
บทท่ี ๘ การสํารวจพัสดุ 

 

๑.  ความมุงหมาย 

๑.๑  เพ่ือตรวจสอบจํานวนพัสดุคงเหลือในคลังเก็บพัสดุวาถูกตองเรียบรอยตรงกับบัญชีคุมหรือไม 

๑.๒  เพ่ือแกไขความผิดพลาดในการลงบัญชีของเจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุ และในการปฏิบัติงาน 

ของเจาหนาท่ีคลังเก็บพัสดุ   

๒.  สาเหตุความผิดพลาดท่ีเกิดจากการปฏิบัติงานตามปกติ 

๒.๑  ความผิดพลาดในการลงบัญชีของเจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุ ไดแก 

๒.๑.๑  หลักฐานการรับพัสดุไมตรงกับพัสดุท่ีไดรับจริง  เชน การเรียกหนวยนับ หรือการลง 

จํานวนในรายงานตรวจรับพัสดุผิดพลาด  ทําใหการลงบัญชีและการจายพัสดุคลาดเคลื่อน 

๒.๑.๒  ความสับสนในการเรียกชื่อพัสดุหรือหมายเลขพัสดุ  ทําใหลงบัญชีพัสดุผิดรายการ 

๒.๑.๓  ลงจํานวนผิดหรือตัดยอดผิด และความผิดพลาดอ่ืนๆ   

๒.๒  ความผิดพลาดในการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีคลังเก็บพัสดุ ไดแก   

๒.๒.๑  รับพัสดุไมตรงกับหลักฐานการรับ  

๒.๒.๒  เก็บพัสดุไมตรงตามตําแหนงท่ีเก็บ   

๒.๒.๓  จายพัสดุไมตรงกับเอกสารการจายพัสดุ 

๒.๒.๔  จายพัสดุขาดหรือเกินจํานวนสั่งจาย  

๓.  แบบการสํารวจพัสดุ  (TYPE OF INVENTORY) 

การสํารวจพัสดุ  แบงออกเปน ๓ แบบ  คือ 

๓.๑  การสํารวจพัสดุแบบประจําหรือหมุนเวียน (CYCLE INVENTORY) หมายถึง การตรวจสอบ 

จํานวนพัสดุแตละประเภทหมุนเวียนกันไปตามระยะเวลาท่ีไดกําหนดไว 

๓.๒  การสํารวจพัสดุแบบสมบูรณ  (COMPLETE INVENTORY) หมายถึง การตรวจสอบจํานวน 

พัสดุทุกประเภทพรอมกันภายในกําหนดเวลาเดียวกัน 

๓.๓  การสํารวจพัสดุแบบพิเศษ  (SPECIAL INVENTORY)  หมายถึง  การตรวจสอบจํานวนพัสดุ 

ซ่ึงจะกระทําในทุกโอกาสโดยไมตองกําหนดระยะเวลาและจะเปนการตรวจสอบจํานวนพัสดุรายการใดรายการหนึ่ง 

หรือประเภทใดประเภทหนึ่งก็ไดเม่ือมีความจําเปน หรือตามคําสั่งของผูบังคับบัญชา ในกรณีดังตอไปนี้    

๓.๓.๑  คลังเก็บพัสดแุจงวา ไมมีพัสดุจาย  (WAREHOUSE REFUSAL) หรือมีแตไมพอจาย 

๓.๓.๒  ยอดคงเหลือในบัญชีคุมพัสดุลดลงเปนศูนย  แตยังมีพัสดุเหลืออยู 

๓.๓.๓  พบขอบกพรองในการโอนหรือเปลี่ยนประเภทพัสดุ 

๓.๓.๔  เจาหนาท่ีคลังเก็บพัสดุตรวจพบพัสดุเกิน หรือขาดจํานวนภายในหีบหอ 

๓.๓.๕  ตองการทราบจํานวนแทจริงของพัสดุในขณะใดขณะหนึ่ง 

๓.๓.๖  มีการโจรกรรมเกิดข้ึน 

๓.๓.๗  เกิดภัยธรรมชาติ  ทําใหพัสดุเสียหายหรือสูญหาย 

๓.๓.๘  เกิด... 
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๓.๓.๘  เกิดอัคคีภัย 

๓.๓.๙  เกิดภัยจากสงคราม 

๓.๓.๑๐  เม่ือมีกรณีท่ีทําใหสงสัยในจํานวนพัสดุวาจะไมตรงกับบัญชีคุมพัสดุ 

๔.  วธิีการสํารวจพัสดุ  (METHOD OF INVENTORY) 

วิธีการสํารวจพัสดุ  แบงออกเปน ๒ วิธี  คือ 

๔.๑  วิธีปดคลังเก็บพัสดุ (CLOSED WAREHOUSE) หมายถึง การตรวจสอบจาํนวนพัสดุ 

โดยหยุดทําการรับจายในขณะท่ีตรวจสอบจํานวนพัสดุประเภทนั้นๆ (ยกเวนการเบิกพัสดุท่ีมีความเรงดวน 

(PRIORITY REQUISITION)  ใหเบิกจายได)  วิธีนี้จะดําเนินการตามแบบสมบูรณ  หรือแบบหมุนเวียนก็ได   

เม่ือถึงกําหนดวันสํารวจพัสดุ (INVENTORY DEADLINE DATE) คลังเก็บพัสดุจะตองหยุดรับจาย 

พัสดุทุกประเภทในกรณีท่ีเปนการสํารวจแบบสมบูรณ  หรือสํารวจแตละประเภทในกรณีท่ีเปนการสํารวจแบบ 

หมุนเวียน เจาหนาท่ีตองปฏิบัตโิดยเร็วเพ่ือมิใหมีการปดคลังเก็บพัสดุเปนเวลานาน และเม่ือสํารวจเสร็จแลว จะตอง 

เปดคลังเก็บพัสดุทําการรับจายพัสดุตอไปทันที    

การสํารวจโดยวิธีนี้มีความแนนอนมากกวาวิธีเปดคลัง แตทําใหการเบิกจายพัสดหุยุดชะงัก ฉะนั้น 

จึงมักจะทําการสํารวจตามแบบหมุนเวียน (CYCLE INVENTORY) มากกวาทําการสาํรวจตามแบบสมบูรณ  

(COMPLETE INVENTORY)  ท้ังนีเ้พราะพัสดุประเภทอ่ืนท่ียังมิไดสํารวจ  คลังเก็บพัสดุยังคงรับจายไดตามปกติ 

