คู่มือปฏิบัติงานควบคุมและจําหน่ ายพัสดุ
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร

จัดทําโดย
งานพัสดุ กองกลาง สํ านักงานอธิการบดี

คํานํา
งานพัสดุ เป็ นหน่ วยงานหนึ งในกองกลาง สํา นัก งานอธิ การบดี มหาวิท ยาลัยราชภัฏ
กําแพงเพชร โดยปฏิ บตั ิงานเกี ยวกับการจัดซื( อ จัดจ้าง วัสดุ ครุ ภณ
ั ฑ์ ทีดินและสิ งก่อสร้ าง ตลอดจน
การจ้างซ่ อมแซม การจ้างเหมาบริ การ การจ้างออกแบบ และควบคุ มงาน การจําหน่ าย ซึ งปฏิ บตั ิไป
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และแก้ไขเพิมเติมทุกฉบับ
คู่มือการปฏิบตั ิงานของงานพัสดุฉบับนี( จัดทําขึ(นเพือต้องการให้เกิดความรู ้ ความเข้าใจ
ในขั(นตอนรายละเอียดเกียวกับการควบคุมและแทงจําหน่ายพัสดุ ดังนั(น งานพัสดุจึงได้เรี ยบเรี ยงขั(นตอน
การปฏิ บตั ิงานเพือให้ปฏิ บตั ิงานเป็ นไปในแนวทางเดี ยวกัน และหวังเป็ นอย่างยิงว่า คู่มือการปฏิ บตั ิงาน
ของงานพัส ดุ ฉ บับ นี( จะเป็ นประโยชน์ แก่ บุ ค ลากรในอันที จะศึ ก ษาเพื อก่ อให้เกิ ดประสิ ท ธิ ภาพและ
ประสิ ทธิ ผ ลในการปฏิ บ ั ติ ง าน และสามารถบู ร ณาการความรู ้ ที ไ ด้ รั บ กั บ การปฏิ บ ั ติ ง านจริ ง
เพือลดข้อผิดพลาดในกระบวนการดําเนินการทีจะเกิดขึ(นในการปฏิบตั ิงาน หากมีขอ้ บกพร่ องประการใด
งานพัสดุตอ้ งขออภัยไว้ ณ ทีน( ี

คณะผูจ้ ดั ทํา

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์รุ่งพร งามผ่องใส)
หัวหน้างานพัสดุ

(นางปวีณณัฎฐ์ คงสมนาม)
นักวิชาการพัสดุ 6

สารบัญ
แผนภูมิแสดงขั*นตอนควบคุมและจําหน่ ายพัสดุ
การเก็บรักษาพัสดุ
แบบฟอร์ ม(ตัวอย่ าง)บัญชี วสั ดุ และคําอธิบาย
แบบฟอร์ ม(ตัวอย่ าง)ทะเบียนคุมวัสดุคงทนถาวร/ครุ ภัณฑ์ ตํ9ากว่ าเกณฑ์
ทะเบียนคุมครุ ภัณฑ์
แบบฟอร์ ม(ตัวอย่ าง)ทะเบียนควบคุมอาคารและสิ9 งก่ อสร้ าง
การเบิก – จ่ ายพัสดุ
แบบฟอร์ มใบเบิกวัสดุ
แบบฟอร์ มใบเบิกวัสดุคงทนถาวร/ครุ ภัณฑ์ ตํ9ากว่ าเกณฑ์
แบบฟอร์ มใบเบิกครุ ภัณฑ์
การตรวจสอบพัสดุประจําปี
ปฏิทนิ การจําหน่ ายพัสดุ
บันทึกขอให้ คณะ/สถาบัน/สํ านัก แต่ งตั*งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุ
แบบฟอร์ มบันทึกขอส่ งรายงานการตรวจนับพัสดุ
แบบฟอร์ มบันทึกรายงานการตรวจนับพัสดุ
แบบฟอร์ มคําสั9 งแต่ งตั*งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุ
แบบฟอร์ มตรวจนับวัสดุคงเหลือ
แบบฟอร์ มตรวจนับครุ ภัณฑ์ คงเหลือ
การควบคุมวัสดุคงทนถาวร

หน้ า
1
2
2–3
4
5
6
7
7
8
9
10
10
11
12
13
14
15
16
17 - 18

การควบคุม และการจําหน่ ายพัสดุ
แผนภูมิแสดงขั*นตอนการดําเนินการควบคุมและการจําหน่ ายพัสดุ
ตามระเบียบสํ านักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
พัสดุของหน่วยงาน
ไม่วา่ จะได้มาด้วยประการใด

การให้ส่วนราชการอืน
หรื อบุคคลยืมพัสดุ
ไปใช้ในราชการที
เป็ นประโยชน์ต่อ
ทางราชการ ตาม
ข้อ 146 - 150

ดําเนินการควบคุมและเก็บรักษา
ตามข้อ 151 - 152
หน่วยงานทีตอ้ งการใช้พสั ดุ
และหน่วยพัสดุทีควบคุม
ดําเนินการเบิก - จ่าย
ตามข้อ 153 - 154

