
ธนภร   ฉิมพดั
กลุ่มบริหารสินทรัพย ์กองคลัง

ตุลาคม 2565

แนวทางการตรวจสอบการรับ-จ่าย พสัดุ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565



การจดัท ารายงานวสัดุ-ครุภณัฑ์คงเหลือประจ าปี

ตามพระราชบญัญติัการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560 
และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซ้ือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560

หมวด 9 การบริหารพสัดุ ส่วนท่ี 3  การบ ารุงรักษา การตรวจสอบพสัดุ ขอ้ 213 
ภายในเดือนสุดทา้ยก่อนส้ินปีงบประมาณของทุกปี  ใหห้วัหนา้หน่วยงานของรัฐหรือหวัหนา้
หน่วยพสัดุตามขอ้ 205  แต่งตั้งผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบพสัดุซ่ึงมิใช่เป็นเจา้หนา้ท่ีตาม
ความจ าเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพสัดุในงวด 1 ปีท่ีผา่นมา (ตั้งแต่วนัท่ี 1 ตุลาคม จนถึง
วนัท่ี 30 กนัยายนปีปัจจุบนั)  และตรวจนบัพสัดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเ่พียงวนัส้ินงวดนั้น 



ใหเ้ร่ิมด าเนินการตรวจสอบพสัดุในวนัเปิดท าการวนัแรกของปีงบประมาณ 
เป็นตน้ไป วา่การรับจ่ายถูกตอ้งหรือไม่   พสัดุคงเหลือ มีตวัอยูต่รงตามบญัชีหรือทะเบียน
หรือไม่  มีพสัดุช ารุด เส่ือมสภาพ หรือ  สูญไปเพราะเหตุใด หรือพสัดุใดไม่จ าเป็นตอ้งใช้
ในหน่วยงานของรัฐต่อไป  แลว้ใหเ้สนอรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวต่อผูแ้ต่งตั้งภายใน  
30 วนั ท าการ นบัแต่วนัเร่ิมด าเนินการตรวจสอบพสัดุนั้น

เม่ือผูแ้ต่งตั้งไดรั้บรายงานจากผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบพสัดุแลว้ใหเ้สนอ
หวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 1 ชุด และส่งส าเนารายงานไปยงัส านกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 1 ชุด 
พร้อมทั้งส่งส าเนารายงานไปยงัหน่วยงานตน้สงักดั (ถา้มี) 1 ชุด ดว้ย

การจดัท ารายงานวสัดุ-ครุภณัฑ์คงเหลือประจ าปี



หนังสือแจ้งเวยีน ขอให้ตรวจสอบและแจ้งวสัดุ-ครุภณัฑ์คงเหลือประจ าปี พ.ศ.2565



เวบ็ไซต์กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลงั เลือกเมนูย่อย แบบฟอร์ม

http://play.kapook.com/dookdik/moji/download-3072


เวบ็ไซต์กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลงั เลือกเมนูย่อย แบบรายงานวสัดุ -ครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปี

http://play.kapook.com/dookdik/moji/download-3072


สรุปรายงานการรับจ่ายวสัดุ-ครุภณัฑค์งเหลือประจ าปี พ.ศ.2565
• แบบท่ี 1 สรุปรายงานวสัดุคงเหลือประจ าปี 

• รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปี แบบที ่2 - 5 ดงันี้

- แบบท่ี 2 เฉพาะรายการครุภณัฑท่ี์ยกยอดเขา้ระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2540 - 2547 เท่านั้น 

**(โดยใหใ้ชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากกองคลงัส่งใหห้น่วยงาน)**

***(ครุภณัฑเ์ก่าท่ีนอกเหนือจากท่ียกยอดเขา้ระบบGFMIS ใหใ้ส่แบบท่ี 5)***

- แบบท่ี 3 มีรหสัสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS

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

ครุภณัฑร์าคาตั้งแต่ 10,000.- บาท ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – พ.ศ.2565

- แบบท่ี 4 รายงานตรวจนบัครุภณัฑค์งเหลือประจ าปี (ครุภณัฑต์ ่ากวา่เกณฑ)์

ครุภณัฑต์ ่ากวา่เกณฑ ์(฿) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 – พ.ศ.2565

- แบบท่ี 5 รายงานตรวจนบัครุภณัฑค์งเหลือประจ าปี

เป็นครุภณัฑ ์(#) ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ท่ีมีการใชง้านอยู ่และไม่เขา้หลกัเกณฑต์ามแบบท่ี 2 – 4



การควบคุมและตรวจสอบความถูกตอ้งของระบบบริหารครุภณัฑ ์Online กรมพฒันาท่ีดิน

การเก็บ

การบันทกึ

การเบกิจ่าย

การจ าหน่าย
พัสดุ

การบ ารุงรักษา

การยมืการตรวจสอบ

การบริหารพสัดุ



โปรแกรมครุภณัฑใ์นระบบ Online และ โปรแกรมสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS
รายงานแบบที ่2 , 3