ซ่ึงจะทําใหการเบิกจายไมหยุดชะงัก 

๔.๒  วธิีเปดคลังเก็บพัสดุ  (OPEN  WAREHOUSE)  หมายถึง  การตรวจสอบจํานวนพัสดุไมวา 

จะเปนพัสดุประเภทใดก็ตาม ในขณะทําการตรวจนับก็ยังคงทําการรับจายพัสดุประเภทนั้นไดตามปกติ  ท้ังนี้ 

ใหลงหลักฐานการรับจายไวดานหลังของบัตรตรวจนับพัสดุ  (INVENTORY COUNT CARD) วิธีนี้จะดําเนินการ

สํารวจตามแบบสมบูรณหรือแบบหมุนเวียนก็ได   

๕.  ระยะเวลาการสํารวจพัสดุ  (FREQUENCY OF INVENTORY) 

การสํารวจพัสดุตามระยะเวลา ใหตรวจนับพัสดุท่ีเก็บรักษาอยูในคลังพัสดตุามระยะเวลาท่ีกําหนดไว  

โดยใหคลังหนวยและคลังใหญตรวจนับพัสดุทุกประเภทอยางนอยปละ ๑  ครั้ง  ตามวงรอบของปงบประมาณ  

ยกเวนการสํารวจชิ้นอะไหล วัสดุในการซอม สราง หรือผลิต สําหรับคลังใหญท่ีมีจํานวนรายการ 

พัสดุตั้งแต ๕๐,๐๐๐ รายการข้ึนไปใหทําการสํารวจ ๓ ปตอครั้ง  

๖.  หนาท่ีและความรับผิดชอบในการเตรียมการสํารวจพัสดุ  

๖.๑  ผูมีอํานาจอนุมัติใหสํารวจพัสดุ  มีดังนี้ 

๖.๑.๑  การสํารวจพัสดุของคลังใหญ  ใหผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังใหญเปนผูอนุมัติ 

๖.๑.๒  การสํารวจพัสดุในคลังหนวย เนื่องจากคลังหนวยไมมีหนวยตรวจสํารวจพัสดุ  

จึงใหเจาหนาท่ีคลังพัสดุสํารวจพัสดุท่ีเก็บรักษาอยูในคลังตามความเหมาะสม สําหรับการปรับยอดพัสดุจะกระทําได 

ในเม่ือมีการจัดประเภทพัสดุใหม นอกนั้นจะตองไดรับอนุญาตจากคลังใหญกอน  ยกเวนพัสดุประเภทท่ีกําหนด 

ใหอยู... 
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ใหอยูในความรับผิดชอบของทุกสวนราชการ ใหหัวหนาสวนราชการท่ีรับผิดชอบพัสดุพิจารณาปรับยอดพัสดุนั้นได  

๖.๒   การจัดหนาท่ีสํารวจพัสดุ  การตรวจสอบจํานวนพัสดุเปนหนาท่ีของเจาหนาท่ี หนวยตรวจ 

และสํารวจพัสดุ   โดยจัดแบงเจาหนาท่ีออกเปนชุด (INVENTORY TEAM)  ตามความเหมาะสม   

สําหรับคลังพัสดุใดท่ีไมมีหนวยตรวจและสํารวจพัสดุ  ใหจัดเจาหนาท่ีพัสดุอ่ืนๆ ดําเนินการ 

สํารวจพัสดุตอไป 

๖.๓  หนวยท่ีมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการสํารวจพัสดุ  มีดังนี้ 

๖.๓.๑  หนวยตรวจและสํารวจพัสดุ  (INVENTORY AND INSPECTION UNIT) 

๖.๓.๒  หนวยควบคุมเอกสาร  (DOCUMENT CONTROL UNIT) 

๖.๓.๓  หนวยบัญชีคุมพัสดุ  (STOCK RECORD UNIT) 

๖.๓.๔  หนวยเก็บรักษาและจายพัสดุ  (STORAGE AND ISSUE UNIT) 

๗.  การเตรียมการสํารวจพัสดุ (PREPARATORY STEPS FOR INVENTORY) กอนดําเนินการสํารวจพัสดุ   

หนวยท่ีมีหนาท่ีและรับผิดชอบในการสํารวจพัสดุจะตองเตรียมการ  ดังนี้ 

๗.๑  หนวยตรวจและสํารวจพัสดุ 

๗.๑.๑  จัดทําแผนกําหนดการสํารวจพัสด ุ            

(ตัวอยาง) 

แผนการสํารวจจํานวนพัสดุ 

ประเภทพัสดุ 
วันสังเกตการณ

ท่ัวไป 

วันเตรียมบัตร 

ตรวจนับพัสดุ 

วันตัด 

เลขทะเบียนเอกสาร

การเบิกจาย 

วันตรวจนับ

พัสดุ 

วันเสร็จสิ้นการ

ตรวจนับพัสดุ 

๘๔๐๕ ๓ ต.ค.๕๖ ๗ ต.ค.๕๖ ๑๐ ต.ค.๕๖ ๑๑ ต.ค.๕๖ ๒๑ ต.ค.๕๖ 

 

๗.๑.๒  รายงานขออนุมัติแผนการสํารวจพัสด ุและแจงใหหนวยท่ีเก่ียวของทราบกอนวนั 

เริ่มนับพัสดุ ๗ วัน 

๗.๑.๓  สังเกตการณท่ัวๆ ไปกอนวันนับพัสดุ โดยดําเนินการรวมกับเจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุ 

และเจาหนาท่ีคลังเก็บพัสดุ  เพ่ือหาสาเหตุหรือขอขัดของตางๆ ท่ีอาจเกิดข้ึน   

๗.๑.๔  ประสานเจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุและเจาหนาท่ีคลังเก็บพัสดุเพ่ือใหทราบถึงประเภท 

พัสดุ และเลขทะเบียนเอกสารของพัสดุท่ีจะสํารวจวามีเอกสารการเบิกจายฉบับใดบางท่ีกําลังอยูในข้ันดําเนินงาน   

เชน  มีเอกสาร ทอ.๗๕  ฉบับใดบางท่ีหักบัญชีแลวยังไมสงไปใหคลังเก็บพัสดุ หรือฉบับใดยังไมไดทําการหักบัญชี 

หรือสอบถามคลังเก็บพัสดุวา มีเอกสาร ทอ.๗๔ หรือ ทอ.๗๗ ใดบาง ท่ีรับของเขาคลังเก็บพัสดุแลวยังไมสงเอกสาร

นั้น ไปใหเจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุข้ึนบัญชี นอกจากนีใ้หประสานหนวยบริการพัสดุ หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 

ตามความจําเปน 

๗.๒  หนวย... 
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๗.๒  หนวยควบคุมเอกสาร  