ดําเนินการในกรณี ที
พัสดุเกิดการชํารุ ด
เสื อมคุณภาพหรื อ
สู ญไป หรื อ ไม่จาํ เป็ น
ต้องใช้ในราชการต่อไป
ก่อนการตรวจสอบพัสดุ
ประจําปี ตาม ข้อ 161

หน่วยงานทีมีพสั ดุไว้จ่าย ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําปี
ตามข้อ 155 - 156

ดําเนินการจําหน่ายในกรณี ทีปรากฏว่า มีพสั ดุหมดความจําเป็ น หรื อ
หากใช้ในราชการต่อไปจะสิ( นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก หรื อสู ญไป
โดยไม่มีผรู ้ ับผิดในกรณี ดงั กล่าว ตามข้อ 157 - 159
ลงจ่ายพัสดุทีจาํ หน่ายแล้วออกจากบัญชี หรื อทะเบียนควบคุม ตามข้อ 160

-2การควบคุม มีดงั นี(
1. การเก็บรักษาพัสดุ
2. การเบิก – จ่ายพัสดุ
3. การตรวจสอบพัสดุประจําปี
1. การเก็บรักษาพัสดุ เมือเจ้าหน้าทีพสั ดุได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ดาํ เนินการ
1.1 ลงบัญชีหรื อทะเบียน
1.1.1 วัสดุ
1) สิ( นเปลือง ลงบัญชี
2) คงทนถาวร ลงทะเบียน
1.1.2 ครุ ภณั ฑ์ ลงทะเบียน
1.1.3 ทีดินและสิ งก่อสร้าง
ลงทะเบียน
1.2 เก็บรักษาให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามบัญชี หรื อทะเบียน
แบบฟอร์ ม(ตัวอย่าง)บัญชี วสั ดุ

ส่ วนราชการ.......................................................
หน่ วยงาน..............................(2)........................
แผ่ นที9............................(1)...............................
ประเภท.........................(3)............................... ชื9อ หรือ ชนิดวัสดุ..............(4).......................
ขนาด หรื อ ลักษณะ..........................................
หน่วยทีนบั ....................(6).............................. ที9เก็บ.............................................................
วัน เดือน ปี

รับจาก/จ่ ายให้

เลขที9
เอกสาร

ราคาต่ อหน่ วย
(บาท)

รหัส.....................................(5)........................
จํานวนอย่ างสู ง....................(7)........................
จํานวนอย่ างตํ9า....................(7)........................

รับ

จํานวน
จ่ าย

คงเหลือ

หมายเหตุ

-3คําอธิบายตัวอย่ างบัญชี วสั ดุ
1) ให้ ก รอกเลขแผ่น ที ต ามลํา ดับ ชนิ ด ของวัส ดุ และทับ ด้ว ยลํา ดับ หน้า บัญ ชี ข องวัส ดุ ช นิ ด นั(น
ในกรณี ใ ช้แผ่นเดี ย วไม่ พอ เช่ นมี วสั ดุ 100 ชนิ ด ควรให้ล าํ ดับ เลขที แผ่นที 1 ถึ ง 100 ชนิ ดใด
ลงบัญชีหน้าเดียวไม่พอให้ทาํ เครื องหมาย “ทับ (/)” เช่น แผ่นที 1 หน้า 1 ก็กรอกว่า 001/1 หน้า 2
ก็กรอกว่า 001/2 เป็ นต้น
สําหรับหน่ วยงานที มีวสั ดุ จาํ นวนมากชนิ ด ควรให้ลาํ ดับประเภท ชนิ ด และหน้า เพือทราบว่า
ประเภทใดมีกีชนิด เช่น ประเภทลําดับที 1 ชนิดที 99 หน้า 1 ก็กรอกว่า 01/099/1
2) ให้ระบุชือหน่วยงานซึ งทําหน้าทีควบคุมหรื อเก็บรักษาวัสดุเพือจ่ายให้แก่หน่วยงานอืน
3) ให้ระบุประเภทของวัสดุตามทีกาํ หนดในหนังสื อการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ
สํานักงบประมาณ
4) ให้ ร ะบุ ชื อ หรื อชนิ ด ของวัส ดุ เช่ น ดิ น สอดํ า ดิ น สอสี ดิ น สอเขี ย นแบบ เป็ นต้ น และ
หากหน่ วยงานใดต้องการแยกชนิ ดย่อยลงไปอี ก โดยจัดทํา บัญชี ควบคุ ม ย่อยลงไปก็ ได้ เช่ น
ดินสอดํา 2 บี ดินสอสี แดง หรื อดินสอสี เขียว เป็ นต้น
5) ให้ระบุรหัสของวัสดุน( นั ๆ ตามทีกาํ หนดไว้ (ถ้ามี)
“รหัส” หมายถึง รหัสทัว ไปซึ งอาจกําหนดโดยหน่วยงานเจ้าของงบประมาณ หรื อหน่ วยงานใด
ทีมีหน้าทีกาํ หนดรหัสหรื อเป็ นรหัสของผูผ้ ลิตหรื อผูข้ าย ซึ งกําหนดเป็ นสากลเพือสะดวกในการ
จัดหาก็ได้
6) ให้ระบุหน่วยตามลักษณะของวัสดุและประมาณทีใช้ เช่น หน่วยพัสดุกลาง อาจใช้หน่วยนับของ
ดินสอเป็ นโหล หน่วยงานย่อยอาจใช้เป็ นหน่วยนับของดินสอเป็ นแท่ง แต่ท( งั นี( หน่วยนับสําหรับ
ช่องรับ ช่องจ่าย และช่องคงเหลือจะต้องเป็ นอย่างเดียวกัน
7) ให้ระบุจาํ นวนอย่างสู งทีสมควรจะเก็บไว้ในคลังพัสดุ และจํานวนอย่างตําทีหากไม่จดั หาเพิมเติม
จะทําให้งานของทางราชการเสี ยหาย
8) ให้ลงเลขทีเอกสารตามลําดับทีรับหรื อจ่าย แล้วแต่กรณี โดยควรแยกเป็ นเอกสารฝ่ ายรับ(ร) และ
เอกสารฝ่ ายจ่าย(จ) และให้ลงเลขทีลาํ ดับที 1 ใหม่ เมือขึ(นปี งบประมาณใหม่ ฝ่ ายรับเริ มตั(งแต่
ลําดับ ร.1 ร.2 ร.3 ฯลฯ ฝ่ ายจ่ายเริ มตั(งแต่ลาํ ดับ

