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การตรวจสอบการบริหารพัสดุ 
 

1. ความเป็นมา 
การควบคุมพัสดุเป็นส่วนหนึ่งของวงจรการบริหารงานพัสดุมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ทราบถึงจ านวนพัสดุ 

ที่หน่วยงานมีไว้ใช้ในราชการโดยการจัดท าบัญชีหรือทะเบียน โดยจ าแนกประเภท และรายการของพัสดุ  
พร้อมทั้งให้มีหลักฐานการรับจ่ายพัสดุที่ได้บันทึกในบัญชี หรือทะเบียนไว้ประกอบการตรวจสอบ เพ่ือใช้เป็น
ข้อมูลทางการบริหารเกี่ยวกับต้นทุนผลผลิตของหน่วยงาน นอกจากนั้น  การควบคุมยังช่วยในการเก็บดูแล
บ ารุงรักษาพัสดุให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีอยู่เสมอ และท าให้ทราบว่าพัสดุใดหากใช้ต่อไปจะท าให้เกิดความ
สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลบ ารุงรักษา หรือหมดความจ าเป็น สมควรที่จะจ าหน่ายและจัดหาพัสดุมาทดแทน 

การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในต้องสามารถประเมินและช่วยสนับสนุนให้มีการปรับปรุงกระบวนการ 
ก ากับดูแล การบริหารความเสี่ยง และการควบคุมของส่วนราชการ โดยใช้วิธีการที่เป็นระบบและระเบียบ 
เพ่ือให้การด าเนินงานของส่วนราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น ในอันที่จะช่วยเพิ่ม 
คุณค่าให้กับส่วนราชการ ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องศึกษากฎระเบียบและวิธีการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องที่จะ 
ตรวจสอบ เพื่อจัดท าแผนการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิบัติงาน ส าหรับใช้ในการตรวจสอบ 
 
2. วัตถุประสงค ์
  1) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในการตรวจสอบการบริหารพัสดุ 

2) เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายในใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
3) เพ่ือเพ่ิมพูนความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  วิธีปฏิบัติงานด้านการ

ตรวจสอบการบริหารพัสดุ และสามารถน าไปปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งข้ึน 
 
3. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
 1) ทราบแนวทางในการตรวจสอบการบริหารพัสดุ 
          2) สามารถน าไปใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  3) มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมาย  ระเบียบ  ข้อบังคับ  วิธีปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบการ
บริหารพัสดุ 
 
4. วัตถุประสงค์ในการตรวจสอบ  

1) เพ่ือให้ทราบว่าการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมวัสดุครุภัณฑ์เป็นไปตามระเบียบ / กฎหมาย  
ที่เก่ียวข้อง 
  2) เพ่ือให้ทราบถึงสาเหตุที่ท าให้เกิดผลกระทบของการควบคุมวัสดุครุภัณฑ์ท่ีไม่สามารถปฏิบัติ 
ให้เป็นไปตามระเบียบ / กฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง 
  3) เพ่ือให้ทราบว่าการบันทึกบัญชีวัสดุถูกต้อง ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน และมีวัสดุ คงเหลือตรงตามบัญชี
หรือไม ่
  4) เพ่ือตรวจสอบความคุ้มค่าของการใช้ประโยชน์ครุภัณฑ์ 
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5. นิยามศัพท ์
 พัสด ุหมายถึง วัสดุครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ก าหนดไว้ในหนังสือการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณของส านักงบประมาณ 
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบกอง   
ซ่ึงปฏิบัติงานในสายงานที่เกีย่วกับการพัสดุตามท่ีองค์กรกลางบริหารงานบุคคลก าหนด หรือข้าราชการอ่ืน 
ซ่ึงได้รับแต่งตัง้จากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ แล้วแต่กรณี 
 เจ้าหน้าที่พัสดุ หมายความว่า เจ้าหน้าที่ ซ่ึงด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผู้ได้รับ
แตง่ตัง้จากหัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกีย่วกับการพัสดุตามระเบียบนี้ 
 การควบคุม หมายถึง การลงบัญชีวัสดุหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน การเก็บรักษาพัสดุการเบิกพัสดุการ 
จ่ายพัสดุ 
 การลงบัญชีหรือทะเบียนพัสดุ หมายถึง การบันทึกรายละเอียดการรับหรือจ่ายในบัญชีหรือทะเบียน 
โดยจ าแนกแต่ละประเภท แต่ละรายการของพัสดุ 