๗.๒.๑  กําหนดเลขทะเบียนเอกสารท่ีจะตัดออก (CUT - OFF VOUCHER) โดยขีดเสนใต 

กํากับไวท้ังนี้เพ่ือเตรียมการสํารวจพัสดุตามวันท่ีท่ีแจงไวในแผนกําหนดการตรวจสอบจํานวนพัสดุ 

๗.๒.๒  เรงรัดติดตามเอกสารท่ียังคางปฏิบัติ (เลขทะเบียนเอกสารเหนือเสนท่ีขีดไวใน 

ทะเบียนกลางเอกสารการพัสดุ ทอ.๑๓๔ ) ใหเจาหนาท่ีเก่ียวของปฏิบัติใหเสร็จสิ้นกอนวันนับพัสดุ 

๗.๒.๓  กําหนดเลขทะเบียนเอกสารสําหรับ ทอ.๗๙ ในกรณีท่ีมีการปรับยอดพัสดุ 

๗.๓  หนวยบัญชีคุมพัสดุ 

๗.๓.๑  แกไขขอบกพรองเก่ียวกับบัญชีคุมพัสดุ ซ่ึงตรวจพบในวันสังเกตการณท่ัวๆ ไปกอน 

วันสํารวจพัสดุ 

๗.๓.๒  ลงบัญชีรับจายเอกสารการพัสดุทุกฉบับท่ีมีเลขทะเบียนเอกสาร  กอนเลขทะเบียน 

เอกสารตัดออก (CUT – OFF VOUCHER)  ใหเสร็จสิ้นกอนวันเริ่มนับพัสดุ 

๗.๓.๓  สงเอกสารทุกฉบับท่ีดําเนินการแลวนั้นไปยังคลังเก็บพัสดุ เพ่ือจายพัสดุใหเสร็จสิ้น 

กอนวันเริ่มนับพัสดุ   

๗.๔  หนวยเก็บรักษาและจายพัสดุ   

๗.๔.๑  จัดเก็บพัสดุและบัตรแสดงท่ีเก็บพัสด ุ(ทอ.๑๔๒) ประเภทท่ีจะตองตรวจสอบจํานวน 

ใหถูกตอง  เรียบรอย 

๗.๔.๒  แกไขขอบกพรองท่ีตรวจพบในวันสังเกตการณท่ัวไปใหเรียบรอยกอนวันเริ่มนับพัสดุ 

๗.๔.๓  จายพัสดุตามเอกสารการเบิกจายใหเสร็จสิ้นกอนวันเริ่มนับพัสดุ 

๗.๔.๔  สงเอกสารรับพัสดุทุกฉบับท่ีไดนําพัสดุเขาเก็บแลว และมีเลขทะเบียนเอกสารกอน 

เลขทะเบียนเอกสารท่ีตัดออก ไปยังหนวยบญัชีคุมเพ่ือลงบัญชีใหเสร็จสิ้นกอนวันเริ่มนับพัสดุ 

๗.๔.๕  หยุดดําเนินการรับ - จายพัสดุประเภทท่ีกําลังตรวจสอบจํานวนในกรณีท่ีสํารวจพัสด ุ

โดยวิธีปดคลังจนกวาจะไดรับแจงใหดําเนินการรับ - จายตามปกติตอไปได 

๗.๔.๖  ระงับการยายพัสดุในระหวางตรวจนับ สําหรับการตรวจสอบจํานวนโดยวิธีเปดคลัง 

ใหจายพัสดุไดตามความจําเปน 

๗.๔.๗  การรับ – จายพัสดุ  ในกรณีการสํารวจพัสดโุดยวิธีเปดคลังใหบันทึกรายการรับจาย 

ในบัตรแสดงท่ีเก็บพัสดุ (ทอ.๑๔๒) ดวยทุกครั้ง 

๗.๔.๘  ชวยเหลือเจาหนาท่ีสํารวจจํานวนพัสดุตามความจําเปน 

๘.  การใชบัตรตรวจนับพัสดุ  (ทอ.๗๘)   

๘.๑  บัตรตรวจนับพัสดุ  (ทอ.๗๘)  ๑ บัตร  ใชสําหรับพัสดุรายการเดียวหรือหมายเลขเดียวเทานั้น

๘.๒  ถาพัสดุรายการเดียวหรือหมายเลขเดียวกันนั้นแยกหลายท่ีเก็บ จะตองใชบัตรตรวจนับพัสดุ 

(ทอ.๗๘)  ตามจํานวนท่ีเก็บโดยแยกแหงละ ๑ บัตร 

 

๘.๓  บัตร... 
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๘.๓  บัตรตรวจนับพัสดุ (ทอ.๗๘) ทุกบัตรท่ีนําไปใชในการตรวจสอบจํานวนพัสด ุ จะตองมีการ 

ควบคุมโดยการลงหมายเลขประจําบัตรไว  การกําหนดหมายเลขใหเริ่มตนบัตรท่ี ๑  เปนตนไปตามวงรอบป 

งบประมาณ 

๘.๔  การลงรายการในบัตรตรวจนับพัสดุ (ทอ.๗๘) ในชองตางๆ ดังนี้ (ผนวก ๑) 

๘.๔.๑  “เลขท่ี” ลงเลขท่ีบัตรตรวจนับพัสดุ/พ.ศ. 

๘.๔.๒  “หมายเลขพัสดุและชื่อพัสดุ” ลงหมายเลขและชื่อพัสดุ 

๘.๔.๓  “หนวยนับ” ลงหนวยนับ 

๘.๔.๔  “วันสํารวจ” ลงวันท่ีทําการสํารวจ 

๘.๔.๕  “ราคาหนวยละ” ลงราคาหนวยละพัสดุ 

๘.๔.๖  “ผลการตรวจนับ”  

-  “ท่ีเก็บ” ลงท่ีเก็บพัสดุ 

-  “พัสดุด”ี ลงจํานวนท่ีตรวจนับได 

-  “พัสดุทดลองหรือดัดแปลง” ลงจํานวนท่ีตรวจนับได 

-  “พัสดุชํารุดรอซอม” ลงจํานวนท่ีตรวจนับได  

-  “วัน เดือน ป”  ลงวันเดือนปท่ีทําการการตรวจสอบจํานวนพัสดุ 

๘.๕  เรียงบัตรตามหมายเลขพัสดุ (STOCK NUMBER SEQUENCE)     

