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คำนำ
ตามที่รัฐบาลมีนโยบายปฏิรูประบบราชการ กระทรวงการคลัง โดยกรมบัญชีกลางได้ดาเนินการ
ตามแผนปรั บ เปลี่ ย นระบบงบประมาณโดยปรั บ เปลี่ ย นระบบการจั ด ท าบั ญ ชี ข องส่ ว นราชการจากเดิ ม
“เกณฑ์เงินสด”เป็น “เกณฑ์คงค้าง” ซึ่งการจัดทาระบบบัญชีเกณฑ์คงค้างทุกส่วนราชการต้องทราบจานวน
ทรัพย์สิ นที่มีอยู่ ในครอบครองและสามารถตีราคา รวมทั้งแสดงมูลค่าทรัพย์สิ นนั้นๆ ได้อย่างถูกต้อง
กรมบัญชีกลางจึงได้กาหนดให้ส่วนราชการจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินแทนทะเบียนครุภัณฑ์เดิม จากการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน พบว่า การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์/สิ่งก่อสร้าง ( ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ) และ
รถราชการ รวมถึงการบันทึกควบคุมทางทะเบียนทรัพย์สินของหน่วยงานไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ไม่เป็นปัจจุบัน
และไม่เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ผู้จัดทาได้ตระหนักเห็นความสาคัญ ของการควบคุมทรัพย์สิน ราชการ ให้มี
การใช้อย่างคุ้มค่าเต็มประสิทธิภาพ ไม่รั่วไหลและไม่สูญหาย จึงรวบรวมเป็นแนวทางการบันทึกการควบคุม
วัสดุ ทรัพย์สิน (ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ) และรถราชการ โดยจัดทาเป็นคู่มือเพื่อเป็นแนวทางเบื้องต้นสาหรับ
การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ควบคุมการรับ-จ่ายวัสดุ เป็นแนวทางในการ
บันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ให้ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และการควบคุมการใช้รถราชการ ตาม
ระเบียบฯ ที่เกี่ยวข้องและหลักการนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้ง สร้างความเข้มแข็งในการ
ปฏิบัติงานตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน กรมวิชาการเกษตร ซึ่งแนวทางดังกล่าวสามารถปรับเปลี่ยนได้
ตามประเด็นการตรวจสอบ ผู้จัดทาหวังว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์กับ ผู้ปฏิบัติในหน่วยงาน สามารถนาไป
ปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง มีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงาน
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บทที่ ๑
บทนำ
1. ควำมเป็นมำ
การควบคุมพัสดุเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการบริหารงานพัสดุ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงจานวน
พัสดุที่หน่วยงานมีไว้ใช้ในราชการ โดยการจัดทาบัญชีหรือทะเบียนคุมจาแนกรายการตามประเภทและชนิด
ของพัสดุ พร้อมทั้งให้มีหลั กฐานการรั บ - จ่ายพัส ดุ ที่ได้บันทึกในบัญชีหรือทะเบียนคุมไว้ประกอบการ
ตรวจสอบ เพื่อใช้เป็นข้อมูลทางการบริหารเกี่ยวกับต้นทุนผลผลิตของหน่วยงาน นอกจากนั้น การควบคุม
ยังช่วยในการเก็บรักษา ดูแลบารุงรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และทาให้ทราบว่าพัสดุใด
หากจะใช้ต่อไปจะทาให้เกิดความสูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลบารุงรักษา หรือพัสดุใดหมดความจาเป็น สมควร
ที่จะจาหน่ายและจัดหาพัสดุมาทดแทน
การปฏิ บั ติ ง านตรวจสอบภายใน ต้ อ งสามารถประเมิ น และช่ ว ยสนั บ สนุ น ให้ มี ก ารปรั บ ปรุ ง
กระบวนการกากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการ โดยวิธีการที่เป็นระบบ
เพื่อให้การดาเนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในอันที่จะช่วยเพิ่ม
คุณค่าการปฏิบัติงานให้กับส่วนราชการ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องศึกษากฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับ
เรื่องที่จะตรวจสอบ เพื่อจัดทาแผนการปฏิบัติง านและแนวทางการปฏิบัติงาน สาหรับใช้ในการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบ

๒. วัตถุประสงค์
๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ และรถราชการ
๒) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ และผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน
๓) เพื่อเป็นคู่มือการปฏิบัติงานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ และเผยแพร่
ให้กับบุคคลผู้สนใจ

๓. ขอบเขต
คู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบ การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ (ทะเบียนคุมทรัพย์สิน) และรถ
ราชการ จะกล่ าวถึงวิธีการควบคุมวัส ดุ ครุภัณฑ์ (ทะเบี ยนคุมทรัพย์สิน) รถราชการ และแนวทางในการ
ตรวจสอบการควบคุมวัส ดุ ครุ ภัณฑ์ (ทะเบียนคุมทรัพย์สิน) และรถราชการ ซึ่งเป็นหนึ่งในวงจรการ
บริหารงานด้านพัสดุ ต่อเนื่องจากการดาเนินการด้านคลังพัสดุที่ได้มีการเก็บรักษาพัสดุ เพื่อจ่ายพัสดุให้กับ
ผู้ใช้งานต่อไป ในการควบคุมพัสดุแบ่งเป็นบัญชีวัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน และรถราชการ
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๔. คำจำกัดควำม
พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่กาหนดไว้ในหนังสือการจาแนกประเภท
รายจ่ายตามงบประมาณของสานักงบประมาณ
วัสดุ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง
และไม่มีลักษณะคงทนถาวร ได้แก่ วัสดุสานักงาน เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคาทุน ซึ่งโดย
หลักการหน่ว ยงานอาจรับ รู้วัสดุเป็นสิ นทรัพย์ห รือค่าใช้จ่ายก่อน แล้ วจึง ตรวจนับและปรับปรุงตอนสิ้ น
ปีงบประมาณก็ได้ (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙)
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ แบ่งการพิจารณาออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ (หนังสือสานักงบประมาณ ที่
นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙)
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุการใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้ วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม
ค. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรือ
อะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการซ่อมบารุงปกติหรือ
ค่าซ่อมกลาง
ครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดาเนินงานมีลักษณะคงทน และมีอายุ
การใช้งานเกินกว่ำ ๑ ปี และมีมูลค่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐.-บาท ขึ้นไป (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว
๔๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙)
ครุภัณฑ์ ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อชารุด
เสียหายแล้วสามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม (หนังสือสานักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลงวันที่
๖ มกราคม ๒๕๕๙)
ครุภัณฑ์มูลค่ำต่ำกว่ำเกณฑ์ หมายถึง วัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด
ไม่ถึง ๕,๐๐๐.-บาท (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙)
สินทรัพย์ หมายถึง ทรัพยากรที่อยู่ในความควบคุมของหน่วยงานซึ่งเป็นผลจากเหตุการณ์ในอดีต
และคาดว่าจะทาให้เกิดประโยชน์เชิงเศรษฐกิจในอนาคต หรือศักยภาพในการให้บริการเพิ่มขึ้นแก่หน่วยงาน
สินทรัพย์ถำวร หมายถึง สินทรัพย์อันมีลักษณะคงทน ที่ใช้ในการดาเนินงาน และใช้ได้นานกว่า
หนึ่งรอบระยะเวลาการดาเนินงานตามปกติ มิได้มีไว้เพื่อขาย
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สินทรัพย์ที่ไม่มีตัวตน หมายถึง สินทรัพย์ที่ไม่เป็นตัวเงินที่สามารถระบุได้ และไม่มีรูปธรรม ซึ่ง
เป็ น สิน ทรัพย์ ที่ห น่ ว ยงานถือไว้เพื่อใช้ในการผลิตหรือจาหน่ายสิ นค้าหรือบริการเพื่อให้ ผู้ อื่นเช่า หรือเพื่อ
วัตถุประสงค์ในการบริหารงาน
หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบกอง ซึ่ง
ปฏิบัติงาน ในสายงานที่เกี่ยวข้องกับการพัสดุตามที่องค์การบริหารงานบุคคลกาหนด หรือข้าราชการอื่นซึ่ง
ได้รับแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แล้วแต่กรณี
หัวหน้ำหน่วยพัสดุ หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่งหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนกหรือต่ากว่าแผนกที่มี
หน้าที่ เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ หรือข้าราชการอื่นซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้า
หน่วยพัสดุ มีหน้าที่ควบคุมและสั่งจ่ายพัสดุตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕๓ วรรคสาม
เจ้ำหน้ำที่พัสดุ หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งดารงตาแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผู้ได้รับแต่งตั้ง
จากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ
กำรควบคุม หมายถึง การลงบัญชีวัสดุหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุ การเบิก
พัสดุ การจ่ายพัสดุ
กำรลงบัญชีหรือทะเบียนพัสดุ หมายถึง การบันทึกรายละเอียดการรับหรือจ่ายในบัญชีหรือ
ทะเบียนโดยจาแนกแต่ละประเภท/ชนิด แต่ละรายการของพัสดุ
กำรเก็บรักษำพัสดุ หมายถึง การจัดเก็บรักษาพัสดุให้ปลอดภัย เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง
ครบถ้วน ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
กำรเบิกพัสดุ หมายถึง การที่หน่วยงานต้องการใช้พัสดุแจ้งความประสงค์ขอเบิกพัสดุ เพื่อใช้ใน
ราชการต่อหัวหน้าหน่วยพัสดุ
กำรจ่ำยพัสดุ
ประสงค์ขอเบิกพัสดุ

หมายถึง การที่หัวหน้าหน่วยพัสดุอนุมัติจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานที่แจ้งความ

กำรตรวจสอบพัสดุประจำปี หมำยถึง การตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุ งวดตั้งแต่วันที่
๑ ตุลาคม ของปีก่อน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ของปีปัจจุบัน และการตรวจนับพัสดุคงเหลือ ณ วันที่
๓๐ กันยายน ของปีปัจจุบัน
แผนกำรปฏิบัติงำน แผนการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ซึ่งผู้ตรวจสอบภายในจัดทาไว้
ล่วงหน้าว่าจะตรวจสอบเรื่องใด ที่หน่วยรับตรวจใด ด้วยวัตถุประสงค์ขอบเขต วิธีการใด และทรัพยากรที่ใช้
เท่าใด จึงจะทาให้การปฏิบัติงานตรวจสอบบรรลุผลสาเร็จ
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แนวทำงกำรปฏิบัติงำน เป็นการกาหนดรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการปฏิบัติงานตามที่ได้รับ
มอบหมายซึ่งผู้ตรวจสอบภายในต้องจัดทาเป็นลายลักษณ์อักษร และเป็นส่วนหนึ่งของแผนการปฏิบัติงาน
เพื่อให้ทีมงานใช้ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเรื่องที่จะตรวจสอบ ด้วยวัตถุประสงค์อะไร ที่หน่วยรับตรวจใด
ณ เวลาใด และใช้วิธีการและเทคนิคการตรวจสอบใด จึงจะช่วยให้การรวบรวมหลักฐานในรายละเอียดเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ

๕. หน้ำที่ควำมรับผิดชอบ
 หัวหน้าหน่วยพัสดุ มีหน้าที่ควบคุมและสั่งจ่ายพัสดุ
 เจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ เมื่อได้รับมอบพัสดุ หรือจ่าย
พัสดุ พร้อมเก็บสาเนาใบส่งของและใบเบิกไว้เป็นหลักฐาน
 ผู้จ่ายพัสดุ มีหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก และจ่ายพัสดุตามใบเบิก
 ระบบสินทรัพย์ถาวรในระบบ GFMIS
 ฝ่ำยพัสดุ หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการพัสดุหรือทรัพย์สินของหน่วยงาน มีหน้าที่บริหารจัดการทรัพย์สินของหน่วยงานให้เกิดประโยชน์และ
เกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด ปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและ
การพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง และมีหน้าที่ในการดาเนินงานในระบบ GFMIS ในส่วนของระบบ
จัดซื้อจัดจ้าง (PO) และระบบสินทรัพย์ถาวร (FA) บางส่วน เช่น การสร้างข้อมูลหลักสินทรัพย์ การบันทึกรับ
สินทรัพย์ผ่าน PO การตรวจสอบทรัพย์สินประจาปีให้ถูกต้องเป็นปัจจุ บันและสอดคล้องกับข้อมูลในระบบ
GFMIS
 ฝ่ำยบัญชี หรือหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลเกี่ยวกับข้อมูลทาง
การเงินและบัญชี รวมทั้งจัดทารายงานการเงินในภาพรวมของหน่วยงาน ซึ่งข้อมูลทางบัญชีมีทั้งในส่วนที่
ได้รั บการบัน ทึกบัญชีจ ากระบบงานอื่น ที่ เกี่ยวข้อง และในส่ว นที่จะต้องทาการปรับปรุงบัญชีสิ้นงวด/สิ้ น
ปีงบประมาณ ตามหลักบัญชีเกณฑ์คงค้างที่กรมบัญชีกลางกาหนด สาหรับกระบวนงานในระบบสินทรัพย์
ถาวรที่ฝ่ายบัญชีรับผิดชอบประกอบด้วย การบันทึกรับบริจาคสินทรัพย์ การโอนสินทรัพย์ระหว่างทาเป็น
สินทรัพย์ การโอนสินทรัพย์ภายในหน่วยงานและภายนอกหน่วยงาน การล้างบัญชีพักสินทรัพย์ การตัด
จาหน่ายสินทรัพย์ การประมวลผลค่าเสื่อมราคา ซึ่งในระบบสินทรัพย์ถาวรส่วนใหญ่นั้น จะต้องมีการระบุ
บัญชีแยกประเภทที่เกี่ยวข้อง / หมวดสินทรัพย์ / เลขที่สินทรัพย์รายตัวด้วยเสมอ



หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน มีหน้าที่อนุมัติแผนการปฏิบัติงาน
ผู้ตรวจสอบภายใน มีหน้าที่จัดทาแผนการปฏิบัติงาน แนวทางการปฏิบัติงาน และดาเนินการ
ตรวจสอบตามที่กาหนด
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บทที่ ๒
กำรควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถรำชกำร
พัสดุของส่วนราชการไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้อยู่ในความควบคุมตามระเบียบสานักนายก
รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕๑ – ๑๕๔ เว้นแต่มีระเบียบของทางราชการ
หรือกฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น โดยเมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อ
ควบคุม พัสดุและเก็บรักษาให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ครบถ้วนตรงตามบัญชีหรือทะเบียน การสั่งจ่ายพัสดุให้
หัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผู้สั่งจ่าย และผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก
การควบคุมเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการบริหารงานพัสดุ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ทราบถึงจานวน
พัสดุที่ หน่วยงานมีไว้ใช้ในราชการ โดยเมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบแล้วให้มี การจัดทาบัญชีหรือทะเบียนเพื่อ
ควบคุมพัสดุ แยกเป็นชนิดและแสดงรายการตามตัวอย่างที่ กวพ. กาหนด พร้อมทั้งให้มีหลักฐานการรับเข้า
บัญชีหรือทะเบียนและหลักฐานการจ่ายพัสดุที่ได้บันทึกในบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบการตรวจสอบ เพื่อใช้
เป็นข้อมูลทางการบริหารเกี่ยวกับต้นทุนผลผลิตของหน่วยงาน นอกจากนั้น การควบคุมยังช่วยในการดูแล
บารุงรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และทาให้ทราบว่าพัสดุใดหากใช้ต่อไปจะทาให้เกิดความ
สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลบารุงรักษา หรือหมดความจาเป็น สมควรที่จะจาหน่ายและจัดหาพัสดุมาทดแทน