ระบบบริหารครุภัณฑ์ Online
รายงานแบบท่ี 2 - 5

สินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS
รายงานแบบท่ี 2 และ 3

สรุปรายงานตรวจนบัครุภณัฑค์งเหลือประจ าปี พ.ศ.2565

รายงานแบบที ่2 - 5



สรุปรายงานการรับจ่ายวสัดุ-ครุภณัฑค์งเหลือประจ าปี พ.ศ.2565
• แบบท่ี 1 สรุปรายงานวสัดุคงเหลือประจ าปี 

• รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจ าปี แบบที ่2 - 5 ดงันี้

- แบบท่ี 2 เฉพาะรายการครุภณัฑท่ี์ยกยอดเขา้ระบบ GFMIS ของปีงบประมาณ 2540 - 2547 เท่านั้น 

**(โดยใหใ้ชข้อ้มูลท่ีไดจ้ากกองคลงัส่งใหห้น่วยงาน)**

***(ครุภณัฑเ์ก่าท่ีนอกเหนือจากท่ียกยอดเขา้ระบบGFMIS ใหใ้ส่แบบท่ี 5)***

- แบบท่ี 3 มีรหสัสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS

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

ครุภณัฑร์าคาตั้งแต่ 10,000.- บาท ของปีงบประมาณ พ.ศ.2563 – พ.ศ.2565

- แบบท่ี 4 รายงานตรวจนบัครุภณัฑค์งเหลือประจ าปี (ครุภณัฑต์ ่ากวา่เกณฑ)์

ครุภณัฑต์ ่ากวา่เกณฑ ์(฿) ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2552 – พ.ศ.2565

- แบบท่ี 5 รายงานตรวจนบัครุภณัฑค์งเหลือประจ าปี

เป็นครุภณัฑ ์(#) ก่อนปีงบประมาณ พ.ศ.2552 ท่ีมีการใชง้านอยู ่

และไม่เขา้หลกัเกณฑต์ามแบบท่ี 2 – 4

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


การเข้าเวบ็ไซต์กองคลงั เพ่ือดงึข้อมูลยกยอดในระบบ GFMIS (แบบที่ 2)



ตัวอย่างหน่วยงานส่วนกลาง ทีด่ึงข้อมูลยกยอดในระบบ GFMIS (แบบที่ 2)



ตัวอย่างหน่วยงานส่วนภูมิภาค ทีด่ึงข้อมูลยกยอดในระบบ GFMIS (แบบที่ 2)



การเข้าเวบ็ไซต์กองคลงั เพ่ือดงึข้อมูลรายงานสินทรัพย์ จากระบบ GFMIS (แบบที่ 3)



ตวัอยา่ง รายงานสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS

รหัสสินทรัพย์ GFMIS น าไปใส่ในรายงานแบบที่ 3 **ดงึข้อมูลจากระบบฯ ณ วนัที่ 25 ก.ย.65**



ตวัอยา่ง กรณีหน่วยงานส่วนกลาง (ส านกั/กอง จดัซ้ือครุภณัฑฯ์) 
ใหท้ าแบบแจง้ยนืยนัรหสัครุภณัฑ ์Online และรหสัสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS





ตวัอยา่งรหสัครุภณัฑใ์นระบบ ออนไลน์ และรหสัสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS



ตวัอยา่ง ครุภณัฑต์ามเกณฑ ์#



ตวัอยา่ง ครุภณัฑต์ามเกณฑ ์#
จอ Monitor + CPU (ชุด)

7440-001-0160 กค.#9 ส/ท 100000016799



ตวัอยา่ง ครุภณัฑต์ ่ากวา่เกณฑ ์฿



อายกุารใชง้านของสินทรัพย ์ส าหรับหน่วยงานกรมพฒันาท่ีดิน

Company  Logo www.themegallery.com



การคิดค่าเส่ือมราคา/ค่าเส่ือมราคาสะสม

Company  Logo www.themegallery.com



ขอ้แนะน าเพิ่มเติม ส าหรับการบนัทึกของคณะกรรมการตรวจนบั

ใชง้านไดป้กติ (นบัได)้- ของนัน้มีอยู่จรงิ และจ านวนครบถว้น
- ครุภณัฑต์อ้งติดสติกเกอรใ์หเ้รยีบรอ้ยและมีรหสัครุภณัฑใ์นระบบ online กบัรหสั
สนิทรพัย ์ในระบบ GFMISถกูตอ้งตรงกบัท่ีรายงาน

ช ารุด – ของทีย่ังไม่หมดอายุการใช้งาน  (ตามตารางท่ีก าหนดอายกุารใชง้านไว)้ 
และใชง้านไมไ่ด ้แต่อาจจะสามารถซ่อม ปรบัปรุงใหใ้ชง้านไดต้ามปกติ หรอืถา้กรณีท่ีซ่อม
ไมไ่ด ้อยู่ระหว่างรอสง่คืนเพ่ือจะจ าหน่ายต่อไป

สญูหาย - ไมม่ีครุภณัฑใ์หต้รวจนบั (ตรวจไมพ่บ) แนะน าใหห้น่วยงานหาของใหเ้จอ  
หรอืหาส าเนาใบสง่คืน แนบเป็นหลกัฐานใหช้ดัเจน 

