
 
 

สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-… -… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 

เรื่อง: การบริหารพัสดุ (การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ) ๑  3/5๕ 

 
 

สารบัญ 

                                                                                                 หนา 

วัตถุประสงค ขอบเขตงาน คําจํากัดความ                              4 

การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย           6 

การยืม               7 

การบํารุงรักษา การตรวจสอบ                    8 

การจําหนายพัสดุ                            9 

การจําหนายเปนสูญ การลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน    10                                  

ข้ันตอนและวิธีการลงทะเบียนคุมทรัพยสิน  12 

การข้ึนทะเบียนสินทรัพยท่ีไดรับบริจาค  14 

การสรางสินทรัพย  16 

การบันทึกรายการขอมูลหลักสินทรัพย  17 

การสรางสินทรัพยหลัก (สท.01)  17  

การสรางสินทรัพยยอย (สท.11)  29 

ข้ันตอนการเบิกจายพัสดุ  45 

หนาท่ีความรับผิดชอบของผูท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบและการจําหนายพัสดุประจําป  46 

ผังแสดงข้ันตอนการจําหนายพัสดุประจําปโดยวิธีการขาย  49 

การจําหนายพัสดุระหวางป  51 

ผังแสดงข้ันตอนการจําหนายพัสดุระหวางป โดยวิธีการขาย  52 

ข้ันตอนและวิธีการจําหนายพัสดุระหวางป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  53 

ผังแสดงข้ันตอนการจําหนายพัสดุประจําป กรณีเห็นไดอยางชัดเจนวาเปนการเสื่อมสภาพ 

เนื่องมาจากการใชงานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ  54  

ภาคผนวก  55 
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คูมือการปฏิบัติงาน  

การบริหารพัสดุ 
………………………………… . 

 การจัดทําคูมือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ เพ่ือเปนสวนหนึ่ง
ของวงจรการบริหารงานพัสดุ มีวัตถุประสงคเพ่ือใหทราบถึงจํานวนพัสดุท่ีหนวยงานมีไวใชในราชการโดยจัดทํา 
บัญชีหรือทะเบียน จําแนกประเภท และรายการของพัสดุ พรอมท้ังใหมีหลักฐานการรับจายพัสดุท่ีไดบันทึกใน
บัญชีหรือทะเบียนไวประกอบการตรวจสอบ เพ่ือใชเปนขอมูลทางการบริหารเก่ียวกับตนทุนผลผลิตของ
หนวยงาน นอกจากนั้น การควบคุมยังชวยในการเก็บดูแลบํารุงรักษาพัสดุใหอยูในสภาพใชงานไดดีอยูเสมอ และ
ทําใหทราบวาพัสดุใดหากใชตอไปจะทําใหเกิดความสูญเสียคาใชจายในการดูแลบํารุงรักษา หรือหมดความ
จําเปน สมควรท่ีจะจําหนายและจัดหาพัสดุมาทดแทน 

วัตถุประสงค 
 1. เพ่ือเสริมสรางความรู ความเขาใจในการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ 
 2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ ใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานใหเปนแนวทาง 
เดียวกัน 

3. เพ่ือเปนคูมือการปฏิบัติงานท่ีสามารถถายทอดใหกับผูเขามาปฏิบัติงานใหมและเผยแพร 
ใหกับบุคคลผูสนใจ 

ขอบเขต 
  คูมือการปฏิบัติงาน การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ จะกลาวถึงวิธีการควบคุม
วัสดุครุภัณฑ และแนวทางในการตรวจสอบการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ ซ่ึงเปนหนึ่งในวงจรการบริหารงานดาน
พัสดุตอเนื่องจากการดําเนินการดานคลังพัสดุท่ีไดมีการเก็บรักษาพัสดุเพ่ือจายพัสดุใหกับผูใชงานตอไป ในการ
ควบคุมบัญชีพัสดุแบงเปนบัญชีวัสดุ และทะเบียนคุมทรัพยสิน 
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คําจํากัดความ ตามพระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
  พัสดุ  หมายถึง สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางท่ีปรึกษาและงานจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสราง รวมท้ังการดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในกฎกระทรวง 
  สินคา หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ ท่ีดิน สิ่งปลูกสราง และทรัพยสินอ่ืนใด รวมท้ังงานบริการท่ี
รวมอยูในสินคานั้นดวย แตมูลคาของงานบริการตองไมสูงกวามูลคาของสินคานั้น   

คําจํากัดความ ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ท่ี นร 0704/ว 37 ลงวันท่ี 6 มกราคม 2559 
 วัสดุ แบงออกเปน 3 ประเภท 
 ก. ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงาน  
ไมยืนนาน หรือเม่ือนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซม
แลวไมคุมคา 
 ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะเม่ือใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป 
แปรสภาพ หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม 
 ค. ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของท่ีใชเปนอุปกรณประกอบ หรือ
อะไหลสําหรับการซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมท่ีมีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือ
คาซอมกลาง 
 ครุภัณฑ ไดแก สิ่งของท่ีโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานยืนนาน เม่ือชํารุด
เสียหายแลวสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม 
 เพ่ือประโยชนในการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ สํานักงบประมาณอาจกําหนดให
ถือวาสิ่งของรายการใดเปนวัสดุหรือครุภัณฑข้ึนเปนการเฉพาะตามความจําเปนและเหมาะสม   
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ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

หมวด 9 

การบริหารพัสดุ 

 สวนที ่๑ 

การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย 

................................................... 

  ขอ ๒๐๒ การบริหารพัสดุของหนวยงานของรัฐใหดําเนินการหมวดนี้ เวนแตมีระเบียบของทาง
ราชการหรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน 
  การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไมใชบังคับกับงานบริการ งานกอสราง งานจางท่ีปรึกษา และงาน
จางออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง 

การเก็บและการบันทึก 
  ขอ ๒๐๓ เม่ือเจาหนาท่ีไดรับมอบพัสดุแลว ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้ 
  (๑)  ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี แยกเปนชนิด และแสดงรายการตาม
ตัวอยางท่ีคณะกรรมการกําหนด โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย 
  สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได 
  (๒)  เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย และใหครบถวนถูกตองตรงตามบัญชี
หรือทะเบียน 

การเบิกจายพัสดุ 
  ขอ ๒๐๔ การเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของหนวยงานของรัฐ ใหหัวหนางานท่ีตองใชพัสดุนั้นเปน 
ผูเบิก 
  ขอ ๒๐๕ การจายพัสดุ ใหหัวหนาหนวยพัสดุท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการควบคุมพัสดุหรือผูท่ีไดรับ
มอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนหัวหนาหนวยพัสดุ เปนผูสั่งจายพัสดุ 
  ผูจายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชีหรือ
ทะเบียนทุกครั้งท่ีมีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย 
  ขอ ๒๐๖ หนวยงานของรัฐใดมีความจําเปนจะกําหนดวิธีการเบิกจายพัสดุเปนอยางอ่ืนใหอยูใน
ดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้น โดยใหรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงานการตรวจเงิน
แผนดินทราบดวย 
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สวนที่ ๒ 
การยืม 

................................................... 
  ขอ ๒๐๗ การใหยืม หรือนําพัสดุไปใชในกิจการซ่ึงมิใชเพ่ือประโยชนของทางราชการ จะ
กระทํามิได 
  ขอ ๒๐๘ การยืมพัสดุประเภทใชคงรูป ใหผูยืมทําหลักฐานการยืมเปนลายลักษณอักษรแสดง
เหตุผลและกําหนดวันสงคืน โดยมีหลักเกณฑ ดังตอไปนี้ 
  (๑) การยืมระหวางหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจากหัวหนาหนวยงานของรัฐผูใหยืม 
  (๒) การใหบุคคลยืมใชภายในสถานท่ีของหนวยงานของรัฐเดียวกัน จะตองไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาหนวยงานซ่ึงรับผิดชอบพัสดุนั้น แตถายืมไปใชนอกสถานท่ีของหนวยงานของรัฐ จะตองไดรับอนุมัติจาก
หัวหนาหนวยงานของรัฐ 
  ขอ ๒๐๙ ผูยืมพัสดุประเภทใชคงรูปจะตองนําพัสดุนั้นมาสงคืนใหในสภาพท่ีใชการไดเรียบรอย 
หากเกิดชํารุดเสียหาย หรือใชการไมได หรือสูญหายไป ใหผูยืมจัดการแกไขซอมแซมใหคงสภาพเดิม โดยเสีย
คาใชจายของตนเอง หรือชดใชเปนพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอยางเดียวกัน หรือชดใชเปน
เงินตามราคาท่ีเปนอยูในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ ดังนี้ 
  (๑) ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงการคลัง
กําหนด 
  (๒) ราชการสวนทองถ่ิน ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีกระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร หรือ
เมืองพัทยา แลวแตกรณี กําหนด  
  (๓) หนวยงานของรัฐอ่ืน ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีหนวยงานของรัฐนั้นกําหนด 
  ขอ ๒๑๐ การยืมพัสดุประเภทใชสิ้นเปลืองระหวางหนวยงานของรัฐ ใหกระทําไดเฉพาะเม่ือ
หนวยงานของรัฐผูมีความจําเปนตองใชพัสดุนั้นเปนการรีบดวน จะดําเนินการจัดหาไดไมทันการและหนวยงาน
ของรัฐผูใหยืมพัสดุนั้นๆ พอท่ีจะใหยืมได โดยไมเปนการเสียหายแกหนวยงานของรัฐของตน และใหมีหลักฐาน
การยืมเปนลายลักษณอักษร ท้ังนี้ โดยปกติหนวยงานของรัฐผูยืมจะตองจัดหาพัสดุเปนประเภท ชนิด และ
ปริมาณเชนเดียวกันสงคืนใหหนวยงานของรัฐผูใหยืม 
  ขอ ๒๑๑ เม่ือครบกําหนดยืม ใหผูใหยืมหรือผูรับหนาท่ีแทนมีหนาท่ีติดตามทวงพัสดุท่ีใหยืมไป
คืนภายใน ๗ วัน นับแตวันครบกําหนด  
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สวนที่ ๓ 
การบํารุงรักษา การตรวจสอบ 
................................................... 

