
 



 

ค ำน ำ 

การตรวจสอบภายในเป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหาร ช่วยในการประเมินผลสัมฤทธิ์  
ในการบริหารงานทั้งในด้านการด าเนินงานและการควบคุมภายในองค์กร การควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน ก็เป็นหนึ่ง
ในงานที่ส าคัญ และคู่มือการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน ซ่ึงเป็นหนึ่งในเครื่องมือของผู้ตรวจสอบภายใน
ที่ใช้ในการปฏิบัติงานเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นมาตรฐาน เพ่ิมประสิทธิภาพและคุณภาพงานตรวจสอบภายใน
และเป็นมาตรฐานการบริหารและควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และผู้ที่เกี่ยวข้องยังสามารถใช้เป็นแนวทางปฏิบัติ 
ในการบริหารและควบคุมการใช้วัสดุ  ทรัพย์สิน  ให้ เกิดประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าอีกด้วย   
และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้คงให้ประโยชน์แก่ผู้ที่น าไปใช้งานและมีข้อผิดพลาดประการใดในคู่มือฉบับนี้ 
ผู้เขียนขอน้อมรับเพื่อน าไปปรับปรุงแก้ไขต่อไป 
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บทท่ี 1 

บทน ำ 

1. วัตถุประสงค ์
 1) เพ่ือเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ประสิทธิภาพ คุณภาพ ในการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ 

ทรัพย์สิน  
 2) เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
 3) เพ่ือเป็นคู่มือในการตรวจสอบที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ และเผยแพร่

ให้กับบุคคลผู้สนใจ 

2. ขอบเขต 
คู่มือการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน จะกล่าวถึงวิธีการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ 

ทรัพย์สิน และระเบียบ กฎหมาย ค าสั่งที่เก่ียวข้อง ที่ใช้ในการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน 

3. ประโยชน์ที่คำดว่ำจะได้รับ 
  1) การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพ่ิมข้ึน 
  2) การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายในเป็นแนวทางเดียวกัน 
  3) เป็นเครื่องมือส าหรับผู้ตรวจสอบภายในใช้ปฏิบัติในการตรวจสอบ เรื่อง การควบคุมวัสดุ 
ทรัพย์สิน   

4. กฎหมำย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง ในกำรตรวจปฏิบัติกำรด้ำนกำรควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน  
1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2) หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี นร (กวพ 1202/ว 116 ลงวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2535) 
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0528.2/ว 33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกายน 2544 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ได้ก าหนดวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน ซึ่งสรุปในส่วนที่หน่วยงานถือปฏิบัติตามระเบียบไว้
ดังนี้ 
กำรเก็บและกำรบันทึก 

ข้อ ๒๐๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 
(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการ  

ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย 
    ส าหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้ 

(๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชี
หรือทะเบียน 

กำรเบิกจ่ำยพัสดุ 
ข้อ ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้น

เป็นผู้เบิก 

ข้อ ๒๐๕ การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ 
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ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชี  
หรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 

ข้อ ๒๐๖ หน่วยงานของรัฐใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอ่ืนให้อยู่
ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ทราบด้วย 

กำรยืม 
ข้อ ๒๐๗ การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะกระท ามิได ้

ข้อ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร 
แสดงเหตุผลและก าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
(๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติ  

จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

ข้อ ๒๐๙ ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย
หากเกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่าย
ของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงิน 
ตามราคาท่ีเป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

(๑) ราชการสว่นกลาง และราชการส่วนภูมภิาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ท่ีกระทรวงการคลังก าหนด 
(๒) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 

หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ก าหนด 
(๓) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 

ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระท าได้เฉพาะ 
เมื่อหน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทันการ 
และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน 
และให้มีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้  โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุ 
เป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 

ข้อ ๒๑๑ เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืม 
ไปคืนภายใน ๗ วัน นับแต่วันครบก าหนด 

กำรบ ำรุงรักษำ 
ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพ 

ที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงด้วย 
ในกรณีที่พัสดุเกิดการช ารุด ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพ

พร้อมใช้งานโดยเร็ว 
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กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 

หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๐๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ 
ตามความจ าเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่
เพียงวันสิ้นงวดนั้น 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรก 
ของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
หรือไม่ มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันท าการ นับแต่วันเริ่มด าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น 

เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ ๑ ชุด และส่งส าเนารายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุด พร้อมทั้งส่งส าเนารายงานไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุด ด้วย 

ข้อ ๒๑๔ เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ ๒๑๓  
และปรากฏว่ามีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้น าความในข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ 
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได ้

ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป 

กำรจ ำหน่ำยพัสดุ 
ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป

จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการ
ตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 

(๑) ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี 
ให้น าวิธีที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 

(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะขาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 

(ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)
แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

(ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าว พ้นระยะเวลา
การใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมายท าการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจ าหน่าย 
เป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น 
ณ เวลาที่จะท าการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีท่ีเป็นพัสดุที่ไม่มีการจ าหน่าย
ทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งานรวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้ง
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ของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าว  
โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย 

หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ 
(๒) แลกเปลี่ยน ให้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
(๓) โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) 

แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
(๔) แปรสภาพหรือท าลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐก าหนดการด าเนินการ

ตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ 

ข้อ ๒๑๖ เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ
แล้วแต่กรณี 

กำรจ ำหน่ำยเป็นสูญ 
ข้อ ๒๑๗ ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้

หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไมส่มควรด าเนินการตามข้อ ๒๑๕ ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

(๒) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ให้ด าเนินการดังนี้ 
(ก) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอ านาจของกระทรวงการคลัง 

เป็นผู้อนุมัติ 
(ข) ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

หรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ 
(ค) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 

รัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินการจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่งแตกต่าง
ไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้วให้รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 

กำรลงจ่ำยออกจำกบัญชีหรือทะเบียน 
ข้อ ๒๑๘ เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ ๒๑๕ และข้อ ๒๑๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น 

ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแต่ 
วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

ส าหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลา 
ที่กฎหมายก าหนดด้วย 

ข้อ ๒๑๙ ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปหรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ ๒๑๓ และได้ด าเนินการ ตามกฎหมายว่าด้วย 
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอ่ืนใด
ก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ ให้ด าเนินการตามข้อ ๒๑๕ ข้อ ๒๑๖ ข้อ ๒๑๗ และข้อ ๒๑๘ โดยอนุโลม

4 

คู่มือกำรตรวจสอบกำรควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน 
 



คู่มือกำรตรวจสอบกำรควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน 
 

บทท่ี 2 
ขั้นตอนกำรควบคมุวัสดุและทรัพย์สิน 
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บทท่ี 3 
กระบวนกำรปฏิบัติงำนกำรตรวจสอบ 

1. วิธีกำรตรวจสอบวัสด ุ

ประเด็นกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ แหล่งข้อมูล เครื่องมือ 

1. ตรวจสอบความถูกต้อง 
ในการลงบัญชีวัสดุตามท่ี
ระเบียบทางราชการก าหนด 
และหนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง
ได้แก่ 
 - ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 
- หนังสือส านักนายกรัฐมนตรี 
นร (กวพ 1202/ว 116 
ลว. 1 เม.ย. 35 

1. ตรวจสอบแบบบัญชีวัสดุว่าใช้ตามแบบตัวอย่างที่ กวพ. ก าหนด 1. บัญชีวัสด ุ กระดาษท าการวัสดุ 
2. ตรวจสอบการลงบัญชีวัสดุว่ามีการแยกเป็นชนิด และจัดเก็บบัญชีอย่างเป็นระบบ 
ง่ายและสะดวกต่อการค้นหา 

1. บัญชีวัสด ุ กระดาษท าการวัสดุ 

3. ตรวจสอบจ านวนและรายละเอียดที่ลงรับในบัญชีวัสดุเปรียบเทียบกับจ านวน 
และรายละเอียดในหลักฐานการรับพัสดุแต่ละรายการว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ 

1. บัญชีวัสด ุ
2. หลักฐานการรับพัสดุ 
    - ใบส่งของ/ใบตรวจรับของ 
    - หลักฐานการรับบริจาค 
    - หลักฐานแสดงการรับวัสดุ 
จากหน่วยงานอื่นที่มอบให้ 