การเก็บรักษาพัสดุ หมายถึง การจัดเก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ถูกต้อง ครบถ้วน  
ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 

การเบิกพัสดุ หมายถึง การที่หน่วยงานต้องการใช้พัสดุแจ้งความประสงค์ขอเบิกพัสดุ เพ่ือใช้ 
ในราชการต่อหัวหน้าหน่วยพสัดุ 

การจ่ายพัสดุ หมายถึง การที่หัวหน้าหน่วยพัสดุอนุมัติจ่ายพัสดุให้แก่หน่วยงานที่แจ้งความประสงค์ 
ขอเบิกพัสดุ 
 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี หมายถึง การตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม  
ของปีก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีปัจจุบัน และการตรวจนับพัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน  
ของปีปัจจุบัน 
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6. การควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ 
ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ ไว้ในหมวด 3 ซ่ึง 

การควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 1) การยืม 2) การควบคุม 3) การจ าหน่าย 
 1. การยืม 

มาตรา 640 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “อันว่ายืมใช้คงรูปนั้น  
คือ สัญญาซึ่งบุคคลหนึ่งเรียกว่าผู้ให้ยืม ให้บุคคลอีกคนหนึ่ง เรียกว่าผู้ยืม ใช้สอยทรัพย์สินสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้เปล่า 
และผู้ยืมตกลงว่าจะคืนทรัพย์สินนั้น เมื่อได้ใช้สอยเสร็จแล้ว” 

มาตรา 650 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ บัญญัติว่า “อันว่ายืมใช้สิ้นเปลืองนั้น  
คือ สัญญา ซึ่งผู้ยืมโอนกรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินชนิดสิ้นไปนั้น เป็นปริมาณมีก าหนดให้ไปแก่ผู้ยืม และผู้ยืมตกลง
ว่าจะคืนทรัพย์สินเป็นประเภท ชนิดและปริมาณเช่นเดียวกันให้แทนทรัพย์สินซึ่งให้ยืมนั้นสัญญานี้ย่อมบริบูรณ์
ต่อเมื่อส่งมอบทรัพย์สินที่ยืม” 

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ในส่วนเกี่ยวกับการยืม ก าหนดให้ส่วนราชการผู้ยืมท าหลักฐาน 
การยืมเป็นลายลักษณ์อักษร แสดงเหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องการยืมพัสดุเพ่ือใช้ในประโยชน์ของทาง 
ราชการและส่งคืนตามก าหนดเวลา โดยต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืมพัสดุ การยืมพัสดุมี  
2 ประเภท 1) การยืมใช้คงรูป 2) การยืมใช้ส้นเปลือง 

1. การยืมใช้คงรูป มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
(ก) การยืมระหว่างส่วนราชการ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการผู้ให้ยืม 
(ข) การให้บุคคลยืม 

 ใช้ภายในสถานที่ราชการเดียวกัน ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงาน 
ซึ่งรับผิดชอบพัสดุ 

 ใช้นอกสถานที่ราชการ ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการ 
   (ค) การส่งคืนพัสดุประเภทการยืมใช้คงรูป มีหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

1. เมื่อครบก าหนดยืม ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทน มีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุ 
ที่ให้ยืมไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด 

2. ผู้ยืมจะต้องน าพัสดุที่ยืมนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อย 
3. กรณีพัสดุที่ยืมเกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไข 

ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง 
4. กรณีพัสดุที่ยืมเกิดสูญหายไป ให้ผู้ยืมชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด  

ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ใน ขณะยืมตามหลักเกณฑ ์
ที่กระทรวงการคลังก าหนด 

2. การยืมใช้สิ้นเปลือง มีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
2.1 กระท าได้เฉพาะเพ่ือประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น 
2.2 กระท าได้เฉพาะเมื่อส่วนราชการผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุเป็นการ 