การบํารุงรักษา 
  ขอ ๒๑๒ ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีผูควบคุมดูแลพัสดุท่ีอยูในครอบครองใหอยูในสภาพท่ี
พรอมใชงานไดตลอดเวลา โดยใหมีการจัดทําแผนการซอมบํารุงท่ีเหมาะสมและระยะเวลาในการซอมบํารุงดวย 
  ในกรณีท่ีพัสดุเกิดการชํารุด ใหหนวยงานของรัฐดําเนินการซอมแซมใหกลับมาอยูในสภาพ
พรอมใชงานโดยเร็ว 

การตรวจสอบพัสดุประจําป 
  ขอ ๒๑๓ ภายในเดือนสุดทายกอนสิ้นปงบประมาณของทุกป ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือ
หัวหนาหนวยพัสดุตามขอ ๒๐๕ แตงตั้งผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซ่ึงมิใชเจาหนาท่ีตามความจําเปน เพ่ือ
ตรวจสอบการรับจายพัสดุในงวด ๑ ปท่ีผานมา และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น 
  ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ใหเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของ
ปงบประมาณเปนตนไป วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม       
มีพัสดุใดชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชในหนวยงานของรัฐตอไป      
แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงต้ังภายใน ๓๐ วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น 
  เม่ือผูแตงตั้งไดรับรายงานจากผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแลว ใหเสนอหัวหนาหนวยงาน
ของรัฐ ๑ ชุด และสงสําเนารายงานไปยังสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ๑ ชุด พรอมท้ังสงสําเนารายงานไปยัง
หนวยงานตนสังกัด (ถามี) ๑ ชุด ดวย 
  ขอ ๒๑๔ เม่ือผูแตงตั้งไดรับรายงานจากผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามขอ ๒๑๓ และ
ปรากฏวามีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไมจําเปนตองใชในหนวยงานของรัฐตอไป ก็ใหแตงตั้ง
คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงข้ึนคณะหนึ่ง โดยใหนําความในขอ ๒๖ และขอ ๒๗ มาใชบังคับโดยอนุโลม     
เวนแตกรณีท่ีเห็นไดอยางชัดเจนวา เปนการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ หรือสูญไปตาม
ธรรมชาติใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาสั่งการใหดําเนินการจําหนายตอไปได 
  ถาผลการพิจารณาปรากฏวา จะตองหาตัวผูรับผิดดวย ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐดําเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบท่ีเก่ียวของของทางราชการหรือของหนวยงานของรัฐนั้นตอไป 
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สวนที่ ๔ 
การจําหนายพัสดุ 

..................................................... 
  ขอ ๒๑๕ หลังจากการตรวจสอบแลว พัสดุใดหมดความจําเปนหรือหากใชในหนวยงานของรัฐ
ตอไปจะสิ้นเปลืองคาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ีเสนอรายงานตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพ่ือพิจารณาสั่งให
ดําเนินการตามวิธีการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 
  (๑) ขาย ใหดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดกอน แตถาขายโดยวิธีทอดตลาดแลวไมไดผลดีให
นําวิธีท่ีกําหนดเก่ียวกับการซ้ือมาใชโดยอนุโลม เวนแตกรณี ดังตอไปนี้ 
       (ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซ่ึงมีราคาซ้ือหรือไดมารวมกันไมเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท จะขาย
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไมตองทอดตลาดกอนก็ได 
       (ข) การขายใหแกหนวยงานของรัฐ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗)    
แหงประมวลรัษฎากร ใหขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
       (ค) การขายอุปกรณอิเล็กทรอนิกส เชน โทรศัพทเคลื่อนท่ี แท็บเล็ต ใหแกเจาหนาท่ีของรัฐ 
ท่ีหนวยงานของรัฐมอบใหไวใชงานในหนาท่ี เม่ือบุคคลดังกลาวพนจากหนาท่ีหรืออุปกรณดังกลาวพนระยะเวลา
การใชงานแลว ใหขายใหแกบุคคลดังกลาวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
  การขายโดยวิธีทอดตลาดใหถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย โดยใหผูท่ีไดรับ
มอบหมายทําการประเมินราคาทรัพยสินกอนการประกาศขายทอดตลาด กรณีท่ีเปนพัสดุท่ีมีการจําหนายเปน
การท่ัวไปใหพิจารณาราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด หรือราคาทองถ่ินของสภาพปจจุบันของพัสดุนั้น ณ 
เวลาท่ีจะทําการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีท่ีเปนพัสดุท่ีไมมีการจําหนาย
ท่ัวไป ใหพิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใชงาน รวมท้ังสภาพและสถานท่ีตั้ง
ของพัสดุดวย ท้ังนี้ ใหเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาใหความเห็นชอบราคาประเมินดังกลาวโดยคํานึงถึง
ประโยชนของหนวยงานของรัฐดวย 
          หนวยงานของรัฐจะจางผูประกอบการท่ีใหบริการขายทอดตลาดเปนผูดําเนินการก็ได 
                   (๒) แลกเปลี่ยน ใหดําเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ 
                   (๓) โอน ใหโอนแกหนวยงานของรัฐ หรือองคการสถานสาธารณกุศลตามมาตรา ๔๗ (๗) 
แหงประมวลรัษฎากร ท้ังนี้ ใหมีหลักฐานการสงมอบไวตอกันดวย 
                   (๔) แปรสภาพหรือทําลาย ตามหลักเกณฑและวิธีการท่ีหนวยงานของรัฐกําหนด 
                   การดําเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติใหแลวเสร็จภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันท่ีหัวหนา
หนวยงานของรัฐสั่งการ 
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                   ขอ ๒๑๖ เงินท่ีไดจากการจําหนายพัสดุ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือ
กฎหมายท่ีเก่ียวของทางการเงินของหนวยงานของรัฐนั้น หรือขอตกลงในสวนท่ีใชเงินกูหรือเงินชวยเหลือแลวแต
กรณี 

การจําหนายเปนสูญ 
                   ขอ ๒๑๗ ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไมปรากฏตัวผูรับผิดหรือมีตัวผูรับผิดแตไมสามารถชดใชได 
หรือมีตัวพัสดุอยูแตไมสมควรดําเนินการตามขอ ๒๑๕ ใหจําหนายพัสดุนั้นเปนสูญ ตามหลักเกณฑ 
ดังตอไปนี้ 
                   (๑) ถาพัสดุนั้นมีราคาซ้ือ หรือไดมารวมกันไมเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหหัวหนาหนวยงานของ
รัฐเปนผูพิจารณาอนุมัติ 
                   (๒) ถาพัสดุนั้นมีราคาซ้ือ หรือไดมารวมกันเกิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท ใหดําเนินการดังนี้ 
                       (ก) ราชการสวนกลาง และราชการสวนภูมิภาค ใหอยูในอํานาจของกระทรวงการคลังเปน
ผูอนุมัติ 
                       (ข) ราชการสวนทองถ่ิน ใหอยูในอํานาของผูวาราชการจังหวัด ผูวาราชการกรุงเทพมหานคร 
หรือนายกเมืองพัทยา แลวแตกรณี เปนผูอนุมัติ 
                       (ค) หนวยงานของรัฐอ่ืน ผูใดจะเปนผูมีอํานาจอนุมัติใหเปนไปตามท่ีหนวยงานของรัฐนั้น
กําหนด 
  รัฐวิสาหกิจใดมีความจําเปนจะกําหนดวงเงินการจําหนายพัสดุเปนสูญตามวรรคหนึ่งแตกตางไป
จากท่ีกําหนดไวในระเบียบนี้ ใหเสนอตอคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และเม่ือไดรับความ
เห็นชอบแลวใหรายงานสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบดวย 

การลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
  ขอ ๒๑๘ เม่ือไดดําเนินการตามขอ ๒๑๕ และขอ ๒๑๗ แลว ใหเจาหนาท่ีลงจายพัสดุนั้น 
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แลวแจงใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ทราบภายใน ๓๐ วัน นับแตวัน      
ลงจายพัสดุนั้น 
  สําหรับพัสดุซ่ึงตองจดทะเบียนตามกฎหมายใหแจงแกนายทะเบียนภายในระยะเวลาท่ี
กฎหมายกําหนดดวย 
  ขอ ๒๑๙ ในกรณีท่ีพัสดุของหนวยงานของรัฐเกิดการชํารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม
จําเปนตองใชในราชการตอไป กอนมีการตรวจสอบตามขอ ๒๑๓ และไดดําเนินการตามกฎหมายวาดวยความ   
รับผิดทางละเมิดของเจาหนาท่ี หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แลวแตกรณีเสร็จสิ้นแลว ถาไมมีระเบียบอ่ืนใดกําหนด
ไวเปนการเฉพาะ ใหดําเนินการตามขอ ๒๑๕ ขอ ๒๑๖ ขอ ๒๑๗ และขอ ๒๑๘ โดยอนุโลม 
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  กรมบัญชีกลาง ไดมีหนังสือท่ี กค 0410/ว338 ลงวันท่ี 5 พฤศจิกายน 2556 กําหนดให
จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินเพียงแบบเดียว เฉพาะทรัพยสินท่ีจัดซ้ือจัดหามาใหม ต้ังแตปงบประมาณ พ.ศ. 
2547 เปนตนไป  สวนรายการทรัพยสินเดิมท่ีเคยควบคุมไวท้ัง 2 ทะเบียน (ทะเบียนคุมครุภัณฑ ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535  และทะเบียนคุมทรัพยสิน) ก็ใหคงไวตามเดิม จนกวา
ทรัพยสินดังกลาวจะไดจําหนายจายโอนออกไปจากสวนราชการ 
  การควบคุมพัสดุของทางราชการไมวาจะไดมาดวยประการใด ใหอยูในความควบคุมของ
ระเบียบเวนแตมีระเบียบของทางราชการกําหนดไวเปนอยางอ่ืน ดังนั้น เม่ือเจาหนาท่ีพัสดุไดรับมอบพัสดุแลว 
ใหลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ โดยใหมีหลักฐานการรับเขาบัญชีหรือลงทะเบียนไวประกอบรายการ
ดวย 
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ข้ันตอนและวิธีการลงทะเบียนคุมทรัพยสิน 

