คู่มือ
การควบคุมพัสดุ
กองกลาง สป.พม. กลุม่ การคลังและพัสดุ
มีนาคม ๒๕๖๔

สารบัญ
หนา
๑. การควบคุมพัสดุ
วัตถุประสงค
ขอกฎหมายและระเบียบ
การเก็บและการบันทึก
การเบิกจายพัสดุ
๒. การจัดทําบัญชีคุมวัสดุ ใบเบิกวัสดุ
๓. เอกสารประกอบการขอขึน้ ทะเบียนครุภัณฑ
๔. เอกสารประกอบการจํ า หน า ยครุ ภั ณ ฑ
ออกจากระบบงานทะเบี ย นพั ส ดุ แ ละ
ระบบบริ ห ารการเงิ น การคลั ง ภาครั ฐ
แบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๕. เอกสารประกอบการดําเนินการ
ทางทะเบียนรถยนต
6. หมวดสินทรัพยและรหัสบัญชีพักสินทรัพย
ภาคผนวก
หนังสือเวียนที่เกี่ยวของ

๑
๑
๒
๒
๓
๑๗
๑๘

๑๙
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การควบคุมพัสดุ
การควบคุมพัสดุเปนสวนหนึ่งของการบริหารงานพัสดุ มีวัตถุประสงคเพื่อใหทราบถึงจํานวนพัสดุ
ที่หนวยงานมีไวใชในราชการ โดยจัดทําบัญชี หรือทะเบียนคุม จําแนกรายการตามประเภทและ
ชนิดของพัส ดุ ซึง่ ตองจัดทําหลักฐานการรับ – จาย พัสดุ ไวเพื่อประกอบการควบคุมทรัพยสิ น
ของสํานักงานปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไมใหรั่วไหลและสูญหาย

วัตถุประสงค
๑. เพื่อใหผูปฏิบัติงานเกี่ยวกับพัสดุของสํานัก/กอง/ศูนย ปฏิบัติงาน
เปนไปตามระเบียบ และแนวทางเดียวกัน
๒. เพื่อเสริมสรางความรู ความเขาใจในการควบคุมพัสดุ

ขอกฎหมายและระเบียบ
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
“พัสดุ” หมายความวา สินคา งานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษาและงานจางออกแบบหรือ
ควบคุมงานกอสราง รวมทั้งการดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง
“การบริหารพัสดุ” หมายความวา การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบ การบํารุงรักษา
และการจําหนายพัสดุ
หมวด 13 การบริหารพัสดุ
มาตรา 112 ใหหนวยงานของรัฐจัดใหมีการควบคุมและดูแลพัสดุทีอ่ ยูใ นความครอบครองใหมีการ
ใชและการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุมคา และเกิดประโยชนตอหนวยงานของรัฐมากที่สุด
มาตรา 113 การดํ า เนิน การมาตรา 112 ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบัน ทึก การเบิกจาย การยืม
การตรวจสอบ การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ ใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกําหนด
2. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซือ้ จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
หมวด 9 การบริหารพัสดุ
สวนที่ 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย

การควบคุมพัสดุ ๑

ขอ 202 การบริ หารพั สดุของหน วยงานของรัฐใหดํ าเนินการตามหมวดนี้ เวนแต มีระเบียบของ
ทางราชการหรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอืน่
การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไมใชบังคับกับงานบริการ งานกอสราง งานจางที่ปรึกษา และงานจาง
ออกแบบหรือควบคุมงานกอสราง

การเก็บและการบันทึก
ขอ 203 เมื่อเจาหนาที่ไดรับมอบพัสดุแลว ใหดําเนินการ ดังตอไปนี้
(1) ลงบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แลวแตกรณี แยกเปนชนิด และแสดงรายการตามตัวอยาง
ทีค่ ณะกรรมการนโยบายกําหนด โดยใหมหี ลักฐานการรับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการดวย
สําหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได
(2) เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบเรียบรอย ปลอดภัย และใหครบถวนถูกตองตรงตามบัญชี หรือทะเบียน

การเบิกจายพัสดุ
ขอ 204 การเบิกพัสดุจากหนวยพัสดุของหนวยงานของรัฐ ใหหัวหนางานที่ตองใชพัสดุนั้น เปนผูเบิก
ขอ 205 การจายพัสดุ ใหหัวหนาหนวยพัสดุที่มีหนาทีเ่ กี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผูที่ไดรับมอบหมาย
จากหัวหนาหนวยงานของรัฐเปนหัวหนาหนวยพัสดุ เปนผูสั่งจายพัสดุ
ผูจ ายพัสดุตองตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถามี) แลวลงบัญชีหรื อ
ทะเบียนทุกครั้งที่มีการจาย และเก็บใบเบิกจายไวเปนหลักฐานดวย
ขอ 206 หนวยงานของรัฐใดมีความจําเปนจะกําหนดวิธีการเบิกจายพัสดุเปนอยางอื่นใหอยูใน
ดุลพินิจของหัวหนาหนวยงานของรัฐนั้น โดยใหรายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน
ทราบดวย