กำรบันทึกบัญชีวัสดุ
วัสดุ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดาเนินงานตามปกติ โดยทั่วไปมีมูลค่าไม่สูง
และไม่มีลักษณะคงทนถาวร ได้แก่ วัสดุสานักงาน เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคาทุ น ซึ่งโดย
หลั กการหน่ วยงานอาจรับ รู้วัสดุเป็ น สิน ทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายก่อน แล้ วจึงปรับปรุงสิ้ นปีก็ได้ไป (หนังสื อ
กรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙)
ค่ำวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือ
ตามปกติมีอายุ การใช้งานไม่ยื น นาน สิ้ น เปลื อง หมดไป หรือเปลี่ ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้ น รวมถึง
รายจ่ายดังต่อไปนี้ (หนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘
เรื่องการปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)
๑. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงวัสดุ
๒. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน ๒๐,๐๐๐.-บาท
๓. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้ สามารถใช้งานได้
ตามปกติ
๔. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
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สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุ ให้แบ่งการพิจารณาออกเป็น ๓ ประเภท ดังนี้ (หนังสือสานักงบประมาณ
ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙)
ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมีอายุก ารใช้งาน
ไม่ยืนนาน หรือเมื่อนาไปใช้งานแล้วเกิดความชารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้
ดังเดิม หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า
ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม
ค. ประเภทวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ ได้แก่ สิ่งของที่ใช้เป็นอุปกรณ์ประกอบ หรือ
อะไหล่สาหรับการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเป็นการ
ซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
การควบคุมวัสดุให้ควบคุมในระดับสานัก หรือหน่วยงานระดับกอง โดยจัดทาบัญชีวัสดุแสดงการ
รับ – จ่าย – คงเหลือ แยกตามประเภทและชนิดของวัสดุ ซึ่งเป็นขั้นตอนการดาเนินงานหลังจากที่ได้มีการ
จัดหาพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับและส่งมอบพัสดุให้ผู้ควบคุมพัสดุ โดยมีรายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้
๑. เอกสำรประกอบกำรลงบัญชีวัสดุ
๑.๑ บัญชีวัสดุ ใช้ตามแบบที่ กวพ.กาหนด
๑.๒ เอกสาร/หลักฐานประกอบการรับวัสดุ เป็นหลักฐานประกอบการลงบัญชีด้านรับ ได้แก่
- ใบส่งของ ใบตรวจรับพัสดุ ใบตรวจรับงานจ้าง
- ใบรับรองผลการจัดทาเอง
- หลักฐานการรับบริจาคพัสดุ โดยให้มีข้อความชัดเจน เกี่ยวกับพัสดุ ชนิด ขนาด
ลักษณะ จานวนเท่าใด ราคาประมาณต่อหน่วย หลักฐานการส่ง หรือรับพัสดุจากหน่วยงานต่างๆ
๑.๓ หลักฐานการจ่ายวัสดุ เป็นหลักฐานประกอบการลงบัญชีด้านจ่าย ได้แก่
- ใบเบิกพัสดุ
- ใบยืมพัสดุ
๒. กำรเบิกวัสดุ
ในการควบคุมการใช้วัสดุนั้น อยู่ในความรับผิดชอบของหัวหน้าหน่วยพัสดุ โดยมีขั้นตอนการ
เบิกวัสดุ ดังนี้
๒.๑ ผู้ต้องการใช้พัสดุเขียนใบเบิกวัสดุสิ่งของ (ตามตัวอย่าง)
๒.๒ ให้หัวหน้างานเป็นผู้เบิก เช่น หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน หรือผู้ต้องการใช้อาจขอเบิกเอง
แล้วเสนอใบเบิกผ่านหัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน
๒.๓ หัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผู้สั่งจ่าย โดยพิจารณาความเหมาะสมว่าผู้ ขอเบิกใช้ตาม
วัตถุประสงค์ โดยประหยัด คุ้มค่า เหมาะสมหรือไม่
คูม่ ือปฏิบัติงาน การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ
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๓. กำรจ่ำยวัสดุ
เจ้าหน้าที่พัสดุ หรือผู้รับผิดชอบในการควบคุมพัสดุ ต้องตรวจสอบใบเบิกวัสดุสิ่งของว่าได้รับ
อนุมัติสั่งจ่ายจากหัวหน้าหน่วยพัสดุแล้ว พร้อมกับตรวจสอบรายการ และจานวนปริมาณวัสดุที่ขอเบิกว่ามี
เพียงพอหรือไม่แล้วจึงให้จ่ายวัสดุตามรายการในใบเบิก และลงเลขที่เอกสารกากับในใบเบิกวัสดุ (ให้ระบุเลขที่
เอกสารเรียงลาดับตามปีงบประมาณ) เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการลงบัญชีจ่ายวัสดุต่อไป
๔. ขั้นตอนและวิธีกำรลงบัญชีวัสดุ
๔.๑ จัดทาบัญชีวัสดุ ตามแบบที่ กวพ. กาหนด โดยแยกรายการตามประเภทของวัสดุตามที่
กาหนดในหนังสือการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสานักงบประมาณ เช่น วัสดุสานักงาน วัสดุ
คอมพิวเตอร์ วัสดุงานบ้านงานครัว เป็นต้น และแยกชนิดของวัสดุ เช่น กระดาษถ่ายเอกสาร กระดาษปกสี
กระดาษรองปกสี เป็นต้น
๔.๒ จัดทาสารบัญหรือดัชนีของบัญชีวัสดุแต่ละประเภท โดยแยกเป็นแต่ละชนิดให้ชัดเจน
เพื่อความสะดวกในการลงบัญชี และการตรวจสอบ
๔.๓ เมื่อได้รับวัสดุและหลักฐานการรับวัสดุแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุกาหนดเลขที่เอกสาร
ด้านรับ โดยเลขที่รับเอกสารให้เรียงลาดับตามวัน เวลาที่ได้รับวัสดุ เป็นลาดับไป เช่น ร.๑ ร.๒ ร.๓ ตามลาดับ
และให้แยกตามปีงบประมาณ เพื่อใช้เป็นเลขที่อ้างอิงในการบันทึกบัญชีรับวัสดุ หรืออาจอ้างอิงจากเลขที่ใบส่งของ
ของผู้ขายก็ได้
๔.๔ บันทึกการรับวัสดุในบัญชีวัสดุ ตามรายการในเอกสารประกอบการรับวั สดุ ได้แก่ วัน
เดือน ปี ที่ได้รับวัสดุ ชื่อผู้ขายหรือรับจากใคร เลขที่เอกสาร ราคาต่อหน่วย (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) และ
จานวนวัสดุที่รับในครั้งนี้ แล้วรวมยอดกับวัสดุของเดิมที่มีอยู่ เป็นยอดวัสดุที่มีทั้งหมดในช่องคงเหลือ ให้ระบุ
หมายเลขที่แผ่น/หน้า ไว้ในหลักฐานการรับในแต่ละรายการด้วย เพื่อให้ทราบว่ารายการนี้ได้ลงบัญชีแล้ว
๔.๕ เมื่อจ่ายพัสดุออกไปแล้ว ให้บันทึกการจ่ายในบัญชีวัสดุ ตามรายการในใบเบิกวัสดุ
สิ่งของ ได้แก่ วัน เดือน ปี ที่จ่ายวัสดุ ชื่อผู้เบิกหรือจ่ายให้ใคร จานวนที่จ่าย ในการจ่ายวัสดุให้ลงจ่ายวัสดที่ได้
รับมาก่อนออกไปก่อน (วิธี FIFO) และให้อ้างอิงเลขที่เอกสารในใบเบิกวัสดุ เพื่อเป็นหลักฐานและสะดวกใน
การค้นหาและตรวจสอบได้ พร้อมกับคานวณยอดจ่ายหักจากวัสดุที่มีเป็นยอดคงเหลือในช่องคงเหลือ
๔.๖ ทุกสิ้นปีงบประมาณให้ทาการตรวจนับพัสดุประจาปี และรายงานวัสดุคงเหลือ โดยสรุป
ยอดรายการรับ - จ่ายวัสดุ จานวนที่คงเหลือและมูลค่าของวัสดุคงเหลือในแต่ละรายการที่มีจากบัญชีวัสดุ ณ
วันสิ้นงวดบัญชี (๓๐ กันยายน ของปีงบประมาณ) แล้วแจ้งให้กองคลัง หรือการเงินและบัญชีของหน่วยงานทราบ
เพื่อดาเนินการปรับปรุงตีราคาเป็นยอดวัสดุคงคลังในระบบบัญชี GFMIS และแสดงเป็นบัญชีวัสดุคงคลังใน
ภาพรวมของกรมวิชาการเกษตร

คูม่ ือปฏิบัติงาน การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ
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ข้อควรทรำบเกี่ยวกับบัญชีวัสดุ
๑. บัญชีวัสดุให้จัดทาแต่ละปีงบประมาณ เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ให้ขึ้นแผ่นใหม่ทุกครั้ง
หากมีวัสดุคงเหลือให้ยกยอดคงเหลือจากปีก่อนเป็นยอดยกมาในปีปัจจุบัน
๒. บัญชีวัสดุแต่ละบัญชี (แต่ละประเภท/ชนิด) ให้ควบคุมวัสดุ ๑ รายการ/ประเภท/ชนิด
๓. การลงบัญชีวัสดุ ให้ลงทุกครั้งที่มีการรับ หรือจ่ายตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕๒ – ๑๕๔
๔. ราคาต่อหน่วย จะต้องเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
๕. การกาหนดหน่วยนับของวัสดุ ควรพิจารณาให้เหมาะสมกับการเบิกจ่ายวัสดุของ
หน่วยงาน เช่น ดินสอ สามารถกาหนดหน่วยนับเป็นโหลหรือแท่งก็ได้ ขึ้นอยู่กับจานวนสั่งจ่ายของหน่วยงาน
๖. การลงบัญชีวัสดุ จะต้องกระทาด้วยความละเอียดรอบคอบจาเป็นต้อง รวดเร็ว ทันเวลา
เพื่อให้ยอดวัสดุคงเหลือถูกต้องตามจริง
๗. กรณีที่ซื้อวัสดุ ชนิดเดียวกันในเวลาต่างกัน บางครั้งราคาวัสดุอาจไม่เท่ากัน เมื่อลงบัญชี
จ่าย ให้ใช้ราคาวัสดุที่ซื้อมาก่อนตัดออกจากบัญชีก่อน ราคาวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปีงบประมาณจะเป็นราคา
ทีม่ ีการจัดซื้อครั้งหลังสุด
8. กรณีมีบุคลากรเพียงพอ ควรแบ่งแยกหน้าที่ระหว่างผู้บันทึกบัญชีวัสดุ และผู้ควบคุมคลัง
พัสดุเป็นคนละคนกัน ตามหลักการควบคุมภายในที่ดี

คูม่ ือปฏิบัติงาน การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ
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ขั้นตอนกำรควบคุมวัสดุ
ลำดับ
๑

๒

๓

ผังกระบวนกำร
รับวัสดุและบันทึกบัญชีวัสดุ

เบิกวัสดุ/ใบเบิกสิ่งของ

ตรวจสอบบัญชีวัสดุ/
วัสดุคงคลัง
มี

๔

รำยละเอียดงำน

ผู้ปฏิบัติ

เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับวัสดุแล้ว ให้จัดทา - เจ้าหน้าที่พัสดุ
บัญชีวัสดุ ตามแบบที่ กวพ. กาหนด
โดยแยกตามประเภท และแยกชนิด
ของวัสดุ การบันทึกรับวัสดุในบัญชี
วัสดุใช้เอกสารอ้างอิงตามใบตรวจรับ
พัสดุ/ใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้ วันเดือนปี
ชื่อผู้ขาย เลขที่เอกสาร ราคาต่อหน่วย
ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว และจานวน
วัสดุที่ได้รับมาให้ครบถ้วน

รับใบเบิกวัสดุจากผู้ขอเบิกวัสดุ

- เจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบการควบคุมวัสดุ - เจ้าหน้าที่พัสดุ
ต้องตรวจสอบตามใบเบิกวัสดุ และ
ตรวจสอบวัสดุที่ขอเบิกตามบัญชีวัสดุ
และวัสดุคงคลัง ว่ามีวัสดุอยู่เพียงพอ
ต่อการเบิกจ่ายหรือไม่

- เสนอต่อหัวหน้าหน่วยพัสดุ พิจารณา - เจ้าหน้าที่พัสดุ
อนุมัติ ตามข้อ ๑๕๓

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ - กรณีที่ไม่อนุมัติให้แจ้งผู้ขอเบิกวัสดุ
ทราบเหตุผลในการไม่อนุมัติด้วย เช่น
วัสดุที่ขอเบิกไม่มีอยู่ในคลังพัสดุ
แจ้งผู้

- หัวหน้าหน่วย
พัสดุ

ขอเบิก

คูม่ ือปฏิบัติงาน การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ
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ขั้นตอนกำรควบคุมวัสดุ
ลำดับ

๕

๖

๗

ผังกระบวนกำร

รำยละเอียดงำน

ผู้ปฏิบัติ

จ่ายวัสดุ
และบันทึกบัญชีวัสดุ

ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ จ่ายวัสดุตามรายการ - เจ้าหน้าที่พัสดุ
ที่ได้รับอนุมัติ ตามเลขที่เอกสารใบเบิก
และลงบัญชีให้ครบถ้วนตามรายการที่
ขอเบิก

ผู้ขอเบิกรับวัสดุและ
ตรวจนับวัสดุ
ตามที่ได้รับอนุมัติ

ผู้ขอเบิก รับวัสดุและตรวจนับวัสดุให้ - เจ้าหน้าที่พัสดุ
ถูกต้องครบถ้วนตามที่ได้รับอนุมัติและ
ลงลายมือชื่อในใบเบิก วัสดุเพื่อเก็บไว้
เป็นหลักฐาน

ตรวจสอบพัสดุประจาปี
และรายงานวัสดุคงเหลือ

ทุกสิ้นปีงบประมาณ ให้ผู้รับผิดชอบ - เจ้าหน้าที่พัสดุ
ควบคุ ม พั ส ดุท ารายงานวัส ดุ คงเหลื อ - คณะกรรมการ
โดยสรุปการรับ-จ่าย จานวนคงเหลือ ตรวจสอบพัสดุ
และมู ล ค่ า ของวั ส ดุ ค งเหลื อ ในแต่ ล ะ ประจาปี
รายการ ให้คณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจาปีตรวจสอบ แล้วจึงแจ้ง
งานการเงิ น และบั ญ ชี หรื อ กองคลั ง
ปรับปรุงบัญชีวัส ดุคงคลั งในภาพรวม
ของกรมฯ

คูม่ ือปฏิบัติงาน การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ
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ตัวอย่ำงบัญชีวัสดุ
ส่วนราชการ …………………….. ……………………………....…..
หน่วยงาน…………….……...…..…..(๒)……..…….………………
แผ่นที่ ……………(๑)………………
ประเภท …………………(๓)…………….. ชื่อหรือชนิดวัสดุ ………………(๔)………………

รหัส …………………………..(๕)………………………….

ขนาดหรือลักษณะ …………………………………………………………………………………

จานวนอย่างสูง ………….…...……(๗)…..…………….…..

หน่วยที่นับ …………………(๖)…………………… ที่เก็บ …………………………………….

