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การตรวจสอบพัสดุประจำปี  ถือเป็นส่วนหน่ึงของการควบคุมพัสดุตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ

พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ซ่ึงกำหนดให้ทุกส่วนราชการจะต้องถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  และหลังการตรวจสอบแล้ว

ปรากฏว่า พัสดุใดหมดความจำเปน็ หรือหากใช้ราชการต่อไปจะส้ินเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  ก็ให้ส่วนราชการดำเนินการ

จำหน่ายต่อไป ดังน้ัน  เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุหรือผู้เก่ียวข้อง เข้าใจในเก่ียวกับการตรวจสอบพัสดุประจำปี  และการจำหน่าย

พัสดุมากย่ิงข้ึน  จึงขอสรุปข้ันตอนและวิธีปฏิบัติดังกล่าวดังน้ี

ความหมายของวัสดุ  และครุภัณฑ์

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 5 “พัสดุ  หมายความว่า

วัสดุ  ครุภัณฑ์ ท่ีดินและส่ิงก่อสร้างท่ีกำหนดไว้ในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของสำนักงบประมาณ

หรือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ”
หลักการจำแนกประเภทรายจา่ยตามงบประมาณตามหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนท่ีสุด ท่ี นร 0702/ว 51

ลงวันท่ี 20 มกราคม 2548  ได้กำหนดไว้ว่า

1) ค่าวัสดุ  หมายถึง  รายจ่ายดังต่อไปน้ี

(1.1) รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของซ่ึงโดยสภาพเม่ือใช้แล้วย่อมส้ินเปลืองหมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คงสภาพเดิม

หรือส่ิงของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  5,000  บาท  รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน

เช่น  ค่าขนส่ง ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(1.2)รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน  20,000  บาท
(1.3) รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง  ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน  5,000  บาท

ท่ีดินและหรือส่ิงก่อสร้าง  ท่ีมีวงเงินไม่เกิน  50,000  บาท
(1.4) รายจ่ายเพ่ือประกอบ  ดัดแปลง  ต่อเติม หรือปรับปรุงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  ท่ีมีวงเงินไม่เกิน  5,000  บาท
(1.5) รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ

2)  ค่าครุภัณฑ์  หมายถึง   รายจ่ายดังต่อไปน้ี
(2.1) รายจ่ายเพ่ือจัดหาส่ิงของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า  5,000  บาท

รวมถึงค่าใช้จ่ายท่ีต้องชำระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดต้ัง  เป็นต้น

(2.2) รายจ่ายเพ่ือจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ท่ีมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า  20,000  บาท
 (2.3) รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมท้ังครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ท่ีมีวงเงิน

เกินกว่า  5,000  บาท
(2.4) รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่  เช่น  เคร่ืองบิน   เคร่ืองจักรกลยานพาหนะ

เป็นต้น   ซ่ึงไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง

(2.5) รายจ่ายเพ่ือจ้างท่ีปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์
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ซ่ึงหลักเกณฑ์ในการบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์ หน่วยงานจะต้องปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีสำหรับ

หน่วยงานภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังกำหนด แจ้งตามหนังสือหนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค 0410.3/ว 48 ลงวันท่ี 13

กันยายน 2549  ดังน้ี

1) วัสดุ  หมายถึง  สินทรัพย์ท่ีหน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้ในการดำเนินงานตามปกติ โดยท่ัวไปมีมูลค่าไม่สูงและ

ไม่มีลักษณะคงทนถาวร เช่น วัสดุสำนักงาน เป็นต้น หน่วยงานจะรับรู้วัสดุคงเหลือในราคาทุน ซ่ึงโดยหลักการหน่วยงานอาจ

รับรู้วัสดุเป็นสินทรัพย์หรือค่าใช้จ่ายก่อน แล้วจึงปรับปรับปรุงส้ินปีก็ได้ ท้ังน้ีให้ถือปฏิบัติในการรับรู้วัสดุคงเหลือในระบบ

GFMIS ตามหนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0410.3/ว 144 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2549

2) ครุภัณฑ์  หมายถึง  สินทรัพย์ท่ีหน่วยงานมีไว้เพ่ือใช้ในการดำเนินงานมีลักษณะคงทนและมีอายุการใช้งาน
เกินกว่า 1 ปี โดยให้บันทึกรับรู้ครุภัณฑ์ท่ีมีมูลค่าต้ังแต่ 5,000 บาท ข้ึนไปตามราคาทนุเป็นรายการสนิทรัพย์ถาวร

ในบัญชีของหน่วยงาน โดยบนัทึกรายละเอียดครภัุณฑ์ในทะเบยีนคุมทรัพย์สิน และให้คำนวณคา่เส่ือมราคาประจำปี