๘.๖  วางบัตรใหเสร็จกอนวันตรวจนับ  

๘.๗  หามลงยอดคงเหลือจากบัตรสถิติพัสดุ (STOCK RECORD CARD) กอนการตรวจนับพัสดุ 

๙.  การดําเนินการสํารวจพัสด ุ

เม่ือไดเตรียมบัตรตรวจนับพัสดุและวางตามท่ีเก็บพัสดุเรียบรอยแลว  เม่ือถึงวันสํารวจพัสดุ 

ใหปฏิบัติดังตอไปนี ้

๙.๑  นําบัญชีคุมพัสดุของหนวยบัญชีคุมพัสดุมาประทับหรือเขียนวันสํารวจพัสดุลงในชอง   

“เลขท่ีเอกสาร” และประทับหรือเขียนคําวา “INV”  ไวในชอง “ยอดคงเหลือ” ตามสภาพของพัสดุท่ีจะสํารวจ   

๙.๒  ตรวจสอบหมายเลขพัสดุตามปายกํากับพัสดุกับหมายเลขพัสดุในบัตรตรวจนับพัสดุใหตรงกัน 

๙.๓  ดําเนินการนับพัสด ุ

๙.๔  เม่ือนับเสร็จแลวใหลงจํานวนท่ีนับไดในชอง “ผลการตรวจนับ” พรอมกับลงชื่อผูนับ และวันท่ี 

ทําการตรวจนับในชอง  “นับโดย”   

๙.๕  เปดหีบหอนับจํานวนตามท่ีเห็นสมควร หากไมมีขอสงสัยก็ไมตองเปดออกโดยถือจํานวน  

ขางหีบหอเปนสําคัญ 

๙.๖  พัสดุใดท่ีผูกปายกํากับพัสดุไมเรียบรอย หรือปายขาดหาย หรือมีพัสดุตางชนิดปนกันอยู  

ตองแจงใหนายตรวจพัสดุทําการตรวจสอบและผูกปายใหใหม 

 

๙.๗  ระหวาง... 
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๙.๗  ระหวางการตรวจสอบจํานวนพัสดุ ถาพบวายังมีพัสดุเก็บผิดท่ีอยูในคลังเก็บพัสดุใหแจง 

เจาหนาท่ีคลังเก็บพัสดุเพ่ือจัดเก็บใหเรียบรอย 

๙.๘  เม่ือเจาหนาท่ีตรวจนับพัสดุ  ไดตรวจนับพัสดุเรียบรอยและลงชื่อรับรองจํานวนท่ีนับไดแลว   

ใหผูควบคุมตรวจดูความเรียบรอยอีกครั้งหนึ่ง  ถามีรายการใดเปนท่ีสงสัยวาจะไมถูกตองก็ใหทําการตรวจนับใหม 

แลวลงชื่อไวในชอง  “แกไขโดย”   

๙.๙  เม่ือผูควบคุมไดตรวจสอบเรียบรอยและถูกตองแลว ใหเก็บบัตรตรวจนับพัสดุท้ังหมด โดยเรียง 

ตามหมายเลขพัสดุ ถาปรากฏวาบัตรตรวจนับพัสดุขาดหายไปใหตรวจสอบใหม 

๙.๑๐  บัตรตรวจนับพัสดุทุกบัตร  เม่ือปรับยอดพัสดุเรียบรอยแลว  ใหหนวยสํารวจพัสดุจัดเรียง 

ตามหมายเลขและเก็บไวไมนอยกวา ๑ ป  จึงใหทําลายได  

๑๐.  การรับ-จายพัสดุระหวางการสํารวจพัสดุแบบ “เปดคลัง”       

การสํารวจพัสดุแบบ “เปดคลัง” นี้  การตรวจนับพัสดุและการรับจายพัสดุ จะดําเนินไปพรอมกัน   

จึงใหเจาหนาท่ีคลังเก็บพัสดุปฏิบัติดังนี ้ 

๑๐.๑  การรับจายพัสดุท่ีมีเลขทะเบียนเอกสารหลังเลขทะเบียนเอกสารตัดออก (ใตเสนท่ีขีดไวใน 

บัตรบัญชีคุมพัสดุ และบัตรแสดงท่ีเก็บพัสดุ) ใหลงรายการดานหลังบัตรตรวจนับชองตางๆ ดังนี้ 

๑๐.๑.๑  “หนังสือท่ี” ลงเลขทะเบียนเอกสารการรับหรือจาย  

๑๐.๑.๒  “เขา” ลงจํานวนพัสดุท่ีรับเขามาใหม  

๑๐.๑.๓  “ออก” ลงจํานวนจายพัสดุ 

๑๐.๑.๔ “รวม” ลงยอดรวมท่ีรับเขาหรือจายออก                  

๑๐.๒  การจายพัสดุท่ีมีเลขทะเบียนเอกสารกอนเลขทะเบียนเอกสารท่ีตัดออก (เหนือเสนท่ีขีดไว 

ในบัตรบัญชีคุมพัสดุและบัตรแสดงท่ีเก็บพัสดุ) เปนการจายพัสดุท่ีหนวยบัญชีคุมพัสดุไดลงบัญชีคุมแลว  จึงไมตองลง 

รายการหลังบัตรตรวจนับพัสดุ แตใหจายหรือขนยายพัสดุออกจากที่เก็บตามจํานวนที่ไดสั่งจายไวกอน

ดําเนินการตรวจนับ 

๑๑.  การคํานวณหายอดผลการตรวจนับพัสดุและการเปรียบเทียบยอดบัญช ี(INVENTORY BALANCE) 

เจาหนาท่ีปรับยอด  มีหนาท่ีดําเนินการดังนี ้

๑๑.๑  รับมอบบัตรตรวจนับพัสดุท้ังหมดจากเจาหนาท่ีตรวจนับพัสดุ   

๑๑.๒  กรณีมีการรับเขาจายออกตามท่ีปรากฏดานหลังของบัตรตรวจนับใหคํานวณหายอดผล 

การตรวจนับพัสดุโดยใชสูตร  ดังนี้ 

ผลการตรวจนับ + จํานวนจายออก – จํานวนรับเขา = ยอดผลการตรวจ 

๑๑.๓  นําบัตรตรวจนับพัสดุไปสอดรวมกับบัตรบัญชีคุมพัสดุของหนวยบัญชีคุมพัสดุ 

๑๑.๔  ลงยอดผลการตรวจในบัตรบัญชีคุมพัสดุ (ยอดเหนือ INV) และนํายอดคงเหลือตามบัตร 

บัญชีคุมพัสดุมาลงในชอง “ยอดตามบัญชี” ของบัตรตรวจนับพัสดุ                

 

๑๑.๕  เปรียบ... 
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๑๑.๕  เปรียบเทียบยอดตามบัตรบัญชีคุมพัสดุกับยอดผลการตรวจนับในบัตรตรวจนับพัสดุ 

