคงไวตามเดิม 

จนกวาทรัพยสินดังกลาวจะไดจําหนายจายโอน ออกไปจากสวนราชการ 

 

ข้ันตอนและวิธีการลงทะเบียนคุมทรัพยสิน 

1.  ใหจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน ตามหนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนที่สุด 

ที่ กค(กวพ) 0408.4/ว129 ลงวันท่ี 20 ตุลาคม 2549 โดยแยกเปนชนิดและประเภทตามหนังสือการ

จําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ดวน

ท่ีสุด ท่ี นร 0704/ว 68 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2558 และท่ี นร 0704/ว 37 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2559 

2.  เมื่อไดรับครุภัณฑและหลักฐานการรับแลว ใหเจาหนาที่พัสดุกําหนดรหัสครุภัณฑ 

ตามลําดับ พรอมท้ังเขียนรหัสครุภัณฑท่ีตัวครุภัณฑทันทีในสวนท่ีมองเห็นไดงาย และใชสีท่ีมองเห็นได

ชัดเจน โดยใหหมายเลขพัสดุตามระบบ FSN (Federal Stock Number)  

3.  พิจารณาครุภัณฑแตละรายการวาเปนชนิดใด ประเภทใด แลวนําไปบันทึกลงในชอง

ตางๆ ของทะเบียนคุมทรัพยสินใหครบถวน 

4.  กําหนดอายุการใชงานตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0423.3/ว238 ลงวันที่ 9 

กันยายน 2557  

5.  เม่ือสิ้นปงบประมาณใหคิดคาเสื่อมราคาทรัพยสินท่ีเขาหลักเกณฑและใหบันทึกในชองคา

เสื่อมราคาและคาเสื่อมราคาสะสม เพ่ือคํานวณหามูลคาสุทธิของทรัพยสินนั้น 

6.  เม่ือมีการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสิน ใหลงรายการซอมแซมและบํารุงรักษานั้นลงใน

ประวัติการซอมบํารุงรักษาทรัพยสินดานหลังทะเบียนคุมทรัพยสินชนิดนั้นๆ 

 

ขอควรทราบเกี่ยวกับทะเบียนคุมทรัพยสิน 

1. ครุภัณฑมูลคาตํ่ากวาเกณฑ ใหบันทึกการควบคุมในทะเบียนคุมทรัพยสิน แตไมคิดคา

เสื่อมราคาตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 04103 /ว48 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2549 

2. เม่ือไดรับครุภัณฑและกําหนดรหัสครุภัณฑแลว ใหเขียนหมายเลขครุภัณฑท่ีไดรับจากงาน

บริหารพัสดุ ไวท่ีตัวครุภัณฑดวย เพ่ือสามารถควบคุมและตรวจสอบได  



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 16 จาก 46 

 

3. เม่ือไดรับครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ (ในชวงปงบประมาณ พ.ศ. 2557 -2558) และกําหนดรหัส

ครุภัณฑแลว  ใหเขียนหมายเลขครุภัณฑท่ีไดรับจากงานบริหารพัสดุ ไวท่ีตัวครุภัณฑดวย เพ่ือสามารถ

ควบคุมและตรวจสอบได  

4. ทรัพยสินท่ีไดรับจากการบริจาคจะตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย

การรับเงินและทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526 และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 151 ดวย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 17 จาก 46 

 

ตัวอยาง ทะเบียนคุมทรัพยสิน 

สวนราชการ.................(1).................... 

หนวยงาน..................(2)....................... 

 
ประเภท......................(3)......................... รหัส..........................(4)............................. ลักษณะ/คุณสมบัติ.................................(5)................................. รุน/แบบ.....................(6).............. 
สถานท่ีต้ัง/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ....................................(7)......................................... ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค..........................................(8).................................................. 
ท่ีอยู....................................................................................(9).......................................................................................... โทรศัพท..................................(10).......................................... 
ประเภทเงิน □  เงินงบประมาณ          □  เงินนอกงบประมาณ         □  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ        □  อ่ืนๆ            
วิธีการไดมา □  ตกลงราคา               □   สอบราคา                    □  ประกวดราคา                     □  วิธีพิเศษ                   □  รับบริจาค 

วัน เดือน ป

(11) 

ท่ีเอกสาร

(12) 

รายการ 

(13) 

จํานวน

หนวย

(14) 

ราคาตอ

หนวย/ชุด/

กลุม 

(15) 

มูลคารวม

(16) 

อายุ 

ใชงาน

(17) 

อัตรา  

คาเสื่อม

ราคา 

(18) 

คาเสื่อมราคา 

ประจําป 

(19) 

คาเสื่อม

ราคาสะสม

(20) 

มูลคาสุทธิ

(21) 

หมายเหตุ

(22) 

            
                        

                        

                        



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 18 จาก 46 

 

(ดานหลัง) 

ประวัติการซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน 

 

ครั้งท่ี 

(23) 

วัน เดือน ป 

(24) 

รายการ 

(25) 

จํานวนเงิน 

(26) 

หมายเหต ุ

(27) 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 19 จาก 46 

 

คําอธิบายทะเบียนคุมทรัพยสิน 

การบันทึกทะเบียนคุมทรัพยสิน ใหบันทึกทะเบียน 1 ใบตอทรัพยสิน 1 รายการ หรือตอชุด

หรือตอกลุมแลวแตกรณี ตลอดอายุการใชงานทรัพยสิน 

1. สวนราชการ ใหระบุชื่อสวนราชการตนสังกัด 

2. หนวยงาน ใหระบุชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบทรัพยสิน 

3. ประเภท ใหระบุประเภทของทรัพยสิน เชน อาคาร สิ่ง

ปลูกสราง หรือครุภัณฑตามการจําแนกประเภท

รายจ า ย ตามงบประมาณของสํ า นั ก ง าน

งบประมาณ 

4. รหัส ใหระบุหมายเลขประจําทรัพยสิน 

5. ลักษณะ/คุณสมบัติ ใหระบุรายละเอียดหรือคุณสมบัติของทรัพยสิน 

6. รุน/แบบ ใหระบุรุนหรือแบบของทรัพยสิน 

7. สถานท่ีตั้ง/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ ใหระบุสถานท่ีต้ังของทรัพยสินหรือหนวยงานท่ี

รับผิดชอบทรัพยสินนั้น เชน หนวยตรวจสอบ

ภายใน สาขาบัญชี เปนตน 

8. ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค ใหระบุชื่อผูขายหรือผู รับจางหรือผูบริจาค