-4แบบฟอร์ ม(ตัวอย่าง)ทะเบียนควบคุมวัสดุคงทนถาวร/ครุ ภัณฑ์ ตํ9ากว่ าเกณฑ์

รายละเอียดสิ นทรัพย์(วัสดุคงทนถาวร/ครุ ภณั ฑ์ตาํ กว่าเกณฑ์ )ด้านหน้า

รายละเอียดสิ นทรัพย์(วัสดุคงทนถาวร/ครุ ภณั ฑ์ตาํ กว่าเกณฑ์ )ด้านหลัง
2. การเบิก – จ่ ายพัสดุ วิธีการเบิกจ่ายพัสดุ
2.1 ใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ตรวจสอบ และเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
2.2 ลงบัญชีหรื อทะเบียนทุกครั(งทีมีการจ่าย
2.3 ผูเ้ บิก
หัวหน้าโปรแกรมวิชา/หน่วยงาน/ผูต้ อ้ งการใช้พสั ดุ
ผูส้ ังจ่าย

เจ้าหน้าทีพสั ดุ

-5แบบฟอร์ ม(ตัวอย่าง)ทะเบียนควบคุมครุ ภัณฑ์
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ส่ วนราชการ…………( 1)…….….....
หน่วยงาน …….……( 2)………..…
ประเภท ………( 3 )………… รหัส……………( 4 )…………………..ลักษณะ/คุณสมบัติ………………( 5 )…………………..รุ่ น/แบบ…… ( 6 )………...……
สถานทีต( งั /หน่วยผูร้ ับผิดชอบ……………………( 7 )………………………… ชื อผูข้ าย/ผูร้ ับจ้าง/ผูบ้ ริ จาค……………………( 8 )………………………….…….
ทีอยู่ …………………………………………...…( 9 )……………...........……………………….โทรศัพท์ …………....……..( 10 )………........................……….
ประเภท

(

วิธีการได้มา (

) เงินงบประมาณ

(

) เงินนอกงบประมาณ

) ตกลงราคา

(

) สอบราคา

วัน เดือน ปี

ทีเอกสาร

( 11 )

( 12 )

(

(

) เงินบริ จาค/เงินช่วยเหลือ

) ประกวดราคา

(

(

) อืน ๆ

) วิธีพิเศษ

(

รายการ จํานวน ราคาต่อ มูลค่ารวม อายุ
อัตรา ค่าเสื อม
หน่วย หน่วย/ชุด
ใช้งาน ค่าเสื อม ราคา
/กลุ่ม
ราคา ประจําปี
( 13 ) ( 14 )
( 15 )
( 16 )
( 17 ) ( 18 )
( 19 )

) รับบริ จาค
ค่าเสื อม มูลค่าสุ ทธิ หมายเหตุ
ราคา
สะสม
( 20 )
( 21 )
( 22 )

โปรดพลิกกลับด้านหลัง
ประวัติการซ่อมบํารุ งรักษาทรัพย์สิน
ครั(งที

วัน เดือน ปี

รายการ

จํานวนเงิน

หมายเหตุ

( 23 )

( 24 )

( 25 )

( 26 )

( 27 )

-6แบบฟอร์ ม(ตัวอย่าง)ทะเบียนควบคุมอาคารและสิ9 งก่ อสร้ าง
ทะเบียนคุมสิ นทรัพย์
ส่ วนราชการ……………………..
หน่ วยงาน………………………
ประเภท อาคารและสิ9 งก่ อสร้ าง รหัส.............................ลักษณะ / คุณสมบัติ.................................................................................................
สถานที9ต*ัง / หน่ วยงานรับผิดชอบ
ส่ วนกลาง
ชื9อผู้ขาย / ผู้รับจ้ าง / ผู้รับบริจาค............................................................
ที9อยู่ โทรศัพท์ ประเภทเงิน
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงินบริจาค / เงินช่ วยเหลือ
อืน9 ๆ
วิธีการได้ มา
ตกลงราคา
สอบราคา
ประกวดราคา
วิธีพเิ ศษ
รับบริจาค