๑๑.๕.๑  ถามีจํานวนเทากันก็หมายความวา  ยอดคงเหลือตามบัตรบัญชีคุมพัสดุตรงกับ 

ยอดของจริงในคลังเก็บพัสดุ ในกรณีเชนนี้  ใหเขียนคําวา  “NA” (NO  ADJUSTMENT) ลงในชอง “จาก

หรือถึง”  ของบัตรบัญชีคุมพัสดุและในชอง “จํานวนเกินและจํานวนขาด” ของบัตรตรวจนับพัสดุ  ท้ังนี้ไมตอง

ทํารายงานปรับยอดแตอยางใด   

๑๑.๕.๒  กรณียอดไมเทากัน (ขาดหรือเกิน) ใหสํารวจใหมอีกครั้งหนึ่ง แลวใหเจาหนาท่ี 

นับพัสดลุงชื่อรับรองไวในชอง “ตรวจโดย” แลวสงบัตรตรวจนับพัสดุให เจาหนาท่ีปรับยอดเพ่ือตรวจสอบรายการ 

รับจายและอ่ืนๆ หากปรากฏวามียอดขาดเกินเปนท่ีแนชัดใหดําเนินการรายงานขอปรับยอด โดยเขียนคําวา “IAV” 

(INVENTORY ADJUSTMENT VOUCHER) ในชอง “จากหรือถึง” ของบัตรบัญชีคุมพัสดุ และลงเลขท่ีเอกสาร 

ทอ.๗๙  หลังจากไดรับอนุมัติแลวในชอง “เลขท่ีเอกสาร” ของบัตรบัญชีคุมพัสดุ         

๑๑.๕.๓  ขอเลขท่ีเอกสารจากหนวยทะเบียนเอกสาร  เพ่ือเตรียมไวใชเปนหลักฐานใน 

การทํารายงานการปรับยอดพัสดุ ทอ.๗๙   
เลขท่ีเอกสาร ทอ.๗๙ ดังกลาวขางตนใหนํามาลงไวในชอง “เลขท่ีคําสั่ง   

แกบัญชี” ของบัตรตรวจนับพัสดุ (ทอ.๗๘) ดวยเพ่ือเปนการอางอิง เม่ือไดรับอนุมัติใหปรับยอดไดแลว ใหสงบัตร 

ตรวจนับพัสดุ (ทอ.๗๘)  นั้นใหเจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดุ  ลงชื่อในชอง “ลงบัญชีโดย” หลังจากท่ีไดปรับยอดทาง 

บัญชีแลว 

๑๒.  หลักการใชรายงานการสํารวจปรับยอดพัสดุ (ทอ.๗๙) 

๑๒.๑  รายงานการสํารวจปรับยอดพัสดุ (ทอ.๗๙)  ใชในกรณีดังตอไปนี้ 

๑๒.๑.๑  เม่ือตองการปรับยอดพัสดุท่ีมียอดของจริง ไมตรงกับยอดในบัญชีคุมพัสดุ 

อันมีสาเหตุมาจากการจายขาดจายเกิน หรือจายพัสดุผิดประเภท หรือผิดรายการ หรือขอผิดพลาดในการลงบัญช ี

หรือเหตุสุดวิสัยอ่ืนๆ ยกเวนในกรณีท่ีมีการทุจริต  หรือสูญหาย  หรือขาดบัญชี  โดยไมมีเหตุอันสมควร  

๑๒.๑.๒  เม่ือตองการแยกพัสดุท่ีเปนชุดออกเปนรายการยอยหรือรวมรายการยอย 

เขาเปนชุด   

๑๒.๑.๓  เม่ือมีการเปลี่ยนประเภทพัสดุ หรือเปลี่ยนหมายเลขพัสดุ (STOCK  NUMBER)     

๑๒.๑.๔  เม่ือมีการเปลี่ยนสภาพ (CONDITION)  สถานะ หรือลักษณะความสิ้นเปลือง 

ของพัสดุ     

๑๒.๒  รายงานการสํารวจปรับยอดพัสดุทุกฉบับจะตองมีผูรับรอง ไดแก หัวหนาหนวยสํารวจพัสดุ  

และมีผูอนุมัติ  ไดแก ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังพัสดุนั้นๆ หรือผูแทน 

๑๒.๓  ทอ.๗๙  ใชปรับยอดไดฉบับละไมเกิน  ๖ รายการ 

๑๓.  การลงรายการในใบรายงานการสํารวจปรับยอดพัสดุ (ทอ.๗๙)   (ผนวก ๒)  

๑๓.๑  การเตรียมรายงานการสํารวจปรับยอดพัสดุ (ทอ.๗๙)  ในกรณีท่ียอดพัสดุคลาดเคลื่อน   

ขาด... 
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ขาดหรือเกินบัญชีตามผลการตรวจนับพัสดุนั้น ใหจัดทํารายงานการสํารวจปรับยอดพัสดุ (ทอ.๗๙) ฉบับละ ๔ แผน  

โดยใหลงเลขท่ีเอกสารท่ีไดจากหนวยทะเบียนเอกสาร พรอมประทับตรา   

แผนท่ี ๑  “ใบเก็บหนาท่ีเอกสาร” 

แผนท่ี ๒  “ใบเก็บหนวยตรวจสํารวจ”  

แผนท่ี ๓  “ใบเก็บหนาท่ีคลัง” 

แผนท่ี ๔  “ใบเก็บชั่วคราว” 

 และลงรายการในชองตางๆ ดังนี้ 

๑๓.๑.๑  “หนวย”  ลงชื่อคลังพัสดุท่ีรายงานขอปรับยอด 

๑๓.๑.๒  “ประเภทพัสด”ุ  ลงประเภทพัสดุ 

๑๓.๑.๓  “ลําดับ”  ลงลําดับพัสดุ   

๑๓.๑.๔  “หมายเลข”  ลงหมายเลขพัสดุ 

๑๓.๑.๕  “ชื่อพัสดุ”  ลงชื่อพัสดุ 

๑๓.๑.๖  “หนวยนับ”  ลงหนวยนับ 

๑๓.๑.๗  “ยอดตามบัญชี”  ลงยอดพัสดุคงเหลือตามท่ีปรากฏอยูในบัญชีคุมพัสดุ 

๑๓.๑.๘  “จํานวนตรวจนับได”  ลงยอดจํานวนท่ีตรวจนับพัสดุของจริงในคลังเก็บพัสดุ 

ซ่ึงปรากฏอยูในบัตรตรวจนับพัสดุ 

๑๓.๑.๙  “จํานวน” ลงจํานวนผลตางระหวางยอดตามบัญชี และจํานวนตรวจนับได  

ถายอดตามบัญชีสูงกวาจํานวนตรวจนับได  ใหลงผลตางในชอง “ขาด” ถายอดตามบัญชีต่ํากวาจํานวนตรวจนับได   