ทรัพยสิน 

9. ท่ีอยู ใหระบุท่ีอยูของผูขายหรือผูรับจางหรือผูบริจาค

ทรัพยสิน 

10. โทรศัพท ใหระบุหมายเลขโทรศัพทของผูขายหรือผูรับจาง

หรือผูบริจาคทรัพยสิน 

11. วัน เดือน ป ใหระบุวัน เดือน ป ท่ีไดรับทรัพยสิน 

12. ท่ีเอกสาร ใหระบุเลขท่ีเอกสารแสดงการไดมาของทรัพยสิน 

13. รายการ ใหระบุชื่อหรือชนิดของทรัพยสิน เชน อาคาร 

สํานักงาน เครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร 

เปนตน 

14. จํานวนหนวย ให ระบุจํ านวนหนวยของทรัพยสินตอหนึ่ ง

รายการ 

15. ราคาตอหนวย/ชุด/กลุม ใหระบุถึงจํานวนเงินท่ีแสดงถึงราคาตอหนวย 

หรือตอชุด หรือตอกลุมของทรัพยสิน 
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ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 20 จาก 46 

 

16. มูลคารวม ใหระบุจํานวนเงินรวมของทรัพยสินท้ังหมด 

17. อายุใชงาน ใหระบุอายุการใชงานของทรัพยสินอยางมี

ประสิทธิภาพท่ีสวนราชการไดเลือกกําหนด

ภายใตหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลังประกาศ 

18. อัตราคาเสื่อมราคา ใหระบุอัตราคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน 

19. คาเสื่อมราคาประจําป ใหระบุจํานวนเงินคาเสื่อมราคาตอป 

20. คาเสื่อมราคาสะสม ใหระบุจํานวนเงินคาเสื่อมราคาท่ีสะสมตั้งแตปท่ี

เริ่มใชทรัพยสินจนถึงปปจจุบัน 

21. มูลคาสุทธิ ใหระบุมูลคาทรัพยสินหลังจากหักคาเสื่อมราคา

ตั้งแตปท่ีเริ่มใชทรัพยสินจนถึงปปจจุบัน 

 กรณีทรัพยสินใดมีมูลคาไมถึง 30,000 บาท ไม

ตองข้ึนเปนบัญชีสินทรัพย ใหใสเครื่องหมายขีด 

(-) ตั้งแตชองท่ี 17 ถึงชองท่ี 21  

22. หมายเหตุ ใหแสดงขอความอ่ืนท่ีจําเปน เชน การจําหนาย

ทรัพยสินออกจากบัญชี เปนตน 

23. ครั้งท่ี ให ระบุลํ าดับครั้ ง ท่ี มี การซอมบํ า รุ ง รั กษา

ทรัพยสิน 

24. วัน เดือน ป  ใหระบุวัน เดือน ป ท่ีซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน 

25. รายการ ให ระบุ คํ าอธิบายรายการซอมบํารุ งรักษา

ทรัพยสิน 

26. จํานวนเงิน ใหระบุจํานวนเงินท่ีใชในการซอมหรือบํารุงรักษา

ทรัพยสิน 

27. หมายเหตุ ใหแสดงขอความอ่ืนท่ีจําเปน เชน การซอมแซม

ท่ีถือเปนคาใชจาย หรือ การซอมแซมท่ีถือเปน

การเพ่ิมทุนของทรัพยสิน เปนตน 
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ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 21 จาก 46 

 

วิธีการคิดคาเส่ือมราคา 

คาเสื่อมราคา เปนการปนสวนมูลคาเสื่อมสภาพของทรัพยสินอยางมีระบบตลอดอายุการใช

งานท่ีไดประมาณไว วิธีการคํานวณคาเสื่อมราคาใหใชวิธีเสนตรง 

คาเสื่อมราคาประจําป ทรัพยสินท่ีบันทึกควบคุมไว เม่ือสิ้นปงบประมาณตองคํานวณคาเสื่อม

ราคาประจําป เพ่ือหามูลคาสุทธิ การคํานวณคาเสื่อมราคาใชวิธีเสนตรง คือ 

 คาเสื่อมราคาประจําป =    ราคาทุนของทรัพยสิน 

 อายุการใชงานของทรัพยสิน 

 หรือ  คาเสื่อมราคาประจําป = ราคาทุนของทรัพยสิน × อัตราคาเสื่อมราคา 

 การนับระยะเวลาการใชงานเพ่ือคํานวณคาเสื่อมราคาใหนับเปนเดือน กลาวคือ ทรัพยสินท่ี

หนวยงานไดรับมาในระหวางวันท่ี 1 – 15 ของเดือนใหคํานวณเต็มเดือน หากไดรับมาตั้งแตวันท่ี 16 

เปนตนไป ใหคํานวณในเดือนถัดไป 

คาเสื่อมราคาสะสม หมายถึง คาเสื่อมราคาของทรัพยสินนั้นตลอดอายุการใชงานท่ีไดมา

จนถึงปจจุบัน 

 คาเสื่อมราคาสะสม = คาเสื่อมราคาตอป × อายุการใชงานของทรัพยสิน คํานวณได 

(ตั้งแตไดมาจนถึงปจจุบัน) 

มูลคาสุทธิของทรัพยสิน หมายถึง ราคาทุนของทรัพยสิน หัก คาเสื่อมราคมสะสม 

มูลคาสุทธิของทรัพยสิน เม่ือครบกําหนดอายุการใชงาน (ปสุดทาย) จะมีมูลคาสุทธิ = 0 บาท 

หากยังสามารถใชประโยชนไดตอไปอีก หรือยังไมไดจําหนายตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ใหคงมูลคาสุทธิของทรัพยสินนั้นในทะเบียนคุมทรัพยสิน = 

1 บาท เสมอ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 22 จาก 46 

 

การตรวจสอบพัสดุประจําป 

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 155 -156 

กําหนดใหมีการแตงตั้งเจาหนาท่ีของหนวยงาน เพ่ือตรวจสอบการรับจายพัสดุ และรายงานผลการ

ตรวจสอบพัสดุประจําป โดยมีข้ันตอนดังนี้ 

1. กอนวันท่ี 30 กันยายนของทุกป ใหหัวหนาสวนราชการแตงตั้งเจาหนาท่ีในสวนราชการ

ของหนวยงานนั้น ซ่ึงมิใชเจาหนาท่ีพัสดุคนหนึ่งหรือหลายคน เพ่ือตรวจสอบการรับจายพัสดุตั้งแตงวด 

วันท่ี 1 ตุลาคมปกอน จนถึงวันท่ี 30 กันยายนปปจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียง

สิ้นงวดนั้น 

2. ในการตรวจสอบ ใหเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการแรกของเดือนตุลาคม

เปนตนไป วารับจายพัสดุถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีอยูตามบัญชีหรือไม มีพัสดุใดชํารุด เสื่อม

คุณภาพหรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชในราชการตอไป แลวใหนําเสนอรายงาน

ผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงต้ังภายใน 30 วันทําการ นับแตวันท่ีเริ่มตรวจสอบพัสดุนั้น เม่ือผู

แตงตั้งไดรับรายงานจากเจาหนาท่ีตรวจสอบแลว ใหสงรายงานเสนอตามลําดับชั้นจนถึงหัวหนาสวน

ราชการ จํานวน 1 ชุด และรายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงิน

แผนดินภูมิภาคแลวแตกรณี จํานวน 1 ชุด 

3. เม่ือหัวหนาสวนราชการไดรับรายงานดังกลาว และปรากฏวามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ 

หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป ก็ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงข้ึนคณะ

หนึ่ง  

กรณีท่ีเห็นชัดเจนวา เปนการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ หรือสูญไปตาม

ธรรมชาติ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการดําเนินการจําหนายตอไปได ถาผลพิจารณาปรากฏ

วาจะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหหัวหนาสวนราชการดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทาง

ราชการ 

 

การจําหนายพัสดุ 

หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชในราชการตอไปจะสิ้นเปลือง

คาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีพัสดุเสนอรายงานตอหัวหนาสวนราชการ เพ่ือพิจารณาสั่งใหดําเนินการ

ตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 157 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 23 จาก 46 

 

1. ขาย ใหดําเนินการขายทอดตลาดกอนแตถาขายโดยวิธีการทอดตลาดแลวไมไดผลดี ใหนํา

วิธีท่ีกําหนดเก่ียวกับการชื้อมาใชโดยอนุโลม เวนแตการขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาชื้อหรือไดมา

รวมกันไมเกิน 100,000 บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไมตองขายทอดตลาดก็ได 

การขายใหแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหารราชการสวน

ทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือ

องคการสถาน  สาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แหงประมวลกฎหมายรัษฎากร ใหขายโดยวิธี

ตกลงราคา 

2. แลกเปล่ียน ใหดําเนินการตามวิธีแลกเปลี่ยนท่ีกําหนดไวในระเบียบฯ ขอ 123-127 

3. โอน ใหโอนแกสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบพัสดุ หนวยงานตาม

กฎหมายบริหารราชการสวนทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซ่ึงมีกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหาร

สวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ หรือองคการสถานสาธารกุศลตามมาตราตรา 47 (7) แหงประมวลกฎหมาย

รัษฎากร ท้ังนั้นใหมีหลักฐานตอกันดวย 

4. แปรสภาพหรือทําลาย การแปรสภาพ เชน เกาอ้ีนักเรียนชํารุด จํานวน 10 ตัว ก็นําขา

และพนักพิงมาแปรสภาพจัดทําเปนเกาอ้ีตัวใหม หรือนําเครื่องพิมพดีดท่ีชํารุดใชงานไมไดมาแปร

สภาพเปนวัสดุฝก แตถาหากโดยสภาพของพัสดุผุพัง ไมสามารถนําไปแปรสภาพไดก็ใหทําลายโดยการ

เผา หรือ ฝง เปนตน 

การดําเนินการตามขอ 1 - 4 โดยปกติจะตองดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 60 วัน นับแต

วันท่ีหัวหนาสวนราชการสั่งการ และสําหรับราชการบริหารสวนภูมิภาคจะตองไดรับความเห็นชอบ

จากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณกอนดวย 

เงินท่ีไดจากการจําหนายพัสดุ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณ หรือ

ขอตกลงในสวนท่ีใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือแลวแตกรณี (ระเบียบฯ ขอ 158) 

 

การจําหนายเปนสูญ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม ขอ 159  

ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือมีตัวผูรับผิดแตไมสามารถชดใชได หรือมีตัว

พัสดุอยู แตไมสมควรดําเนินการตามระเบียบขอ 157 ใหจําหนายพัสดุนั้นเปนสูญ ตามหลักเกณฑ 

ดังตอไปนี้ 

1.  ถาพัสดุนั้นมีราคาซ้ือ หรือไดมารวมกันไมเกิน 500,000 บาท ใหหัวหนาสวนราชการเปน

ผูพิจารณาอนุมัติ 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 24 จาก 46 

 

2.  ถาพัสดุนั้นมีราคาชื้อหรือไดมารวมกันเกิน 500,000 บาท ใหอยูในอํานาจของ

กระทรวงการคลังหรือสวนราชการท่ีกระทรวงการคลังมอบหมายท่ีจะเปนผูพิจารณา 

 

การลงจําหนายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

เม่ือไดดําเนินการจําหนายแลว ใหเจาหนาท่ีพัสดุลงจายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียน

ทันที แลวแจงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินสวนภูมิภาค แลวแตกรณี

ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันลงจายพัสดุนั้น สําหรับการจายพัสดุเปนสูญ ใหแจงกระทรวงการคลัง

หรือสวนราชการท่ีกระทรวงการคลังมอบหมายทราบดวย และพัสดุซ่ึงตองจดทะเบียนตามกฎหมาย 

ใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาท่ีกฎหมายกําหนดดวย ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา

ดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 160 

กรณีท่ีพัสดุของทางราชการเกิดการชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชใน

ราชการตอไป กอนมีการตรวจสอบตามระเบียบฯ ขอ 155 และไดดําเนินการตามกฎหมายหรือ

ระเบียบของทางราชการท่ีเก่ียวของ หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แลวแตกรณีเสร็จสิ้นแลว ถาไมมี

ระเบียบอ่ืนใดกําหนดไวเปนกาลเฉพาะใหดําเนินการตามระเบียบฯ ขอ 157 ขอ 158 ขอ 159 และ 

160 โดยอนุโลม ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

ขอ 161 

 

ผูท่ีเกี่ยวของกับการตรวจสอบและการจําหนายพัสดุประจําป 

1. หัวหนาสวนราชการ หรือ ผูท่ีไดรับมอบอํานาจ มีหนาท่ี 

1.1 แตงตั้งเจาหนาท่ีตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป ตามระเบียบ

พัสดุฯ ขอ 155 (หามแตงตั้งเจาหนาท่ีพัสดุเปนกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป) 

1.2 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบเจาหนาท่ีผูตรวจสอบพัสดุประจําป 

1.3 กรณีพัสดุชํารุดเสื่อมสภาพ และเห็นไดอยางชัดเจนวาเปนการเสื่อมสภาพ เนื่องจาก

การใชงานตามปกติหรือสูญหายไปตามธรรมชาติ ใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการใหดําเนินการ

จําหนายตอไปไดโดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 

1.4 กรณีท่ีเห็นไดชัดเจนวามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ หรือ 

สูญไปตามธรรมชาติหรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป หัวหนาสวนราชการพิจารณาสั่งการให

ดําเนินการจําหนายตอไป 

1.5 แตงตั้งกรรมการสอบหาขอเท็จจริง (ตามระเบียบฯ ขอ 156) 

1.6 พิจารณารายงานผลการสอบหาขอเท็จจริง จากกรรมการฯ 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 25 จาก 46 

 

- กรณีไมตองหาตัวผูรับผิดทางแพง สั่งการใหเจาหนาที่พัสดุ ตรวจสอบสภาพพัสดุ

และเสนอวิธีการจําหนายพิจารณาอนุมัติใหจําหนาย แจงใหกระทรวงการคลังและสํานักงานการ

ตรวจเงินแผนดินภูมิภาคทราบตอไป 

- กรณีตองหาตัวผูรับผิดทางแพง ใหแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผูรับผิดทางแพง 

2. เจาหนาท่ีพัสดุ มีหนาท่ี 

2.1  จัดเตรียมรายการทะเบียนครุภัณฑของหนวยงานและเอกสารท่ีเก่ียวของใหครบถวน

เพ่ือตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป 

2.2  อํานวยความสะดวกใหกับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป ในการตรวจสอบ

พัสดุ 

2.3  เสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการจําหนายพัสดุ ชํารุดเสื่อมสภาพ เพื่อใหหัวหนา

สวนราชการพิจารณาสั่งการ 

2.4  เสนอแตงตั้งคณะกรรมการจําหนายพัสดุ ชํารุดเสื่อมสภาพ ตอหัวหนาสวนราชการ 

2.5  ลงจายพัสดุฯ ตามท่ีไดรับการอนุมัติใหจําหนายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

2.6  รวบรวมเอกสาร ท่ี เ ก่ียวของ กับการตรวจสอบพัสดุประจํ าป  รายงานให

กระทรวงการคลังและสํานักงานการตรวจเงินแผนดินหรือสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคแลวแต

กรณีทราบ 

3. กรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป มีหนาท่ี 

3.1  ตรวจการรับการจายพัสดุ ของงวดตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม ปกอน ถึง 30 กันยายน ป

ปจจุบันวาถูกตองหรือไม 

3.2  ตรวจนับจํานวนพัสดุวัสดุคงเหลือ ณ วันท่ี 30 กันยายน เฉพาะวัสดุท่ียังไมเบิกไปใช

วาคงเหลือตรงตามบัญชีวัสดุหรือไม (วัสดุท่ียังไมไดนําไปใช) 

3.3  ตรวจนับจํานวนครุภัณฑท่ีมีอยูท้ังในหนวยงาน ณ วันท่ี 30 กันยายน วามีครุภัณฑ

คงเหลือมีความถูกตองตามทะเบียนครุภัณฑท่ีไดบันทึกไวหรือไม และตรวจสภาพของครุภัณฑท่ีมีอยู

ท้ังหมดในหนวยงานวามีชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชใน

ราชการ 

3.4  จัดทํารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปเสนอตอผูแตงตั้ง ภายใน 30 วันทําการ 

โดยนับตั้งแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุ 

4. คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง มีหนาท่ี 

4.1  ตรวจสอบสภาพพัสดุท่ีชํารุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไมจําเปนตองใชในราชการ 

ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุเสนอหรือไม 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 26 จาก 46 

 

4.2  พิจารณาวาพัสดุแตละรายการท่ีชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไปนั้น เพราะเหตุใด และ

ตองมีผูรับผิดทางแพงหรือไม โดยสอบถามจากบุคคลท่ีเก่ียวของกับการใชพัสดุนั้น และจะตอง

ตรวจสอบหลักฐานท่ีเก่ียวของ เชน การซอมแซม บํารุงรักษาพัสดุนั้น 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 27 จาก 46 

 

ผังแสดงข้ันตอนการจําหนายพัสดุ 

 
 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 28 จาก 46 

 

ผังแสดงข้ันตอนการจําหนายโดยวิธีการขาย 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 29 จาก 46 

 

แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

 

แผนผังข้ันตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 
 

1.  การตรวจสอบปฏิบัติการ  รวมระยะเวลาดําเนินการ  9  วัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

           

            

 

 

           

           

           

           

           

           

           

           

           

           

            

 

            

จัดทําหนังสือแจง 

การออกตรวจ 

1/2  วัน 

 ประชุมเปดตรวจกับผูบริหาร

หนวยรับตรวจ 

1 - 2  วัน 

 เตรียมกระดาษทําการและศึกษาขอมูล

เก่ียวกับการควบคมุดูแลพัสด ุ

1  วัน 

 

กระดาษทําการ 

-  แจงวัตถุประสงค, ขอบเขต, วิธีการ

การตรวจสอบ 

-  ระยะเวลาการตรวจสอบ 

-  ผูทําหนาท่ีตรวจสอบ 

-  การเสนอรายงานผลการตรวจสอบ 

 

เสนอหัวหนา 

สวนราชการ 
1  วัน 

สํารวจขอมลูเบ้ืองตน 

1  วัน 

 

ปฏิบัติการตรวจสอบ 

3 ½ วัน 

 

แจงคณบดี /ผูอํานวยการของ

หนวยรับตรวจ 

แผนปฏิบัติงานตรวจสอบ 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 30 จาก 46 

 

2.  การรายงานและติดตามผล  รวมระยะเวลาดําเนินการ  47  ½  วัน 

 

           

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

หนวยรับตรวจ 

แฟมขอมูลหลัก 

หนวยรับตรวจ 

-  ทราบ 

-  พิจารณาใหความเห็น 

-  สั่งการ 

กระดาษทําการ 

หนวยรับตรวจ 

1  วัน 

ประชุมปดตรวจกับผูบริหารหนวยรับตรวจและ

เจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ  

(ช้ีแจงประเด็นขอตรวจพบเบ้ืองตน) 

½  วัน 

รางรายงานผลการตรวจสอบ  

และรายงานหัวหนาสวนราชการ 

1  วัน 

แจงหนวยรับตรวจเพ่ือทราบ และปฏิบัติตาม

ขอเสนอแนะ 

1  วัน 

รายงานตอบกลบัการปฏิบัติตามขอเสนอแนะ

จากหนวยรับตรวจ 

15 - 30  วัน 

ติดตามผลการปฏิบัตติาม

ขอเสนอแนะ 

4  วัน 

 

