
การจัดทาํรายงานวสัดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจําปี                                 

ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการ

บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560

หมวด 9 การบริหารพสัดุ ส่วนท่ี 3  การบาํรุงรักษา การตรวจสอบพสัดุ 

ขอ้ 213 ภายในเดือนสุดทา้ยก่อนส้ินปีงบประมาณของทุกปี ใหห้วัหนา้

หน่วยงานของรัฐหรือหวัหนา้หน่วยพสัดุตามขอ้ 205 แต่งตั้งผูรั้บผิดชอบใน

การตรวจสอบพสัดุซ่ึงมิใช่เป็นเจา้หนา้ท่ีตามความจาํเป็น เพ่ือตรวจสอบการ

รับจ่ายพสัดุในงวด 1 ปีท่ีผา่นมา (ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม จนถึงวนัท่ี 30 

กนัยายนปีปัจจุบนั) และตรวจนบัพสัดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเ่พียง วนัส้ินงวด

นั้น 



การจัดทาํรายงานวสัดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจําปี                                 

ใหเ้ร่ิมดาํเนินการตรวจสอบพสัดุในวนัเปิดทาํการวนัแรกของ

ปีงบประมาณ เป็นตน้ไป วา่การรับจ่ายถูกตอ้งหรือไม่  พสัดุคงเหลือ             

มีตวัอยูต่รงตามบญัชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพสัดุชาํรุด เส่ือมสภาพ หรือ  

สูญไปเพราะเหตุใด หรือพสัดุใดไม่จาํเป็นตอ้งใชใ้นหน่วยงานของรัฐต่อไป   

แลว้ใหเ้สนอรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวต่อผูแ้ต่งตั้งภายใน  30 วนัทาํ

การ นบัแต่วนัเร่ิมดาํเนินการตรวจสอบพสัดุนั้น

เม่ือผูแ้ต่งตั้งไดรั้บรายงานจากผูรั้บผิดชอบในการตรวจสอบพสัดุแลว้

ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 1 ชุด และส่งสาํเนารายงานไปยงั

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งสาํเนารายงานไปยงั

หน่วยงานตน้สงักดั (ถา้มี) 1 ชุด ดว้ย



โปรแกรมครุภณัฑใ์นระบบ Online และ โปรแกรมสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS

Company  Logowww.themegallery.com

1 โปรแกรมครุภณัฑต์ามเกณฑ ์(เร่ิมใชต้ั้งแต่ปี 2547)   #

2 โปรแกรมค่าครุภณัฑต์ํ่ากวา่เกณฑ ์(เร่ิมใชต้ั้งแต่ปี 2552)   ฿

3 โปรแกรมฐานขอ้มูลส่ิงปลูกสร้าง (เร่ิมใชต้ั้งแต่ปี 2557)

---------------------------------------------------------------------------------

 โปรแกรมสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS (เร่ิมใชต้ั้งแต่ปี 2548)

- ครุภณัฑร์าคาตั้งแต่ 5,000.- บาท ของปีงบประมาณ พ.ศ.2548 – พ.ศ.2562

- ครุภณัฑร์าคาตั้งแต่ 10,000.- บาท ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563

หมายเหตุ สินทรัพยท่ี์มีก่อนมีระบบ GFMIS น้ี ใหท้าํการยกยอดข้ึนระบบฯ ตั้งแต่ปี 

2540-2547 

(ปี2540 -2545 ตั้งแต่ 30,000 บาท ข้ึนไป และ ปี2546-2547 ตั้งแต่ 5,000 บาทข้ึนไป)



สรุปรายงานการรับจ่ายวสัดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจาํปี พ.ศ.2563

แบบท่ี 1 สรุปรายงานวสัดุคงเหลือประจาํปี 

รายงานตรวจนบัครุภณัฑค์งเหลือประจาํปี แบบท่ี 2 - 5 ดงัน้ี

- แบบท่ี 2 เฉพาะรายการครุภณัฑท่ี์ยกยอดเขา้ระบบ GFMIS 

ของปีงบประมาณ 2540 - 2547 เท่านั้น

(ครุภณัฑเ์ก่าท่ีนอกเหนือจากท่ียกยอดเขา้ระบบGFMIS ให้ใส่แบบท่ี 5)

- แบบท่ี 3 มีรหสัสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS

ครุภณัฑร์าคาตั้งแต่ 5,000.- บาท ของปีงบประมาณ พ.ศ.2548 – พ.ศ.2562

ครุภณัฑร์าคาตั้งแต่ 10,000.- บาท ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- แบบท่ี 4 รายงานตรวจนบัครุภณัฑค์งเหลือประจาํปี (ครุภณัฑต์ ํ่ากวา่เกณฑ)์