กระดาษท าการวัสดุ 

4. ตรวจสอบจ านวนและรายละเอียดที่ลงจ่ายในบัญชีวัสดุเปรียบเทียบกับจ านวน  
และรายละเอียดในหลักฐานการจ่ายพัสดุแต่ละรายการว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่ 

1. บัญชีวัสด ุ
2. หลักฐานการจ่ายวัสดุ 
    - ใบเบิกวัสด ุ

กระดาษท าการวัสดุ 

2. ตรวจนับวสัดุคงเหลือ 
เปรียบเทียบกับบัญชีวัสดุ 

1. ตรวจนับวัสดุคงเหลือเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในบัญชีวัสดุ ว่ามีวัสดุคงเหลือ
ครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามบัญชีวัสดุ โดยสุ่มตรวจสอบตามรายการที่เห็นสมควร 

1. บัญชีวัสด ุ
2. วัสดุคงเหลือที่สุ่มตรวจสอบ 

กระดาษท าการวัสดุ 

3. ตรวจสอบสถานที่และวิธีการ
เก็บรักษาวัสดุ 

1. ตรวจสอบว่าสถานที่จัดเก็บวัสดุเหมาะสม ปลอดภัย เพียงใด  กระดาษท าการวัสดุ 

 2. ตรวจสอบวิธีการจัดเก็บวัสดุว่าจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อการเบิกจ่ายหรือไม่  กระดาษท าการวัสดุ 
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2. วิธีกำรตรวจสอบทรัพย์สิน 

ประเด็นกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ แหล่งข้อมูล เครื่องมือ 

1. ตรวจสอบวิธีการควบคุม 
ทรัพย์สินของหน่วยงานว่า 
จัดท าได้ถูกต้องครบถ้วน 
และ เป็ นปั จจุ บั น  ตามที
ระเบียบทางราชการก าหนด 
ได้แก่ 
 - ระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุ พ.ศ. 2560 
 - หนังสือกรมบัญชีกลาง กค 
(กวพ) 0408.4/ว 129  
ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2549 
 - หนังสือกรมบัญชีกลาง 
กค 0528.2/ว 33545 
ลงวันที่  16 พฤศจิกายน 
2544 

 

1. ตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพย์สินว่าใช้ตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนดหรือไม่ 1. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน กระดาษท าการครุภัณฑ์ 

2. ตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน ว่ามีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนตามแบบ
ที่ก าหนดหรือไม ่

1. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน กระดาษท าการครุภัณฑ์ 

3. ตรวจสอบการลงทะเบียนคุมทรัพย์สินว่า มีการแยกเป็นชนิด ประเภทของทรัพย์สิน
หรือไม ่

1. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน กระดาษท าการครุภัณฑ์ 

4. ตรวจสอบรายละเอียดการบันทึกข้อมูลทรัพย์สินในทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
กับรายละเอียดหลักฐานการรับพัสดุที่มีสาระส าคัญว่าถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน 
หรือไม่ เช่น วัน เดือน ปี ที่ได้มา ราคาที่ได้มา (รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม) จ านวนหน่วย 
ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม อายุการใช้งาน ฯลฯ 

1. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
2. หลักฐานการรับพัสดุ 
    - หลักฐานการตรวจรับพัสดุ  
หรือใบส่งของ (กรณีท่ีเป็นการจัดซื้อ) 
    - หลักฐานการบริจาค 
    - หลักฐานการรับมอบครุภัณฑ์ 

กระดาษท าการครุภัณฑ์ 

5. ตรวจสอบหมายเลขครุภัณฑ์ว่า มีการเขียนหรือพ่นหมายเลขครุภัณฑ์ก ากับไว้ที่
ตัวทรัพย์สิน ทุกรายการ ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

1. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน กระดาษท าการครุภัณฑ์ 

6. ตรวจสอบความมีอยู่จริงของทรัพย์สินเปรียบเทียบกับทะเบียนคุมทรัพย์สินว่า
ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน ทุกรายการ โดยสุ่มตรวจสอบตามรายการที่เห็นสมควร 

1. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน กระดาษท าการครุภัณฑ์ 
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คู่มือกำรตรวจสอบกำรควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน 
 