สำหรับครุภัณฑ์ท่ีมีมูลค่า ไม่ถึง 5,000 บาท ให้บันทึกเป็นค่าใช้จ่ายประเภทค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ และให้บันทึก

รายละเอียดของหลักเกณฑ์ดังกล่าวในทะเบียนคุมทรัพย์สินเพ่ือประโยชน์ในการควบคุมรายการทรัพย์สินของทางราชการ

โดยไม่ต้องคำนวณค่าเส่ือมราคาประจำปี

ดังน้ัน  เราสามารถท่ีจะควบคุมและดูแลพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบท่ีถูกต้องดังน้ี

การควบคุมพัสดุ  (ระเบียบฯ ข้อ 151)

การควบคุมพัสดุของทางราชการไม่ว่าจะได้มาด้วยประการใด  ให้อยู่ในความควบคุมของระเบียบเว้นแต่

มีระเบียบของทางราชการกำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  ดังน้ันเม่ือเจ้าหน้าท่ีพัสดุได้รับมอบพัสดุแล้ว  ให้ดำเนินการ ดังต่อไปน้ี
1. ลงบัญชี  หรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ  ตามตัวอย่างท่ี  กวพ.  กำหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชี

หรือทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย

สำหรับประเภทอาหารสดน้ัน  จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันได้

2. การเก็บรักษาพัสดุน้ันให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้ถูกต้องและครบถ้วนตามบัญชี  หรือทะเบียน

การเบิก - จ่ายพัสดุ   (ระเบียบฯ ข้อ 153- 154)

ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุ  ซึ่งเป็นหัวหน้าระดับแผนก  หรือต่ำกว่าระดับแผนกที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุ

หรือข้าราชการซ่ึงได้รับการแต่งต้ังจากหัวหน้าส่วนราชการเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ  เป็นผู้ส่ังจ่ายพัสดุ  แล้วแต่กรณี

ส่วนราชการใดมีความจำเป็น  หัวหน้าส่วนราชการจะกำหนดวิธีการพัสดุเป็นอย่างอ่ืนก็ได้  และแจ้งให้สำนักงาน-

ตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค  แล้วแต่กรณีทราบด้วย

การเบิกจ่ายพัสดุผู้จ่ายพัสดุต้องควบคุมตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก และเอกสารประกอบ (ถ้ามี)

แล้วลงบัญชีหรือบัญชีทุกคร้ังท่ีมีการจ่าย  และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลีกฐาน

การตรวจสอบพสัดุประจำปี  (ระเบียบฯ ข้อ 155 – 156)

1. ก่อนวันท่ี 30 กันยายนของทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราชการแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีในส่วนราชการของหน่วยงานน้ัน

ซ่ึงมิใช่เจ้าหน้าท่ีพัสดุคนหน่ึงหรือหลายคน  เพ่ือตรวจสอบการการรับจ่ายพัสดุต้ังแต่งวดวันท่ี  1  ตุลาคม ปีก่อน  จนถึงวันท่ี

30  กันยายนปีปัจจุบัน  และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยู่เพียงส้ินงวดน้ัน

2. ในการตรวจสอบ ให้เริ ่มดำเนินการตรวจสอบในวันเปิดทำการแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป

ว่ารับจ่ายพัสดุถูกต้องหรือไม่  พัสดุคงเหลืออยู่ตามบัญชีหรือไม่  มีพัสดุใดชำรุด  หรือเส่ือมสภาพ  หรือสูญไป  เพราะเหตุใด

หรือพัสดุไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  แล้วให้นำเสนอรายงานผลการตรวจสอบดงักล่าวต่อผู้แต่งต้ังภายใน  30
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วันทำการ  นับแต่วันท่ีเร่ิมตรวจสอบพัสดุน้ัน  เม่ือผู้แต่งต้ังได้รับรายงานจากเจ้าหน้าท่ีตรวจสอบแล้ว  ให้ส่งรายงานเสนอ

ตามลำดับช้ันจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ จำนวน 1  ชุด และรายงานไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หรือสำนักงาน

ตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณี  จำนวน 1  ชุด

3. เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานดังกล่าว และปรากฏว่ามีพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพ  หรือสูญไป

หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป  ก็ให้แต่งต้ังคณะกรรมการตรวจสอบหาขอ้เท็จจริงข้ึนคณะหน่ึง

กรณีที่เห็นชัดเจนว่า  เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ  หรือสูญไปตามธรรมชาติ

ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาส่ังการให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไปได้  ถ้าผลพิจารณาปรากฏว่า  จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย

ให้หัวหน้าส่วนราชการดำเนินการตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ

การจำหน่ายพัสดุ

หลังจากการตรวจสอบแลว้ พัสดุใดหมดความจำเปน็หรอืหากใชใ้นราชการตอ่ไปจะสิน้เปลอืงค่าใช้จ่ายมาก