1. ใหจัดทําทะเบียนคุมทรัพยสินตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0528.2/ว
33545 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน 2544 โดยแยกเปนชนิดและประเภทตามหนังสือการจําแนกประเภท
รายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ ตามหนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0702/ว 33  
ลงวันท่ี 18 มกราคม 2553 

2. เม่ือไดรับครุภัณฑและหลักฐานการรับแลว ทําการตรวจสอบเอกสารการจัดซ้ือจัดจางท่ีได
ดําเนินการเสร็จสิ้นแลว ซ่ึงประกอบดวยเอกสาร ดังนี้ 

1.1 ใบตัดเงินงบประมาณ 
        2.2 ใบรายงานขอซ้ือขอจาง  
 2.3  ใบสั่งซ้ือสั่งจาง/สัญญา/ขอตกลง 
 2.4  ใบสงมอบพัสดุ 
 2.5  ใบตรวจรับพัสดุ 
 2.6  รายงานผลการตรวจรบัพัสดุ 
 2.7  ใบเบิกพัสดุ 
 2.8  ใบสรางสินทรัพย 
               3. ตรวจเช็คขอมูลตางๆ วาครบถวนถูกตองหรือไม เชน สินทรัพย ครุภัณฑตรงตามหมวด      
ท่ีจัดซ้ือจัดจาง จํานวนเงิน วันท่ีไดมา บริษัทท่ีทําการซ้ือขายหรือบริษัทผูรับจาง สถานท่ีใช และผูรับผิดชอบ 
พรอมกับบันทึกขอมูลในโปรแกรมพัสด ุ
                4. ออกเลขครุภัณฑมาตรฐาน 13 หลัก เชน 6007113000001 
     หลักท่ี 1 - 2 ปงบประมาณ 
     หลักท่ี 3 - 4 หนวยงาน 
     หลักท่ี 5 ประเภทของเงิน 
     หลักท่ี 6 - 7 หมวดครุภัณฑ 
     หลักท่ี 8 - 9 ประเภทครุภัณฑ 
     หลักท่ี 10 - 13 รันตัวเลขลําดับอัตโนมัติ  
 กรณีออกเลขครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ ใหรหัสเลขครุภัณฑจากหนวยงานท่ีทําการจัดซ้ือจัดจาง
เปนหลักแรก บันทึกเลขครุภัณฑใหตอเนื่องกัน ถัดมาเปนปงบประมาณท่ีข้ึนสินทรัพย เชน สล-001/59 
                5. ทําการติดหรือเขียนหมายเลขท่ีครุภัณฑ พรอมถายภาพ เพ่ือนํามาแนบเก็บไวในฐานขอมูล
ในทะเบียนสินทรัพย และสแกนเอกสารเก็บไว 
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ข้ันตอนและวิธีการลงทะเบียนคุมทรัพยสิน 
 

  

ขอควรทราบเกี่ยวกับทะเบียนคุมทรัพยสิน 
 1. ครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ ใหบันทึกการควบคุมในทะเบียนทรัพยสิน แตไมคิดคาเสื่อม
ราคาตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 04103/ว 48  ลงวันท่ี 13 กันยายน 2549 
 2. เม่ือไดรับครุภัณฑและกําหนดรหัสครุภัณฑแลว ใหเขียนรหัสครุภัณฑท่ีตัวครุภัณฑดวย      
เพ่ือสามารถควบคุมและตรวจสอบได 
 3. ครุภัณฑท่ีมีมูลคาตั้งแต 5,000 บาท  ใหเขียนหมายเลขสินทรัพยจากระบบ GFMIS          
ท่ีตัวครุภัณฑดวย  เพ่ือสามารถควบคุมและตรวจสอบได 
 4. ทรัพยสินท่ีไดรับจากการบริจาคจะตองดําเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการ
รับเงินและทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ พ.ศ. 2526 ดวย 
 
 
 

แยกชนิดประเภทครุภณัฑ์ 

ตรวจสอบเอกสาร 

เช็คข้อมลูถกูต้อง 

ออกเลขครุภณัฑ์ 

ติดเลขครุภณัฑ์ 
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การข้ึนทะเบียนสินทรัพยท่ีไดรับบริจาค 
 1. เม่ือไดรับแจงจากหนวยงานวามีผูประสงคบริจาคทรัพยสินใหสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิ 
เพ่ือนําไปใชประโยชนทางราชการ ใหเจาหนาท่ีพัสดุกลางเสนอรายงานพรอมกับคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ
พิจารณารับทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ 
 2. คณะกรรมการพิจารณารับทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ ดําเนินการพิจารณา          
ใหความเห็นวาสมควรรับไวใชในราชการตอไปหรือไม และรายงานผลตอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
ภายในเวลาท่ีกําหนดผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
 3. เม่ือเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติไดรับรายงานจากคณะกรรมการพิจารณารับ
ทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ หากอนุมัติใหรับทรัพยสินไวใชในราชการได ใหเจาหนาท่ีพัสดุกลาง
ดําเนินการสรางสินทรัพยนั้น เพ่ือข้ึนทะเบียนเปนสินทรัพยท่ีไดรับการบริจาค โดยดูจากสินทรัพยท่ีไดรับมาเปน
หมวดสินทรัพยประเภทใด ราคาท่ีไดมา สืบราคาจากราคาทองตลาด ณ วันท่ีไดรับทราบและเห็นควรจะรับ
ทรัพยสิน หรือวันท่ีกรรมการตรวจรับ 
 4. แจงรายการสินทรัพยท่ีไดรับบริจาคใหกับ กลุมบริหารงานคลัง (กบค.) เพ่ือดําเนินการ    
ลางบัญชีเปนสินทรัพยรายตัว 
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ข้ันตอนการข้ึนทะเบียนสินทรัพยท่ีไดรับบริจาค 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

แต่งตัง้คณะกรรมการ 

รายงานต่อเลขาธิการสํานกังานปรมาณเูพ่ือสนัติ 

สร้างสินทรัพย์ 

แจ้งกลุ่มบริหารงานคลงัเพ่ือล้างบญัชี 
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การสรางสินทรัพย 

 
 

ไปท่ี Internet 
http://www.g

fmis.go.th 
web online 

ใสรหัสผูใชและ
รหัสผาน 

กด "ตกลง" 
เลือกระบบ

สินทรัพยถาวร 
ขอมูล

หลักทรัพยสิน 
หมวดสินทรัพย  

พิมพช่ือ
สินทรัพย เชน 

สํานักงาน, 
วิทยาศาสตร 

จํานวน
สินทรัพยท่ี
เหมือนกัน     

"ใสจํานวน เชน 
1,2,3" 

ผูขาย "ใสเลข
ผูขาย" 

TAB ขอมูล
ท่ัวไป 

คําอธิบาย 1 
"ใสช่ือครุภัณฑ" 

เลขท่ีผลิตภัณฑ 
"ใสเลขครภุณัฑ 
เชน สล-1-ส-

1/59" 

เลขท่ีสินคาคง
คลัง "ใสเลข
ครุภณัฑ เชน 
สล-1-ส-1/59" 

หนวยนับ "ใส
หนวยนับ" 

TAB "ข้ึนกับ
เวลา" 

รหัสแหลงของ
เงิน 

รหัสกิจกรรม
หลัก 

รหัส
งบประมาณ 

รหัสศูนยตนทุน 
TAB "เขตคา
เสื่อมราคา" 

ใสอายุคาเสื่อม
ตามประเภท

สินทรัพย 

จําลองการสราง
ขอมูล 

บันทึกขอมูล 
จดเลขสินทรัพย

หลัก 
บันทึกขอมูลลง 
แบบ สท 01 

ถายสําเนา
เอกสารการ

จัดซื้อ              
ใหคลัง 1 ชุด 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 

 



 
 

สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-… -… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 

เรื่อง: การบริหารพัสดุ (การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ) ๑  17/5๕ 

 
 