วัน เดือน ปี

ที9เอกสาร

รายการ

จํานวน
หน่ วย

ราคาต่ อ
หน่ วย / ชุด
/ กลุ่ม

มูลค่ ารวม

อายุ
ใช้ งาน
(ปี )

อัตรา
ค่ าเสื9 อม
ราคา(%)

ค่ าเสื9 อม
ราคา
ประจําปี

ค่ าเสื9 อม
ราคา
สะสม

มูลค่ าสุ ทธิ

หมายเหตุ

-72. การเบิก – จ่ ายพัสดุ วิธีการเบิกจ่ายพัสดุ
2.1 ใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) ตรวจสอบ และเก็บไว้เป็ นหลักฐาน
2.1.1 ใบเบิกวัสดุ
2.1.2 ใบเบิกวัสดุคงทนถาวร/ครุ ภณ
ั ฑ์ตาํ กว่าเกณฑ์
2.1.3 ใบเบิกครุ ภณั ฑ์
2.2 ลงบัญชีหรื อทะเบียนทุกครั(งทีมีการจ่าย (เพือตัดยอดพัสดุออกจากบัญชีหรื อทะเบียนคุมนั(น ๆ)
2.3 ผูเ้ บิก =
หัวหน้าหน่วยงาน/ผูต้ อ้ งการใช้พสั ดุ
ผูจ้ ่าย =
เจ้าหน้าทีพสั ดุ
แบบฟอร์ มใบเบิกวัสดุ
เลขที....................
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
ใบเบิกวัสดุ
รหัสแผนงาน.....................................
รหัสหน่วยงาน...................................
รหัสกองทุน.......................................
ลําดับที

รายการ

หน่วยนับ

จํานวน

รหัสวัสดุ

แผนงาน...............................
หน่วยงาน.............................
กองทุน.................................
วันที.........................................................
ส่ วนของงานพัสดุ
หมายเหตุ
ต้นทุนต่อหน่วย
จํานวนเงิน

รวมเงิน
ข้าพเจ้า...............................ตําแหน่ง................................มีความประสงค์จะขอเบิกวัสดุตามรายการข้างต้นนี( เพือนําไปใช้ประจํา
ทีงาน/โปรแกรมวิชา...............................คณะ/สถาบัน/สํานัก...............................โดยข้าพเจ้าจะขอรับผิดชอบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการพัสดุทุกประการ และได้รับสิ งของตามรายการนี( ไปเรี ยบร้ อยแล้ว ตั(งแต่วนั ที….…เดือน............................พ.ศ................ หากสิ งของ
ทีขา้ พเจ้ารับไปเกิดสู ญหายขึ(น ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินเดือนชดใช้ตามทีมหาวิทยาลัยฯกําหนดจนครบเท่าราคาซื(อจริ ง
……………………………
(……………..……..…….)
ผูข้ อเบิก

……………..……..………………
(……....…………………..………)
หัวหน้าหน่วยงาน

………………………………
(………………..……..…….)
ผูอ้ นุมตั ิ

.........../.........../............

........../.........../...........

.........../.........../...........

……………..……..………………
(……....…………………..………)
ผูจ้ ่ายของ
........../.........../...........

………………………………
(………………..……..…….)
ผูร้ ับของ
.........../.........../...........

……………………………
(……………..……..…….)
พัสดคณะ/สถาบัน/สํานัก(ผูต้ ดั บัญช๊วสั ดุ
.........../.........../............

แบบฟอร์ มใบเบิกวัสดุคงทนถาวร/ครุ ภัณฑ์ ตํ9ากว่ าเกณฑ์
เลขที....................

มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
ใบเบิกวัสดุคงทนถาวร/ครุ ภัณฑ์ ตํากว่ าเกณฑ์
จากหน่ วยเบิก ( ) พัสดุกลาง ( ) พัสดุคณะ/สถาบัน/สํานัก
..............................................................................................
ถึงหน่ วยจ่ าย............................................................................
ลําดับ
หมายเลขวัสดุ
รายการ

ประเภทเงิน ( ) บ.กศ. ( ) กศ.บป. ( ) งปม.
( ) อืน9 ๆ คือ..............................................................
คณะ/สถาบัน/สํานัก........................................................................
คุณลักษณะ
หน่ วยนับ
จํานวน

ทะเบียนคุมวัสดุคงทนถาวร/ครุภณ
ั ฑ์ ตาํ กว่ าเกณฑ์
เล่ ม....................หน้ า.............
วันทีเ9 บิก............................................................
ราคาต่ อหน่ วย
รวมเงิน
หมายเหตุ