รีบด่วนซึ่งด าเนินการจัดหาได้ไม่ทัน 
2.3 ส่วนราชการผู้ให้ยืม ต้องมีพัสดุเพียงพอที่จะให้ยืมได้โดยไม่เป็นการเสียหาย 

แก่ราชการของตน 
2.4 ส่วนราชการผู้ยืมต้องท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร 
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2.5 ส่วนราชการผู้ยืมต้องจัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณ เช่นเดียวกัน 
ส่งคืนให้ส่วนราชการผู้ให้ยืม 

2.6 เมื่อครบก าหนดยืม ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทน มีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ให้ยืม 
ไปคืนภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด 

2. ควบคุม 
การควบคุม ระเบียบว่าด้วยการพัสดุก าหนดให้มีการควบคุมพัสดุเมื่อได้รับมอบโดย 

ให้ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุม ในการเบิกจ่ายพัสดุต้องมีหลักฐานการขอเบิก และเม่ือสิ้นปีงบประมาณ 
ให้มีการตรวจสอบพัสดุเป็นประจ าปี การควบคุม จ าแนกประเภทออกเป็น 1) การเก็บรักษาพัสดุ  
2) การเบิก – จ่ายพัสดุ 3) การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
  1. การเก็บรักษาพัสดุมีหลักเกณฑ์การควบคุม ดังต่อไปนี้ 

- ส่วนราชการเมื่อได้รับพัสดุมาไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด จะต้องจัดให้มีการ 
ควบคุมทางบัญชีหรือทะเบียน เว้นแต่จะมีกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน 

- เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับมอบพัสดุ ตามรายการที่ปรากฏในหลักฐานการรับเข้า 
บัญชี หรือทะเบียน ซึ่งจะต้องด าเนินการ ดังนี้ 

1) ลงบัญชี เพื่อควบคุมพัสดุที่เป็นประเภทวัสดุ โดยแยกเป็นชนิด และ 
แสดงรายการตามที่ กวพ. ก าหนด โดยมีหลักฐานการรับ และให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามบัญชี 

2) ส าหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชี 
เดียวกันก็ได้ 

- ลงทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ ที่เป็นประเภทครุภัณฑ์ โดยแยกเป็นชนิด  
และแสดงรายการตามที่ กวพ. ก าหนด โดยมีหลักฐานการรับ และให้ถูกต้องครบถ้วนตรงตามทะเบียน 

- เก็บรักษาพัสดุ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตาม 
บัญชีหรือทะเบียน 

2. การเบิก – จ่ายพัสดุ  
2.1 การมีหลักเกณฑ์การควบคุม ดังต่อไปนี้ 
- การเบิกพัสดุส าหรับหน่วยงานระดับกอง หน่วยงานซึ่งแยกต่างหากจากส่วน 

ราชการระดับกรม หรือหน่วยงานในส่วนภูมิภาค ที่ประสงค์จะเบิกพัสดุจากหน่วยงานพัสดุระดับกรม  
ให้หัวหน้าหน่วยงานเป็นผู้เบิก 

- การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานในส่วนภูมิภาค หรือหน่วยงานซึ่งแยก 
ต่างหากจากส่วนราชการระดับกรม ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก 

- ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุ ซึ่งเป็นหัวหน้าหน่วยงานระดับแผนก หรือต่ ากว่าระดับ 
แผนกที่มีหน้าที่เกี่ยวกับกาควบคุมพัสดุ หรือข้าราชการอ่ืนซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการเป็น
หัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุแล้วแต่กรณี 

- หัวหน้าส่วนราชการจะก าหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอ่ืนก็ได้ และให้แจ้ง 
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค แล้วแต่กรณี ทราบด้วย 

2.2 การจ่ายพัสดุ มีหลักเกณฑ์การควบคุม ดังต่อไปนี้ 
- ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุเป็นผู้สั่งจ่าย 
- ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก และเอกสารประกอบ (ถ้ามี) 
- ลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย 
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- เก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบ 
3. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

ระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ก าหนดเรื่องการตรวจสอบพัสดุประจ าปีของส่วนราชการ  
ให้กระท าเป็นประจ าทุกปี โดยมีหลักเกณฑ์การควบคุม ดังต่อไปนี้ 

1. การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
- ให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่งมีพัสดุไว้จ่าย แต่งตั้ง 

เจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้นที่มิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ ก่อนสิ้นเดือนกันยายนทุกปี เพ่ือท าหน้าที่ 
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจ าปีงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ปีก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบัน 

2. การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
- การตรวจสอบพัสดุประจ าปี เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับการแต่งตั้งในการตรวจสอบ 

พัสดุ ให้ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อนจนถึงวันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน 
- ตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น 
- การตรวจสอบให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุ ในวันเปิดท าการวันแรก 

ของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป โดยท าการตรวจสอบว่า 
     1) การรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ 

2) พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ 
3) มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด 
4) พัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป 

- ให้เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับแต่งตั้งตรวจสอบพัสดุให้แล้วเสร็จภายใน 30 วัน 
ท าการนับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุ 

3. การรายงานผลการตรวจสอบ ให้เจ้าหน้าที่ท่ีได้รับแต่งตั้งตรวจสอบพัสดุเสนอ 
รายงานตามล าดับชั้นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ 

4. การส่งส าเนาให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสานักงานกาตรวจเงิน 
แผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี 1 ชุด ส าหรับหน่วยงานในราชการ บริหารส่วนภูมิภาค ให้ส่งส าเนารายงาน 
ไปยังส่วนราชการเจ้าสังกัดอีก 1 ชุด 

5. เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้ รับรายงานและหากปรากฏว่ามีพัสดุช ารุด  
เสื่อมสภาพหรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง  
และหากปรากฏข้อเท็จจริงว่าจะต้องหาตัวผู้รับผิด ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน 
หาตัวผู้รับผิดด าเนินการตามกฎหมาย และระเบียบของทางราชการที่เก่ียวข้องต่อไป 

6. เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงาน และปรากฏว่ามีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ  
หรือสูญไป หรือไมจ่ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป เนื่องจากเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมากจากการใช้งานปกติ 
หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได 
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3. การจ าหน่าย 
การจ าหน่ายก าหนดวิธีการจ าหน่ายพัสดุได้เมื่อหมดความจ าเป็นหรือหากใช้ราชการต่อไปจะ 

สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก โดยให้ด าเนินการโดยวิธีการขาย การแลกเปลี่ยน การโอน การแปรสภาพ หรือ 
ท าลาย และกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุ 
แต่ไม่สมควรจ าหน่าย ให้จ าหน่ายเป็นสูญได้โดยรับอนุมัติจากผู้มีอ านาจ และให้ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือ
ทะเบียน 
  การจ าหน่าย ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้ 

1) ต้องเป็นพัสดุที่หมดความจ าเป็น หรือพัสดุที่หากใช้ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก 
2) เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานขอจ าหน่ายพัสดุต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
3) วิธีการจ าหน่าย กระท าได้โดยวิธีการ 
 3.1) ขายให้ด าเนินการขายโดย วิธีทอดตลาด ถ้าไม่ได้ผลดี ให้อนุโลมใช้วิธีการซื้อ 

ยกเว้นกรณีต่อไปนี้ ให้ขายโดยวิธีการตกลงราคา 
(ก) เป็นพัสดุที่มีราคาซื้อ หรือได้มา รวมกันไม่เกิน 100,000 บาท 
(ข) ขายให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณ 

กุศล 
3.2) แลกเปลี่ยน 
3.3) โอน ให้แก่ส่วนราชการ หน่วยงานท้องถิ่น รัฐวิสาหกิจ องค์การสาธารณกุศล 
3.4) แปรสภาพหรือท าลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ส่วนราชการก าหนด 

  4) กรณีพัสดุสูญหายโดยไม่มีผู้ รับผิด หรือมีแต่ไม่สามารถชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุแต่ไม่ 
สามารถขาย แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือท าลายได้ ให้ “จ าหน่ายเป็นสูญ” 
  5) ผู้ที่มีอานาจออนุมัตกิารจ าหน่ายเป็นสูญ ได้แก่ 

5.1) หัวหน้าส่วนราชการ กรณีพัสดุที่ซื้อมาหรือได้มารวมกันมีราคาไม่เกิน 500,000  
บาท 