การบันทึกรายการขอมูลหลักสินทรัพย 
 การบันทึกขอมูลเพ่ือรับรูเปนสินทรัพยรายตัวในระบบ GFMIS (ครุภัณฑท่ีมีมูลคาตั้งแต 5,000 บาทข้ึน
ไป) เพ่ือใหระบบมีรายละเอียดเก่ียวกับสินทรัพย ประกอบดวย ชื่อ/คุณสมบัติ/ประเภท (ตามหมวดสินทรัพย) 
รหัสแหลงของเงิน รหัสงบประมาณ รหัสกิจกรรมหลัก อายุการใชงาน ศูนยตนทุนเจาของสินทรัพยดวยการสราง
ขอมูลสินทรัพยหลัก (สท.01) กรณีท่ีหนวยงานตองการรับรูสินทรัพยเปนกลุมโดยใหมีเลขท่ีสินทรัพยตัวเดียวกัน 
แตมีการควบคุมรายละเอียดของสินทรัพยในระบบแตละรายการดวยการสรางขอมูล   แตละรายการดวยขอมูล
หลักสินทรัพยยอย (สท.11) 
 รายละเอียดเก่ียวกับการสรางขอมูลหลักสินทรัพยในระบบมีดังนี้ 
 1. หมวดสินทรัพย 
 2. รหัสผูขายจากระบบ GFMIS (ถามี) จํานวน 10 หลัก 
 3. รายละเอียดของครุภัณฑ (คําอธิบาย) 
 4. เลขท่ีครุภัณฑ หรือขอมูลท่ีหนวยงานใชการอางอิง หรือควบคุมนอกระบบ GFMIS 
 5. รหัสแหลงของเงิน รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลัก เพ่ือใหทราบถึงประเภทของเงินท่ีใชใน
การจัดหาครุภัณฑ 
 6. อายุการใชงานเปนตามท่ีหนวยงานตนสังกัดกําหนด โดยการสรางขอมูลหลักสินทรัพยผาน GFMIS 
Web Online แบงเปน 

1.) การสรางสินทรัพยหลัก (สท.01) 
2.) การสรางสนิทรพัยยอย (สท.11) 
3.) การคนหาหมวดสินทรัพย 
4.) การคนหาหนวยนับ 
 

การสรางสินทรัพยแบงไดเปน 2 ประเภท ดังนี้ 
1.)การสรางสินทรัพยหลัก (สท.01) ใชสําหรับการสรางขอมูลหลักของสินทรัพยเขาสูระบบ ตามหมวดของ
สินทรัพย  ระบบจะใช เลข ท่ิสินทรัพยหลัก จํ านวน 12 หลัก ข้ึนตนด วย  1XXXXXXXXXXX หรือ
8XXXXXXXXXXX  กรณีท่ีหมวดสินทรัพยเปน 12110100 (งานระหวางทํา) 
 
 
 
 
 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 

 



 
 

สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-… -… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 

เรื่อง: การบริหารพัสดุ (การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ) ๑  18/5๕ 

 
 
ข้ึนตอนการบันทึกขอมูล 
 เขาระบบ https://webonlineinter.gfmis.go.th/และLog on Web Online โดยระบุรหัสผูใชและ
รหัสผานแลว ระบบแสดงหนาจอระบบงาน เขาสูระบบบัญชีสินทรัพยถาวร > ขอมูลหลักสินทรัพย >สท01 >> 
สินทรัพย ตามภาพท่ี 1 
 

 
  

ภาพท่ี 1 
หนาจอ สินทรัพย (สท.01) สรางสินทรัพย ตามภาพท่ี 1 ประกอบดวย การสราง (สท.01) แกไข (สท.02) คนหา 
(สท.03) การบันทึกรายการเก่ียวกับสรางสินทรัพยมี 4 สวน คือ ขอมูลสวนหัว ขอมูลท่ัวไป ข้ึนกับเวลาและเขต
คาเสื่อมราคา 
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ภาพท่ี 2 
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ภาพท่ี 3 

-กดปุม  หนาหมวดครุภัณฑท่ีตองการเลือก 
 
การบันทึกรายการสรางสินทรัพย 
หนาจอ “สรางสินทรัพย (สท.01) “ระบุรายละเอียดขอมูล ตามภาพท่ี 2 ดังนี้ 
 ขอมูลสวนหัว 
 - รหัสหนวยงาน   ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก และชื่อสวนราชการ  

ใหอัตโนมัติตามสิทธิท่ีใชบันทึกขอมูล 
 - รหัสหนวยเบิกจาย  ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก และชื่อหนวยงาน  

ใหอัตโนมัติตามสิทธิท่ีใชบันทึกขอมูล 
 - หมวดสินทรัพย   ระบุหมวดสนิทรพัย จํานวน 8 หลัก หรือกดปุม     จากระบบ   
ตามวิธีการภาพท่ี 3 หนา 3 
     ระบบจะแสดงประเภทครุภัณฑตามหมวดสินทรัพยท่ีระบุ 
 - ผูขาย    ระบุรหัสผูขายจากระบบ GFMIS (ถามี) จํานวน 10 หลัก 
 - จํานวนสินทรัพยท่ีเหมือนกัน ระบบระบุจํานวนไวเปน 1 เสมอ หากตองการสรางมากกวา 1 ให 

ระบุจํานวนท่ีตองการสราง สามารถ ระบุไดสูงสุด 99 (ระบบจะให
เลขท่ีสินทรัพย จํานวน 12 หลัก ตามจํานวนสินทรัพยท่ีระบุ) 
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TAB ขอมูลท่ัวไป 
-คําอธิบาย 1   ระบุคําอธิบายเก่ียวกับครุภัณฑ (เพ่ือใหมีขอมูลแสดงในรายงานท่ี 

เก่ียวของ) ระบุไดสูงสุด 50 ตัวอักษร 
 - คําอธิบาย 2   ระบุคําอธิบายเพ่ิมเติม (ถามี) ระบุไดสูงสุด 50 ตัวอักษร 
 - เลขท่ีผลิตภัณฑ   ระบุเลขท่ีผลิตภัณฑ หรือ ขอมูลท่ีหนวยงานใชการอางอิง หรือ  
                                                    ควบคุมไวนอกระบบของหนวยงาน ระบุไดสูงสุด 18 ตัวอังษร 
     (ระบุชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบ) 
 - เลขท่ีสินคาคงคลัง  ระบุเลขท่ีสินคาคงคลัง (ถามี) ระบุไดสูงสุด 25 ตัวอักษร 
     (ระบุชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบ) 
 - ปริมาณ    ระบบจะแสดงจํานวนเม่ือผานรายการดวย สท 13 
 - หนวย    ระบุหนวยรับ ดวยการ    จากระบบ ตามวิธีการ ภาพท่ี 2 หนา 3 
 

ขอมูลผานรายการ 
-วันท่ีโอนเปนทุน   ระบบจะแสดงขอมูลเม่ือผานรายการดวย สท 13 
-ยกเลิกการทํางานเม่ือ ระบบจะแสดงขอมูลเม่ือผานมีการตัดจําหนายสินทรัพยออกจากระบบ 

 - วันท่ีไดมาครั้งแรก  ระบบจะแสดงขอมูลเม่ือผานรายการดวย สท 13 
 

 - กดปุม  หรือปุม  เพ่ือบันทึกรายการใน TAB ถัดไป ตามภาพท่ี 4 
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ภาพท่ี 4 

 
TAB ข้ึนกับเวลา  บันทึกรายละเอียด ดังนี้ 
-รหัสแหลงของเงิน  ระบุแหลงของเงิน จํานวน 7 หลัก ประกอบดวย 
    YY11310 (กรณีงบสวนราชการ) 
    YY10310 (กรณีงบกลาง) 
    YY26000 (กรณีเงินฝากคลัง) 
    YY31000 (กรณีเปนสนิทรัพยบริจาค) 
    YY41310 (กรณีเงินกูในประเทศ) 
    YY43310 (กรณีเงินกูตางประเทศ) 
    โดย YY คือ 2 หลักสุดทายของปงบประมาณ พ.ศ. 
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-รหัสกิจกรรมหลัก  ระบุรหัสกิจกรรมหลัก ดังนี้ 
    ระบุจํานวน 14 หลัก ตามรหัสกิจกรรมหลักของหนวยงาน 
    ระบุจํานวน 5 หลัก คือ PXXXX กรณีระบุแหลงของเงินเปน 
    YY26000 (กรณีเงินฝากคลัง) หรือ 
    YY31000 (กรณีเปนสนิทรัพยบริจาค) หรือ 
    YY41310 (กรณีเงินกูในประเทศ) หรือ 
    YY43310 (กรณีเงินกูตางประเทศ) 
    โดย P คือ คาคงท่ี , X คือ รหัสพ้ืนท่ี 4 หลัก 
-รหัสงบประมาณ   ระบุรหัสงบประมาณ ดังนี้ 
    รหัสงบประมาณท่ีไดรับจํานวน 16 หลัก หรือ 
    ระบุ 5 หลักแรกของรหัสหนวยเบกิจาย กรณี 
    YY26000 (กรณีเงินฝากคลงั) 
    YY31000 (กรณีเปนสนิทรัพยบริจาค) 
-รหัสจังหวัด   ระบบแสดงรหัสพ้ืนท่ีและชื่อจังหวัดตามสิทธิท่ีบันทึกขอมูล 
-รหัสศูนยตนทุน ระบุศูนยตนทุน จํานวน 10 หลัก เจาของครุภัณฑ และอยูภายใต 

หนวยเบิกจาย 
 

-กดปุม   หรือปุม  เพ่ือบันทึกรายการถัดไป ตามภาพท่ี 5 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 

 



 
 

สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-… -… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 

เรื่อง: การบริหารพัสดุ (การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ) ๑  24/5๕ 

 
 

     
ภาพท่ี 5 

เขตคาเส่ือมราคา 
-คส ตามบัญชี   ระบบจะแสดงอายุการใชงานสูงสุดของครุภัณฑ 
    แตละหมวด ในชอง “อายุงาน (ป)” 
    ใหระบุอายุการใชงาน ตามท่ีหนวยงานตนสังกัดกําหนด 
    โดยระบุจํานวนเปนป/งวด (เดือน) 
 

เม่ือระบุอายุการใชงานแลวใหกดปุม  ตามภาพท่ี 5 เพ่ือใหระบบตรวจสอบความถูกตอง
ของการบันทึกรายการ โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบ ตามภาพท่ี 6 
 
