การตรวจสอบพัสดุประจำปี ถือเป็นส่วนหนึง่ ของการควบคุมพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ
พ.ศ.2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ซึง่ กำหนดให้ทกุ ส่วนราชการจะต้องถือปฏิบตั อิ ย่างเคร่งครัด และหลังการตรวจสอบแล้ว
ปรากฏว่า พัสดุใดหมดความจำเป็น หรือหากใช้ราชการต่อไปจะสิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ยมาก ก็ให้สว่ นราชการดำเนินการ
จำหน่ายต่อไป ดังนัน้ เพือ่ ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุหรือผูเ้ กีย่ วข้อง เข้าใจในเกีย่ วกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่าย
พัสดุมากยิง่ ขึน้ จึงขอสรุปขัน้ ตอนและวิธปี ฏิบตั ดิ งั กล่าวดังนี้

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และทีแ่ ก้ไขเพิม่ เติม ข้อ 5 “พัสดุ หมายความว่า
วัสดุ ครุภณ
ั ฑ์ ทีด่ นิ และสิง่ ก่อสร้างทีก่ ำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ
หรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกูจ้ ากต่างประเทศ”
หลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนทีส่ ดุ ที่ นร 0702/ว 51
ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 ได้กำหนดไว้วา่
1) ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
(1.1) รายจ่ายเพือ่ จัดหาสิง่ ของซึง่ โดยสภาพเมือ่ ใช้แล้วย่อมสิน้ เปลืองหมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม
หรือสิง่ ของทีม่ ลี กั ษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งชำระพร้อมกัน
เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง้ เป็นต้น
(1.2)รายจ่ายเพือ่ จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท
(1.3) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
ทีด่ นิ และหรือสิง่ ก่อสร้าง ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 50,000 บาท
(1.4) รายจ่ายเพือ่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภณั ฑ์คอมพิวเตอร์ ทีม่ วี งเงินไม่เกิน 5,000 บาท
(1.5) รายจ่ายเพือ่ ซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สนิ เพือ่ ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ
2) ค่าครุภณ
ั ฑ์ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี้
(2.1) รายจ่ายเพือ่ จัดหาสิง่ ของทีม่ ลี กั ษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท
รวมถึงค่าใช้จา่ ยทีต่ อ้ งชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง้ เป็นต้น
(2.2) รายจ่ายเพือ่ จัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ทม่ี รี าคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท
(2.3) รายจ่ายเพือ่ ประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ รวมทัง้ ครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ทม่ี วี งเงิน
เกินกว่า 5,000 บาท
(2.4) รายจ่ายเพือ่ ซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครือ่ งบิน เครือ่ งจักรกลยานพาหนะ
เป็นต้น ซึง่ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง
(2.5) รายจ่ายเพือ่ จ้างทีป่ รึกษาเพือ่ การจัดหาหรือปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
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ซึง่ หลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีวสั ดุหรือครุภณ
ั ฑ์ หน่วยงานจะต้องปฏิบตั ติ ามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับ
หน่วยงานภาครัฐทีก่ ระทรวงการคลังกำหนด แจ้งตามหนังสือหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 48 ลงวันที่ 13
กันยายน 2549 ดังนี้
1) วัสดุ หมายถึง สินทรัพย์ทห่ี น่วยงานมีไว้เพือ่ ใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยทัว่ ไปมีมลู ค่าไม่สงู และ
ไม่มลี กั ษณะคงทนถาวร เช่น วัสดุสำนักงาน เป็นต้น หน่วยงานจะรับรูว้ สั ดุคงเหลือในราคาทุน ซึง่ โดยหลักการหน่วยงานอาจ
รับรูว้ สั ดุเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จา่ ยก่อน แล้วจึงปรับปรับปรุงสิน้ ปีกไ็ ด้ ทัง้ นีใ้ ห้ถอื ปฏิบตั ใิ นการรับรูว้ สั ดุคงเหลือในระบบ
GFMIS ตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0410.3/ว 144 ลงวันที่ 7 เมษายน 2549
2) ครุภณ
ั ฑ์ หมายถึง สินทรัพย์ทห่ี น่วยงานมีไว้เพือ่ ใช้ในการดำเนินงานมีลกั ษณะคงทนและมีอายุการใช้งาน
เกินกว่า 1 ปี โดยให้บนั ทึกรับรูค้ รุภณ
