
แนวการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

การตรวจสอบพัสดุประจ าปี การจ าหน่าย และการลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน ตามระเบียบฯ ดังนี้ 
 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

 ระเบียบฯ ข้อ 213  ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หรือหัวหน้าหน่วยงานที่มีหน้าที่ตามข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ ตาม
ความจ าเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปี ที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวัน
สิ้นงวดนั้น 
 ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรกของ
ปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุ
ใดช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอ
รายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น   
 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐ 1 ชุด และส่งส าเนารายงานไปยังส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา 1 ชุด พร้อมทั้งส่งส าเนารายงานไป
ยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 1 ชุดด้วย  
 ระเบียบฯ ข้อ 214  เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ตามข้อ 213 
และปรากฏว่ามีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้น า
ความในข้อ 26 และข้อ 27 มาใช้บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพ
เนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการ
จ าหน่ายต่อไปได ้
 ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบ
อ านาจ ด าเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เก่ียวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป  
   การจ าหน่ายพัสด ุ  
 ระเบียบฯ ข้อ 215  หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็น หรือหากใช้หน่วยงานของรัฐ
ต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ  
เพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

(1) ขาย ให้ด าเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี  ให้น าวิธี
ที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

ก. การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะขายโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้  

ข. การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามกฎหมาย 47(7)  แห่ง
ประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
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ค. การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐที่
หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการ
ใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 
 การขายโดยวิธีทอดตลาด ให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้ผู้ที่ได้รับ
มอบหมาย ท าการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจ าหน่ายเป็นการ
ทั่วไป ให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติ ในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่น ของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ 
เวลาที่จะท าการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีท่ีเป็นพัสดุ ที่ไม่มีการจ าหน่ายทั่วไป 
ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุ
ด้วย ทั้งนี้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมิน
ดังกล่าว โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย  
 หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ 

(2) แลกเปลี่ยน ให้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
(3) โอน ให้โอนแก่ส่วนราชการ หน่วยงาน ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 

รัฐวิสาหกิจ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่ง
มอบไว้ต่อกันด้วย 

(4) แปรสภาพหรือท าลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการทีห่น่วยงานของรัฐก าหนด  
  การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ สั่งการ      
 ระเบียบฯ ข้อ 216  เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ 
หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่
กรณี   
 ระเบียบฯ ข้อ 217  ในกรณีทีพั่สดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดชอบ แต่ไม่สามารถ
ชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรด าเนินการตามข้อ 215 ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้ 
  (1)  ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,00,000 บาท ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หรือผู้ได้รับมอบอ านาจ เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
  (2)  ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ผู้ใดจะมีอ านาจอนุมัติให้เป็นไป
ตามท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด  
 การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
  ระเบียบฯ ข้อ 218 เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 216 และข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้น
ออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ทราบภายใน 30 วันนับแต่วันลงจ่าย
พัสดุนั้น 
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  ส าหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
ก าหนดด้วย 
  ระเบียบฯ ข้อ 219  ในกรณีที่พัสดุของทางราชการเกิดการช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 213 และได้ด าเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความผิด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณี เสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอ่ืนใดก าหนดไว้เป็น
การเฉพาะ ให้ด าเนินการตามข้อ 215  ข้อ 216  ข้อ 217  และข้อ 218 โดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 
 

รายการเอกสารหลักฐานการจ าหน่ายพัสดุประจ าปี  ที่จะต้องแจ้งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบ   
ให้ส่งส าเนาเอกสาร ดังนี้   (ส่งอย่างละ 1  ชุด) 

           แจ้งครั้งที่ 1 
 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจ า 
 2. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
           แจ้งครั้งท่ี 2    
 1. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
 2. รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง 
 3. รายงานขออนุมัติจ าหน่าย พร้อมวิธีการจ าหน่ายและค าสั่งอนุมัติให้จ าหน่าย 
 4. ค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุ  
               5. รายงานผลการจ าหน่ายพัสดุ  รายการพัสดุที่ลงจ่ายออกจากทะเบียน 
 6. ส าเนาใบเสร็จรับเงินที่แสดงการน าเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน 
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หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการจ าหน่ายพัสดุประจ าปี 

๑. หน้าที่ของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือ ผู้รับมอบอ านาจ 
1.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ตามระเบียบฯ ข้อ 213  (ห้ามแต่งตั้งเจ้าหน้าที่) 
1.2 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ  
1.3 กรณีมีพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพ และเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพ เนื่องจากการใช้