ให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุเสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการ  เพ่ือพิจารณาส่ังให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหน่ึงอย่างใดดังต่อไปน้ี

(ระเบียบฯ ข้อ 157)

1. ขาย  ให้ดำเนินการขายทอดตลาดกอ่นแต่ถ้าขายโดยวิธีการทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี  ให้นำวิธีท่ีกำหนด

เก่ียวกับการช้ือมาใช้โดยอนุโลม  เว้นแต่การขายพัสดุคร้ังหน่ึงซ่ึงมีราคาช้ือได้มารวมกันไม่เกิน  100,000 บาท  จะขายโดย

วิธีตกลงราคาโดยไม่ต้องทอดตลาด

การขายให้แก่ส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ

หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา  47  (7) แห่งประมวลกฎหมายรัษฎากร  ให้ขายโดยวิธีตกลงราคา

2. แลกเปล่ียน  ให้ดำเนินการตามวิธีแลกเปล่ียนท่ีกำหนดไว้ในระเบียบฯ ข้อ 123-127

3. โอน  ให้โอนแก่ส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายวา่ด้วยระเบียบพัสดุ  หน่วยงานตามกฎหมายวา่ด้วย

ระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน  รัฐวิสาหกิจ  องค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตราตรา  47 (7)  แห่งประมวลกฎหมาย

รัษฎากรท้ังน้ันให้มีหลักฐานต่อกันด้วย

4. แปรสภาพหรือทำลาย  การแปรสภาพ เช่น เก้าอี ้นักเรียนชำรุด จำนวน 10 ตัว ก็นำขาและ
พนักพิงมาแปรสภาพจัดทำเป็นเก้าอี้ตัวใหม่  หรือนำเครื่องพิมพ์ดีดที่ชำรุดใช้งานไม่ได้มาแปรสภาพเป็นวัสดุฝึก
แต่ถ้าหากโดยสภาพของพัสดุผุพัง ไม่สามารถนำไปแปรสภาพได้ก็ให้ทำลายโดยการเผา หรือ ฝัง เป็นต้น

การดำเนินการตามข้อ 1 – 4 โดยปกติจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่หัวหน้า

ส่วนราชการสั่งการ และสำหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการ

เจ้าของงบประมาณก่อนด้วย

เงินทีได้จากการจำหน่ายพัสดุ  ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ  หรือข้อตกลง

ในส่วนท่ีใช่เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือแล้วแต่กรณี  (ระเบียบฯ ข้อ 158)

การจำหน่ายเป็นสูญ (ระเบียบฯ ข้อ 159)

ในกรณีท่ีพัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้  หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควร

ดำเนินการตามระเบียบข้อ  157  ให้จำหน่ายพัสดุน้ันเป็นสูญ  ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปน้ี

1. ถ้าพัสดุน้ันมีราคาซ้ือ  หรือราคารวมกันไม่เกิน  500,000 บาท  ให้หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ

2. ถ้าพัสดุน้ันมีราคาช้ือ  หรือได้มารวมกันเกิน  500,000   บาท  ให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลงัหรือ

ส่วนราชการท่ีกระทรวงการคลังมอบหมายท่ีจะเป็นผู้พิจารณา
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การลงจำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน

เมื่อได้ดำเนินการจำหน่วยพัสดุแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที

แล้วแจ้งให้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค  แล้วแต่กรณีทราบภายใน  30  วัน

นับแต่วันลงจ่ายพัสดุน้ัน  สำหรับการจำหน่ายเป็นสูญ ให้แจ้งให้กระทรวงการคลังหรือส่วนราชการท่ีกระทรวงการคลัง

มอบหมาย ทราบด้วย  และพัสดุซ่ึงต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาทีก่ฎหมาย

กำหนดด้วย  (ระเบียบฯ ข้อ 160)

กรณีท่ีพัสดุของทางราชการเกิดการชำรุด  เส่ือมคุณภาพ  หรือสูญไป   หรือไม่จำเป็นไม่ต้องใช้ในราชการต่อไป

ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 155 และได้ดำเนินการตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่เกี ่ยวข้อง

หรือระเบียบน้ีอนุโลม  แล้วแต่กรณีเสร็จส้ินแล้ว  ถ้าไม่มีระเบียบอ่ืนใดกำหนดไว้เป็นกาลเฉพาะ  ให้ดำเนินการตามข้อ

157  ข้อ 158  ข้อ 159  และ  160 โดยอนุโลม  (ระเบียบฯ ข้อ 161)

หน้าท่ีความรับผิดชอบของผูท่ี้เก่ียวข้องกับการตรวจสอบพสัดุประจำป ีและการจำหนา่ยพัสดุ

