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คานา
คู่ม ือ งานทะเบีย นครุภ ัณ ฑ์ข องกรมประมง ฉบับ นี้จั ด ทาขึ้น โดยมีว ัต ถุป ระสงค์เ พื ่อ ให้
เจ้าหน้าที่หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุข องกรมประมง ใช้เป็นหลักเกณฑ์และแนวทางในการ
กาหนดหมายเลขครุภัณฑ์ การตัดโอนครุ ภัณฑ์ การรั บโอนครุภั ณฑ์ การรั บบริจาคครุภั ณฑ์ และการจาหน่าย
ครุภัณฑ์ ให้ เป็ นระบบและมาตรฐานเดียวกันทุกหน่วยงาน โดยมีการกาหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะ
ส่ ง ผลให้ ข้ อ มู ล ทะเบี ย นครุ ภั ณ ฑ์ ในระบบฐานข้ อ มู ล สิ น ทรั พ ย์ ข องกรมประมงมี ค วามครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง
เป็นปัจจุบัน ผู้บริหารสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนบริหารงบประมาณ การจัดหาใหม่ทดแทน ซ่อมแซม
บารุงรักษา รวมถึงการควบคุมดูแล การใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์และการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ตลอดจนเป็นการลดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลดการตอบคาถาม
และลดข้อผิดพลาดทีอ่ าจเกิดจากการปฏิบัติงาน
กลุ่ ม บริ ห ารพั ส ดุ กองบริห ารการคลั ง รั บ ผิ ด ชอบในการจั ด ท าทะเบี ย นคุ ม ครุ ภั ณ ฑ์ ข อง
กรมประมง โดยใช้ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมงช่วยในการรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง จึงได้จัดทา
คู่มืองานทะเบียนครุภัณฑ์ของกรมประมง ฉบับนี้ขึ้น ผู้ เสนอผลงานหวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ งานทะเบี ย น
ครุภั ณ ฑ์ของกรมประมง จะช่ วยให้ ห น่ วยงานของกรมประมงทั้งหน่วยงานส่ว นกลาง หน่วยงานส่ วนกลาง
ที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาคและหน่ วยงานส่วนภูมิภาค สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง เป็นแนวทางเดียวกัน
และเป็นประโยชน์ในการบริหารงานพัสดุต่อไป
พรธีรา บุญญานุพงค์
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หลักการและเหตุผล
ตามพระราชบั ญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และหลักการจาแนกประเภท
รายจ่ ายตามงบประมาณ ประกอบกั บ หลั ก ธรรมาภิ บ าลและการบริห ารกิจ การบ้ า นเมื อ งที่ ดี ต่ างมุ่ งเน้ น
การเปิ ดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนให้ มากที่สุด เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ มีการแข่งขันอย่าง
เป็นธรรม มีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คานึงถึงวัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสาคัญซึ่งจะก่อให้เกิดความ
คุ้มค่าในการใช้จ่ายเงิน มีการวางแผนการดาเนินงาน และมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ตลอดจนนโยบาย
ประเทศไทย 4.0 ที่รัฐบาลได้ประกาศใช้ โดยกาหนดให้มีการจ่ายเงินรับเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ส่งผลให้
ข้อมูล และการดาเนินการด้านการพัสดุบางขั้นตอนมีการเปลี่ยนแปลงไป รวมทั้งการปรับโครงสร้างกรมประมง
ที่ส่งผลให้มีการเปลี่ยนแปลง เคลื่อนย้ายครุภัณฑ์ไปยังหน่วยงานต่าง ๆ ดังนั้น การทบทวน กระบวนการทางาน
ขั้นตอน รูปแบบของเอกสาร ข้อมูล จึงเป็นบทบาทสาคัญที่จะสนับสนุนให้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ของกรมประมงมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
กลุ่มบริหารพัสดุ กองบริหารการคลัง รับผิดชอบงานทะเบียนครุภัณฑ์ของกรมประมง โดยรวบรวม
ข้ อ มู ล สิ น ทรั พ ย์ ข องกรมประมงทั้ งหมด ประกอบด้ ว ย ที่ ดิ น สิ่ งก่ อ สร้ าง และครุภั ณ ฑ์ ข องทุ ก หน่ ว ยงาน
ทั้งหน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนภูมิภาค โดยใช้ระบบ
ฐานข้อมูลสินทรัพย์ของกรมประมง ช่วยในการจัดทาทะเบียนคุม ทรัพย์สิน โดยมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลให้เป็น
ปัจจุบันอยู่ตลอดเวลา เช่น การกาหนดหมายเลขครุภัณฑ์ การตัดโอนครุภัณฑ์ การรับโอนครุภัณฑ์ การรับ
บริ จ าคครุ ภัณ ฑ์ และการจ าหน่ ายครุ ภัณ ฑ์ อ อกจากบัญ ชี จากการปฏิบั ติงานที่ผ่ านมาพบว่างานทะเบีย น
ครุภัณฑ์ของกรมประมงในบางขั้นตอนมีความซับซ้อน การจัดทาเอกสารที่ยังไม่มีความชัดเจน การกาหนดให้
ระบุข้อมูลอ้างอิงในแบบฟอร์มต่าง ๆ เพื่อให้หน่วยงานดาเนินการ ไม่ได้รับการปรับปรุงให้ เป็นปัจจุบัน จึงไม่
สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป เช่น ข้อมูลอ้างอิงในการรับเงินจากการจาหน่ายครุภัณฑ์
ที่ต้องใช้เลขจากระบบ KTB Corporate Online การระบุข้อมูลที่จาเป็นเกี่ยวกับครุภัณฑ์ ที่มีอยู่และไม่มีอยู่ใน
ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมงในการกาหนดหมายเลข ตัดโอน จาหน่าย ให้ครบถ้วน เอกสารแนบที่จะ
ให้กลุ่มบริหารพัสดุดาเนินการในเรื่องต่าง ๆ มีความคลาดเคลื่อนและอานาจในการดาเนินการของหน่วยงาน
ส่วนภูมิภาคและหน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งในส่วนภูมิภาคมีอานาจในการดาเนินการที่แตกต่างกัน รวมทั้งมีการ
ปรับเปลี่ยนเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบของหน่วยงาน จึงส่งผลให้ข้อมูลทะเบียนครุภัณฑ์ ของกรมประมงไม่ครบถ้วน
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน ผู้บริหารไม่สามารถนาข้อมูลไปใช้ในการบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ตลอดจน
การวางแผนบริหารงบประมาณในการจัดหาใหม่ ทดแทน หรือการซ่อมแซมบารุงรักษา การควบคุมกากับดูแล
และการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง ได้อย่างมีประสิทธิผล นอกจากนี้การดาเนินการในส่วนของกลุ่มบริหารพัสดุ
กองบริหารการคลัง ที่จะให้บริการแก่หน่วยงานต่าง ๆ มีความล่าช้า เนื่องจากยังไม่ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ข้อมูล
เอกสารให้สอดคล้องกับแนวทางการปฏิบัติงานที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งการกาหนดหมายเลขครุภัณฑ์ที่มีความ
ล่าช้า จะส่งผลโดยตรงต่อการใช้ป ระโยชน์ของครุภัณฑ์ และการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่อง การตัดโอน
การรับโอน และการรับบริจาคที่ล่าช้า ส่งผลต่อความไม่ชัดเจนในความรับผิดชอบ ควบคุม กากับดูแล และ
เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น รวมถึงเป็นภาระของหน่วยงานในการดูแลรักษาครุภัณฑ์ที่ควรจาหน่ายแต่ยังไม่
ดาเนิ น การตามระเบี ยบให้ อยู่ในสภาพที่ดี ไม่สู ญหาย และต้ องจัดหาพื้นที่ส าหรับจัดเก็บ โดยกระบวนการ
ดังกล่าวมีทั้งส่วนที่หน่วยงานและกองบริหารการคลังต้องดาเนินการ ประกอบกับกองบริหารการคลังยังไม่มี