ั ฑ์ทม่ี มี ลู ค่าตัง้ แต่ 5,000 บาท ขึน้ ไปตามราคาทุนเป็นรายการสินทรัพย์ถาวร
ในบัญชีของหน่วยงาน โดยบันทึกรายละเอียดครุภณ
ั ฑ์ในทะเบียนคุมทรัพย์สนิ และให้คำนวณค่าเสือ่ มราคาประจำปี
สำหรับครุภณ
ั ฑ์ทม่ี มี ลู ค่า ไม่ถงึ 5,000 บาท ให้บนั ทึกเป็นค่าใช้จา่ ยประเภทค่าครุภณ
ั ฑ์มลู ค่าต่ำกว่าเกณฑ์ และให้บนั ทึก
รายละเอียดของหลักเกณฑ์ดงั กล่าวในทะเบียนคุมทรัพย์สนิ เพือ่ ประโยชน์ในการควบคุมรายการทรัพย์สนิ ของทางราชการ
โดยไม่ตอ้ งคำนวณค่าเสือ่ มราคาประจำปี
ดังนัน้ เราสามารถทีจ่ ะควบคุมและดูแลพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบทีถ่ กู ต้องดังนี้
การควบคุมพัสดุ (ระเบียบฯ ข้อ 151)
การควบคุมพัสดุของทางราชการไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด ให้อยู่ในความควบคุมของระเบียบเว้นแต่
มีระเบียบของทางราชการกำหนดไว้เป็นอย่างอืน่ ดังนัน้ เมือ่ เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุได้รบั มอบพัสดุแล้ว ให้ดำเนินการ ดังต่อไปนี้
1. ลงบัญชี หรือทะเบียนเพือ่ ควบคุมพัสดุ ตามตัวอย่างที่ กวพ. กำหนด โดยให้มหี ลักฐานการรับเข้าบัญชี
หรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย
สำหรับประเภทอาหารสดนัน้ จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันได้
2. การเก็บรักษาพัสดุนน้ั ให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้ถกู ต้องและครบถ้วนตามบัญชี หรือทะเบียน
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การเบิก - จ่ายพัสดุ (ระเบียบฯ ข้อ 153- 154)
ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุ ซึ่งเป็นหัวหน้าระดับแผนก หรือต่ำกว่าระดับแผนกที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ
หรือข้าราชการซึง่ ได้รบั การแต่งตัง้ จากหัวหน้าส่วนราชการเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผูส้ ง่ั จ่ายพัสดุ แล้วแต่กรณี
ส่วนราชการใดมีความจำเป็น หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดวิธกี ารพัสดุเป็นอย่างอืน่ ก็ได้ และแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมภิ าค แล้วแต่กรณีทราบด้วย
การเบิกจ่ายพัสดุผู้จ่ายพัสดุต้องควบคุมตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก และเอกสารประกอบ (ถ้ามี)
แล้วลงบัญชีหรือบัญชีทกุ ครัง้ ทีม่ กี ารจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลีกฐาน
การตรวจสอบพัสดุประจำปี (ระเบียบฯ ข้อ 155 – 156)
1. ก่อนวันที่ 30 กันยายนของทุกปี ให้หวั หน้าส่วนราชการแต่งตัง้ เจ้าหน้าทีใ่ นส่วนราชการของหน่วยงานนัน้
ซึง่ มิใช่เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุคนหนึง่ หรือหลายคน เพือ่ ตรวจสอบการการรับจ่ายพัสดุตง้ั แต่งวดวันที่ 1 ตุลาคม ปีกอ่ น จนถึงวันที่
30 กันยายนปีปจั จุบนั และตรวจนับพัสดุประเภททีค่ งเหลืออยูเ่ พียงสิน้ งวดนัน้
2. ในการตรวจสอบ ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบในวันเปิดทำการแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป
ว่ารับจ่ายพัสดุถกู ต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลืออยูต่ ามบัญชีหรือไม่ มีพสั ดุใดชำรุด หรือเสือ่ มสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด
หรือพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แล้วให้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผูแ้ ต่งตัง้ ภายใน 30

การจำหน่ายพัสดุ
หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิน้ เปลืองค่าใช้จา่ ยมาก
ให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ เพือ่ พิจารณาสัง่ ให้ดำเนินการตามวิธกี ารอย่างหนึง่ อย่างใดดังต่อไปนี้
(ระเบียบฯ ข้อ 157)
1. ขาย ให้ดำเนินการขายทอดตลาดก่อนแต่ถา้ ขายโดยวิธกี ารทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี ให้นำวิธที ก่ี ำหนด
เกีย่ วกับการชือ้ มาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายพัสดุครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาชือ้ ได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท จะขายโดย
วิธตี กลงราคาโดยไม่ตอ้ งทอดตลาด
การขายให้แก่สว่ นราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ
หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร ให้ขายโดยวิธตี กลงราคา
2. แลกเปลีย่ น ให้ดำเนินการตามวิธแี ลกเปลีย่ นทีก่ ำหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ 123-127
