




แบบที่ 1  หนาที่ 1

ราคา/หนวย จํานวนเงิน ตรวจ

(บาท) (บาท) นับได

หมายเหตุ

สรุปรายงานวัสดุคงเหลือ ประจําป พ.ศ. 2563

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หนวยงาน     :  ................................................

ศูนยตนทุน    :  ................................................

ลําดับ

วัสดุคงเหลือ

จํานวน หนวยนับรายการ

บันทึกคณะกรรมการ

เกิน ขาด



แบบที่ 1  หนาที่ 2

ราคา/หนวย จํานวนเงิน ตรวจ

(บาท) (บาท) นับได

หมายเหตุ

สรุปรายงานวัสดุคงเหลือ ประจําป พ.ศ. 2563

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หนวยงาน     :  ................................................

ศูนยตนทุน    :  ................................................

ลําดับ

วัสดุคงเหลือ

จํานวน หนวยนับรายการ

บันทึกคณะกรรมการ

เกิน ขาด

จํานวนเงิน (..................................................................................)



แบบที่ 1  หนาที่ 3

ราคา/หนวย จํานวนเงิน ตรวจ

(บาท) (บาท) นับได

หมายเหตุ

สรุปรายงานวัสดุคงเหลือ ประจําป พ.ศ. 2563

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

หนวยงาน     :  ................................................

ศูนยตนทุน    :  ................................................

ลําดับ

วัสดุคงเหลือ

จํานวน หนวยนับรายการ

บันทึกคณะกรรมการ

เกิน ขาด

(สําหรับเจาหนาที่จัดทํารายงาน    และผูควบคุมการจัดทํารายงาน)

ลงชื่อ........................................................................เจาหนาที่รายงาน ลงชื่อ........................................................................ประธานกรรมการ

      (...........................................................)       (................................................................)

ตําแหนง................................................................ ตําแหนง...................................................................

ลงชื่อ........................................................................หัวหนาผูควบคุม ลงชื่อ........................................................................กรรมการ

      (...........................................................)       (................................................................)

ตําแหนง................................................................ ตําแหนง...................................................................

ลงชื่อ........................................................................กรรมการ

      (................................................................)

ตําแหนง...................................................................

(สําหรับคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากกอง/สํานัก/สพข./สพด.

ใหดําเนินการตรวจสอบวัสดุคงเหลือประจําป)



แบบที่ 2  หนาที่ 1

ยืนยัน

วันที่ไดมา มูลคาทุน มูลคาทุน นับได เกิน ขาด ขํารุด เสื่อม 

ของสินทรัพย ของสินทรัพย ของสินทรัพย สภาพ

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น (บาท) - 

ลําดับ รายการครุภัณฑ รหัสครุภัณฑออนไลน

รายงานตรวจนับครุภัณฑคงเหลือประจําป พ.ศ. 2563

หนวยงาน.........................................................

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(เฉพาะรายการครุภัณฑที่ยกยอดเขาระบบ GFMIS ของปงบประมาณ พ.ศ.2540 - พ.ศ.2547 เทานั้น)

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

หมายเหตุ



แบบที่ 2  หนาที่ 2

ยืนยัน

วันที่ไดมา มูลคาทุน มูลคาทุน นับได เกิน ขาด ขํารุด เสื่อม 

ของสินทรัพย ของสินทรัพย ของสินทรัพย สภาพ

ลําดับ รายการครุภัณฑ รหัสครุภัณฑออนไลน

รายงานตรวจนับครุภัณฑคงเหลือประจําป พ.ศ. 2563

หนวยงาน.........................................................

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(เฉพาะรายการครุภัณฑที่ยกยอดเขาระบบ GFMIS ของปงบประมาณ พ.ศ.2540 - พ.ศ.2547 เทานั้น)

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

หมายเหตุ

(สําหรับเจาหนาที่จัดทํารายงาน    และผูควบคุมการจัดทํารายงาน)           (สําหรับคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากกรมฯ ใหดําเนินการตรวจนับครุภัณฑประจําป)

ลงชื่อ........................................................................เจาหนาที่รายงาน           ลงชื่อ........................................................................ประธานกรรมการ

      (.......................................................................)                 (.......................................................................)

ตําแหนง...................................................................           ตําแหนง...................................................................

ลงชื่อ........................................................................หัวหนาผูควบคุม           ลงชื่อ........................................................................กรรมการ

      (.......................................................................)                 (.......................................................................)