งานตามปกติ หรือสูญหายไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ พิจารณาสั่งการ
ให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไปได้โดยไม่ต้องแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง  

1.4 กรณีที่เห็นได้ชัดเจนว่ามีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไป
ตามธรรมชาติ หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอ านาจ 
พิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่ายต่อไป 

1.5 แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง (ตามระเบียบฯ ข้อ 214) 
1.6 พิจารณารายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง จากคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

  - กรณีไม่ต้องหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง สั่งการให้เจ้าหน้าที่ ตรวจสอบสภาพพัสดุและเสนอวิธีการ
จ าหน่าย แล้วพิจารณาอนุมัติให้จ าหน่าย แจ้งส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคทราบต่อไป  

   - กรณีต้องหาตัวผู้รับผิดทางแพ่ง ให้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดทางแพ่ง 

๒. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
2.1 จัดเตรียมรายการทะเบียนครุภัณฑ์ของหน่วยงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้ วนเพื่อการ

ตรวจสอบของผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ 
2.2 อ านวยความสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ 
2.3 เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการจ าหน่ายพัสดุ ช ารุดเสื่อมสภาพ ต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้

ได้รับมอบอ านาจ 
2.4 ลงจ่ายพัสดุฯ  ตามที่ได้รับการอนุมัติให้จ าหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
2.5 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับการตรวจสอบพัสดุประจ าปี รายงานให้ส านักงานตรวจเงิน

แผ่นดิน หรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดสงขลา แล้วแต่กรณีทราบ   

๓. หน้าที่ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
3.1 เสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการจ าหน่ายพัสดุ  ช ารุดเสื่อมสภาพ  เพื่อให้หัวหน้าหน่วยงานของ

รัฐหรือ ผู้รับมอบอ านาจพิจารณาสั่งการ 

๔. หน้าทีผู่้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
4.1 ตรวจการรับการจ่ายพัสดุ ของงวดตั้งแต่วันที่  1 ตุลาคม ปีก่อน ถึง 30 กันยายน ปีปัจจุบัน        

ว่าถูกต้องหรือไม่  
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4.2 ตรวจนับจ านวนวัสดุคงเหลือ ณ วันที่ 30 กันยายน เฉพาะวัสดุที่ยังไม่เบิกไปใช้ ว่าคงเหลือ
ตรงตามบัญชีวัสดุหรือไม่ (วัสดุที่ยังไม่ได้น าไปใช้)   

4.3 ตรวจนับจ านวนครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั ้งในหน่วยงาน ณ วันที่ 30 กันยายน ว่ามีครุภัณฑ์คงเหลือ 
และมีความถูกต้องตามทะเบียนครุภัณฑ์ที่ได้บันทึกไว้หรือไม่ และตรวจสภาพของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดใน
หน่วยงานว่ามีความช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ 

4.4 จัดท ารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจ าปี ต่อผู้แต่งตั้ง ภายใน 30 วันท าการ โดยนับตั้งแต่
วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุ 

๕. หน้าที่ของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
5.1 ตรวจสอบสภาพพัสดุ ที่ช ารุด เสื ่อมสภาพ สูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ 

ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ เสนอหรือไม่ 
5.2 พิจารณาว่าพัสดุแต่ละรายการที่ช ารุด  เสื่อมสภาพ  หรือสูญไป นั้น  เพราะเหตุใด และต้องมี

ผู้รับผิดทางแพ่งหรือไม่ โดยสอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พัสดุนั้น และจะต้องตรวจสอบหลักฐา นที่
เกี่ยวข้อง เช่น การซ่อมแซม บ ารุงรักษาพัสดุนั้น 

     
   ข้อเสนอแนะ 

 การสอบหาข้อเท็จจริงเพ่ือน าเสนอผู้บังคับบัญชาจึงควรต้องมีรูปแบบเป็นแนวทางปฏิบัติ พร้อมทั้ง
โครงสร้างการจัดระเบียบของข้อเท็จจริงให้เป็นไปตามล าดับ โดยน าพยานบุคคล พยานเอกสาร และพยานวัตถุมา
พิจารณาเพ่ือแสวงหาข้อเท็จจริง พร้อมทั้งตั้งประเด็นพิจารณา และน าข้อกฎหมายมาวิเคราะห์ตามข้อเท็จจริงที่
สอบสวนได้มา โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สอบสวนจะต้องให้ความเห็น และแนวทางในการปฏิบัติน าเสนอผู้บังคับบัญชา 
เพ่ือใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจว่าจะสั่งการประการใด หรือจะด าเนินการต่อเนื่องจากผลการสอบสวน
ข้อเท็จจริงอย่างไร 
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ตามมาตรา 4 แห่งพระราชบญัญตัิการจดัซือ้จดัจ้างและการบริหารพสัดภุาครัฐ พ.ศ. 2560 