คู่มือในการปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานทะเบี ยนครุภัณฑ์ของกรมประมงที่ชัดเจน ดังนั้น เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
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ข้างต้นจึงจาเป็นต้องจัดทาคู่มืองานทะเบียนครุภัณฑ์ของกรมประมง เพื่อให้หน่วยงานของกรมประมงมีต้นแบบ
ในการปฏิบัติงานที่เป็นแนวทางเดียวกันต่อไป
วัตถุประสงค์
1) เพื่ อ ให้ ก รมประมงมี คู่ มื อ งานทะเบี ย นครุ ภั ณ ฑ์ ข องกรมประมง ในการปฏิ บั ติ งานและให้
คาแนะนาทีเ่ ป็นมาตรฐานเดียวกัน
2) เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความเข้าใจและใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง รวมทั้ง
ลดขั้นตอนและเวลาในการปฏิบัติ
3) เพื่อให้ผู้บริหารนาข้อมูลสินทรัพย์กรมประมงวางแผนบริหารงบประมาณและบริหารสินทรัพย์
ของกรมประมงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
1) กรมประมงสามารถน าคู่มืองานทะเบียนครุภัณ ฑ์ของกรมประมงไปใช้เป็นแนวทางในการ
ปฏิบัติงานให้มีมาตรฐานเดียวกัน
2) ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับ งานทะเบียนครุภัณฑ์ มีความรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติงาน
ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และลดขั้นตอนและเวลาในการปฏิบัติงาน
3) ผู้บริหารสามารถนาข้อมูลการบริหารพัสดุกรมประมงไปใช้ วางแผนบริหารงบประมาณและ
บริหารสินทรัพย์ของกรมประมงให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ระยะเวลาดาเนินการ เดือนมีนาคม 2563 ถึงเดือนเมษายน 2564
ขอบเขต
1. คู่มืองานทะเบีย นครุภัณ ฑ์ของกรมประมง ครอบคลุ มเฉพาะขั้นตอนการกาหนดหมายเลข
ครุภัณฑ์ การตัดโอนครุภัณฑ์ การรับโอนครุภัณฑ์ การรับบริจาคครุภัณฑ์ และการจาหน่ายครุภัณฑ์ เท่านั้น
2. วิธีการปฏิบัติงานทะเบียนครุภัณฑ์กรมประมง ครอบคลุมถึงการดาเนินการในระบบฐานข้ อมูล
สินทรัพย์กรมประมง ไม่รวมถึงวิธีการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS
3. คู่ มื อ งานทะเบี ย นครุ ภั ณ ฑ์ ข องกรมประมงใช้ เป็ น แนวทางการปฏิ บั ติ ง านของหน่ ว ยงาน
ส่วนกลาง หน่วยงานส่วนกลางทีต่ ง้ั อยู่ในส่วนภูมิภาค และหน่วยงานส่วนภูมิภาค
4. ศึกษากฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสือเวียน มติคณะรัฐมนตรี แนวทางปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง
และปัญหาการบริหารพัสดุ สิ้นสุดเพียงเดือนเมษายน 2564
คาจากัดความ
หน่ วยเบิ ก จ่ า ย หมายถึง หน่ ว ยงานผู้ เบิ กที่ เป็ น หน่ ว ยงานของรัฐ ที่ ได้รับ จั ดสรรงบประมาณ
รายจ่ายและเบิกเงินจากกรมบัญชีกลางหรือสานักงานคลังจังหวัด แล้วแต่กรณี
ศู น ย์ ต้ น ทุ น หมายถึ ง หน่ ว ยงานภายในส่ ว นราชการที่ ก าหนดขึ้ น ตามโครงสร้ างการแบ่ ง
ส่วนราชการ ซึ่งแต่ละแห่งจะมีการดาเนินกิจกรรมที่ต้องใช้ทรัพยากรหรือต้นทุนในการผลิตผลผลิต
หน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานส่วนกลาง หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ซึ่งมีฐานะ
เทียบเท่ากอง ต่ากว่ากองหนึ่งระดับและต่ากว่ากองสองระดับ และหน่วยงานส่วนภูมิภาค
หัวหน้าหน่วยงาน หมายถึง ผู้อานวยการกองหรือเรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่ากอง หรือ
ผู้อานวยการศูนย์หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะต่ากว่ากองหนึ่งระดับ หรือหัวหน้าหน่วยงาน
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะต่ากว่ากองสองระดับ และประมงจังหวัด
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ครุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือตามปกติมีอายุการใช้งานยืนนาน
ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น ในที่นี้ หมายรวมถึง ที่ดินและสิ่งก่อสร้างด้วย
ทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน หมายถึง ทะเบียนคุมที่หน่วยงานจัดทาขึ้น เพื่อใช้ในการ
บันทึกรายละเอียดของสินทรัพย์ถาวรที่จัดซื้อหรือจัดหาหรือได้รับบริจาค นอกเหนือจากการบันทึกในระบบ
ฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง เช่น ครุภัณฑ์ที่มีมูลค่าต่ากว่า 10,000 บาท
ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง หมายถึง ระบบอิเล็กทรอนิกส์ที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ที่ราชพัสดุ เป็นทะเบียนคุมครุภัณฑ์ในภาพรวมของกรมประมง ที่ทุกหน่วยงาน
สามารถเข้าใช้งานในระบบฯ ได้
ศทส. หมายถึง ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมประมง
ICT หมายถึง คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง
กค. หมายถึง กองบริหารการคลัง กรมประมง
ความรับผิดชอบ
1. กรมบัญชีกลาง ดาเนิน การตัดโอนครุภัณ ฑ์ระหว่างส่วนราชการหรือระหว่างกรม ในระบบ
GFMIS
2. องค์การสถานสาธารณกุศล ดาเนินการจัดทาหนังสือประสงค์รับโอนครุภัณฑ์จากหน่วยงาน
ของกรมประมงที่ประสงค์ตัดโอนครุภัณฑ์ให้กับองค์การฯ และลงนามเป็นหลักฐานในบันทึกรับมอบครุภัณฑ์
ระหว่างกัน
3. อธิบดีกรมประมง พิจารณาอนุมัติการรับบริจาคครุภัณฑ์ของกรมประมง
4. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง (ITC กรมประมง) พิจารณาให้ความเห็นชอบ
กรณีการรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ของกรมประมง
5. หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาอนุมัติให้ตัดโอนครุภัณฑ์ รับโอนครุภัณฑ์ และจาหน่ายครุภัณฑ์
6. หน่วยเบิกจ่าย ดาเนินการ ดังนี้
6.1 สร้างสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (สท.01)
6.2 บันทึกสินทรัพย์ในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง
6.3 บันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมทรัพย์สิน
6.4 ระบุหมายเลขครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์
6.5 ทาหนังสือแจ้งหน่วยงานผู้รับโอนในกรณีเป็นผู้ตัดโอนครุภัณฑ์
6.6 ทาหนังสือบันทึกการรับมอบครุภัณฑ์ระหว่างกันในกรณีเป็นผู้ตัดโอน
6.7 ทาหนังสือแจ้งกองบริหารการคลังให้ดาเนินการในส่วนทีเ่ กี่ยวข้อง
7. หน่วยงาน ดาเนินการ ดังนี้
7.1 บันทึกสินทรัพย์ในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง
7.2 บันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมทรัพย์สิน
7.3 ระบุหมายเลขครุภัณฑ์ที่ตัวครุภัณฑ์
7.4 ทาหนังสือแจ้งหน่วยงานผู้รับโอนในกรณีเป็นผู้ตัดโอนครุภัณฑ์
7.5 ทาหนังสือบันทึกการรับมอบครุภัณฑ์ระหว่างกันในกรณีเป็นผู้ตัดโอน
7.6 ทาหนังสือแจ้งกองบริหารการคลังให้ดาเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง
8. กลุ่มบริหารพัสดุ กองบริหารการคลัง ดาเนินการ ดังนี้
8.1 กาหนดหมายเลขครุภัณฑ์ ในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง

4

8.2 บันทึกการตัดโอน รับโอน รับบริจาค และจาหน่ายครุภัณฑ์ ในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์
กรมประมง
8.3 สร้างเลข GFMIS รอการตัดโอนในระบบ GFMIS กรณีกรมประมงเป็นผู้ตัดโอน
8.4 ทาหนังสือถึงกรมบัญชีกลาง กรณีขอยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ หรือกรณีเป็น
ผู้ตัดโอน รับโอนครุภัณฑ์
8.5 ทาหนังสือแจ้งกลุ่มบัญชี กองบริหารการคลัง ดาเนินการในระบบ GFMIS
8.6 ทาหนั งสือแจ้ งหน่วยงานของกรมประมง ในกรณี ที่ไม่ต้องดาเนินการในระบบ GFMIS
เพื่อให้หน่วยงานทราบผลการปฏิบัติงานของกองบริหารการคลัง และแจ้งสิ่งที่หน่วยงานต้องดาเนินการต่อไป
9. กลุ่มบัญชี กองบริหารการคลัง ดาเนินการ ดังนี้
9.1 บันทึกการตัดโอน รับโอน รับบริจาค และจาหน่ายครุภัณฑ์ ในระบบ GFMIS ของหน่วย
เบิกจ่าย
9.2 ล้างบัญชีพักครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS ของหน่วยงานส่วนกลาง
9.3 ทาหนังสือแจ้งหน่วยงานของกรมประมง เพื่อให้หน่วยงานทราบผลการปฏิบัติงานของ
กองบริหารการคลัง และแจ้งสิ่งที่หน่วยงานต้องดาเนินการต่อไป
ระเบียบปฏิบัติ
ระเบี ย บปฏิ บั ติ ที่ ต้ อ งใช้ เป็ น แนวทางในการก าหนดหมายเลขครุ ภั ณ ฑ์ การตั ด โอนครุภั ณ ฑ์
การรับโอนครุภัณฑ์ การรับบริจาคครุภัณฑ์ และการจาหน่ายครุภัณฑ์ มีดังนี้
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
มาตรา 112 ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครอง
ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐมากที่สุด
มาตรา 113 การดาเนินการตามมาตรา 112 ซึ่งรวมถึงการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย
การยืม การตรวจสอบ การบารุงรักษา และการจาหน่ายพัสดุ ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกาหนด
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 202 การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ดาเนินการตามหมวดนี้ เว้นแต่มีระเบียบ
ของทางราชการหรือกฎหมายกาหนดไว้เป็นอย่างอื่น การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ
งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
ข้อ 213 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุ ตามข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความ
จาเป็ น เพื่ อตรวจสอบการรั บ จ่ ายพั ส ดุในงวด 1 ปีที่ ผ่ านมา และตรวจนั บพั ส ดุป ระเภทที่ คงเหลื ออยู่เพี ยง
วันสิ้นงวดนั้น
ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มดาเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทาการวันแรก
ของปี งบประมาณเป็ น ต้น ไป ว่าการรับ จ่ายถูกต้องหรือไม่ พัส ดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญ ชีห รือทะเบียน
หรือไม่มีพัสดุใดชารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จาเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทาการ นับแต่วันเริ่มดาเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น
เมื่อผู้ แต่งตั้งได้รับ รายงานจากผู้รับผิ ดชอบในการตรวจสอบพัส ดุแล้ ว ให้ เสนอหั วหน้ า
หน่วยงานของรัฐ 1 ชุด และส่งสาเนารายงานไปยังสานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งสาเนา
รายงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 1 ชุด ด้วย
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ข้อ 215 หลังจากการตรวจสอบแล้ว พัสดุใดหมดความจาเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของ
รัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหั วหน้าหน่วยงานรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งการ
ให้ดาเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังนี้
ขาย ให้ดาเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี
ให้นาวิธีที่กาหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้
(ก) การขายพั ส ดุ ค รั้งหนึ่ งซึ่งมี ราคาซื้ อ หรือ ได้ม ารวมกั น ไม่ เกิ น 500,000 บาท
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้
(ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณสุข ตามมาตรา 47
(7) แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
(ค) การขายอุ ป กรณ์ อิ เล็ ก ทรอนิ ก ส์ เช่ น โทรศั พ ท์ เคลื่ อ นที่ แท็ บ เล็ ต ให้ แ ก่
เจ้าหน้ าที่ของรัฐที่หน่ วยงานของรัฐมอบให้ ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์
ดังกล่าวพ้นระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคา
กัน
การขายโดยวิธีทอดตลาด ให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดยให้
ผู้ ที่ ได้ รั บ มอบหมายท าการประเมิ น ราคาทรั พ ย์ สิ น ก่ อ นการประกาศขายทอดตลาด กรณี ที่ เป็ น พั ส ดุ ที่ มี
การจาหน่ายเป็ นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้อ งตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพ
ปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทาการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เป็น
พัสดุที่ไม่มีการจาหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้ง
สภาพและสถานที่ตั้งของพัส ดุด้ว ย ทั้งนี้ ให้ เสนอหั ว หน้าหน่ว ยงานของรัฐพิจารณาให้ ความเห็ นชอบราคา
ประเมิน ดังกล่าว โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่
ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดาเนินการก็ได้
โอน ให้โอนแก่ห น่ว ยงานรัฐ หรือ องค์ก ารสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47 (7)
แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
ข้อ 216 เงินที่ได้จากการจาหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามวิธีการงบประมาณหรือกฎหมาย
ที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี
ข้อ 217 ในกรณี ที่ พั ส ดุ สู ญ ไปโดยไม่ ป รากฏตั ว ผู้ รับ ผิ ด หรื อ มี ตั ว ผู้ รั บ ผิ ด แต่ ไม่ ส ามารถ
ชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดาเนินการตามข้อ 215 ให้จาหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์
ดังต่อไปนี้
(1) ถ้ า พั ส ดุ นั้ น มี ร าคาซื้ อ หรื อ ได้ ม า รวมกั น ไม่ เกิ น 1,000,000 บาท ให้ หั ว หน้ า
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ
(2) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มา รวมกันเกิน 1,000,000 บาท ให้ดาเนินการดังนี้
(ก) ราชการส่ ว นกลาง และราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ให้ อ ยู่ในอ านาจของกระทรวง
การคลังเป็นผู้อนุมัติ
(ข) ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ อ ยู่ ในอ านาจของผู้ ว่ าราชการจั งหวัด ผู้ ว่ าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ
(ค) หน่วยงานของรัฐอื่น ผู้ใดจะเป็นผู้มีอานาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของ
รัฐนั้นกาหนด
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รัฐวิสาหกิจใดมีความจาเป็นจะกาหนดวงเงินการจาหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่ง
แตกต่างไปจากที่กาหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพื่อขอความเห็นชอบ และเมื่อได้รับ
ความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
ข้อ 218 เมื่อดาเนินการตาม ข้อ 215 และ ข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออก
จากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่าย
พัสดุนั้น
สาหรับ พัส ดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้ แจ้ งแก่น ายทะเบียนภายในระยะเวลา
ที่กฎหมายกาหนด
ข้อ 219 ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่
จาเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 213 และได้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความ
รับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่หรือระเบียบนี้โดยอนุโลมแล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอื่นใดกาหนด
ไว้เป็นการเฉพาะ ให้ดาเนินการตาม ข้อ 215 ข้อ 216 ข้อ 217 และ ข้อ 218
3. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ.
2526 สรุปสาระสาคัญ ได้ดังนี้
การรั บ บริ จ าคทรั พ ย์ สิ น หั ว หน้ าส่ ว นราชการอาจตั้ งคณะกรรมการขึ้ น เพื่ อ พิ จ ารณาให้
ความเห็ นในการรับ บริจาคเงิน หรือทรัพย์สินก่อนก็ได้ ให้ ส่วนราชการผู้ รับบริจาคคานึงถึงผลได้ผลเสียและ
ประโยชน์ที่ทางราชการจะพึงได้รับ และจะพึงต้องให้ ตอบแทนทั้งในปัจจุบันและอนาคต การรับบริจาคที่มี
เงื่อนไขเป็นการผูกพันจะต้องไม่ให้ประโยชน์ต่อผู้ใดโดยเฉพาะ การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินที่มีภาระติดพัน
หรือมีภาระต้องเรียกร้อง หรือซ่อมบารุงรักษา ส่วนราชการผู้รับบริจาคจะต้องพิจารณาว่าผลตอบแทนที่ได้รับ
คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องเสียไปหรือไม่ รวมทั้งต้องตรวจสอบเอกสารสิทธิสมบูรณ์ เพื่อป้องกันการฟ้องร้องคดี
กันภายหลัง ห้ามกาหนดเงื่อนไขในการประมูลซื้อทรัพย์สิน จ้างทาของ หรือให้เช่าทรัพย์สิน โดยระบุให้ผู้ขาย
ผู้รับจ้าง ผู้เช่าทรัพย์สิน หรือผู้ที่เป็นคู่สัญญากับทางราชการต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ส่วนราชการนั้น
ส่วนราชการจะกาหนดเงื่อนไขในการประมูล ให้มีการบริจาคทรัพย์ประเภทอสังหาริมทรัพย์ รวมทั้งทรัพย์สิน
ที่เป็ นส่ วนประกอบของอสังหาริมทรัพย์นั้นก็ได้ แต่จะต้องได้รับความเห็ นชอบจากกระทรวงการคลังก่อน
ในกรณีที่มีผู้บริจาคเงินหรือทรัพย์สินให้ทางราชการทุกกรณี ให้มีการรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นจนถึง
หัวหน้าส่วนราชการ และให้ถือว่าเป็นการรับบริจาคในนามของส่วนราชการ หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้พิจารณา
อนุมัติให้รับบริจาค
4. หนังสือเวียนของสานักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ กระทรวงคมนาคม และแนวทางการปฏิบัติงานของกรมประมง
1) หนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง
การปรับปรุงหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ได้กาหนดคานิยามของค่าครุภัณฑ์ หมายถึง
รายจ่ า ยเพื่ อ ให้ ได้ ม าซึ่ งสิ่ งของที่ มี ลั ก ษณะโดยสภาพคงทนถาวร หรือ ตามปกติ มี อ ายุ ก ารใช้ ง านยื น นาน
ไม่สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น และคานิยามของที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง
รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึงสิ่งต่างๆ ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง
2) หนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง
แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ได้ยกตัวอย่างสิ่งของที่จัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ เช่น รถยนต์นั่ง เป็นต้น
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3) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการ
บัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ กาหนดให้หน่วยงานของรัฐรับรู้สินทรัพย์ที่มีมูลค่าขั้นต่าตั้งแต่
10,000 บาท ขึ้นไป สาหรับสินทรัพย์ที่ได้มาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 เป็นต้นไป
4) หนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2/ว 82 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการ
ดาเนินการจาหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1) ได้กาหนดแนวทางการขายทอดตลาด โดยถือปฏิบัติ
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 509 – มาตรา 517 ส่วนการประเมินราคาให้พิจารณาจากราคา
ที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดหรือราคาท้ องถิ่น ราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ และอายุการใช้
งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุ กรณีไม่มีจาหน่ายทั่วไป ทั้งนี้ ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐในการพิจารณา และให้คานึงถึงประโยชน์องหน่วยงานของรัฐด้วย
5) หนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปั ญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2 /028463 ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 เรื่อง ขอหารือการปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนพัสดุและการยืม
พัสดุ ได้กาหนดกรณี การโอนพัสดุคุณภาพดี และมีความจาเป็นต้องขอยกเว้นหรือผ่อนผันการไม่ปฏิบัติตาม
ระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ ว ยการจั ดซื้ อจัด จ้างและการบริห ารพั ส ดุ พ.ศ. 2560 ให้ ข อท าความตกลง
