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บทท่ี ๑ 
ความเปนมา 

ระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพยของ ทร.(Inventory and Asset Control System : IAS) 

  ๑. มติที่ประชุม อซป.ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ เมื่อ ๒๗ ธ.ค.๕๙ กําหนดให กบ.ทร.และ สปช.ทร.เปนเจาภาพ
รวมในการจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อกําหนดแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศสนับสนุนการบริหารจัดการพัสดุ
และสินทรัพยของ ทร.  
  ๒.  กบ.ทร.ไดเสนอรายงานผลการสัมมนาเชิงปฏิบัติการระหวาง ๒๒ - ๒๔ ก.พ.๖๐ สรุปไดดังน้ี 
   - รับทราบ และให อซป.เสนอ ทร.ขออนุมัติใหระบบบริหารจัดการสินทรัพยประเภท
ยุทโธปกรณทางทหาร (ForceAsset-IT) เปนระบบมาตรฐาน ทร. 
       - รับทราบ และใหหนวยที่เกี่ยวของพัฒนาระบบบริหารจัดการสินทรัพยประเภทพัสดุทั่วไป 
(SUPPAsset) สินทรัพยประเภทครุภัณฑ 
  ๓. พล.ร.อ.นริส  ประทุมสุวรรณ  ผบ.ทร. (ในขณะน้ัน) สั่งการให กบ.ทร.เปนเจาภาพรวมกับ 
สปช.ทร. และ ศบพ.พธ.ทร.ปรับปรุงพัฒนาระบบสารสนเทศที่เกี่ยวของ เมื่อ ๑๖ ต.ค.๖๐ 
  ๔. ทร.อนุมัติแนวทางการปฏิบัติทางบัญชีพัสดุคงคลังของ ทร.และเห็นชอบระบบการบริหารพัสดุ
และสินทรัพยของ ทร.(IAS) เมื่อ ๒๑ ส.ค.๖๑ 
หนวยตาง ๆ ของ ทร.ท่ีรับผิดชอบในระบบ IAS 
  ๑. กบ.ทร.มีหนาที่ในการกําหนดนโยบายดานการพัสดุของ ทร.และมีอํานาจในการติดตาม
ขอมูลพัสดุของคลังพัสดุทุกระดับของ ทร.รวมทั้งออกประกาศและแกไขเพิ่มเติมขอความในคูมือการจําแนกพัสดุ
และหนวยรับผิดชอบพัสดุของ ทร. 
  ๒. สปช.ทร.เปนหนวยควบคุมดูแลระบบสินทรัพยของ ทร. (RTN ERP) รวมทั้งการสงขอมูล
จากระบบ GFMIS รวมทั้งเปนหนวยที่ประสานกับกรมบัญชีกลางและ สตง. เกี่ยวกับสินทรัพยของ ทร. 
  ๓. พธ.ทร.เปนหนวยควบคุมดูแลระบบพัสดุและสินทรัพยของ ทร. (IAS) ยกเวนระบบ RTN ERP 
ระบบ ForceAsset-IT ระบบ GLIN System ระบบ F-QUICK  
  ๔. กร. (ตส.กร.) เปนหนวยควบคุมดูแลระบบ ForceAsset-IT ระบบ ILS-IT ระบบ สสท.พอน.กร. 
ระบบ PMS-IT  
  ๕. อร.เปนหนวยควบคุมดูแลระบบ GLIN System 
  ๖. สพ.ทร.เปนหนวยควบคุมดูแลระบบ F-QUICK 
  ๗. สสท.ทร.เปนหนวยควบคุมดูแลศูนยขอมูลกลางกองทัพเรือ 
  ๘. หนวยเทคนิคทั้ง ๑๓ หนวย มีหนาที่รับผิดชอบในการพัสดุประเภทที่อยูในภารกิจของคลังใหญ 
ที่ข้ึนตรงตามที่กําหนดไวใน ขอ ๓๒ วรรคสอง แหงระเบียบกองทัพเรือ วาดวยการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๒ 
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บทท่ี ๒  
คํานิยาม 

ระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพยของ ทร.(Inventory and Asset Control System : IAS) 

คํานิยาม  หนังสือ สํานักงบประมาณ ท่ี นร ๐๗๐๔/ ว ๓๗ ลง ๖ มกราคม  ๒๕๕๙  เรื่อง แนวทาง 
            การพิจารณาสิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุและครุภัณฑตามหลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ 
๑. สิ่งของท่ีจัดเปนวัสดุ ใหแบงการพิจารณาออกเปน ๓ ประเภท ดังน้ี 
 ก.  ประเภทวัสดุคงทน ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแตตามปกติมีอายุการใชงานไมยืนนาน 
หรือเมื่อนําไปใชงานแลวเกิดความชํารุดเสียหาย ไมสามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม หรือซอมแซมแลวไมคุมคา 
 ข.  ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใชแลวยอมสิ้นเปลืองหมดไป แปรสภาพ 
หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไมคงสภาพเดิม 
 ค.  ประเภทวัสดุอุปกรณประกอบและอะไหล ไดแก สิ่งของที่ใชเปนอุปกรณประกอบหรืออะไหลสําหรับ
การซอมแซมบํารุงรักษาทรัพยสินใหกลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลักษณะเปนการซอมบํารุงปกติหรือคาซอมกลาง 
๒. ครุภัณฑ ไดแก สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใชงานยืนนาน เมื่อชํารุดเสียหายแลว
สามารถซอมแซมใหใชงานไดดังเดิม 

คํานิยาม  ระเบียบกองทัพเรือ วาดวยการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๒ 
๑. การบริหารพัสดุ หมายความวา การเก็บ การบันทึก การควบคุม การดูแล การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบ 
การบํารุงรักษา และการจําหนายพัสดุ 
๒. พัสดุ หมายความวา วัสดุ ครุภัณฑ สําหรับใชในราชการกองทัพเรือ  
๓. วัสดุ หมายความวา สิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใชแลว ยอมสิ้นเปลืองหมดไปเอง แปรสภาพ หรือไมคงสภาพเดิม 
รวมทั้งสิ่งของที่ทางราชการจัดหามา เพื่อซอมแซมหรือบํารุงรักษาทรัพยสินตามการจําแนกประเภทรายจาย
ตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ 
๔. ครุภัณฑ หมายความวา สิ่งของซึ่งมีลักษณะคงทนถาวร ตามการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ของสํานักงบประมาณ 
๕. สิ่งอุปกรณ หมายความวา สิ่งของที่จําเปนทั้งมวลสําหรับหนวยทหาร รวมทั้งที่มีไวเพื่อการดํารงอยู และ
การปฏิบัติของหนวยทหารดวย 
๖. ยุทโธปกรณ หมายความวา สิ่งทั้งมวล (รวมถึงเรือ อากาศยาน ยานพาหนะทางบก รถรบ รถชวยรบ เครื่องทุนแรง
และอุปกรณที่เกี่ยวของ รวมทั้งอุปกรณสนับสนุน แตไมรวมถึงอาคาร สถานที่ต้ังและสาธารณูปโภค) ที่จําเปน
นํามาใชปฏิบัติการ เพื่อดํารงและสนับสนุนกิจกรรมทางการทหาร โดยไมคํานึงถึงวาการใชยุทโธปกรณน้ัน 
กระทําเพื่อมุงหมายทางธุรการและการรบ 
๗. พัสดุคงคลัง หมายความวา พัสดุที่จะตองจัดหาเตรียมการไวตามเกณฑที่ไดกําหนดไวในขอ ๓๔ แหงระเบียบน้ี 
๘. หนวยเทคนิค หมายความวา หนวยที่กองทัพเรือกําหนดไวตามระเบียบน้ี 
๙. คลังใหญ หมายความวา คลังพัสดุของหนวยเทคนิค 
๑๐.  คลังสาขา หมายความวา คลังพัสดุตามพื้นที่ตาง ๆ ที่กองทัพเรือกําหนด 
๑๑.  คลังยอย หมายความวา คลังพัสดุประจําหนวยตาง ๆ ที่มีเจาหนาที่คลังพัสดุ ยกเวนคลังใหญและคลังสาขา  
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คํานิยามในคูมือการบริหารจัดการสินทรัพยกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ทรัพยสิน หมายถึง รายการของวัตถุทั้งที่มีรูปรางและไมมีรูปรางที่ถือครองได ซึ่งมีมูลคาเปนเงิน ทรัพยสิน 
แบงออกเปน ๓ ประเภทใหญ คือ (๑) ทรัพยสินมีตัวตน (tangible assets) เชน โรงงาน เครื่องจักร ที่ดิน  
สินคาบริโภคถาวร (๒) ทรัพยสินทางการเงิน (financial assets) เชน เงินตรา ธนบัตร หุน พันธบัตร  
(๓) ทรัพยสินไมมีตัวตน (intangible assets) เชน เครื่องหมายการคา (trade-mark) คาความนิยม (goodwill) 
ของสินคาหรือของกิจการ [ทรัพยสินทางปญญา มีความหมายเหมือนกับ property] 
 

คํานิยาม “พัสดุ” 
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สินทรัพยในทางบัญช ีหมายถึง สิทธิและทรัพยากรที่กิจการมีอยู ซึ่งเกิดจากการประกอบการ สามารถแสดงคา
เปนตัวเงินได และจะใหประโยชนในอนาคต ซึ่งนอกจากจะหมายรวมถึงรายการทรัพยสินแลว ยังรวมรายจายที่
จายไปและไมมีสิทธิเรียกรอง แตประโยชนที่จะเกิดข้ึนแกกิจการยังมีอยู เชน รายจายรอตัดบญัชี 
คาใชจาย หมายถึง การลดลงของประโยชนเชิงเศรษฐกิจหรือศักยภาพในการใหบริการในระหวางรอบ
ระยะเวลาบัญชีในรูปของกระแสออก หรือการลดลงของสินทรัพย หรือการเพิ่มข้ึนของหน้ีสิน ซึ่งมีผลทําให
สินทรัพยสุทธิลดลง ทั้งน้ีไมรวมถึงการจัดสรรสวนทุนใหกับเจาของ 
สินทรัพยเฉพาะทางทหาร หมายถึง ยุทธภัณฑ วัสดุ อุปกรณ อาคาร และสิ่งปลูกสราง ที่ใชในทางราชการทหาร
อันจําเปนเพื่อปฏิบัติการรบ รวมทั้ง เครื่องมือ ยานยนต ช้ินสวน อะไหล สาธารณูปโภค โปรแกรมคอมพิวเตอรตาง  ๆ
เพื่อใชในการรบ หรือมุงเนนทางดานการรักษาความมั่นคงของประเทศ 
วิธีปฏิบัติทางบัญชีท่ีเหมาะสมกับสินทรัพยเฉพาะทางทหาร ใหบันทึกเปนคาใชจายในการรักษาความมั่นคง
ของประเทศในระบบ GFMIS และมีวิธีการควบคุมสินทรัพยดังกลาว โดยใหมีการบันทึกทะเบียนสินทรัพย
เฉพาะทางทหารไวในระบบ RTN ERP ที่จะเช่ือมโยงกับระบบ ForceAsset-IT ในการบริหารสินทรัพยประเภท
ยุทโธปกรณทางทหาร ต้ังแตป งป.๖๒ เปนตนไป 

คํานิยามในการกําหนดหมายเลขในระบบ IAS  
หมายเลข NSN (NATO Stock Number) คือ หมายเลขประจําพัสดุ จํานวน ๑๓ ตัว ประกอบดวย 
 - ตัวเลข ๔ ตัวแรก หมายถึง The Federal Supply Classification Code ประเภทพัสดุ (FSC) ประกอบดวย
ตัวเลข ๔ ตัว โดย ๒ ตัวแรก คือ Federal Supply Group (FSG) และอีก ๒ ตัวเลข คือ Federal Supply Class 
 - ตัวเลข ๒ ตัวตอมา คือ The National Codification Bureau (NCB) Code ซึ่ง หมายถึงวา หนวยใด
เปนผูกําหนดหมายเลข Item Identification Number น้ี 
 - ๗ ตัว สุดทายหมายถึง ลําดับ (serially) ของ Item Identification ที่ NCB น้ี ไดกําหนดข้ึน 
หมายเลข UNSPSC คือ หมายเลขกลุมพัสดุในระบบ RTN ERP และระบบ GFMIS  
หมายเลข PSCN (Permanent System Control Number) คือ “หมายเลขควบคุม” มีโครงสราง
ประกอบดวย ตัวเลขหรือตัวอักษร รวม ๑๓ ตัว แบงเปน ๔ กลุม 
 กลุมที่ ๑ ประกอบดวยตัวเลข ๔ ตัว หมายถึง FSC ที่เหมาะสมสําหรับรายการพัสดุน้ี 
 กลุมที่ ๒ หมายถึง NCB Code เชนเดียวกับที่กําหนดหมายเลขพัสดุ (NSN) 
 กลุมที่ ๓ ประกอบดวยตัวอักษรภาษาอังกฤษ ๓ ตัว 
 กลุมที่ ๔ ประกอบดวยตัวเลข ๔ ตัว 
   ตัวอยาง เชน 5305-01-PAA-0289 โดยทันทีที่จะขออนุมัติจัดหาเขามาจะตองกําหนด
หมายเลขพัสดุ (NSN) ใหแกรายการที่ไดกําหนด PSCN น้ีไว แลว ซึ่ง FLIS จะเปลี่ยนหมายเลข PSCN เปน 
NSN และใชขอมูลตาง ๆ ที่เกี่ยวของเดิมทั้งหมด โดยจะยกเลิกหมายเลขหรือกําจัดหมายเลข PSCN น้ีออกจาก
ระบบทันท ี
FED LOG (Federal Logistic ) คือ สมุดรายการพัสดุอิเล็กทรอนิกสในระบบสารสนเทศทางดานการสงกําลังบํารุง 
ของกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา (Department of Defense: DoD) และองคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ 
(North Atlantic Treaty Organization : NATO) โดยมีหนวยงานที่ช่ือวา FEDERAL LOGISTICS INFORMATION 
SYSTEM หรือ FLIS ทําหนาที่กํากับดูแล FED LOG เปนฐานขอมูลที่มีการรวบรวมขอมูลจากฐานขอมูลของ
หนวยงานตางๆ ใน กห.สหรัฐฯ ไดแก DLIS : Defense Logistics Information Service,  Army, Marines, 
และ Navy มารวมไวในแผน FED LOG  
 
NMCRL (NATO Master Catalog of References for Logistics) คือ ฐานขอมูลที่เก็บรวบรวมขอมูลพัสดุ 
สิ่งอุปกรณที่ใชในกองกําลังนาโตองคการสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือ (North Atlantic NATO) เปนฐานขอมูล
เหมือนกับ FED LOG ของสหรัฐอเมริกา แตมีขอมูลจํานวนมากกวา เพราะมีขอมูลพัสดุจากหลายประเทศ 
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ปจจุบันมีหมายเลขพัสดุ (NSN) อยูในฐานขอมูล NMCRL จํานวน ๑๗.๑ ลาน หมายเลขที่มีการใชงานอยู สามารถ
เขาถึงขอมูลได ๒๔ ชม. มีภาษาใหเลือกทั้งหมด ๑๕ ภาษา ขอมูลใน NMCRL น้ันจะทําการอัพเดททุก ๆ ๓ เดือน 
MMF (Master Material File) คือ โปรแกรมขอหมายเลขประจําพัสดุสําหรับนําเขารายการขอมูลหมายเลข
ประจําพัสดุที่หนวยเทคนิคตางๆ ตองการจัดซื้อผานระบบ RTN ERP 
RTN Catalog (Royal Thai Navy Cataloging) คือ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการระบบสมุด
รายการพัสดุของกองทัพเรือ เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพิสูจนทราบพัสดุ และกําหนดหมายเลขประจําพัสดุ 
(NSN) ใหเปนไปตามหลักการของระบบ NCS (NATO Codification System) คือ มาตราฐานที่ใชในการกําหนด
หมายเลขประจําพัสดุแหงชาติ 