รายงานหัวหนาสวนราชการ 

1  วัน 

-  พิจารณาสั่งการ 

-  ใหหนวยตรวจสอบ 

    ติดตามเพ่ิมเติม 

 

ทราบ 

จัดทําบันทึกแจงผลการตรวจสอบใหหนวยรับตรวจช้ีแจง

การดําเนินงานตามขอเสนอแนะ 

รางประเด็นขอตรวจพบและขอเสนอแนะ 

9  วัน 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 31 จาก 46 

 

การตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ ตองมีการจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 

(Engagement Plan) ซ่ึงเปนรายละเอียดของงานท้ังหมดท่ีผูตรวจสอบภายในไดจัดทําข้ึนไวลวงหนา

เปนลายลักษณอักษรตามท่ีไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน การวางแผนการ

ปฏิบัติงาน ตองอาศัยขอมูลจากการสํารวจขอมูลข้ันตน รวมท้ังผลจากการประเมินระบบการควบคุม

ภายในและการประเมินความเสี่ยง เพ่ือใหครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบท่ีมีความสําคัญ อันจะทํา

ใหการปฏิบัติงานตรวจสอบเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ โดยแผนการปฏิบัติงานสามารถแกไขปรับปรุง

ใหเหมาะสมตามสภาวการณไดตลอดเวลา แผนการปฏิบัติงานประกอบดวยรายละเอียด ดังนี้ 

1.  หนวยรับตรวจ กิจกรรมและประเด็นการตรวจสอบ ควรกําหนดวาเปนแผนการ

ปฏิบัติงานตรวจสอบในกิจกรรมใด ณ หนวยรับตรวจใด และมีประเด็นการตรวจสอบที่สําคัญ

อะไรบาง ในท่ีนี้ขอยกตัวอยาง ดังนี้ 

หนวยรับตรวจ   สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

กิจกรรม   การควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ประเด็นการตรวจสอบ  การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ

พัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม  ในเรื่องการควบคุมและการจําหนายพัสดุ ประกอบดวย การยืม 

การควบคุมการเก็บรักษาพัสดุ การเบิก – จายพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจําป ณ วันสิ้นป  และการ

จําหนายพัสดุ 

 

2.  วัตถุประสงคในการตรวจสอบ ควรกําหนดวาประเด็นการตรวจสอบท่ีกําหนดนั้น จะ

ตรวจสอบโดยมีจุดมุงหมายที่แสดงใหทราบหรือพิสูจนเกี่ยวกับเรื่องอะไรบาง ซึ่งควรกําหนดให

สอดคลองกับวัตถุประสงคการตรวจสอบในแผนการตรวจสอบประจําปดวย ในท่ีนี้ขอยกตัวอยาง

วัตถุประสงคในการตรวจสอบ ดังนี้ 

1)  เพื่อใหทราบวาการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ เปนไปตาม

ระเบียบ/กฎหมาย ท่ีเก่ียวของ 

2)  เพื่อใหทราบถึงสาเหตุที่ทําใหเกิดผลกระทบของการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ ที่ไม

สามารถปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบ/กฎหมาย ท่ีเก่ียวของ 

3)  เพื่อใหทราบวาการบันทึกบัญชีวัสดุถูกตอง ครบถวน เปนปจจุบัน และมีวัสดุ

คงเหลือตรงตามบัญชีหรือไม 

4)  เพ่ือตรวจสอบความคุมคาของการใชประโยชนครุภัณฑ 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 32 จาก 46 

 

3.  ขอบเขตการตรวจสอบ ควรกําหนดปริมาณงานท่ีจะทําการทดสอบหรือตรวจสอบ เพ่ือ

แสดงใหเห็นถึงผลสําเร็จตามวัตถุประสงคในการปฏิบัติงานท่ีกําหนดไว ซ่ึงควรกําหนดใหสอดคลองกับ

ประเด็นการตรวจสอบท่ีกําหนดดวย ดังนี้ 

1)  การรับ – จายวัสดุ ระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 – 30 กันยายน 2559 

2)  สุมตรวจครุภัณฑท่ีจัดซ้ือในปงบประมาณ พ.ศ. 2559 

3)  ตรวจสอบความถูกตองของรายงานพัสดุประจําป 2559 

4)  ตรวจสอบความถูกตอง ครบถวนของการจําหนายพัสดุประจําป 2559 

4.  ระยะเวลาท่ีใชในการตรวจสอบ ควรกําหนดวา จะใชระยะเวลาก่ีวัน ชวงระยะเวลาใด 

โดยคํานึงถึงปริมาณงานและทรัพยากรบคุคลของหนวยตรวจสอบภายใน 

5.  ผูรับผิดชอบในการตรวจสอบ ใหกําหนดรายชื่อผูทําการตรวจสอบกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 33 จาก 46 

 

แผนการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

หนวยตรวจสอบภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี  

ประจาํปงบประมาณ พ.ศ. 2560 
 

หนวยรับตรวจ    

 1. คณะครุศาสตร 9. กองนโยบายและแผน 

 2. คณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 10. กองกลาง 

 3. คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 11. กองพัฒนานักศึกษา 

 4. คณะวิทยาการจัดการ 12. สถาบันวิจัยและสงเสริมศิลปวัฒนธรรม  

 5.  คณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 13. สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 6. คณะเทคโนโลยีการเกษตร 14. สํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน 

 7. คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 8. คณะพยาบาลศาสตร 15. โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
 

กิจกรรมท่ีตรวจ  

 การควบคุมและการจําหนายพัสดุ 
 

ประเด็นการตรวจสอบ    

 การปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม

ในเรื่องการควบคุมและการจําหนายพัสดุ ประกอบดวย การยืม การควบคุมการเก็บรักษาพัสดุ การ

เบิก – จายพัสดุ การตรวจสอบพัสดุประจําป ณ วันสิ้นป  และการจําหนายพัสดุ 
 

วัตถุประสงคในการตรวจสอบ 

1. เพ่ือใหทราบวามีการจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน บัญชีวัสดุ ครบถวนเปนปจจุบัน และมี

การตรวจสอบพัสดุประจําป ณ วันสิ้นป หากมีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพฯ มีการดําเนินการจําหนายตาม

ระเบียบพัสดุฯ หรือไม 

2.  เพ่ือใหทราบวารายการท่ีจัดซ้ือครุภัณฑระหวางป มีการบันทึกรายละเอียดในทะเบียนคุม