 
 
 
 
 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 

 



 
 

สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-… -… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 

เรื่อง: การบริหารพัสดุ (การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ) ๑  25/5๕ 

 
 
ระบบแสดงผลการตรวจสอบ 
 หลังจากกดปุม “จําลองการสรางขอมูล” ระบบจะแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวย 
สถานะ รหัสขอความ และคําอธิบาย ใหดําเนินการดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 6 
 

-กดปุม  กรณีท่ีมีความผิดพลาด เพ่ือยอนกลับไปหนาจอการบันทึก
รายการท่ีผานมา หรือ   

-กดปุม กรณีท่ีไมมีรายการผิดพลาด เพ่ือใหระบบบันทึกรายการ
ตามภาพท่ี 7 

 
ระบบบันทึกรายการ 
 หลังจากกดปุม  “บันทึกขอมูล”  ระบบแสดงสถานะ  เลขท่ีสินทรัพย 1XXXXXXXXXXX  (จํานวน 12 
หลัก)  เลขท่ีสินทรัพยยอย (จํานวน 4 หลัก) และรหัสหนวยงาน ใหเลือกปุมใดปุมหนึ่ง ดังนี้ 
 
 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 

 



 
 

สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-… -… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 

เรื่อง: การบริหารพัสดุ (การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ) ๑  26/5๕ 

 
 

 
ภาพท่ี 7 

 

-กดปุม เพ่ือแสดงขอมูลท่ีบันทึกรายการ (ตัวอยางภาพท่ี 8) หรือ 
  - กดปุม     เพ่ือบันทึกขอมูลสรางสินทรัพยใหม (ตัวอยางภาพท่ี 9) หรือ 

  - กดปุม     เพ่ือคนหาขอมูลสินทรัพยหลัก (ตัวอยางภาพท่ี 10) 
หมายเหตุ  กรณีท่ีเลือกหมวดสินทรัพยเปน 12110100 งานระหวางทํา ระบบจะใหเลขท่ีสินทรัพยหลัก ข้ึนตน   
              ดวย 8XXXXXXXXXXX  (จํานวน 12 หลัก) 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 

 



 
 

สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-… -… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 

เรื่อง: การบริหารพัสดุ (การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ) ๑  27/5๕ 

 
 

ภาพท่ี 8 (เม่ือกดปุม แสดงขอมูล) 
 
 
 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 

 



 
 

สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-… -… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 

เรื่อง: การบริหารพัสดุ (การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ) ๑  28/5๕ 

 
 

 
ภาพท่ี 9 (เม่ือกดปุม สรางเอกสารใหม) 

 
 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 

 



 
 

สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-… -… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 

เรื่อง: การบริหารพัสดุ (การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ) ๑  29/5๕ 

 
 

 
ภาพท่ี 10 (เม่ือกดปุม คนหาเอกสาร) 

 
2) การสรางสินทรัพยยอย (สท.11)  ใชสําหรับการสรางขอมูลหลักของสินทรัพยยอย ท่ีตองการใหระบบแสดง
ขอมูล หรือใชในการควบคุมสินทรัพยในระบบ โดยมีเง่ือนไขสําหรับการสรางสินทรัพยยอย คือ 
 1.จะตองเปนหมวดสินทรัพยเดียวกันกับสินทรัพยหลัก และ 
 2.สินทรัพยหลักสรางผาน Web Online ดวย สท.01 ระบบจะใหเลขท่ีสินทรัพย ข้ึนตนดวยเลข 
1XXXXXXXXXXX (จํานวน 12 หลัก) และเลขท่ีสินทรัพยยอย (จํานวน 4 หลัก) 
 
 ข้ันตอนการบันทึกขอมูล 
 เม่ือ Log on เขาระบบ GFMIS Web Onlineโดยระบุรหัสผูใชและรหัสผานแลว ระบบแสดงหนาจอ
ระบบงาน เขาสูระบบบัญชีสินทรัพยถาวร >ขอมูลหลักสินทรัพย>สท.11>สินทรัพยยอย ตามภาพท่ี 11 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 

 



 
 

สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-… -… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 

เรื่อง: การบริหารพัสดุ (การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ) ๑  30/5๕ 

 
 

 
ภาพท่ี 11 

 
หนาจอ สินทรัพย (สท.11) สรางสินทรัพยยอย ตามภาพท่ี 11 ประกอบดวย การสราง (สท.11) แกไข (สท.02) 
คนหา (สท.03) การบันทึกรายการเก่ียวกับสรางสินทรัพยยอย มี 4 สวน คือ ขอมูลสวนหัว ขอมูลท่ัวไป ข้ึนกับ 
เวลา และเขตคาเสื่อมราคา 
 การบันทึกรายการสรางสินทรัพยยอย (สท.11) 
  ขอมูลสวนหัว 
  -รหัสหนวยงาน  ระบบแสดงรหัสหนวยงาน จํานวน 4 หลัก และชื่อสวนราชการ ให 

อัตโนมัติตามสิทธิท่ีใชบันทึกขอมูล 
  - รหัสหนวยเบิกจาย ระบบแสดงรหัสหนวยเบิกจาย จํานวน 10 หลัก และชื่อหนวยงาน  

ใหอัตโนมัติตามสิทธิท่ีใชบันทึกขอมูล 
 
 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 

 



 
 

สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-… -… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 

เรื่อง: การบริหารพัสดุ (การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ) ๑  31/5๕ 

 
 

 - กดปุม  เพ่ือคนหาเลขท่ีสินทรัพยหลัก ตามภาพท่ี 12 
 

 
ภาพท่ี 12 

กรณีคนหาตามเลขท่ีสินทรัพยหลัก 
 ใหระบุเลขท่ีสินทรัพยหลัก จํานวน 12 หลัก แลวกดปุม  ตามภาพท่ี 13 ระบบแสดง
ขอมูล ตามภาพท่ี 14 

 
ภาพท่ี 13 

 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 

 



 
 

สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-… -… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 

เรื่อง: การบริหารพัสดุ (การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ) ๑  32/5๕ 

 
 

 
ภาพท่ี 14 

กรณีคนหาตามเง่ือนไขอ่ืน 
 ใหระบุวันท่ีบันทึกรายการท่ีสรางสินทรัพยหลักเปนชวงเวลา จาก ถึง หรือระบุหมวดสินทรัพยเพ่ิมเติม 

แลวกดปุม  ตามภาพท่ี 15 ระบบจะแสดงขอมูล ตามภาพท่ี 16 
 

 
ภาพท่ี 15 

 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 

 



 
 

สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-… -… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 

เรื่อง: การบริหารพัสดุ (การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ) ๑  33/5๕ 

 
 

 
ภาพท่ี 16 

 
 

 กดปุม หนาเลขท่ีสินทรัพยหลัก ระบบจะแสดงรายละเอียดของสินทรัพยหลักท่ีเลือกมาเปน
ฐานขอมูล สําหรับการสรางสินทรัพยยอย ตามภาพท่ี 16 
 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 

 



 
 

สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-… -… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 

เรื่อง: การบริหารพัสดุ (การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ) ๑  34/5๕ 

 
 

 
ภาพท่ี 17 (แสดงรายละเอียดของสินทรัพยหลักท่ีเลือกมาเปนฐานขอมูล) 

 
 
 หนาจอ “สรางสินทรัพยยอย (สท.11)” ระบบจะดึงรายละเอียดขอมูลจากสินทรัพยหลักท่ีระบุมาให
ท้ังหมด ใหหนวยงานเปลี่ยนแปลงรายละเอียดของขอมูลท่ีตองการสรางเปนสินทรัพยยอย ในแตละฟวด ตาม
ภาพท่ี 18 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 

 



 
 

สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-… -… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 

เรื่อง: การบริหารพัสดุ (การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ) ๑  35/5๕ 

 
 

 
ภาพท่ี 18 

การบันทึกขอมูล 
 หนาจอ “สรางสินทรัพยยอย (สท.11)” ระบุรายละเอียดขอมูล ตามภาพท่ี 18 ดังนี้ 
  ขอมูลสวนหัว 
  - ผูขาย    ระบุรหัสผูขายจากระบบ GFMIS (ถามี) จํานวน 10 หลัก 
  - จํานวนสินทรัพยท่ีเหมือนกัน ระบบระบจุาํนวนไวเปน 1 เสมอ  หากตองการสราง 

มากกวา 1 ใหระบุจํานวนท่ีตองการสราง สามารถระบุได
สูงสุด 99 (ระบบจะใหเลขท่ีสินทรัพยยอย จํานวน 4 หลัก 
ตามจํานวนสินทรัพยท่ีระบุ) 
 

  TAB ขอมูลท่ัวไป 
  -คําอธิบาย 1   ระบุคําอธิบายเก่ียวกับครุภัณฑ (เพ่ือใหมีขอมูลแสดงใน 

รายงานท่ีเก่ียวของ) ระบุไดสูงสุด 50 ตัวอักษร 
  - คําอธิบาย 2   ระบุคําอธิบายเพ่ิมเติม (ถามี) ระบุไดสูงสุด 50 ตัวอักษร 
  - เลขท่ีผลิตภัณฑ   ระบุเลขท่ีผลิตภัณฑ หรือ ขอมูลท่ีหนวยงานใชในการ 

อางอิง หรือควบคุมไวนอกระบบ GFMIS ระบุไดสูงสุด 18 
ตัวอักษร 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 

 



 
 

สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-… -… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 

เรื่อง: การบริหารพัสดุ (การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ) ๑  36/5๕ 

 
 
