
แนวทางการตรวจสอบการรับ-จ่าย พสัดุ 

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ธนภร   ฉิมพดั
กลุ่มบริหารสินทรัพย ์กองคลงั

�� ก�ย�����



การจัดทาํรายงานวสัดุ-ครุภณัฑ์คงเหลือประจําปี                                 

ตามพระราชบญัญติัการจดัซือจดัจา้งและการบริหารพสัดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลงัวา่ดว้ยการจดัซือจดัจา้งและการ

บริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560

หมวด 9 การบริหารพสัดุ ส่วนที 3  การบาํรุงรักษา การตรวจสอบ

พสัดุ ขอ้ 213 ภายในเดือนสุดทา้ยก่อนสินปีงบประมาณของทุกปี ให้

หวัหนา้หน่วยงานของรัฐหรือหวัหนา้หน่วยพสัดุตามขอ้ 205 แต่งตงั

ผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบพสัดุซึงมิใช่เป็นเจา้หนา้ทีตามความจาํเป็น

เพือตรวจสอบการรับจ่ายพสัดุในงวด 1 ปีทีผา่นมา (ตงัแต่วนัที 1 ตุลาคม 

จนถึงวนัที 30 กนัยายนปีปัจจุบนั) และตรวจนบัพสัดุประเภททีคงเหลืออยู่

เพียงวนัสินงวดนนั 



การจัดทาํรายงานวสัดุ-ครุภณัฑ์คงเหลือประจําปี                                 

ใหเ้ริมดาํเนินการตรวจสอบพสัดุในวนัเปิดทาํการวนัแรกของ

ปีงบประมาณ เป็นตน้ไป วา่การรับจ่ายถูกตอ้งหรือไม่  พสัดุคงเหลือ             

มีตวัอยูต่รงตามบญัชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพสัดุชาํรุด เสือมสภาพ หรือ  

สูญไปเพราะเหตุใด หรือพสัดุใดไม่จาํเป็นตอ้งใชใ้นหน่วยงานของรัฐต่อไป   

แลว้ใหเ้สนอรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวต่อผูแ้ต่งตงัภายใน  30 วนั

ทาํการ นบัแต่วนัเริมดาํเนินการตรวจสอบพสัดุนนั

เมือผูแ้ต่งตงัไดรั้บรายงานจากผูรั้บผดิชอบในการตรวจสอบพสัดุแลว้

ใหเ้สนอหวัหนา้หน่วยงานของรัฐ 1 ชุด และส่งสาํเนารายงานไปยงั

สาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดิน 1 ชุด พร้อมทงัส่งสาํเนารายงานไปยงั

หน่วยงานตน้สังกดั (ถา้มี) 1 ชุด ดว้ย



โปรแกรมครุภณัฑใ์นระบบ Online และ โปรแกรมสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS

Company  Logowww.themegallery.com

���โปรแกรมครุภณัฑต์ามเกณฑ ์�เริมใชต้งัแต่ปี ��������#

���โปรแกรมค่าครุภณัฑต์าํกวา่เกณฑ ์�เริมใชต้งัแต่ปี �������฿

�� โปรแกรมฐานขอ้มูลสิงปลูกสร้าง �เริมใชต้งัแต่ปี �����

���������������������������������������������������������������������������������

� โปรแกรมสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS �เริมใชต้งัแต่ปี �����

� ครุภณัฑร์าคาตงัแต่ ������� บาท ของปีงบประมาณ พ�ศ.�����y พ�ศ�����

� ครุภณัฑร์าคาตงัแต่ �������� บาท ของปีงบประมาณ พ�ศ������เป็นตน้ไป

หมายเหตุ สินทรัพยที์มีก่อนมีระบบ GFMIS นี ใหท้าํการยกยอดขึนระบบฯ ตงัแต่ปี ����������

�ปี2540 -254� ตงัแต่ ������ บาท ขึนไป และ ปี��������� ตงัแต่ ����� บาทขึนไป�



ตวัอยา่งรหสัครุภณัฑใ์นระบบ ออนไลน์ และรหสัสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS



ďīġħĜľĬā�ķĔĔęħĝ łě�ķĂ ĿāĜıēĜīēĝĥīĤþĝĲĚīčċ ł�Online และรหสัสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS



ตวัอยา่ง แบบฟอร์ม แจง้ยนืยนัรหสัครุภณัฑ ์Online และรหสัสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS



ตวัอยา่ง รายงานสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS



ตวัอยา่ง รายงานสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS



ďīġħĜľĬā�þĝĲĚīčċ łďŃŕĬûġľĬĶûčċ ł�฿

เครื่องคิดเลข



ďīġħĜľĬā�þĝĲĚīčċ łďŃŕĬûġľĬĶûčċ ł�฿

เครื่องคิดเลข



ตวัอยา่ง ครุภณัฑต์าํกวา่เกณฑ ์฿



ďīġħĜľĬā�þĝĲĚīčċ łďĬěĶûčċ ł�#

เครื่องคิดเลข



ďīġħĜľĬā�þĝĲĚīčċ łďĬěĶûčċ ł�#

จอ Monitor + CPU (ชุด)