ทรัพยสินและมีการพนรหัสหรือเขียนรหัสไวท่ีตัวครุภัณฑครบถวนทุกรายการ 

3. เพ่ือใหทราบวาครุภัณฑมีตัวตนอยูจริงและตรงกับทะเบียนคุมทรัพยสินหรือไม มีสภาพ

เปนอยางไร 

4. เพ่ือใหทราบวามีการบันทึกบัญชีวัสดุถูกตองครบถวนและเปนปจจุบัน รวมท้ังมีการ

จัดทําใบเบิกจายวัสดุ 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 34 จาก 46 

 

ขอบเขตการตรวจสอบ   

1.  การยืม 

 -  ตรวจสอบหลักฐานการยืม – คืนพัสดุ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2556 ถึงวันที่เขา

ตรวจสอบ 

 -  สอบทานการสงคืนพัสดุ เปนไปตามระเบียบท่ีกําหนดหรือไม 

2.  การควบคุมวัสดุ 

 -  ตรวจสอบบัญชีวัสดุ  เอกสารการรับ – จายวัสดุ ระหวางวันที่ 1 ตุลาคม 2556 

ถึงวันท่ีเขาตรวจสอบ 

 -  การสุมตรวจนับวัสดุคงเหลือ ณ วันท่ีเขาดําเนินการตามแผนการปฏิบัติงานของแตละ

หนวยรับตรวจ 

3.  การควบคุมครุภัณฑ 

 -  ตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพยสิน เฉพาะทรัพยสินท่ีไดมาระหวางวันท่ี 1 ตุลาคม 2556 

ถึง 30 กันยายน 2559 

 -  การสุมตรวจครุภัณฑ ท่ีจัดซ้ือในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 2559 

 -  ตรวจสอบการเขียนหรือติดรหัสท่ีตัวครุภัณฑ ท่ีจัดซ้ือในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 – 

2559 

4.  การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป พ.ศ. 2557 - 2559 

 -  ระยะเวลาในการรายงานผลเปนไปตามหนังสือของงานบริหารพัสดุท่ีแจง 

 -  ตรวจสอบความถูกตองของรายงานพัสดุประจําป พ.ศ. 2557 – 2559 

 -  สอบทานการจําหนายพัสดุและกระบวนการดําเนินการจําหนายพัสดุประจําป พ.ศ. 

2557 - 2559 
 

ระยะเวลาในการตรวจสอบ เดือนตุลาคม 2557 – กันยายน 2559 
 

ผูรับผิดชอบ :  1.  นางสถาพร   บุญหม่ัน  รักษาการหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  

 2.  นางสาวเพียงใจ  เรืองชัย  นักตรวจสอบภายใน 
             

ระยะเวลาท่ีใชในการตรวจสอบ   

ตั้งแตเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2559 – พฤษภาคม พ.ศ. 2560 หนวยงานละ 4 วันทําการ 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 35 จาก 46 

 

 วิธีการตรวจสอบ ช่ือผูตรวจสอบ กระดาษทําการ 

1. สอบทานระบบการควบคุมภายในเก่ียวกับการควบคุม

พัสด ุ 

2. ตรวจสอบวาในรอบปท่ีผานมามีการตรวจสอบพัสดุ

ประจําป ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการ

พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แกไขเพิ่มเติม ขอ 155 – 160  

ดังนี้ 

     - มีการแตงตั้งคณะกรรมตรวจสอบพัสดุประจําป 

ภายในเดือนกันยายน หรือไม 

     - คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป รายงานผล

การตรวจสอบพัสดุ ตอผูแตงตั้ง ภายใน 30 วันทําการ 

นับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบ ในวันเปดทําการวัน

แรกของเดือนตุลาคม  และไดสงรายงานใหสวนราชการ

ท่ีเก่ียวของ หรือไม 

     - รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจํ าป  มี

สาระสําคัญ ครบถวนตามท่ีกําหนดไวในระเบียบหรือไม  

     - ตรวจสอบการตรวจนับวัสดุคงคลัง วามีการตีราคา

ทรัพยสินเปนไปตามหลักเกณฑการตีราคา (FIFO)  

หรือไม    

     - กรณีมีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพฯ มีการแตง ต้ัง

คณะกรรมการสอบขอเท็จจริง เพ่ือหาตัวผูรับผิด และมี

การดําเนินการตามระเบียบและกฎหมายท่ีเก่ียวของ 

หรือไม  (กรณีชํารุด เสื่อมสภาพฯ ตามการใชงาน

ตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ไดมีการเสนอหัวหนา

สวนราชการพิจารณาดําเนินการจําหนายตามระเบียบ

หรือไม) 

- กอนการดําเนินการจําหนาย มีการขอความ

เห็นชอบ จากหัวหนาสวนราชการเจาของงบประมาณ

หรือไม     

 

1. นางสถาพร  บุญหม่ัน 

2. นางสาวเพียงใจ  เรืองชัย 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 36 จาก 46 

 

วิธีการตรวจสอบ ช่ือผูตรวจสอบ กระดาษทําการ 

- หลังการดําเนินการจําหนาย มีการตัดจายออกจาก

ทะเบียนคุมทรัพยสิน และรายงานผลใหกับงานบริหาร

พัสดุ ภายใน 30 วัน นับแตวันตัดจายหรือไม 

3. ทําการตรวจนับครุภัณฑ โดยสุมตรวจครุภัณฑ 

พรอมท้ังจัดทํากระดาษทําการ  ดังนี้ 

- มีครุภัณฑใหตรวจนับครบทุกรายการท่ีสุมตรวจ

ถูกตองตรงกับรายการในทะเบียนคุมทรัพยสินหรือไม 

-  ครุภัณฑท่ีตรวจนับมีการเขียนหรือติดรหัสบนตัว

ครุภัณฑและมีการเก็บรักษาไวในท่ีปลอดภัยหรือไม 

- ทะเบียนคุมทรัพยสินมีการลงรายละเอียดไวครบถวน

และมีการบันทึกคาเสื่อมราคา (ทรัพยสินท่ีระบุรายการใหดู

คาเสื่อมราคาจากระบบ กรณีทรัพยสินท่ีไมระบุรายการได

คํานวณคาเสื่อมราคา) ถูกตองหรือไม 

- ตรวจครุภัณฑท่ีซ้ือเพ่ิมระหวางปวามีการบันทึก

รายการในทะเบียนคุมทรัพยสิน  มีการลงรายละเอียดไว

ครบถวน  และมีการใหรหัสครุภัณฑและมีการเขียนหรือติด

รหัสบนตัวครุภัณฑหรือไม 

- ครุภัณฑ ดั งกล าวมีการใช ประโยชน ตรงตาม

วัตถุประสงคหรือไม 

4. ทําการตรวจนับวัสดุ โดยสุมตรวจวัสดุ พรอมท้ังจัดทํา

กระดาษทําการ  ดังนี้ 

- เปรียบเทียบยอดวัสดุท่ีตรวจนับไดกับ บัญชีวัสดุวา

มียอดถูกตองตรงกันหรือไม 

- สุมตรวจการบันทึกรายการรับจายในบัญชีวัสดุกับ

หลักฐานการรับ (ใบสงของ/ใบตรวจรับพัสดุ) หลักฐาน

การจาย(ใบเบิกวัสดุ) มีการเรียงลําดับใบเบิก และมี

ผูอนุมัติหรือไม 

- ตรวจสอบการจัดเก็บวัสดุวาจัดเก็บอยางเปนระบบ

ปลอดภัย และการจายวัสดุเปนระบบ FIFO 

  