จานวนอย่างต่า …………..…..……(๗)……….…...………

วัน เดือน ปี

รับจาก / จ่ายให้

เลขที่เอกสาร

ราคาต่อ
หน่วย
(บาท)

(๘)
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คำอธิบำยตัวอย่ำงบัญชีวสั ดุ
(๑) ให้กรอกเลขแผ่นที่ตามลาดับชนิดวัสดุ และทับด้วยลาดับหน้าบัญชีของวัสดุชนิดนั้น ๆ ในกรณี
แผ่นเดียวไม่พอ เช่น มีวัสดุ ๑๐๐ ชนิด ควรให้ลาดับเลขทีแ่ ผ่นที่ ๑ ถึง ๑๐๐ วัสดุชนิดใดลงบัญชีหน้าเดียวไม่พอ
ให้ทาเครื่องหมาย “ทับ ( / )” เช่น แผ่นที่ ๑ หน้า ๑ ก็กรอกว่า ๐๐๑ /๑ หน้า ๒ ก็กรอกว่า ๐๐๑ /๒ เป็นต้น
สาหรับหน่วยงานที่มีวัสดุจานวนมากชนิด ควรให้ลาดับประเภท ชนิด และหน้า เพื่อทราบว่า
ประเภทใดมีกี่ชนิด เช่น ประเภทลาดับที่ ๑ ชนิดที่ ๙๙ หน้า ๑ ก็กรอกว่า ๐๑/๐๙๙/๑
(๒) ให้ระบุชื่อหน่วยงานซึ่งทาหน้าที่ควบคุมหรือเก็บรักษาวัสดุเพื่อจ่ายให้แก่หน่วยงานอื่น
(๓) ให้ระบุประเภทของวัสดุตามที่กาหนดในหนังสือการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
สานักงบประมาณ
(๔) ให้ระบุชื่อหรือชนิดของวัสดุ เช่น ดินสอดา ดินสอสี ดินสอเขียนแบบ เป็นต้น และหากหน่วยงานใด
ต้องการแยกชนิดย่อยลงไปอีก โดยจัดทาบัญชีควบคุมย่อยลงไปอีกก็ได้ เช่น ดินสอดา ๒ บี ดินสอดา ๔ บี หรือ
ดินสอสีแดง ดินสอสีเขียว เป็นต้น
(๕) ให้ระบุรหัสของวัสดุนั้น ๆ ตามที่กาหนดไว้ (ถ้ามี) อาจกาหนดโดยหน่วยงานเองก็ได้
“รหัส” หมายถึงรหัสทั่วไปซึ่งอาจกาหนดโดยหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรือหน่วยงานอื่นใด ที่มี
หน้าที่กาหนดรหัสหรือเป็นรหัสของผู้ผลิตหรือผู้ขาย ซึ่งกาหนดเป็นสากลเพื่อสะดวกในการจัดหาก็ได้
(๖) ให้ระบุหน่วยตามลักษณะของวัสดุและปริมาณที่ใช้ เช่น หน่วยพัสดุกลาง อาจใช้หน่วยนับดินสอเป็นโหล
หน่วยงานย่อยอาจใช้หน่วยนับของดินสอเป็นแท่ง แต่ทั้งนี้หน่วยนับสาหรับช่องรับ ช่องจ่าย ช่องคงเหลือ ต้องเป็น
อย่างเดียวกัน
(๗) ให้ระบุจานวนอย่างสูงที่สมควรจะเก็บไว้ในคลังพัสดุ และจานวนอย่างต่าที่หากไม่จัดหาเพิ่มเติม
ทาให้งานของทางราชการเสียหาย
(๘) ให้ลงเลขที่เอกสารตามลาดับที่รับหรือจ่าย แล้วแต่กรณี โดยควรแยกเป็นเอกสารฝ่ายรับ (ร.) และ
เอกสารฝ่ายจ่าย (จ.) และให้ลงเลขที่ลาดับที่ ๑ ใหม่ เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่ ฝ่ายรับเริ่มตั้งแต่ลาดับ ร.๑ ร.๒ ร.๓
ฯลฯ ฝ่ายจ่ายเริ่มตั้งแต่ลาดับ จ.๑ จ.๒ จ.๓ ฯลฯ และควรใช้กระดาษฝ่ายจ่ายเป็นสีอื่นต่างไปจากเอกสารฝ่ายรับ
เพื่อสะดวกแก่เจ้าหน้าที่พัสดุยิ่งขึ้น
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ใบเบิกวัสดุ
ใบเบิกเลขที่…………/………….

หน่วยงาน ………………………………………..
วันที่…...…เดือน………………….พ.ศ…………..

เรื่อง ขออนุมัติเบิกวัสดุสิ่งของใช้ราชการ
เรียน หัวหน้าหน่วยพัสดุ
ด้วยข้าพเจ้า……………………………………………………..ตาแหน่ง…….…………………………………………………....
สังกัด………………………………………………………...มีความประสงค์จะขอเบิกพัสดุสิ่งของเพื่อไปใช้ในราชการ (ระบุ
วัตถุประสงค์)……………………………………………………..………………………ตามรายการต่อไปนี้คือ
ลาดับ

รายการ

จานวน

หมายเหตุ

๑
๒
๓
๔
๕
๖
๗
๘
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ)…………………………………...…(ผู้เบิก)
ตาแหน่ง……………………………………..
ได้ตรวจสอบสิ่งของแล้วพอมีจ่ายให้เบิกตามที่ขอมา
(ลงชื่อ)……………………………….…
เจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ
………/……………./………
ได้รับของไปถูกต้องแล้ว
(ลงชื่อ)……………………………..………
(……………………..…………....)
…………/……………./…………

อนุมัติให้จ่ายได้
(ลงชื่อ)…………………..…………….…(หัวหน้าหน่วยพัสดุ/ผู้สั่งจ่ายพัสดุ)
(…………………………………..)
………./………………/………..
ได้จ่ายสิ่งของไปและตัดยอดใบบัญชีแล้ว
(ลงชื่อ)………………………………………
(……………………………………..)
…………/……………./…………

คูม่ ือปฏิบัติงาน การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ
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การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ครุภัณฑ์ หมายถึง สินทรัพย์ที่หน่วยงานมีไว้เพื่อใช้ในการดาเนินงานมีลักษณะคงทน และมีอายุ
การใช้งานเกินกว่ำ ๑ ปี และมีมูลค่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐.-บาท ขึ้นไป (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๘
ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙)
ครุภัณฑ์มูลค่ำต่ำกว่ำเกณฑ์ หมายถึง วัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่ ถึง
๕,๐๐๐.-บาท (หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๔๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙)
ค่ำครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานยืนนาน ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
(หนังสื อส านักงบประมาณ ด่ว นที่สุ ด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๖๘ ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องการปรับปรุง
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)
๑. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
๒. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า ๒๐,๐๐๐.-บาท
๓. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน เครื่องจักรกล
ยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
๔. รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษา ในการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
๕. รายจ่ายที่ต้องชาระพร้อมกับค่าครุภัณฑ์ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น
ครุภัณฑ์ ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้งานยืนนาน เมื่อชารุดเสียหายแล้ว
สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม (หนังสือสานักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๓๗ ลงวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๕๙)
ค่ำที่ดินและสิ่งก่อสร้ำง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่
ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ดังต่อไปนี้ (หนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/ว ๖๘ ลงวันที่
๒๙ เมษายน ๒๕๕๘ เรื่องการปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ)
1. รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน สิ่งก่อสร้าง
2. รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดิน รวมถึงรายจ่ายเพื่อดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ซึ่งทาให้
ที่ดิน สิ่งก่อสร้าง มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
3. รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่างๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้งแรกใน
อาคาร ทั้งที่เป็นการดาเนิ นการพร้อมกัน หรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรกในสถานที่
ราชการ
4. รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้เอกชนหรือนิติบุคคล
5. รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดิน และหรือสิ่งก่อสร้าง
6. รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน
ค่าชดเชยผลอาสิน เป็นต้น
คูม่ ือปฏิบัติงาน การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ
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กำรควบคุมทรัพย์สิน
หนังสือกรมบัญชีกลางด่วนที่สุดที่ กค ๐๕๒๘.๒/ว ๓๓๕๔๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เรื่อง
การตีราคาทรัพย์สิน โดยให้ทุกส่วนราชการเตรียมข้อมูลด้านทรัพ ย์สินประเภทที่ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการ
ตามบทบาทภารกิจของหน่วยงาน ได้แก่ ที่ดิน อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์ และอุปกรณ์ ซึ่งจะต้องนามาบันทึกใน
ระบบบัญชีตามเกณฑ์คงค้าง และให้ตีราคาทรัพย์สินตามหลักเกณฑ์และวิธีการ ดังนี้
หลักเกณฑ์การตีราคาทรัพย์สิน
ก) ที่ดิน ในส่วนที่หน่วยงานมีกรรมสิทธิ์ ให้ตีราคาตามราคาทุนที่ซื้อหรือได้มา สาหรับที่ดินที่เป็นที่
ราชพัสดุ ให้ใช้ราคาประเมินตามเกณฑ์ของกรมธนารักษ์ ตามที่ปรากฎในรายการส่ง – รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน
(แบบ ทบ.๙) ในกรณีมี ปั ญหาการประเมิ นราคาที่ดิน ที่เป็นที่ ราชพั ส ดุ ให้ ประสานงานกับ กรมธนารัก ษ์ หรื อ
สานักงานธนารักษ์จังหวัด
ข) อาคารและสิ่งปลูกสร้างที่นามาใช้ประโยชน์ในการดาเนินงาน ให้ตีราคาโดยใช้เกณฑ์ราคาทุน
ทั้งในส่วนที่มีกรรมสิทธิ์และไม่มีกรรมสิทธิ์
ค) ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่จะตีราคา ต้องมีราคาทุนที่ซื้อ หรือได้มาในราคาต่อหน่วยหรือต่อชุด หรือ
ต่อกลุ่ม ไม่ต่ากว่า ๓๐,๐๐๐ บาท
สาหรับอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินตามข้อ ข. และ ค. ให้กาหนดตามจานวนปีที่
คาดว่าจะใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สูงหรือต่ากว่าตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน
ถาวรที่ปรากฎในภาคผนวกของหลักการและนโยบายบัญชีสาหรับหน่วยงานภาครัฐฉบับที่ ๑ ทรัพย์สินรายการใด
ที่หมดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ไม่ต้องตีราคา แต่ต้องสารวจตรวจนับและบันทึกในทะเบียนคุม
ทรัพย์สินให้ครบถ้วนทุกรายการ โดยให้ใช้รูปแบบทะเบียนคุมทรัพย์สินตามที่ส่งมาให้แทนรูปแบบทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์ที่ใช้อยู่เดิม
ขั้นตอนการตีราคาทรัพย์สินเป็นดังนี้
1) อาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกรายการที่ได้มา
2) ครุภัณฑ์ (ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2540 – 2545) ต่อหน่วยหรือต่อชุดหรือต่อกลุ่ม
ต้องมีราคาไม่ต่ากว่า ๓๐,๐๐๐.- บาท
3) หัวหน้าส่วนราชการกาหนดอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคาตามจานวนปีที่คาดว่าจะใช้งาน
ทรัพย์สินนั้นอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่สูงหรือต่ากว่าตารางอายุการใช้งานที่กาหนดไว้ในหลักการและนโยบายบัญชี
ภาครัฐ ฉบับที่ ๑
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4) พิจารณาราคาทุน และระยะเวลาที่ได้มาของทรัพย์สินที่ได้สารวจไว้ตามเกณฑ์ที่กาหนดไว้ใน
ข้อ ๑) และ ๒) ดังนี้
- กรณีของอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ต้องตีราคาทุกรายการที่ได้มาและคานวณค่าเสื่อมราคาพร้อม
บันทึกไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สิน
- กรณีราคาทุนของครุภัณฑ์ไม่ถึง ๓๐,๐๐๐.- บาท หรือหมดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
แล้วไม่ต้องตีราคาทรัพย์สินดังกล่าว แต่ให้บันทึกรายละเอียดข้อมูลของทรัพย์สินนั้นในแบบทะเบียนคุมทรัพย์สินที่
กาหนดใหม่แทนทะเบียนครุภัณฑ์เดิม
- กรณีครุภัณฑ์มีราคาทุน สูงกว่าหรือเท่ากับ ๓๐,๐๐๐.- บาท และยังมีอายุการใช้งานอย่าง
มีประสิทธิภาพเหลืออยู่ ให้คานวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินนั้นด้วยวิธีเส้นตรง ตามสูตรการคานวณ ดังนี้
* ค่าเสื่อมราคาต่อปี (ประจาปี ) = ราคาทุนของทรัพย์สิน (มูลค่ารวม)
อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
* ค่าเสื่อมราคาสะสม
หรือ
* มูลค่าสุทธิของทรัพย์สิน

= ค่าเสื่อมราคาต่อปี x อายุการใช้งานที่ผ่านมา
= ค่าเสื่อมราคาปัจจุบัน + ค่าเสื่อมราคาที่ผ่านมาทั้งหมด
= ราคาทุน (มูลค่ารวม) - ค่าเสื่อมราคาสะสม

5) พิจารณาราคาสุ ทธิของทรัพย์สิ นที่ได้ว่า ต่ากว่า ๓๐,๐๐๐.- บาทหรือไม่ ถ้าต่ากว่าทรัพย์สิ น
รายการดังกล่าวไม่ต้องบันทึกเป็นบัญชีทรัพย์สินในระบบบัญชีที่จะปรับเปลี่ยนเป็นเกณฑ์คงค้าง แต่ต้องบันทึก
รายละเอียดข้อมูลของทรัพย์สินในทะเบียนคุมทรัพย์สินตามแบบที่กาหนดใหม่แทนรูปแบบเดิม
6) ทรัพย์สินประเภทที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุ ไม่ต้องตีราคา

หลักเกณฑ์กำรบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน
กรมบัญชีกลาง ได้มีหนังสือที่ กค ๐๔๑๐/ว ๓๓๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่องการจัดทา
ทะเบียนทรัพย์สินและการรายงานทรัพย์สิน โดยกาหนดให้จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินเพียงแบบเดียว เฉพาะ
ทรัพย์สินที่จัดซื้อจัดหามาใหม่ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗ เป็นต้นไป ส่วนรายการทรัพย์สินเดิมที่เคยควบคุม
ไว้ทั้ง ๒ ทะเบียน (ทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน) ก็ให้คงไว้ตามเดิม เพื่อการตรวจสอบจะได้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง จนกว่าทรัพย์สินดังกล่าวจะ
ได้จาหน่ายจ่ายโอน ออกไปจากส่วนราชการ
ต่อมา ได้มีหนังสือคณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุ (กวพ.) ด่วนที่สุด ที่ กค (กวพ) ๐๔๐๘.๔/ว ๑๒๙
ลงวันที่ ๒๐ ตุล าคม ๒๕๔๙ ให้ ส่ วนราชการถือปฏิบัติล งบัญชีควบคุมวัส ดุและลงทะเบียนครุภัณฑ์ของทาง
ราชการให้ส อดคล้ องกับ หลักการและนโยบายบัญชีส าหรับหน่ว ยงานภาครัฐ ที่กระทรวงการคลั งกาหนดและ
หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสานักงบประมาณ ยกเลิกตัวอย่างทะเบียนครุภัณฑ์ที่ กวพ.
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กาหนดไว้เดิม และให้ใช้รูปแบบทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตามหลักเกณฑ์ที่กรมบัญชีกลางกาหนด เป็นแนวทางในการ
บันทึกควบคุมครุภัณฑ์และวัสดุที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานเกินกว่า ๑ ปี ซึ่งมีราคาต่อหน่วย
หรือต่อชุดไม่เกิน ๕,๐๐๐ บาท แทนทะเบียนครุภัณฑ์แบบเดิม