คํานิยามของระบบเรงรัดติดตามงบประมาณ การจัดซื้อ/จาง การบริหารพัสดุ 
ระบบ SUPBUD (Supply Budget)  คือ  ระบบบริหารงบประมาณและติดตามการจัดซื้อจัดจาง 
ระบบ RTN ERP คือ ระบบบริหารงบประมาณการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุคงคลังของ ทร.ที่เช่ือมตอ
กับระบบ GFMIS ของกรมบัญชีกลาง  
ระบบ SUPPINV 1-3  (Supply Inventory) (1-3 : ระดับคลังใหญ คลังสาขา คลังยอย)  คือ  ระบบควบคุม
พัสดุคงคลังอัตโนมัติทุกระดับคลัง ทร. 
ระบบ SUPAsset (Supply Asset)  คือ ระบบบริหารสินทรัพยกองทัพเรือ 
โปรแกรม Supply Reconcile คือ โปรแกรมกระทบยอดวัสดุคงคลัง (I) ระหวางระบบ RTN ERP กับระบบ SUPPINV 1-3  
ใหมีความถูกตอง ครบถวน ตรงกัน  

คํานิยามของระบบบริหารสินทรัพยประเภทยุทโธปกรณของ ทร. 
ระบบ ForceAsset-IT  คือ ระบบการบริหารสินทรัพยประเภทยุทโธปกรณทางทหารของกองทัพเรือ  
ระบบ GLIN System  คือ ระบบใบสั่งงานการซอมทํา/ปรับปรุงเรือตามแผนฯ และนอกแผนฯ ที่ ทร.อนุมัติ 
ระบบ F-QUICK  คือ  ระบบใบสั่งงานการซอมทํา/ปรับปรุงระบบสรรพาวุธในเรือ ตามแผนฯ และนอกแผนฯ 
ที่ ทร.อนุมัติ และอาวุธ และระบบอาวุธที่กรมสรรพาวุธทหารเรือรับผิดชอบ        

คํานิยามพัสดุ 
คา I  คือ  บัญชีวัสดุคงคลัง  
คา A  คือ  ครุภัณฑ และบัญชีสินทรัพย 
คา S  คือ  พักครุภัณฑ และบัญชีพักสินทรัพย 
คา K  คือ  วัสดุสิ้นเปลือง และบัญชีคาใชจาย 
คา J  คือ  บัญชีคาใชจายที่มีมูลคาตํ่ากวา ๕,๐๐๐ บาท และบัญชีที่ซื้อของจากตางประเทศ  
คา X  คือ  บัญชีที่ไมไดอยูในระบบ RTN ERP เชน ผลิตเอง รับคืน หรือไดรับการบริจาค  
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บทท่ี ๓ 
การใชระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพยของ ทร.(Inventory and Asset Control System : IAS) 

 ระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพยของ ทร.(Inventory and Asset Control System : IAS) 
รายละเอียดตามผังรูปภาพระบบ IAS ตามผนวก ก และรายช่ือผูดูแลระบบตาง ๆ ในระบบ IAS (Admin) ตามผนวก ข 
รวมทั้งแบบฟอรมการประเมินผลเจาหนาที่ของหนวย ตามผนวก ค แบงเปน ๒ ระบบ คือ ระบบการบริหาร
สินทรัพยประเภทพัสดุทั่วไป และระบบการบริหารสินทรัพยประเภทยุทโธปกรณทางทหาร ดังน้ี 
  ๑. การบริหารสินทรัพยประเภทพัสดุท่ัวไป  
   เปนการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ และระเบียบกองทพัเรอื 
วาดวยการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบดวย ระบบกําหนดหมายเลขพัสดุ (NSN) (ระบบ FED LOG ระบบ 
NMCRL ระบบ SUPPINV 1-3 ระบบ RTN Catalog  โปรแกรม MMF) ระบบ SUPBUD ในการเรงรัด ติดตาม
การบริหารงบประมาณ การจัดทําแผนการจัดหาพัสดุ การเรงรัด ติดตามกระบวนการจัดซื้อจัดจาง  
การเรงรัดและติดตามการข้ึนทะเบียนพัสดุ รวมทั้งการตัดจายพัสดุในระบบ SUPPINV 1-3 ระบบ RTN ERP  
ในการจัดทําใบ PR และใบสั่งซื้อ PO ระบบ SUPPINV 1-3 ซึ่งเปนระบบคลังใหญ คลังสาขา คลังยอย ระบบ SupAsset 
ในการลางบัญชีพักสินทรัพยเปนบัญชีสินทรัพยรายตัว  
ขั้นตอนท่ี ๑ การขอหมายเลขพัสดุ (NSN) จากระบบ IAS 
    หนวยเทคนิคจะตองเปนผูดําเนินการพิสูจนทราบ คนหา หมายเลขพัสดุ (NSN) เพื่อขออนุมัติ
หมายเลขพัสดุ (NSN) จาก กรต.ศบพ.พธ.ทร. ผานโปรแกรม MMF ทุกครั้ง แบงเปน ๓ กรณี ดังน้ี  
     กรณีท่ี ๑ หนวยเทคนิคไดเคยจัดหาพัสดุมาแลว โดยมีขอมูลหมายเลขพัสดุ (NSN) บันทึก
อยูในระบบ SUPPINV 1-3 (๖ ปยอนหลัง) ใหหนวยเทคนิคคนหารายการพัสดุในระบบ SUPPINV 1-3 และใน
โปรแกรม MMF ดังน้ี 
     ก. หนวยเทคนิคสามารถหารายการและหมายเลขพัสดุ (NSN) ในระบบ SUPPINV 1-3 และ
ในโปรแกรม MMF ได หนวยเทคนิคไมตองดําเนินการขออนุมัติหมายเลขพัสดุ (NSN) จาก กรต.ศบพ.พธ.ทร. 
โดยใหนําเขาสูระบบ SUPBUD ไดเลย โดยโปรแกรม MMF จะนําหมายเลขพัสดุ (NSN) ดังกลาวเขาระบบ 

SUPPINV 1-3  และระบบ RTN ERP โดยอัตโนมัติตอไป 
     ข. หนวยเทคนิคสามารถหารายการและหมายเลขพัสดุ (NSN) ในระบบ SUPPINV 1-3 ได 
แตในโปรแกรม MMF ไมมี ใหหนวยเทคนิคนําหมายเลขพัสดุ (NSN) ดังกลาวเขาไปขออนุมัติในโปรแกรม MMF เพื่อ
ทําการพิสูจนทราบคุณลักษณะพัสดุ และอนุมัติหมายเลขพัสดุ (NSN) โดย กรต.ศบพ.พธ.ทร.ตอไป และเมื่อ
ไดรับการอนุมัติแลวใหหนวยเทคนิคนําหมายเลขพัสดุ (NSN) ดังกลาวเขาสูระบบ SUPBUD ตอไป 
     กรณีท่ี ๒ หนวยเทคนิคไมเคยดําเนินการจัดซื้อจัดจางพัสดุชิ้นน้ันมากอน ใหดําเนินการ
คนหาหมายเลขพัสดุ (NSN) ในระบบ SUPPINV 1-3 ในโปรแกรม MMF กอนเปนลําดับแรก หากไมพบ ใหหนวย
เทคนิคพิสูจนทราบคุณลักษณะพัสดุในระบบ FED LOG (กรณีพัสดุเปนของประเทศสหรัฐอเมริกา) กรณีเปนพัสดุ
ในกลุมประเทศ NATO ใหพิสูจนทราบคุณลักษณะพัสดุในระบบ NMCRL ในกรณีตรวจสอบแลวพบวามีใหนํา
หมายเลขพัสดุ (NSN) ดังกลาว ขออนุมัติหมายเลขพัสดุ (NSN) ในโปรแกรม MMF ตอไป และเมื่อไดรับการ
อนุมัติแลวจึงนําหมายเลขพัสดุ (NSN) ดังกลาวเขาสูระบบ SUPBUD ตอไป แตถาเปนพัสดุที่นอกเหนือจาก
ประเทศสหรัฐอเมริกา และกลุมประเทศ NATO ใหนํามาพิสูจนทราบคุณลักษณะพัสดุในระบบ RTN Catalog 
แลวนําหมายเลขพัสดุ (NSN) ดังกลาว ขออนุมัติในโปรแกรม MMF และเมื่อไดรับการอนุมัติแลวใหนําหมายเลข
พัสดุ (NSN) ดังกลาวเขาสูระบบ SUPBUD ตอไป ทั้งน้ี โปรแกรม MMF จะนําหมายเลขพัสดุ (NSN) เขาสูระบบ 
RTN ERP และระบบ SUPPINV 1-3 โดยอัตโนมัติตอไป 
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     ในกรณีที่หนวยเทคนิคจัดหาพัสดุในรูปแบบของหมายเลข Part Number ใหหนวยเทคนิค
พิสูจนทราบคุณลักษณะพัสดุในระบบ FED LOG (พัสดุของประเทศสหรัฐอเมริกา) กอน แตกรณีเปนพัสดุในกลุม
ประเทศ NATO ใหพิสูจนทราบคุณลักษณะพัสดุในระบบ NMCRL เมื่อไดหมายเลขพัสดุ (NSN) แลวใหนําไปขอ
อนุมัติหมายเลขในโปรแกรม MMF ตอไป และเมื่อไดรับอนุมัติหมายเลขพัสดุ (NSN) แลว จึงใชหมายเลขพัสดุ 
(NSN) ในระบบ SUPBUD ตอไป สําหรับในกรณีที่จัดหาพัสดุนอกเหนือจากพัสดุของประเทศสหรัฐอเมริกา 
และพัสดุในกลุมประเทศ NATO ใหนําพัสดุที่มี Part Number ดังกลาวพิสูจนทราบคุณลักษณะพัสดุในระบบ 

RTN Catalog จะไดหมายเลขพัสดุ (NSN) ที่สมบูรณ จากน้ันใหนําหมายเลขพัสดุ (NSN) ที่สมบูรณขออนุมัติใน
โปรแกรม MMF และเมื่อไดรับอนุมัติแลว จึงจะใชหมายเลขพัสดุ (NSN) ในระบบ SUPBUD ตอไป ทั้งน้ี 
โปรแกรม MMF จะนําหมายเลขพัสดุ (NSN) ดังกลาวเขาสูระบบ RTN ERP และระบบ SUPPINV 1-3 ตอไป 
     กรณีท่ีหนวยมีความจําเปนเรงดวน หนวยเทคนิคมีความจําเปนเรงดวนในการจัดซื้อ/จางพัสดุ
รายการดังกลาว แตไมสามารถลงขอมูลในระบบ RTN Catalog ไดครบถวน ระบบ RTN Catalog จะใหเลือก
ระหวาง หมายเลข PSCN กับหมายเลข NSN (+35) ใหหนวยเทคนิคเลือกเปนหมายเลข PSCN ไปพลางกอน เพื่อนํา
หมายเลข PSCN เขาสูระบบ SUPBUD ดําเนินการจัดซื้อพัสดุตอไป จากน้ันเมื่อผานกระบวนการการจัดซื้อ/จาง
เรียบรอยแลวใหนําหมายเลข PSCN ดังกลาวมาพิสูจนทราบคุณลักษณะพัสดุในระบบ RTN Catalog อีกครัง้ เพือ่ให
ไดหมายเลขพัสดุ (NSN) ที่สมบูรณ จากน้ันใหนําหมายเลขพัสดุ (NSN) ดังกลาว ขออนุมัติในโปรแกรม MMF 
เพื่อใหหมายเลขพัสดุ (NSN) ไปทดแทนหมายเลข PSCN ดังกลาวในระบบ ในการจัดซื้อครั้งตอไปหนวยจะได
ไมตองพิสูจนทราบคุณลักษณะพัสดุ เน่ืองจากระบบทําการบันทึกหมายเลขพัสดุ (NSN) ดังกลาวไวแลว และ
โปรแกรม MMF จะนําเขาสูระบบ RTN ERP และระบบ SUPPINV 1-3 ตอไป  
ขั้นตอนท่ี ๒ การใชระบบ SUPBUD เปนระบบสารสนเทศที่ใชในการบริหารงบประมาณ การจัดทําแผนจดัหาพสัดุ
และเรงรัดติดตามจัดซื้อจัดจาง การบริหารพัสดุของหนวย โดยหนวยเทคนิคจะตองกําหนดหมายเลขพัสดุ (NSN) 
หรือ หมายเลข PSCN (ในกรณีเรงดวน) ลงในคาวัสดุคงคลัง (I) ครุภัณฑ (A,S) วัสดุสิ้นเปลือง (K) เพื่อเปนขอมูล
ในการใชระบบฯ ตอไป รายละเอียดการใชระบบฯ สามารถ Download ไดที่ link คูมือระบบที่เกี่ยวของกับ
ระบบ IAS : http://info.navy.mi.th/supply/mmic/IASsystem/rtncat.html สรุปหัวขอการปฏิบัติไดดังน้ี 

ขีดความสามารถ 
 ๑. เช่ือมโยงฐานขอมูลกับระบบงาน SUPPINV 1-3 ในการนําเอาขอมูลของหมายเลขพัสดุมาใชงาน เพื่อลด
ความผิดพลาดในการกรอกขอมูลในรายการจัดซื้อจัดจาง 
 ๒. แลกเปลี่ยนขอมูลกับระบบงาน RTN ERP เพื่อกระทบยอดการเบิกจายงบประมาณในระดับ BLI ได 
 ๓. สามารถ เพิ่ม ลบ แกไข ขอมูล และจัดพิมพเอกสารในการปฏิบัติงานตามรูปแบบที่ พธ.ทร. กําหนดแทน 
Microsoft Word หรือ Excel ได 
 ๔. รองรับการใชงานของผูใชแบบ Multi-user  
 ๕. สามารถรวบรวม และจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวของกับงานจัดซื้อจัดจางไดอยางเปนระบบ    ทําใหสามารถ
สืบคนขอมูลไดอยางมีประสิทธิภาพ 
 ๖. เปนเครื่องมือในการติดตาม ตรวจสอบ และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 
 ๗. สามารถสรุปผลการเบิกจายงบประมาณแบบ Real time ในรูปแบบ Dashboard  ได 
 ๘. สามารถสงขอมูลการจัดซื้อจัดจางที่ไดตรวจรับพัสดุ และเบิกจายเงินแลวไปข้ึนบัญชีพัสดุแบบอัตโนมัติ 
ในระบบ SUPPINV 1-3 ได 
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Web Application 
GUI (browser) 

Business logic data access (web server) 
Data storage (database) 

 
 