 “พสัด”ุ หมายความวา่ สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างท่ีปรึกษาและงานจ้างออกแบบ 
หรือควบคมุงานก่อสร้าง รวมทัง้การด าเนินการอื่นตามท่ีก าหนดในกฎกระทรวง 

 “สินค้า” หมายความวา่ วสัด ุครุภณัฑ์ ท่ีดิน สิ่งปลกูสร้าง และทรัพย์สินอื่นใด รวมทัง้งาน
บริการท่ีรวมอยู่ในสินค้านัน้ด้วย แตม่ลูคา่ของงานบริการต้องไมส่งูกวา่มลูคา่ของสินค้านัน้ 

 “งานบริการ” หมายความวา่ งานจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างท าของและการรับ
ขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคล แตไ่ม่หมายความรวมถงึ
การจ้างลกูจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบตัิงานของหน่วยงาน
ของรัฐงานจ้างท่ีปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคมุงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

 “งานก่อสร้าง” หมายความวา่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณปูโภค หรือสิ่งปลกู
สร้างอื่นใด และการซอ่มแซม ตอ่เติม ปรับปรุง รือ้ถอน หรือการกระท าอืน่ท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนัตอ่
อาคารสาธารณปูโภค หรือสิ่งปลกูสร้างดงักลา่ว รวมทัง้งานบริการท่ีรวมอยู่ในงานก่อสร้างนัน้ด้วย แต่
มลูคา่ของงานบริการต้องไม่สงูกวา่มลูคา่ของงานก่อสร้างนัน้ 

 “อาคาร” หมายความวา่ สิง่ปลกูสร้างถาวรท่ีบคุคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารท่ีท า
การโรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลกูสร้างอย่างอื่นท่ีมีลกัษณะท านองเดียวกนั รวมทัง้
สิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึง่สร้างขึน้เพื่อประโยชน์ใช้สอยส าหรับอาคารนัน้ ๆ เช่น เสาธง รัว้ ท่อระบายน า้ หอถงั
น า้ ถนน ประปา ไฟฟ้า หรือสิ่งอื่น ๆ ซึง่เป็นสว่นประกอบของตวัอาคาร เช่น เคร่ืองปรับอากาศ ลิฟท์ หรือ
เคร่ืองเรือน 

 “สาธารณปูโภค” หมายความวา่ งานอนัเกี่ยวกบัการประปา การไฟฟ้า การสื่อสาร การ
โทรคมนาคมการระบายน า้ การขนสง่ทางท่อ ทางน า้ ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นท่ี
เก่ียวข้องซึง่ด าเนินการในระดบัพืน้ดิน ใต้พืน้ดิน หรือเหนือพืน้ดิน 

 “งานจ้างท่ีปรึกษา” หมายความวา่ งานจ้างบริการจากบคุคลธรรมดาหรือนิติบคุคลเพ่ือเป็น
ผู้ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผงัเมือง กฎหมาย
เศรษฐศาสตร์ การเงิน การคลงั สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสขุ ศิลปวฒันธรรม การ
ศกึษาวิจยั หรือด้านอื่นท่ีอยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

 “งานจ้างออกแบบหรือควบคมุงานก่อสร้าง” หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคล
ธรรมดาหรือนิติบคุคลเพ่ือออกแบบหรือควบคมุงานก่อสร้าง__ 

*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*-*- 
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ตัวอย่างรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง 

 
บันทึกข้อความ 

ส่วนงาน  ...............................................................…………………………………………………………………………………. 
ที ่…………………………………………….   วันที่ …………………………………………… 
เรื่อง  .............................................................. 
เรียน  รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร 

ตามท่ีได้มีค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีมีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่
จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ดังที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจ าปีได้รายงานผลให้ทราบแล้ว
นั้น 

 คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงได้เริ่มด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริงเมื่อวันที่…………………..…………….…… 
และแล้วเสร็จเมื่อวันที่…………………..…….………….ผลการสอบหาข้อเท็จจริงปรากฏว่า……………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