3. โอน ให้โอนแก่สว่ นราชการ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบพัสดุ หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วย
ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิน่ รัฐวิสาหกิจ องค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตราตรา 47 (7) แห่งประมวลกฎหมาย
รัษฎากรทัง้ นัน้ ให้มหี ลักฐานต่อกันด้วย
4. แปรสภาพหรื อ ทำลาย การแปรสภาพ เช่ น เก้ า อี ้ น ั ก เรี ย นชำรุ ด จำนวน 10 ตั ว ก็ น ำขาและ
พนักพิงมาแปรสภาพจัดทำเป็นเก้าอี้ตัวใหม่ หรือนำเครื่องพิมพ์ดีดที่ชำรุดใช้งานไม่ได้มาแปรสภาพเป็นวัสดุฝึก
แต่ถา้ หากโดยสภาพของพัสดุผพุ งั ไม่สามารถนำไปแปรสภาพได้กใ็ ห้ทำลายโดยการเผา หรือ ฝัง เป็นต้น
การดำเนินการตามข้อ 1 – 4 โดยปกติจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่หัวหน้า
ส่วนราชการสั่งการ และสำหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ
เจ้าของงบประมาณก่อนด้วย
เงินทีได้จากการจำหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือข้อตกลง
ในส่วนทีใ่ ช่เงินกูห้ รือเงินช่วยเหลือแล้วแต่กรณี (ระเบียบฯ ข้อ 158)
การจำหน่ายเป็นสูญ (ระเบียบฯ ข้อ 159)
ในกรณีทพ่ี สั ดุสญ
ู ไปโดยไม่ปรากฏตัวผูร้ บั ผิดหรือมีตวั ผูร้ บั ผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีตวั พัสดุอยูแ่ ต่ไม่สมควร
ดำเนินการตามระเบียบข้อ 157 ให้จำหน่ายพัสดุนน้ั เป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ดงั ต่อไปนี้
1. ถ้าพัสดุนน้ั มีราคาซือ้ หรือราคารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท ให้หวั หน้าส่วนราชการเป็นผูพ้ จิ ารณาอนุมตั ิ
2. ถ้าพัสดุนน้ั มีราคาชือ้ หรือได้มารวมกันเกิน 500,000 บาท ให้อยูใ่ นอำนาจของกระทรวงการคลังหรือ
ส่วนราชการทีก่ ระทรวงการคลังมอบหมายทีจ่ ะเป็นผูพ้ จิ ารณา
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วันทำการ นับแต่วนั ทีเ่ ริม่ ตรวจสอบพัสดุนน้ั เมือ่ ผูแ้ ต่งตัง้ ได้รบั รายงานจากเจ้าหน้าทีต่ รวจสอบแล้ว ให้สง่ รายงานเสนอ
ตามลำดับชัน้ จนถึงหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 1 ชุด และรายงานไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงาน
ตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคแล้วแต่กรณี จำนวน 1 ชุด
3. เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานดังกล่าว และปรากฏว่ามีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป
หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก็ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงขึน้ คณะหนึง่
กรณีที่เห็นชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ
ให้หวั หน้าส่วนราชการพิจารณาสัง่ การให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไปได้ ถ้าผลพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผูร้ บั ผิดด้วย
ให้หวั หน้าส่วนราชการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
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การลงจำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
เมื่อได้ดำเนินการจำหน่วยพัสดุแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที
แล้วแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมภิ าค แล้วแต่กรณีทราบภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ลงจ่ายพัสดุนน้ั สำหรับการจำหน่ายเป็นสูญ ให้แจ้งให้กระทรวงการคลังหรือส่วนราชการทีก่ ระทรวงการคลัง
มอบหมาย ทราบด้วย และพัสดุซง่ึ ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาทีก่ ฎหมาย
กำหนดด้วย (ระเบียบฯ ข้อ 160)
กรณีทพ่ี สั ดุของทางราชการเกิดการชำรุด เสือ่ มคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นไม่ตอ้ งใช้ในราชการต่อไป
ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 155 และได้ดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง
หรือระเบียบนีอ้ นุโลม แล้วแต่กรณีเสร็จสิน้ แล้ว ถ้าไม่มรี ะเบียบอืน่ ใดกำหนดไว้เป็นกาลเฉพาะ ให้ดำเนินการตามข้อ
157 ข้อ 158 ข้อ 159 และ 160 โดยอนุโลม (ระเบียบฯ ข้อ 161)

หน้าทีค่ วามรับผิดชอบของผูท้ เ่ี กีย่ วข้องกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุ
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1. หน้าทีข่ องหัวหน้าส่วนราชการ หรือ ผูท้ ไ่ี ด้รบั มอบอำนาจ