ใหลงผลตางในชอง  “เกิน” 

๑๓.๑.๑๐  “ราคา”  ลงราคาหนวยละของพัสดุนั้นในชอง  “หนวยละ” และลงยอดรวม 

ของราคาพัสดุในรายการนั้นในชอง  “รวมเกิน” หรือ “รวมขาด” แลวแตกรณี   

๑๓.๑.๑๑  “ขอรับรองวา ฯลฯ เม่ือ....”  ใหลง “ยศ ชื่อ ตําแหนง”หัวหนาหนวยตรวจ 

และสํารวจพัสดุ  พรอมกับลงวัน  เดือน  ป ในชองท่ีกําหนดไวดวย 

๑๓.๑.๑๒  “บันทึกคําสั่งการของผูบังคับบัญชาคลังพัสดุ” ใหผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบ 

คลังพัสดุนั้นๆ เปนผูพิจารณาวาควรจะอนุมัติใหปรับยอดตามรายงานหรือไม  ถาเห็นเปนการสมควรก็อนุมัติให

ปรับยอดได  แตถาไมเห็นสมควรก็สั่งใหตรวจสอบใหม  หรือรายงานหัวหนาสวนราชการข้ึนตรงกองทัพอากาศ 

ท่ีบังคับบัญชาคลังพัสดุนั้นเพ่ือขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผูรับผิดชอบชดใชตามแตกรณี แลวลงชื่อ

วันเดือนปในชองท่ีกําหนดไว 

๑๓.๑.๑๓  “เจาหนาท่ีบัญชีคุมพัสดไุดลงบัญชีแลว”  ลงชื่อ  วัน เดือน ป  ของเจาหนาท่ี 

บัญชีคุม 

๑๓.๑.๑๔  “ไดโอนพัสดุดี/พัสดุรอซอมไปแลว”  ใหเจาหนาท่ีคลังเก็บพัสดุดี  หรือคลัง 

เก็บพัสดุชํารุดรอซอมลงชื่อเม่ือไดโอนพัสดุดีหรือพัสดุชํารุดรอซอม ท่ีมีการปรับยอดนั้นไปใหคลังเก็บพัสดุ 

ท่ี... 



- ๙ - 

 

ท่ีเก่ียวของเรียบรอยแลว  และลงวัน  เดือน  ปดวย  (ขอความใดท่ีไมใชใหขีดออก)   

๑๓.๑.๑๕  “ไดรับโอนพัสดุดี/พัสดรุอซอมไวแลว” ใหเจาหนาท่ีคลังเก็บพัสดุท่ีเก่ียวของ 

ลงชื่อ วัน เดือน ป  เม่ือไดรับพัสดุดีหรือพัสดุชํารุดรอซอมจากคลังเก็บพัสดุท่ีโอนมา (ขอความใดท่ีไมใชใหขีดออก) 

๑๓.๑.๑๖  “เลขท่ีเอกสาร”  ลงเลขทะเบียนเอกสาร  ท่ีไดรับแบงมอบจากหนวยควบคุม 

เอกสาร                   

๑๓.๒  การเตรียมรายงานการสํารวจปรับยอดพัสดุ (ทอ.๗๙)  กรณีใชเปนรายงานแยกพัสดุ 

ท่ีเปนชุดออกเปนรายการยอย หรือรวมรายการยอยเขาเปนชุด  ใหลงรายการในชองตางๆ  เชนเดียวกับขอ ๑๓.๑   

(ขอความใดไมใชใหเวนวางไว)  โดยมีรายละเอียดปลีกยอยเพ่ิมเติมดังนี้ 

๑๓.๒.๑  ถาเปนการแยกพัสดุท่ีเปน “ชุด” ออกเปน “รายการยอย” ใหลงรายการดังนี้  

๑๓.๒.๑.๑  ยอดพัสดุท่ีเปนชุดใหลงในชอง “ขาด”              

๑๓.๒.๑.๒  ยอดรายการท่ีแยกยอยออกมาใหลงในชอง “เกิน” 

๑๓.๒.๒  ถาเปนการรวม“รายการยอย” เขาเปน “ชุด” ใหลงรายการดังนี้  

๑๓.๒.๒.๑  ยอดรายการยอยท่ีจะนําไปรวมเปนชุดใหลงในชอง “ขาด”           

๑๓.๒.๒.๒  ยอดพัสดุท่ีปรับรวมเปนชุดใหลงในชอง “เกิน”             

๑๓.๒.๓  การแยกหรือรวมพัสดุเปนชุดดังกลาว จะกระทําเม่ือไดรับคําสั่งจากบังคับบัญชา 

และรับผิดชอบคลังใหญ หรือเม่ือมีคําสั่งเทคนิค หรือคําสั่งอ่ืนใดใหปฏิบัติ ท้ังนี้ใหลงหลักฐานคําสั่งในรายงาน

ดวยทุกครั้ง ใตลําดับสุดทายของหมายเลขและชื่อพัสดุ 

๑๓.๒.๔  การใชรายงานการสํารวจปรับยอดพัสดุเพ่ือแยกชุดพัสดุ หรือรวมรายการยอย 

เขาเปนชุดนี้  ใชเฉพาะการปฏิบัติท่ีกระทําในคลังพัสดุเทานั้น  

กรณีพัสดุบางรายการท่ีจะแยกเปนรายการยอย หรือรวมเปนชุดท่ีกระทําโดยหนวยงาน 

ซอมบํารุงเปนผูดําเนินการจะตองปฏิบัติตามวิธีการสงคืนพัสดุ 

๑๓.๓  การเตรียมรายงานการสํารวจปรับยอดพัสดุ (ทอ.๗๙) กรณีใชเปนรายงานเปลี่ยนประเภท 

พัสดุ  ตามสมุดรายการพัสดุท่ี (SUPPLY  CATALOG)  แกไข  ปรับปรุงใหม ใหปฏิบัติเชนเดียวกับขอ ๑๓.๑  

(ขอความใดไมใชใหเวนวางไว)  โดยมีรายละเอียดปลีกยอยเพ่ิมเติมดังนี้  

๑๓.๓.๑  การรายงานขอเปลี่ยนประเภทพัสดุหรือหมายเลขพัสดุนี้ ไมตองเสนอขออนุมัติ 

จากผูบังคับบัญชาคลังพัสดุ แตใหลงหลักฐานคําสั่งการเปลี่ยนประเภทพัสดุ  หรือหมายเลขพัสดุไวในที่วาง