5.2) กระทรวงการคลัง หรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลังมอบหมายที่จะเป็นผู้ 
พิจารณาอนุมัติ ถ้าวงเงินเกินกว่า 500,000 บาท 

6)  ต้องแจ้งนายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดส าหรับพัสดุที่ต้อง 
จดทะเบียนตามกฎหมาย 
  7. เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชี หรือทะเบียน ทันที ต้องแจ้งส านักงานตรวจเงิน 
แผ่นดิน หรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค และกระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่กระทรวงการคลัง 
มอบหมาย ภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีและทะเบียน 

8. เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือ 
ข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้ หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี 
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ประเด็นในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง “การตรวจสอบการบริหารพัสดุ” หมวดที่ 3 การควบคุมและการจ าหน่ายพัสดุ 

เรื่องท่ีตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐาน
การตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ เทคนิคในการตรวจสอบ 

1.การยืมการคืนและการสูญหายพัสดุ  
    1.1 การยืม 1. ใบเบิกวัสดุ  - การถ้ายืมในส่วนราชการเดียวกัน

ต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
หน่วยงาน แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่
ราชการต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า
ส่วนราชการเท่านั้น 

  

  2. บัญชีคุมวัสดุ  - ใบยืมต้องได้รับการอนุมัติก่อนการ
ยืมทุกครั้ง  

  

  3. ทะเบียนครุภัณฑ์  - แบบฟอร์มระบุละเอียดในใบยืมให้
ครบถ้วน 

 - แบบฟอร์มระบุละเอียดใน
ใบยืมให้ครบถ้วน 

  4. ใบยืมครุภัณฑ์  - ตรวจสอบผู้จ่ายและผู้ควบคุมต้อง
ไม่เป็นบุคคลคนเดียวกัน 

 

  5. ใบยืมวัสดุ  - ตรวจสอบหมายเลขครุภัณฑ์ในใบ
ยืมว่ามีอยู่ในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 

  

  6. รายการครุภัณฑ์  - ตรวจสอบตัวครุภัณฑ์สอดคล้องกับ
หมายเลขครุภัณฑ์ในใบยืม 

  

  7. หนังสือขอยืม
ครุภัณฑ์ระหว่าง
หน่วยงาน 

 - การยืมเมื่อครบก าหนดการส่งคืน
ให้คืนตามระยะเวลาที่ก าหนด หาก
ครุภัณฑ์เกิดการสูญหายต้องชดใช้ 

  

   1.2 การคืน 1. ใบยืมครุภัณฑ์  - ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์ว่า
ถูกต้องครบถ้วนตรงกับรายการ
ครุภัณฑ์ที่ขอยืมหรือไม่ 

  

  2. รายการครุภัณฑ์  - ตรวจสอบสภาพการใช้งานของ
ครุภัณฑ์ หากเกิดการช ารุดผู้ยืมต้อง
จัดการแก้ไขและซ่อมแซมให้สภาพ 
คงเดิม 

  

  3. หนังสือขอยืม
ครุภัณฑ์ระหว่าง
หน่วยงาน 
 

 - ตรวจสอบลายมือผู้รับ-ชื่อผู้ส่งคืน
รายการครุภัณฑ์  
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เรื่องท่ีตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐาน
การตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ เทคนิคในการตรวจสอบ 

  4. หนังสือติดตาม
ทวงถามกรณียังไม่
คืนครุภัณฑ์ 

 - ตรวจสอบวันครบก าหนดการ
ส่งคืนครุภัณฑ์ที่ยืมไปและให้ติดตาม
การคืนครุภัณฑ์ภายใน 7 วัน  
ตามระเบียบฯ ข้อ 150 

  

  5. รายงานการ
ตรวจสอบครุภัณฑ์
ประจ าปี 

  - สอบทานการบันทึกการรับคืนมี
ความเป็นปัจจุบันหรือไม่ 

  - สอบทานการบันทึกการ
รับคืนมีความเป็นปัจจุบัน
หรือไม่ 

   1.3 การสูญหาย 1. หนังสือแจ้ง
รายการครุภัณฑ์สูญ
หายต่อหน่วยงาน 

 - การคืนครุภัณฑ์กรณีครุภัณฑ์ 
สูญหาย ผู้ยืมต้องคืนครุภัณฑ์รูป
แบบเดิมหรือสูงกว่าห้ามต่ ากว่าและ
ต้องเป็นสินค้าใหม่ (ที่ไม่ใช่มือสอง) 