สง่คืน – หน่วยงานไดส้ง่คืนครุภณัฑแ์ลว้ ก่อนท่ีคณะกรรมการจะเขา้มาตรวจสอบ     
(ตอ้งมีแนบส าเนาใบสง่คืนเป็นหลกัฐานประกอบดว้ย)

เสื่อมสภาพ – ของทีห่มดอายุการใช้งานแล้ว (ตามตารางท่ีก าหนดอายกุารใชง้านไว)้ 
และใชง้านไดไ้มเ่ต็มประสทิธิภาพ แต่อาจจะสามารถซ่อม ปรบัปรุงใหใ้ชง้านไดต้ามปกติ 
หรอืถา้กรณีใชง้านไมไ่ด ้และไมส่ามารถซ่อมได ้อยู่ระหว่างรอสง่คืนเพ่ือจะจ าหน่ายต่อไป



ตวัอยา่ง แบบท่ี 1 สรุปรายงานวสัดุคงเหลือ ประจ าปี พ.ศ.2565  

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


ตวัอยา่ง แบบท่ี 2 สรุปรายงานตรวจนบัครุภณัฑค์งเหลือ ประจ าปี พ.ศ.2565   

ปัญหารายงานแบบท่ี 2
กรณีท่ีครุภณัฑท่ี์มีอยูจ่รงิ           

มีรายการไมต่รงกบัรายการ      
ยกยอดเขา้ระบบ GFMIS

ยกตวัอยา่งเชน่ 
– กรณีสว่นกลาง มีการสง่คืน
ครุภณัฑ ์ในชว่งตน้ปีงบประมาณ 
2566 คืนคลงัก่อนท่ีกรรมการจะ
เขา้ตรวจฯ ตอ้งแนบเอกสาร
หลกัฐานการสง่คืนประกอบดว้ย
- กรณีสว่นภมูิภาคไดมี้การตดั
จ าหนา่ยไปแลว้แตไ่มไ่ดแ้จง้
ปรบัปรุงบญัชีในระบบ GFMIS

ใหแ้นบหลกัฐานการจ าหนา่ย
และแจง้กลุม่บรหิารสินทรพัย์
เพ่ือปรบัปรุงรายการใหต้อ่ไป

แบบท่ี 2 ขอใหร้วมยอดทีละประเภทครุภณัฑด์ว้ย เพ่ือง่ายตอ่การตรวจสอบกบัในระบบ GFMIS

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


ตวัอยา่ง แบบท่ี 3 สรุปรายงานตรวจนบัครุภณัฑค์งเหลือ ประจ าปี พ.ศ.2565   
**ตอ้งมีรหสัสินทรัพย์ GFMIS = รหสัครุภณัฑ์ Online **

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


ตวัอยา่ง แบบท่ี 4 สรุปรายงานตรวจนบัครุภณัฑค์งเหลือ ประจ าปี พ.ศ.2565   

**ตอ้งมีรหสัครุภณัฑ ์Online ** =

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


ตวัอยา่ง แบบท่ี 5 สรุปรายงานตรวจนบัครุภณัฑค์งเหลือ ประจ าปี พ.ศ.2565   

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


ข้อควรระวงั ช่อง “จ านวน” เจ้าหน้าทีผู้่จัดท ารายงาน ต้องใส่ยอดรวมจ านวนทั้งส้ินมาให้ด้วย 
เพ่ือให้คณะกรรมการตรวจนับครุภัณฑ์ สามารถตรวจสอบและรวมยอดรวมให้ตรงกนักบัเจ้าหน้าทีฯ่ ได้อย่างถูกต้อง



ตวัอยา่ง (หนา้สุดทา้ย) ของทุกแบบฟอร์ม



ตัวอย่าง แบบที ่2 ของเดมิ



ตัวอย่าง แบบที ่3 ของเดมิ



ตัวอย่าง แบบที ่3 ของเดมิ (ต่อ)



ตัวอย่าง แบบที ่4 ของเดมิ (฿)



ตัวอย่าง แบบที่ 4 ของเดมิ ฿ (ต่อ)



ตัวอย่าง แบบที่ 5 ของเดมิ



ระบบบริหารครุภณัฑ์ Online

กรณทีีห่น่วยงานไม่ทราบปีงบประมาณทีไ่ด้รับ (รหัสจะลงท้ายด้วย99)

***ใส่ในแบบรายงานที ่4 *****ใส่ในแบบรายงานที ่2 หรือ 5 **



ตัวอย่าง แบบที่ 5 ของเดมิ (ต่อ) 



ตัวอย่าง แบบที่ 5 ของเดมิ (ต่อ) 



เวบ็ไซต์กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลงั เลือกเมนูย่อย แบบฟอร์ม

http://play.kapook.com/dookdik/moji/download-3072


เวบ็ไซต์กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลงั เลือกเมนูย่อย คู่มือปปรแกรม

http://play.kapook.com/dookdik/moji/download-3072


กรณมีีข้อสงสัยเพิม่เติม 
ตดิต่อกลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลงั



ขอบคุณค่ะ

แนวทางการการตรวจสอบการรับ-จ่ายพสัดุ
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