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 37 จาก 46 

 

วิธีการตรวจสอบ ช่ือผูตรวจสอบ รหัสกระดาษทําการ 

5. สัมภาษณเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ  และผูท่ีเก่ียวของ

เพ่ือหาสาเหตุท่ีไมปฏิบัติตามระเบียบ และขยายผลการ

ตรวจสอบเพ่ือใหไดหลักฐานเพ่ิมเติมตามท่ีตองการ 

6. สรุปปญหา สาเหตุ ผลกระทบ และแนวทางปรับปรุง

แกไขตางๆ ท่ีไดรับจากการตรวจสอบท้ังหมด 

7. สรุปและรางรายงานผลการปฏิบัติงาน 

 

  

 

 

ผูจัดทํา .................................................. 

       (นางสาวเพียงใจ   เรืองชัย) 

      วันท่ี ................../...................../............. 

  

 

      ผูอนุมัติ .................................................. 

       (นางสถาพร   บุญหม่ัน) 

      วันท่ี ................./..................../................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 38 จาก 46 

 

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ  

ควรกําหนดแนวทางการปฏิบัติงานใหชัดเจนและมีรายละเอียดเพียงพอท่ีจะปฏิบัติงาน 

รวมท้ังใหครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ สอดคลองกับขอบเขตการตรวจสอบปฏิบัติงาน และบรรลุ

วัตถุประสงคท่ีกําหนด แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบควรมีรายละเอียด ดังนี้ 

1) วิธีการตรวจสอบ 

2) แหลงขอมูล 

3) ผูรับผิดชอบ 

4) วันท่ีตรวจสอบ 

5) รหัสกระดาษทําการ 

ในท่ีนี้ขอยกตัวอยางแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ สําหรับเปน

แนวทางในการตรวจสอบการควบคุมดูแลพัสดุ ท้ังนี้สามารถเปลี่ยนแปลงไดตามสถานการณและความ

เหมาะสมของหนวยรับตรวจ ดังนี้ 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 39 จาก 46 

 

แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ แหลงขอมูล ผูรับผิดชอบ 
วันที่ 

ตรวจสอบ 

รหัส 

กระดาษทําการ 

1. ศึกษาทําความเขาใจระบบการควบคุมภายในของ

หนวยรับตรวจในการควบคุมวัสดุของหนวยงาน

หนังสือสั่งการ/ผูรับผิดชอบ ในการดําเนินงาน 

คําสั่งมอบหมายงานของหนวยรับ

ตรวจสายการบังคับบัญชา 

 

นางสถาพร  บุญหมั่น   

นางสาวเพียงใจ  เรืองชัย   

 

พ.ย. 59 – พ.ค. 60  

2. ประชุมเปดตรวจกับหนวยรับตรวจ  

3. ตรวจสอบการควบคุมวัสดุวาเปนไปตามระเบียบ

สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุหรือไม ในเร่ือง

ตางๆ ดังนี้ 

- การจัดทําบัญชีวัสดุ โดยแยกเปนชนิดประเภท 

ตามแบบที่ กวพ.กําหนด 

- การบันทึกการรับ – จาย วัสดุมีเอกสารหลักฐาน

การรับวัสดุ 

- หลักฐานการจายครบถวนและการบันทึกบัญชี

เปนปจจุบัน 

- การเก็บรักษาวัสดุ เปนระเบียบเรียบรอย มีความ

ปลอดภัย 

- บัญชีวัสด ุ

- ใบสงของ /ใบตรวจรับ 

- ใบเบิกวัสด ุ

- รายงานการตรวจสอบพัสดุ

ประจําป  



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 40 จาก 46 

 

วิธีการตรวจสอบ แหลงขอมูล ผูรับผิดชอบ 
วันที่ 

ตรวจสอบ 

รหัส 

กระดาษทําการ 

- สอบทานความถูกตองของวัสดุ โดยสุมตรวจ

นับวัสดุคงเหลือประมาณ 20% วามีจํานวนครบถวน 

ถูกตองตรงตามบัญชี 

4. การตรวจสอบการควบคุมครุภัณฑวาเปนไปตาม

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ และ

หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนที่สุด ที่ กค 0528.2/       

ว33545 ลงวันที่ 16 พ.ย. 44 และการกําหนดรหัส

ครุภัณฑ ตามระบบ  FSN (Federal Stock 

Number) หรือไม ในเร่ืองตางๆ ดังนี้ 

- การจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน โดยแยกเปน

ชนิด ประเภทของครุภัณฑ ตามแบบที่กวพ.กําหนด 

- การบันทึกครุภัณฑ ในปงบประมาณ พ.ศ. 2557 

– 2559 ครบถวน ถูกตอง 

- มีการกําหนดรหัสครุภัณฑถูกตองตามระบบ FSN 

(Federal Stock Number) หรือไม 

 

- ทะเบียนคุมทรัพยสินของหนวย

รับตรวจ 

- รายงานการสํารวจวัสดุครุภัณฑ

ของหนวยรับตรวจ (ขอจากงาน

พัสดุกลาง) 

- ใบสงของ/ใบตรวจรับพัสด ุ

- ใบยืมครุภัณฑ ใบสงมอบ

ครุภัณฑ 

- รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ประจําป 

- หลักฐานการจําหนายและการ

นําเงินสงเปนเงินรายได

มหาวิทยาลยั 

นางสถาพร  บุญหมั่น   

นางสาวเพียงใจ  เรืองชัย   

 

 

  



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 41 จาก 46 

 