เพือนําไปใช้ในการดําเนินงาน/กิจกรรมของงาน/โปรแกรมวิชา.....................................คณะ/สถาบัน/สํานัก.........................................โดยข้าพเจ้าจะขอรับผิดชอบ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุทุกประการ และ
ได้รับสิ งของตามรายการนี(ไปเรี ยบร้อยแล้ว ตั(งแต่วนั ที….เดือน............................พ.ศ................ หากสิ งของทีขา้ พเจ้ารับไปเกิดสู ญหายขึ(น ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินเดือนชดใช้ตามทีมหาวิทยาลัยฯกําหนดจนครบเท่าราคาซื(อจริ ง

...............................................................
(.............................................................)
ผูข้ อเบิก/ผูร้ ับของ

...............................................................
(.............................................................)
ผูจ้ ่ายของ

...............................................................
(.............................................................)
พัสดุคณะ/สถาบัน/สํานัก

ตัวอย่ างใบเบิกครุ ภัณฑ์
เลขที....................

มหาวิทยาลัยราชภัฎกําแพงเพชร
ใบเบิกครุ ภัณฑ์
จากหน่ วยเบิก ( ) พัสดุกลาง ( ) พัสดุคณะ/สถาบัน/สํานัก
..............................................................................................
ถึงหน่ วยจ่ าย............................................................................
ลําดับ
หมายเลขครุภณ
ั ฑํ
รายการ

ประเภทเงิน ( ) บ.กศ. ( ) กศ.บป. ( ) งปม.
( ) อืน9 ๆ คือ..............................................................
คณะ/สถาบัน/สํานัก........................................................................
คุณลักษณะ
หน่ วยนับ
จํานวน

ทะเบียนเอกสาร เล่ ม....................หน้ า.............
วันทีเ9 บิก............................................................
ราคาต่ อหน่ วย
รวมเงิน
หมายเหตุ

เพือนําไปใช้ในการดําเนินงาน/กิจกรรมของงาน/โปรแกรมวิชา.....................................คณะ/สถาบัน/สํานัก.........................................โดยข้าพเจ้าจะขอรับผิดชอบ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุทุกประการ และ
ได้รับสิ งของตามรายการนี(ไปเรี ยบร้อยแล้ว ตั(งแต่วนั ที….เดือน............................พ.ศ................ หากสิ งของทีขา้ พเจ้ารับไปเกิดสู ญหายขึ(น ข้าพเจ้ายินยอมให้หกั เงินเดือนชดใช้ตามทีมหาวิทยาลัยฯกําหนดจนครบเท่าราคาซื(อจริ ง

...............................................................
(.............................................................)
ผูข้ อเบิก/ผูร้ ับครุ ภณั ฑ์

...............................................................
(.............................................................)
ผูจ้ ่ายของ

...............................................................
(.............................................................)
พัสดุกลาง

- 10 3. การตรวจสอบพัสดุประจําปี (ข้อ 155)
3.1 การแต่งตั(งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจําปี
- ก่อนสิ( นเดือนกันยายนทุกปี อธิ การบดีจะต้องแต่งตั(งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุ
(ซึ งไม่ใช่เจ้าหน้าทีพสั ดุ 3 หรื อ 5 คน)
- ก่อนสิ( นเดือนกันยายนทุกปี คณบดีจะต้องแต่งตั(งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุ
(ซึ งไม่ใช่เจ้าหน้าทีพสั ดุ 3 หรื อ 5 คน)
3.2 การดําเนิ นการตรวจสอบ
- การรับจ่ายพัสดุงวดตั(งแต่วนั ที 1 ตุลาคมปี ก่อนจนถึงวันที 30 กันยายน ปี ปั จจุบนั
- ตรวจนับครุ ภณั ฑ์ประเภททีมีอยูใ่ นวันสิ( นงวดนั(น
- ตรวจนับวัสดุคงทนถาวรทีมีอยูใ่ นวันสิ( นงวดนั(น
- ตรวจนับวัสดุทีคงเหลืออยูใ่ นวันสิ( นงวดนั(น
3.3 วิธีตรวจสอบ เริ มวันเปิ ดทําการวันแรกของเดือนตุลาคม ตรวจ
- การรับจ่ายพัสดุทุกประเภท ถูกต้องหรื อไม่
- พัสดุคงเหลือทีมีอยู่ ทั(งจํานวน และคุณลักษณะ ตรงตามบัญชีหรื อทะเบียนหรื อไม่
- มีพสั ดุใดชํารุ ด เสื อมคุณภาพหรื อสู ญไป เพราะเหตุใด
- พัสดุใดไม่จาํ เป็ นต้องใช้ในส่ วนราชการต่อไป ให้รวบรวมเพือลงบัญชี รอจําหน่ายต่อไป
3.4 คณะกรรมการเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อประธานกรรมการตรวจนับพัสดุมหาวิทยาลัย ผ่าน
คณบดี/ผอ.สํานัก ภายใน 15 วันทําการ นับแต่วนั เริ มดําเนิ นการตรวจสอบ (ไม่นบั วันหยุดราชการ)
3.5 ประธานคณะกรรมการตรวจนับพัสดุมหาวิทยาลัยฯ ส่ งรายงานเสนอตามลําดับถึงอธิ การบดี 1 ชุ ด
ส่ งสําเนาสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน ( สตง.) 1 ชุด
ปฏิทนิ การจําหน่ ายพัสดุ
กันยายน
ตุลาคม - พฤศจิกายน
พฤศจิกายน

