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บทที่ 1  
บทนำ 

1. วัตถุประสงค ์ 

1) เพื่อเสริมสร้างความรู ้ความเข้าใจ ประสิทธิภาพ คุณภาพ ในการตรวจสอบการควบคุมพัสดุ  
2) เพื่อให้ผู้ตรวจสอบภายใน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานให้เป็นแนวทางเดียวกัน  
3) เพื่อเป็นคู่มือในการตรวจสอบที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ และเผยแพร ่ให้กับบุคคลผู้สนใจ  
4) เพื่อให้การตรวจสอบพัสดุประจำปี ถูกต้องตามข้ันตอนที่ระเบียบกำหนด 

2. ขอบเขตของงาน 

 คู่มือการตรวจสอบการควบคุมพัสด ุจะกล่าวถึงวิธีการตรวจสอบการควบคุมพัสดุ และระเบียบ กฎหมาย  
คำสั่งที่เกี่ยวข้อง ที่ใช้ในการตรวจสอบการควบคมุพัสดุ  

3. ประโยชน์ท่ีคาดว่าจะได้รับ  

1) การตรวจสอบภายในมีประสิทธิภาพและคุณภาพเพิ่มขึ้น 
2) การปฏิบัติงานของผูต้รวจสอบภายในเป็นแนวทางเดียวกัน  
3) เป็นเครื่องมือสำหรับผู้ตรวจสอบภายในใช้ปฏบิัติในการตรวจสอบ เรื่อง การควบคุมพัสด ุ

4. กฎหมาย ระเบียบ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้องในการตรวจสอบพัสดปุระจำปี 

1) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจดัจ้างและการบริหารพัสดุภาครฐั พ.ศ. 2560  
2) หนังสือสำนักนายกรฐัมนตรี นร (กวพ 1202/ว 116 ลงวันที ่1 เมษายน พ.ศ. 2535)  
3) หนังสือกรมบัญชีกลาง กค 0528.2/ว 33545 ลงวันที ่16 พฤศจิกายน 2544  

5. ขัน้ตอนการปฏิบัติงาน  
การตรวจสอบพสัดุประจําปี  
5.1 เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจําปี  
5.2 เจ้าหน้าที่แจง้ผูไ้ด้รบัการแต่งตั้งเพื่อทราบและปฏิบัติหน้าที่ 
5.3 เจ้าหน้าที่ได้รบัแต่งตั้งตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ/พัสดุคงเหลือ/พัสดชุำรดุเสื่อมสภาพ/สูญไปหรือหมด

ความจำเป็น  
5.4 เจ้าหน้าที่เสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อ ผอ.สพท. และรายงาน สตง.  
5.5 กรณีมีพัสดุชำรุดใหเ้จา้หน้าที่เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง  
5.6 เจ้าหน้าที่เสนอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงเพื่อ ผอ.สพท.สั่งการ 
5.7 เสนอขออนุมัติจำหน่าย 
5.8 จำหน่ายตามวิธีการที่ได้รับอนุมัต ิ
5.9 เจ้าหน้าทีพ่ัสดุลงจา่ยออกจากทะเบียน/บัญชี 
5.10 รายงานต่อ สตง. ทราบ   
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6. Flow Chart การปฏิบัติงาน 
 

การตรวจสอบพัสดุประจำปี 

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจำป ี

        

แจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งเพือ่ทราบและปฏิบัติหน้าที่ 

 

        ตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ/พัสดคุงเหลือ/พัสดุชำรดุ 
                  เสื่อมสภาพ/สูญไปหรือหมดความจำเป็น 
 
                                       
            เสนอรายงานผลการตรวจสอบ 
 

      กรณีมพีัสดชุำรุดใหเ้จ้าหน้าที่เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

 

       เสนอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง 

 

                                              เสนอขออนุมัติจำหน่าย 

 

         จำหน่ายตามวธิีการที่ได้รับอนุมัติ 

 

     เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายออกจากทะเบียน/บัญชี 

 

            รายงาน สตง. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาคผนวก 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                   บนัทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  โรงเรียน...................................................................................................................................... 
ที่…………………….…………………………………………. วันที่   ................................................................................ 
เรื่อง   การตรวจสอบพัสดุประจำปี.................... 
 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน............................................ 

 ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 
ส่วนที่ 3  การตรวจสอบพัสดุประจำปี ข้อ 213 กำหนดให้ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปี ให้หัวหน้าส่วนราชการ
หรือหัวหน้าหน่วยงาน  ซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายตาม ข้อ 205 แล้วแต่กรณี  แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงาน
นั้น ซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่พัสดุ คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 
ตุลาคมปีก่อน  จนถึงวันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียง   วันสิ้นงวดนั้น 
โดยเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุใน วันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่  
พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด  เสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือ
พัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30  วันทำการ 

 ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบการรับ – จ่ายพัสดุประจำปี  เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง
ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น  ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่ง
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560  เรื่อง  มอบอำนาจ
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายชื่อต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจำป ี

  1. ...........................................    ตำแหน่ง ...........................................                  ประธานกรรมการ 
  2. ...........................................    ตำแหน่ง ...........................................                            กรรมการ 
  3. ...........................................    ตำแหน่ง ...........................................                            กรรมการ 
  4. ...........................................    ตำแหน่ง ...........................................                            กรรมการ 
  5. ...........................................    ตำแหน่ง ...........................................          กรรมการและเลขานุการ 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

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

            (...............................................) 

 ตำแหน่ง................................................. 

 



 

    คำสั่ง โรงเรียน......................................................... 
    ที่.............../................. 

    เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี.................... 
------------------------------- 

 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 213 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังวา่ดว้ยการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้พื้นฐาน ที ่1340/2560  ลงวันที่  24  
สิงหาคม  2560  เรื่อง  มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจา้งและการบรหิารพัสดุภาครัฐ  ตามระเบียบกระทรวง  
การคลังว่าด้วยการจดัซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามข้างท้ายนี้เป็น
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี  โดยให้ทำการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวด ตั้งแต่วันที ่ 1  ตุลาคมปีก่อน 
จนถึงวันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน  และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น  โดยเริ่มดำเนินการ
ตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม ่ พสัดุคงเหลือมีตัว
อยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่  มีพัสดใุดชำรุดเสื่อมสภาพ  หรือสูญไปเพราะเหตุใด  หรือพัสดุใดไม่จำเป็น 

ต้องใช้ในราชการต่อไป แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ ดังนี้ 

  1. ...........................................    ตำแหน่ง ...........................................                  ประธานกรรมการ 
  2. ...........................................    ตำแหน่ง ...........................................                            กรรมการ 
  3. ...........................................    ตำแหน่ง ...........................................                            กรรมการ 
  4. ...........................................    ตำแหน่ง ...........................................                            กรรมการ 
  5. ...........................................    ตำแหน่ง ...........................................          กรรมการและเลขานุการ 

 ให้คณะกรรมการที่ไดร้ับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการอย่างสงูสุดโดย
เคร่งครัด 

  ทั้งนี้  ตั้งแตว่ันที่   1   ตลุาคม  พ.ศ. ……………  เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที ่        กันยายน  พ.ศ. …………….. 

 

 

 

 

 



          บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………… 
ที่ ………………………………………………………………….  วันที่......................................................................... 
เรื่อง  รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี................................ 

เรียน    ผู้อำนวยการ................................................................................. 

  ตามที่ได้สั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ทำการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุงวด
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบัน และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียง     
วันสิ้นงวดนั้น โดยเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของเดือนตุลาคมเป็นต้นไป ว่าการรับจ่าย
ถูกต้องหรือไม่  พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญไป 
เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แล้วรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน      
30 วันทำการ นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี.............ตามคำสั่ง .................ที่............../............. 
ลงวันที่ ...................................ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฏผลดังนี้ 

1. การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ ได้ตรวจสอบเอกสารฝา่ยรับและเอกสารฝ่ายจ่ายกับบัญชีวัสดุ  
และทะเบียนคุมทรัพย์สิน ปรากฏวา่ถูกต้อง  

2. การตรวจสอบพัสดุปรากฏว่า ในวันที่.................. พัสดุคงเหลือมีอยู่ตรงตามบัญชีและทะเบียน  
3. การตรวจสอบพัสดุปรากฏว่า  มีพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ จำนวน .............. รายการ    

ตามรายละเอียดดังแนบ   

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

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

             (ลงชื่อ)…………………………………… กรรมการ 
              (………………………………..) 
                                 (ลงชื่อ)…………………………………… กรรมการ 
                                                      (…………………………………)                                                            
              -  ทราบ 

              -  รายงาน สตง. / สพป. 