ตําแหนง...................................................................           ตําแหนง...................................................................

          ลงชื่อ........................................................................กรรมการ

                (.......................................................................)

          ตําแหนง...................................................................



แบบที่ 3  หนาที่ 1

ยืนยัน

รหัสสินทรัพย วัน/เดือน/ป มูลคาการไดมา มูลคาการไดมา วัน/เดือน/ป นับได เกิน ขาด ขํารุด เสื่อม 

ในระบบGFMIS คิดคาเสื่อม ในระบบ GFMIS ของหนวยงาน ที่ไดรับ สภาพ

ลําดับ รายการครุภัณฑ รหัสครุภัณฑออนไลน จํานวน หมายเหตุ

รายงานตรวจนับครุภัณฑคงเหลือประจําป พ.ศ. 2563 (มีรหัสสินทรัพยในระบบ GFMIS)

หนวยงาน..................................................

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ครุภัณฑราคาตั้งแต 5,000.- บาท ของปงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2562 และครุภัณฑราคาตั้งแต 10,000.- บาท ของปงบประมาณ พ.ศ.2563 )



แบบที่ 3  หนาที่ 2

ยืนยัน

รหัสสินทรัพย วัน/เดือน/ป มูลคาการไดมา มูลคาการไดมา วัน/เดือน/ป นับได เกิน ขาด ขํารุด เสื่อม 

ในระบบGFMIS คิดคาเสื่อม ในระบบ GFMIS ของหนวยงาน ที่ไดรับ สภาพ

ลําดับ รายการครุภัณฑ รหัสครุภัณฑออนไลน จํานวน หมายเหตุ

รายงานตรวจนับครุภัณฑคงเหลือประจําป พ.ศ. 2563 (มีรหัสสินทรัพยในระบบ GFMIS)

หนวยงาน..................................................

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ครุภัณฑราคาตั้งแต 5,000.- บาท ของปงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2562 และครุภัณฑราคาตั้งแต 10,000.- บาท ของปงบประมาณ พ.ศ.2563 )

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น (บาท)



แบบที่ 3  หนาที่ 3

ยืนยัน

รหัสสินทรัพย วัน/เดือน/ป มูลคาการไดมา มูลคาการไดมา วัน/เดือน/ป นับได เกิน ขาด ขํารุด เสื่อม 

ในระบบGFMIS คิดคาเสื่อม ในระบบ GFMIS ของหนวยงาน ที่ไดรับ สภาพ

ลําดับ รายการครุภัณฑ รหัสครุภัณฑออนไลน จํานวน หมายเหตุ

รายงานตรวจนับครุภัณฑคงเหลือประจําป พ.ศ. 2563 (มีรหัสสินทรัพยในระบบ GFMIS)

หนวยงาน..................................................

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ครุภัณฑราคาตั้งแต 5,000.- บาท ของปงบประมาณ พ.ศ.2548 - พ.ศ.2562 และครุภัณฑราคาตั้งแต 10,000.- บาท ของปงบประมาณ พ.ศ.2563 )

(สําหรับเจาหนาที่จัดทํารายงาน และผูควบคุมการจัดทํารายงาน) (สําหรับคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากกรมฯ ใหดําเนินการตรวจนับครุภัณฑประจําป)

ลงชื่อ........................................................................เจาหนาที่รายงาน ลงชื่อ........................................................................ประธานกรรมการ

      (.......................................................................)       (.......................................................................)

ตําแหนง................................................................... ตําแหนง...................................................................

ลงชื่อ........................................................................หัวหนาผูควบคุม ลงชื่อ........................................................................กรรมการ

      (.......................................................................)       (.......................................................................)

ตําแหนง................................................................... ตําแหนง...................................................................

ลงชื่อ........................................................................กรรมการ

      (.......................................................................)

ตําแหนง...................................................................



แบบที่ 4  หนาที่ 1

ยี่หอ วัน/เดือน/ป นับได เกิน ขาด ขํารุด เสื่อม 

ที่ไดรับ สภาพ

รายงานตรวจนับครุภัณฑคงเหลือประจําป พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ)

หนวยงาน.....................................................................