ก่อนสิ( นเดือนกันยายน ให้แต่งตั(งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจําปี
ตรวจสอบพัสดุประจําปี (30 วันทําการ)
ผลของการตรวจสอบพัสดุประจําปี ถ้าปรากฏว่า มีพสั ดุชาํ รุ ด
เสื อมสภาพ สู ญไป หรื อหมดความจําเป็ นต้องใช้ในราชการต่อไป
เจ้าหน้าทีพสั ดุรายงานเสนอขอแต่งตั(งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริ ง

- 11 มหาวิทยาลัยฯจะดําเนินการแต่งตั(งกรรมการตรวจนับพัสดุของมหาวิทยาลัยฯ และให้แต่ละคณะ/สถาบัน/
สํานักดําเนินการแต่งตั(งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุของแต่ละหน่วยงานตามบันทึก ดังนี(

บันทึกขอแต่ งตั*งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุ

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ..มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร......................……………………………………..…............................................
ที…
9 …................………………………................................วันที.9 ........กันยายน ..............................………………...........................
เรื9อง ขอให้แต่งตั(งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุ ประจําปี ...............................................................................................................
เรี ยน คณบดีทุกคณะและผูอ้ าํ นวยการศูนย์/สํานักต่าง ๆ
ตามข้อ 155 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติม
ทุกฉบับ กําหนดให้หวั หน้าส่วนราชการแต่งตั(งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุ เพือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจําปี
และตรวจนับพัสดุประเภททีคงเหลืออยูเ่ พียงวันสิ(นงวด นั(น
ในการนี( เพื อให้การดําเนิ นงานพัสดุ ของมหาวิทยาลัย ราชภัฏ กําแพงเพชร ดําเนิ นไปด้ว ยความ
ถูกต้องตามระเบี ยบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที แก้ไขเพิมเติมทุ กฉบับ และมีความถูกต้อง
เ พื อ ………………………………………………………………………………………………………… จึง ข อ ใ ห้
คณะ/สถาบัน/สํานัก ดําเนิ นการแต่งตั(งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุ เพือทําหน้าทีตรวจนับพัสดุของ คณะ/ศูนย์/สํานัก
ประจําปี .............. และให้คณะกรรมการตรวจนับพัสดุของคณะ/สถาบัน/สํานัก รายงานผลการตรวจนับให้ประธาน
กรรมการตรวจนับพัสดุประจําปี พ.ศ.......... ตามคําสัง มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร ที ........./......... ลงวันที …….
กันยายน ……. ทราบ ภายในวันที 31 ตุลาคม………… โดยรายงานผ่านคณบดี และผูอ้ าํ นวยการสถาบัน/สํานักต่าง ๆ
เพือกรรมการตรวจนับพัสดุประจําปี .............. จักได้รายงานผลการตรวจนับดังกล่าวแก่มหาวิทยาลัยฯ ต่อไป
จึงเรี ยนมาเพือโปรดดําเนินการตามระเบียบพัสดุ ข้อ 155 แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้วยการ
พัสดุ พ.ศ. 2535 และทีแก้ไขเพิมเติมทุกฉบับ ให้แล้วเสร็จทันตามกําหนดต่อไป

(ผูช้ ่วยศาสตราจารย์รัตนา รักการ)
อธิการบดีสถาบันราชภัฏกําแพงเพชร

- 12 -

แบบฟอร์ มบันทึกขอส่ งรายงานการตรวจนับพัสดุ

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ.........................................................……………………………………..…...........................
ที9………………….……..……….…………...….….วันที9..................................……...............……..…....
เรื9อง..ขอส่ งรายงานการตรวจนับพัสดุ ประจําปี ...........................................................................................
เรียน ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ ประจําปี ..............
คณะ/ศูนย์/สํานัก..............................................................…ส่ งรายงานการตรวจนับพัสดุ
ประจําปี ............... ของคณะกรรมการตามคําสังคณะ/สถาบัน/สํานัก………………….…………………
ที.……/........... จํานวน...........รายการ ตามเอกสารแนบ ดังนี(
1. คําสังแต่งตั(งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุ ประจําปี ……………..
2. บันทึกรายงานผลการตรวจนับพัสดุ ประจําปี …………..
3. เอกสารการรับจ่ายวัสดุและครุ ภณั ฑ์ และพัสดุคงเหลือ ณ วันสิ( นงวด
จึงเรี ยนมาเพือโปรดพิจารณาดําเนินการต่อไป
(....................................................)
คณบดี/ผูอ้ าํ นวยการสถาบัน/สํานัก