โดยขอให้ชี้แจงเหตุผลความจาเป็นพร้อมเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปประกอบการพิจารณา
6) หนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
ด่วนที่สุด ที่ กค (กวจ.) 0405.2 /ว 546 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจาหน่ายพัสดุ
ด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 215 (3) โอน ให้ โอนแก่หน่ วยงานรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7) แห่ งประมวล
รัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย ได้กาหนดแนวทางไว้ดังนี้ กรณีหน่วยงานของรัฐได้รับเงิน
งบประมาณ งบเงิน อุ ด หนุ น ประเภทเงิน อุ ด หนุ น ทั่ ว ไป มี วั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ ส่ งมอบให้ กั บ กลุ่ ม เป้ าหมาย
หน่วยงานสามารถดาเนินการได้โดยไม่ต้องขอยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ ข้อ 215 (3) ต่อคณะกรรมการ
วินิจฉัย กรณีได้รับเป็นงบลงทุน งบดาเนินงาน งบรายจ่ายอื่น และงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจ และหากหน่วยงานของรัฐมีความประสงค์จะโอนพัสดุให้แก่หน่วยงานของรัฐอื่น หรือองค์การสถานสาธารณ
กุศล ตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร จะต้องขออนุมัติยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบฯ เป็นรายกรณี
7) หนั งสื อเวีย นของกระทรวงคมนาคม ที่ คค 0205/ว 8175 ลงวัน ที่ 4 ตุล าคม 2561
แนวทางปฏิ บั ติก ารขายทอดตลาดและการดาเนิน การทางทะเบียนรถที่ มีที่ มาจากการขายทอดตลาดของ
ส่วนราชการหรือหน่ วยงานของรัฐ ได้กาหนดไว้ว่าก่อนดาเนินการขายทอดตลาด กรณี รถจดทะเบีย นแล้ ว
ให้ ส่วนราชการจัดทาบั ญชีรายละเอียดข้อมูลของรถ ส่งให้กรมการขนส่งทางบกตรวจสอบและยืนยันความ
ถูกต้อง กรณีที่รถไม่เคยจดทะเบียน ให้ส่วนราชการจัดทาบัญชีรายละเอียดข้อมูลของรถ ส่งให้กรมการขนส่ง
ทางบก ส านั ก งานต ารวจแห่ ง ชาติ กรมการค้ าต่ างประเทศ กรมศุ ล กากร ตั ว แทนจ าหน่ า ยรถยี่ ห้ อ นั้ น ๆ
ตรวจสอบยืนยันความถูกต้อง หรือตรวจสอบที่มาของรถ กรณีได้ผลการตรวจสอบไม่ครบหรือข้อมูลผลการ
ตรวจสอบไม่ตรงกัน ทุกหน่ วยงาน ไม่ตัดสิ ทธิการขายทอดตลาดของหน่วยงาน แต่ไม่ผู กพันกรมการขนส่ ง
ทางบกที่จะต้องดาเนินการทางทะเบียนหากรถนั้นไม่สามารถยืนยันความถูกต้องหรือที่มาของรถได้
8) หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.4/ว 526 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548 เรื่อง การโอน
สินทรัพย์ระหว่างกรม ได้กาหนดให้กรมผู้โอนและผู้รับโอน ต้องมีข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และต้องเป็น
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หน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ทั้งสองฝ่าย กรมบัญชีกลางจึงจะบันทึกโอนสินทรัพย์ได้ กรณีกรมผู้โอนเป็น
หน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS แต่หน่วยงานผู้รับโอนไม่ได้เป็นหน่วยเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ให้กรมผู้โอน
บันทึกเป็นค่าใช้จ่าย และกรมผู้รับโอนบันทึกตามนโยบายหรือระบบบัญชีของหน่วยงาน
9) ตารางอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร ของกรมประมง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กลุ่ ม บริ ห ารพั ส ดุ กองบริ ห ารการคลั ง มี ห น้ า ที่ ค วามรับ ผิ ด ชอบในการควบคุ ม ก ากั บ ดู แ ล
สินทรัพย์ของกรมประมงและได้จัดทาทะเบียนคุมทรัพย์สินของกรมประมง โดยใช้ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์
กรมประมงในการกาหนดหมายเลขครุภัณฑ์ บันทึกการได้มาของสินทรัพย์ เช่น ซื้อ รับโอนครุภัณฑ์ รับบริจาค
และบันทึกการจาหน่ายสินทรัพย์ เช่น การตัดโอนครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานส่วนราชการอื่น หรือองค์การสถาน
สาธารณกุศล
คู่มืองานทะเบียนครุภัณฑ์ของกรมประมง มีวิธีการปฏิบัติงาน 4 ขั้นตอน ดังนี้
1. การกาหนดหมายเลขครุภัณฑ์
2. การตัดโอนครุภัณฑ์และรับโอนครุภัณฑ์
3. การรับบริจาคครุภัณฑ์
4. การจาหน่ายครุภัณฑ์
1. การกาหนดหมายเลขครุภัณฑ์
เมื่ อ หน่ ว ยงานซื้ อ หรื อ ได้ ม าซึ่ ง ทรั พ ย์ สิ น เช่ น รั บ โอนครุ ภั ณ ฑ์ รั บ บริ จ าคครุ ภั ณ ฑ์
จากหน่ วยงานอื่น ๆ นั้น หน่วยเบิ กจ่าย หรือหน่วยเบิกจ่ายที่ทาหน้าที่รับฝากเบิกให้กับหน่วยฝากเบิก และ
ศูนย์ต้นทุนในส่วนกลางต้องดาเนินการสร้างสินทรัพย์ในระบบ GFMIS Web Online (สท.01) จัดทาหนังสือถึง
กองบริหารการคลังให้ดาเนินการกาหนดหมายเลขครุภัณฑ์ ในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง เมื่อได้รับ
หมายเลขครุ ภั ณ ฑ์ ให้ ด าเนิ น การบั น ทึ ก หมายเลขครุภั ณ ฑ์ ในทะเบี ย นคุ มทรัพ ย์สิ น ของหน่ ว ยงาน และน า
หมายเลขครุภัณฑ์ที่ได้รับจากกองบริหารการคลังไประบุทตี่ ัวครุภัณฑ์นั้น ๆ
จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบประเด็นปัญหา ดังนี้
1. หน่วยงานมีการสร้างข้อมูลสินทรัพย์ในระบบ GFMIS Web Online (สท.01) โดยไม่ถือ
ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563 ซึ่งกาหนดให้สร้างสินทรัพย์
ที่มีวงเงินตัง้ แต่ 10,000 บาท ขึ้นไป
2. มีการระบุอายุการใช้งานไม่ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ที่กรมประมงกาหนด
3. จั ด ส่ งเอกสารให้ ก องบริห ารการคลั งไม่ ค รบถ้ ว น เช่ น เอกสารในการขอหมายเลข
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถยนต์ ไม่แนบสาเนาใบคู่มือจดทะเบียน
4. หน่วยงานปฏิบัติไม่ถูกต้องตามขั้น ตอน เช่น หน่วยงานทาหนังสือขอหมายเลขครุภัณฑ์
คอมพิ ว เตอร์ ที่ ได้ จ ากการรั บ บริ จ าค โดยไม่ ผ่ านความเห็ น ชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีส ารสนเทศ
กรมประมงให้รับบริจาคไว้ใช้ประโยชน์ในส่วนราชการได้
5. กรณี สิ่ งก่อ สร้างที่มี การเบิ กจ่ายหลายงวด เมื่อ หน่ วยงานตรวจรับ งานและเบิ กจ่าย
งวดที่ 1 แล้ว หน่วยงานไม่จัดส่งเอกสารล้างบัญชีพักงานระหว่างทา
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1. หน่วยเบิกจ่ายและศูนย์ต้นทุนในส่วนกลาง ดาเนินการดังนี้
1.1 สร้างสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS Web Online (สท.01)
1.2 จัดทาหนังสือขอหมายเลขครุภัณฑ์ไปยังกองบริหารการคลัง