กลุมงาน SUPBUD สําหรับผูบรหิาร งบประมาณ ควบคุม จัดหา การเงิน ตรวจรับ 
กลุมงานดานงบประมาณ (Budgeting System) หมายถึง กบ.หนวยลงขอมูลดานงบประมาณทั้งหมดโดยมี 
Function การใชงานดังน้ี 
 ๑. การนํางบประมาณเขาสูระบบ รายละเอียดตามคูมือการใชงานเลมที่ ๑  
 ๒. การจัดทําเอกสารอนุมัติงบประจํา รายละเอียดตามคูมือการใชงานเลมที่ ๒  
 ๓. การจัดทําเอกสารอนุมัติเงินประจํางวด รายละเอียดตามคูมือการใชงานเลมที่ ๓  
 ๔. การบันทึกขอมูลเงินประจํางวด รายละเอียดตามคูมือการใชงานเลมที่ ๔  
กลุมงานดานควบคุมการจัดหา (Procurement Control System) หมายถึง กบ.หนวยลงขอมูลการเสนอ
ความตองการใหจัดหาพัสดุตามแผนการจัดซื้อจัดจางประจําป โดยมี Function การใชงานดังน้ี 
 ๑. การจัดทําใบจัดหาพัสดุ รายละเอียดตามคูมือการใชงานเลมที่ ๔  
 ๒. การจัดทําเงื่อนไขและขอกําหนดสําหรับการจัดซื้อหรือจางโดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียด
ตามคูมือการใชงานเลมที ่๒๑  
กลุมงานดานการจัดหา (Provide System) หมายถึง กบ.หนวยลงขอมูลการจัดซื้อจัดจาง โดยมี Function 
การใชงานดังน้ี  
 ๑. การจัดทําบันทึกขอซื้อหรือจาง รายละเอียดตามคูมือการใชงานเลมที่ ๕ 
 ๒. การจัดทําหนังสือเชิญชวนใหเสนอราคา รายละเอียดตามคูมือการใชงานเลมที่ ๖  
   ๓. การจัดทํารายงานผลพิจารณาซื้อหรือจาง รายละเอียดตามคูมือการใชงานเลมที่ ๗  
 ๔. การจัดทําบันทึกขออนุมัติเงินประจํางวด รายละเอียดตามคูมือการใชงานเลมที่ ๘ 
 ๕. การจัดทํารายงานขออนุมัติตกลงซื้อหรือจาง รายละเอียดตามคูมือการใชงานเลมที่ ๑๐
 ๖. การจัดทําหนังสือแจงตกลงซื้อหรือจาง รายละเอียดตามคูมือการใชงานเลมที่ ๑๑  
 ๗. การจัดทําใบสั่งซื้อหรือจาง รายละเอียดตามคูมือการใชงานเลมที่ ๑๒  
 ๘. การจัดทําใบสั่งซื้อและใบขอใหเตรียมการรับสิ่งของ (เฉพาะนํ้ามันใส) รายละเอียดตาม
คูมือการใชงานเลมที่ ๒๒  
 ๙. การจัดทําบันทึกขอใหเตรียมการรับสิ่งของ รายละเอียดตามคูมือการใชงานเลมที่ ๑๓ 
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กลุมงานดานการตรวจรับพัสดุ (Examine System) หมายถึง กบ.หนวย หรือคลังหนวย ลงขอมูลการรับฝาก
และตรวจรับพัสดุ โดยมี Function การใชงานดังน้ี 
 ๑. การจัดทําเอกสารการรับฝากพัสดุ รายละเอียดตามคูมือการใชงานเลมที่ ๑๔  
 ๒. การบันทึกขอมูลการรับฝากนํ้ามันเช้ือเพลิง (เฉพาะนํ้ามันใส) รายละเอียดตามคูมือการใชงาน
เลมที่ ๒๓  
 ๓. การจัดทํารายงานผลการตรวจรับพัสดุและจางทําพัสดุ รายละเอียดตามคูมือการใชงาน 
เลมที่ ๑๕  
 ๔. การจัดทํารายงานผลการตรวจรับเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐ รายละเอียดตามคูมือ 
การใชงานเลมที่ ๑๖ ที่แนบ 
 ๕. การจัดทํารายงานขอใหข้ึนบัญชีพัสดุไวใชราชการ รายละเอียดตามคูมือการใชงานเลมที่ ๑๗  
 ๖. การ Fix สัญญาที่ตรวจรับเรียบรอยสําหรับใชในโปรแกรมผูบริหาร รายละเอียดตามคูมือ
การใชงานเลมที่ ๒๖  
กลุมงานดานการเงิน (Finance System) หมายถึง การเงินหนวยลงขอมูลการเบิกจายเงิน โดยมี Function 
การใชงานดังน้ี  
 ๑. การจัดทําฎีกาเบิกเงินจากการซื้อหรือจาง รายละเอียดตามคูมือการใชงานเลมที่ ๑๘  
 ๒. การจัดทําฎีกาเบิกเงินจากงบประจํา รายละเอียดตามคูมือการใชงานเลมที่ ๓  
 ๓. การจัดทําหนางบใบสําคัญคูจายเงิน (กง.10.1) รายละเอียดตามคูมือการใชงานเลมที่ ๒๔  
 ๔. การจัดทําหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จาย รายละเอียดตามคูมือการใชงานเลมที่ ๑๙  
 ๕. การ Fix บัญชีสําหรับใชในโปรแกรม SUP Reconcile รายละเอียดตามคูมือการใชงานเลมที่ ๒๕  
กลุมงานผูบริหาร (Director System) หมายถึง หัวหนาแผนก หัวหนากอง ผูอํานวยการกอง มีหนาที่ในการ
ติดตาม ตรวจสอบ และเรงรัด โดยมี Function การใชงานดังน้ี  
  - การติดตาม ตรวจสอบ และเรงรัดการเบิกจายงบประมาณ รายละเอียดตามคูมือการใชงานเลมที่ ๒๘  
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กระบวนงานในระบบ SUPBUD เชื่อมโยงกับระบบบริหารสินทรัพยประเภทพัสดุท่ัวไป ตามรูปภาพ 
 ๑. Budgeting System นําเขาขอมูลดานงบประมาณ  
 ๒. Procurement Control System ออกใบจัดหาพัสดุ  
 ๓. Provide System ดําเนินการจัดหาพัสดุจนไดตัวประกอบการ 
 ๔. Budgeting System ตรวจสอบและอนุมัติวงเงินในการจัดหาพัสดุ 
 ๕. Provide System ขออนุมัติตกลงซื้อ/จาง เมื่ออนุมัติแลวจัดทําสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจาง 
 ๖. Examine System รับฝากและตรวจรับพัสดุ 
 ๗. ระบบ SUPPINV 1-3 รับข้ึนบัญชีพัสดุอัตโนมัติ 
 ๘. Finance System เบิกจายเงิน 
 ๙. Director System ติดตาม ตรวจสอบ เรงรัดการเบิกจายงบประมาณ 
 ๑๐. กระทบยอดการเบิกจายเงินกับระบบงาน RTN ERP 
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Budgeting System
นําขอมูลดานงบประมาณเขา

สูระบบ

Procurement Control 
System

ออกใบจัดหาพัสดุ

Provide System
ดําเนินการจัดหาพัสดุจนไดตัว

ผูประกอบการ

Budgeting System

ตรวจสอบและอนุมัติวงเงินใน
การจัดหาพัสดุ

Provide System
ขออนุมัติตกลงซ้ือ/จาง 
เมื่ออนุมัติแลวจัดทํา

สัญญา/ใบสั่งซ้ือสั่งจาง

Examine System

รับฝากและตรวจรับพัสดุ

Suppinv 1-3

รับขึ้นบัญชีพัสดุอัตโนมัติ

Finance System

เบิกจายเงิน

Director System

ติดตาม ตรวจสอบ เรงรัดการ

เบิกจายงบประมาณ

กระทบยอดการเบิกจายเงิน 

กับระบบงาน RTN ERP 

การบริหารสินทรัพยประเภทพัสดทุั่วไป 

SUPPINV 1-3 
วัสดุ ( I , K , J ) 

SUPPLY ASSET 
ครุภัณฑ ( S ) 

๑. หนวยคลัง ขอใหออกแผนแจกจายครุภัณฑ 

๒. กบ.หนวย แจงเบิก สรางรหัสสินทรัพย (RTN ERP) และขอใหลางบัญชีพัก

สินทรัพย ๒. จายพัสดุ กรณี I สงตัดจายมูลคาวัสดุคงคลังใน
ระบบงาน RTN ERP ทุกวันที่ 1 และ 16 ของเดือน 

๑. เบิกพัสดุ e-Supply, e-Suppol, e-Uniform 

๓. หนวยครอบครองครุภัณฑ เบิก e-Supply 

๔. การเงินหนวย ลางบัญชีพักสินทรัพย (RTN ERP) และขอใหโอนสินทรัพย  

๕. หนวยคลัง โอนสินทรัพย (RTN ERP) จายครุภัณฑพรอมทะเบียนคุม

ทรัพยสิน 

๖. กบ.หนวย แจงผลการโอนใหการเงินหนวยครอบครองครุภัณฑทราบ 

๓. จายพัสดุ กรณี K และ J เบิกจายพัสดุใหหมด   

ภายในปงบประมาณ ถาเบิกจายไมหมดใหเสนอ สปช.ทร. 

ปรับปรุงบัญชีจาก K หรือ J เปน I ในระบบงาน RTN ERP 

SUPPLY RECONCILE 
ตรวจสอบและกระทบยอดทางบัญชี ระหวาง SUPPINV 1-3 กับ RTN ERP ใหถกูตองตรงกนั 

พิมพรายงานตรวจสอบพัสดุประจําป 

รูปภาพท่ี ๑ ระบบ SUPBUD เชื่อมโยงกับระบบบริหารสนิทรัพยประเภทพัสดุท่ัวไป 



๑๘ 
 

 
 

ขั้นตอนท่ี ๓ การบริหารพัสดุคงคลังในระบบ IAS เมื่อหนวยเทคนิคสามารถกําหนดหมายเลขพัสดุ (NSN) ที่
ถูกตองตามข้ันตอนที่ ๑ และสามารถดําเนินการลงขอมูลในระบบ SUPBUD ในข้ันตอนที่ ๒ ไดอยางถูกตอง
และไดรับการอนุมัติเรียบรอยแลวข้ันตอนตอไปในระบบ IAS จะเปนข้ันตอนในการบริหารพัสดุคงคลังสรุปได
ดังน้ี (รายละเอียดการใชระบบ RTN ERP ตามคูมือการบริหารจัดการสินทรัพยกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๐ และใน 
link คูมือการใชระบบ RTN ERP : http://www.webapp.navy.mi.th/docy/index.asp และรายละเอียด
การใชระบบ SUPPINV 1-3 และระบบ SUPAsset สามารถ Download ไดที่ link คูมือระบบที่เกี่ยวของกับ
ระบบ IAS : http://info.navy.mi.th/supply/mmic/IASsystem/rtncat.html) โดยมข้ัีนตอน ดังน้ี 
 ๑. การขึ้นบัญชีพัสดุในระบบ IAS (คา I คา S คา K คา J คา X)  
  ๑.๑ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับของหนวยเทคนิคดําเนินการตรวจรับพัสดุเรียบรอย  
กบ.หนวย จะนําขอมูลการตรวจรับบันทึกลงในระบบ RTN ERP (คําสั่งงาน MIGO_GR – การรับพัสดุเขาคลัง) 
พรอมทั้ง กบ.หนวยจะนําขอมูลการตรวจรับที่ถูกตองตรงกันกับระบบ RTN ERP บันทึกลงในระบบ SUPPINV 1-3 
(กบ.หนวยจะตองสอบยันขอมูลในระบบ RTN ERP กับระบบ SUPPINV 1-3 ใหถูกตอง ตรงกัน 
ประกอบดวย หมายเลขพัสดุ (NSN) จํานวนรายการ จํานวนเงิน หนวยนับเดียวกัน ชื่อหนวยเทคนิค  
ชื่อคลัง ท่ีเปนสถานท่ีจัดเก็บ ) แลวให  จนท .คลังของหนวยบันทึกรับพัสดุเขาคลังในทะเบียนคุมใน 
ระบบ SUPPINV 1-3 ตอไป จากน้ัน กบ.หนวยจะแจงการเงินหนวยเพื่อทําการเบิกจายในระบบ RTN ERP  
จึงถือวาพัสดุดังกลาวไดรับการข้ึนบัญชีในระบบเรียบรอยแลว 
  ๑.๒ กบ.หนวย/คลังหนวย จะตองแยกพัสดุออกเปนประเภทสินทรัพย (S) และพัสดุ
ประเภทวัสดุ (I K J) ที่ไดรับการข้ึนบัญชีแลว ตามขอ ๑.๑  
  ๑.๓ หนวยทุกหนวยจะตองข้ึนบัญชีพัสดุตามขางตนพรอมกับการจายเงินในระบบ RTN 
ERP ในปงบประมาณเดียวกัน 
 ๒.  การตัดจายวัสดุออกจากคลังในระบบ IAS   
  ๒.๑ หนวยผูใชจัดทําใบเบิกพัสดุในระบบ e-Supply, e-Suppol, e-Uniform ภายใต
ระบบ SUPPINV 1-3 
  ๒.๒ ระบบ SUPPINV 1-3 จะออกใบสั่งจายใหกับหนวยผูใช 
  ๒.๓ หนวยเทคนิคจะตองเบิกจายพัสดุ คา K และ คา J ใหหมดภายในปงบประมาณ  
ถาเบิกจายไมหมดภายในปงบประมาณน้ัน ใหหนวยเสนอ สปช.ทร. เพื่อขอปรับปรุงบัญชีจาก K หรือ J มาเปน
วัสดุคงคลัง (I) ในระบบ RTN ERP 
  ๒.๔ ทุกวันที่ ๑ และ ๑๖ ของเดือน ระบบ SUPPINV 1-3 จะรวบรวมใบสั่งจายเฉพาะวัสดุ
คงคลัง (I) และจัดสงเปนไฟลขอมูลแลวที่ถูกตอง ตรงกัน สงให สปช.ทร.เพื่อนําไปบันทึกตัดจายบัญชี 
วัสดุคงคลังในระบบ RTN ERP และปอนขอมูลเขาสูระบบ GFMIS (การสงการตัดจายจากระบบ SUPPINV 1-3  
ไปที่ระบบ RTN ERP สามารถสงตัดจายไดตลอดเวลา real time) 
  ๒.๕ การตัดจายวัสดุระหวางป หนวยเทคนิคตองตรวจสอบขอมูลระหวางระบบ SUPPINV 1-3 
กับระบบ RTN ERP ใหถูกตอง ตรงกัน ไดแก หมายเลขพัสดุ (NSN) จํานวนรายการ จํานวนเงิน หนวยนับ
เดียวกัน ช่ือหนวยเทคนิค ช่ือคลังที่เปนสถานที่จัดเก็บ ใหถูกตอง ตรงกัน หากไมตรงกัน ใหหาสาเหตุทันที 
พรอมทั้งเก็บเอกสารไวใหหนวยที่ไดรับมอบหมายของ ทร. และสํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ตรวจสอบ 
     ๓. การควบคุมและจําหนายสินทรัพยในระบบ IAS  เปนการเช่ือมโยงกันระหวางระบบ 
RTN ERP กับระบบ SUPPINV 1-3 และระบบ SUPAsset เปนการควบคุมโดยทําทะเบียนคุมทรัพยสิน  
การลางบัญชีพักสินทรัพย การโอนสินทรัพยใหกับหนวยครอบครอง โดยมีข้ันตอนการปฏิบัติ ดังน้ี 
      ๓.๑ คณะกรรมการตรวจรับของหนวยเทคนิคดําเนินการตรวจรับพัสดุแลวใหเสนอรายงาน 
เสนอ ผูบังคับบัญชาหนวย (ผาน กบ.ทร.) เพื่อรับทราบขออนุมัติข้ึนทะเบียนและอนุมัติเบิกจายเงิน เมื่ออนุมัติ
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แลว การเงินหนวยข้ึนบัญชีพัสดุ (คําสั่งงาน MIGO_GR – การรับพัสดุเขาคลัง) พรอมเบิกจายเงินในระบบ RTN 
ERP และคลังหนวยข้ึนบัญชีพัสดุในระบบ SUPPINV 1-3 แลวแจงให กบ.หนวยทราบ ทั้งน้ี กบ.หนวยจะตอง
ตรวจสอบใหขอมูล ในระบบ RTN ERP กับระบบ SUPPINV 1-3 มีความถูกตอง ตรงกัน ประกอบดวย 
หมายเลขพัสดุ (NSN) จํานวนรายการ จํานวนเงิน หนวยนับเดียวกัน ชื่อหนวยเทคนิค ชื่อคลังท่ีเปน
สถานท่ีจัดเก็บ ขอมูลจะถูกสงไปที่ระบบ GFMIS จึงถือวาพัสดุดังกลาวข้ึนบัญชีเรียบรอย  
      ๓.๒ คลังหนวย จอง และพิมพแบบรายงานขอใหออกแผนแจกจายครุภัณฑพรอมรหัส
สินทรัพยในระบบ SUPAsset เสนอ กบ.หนวย 
      ๓.๓ กบ .หนวย ตรวจสอบความถูกตอง หากตรวจสอบแลวพบวา  ตองการแกไข  
หนวยผูครอบครองครุภัณฑ ใหประสาน คลังหนวย จอง และพิมพแบบรายงานขอใหออกแผนแจกจายครุภัณฑ
พรอมรหัสสินทรัพย ตามขอ ๓.๒ ใหม 
      ๓.๔ กบ.หนวย จัดทําแผนแจกจายครุภัณฑ (แจงหนวยผูครอบครองครุภัณฑใหเบิก) และ 
สรางรหัสสินทรัพยในระบบ RTN ERP เฉพาะรายการที่มีมูลคามากกวา ๕,๐๐๐ บาท (บัญชีสินทรัพยรายตัว A)  
แลวนํารหัสสินทรัพยที่ไดมากรอกในระบบ SUPAsset ซึ่งระบบ SUPAsset จัดทําทะเบียนคุมทรัพยสิน (ทะเบียน
ครุภัณฑ) และคิดคาเสื่อมราคา โดยอัตโนมัติ พรอมทั้ง กบ.หนวย จัดทํารายงานขอให ลางบัญชีพักสินทรัพย 
จากระบบ SUPAsset โดยแนบผลการตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับของหนวย เสนอ การเงินหนวย 
หมายเหตุ สําหรับครุภัณฑท่ีมีมูลคานอยกวา ๕,๐๐๐ บาท ใหถือเปนคาใชจาย (K)    
      ๓.๕ หนวยผูครอบครองครุภัณฑทําใบเบิกพัสดุผานระบบ e-Supply 
      ๓.๖ การเงินหนวย รับรายงานจาก ระบบ SUPAsset ของ กบ.หนวย ตามขอ ๓.๔ เรียบรอยแลว 
การเงินหนวย จะดําเนินการลางบัญชีพักสินทรัพย (S) เปน บัญชีสินทรัพยรายตัว (A)  ในระบบ RTN ERP โดยลงขอมูล
ในชองวันที่เอกสาร (เปนวันเดียวกับวันที่คณะกรรมการตรวจรับ ของหนวยเทคนิค ลงนามการตรวจรับ
ครุภัณฑ) ดังกลาว และจะตองมีทะเบียนครุมทรัพยสิน และวันผานรายการ (วันเปดงวดงาน) ดังน้ี 
             การลางบัญชีพักสินทรัพย (S) ดําเนินการดังน้ี 
                  (ก) วันที่เอกสาร ใหระบุวันที่ตรวจรับครุภัณฑ ซึ่งจะสงผลใหระบบฯ คํานวณ 
คาเสื่อมราคาสินทรัพยต้ังแตวันที่คณะกรรมการของหนวยเทคนิคตรวจรับครุภัณฑ 
              (ข) วันที่ผานรายการ ใหระบุวันที่ตรวจรับครุภัณฑซึ่งจะสงผลใหระบบฯ บันทึกลด
ยอดบัญชีพักสินทรัพย และบันทึกบัญชีสินทรัพยรายตัว  
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วันท่ีคิดคาเสื่อม 