ประเด็นกำรตรวจสอบ วิธีกำรตรวจสอบ แหล่งข้อมูล เครื่องมือ 

 7. ตรวจสอบการยืมพัสดุ (ครุภัณฑ์/ทรัพย์สิน) ว่ามีการจัดท าหลักฐานการยืม 
เป็นลายลักษณ์อักษรตามระเบียบฯ ที่ก าหนด 

1. หลักฐานการยืม กระดาษท าการครุภัณฑ์ 

 8. ตรวจสอบข้อมูลการซ่อมแซมทรัพย์สินจากเอกสารการจัดซื้อจัดจ้างว่าได้บันทึก
ไว้ด้านหลังของทะเบียนคุมทรัพย์สินครบถ้วน 

1. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน กระดาษท าการครุภัณฑ์ 

 9. ตรวจสอบการจัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปีว่ามีการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี มีการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
ต่อผู้แต่งตั้ง ภายในระยะเวลาที่ระเบียบฯ ก าหนดไว้ และผู้แต่งตั้งมีการรายงานไปยัง
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานต้นสังกัด
หรือไม ่

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ  
    ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
2. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

กระดาษท าการครุภัณฑ์ 

 10. ตรวจสอบการจ าหน่ายพัสดุว่ามีการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง  
และหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ มีการสั่งด าเนินการจ าหน่ายตามวิธีการที่ระเบียบฯ ได้
ก าหนดไว้ เมื่อด าเนินการจ าหน่ายแล้ว มีการแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่น
ทราบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุ 

1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 
    สอบหาข้อเท็จจริง 
2. หนังสือสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่าย 
3. รายงาน สตง. เรื่อง การจ าหน่ายพัสดุ 

กระดาษท าการครุภัณฑ์ 

 11. ตรวจสอบทะเบียนคุมทรัพย์สินกับรายละเอียดหลักฐานการจ าหน่ายพัสดุ  
ว่าเจ้าหน้าที่มีการลงจ่ายครุภัณฑ์ (ทรัพย์สิน) ที่จ าหน่ายแล้ว ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
ที่ช่องหมายเหตุ ครบถ้วน ถูกต้อง  

1. ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
2. เอกสารหลักฐานการจ าหน่ายพัสดุ 

กระดาษท าการครุภัณฑ์ 
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คู่มือกำรตรวจสอบกำรควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน 
 



3. ข้อสังเกตในกำรตรวจสอบ 
รำยกำรที่หน่วยรับตรวจมักจะไม่ปฏบิัติตำมระเบียบ ในกำรควบคมุวัสดุ 

1. จัดท าบัญชีวัสดุ ไม่เป็นไปตามแบบตัวอย่างที่ กวพ. ก าหนด และไม่แยกเป็นชนิดของวัสดุ 
2. จัดท าบัญชีวัสดุ ไม่ครบถ้วนทุกรายการ 
3. บันทึกรายการรับ – จ่ายวัสดุ ไม่เป็นปัจจุบัน 
4. ไม่มีหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุ เช่น ใบเบิกวัสดุ หรือไม่มีการลงลายมือชื่อเบิกใช้ 
 5. เจ้าหน้าที่ผู้เบิกใช้ ลงลายมือชื่อผู้เบิกใช้ ไม่ครบถ้วน 
 6. การจัดเก็บไม่ปลอดภัย ไม่มีกุญแจเปิด – ปิด 

รำยกำรที่หน่วยรับตรวจมักจะไม่ปฏบิัติตำมระเบียบ ในกำรควบคมุทรัพย์สิน 
1. จัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน ไม่เป็นไปตามแบบที่กรมบัญชีกลางได้ก าหนดไว้ 
2. ครุภัณฑ์ที่ได้รับจัดสรร มีหมายเลขครุภัณฑ์ก ากับไว้ แต่เจ้าหน้าที่พัสดุ ไม่ได้บันทึกรายการ  

ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
3. ครุภัณฑ์ที่ได้รับบริจาค ไม่พบหลักฐานการรับบริจาค และไม่ได้บันทึกรายการในทะเบียนคุม