  - เลขท่ีสินคาคงคลัง  ระบุเลขท่ีสินคาคงคลัง (ถามี) ระบุไดสูงสุด 25 ตัวอักษร 
  - ปริมาณ    ระบบจะแสดงจํานวนเม่ือผานรายการ ดวย สท 13 
  - หนวย    ระบุแสดงหนวยนับตามสินทรัพยหลัก ถาตองการเปลี่ยน 

ใหดําเนินการดวยการ จากระบบ ตามวิธีการ   
 

 
ภาพท่ี 19 (กดปุม  ท่ีหนวย และระบุคําคนหา ตามภาพ) 

 

 
          ภาพท่ี 20 (กดปุม ระบบจะแสดงขอมูล  และเลือกกดปุม  ตามภาพ) 
 
 
  ขอมูลการผานรายการ 
  -วันท่ีโอนเปนทุน   ระบบจะแสดงขอมูลเม่ือผานรายการดวย สท13 
  - ยกเลิกการทํางานเม่ือ  ระบบจะแสดงขอมูลเม่ือผานมีการตัดจําหนายสินทรัพย 

ออกจากระบบ 
  - วันท่ีไดมาครั้งแรก  ระบบจะแสดงขอมูลเม่ือผานรายการดวย สท 13 
  - งวดท่ีไดมา   ระบบจะแสดงขอมูลเม่ือผานรายการดวย สท 13 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 

 



 
 

สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-… -… 
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  - กดปุม  หรือปุม  เพ่ือบันทึกรายการถัดไป ตามภาพท่ี 21 
 
 เม่ือเปลี่ยนแปลงรายละเอียดขอมูลสินทรัพยยอยแลว ใหกดปุม  หรือปุม  
เพ่ือบันทึกรายการถัดไป ตามภาพท่ี 21 

 
ภาพท่ี 21 

 
 
 
 
 
 
 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 

 



 
 

สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-… -… 
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เรื่อง: การบริหารพัสดุ (การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ) ๑  38/5๕ 

 
 
  TAB ข้ึนกับเวลา  บันทึกรายละเอียด ดังนี้ 
  - รหัสแหลงเงิน   ระบุแหลงของเงิน จํานวน 7 หลัก ประกอบดวย 
      YY11310 (กรณีงบสวนราชการ) หรือ 
      YY10310(กรณีงบสวนกลาง) 
      YY26000 (กรณีเงินฝากคลัง) 
      YY31000 (กรณีเปนสนิทรัพยบริจาค) 
      YY41310 (กรณีเงินกูในประเทศ) 
      โดย YY คือ 2 หลักสุดทายของปงบประมาณ พ.ศ. 
  -รหัสกิจกรรมหลัก  ระบุรหัสกิจกรรมหลัก ดังนี้ 
      ระบุจํานวน 14 หลัก ตามรหัสกิจกรรมหลักของหนวยงาน 
      ระบุจํานวน 5 หลัก คือ PXXXX กรณีระบุแหลงของเงินเปน 
      YY26000 (กรณีเงินฝากคลัง) หรือ 
      YY31000 (กรณีเปนสินทรัพยบริจาค) หรือ 
      YY41310 (กรณีเงินกูในประเทศ) หรือ 

YY43310 (กรณีเงินกูตางประเทศ) หรือ 
โดย P คือ คาคงท่ี , X คือ รหัสพ้ืนท่ี 4 หลัก 

  -รหัสงบประมาณ   ระบุรหัสงบประมาณ ดังนี้ 
      รหัสงบประมาณท่ีไดรับจํานวน 16 หลัก หรือ 
      ระบุ 5 หลักแรกของรหัสหนวยเบิกจาย กรณี 
      YY26000 (กรณีเงินฝากคลัง) 
      YY31000 (กรณีเปนสินทรัพยบริจาค) 
  - รหัสจังหวัด   ระบบแสดรหัสพ้ืนท่ีและชื่อจังหวัดตามสิทธิท่ีบันทึกขอมูล 
  - รหัสศูนยตนทุน   ระบุศูนยตนทุนจํานวน 10 หลกั เจาของครุภณัฑ และอยู 

ภายใตหนวยเบิกจาย 
 
 
 
 
 

 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 

 



 
 

สํานักงานเลขานุการกรม 
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  -กดปุม  หรือปุม  เพ่ือบันทึกรายการถัดไป ตามภาพท่ี 22 
 

 
ภาพท่ี 22 

เขตคาเส่ือมราคา 
ระบบแสดงอายุการใชงานตามสินทรัพยหลัก สามารถเปลี่ยนแปลงอายุการใชงานเปนป/งวด (เดอืน) 
เม่ือระบุอายุการใชงานแลวกดปุม  ตามภาพท่ี 22  เพ่ือใหระบบตรวจสอบความถูกตองของการ
บันทึกรายการ โดยระบบแสดงผลการตรวจสอบตามภาพท่ี 23 
 
 
 
 
 
 
 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 

 



 
 

สํานักงานเลขานุการกรม 
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ระบบแสดงผลการตรวจสอบ 
 หลังจากกดปุม “จําลองการสรางขอมูล” ระบบจะแสดงรายละเอียดผลการตรวจสอบ ประกอบดวยสถานะ รหัส
ขอความ และคําอธิบาย ใหดําเนินการดังนี้ 
 

 
ภาพท่ี 23 

 

  - กดปุม   กรณีท่ีมีความผิดพลาด เพ่ือยอนกลับไปหนาจอการบันทึก 
รายการท่ีผานมา หรือ 

  - กดปุม  กรณีท่ีไมมีรายการผิดพลาด เพ่ือใหระบบบันทึกรายการ  
ตามภาพท่ี 24 
 
 
 
 
 
 
 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 
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ระบบบันทึกรายการ 
 หลังจากกดปุม “บันทึกขอมูล” ระบบแสดงสถานะ เลขท่ีสินทรพัย ข้ึนตนดวย 1XXXXXXXXXXX (จํานวน 12 
หลัก) เลขท่ีสินทรัพยยอย (จํานวน 4 หลัก) และรหัสหนวยงานใหเลือกปุมใดปุมหนึ่ง ดังนี้ 
 
 

 
ภาพท่ี 24 

 

  - กดปุม  เพ่ือแสดงขอมูลท่ีไดบันทึกรายการ (ตัวอยางภาพท่ี 25) หรือ 
  - กดปุม   เพ่ือบันทึกขอมูลสรางสินทรัพยใหม (ตัวอยางภาพท่ี 26) หรือ 

  - กดปุม  เพ่ือคนหาขอมูลสินทรัพยยอย (ตัวอยางภาพท่ี 27) 
 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 
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ภาพท่ี 25 (เม่ือกดปุม แสดงขอมูล) 

 
 
 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 
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ภาพท่ี 26 (เม่ือกดปุม สรางเอกสารใหม) 

 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
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ผูอนุมัติ 
 

........... 
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ภาพท่ี 27 (เม่ือกดปุม คนหาเอกสาร) 
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ข้ันตอนการเบิกจายพัสดุ 
 

 
 
 

                 ไมอนุมัติ 
 

                                
                               เสนอ 
 
 
 
 อนมุตั ิ

 

 

 

 

                                      

 

 

 

 

สง่ใบเบิกท่ีกลุม่บริหารงานพสัด ุ

พิจารณาอนมุตัิ

การเบิก 

สิน้สดุกระบวนการ 

รับวสัดตุามวนั/เวลา                   

ท่ีระบใุนใบเบิก 

เขียนรายการเบิกใน

แบบฟอร์มใบเบิก          

ระบวุนั/เวลาท่ีต้องการใช้ 

เสนอ หวัหน้าเจ้าหน้าท่ีพสัด ุ ลงนามอนมุตัิจา่ย 

จดัเตรียมวสัดตุามใบเบิก 

ลงบนัทกึขอเบิกวสัดใุนระบบ 

ลงบนัทกึการจ่ายพสัดใุนระบบ 

บญัชีคมุพสัดรุายตวั 
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หนาที่ความรับผิดชอบของผูที่เกี่ยวของกับการตรวจสอบและการจําหนายพัสดุประจําป 

๑. หนาท่ีของหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือผูรับมอบอํานาจ  
 1.1 แตงตั้งผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ตามระเบียบฯ ขอ 213 (หามแตงตั้งเจาหนาท่ี)  
 1.2 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ  
 1.3 กรณีมีพัสดุชารุดเสื่อมสภาพ และเห็นไดอยางชัดเจนวาเปนการเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใชงาน
ตามปกติ หรือสูญหายไปตามธรรมชาติ ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูไดรับมอบอํานาจ พิจารณาสั่งการ    
ใหดําเนินการจําหนายตอไปได โดยไมตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง  
 1.4 กรณีท่ีเห็นไดชัดเจนวามีพัสดุชํารุดเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ หรือสูญไป       
ตามธรรมชาติ หรือไมจําเปนตองใชในหนวยงานของรัฐตอไป หัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูไดรับมอบอํานาจ 
พิจารณาสั่งการใหดําเนินการจําหนายตอไป  
 1.5 แตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง (ตามระเบียบฯ ขอ 214)  
 1.6 พิจารณารายงานผลการสอบหาขอเท็จจริง จากคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง  
 กรณีท่ีเห็นไดอยางชัดเจนวา เปนการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ หรือสูญไปตาม
ธรรมชาติใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาสั่งการใหดําเนินการจําหนายตอไป 