2. กลุ่มบริหารพัสดุ
ตรวจสอบความถูกต้อง

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

3. กลุ่มบริหารพัสดุ ดาเนินการกาหนดหมายเลขครุภัณฑ์
ในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง
4. กลุ่มบัญชี ดาเนินการล้างบัญชีพักครุภัณฑ์ในระบบ GFMIS
ของศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง และทาหนังสือแจ้งหน่วยงานตามข้อ1

ไม่ถูกต้อง

5. หน่วยงานตามข้อ1
ตรวจสอบความถูกต้อง
ถูกต้อง

6. หน่วยงานตามข้อ1บันทึกในทะเบียนคุมทรัพย์สินของ
หน่วยงานและระบุหมายเลขครุภณ
ั ฑ์กากับที่ครุภัณฑ์

แผนภาพที่ 1 ขั้นตอนการกาหนดหมายเลขครุภัณฑ์
จากแผนภาพที่ 1 อธิบายขั้นตอนการกาหนดหมายเลขครุภัณฑ์ได้ ดังนี้
1. หน่วยเบิกจ่ายและศูนย์ต้นทุนในส่วนกลาง ดาเนินการ ดังนี้
1.1 สร้างสินทรัพย์ในระบบ GFMIS Web Online (สท.01)
1.1.1 กรณีเป็นครุภัณฑ์
เมื่อมีการตรวจรับพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างหรือได้มาเรียบร้อยแล้ว และเบิกจ่ายแล้ว
เสร็จ ให้หน่วยเบิกจ่ายและศูนย์ต้นทุนในส่วนกลาง สร้างสินทรัพย์เฉพาะครุภัณฑ์ที่มีมูลค่ารายตัว 10,000 บาท
ขึ้นไป กรณีชื่อรายการของครุภัณฑ์ ที่จัดซื้อเป็นภาษาอังกฤษต้องระบุเป็นภาษาไทยกากับไว้ด้วย หากครุภัณฑ์
นั้นๆ มีครุภัณฑ์ประกอบ จะต้องดาเนินการออกหมายเลขครุภัณฑ์ย่อยด้วยเพื่อประโยชน์ในการควบคุม ดูแล
บารุงรักษา เช่น ครุภัณฑ์ประกอบที่มาพร้อมกับเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ครุภัณฑ์ประกอบที่มาพร้อมกับครุภัณฑ์
คอมพิวเตอร์ การสร้างสินทรัพย์ในระบบ GFMIS Web Online (สท.01) จะได้เลขรหัสสินทรัพย์ (SAP) จานวน
12 หลักที่ขึ้นต้นด้วย 1xxxxxxxxxxx