ขั้นตอนและวิธีกำรลงทะเบียนคุมทรัพย์สิน
๑. ให้จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๘.๒/ว ๓๓๕๔๕
ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ โดยแยกเป็นชนิดและประเภทตามหนังสือการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของสานักงบประมาณ
๒. เมื่อได้รับครุภัณฑ์และหลักฐานการรับแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุให้เลขที่เอกสาร ร. ๑ ร.๒ ร.๓ ฯลฯ
ตามลาดับ พร้อมทั้งกาหนดหมายเลขรหัสสินทรัพย์ หรือรหัสครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์ ตามระบบ FSN (Federal
Stock Number) ที่ประเทศไทยนาระบบการกาหนดหมายเลขพัสดุของสหรัฐอเมริกามาใช้
Group
กลุ่ม

Class
ประเภท

Type
ชนิด

Description
รายละเอียด

ระบบ FSN (Federal Stock Number) คือการให้หมายเลขครุภัณฑ์ มีตัวเลข ๑๑ ตาแหน่ง ๓ ชุด
 ชุดที่ ๑ มี ๔ ตาแหน่ง หมายถึง กลุ่ม
 ชุดที่ ๒ มี ๓ ตาแหน่ง หมายถึง ชนิด/ประเภท
 ชุดที่ ๓ มี ๔ ตาแหน่ง หมายถึง รายละเอียด
๓. พิจารณาครุภัณฑ์แต่ละรายการว่าเป็นชนิดใด ประเภทใด แล้วนาข้อมูลไปบันทึกลงในช่องต่างๆ
ของทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ครบถ้วน เช่น วัน เดือน ปี ที่ได้มา เลขที่เอกสาร ราคาต่อหน่วย/กลุ่ม/ชุด
จานวนหน่วย มูลค่าที่ได้มา (ราคารวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) อายุการใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ค่าเสื่อมราคาประจาปี
ค่าเสื่อมราคาสะสม มูลค่าสุทธิ
๔. ทรัพย์สิน (อาคาร สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์หรือวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ) ที่ซื้อหรือได้มา ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗ เป็นต้นไป ให้บันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินเพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องบันทึกทะเบียน
ครุภัณฑ์ (ตามหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค ๐๔๑๐.๓/๓๓๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖ เรื่องการจัดทา
ทะเบียนทรัพย์สินและการรายงานทรัพย์สิน)
๕. อาคารหรือสิ่งก่อสร้าง ให้บันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน และคานวณค่าเสื่อมราคาทุกรายการ/ชุด/กลุ่ม
(๑ แผ่นต่อ ๑ รายการ/ชุด/กลุ่ม)
๖. ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ ที่ซื้อหรือได้มาก่อนปีงบประมาณ ๒๕๔๐ ให้บันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน
เพียงอย่างเดียว โดยไม่ต้องคานวณค่าเสื่อมราคา จนกว่าจะมีการจาหน่ายออกไป
คูม่ ือปฏิบัติงาน การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ

โดย อรพินท์ รัตนโชติพานิช

18
๗. ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ ที่ต้องบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินและคานวณค่าเสื่อมราคา ดังนี้
๗.๑ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๓๙ – ๓๐ กันยายน ๒๕๔๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๔๐ – ๒๕๔๕)
ทรัพย์สินที่ซื้อหรือได้มาราคาทุนต่อชุด/ต่อหน่วย/ต่อกลุ่ม มูลค่าตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป
๗.๒ ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ (ปีงบประมาณ ๒๕๔๖) เป็นต้นไป ทรัพย์สินที่ซื้อหรือได้มาราคา
ทุนต่อชุด/ ต่อหน่วย/ต่อกลุ่ม มูลค่าตั้งแต่ ๕,๐๐๐.- บาท ขึ้นไป
๘. ทรัพย์สิน (ครุภัณฑ์หรือวัสดุหรืออุปกรณ์ต่างๆ) ที่ซื้อหรือได้มา ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕
(ปีงบประมาณ ๒๕๔๖) เป็นต้นไป ที่มีลักษณะคงทนถาวร อายุการใช้งานตั้งแต่ ๑ ปี ขึ้นไป แต่มีราคาต่อชุด/
ต่อหน่วย/ต่อกลุ่ม มูลค่าไม่ถึง ๕,๐๐๐.- บาท ให้บันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินโดยไม่ต้องคานวณค่าเสื่อมราคา
๙. กรณีซ่อมแซมหรือปรับปรุงอาคาร/สิ่งก่อสร้าง/ครุภัณฑ์/วัสดุคงทนถาวร/อุปกรณ์ต่างๆ ให้บันทึก
ประวัติการซ่อมบารุงรักษาทรัพย์สินด้านหลังทะเบียนคุมทรัพย์สินทุกครั้ง
๑๐. การคานวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน เพื่อหามูลค่าสุทธิ ณ วันสิ้นปีงบประมาณของทุกปี
(๓๐ กันยายนของทุกปี) ให้ใช้อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
 ค่าเสื่อมราคาประจาปี เป็นการปันส่วนมูลค่าเสื่อมสภาพของทรัพย์สินอย่างมีระบบตลอด
อายุการใช้งานที่ได้ประมาณไว้ วิธีการคานวณค่าเสื่อมราคาให้ใช้วิธีเส้นตรง
 ราคาทุนของทรัพย์สิน หมายถึง ราคาทุนที่จัดซื้อจากเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ
เงินบริจาค เงินช่วยเหลือ หรือเงินอื่นๆ รวมทั้งค่าภาษี ค่าขนส่งและค่าติดตั้งให้พร้อมใช้งานด้วย
 อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ หมายถึง ระยะเวลาที่คาดว่าส่วนราชการจะได้ประโยชน์
จากทรัพย์สินนั้น (หลักเกณฑ์ตามตารางหมายเลข ๑ ที่กรมฯ กาหนด )
 ค่าเสื่อมราคาสะสม หมายถึง ค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินนั้นตลอดอายุการใช้งานที่ได้มา
จนถึงปัจจุบัน
 มูลค่าสุทธิของทรัพย์สิน หมายถึง ราคาทุนของทรัพย์สิน (มูลค่ารวม) หักค่าเสื่อมราคาสะสม
มูลค่าของทรัพย์สิน เมื่อครบกาหนดอายุการใช้งาน (ปีสุดท้าย) จะมีมูลค่าสุทธิของทรัพย์สิน = 0 บาท (ศูนย์บาท)
หากยังใช้ประโยชน์ได้ หรือยังไม่ได้จาหน่ายตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ให้คงมูลค่าสุทธิของทรัพย์สินนั้นในทะเบียนคุมทรัพย์สิน = ๑ บาท (หนึ่งบาท)/หน่วยหรือรายการ
๑๑. เมื่อสิ้นปีงบประมาณ (ณ ๓๐ กันยายนของทุกปี) ให้คิดค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่เข้าหลักเกณฑ์
และให้บันทึกในช่องค่าเสื่อมราคาประจาปี และค่าเสื่อมราคาสะสม เพื่อคานวณหามูลค่าสุทธิของทรัพย์สินนั้น
 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่มีรหัสสินทรัพย์รายตัวอยู่ในระบบ GFMIS ให้บันทึกค่าเสื่อมราคา
ประจาปีในทะเบียนคุมทรัพย์สินตามจานวนทีไ่ ด้ประมวลผลค่าเสื่อมราคาจากระบบสินทรัพย์ หลังสิ้นปีงบประมาณ
(๓๐ กันยายนทุกปี)
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 ค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินที่ไม่มีรหัสสินทรัพย์รายตัวอยู่ในระบบ GFMIS (อาคาร สิ่งปลูกสร้าง
–ไม่ระบุรายละเอียด หรือครุภัณฑ์ – ไม่ระบุรายละเอียด) ให้คิดค่าเสื่อมราคาตามอัตราที่กรมฯ กาหนดแล้ว
บันทึกค่าเสื่อมราคาประจาปีในทะเบียนคุมทรัพย์สิน รวมทั้งนาค่าเสื่อมราคาประจาปีที่คานวณได้ของทรัพย์สิน
ที่เข้าหลักเกณฑ์ไปบันทึกรายการปรับปรุงบัญชีค่าเสื่อมราคาในระบบ GFMIS ด้วย
* ข้อ สัง เกต สิ น ทรั พ ย์ร ายการใดที่มี ก ารคิด ค่า เสื่ อ มราคาจนหมดอายุ การใช้ งานอย่า งมี
ประสิทธิภาพแล้ว ไม่ต้องบันทึกค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินประจาปีอีกต่อไป คงเหลือมูลค่าสุทธิไว้ = ๑ บาท
๑๒. เมื่อมีการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน ให้ลงรายละเอียดการซ่อมแซมและบารุงรักษานั้น ลงใน
ประวัติการซ่อมบารุงรักษาทรัพย์สินด้านหลังทะเบียนคุมทรัพย์สินชนิดนั้นๆ เว้นแต่รถราชการให้บันทึกประวัติการ
ซ่อมบารุงตามแบบ ๖ ท้ายระเบียบฯ รถราชการ เนื่องจากมีระเบียบกาหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว

ข้อควรทรำบเกี่ยวกับทะเบียนคุมทรัพย์สิน
๑. ครุภัณฑ์มูลค่าต่ากว่าเกณฑ์ ให้บันทึกการควบคุมในทะเบียนคุมทรัพย์สิน แต่ไม่คิดค่าเสื่อมราคา
ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค. ๐๔๑๐๓ /ว ๔๘ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๙
๒. เมื่อได้รับครุภัณฑ์และบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินแล้ว ให้กาหนดรหัสครุภัณฑ์ในทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน แล้วให้เขียนรหัสครุภัณฑ์นั้นกากับที่ตัวทรัพย์สินด้วย เพื่อสามารถควบคุมและตรวจสอบได้
๓. ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าเกินกว่า ๕,๐๐๐.-บาท และเป็นสินทรัพย์รายตัวที่อยู่ในระบบ GFMIS ให้เขียน
หมายเลขรหัสสินทรัพย์ที่ระบบกาหนดให้ ในช่อง “หมายเหตุ” และที่ “ตัวครุภัณฑ์” ด้วย เพื่อสามารถควบคุม
และตรวจสอบได้
๔. ทรัพย์สินที่ได้รับจากการบริจาคจะต้องดาเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงิน
และทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. ๒๕๒๖ และแนวทางการปฏิบัติในการรับบริจาคครุภัณฑ์ใหม่ของ
กรมวิชาการเกษตรด้วย (หนังสือที่ กษ ๐๙๐๓.๐๖/๕๙๙.๑ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๓)
๕. ทะเบียนคุมทรัพย์สินให้จัดทาเป็นลักษณะฐำนข้อมูลถำวรของหน่วยงำนเพียงชุดเดียว
๖. การจัดเก็บทะเบียนคุมทรัพย์สินให้รวบรวมไว้อย่างเป็นระบบ เช่น แยกตามประเภททรัพย์สินที่
คิดค่าเสื่อมราคา ครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ หรือแยกตามชนิดลักษณะของสินทรัพย์

กำรซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เป็นกำรเพิ่มทุนและไม่เพิ่มทุนของสินทรัพย์
หลังจากหน่วยงานได้บันทึกสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ เป็นทรัพย์สินของทางราชการ และได้
บันทึกในทะเบียนคุมทรัพย์สินแล้ว เมื่อสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์หรืออุปกรณ์ มีการสึกหรอหรือเกิดเสื่อมประสิทธิภาพ
จนไม่สามารถใช้งานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพ รายจ่ายหรือค่าใช้จ่ายใดที่เกิดจากการซ่อมแซมทรัพย์สินไม่ว่าจะ
เป็นเพื่อการซ่อมแซมหรือบารุงรักษาหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อให้ทรัพย์สินนั้นสามารถใช้งานต่อไปได้ โดยค่าใช้จ่าย
นั้นแบ่งได้เป็น ๒ ประเภท
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๑. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เป็นการเพิ่มทุนทรัพย์สิน
๒. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ไม่เพิ่มทุนทรัพย์สิน
ในการจาแนกประเภทดังกล่าวข้างต้น อธิบายหลักเกณฑ์ต่างๆ ได้ดังนี้
๑. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เป็นการเพิ่มทุนทรัพย์สิน เป็น
ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นแล้วมีผลทาให้ทรัพย์สินนั้น เข้าหลักเกณฑ์ ดังนี้
๑.๑ มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น
๑.๒ มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น
ค่าใช้จ่ายที่เข้าหลักเกณฑ์ทั้ง ๒ ข้อข้างต้น ไม่ว่าจะเป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อ เติมหรือปรับปรุง
สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ซึ่งเป็นการเพิ่มมูลค่าให้แก่ สิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์หรือเพื่อ
ซ่อมแซมบ ารุ งรักษาโครงสร้ างของครุ ภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องจักรกลการเกษตร ยานพาหนะ ให้ ถือเป็น
ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่เป็นการเพิ่มทุนของทรัพย์สิน โดยจะถือเป็นราคาทุนของทรัพย์สิน
ณ วันที่ได้จ่ายค่าใช้จ่ายดังกล่าว และให้นาไปรวมกับมูลค่าสุทธิของทรัพย์สินเป็นมูลค่าใหม่ของทรัพย์สิน เพื่อนาไป
คานวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน/ปี คานวณค่าเสื่อมราคาสะสม และคานวณหามูลค่าสุทธิของทรัพย์สิน ทั้งนี้อยู่ใน
ดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการ
๒. ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมสิ่งปลูกสร้าง ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ที่ไม่เพิ่มทุนทรัพย์สิน เป็นค่าใช้จ่าย
ในการซ่อมแซมบารุงรักษาทรัพย์สิน เพื่อให้ทรัพย์สินนั้นสามารถใช้งานได้ตามปกติ โดยมิได้เพิ่มอายุการใช้งาน
หรือเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน ให้ถือค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายในระบบบัญชีต่อไป เช่น การเปลี่ยนอะไหล่
เครื่องจักรกลการเกษตร เพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ และให้บันทึกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นไว้ในประวัติการซ่อม
บารุงรักษาทรัพย์สินด้านหลังทะเบียนคุมทรัพย์สินนั้น

กำรจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินกรณีที่มีกำรโอนทรัพย์สิน
กรณีที่มีการโอนทรัพย์สินกันระหว่างหน่วยงาน ให้หน่วยงานที่มีการโอนทรัพย์สินนั้น คิดค่าเสื่อม
ราคาทรัพย์สิน ณ วันที่ซื้อหรือได้มาของทรัพย์สินนั้น จนถึงวันที่ได้มีการโอนและลงนามในหลักฐานการโอน พร้อม
ลงวัน เดือน ปี ที่ได้จ่ ายทรัพย์สิ นนั้นออกไป ให้ถือวันดังกล่าวเป็นวันสิ้นสุดการครอบครองทรัพย์สิ น และเมื่อ
หน่วยงานที่รับโอนได้รับหลักฐานการโอนดังกล่าวพร้อมกับตัวทรัพย์สินแล้ว ให้ถือวันที่หน่วยงานรับโอนลงนามรับ
ทรัพย์สินดังกล่าวเป็นวันเริ่มต้นในการครอบครองทรัพย์สิน และให้คานวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินนั้นต่อจนสิ้นสุด
อายุการใช้งานของทรัพย์สินนั้น
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ข้อสังเกต
๑. หน่ ว ยงานที่ โ อนไปให้ ต้ อ งแนบหลั ก ฐานการโอน และทะเบี ย นคุ ม ทรั พ ย์ สิ น ไปพร้ อ มกั บ
ตัวทรัพย์สินที่โอนนั้นด้วย
๒. หน่วยงานที่รับโอนทรัพย์สินนั้นลงนามรับทรัพย์สินในหลักฐานการโอน ต่อจากวันที่หน่วยงาน
ที่โอนได้โอนทรัพย์สินให้
๓. หน่วยงานที่รับโอน จะต้องคานวณค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินต่อจากผู้โอนที่ได้คานวณไว้แล้ว
จนสิ้นสุดอายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
๔. การโอนสินทรัพย์ถาวรระหว่างหน่วยงานภายในกรมฯ ที่อยู่ภายในหน่วยเบิกจ่ายเดียวกัน
ไม่ต้องบันทึกรายการบัญชี แต่ให้บันทึกโอนเปลี่ยนแปลงศูนย์ต้นทุนระหว่างกัน
๕. การตัดจาหน่ายสินทรัพย์ ทั้งที่มีรายตัวและที่ไม่มีข้อมูลสินทรัพย์รายตัวในระบบ (ทรัพย์สินที่
ไม่ระบุรายละเอียด) ต้องบันทึกรายการบัญชี พร้อมกับบันทึกการจาหน่ายทางทะเบียนด้วย
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ตัวอย่างทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่วนราชการ ...............(๑).................
หน่วยงาน ...............(๒).................
ประเภท ............(๓)............. รหัส ...........(๔)......... หมายเลขและทะเบียน ..........(๕)............. ลักษณะ/คุณสมบัติ ……..(๖)........ ยี่ห้อ.....(๗)........ รุ่น/แบบ……...(๘)…...…
สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ ...........................(๙).................................. ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค .......................................(๑๐).............................................
ที่อยู่ ..........................................................(๑๑)................................................................ โทรศัพท์ ...............................................(๑๒).................................................
ประเภท
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ
อื่น ๆ
วิธีการได้มา
ตกลงราคา
สอบราคา
ประกวดราคา
วิธีพิเศษ
รับบริจาค

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร
(๑๓)

(๑๔)

รายการ
(๑๕)

ราคาต่อ
อัตรา ค่าเสื่อม
จานวน
อายุ
หน่วย/ มูลค่ารวม
ค่าเสื่อม ราคา
หน่วย
ใช้งาน
ชุด /กลุ่ม
ราคา ประจาปี
(๑๖) (๑๗)
(๑๘) (๑๙) (๒๐)
(๒๑)

คูม่ อื ปฏิบัติงาน การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ
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สะสม

มูลค่าสุทธิ

หมายเหตุ

(๒๒)

(๒๓)

(๒๔)
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ประวัติการซ่อมบารุงรักษาทรัพย์สิน
ครั้งที่
(๒๕)

วัน เดือน ปี
(๒๖)
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รายการ
(๒๗)
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จานวนเงิน
(๒๘)

หมายเหตุ
(๒๙)
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คำอธิบำยทะเบียนคุมทรัพย์สิน
การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ให้บันทึกทะเบียน ๑ ใบต่อทรัพย์สิน ๑ รายการหรือต่อชุด
หรือต่อกลุ่ม แล้วแต่กรณี ตลอดอายุการใช้งานทรัพย์สินนั้น
๑. ส่วนราชการ
ให้ระบุชื่อส่วนราชการต้นสังกัด
๒. หน่วยงาน
ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบทรัพย์สิน
๓. ประเภท
ให้ระบุประเภทของทรัพย์สิน เช่น อาคาร สิ่งปลูกสร้าง หรือครุภัณฑ์
ตามการจาแนกประเภท รายจ่ายตามงบประมาณของสานักงบประมาณ
๔. รหัส
ให้ระบุหมายเลขประจาทรัพย์สิน
๕. หมายเลขและทะเบียน
ให้ระบุหมายเลขเครื่อง/หมายเลขทะเบียนของทรัพย์สิน
๖. ลักษณะ / คุณสมบัติ
ให้ระบุรายละเอียดหรือคุณสมบัติของทรัพย์สิน
๗. ยี่ห้อ
ให้ระบุยี่ห้อของทรัพย์สิน
๘. รุ่น/แบบ
ให้ระบุรุ่นหรือแบบของทรัพย์สิน
๙. สถานที่ตั้ง/หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ให้ระบุสถานที่ตั้งของทรัพย์สิน หรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
ทรัพย์สินนั้น เช่น ห้องธุรการ สถาบันวิจัยพืชสวน เป็นต้น
๑๐. ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค
ให้ระบุชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้บริจาคทรัพย์สิน
๑๑. ที่อยู่
ให้ระบุที่อยู่ของผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้บริจาคทรัพย์สิน
๑๒. โทรศัพท์
ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้บริจาค
๑๓. วัน เดือน ปี
ให้ระบุ วัน เดือน ปี เอกสารการได้มาของครุภัณฑ์/ทรัพย์สิน
๑๔. ที่เอกสาร
ให้ระบุเลขที่เอกสารแสดงการได้มาของครุภัณฑ์/ทรัพย์สิน
๑๕. รายการ
ให้ระบุชื่อหรือชนิดของทรัพย์สินพร้อมทั้งรายละเอียดที่สาคัญอื่นๆ
เช่น อาคารสานักงาน /เครื่องปรับอากาศ /เครื่องถ่ายเอกสาร เป็นต้น
๑๖. จานวนหน่วย
ให้ระบุจานวนหน่วยของทรัพย์สินต่อหนึ่งรายการ
๑๗. รายการต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม
ให้ระบุถึงจานวนเงินที่แสดงถึงราคาต่อหน่วย หรือต่อชุด
หรือต่อกลุ่มของทรัพย์สิน
๑๘ มูลค่ารวม
ให้ระบุจานวนเงินรวมของทรัพย์สินทั้งหมด
๑๙ อายุใช้งาน
ให้ระบุอายุการใช้งานของทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพที่ส่วนราชการ
ได้เลือกกาหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ กระทรวงการคลังประกาศ
๒๐. อัตราค่าเสื่อมราคา
ให้ระบุอัตราค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน
๒๑. ค่าเสื่อมราคาประจาปี
ให้ระบุจานวนเงินค่าเสื่อมราคาต่อปี
๒๒. ค่าเสื่อมราคาสะสม
ให้ระบุจานวนเงินค่าเสื่อมราคาสะสม ตั้งแต่ปีที่เริ่มใช้ทรัพย์สินจนถึง
ปีปัจจุบัน
๒๓. มูลค่าสุทธิ
ให้ระบุมูลค่าทรัพย์สินหลังจากหักค่าเสื่อมราคา ตั้งแต่ปีที่เริ่มใช้
ทรัพย์สินจนถึงปัจจุบัน
๒๔. หมายเหตุ
ให้แสดงข้อความอื่นที่จาเป็น
๒๕. ครั้งที่
ให้ระบุลาดับครั้งที่มีการซ่อมบารุงรักษาทรัพย์สิน
๒๖. วัน เดือน ปี
ให้ระบุ วัน เดือน ปี ที่ซ่อมบารุงรักษาทรัพย์สิน
๒๗. รายการ
ให้ระบุคาอธิบายรายการซ่อมบารุงรักษาทรัพย์สิน
๒๘. จานวน
ให้ระบุจานวนเงินที่ใช้ในการซ่อมหรือบารุงรักษาทรัพย์สิน
๒๙. หมายเหตุ
ให้แสดงข้อความอื่นที่จาเป็น เช่น การซ่อมแซม ที่ถือเป็นค่าใช้จ่าย
หรือ การซ่อมแซมที่ถือเป็นการเพิ่มทุนของทรัพย์สิน เป็นต้น
คูม่ ือปฏิบัติงาน การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ

โดย อรพินท์ รัตนโชติพานิช

25
กำรตรวจสอบพัสดุประจำปี
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕๕ -๑๕๖
กาหนดให้มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ และรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจาปี โดย มีขั้นตอน ดังนี้
๑. ก่อนวันที่ ๓๐ กันยายนของทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการของ
หน่วยงานนั้น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคน เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุตั้งแต่งวด วันที่ ๑ ตุลาคม
ปีก่อน จนถึงวันที่ ๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงสิ้นงวดนั้น
๒. ในการตรวจสอบ ให้เริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิด ทาการแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป
ดังนี้
๑. ตรวจสอบว่ามีการรับ – จ่ายถูกต้องหรือไม่
๒. ตรวจสอบว่ามีพัสดุคงเหลือตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
๓. ตรวจสอบว่ามีพัสดุใดชารุด เสื่อมคุณภาพหรือสูญไปเพราะเหตุใด
๔. มีพัสดุใดไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป
เมื่อตรวจสอบเสร็จแล้วให้นาเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน ๓๐ วันทาการ
นับแต่วันที่เริ่มตรวจสอบพัสดุนั้น เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้ว ให้ส่งรายงานเสนอ
ตามลาดับชั้นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ จานวน ๑ ชุด และรายงานไปยังสานักงานการตรวจเงินแผ่ นดิน หรือ
สานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี จานวน ๑ ชุด
เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานดังกล่าว และปรากฏว่ามีพัสดุชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป
หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก็ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง กรณีที่เห็นชัดเจนว่า
เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการ
ดาเนินการจาหน่ายต่อไปได้ ถ้าผลพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบสวนหาตัวผู้รับผิด ตามระเบียบสานักนายกรัฐ มนตรีว่าด้วยหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. ๒๕๓๙ ด้วย

กำรจำหน่ำยพัสดุ
หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจาเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
มาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพื่อพิจารณาสั่งให้ดาเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่าง
ใดดังต่อไปนี้ (ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕๗)
๑. ขำย ให้ดาเนินการขายทอดตลาดก่อนแต่ถ้าขายโดยวิธีการทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให้นาวิธีที่
กาหนดเกี่ย วกั บ การชื้อมาใช้โ ดยอนุ โ ลม เว้นแต่การขายพัส ดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาชื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิ น
๑๐๐,๐๐๐ บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องขายทอดตลาดก็ได้ การขายให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหาร
ส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร ให้ขาย
โดยวิธีตกลงราคา
คูม่ ือปฏิบัติงาน การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ
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๒. แลกเปลี่ยน ให้ดาเนินการตามวิธีแลกเปลี่ยนที่กาหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ ๑๒๓ - ๑๒๗
๓. โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น
หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธาร
กุศลตามมาตราตรา ๔๗ (๗) แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร ทั้งนี้ให้มีหลักฐานต่อกันด้วย
๔. แปรสภำพหรือทำลำย การแปรสภาพ เช่น เก้าอี้ชารุด จานวน ๑๐ ตัว ก็นาขาและพนักพิงมา
แปรสภาพจัดทาเป็นเก้าอี้ตัวใหม่ หรือนาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชารุดใช้งานไม่ได้มาแปรสภาพเป็นอาหลั่ย แต่ถ้าหาก
โดยสภาพของพัสดุผุพัง ไม่สามารถนาไปแปรสภาพได้ก็ให้ทาลายโดยการเผา หรือ ฝัง เป็นต้น
การดาเนินการตามข้อ ๑ - ๔ โดยปกติจะต้องดาเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับแต่วันที่
หัวหน้าส่วนราชการสั่งการ และสาหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วน
ราชการเจ้าของงบประมาณก่อนด้วย เงินที่ได้จากการจาหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณ หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือแล้วแต่กรณี (ระเบียบฯ ข้อ ๑๕๘)
กำรจำหน่ำยเป็นสูญ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๕๙
ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามรถชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควร
ดาเนินการตามระเบียบข้อ ๑๕๗ ให้จาหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้
๑. ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติ
๒. ถ้าพัสดุนั้นมีราคาชื้อ หรือได้มารวมกันเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ให้อยู่ในอานาจของกระทรวงการคลัง
หรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมายที่จะเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

กำรลงจำหน่ำยออกจำกบัญชีหรือทะเบียน
เมื่อได้ดาเนินการจาหน่ายแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้ว
แจ้ง ให้สานักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสานักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค แล้วแต่กรณีทราบภายใน ๓๐ วัน นับ
แต่ วันลงจ่ายพัสดุนั้น สาหรับการจ่ายพัสดุเป็นสูญ ให้แจ้งกระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลัง
มอบหมายทราบด้วย และพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กาหนดด้วย (ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๖๐)
กรณีที่พัสดุของทางราชการเกิดการชารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการ
ต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๑๕๕ และได้ดาเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม
แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกาหนดไว้เป็นกาลเฉพาะให้ดาเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ ๑๕๗
ข้อ ๑๕๘ ข้อ ๑๕๙ และ ๑๖๐ โดยอนุโลม (ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๑๖๑)
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หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรตรวจสอบและกำรจำหน่ำยพัสดุประจำปี
๑. หน้ำที่ของหัวหน้ำส่วนรำชกำร หรือ ผู้ที่ได้รับมอบอำนำจ
๑.๑ แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี ตามระเบียบพัสดุฯ
ข้อ ๑๕๕ (ห้ามแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี)
๑.๒ พิจารณารายงานผลการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบพัสดุประจาปี
๑.๓ กรณีพัสดุชารุดเสื่อมสภาพ และเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้
งานตามปกติหรือสูญหายไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการจาหน่ายต่อไปได้
โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
๑.๔ กรณีพัสดุสูญหาย หรือไม่ได้เสื่อมสภาพตามธรรมชาติปกติของการใช้งาน ให้ แต่งตั้งกรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริง (ตามระเบียบฯ ข้อ ๑๕๖)
๑.๕ พิจารณารายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง จากกรรมการฯ
- กรณีไม่ต้องหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง สั่งการให้เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบสภาพพัสดุ และ
เสนอวิธีการจาหน่าย พิจารณาอนุมัติให้จาหน่าย แจ้งให้กระทรวงการคลังและสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค
ทราบต่อไป
- กรณีต้องหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดทางแพ่ง
๒. หน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่พัสดุ
๒.๑ จัดเตรียมรายการทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วน เพื่อ
การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี
๒.๒ อานวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี ในการตรวจสอบพัสดุ
๒.๓ เสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการจาหน่ายพัสดุ ชารุดเสื่อมสภาพ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาสั่งการ
๒.๔ เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจาหน่ายพัสดุ ชารุดเสื่อมสภาพ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ
๒.๕ ลงจ่ายพัสดุฯ ตามที่ได้รับการอนุมัติให้จาหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
๒.๖ รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการตรวจสอบพัสดุประจาปี รายงานให้กระทรวงการคลัง
และสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสานักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณีทราบ
๓. หน้ำทีก่ รรมกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี
๓.๑ ตรวจการรับการจ่ายพัสดุ ของงวดตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคมปีก่อน ถึง ๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน
ว่าถูกต้องหรือไม่
๓.๒ ตรวจนับจานวนวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ ๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน เฉพาะวัสดุที่ยังไม่เบิกไปใช้ว่า
คงเหลือตรงตามบัญชีวัสดุหรือไม่ (วัสดุที่ยังไม่ได้นาไปใช้)
๓.๓ ตรวจนับจานวนครุภัณฑ์ ที่มีอยู่ในความครอบครองทั้งหมดทุกรายการในหน่วยงาน ณ วันที่
๓๐ กันยายนปีปัจจุบัน ว่ามีครุภัณฑ์คงเหลือถูกต้องตามทะเบียนคุมทรัพย์สินที่ได้บันทึกไว้หรือไม่ และตรวจสภาพ
ของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดในหน่วยงานว่ามีชารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จาเป็นต้อง
ใช้ในราชการ
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๓.๔ จัดทารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปี เสนอต่อผู้แต่งตั้ง ภายใน ๓๐ วันทาการ โดย
นับตั้งแต่วันเริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุ
๔. หน้ำที่ของคณะกรรมกำรสอบหำข้อเท็จจริง
๔.๑ ตรวจสอบสภาพพัสดุที่ชารุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จาเป็นต้องใช้ในราชการ ว่าเป็นไป
ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุเสนอหรือไม่
๔.๒ พิจารณาว่าพัสดุแต่ละรายการที่ชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป นั้น เพราะเหตุใด และต้องมี
ผู้รับผิดทางแพ่งหรือไม่ โดยสอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พัสดุนั้น และจะต้องตรวจสอบหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง เช่น การซ่อมแซมบารุงรักษาพัสดุนั้น
๔.๓ กรณี พั ส ดุ สู ญ หาย หาไม่ พ บ ต้ อ งตรวจสอบหาสาเหตุ และผู้ รั บ ผิ ด ชอบว่ า อยู่ ใ นความ
ครอบครองหรือรับผิดชอบของผู้ใด แล้วจัดทาความเห็นเสนอผู้บังคับบัญชาตามลาดับ
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ผังแสดงขั้นตอนกำรจำหน่ำยพัสดุ
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ผังแสดงขั้นตอนกำรจำหน่ำยโดยวิธีกำรขำย
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กำรควบคุมรถรำชกำร
ควำมหมำยที่เกี่ยวข้องในระเบียบฯรถรำชกำร
ส่วนรำชกำร หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม สานักงาน หรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐ ทั้งใน
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค หรือในต่างประเทศ แต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหาร
ราชการส่วนท้องถิ่น
หัวหน้ำส่วนรำชกำร
ในราชการบริหารส่วนกลาง หมายความว่า อธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น และมี
ฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุง กระทรวง
ทบวง กรม
ในราชการบริหารส่วนภูมิภาค หมายความว่า ผู้ว่าราชการจังหวัด
ปลัดกระทรวง หมายความรวมถึง ปลัดสานักนายกรัฐมนตรี และปลัดทบวง
ข้ำรำชกำร หมายความรวมถึง ลูกจ้างของส่วนราชการด้วย
รถประจำตำแหน่ง หมายความว่า รถยนต์ที่ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการผู้ดารงตาแหน่ง ตามที่
กาหนดไว้ในระเบียบนี้
รถส่วนกลำง หมายความว่า รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ที่จัดไว้ เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของ
ส่วนราชการ