ครุภณัฑต์ ํ่ากวา่เกณฑ ์(฿) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 – พ.ศ.2563)

- แบบท่ี 5 รายงานตรวจนบัครุภณัฑค์งเหลือประจาํปี

เป็นครุภณัฑ ์(#) ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ท่ีมีการใชง้านอยู ่

และไม่เขา้หลกัเกณฑต์ามแบบท่ี 2 – 4

http://play.kapook.com/dookdik/moji/download-35347


ตวัอยา่ง แบบท่ี 1สรุปรายงานวสัดุคงเหลือ ประจาํปี พ.ศ.2563   

http://play.kapook.com/dookdik/moji/download-35347


ตวัอยา่ง แบบท่ี 2 สรุปรายงานตรวจนบัครุภณัฑค์งเหลือประจาํปี พ.ศ.2563

แบบท่ี 2 ขอให้รวมยอดทีละประเภทครุภณัฑด์ว้ย เพ่ืองานต่อการตรวจสอบกบัระบบ GFMIS



ตวัอยา่ง แบบท่ี 3 สรุปรายงานตรวจนบัครุภณัฑค์งเหลือประจาํปี พ.ศ.2563



ตวัอยา่ง แบบท่ี 4 สรุปรายงานตรวจนบัครุภณัฑค์งเหลือประจาํปี พ.ศ.2563



ตวัอยา่ง แบบท่ี 5 สรุปรายงานตรวจนบัครุภณัฑค์งเหลือประจาํปี พ.ศ.2563



อายุการใช้งานของสินทรัพย์ สําหรับหน่วยงานกรมพฒันาทีด่นิ

Company  Logowww.themegallery.com



อายุการใช้งานของสินทรัพย์ สําหรับหน่วยงานกรมพฒันาทีด่นิ (ต่อ)

Company  Logowww.themegallery.com



วธีิเขา้ไปดึงขอ้มูลแบบท่ี 2 และแบบท่ี 3 จากระบบ GFMIS

เพ่ือใสใ่นแบบฟอร์มท่ี 2 และ 3 ในรายงานครุภณัฑ์คงเหลอืประจําปี2563

เข้าเว็ปกองคลงั fid101.ldd.go.th



วธีิเขา้ไปดึงขอ้มูลแบบท่ี 2 และแบบท่ี 3 จากระบบ GFMIS

ขอ้มูลครุภณัฑ ์(แบบท่ี3) 

ท่ีอยูใ่นเวป็กองคลงัเป็น

ขอ้มูลท่ีดึงจากระบบ

GFMIS ถึงวนัท่ี 31 

พ.ค.63 ถา้มีการจดัซ้ือ

ครุภณัฑเ์พ่ิมเติมอีกให้

หน่วยงานบนัทึกเพ่ิมเติม

เขา้มาดว้ยใน

ปีงบประมาณ2563



ตัวอย่าง ข้อมูลครุภัณฑ์ทีม่ีรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (แบบที ่3)

Company  Logowww.themegallery.com



วธีิเขา้ไปดึงขอ้มูลแบบท่ี 2 และแบบท่ี 3 จากระบบ GFMIS



Company  Logowww.themegallery.com

ตัวอย่าง ข้อมูลครุภัณฑ์ทีม่ีรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (แบบที ่2)



แบบแกไ้ขขอ้มูลครุภณัฑใ์นระบบ Online และสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS



วธีิเขา้ไปดึงแบบฟอร์มต่างๆ ของกลุ่มบริหารสินทรัพย์

เข้าเว็ปกองคลงั fid101.ldd.go.th

- เลือกหน่วยงานในสงักดั กลุม่บริหารสินทรัพย์ แล้วเลือกเมน ูแบบฟอร์ม 



วธีิเขา้ไปดึงแบบฟอร์มต่างๆ ของกลุ่มบริหารสินทรัพย์



ตวัอยา่ง แบบฟอร์ม แจง้ยนืยนัรหสัครุภณัฑ ์Online และรหสัสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS



ตวัอยา่ง แบบฟอร์ม แจง้ยนืยนัรหสัครุภณัฑ ์Online และรหสัสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS



วธีิการเขา้ไปดูคู่มือโปรแกรมต่างๆ ของกลุ่มบริหารสินทรัพย์

เข้าเว็ปกองคลงั fid101.ldd.go.th

- เลือกหน่วยงานในสงักดั กลุม่บริหารสินทรัพย์ แล้วเลือกเมน ูคู่มือโปรแกรมต่างๆ 



กรณีมีขอ้สงสยัเพ่ิมเติมติดต่อ กลุ่มบริหารสินทรัพย ์กองคลงั 
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