ทรัพย์สิน 
4. รายการที่มีในทะเบียนคุมทรัพย์สิน บางรายการไม่มีในรายงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
5. รายการที่มีในทะเบียนคุมทรัพย์สิน มีหมายเลขครุภัณฑ์ แต่ไม่ได้ก ากับไว้บนตัวครุภัณฑ์ 
6. จากการตรวจสอบพบครุภัณฑ์ แต่ไม่พบหมายเลขครุภัณฑ์ และไม่ได้บันทึกรายการครุภัณฑ์ 

ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
7. รายการที่มีในทะเบียนคุมทรัพย์สิน เมื่อได้ตรวจสอบแล้ว ไม่พบครุภัณฑ์ให้ตรวจสอบ 
8. หมายเลขครุภัณฑ์ ที่ได้ก ากับไว้บนตัวครุภัณฑ์ไม่ชัดเจน และใช้กระดาษติดบนตัวครุภัณฑ์ 

เสี่ยงต่อการหลุดหาย 
9. จัดเก็บครุภัณฑ์ที่ช ารุดไม่สามารถซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ตามปกติ ไว้ใน

ส านักงานหลายรายการ และไม่ด าเนินการจ าหน่ายตามทีร่ะเบียบฯ ได้ก าหนดไว้ 
10. ครุภัณฑ์ที่มีการซ่อมแซม ไม่พบการบันทึกประวัติการซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สิน ด้านหลัง

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
11. เมื่อมีการจ าหน่ายครุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ไม่มีการบันทึกรายการลงจ่ายในทะเบียนคุมทรัพย์สิน  

ที่ช่องหมายเหตุ ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางได้ก าหนดไว้ 
12. แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปีล่าช้า เกินระยะเวลาที่ระเบียบฯ ได้ก าหนดไว้ 
 13. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปีต่อผู้แต่งตั้งล่าช้า เกินระยะเวลาที่ระเบียบฯ ได้ก าหนดไว้ 
 14. มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี แต่ไม่พบการรายงานการตรวจสอบพัสดุ

ประจ าปี  
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คู่มือกำรตรวจสอบกำรควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภำคผนวก
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ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

เรื่อง รำยกำรตรวจสอบ 

ผลกำรตรวจสอบ 
ผลกำรด ำเนินงำน/

ปัญหำอุปสรรค มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

หมวด ๙ กำรบริหำรพัสดุ 
ส่วนที่ ๑ กำรเก็บ กำรบันทึก กำรเบิกจ่ำย 
กำรเก็บและกำรบันทึก 

ข้อ ๒๐๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบ
พัสดุแล้ว ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑) ลงบัญชีหรือทะเบียน เพื่อควบคุม
พัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และแสดงรายการ
ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด 
โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียน 
ไว้ประกอบรายการด้วย 

 (๒) เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้อง 
ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 

    
    
 

1. มีการจัดท าบัญชีวัสดุหรือไม่ 

   

2. การจัดท าบัญชีวัสดุเป็นไปตามแบบ
ตัวอย่างที ่กวพ. ก าหนด หรือไม่ 

   

3. การลงบัญชีวัสดุ มีการแยกเป็นชนิด 
และจัดเก็บบัญชีอย่างเป็นระบบ ง่ายและ
สะดวกต่อการค้นหา หรือไม่ 

   

4. มีการบันทึกรายการลงรับวัสดุในบัญชี
วัสดุ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงตาม
หลักฐานการรับพัสดุ หรือไม่ 

   

5. สถานที่จัดเก็บวัสดุเหมาะสม ปลอดภัย
หรือไม่ 

   

6. มีการจัดเก็บวัสดุเป็นหมวดหมู่ สะดวก
ต่อการเบิกจ่าย หรือไม่ 

   

กำรเบิกจ่ำยพัสดุ 
ข้อ ๒๐๕ การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้า

หน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ 
ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก
และเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือ
ทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่าย
ไว้เป็นหลักฐานด้วย 

 
7. มีการบันทึกรายการลงจ่ายวัสดุในบัญชี

วัสดุ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงตาม
หลักฐานการจ่ายพัสดุ หรือไม่ 

   

ส่วนที่ ๒ กำรยืม 
ข้อ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภท 

ใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระท าได้
เฉพาะเมื่อหน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็น 
ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะด าเนินการ
จัดหาได้ไม่ทันการและหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
มีพัสดุนั้น ๆ  พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหาย
แก่หน่วยงานของรัฐของตน และให้มีหลักฐานการยืม
เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงาน
ของรัฐผู้ยืมจะต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด 
และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐ
ผู้ให้ยืม 

