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                                                                   บันทึกขอความ 
สวนราชการ    ..................................(หนวยราชการ)................  โทร  ...................................................................................... 
ท่ี  ..........................................................................................     วันท่ี    ................................................................................... 
เรื่อง   ขอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป ปงบประมาณ .......................................   

เรียน   ผูวาราชการจังหวัด..................... 

ตนเรื่อง   
 เน่ืองจากใกลจะสิ้นปงบประมาณพ.ศ. ............... เพ่ือใหการบริหารพัสดุเปนไปดวยความเรียบรอย และตาม

มาตรา 113 แหงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด
โรงพยาบาล................................................  จึงมีความประสงคจะขออนุมัติแตงตั้งผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใชเปน
เจาหนาท่ีตามความจําเปน เพ่ือตรวจสอบการรับจายพัสดุในงวด 1 ปท่ีผานมา (1 ตุลาคม ...............) และตรวจนับพัสดุประจํา
เภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวด (30 กันยายน .................)   

ขอเท็จจริง 
เพ่ือใหการบริหารพัสดุเปนไปดวยความเรยีบรอย และตามมาตรา 113 แหงตามพระราชบัญญัติการจดัซื้อจัดจาง

และการบริหารพัสดภุาครัฐ พ.ศ. 2560  สํานักงานสาธารณสุขจังหวัด.......................โรงพยาบาล...........................................  
จึงมีความประสงคจะขออนุมตัิแตงตั้งผูรับผดิชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใชเปนเจาหนาท่ีตามความจําเปน เพ่ือตรวจสอบการ
รับจายพัสดุในงวด 1 ปท่ีผานมา (1 ตุลาคม ......) และตรวจนับพัสดปุระจําเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันสิน้งวด (30 กันยายน .......)   

ขอกฎหมาย  
1. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 213 14ภายใน

เดือนสุดทายกอนสิ้นปงบประมาณของทุกป ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือหัวหนาหนวยพัสดุตามขอ ๒๐๕ แตงตั้งผูรับผิดชอบ
ในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใชเปนเจาหนาท่ีตามความจําเปน เพ่ือตรวจสอบการรับจายพัสดุในงวด ๑ ปท่ีผานมา และตรวจนับ
พัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดน้ัน14     

2. ผูวาราชการจังหกวัดชัยภูมิ  มอบอํานาจให.....................................................................มีอํานาจในการ
.....................................................................................................................................................................................................
ตามคําสั่งจังหวัดชัยภูมิท่ี ...................................................................................... (แกไขตามคําสั่งท่ีไดรบัมอบอํานาจในแตละป) 

ขอพิจารณาและขอเสนอ   

เพ่ือใหการบรหิารพัสดุเปนไปดวยความเรียบรอย  และถูกตองตามระเบียบ กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัด
จางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  จึงขออนุมัติแตงตั้งกรรมการตรวจสอบพัสดุของ.............(หนวยราชการ)..............   
ดังรายละเอียดในคําสั่งแตงตั้งท่ีแนบมาพรอมน้ี 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  หากชอบโปรดลงนามในคําสั่งท่ีแนบมาพรอมน้ี    

          ลงช่ือ.................................................เจาหนาท่ี                                                 
                                                                        (.....................................) 

                                                    ตําแหนง............................................... 
.เรียน  ผูวาราชการจังหวัดชัยภูม ิ

-  เพ่ือโปรดทราบและลงนาม                                                    
       
            (......................................)หัวหนาเจาหนาท่ี 
      ตําแหนง................................................ 
หมายเหตุ   กรณีแตงตั้งเจาหนาท่ีตรวจสอบพัสดุคนเดียวใชคําวา “แตงตั้งเจาหนาท่ีตรวจสอบพัสดุประจําป” 
               หากตองตรวจสอบพัสดุจํานวนมาก สามารถแตงตั้งคณะกรรมการหลายคนได 



สํานักงานเขตสุขภาพที่ 9  จังหวัดนครราชสีมา  ชยัภูม ิ บุรีรัมย  สุรินทร  (นครชัยบุรินทร) 
คูมือแบบแนวทางการการปฏบิัติงานงานพัสดุ 

3 

 

     
คําสั่งจังหวัด......................... 

ท่ี ................../…………………………….. 
                เรื่อง   แตงตั้งเจาหนาท่ีตรวจสอบพัสดุประจําป..........................................................   
 