๒. หนาท่ีของเจาหนาท่ี  
 2.1 จัดเตรียมรายการทะเบียนครุภัณฑของหนวยงาน และเอกสารท่ีเก่ียวของใหครบถวนเพ่ือการ
ตรวจสอบของผูรับผดิชอบในการตรวจสอบพัสดุ 
 2.2 อํานวยความสะดวกใหกับผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ 
 2.3 สรุปผลการตรวจสอบพัสดุ และเสนอความเห็นเก่ียวกับวิธีการจําหนายพัสดุ ชํารุด เสื่อมสภาพ 
เพ่ือใหหัวหนาหนวยงานของรัฐพิจารณาสั่งการ 
 2.4 เสนอคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคาและคณะกรรมการจําหนายพัสดุท่ีชํารุดเสื่อมสภาพ
ตอหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูไดรับมอบอํานาจ 
 2.5 เสนอรายงานผลการประเมินราคา จัดทําประกาศขายทอดตลาดพัสดุท่ีชํารุดเสื่อมสภาพตอหัวหนา
หนวยงานของรัฐพิจารณาอนุมัติใชราคาข้ันต่ํา 
 2.6 แจงคณะกรรมการจําหนาย ประกาศขายทอดตลาด และการกําหนดราคาข้ันต่ํา 
 2.7 เสนอรายงานผลการจําหนายครุภัณฑ ชํารุด เสื่อมสภาพ และขออนุมัติขนยายตอหัวหนา
หนวยงานของรฐั 
 2.8 รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบพัสดุประจําป รายงานใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน 
 2.9 ลงจายพัสดุฯ ตามท่ีไดรับการอนุมัติใหจําหนายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
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๓. หนาท่ีของหัวหนาเจาหนาท่ี  
 3.1 ตรวจสอบความถูกตองเรียบรอยของระเบียบและกระบวนการเปนไปตามท่ีเจาหนา ท่ี          
เสนอความเห็นเก่ียวกับวิธีการจําหนายพัสดุ ชํารุด เสื่อมสภาพ เพ่ือใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือผูรับมอบ
อํานาจพิจารณาสั่งการ  

๔. หนาท่ีผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจําป  
4.1 จัดทําแผนการตรวจสอบพัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25..... ใหกรรมการแตละหนวยงาน

วางแผนดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25.... เสนอตอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือ
สันติทราบภายในวันท่ี 30 กันยายน 25....  หากเจาหนาท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินเขารวมสังเกตการณ
ในการตรวจสอบพัสดุประจําปงบประมาณ พ.ศ. 25...... คณะกรรมการจะตองสงมอบแผนงานดังกลาว ใหกับ
เจาหนาท่ีสํานักงานการตรวจเงินแผนดินทราบดวย  

4.2 ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
ขอ 213 วรรคสอง  

4.3 ตรวจสอบการรับจายพัสดุ งวดตั้งแตวันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕..... ถึงวันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕..... 
4.4 ตรวจนับพัสดุประเภทคงเหลืออยู ณ วันท่ี ๓๐ กันยายน ๒๕.....  
4.5 ดําเนินการตามหนาท่ีและแนวปฏิบัติในการตรวจสอบพัสดุประจําปตามเอกสารแนบทายคําสั่งนี้ 
4.6 รายงานผลการตรวจสอบตอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ภายใน ๓๐ วันทําการ นับตั้งแต

วันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น หากดําเนินการไมแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหขยายเวลาตอไป 
คราวละไมเกิน 3 วันทําการ 

๕. หนาท่ีของคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง  
 5.1 ตรวจสอบสภาพพัสดุท่ีชํารุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไมจําเปนตองใชในหนวยงานของรัฐ     
ตามท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุเสนอหรือไม  
 5.2 พิจารณาวาพัสดุแตละรายการท่ีชํารุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไมจําเปนตองใชในหนวยงานของรัฐ     
เพราะเหตุใด และตองมีผูรับผิดหรือไม โดยสอบถามจากบุคคลท่ีเก่ียวของกับการใชพัสดุนั้น หรือตรวจสอบ
หลักฐานท่ีเก่ียวของ เชน การซอมแซม บํารุงรักษาพัสดุนั้น  
 5.3 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ ผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
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6. หนาท่ีของคณะกรรมการประเมินราคา 
         6.1 ดําเนินการประเมินราคาซากพัสดุท่ีจะดําเนินการจําหนายกอนประกาศขายทอดตลาด ซ่ึงอาจ    
สืบราคาท่ีซ้ือขายกันตามปกติในทองตลาด หรือราคาทองถ่ินของสภาพปจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลา            
ท่ีทําการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม พิจารณาตามลักษณะ ประเภท ชนิด      
ของพัสดุ และอายุการใชงานรวมท้ังสภาพของปจจุบัน 
         6.2 รายงานผลการกําหนดราคาข้ันต่ําเสนอตอหัวหนาหนวยงานของรัฐ เพ่ืออนุมัติใหใชราคาข้ันต่ํา    
ในการประกาศขายทอดตลาด ภายในเวลาท่ีกําหนด 

7. หนาท่ีของคณะกรรมการจําหนาย 
           7.1 ดําเนินการจําหนายตามวิธีการท่ีไดรับอนุมัติ และรายงานผลการจําหนายใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ
ทราบ ภายในเวลาท่ีกําหนด 
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ผงัแสดงขัน้ตอนการจําหนา่ยพสัดปุระจําปีโดยวิธีการขาย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

กนัยายน 

กอนสิ้นเดือนกันยายนทุกปเจาหนาท่ี

พัสดุกลางเสนอรายงานตอเลขาธิการ

สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันต ิแตงตั้ง

เจาหนาท่ีในหนวยงาน ซึ่งมิใช

เจาหนาท่ีพัสดุ คนหน่ึงหรือหลายคน 

ตรวจสอบการรับจายพัสดุ (งวดตัง้แต 

1 ตุลาคมปกอน จนถึง 30 กันยายน

ปปจจุบัน) และตรวจนับพัสดุประเภท

ท่ีคงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดน้ัน 

ตรวจสอบพัสดุประจําปในวันเปดทํา

การวันแรกของเดือนตลุาคมวาการรับ

จายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลืออยู

ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไมมี

พัสดุเสื่อมคณุภาพหรือสูญไปเพราะ

เหตุใดหรือไมจําเปนตองใชในราชการ

ตอไป แลวรายงานผลการตรวจสอบ

ตอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือ

สันติ ผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 

ภายใน 30 วันทําการ 

ผลการตรวจสอบพัสดุประจําป ถา

ปรากฏวามีพัสดุชํารดุเสื่อมสภาพสูญ

ไปหรือหมดความจําเปนตองใชใน

ราชการตอไป เจาหนาท่ีพัสดุกลาง

รายงานเสนอเลขาธิการสํานักงาน

ปรมาณูเพ่ือสันติ ขอแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 

ตลุาคม พฤศจิกายน 

เลขาธิการสํานักงานปรมาณเูพ่ือสนัติ พิจารณาอนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบหา

ขอเท็จจริง 

คณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริงดําเนินการสอบหาขอเท็จจริงพรอมตรวจสอบ

สภาพพัสดุและประเมินราคาข้ันต่าํ แลวรายงานผลตอเลขาธิการสํานักงานปรมาณู

เพ่ือสันติ ผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ พรอมเสนอความเห็นภายใน 15 วันทําการ 

เจ้าหน้าท่ีพสัดกุลางตรวจสอบรายงานของคณะกรรมการตามข้อเท็จจริง 

ธนัวาคม 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 
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รหัสเอกสาร: KM-… -… 
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เรื่อง: การบริหารพัสดุ (การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ) ๑  50/5๕ 

 
 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
การจําหนายพัสดุระหวางป 

มกราคม – กุมภาพันธ 

กรณไีมมผีูตองรับผิด กรณีตองมผีูรับผิด 

เจาหนาท่ีพัสดุกลางสรุปเสนอตอเลขาธิการสํานักงานปรมาณู

เพ่ือสันติใหดําเนินการจาํหนาย พรอมเสนอแตงตั้งคณะกรรมการ

ดําเนินการประเมินราคาและจําหนาย 

เจาหนาท่ีพัสดุกลางรายงานตอเลขาธิการสํานักงานปรมาณู

เพ่ือสันต ิขอแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาตัวผูรับผิด 

เลขาธิการสํานักงานปรมาณเูพ่ือสนัติ สั่งดําเนินการจําหนายตาม

วิธีการท่ีกําหนด 

เลขาธิการสํานักงานปรมาณเูพ่ือสนัติ สั่งแตงตั้ง

คณะกรรมการสอบหาตัวผูรับผดิ 

เจาหนาท่ีพัสดุกลางตดัจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

คณะกรรมการดําเนินการสอบหาตัวผูรับผิดแลว รายงานผล

การสอบสวน ภายใน 60 วัน 

กรณไีมตองมผีูรับผิด กรณีตองมผีูรับผิด 

รายงาน

กระทรวงการคลังให

ความเห็นชอบผลการ

สอบสวนกอน 

เจาหนาท่ีพัสดุกลาง สรุป

เสนอเลขาธิการสํานักงาน

ปรมาณูเพ่ือสันต ิสั่งการให

ผูรับผิด 

ชดใชเปนเงิน

ตาม

หลักเกณฑท่ี

กระทรวงการ

คลังกําหนด 

ชดใชเปน

พัสดุ ประเภท 

ชนิด ขนาด 

ลักษณะ และ

คุณภาพอยาง

เดียวกัน 

ผูรับผิดชอบใช

คาเสียหาย

แลว เจาหนาท่ี

พัสดุกลาง

ดําเนินการขอ

อนุมัติจําหนาย 

เจาหนาท่ีพัสดุกลางรายงานตอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือ

สันติ แจงกระทรวงการคลัง (เฉพาะกรณีการจําหนายเปนสูญ) 

สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือสํานักงานตรวจเงินแผนดิน

ภูมิภาค (แลวแตกรณี) กรณีการแลกเปลีย่นครภุัณฑ แจงสํานัก

งบประมาณดวย ภายใน 30 วัน 

เจาหนาท่ีพัสดุกลางตรวจสอบรายงานคณะกรรมการ

สอบสวน 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 

 