 
8. กรณีที่มีการยืมวัสดุ มีการจัดท าหลกัฐาน

การยืมวัสดุ ตามระเบียบฯ ที่ก าหนดไว้หรือไม่ 
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ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

เรื่อง รำยกำรตรวจสอบ 

ผลกำรตรวจสอบ 
ผลกำรด ำเนินงำน/

ปัญหำอุปสรรค มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ส่วนที่ ๓ กำรบ ำรุงรักษำ กำรตรวจสอบ 
กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 

ข้อ ๒๑๓  ภายในเดือนสุดท้าย 
ก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๐๕ 
แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่
เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจ าเป็น เพื่อตรวจสอบ
การรับจ่ายพัสดุในงวด ๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจ
นับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริม่
ด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรก 
ของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้อง
หรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชี 
หรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมคุณภาพ 
หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็น 
ต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอ
รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้ง
ภายใน ๓๐ วันท าการ นับแต่วันเริ่มด าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น 

เมื่อผู้แต่งตั้ งได้รับรายงานจาก
ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ๑ ชุด และส่งส าเนา
รายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ๑ ชุด 
พร้อมทั้งส่งส าเนารายงานไปยังหน่วยงานต้น
สังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุด ด้วย 

 
 

9. ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หน่วยงานมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
หรือไม่ 

 
 
 
 

  

 

10. หลังจากแต่งตั้ งคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปีแล้ว คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี ได้ตรวจสอบและ
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
ต่อผู้แต่งตั้งภายในระยะเวลาที่ระเบียบฯ 
ก าหนดไวห้รือไม่ 
 
 
 
 

  

 

11. เมื่อผู้แต่ งตั้ งได้รับรายงานการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปีจากคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปีแล้ว ผู้แต่งตั้งได้
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
ไปยั งหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ส านักงาน 
การตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงานต้นสังกัด 
หรือไม่ 
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คู่มือกำรตรวจสอบกำรควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน 
 



หนังสือส ำนักนำยกรัฐมนตรี นร (กวพ) 1202/ว 116 ลงวันที ่1 เมษำยน พ.ศ. 2535 

เรื่อง รำยกำรตรวจสอบ 

ผลกำรตรวจสอบ 
ผลกำรด ำเนินงำน/

ปัญหำอุปสรรค มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

แบบฟอร์มบัญชีวัสดุ  
ตามหนังสือส านักนายกรัฐมนตรี  

นร (กวพ) 1202/ว 116 ลงวันที่ 1 เมษายน 
พ.ศ. 2535 เรื่อง ตัวอย่างเอกสารประกวดราคา
ซื้อ – จ้าง สัญญาต่าง ๆ  หนังสือค้ าประกัน บัญชีวัสดุ 
และทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 

 
1. มีการจัดท าบัญชีวัสดุเป็นไปตามแบบ

ตัวอย่างที ่กวพ. ก าหนด หรือไม่ 
  

 

2. การจัดท าบัญชีวัสดุ มีการบันทึกข้อมูล
ตามแบบตัวอย่างที่ กวพ.ก าหนด ครบถ้วน 
ถูกต้อง ทุกรายการ หรือไม่ 

  
 

 

 
 
 

  

คู่มือกำรตรวจสอบกำรควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน 
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คู่มือกำรตรวจสอบกำรควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน 
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คู่มือกำรตรวจสอบกำรควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน 
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ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

เรื่อง รำยกำรตรวจสอบ 

ผลกำรตรวจสอบ 
ผลกำรด ำเนินงำน/

ปัญหำอุปสรรค มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

หมวด ๙ กำรบริหำรพัสดุ 
ส่วนที่ ๑ กำรเก็บ กำรบันทึก กำรเบิกจ่ำย 
กำรเก็บและกำรบันทึก 

ข้อ ๒๐๓ เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบ
พัสดุแล้ว ให้ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