 

เพ่ือใหการดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป....................................เปนไปดวยความเรียบรอย และตามมาตรา 
113 แหงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

  ฉะน้ัน   อาศัยอํานาจตามความในขอ  213    แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงมีคําสั่งใหเจาหนาท่ีตอไปน้ีเปนคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุของ.............(หนวย
ราชการ)..............        ดังน้ี 

ก. ครุภัณฑ.................................................ประกอบไปดวย 
                   ๑. นาย/นาง/นางสาว.....................................................ตําแหนง......................................ประธานกรรมการ    
                   ๒. นาย/นาง/นางสาว....................................................ตําแหนง......................................กรรมการ    
                   3. นาย/นาง/นางสาว....................................................ตําแหนง......................................กรรมการ    
        ข. ท่ีดิน สิ่งกอสราง........................................................ประกอบดวย 
                   ๑. นาย/นาง/นางสาว.....................................................ตําแหนง......................................ประธานกรรมการ    
                   ๒. นาย/นาง/นางสาว....................................................ตําแหนง......................................กรรมการ    
                   3. นาย/นาง/นางสาว....................................................ตําแหนง......................................กรรมการ    

ค. วัสดุ..................................................ประกอบดวย 
                   ๑. นาย/นาง/นางสาว.....................................................ตําแหนง......................................ประธานกรรมการ    
                   ๒. นาย/นาง/นางสาว....................................................ตําแหนง......................................กรรมการ    
                   3. นาย/นาง/นางสาว....................................................ตําแหนง......................................กรรมการ    
 

ใหเจาหนาที่ตามคําสั่งนี้ดําเนินการ 1 4ตรวจสอบการรับจายพัสดุในงวด ๑ ปที่ผานมา และตรวจนับพัสดุ
ประเภทที่คงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น 14(1 ตุลาคม ..............ถึงวันท่ี 30 กันยายน ...........) โดยเร่ิมตรวจสอบพัสดุ
ในวันเปดทําการวันแรกของปงบประมาณเปนตนไป (2 ตุลาคม .........) วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยู
ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม  มีพัสดุใดชํารุด  เสื่อมสภาพ  หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชใน
หนวยงานตอไป แลวใหเสนอรายงานผลการตรวจสอบภายใน 30 วันทําการ (........พฤศจิกายน ............) นับแตวันเร่ิม
ดําเนินการตรวจสอบพัสดุ  และรายงานผลใหทราบ   
                  ท้ังน้ี   ตั้งแตบัดน้ีเปนตนไป 
                                                          สั่ง  ณ  วันท่ี................................................ 
 
  
 
 
 
 

(........................................................) 
...(หน.หนวยราชการ)......  ปฏิบตัริาชการแทน  

ผูวาราชการจังหวัดนครราชสีมา 
 



สํานักงานเขตสุขภาพที่ 9  จังหวัดนครราชสีมา  ชยัภูม ิ บุรีรัมย  สุรินทร  (นครชัยบุรินทร) 
คูมือแบบแนวทางการการปฏบิัติงานงานพัสดุ 

4 

 

                                                                   บันทึกขอความ 
สวนราชการ    ..................................(หนวยราชการ)................  โทร  ...................................................................................... 
ท่ี  .......................................................................................... วันท่ี    ................................................................................... 
เรื่อง   รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป................................................... 
เรียน   ผูวาราชการจังหวัด........................... 

     เรื่องเดิม   

     ตามคําสั่งจังหวัด...............  ท่ี  .........../..............  ลงวันท่ี  .................................. แตงตั้งขาพเจา ผูมีนามทายน้ี
เปนคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป..........  รายการ.....(วัสดุ/ครุภัณฑ/ท่ีดิน สิ่งกอสราง)........................ ของ...................
(หนวยราชการ)................  เพ่ือใหดําเนินการตรวจสอบการรับจายในงวด 1 ปท่ีผานมา 14และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยู
เพียงวันสิ้นงวดน้ัน 1 4(1 ตุลาคม ........... ถึงวันท่ี 30 กันยายน ...........) โดยเริ่มตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของ
ปงบประมาณเปนตนไป (....... ตุลาคม ...........) วาการรับจายถูกตองหรือไม พัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียน
หรือไม  มีพัสดุใดชํารุด  เสื่อมสภาพ  หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชในหนวยงานตอไป แลวใหเสนอ
รายงานผลการตรวจสอบภายใน 30 วันทําการ  ดังความละเอียดแจงแลว  น้ัน   