การควบคุมพัสดุ ๒

การจัดทําบัญชีคุมวัสดุ ใบเบิกวัสดุ
การจัดทําบัญชีคุมวัสดุ
1. บัญชีวัสดุใหจัดทําแตละปงบประมาณ เมื่อขึ้นปงบประมาณใหมใหขึ้นแผนใหมทุกครั้ง
หากมีวัสดุคงเหลือใหยกยอดคงเหลือจากปกอนเปนยอดยกมาในปปจจุบัน
2. บัญชีวัสดุแตละบัญชี (แตละประเภท/ชนิด) ใหควบคุมวัสดุ 1 รายการ/ประเภท/ชนิด
3. การลงบัญชีวัสดุ ใหลงทุกครั้งที่มีการรับ หรือจาย ตามระเบียบกําหนด
4. ราคาตอหนวย จะตองเปนราคาที่รวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
5. การกําหนดหนวยนับของวัสดุ ควรพิจารณาใหเหมาะสมกับการเบิกจายวัสดุ เชน ปากกา
สามารถกําหนดหนวยนับเปนโหลหรือแทงก็ได ขึ้นอยูกับจํานวนสั่งจายแตละครั้ง
6. การลงบัญชีวัสดุ จะตองลงรายการใหครบถวน เพื่อใหยอดวัสดุคงเหลือถูกตองตามจริง
7. กรณีที่ซื้อวัสดุชนิดเดียวกันในเวลาตางกัน ราคาวัสดุอาจไมเทากัน เมื่อลงบัญชีจาย ใหใช
ราคาวัสดุที่ซื้อมากอนตัดออกจากบัญชีกอน ราคาวัสดุคงเหลือ ณ วันสิ้นปงบประมาณ
จะเปนราคาที่มีการจัดซื้อครั้งหลังสุด
เอกสารประกอบการลงบัญชีรับ – จาย วัสดุ ไดแก
1. เอกสาร/หลักฐานประกอบการรับวัสดุ เปนหลักฐานประกอบการลงบัญชีดานรับ โดยใหมี
ขอความชัดเจนเกี่ยวกับพัสดุ ชนิด ขนาด ลักษณะ จํานวนเทาใด ราคาตอหนวย ไดแก
- ใบสงของ/ใบแจงหนี้
- ใบตรวจรับพัสดุ
- หลักฐานการรับบริจาคพัสดุ (กรณีรบั บริจาค) หลักฐานการสง หรือรับพัสดุจากหนวยงานตางๆ
2. หลักฐานการจายวัสดุ เปนหลักฐานประกอบการลงบัญชีดานจาย ไดแก ใบเบิกพัสดุ
ขั้นตอนและวิธีการลงบัญชีวัสดุ
1. จัดทําบัญชีวัสดุ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด โดยแยกประเภทของวัสดุตามที่กําหนด
ในหนังสือการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงาน เชน วัสดุสํานักงาน วัสดุคอมพิวเตอร วัสดุงานบานงานครัว
เปนตน และแยกชนิดของวัสดุ เชน กระดาษถายเอกสาร กระดาษปกสี กระดาษปอนด กระดาษแข็ง เปนตน
2. ใหจัดทําสารบัญหรือดัชนีของบัญชีวัสดุแตละประเภท โดยแยกชนิดใหชัดเจน เพื่อสะดวกแกการ
ลงบัญชีและการตรวจสอบ
3. เมือ่ ไดรับวัสดุและหลักฐานการรับวัสดุแลว ใหเจาหนาที่พัสดุ/ผูค วบคุมพัสดุใหเลขทีเ่ อกสาร
ดานรับ เลขที่รับเอกสารใหเรียงลําดับตามวัน เวลาทีไ่ ดรับ แยกเปนปงบประมาณเพือ่ เปนเลขที่อางอิงในการบันทึก
บัญชีวัสดุ โดยอาจอางอิงเลขที่ใบสงของผูขายก็ได

การควบคุมพัสดุ ๓

4. บันทึกรับวัสดุในบัญชีวัสดุ ตามรายการในเอกสารประกอบการรับวัสดุ ไดแก วัน เดือน ปทีไ่ ดรับ
วัสดุ ชื่อผูขาย เลขที่เอกสาร ราคาตอหนวยสุทธิ และจํานวนวัสดุที่รับ
5. เมื่ อจ ายพั สดุ แล ว ใหบันทึกจายวัสดุในบัญชีวัสดุ ตามรายการในใบเบิกของ ไดแก วัน เดือน ป
ที่จายวัสดุ ชื่อผูเบิก และจํานวนที่จาย เพื่อสะดวกในการคนหาและตรวจสอบได ในบัญชีวัสดุจะมีขอความ “แผนที่”
ให ร ะบุ เ ลขที ่แ ผ น ที ่ไ ว ในช องหมายเหตุ ของหลักฐานการรั บ ในแตล ะรายการดว ยและเพื่อใหทราบวา รายการนี้
ไดลงบัญชีแลวในการจายวัสดุ ใหลงจายวัสดุที่ไดรับมากอน ออกไปกอน (วิธี FIFO)
6. ทุกสิ้นปงบประมาณใหทําการตรวจสอบพัสดุประจําป และรายงานวัสดุคงเหลือ โดยสรุปรายการ
รับ – จายวัสดุ จํานวนคงเหลือ และมูลคาของวัสดุคงเหลือในแตละรายการ เพื่อใหคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจําปตรวจสอบ
ขั้นตอนและวิธีการเบิก – จายวัสดุ
การเบิกวัสดุ
ในการควบคุมการใชวัสดุนั้น อยูในความรับผิดชอบของหัวหนาหนวยพัสดุ โดยมีขั้นตอนการเบิกวัสดุ ดังนี้
1. ผูตองการใชพัสดุเขียนใบเบิกวัสดุสิ่งของ
2. ใหหัวหนางานเปนผูเบิก เชน หัวหนาฝาย หัวหนางาน หรือผูตองการใชอาจขอเบิกเอง แลวเสนอ
ใบเบิกผานหัวหนาฝาย หัวหนางาน
3. หั ว หน า หน ว ยพั ส ดุ (ผู อํ า นวยการสํ า นั ก /กอง/ศู น ย / หรื อ ผู ไ ด รั บ มอบหมาย) เป น ผู สั ่ง จ า ย
โดยพิจารณาความเหมาะสมวาผูขอเบิกใชตามวัตถุประสงคโดยประหยัด คุมคา เหมาะสมหรือไม
การจายวัสดุ
เมื่อมีผูข อเบิกวัสดุ เจาหนาทีพ่ ัสดุ หรือผูรับผิดชอบในการควบคุมพัสดุ ตองตรวจสอบใบเบิกวัสดุ
สิ่งของวาไดรับอนุมัติสั่งจายจากหัวหนาหนวยพัสดุแลว พรอมกับตรวจสอบรายการ และจํานวนปริมาณวัสดุที่ขอเบิก
วามีเพียงพอหรือไม แลวจึงใหจายวัสดุตามรายการในใบเบิก และลงเลขทีเ่ อกสารกํากับในใบเบิกวัสดุ (ใหระบุเลขที่
เอกสารเรียงลําดับตามปงบประมาณ) เพื่อใชเปนเอกสารอางอิงในการลงบัญชีจายวัสดุตอไป
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ใบเบิกวัสดุ
วันที่........................................................
ขาพเจา......................................................................................ตําแหนง..............................................................................................
ขอเบิกวัสดุจาก........................................................เพือ่ ใชในงาน.....................................................................ตามรายการดังตอไปนี้
ลําดับ