 
 
 

เอกสารตรวจรับของคณะกรรมการตรวจรับฯ 
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      ๓.๗ เมื่อ การเงินหนวย ลางบัญชีพักสินทรัพยจากระบบ RTN ERP แลว การเงินหนวย จะ
ดําเนินการจัดทํารายงานขอใหโอนสินทรัพยจากระบบ SUPAsset เสนอ คลังหนวย เพื่อใหตรวจสอบ  
หนวยผูครอบครองครุภัณฑไดจัดทําใบเบิกพัสดุผานระบบ e-Supply แลวหรือยัง ทั้งน้ี หนวยคลังจะทําใบสั่ง
จายรอไว  
      ๓.๘ หนวยคลัง จะทําการโอนสินทรัพยเฉพาะสินทรัพยรายตัว (A) ในระบบ RTN ERP ไป
ยังหนวยผูครอบครอง จากน้ันหนวยคลังจะจัดทํารายงานแจงผลการโอนสินทรัพยดังกลาวจากระบบ 

SUPAsset เสนอ กบ.หนวย 
      ๓.๙ เมื่อดําเนินการตามขอ ๓.๘ แลว กบ.หนวย จะตองประสานกับ การเงินหนวยผูครอบครอง 
วาดําเนินการโอนสินทรัพยดังกลาวพรอมทะเบียนคุมทรัพยสินเรียบรอยแลว  
     ๒. การบริหารสินทรัพยประเภทยุทโธปกรณทางทหาร 
          เปนการบริหารพัสดุตาม พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจาง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกองทัพเรือ  
วาดวยการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๒ ประกอบดวย ระบบกําหนดหมายเลขพัสดุ NSN (ระบบ FED LOG ระบบ NMCRL 
ระบบ SUPPINV 1-3 ระบบ RTN Catalog  โปรแกรม MMF) ระบบ SUPBUD ระบบ RTN ERP ระบบ SUPPINV 1-3 
ระบบ SupAsset รวมกับระบบ ForceAsset-IT ระบบ GLIN SYSTEM และระบบ F- QUICK  
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แนวทางการใชระบบ IAS ในการบริหารสินทรัพยประเภทยุทโธปกรณทางทหาร 
ขั้นตอนท่ี ๑  ๒ และ ๓   มีการปฏิบัติเหมือนกับระบบบริหารสินทรัพยประเภทพัสดุทั่วไป 
ขั้นตอนท่ี ๓ การกําหนดรหัสสินทรัพยยุทโธปกรณ (รหัส FAIT) ในข้ันตอนน้ี กร.และ อร. จะเปนหนวย
กําหนดรหัส FAIT ภายหลังจากที่ ทร.อนุมัติแผนซอมทํา/ปรับปรุงแลว ในกรณีการซอมทํา/ปรับปรุงเรือจะตอง
กําหนดรหัส FAIT โดยแบงเรือออกเปน ๗ สวน ดังน้ี  
    - ระบบ ๑๐๐ โครงสรางตัวเรือ     
        - ระบบ ๒๐๐ ขับเคลื่อน 
    - ระบบ ๓๐๐ ไฟฟา   
        - ระบบ ๔๐๐ เดินเรือ ยุทธการ และสื่อสาร 
    - ระบบ ๕๐๐ เครื่องจักรชวย    
        - ระบบ ๖๐๐ สวนประกอบตัวเรือ 
        - ระบบ ๗๐๐ อาวุธ    
ขั้นตอนท่ี ๔ การจับคูระหวางรหัส FAIT กับ BLi สปช.ทร.จะเปนหนวยหลักในการจับคูระหวางรหัส FAIT กับ BLi 
รวมกับ กบ.ทร. กร. อร. และหนวยถืองบประมาณซอมบํารุง/ปรับปรุง เพื่อใหหนวยที่ถืองบประมาณซอม
บํารุง/ปรับปรุง แบงการดําเนินการในการขออนุมัติใบสั่งซื้อ (File 2.7 ExportFA.csv(PO))  เปน ๒ กรณี ดังน้ี 
    กรณีท่ี ๑ หนวยถืองบประมาณในการซอมทํา/ปรับปรุง ตองกรอกรหัส FAIT เพื่อขออนุมัติใบสั่งซื้อ 
(File 2.7 ExportFA.csv)  ในระบบ RTN ERP เปนกรณีที่หนวยทราบวาอะไหลที่ไดรับการจัดหา มาซอมทํา/ปรับปรุง 
หรือจางผูประกอบการดําเนินการซอมทํา/ปรับปรุง ซึ่งสามารถระบุประเภท ช่ือ ของยุทโธปกรณที่ซอมทํา/ปรับปรุงได
(เปนยุทโธปกรณที่ ทร.อนุมัติใหซอมทํา/ปรับปรุงตามแผนฯ หรือนอกแผนฯ แลว) และสามารถระบุรหัส
งบประมาณชุดเรือ (BLi ชุดเรือ) ได เชน การจัดซื้ออะไหล ๒๐ รายการไปซอมทํา ร.ล.สายบุรี ใหดําเนินการ
สราง File 2.7 ExportFA.csv เหมือนกับการสรางใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ RTN ERP ทุกประการ แตเพิ่มการ
กรอกรหัส FAIT แทนช่ือเรือ เชน 1992-shi-3202 (ร.ล.สายบุรี โดยอธิบายไดวา 1992 เปนปที่ข้ึนระวาง  
shi เปนเรือใน กร. 3202 เปนรหัสความพรอมรบของเรือของ กร.) ลงในชอง เลขที่ ส/ท อางอิง ในใบสั่งซื้อ 
(File 2.7 ExportFA.csv) และเมื่อ File 2.7 ExportFA.csv ไดรับการอนุมัติแลวระบบ RTN ERP จะสง  

File 2.7 ExportFA.csv ไปยังระบบ ForceAsset-IT โดยผานศูนยขอมูลกลาง ตอไป 
    ในกรณีที่หนวยทราบวาซอมทําในสวนไหนของเรือ เชน การซอมทําโครงสรางตัวเรือของ ร.ล.สายบุร ี
(ระบบ ๑๐๐ – ระบบ ๗๐๐) ใหกรอกรหัส FAIT เปน 1992-shi-3202-100 (ร.ล.สายบุรี โดยอธิบายไดวา 
1992 เปนปที่ข้ึนระวาง shi เปนเรือใน กร. 3202 เปนรหัสความพรอมรบของเรือของ กร. 100 เปนระบบ
โครงสรางตัวเรือ)  
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File 2.7 ExportFA.csv หรือ PO 

 

 

การสรางใบสั่งซื้อ File 2.7 ExportFA.csv และการกรอกรหัส FAIT ลงในชองเลขท่ี ส/ท อางอิง 

 

 

รหัส FAIT 
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    กรณีท่ี ๒ หนวยถืองบประมาณในการซอมทํา/ปรับปรุง ดําเนินการจัดหาวัสดุที่ใชซอมบํารุง/ปรับปรุง
ยุทโธปกรณตามกระบวนการจัดซื้อจัดจางปกติ โดยพัสดุดังกลาวสามารถนํามาซอมทํา/ปรับปรุง ยุทโธปกรณ
หลาย ๆ ยุทโธปกรณข้ึนไปโดยไมสามารถระบุประเภทและช่ือยุทโธปกรณไดและไมสามารถระบุรหัส
งบประมาณชุดเรือ (BLi ชุดเรือ) หรือ BLi ของยุทโธปกรณน้ันได ซึ่งพัสดุประเภทน้ีหนวยเทคนิคที่เกี่ยวของกับ
การซอมทํา/ปรับปรุงยุทโธปกรณจะเปนหนวยเทคนิคที่กําหนด เชน ทราย สี แบตเตอรี่ แผนเหล็ก เครื่องมือ
เดินเรือ ฯลฯ และแจงให สปช.ทร.กําหนด BLi พัสดุที่ใชกับยุทโธปกรณรวม ในกรณีน้ีไมตองกรอกรหัส FAIT 
ในข้ันตอนการสราง File 2.7 ExportFA.csv ใหดําเนินการสรางใบสั่งซื้อ (PO) ในระบบ RTN ERP ตามปกติ 
และเมื่อใบสั่งซื้อ (PO) ไดรับการอนุมัติคณะกรรมการตรวจรับของหนวยเทคนิคจะดําเนินการตรวจรบัและนํามาข้ึน
บัญชีในระบบ SUPPINV 1-3 เพื่อใหระบบ GLIN System ระบบ F-QUICK จัดทําใบเบิกในระบบ SUPPINV 
1-3 โดยระบุวาพัสดุดังกลาวจะนําไปใชกับยุทโธปกรณใด (ระบบ GLIN System ระบบ F-QUICK จะลง
รายละเอียดรหัส FAIT ในใบเบิกพัสดุ)    
ขั้นตอนท่ี ๕ การขึ้นบัญชีพัสดุในระบบ SUPPINV 1-3 ในข้ันน้ีเปนข้ันตอนที่ระบบ RTN ERP อนุมัติใบสั่งซื้อ 
File 2.7 ExportFA.csv (ในกรณีกรอกขอมูลรหัส FAIT ) และใบสั่งซื้อ (PO) (กรณีไมตองกรอกขอมูลรหัส FAIT) 
ตามที่กลาวมาแลว คณะกรรมการตรวจรับจะดําเนินการตรวจรับพัสดุมาข้ึนบัญชีในระบบ SUPPINV 1-3 
เพื่อใหระบบ GLIN System ระบบ F-QUICK จัดทําใบเบิกในระบบ SUPPINV 1-3 โดยระบุรหัส FAIT เพื่อ
เบิกอะไหลที่ดําเนินการจัดหาและข้ึนบัญชีในระบบ SUPPINV 1-3 แลว ไปซอมทํายุทโธปกรณตอไป 
ขั้นตอนท่ี ๖ ระบบใบสั่งงาน (ระบบ GLIN System ระบบ F-QUICK) ในข้ันตอนน้ีเปนข้ันตอนที่ตอเน่ือง
จากข้ันตอนที่ ๕ โดย ระบบ ฯ เบิกพัสดุมาซอมทํายุทโธปกรณตามใบสั่งงานแลว ระบบ ฯ จะตองลง
รายละเอียด BLi  File 2.7 ExportFA.csv (PO) เลขที่สัญญาฯ  รายการพัสดุ เลขที่ใบสั่งงาน มูลคาพัสดุในการ
ซอมทําหรือปรับปรุง รหัสสินทรัพยยุทโธปกรณ-ชนิดงาน วันเดือนปเริ่มทํา/ทําเสร็จ หนวยซอม ในรายงานการ
ซอมทําเสร็จ สงขอมูลดังกลาวใหระบบ ForceAsset-IT ทําการบันทึกตอไป 
ขั้นตอนท่ี ๗ ผูบังคับบัญชาสามารถตรวจสอบประวัติการซอมทําการใชงบประมาณของยุทโธปกรณ เพื่อการ
บริหารงบประมาณยุทโธปกรณ รวมทั้งการพิจารณาความคุมคาในการซอมทํายุทโธปกรณโดยเขาสูระบบ 
ForceAsset-IT ในกรณีที่ ทร.จัดหายุทโธปกรณใหม ให สยป.ทร.เปนหนวยกําหนดระบบที่ใชในการซอมทําเรือ 
เพื่อกําหนดมูลคาของแตละระบบของเรือ ดังน้ี 
        - ระบบ ๑๐๐ โครงสรางตัวเรือ   
        - ระบบ ๒๐๐ ขับเคลื่อน 
        - ระบบ ๓๐๐ ไฟฟา   
        - ระบบ ๔๐๐ เดินเรือ ยุทธการ และสื่อสาร 
    - ระบบ ๕๐๐ เครื่องจักรชวย    
        - ระบบ ๖๐๐ สวนประกอบตัวเรือ 
        - ระบบ ๗๐๐ อาวุธ    
        - ระบบอื่น ๆ ราคามูลคาอื่น ๆ (ราคามูลคาที่ไมสามารถระบุไดนอกเหนือจาก ๑ – ๗) 
    เมื่อ สยป.ทร. ดําเนินการกําหนดมูลคาของระบบตาง ๆ ตามขางตนแลว ใหลงขอมูลดังกลาวใน
ระบบ FA-IT ตอไป 
      ๓. การใชโปรแกรม Supply Reconcile ซึ่งเปนโปรแกรมกระทบยอดพัสดุ ระหวางระบบ RTN ERP 
กับระบบ SUPPINV 1-3  ใหมี PO ถูกตอง ครบถวน ตรงกัน ประกอบดวย หมายเลขพัสดุ (NSN) จํานวนรายการ 
จํานวนเงิน หนวยนับเดียวกัน ช่ือหนวยเทคนิค ช่ือคลังที่เปนสถานที่จัดเก็บ รวมทั้งใชในการวางแผนในการบริหาร
พัสดุของหนวย เชน หนวยเทคนิคจะตองดําเนินการลางบัญชีพักสินทรัพย (S) เปนบัญชีสินทรัพยรายตัว A ใหหมด
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ภายในปงบประมาณ หรือการปรับคา K เปนคา I ในกรณีที่ไมสามารถตัดจายใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ 
รวมทั้งการจับคู PO วาถูกตองตรงกันหรือไม ทั้งน้ี โดย ทร. ไดสั่งการใหหนวยเทคนิคทั้ง ๑๓ หนวยใชโปรแกรม
ดังกลาวในการติดตามและตรวจสอบการบริหารพัสดุใหระบบ RTN ERP กับระบบ SUPPINV 1-3  ใหมีความ
ถูกตอง ครบถวน ตรงกัน อยางนอยทุก ๆ ๓ เดือน  
ขีดความสามารถ 
 ๑. สามารถใชในการวางแผนในการบริหารพัสดุของหนวย เชน การวางแผนลางบัญชีพักสินทรัพย (S) เปน
บัญชีสินทรัพยรายตัว A ใหหมดภายในปงบประมาณ หรือการปรับคา K เปนคา I ในกรณีที่ไมสามารถตัดจาย
ใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ 
 ๒. สามารถกระทบยอดการเบิกจายเงินกับการข้ึนบัญชีพัสดุของหนวยเทคนิคใน ทร. ในแตละปงบประมาณได 
 ๓. สามารถจัดทํารายงานขอมูลสําหรับตรวจนับพัสดุของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปได 
 ๔. สามารถพิมพรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปตามรูปแบบที่ กบ.ทร. กําหนดได 
 ๕. สามารถสงออกขอมูลรายงานตรวจสอบพัสดุประจําปจากระบบงาน SUPPINV 1-3 ในรูปแบบไฟล Excel ได 