แนวปฏิบัติกำรควบคุม และกำรใช้รถรำชกำร
๑. ให้ส่วนราชการเจ้าของรถจัดทาบัญชีรถราชการแยกประเภทเป็นรถประจาตาแหน่ง รถส่วนกลาง
รถรับรอง หรือรถรับรองประจาจังหวัด รวมทั้งแสดงหลักฐานการได้มา และการจาหน่ายจ่ายโอนรถราชการตาม
แบบ ๑ หรือแบบ ๒ ท้ายระเบียบฯ รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๒. รถส่วนกลางทุกคัน ให้มีตราเครื่องหมายประจาของส่วนราชการขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า
๑๘ เซนติเมตร และอักษรชื่อเต็มของส่วนราชการขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตร หรือชื่อย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า
๗.๕ เซนติเมตร ไว้ด้านข้างนอกรถทั้งสองข้าง
สาหรับรถจักรยานยนต์ ขนาดของตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการให้
ลดลงตามส่วน
ตราเครื่องหมาย และอักษรชื่อแสดงสังกัดของส่วนราชการในวรรคหนึ่ง และวรรคสองให้พ่นด้วย
สีขาว เว้นแต่ใช้สีขาวแล้วมองไม่เห็นชัดเจน ให้ใช้สีอื่นแทน ในกรณีที่มีการจาหน่ายรถส่วนกลางให้ส่วนราชการ
เจ้าของรถ ลบหรือทาลายตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสั งกัดของส่วนราชการออกทั้งหมด ก่อนที่จะส่งมอบ
รถส่วนกลางให้บุคคลอื่น
ส่วนราชการใดมีเหตุผลและความจาเป็นซึ่งเห็นว่า การมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัด
ของส่วนราชการไว้ด้านข้างนอกรถ อาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้หรือไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน ให้ขออนุมัติปลัด
กระทรวง เพื่อขอยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษรชื่อแสดงสังกัดได้
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๓. ใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจาจังหวัด ให้ใช้ตามแบบ ๓ ท้าย
ระเบียบฯ รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔. ให้จัดทาสมุดบันทึกการใช้รถส่วนกลาง รถรับรอง รถรับรองประจาจังหวัดประจารถแต่ละคัน โดย
สมุดบันทึกอย่างน้อยให้มีข้อความตามแบบ ๔ ท้ายระเบียบฯ รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม และต้อง
ควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายการไปตามความเป็นจริง
๕. การเก็บรักษา
๕.๑ รถประจาตาแหน่ง ให้อยู่ในความควบคุมและความรับผิดชอบของผู้ดารงตาแหน่ง
๕.๒ รถส่วนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจาจังหวัด ให้อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบของ
ส่วนราชการ โดยเก็บรักษาในสถานที่เก็บหรือบริเวณของส่วนราชการ
สาหรับรถส่วนกลาง หัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจจากหัวหน้าส่วนราชการจะ
พิจารณาอนุญาตให้นารถไปเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่วคราวหรือเป็นครั้งคราวได้ในกรณีต่อไปนี้ คือ
(๑) ส่วนราชการไม่มีสถานที่เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอ หรือ
(๒) มีราชการจาเป็นและเร่งด่วนหรือการปฏิบัติราชการลับ
๖. กรณีที่เกิดการสูญหายขึ้นกับรถส่วนกลาง ในระหว่างการเก็บรักษาที่อื่นเป็นการชั่ วคราว ผู้เก็บ
รักษาต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทางราชการ เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าได้ใช้ความระมัดระวังดูแลรักษา
เยี่ยงวิญญูชนจะพึงสงวนรักษาทรัพย์ของตนแล้ว และการสูญหายหรือเสียหายนั้นมิได้เกิดขึ้นจากความประมาท
เลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เก็บรักษา แต่หากการสูญหายหรือเสียหายนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากการนาไปใช้ในการอื่น ให้
ผู้อื่นใช้ หรือนาไปเก็บไว้ ณ ที่ที่มิได้รับอนุญาต ผู้เก็บรักษาต้องรับผิดชอบทุกกรณี แม้ว่าจะเกิดด้วยเหตุสุดวิสัย
เว้นแต่จะพิสูจน์ได้ว่าถึงอย่างไรความสูญหายหรือเสียหายก็จะเกิดแก่รถส่วนกลางคันนั้น
๗. กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นกับรถประจาตาแหน่ง ผู้ใช้รถประจาตาแหน่งต้องรีบรายงาน
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบทันที กรณีที่มิได้เป็นผู้ใช้รถเองหรือไม่สามารถที่จะรายงานเองได้ ให้พนักงานผู้ขับรถ
รีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ
กรณีเกิดการสูญหายหรือเสียหายกับรถส่วนกลาง รถรับรอง และรถรับรองประจาจังหวัด ให้
พนักงานขับรถรีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ จนถึงหัวหน้าส่วนราชการทราบทันที
การรายงานกรณีรถเสียหายให้ผู้บังคับบัญชาทราบตามลาดับ ให้รายงานตามแบบ ๕ ท้ายระเบียบฯ
รถราชการพ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๘. ให้จัดทาสมุดแสดงรายการซ่อมบารุงประจารถแต่ละคัน ตามแบบ ๖ ท้ายระเบียบฯ รถราชการ
พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๙. ในแต่ละปีงบประมาณ หน่วยงานต้องสารวจและกาหนดเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถ
ทุกคัน เพื่อเป็นหลักฐานในการเบิกจ่ายเชื้อเพลิง และการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจสอบ
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หลักปฏิบัติในกำรใช้รถรำชกำรส่วนกลำง
ในการปฏิบัติงานของบุคลากร หมวดยานพาหนะถือว่ามีความสาคัญในระดับหนึ่ง ไม่ว่าจะเป็นการ
ดูแลรักษา การปฏิบัติหน้าที่การเตรียมความพร้อมของบุคลากรผู้ปฏิบัติ ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของรถให้
พร้อมใช้งานและปลอดภัยอยู่ตลอดเวลา
สิ่งที่บุคลากรควรปฏิบัติจะต้องคานึงถึง คือ ความปลอดภัยของผู้โดยสาร และการบริการที่มีคุณภาพ
จึงเป็นสิ่งจาเป็นที่จะต้องมีแนวทางในการปฏิบัติให้เป็นรูปแบบ และมีหลักการในการปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน
หลั กการปฏิบั ติใ นการใช้ร ถราชการหมวดยานพาหนะ กลุ่ ม ตรวจสอบภายใน ได้รวบรวมข้อมู ล
เกี่ยวกับการให้บริการ หน้าที่ความรับผิดชอบ การบารุงรักษา รวมไปถึงกฎระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ยานพาหนะอันจะเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรทุกคน ทั้งที่เข้ามาปฏิบัติหน้าที่ใหม่และทาหน้าที่อยู่แล้วจะได้มีความ
เข้าใจมากยิ่งขึ้น โดยเน้นถึงความปลอดภัย การตรงต่อเวลา และผู้รับบริการพึงพอใจเป็นสาคัญ
๑. กำรขอใช้บริกำร
๑.๑ ผู้ขอใช้รถเขียนใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (ตามแบบ ๓) เสนอผู้อานวยการหรือผู้มีอานาจ
ลงนามอนุมัติตามระเบียบฯ รถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๑.๒ กรณีที่ต้องเดินทางไปต่างจังหวัด ผู้ขอใช้รถยนต์ต้องทาบันทึกเสนอผู้อานวยการหรือผู้มีอานาจ
ลงนามอนุมัติ พร้อมแนบสาเนาใบขออนุมัติเดินทาง หรือแผนการปฏิบัติงานต่างจังหวัด
๑.๓ กรณีขอใช้บริการยานพาหนะต่างหน่วยงาน ต้องเสนอใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง ต่อ
หน่วยงานเจ้าของยานพาหนะเพื่อพิจารณาอนุญาตก่อน เพื่อปฏิบัติให้สอดคล้องระเบียบการใช้รถราชการ
๒. กำรให้บริกำร
๒.๑ พนักงานขับรถต้องขอใบขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง (ตามแบบ ๓) ที่ได้รับการอนุมัติ
ในการเดินทางจากผู้อานวยการหรือผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ
๒.๒ พนักงานขับรถเตรียมความพร้อมสาหรับการให้บริการ
๒.๓ พนักงานขับรถปฏิบัติงานรับผู้ขอใช้รถ และขับรถไปยังที่หมายตามที่ระบุในใบอนุญาตใช้รถยนต์
ส่วนกลาง (ตามแบบ ๓)
๒.๔ เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจที่ใช้รถแล้วให้นารถกลับมาที่จอดรถยนต์ราชการ
๒.๕ พนักงานขับรถต้องบันทึกการใช้รถยนต์ตามความเป็นจริง (ตามแบบ ๔)
๓. กำรบำรุงรักษำและซ่อมแซม
๓.๑ พนักงานขับรถทาความสะอาดรถยนต์ตามกาหนด
๓.๒ นารถยนต์เข้าตรวจสภาพเมื่อถึงระยะทางที่กาหนด โดยเขียนรายละเอียดการซ่อมบารุงแจ้งให้ผู้
มีอานาจลงนามรับทราบ
๓.๓ พิจารณาและเปลี่ยนยาง เมื่อรถวิ่งได้ในระยะทางที่กาหนด และตามสภาพความเป็นจริงของยาง
ในขณะนั้น
๓.๔ จัดทารายละเอียดการซ่อมบารุง และบันทึกรายการซ่อมบารุงประจารถแต่ละคัน (ตามแบบ ๖)
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บทที่ ๓
กำรตรวจสอบ กำรควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถรำชกำร
การตรวจสอบ การควบคุมวัส ดุ ครุภัณฑ์ และรถราชการ ต้องมีการจัดทาแผนการปฏิบั ติงาน
(Engagement Plan) ซึ่งเป็นรายละเอียดของงานทั้งหมดที่ผู้ตรวจสอบภายในได้จัดทาขึ้นไว้ล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์
อักษรตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน การวางแผนการปฏิบัติงาน ต้องอาศัยข้อมูลจาก
การสารวจข้อมูลขั้นต้น รวมทั้งผลจากการประเมินระบบการควบคุมภายในและการประเมินความเสี่ยง เพื่อให้
ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบที่มีความสาคัญ อันจะทาให้การปฏิบัติงานตรวจสอบเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
โดยแผนการปฏิบั ติง านสามารถแก้ ไขปรั บ ปรุง ให้ เหมาะสมตามสภาวการณ์ ได้ ตลอดเวลาแผนการปฏิ บัติ งาน
ประกอบด้วยรายละเอียด ดังนี้
๑. หน่วยรับตรวจ กิจกรรมและประเด็นการตรวจสอบ ควรกาหนดว่าเป็นแผนการปฏิบัติงาน
ตรวจสอบในกิจกรรมใด ณ หน่วยรับตรวจใด และมีประเด็นการตรวจสอบที่สาคัญอะไรบ้าง ในที่นี้ขอยกตัวอย่าง
ดังนี้
หน่วยรับตรวจ
กอง/สถาบัน/สานัก/สวพ.เขต/ศทส./สนก./กปร./กพร.
และหน่วยงานในสังกัดกรมวิชาการเกษตร
กิจกรรม
การควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ
ประเด็นการตรวจสอบ
การควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ และรถราชการ ไม่เป็นไปตาม
ระเบียบ/ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
๒. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ควรกาหนดว่าประเด็นการตรวจสอบที่กาหนดนั้น จะตรวจสอบโดย
มีจุดมุ่งหมายที่แสดงให้ทราบ หรือพิสูจน์เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้าง ซึ่งควรกาหนดให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์การ
ตรวจสอบในแผนการตรวจสอบประจาปีด้วย ตัวอย่างวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ ดังนี้
๑) เพื่อให้มีระบบควบคุมภายในด้านทรัพย์สินที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอ
๒) เพื่อให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ และรถราชการที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
๓) เพื่อให้การบันทึกบัญชีวัสดุถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีวัสดุคงเหลือตรงตามบัญชี
4) เพื่อตรวจสอบความคุ้มค่าของการใช้ประโยชน์ทรัพย์สิน
5) เพื่อให้ทราบถึงสาเหตุที่ทาให้เกิดผลกระทบของการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ์ และรถราชการที่ไม่
สามารถปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง
6) เพื่อให้ทราบถึง ปัญหา อุปสรรคและเสนอแนวทางแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงาน

คูม่ ือปฏิบัติงาน การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ

โดย อรพินท์ รัตนโชติพานิช

35
๓. ขอบเขตการตรวจสอบ กาหนดปริมาณงานที่จะทาการทดสอบหรือตรวจสอบ เพื่อแสดงให้เห็นถึง
ผลสาเร็จตามวัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานที่กาหนดไว้ ซึ่งควรกาหนดให้สอดคล้องกับประเด็นการตรวจสอบที่
กาหนดด้วย ตัวอย่างการกาหนดขอบเขตในการตรวจสอบ ดังนี้
๑) ระบบควบคุมภายในด้านทรัพย์สิน
๒) ข้อมูลการรับ – จ่ายวัสดุ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕8 – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕9
๓) สุ่มตรวจครุภัณฑ์ที่จัดซื้อในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8
๔. ระยะเวลาที่ใช้ในการตรวจสอบ ควรกาหนดว่า จะใช้ระยะเวลากี่วัน ช่วงระยะเวลาใดโดยคานึงถึง
ปริมาณงานและทรัพยากรบุคคลของหน่วยตรวจสอบภายใน
๕. ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ ให้กาหนดรายชื่อผู้ทาการตรวจสอบกิจกรรม
๖. แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ ควรกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและมีรายละเอียด
เพียงพอที่จะปฏิบัติงาน รวมทั้งให้ครอบคลุมประเด็นการตรวจสอบ สอดคล้องกับขอบเขตการตรวจสอบปฏิบัติงาน
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนด แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบควรมีรายละเอียด ดังนี้
๑) วิธีการตรวจสอบ
๒) แหล่งข้อมูล
๓) ผู้รับผิดชอบ
๔) วันที่ตรวจสอบ
๕) รหัสกระดาษทาการ
แผนการปฏิบัติงาน และแนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบ
สาหรับเป็นแนวทางในการตรวจสอบ
การควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ ทั้งนี้สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์และความเหมาะสม
ของหน่วยรับตรวจ ดังนี้

คูม่ ือปฏิบัติงาน การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ

โดย อรพินท์ รัตนโชติพานิช

36
แนวกำรตรวจสอบกำรควบคุมวัสดุ
วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ :
๑. การลงบัญชีวัสดุถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตามระเบียบหลักเกณฑ์
๒. วัสดุคงเหลือตามบัญชีมีอยู่จริง อย่างครบถ้วน
๓. การควบคุมและเก็บรักษาวัสดุเหมาะสม
๔. การใช้วัสดุเป็นไปอย่างคุ้มค่า
ประเด็นการตรวจ
๑. ระบบควบคุมภายใน
ด้านทรัพย์สิน

วิธีการตรวจสอบ
๑. สอบทาน และประเมินระบบควบคุมภายในด้านทรัพย์สิน
ของหน่วยงานว่ามีการจัดทาหรือไม่ อย่างไร

เครื่องมือ
กระดาษทาการ
บันทึกผลการ
สอบทาน
๒. ตรวจสอบความถูกต้อง ๑. ตรวจสอบแบบบัญชีวัสดุว่าใช้ตามแบบตัวอย่างที่ กวพ. กาหนด กระดาษทาการ
ในการลงบัญชีวัสดุ
ตรวจสอบ
๒. ตรวจสอบการลงบัญชีวัสดุว่ามีการแยกเป็นชนิด และจัดเก็บ การควบคุมวัสดุ
บัญชีอย่างเป็นระบบ ง่ายและสะดวกต่อการค้นหา
๓. ตรวจสอบจ านวนและรายละเอี ย ดที่ ล งรั บ ในบั ญ ชี วั ส ดุ
เปรียบเทียบกับจานวนและรายละเอียดในหลักฐานการรับพัสดุแต่
ละรายการว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
๔. ตรวจสอบจานวนและรายละเอี ย ดที่ล งจ่ ายในบัญ ชี วั ส ดุ
เปรียบเทียบกับจานวน และรายละเอียดในหลักฐานการจ่ายพัสดุ
แต่ละรายการว่าถูกต้องตรงกันหรือไม่
๔.๑ หลักฐานการรับพัสดุ ได้แก่
 ใบส่งของ/ใบตรวจรับพัสดุ
 หลักฐานการรับบริจาคพัสดุ เช่น หนังสือแจ้งความจานงค์
ของผู้บริจาค และหรือบันทึกเห็นชอบของหัวหน้าหน่วยงาน
 หลักฐานแสดงการรับวัสดุจากหน่วยงานอื่นที่มอบให้
๔.๒ หลักฐานการจ่ายพัสดุ ได้แก่ ใบเบิกวัสดุ
๔.๓ การอ้างอิงหลักฐานการรับ-จ่ายให้ลาดับเป็นปีงบประมาณ
5. ตรวจสอบจ านวนและรายละเอี ย ดวั ส ดุ ค งเหลื อ ณ สิ้ น
ปี ง บประมาณ (30 กั น ยายน) ในบั ญ ชี วั ส ดุ ว่ า ถู ก ต้ อ งตรงกั บ
รายงานวัสดุคงเหลือในรายงานการตรวจสอบพัสดุประจาปี และยก
ยอดไปในปีงบประมาณถัดไปถูกต้อง ครบถ้วน
6. ตรวจสอบความเชื่อถือได้ โดยตรวจสอบหลักฐานการจ่าย กับ
บัญชีวัส ดุว่า วัส ดุที่ปรากฏในหลักฐานการจ่ายเงินได้นาไปลงใน
บัญชีวัสดุหรือไม่ จานวนหน่วยและจานวนเงิน ถูกต้องตรงกัน
หรือไม่ โดยปริมาณที่สุ่มตรวจให้อยู่ในดุลยพินิจของผู้ตรวจสอบ
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๓. ตรวจนับวัสดุคงเหลือ
เปรียบเทียบกับบัญชีวัสดุ

วิธีการตรวจสอบ
๑. ตรวจนับวัสดุคงเหลือเปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในบัญชีวัสดุ
ว่ามีวัสดุคงเหลือครบถ้วน ถูกต้อง ตรงตามบัญชีวัสดุ โดยสุ่ม
ตรวจสอบตามรายการที่เห็นสมควร
๒. ตรวจสอบสภาพวัสดุคงเหลือว่ามีวัสดุใดชารุด เสื่อมคุณภาพ
และสาเหตุของการชารุดหรือ เสื่อมคุณภาพ

เครื่องมือ
๑.กระดาษทา
การตรวจนับ
วัสดุคงเหลือ
๒.กระดาษทา
การตรวจสอบ
การควบคุมวัสดุ

๔. ตรวจสอบสถานที่และ
วิธีการเก็บรักษาวัสดุ

๑. ตรวจสอบว่าสถานที่จัดเก็บวัสดุเหมาะสม ปลอดภัยเพียงใด

๑.กระดาษทา
การตรวจนับ
วัสดุคงเหลือ
๒.กระดาษทา
การตรวจสอบ
การควบคุมวัสดุ

๒. ตรวจสอบวิธีการจัดเก็บวัสดุว่าจัดเก็บเป็นหมวดหมู่ สะดวก
ต่อการเบิกจ่ายหรือไม่
๕. ตรวจสอบความคุ้มค่า
ของการใช้วัสดุ

๑. ตรวจสอบว่าประเภท ชนิด และจานวนของวัสดุที่จัดซื้อ กระดาษทาการ
เหมาะสม กับความจาเป็นในการดาเนินงานของหน่วยงานหรือไม่
ตรวจสอบ
การควบคุมวัสดุ
๒. กรณีวัสดุที่มียอดคงเหลือในบัญชีวัสดุเป็นจานวนมากให้
ตรวจสอบว่าเป็นการจัดซื้อเกินความจาเป็นหรือไม่
๓. มีมาตรการหรือแนวปฏิบัติที่ดี ในการใช้วัสดุได้อย่างประหยัด
เช่น มีการกาหนดให้ใช้กระดาษสองหน้า ฯลฯ

คูม่ ือปฏิบัติงาน การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ
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แนวการตรวจสอบทรัพย์สินที่อยู่ในระบบ GFMIS
วัตถุประสงค์การตรวจสอบ :
๑. เพื่อให้มีระบบควบคุมภายในด้านทรัพย์สินที่เหมาะสม และมีประสิทธิผลเพียงพอ
๒. เพื่อให้มีการควบคุมทรัพย์สินที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานถูกต้อง ตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๓. เพื่อสอบทานความมีอยู่จริงของทรัพย์สินตามระบบ GFMIS ครบถ้วน ถูกต้องตรงกัน
๔. เพื่อให้การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สิน ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตามแบบที่ กวพ.
และกรมบัญชีกลางกาหนด (รวมถึงการบันทึกค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน)
ประเด็นการตรวจ
๑. ระบบควบคุมภายใน
ด้านทรัพย์สิน

วิธีการตรวจสอบ
เครื่องมือ
๑. สอบทานและประเมินระบบควบคุมภายในด้านทรัพย์สิ นของ กระดาษทาการ
หน่วยงานว่ามีการจัดทาหรือไม่ อย่างไร เช่น
บันทึกผลการ
สอบทาน
๑.๑ มีการกาหนดหลักเกณฑ์การควบคุม การใช้ การอนุญาต
การยืมเกี่ยวกับทรัพย์สินที่อยู่ในความครอบครองหรือไม่ เพียงใด
๑.๒ กาหนดผู้รับผิดชอบจัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินทั้งหมดทุก
ประเภทหรือแยกแต่ละประเภทของทรัพย์สิน (ขึ้นบัญชี/ไม่ขึ้นบัญชี/
ครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์)
๑.๓ กาหนดผู้รับผิดชอบในการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ ที่เป็นของ
หน่วยงาน (ข้อมูลการได้มา/ข้อมูลค่าเสื่อมราคา/ข้อมูลการจาหน่าย
ทั้งทางทะเบียนและทางบัญชี)
๑.๔ กาหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุม การใช้ทรัพย์สิน
การซ่อมแซม

๒. ตรวจสอบวิธีการควบคุม
ทรั พ ย์ สิ น ของหน่ ว ยงานว่ า
จั ด ท าได้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
และเป็ น ปั จ จุ บั น ตามที่
ระเบียบทางราชการกาหนด
ได้แก่
 ระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 หลักการตีราคาทรัพย์สิน
ของกรมบัญชีกลาง

๑. เรียกรายงานสินทรัพย์รายตัว (แยกตามหน่วยงาน) จากระบบ กระดาษทาการ
GFMIS และขอข้อมูลสินทรัพย์ ı ไม่ระบุรายละเอียด ที่ปรากฏยอด บันทึกข้อมูล
ในรายงานการเงินของกรมฯ จากผู้รับผิดชอบ
๒. ตรวจสอบว่า มีการจัดทาทะเบียนครุภัณฑ์และหรือทะเบียนคุม
ทรัพย์สินเป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้ หรือไม่
๒.๑ ทรัพย์สินที่ได้มาก่อนปีงบประมาณ ๒๕๔๗ ต้องจัดทา
ทะเบียนครุภัณฑ์ตามระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม และทะเบียนคุมทรัพย์สินตามหลักการบัญชีเกณฑ์คงค้าง
ซึ่งกรมบัญชีกลางได้กาหนด ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ กค ๐๕๒๘.๒/
๓๓๔๕ ลงวันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๔ เรื่องการตีราคาทรัพย์สิน
และตามหนังสือ ด่วน ที่ กค ๐๔๑๐.๓/๓๔๐ ลงวันที่ ๑๙
พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เรื่องการปรับเปลี่ยนระบบบัญชีส่วนราชการ
๒.๒ ทรัพย์สินที่ได้รับมาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๗ เป็นต้นไป ให้
จัดทาเฉพาะทะเบียนคุมทรัพย์สิน ทั้งนี้ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่
กค ๐๔๑๐.๓/ว ๓๓๘ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๔๖
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๒. ตรวจสอบวิธีการควบคุม
ทรั พ ย์ สิ น ของหน่ ว ยงานว่ า
จั ด ท าได้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
และเป็ น ปั จ จุ บั น ตามที่
ระเบียบทางราชการกาหนด
ได้แก่
 ระเบียบฯ พัสดุ พ.ศ.
๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 หลักการตีราคาทรัพย์สิน
ของกรมบัญชีกลาง

วิธีการตรวจสอบ
เครื่องมือ
๓. ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่ กระดาษทาการ
บันทึกในทะเบียน โดย
บันทึกข้อมูล
๓.๑ ตรวจสอบการจัดทาทะเบียนครุภัณฑ์ และหรือทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน ว่ามีการบันทึกข้อมูลครบถ้วนตามแบบที่กาหนดไว้หรือไม่
 หลักฐานการตรวจรับพัสดุ หรือใบส่งของ (กรณีที่เป็นการจัดซื้อ)
 หลักฐานการรับบริจาค
 หลักฐานการรับมอบครุภัณฑ์ที่ หน่วยงานอื่นจัดส่งให้
๓.๒ ตรวจสอบรายละเอี ย ดการบั น ทึ ก ข้ อ มู ล สิ น ทรั พ ย์ ที่ มี กระดาษทาการ
สาระสาคัญว่าถูกต้อง ครบถ้ว นหรือไม่ เช่น วัน เดือน ปี ที่ได้มา บันทึกข้อมูล
ราคาที่ได้มา (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จานวนหน่วย ราคาต่อหน่วย/
ชุด/กลุ่ม อายุใช้งาน อัตราค่าเสื่อมราคา ฯลฯ
๓.๓ ตรวจสอบว่ามีการระบุเลขรหัสสินทรัพย์ที่ระบบกาหนดให้ กระดาษทาการ
หรือรหัสประจาครุภัณฑ์ไว้ในทะเบียนหรือไม่
บันทึกข้อมูล
๓.๔ ตรวจสอบการตีราคา และการคิดค่าเสื่อมราคาว่าถูกต้อง กระดาษทาการ
หรือไม่ โดยมีหลักการดังนี้
ตรวจสอบการ
ตีราคาและการ
๓.๔.๑ ครุภัณฑ์ที่เข้าข่ายตีราคาทรัพย์สิน คัดแยกดังนี้
(๑) เป็นครุภัณฑ์ที่ได้มา ตั้งแต่ ปีงบประมาณ คิดค่าเสื่อมราคา
๒๕๔๐ – ๒๕๔๕ และมีมูลค่าที่ได้มาตั้งแต่ ๓๐,๐๐๐.-บาทขึ้นไป
(๒) ครุภัณฑ์ที่ได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๔๖
เป็นต้นไป และมีมูลค่าที่ได้มาตั้งแต่ ๕,๐๐๐.-บาทขึ้นไป
(3) สิ่งปลูกสร้างทุกรายการที่ได้มา
กรณีเป็นทรัพย์สินที่คานวณค่าเสื่อมราคาแล้ว มีมูลค่าสุทธิคงเหลือ
เหลือเท่ากับศูนย์บาท แต่ยังสามารถใช้งานได้อยู่ ให้คงมูลค่าสุทธิ
เหลือไว้ ๑ บาท แทน
๓.๔.๒ การกาหนดอายุการใช้งานที่มีประสิทธิภาพของ
ครุภัณฑ์
ตามตารางอายุการใช้งาน และอัตราค่าเสื่อมราคา
ทรัพย์สิ นที่กรมบัญชีกลางกาหนด และ/หรือตามอัตราที่กรมฯ
กาหนด
๓.๔.๓ การคานวณคิดค่าเสื่อมราคาประจาปี ใช้วิธีเส้นตรง
และมีการคานวณคิดค่าเสื่อมราคาสะสมครั้งแรก นับแต่วันที่ได้
ครุภัณฑ์มา
 ค่าเสื่อมราคาต่อปี =
ราคาทุนของทรัพย์สิน
.
อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ
 ค่าเสื่อมราคาสะสม =ค่าเสื่อมราคาต่อปี X อายุการใช้งานที่ผ่านมา
 มูลค่าสุทธิ = ราคาทุน – ค่าเสื่อมราคาสะสม ถึงปีปัจจุบัน