รายการ

ขอเบิก
จํานวน หนวย

อนุมัติจาย
จํานวน หนวย

ราคา

หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
(ลงชื่อ).............................................................ผูเ บิก
(..............................................................)
(ลงชื่อ).............................................................ผูร ับ
(..............................................................)

ไดรับตรวจเห็นเปนการสมควรแลว
(ลงชื่อ)............................................................
(..........................................................)
ผอ.กอง/กลุม/ฝาย

ความเห็นเจาหนาที่
เห็นสมควรอนุญาตจายได
(ลงชื่อ)..........................................................
(.............................................................)
จายได
เลมที่..........................................................
หนาบัญชี....................................................
ลงชื่อ .........................................................
(..........................................................)
เจาหนาที่พัสดุ/ผูควบคุมพัสดุ

คําสั่ง
อนุมตั ิ

ไมอนุมตั ิ

(ลงชื่อ)..........................................................
(...........................................................)
หัวหนาหนวยพัสดุ

ขั้นตอนการปฏิบัติการควบคุมวัสดุ
ลําดับ
๑

ผังกระบวนการ
รับวัสดุและบันทึกบัญชีวัสดุ

๒

๓

สงใบเบิกวัสดุ

ตรวจสอบใบเบิกพัสดุ
และบัญชีวัสดุ

๔
อนุมัติ

ไมอนุมัติ

แจง
ผูขอเบิก

ผูปฏิบัติ
เมื ่อ เจ า หน า ที ่ไ ด รั บ วั ส ดุ แ ล ว ให จั ด ทํ า - เจาหนาที่/ผูควบคุม
บั ญ ชี วั ส ดุ ต ามแบบที ่ กวพ. กํ า หนด พัสดุ
โดยแยกตามประเภท และแยกชนิ ด
ของวัสดุ การบันทึกรับวัสดุในบัญชีวัสดุ
ใช เ อกสารอ า งอิ ง ตามใบสั่ ง ซื้ อ -สั่ ง จ า ง
ใบตรวจรั บ พั ส ดุ / ใบส ง ของ/ใบแจ งหนี้
เลขที่เอกสาร วันเดือนปท่ีราคาตอหนวย
ซึ่งรวมภาษีมูล คาเพิ่มแลว และจํา นวน
วัสดุที่ไดรับมาใหครบถวน
ผูขอเบิกวัสดุ สงใบเบิกวัสดุใหเจาหนาที่ - ผูขอเบิกพัสดุ
ของหนวยงาน
- เจาหนาที่/ผูควบคุม
พัสดุ
เจา หน าที่ดํา เนิ น การตรวจสอบใบเบิ ก - เจาหนาที่/ผูควบคุม
วั ส ดุ และตรวจสอบวั ส ดุ ที ่ข อเบิ ก ตาม พัสดุ
บัญ ชีวัสดุ วามีเพีย งพอตอการเบิกจาย
หรือไม
เสนอหั ว หน า หน ว ยพั ส ดุ / ผู ที่ ไ ด รั บ - เจาหนาที่/ผูควบคุม
พัสดุ
มอบหมาย เปนผูอนุมัติ/สั่งจายพัสดุ

กรณี ที ่ไ ม อ นุ มั ติ ให แ จ ง ผู ข อเบิ ก วั ส ดุ - หัวหนาหนวยพัสดุ/
ทราบเหตุผลในการไมอนุมัติ เชน วัสดุที่ ผูท ี่ไดรับมอบหมาย
ขอเบิกไมมีอยูในคลังพัสดุของหนวยงาน
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ขั้นตอนการปฏิบัติการควบคุมวัสดุ (ตอ)
ลําดับ
๕

ผังกระบวนการ

จายวัสดุและบันทึกบัญชีวัสดุ

๖
ผูขอเบิกรับวัสดุ
และตรวจนับวัสดุ
ตามที่ไดรับอนุมัติ

๗
ตรวจสอบพัสดุประจําป
และรายงานวัสดุคงเหลือ

ผูปฏิบัติ
ใหผูควบคุมพัสดุ จายวัสดุตามรายการ - เจาหนาที่/ผูควบคุม
ทีไ่ ดรับ อนุมัติ และลงบัญ ชีใหครบถว น พัสดุ
ตามรายการที่จายออก