กระบวนงานในโปรแกรม Supply Reconcile 
 

 
  

สปช.ทร. 
นําขอมูล PO ในระบบงาน RTN ERP ที่

เบิกจายเงินแลว เสนอ กบ.ทร. ทุกไตรมาส
และทุกเดือนในไตรมาสสุดทาย

กบ.ทร. 
กํากับดูแลและตรวจสอบขอมูล
การสงขอมูล PO ที่เบิกจายเงิน

แลว เสนอ พธ.ทร.

พธ.ทร.(ศบพ.พธ.ทร.) 
นําขอมูล PO ที่เบิกจายเงิน เขาสู
โปรแกรม Supply Reconcile
เพ่ือใหหนวยเทคนิคตรวจสอบ

หนวยเทคนิค 
ตรวจสอบและกระทบยอดทางบัญชีการ
เบิกจายเงินในระบบ RTN ERP กับการ
ขึ้นบัญชีพัดุในระบบ SUPPINV 1-3 ให

ถูกตองตรงกัน

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ 
จัดทําใบตรวจนับพัสดุในโปรแกรม 

Supply Reconcile

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ 
ตรวจนับและบันทึกขอมูลผลการ
ตรวจนับพัสดุพรอมที่เก็บพัสดุ

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุฯ 
พิมพรายงานตรวจสอบพัสดุ

ประจําป พรอมไฟล Excel ตาม
รูปแบบที่ กบ.ทร. กําหนด
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กลุมงาน สปช.ทร. 
     มีหนาที่ในการนําสงขอมูล PO ต้ังแตป งป.๕๘ ถึง ป งป.ปจจุบัน จากระบบ RTN ERP ที่มี
การเบิกจายเงินแลวตามรูปแบบที่ พธ.ทร.(ศบพ.พธ.ทร.) กําหนด เสนอ พธ.ทร. ผาน กบ.ทร. ทุกสิ้นไตรมาส 
และทุกสิ้นเดือนในไตรมาสสุดทายของปงบประมาณ เพื่อใหหนวยเทคนิคตาง ๆ ใน ทร . สามารถตรวจสอบ 
กระทบยอด และปรับปรุงขอมูลทางบัญชีในระบบ RTN ERP กับการข้ึนบัญชีพัสดุในระบบงาน SUPPINV 1-3 
ใหถูกตองตรงกัน โดยมี Function การใชงานดังน้ี 
     - การกระทบยอดขอมูลการเบิกจายเงินในระบบ RTN ERP กับขอมูลการข้ึนบัญชีพัสดุ 
ในระบบ SUPPINV 1-3 รายละเอียดตามคูมือเลมที่ ๗ 
กลุมงาน กบ.ทร. 
     มีหนาที่ในการกํากับดูแล สั่งการ และกําหนดนโยบายในการตรวจสอบพัสดุประจําปของ
หนวยเทคนิคตาง ๆ ใน ทร. ใหถูกตอง รวดเร็ว และเปนไปตามหวงเวลาที่ระเบียบ ฯ กําหนด โดยมี Function 
การใชงานดังน้ี 
     - การกระทบยอดขอมูลการเบิกจายเงินในระบบ RTN ERP กับขอมูลการข้ึนบัญชีพัสดุ 
ในระบบ SUPPINV 1-3 รายละเอียดตามคูมือเลมที่ ๗ 
 
กลุมงาน พธ.ทร.(ศบพ.พธ.ทร.) 
     มีหนาที่ในการพัฒนา ปรับปรุง และแกไขโปรแกรม Supply Reconcile พรอมกับนําขอมูล PO 
ที่มีการเบิกจายเงินแลวจาก สปช.ทร.(ผาน กบ.ทร.) เขาสูโปรแกรม Supply Reconcile เพื่อใหหนวยเทคนิคตาง ๆ 
ตรวจสอบ ปรับปรุงขอมูล และกระทบยอดทางบัญชีระหวางระบบงาน RTN ERP กับการข้ึนบัญชีพัสดุในระบบ 
SUPPINV 1-3 ใหถูกตองตรงกัน 
กลุมงานหนวยเทคนิค 
     มีหนาที่ในการตรวจสอบ กระทบยอด และปรับปรุงขอมูลทางบัญชีที่เบิกจายเงินแลว 
ในระบบ RTN ERP กับขอมูลการข้ึนบัญชีพัสดุในระบบ SUPPINV 1-3 ใหถูกตองตรงกัน และวางแผนในการ
บริหารพัสดุของหนวยกอนที่จะมีการตรวจสอบพัสดุประจําป โดยมี Function การใชงาน ดังน้ี  
     ๑.  เมื่อ กบ.ทร.แจงใหหนวยเทคนิคสามารถใชโปรแกรม Supply Reconcile แลว จนท.คลังหนวย
จะใชโปรแกรมดังกลาวในการ FIX คา I คา S คา K คาJ คาX (โดยประสานกับเจาหนาที่ RTN ERP หนวย 
ดานขอมูล PO) 
     ๒. เจาหนาที่คลังหนวย ใชโปรแกรมดังกลาวในการกระทบยอดขอมูลการเบิกจายเงินใน 
ระบบ RTN ERP กับขอมูลการข้ึนบัญชีพัสดุในระบบ SUPPINV 1-3 (หนวยใดมีระบบ SUPBUD ในหัวขอน้ี 
การเงินหนวย จะตองเปนผูดําเนินการ) รายละเอียดตามคูมือเลมที่ ๗ 
     ๓. เจาหนาที่คลังหนวย ตรวจสอบและปรับปรุงบัญชีในระบบ SUPPINV 1-3 ใหถูกตอง
ตรงกันกับระบบ RTN ERP ไดแก เลขท่ี PO ประเภทบัญชี (คา I S K J X) บัญชี GL และมูลคาของ PO ดังน้ี 

     ๓.๑ กรณี เลขที่ PO จับคูตรงกัน (เลขท่ี PO ประเภทบัญชี (คา I S K J X) บัญชี GL  
และมูลคาของ PO) หนวยจะตองทราบวามีกี่รายการ มีมูลคาเทาไร  
     ๓.๒ กรณี เลขที่ PO จับคูตรงกัน แต บัญชี GL ไมตรงกัน และหรือประเภทบัญชี(คา I S 
K J X) ไมตรงกัน และหรือมูลคาของ PO ไมตรงกัน ใหเจาหนาที่คลังตรวจสอบ เลขที่ PO ประเภทบัญชี 
(คา I S K J X) บัญชี GL  และมูลคาของ PO ในระบบ SUPPINV 1-3 ใหมีความถูกตอง ตรงกัน กับ
เลขท่ี PO ประเภทบัญชี (คา I S K J X) บัญชี GL และมูลคาของ PO ในระบบ RTN ERP รายละเอียด
ตามคูมือเลมที่ ๘ 
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     ๓.๓ กรณี เลขที่ PO จับคูกันไมได (ไมตรงกัน) ใหเจาหนาที่คลังตรวจสอบ เลขที่ PO 
ประเภทบัญชี (คา I S K J X) บัญชี GL  และมูลคาของ PO ในระบบ SUPPINV 1-3 ใหมีความถูกตอง 
ตรงกัน กับเลขท่ี PO ประเภทบัญชี (คา I S K J X) บัญชี GL และมูลคาของ PO ในระบบ RTN ERP 
รายละเอียดตามคูมือเลมที่ ๘ 

     ๔. เจาหนาทีค่ลัง จะตอง Fix PO เมื่อดําเนินการตรวจสอบขอมูลของ PO ของระบบ SUPPINV 1-3 
กับระบบ RTN ERP ตามขอ ๒ ใหมีความถูกตองตรงกันแลว รายละเอียดตามคูมือเลมที่ ๙ 
     ๕. เจาหนาที่คลัง จะตองรายงานผลการกระทบยอดระหวาง ตามขอ ๑  ๒ และ ๓ ใหกับ กบ.หนวย 
เพื่อวางแผนในการบริหารพัสดุของหนวย ดังน้ี 
      ๕.๑ การปรับคา K เปนคา I ในกรณีที่ไมสามารถตัดจายใหเสร็จสิ้นภายในปงบประมาณ 
     ๕.๒ การวางแผนในการลางบัญชีพักสินทรัพย (S) เปนบัญชีสินทรัพยรายตัว A ใหหมด
ภายในปงบประมาณ  
     ๕.๓ การตรวจสอบ PO คา I ในระบบ SUPPINV 1-3 กับระบบ RTN ERP ใหมีความถูกตอง
ตรงกัน 

คา K ที่ไมสามารถตัดจายไดในปงบประมาณทีจ่ัดหา จําเปนตองเสนอ สปช.ทร.ปรบัเปน คา I 

 
 

สินทรพัยที่คงเหลือ ที่ตองโอนสินทรพัยใหกบัหนวยผูครอบครองสินทรพัย 
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เลมท่ี ๗ คูมือการกระทบยอดการเบิกจายเงินกับการขึ้นบัญชีพัสดุ สําหรับ หนวยเทคนิค 
การตรวจสอบจํานวนรายการพัสดุท่ีจะตรวจนับ 
 ๑. เปดโปรแกรมประเภทเบราวเซอรข้ึนมา แนะนําใหใช Google Chrome เวอรช่ันลาสุด 
แลวพิมพ URL เปน 10.106.113.203/suppinv_random 
 ๒. เลือกหนวยจัดซื้อ ประเภทบัญชี ชวงเวลาตามปงบประมาณ เชน งป .62 ก็ใหเลือก
ชวงเวลาต้ังแต 1 ต.ค.61 ถึง 30 ก.ย.62 เปนตน 
 ๓. คลิกที่ปุมกระทบยอด ERP VS SUPPINV เสร็จแลวโปรแกรมจะแสดงรายงานดังแสดง
ตัวอยางตามรูปภาพในหนาถัดไป 
 
 

 
 

๑.
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๒. 

๓. 

ต้องตรงกนั 

 ต้องเท่ากนั 
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เลมท่ี ๘ คูมือการตรวจสอบและปรับปรุงบัญช ีสําหรับ หนวยเทคนิค 
การตรวจสอบและปรับปรุงบัญช ี
 ๑. เปดโปรแกรมประเภทเบราวเซอรข้ึนมา แนะนําใหใช Google Chrome เวอรช่ันลาสุด 
แลวพิมพ URL เปน 10.106.113.203/suppinv_random  เสร็จแลวกด Enter 
 ๒. กรอก username  และ password  ตามที่ไดรับจากผูดูแลระบบ (กผว.ศบพ.พธ.ทร. โทร. ๕๕๖๑๕) 
 ๓. คลิกที่ปุมเขาสูระบบงาน ในกรณีที่ username และ password ถูกตองโปรแกรมจะแสดง 
page ดังแสดงตัวอยางตามรูปภาพในหนาถัดไป 
 ๔. คลิกที่เมนูตรวจสอบและปรับปรุงบัญชี เสร็จแลวโปรแกรมจะแสดงขอมูลการข้ึนบัญชีพสัดุ 
ดังแสดงตัวอยางตามรูปภาพในหนาถัดไป 
 ๕. คลิกที่แถวที่ตองการปรับปรุงขอมูลทางบัญชีเปนคาวัสดุคงคลัง(I) 

 ๖. คลิกที่ปุมตกลงเพื่อบันทึกขอมลู 
 *** ใชในกรณีท่ีตองการปรับปรุงขอมูลครั้งเดียวทุก PO ในปงบประมาณน้ัน ๆ ***  
 ๗. ในกรณีที่ตองการปรับปรุงเปนราย PO ใหคลิกที่ปุมสัญญา/PO ของแถวที่ตองการปรับปรุง 
เสร็จแลวโปรแกรมจะแสดงขอมูล PO ภายใตปงบประมาณน้ัน ดังแสดงตัวอยางตามรูปภาพในหนาถัดไป 
 ๘. คนหาเลขที่ PO ที่ตองการปรับปรุงบัญชี 
 ๙. เมื่อพบแลวคลิกที่ปุมแกไขบัญชี 
 ๑๐. เลือกบัญชี G/L และหมวดบัญชี เสร็จแลวใหคลิกที่ปุมบันทึก เพื่อบันทึกขอมูล 
 ๑๑. ในกรณีที่ 1 PO มีมากกวา ๑ คา เชนมีทั้งคา S และ K ใน PO เดียว ใหคลิกที่ปุม
รายการของแถว PO ที่ตองการปรับปรุงบัญชี เสร็จแลวโปรแกรมจะแสดงหนาใหปรับปรุงบัญชีดังแสดง
ตัวอยางตามรูปภาพในหนาถัดไป 
 ๑๒. ดับเบิลคลิกที่แถวเพื่อเปดโหมดแกไขขอมูล 
 ๑๓. เสร็จแลวเลือกรหัสบัญชี G/L ที่ตองการ 
 ๑๔. คลิกที่ปุมบันทึก เพือ่บันทึกขอมูล *** ใน ๑ PO สามารถบันทึกแยกบัญชีเปนราย NSN ได*** 
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เลมท่ี ๙ คูมือการ Fix PO เพ่ือใหขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองตรงกัน สําหรับ หนวยเทคนิค 
การ Fix PO เพ่ือใหขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองตรงกัน 