     -  ให้แต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง  (กรณีมีพัสดุชำรุด) 

 (ลงชื่อ)……………………………………………. 
        (……………..…………………………….) 
 ผู้อำนวยการโรงเรียน..................................... 



               บัญชีรายการพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพ สญูไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ                                       
โรงเรียน..........................................  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา…………….. 

   
ลำดับ

ที่ 
รายการ รหัส 

รายการเสียหาย หรือไมใ่ช้ รายการรับ ราคาตามทะเบียน 
หมายเหตุ 

ชำรดุ เสื่อม สูญ ไม่ใช้ เพราะ อย่างไร ว.ด.ป. ด้วยเงินอะไร ต่อหน่วย รวมเงิน 
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              
              



             

 

ที่ ศธ………………/………                                                 โรงเรียน ………………………….…………………… 
                              ที่อยู่……………………….รหัสไปรษณีย์…….…… 

                 วันที่…………………………………………….. 

เรื่อง  การตรวจสอบพัสดุประจำปี.................. 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนกังานการตรวจเงินแผ่นดินจังหวัดชุมพร 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาเอกสารหลักฐานการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี   จำนวน  1  ชดุ 

  ด้วย โรงเรียน…..………………………………………….. ไดด้ำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีตาม
ระเบียบกระทรวงการคลงัว่าดว้ยการจดัซื้อจัดจา้งและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 213   ซึ่ง
ได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศกึษาขั้นพื้นฐาน  ที ่1340/2560  ลงวันที่  24  สิงหาคม 2560  ดังสำเนาเอกสารหลกัฐานที่ได้ส่งมา
พร้อมหนังสือน้ี 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

        ขอแสดงความนับถือ 

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

                (……………………………………..) 

            ผู้อำนวยการโรงเรยีน………………………….. 

งานการเงินและพัสด ุ

โทร………………….……… 

 

 

หมายเหตุ   สำเนาเอกสารการตรวจสอบพัสดุประจำปี  ประกอบดว้ย 

1. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดปุระจำปี 
2. สำเนาคำสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่พัสดุ/หัวหน้าเจ้าหนา้ที่พัสด ุ
3. สำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีของคณะกรรมการฯ 



 
 

 

ที่ ศธ………………/………                                                   โรงเรียน ………………………….…………………… 

                               ทีอ่ยู่……………………….รหัสไปรษณีย์…….…… 

                 วันที่…………………………………………….. 

เรื่อง  การตรวจสอบพัสดุประจำป ี

เรียน  ผู้อำนวยการสำนกังานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา.................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  สำเนาเอกสารหลักฐานการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี   จำนวน  1  ชดุ 

  ด้วย โรงเรียน…………………..………………………… ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปีตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560   ข้อ 213        
ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 ดังสำเนาเอกสารหลักฐานที่ได้ส่งมา
พร้อมหนังสือน้ี 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

        ขอแสดงความนับถือ 

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

            (……………………………………..) 

            ผู้อำนวยการโรงเรยีน………………………….. 

งานการเงินและพัสด ุ

โทร……………….……………. 

 

หมายเหตุ   สำเนาเอกสารการตรวจสอบพัสดุประจำปี  ประกอบดว้ย 
  1.  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

2.  สำเนาคำสั่งแต่งตั้งเจา้หน้าที่พัสดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ
3.  สำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปขีองคณะกรรมการฯ    



               บันทึกข้อความ      
ส่วนราชการ…………………………………………………………………………………………………….. 