ผู ข อเบิ ก รั บ วั ส ดุ แ ละตรวจนั บ วั ส ดุ ใ ห - ผูขอเบิกพัสดุ
ถูกตองตามที่ไดรับอนุมัติ และลงลายมือ - เจาหนาที่/ผูควบคุม
ชื่อในใบเบิกวัสดุเพื่อเก็บไวเปนหลักฐาน พัสดุ

ทุ ก สิ ้น ป ง บประมาณ ให ผู รั บ ผิ ด ชอบ - เจาหนาที่/ผูควบคุม
ควบคุมพัสดุจัดทํารายงานวัสดุคงเหลือ พัสดุ
โดยสรุปการรับ - จาย จํานวนคงเหลือ - คณะกรรมการ
และมู ล ค า ของวั ส ดุ ค งเหลื อ ในแต ล ะ ตรวจสอบพัสดุ
รายการ ให ค ณะกรรมการตรวจสอบ ประจําป
พัสดุประจําปตรวจสอบ แลวจึงแจงงาน
การเงินและบัญชี ปรับปรุงบัญชีวัสดุคง
คลังในภาพรวมของหนวยงาน
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ตัวอยางบัญชีวัสดุ
สวนราชการ......................................................
หนวยงาน.....................(๒)...............................
แผนที่..................(๑)........................
ประเภท.............................(๓)...............................ชื่อชนิดหรือวัสดุ...........................(๔)......................................

รหัส.........................(๖)....................................

ขนาดหรือลักษณะ...................................................................................................

จํานวนอยางสูง.................................................

(๗)

หนวยนับ....................................(๕)........................................................................
วัน เดือน ป

รับจาก / จายให

เลขที่เอกสาร

(๘)

(๙)

(๑๐)

ราคาตอหนวย
(บาท)

รับ

จํานวนอยางต่ํา.................................................

จํานวน
จาย คงเหลือ

หมายเหตุ

คําอธิบายตัวอยางบัญชีวัสดุ
ลําดับ
หัวขอ
(๑) แผนที่

คําอธิบาย
- ใหกรอกเลขแผนที่ตามลําดับชนิดวัสดุ และทับดวยจํานวนหนาของวัสดุนั้น ๆ
ในกรณีแผนเดียวไมพอ เชน มีวัสดุ ๑๐๐ ชนิด ควรใหลําดับเลขทีแ่ ผนที่ ๑ ถึง
๑๐๐ วัสดุชนิดใดลงบัญชีหนาเดียวไมพอ ใหทําเครือ่ งหมาย “ทับ ( / )” เชน
แผนที่ ๑ หนา ๑ ระบุเปน ๐๐๑ /๑ หนา ๒ ระบุเปน ๐๐๑ /๒ เปนตน
- สํ า หรั บ หน ว ยงานที ่มี วั ส ดุ จํ า นวนมากชนิ ด ควรให ลํ า ดั บ ประเภท ชนิ ด
และหนา เพื่อทราบวาประเภทใดมีกีช่ นิด เชน ประเภทลําดับที่ ๑ ชนิดที่ ๙๙
หนา ๑ ระบุเปน ๐๑/๐๙๙/๑
(๒) หนวยงาน
-ใหร ะบุ ชื่อ หน ว ยงานซึ่ง ทํา หนา ที่ค วบคุม หรื อเก็ บ รั กษาวั ส ดุเ พื่อ จา ยใหแ ก
เจาหนาที่ภายในหนวยงาน/หนวยงานอื่น
(๓) ประเภท
- ใหระบุประเภทของวัสดุตามที่กําหนดในหนังสือการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ เชน วัสดุสิ้นเปลือง วัสดุคงทน วัสดุอุปกรณ
ประกอบอะไหล เปนตน
(๔) ชื่อชนิดหรือวัสดุ
- ใหระบุชื่อหรือชนิดของวัสดุ เชน ดินสอดํา ดินสอสี ดินสอเขียนแบบ เปนตน
และหากหนวยงานใดตองการแยกชนิดยอยลงไปอีก โดยจัดทําบัญชีควบคุม
ยอยลงไปอีกก็ได เชน ดินสอดํา ๒บี ดินสอดํา ๔บี หรือดินสอสีแดง เปนตน
(๕) หนวยนับ
- ให ระบุหนวยตามลักษณะของวัส ดุและปริมาณที่ใช เชน หนว ยพัสดุกลาง
อาจใชหนวยนับดินสอเปนโหล หนวยงานยอยอาจใชหนวยนับของดินสอเปนแทง
แตทั้งนี้หนวยนับสําหรับชองรับ ชองจาย ชองคงเหลือ ตองเปนอยางเดียวกัน
(๖) รหัส
- ใหระบุรหัส GPSC ตามประเภทของวัสดุนั้น ๆ
(๗) จํานวนอยางสูง
- ใหร ะบุจํานวนอยางสูงที่ส มควรจะเก็บไวในคลังพัสดุ และจํานวนอยางต่ํา
ที่หากไมจัดหาเพิ่มเติมจะทําใหงานของทางราชการเสียหาย
จํานวนอยางต่ํา
(๘) วัน เดือน ป
- ใหระบุตามใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจาง
(๙) รับจาก / จายให
- กรณีทีไ่ ดรับจากการจัดหาเพิม่ ใหระบุชื่อราน และเมื่อมีการจายออกใหระบุ
ชื่อผูขอเบิก/กลุม/ฝาย ใหชัดเจน
(๑๐) เลขที่เอกสาร
- ใหระบุเลขที่เอกสารตามลําดับที่รับหรือจาย เชน เอกสารฝายรับอาจลงเลขที่
ตามใบสงของ/ใบแจงหนี้จากผูขายก็ได
(๑๑) จํานวน รับ จาย คงเหลือ - ใหระบุจํานวน การรับ การจาย และยอดคงเหลือของรายการวัสดุใหเปนปจจุบัน
(๑๒) หมายเหตุ
ใหแสดงขอความอื่นที่จําเปน