 
การ Fix PO เพ่ือใหขอมูลทางบัญชีมีความถูกตองตรงกัน 
 ๑. เปดโปรแกรมประเภทเบราวเซอรข้ึนมา แนะนําใหใช Google Chrome เวอรช่ันลาสุด 
แลวพิมพ URL เปน 10.106.113.203/suppinv_random  เสร็จแลวกด Enter 
 ๒. กรอก username และ password ตามที่ไดรับจากผูดูแลระบบ (กผว.ศบพ.พธ.ทร. โทร. ๕๕๖๑๕) 
 ๓. คลิกที่ปุมเขาสูระบบงาน ในกรณีที่ username และ password ถูกตองโปรแกรมจะแสดง 
page ดังแสดงตัวอยางตามรูปภาพในหนาถัดไป 
 ๔. คลิกที่เมนู Fix PO เสร็จแลวโปรแกรมจะแสดง page ดังแสดงตัวอยางตามรูปภาพในหนาถัดไป 
 ๕. กรอกเลขที่ PO ที่ตองการ Fix บัญชี 
 ๖. คลิกที่ปุมตกลง เสร็จแลวโปรแกรมจะแสดง page ดังแสดงตัวอยางตามรูปภาพในหนาถัดไป 
 ๗. คลิกที่ปุม ปรับปรุง PO 
 ๘. เลือกรหัสบัญชี G/L ที่ตองการเปลี่ยน 
 ๙. คลิกที่ปุมบันทึก เพื่อบันทึกขอมูล 
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คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป 
     มีหนาที่ในการตรวจนับพัสดุประจําป ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจาง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๒๑๔ และตามที่ กบ.ทร. สั่งการ และกําหนดนโยบาย โดยมี 
Function การใชงานดังน้ี 
     ๑. การตรวจสอบรายการพัสดุที่ตองตรวจนับ รายละเอียดตามคูมือเลมที่ ๑ 
     ๒. การจัดทํารายงานขอมูลสําหรับตรวจนับพัสดุ รายละเอียดตามคูมือเลมที่ ๒ 
     ๓. การบันทึกผลการตรวจนับพัสดุ รายละเอียดตามคูมือเลมที่ ๓ 
     ๔. การบันทึกขอมูลที่เก็บพัสดุที่ตรวจนับได รายละเอียดตามคูมือเลมที่ ๔ 
     ๕. การพิมพรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป รายละเอียดตามคูมือเลมที่ ๕ 
     ๖.  การสงออกขอมูลรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปในรูปแบบไฟล Excel 
รายละเอียดตามคูมือเลมที่ ๖ 
เลมท่ี ๑ คูมือการตรวจสอบจํานวนรายการพัสดุท่ีตองตรวจนับ สําหรับ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป 
การตรวจสอบจํานวนรายการพัสดุท่ีจะตรวจนับ 
 ๑. เปดโปรแกรมประเภทเบราวเซอรข้ึนมา แนะนําใหใช Google Chrome เวอรช่ันลาสุด 
แลวพิมพ URL เปน 10.106.113.203/suppinv_random เสร็จแลวกด Enter 
 ๒. กรอก username และ password  ตามที่ไดรับจากผูดูแลระบบ (กผว.ศบพ.พธ.ทร. โทร. ๕๕๖๑๕) 
 ๓. คลิกที่ปุมเขาสูระบบงาน ในกรณีที่ username และ password ถูกตองโปรแกรมจะแสดง 
page ดังแสดงตัวอยางตามรูปภาพในหนาถัดไป 
 ๔. คลิกที่เมนูรายงาน สรุปจํานวนพัสดุที่ตองตรวจนับ 
 ๕. โปรแกรมจะแสดงตัวอยางกอนพิมพใหทราบ  
 ๖. คลิกขวาที่เมาส เสร็จแลวโปรแกรมจะแสดงหนาตางเมนูทางลัด ใหคลิกที่ปุม Print เพื่อต้ัง
คาหนากระดาษ ดังแสดงตัวอยางตามรูปภาพในหนาถัดไป 
 ๗. ต้ังคาหนากระดาษตามตัวอยาง โดยต้ังเปนแนวต้ัง ใชกระดาษขนาด A4 
 ๘. คลิกเครื่องหมายถูกตอง หนา Headers and footers ออก ดังแสดงตัวอยางตามรูปภาพ 
เพื่อไมใหโปรแกรมพิมพ URL สวนหัว และ สวนทาย ออกทางเครื่องพิมพ 
 ๙. คลิกที่ปุม Print เพื่อพิมพออกทางเครื่องพิมพตอไป 
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เลมท่ี ๒ คูมือการจัดทํารายงานขอมูลสําหรับตรวจนับพัสดุประจําป สําหรับ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป 
การตรวจสอบจํานวนรายการพัสดุท่ีจะตรวจนับ 
 ๑. เปดโปรแกรมประเภทเบราวเซอรข้ึนมา แนะนําใหใช Google Chrome เวอรช่ันลาสุด 
แลวพิมพ URL เปน 10.106.113.203/suppinv_random  เสร็จแลวกด Enter 
 ๒. กรอก username  และ password  ตามที่ไดรับจากผูดูแลระบบ (กผว.ศบพ.พธ.ทร. โทร. ๕๕๖๑๕) 
 ๓. คลิกที่ปุมเขาสูระบบงาน ในกรณีที่ username และ password ถูกตองโปรแกรมจะแสดง 
page ดังแสดงตัวอยางตามรูปภาพในหนาถัดไป 
 ๔. คลิกที่เมนูสุมตรวจพัสดุ 
 ๕. ในกรณีที่มีขอมูลคางอยูในระบบจากปงบประมาณที่ผานมา ใหผูใชงานลบขอมูลเกาทิ้งให
หมด เพื่อใหการ RANDOM ขอมูลพัสดุคงเหลือออกมา ถูกตอง ครบถวน โดยในการ RANDOM ขอมูลออกมา
โปรแกรมจะกรองขอมูลเอาเฉพาะที่มียอดพัสดุคงเหลือทางบัญชีเทาน้ัน 
 ๖. การลบขอมูลใหคลิกที่ปุมลบขอมูล 
 ๗. คลิกที่ปุม OK เพื่อยืนยันการลบขอมูล 
 ๘. คลิกที่ปุมสรางเอกสาร 
 ๙. คลิกที่ปุม OK เพื่อยืนยันการสรางเอกสาร เสร็จแลวโปรแกรมจะ Refresh Page ดังแสดง
ตัวอยางตามรูปภาพในหนาถัดไป 
 ๑๐. คลิกที่ปุมแสดง เพื่อเปดหนาตางสําหรับการ RANDOM ขอมูล 
 ๑๑. คลิกที่ปุมสุม Auto 20 รายการ 
 ๑๒. คลิกที่ปุม OK 
 ๑๓. คลิกที่ปุมรูปเครื่องหมายกากบาท เพื่อปดหนาตาง 
 ๑๔. คลิกที่ปุมพิมพ เพื่อพิมพขอมูลพัสดุคงเหลือสําหรับหตรวจนับพัสดุประจําปให
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปนําไปตรวจนับ 
 ๑๕. คลิกที่ปุมตัวอยางกอนพิมพ เพื่อพิมพรายงาน *** ผูใชงานสามารถเลือกการจัดเรียง
ขอมูลไดเอง 
 ๑๖. โปรแกรมจะแสดงตัวอยางกอนพิมพใหทราบ ตรวจสอบรายละเอียดของขอมูล ถาไม
ถูกตองใหกลับไปแกไข 
 ๑๗. กรณีขอมูลถูกตองใหคลิกขวาที่เมาส เสร็จแลวโปรแกรมจะแสดงหนาตางเมนูทางลัด ให
คลิกที่ปุม Print เพื่อต้ังคาหนากระดาษ ดังแสดงตัวอยางตามรูปภาพในหนาถัดไป 
 ๑๘. ต้ังคาหนากระดาษตามตัวอยาง โดยต้ังเปนแนวต้ัง ใชกระดาษขนาด A4 
 ๑๙. คลิกเครื่องหมายถูกตอง หนา Headers and footers ออก ดังแสดงตัวอยางตาม
รูปภาพ เพื่อไมใหโปรแกรมพิมพ URL สวนหัว และ สวนทาย ออกทางเครื่องพิมพ 
 ๒๐. คลิกที่ปุม Print เพื่อพิมพออกทางเครื่องพิมพตอไป 
 *** ใหทําการ RANDOM จนครบทุกรายการพัสดุท่ีมีอยูในคลัง *** 
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เลมท่ี ๓ คูมือการบันทึกขอมูลผลการตรวจนับพัสดุประจําป สําหรับ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป 
การบันทึกขอมูลผลการตรวจนับพัสดุประจําป 
 ๑. เปดโปรแกรมประเภทเบราวเซอรข้ึนมา แนะนําใหใช Google Chrome เวอรช่ันลาสุด 
แลวพิมพ URL เปน 10.106.113.203/suppinv_random  เสร็จแลวกด Enter 
 ๒. กรอก username และ password ตามที่ไดรับจากผูดูแลระบบ (กผว.ศบพ.พธ.ทร.โทร. ๕๕๖๑๕) 
 ๓. คลิกที่ปุมเขาสูระบบงาน ในกรณีที่ username และ password ถูกตองโปรแกรมจะแสดง 
page ดังแสดงตัวอยางตามรูปภาพในหนาถัดไป 
 ๔. คลิกที่เมนูสรุปการตรวจพัสดุ 
 ๕. ในแตละวันเมื่อคณะกรรมการตรวจนับพัสดุประจําปไดตรวจนับเรียบรอยแลว ใหมาบันทึก
ขอมูลผลการตรวจนับตามรหัสการสุมที่ไดพิมพออกไป โดยใหคนหาขอมูลตามรหัสการสุม 
 ๖. คลิกที่ปุมแสดง เสร็จแลวโปรแกรมจะแสดงหนาตางขอมูล ดังแสดงตัวอยางตามรูปภาพใน
หนาถัดไป 
 ๕. โปรแกรมจะแสดงตัวอยางกอนพิมพใหทราบ  
 ๖. คลิกขวาที่เมาส เสร็จแลวโปรแกรมจะแสดงหนาตางเมนูทางลัด ใหคลิกที่ปุม Print เพื่อต้ัง
คาหนากระดาษ ดังแสดงตัวอยางตามรูปภาพในหนาถัดไป 
 ๗. ดับเบิลคลิกที่แถวเพื่อเปดโหมดการแกไขขอมูล เสร็จแลวกรอกขอมูล ที่เก็บพัสดุ และ
จํานวนที่นับได ใหครบทุกรายการ 
 ๘. คลิกที่ปุมบันทึก *** ในกรณีที่ตรวจนับไมครบทุกรายการใหลบรายการที่ยังไมไดตรวจนับ
ออกไป เพื่อใหโปรแกรมสามารถ RANDOM ใหม ในวันตอไป *** 
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เลมท่ี ๔ คูมือการบันทึกขอมูลท่ีเก็บพัสดุ สําหรับ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป 
การบันทึกขอมูลท่ีเก็บพัสดุ 
 ๑. เปดโปรแกรมประเภทเบราวเซอรข้ึนมา แนะนําใหใช Google Chrome เวอรช่ันลาสุด 
แลวพิมพ URL เปน 10.106.113.203/suppinv_random  เสร็จแลวกด Enter 
 ๒. กรอก username  และ password  ตามที่ไดรับจากผูดูแลระบบ (กผว.ศบพ.พธ.ทร. โทร. ๕๕๖๑๕) 
 ๓. คลิกที่ปุมเขาสูระบบงาน ในกรณีที่ username และ password ถูกตองโปรแกรมจะแสดง 
page ดังแสดงตัวอยางตามรูปภาพในหนาถัดไป 
 ๔. คลิกที่เมนูแกไขที่เก็บพัสดุ 
 ๕. ดับเบิลคลิกที่แถวเพื่อเปดโหมดแกไขขอมูล เสร็จแลวบันทึกที่เก็บพัสดุที่ถูกตอง และ รหัส 
Warehouse จากระบบ RTN ERP 
 ๖. เมื่อกรอกขอมูลเรียบรอยใหคลิกที่ปุมบันทึกเพื่อบันทึกขอมูล 
 ๗. *** ขอมูลท่ีเก็บพัสดุจะไปปรากฏท่ีรายงานขอมูลสําหรับตรวจนับพัสดุ เพ่ือสะดวกใน
การหาพัสดุตอไป *** 
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เลม ๕ คูมือการพิมพรายงานตรวจสอบพัสดุประจําป สําหรับ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป 
การพิมพรายงานตรวจสอบพัสดุประจําป 
 ๑. เปดโปรแกรมประเภทเบราวเซอรข้ึนมา แนะนําใหใช Google Chrome เวอรช่ันลาสุด 
แลวพิมพ URL เปน 10.106.113.203/suppinv_random  เสร็จแลวกด Enter 
 ๒. กรอก username  และ password ตามที่ไดรับจากผูดูแลระบบ ( กผว.ศบพ.พธ.ทร. โทร. ๕๕๖๑๕) 
 ๓. คลิกที่ปุมเขาสูระบบงาน ในกรณีที่ username และ password ถูกตองโปรแกรมจะแสดง 
page ดังแสดงตัวอยางตามรูปภาพในหนาถัดไป 
 ๔. คลิกที่เมนูสรุปรับ-จายพัสดุ 
 ๕. เลือกขอมูลใหถูกตองตามปงบประมาณ ดังแสดงตัวอยางตามรูปภาพดานบน *** วันที่ให
เริ่มตนตามปงบประมาณ เชน งป.62 ก็ใหเริ่มต้ังแต 2018-10-01 ถึง 2019-09-30 เปนตน 
 ๖. คลิกที่ปุมรายงานตรวจสอบพัสดุประจําป เสร็จแลวโปรแกรมจะแสดงตัวอยางพิมพ ดังแสดง
ตามรูปภาพในหนาถัดไป 
 ๗. โปรแกรมจะแสดงตัวอยางกอนพิมพใหทราบ ตรวจสอบรายละเอียดของขอมูล ถาไม
ถูกตองใหกลับไปแกไข 
 ๘. กรณีขอมูลถูกตองใหคลิกขวาที่เมาส เสร็จแลวโปรแกรมจะแสดงหนาตางเมนูทางลัด ให
คลิกที่ปุม Print เพื่อต้ังคาหนากระดาษ ดังแสดงตัวอยางตามรูปภาพในหนาถัดไป 
 ๙. ต้ังคาหนากระดาษตามตัวอยาง โดยต้ังเปนแนวต้ัง ใชกระดาษขนาด A4 
 ๑๐. คลิกเครื่องหมายถูกตอง หนา Headers and footers ออก ดังแสดงตัวอยางตาม
รูปภาพ เพื่อไมใหโปรแกรมพิมพ URL สวนหัว และ สวนทาย ออกทางเครื่องพิมพ 
 ๑๑. คลิกที่ปุม Print เพื่อพิมพออกทางเครื่องพิมพตอไป 
 ๑๒. โปรแกรมสามารถพิมพแยกตามประเภทหมวดบัญชีพัสดุได โดยถาแถวขอมูล ERP = * 
แสดงวาแสดงทุกหมวดบัญชี ถาแถวขอมูล ERP = I แสดงวาแสดงเฉพาะบัญชีวัสดุคงคลังเปนตน 
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เลมท่ี ๖ คูมือการสงออกขอมูลรายงานตรวจสอบพัสดุประจําปในรูปแบบไฟล Excel สําหรับ คณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุประจําป 
การสงออกขอมูลรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําปในรูปแบบไฟล Excel  
 ๑. เปดโปรแกรมประเภทเบราวเซอรข้ึนมา แนะนําใหใช Google Chrome เวอรช่ันลาสุด 
แลวพิมพ URL เปน 10.106.113.203/suppinv_random  เสร็จแลวกด Enter 
 ๒. กรอก username  และ password  ตามที่ไดรับจากผูดูแลระบบ (กผว.ศบพ.พธ.ทร. โทร. ๕๕๖๑๕) 
 ๓. คลิกที่ปุมเขาสูระบบงาน ในกรณีที่ username และ password ถูกตองโปรแกรมจะแสดง 
page ดังแสดงตัวอยางตามรูปภาพในหนาถัดไป 
 ๔. คลิกที่เมนูสรุปรับ-จายพัสดุ 
 ๕. เลือกขอมูลใหถูกตองตามปงบประมาณ ดังแสดงตัวอยางตามรูปภาพดานบน *** วันที่ให
เริ่มตนตามปงบประมาณ เชน งป.62 ก็ใหเริ่มต้ังแต 2018-10-01 ถึง 2019-09-30 เปนตน 
 ๖. คลิกที่ปุม Export To Excel 
 ๗. โปรแกรมจะทําการดาวนโหลดขอมูลใหโดยอัตโนมัติ พรอมแสดงสถานการณดาวนโหลด 
ดังแสดงตัวอยางตามรูปภาพดานบน 
 ๘ ตัวอยางไฟล Excel ที่โปรแกรมดาวนโหลดมาใหโดยอัตโนมัติ 
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บทท่ี ๔  
การเตรียมการ  และการรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป ของ ทร. 