           ขอเท็จจริง  

                   บัดน้ี คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป...............ไดดําเนินการตรวจสอบแลว  ปรากฏผลดังน้ี 
1. การรับจายถูกตองหรือไม           ถูกตอง       ไมถูกตอง 
2. มีพัสดุคงเหลือมีตัวอยูตรงตามบัญชีหรือทะเบียน         ตรงตามบัญชี  ไมตรงตามบัญชี 
3. มีพัสดุชํารุด เสื่อมสภาพ หรือสญูไป หรือพัสดุใดไมจําเปนตองใชในหนวยงานตอไป 
  ไมม ี
  มีพัสดุชํารุด  เน่ืองจากใชงานในราชการมาเปนระยะเวลานาน 
  มีพัสดุเสื่อมสภาพ  เน่ืองจากหมดอายุการใชงาน 
  มีพัสดสุูญไป เพราะเหตุใด.......................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
  มีพัสดไุมจําเปนตองใชในหนวยงาน  เพราะเหตุใด....................................................................... 

.......................................................................................................................................................................................... 
ดังรายละเอียดท่ีแนบมาพรอมน้ี 

  ขอพิจารณาและขอเสนอ 

                 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณาดําเนินการสงสําเนารายงานไปยังสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และ.........
หนวยงานตนสังกัด..........(ถามี)  ดวย 

         ลงช่ือ..................................................ประธานกรรมการ 
                                                (.....................................) 

                                                    ตําแหนง................................................ 

      ลงช่ือ..................................................กรรมการ  
                                                           (......................................) 

                                                     ตําแหนง................................................ 

      ลงช่ือ..................................................กรรมการ  
                                                           (......................................) 

                                                     ตําแหนง................................................ 
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เรียน  ผูวาราชการจังหวัด...................... 

ไดตรวจสอบแลวเห็นวา คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปไดปฏิบัติตามระเบียบ   จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
ทราบ และพิจารณาลงนามในหนังสือสงสํานักงานตรวจเงินแผนดิน และ.........หนวยงานตนสังกัด..........(ถามี)  ดวย   

          ลงช่ือ..................................................หัวหนาหนวยพัสดุ 
                                                (.....................................) 

                                                    ตําแหนง................................................ 
 
 

เรียน    ผูวาราชการจังหวัด...................... 
- เพ่ือโปรดทราบและลงนาม          

 
 

          (......................................)หัวหนาเจาหนาท่ี 
       ตําแหนง................................................ 

 
 
 

 
                                                    หวัหนาเจาหนาท่ี                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป..................................(1 ตุลาคม ....ถึง 30 กันยายน....) 

ทราบ/ลงนาม 
 
 

(........................................................) 
...(หน.หนวยราชการ)......  ปฏิบัตริาชการแทน  

ผูวาราชการจังหวัดชัยภูม ิ

 



สํานักงานเขตสุขภาพที่ 9  จังหวัดนครราชสีมา  ชยัภูม ิ บุรีรัมย  สุรินทร  (นครชัยบุรินทร) 
คูมือแบบแนวทางการการปฏบิัติงานงานพัสดุ 

6 

 

............หนวยงาน........................... 
ขอมูล ณ วันท่ี........................................... 

ลําดับ
ที่ 

หมวดประเภท/รายการวัสด ุ
หนวย
นับ 

ยอดยกมา ณ 30 
กันยายน......... 

(1 ตุลาคม ........-30 กันยายน........) 
มูลคาคงคลัง ณ 30 

กันยายน......... 
รับ จาย 

จํานวน

หนวย 
จํานวน

เงิน 
จํานวน
หนวย 

จํานวน
เงิน 

จํานวน
หนวย 

จํานวน
หนวย 

จํานวน
เงิน จํานวนเงิน 

หมวดประเภทวัสดุ...............          
1           
2           
3           
หมวดประเภทวัสดุ...............          
1           
2           
3           
หมวดประเภทวัสดุ...............          
1           
2           
3           
หมวดประเภทวัสดุ...............          
1           
2           
3           
 
                                             ลงช่ือ..................................................ประธานกรรมการ 
                                                            (...............................................) 
                                         ลงช่ือ..................................................กรรมการ 
                                                             (.................................................) 
                                         ลงช่ือ..................................................กรรมการ 
                                                                       (..................................................) 

 
 
 
 

สรุปการรับ-จายพัสดุ ประจําปงบประมาณ .................. 
..................หนวยราชการ................................ 

ขอมูล ณ วันท่ี.................................... 