การควบคุมพัสดุ 9

ตัวอยางใบเบิกพัสดุ
วันที่..........................เดือน................(๑)....................... พ.ศ.............................
ขาพเจา.........................................(๒)..............................................................................ตําแหนง...........................................(๓)..................................................................
ขอเบิกพัสดุจาก.............................(๔)....................................เพื่อใชในราชการของ.............................(๕)..................................โดยใชประจําที.่ ................(๖)......................
ฝาย..................(๗).........................โดยให...........................(๘)...................................ตําแหนง.........................(๙)........................................เปนผูรับของดังรายการตอไปนี้
ว/ด/ป
วิธีการ
เลขที่
สภาพของ
หมาย
จํานวน ราคาตอหนวย
เลขที่
รายการสิง่ ของ
ตําหนิรปู พรรณ
ขอเบิก อนุญาต
(หนวย)
เอกสาร ในปจจุบนั
เหตุ
ที่ไดรับของ
บาท
สต. ไดมา
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐) (๒๑)

เลขหลักสินทรัพย - ..................(๒๒)................
รหัสครุภัณฑ - ....................(๒๓).....................
(ลงชื่อ).....................(๒๔).........................ผูเบิก
……………………………………………….
ตําแหนง...................................................

(ลงชื่อ) .......................(๒๕).......................ผูรับ
……………………………………………….
ตําแหนง.....................................................

ไดตรวจเห็นเปนการสมควร
(ลงชื่อ)....................(๒๖)..........................
……………………………………………….
ตําแหนง..................................................

(ลงชื่อ)............................(๒๗)..........................ผูจาย

(๒๘)
ลงบัญชีคุมทรัพยสนิ แลว
ลงชื่อ...............................................
(...............................................)
เจาหนาที่
ลงชื่อ...............................................
(..............................................)
หัวหนาเจาหนาที่

คําอธิบายใบเบิกพัสดุ
ลําดับ
(๑)
(๒)
(๓)
(๔)
(๕)
(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)
(๒๐)
(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)

หัวขอ
วัน เดือน ป
ขาพเจา
ตําแหนง
ขอเบิกพัสดุจาก
เพื่อใชในราชการ
โดยใชประจําที่
ฝาย
โดยให
ตําแหนง
เลขที่
ว/ด/ป ที่ไดรับของ
รายการสิ่งของ

คําอธิบาย
ระบุตามวันที่ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจาง
ระบุชื่อ – สกุล ของผูเบิกพัสดุ
ระบุตําแหนงของผูเบิกพัสดุ
ระบุชื่อหนวยงานผูจายพัสดุ
ระบุชื่อหนวยงานที่ขอเบิกพัสดุ
ระบุชื่อหนวยงาน/ กลุมภายในหนวยงานที่ขอเบิกพัสดุ
ระบุชื่อฝายของหนวยงานที่ขอเบิกพัสดุ
ระบุชื่อ – สกุล ของผูรับพัสดุ
ระบุตําแหนงของผูรับพัสดุ
ระบุลําดับที่ตามรายการที่ขอเบิกพัสดุ
ระบุตามวันที่ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจาง
ระบุชื่อ ชนิด ยี่หอ รุน ของทรัพยสิน เชน เครื่องปรับอากาศ ยี่หอ Daikin
รุน FA123456 เปนตน
ตําหนิรูปพรรณ
ระบุรายละเอียดที่สําคัญอื่น ๆ เชน ขนาด ๑๒,๕๔๖ บีทียู / หมายเลขเครื่อง
SA1532F846L เปนตน
จํานวน
ระบุตามจํานวนเครื่องที่ไดรับ
ราคาตอหนวย
ระบุราคาตอหนวยรวมภาษีมูลคาเพิ่มแลว
วิธีการไดมา
ระบุวิธีการไดมา เชน วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส รับโอน เปนตน
เลขที่เอกสาร
ระบุเลขที่สัญญา ขอตกลง ใบสั่งซื้อ/สั่งจาง พรอมลงวันที่
และใบสงของ/ใบแจงหนี้ พรอมลงวันที่
สภาพของในปจจุบัน ระบุตามสภาพทรัพยสินที่ไดรับ เชน ใหม ยังสามารถใชงานได เปนตน
ขอเบิก
ระบุตามจํานวนที่ขอเบิก
อนุญาต
ระบุตามจํานวนที่ผูสั่งจายอนุญาตใหเบิก
หมายเหตุ
ใหแสดงขอความอื่นที่จําเปน
เลขหลักสินทรัพย
ระบุเลขหลักสินทรัพย ๑๒ หลัก (๑xxxxxxxxxxx) ที่ไดจากการสราง สท.๐๑
และดําเนินการหักลาง สท.๑๓ เรียบรอยแลว
รหัสครุภณ
ั ฑ
ตั้งแต ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป สวนกลางจะเปนผูกําหนด หากมีมูลคาการไดมา
ไมถงึ ๑๐,๐๐๐ บาท ใหหนวยงานผูเปนเจาของทรัพยสินเปนผูกําหนด
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คําอธิบายใบเบิกพัสดุ (ตอ)
ลําดับ
(๒๔)
(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)