๑. การเตรียมการตรวจสอบพัสดุประจําป รายละเอียดแบบฟอรมการรายงานพัสดุ 
 ๑.๑ หนวยเทคนิคจะตองดําเนินการใชโปรแกรม Supply Reconcile ในการติดตามและตรวจสอบ 
การบริหารพัสดุใหระบบ RTN ERP กับระบบ SUPPINV 1-3  ใหมีความถูกตอง ครบถวน ตรงกัน อยางนอย 
ทุก ๆ ๓ เดือน ตามที่ ทร.สั่งการ  
 ๑.๒ หนวยเทคนิคดําเนินการปรับปรุงบัญชีพัสดุของหนวยใหเปนไปตาม พ.ร .บ .การจัดซื้อจัดจาง 
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ระเบียบกองทัพเรือ วาดวยการบริหารพัสดุ พ .ศ.๒๕๖๒ และมติในที่ประชุม 
ที่เกี่ยวของ สรุปไดดังน้ี  
   ก. ใหหนวยเทคนิคที่ข้ึนบัญชีวัสดุคงคลังดวย PO ที่ระบุเปนบัญชีคาใชจาย (K) เรงรัดดําเนินการ
เบิกจายวัสดุคงคลังในระบบ SUPPINV 1-3 ใหเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ย.ของทุกป (วันสุดทายของ
ปงบประมาณ) หากไมสามารถดําเนินการไดทัน ใหรวบรวมรายการวัสดุคงคลังคงเหลือดังกลาว เสนอ สปช.ทร. 
เพื่อปรับปรุงรายการบัญชีจากคาใชจาย (K) เปนบัญชีวัสดุคงคลัง (I) ในระบบ RTN ERP เมื่อระบบ RTN ERP 
ปรับปรุงรายการบัญชีเรียบรอยแลว ใหหนวยเทคนิคนําไปบันทึกลงในระบบ SUPPINV 1-3 (ผานโปรแกรม 
Supply Reconcile) ใหครบถวน ถูกตอง ตรงกัน 
   ข. ใหหนวยเทคนิคข้ึนบัญชีพัสดุในระบบ SUPPINV 1-3 จาก PO ที่เบิกจายเงินแลวใหเสร็จสิ้นภายใน
ปงบประมาณตามที่เบิกจายเงินจริง เพื่อใหรายการบัญชีของระบบ SUPPINV 1-3 มีความถูกตอง ตรงกัน กับ
ระบบ RTN ERP 
   ค. ใหหนวยเทคนิคเรงรัดดําเนินการเบิกจายพัสดุคงคลังในระบบ SUPPINV 1-3 โดยใหดําเนินการ
จนถึงข้ันรับพัสดุไปแลว ใหเสร็จสิ้นภายในเดือน ก.ย.ของทุกป (วันสุดทายของปงบประมาณ) ทั้งน้ี ในกรณีที่ไม
สามารถเบิกจายพัสดุไดทัน ระบบ SUPPINV 1-3 จะดําเนินการยกเลิกทุกใบเบิกพัสดุที่คางทิ้งโดยอัตโนมัติ 
เพื่อไมใหเกิดผลกระทบตอยอดรับ-จายพัสดุประจําปที่อยูในระบบและเตรียมความพรอมในการจัดพิมพ
รายงานตรวจสอบพัสดุประจําปตอไป 
   ง. กําหนดการสงรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป งป. ภายในสัปดาหแรกของเดือน ธ.ค.ของทุกป 
โดยใชแบบฟอรมการรายงานตรวจสอบพัสดุประจําป งป. สวนท่ี ๑ รวมทุกบัญชี สวนท่ี ๒ แยกตามประเภท
บัญชี (I , A (S),K ,J) รายละเอียดตามผนวก ง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป สวนที่ ๑ และ ผนวก จ 
รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป สวนที่ ๒ 
   จ. ใหหนวยเทคนิครายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป งป. แยกตามประเภทบัญชี (I , A (S) , K , J) 
ลงในแบบฟอรมสวนที่ ๒ แยกตามประเภทบัญชี (I , A (S) , K , J) พรอมทั้งเปรียบเทียบรายการ PO ระหวาง
ระบบ RTN ERP กับ ระบบ SUPPINV1-3 ถูกตอง ตรงกัน หรือไม ในกรณีจับคูไดถูกตองตรงกันมีจํานวน 
กี่รายการ และมีมูลคาเปนจํานวนเงินเทาไหรและ/หรือในกรณีที่ไมสามารถจับคูได มีจํานวนกี่รายการและ 
มีมูลคาเปนจํานวนเงินเทาไหร พรอมทั้งใหหนวยเทคนิคหาสาเหตุดังกลาวเขียนลงในรายงานการตรวจสอบ
พัสดุประจําป สวนที่ ๒  

๒. การตรวจสอบพัสดุประจําป  ตามระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ หมวด ๙ การบริหารพัสดุ สวนที่ ๑ การเก็บ การบันทึก การเบิกจาย การตรวจสอบพัสดุ
ประจําป ขอ ๒๑๓ กําหนดวา “ภายในเดือนสุดทายกอนสิ้นปงบประมาณของทุกป ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐ
หรือหัวหนาหนวยพัสดุ ตามขอ ๒๐๕ แตงต้ังผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใชเปนเจาหนาที่ตาม 
ความจําเปน เพื่อตรวจสอบการรับจายพัสดุในงวด ๑ ปที่ผานมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยูเพียง
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วันสิ้นงวดน้ัน ใหเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปดทําการวันแรกของปงบประมาณเปนตนไป แลวให
เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกลาวตอผูแตงต้ังภายใน ๓๐ วันทําการ    
    สําหรับการเสนอรายงานผลการตรวจพัสดุประจําป งป. ภายในสัปดาหแรกของเดือน ธ.ค. 
ของทุกป แบงการดําเนินการเปน ๒ สวน ดังน้ี 
      ก. เสนอ ทร.(ผาน กบ.ทร.) ๑ ชุด หนวยเทคนิคจะตองรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจําปจากคลังทุกระดับ(คลังใหญ คลังสาขา คลังยอย) โดยสงเปนรูปแบบไฟลอิเล็กทรอนิกส (Excel) พรอม
ใบปะหนา ประกอบดวย รายงานตรวจสอบพัสดุประจําป งป . สวนท่ี ๑ รวมทุกบัญชี สวนท่ี ๒ แยกตาม
ประเภทบัญชี (I , A (S),K ,J) รายละเอียดตามผนวก ง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป สวนที่ ๑ และ 
ผนวก จ รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป สวนที่ ๒ โดยแนบสรุปรายงานผลการข้ึนบัญชีพัสดุประจํา งป. 
สรุปรายงานผลการสั่งจายพัสดุประจําป งป . และสรุปรายงานผลการสรางทะเบียนคุมสินทรัพยในระบบ 
SupAsset ประจําป งป.  
    ข. เสนอ สํานักงานการตรวจเงินแผนดิน ๑ ชุด สงเปนเอกสารสิ่งพิมพเทาน้ัน ประกอบดวย 
สวนที่ ๑ รวมทุกบัญชี สวนที่ ๒ แยกตามประเภทบัญชี (I, A (S), K , J) พรอมไฟลอิเล็กทรอนิกส (Excel)  
๓. การเตรียมเอกสารในการตรวจสอบรายการพัสดุประจําป 
    ๓.๑ แผนการจัดซื้อจัดจาง 
    ๓.๒ งบประมาณที่ไดรับ (ระบบ RTN ERP มีการตรวจสอบที่คําสั่งงาน ZBG_RPT003 - 
รายงานรหัสสั่งจาย BLI แยกตามหนวย) 
    ๓.๓ สัญญาการการจัดซื้อจัดจาง (ระบบ RTN ERP มีคําสั่งงาน ZMM_POREPORT – ใบสั่งซื้อ
ตามเลขที่ใบสั่งซื้อ PO)  
    ๓.๔ ทะเบียนคุมการรับของเขาคลัง และการจายของออกจากคลัง 
    ๓.๕ รายงานการบันทึกรับสินคาเขาในระบบคลัง 
    ๓.๖ ใบเบิกจากหนวยงานผูใช และใบสั่งจายของจากผูรับผิดชอบคลัง 
    ๓.๗ รายงานสถานะภาพของวัสดุคงคลัง (ระบบ RTN ERP มีคําสั่งงาน MB52 – สต็อคคลัง
สินคา) 
๔. การตรวจสอบของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําปเมื่อสิ้นปงบประมาณ  
    ๔.๑ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป รายงานยอดวัสดุคงเหลือ ตองมียอดตรงกันกับ
การเงินหนวยที่บันทึกยอด ณ ๓๐ กันยายน ของทุกป กรณียอดไมตรงกันตองหาสาเหตุทันที แลวดําเนินการ
ปรับปรุงบัญชีใหถูกตอง  

    ๔.๒ รายงานผลการตรวจนับพัสดุประจําปกับการเงินหนวยที่บันทึกบัญชีวัสดุคงคลัง  
ยอด ณ ๓๐ กันยายน ของทุกป ตองมียอดที่เทากัน กรณีมียอดผลตางหาสาเหตุแลวปรับปรุงบัญชีใหถูกตอง 
ซึ่งจะเปนไปตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๔๔ ลงวันที่ ๗ เมษายน ๒๕๔๙ เรื่อง อัตราคา
เสื่อมราคาและการรับรูวัสดุคงเหลือในระบบ GFMIS ที่ กค ๐๔๒๓.๓/ว ๒๖๐ ลงวันที่ ๓๐ กรกฎาคม ๒๕๕๑ 
เรื่อง แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับวัสดุคงคลัง และ ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๕๐๗ ลงวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๓ 
เรื่อง คูมือการปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัสดุคงคลังในระบบ GFMIS  
   (ปรับปรุงบัญชีระหวางระบบ RTN ERP กับระบบ SUPPINV 1-3 จะมีสาเหตุเกิดจากการที่ระบบ 
SUPPINV 1-3 สงมาตัด แลวไมสามารถตัดในระบบ RTN ERP ได เกิดจากสาเหตุหลายประการ เชน ของไมพอ
ตัดในโรงงาน และคลัง น้ันๆ  ไมมีหมายเลขพัสดุ (NSN) ที่สงมาตัดในระบบ RTN ERP ใสศูนยตนทุนไมถูกตอง 
ซึ่งระบบจะตรวจสอบวาสิ่งที่สงมาตัดกับขอมูลในระบบ RTN ERP ตรงกันหรือไม หากไมตรงกัน ก็จะ Error ไม



๕๒ 
 

 
 

สามารถตัดได หนวยที่สงมาตัดตองไปตรวจสอบวารายการดังกลาวใสรายละเอียดอะไรมาผิดหรือไม แลว 
ทําการสงมาตัดใหม ซึ่ง สปช.ทร.สงกลับรายการที่ Error ใหหนวยเทคนิคใหดําเนินการแกไขใหถูกตองและ 
สงกับมาที่ระบบ RTN ERP) 
 

 
 
 
 
  



๕๓ 
 

 
 