10

1.1.2 กรณีเป็นสิ่งก่อสร้าง
กรณีเป็นสิ่งก่อสร้าง สามารถแบ่งการดาเนินการได้ 2 กรณี ดังนี้
1) สัญญาส่งมอบงานงวดเดียว เมื่อหน่วยเบิกจ่ายและศูนย์ต้นทุนในส่วนกลาง
ตรวจรั บ พั ส ดุ แ ละเบิ ก จ่ า ยเรี ย บร้ อยแล้ ว ให้ ห น่ ว ยงานสร้างสิ น ทรัพ ย์ โดยระบุ ห มวดสิ น ทรัพ ย์ จะได้ รหั ส
สินทรัพย์ (SAP) จานวน 12 หลัก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 1xxxxxxxxxxx
2) สัญญาส่งมอบงานหลายงวด เมื่อหน่วยเบิกจ่ายและศูนย์ต้นทุนในส่วนกลาง
ตรวจรับ พัส ดุและเบิ กจ่าย (งวด 1) เรีย บร้อยแล้ ว ให้ ห น่ว ยงานสร้างสิน ทรัพ ย์โดยระบุ ห มวดงานระหว่าง
ก่อสร้าง จะได้รหัสสินทรัพย์ (SAP) จานวน 12 หลัก ที่ขึ้นต้นด้วยเลข 8xxxxxxxxxxx ซึ่งจะสร้างเพียงครั้งเดียว
และเลขเดียวเท่านั้ น แต่ถ้าเงิน งบประมาณที่ได้ รับมี รหั ส งบประมาณต่างกันหรือ แหล่ งเงิน ต่างกัน ให้ ส ร้าง
สินทรัพย์ตามแหล่งของเงินนั้น ๆ จนกว่างานจะแล้วเสร็จ และงวดสุดท้ายจึงจะสร้างเป็นสินทรัพย์ตามหมวด
ที่หน่วยงานได้รับตามปกติ เพื่อขอหมายเลขสิ่งก่อสร้าง ในกรณีเมื่องานสิ่งก่อสร้างแล้วเสร็จ มีครุภัณฑ์ติดมากับ
การก่อสร้าง เช่น เครื่องปรับอากาศ ให้ขอหมายเลขครุภัณฑ์เพื่อกาหนดหมายเลขครุภัณฑ์ด้วย
1.2 หน่วยเบิกจ่ายและศูนย์ต้นทุนในส่วนกลาง จัดทาหนังสือขอหมายเลขครุภัณฑ์ ไปยัง
กองบริหารการคลัง เพื่อให้กลุ่มบริหารพัสดุกาหนดหมายเลขครุภัณฑ์ในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง
พร้อมแนบเอกสารต่าง ๆ ดังนี้
1.2.1 หนังสือแจ้งขอหมายเลขครุภัณฑ์
1.2.2 แบบฟอร์มขอหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ (เอกสารแนบ 1) ตามที่กลุ่มบริหารพัสดุ
กาหนด โดยระบุชื่อหน่วยงาน รหั สศูนย์ต้นทุน รหั สพื้นที่ วันเดือนปีที่ตรวจรับพัสดุ แหล่งของเงิน ผลผลิต
กิจกรรม รหัสบัญชีแยกประเภท เลขที่เอกสารในระบบ GFMIS เช่น เลข PO เลขเอกสารทางบัญชี เลขเอกสาร
ตั้งเบิ ก วิธีการได้ม า รายละเอีย ดของคู่สั ญ ญา เช่น ชื่อ ที่ อยู่ เบอร์โทรศัพ ท์ที่ ใช้ติดต่อ โดยกรอกข้อมูล ใน
แบบฟอร์ม จานวน 1 รายการต่อ 1 แผ่น
1) กรณีเป็นครุภัณฑ์ ในช่องรายละเอียดรายการ ให้ระบุคุณลักษณะ ชนิด ขนาด
ยี่ห้ อ รุ่น ตามแบบฟอร์ม ขอหมายเลขครุภัณ ฑ์ กรณี เป็นครุภัณ ฑ์ ยานพาหนะ ในช่องรายละเอียดรายการ
ให้ระบุเลขเครื่องยนต์ เลขตัวรถ เลขทะเบียน วันที่จดทะเบียน รุ่น ปี เชื้อเพลิง จานวนสูบซีซี น้าหนัก เป็น
ผลิตภัณฑ์ของประเทศใด ตามแบบฟอร์มขอหมายเลขรหัสครุภัณฑ์ (รถ) (เอกสารแนบ 2) พร้อมแนบสาเนา
ใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ด้วย ถ้าเป็นเรือให้ใช้สาเนาทะเบียนเรือ
2) กรณีเป็นสิ่งก่อสร้าง ในช่องรายละเอียดรายการ ระบุรายละเอียดการเบิกจ่ายเงิน
ว่าแบ่งเป็นกี่งวด จานวนเงินในแต่ละงวด ตามแบบฟอร์มขอหมายเลขรหัสสิ่งก่อสร้าง (เอกสารแนบ 3)
1.2.3 สาเนา SAP/R3 ใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า ของรายการที่ต้องการขอหมายเลขครุภัณฑ์
จากระบบ GFMIS Web Online
1.2.4 สาเนาใบเสร็จรับเงิน ใบแจ้งหนี้ หรือใบส่งของ
1.2.5 ใบตรวจรับการจัดซื้อจัดจ้างจากระบบ e – GP หรือหลักฐานการตรวจรับ พัสดุ
ซึ่งระบุวันที่ตรวจรับพัสดุนั้น ๆ และในกรณีเป็นสิ่งก่อสร้างให้แนบสัญญาจ้างก่อสร้างด้วย
1.2.6 รายงานสินทรัพย์ที่ยังไม่ผ่านรายการ จากระบบ GFMIS Web Online
1.2.7 เอกสารการสร้ า ง สท. 01 หน้ า เขตค่ า เสื่ อ มราคา จากระบบ GFMIS Web
Online ที่ ร ะบุ อ ายุ ก ารใช้ งานของครุ ภั ณ ฑ์ นั้ น ๆ โดยสามารถเข้ า ไปพิ ม พ์ ได้ ดั งนี้ จ าลองการสร้า งข้ อ มู ล
ระบุรหัสสินทรัพย์ (SAP) คลิกค้นหาหน้าเขตค่าเสื่อมราคา พิมพ์หน้าเขตค่าเสื่อมราคา ทั้งนี้ อัตราค่าเสื่อมราคา
ให้ใช้ตามเกณฑ์ที่กรมประมงกาหนด
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2. กลุ่มบริหารพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานที่ได้รับ กรณีพบว่าไม่ถูกต้อง
ไม่ครบถ้วน จะแจ้งให้หน่วยเบิกจ่ายหรือศูนย์ต้นทุนในส่วนกลาง จัดส่งเอกสารเพิ่มเติมตามขั้นตอนที่ 1 และ
กรณีพบว่าถูกต้อง ครบถ้วน จะดาเนินการกาหนดหมายเลขครุภัณฑ์ต่อไป
3. กลุ่มบริหารพัสดุ กาหนดหมายเลขครุภัณฑ์ ในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง โดยมี
หลักในการกาหนดรหัสประจาตัว ประกอบด้วยตัวเลข จานวน 25 ตาแหน่ง ดังนี้
ชุดที่ 1 มีตัวเลข 2 ตาแหน่ง หมายถึง ปีงบประมาณที่ได้สินทรัพย์มา
ชุดที่ 2 มีตัวเลข 3 ตาแหน่ง หมายถึง รหัสศูนย์ต้นทุน
ชุดที่ 3 มีตัวเลข 11 ตาแหน่ง หมายถึง กลุ่มประเภท (Group Class) และชนิด (Type)
ของสินทรัพย์
ชุดที่ 4 มีตัวเลข 6 ตาแหน่ง หมายถึง รหัสหน่วยงานย่อยของกรมประมง
ชุดที่ 5 มีตัวเลข 3 ตาแหน่ง หมายถึง Running Number
วิธีการกาหนดหมายเลขครุภัณฑ์ในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง ดาเนินการดังนี้
1. เข้าระบบฯ โดยการระบุ USERNAME และ PASSWORD คลิก เข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 1

1
ภาพที่ 1
2. คลิก ค้นหา ชื่อหน่วยงาน ที่ต้องการกาหนดหมายเลขครุภัณฑ์ ดังภาพที่ 2

2

ภาพที่ 2
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3. คลิ ก 1.ทะเบียนสินทรัพย์ จะปรากฏหน้าจอ 1.1 บันทึกข้อมูลสิ นทรัพย์ ให้คลิกปุ่ม เพิ่ม เพื่อเพิ่มข้อมูล
สินทรัพย์ ดังภาพที่ 3

3

ภาพที่ 3
4. จะปรากฏหน้าจอ ให้เพิ่มข้อมูลรายละเอียดของสินทรัพย์ เช่น กลุ่ม ประเภท ชนิด รายละเอียดของพัสดุ
ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่อง ปีงบประมาณที่ได้มาซึ่งครุภัณฑ์ วันที่ตรวจรับพัสดุ ชื่อผู้ขาย/ผู้บริจาค รหัสบัญชี
แยกประเภท ดังภาพที่ 4

4

ภาพที่ 4
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5. กรอกข้อมูลรายละเอียดของเงินและแผนงาน คือ ประเภทของเงิน แหล่งเงิน เอกสารจัดซื้อ วิธีการได้มา
เลขเอกสารตั้งเบิก เลขที่ใบสั่งซื้อ เลขเอกสารทางบัญชี แผนงาน ผลผลิต กิจกรรมหลัก กิจกรรมย่อย และ
ข้อมูลรายละเอียด GFMIS/จานวนเงิน ดังภาพที่ 5

5

ภาพที่ 5
6. ระบบจะกาหนดหมายเลขครุภัณฑ์ จานวน 25 หลัก ให้โดยอัตโนมัติ ดังภาพที่ 6

7

6

ภาพที่ 6
7. คลิก พิมพ์รายงาน
8. จะปรากฏหน้ารายงานสินทรัพย์กรมประมง ดังภาพที่ 7 ซึ่งกองบริหารการคลังจะแนบไปพร้อมกับหนังสือ
แจ้งหน่วยเบิกจ่ายหรือศูนย์ต้นทุนในส่วนกลาง ว่าได้ดาเนินการกาหนดหมายเลขครุภัณฑ์ให้เรียบร้อยแล้ว
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8