คณะกรรมการสอบข้อเท็จพิจารณาแล้วเห็นว่า…………….…………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………..…………………………….……………………………..… 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ พร้อมบันทึกนี้ได้แนบเอกสารการสอบข้อเท็จจริง           
จ านวน ………… แผ่น มาด้วยแล้ว 
 
 

     (ลงชื่อ)…………………………….………….……………....ประธานกรรมการ 

               (……………………………….………………………) 
 
 
     (ลงชื่อ)………………………………………….………………กรรมการ 

               (………………………..……………….………………) 
 

(ลงชื่อ)……………………………………….……………กรรมการและเลขานุการ 

     (………………………..…………….…………………) 
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แบบสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุช ารุด/เสื่อมสภาพ/สูญไป/ไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป 
ประจ าปี พ.ศ. ...........  

 
      เขียนที่……………………………….. 

………………………..…………………. 
…………………………………………… 

 
   วันที…่……..เดือน…………………..พ.ศ……….. 

 
เรื่อง  การสอบหาข้อเท็จจริง กรณีพัสดุ…………….……………………….. 

  ข้าพเจ้า………………………………………………………………………………………………………………............... 
ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่………….…… หมู่ที่..………………ซอย………………….…….. ต าบล……………………………
อ าเภอ ………..…..……... จังหวัด……………….……….. โทรศัพท…์…………………………………. อาชีพ…………………………… 

  ขอให้ถ้อยค าด้วยความสัตย์จริง ดังนี้ 

1. พัสดุหมายเลข ……………………….……………………………ชื่อพัสดุ..............................………………….…….…… 
จ านวน………………………………สาเหตุ พัสดุช ารุด/เสื่อมสภาพฯ……………………………………….…………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...……..………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

2. พัสดุหมายเลข ……………………….……………………………ชื่อพัสดุ..............................………………….…….…… 
จ านวน………………………………สาเหตุ พัสดุช ารุด/เสื่อมสภาพฯ……………………………………….…………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...……..………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

3.  พัสดุหมายเลข …………………….……………………………ชื่อพัสดุ.................................……………….……..…… 
จ านวน………………………………สาเหตุ พัสดุช ารุด/เสื่อมสภาพฯ……………………………………….………………….……. 

……..………..………………………………………..………………………………..……………………………………………………………………
………………..……………………………………………………………..……………………………………………………………………… 

4. พัสดุหมายเลข ……………………….……………………………ชื่อพัสดุ..............................………………….…….…… 
จ านวน………………………………สาเหตุ พัสดุช ารุด/เสื่อมสภาพฯ……………………………………….…………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...……..………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 
 

 
………………………………ผู้ใหถ้้อยค า         …………………..……….พยาน 
 
 
................................ประธานกรรมการ      ..............................กรรมการ     
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5. พัสดุหมายเลข ……………………….……………………………ชื่อพัสดุ..............................………………….…….…… 
จ านวน………………………………สาเหตุ พัสดุช ารุด/เสื่อมสภาพฯ……………………………………….…………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...……..………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

6. พัสดุหมายเลข ……………………….……………………………ชื่อพัสดุ..............................………………….…….…… 
จ านวน………………………………สาเหตุ พัสดุช ารุด/เสื่อมสภาพฯ……………………………………….…………………….…. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………...……..………………………………………………………………………..……………………………………………………………… 

7. พัสดุหมายเลข ……………………….……………………………ชื่อพัสดุ.................................……………….……..…… 
จ านวน………………………………สาเหตุ พัสดุช ารุด/เสื่อมสภาพฯ……………………………………….………………….……. 
…………………..………………………………………………………………………..………………………………………..……………….………
…………………………………………………………………………..………………………………………………………………………..………… 
  ข้าพเจ้าขอรับรองว่าเป็นบันทึกถ้อยค าท่ีถูกต้องแล้ว จึงลงลายมือชื่อต่อหน้าคณะกรรมการสอบ
หาข้อเท็จจริง 
 
      ...........................................................ผู้ให้ถ้อยค า 
      (..........................................................) 
 
      ...........................................................พยาน 
      (.........................................................) 
 
  ข้าพเจ้ารับรองว่า............................................................................. ได้ให้ถ้อยค าและลงลายมือชื่อ
ต่อหน้าข้าพเจ้า 
 
      .........................................................ประธานกรรมการ 
      (........................................................) 
 
      .........................................................กรรมการ 
      (.......................................................) 
 
      ........................................................กรรมการและเลขานุการ 
      (.......................................................)   