บทท่ี ๕ 
แนวทางการใชระบบ IAS ตามระเบียบ ขอบังคับ และมติท่ีประชุมท่ีผานมา 

๑. แนวทางในการดําเนินการตรวจสอบพัสดุ ประจําป งป.๖๒ 
 ๑.๑ การใช งป. จะตองตรงกับประเภทของพัสดุ กลาวคือ 
   ก. งป.ดําเนินงาน จะจัดหาวัสดุคงคลัง (I) วัสดุสิ้นเปลือง (K)  
   ข. งป.ลงทุนจะจัดหาสินทรัพย (A)  
 ๑.๒ ในกรณีใช งป.ดําเนินงาน จะจัดหาวัสดุคงคลัง (I) กอน หากมีความจําเปน หากมีความจําเปนเรงดวน
ในการจัดหาเปนคา K แตจะตองตัดจายคา K ใหหมดภายในปงบประมาณน้ัน และแนใจแลววามีแผน 
จะตัดจายหมดภายใน ป งป.น้ัน ๆ จึงจะจัดหาเปนคา K ได 
 ๑.๓ ในกรณีที่หนวยเทคนิคจัดหาเปนคา K หากไมสามารถตัดจายไดหมด หนวยเทคนิคจะตองมีหนังสือ
เสนอ สปช.ทร. เพื่อขอกันเงินดังกลาว และขอปรับคา K เปน คา I กอน ๑๕ ก.ย.ของทุกป 
 ๑.๔ การใช งป.ลงทุน จัดหาสินทรัพย (A) ใหหนวยดําเนินการาจองเปนบัญชีพักสินทรัพย (S) กอน จากน้ัน
หนวยตองดําเนินการลางบัญชีพักสินทรัพย (S) เปนบัญชีสินทรัพยรายตัว (A) และโอนสินทรัพยใหกับหนวย
ครอบครองตามแผนใหหมดภายในปงบประมาณที่จัดหา  
 ๑.๕ หนวยเทคนิคจะตองตรวจสอบความถูกตองของรายการพัสดุกอนสงขอมูลใหกับ ศบพ.พธ.ทร. และ 
สปช.ทร.ตอไป 
 ๑.๖ การเตรียมตรวจสอบพัสดุระหวาง ป งป. โดยใชโปรแกรม Supply Reconcile ให สปช.ทร.และ 
ศบพ.พธ.ทร.ดําเนินการในทุกไตรมาส ดังน้ี 
   ก. สปช.ทร.รวบรวมขอมูล PO ใน ป งป.น้ัน ๆ ที่มีการเบิกจายเงินแลว เปนไปตามแบบฟอรม 
ที่ ศบพ.พธ.ทร.กําหนด สงขอมูลดังกลาวให ศบพ.พธ.ทร.ดําเนินการตอไป 
   ข. ศบพ.พธ.ทร.นําขอมูล PO ตามที่ สปช.ทร.ไดสงขอมูลมาปรับปรุงขอมูลฐานในโปรแกรม Supply 
Reconcile เพื่อใหหนวยเทคนิคทั้ง ๑๓ หนวย เริ่มใชโปรแกรม Supply Reconcile ทั้งน้ี ศบพ.พธ.ทร.จะตอง
แจงให กบ.ทร.ทราบกอน ๑ สัปดาหกอนสิ้นไตรมาส 
 ๑.๗ ทร.สั่งการใหหนวยเทคนิคใชโปรแกรม Supply Reconcile ในการตรวจสอบพัสดุระหวาง ป งป. ทุก ๆ  ไตรมาส 
 ๑.๘ หนวยเทคนิคจะตองข้ึนบัญชีพัสดุโดยระบุเปนบัญชีวัสดุคงคลัง (คา I) บัญชีสินทรัพย (คา A) บัญชีพัก
สินทรัพย (คา S) บัญชีคาใชจาย (คา K) บัญชีสินทรัพยตํ่ากวาเกณฑมีมูลคาตํ่ากวา ๕,๐๐๐ บาท และบัญชีที่ 
ซื้อของจากตางประเทศ (คา J) และบัญชีที่ไมไดอยูในระบบ RTN ERP เชน ผลิตเอง รับคืน หรือไดรับการบริจาค 
(คา X) ในระบบ SUPPINV 1-3 ใหตรงกับระบบ RTN ERP และเปนไปตามระเบียบ กค.วาดวยการจัดซื้อ 
จัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ ขอ ๒๑๓ 
 ๑.๙ ในกรณีที่หนวยเทคนิคไมสามารถข้ึนบัญชีพัสดุในระบบ SUPPINV 1-3 ไดทันในป งป.น้ัน ๆ เน่ืองจากหนวย
เทคนิคยังไมไดรับมอบและจายเงินในระบบ RTN ERP ใหหนวยเทคนิคดําเนินการ ตรวจรับ/จายเงิน ในปน้ัน ๆ โดย
หนวยเทคนิคจะตองข้ึนบัญชีพัสดุในปงบประมาณเดียวกับปที่ ตรวจรับ/จายเงิน 
 ๑.๑๐ บัญชีที่ไมไดอยูในระบบ RTN ERP เชน ผลิตเอง รับคืน หรือไดรับการบริจาค (คา X)  ควรมีรายการ
ในระบบ RTN ERP เพื่อรับการตรวจจาก สตง. 
 ๑.๑๑ พธ.ทร.จัดการอบรมหลักสูตรการใชระบบ IAS ตามโครงการศึกษา อบรม สัมมนา ที่ ทร.อนุมัติ
ประมาณเดือน ธ.ค.ของทุกป 
 ๑.๑๒ หนวยเทคนิคจะตองตรวจสอบพัสดุที่ระบุเปนบัญชีวัสดุคงคลัง (คา I) ใหถูกตอง โดยเฉพาะหมายเลข
พัสดุ (NSN) จํานวนรายการ จํานวนเงิน หนวยนับเดียวกัน ช่ือหนวยเทคนิค ช่ือคลังที่เปนสถานที่จัดเก็บ 
จะตองตรงกัน กอนสงขอมูลมาที่ระบบ RTN ERP  
 ๑.๑๓ การคิดคาเสื่อมราคาใหนับต้ังแตวันที่คณะกรรมการตรวจรับลงนามในรายงานการตรวจรับพัสดุ 
 ๑.๑๔ นํ้ามันเช้ือเพลิงที่จายไปที่สถานีบริการนํ้ามันจะตองระบุเปนบัญชีวัสดุคงคลัง (คา I)   
 ๑.๑๕ ขอใหสงรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป งป .๖๒ ทําการแยกตามประเภทบัญชี (I , A (S), K, J) 
ใหถูกตอง ครบถวน และแยกพัสดุในสวนของพัสดุที่เปนช้ันความลับตามขอบังคับทหารเรือ ที่ ๓๘ วาดวยการ
สรรพาวุธ (ข.ก.ส.)  ใหทําใบสั่งซื้อ (PO) โดยใชบัญชีแยกประเภท (GL) ดวยรหัสบัญชี 5106010101 
(คาใชจายในการดําเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ) ในระบบ RTN ERP  ตามที่ สปช.ทร.ช้ีแจง และไม



๕๔ 
 

 
 

ตองข้ึนบัญชีพัสดุขางตนในระบบ SUPPINV 1-3  ทั้งน้ี สพ.ทร. จะตองมีทะเบียนคุมรายการพัสดุดังกลาวให
ตรวจสอบได และจะตองแจงยอดมูลคารวมของพัสดุช้ันความลับในรายงานการตรวจสอบพัสดุประจาํป งป.๖๒ ดวย 
 ๑.๑๖ หนวยจะตองดําเนินการข้ึนบัญชีพัสดุและทําการเบิกจายเงินในปงบประมาณเดียวกัน 
๒. แนวทางการปฏิบัติทางบัญชีพัสดุคงคลังของ ทร. เพ่ือใหสามารถรายงานขอมูลทางบัญชีของพัสดุคงคลัง 
ท้ังรายงานการตรวจนับพัสดุประจําป ระบบ RTN ERP และระบบ SUPPINV 1-3 ถูกตองตรงกัน 
 ๒.๑ ให กบ.ทร. ติดตามและตรวจสอบขอมูลพัสดุคงคลังของหนวยเทคนิคในทุกไตรมาส เพื่อใหการรายงานพัสดุ
ประจําปของหนวยเทคนิค มีพัสดุคงคลัง (I) ในระบบ SUPPINV 1-3 และระบบ RTN ERP มีความครบถวน ถูกตอง 
 ๒.๒ ให สปช.ทร. พัฒนาระบบ RTN ERP ใหสามารถเช่ือมโยงขอมูลใบสั่งซื้อ/จาง (PO) ไปยังระบบ SUPPINV 1-3 
โดยแสดงรายการการจัดหาพัสดุคงคลัง (I) ได เพื่อใหการตรวจสอบพัสดุคงคลังในระบบถูกตองตรงกัน และให
สามารถเช่ือมโยงขอมูลใบสั่งซื้อ/จาง (PO) ไปยังระบบ ForceAsset-IT เพื่อใหการตรวจสอบรายการสินทรัพย
ประเภทยุทโธปกรณมีความครบถวน ถูกตอง ตรงกัน 
 ๒.๓ ให สพ.ทร.นําระบบ F-Quick เช่ือมตอกับระบบ ForceAsset-IT และระบบ SUPPINV 1-3 ใหเรียบรอย 
ภายในเดือน ส.ค.๖๑ รวมทั้งการนําขอมูลดานคลังสรรพาวุธ และขอมูลการซอมบํารุง/ปรับปรงุที ่สพ.ทร.รบัผดิชอบ
ลงในระบบ F-Quick ซึ่งคาดวาจะแลวเสร็จภายในเดือน เม.ย.๖๒ 
 ๒.๔ ให ชย.ทร. รวบรวมขอมูลจัดทําบัญชีเกี่ยวกับอาคารและสิ่งกอสราง ภายหลังจากที่ ศบพ.พธ.ทร.จัดทํา
ระบบบริหารสินทรัพยประเภทพัสดุงานกอสรางลงในระบบ SUPPINV 1-3 เรียบรอยแลว 
 ๒.๕ ให พธ.ทร. ดําเนินการ ดังน้ี 
   ก. ควบคุมการเบิกจายนํ้ามันเช้ือเพลิงในคลังใหญและคลังสาขา รวมทั้งใหรวมยอดที่เบิกจายใหกับสถานี
บริการนํ้ามันเช้ือเพลิงในแตละพื้นที่ ที่เปนวัสดุคงคลัง (I) ที่ ทร.อนุมัติใหเบิกจายดวย โดยใหดําเนินการและ
รายงานพัสดุประจําปงบประมาณ ๖๑ เปนตนไป สําหรับในปงบประมาณ ๖๐ และในปงบประมาณยอนหลัง 
ให สปช.ทร. กง.ทร. และ พธ.ทร.พิจารณาปรับปรุงบัญชีขอมูลนํ้ามันเช้ือเพลิงที่เปนวัสดุคงคลัง (I) และทรัพยสิน 
เสนอ ทร.ตอไป 
   ข. พัฒนาระบบ SUPPINV 1-3 ใหสามารถสงขอมูล (Interface) การเบิกจายนํ้ามันเช้ือเพลิงมายัง
ระบบ RTN ERP ได 
   ค. จัดทําระบบบริหารสินทรัพยประเภทพัสดุงานกอสรางลงในระบบ SUPPINV 1-3 
   ง. สพ.ทร. ใหแยกตามประเภทบัญชี (I , A (S), K, J) ใหถูกตอง ครบถวน และแยกพัสดุในสวนของ
พัสดุที่เปนช้ันความลับตามขอบังคับทหารเรือ ที่ ๓๘ วาดวยการสรรพาวุธ (ข.ก.ส.)  ใหทําใบสั่งซื้อ (PO) โดยใช
บัญชีแยกประเภท (GL) ดวยรหัสบัญชี 5106010101 (คาใชจายในการดําเนินการรักษาความมั่นคงของ
ประเทศ) ในระบบ RTN ERP  ตามที่ สปช.ทร.ช้ีแจง และไมตองข้ึนบัญชีพัสดุขางตนในระบบ SUPPINV 1-3  
ทั้งน้ี สพ.ทร. จะตองมีทะเบียนคุมรายการพัสดุดังกลาวใหตรวจสอบได และจะตองแจงยอดมูลคารวมของพัสดุ
ช้ันความลับในรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป งป.๖๒ ดวย 
 ๒.๖ ใหหนวยเทคนิค ทั้ง ๑๓ หนวย ดําเนินการ ดังน้ี 
   ก. รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําปงบประมาณ ๖๑ เปนตนไป ตองแยกประเภทพัสดุคงคลัง (I) 
ครุภัณฑ (A) และคาใชจาย (K) เพื่อใหการใชงบประมาณตรงกับการจัดหาประเภทของพัสดุและมีคา (I) ในระบบ 
SUPPINV 1-3 และระบบ RTN ERP มีความครบถวน ถูกตอง รวมทั้งการรายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป 
หนวยเทคนิคจะตองรวบรวมรายการพัสดุคงคลัง (I) จากคลังใหญและคลังสาขา เสนอ ทร. ดวย 
   ข. กําหนดหมายเลขพัสดุ (NSN) ในรางแผนการจัดซื้อจัดจางของหนวยเทคนิคประจําป ๖๒ เปนตนไป 
โดยกําหนดและพิสูจนทราบจากระบบ RTN Catalog (ระบบ NMCRL ระบบ FEDLOG และระบบ SUPPINV 1-3) เทาน้ัน 
ทั้งน้ี หากหนวยไมสามารถกําหนดและพิสูจนทราบหมายเลขพัสดุ (NSN) ได ใหสอบถามและขอหมายเลขพัสดุ 
(NSN) ในระบบ MMF ที่อยูในเว็บไซตของ พธ.ทร. หรือประสาน กรต.ศบพ.พธ.ทร.   
   ค.ใชหมายเลขทะเบียนครุภัณฑจากระบบ SupAsset เทาน้ัน เพื่อใหการควบคุมพัสดุเปนไป 
ในแนวทางเดียวกัน 
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   ง. กําหนดแนวทางการตรวจสอบพัสดุคงคลังของหนวยโดยแบงเปน ๒ สวน คือ ตรวจสอบพัสดุคงคลัง 
ใน ป งป. ๕๘ – ป งป.๖๐ และตรวจสอบพัสดุคงคลังประจําปงบประมาณ ๖๑ ทั้งน้ีการดําเนินการทั้ง ๒ สวน
ใหแยกประเภทพัสดุคงคลัง (I)  ครุภัณฑ (A) และคาใชจาย (K) รวมทั้ง จัดทําแผนการลุจําหนาย 
   จ. จัดหาพัสดุเพื่อสะสมในคลังจะตองดําเนินการจัดหาเปนพัสดุคงคลัง (I) เทาน้ัน และเมื่อมีการ 
ตัดจายรวมทั้งโอนศูนยตนทุนใหกับหนวยผูใช/คลังยอย จึงจะตัดจายเปนครุภัณฑ (A) และคาใชจาย (K) 
   ฉ. ใหใชระบบการบริหารพัสดุและสินทรัพย ของ ทร.(IAS) ภายหลังจากที่ประเมินผลการใชงาน 
ของหนวยนํารอง (อร.  พธ.ทร. และ อศ.) แลววาสามารถใชงบประมาณของหนวยเทคนิคใหตรงกับประเภท
ของพัสดุคงคลัง (I) ครุภัณฑ (A) และคาใชจาย (K) รวมทั้ง การรายงานขอมูลทางบัญชีของพัสดุคงคลัง (I) ทั้ง
รายงานการตรวจนับพัสดุประจําป ระบบ RTN ERP และระบบ SUPPINV 1-3 ถูกตอง ตรงกัน 
   ช. หนวยเทคนิคทั้ง ๑๓ หนวย ใชหมายเลขครุภัณฑจากระบบ SupAsset เทาน้ัน 
 ๒.๗ คลังใหญ และคลังสาขา จัดทําทะเบียนใหถูกตองและทันสมัยอยูเสมอ รวมทั้งตรวจสอบพัสดุคงคลังที่
เสื่อมสภาพหรือหมดความจําเปนใชราชการแลว เพื่อดําเนินการจําหนายตอไป สําหรับในการรายงานการตรวจสอบ
พัสดุประจําป ๖๑ ใหตรวจสอบพัสดุคงคลังแลวแยกบัญชีพัสดุเปนพัสดุคงคลัง (I) ครุภัณฑ (A) และคาใชจาย (K) 
โดยประสานรายละเอียดกับ กบ.ทร.  สปช.ทร. และ ศบพ.พธ.ทร. เพื่อเปนไปดวยความรวดเร็วและถูกตอง 
 ๒.๘ การพัฒนากําลังพลของหนวยเทคนิคใหสามารถปฏิบัติงานบนระบบ SUPPINV 1-3 และสามารถสง
รายงานการตัดจายพัสดุคงคลัง (คา I) มายังระบบ RTN ERP ได โดยมีการพัฒนากําลังพล ดังน้ี 
   ก. ในป งป.๖๓ เปนตนไป พธ.ทร.จะเปนหนวยรับผิดชอบในการอบรมระบบบริหารพัสดุและสินทรัพย
ของ ทร.(IAS) ใหกับหนวยเทคนิคทั้ง ๑๓ หนวย รวมทั้งเสนอการอบรมดังกลาวไวในโครงการศึกษา อบรม 
ประชุม และสัมมนาของหนวยตาง ๆ ใน ทร. และหมายประวัติกําลังพลที่ไดรับการอบรมแลว 
   ข. กบ.ทร. สปช.ทร. และ ศบพ.พธ.ทร. จัดการอบรมหนวยเทคนิค เพื่อใหสามารถแยกคาพัสดุคงคลัง (I)  
ครุภัณฑ (A) และคาใชจาย (K) ในการตรวจสอบพัสดุประจําปงบประมาณ ๖๑ โดยจัดประมาณกลางเดือน ส.ค.
ของทุกป ภายหลังจากที่หนวยเทคนิคทั้ง ๑๓ หนวย ไดแตงต้ังคณะกรรมการการตรวจสอบพัสดุประจําปแลว 
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บรรณานุกรม 

พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐  
ระเบียบกองทัพเรือ วาดวยการบริหารพัสดุ พ.ศ.๒๕๖๒  
นโยบาย ทร.ดานการสงกําลังบํารุง ขอ ๓  
มติในที่ประชุม กบ.ทร.ที่ผานมา ต้ังแต ป งป.๖๐ – ๖๒ 
คูมือการบริหารจัดการสินทรัพยกองทัพเรือ พ.ศ.๒๕๖๐ 
คูมือการใชระบบ RTN ERP : http://www.webapp.navy.mi.th/docy/index.asp 
คูมือระบบที่เกี่ยวของกับระบบ IAS ในสวนระบบของ พธ.ทร.: http://info.navy.mi.th/supply/mmic/IASsystem/rtncat.html) 
ผนวก ก ผังรูปภาพระบบ IAS 
ผนวก ข รายช่ือผูดูแลระบบตาง ๆ ในระบบ IAS (Admin) 
ผนวก ค แบบฟอรมการประเมินผลเจาหนาที่ของหนวย 
ตามผนวก ง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป สวนที่ ๑ 
ผนวก จ รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป สวนที่ ๒ 