ลําดับ ประเภท 
ยอดยกมา       
30 กย. ..... 

รับระหวางป จายระหวางป มูลคาคงคลัง 

1 วัสดุสาํนักงาน     
2 วัสดุคอมพิวเตอร     
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3 วัสดุงานบานงานครัว     
4 ฯลฯ     
5      
 ฯลฯ     
      
 ฯลฯ     
      
 ฯลฯ     
      
 ฯลฯ     
      

 
 
                                             ลงช่ือ..................................................ประธานกรรมการ 
                                                            (...............................................) 
                                         ลงช่ือ..................................................กรรมการ 
                                                             (.................................................) 
                                         ลงช่ือ..................................................กรรมการ 
                                                                       (..................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ท่ี....................................................                            .........(หนวยงาน)..............................                 
                                                      ท่ีอยู................................................ 

                                           .............................................     

เรื่อง   รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป ................ 

เรียน  ผูอํานวยการสํานักตรวจเงินแผนดินจังหวัด..................,นายแพทยสาธารณสุขจังหวัดชัยภูมิ, สสอ............................... 

อางถึง  ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

สิ่งท่ีสงมาดวย    รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป  ............  จํานวน  ...........  ชุด 

  ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ท่ีอางถึง กําหนด
ในขอ 213 14ภายในเดือนสุดทายกอนสิ้นปงบประมาณของทุกป ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ หรือหัวหนาหนวยพัสดุตามขอ ๒๐๕ 
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แตงตั้งผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใชเปนเจาหนาท่ีตามความจําเปน เพ่ือตรวจสอบการรับจายพัสดุในงวด ๑ ปท่ีผาน
มา และตรวจนับพัสดุประเภทท่ีคงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวด เมื่อตรวจสอบพัสดุแลวใหสงสําเนารายงานให14สํานักตรวจเงินแผนดิน 14 
น้ัน14      

  บัดน้ี  .........(หนวยราชการ).........................  ไดดําเนินการตรวจสอบพัสดุดังกลาวเสร็จเรียบรอยแลว  ตาม
รายละเอียดในรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปท่ีแนบมาพรอมน้ี 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
                     ขอแสดงความนับถือ 
 
 
                    
 
 
 
 
 
 
 
 
................งาน/กลุมงาน...................... 
โทร ............................ 
โทรสาร ........................... 
 
 
 
 
 
 
 

สรุปการตรวจสอบทรัพยสิน ประจําปงบประมาณ .................. 
..................หนวยราชการ................................ 

ขอมูล ณ วันท่ี.................................... 

ลําดับ ประเภท 
 

     รายการ 
หมายเลขครภุัณฑ   สภาพการใชงาน   หมายเหต ุ

1 ครุภณัฑสาํนักงาน     
2 .........................     
3 ...........................     
4 ครุภณัฑคอมพิวเตอร     
5 .....................     
4 ............................     
5 ครุภณัฑ..............ฯลฯ     
4 ..................     
5 ..................     

  (.............................................) 
 .................หน.หนวยราชการ............. 
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4 .......................     
5   ฯลฯ     
4      
5      
4      
5      
4      
5      
4      
5      
4      
5      

 
 
                                             ลงช่ือ..................................................ประธานกรรมการ 
                                                            (...............................................) 
                                         ลงช่ือ..................................................กรรมการ 
                                                             (.................................................) 
                                         ลงช่ือ..................................................กรรมการ 
                                                                       (..................................................) 
 

สรุปการตรวจสอบท่ีดินส่ิงปลูกสราง ประจําปงบประมาณ .................. 
..................หนวยราชการ................................ 

ขอมูล ณ วันท่ี.................................... 

ลําดับ ประเภท 
 

     รายการ 
หมายเลขครภุัณฑ   สภาพการใชงาน   หมายเหต ุ

1 ท่ีดิน     
2 .........................     
3 ...........................     
4 อาคาร...................     
5 .....................     
4 ............................     
5 บานพัก.......................     
4 ..................     
5 ..................     
4 ท่ีจอดรถ......................     
5      
4      
5 รั้ว.............................     
4       ฯลฯ     
5      
4      
5      
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4      
5      
4      
5      

 
 
                                             ลงช่ือ..................................................ประธานกรรมการ 
                                                            (...............................................) 
                                         ลงช่ือ..................................................กรรมการ 
                                                             (.................................................) 
                                         ลงช่ือ..................................................กรรมการ 
                                                                       (..................................................) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 