 
 

สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-… -… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 

เรื่อง: การบริหารพัสดุ (การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภัณฑ) ๑  51/5๕ 

 
 
 ระเบียบฯ ขอ 219 ในกรณีท่ีพัสดุของทางราชการเกิดการชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม
จําเปนตองใชในราชการตอไป กอนมีการตรวจสอบตามขอ 213 และไดดําเนินการตามกฎหมายวาดวยความผิด
ทางละเมิดของเจาหนาท่ีหรือระเบียบนี้โดยอนุโลมแลวแตกรณีเสร็จสิ้นแลว ถาไมมีระเบียบอ่ืนใดกําหนดไวเปน
การเฉพาะ ใหดําเนินการตามขอ 215 ขอ 216 ขอ 217 และขอ 218 โดยอนุโลม 

ข้ันตอนและวิธีการจําหนายพัสดุระหวางป โดยวิธีขายทอดตลาด 
 1. เจาหนาท่ีพัสดุกลางเสนอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติแตงตั้งคณะกรรมการสอบหา
ขอเท็จจริง ผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
 2. คณะกรรมการรายงานผลตอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ ผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ 
 3. เจาหนาท่ีพัสดุกลางสรุปผลการรายงานสอบหาขอเท็จจริง 
 4. เจาหนาท่ีพัสดุกลางจัดทํารายงานขออนุมัติจําหนายพัสดุ พรอมแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคา            
และคณะกรรมการจําหนาย เสนอใหเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติพิจารณาอนุมัติ 
 5. เจาหนาท่ีพัสดุกลางมอบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคา/คณะกรรมการจําหนาย เพ่ือให
ดําเนินการตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และรายงานผลตอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
 6. รายงานผลการประเมินราคาตอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และเสนอใหเลขาธิการ
สํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติลงนามในประกาศขายทอดตลาด 
 7. เผยแพรประกาศขายทอดตลาดผานเว็บไซต ติดประกาศบนบอรดของหนวยงาน อยางนอย 7 วัน   
เพ่ือเผยแพรประชาสัมพันธการจําหนายพัสดุ สงโทรสารไปยังศูนยรวมขาว และแจงคณะกรรมการจําหนาย 
 8. จัดทําบันทึกมอบสําเนาประกาศขายทอดตลาดใหแกคณะกรรมการจําหนาย 
 9. จัดเตรียมสถานท่ีและเอกสารท่ีใชในการจําหนายพัสดุ เชน เอกสารสําหรับลงชื่อผู เขารวม           
การจําหนายพัสดุ และใบสําคัญรับเงิน 
 10. เจาหนาท่ีพัสดุกลางจัดทํารายงานผลการจําหนายพัสดุตอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ 
เพ่ืออนุมัติจําหนายและดําเนินการขนยาย 
 11. จัดทําใบอนุญาตนําของออกจากสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ  
 12. เจาหนาท่ีพัสดุกลางลงจายพัสดุตามท่ีไดรับการอนุมัติใหจําหนายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
 13. เจาหนาท่ีพัสดุกลางรวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบพัสดุระหวางป แจงใหสํานักงานการ
ตรวจเงินแผนดินทราบ 

 

 

 
ผูจัดทํา 

๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
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ผังแสดงข้ันตอนการจําหนายพัสดุระหวางป โดยวิธีการขาย 

แตงต้ังคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง 

คณะกรรมการรายงานผลตอ ลปส. ผาน หน.จพด. 

เจาหนาที่พัสดุกลางสรุปผลการรายงานสอบหาขอเท็จจริง 

 

กรณีไมตองมีผูรับผิด กรณีตองมีผูรับผิด 

เจาหนาที่พัสดุกลางสรุปเสนอ ลปส. ส่ังให

ดําเนินการจําหนายตามวธิีการใดวิธีการหนึ่งพรอม

ขอแตงต้ังคณะกรรมการดําเนินการประเมินราคา

และจําหนาย 

ลปส. ส่ังดําเนินการจําหนายตามวิธกีารกําหนด 

เจาหนาที่พัสดุกลางตัดจายออกจากบัญชีหรือ

ทะเบียน 

เจาหนาที่พัสดุกลางรายงาน ลปส. แจง

กระทรวงการคลัง (เฉพาะกรณีการจาํหนายเปน

สูญ) สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน หรือ

สํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมภิาค (แลวแตกรณี) 

กรณีการแลกเปล่ียนครุภัณฑ แจงสํานัก

งบประมาณดวย ภายใน 30 วัน 

เจาหนาที่พัสดุกลางรายงานตอ ลปส. ขอแตงต้ังคณะกรรมการสอบหาตัวผูรับผิด 

เจาหนาที่พัสดุกลาง ตรวจสอบรายงานคณะกรรมการสอบสวน 

ลปส. ส่ังแตงต้ังคณะกรรมการสอบหาตัวผูรับผิด 

คณะกรรมการดําเนินการสอบหาตัวผูรับผิดแลว รายงานผลการสอบสวน  

ภายใน 60 วัน ผาน หน.จพด. 

กรณีไมมีผูรับผิด กรณีตองมีผูรับผิด 

รายงานกระทรวงการคลังใหความ

เห็นชอบผลการสอบสวนกอน 

เจาหนาที่พัสดุกลาง สรุปเสนอตอ ลปส. 

ส่ังการใหผูรับผิด 

ชดใชเปนเงิน

ตามหลักเกณฑ

กระทรวงการ  

คลังกําหนด 

ชดใชเปนพัสดุ 

ประเภท ชนิด 

ขนาด ลักษณะ 

และคุณภาพ

อยางเดียวกัน 

ผูรับผิดชอบใชคาเสียหายแลว

เจาหนาที่พัสดุกลางดําเนินการ    

ขออนุมัติจําหนาย 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
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ข้ันตอนและวิธีการจําหนายพัสดุระหวางป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 1. เจาหนาท่ีพัสดุกลางจัดทํารายงานขออนุมัติจําหนายตอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ พรอม
แตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคาและคณะกรรมการจําหนาย เสนอตอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ
พิจารณาอนุมัติ 
 2. เจาหนาท่ีพัสดุกลางมอบคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการประเมินราคา/คณะกรรมการจําหนาย เพ่ือให
ดําเนินการตามหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย และรายงานผลตอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติผานหัวหนา
เจาหนาท่ีพัสดุ 
 3. เจาหนาท่ีพัสดุกลางรายงานผลการประเมินราคาตอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ และเสนอให
เลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติลงนามในประกาศขายทอดตลาด 
 4. เจาหนาท่ีพัสดุกลางจัดทํารายงานผลการจําหนายพัสดุตอเลขาธิการสํานักงานปรมาณูเพ่ือสันติ เพ่ือ
อนุมัติจําหนายและดําเนินการขนยาย 
 5. จัดทําใบอนุญาตนําของออกจากหนวยงาน 
 6. ลงจายพัสดุตามท่ีไดรับการอนุมัติใหจําหนายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
        7. รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวของกับการตรวจสอบพัสดุระหวางป แจงใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินทราบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 

 



 
 

สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-… -… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 

เรื่อง: การบริหารพัสดุ (การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภณัฑ) ๑ 1 55/5๕ 

 

ผังแสดงข้ันตอนการจําหนายพัสดุระหวางป กรณีเห็นไดอยางชัดเจนวาเปนการ

เสื่อมสภาพเน่ืองมาจากการใชงานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เจ้าหน้าท่ีพสัดกุลางขออนมุตัิจําหนา่ยพสัดแุละ

คําสัง่แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินราคาและ

คณะกรรมการจําหนา่ย 

รายงานผลการประเมินราคาตอ่ ลปส. พิจารณา

อนมุตัิให้ดําเนินการขาย ผา่น หวัหน้าเจ้าหน้าท่ี

พสัด ุ

ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

เจ้าหน้าท่ีพสัดกุลาง ติดตอ่ผู้ซือ้หรือได้รับการ

ติดตอ่จากผู้ซือ้แล้ว   ดําเนินการขออนมุตัิขาย 

ขายโดยวิธีขายทอดตลาด 

เจ้าหน้าท่ีพสัดกุลางประกาศขายทอดตลาด 

ดําเนินการขายทอดตลาด 

เจ้าหน้าท่ีพสัดกุลาง รายงานผลการจําหนา่ยพสัดตุอ่ ลปส. อนมุตัิ 

รับชําระเงินครบถ้วนแล้ว มอบพสัดแุก่ผู้ซือ้ และนําเงินสง่เป็นรายได้แผน่ดิน 

จดัทําใบอนญุาตนําของออกจาก ปส. 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 

 



 
 

สํานักงานเลขานุการกรม 

รหัสเอกสาร: KM-… -… 

ประกาศใชวันท่ี:   (ประกาศโดย DCC) 

Procedure Manual: ระเบียบวิธีปฏิบัติงาน  ฉบับท่ี: ปรับปรุงครั้งท่ี: หนา: 

เรื่อง: การบริหารพัสดุ (การตรวจสอบ และการควบคุมวัสดุ ครุภณัฑ) ๑ 1 55/5๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 

ผูจัดทํา 
๑.นายณวงคทิพย  ไชยตะมาตย   2. นายประวิทย  บัวริ 

3. นางสายสุนี  ชนะ   4. นางอรพินท  ประทับกอง 
 

ผูทบทวน 
 นางสาวอําไพรวัลย  วรรณชา 
 หัวหนากลุมงาน                      QMR 

ผูอนุมัติ 
 

........... 

 