ในใบรายงานสํารวจปรับยอดพัสดุ (ทอ.๗๙)  และใหหัวหนาหนวยสํารวจพัสดุหรือ ผูแทนลงชื่อรับรองไวดวย 

๑๓.๓.๒  กรณีการเปลี่ยนประเภทพัสดุรายการใดมีผลทําใหตองเปลี่ยนความรับผิดชอบ 

จากคลังใหญหนึ่งไปยังอีกคลังใหญหนึ่ง เม่ือไดสํารวจปรับยอดแลว หนวยบัญชีคุมพัสดุจะตองทําใบเบิกจายพัสดุ 

อัตโนมัติ  (AUTOMATIC  ISSUE)  เพ่ือจายพัสดุนั้นไปใหคลังใหญท่ีเก่ียวของตอไป ท้ังนี้ถาเปนพัสดุประเภท    

ใชคงรูปหรือพัสดุในอัตราจายใหสงบัญชีหรือเอกสารท่ีเก่ียวของอ่ืนๆ ใหคลังใหญนั้นๆ เพ่ือควบคุมตอไป 

 

๑๓.๔ การ... 
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๑๓.๔  การเตรียมรายงานการสํารวจปรับยอดพัสดุ  (ทอ.๗๙)  กรณีใชเปนรายงานเปลี่ยนสภาพ   

(CONDITION)  สถานะ  (STATUS)  หรือลักษณะความสิ้นเปลืองพัสดุ  (EXPENDABILITY)  การเปลี่ยนแปลง

ดังกลาว อาจพบโดยการตรวจพัสดุ (INSPECTION) หรือคําสั่งเทคนิค (TECHNICAL ORDER)  ใหหนวยสํารวจ

พัสดทํุารายงานการสํารวจปรับยอดพัสด ุ (ทอ.๗๙) ข้ึน เพ่ือปรับยอดหรือแกไขบัญชีคุมพัสดุใหถูกตอง การเตรียม

และการลงรายการในใบรายงานการสํารวจปรับยอดพัสดุ (ทอ.๗๙)  ใหปฏิบัตเิชนเดียวกับการปรับยอดพัสดุอ่ืนๆ 

โดยมีรายละเอียดปลีกยอยเพ่ิมเติมดังนี้ 

๑๓.๔.๑  “จํานวน” ใหลงสภาพของพัสดุในชอง เกิน หรือขาดแลวแตกรณี 

๑๓.๔.๒  ลงรายการพัสดุท่ีเปลี่ยนสภาพ สถานะ หรือลักษณะความสิ้นเปลือง    

เพียงรายการเดียวแตใหลงยอดพัสดุในชอง  “จํานวน” ท้ังเกินและขาด  

๑๓.๔.๓  ถาเปนการเปลี่ยนสภาพพัสดุภายในคลังเก็บพัสดุจากผลของการตรวจนับพัสดุ   

จะตองใหหัวหนา หนวยสํารวจพัสดุลงชื่อรับรองและเสนอขออนุมัติจากผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังใหญดวย  

๑๔.  การปฏิบัติตอรายงานการสํารวจปรับยอดพัสดุ   

๑๔.๑  รายงานการสํารวจปรับยอดพัสดุ (ทอ.๗๙) ท่ีใชเปนรายงานปรับยอดพัสดุอันเปนผลจาก 

การสํารวจพัสดุ (INVENTORY) นั้น เม่ือไดจัดเตรียม และหัวหนาหนวยสํารวจพัสดุไดลงชื่อรับรองเรียบรอยแลว  

ใหสงแผนท่ี ๑ – ๓ ไปขออนุมัติจากผูบังคับบญัชาและรับผิดชอบคลังพัสดุนั้นๆ สวนแผนท่ี ๔  สงไปเก็บชั่วคราว 

ท่ีหนวยทะเบียนเอกสาร 

๑๔.๒  ผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังพัสดุ  อาจจะพิจารณาอนุมัติใหปรับยอดหรือไมอนุมัติ  

หรือจะอนุมัติเพียงบางรายการก็ได 

๑๔.๒.๑  ในกรณีท่ีอนุมัติใหปรับยอดไดทุกรายการใหหนวยสํารวจพัสดุสงแผนท่ี ๑ – ๓   

ไปใหหนวยควบคุมพัสดุสําหรับใชปรับยอดบัญชีของหนวยบัญชคุีมพัสดุและคลังเก็บพัสดุใหถูกตองเรียบรอยแลว   

จึงสงแผนท่ี ๑ ไปเก็บไวในแฟมถาวรแทนแผนท่ี ๔ แผนท่ี ๒ เก็บไวท่ีหนวยสํารวจพัสดุ  และแผนท่ี ๓ เก็บไว   

ท่ีคลังพัสดุ 

๑๔.๒.๒  กรณีผูบังคับบัญชาและรับผิดชอบคลังพัสดุไมอนุมัติใหทําการปรับยอด 

เนื่องจากมีเหตุสงสัยวา พัสดุขาดหรือเกินบัญชีเกิดจากการทุจริต  หรือสูญหาย  หรือขาดบัญชี  โดยไมมีเหตุ 

อันสมควร ใหปฏิบัติตามคูมือวาดวยการพัสดุของกองทัพอากาศ บทท่ี ๑๗ การสอบสวนและการชดใชคาทดแทน 

ความเสียหาย                 

๑๔.๓  การทําใบรายงานการสํารวจปรับยอดพัสดุ  (ทอ.๗๙)  แทนฉบับท่ีสูญหายใหทําข้ึนใหม 

อีก ๑ ชุด  โดยใชขอมูลจากสําเนาแผน  ๔  ใหหัวหนาหนวยสํารวจพัสดุลงชื่อรับรอง แลวเสนอขออนุมัติ 

ปรับยอดอีกครั้งหนึ่ง 

๑๕.  การแจงผลการสํารวจพัสด ุ

เม่ือดําเนินการสาํรวจพัสดุเสร็จสิ้นตามแผนแลว  ใหหนวยสํารวจพัสดุ  สรุปผลการสาํรวจ  

ใหผูบังคับบัญชาทราบดวยวา  การสํารวจพัสดุครั้งนี้มีพัสดุท่ีตองปรับยอดก่ีรายการ  ยอดตรงกันก่ีรายการ  

ผล... 
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ผลการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีบัญชีคุมและเจาหนาท่ีคลังพัสดุเปนอยางไร พรอมขอเสนอแนะอ่ืนๆ ท่ีเปนประโยชน 