  

  2. ใบแจ้งความ  - สอบทานรายการครุภัณฑ์
สอดคล้องตรงกับรายละเอียดในใบ
แจ้งความ 

  

  3. ค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี 

 - การรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีให้หน่วยงานรายงานผล
ภายใน 30 วันท าการนับแต่วันเริ่มน า
เนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 

ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 155 

  4. รายงานตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี 

 - ตรวจสอบรายการสรุปครุภัณฑ์ที่
สูญหายว่าปรากฏในรายงาน
ตรวจสอบพัสดุประจ าปีหรือไม่ 

  

  5. ค าสั่งแต่งตั้ง
กรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริง 

    

  6. รายงานผลการ
สอบหาข้อเท็จจริง 

 - ตรวจสอบการรายงานผลการสอบ
หาข้อเท็จจริง การรายงานผลให้
เป็นไปตามค าสั่งที่ได้รับการแต่งตั้ง 

  

  7. คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุกรณี
ทดแทนพัสดุที่สูญ
หาย 
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เรื่องท่ีตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐาน
การตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ เทคนิคในการตรวจสอบ 

  8. หนังสือติดตาม
การรายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี 

    

2. การควบคุม  

   2.1 การเก็บรักษา
พัสดุ 

ด้านวัสดุ     

  1. ใบเบิกวัสดุ  - ตรวจสอบสถานที่จัดเก็บวัสดุ
เหมาะสมปลอดภัยเพียงใด 

  

  2. บัญชีคุมวัสดุ  - ตรวจสอบวิธีการจัดเก็บวัสดุว่า
จัดเก็บเป็นหมวดหมู่สะดวกต่อการ
เบิกจ่าย 

  

  3. สถานที่จัดเก็บ
วัสดุ 

 - ตรวจสอบสภาพวัสดุคงเหลือว่ามี
วัสดุใดช ารุดเสื่อมสภาพหรือไม่ หาก
มีให้หาสาเหตุของการช ารุดหรือ
เสื่อมสภาพ 

  

     - ตรวจสอบการลงบัญชีว่ามีการแยก
เป็นชนิด และจัดเก็บบัญชีอย่างเป็น
ระบบง่ายและสะดวกต่อการค้นหา
หรือไม่ 

  

     - ตรวจสอบจ านวนและรายละเอียด
ที่ลงรับในบัญชีวัสดุเปรียบเทียบกับ
จ านวนและรายละเอียดในหลักฐาน
การรับและหลักฐานการจ่ายวัสดุใน
แต่ละรายการว่าถูกต้องตรงกัน
หรือไม่ 

  

  ด้านครุภัณฑ ์    
  1. ทะเบียนครุภัณฑ์  - ตรวจสอบการจัดท าทะเบียนคุม

ครุภัณฑ์ และหรือมะเบียนคุม
ทรัพย์สินเป็นไปตามหลักเกณฑ์
ก าหนด 

  

  2. ทะเบียนซ่อม
ครุภัณฑ์ 

 - ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วน 
และเป็นปัจจุบันของข้อมูลที่บันทึกใน
เบียน 
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เรื่องท่ีตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐาน
การตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ เทคนิคในการตรวจสอบ 

     - ตรวจสอบการลงหมายเลขครุภัณฑ์   
     - ตรวจสอบทะเบียนซ่อมครุภัณฑ์ว่า

จัดท าเป็นปัจจุบัน และลง
รายละเอียดครบถ้วนหรือไม่ 

  

    2.2 การเบิก-จ่าย
พัสดุ 

1. ค าสั่งแต่งแต่ง
เจ้าหน้าที่พัสดุ  

 - ตรวจสอบใบเบิกวัสดุว่าจัดท าเป็น
ปัจจุบันหรือไม่ 

  

  2. ใบเบิกวัสดุ  - ตรวจสอบรายละเอียดใบเบิกวัสดุ
ลงรายละเอียดครบถ้วนถูกต้อง
หรือไม่ 