- 13 -

แบบฟอร์ มบันทึกรายงานการตรวจนับพัสดุ

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ..................................................................................................................................................
ที.9 ............................................................................วันที9……….........................................….….....……....
เรื9อง..รายงานการตรวจนับพัสดุ ประจําปี .............................................................................................................
เรี ยน ประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ ประจําปี ......... ผ่านคณบดี/ผูอ้ าํ นวยการ........................................
คณะกรรมการตามคําสังคณะ/ศูนย์/สํานัก............................................ที….....…/............
ลงวันที.....................ได้ร่วมดําเนินการตรวจนับพัสดุ ประจําปี .........ของคณะ/ศูนย์/สํานัก.........................
เรี ยบร้อยแล้ว ปรากฏผลดังนี(
1. รายการรับจ่ายวัสดุ ประจําปี .......... ณ วันที 30 กันยายน....… จํานวน.............แผ่น
2. รายการตรวจนับครุ ภณั ฑ์คงเหลือ ณ วันที 30 กันยายน ......… จํานวน.............แผ่น
จึงเรียนมาเพือ9 โปรดพิจารณาดําเนินการต่ อไป
ลงชื อ..............................................ประธานกรรมการ
(……………………..………)
ลงชื อ...............................................กรรมการ
(……………………..………)
ลงชื อ...............................................กรรมการ
(……………………..………)
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แบบฟอร์ มคําสั9 งแต่ งตั*งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุ

คําสัง คณะ/สถาบัน/สํานัก........................................
ที............. /……….
เรื อง แต่งตั(งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุ ประจําปี ..................
...................………………………….......................
ตามทีมหาวิทยาลัยฯได้มอบหมายให้ดาํ เนินการแต่งตั(งคณะกรรมการตรวจนับพัสดุ ตามบันทึกข้อความ
ลงวันที..........กันยายน .................. ความละเอียดแจ้งแล้ว นั(น
เพือให้การดําเนินงานเป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อยและมีประสิ ทธิภาพ คณะ/ศูนย์/สํานัก.......................
จึงขอแต่งตั(งคณะกรรมการเพือทําหน้าทีตรวจนับพัสดุของคณะ/ศูนย์/สํานัก.................... ประจําปี ................ ดังนี(
1. ………………………………………….……….
2. …………………………………………….…….
3. …………………………………………………..

ประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ

และให้คณะกรรมการฯทีได้รับมอบหมายรายงานผลต่อประธานกรรมการตรวจนับพัสดุ ประจําปี ................
ผ่านคณบดี/ผูอ้ าํ นวยการ........................................ เพือดําเนินการตามระเบียบต่อไป

สัง ณ วันที................................... พ.ศ.................
(…………………………………………….)

คณบดี/ผูอ้ าํ นวยการ ศูนย์/สํานัก.................................
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แบบฟอร์ มการตรวจนับพัสดุประจําปี (ตรวจนับวัสดุคงเหลือ)
แผ่นที.............
การรับจ่ายวัสดุ ประจําปี .......................
ณ วันที 30 กันยายน ..............
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หน่วยงาน..............................
ณ วันที................................
ลําดับที

ชือวัสดุ

หน่วยนับ

ยอดยกมา

จํานวนหน่วย
รับ
จ่ าย

คงเหลือ

หน่วยละ

จํานวนเงิน

รวม

........................................
(......................................)
ผูจ้ ดั ทํา
........../............/.........

...........................................
(.........................................)
ผูต้ รวจสอบ
........../............/.........

...........................................
(.........................................)
หัวหน้าหน่วยงาน
........../............/.........

หมายเหตุ

แบบฟอร์ มเอกสารการตรวจนับพัสดุประจําปี (ตรวจนับครุภัณฑ์ คงเหลือ)
แผ่นที.............
การตรวจนับครุ ภณั ฑ์คงเหลือ ประจําปี .......................
ณ วันที 30 กันยายน .................
มหาวิทยาลัยราชภัฏกําแพงเพชร
หน่วยงาน..............................................................
วัน เดือน ปี
ที9รับ

รายการ

จํานวน

………………….……….
(........................................)
ผูจ้ ดั ทํา

ราคาต่ อหน่ วย

มูลค่ ารวม

ประเภทเงิน

วิธีการได้มา

……………………………
(..........................................)
ผูต้ รวจสอบ

ใช้ ประจําที9ไหน

ใช้
งานได้

ชํารุ ด

เสื9 อม
คุณภาพ

สู ญหาย

ไม่ จําเป็ นต้ องใช้
ในราชการต่ อไป

……………………………
(..........................................)
หัวหน้าหน่วยงาน

- 17 การควบคุ ม วัส ดุ ค งทนถาวรหรื อ ครุ ภ ัณ ฑ์ ต ํา กว่ า เกณฑ์ เพื อ นํา มาใช้ ใ นการกํา หนดเลขวัส ดุ และ
รายละเอียดประกอบการลงทะเบียนคุม ให้ดาํ เนินการ ดังนี(
วัสดุ คงทนถาวรทีมีราคาต่อหน่วย หรื อต่อชุ ดไม่เกิ น 5,000 บาท (ให้จดั ซื( อ/จัดจ้างเป็ นค่าวัสดุ )
ซึ งหน่ วยงานต้องดําเนิ นการควบคุ มวัสดุ คงทนถาวรหรื อครุ ภณ
ั ฑ์ต าํ กว่าเกณฑ์ โดยแยกประเภทวัสดุ
แต่ละประเภทตามตัวอย่างหรื อตามทีกาํ หนดใช้เอง ดังนี(