หัวขอ
คําอธิบาย
(ลงชื่อ).............ผูเบิก สามารถระบุชื่อ ๑ ในคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ ผูตรวจรับพัสดุ/
หัวหนาเจาหนาที่/ หัวหนากลุม ฝาย เปนผูลงนาม
(ลงชื่อ).............ผูรับ เจาหนาที่/ ผูที่ไดรับมอบหมาย/ ผูที่ตองการใชพัสดุ เปนผูลงนาม
ไดตรวจเห็น
หัวหนาหนวยงาน/ ผูอํานวยการ เปนผูลงนาม
เปนการสมควร
(ลงชื่อ).............ผูจาย ผูมีหนาที่จายพัสดุ
ตั้งแต ๑๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป ฝายพัสดุ สป.พม.จะเปนผูลงบัญชีทรัพยสิน
ลงบัญชีคุม
และหากมีมูลคาการไดมาไมถึง ๑๐,๐๐๐ บาท ใหฝายพัสดุของหนวยงาน
ทรัพยสินแลว
เปนผูลงทะเบียนคุมทรัพยสิน
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ตัวอยางทะเบียนคุมทรัพยสิน
สวนราชการ.................(๑.................................
หนวยงาน.....................(๒)...............................
ประเภท...........(๓)................รหัสครุภณ
ั ฑ...................(๔).........................เลขหลักสินทรัพย................(๕)......................ลักษณะ/คุณสมบัติ....................(๖).......................
ยี่หอ...............(๗)........................รุน............................(๘).............................หมายเลขเครื่อง...........................................(๙).........................................................................
สถานที่ตั้ง/หนวยงานที่รับผิดชอบ..................................(๑๐)............................................ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค................................(๑๑)..........................................
ที่อยู..............................................(๑๒)................................................................โทรศัพท.......................................................(๑๓)...............................................................
ประเภท
เงินงบประมาณ
เงินนอกงบประมาณ
เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ
อื่น ๆ
วิธีการไดมา
ตลาดอิเล็กทรอนิกส
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส
สอบราคา
คัดเลือก
เฉพาะเจาะจง
รับบริจาค

วัน เดือน ป

เลขทีเ่ อกสาร

รายการ

จํานวน
(หนวย)

(๑๔)

(๑๕)

(๑๖)

(๑๗)

ราคา/
หนวย/
ชุด/
กลุม

มูลคา
รวม

อายุ
การใช
งาน

อัตรา
คาเสื่อม
ราคา

คาเสื่อม
ราคา
ประจําป

คาเสื่อม
ราคา
สะสม

มูลคา
สุทธิ

หมายเหตุ

(๑๘)

(๑๙)

(๒๐)

(๒๑)

(๒๒)

(๒๓)

(๒๔)

(๒๕)

ประวัติการซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน
เลขหลักสินทรัพย......................................................รหัสครุภณ
ั ฑ..........................................................................
ครั้งที่
(๒๖)

วัน เดือน ป
(๒๗)

รายการ
(๒๘)

จํานวนเงิน
(๒๙)

หมายเหตุ
(๓๐)

คําอธิบายทะเบียนคุมทรัพยสนิ
การบันทึกทะเบียนคุมทรัพยสิน ใหบนั ทึกทะเบียน ๑ ใบตอทรัพยสิน ๑ รายการหรือตอชุดหรือตอกลุม
แลวแตกรณี ตลอดอายุการใชงานทรัพยสินนั้น
ลําดับ
หัวขอ
(๑) สวนราชการ
(๒) หนวยงาน
(๓) ประเภท
(๔)
(๕)

(๖)
(๗)
(๘)
(๙)
(๑๐)
(๑๑)
(๑๒)
(๑๓)
(๑๔)
(๑๕)
(๑๖)
(๑๗)
(๑๘)
(๑๙)

คําอธิบาย

ระบุชื่อสวนราชการตนสังกัด
ระบุชื่อหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยสิน
ระบุประเภทของทรัพยสิน เชน อาคาร สิ่งปลูกสราง หรือครุภัณฑ
ตามการจําแนกประเภท รายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ
รหัสครุภณ
ั ฑ
ระบุรหัสครุภัณฑของทรัพยสิน
เลขหลักสินทรัพย
ระบุเลขหลักสินทรัพยของทรัพยสินนั้น ๆ ตามระบบบริหารการเงินการ
คลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
กรณีทรัพยสินมีมูลคาการไดมาต่ํากวาเกณฑ ใหทําเครื่องหมาย “ - ” ไว
ลักษณะ / คุณสมบัติ
ระบุรายละเอียดหรือคุณสมบัติของทรัพยสิน
ยี่หอ
ระบุยี่หอของทรัพยสิน
รุน/แบบ
ระบุรุนหรือแบบของทรัพยสิน
หมายเลขเครื่อง
ใหระบุหมายเลขเครื่อง (Serial Number) ของเครื่องแตละรายการ
สถานที่ตั้ง/หนวยงาน
ระบุสถานที่ตั้งของทรัพยสิน หรือหนวยงานที่รับผิดชอบทรัพยสินนั้น
ที่รับผิดชอบ
เชน กองกลาง กลุมการคลังและพัสดุ เปนตน
ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค ระบุชื่อผูขายหรือผูรับจางหรือผูบริจาคทรัพยสิน
ที่อยู
ระบุที่อยูของผูขายหรือผูรับจางหรือผูบริจาคทรัพยสิน
โทรศัพท
ระบุหมายเลขโทรศัพทของผูขายหรือผูรับจางหรือผูบริจาค
วัน เดือน ป
ระบุ วัน เดือน ป ตามเอกสารการไดมา (ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจาง)
ของครุภณ
ั ฑ/ทรัพยสิน
เลขที่เอกสาร
ระบุเลขที่เอกสารแสดงการไดมาของครุภัณฑ/ทรัพยสิน
รายการ
ระบุชื่อหรือชนิดของทรัพยสินพรอมทั้งรายละเอียดที่สําคัญอื่นๆเชน
อาคารสํานักงาน /เครื่องปรับอากาศ /เครื่องถายเอกสาร เปนตน
จํานวนหนวย
ระบุจํานวนหนวยของทรัพยสินตอหนึ่งรายการ
รายการตอหนวย/ชุด/กลุม ระบุถึงจํานวนเงินที่แสดงถึงราคาตอหนวย หรือตอชุด
หรือตอกลุมของทรัพยสิน
มูลคารวม
ระบุจํานวนเงินรวมของทรัพยสินทั้งหมด
การควบคุมพัสดุ ๑5