  

  3. บัญชีวัสด ุ  - ตรวจสอบใบเบิกวัสดุว่าได้รับ
อนุมัติก่อนการเบิกจ่ายวัสดุหรือไม่ 

  

  4. ทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์ 

 - ตรวจสอบบัญชีวัสดุว่ามีวัสดุขาด
หรือเกินบัญชีวัสดุหรือไม่ 

  

  5. รายการพัสดุ  - ตรวจสอบบัญชีวัสดุว่าจัดท าเป็น
ปัจจุบันหรือไม่ 

  

     - ตรวจสอบค าสั่งแต่งแต่งเจ้าหน้าที่
พัสดุ ว่ามีการปฏิบัติหน้าที่เป็นไปตาม
ค าสั่งหรือไม่ 

  

     - ตรวจสอบผู้ควบคุมการเบิกวัสดุ 
ต้องไม่เป็นบุคคลเดียวกันกับผู้จ่าย
วัสดุ 

  

    2.3 การตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี 

1. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี 

 - ตรวจสอบว่าก่อนสิ้นเดือนกันยายน
ของทุกปี มีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี  และ
ด าเนินการตรวจสอบพัสดุตั้งแต่วันท า
การแรกของปีถัดไปและรายงานผล
ตามระเบียบก าหนดหรือไม่ 

  

  2. รายงานผลการ
ตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี 

 - ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจ าปีว่ามี
การปฏิบัติหน้าที่จริงหรือไม่ 
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เรื่องท่ีตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐาน
การตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ เทคนิคในการตรวจสอบ 

  3. รายการครุภัณฑ์  - สอบทานข้อเท็จจริงของข้อมูลที่
รายงานในรายงานผลการตรวจสอบ
พัสดุประจ าปี ว่ามีความถูกต้อง
หรือไม่ 

  

  4. ทะเบียนคุม
ครุภัณฑ์ 

 - ในขณะที่ท าการสุ่มตรวจนับ
ครุภัณฑ์ ให้พิจารณาว่าอยู่ในสภาพที่
ใช้งานได้หรือไม่  และยังมีความ
จ าเป็นต้องใช้หรือไม่ ซึ่งอาจใช้วิธีการ
สอบถามหรือสังเกตการณ์ 

  

     - กรณีผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี ปรากฏว่า มีพัสดุสูญไป 
ช ารุด เสื่อมสภาพ หรือไม่จ าเป็นต้อง
ใช้ในราชการต่อไป หน่วยงานมีการ
แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริงหรือไม่  ว่าเกิดจากสาเหตุ
ใด เว้นแต่กรณีท่ีเห็นได้อย่างชัดเจน
ว่าเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจาก
การใช้งานปกติ 

  

     - ตรวจสอบข้อมูลการซ่อมแซม
ครุภัณฑ์ กับทะเบียนคุมการซ่อม 

  

     - ตรวจสอบว่ามีการถือปฏิบัติ
เกี่ยวกับการใช้งาน  และการ
บ ารุงรักษาตามคู่มือการใช้งานของ
ครุภัณฑ์ประเภทนั้นๆหรือไม่ 

  

     - ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ
กรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณี
ครุภัณฑ์ช ารุด สูญหาย เสื่อมสภาพ 
ว่าได้ปฏิบัติตามค าสั่งหรือไม่ และ
รายงานหัวหน้าส่วนราชการทราบ
หรือไม่ 
 
 
 
 

  



ห น้ า  | 12 
 

เรื่องท่ีตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐาน
การตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ เทคนิคในการตรวจสอบ 

3. การจ าหน่าย 
 1. รายงานการ

ตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี 

 - ตรวจสอบว่าหลังจากการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปีแล้ว เมื่อพบ
พัสดุหมดความจ าเป็นหรือหากใช้
ราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย 
เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอรายงานต่อ
หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่ง
ให้ด าเนินการตามวิธีการ ขาย 
แลกเปลี่ยน โอน แปรสภาพหรือ
ท าลาย หรือไม่ 

ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 155 

  2. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการหา
ข้อเท็จจริง 

 - ตรวจสอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการฯ เป็นลายลักษณ์
อักษรและเป็นปัจจุบันหรือไม่ 

ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 156 

  3. หนังสือขอขยาย
ระยะเวลาในการ
ด าเนินการสอบหา
ข้อเท็จจริง  

 - กรณีด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริง
ไม่เป็นไปตามค าสั่ง คณะกรรมการมี
หนังสือขอขยายระยะเวลาในการ
ด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงหรือไม่ 

  

  4. ค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการแทง
จ าหน่ายพัสดุ 

 - ตรวจสอบการแต่งตั้ง
คณะกรรมการแทงจ าหน่ายพัสดุเป็น
ลายลักษณ์อักษรและเป็นปัจจุบัน
หรือไม่ 

ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 157  

  5. ใบเสร็จรับเงินจาก
การขายทอดตลาด 

 - ตรวจสอบกรณีการขายทอดตลาด
มีใบเสร็จรับเงินประกอบการขาย
ทอดตลาดหรือไม่ 

ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 158 

  6. หลักฐานการส่ง
มอบกรณีโอนให้ส่วน
ราชการอ่ืน 

 - กรณีส่งมอบกรณีโอนให้ส่วน
ราชการอ่ืนมีลักฐานการส่งมอบให้
ตรวจสอบหรือไม่ 

ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 157 
(3) 
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เรื่องท่ีตรวจสอบ 
เอกสารหลักฐาน
การตรวจสอบ 

วิธีการตรวจสอบ เทคนิคในการตรวจสอบ 

  7. รายงานผล 
การแทงจ าหน่าย
ครุภัณฑ์ 

 - การแปรสภาพหรือท าลายจะต้อง
ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วน
ราชการก่อน 

ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 157 
(4) 

  8. ทะเบียนแทง
จ าหน่าย 

 - สอบทานบัญชีหรือทะเบียน และมี
การแจ้งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ภายใน 30 วันนับตั้งแต่วันที่ลงจ่าย
พัสดุหรือไม่ 

ตรวจสอบให้เป็นไปตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 
ว่าด้วยการพัสดุ   พ.ศ. 2535 
และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 159 
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แผนผังการตรวจสอบการบริหารพัสดุ 
ขั้นตอนการยืม การควบคุม และการจ าหน่ายพัสดุ 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นของหน่วย 
รับตรวจ 

1. ผังองค์กร 
2. ค าสั่งแบ่งงาน 
3. นโยบายการบริหารงาน 

 

2. ตรวจสอบตามประเด็นและ 
แนวทางการตรวจสอบ 

1. ใบเบิกวัสด ุ
2. บัญชีคุมวัสดุ 
3. ทะเบียนครุภัณฑ์ 
4. ใบยืมครุภัณฑ์ 
5. ใบยืมวัสดุ 
6. รายการครุภัณฑ์ 
7. หนังสือขอยืมครุภัณฑ์ 
ระหว่างหนว่ยงาน 
 

3. รายงานผลการตรวจสอบ  
และข้อเสนอแนะ 

4. การติดตามการด าเนินการ
ตามข้อเสนอแนะ 

การยืมพัสดุ 

การควบคุม 

การจ าหน่าย 

1.ใบเบิกวัสดุ 
2.บัญชีคุมวัสดุ 
3. ทะเบียนครุภัณฑ์ 
4. ทะเบียนซิอมครุภัณฑ์ 
5. ค าสั่งแต่งต้ังเจ้าหน้าที่พัสดุ 
6.รายการพัสด ุ
7. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าป ี
8. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าป ี

1. รายงานการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าป ี
2. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการหา
ข้อเท็จจริง 
3. ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการแทง
จ าหน่ายพัสด ุ
4. หลักฐานการขายทอดตลาด 
5. รายงานผลการแทงจ าหน่าย
ครุภัณฑ์ 
6. ทะเบียนแทงจ าหน่าย 
 
 

สิ้นสุด 

- คณะกรรมการตรวจสอบฯ 
- อธิการบดี 
- หน่วยรับตรวจ 
- หน่วยงานภายนอก 
ที่เก่ียวข้อง 

 
- หน่วยรับตรวจ 
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ภาคผนวก 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 
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ภาพกิจกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘ 
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มหาวิทยาลัยมหาสารคาม  

 