(๑ )  ลงบัญชีหรือทะเบียน  
เพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด 
แ ล ะ แ ส ด ง ร า ย ก า ร ต า ม ตั ว อ ย่ า ง ที่
คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยให้มี
หลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้
ประกอบรายการด้วย 

(๒) เก็บรักษาพัสดุ ให้ เป็น
ระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วน
ถูกต้อง ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 

 
 

 

   

1. มีการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินหรือไม่    
2. การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็นไป

ตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดหรือไม่ 
   

3. การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน มีการ
บันทึกข้อมูลตามแบบที่กรมบัญชีกลางก าหนด 
ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกรายการ หรือไม่ 

   

4. มีการจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน โดยแยก
เป็นชนิด ประเภทของทรัพย์สินหรือไม่ 

   

5. การบันทึกข้อมูลทรัพย์สินในทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกับหลักฐาน
การรับพัสดุหรือไม่ 

   

6. มีการเขียนหรือพ่นหมายเลขครุภัณฑ์
ก ากับไว้ที่ตัวทรัพย์สิน ทุกรายการ ถูกต้อง 
ครบถ้วน ตรงตามทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

   

7. สุ่มตรวจนับทรัพย์สินกับทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน ถูกต้อง ครบถ้วน ตรงกัน หรือไม่ 

   

8. สถานที่เก็บรักษา มีความปลอดภัยหรือไม่    
ส่วนที่ 2 กำรยืม 

ข้อ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภท 
ใ ช้ ค ง รู ป  ใ ห้ ผู้ ยื ม ท า ห ลั ก ฐ า น ก า ร ยื ม 
เป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและก าหนด
วันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 

(๑) การยืมระหว่างหน่วยงาน
ของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐผู้ให้ยืม 

(๒) การให้บุคคลยืมใช้ภายใน
สถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้อง
ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน ซึ่งรับผิดชอบ
พัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ ของ
หน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 

 
9. กรณีที่มีการยืม มีการจัดท าหลักฐานการ

ยืมตามระเบียบฯ ท่ีก าหนดไว้ หรือไม่ 

   

คู่มือกำรตรวจสอบกำรควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน 
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ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

เรื่อง รำยกำรตรวจสอบ 

ผลกำรตรวจสอบ 
ผลกำรด ำเนินงำน/

ปัญหำอุปสรรค มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ส่วนที่ ๓ กำรบ ำรุงรักษำ กำรตรวจสอบ 
กำรบ ำรุงรักษำ 

ข้อ ๒๑๒ ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มี
ผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง 
ให้อยู่ในสภาพท่ีพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดย
ให้มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและ
ระยะเวลาในการซ่อมบ ารุงด้วย 

ในกรณีที่ พั สดุ เ กิ ดการ ช า รุ ด  
ให้หน่วยงานของรัฐด า เนินการซ่อมแซม 
ให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว 

 
 

10. เมื่อมีการซ่อมแซมทรัพย์สิน เจ้าหน้าที่
พัสดุ ได้มีการบันทึกข้อมูลการซ่อมแซมทรพัยส์นิ  
ไว้ด้านหลังของทะเบียนคุมทรัพย์สินครบถ้วน 

 

   

กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
ข้อ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดท้าย

ก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุ 
ตามข้อ ๒๐๕ แต่งตั้ งผู้ รับผิดชอบในการ
ตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความ
จ าเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 
๑ ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คง
เหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง 
ให้ เ ริ่ มด า เนินการตรวจสอบพัสดุ ในวัน 
เปิดท าการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป 
ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือ 
มีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ 
 มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป
เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ 
ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 
๓๐ วันท าการ นับแต่วันเริ่มด า เนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น 

เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจาก
ผู้ รั บผิ ดชอบในการตรวจสอบพัสดุ แล้ ว 
ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ๑ ชุด และ
ส่งส าเนารายงานไปยังส านักงานการตรวจเงิน
แผ่นดิน ๑ ชุด พร้อมท้ังส่งส าเนารายงานไปยัง
หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) ๑ ชุด ด้วย 

 
11. ก่อนสิ้นปีงบประมาณ หน่วยงาน 

มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี หรือไม่ 

 

   

12. หลังจากแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปีแล้ว คณะกรรมการฯ ได้ตรวจสอบ
และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
ต่อผู้แต่งตั้ งภายในระยะเวลาที่ระเบียบฯ 
ก าหนดไวห้รือไม่ 

 

 

   

13. เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปีจากคณะกรรมการฯแล้ว ผู้แต่งตั้ง
ได้รายงานไปยังหัวหน้าหน่วยงานของรั ฐ 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน และหน่วยงาน
ต้นสังกัดหรือไม ่

   

 

คู่มือกำรตรวจสอบกำรควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน 
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ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 

เรื่อง รำยกำรตรวจสอบ 

ผลกำรตรวจสอบ 
ผลกำรด ำเนินงำน/

ปัญหำอุปสรรค มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

ข้อ ๒๑๔ เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงาน
จากผู้ รั บผิ ดชอบในการตรวจสอบพัสดุ 
ตามข้อ ๒๑๓ และปรากฏว่ามีพัสดุช ารุด 
เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้
ใ นหน่ ว ย ง านของรั ฐ ต่ อ ไ ป ก็ ใ ห้ แ ต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง 
โดยให้น าความในข้อ ๒๖ และข้อ ๒๗ มาใช้
บั งคับ โดยอนุ โลม  เ ว้นแต่ กรณีที่ เห็นได้ 
อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจาก
การใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้
ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้ 

14. หลังจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี รายงานว่ามีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ 
หรือสูญไป ผู้แต่งตั้งได้แต่งตั้งคณะกรรมการ
สอบทานข้อเท็จจริง เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง
หรือไม่ 

 

   

ส่วนที่ ๔ กำรจ ำหน่ำยพัสดุ 
ข้อ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบ

แล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ 
ในหน่ วยงานของรั ฐต่ อ ไปจะสิ้ น เปลือง
ค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่ เสนอรายงาน 
ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณา 
สั่งให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด 

 
15. เมื่อคณะกรรมการสอบทานข้อเท็จจริง

ได้ตรวจสอบแล้ว หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
ได้พิจารณาสั่งด าเนินการจ าหน่ายตามวิธีการ 
ที่ระเบียบได้ก าหนดไว้หรือไม่ 

   

กำรลงจ่ำยออกจำกบัญชีหรือทะเบียน 
ข้อ ๒๑๘ เมื่อได้ด าเนินการตาม

ข้อ ๒๑๕ และข้อ ๒๑๗ แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ 
ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที 
แล้วแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
ทราบ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น 

ส าหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียน
ตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดด้วย 

 
16. เมื่อมีการจ าหน่ายพัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ 

มีการบันทึกรายการลงจ่ายในทะเบียนคุมทรัพย์สิน  
ในช่องหมายเหตุ ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกรายการ 
หรือไม่ 

   

17. เมื่อด าเนินการจ าหน่ายพัสดุเรียบร้อย
แล้ว หน่วยงานมีการรายงานการจ าหน่ายพัสดุ
ไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือไม่ 

   

คู่มือกำรตรวจสอบกำรควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน 
 

 24 



หนังสือกรมบัญชีกลำง กค 0528.2/ว 33545 ลงวันที่ 16 พฤศจิกำยน 2544 

เรื่อง รำยกำรตรวจสอบ 

ผลกำรตรวจสอบ 
ผลกำรด ำเนินงำน/

ปัญหำอุปสรรค มี/ใช่ 
ไม่มี/
ไม่ใช่ 

แบบฟอร์มทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง กค 

0528.2/ว 33545 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2544 เรื่อง การตีราคาทรัพย์สิน 

 
1. การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สินเป็นไปตาม

แบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนดหรือไม่ 

   

2. การจัดท าทะเบียนคุมทรัพย์สิน มีการ
บันทึกข้อมูลตามแบบท่ีกรมบัญชีกลางก าหนด 
ครบถ้วน ถูกต้อง ทุกรายการ หรือไม่ 

   

 

คู่มือกำรตรวจสอบกำรควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน 
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ผู้จัดท ำ 
1. นางสาวนพวรรณ เกิดมั่น   ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 

2. นางสาวรุ่งทิพย์   ปุ่นบรรลือเดช  ต าแหน่ง  นักวิชาการเงินและบัญชี 
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