คําอธิบายทะเบียนคุมทรัพยสนิ (ตอ)
ลําดับ
หัวขอ
(๒๐) อายุใชงาน

(๒๑)
(๒๒)
(๒๓)

อัตราคาเสื่อมราคา
คาเสื่อมราคาประจําป
คาเสื่อมราคาสะสม

(๒๔)

มูลคาสุทธิ

(๒๕)
(๒๖)
(๒๗)
(๒๘)
(๒๙)
(๓๐)

หมายเหตุ
ครั้งที่
วัน เดือน ป
รายการ
จํานวน
หมายเหตุ

คําอธิบาย
ระบุอายุการใชงานของทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพที่สวนราชการ ได
เลือกกําหนดภายใตหลักเกณฑที่กระทรวงการคลังประกาศ โดยสํานักงาน
ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ไดเลือกใช
หลักเกณฑอัตราอายุการใชงานขั้นสูง
ระบุอัตราคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน
ระบุจํานวนเงินคาเสื่อมราคาตอป
ระบุจํานวนเงินคาเสื่อมราคาสะสม ตั้งแตปที่เริ่มใชทรัพยสินจนถึงป
ปจจุบัน
ระบุมูลคาทรัพยสินหลังจากหักคาเสื่อมราคาสะสม ตั้งแตปที่เริ่มใช
ทรัพยสินจนถึงปจจุบัน
ใหแสดงขอความอื่นที่จําเปน
ระบุลําดับครั้งที่มีการซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ระบุ วัน เดือน ป ที่ซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ระบุคําอธิบายรายการซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน
ระบุจํานวนเงินที่ใชในการซอมหรือบํารุงรักษาทรัพยสิน
ใหแสดงขอความอื่นที่จําเปน เชน การซอมแซม ที่ถือเปนคาใชจาย
หรือการซอมแซมที่ถือเปนการเพิ่มทุนของทรัพยสิน เปนตน

การควบคุมพัสดุ ๑6

เอกสารประกอบการขอขึน้ ทะเบียนครุภณ
ั ฑ
๑. กรณีไดรับงบประมาณจัดสรร
- หนังสือขอความรวมมือ
- สําเนาสัญญา/ ใบสั่งซื้อ-สั่งจาง
- สําเนาขอบเขตของงาน (TOR)/ รายละเอียดคุณลักษณะ
- สําเนาใบเสนอราคา
- สําเนาใบสงมอบงาน/ ใบสงของ/ใบแจงหนี้
- สําเนาใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจาง
- ใบเบิกพัสดุ พรอมระบุเลขหลักสินทรัพย
หมายเหตุ
กรณี งานก อสร า งที่มี การเบิ กจ ายหลายงวดงาน ให แนบใบส งมอบงาน/ ใบส งของ/
ใบแจงหนี้ และใบตรวจรับการจัดซือ้ /จัดจาง ทุกงวดงาน

๒. กรณีรับบริจาค
๒.๑ หนวยงานที่ใชใบแสดงความจํานงบริจาคเงินและ/หรือสิ่งของ หรือใบรับบริจาคสิ่งของ
- หนังสือขอความรวมมือ
- สําเนาหนังสือแสดงความจํานงของผูบริจาค (พรอมระบุมูลคาของทรัพยสิน ในแตละรายการ)
- สําเนาใบแสดงความจํานงบริจาคเงินและ/หรือสิง่ ของ หรือใบรับบริจาคสิ่งของ
- สําเนาใบเบิกพัสดุ
๒.๒ หนวยงานที่ไมมีใบแสดงความจํานงบริจาคเงินและ/หรือสิ่งของ หรือใบรับบริจาคสิ่งของ
- สําเนาหนังสือขอความรวมมือ
- สําเนาหนังสือแสดงความจํานงของผูบริจาค (พรอมระบุมูลคาของทรัพยสิน ในแตละรายการ)
- สําเนาหนังสือขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุกรณีรับมอบสิ่งของรับบริจาค
- สําเนาใบตรวจรับพัสดุกรณีรับมอบสิ่งของรับบริจาค
- สําเนารายงานตรวจรับพัสดุกรณีรับมอบสิ่งของรับบริจาค
- ใบเบิกพัสดุ