1.1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ
155 (ห้ามแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี)
1.2 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากเจ้าหน้าทีผ่ ตู้ รวจสอบพัสดุประจำปี
1.3 กรณีมพี สั ดุชำรุดเสือ่ มสภาพ และเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสือ่ มสภาพ เนือ่ งจากการใช้งานตามปกติ
หรือสูญหายไปตามธรรมชาติ ให้หวั หน้าส่วนราชการพิจารณาสัง่ การให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไปได้โดยไม่ตอ้ งแต่งตัง้
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
1.4 กรณีที่เห็นได้ชัดเจนว่ามีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไป
ตามธรรมชาติหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสัง่ การให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไป
1.5 แต่งตัง้ กรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (ตามระเบียบฯ ข้อ 156)
1.6 พิจารณารายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง จากกรรมการฯ
- กรณีไม่ตอ้ งหาตัวผูร้ บั ผิดทางแพ่ง สัง่ การให้เจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ ตรวจสอบสภาพพัสดุและเสนอวิธกี ารจำหน่าย
แล้วพิจารณาอนุมตั ใิ ห้จำหน่าย แจ้งให้กระทรวงการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคทราบต่อไป
- กรณีตอ้ งหาตัวผูร้ บั ผิดทางแพ่ง ให้แต่งตัง้ คณะกรรมการสอบสวนหาผูร้ บั ผิดทางแพ่ง
2. หน้าทีข่ องเจ้าหน้าทีพ่ สั ดุ
2.1 จัดเตรียมรายการทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ของหน่วยงาน และเอกสารทีเ่ กีย่ วข้องให้ครบถ้วนเพือ่ การตรวจสอบ
ของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี
2.2 อำนวยความสะดวกให้กบั คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ในการตรวจสอบพัสดุ
2.3 เสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการจำหน่ายพัสดุ ชำรุดเสื่อมสภาพ เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ
พิจารณาสัง่ การ
2.4 เสนอแต่งตัง้ คณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ชำรุดเสือ่ มสภาพ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ
2.5 ลงจ่ายพัสดุ ตามทีไ่ ด้รบั การอนุมตั ใิ ห้จำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
2.6 รวบรวมเอกสารทีเ่ กีย่ วข้อง กับการตรวจสอบพัสดุประจำปี รายงานให้กระทรวงการคลังและสำนักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมภิ าคแล้วแต่กรณีทราบ

3. หน้าทีค่ ณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
3.1 ตรวจการรับการจ่ายของพัสดุ ของงวดตัง้ แต่วนั ที่ 1 ตุลาคม ปีกอ่ น ถึง 30 กันยายน ปีปจั จุบนั
ว่าถูกต้องหรือไม่
3.2 ตรวจนับจำนวนวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน เฉพาะวัสดุทย่ี งั ไม่เบิกไปใช้วา่ คงเหลือตรงตาม
บัญชีวสั ดุหรือไม่ (วัสดุทย่ี งั ไม่ได้นำไปใช้)
3.3 ตรวจนับจำนวนครุภณ
ั ฑ์ทม่ ี อี ยูท่ ง้ ั ในหน่วยงาน ณ วันที่ 30 กันยายน ว่ามีครุภณ
ั ฑ์คงเหลือและมีความถูกต้อง
ตามทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ทไ่ี ด้บนั ทึกไว้หรือไม่ และตรวจสภาพของครุภณ
ั ฑ์ทม่ี อี ยูท่ ง้ั หมดในหน่วยงานว่ามีความชำรุด เสือ่ มสภาพ
หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ
3.4 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ต่อผูแ้ ต่งตัง้ ภายใน 30 วันทำการ โดยนับตัง้ แต่วนั เริม่
ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ
4. หน้าทีข่ องคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
4.1 ตรวจสอบสภาพพัสดุ ทีช่ ำรุด เสือ่ มสภาพ สูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ ตามทีค่ ณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ เสนอหรือไม่
4.2 พิจารณาว่าพัสดุแต่ละรายการทีช่ ำรุด เสือ่ มสภาพ หรือสูญไป นัน้ เพราะสาเหตุใด และต้องมีผรู้ บั ผิด
ทางแพ่งหรือไม่ โดยสอบถามจากบุคคลทีเ่ กีย่ วข้องกับการใช้พสั ดุนน้ั และจะต้องตรวจสอบหลักฐานทีเ่ กีย่ วข้อง เช่น
การซ่อมแซม บำรุงรักษาพัสดุนน้ั
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ผังแสดงขัน้ ตอนการจำหน่ายโดยวิธกี ารขาย
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ผังแสดงขัน้ ตอนการจำหน่ายพัสดุ
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