วิธีการตรวจสอบ แหลงขอมูล ผูรับผิดชอบ 
วันที่ 

ตรวจสอบ 

รหัส 

กระดาษทําการ 

- มีการลงหมายเลขประจําครุภัณฑ/หมายเลข

สินทรัพยที่ตัวครุภัณฑถูกตองตรงตามทะเบียนคุม

ทรัพยสิน 

- การยืม ผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณ

อักษร แสดงเหตุผลและกําหนดวันสงคืนครุภัณฑ และ

ไดรับการอนุมัติจากหัวหนาสวนราชการหรือไม 

- การเ ก็บ รักษาพัสดุ เปนระ เบียบ เ รียบรอย 

ปลอดภัย และครบถวนถูกตองตรงตามบัญชีหรือ

ทะเบียนหรือไม 

- สอบทานการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ

ประจําป  

- สอบทานการจํ าหน า ยและกระบวนกา ร

ดํ า เนินการจํ าหน ายพัสดุประจํ าป  เปน ไปตาม

ระยะเวลา ถูกตอง ครบถวน มีรายการครุภัณฑตรง

ตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป 

 

- กระดาษทําการทั่วไป 

- กระดาษทําการสอบทานการ

ควบคุมดูแลพัสด ุ

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 42 จาก 46 

 

วิธีการตรวจสอบ แหลงขอมูล ผูรับผิดชอบ 
วันที่ 

ตรวจสอบ 

รหัส 

กระดาษทําการ 

5. สรุปปญหา สาเหต ุผลกระทบและแนวทาง

ปรับปรุงแกไขตางๆ ที่ไดจากการตรวจสอบทั้งหมด 

   

6. ประชุมปดตรวจกับหนวยรับตรวจ    

สรุปผลการตรวจสอบ : เอกสารแนบ 
 

ผูจัดทําแผนการปฏิบัติงาน 

(นางสาวเพียงใจ   เรืองชัย) 

        นักตรวจสอบภายใน ปฏิบัติการ 

        ตุลาคม 2559 

 

 

ผูสอบทานและผูอนุมัติ 

 (นางสถาพร    บุญหม่ัน) 

         รักษาการตําแหนงหัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน  

        ตุลาคม 2559 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 43 จาก 46 

 

เอกสารอางอิง 

1. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการตรวจสอบภายในของสวนราชการ พ.ศ. 2551 

3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0416.2/ว292 ลงวันท่ี 24 กันยายน 2546 เรื่อง แนว

ปฏิบัติการตรวจสอบภายใน 

4. หนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ)0408.4/ว129 ลงวันท่ี 20 

ตุลาคม 2549 เรื่อง การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ 

5. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0423.3/ว238 ลงวันท่ี 9 กันยายน 2557 เรื่อง หลักเกณฑ

การคํานวณคาเสื่อมราคาสินทรัพยถาวรสําหรับหนวยงานภาครัฐ 

6. หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0704/ว 68 ลงวันท่ี 29 เมษายน 2558 เรื่อง 

การปรับปรุงหลกัการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ  

7. หนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี นร 0704/ว 37 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนว

ทางการพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตาม

งบประมาณ 

 

 

 

 

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 44 จาก 46 

 

แบบฟอรมที่ใช 

 

 กระดาษทําการ 

หนวยงานท่ีตรวจสอบ :            รหัสกระดาษทําการ : 

โครงงาน/เรื่องท่ีตรวจสอบ :            เพียงวันท่ี : 

ว/ด/ป ประเด็นท่ีตรวจพบ หมายเหตุ 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 45 จาก 46 

 

กระดาษทําการสอบทานการควบคุมดูแลพัสดุ 
ปงบประมาณ    ต้ังแตเดือน     ถึงเดือน    

หนวยงานท่ีตรวจสอบ       ระหวางวันท่ี            เดือน       พ.ศ.    

 

ลําดับ 

ที่ 
หมายเลขครุภณัฑ รายการ ยี่หอ แบบ ขนาด 

ว/ด/ป  

ที่จัดซ้ือ 
ราคา 

สภาพ การดูแลรักษา 
ทะเบียน

คุม 
การลงรหสั 

หมายเหต ุ
ดี

ใชได 

ไมได

ใช 

ชํารุด

รอซอม 

สิ้น

สภาพ 
รัดกุม 

ไม

รัดกุม 
ทํา 

ไม

ทํา 
มี ไมมี 

ผูเบิก        

                                

                

                

                                

                

 

 

ลงช่ือ ..............................................ผูนําช้ี    ลงช่ือ .............................................. ผูตรวจ 
( ..............................................................)    (………………………………………...………………..) 



 คูมือการปฏิบัติงาน : แนวทางการตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ 

ชื่อหนวยงาน : หนวยตรวจสอบภายใน 

หมายเลขเอกสาร :  

แกไขครั้งท่ี :  - วันท่ีเริ่มใช :  หนา 46 จาก 46 

 

ขอมูลสารสนเทศในการปฏิบัติงาน 

 ในการปฏิบัติงานตรวจสอบการควบคุมและการจําหนายพัสดุ เพ่ือใหการทํางานเกิด

ประสิทธิภาพประสิทธิผล นาเชื่อถือ นั้น ควรมีขอมูลสารสนเทศในการสนับสนุนการปฏิบัติงาน คือ

ฐานขอมูลรายงานการสํารวจวัสดุ ครุภัณฑของหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย 

 

ขอเสนอแนะ 

 เนื่องจากการปฏิบัติงานตรวจสอบคอนขางมีขอปฏิบัติท่ีเก่ียวของกับระเบียบ บุคคลและมี

ขอมูลเก่ียวกับวัสดุ ครุภัณฑ จํานวนมาก ผูตรวจสอบภายในจึงควรปฏิบัติงานอยางระมัดระวังใน

ประเด็นดังตอไปนี้ 

 1. บางหนวยงานมีรายการวัสดุ ครุภัณฑท่ีตองสอบทานเปนจํานวนมาก และอาจจะใช

ระยะเวลามากกวาท่ีกําหนดไวในแผนการตรวจสอบ และมีผลตอเนื่องไปถึงระยะเวลาท่ีกําหนดตาม

มาตรฐานคุณภาพงาน ผูตรวจสอบภายในจึงตองเรงรัดระยะเวลาดําเนินการใหเปนไปตามแผนการ

ตรวจสอบในทุกข้ันตอน 

 2. เปนการตรวจสอบท่ีเก่ียวของกับระเบียบ และหนังสือเวียนหลายฉบับ ผูตรวจสอบภายใน

จําเปนตองศึกษาระเบียบ และหนังสือเวียน ใหละเอียดรอบคอบเพ่ือใชเปนแนวทางการตรวจสอบ 

และใหปฏิบัติงานตรวจสอบไดอยางถูกตอง ครบถวน 

 3. คูมือนี้เปนการดําเนินการครั้งแรก อาจมีขอบกพรอง ผูตรวจสอบภายในควรเก็บรวบรวม

ขอมูลขอบกพรอง เพ่ือปรับปรุงแกไขใหการปฏิบัติงานดานนี้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากข้ึน   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
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