1.  หน้าท่ีของหัวหน้าส่วนราชการ หรือ ผู้ท่ีได้รับมอบอำนาจ

1.1 แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ หรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามระเบียบพัสดุฯ ข้อ

155  (ห้ามแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุเป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี)

1.2 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากเจา้หน้าท่ีผู้ตรวจสอบพัสดุประจำปี

1.3 กรณีมีพัสดุชำรุดเส่ือมสภาพ และเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเส่ือมสภาพ เน่ืองจากการใช้งานตามปกติ

หรือสูญหายไปตามธรรมชาต ิ ให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาส่ังการให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไปได้โดยไม่ต้องแต่งต้ัง

คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง

1.4 กรณีที่เห็นได้ชัดเจนว่ามีพัสดุชำรุด  เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไป

ตามธรรมชาตหิรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการตอ่ไป  หัวหน้าส่วนราชการพจิารณาส่ังการให้ดำเนินการจำหนา่ยต่อไป
1.5 แต่งต้ังกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (ตามระเบียบฯ ข้อ 156)

1.6 พิจารณารายงานผลการสอบหาขอ้เท็จจริง จากกรรมการฯ

- กรณีไม่ต้องหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง  ส่ังการให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุ  ตรวจสอบสภาพพัสดุและเสนอวิธีการจำหน่าย

แล้วพิจารณาอนุมัติให้จำหน่าย  แจ้งให้กระทรวงการคลังและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบต่อไป

- กรณีต้องหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง  ให้แต่งต้ังคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดทางแพ่ง

2.  หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีพัสดุ

2.1 จัดเตรียมรายการทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงาน และเอกสารท่ีเก่ียวข้องให้ครบถ้วนเพ่ือการตรวจสอบ

ของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี

2.2 อำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ในการตรวจสอบพัสดุ

2.3 เสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการจำหน่ายพัสดุ  ชำรุดเสื่อมสภาพ  เพื่อให้หัวหน้าส่วนราชการ

พิจารณาส่ังการ

2.4 เสนอแต่งต้ังคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุ ชำรุดเส่ือมสภาพ ต่อหัวหน้าส่วนราชการ

2.5 ลงจ่ายพัสดุ ตามท่ีได้รับการอนุมัติให้จำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน

2.6 รวบรวมเอกสารท่ีเก่ียวข้อง กับการตรวจสอบพัสดุประจำปี รายงานให้กระทรวงการคลังและสำนักงาน

การตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคแล้วแต่กรณีทราบ
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3.  หน้าท่ีคณะกรรมการตรวจสอบพสัดุ

3.1 ตรวจการรับการจ่ายของพัสดุ  ของงวดต้ังแต่วันท่ี 1 ตุลาคม ปีก่อน ถึง 30 กันยายน  ปีปัจจุบัน

ว่าถูกต้องหรือไม่

3.2 ตรวจนับจำนวนวัสดุคงเหลือ  ณ  วันท่ี  30  กันยายน  เฉพาะวัสดุท่ียังไม่เบิกไปใช้ว่าคงเหลือตรงตาม

บัญชีวัสดุหรือไม่  (วัสดุท่ียังไม่ได้นำไปใช้)
3.3 ตรวจนับจำนวนครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ท้ังในหน่วยงาน  ณ วันท่ี  30  กันยายน  ว่ามีครุภัณฑ์คงเหลือและมีความถูกต้อง

ตามทะเบียนครุภัณฑ์ท่ีได้บันทึกไว้หรือไม่  และตรวจสภาพของครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่ท้ังหมดในหน่วยงานว่ามีความชำรุด เส่ือมสภาพ

หรือสูญไป  เพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ

3.4 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี ต่อผู้แต่งต้ัง  ภายใน 30  วันทำการ  โดยนับต้ังแต่วันเร่ิม

ดำเนินการตรวจสอบพัสดุ

4.  หน้าท่ีของคณะกรรมการสอบหาขอ้เท็จจริง

4.1 ตรวจสอบสภาพพัสดุ  ท่ีชำรุด เส่ือมสภาพ  สูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ  ตามท่ีคณะกรรมการ

ตรวจสอบพัสดุ เสนอหรือไม่

4.2 พิจารณาว่าพัสดุแต่ละรายการท่ีชำรุด  เส่ือมสภาพ  หรือสูญไป น้ัน  เพราะสาเหตุใด  และต้องมีผู้รับผิด

ทางแพ่งหรือไม่  โดยสอบถามจากบุคคลท่ีเก่ียวข้องกับการใช้พัสดุน้ัน  และจะต้องตรวจสอบหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง  เช่น

การซ่อมแซม  บำรุงรักษาพัสดุน้ัน

ผังแสดงขัน้ตอนการจำหนา่ยโดยวธีิการขาย
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ผังแสดงขัน้ตอนการจำหนา่ยพัสดุ