คูม่ ือปฏิบัติงาน การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ
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วิธีการตรวจสอบ
เครื่องมือ
๓.๕ สอบทานการบันทึกค่าเสื่อมราคาประจาปี และค่าเสื่อมราคา กระดาษทาการ
สะสม ว่าถูกต้อง ครบถ้วนเป็นปัจจุบันหรือไม่
บันทึกข้อมูล
๓.๖ ตรวจสอบข้อมูลการซ่อมแซมทรัพย์สินจากเอกสารการ
จัดซื้อ/จัดจ้าง ว่าได้บันทึกไว้ด้านหลังของทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ครบถ้วนหรือไม่

๓. เพื่อสอบทานความมี
อยู่จริงของทรัพย์สินรายตัว
ตามระบบ GFMIS ครบถ้วน
ถูกต้องตรงกัน

๑. สอบทานรายงานผลการตรวจสอบพั ส ดุ ประจ าปี กับ รายงาน กระดาษทาการ
สินทรัพย์รายตัวจากระบบ GFMIS ของแต่ละหน่วยงาน รวมทั้ง บันทึกข้อมูล
สินทรัพย์ - ไม่ระบุรายละเอียด
๒. ตรวจสอบสินทรัพย์รายตัวจากระบบ GFMIS รวมทั้งสินทรัพย์ - กระดาษทาการ
ไม่ระบุรายละเอียดของแต่ละหน่วยงาน กับทะเบียนคุมทรัพย์สิน บันทึกข้อมูล
ของหน่วยงานว่าได้จัดทาครบถ้ว นทุกรายการหรือไม่ โดยทะเบียน
คุมทรัพย์สินของหน่วยงานต้องบันทึกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง และ
เป็นปัจจุบัน
๓. สอบทานความมีตัวตนของสินทรัพย์ที่มีอยู่จริงเทียบกับรายการ กระดาษทาการ
สิ น ทรั พย์ ที่ มีอยู่ ในระบบ GFMIS ทั้ง สิ นทรั พย์ที่ มีรายตัว และ บันทึกข้อมูล
สินทรัพย์ที่ไม่ระบุรายละเอียด ว่ามีครบถ้วนอยู่จริงหรือไม่ รวมถึง ที่
ใช้งานประจาของสินทรัพย์ ตามแต่ละประเภทของหน่วยงาน
 หากไม่พบทรัพย์สินตามที่มีในระบบ GFMIS หรือทะเบียนคุม
ทรัพย์สินให้ดูหลักฐานอื่นประกอบ เช่น หลักฐานการยืม การโอนให้
หน่วยงานอื่น หรือการจาหน่ายทรัพย์สิน
 กรณีพบทรัพย์สินที่หน่วยงานครอบครอง แต่ไม่ปรากฎข้อมูล
ในระบบ GFMIS หรือทะเบียนคุมทรัพย์สินให้ดูหลักฐานอื่นประกอบ
เช่น หลักฐานการยืม การรับโอนจากหน่วยงานอื่น การรับบริจาค
๔. ตรวจสอบการเขียนเลขรหั สสิ นทรัพย์ หรือหมายเลขครุภัณฑ์ กระดาษทาการ
กากับไว้ที่ตัวทรัพย์สินทุกรายการ หรือไม่
บันทึกข้อมูล
๕. ตรวจสอบการจัดทารายงานการตรวจสอบพัสดุประจาปี ตาม กระดาษทาการ
ระเบียบฯ คือ ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปีมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ บันทึกข้อมูล
ตรวจสอบพัสดุประจาปี และดาเนินการตรวจสอบพัสดุ ตั้งแต่วันทา
การแรกของปีถัดไป และรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชา/ผู้แต่งตั้งทราบ
ภายใน ๓๐ วันทาการ พร้อมสาเนาแจ้งให้สานักงานการตรวจเงิน
แผ่นดินภูมิภาคทราบ

***สรุป
ตรวจนับจริง = บัญชี = ทะเบียนคุมทรัพย์สนิ = รำยงำนกำรตรวจสอบพัสดุประจำปี
คูม่ ือปฏิบัติงาน การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ
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แนวกำรตรวจสอบรถรำชกำร (ประเภทรถส่วนกลำง)
วัตถุประสงค์กำรตรวจสอบ :
๑. การควบคุมรถราชการ ปฏิบัติได้ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ตามที่ระเบียบฯ กาหนด
๒. การควบคุมการใช้ การบันทึกการซ่อมแซมบารุงรักษา ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน
๓. รถราชการมีอยู่จริงตรงตามบัญชีรถราชการ (ตามแบบ ๒ )
ประเด็นการตรวจ
๑. ระบบควบคุมภายใน
ด้านทรัพย์สิน

วิธีการตรวจสอบ
เครื่องมือ
๑. สอบทานและประเมิ น ระบบควบคุ ม ภายในด้ า นทรั พ ย์ สิ น กระดาษทาการ
ของหน่วยงานว่ามีการจัดทาหรือไม่ อย่างไร เช่น
บันทึกผลการ
สอบทาน
๑.๑ มีการกาหนดหลักเกณฑ์การควบคุม การใช้ การอนุญาต
การยืมเกี่ยวกับรถราชการที่อยู่ในความครอบครองหรือไม่ เพียงใด
๑.๒ กาหนดผู้รับผิดชอบในการควบคุม การอนุญาตใช้รถราชการ
การซ่อมแซมบารุงรักษา

๒. ตรวจสอบวิธีการควบคุม
รถราชการของหน่วยงานว่า
จั ด ท าได้ ถู ก ต้ อ งครบถ้ ว น
และเป็ น ปั จ จุ บั น ตามที่
ระเบียบทางราชการกาหนด
ได้แก่
 ระเบียบฯ รถราชการ
พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

๑. ตรวจสอบบัญชีรถราชการตามแบบ ๒ ท้ายระเบียบฯ รถราชการ กระดาษทาการ
กับ ทะเบีย นคุมทรัพย์สิน และหรือรายงานผลการตรวจสอบพัส ดุ บันทึกข้อมูล
ประจาปีของหน่วยงาน และคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ ว่าครบถ้ว น
ถูกต้องหรือไม่
๒. ตรวจสอบการให้ตราเครื่องหมายประจารถราชการ โดย
๒.๑ ตรวจสังเกตการณ์สภาพรถว่ามีการให้ตราเครื่องหมาย
ประจาของส่วนราชการ ไว้ที่ด้านข้างนอกรถทั้ง ๒ ข้าง เป็นไป
ตามที่ระเบียบฯ ข้อ ๗ กล่าวคือ ตราเครื่องหมายและอักษรชื่อ
แสดงสังกัด พ่นด้วยสี ขนาดตราเครื่องหมายกว้างหรือยาวไม่น้อย
กว่า ๑๘ เซนติเมตร ขนาดอักษรชื่อส่วนราชการ ขนาดสูงไม่น้อย
กว่า ๕ เซนติเมตร
๒.๒ กรณีไม่มีตราเครื่องหมายประจารถ ให้ตรวจสอบหลักฐาน
การอนุมัติให้ยกเว้นจาก ปลัดกระทรวง

๓. ตรวจสอบการใช้งานของ
รถราชการ เป็ น ไปตามที่
ระเบี ย บฯ ราชการก าหนด
มีความเหมาะสม และมีการ
บันทึกการควบคุม

๑. ตรวจสอบใบขออนุญาตใช้รถส่วนกลาง ตามแบบ ๓ ท้าย
ระเบียบฯ รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ว่ามีการ
จัดทาถูกต้อง ครบถ้วนทุกครั้งหรือไม่
๒. ตรวจสอบการจัดทาสมุดบันทึกการใช้รถส่ว นกลาง และการ
ควบคุมพนักงานขับรถให้ลงรายการไปตามความเป็นจริงประจารถ
แต่ละคัน ตามแบบ ๔ ท้ายระเบียบฯ รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และ
ที่แก้ไขเพิ่มเติม กับใบขออนุญาตใช้รถส่ว นกลาง ว่ามีการบันทึก
ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันหรือไม่

คูม่ ือปฏิบัติงาน การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ
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๓. ตรวจสอบการใช้งานของ
รถราชการ เป็ น ไปตามที่
ระเบี ย บฯ ราชการก าหนด
มีความเหมาะสม และมีการ
บันทึกการควบคุม

วิธีการตรวจสอบ
เครื่องมือ
๓. ตรวจสอบการบันทึกในสมุดแสดงรายการซ่อมบารุงประจารถแต่ กระดาษทาการ
ละคัน ตามแบบ ๖ ท้ายระเบียบฯ รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่ บันทึกข้อมูล
แก้ไขเพิ่มเติม ว่ามีการบันทึกถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันหรือไม่
4. สุ่ มตรวจสอบข้อมูล การซ่อมบารุงรถราชการจากเอกสารการ
จั ด ซื้ อ /จั ด จ้ า ง ว่ า ได้ บั น ทึ ก ในสมุ ด ซ่ อ มบ ารุ ง ตามแบบ 6 ท้ า ย
ระเบียบรถราชการฯ ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบันหรือไม่
5. สอบทานการจัดทาเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของรถทุกคัน
ว่าถูกต้องหรือไม่ เพียงใด
6. ตรวจสอบการดาเนินการกรณีรถส่วนกลางประสบอุบัติเหตุ หรือ
สูญหายมีการดาเนินการตามขั้นตอนที่ระเบียบฯ กาหนด โดย
6.๑ สุ่มตรวจสอบจากประวัติการซ่อมแซมรถ ตามแบบ ๖ และ
เอกสารการขอซ่อมแซม หากเป็นการซ่อมแซมเนื่องจากประสบ
อุบัติเหตุ ให้ตรวจสอบว่า มีการรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
ตามลาดับชั้น ตามแบบ ๕ หรือไม่และมีการดาเนินการต่อในส่วนที่
เกี่ยวข้องแต่ละกรณี ด้วยหรือไม่ เช่น การดาเนินการหาผู้รับผิดชอบ
ชดใช้ หรือ การจาหน่ายทรัพย์สิน
6.๒ กรณีได้รับอนุมัติให้จาหน่าย ตรวจสอบว่ามีการบันทึกการ
จาหน่ายไว้ใน บัญชีรถราชการ ประเภทรถส่วนกลาง ตามแบบ ๒
และทะเบียนคุมทรัพย์สินในช่อง “หมายเหตุ” หรือไม่

๔. ตรวจสอบความมีอยู่จริง ๑. ตรวจนับจานวนรถราชการที่มีอยู่จริง และสังเกตสภาพทาง กระดาษทาการ
ของรถราชการกับเอกสารที่ กายภาพรถแต่ละคันว่า เป็นรถยี่ห้ออะไร สี รุ่น ขนาดเครื่องยนต์ บันทึกข้อมูล
บันทึกควบคุมไว้
หมายเลขทะเบี ย นรถ ตรงกั บ ที่ ร ะบุ ไ ว้ ใ นบั ญ ชี ร ถราชการตาม
แบบ ๒ และ/หรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน หรือไม่
กรณี ข ณะเข้ าตรวจสอบมีรถให้ ตรวจนั บ ไม่ครบตามจ านวนที่
ควบคุมในบั ญชีรถราชการ/ทะเบี ย นคุมทรัพย์ สิ น ให้ ตรวจสอบหา
สาเหตุ จ ากใบขออนุ ญ าตใช้ ร ถตามแบบ ๓ (กรณี มี ก ารน ารถไป
ราชการ) หรื อ ตรวจสอบจากเรื่ อ งด าเนิ น การจ้ า งซ่ อ ม (กรณี อ ยู่
ระหว่างการซ่อมแซม)
2. ตรวจสอบเลขไมล์ที่บันทึกในแบบ 4 กับเลขไมล์จริงที่ปรากฎอยู่
3. ตรวจสอบข้อมูลในทะเบียนคุมทรัพย์สินว่า ตรงกับข้อมูลที่ได้
จากการตรวจนับหรือไม่ และหากเป็นรถที่ได้มาใหม่ ให้ตรวจสอบ
เอกสารที่ได้มาว่าตรงกับที่บันทึกในบัญชีรถราชการ หรือหากมีรถ
ราชการอยู่ จ ริ ง แต่ ไ ม่ มี ข้ อ มู ล ในบั ญ ชี ร ถราชการประเภท
รถส่วนกลาง ตามแบบ ๒ ให้ตรวจสอบหลักฐานการยืมระหว่างกัน
คูม่ ือปฏิบัติงาน การตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ทรัพย์สิน และรถราชการ
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วิธีการตรวจสอบ
4. ตรวจสอบการเก็บรักษาดูแลรถส่วนกลาง ตามระเบียบฯ ข้อ 16
โดยสอบถาม / สังเกตสภาพแวดล้อมว่า การเก็บรักษารถส่วนกลาง
มีสถานที่เก็บภายในบริเวณของหน่วยงาน และมีผู้รับผิดชอบดูแล
กรณีเก็บไว้สถานที่อื่น ต้องมีหลักฐานการได้รับอนุญาตจากหัวหน้า
ส่วนราชการ หรือผู้รับมอบอานาจ

เครื่องมือ

๕. ตรวจสอบการครอบครอง ๑. นาคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ แต่ละคัน มาตรวจสอบความถูกต้อง กระดาษทาการ
และการต่อภาษีรถยนต์
และความเป็น เจ้าของหรือผู้ ครอบครอง แล้ว แต่กรณี กับบัญชีรถ บันทึกข้อมูล
ประจาปี
ราชการตามแบบ ๒
๒. ตรวจสอบการต่อภาษีรถยนต์แต่ล ะคันว่า เป็นไปโดยถูกต้อง
เป็ น ปั จ จุ บั น หรื อ ไม่ และหากรถคั น ใดขาดการต่ อ ภาษี ร ถยนต์
ให้สอบถาม เพื่อหาสาเหตุแนวทางแก้ไข
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บรรณานุกรม
สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (๒๕๕๒). : ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ
พ.ศ.๒๕๓๕ และที่แก้ไขเพิ่มเติม.
สานักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา (๒๕๒๓). : ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยรถราชการ
พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม.
กรมบัญชีกลาง : หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๖/ว ๕๓๕๑ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม
๒๕๕๓ เรื่อง การพัฒนาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Govement Procument :
e - GP).
กรมบัญชีกลาง : หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุดที่ กค ๐๔๒๑.๖/ว ๑๒๐ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓
เรื่อง การพัฒนาการจัดซื้อ จัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e - Govement Procument :
e - GP).
กรมบัญชีกลาง (๒๕๔๙) : การบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS).
กระทรวงการคลัง. (๒๕๕๐) : การบริหารสินทรัพย์ (Asset Management).
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. (มกราคม ๒๕๔๖) : หลักการและนโยบายบัญชีสาหรับ
หน่วยงานภาครัฐ ฉบับที่ ๒
กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง. (มีนาคม ๒๕๕๖) : แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับระบบสินทรัพย์ถาวร
ในระบบ GFMIS
กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์. (๒๕๔๖). : ระบบการควบคุมภายในของกรมวิชาการเกษตร.
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