หนงัสือแจง้เวยีน ขอใหต้รวจสอบและแจง้วสัดุ-ครุภณัฑค์งเหลือประจาํปี

÷



สรุปรายงานการรับจ่ายวสัดุ-ครุภัณฑ์คงเหลือประจําปี พ.ศ.2564

�แบบที 1 สรุปรายงานวสัดุคงเหลือประจาํปี (คณะกรรมการชุดนีไม่ตอ้งตรวจ)
�รายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจําปี แบบท ี2 - 5 ดงันี

� แบบที ��เฉพาะรายการครุภณัฑที์ยกยอดเขา้ระบบ GFMIS 

ของปีงบประมาณ ������ �����เท่านนั

�ครุภณัฑเ์ก่าทีนอกเหนือจากทียกยอดเขา้ระบบGFMIS ใหใ้ส่แบบที ��

� แบบที ��มีรหสัสินทรัพยใ์นระบบ GFMIS

ครุภณัฑร์าคาตงัแต่ ������� บาท ของปีงบประมาณ พ�ศ.�����y พ�ศ�����

ครุภณัฑร์าคาตงัแต่ �������� บาท ของปีงบประมาณ พ�ศ.�����y พ�ศ�����

� แบบที ��รายงานตรวจนบัครุภณัฑค์งเหลือประจาํปี �ครุภณัฑต์าํกวา่เกณฑ�์

ครุภณัฑต์าํกวา่เกณฑ ์�฿��ตงัแต่ปีงบประมาณ พ�ศ.�����y พ�ศ������

� แบบที � รายงานตรวจนบัครุภณัฑค์งเหลือประจาํปี

เป็นครุภณัฑ ์�#��ก่อนปีงบประมาณ พ�ศ����� ทีมีการใชง้านอยู ่

และไม่เขา้หลกัเกณฑต์ามแบบที ��y �



อายุการใช้งานของสินทรัพย์ สําหรับหน่วยงานกรมพฒันาทดีิน

Company  Logowww.themegallery.com



อายุการใช้งานของสินทรัพย์ สําหรับหน่วยงานกรมพฒันาทดีิน (ต่อ)

Company  Logowww.themegallery.com



ตวัอยา่ง แบบที 1 สรุปรายงานวสัดุคงเหลือ ประจาํปี พ.ศ.2564   

คณะกรรมการชุดนีไม่ตอ้งตรวจฒ็



ตวัอยา่ง แบบที ��สรุปรายงานตรวจนบัครุภณัฑค์งเหลือประจาํปี พ�ศ�����

แบบที ��ขอใหร้วมยอดทีละประเภทครุภณัฑด์ว้ย เพืองานต่อการตรวจสอบกบัระบบ GFMIS



ďīġħĜľĬā แบบที 3 สรุปรายงานตรวจนบัครุภณัฑค์งเหลือประจาํปี พ.ศ.2564



ďīġħĜľĬā แบบที 4 สรุปรายงานตรวจนบัครุภณัฑค์งเหลือประจาํปี พ.ศ.2564



ďīġħĜľĬā แบบที 5 สรุปรายงานตรวจนบัครุภณัฑค์งเหลือประจาํปี พ.ศ.2564





NEW

ď īġħĜľĬā แบบที 3- ��สรุปรายงานตรวจนับครุภัณฑ์คงเหลือประจําปี พ�ศ�����



ตวัอยา่ง แบบที ��ของปี ����



ตวัอยา่งแบบที ���หนา้สุดทา้ย�



ตวัอยา่ง แบบที �

เนื่องจากยัง

ไม่ได้รับโอนรหัส 

สินทรัพย์ใน

ระบบ GFMIS 

จากกระทรวง

พลังงานฯ

ให้ย้ายไป

ใส่แบบที่ 5

!



ตวัอยา่ง แบบที ���ต่อ�



ตวัอยา่ง แบบที ���ต่อ�



ďīġħĜľĬā�ķĔĔđįŕ�3 (หนา้สุดทา้ย)



ตวัอยา่ง แบบที �



ตวัอยา่ง แบบที ���ต่อ�



ตวัอยา่ง แบบที ���หนา้สุดทา้ย�



ตวัอยา่ง แบบที �



ตวัอยา่ง แบบที ���ต่อ�



ตวัอยา่ง แบบที ���ต่อ�



ตวัอยา่ง แบบที ���หนา้สุดทา้ย�



แบบฟอร์มรายงานวสัดุ-ครุภณัฑป์ระจาํปี



แบบรายงานวสัดุ-ครุภณัฑค์งเหลือประจาํปี



กรณีมีขอ้สงสัยเพิมเติมติดต่อ กลุ่มบริหารสินทรัพย ์กองคลงั 