ลําดับที9
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

ประเภทวัสดุ
วัสดุสาํ นักงาน
วัสดุยานพาหนะและขนส่ ง
วัสดุไฟฟ้ าและวิทยุ
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่
วัสดุการเกษตร
วัสดุก่อสร้าง
วัสดุโรงงาน
วัสดุสาํ รวจ
วัสดุวทิ ยาศาสตร์ และการแพทย์
วัสดุคอมพิวเตอร์
วัสดุการศึกษา
วัสดุงานบ้านงานครัว
วัสดุกีฬา
วัสดุสนาม
วัสดุดนตรี และนาฏศิลป์
วัสดุอาวุธ
วัสดุเชื(อเพลิงและหล่อลืน
วัสดุเครื องแต่งกาย
วัสดุอืน

กําหนดตัวอักษร
ย่ อ
ว.สนง.
ว.ยพ.
ว.ฟฟ.
ว.ฆผ.
ว.กษ.
ว.กส.
ว.รง.
ว.สร.
ว.วพ.
ว.คต.
ว.ศษ.
ว.งบ.
ว.กฬ.
ว.ส.
ว.ดต.
ว.อว.
ว.ชพ.
ว.ตก.
ว.อ.

กําหนดเลข/ปี
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
001/53
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เจ้าหน้าทีพสั ดุหน่วยงาน ต้องดําเนินการดังนี(
1. ควบคุมวัสดุคงทนถาวร โดยกําหนดเลขวัสดุฯ แต่ละประเภท ตัวอย่างเช่น
วิทยาการ (เก้ าอี  001/53 - งปม.53)
ว.สนง.002/53

หมายถึง เป็ นครุ ภณั ฑ์สาํ นักงาน คือ เก้าอี( ตัวที 1 จัดซื( อด้วยเงินงบประมาณแผ่นดิน
ประจําปี งบประมาณ พ.ศ.2553 ของหน่วยงาน คณะวิทยาการจัดการ
2. กําหนดเลขวัสดุแล้วให้เขียนทีตวั วัสดุ (คงทนถาวร)
3. จัดทําหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุคงทนถาวร (ระบุรายละเอียดให้ชดั เจนมากทีสุด)
4. ให้ถ่ายรู ปวัสดุงทนถาวรไว้ (แนบกับใบเบิก)
กรณีถ้าเป็ นวัสดุ (คงทนถาวร) ทีม9 าจากการบริจาค ให้ ปฏิบัติดังนี*
1. หน่ วยงาน ดําเนิ นการตรวจรั บวัสดุ ดงั กล่ าว (ภายในหน่ วยงานเอง) โดยดู ว่าวัสดุ ทีได้รับ
บริ จาคนั(นเป็ นวัสดุประเภทใด เช่น ตูเ้ ย็น 1 ตู ้ (เป็ นวัสดุงานบ้านงานครัว)
2. เจ้าหน้าทีพสั ดุหน่วยงาน จัดทําเอกสาร คือ
2.1 ทําเรื องตรวจรับวัสดุ (ทําเป็ นบันทึกตรวจรับว่าวัสดุทีได้ คือวัสดุประเภทอะไร รายการ
อะไร ยีห อ้ รุ่ น หมายเลขเครื อง จํานวน ราคา) ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าทีพสั ดุ
2.2 เสร็ จแล้ว เจ้าหน้าทีพสั ดุ จึงทําการควบคุ มวัสดุ ทีได้มา (โดยการออกหมายเลขควบคุ ม
วัสดุฯ ดังกล่าว)
การตรวจสอบการรับ-จ่ ายพัสดุประจําปี (ซึ9งอ้ างอิงตามระเบียบว่ าด้ วยการพัสดุ ข้ อ 156)
เมือสิ( นงบประมาณ ต้องมีการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจําปี โดยมีการแต่งตั(งคณะกรรมการ
การตรวจสอบพัสดุประจําปี โดยคณะกรรมการฯ ต้องเริ มตรวจสอบพัสดุ (ซึ งหมายถึงการตรวจสอบทั(ง
วัสดุทีมีอยูท่ ( งั หมด) โดยปฏิบตั ิดงั นี(
1. ตรวจสอบวัสดุ (คือวัสดุสิ(นเปลือง) ทีคงเหลือตามบัญชี
2. ตรวจสอบวัสดุ (คือวัสดุคงทนถาวร) ทีมีคงเหลือตามบัญชีคุมวัสดุ
การจําหน่ ายวัสดุคงทนถาวร
เมื อวัส ดุ มี ส ภาพชํา รุ ด เสื อมสภาพ ใช้ก ารไม่ ไ ด้ เจ้า หน้า ที พ สั ดุ หน่ วยงานเสนอรายงานต่ อ
อธิ การบดี เพือพิจารณาสังการให้ดาํ เนินการจําหน่าย (ตามระเบียบ ข้อ 157) ได้