ที่……………………………………………………………………………….วันที่........................................................................ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

เรียน   ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาชุมพร เขต 2 

  ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี ได้รายงานผลการตรวจสอบให้ทราบและได้สั่ง
การให้ตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีมีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ใน
ราชการต่อไป เพื่อประกอบการพิจารณาจำหน่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 หมวด 9 ส่วนที่ 4 ข้อ 215 ต่อไปน้ัน 

  เพื่อให้การดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ 213 ซึ่งได้รับมอบ
อำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐาน ที่ 1340/2560  ลงวันที่  24  สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการ
บริหารพัสดุภาครัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ          
พ.ศ. 2560 จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

  1............................................  ตำแหน่ง......................................... ประธานกรรมการ 
  2............................................  ตำแหน่ง.......................................... กรรมการ 

3............................................  ตำแหน่ง.......................................... กรรมการ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

       (ลงชื่อ)……………………………………… 
                 (...........................................) 
                         เจ้าหน้าที่ 
         - ชอบ 
         - ดำเนินการ 

 (ลงชื่อ)……………….………………………. 
        (………….…..…….……………..) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน................................................ 
       …………./……….……/………..…  



 

 

คำสั่ง ………………………………………………………………………….. 
ที่………………/……………………….. 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
---------------------------- 

  ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี  ได้ตรวจสอบพัสดุปรากฏว่า มีพัสดุชำรุด     
และเสื่อมคุณภาพ จำนวน ………………….. รายการ 

  อาศัยอำนาจตามความในข้อ 213 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง           
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ 213 ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษา     ขั้นพื้นฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่ 1340/2560 ลงวันที่ 
24 สิงหาคม 2560        เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย      การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 จึงแต่งตั้ง
บุคคลผู้มีรายนามต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมการ  สอบหาข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาจำหน่ายพัสดุ 

  1…………………………………………  ตำแหน่ง .................................................   ประธานกรรมการ 
  2...............................................   ตำแหน่ง ................................................     กรรมการ 

3...............................................   ตำแหน่ง ................................................     กรรมการ 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ ปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการ      
อย่างสูงสุดโดยเคร่งครัด แล้วรายงานผลให้ทราบภายใน ................. วันทำการ 

  ทั้งนี้  ตั้งแตว่ันที ่ ............................................................ 

   สั่ง  ณ  วันที่......................................................................... 

 

 

 

      

 

 



 

               บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   โรงเรียน…………………………………………………………………………………………………………………….. 
ที่……………………………………………………….……………. วันที่…………………………….……………………………………… 
เรื่อง  รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง 

เรียน    ผู้อำนวยการโรงเรียน…………………………… 

  ตามที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีมีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพสูญไป
หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ดังที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีได้รายงานผลให้ทราบแล้วนั้น 

  คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงได้เริ่มดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงเมื่อวนัที่………………..…
และแล้วเสร็จเมื่อวันที่………………..…….………………….………ผลการสอบหาข้อเท็จจริงปรากฏวา่  พสัดุที่ชำรุดฯ  
จำนวน.................รายการ .................................................................................................................................. 

  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ  พร้อมบันทึกนี้ได้แนบเอกสารการสอบ
ข้อเท็จจริง จำนวน...…………แผ่น มาด้วยแล้ว 
 

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

               (…………………………………) 

     (ลงชื่อ)…………………………………กรรมการ 

               (…………………………………) 

     (ลงชื่อ)…………………………………กรรมการ 

               (…………………………………) 

           - ทราบ 

            - มอบ จนท.พสัดุ ดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป 

   

 (ลงชื่อ)……………….………..…………… 

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

 ผู้อำนวยการโรงเรียน.....……………………….. 



 

  บันทึกถ้อยคำการสอบหาข้อเท็จจริง 
             
ที่…………………………………………………..……… 

      วันที่….……..เดือน……………..………..พ.ศ…………….. 

 ข้าพเจ้า………………………………………….. ตำแหน่ง................................................................................... 

อายุ…………………ปี   สัญชาติ…….……………ศาสนา……………………… อยู่บ้านเลขที่……….……… หมู่ที่……….. 
ซอย………………….. ตำบล……………………………อำเภอ…………..………. จังหวัด…………………..  

 ข้าพเจ้าขอให้ถ้อยคำต่อคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีมีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพสูญไปหรือไม่
จำเป็นต้องใช้ในราชการ ตามความสัตย์จริงดังต่อไปน้ี 

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

 

        (ลงชื่อ)....................................................ผู้ใหถ้้อยคำ 

              (.................................................) 

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

              (.................................................) 

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

              (.................................................) 

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

              (.................................................) 

 

 