การควบคุมพัสดุ ๑7

เอกสารประกอบการจําหนายครุภณ
ั ฑออกจากระบบงานทะเบียนพัสดุ
และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS)
๑. กรณีจําหนายโดยวิธีการขาย/ บริจาค/ ทําลาย/ จําหนายเปนสูญ

หนังสือขอความร่วมมือ

สําเนาเอกสารการดําเนินการ
จําหน่าย จํานวน ๑ ชุด

เลขหลักสินทรัพย์และรหัส
ครุภณ
ั ฑ์ท่จี ําหน่าย

หมายเหตุ
กรณีจําหนายโดยวิธีการทําลาย ใหแนบรูปถายครุภัณฑกอนทําลาย ขณะทําลาย หลังทําลาย จํานวน ๑ ชุด
ไวเพื่อเปนหลักฐาน
๒. กรณีจําหนายโดยวิธีการโอน (ใหกับหนวยงานอื่นที่มีหนวยเบิกจายหรือศูนยตนทุน)

หนังสือขอความร่วมมือ

หนังสือแจ้ งความประสงค์
ขอรับโอน

หนังสือขออนุมตั จิ ากหัวหน้ า
หน่วยงานตามคําสัง่
มอบอํานาจ

เลขหลักสินทรัพย์
และรหัสครุภณ
ั ฑ์

การควบคุมพัสดุ ๑8

เอกสารประกอบการดําเนินการทางทะเบียนรถยนต
๑. กรณีขอจดทะเบียนใหม
- หนังสือขอความรวมมือมอบอํานาจดําเนินการทางทะเบียน
- สําเนารายละเอียดคุณลักษณะ
- สําเนาสัญญาซื้อขาย
- สําเนาเอกสารสงมอบจากบริษทั
- สําเนาเอกสารตรวจรับพัสดุ

๒. กรณีโอนกรรมสิทธิ์ใหผูชนะการประมูล
- หนังสือขอความรวมมือมอบอํานาจดําเนินการทางทะเบียน
- สําเนาเอกสารการดําเนินการจําหนาย จํานวน ๑ ชุด
- สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน/ สําเนาทะเบียนบาน ของผูชนะการประมูล
- สําเนาใบคูมือจดทะเบียนรถยนต

การควบคุมพัสดุ ๑9

หมวดสินทรัพยและรหัสบัญชีพักสินทรัพย
รหัสหมวด
สินทรัพย
12050100
12050200
12050300
12050400
12060100
12060200

รายละเอียดหมวดสินทรัพย
อาคารเพื่อการพักอาศัย
อาคารสํานักงาน
อาคารเพื่อประโยชนอื่น
สิ่งปลูกสราง
ครุภณ
ั ฑสาํ นักงาน
ครุภณ
ั ฑยานพาหนะและขนสง

รหัสบัญชี
พักสินทรัพย
1205010102
1205020102
1205030102
1205040102
1206010102
1206020102

12060300 ครุภณ
ั ฑไฟฟาและวิทยุ

1206030102

12060400
12060500
12060600
12060700
12060800
12060900
12061000
12061100
12061200
12061300
12061400
12061500
12061600
12090100
12090200
12110100

1206040102
1206050102
1206060102
1206070102
1206080102
1206090102
1206100102
1206110102
1206120102
1206130102
1206140102
1206150102
1206160102
1209010102
1209020102
1211010102

ครุภณ
ั ฑโฆษณาและเผยแพร
ครุภณ
ั ฑการเกษตร
ครุภณ
ั ฑโรงงาน
ครุภณ
ั ฑกอสราง
ครุภณ
ั ฑสาํ รวจ
ครุภณ
ั ฑวิทยาศาสตรและการแพทย
ครุภณ
ั ฑคอมพิวเตอร
ครุภณ
ั ฑการศึกษา
ครุภณ
ั ฑงานบานงานครัว
ครุภณ
ั ฑกีฬา
ครุภณ
ั ฑดนตรี
ครุภณ
ั ฑสนาม
ครุภณ
ั ฑอื่นๆ
สินทรัพยไมมีตัวตน-Software
สินทรัพยที่ไมตัวตน-อื่น
งานระหวางทํา

รหัสบัญชีพักสินทรัพย
อายุการใชงาน
(รหัสบัญชีแยกประเภท)
อยางสูง (ป)
พักอาคารเพื่อการพักอาศัย
40
พักอาคารสํานักงาน
40
พักอาคารเพื่อประโยชนอื่น
40
พักสิ่งปลูกสราง
25
พักครุภัณฑสํานักงาน
12
พักครุภัณฑยานพาหนะและขนสง
8
ยกเวน รถถัง/ เรือดําน้าํ มีอายุการใชงาน
30 ป
พักครุภัณฑไฟฟาและวิทยุ
10
ยกเวน เครื่องกําเนิดไฟฟา มีอายุการใช
งาน 20 ป
พักครุภัณฑโฆษณาและเผยแพร
10
พักครุภัณฑการเกษตร
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พักครุภัณฑโรงงาน
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พักครุภัณฑกอสราง
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พักครุภัณฑสํารวจ
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พักครุภัณฑวิทยาศาสตรและการแพทย
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พักครุภัณฑคอมพิวเตอร
5
พักครุภัณฑการศึกษา
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พักครุภัณฑงานบานงานครัว
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พักครุภัณฑกีฬา
5
พักครุภัณฑดนตรี
5
พักครุภัณฑสนาม
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พักครุภัณฑอื่นๆ
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พักสินทรัพยไมมีตัวตน-Software
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พักสินทรัพยที่ไมตัวตน-อื่น
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พักงานระหวางทํา
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