ตอการบริหารจัดการพัสดุ  

๑๖.  การสํารวจพัสดุแบบพิเศษ 

การสํารวจพัสดุแบบพิเศษ  เปนการสํารวจพัสดุรายการใดรายการหนึ่งตามคําสั่งหรือรายงาน 

สาเหตุขอขัดของตางๆ ในการจายพัสดุ (WAREHOUSE  REFUSAL)  จึงไมใชบัตรตรวจนับพัสดุ และเจาหนาท่ี 

ท่ีทําการสํารวจพัสดุก็แยกเปนชุดหนึ่งตางหาก  ไมเก่ียวของกับการสํารวจพัสดุประจํา  วิธีการดําเนินงานใหใช 

คําสั่งหรือรายงานสาเหตุนั้นๆ  เปนหลักฐานในการตรวจสอบและทํารายงานปรับยอด โดยแนบคําสั่งหรือรายงาน

นั้นไปดวย  สวนการเตรียมรายงานการสํารวจปรับยอดพัสดุ (ทอ.๗๙)  ใหปฏิบัติเชนเดียวกันกับการเตรียมรายงาน

สํารวจพัสดุแบบประจําโดยอนุโลม 

๑๗.  การดําเนินการตอพัสดุประเภทอะไหลท่ีเคลื่อนไหวชา (SLOW MOVING) และพัสดุประเภทอะไหล 

ท่ีไมเคลื่อนไหว  ( DEAD STOCK ) 

๑๗.๑  นิยามศัพท 

๑๗.๑.๑  พัสดุประเภทอะไหลท่ีเคลื่อนไหวชา (SLOW MOVING)  ไดแก  อะไหลท่ีไมมี 

การเบิกจายใชงานตั้งแต ๕ - ๑๐ ป 

๑๗.๑.๒  พัสดุประเภทอะไหลท่ีไมเคลื่อนไหว (DEAD STOCK)  ไดแก อะไหลท่ีไมมี 

การเบิกจายใชงานเกินกวา ๑๐ ปข้ึนไป  หรือไมมีเครื่องจักรอุปกรณท่ีตองการใชอะไหลชิ้นนั้น (ท้ังนี้ไมรวม

อะไหลท่ีมีไวเพ่ือการเตรียมพรอม เชน อะไหลรายการสําคัญท่ีจําเปนตองเก็บสํารองคลังไวเสมอ  ถึงแมจะไมมี

การเคลื่อนไหวเปนเวลานานก็ตาม แตก็ควรสํารองไวเทาท่ีจําเปนเทานั้น) 

๑๗.๒  การปฏิบัติระดับคลังใหญ  

เม่ือหนวยสํารวจพัสดุ  ตรวจสอบพัสดุท่ีเก็บสะสมอยูในคลงัเก็บพัสดุและดําเนินการรายงาน 

ขอปรับยอดในกรณีท่ีจะตองปรับยอดเสร็จเรียบรอยแลว ใหจัดทําบัญชีแยกประเภทพัสดุประเภทอะไหล 

ท่ีเคลื่อนไหวชา  และพัสดุประเภทอะไหลท่ีไมเคลื่อนไหว  โดยใชบัญชีรายการพัสดุตาม ผนวก ๓  แลวรายงาน

หัวหนาสวนราชการท่ีบังคับบัญชาคลังใหญแตงตั้งนายทหารสัญญาบัตรไมนอยกวา ๓ คน เปนคณะกรรมการ

สอบหาขอเท็จจริง  เพ่ือตรวจสอบพิจารณาพัสดุตามบัญชีดังกลาว แลวรายงานผูสั่งแตงตั้งคณะกรรมการทราบ

เพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป ถาผลพิจารณาปรากฏวาจะตองหาตัวผูรับผิดชอบดวย ใหสวนราชการนั้นดําเนินการ

ขอแตงตั้งคณะกรรมการหาตัวผูรับผิดสําหรับพัสดุท่ีผานการตรวจสอบพิจารณาของคณะกรรมการสอบหา

ขอเท็จจริงแลว ซ่ึงไมตองหาตัวผูรับผิด หากสวนราชการนั้นเห็นวาหมดความจําเปนใหพิจารณาดําเนินการตาม

ขั้นตอนการจําหนายพัสดุ  สําหรับพัสดุสวนที่ตองหาตัวผูรับผิดเมื่อดําเนินการหาตัวผูรับผิดเสร็จสิ้นแลว   

และสวนราชการนั้นเห็นวาหมดความจําเปนใหพิจารณาดําเนินการตามข้ันตอนการจําหนายพัสดุ 

๑๗.๓  การปฏิบัติระดับคลังหนวย เม่ือดําเนินการตรวจสอบพัสดุเรียบรอยแลว ใหจัดทําบัญชี 

แยกประเภทพัสดุประเภทอะไหลท่ีเคลื่อนไหวชาและพัสดุประเภทอะไหลท่ีไมเคลื่อนไหว โดยใชบัญชีรายการ 

พัสดุ... 



- ๑๒ - 

 

พัสดุตามผนวก ๓ แลวรายงานคลังใหญเพ่ือพิจารณาดําเนินการตอไป 

๑๘.  การสํารวจเอกสารการพัสดุ 

หนวยสํารวจและตรวจสอบจํานวนพัสดุ  มีหนาทีรับผิดชอบในการสํารวจเอกสารการพัสดุ  

เพ่ือตรวจสอบประสิทธิภาพการทํางานของเจาหนาท่ีควบคุมเอกสาร เจาหนาท่ีบัญชีคุม และเจาหนาท่ีคลังพัสด ุ

วาการปฏิบัติตอเอกสารการพัสดุถูกตองหรือไม มีการเขาเก็บแฟมถาวร ตามระยะเวลาท่ีกําหนดหรือไม แลวคิด 

ผลเฉลี่ยเปนรอยละโดยเปรียบเทียบกับจํานวนเอกสารท่ีหมุนเวียนอยูท้ังหมด  ถาเอกสารสูญหายต่ํา  หรือไมมีเลย 

ก็แสดงวาเจาหนาท่ีนั้นมีประสิทธิภาพในการทํางานสูง  และมีระบบการควบคุมท่ีดี  

กรณีท่ีตรวจพบวาเอกสารบางฉบับมีขอบกพรอง หรือไมเขาเก็บแฟมถาวรตามระยะเวลาอัน 

สมควร หรือสูญหาย ใหรายงานผูบังคับบัญชาเพ่ือสั่งการใหหนวยเก่ียวของดําเนินการแกไขขอผิดพลาดตางๆ  

ใหเปนท่ีเรียบรอย 
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