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ (฿) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2552 - พ.ศ.2563)

ลําดับ รายการครุภัณฑ รหัสครุภัณฑออนไลน มูลคาการไดมา จํานวน

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

หมายเหตุ



แบบที่ 4  หนาที่ 2

ยี่หอ วัน/เดือน/ป นับได เกิน ขาด ขํารุด เสื่อม 

ที่ไดรับ สภาพ

รายงานตรวจนับครุภัณฑคงเหลือประจําป พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ)

หนวยงาน.....................................................................

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ (฿) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2552 - พ.ศ.2563)

ลําดับ รายการครุภัณฑ รหัสครุภัณฑออนไลน มูลคาการไดมา จํานวน

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

หมายเหตุ

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น (บาท)



แบบที่ 4  หนาที่ 3

ยี่หอ วัน/เดือน/ป นับได เกิน ขาด ขํารุด เสื่อม 

ที่ไดรับ สภาพ

รายงานตรวจนับครุภัณฑคงเหลือประจําป พ.ศ. 2563 (ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ)

หนวยงาน.....................................................................

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ (฿) ตั้งแตปงบประมาณ พ.ศ.2552 - พ.ศ.2563)

ลําดับ รายการครุภัณฑ รหัสครุภัณฑออนไลน มูลคาการไดมา จํานวน

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

หมายเหตุ

(สําหรับเจาหนาที่จัดทํารายงาน และผูควบคุมการจัดทํารายงาน) (สําหรับคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากกรมฯ ใหดําเนินการตรวจนับครุภัณฑประจําป)

ลงชื่อ........................................................................เจาหนาที่รายงาน ลงชื่อ........................................................................ประธานกรรมการ

      (.......................................................................)       (.......................................................................)

ตําแหนง................................................................... ตําแหนง...................................................................

ลงชื่อ........................................................................หัวหนาผูควบคุม ลงชื่อ........................................................................กรรมการ

      (.......................................................................)       (.......................................................................)

ตําแหนง................................................................... ตําแหนง...................................................................

ลงชื่อ........................................................................กรรมการ

      (.......................................................................)

ตําแหนง...................................................................



แบบที่ 5  หนาที่ 1

ยืนยัน

วันที่ไดมา มูลคาทุน มูลคาทุน นับได เกิน ขาด ขํารุด เสื่อม 

ของสินทรัพย ของสินทรัพย ของสินทรัพย สภาพ

รวมจํานวนเงินทั้งสิ้น (บาท) - 

ลําดับ รายการครุภัณฑ รหัสครุภัณฑออนไลน

รายงานตรวจนับครุภัณฑคงเหลือประจําป พ.ศ. 2563

หนวยงาน.........................................................

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ครุภัณฑ (#) กอนปงบประมาณ พ.ศ.2552 ที่มีการใชงานอยู และไมเขาหลักเกณฑตามแบบที่ 2 - 4 )

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

หมายเหตุ



แบบที่ 5  หนาที่ 2

ยืนยัน

วันที่ไดมา มูลคาทุน มูลคาทุน นับได เกิน ขาด ขํารุด เสื่อม 

ของสินทรัพย ของสินทรัพย ของสินทรัพย สภาพ

ลําดับ รายการครุภัณฑ รหัสครุภัณฑออนไลน

รายงานตรวจนับครุภัณฑคงเหลือประจําป พ.ศ. 2563

หนวยงาน.........................................................

ขอมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

(ครุภัณฑ (#) กอนปงบประมาณ พ.ศ.2552 ที่มีการใชงานอยู และไมเขาหลักเกณฑตามแบบที่ 2 - 4 )

บันทึกคณะกรรมการตรวจนับ

หมายเหตุ

(สําหรับเจาหนาที่จัดทํารายงาน    และผูควบคุมการจัดทํารายงาน)           (สําหรับคณะกรรมการที่ไดรับการแตงตั้งจากกรมฯ ใหดําเนินการตรวจนับครุภัณฑประจําป)

ลงชื่อ........................................................................เจาหนาที่รายงาน           ลงชื่อ........................................................................ประธานกรรมการ

      (.......................................................................)                 (.......................................................................)

ตําแหนง...................................................................           ตําแหนง...................................................................

ลงชื่อ........................................................................หัวหนาผูควบคุม           ลงชื่อ........................................................................กรรมการ

      (.......................................................................)                 (.......................................................................)

ตําแหนง...................................................................           ตําแหนง...................................................................

          ลงชื่อ........................................................................กรรมการ

                (.......................................................................)

          ตําแหนง...................................................................
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