ภาพที่ 7
กลุ่มบริหารพัสดุ จัดส่งเอกสารหลักฐานจากหน่วยเบิกจ่าย พร้อมแนบรายงานสินทรัพย์กรมประมงให้กลุ่มบัญชี
ดาเนินการต่อไป
4. กลุ่ ม บั ญ ชี ด าเนิ น การล้ างบั ญ ชี พั ก ครุ ภั ณ ฑ์ ห รื อ พั ก สิ่ ง ก่ อ สร้ า งในระบบ GFMIS ของ
ศูนย์ต้นทุนส่วนกลาง และทาหนังสือแจ้งหน่วยงานตามข้อ1 ทราบ สาหรับหน่วยเบิกจ่ายส่วนกลางที่ตั้งอยู่ใน
ส่วนภูมิภาคและหน่วยเบิกจ่ายส่วนภูมิภาค สามารถดาเนินการล้างบัญชีพักครุภัณฑ์หรือพักสิ่งก่อสร้าง ในระบบ
GFMIS ได้เอง
5. หน่วยงานตามข้อ1 ตรวจสอบความถูกต้อง เมื่อหน่วยงานได้รับเอกสารจากกองบริหารการคลัง
ดาเนินการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลตามรายงานที่แนบ กรณีพบว่าข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แจ้งรายละเอียด
ให้กองบริหารการคลังดาเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง กรณีพบว่า ข้อมูลถูกต้องให้หน่วยงานบันทึกในทะเบียนคุม
ทรัพย์สินของหน่วยงานต่อไป
6. หน่ ว ยงานตามข้ อ1 บั น ทึ กในทะเบี ยนคุม ทรัพ ย์สิ น ของหน่ ว ยงาน และระบุ ห มายเลข
ครุภัณฑ์กากับ ที่ครุภัณฑ์นั้น ๆ ให้เรียบร้อยทันที กรณีเป็นการฝากเบิกให้หน่วยเบิกจ่ายที่ทาหน้าที่รับฝากเบิก
แจ้งหน่วยฝากเบิกดาเนินการ และหน่วยเบิกจ่ายสามารถดาเนินการตัดโอนครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานต้นสังกัดของ
หน่วยฝากเบิกต่อไป
2. การตัดโอนครุภัณฑ์และรับโอนครุภัณฑ์
ตามกฎกระทรวงการแบ่งส่ วนราชการกรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.
2563 ลงวันที่ 27 พฤษภาคม 2563 มีการเปลี่ยนแปลงชื่อหน่วยงาน เปลี่ยนต้นสังกัดโดยย้ายจากสังกัดหนึ่งไป
อีกสังกัดหนึ่ ง ส่ งผลให้ ต้องมีการแก้ไขชื่อหน่วยงาน ต้องตัดโอนครุภัณ ฑ์ และรับโอนครุภัณ ฑ์ ทั้งในระบบ
GFMIS และระบบฐานข้อมูล สินทรัพย์กรมประมง เพื่อให้ข้อมูลสินทรัพย์ของกรมประมงมีความถูกต้องเป็น
ปัจจุบันและสอดคล้องกับกฎกระทรวงฯ อีกทั้งมีหน่วยฝากเบิก จ่ายบางหน่วยงานเปลี่ยนแปลงหน่วยเบิกจ่าย
จึงต้องมีการตัดโอนครุภัณ ฑ์จากหน่วยเบิกจ่ายเดิมไปยังหน่วยเบิกจ่ายใหม่ ทั้งในระบบ GFMIS และระบบ
ฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง เช่นเดียวกัน
นอกจากนี้ การตั ด โอนครุ ภั ณ ฑ์ เป็ น กระบวนการในการจ าหน่ า ยพั ส ดุ ตามระเบี ย บ
กระทรวงการคลั งว่าด้ วยการจั ดซื้ อจั ดจ้ างและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 หลั งจากการ
ตรวจสอบแล้ ว พั ส ดุ ใดหมดความจ าเป็ น หรือ หากใช้ ในหน่ ว ยงานของรัฐ ต่ อไปจะสิ้ น เปลื องค่าใช้จ่ายมาก
ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด
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ในจ านวน 4 วิธี ซึ่ง 1 ใน 4 วิธี ได้ แก่วิธีก ารโอน ให้ โอนแก่ ห น่ว ยงานรัฐ หรือองค์ก ารสถานสาธารณกุศ ล
ตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบประเด็นปัญหา ดังนี้
1. ระบบฐานข้ อ มู ล สิ น ทรั พ ย์ ก รมประมง มี ข้ อ จ ากั ด ในการเข้ า ใช้ งาน เจ้ าหน้ าที่ ข อง
กลุ่มบริหารพัสดุไม่สามารถดาเนินการบางรายการได้ ต้องให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้ดาเนินการ รวมทั้งงบประมาณ
สาหรับการบริการดูแลและบารุงรักษา (Maintenance Service Agreement : MA) ได้รับล่าช้า ส่งผลให้การ
ปฏิบัติงานล่าช้า ข้อมูลในระบบฯ ไม่เป็นปัจจุบัน
2. การตัดโอนครุภัณ ฑ์ ระหว่างกรม เมื่อกลุ่ มบริห ารพัส ดุได้รับเอกสารการตัดโอนจาก
กรมบั ญ ชีกลางจะประสานให้ ศูน ย์ ต้น ทุน สร้างรหั ส สิ นทรัพย์ รอรับการตัดโอน และจัดส่ งเอกสารหลั กฐาน
ที่เกี่ยวข้องให้กองบริหารการคลัง ซึ่งศูนย์ต้นทุนมีการดาเนินการล่าช้า ส่งผลให้การตัดโอนมีความล่าช้า
3. มีการตัดโอนครุภัณฑ์ภายในกรมและระหว่างกรม จานวนหลายหน่วยงาน หลายรายการ
กลุ่มบริหารพัสดุมีบุคลากรไม่เพียงพอเนื่องจากมีการโอน ย้าย ลาออก ส่งผลให้การดาเนินการมีความล่าช้า
2.1 การตัดโอนครุภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 กรณี ดังนี้
2.1.1 การตัดโอนครุภัณฑ์ภายในกรมประมง
2.1.2 การตัดโอนครุภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานภายนอก
1) การตัดโอนครุภัณฑ์ที่ชารุด ให้แก่องค์การสถานสาธารณกุศล
2) การตัดโอนครุภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพดี ให้แก่หน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการอื่น)
2.2 การรับโอนครุภัณฑ์ จากหน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการอื่น)
2.1 การตัดโอนครุภัณฑ์
2.1.1 การตัดโอนครุภัณฑ์ภายในกรมประมง
การตัดโอนครุภั ณ ฑ์ ภ ายในกรมประมง หมายถึง หน่วยงานของกรมประมงตัดโอน
ครุ ภั ณ ฑ์ ให้ กั บ หน่ ว ยงานของกรมประมงด้ว ยกั น เช่ น หน่ ว ยงานต้ น สั งกั ด ประสงค์ ตั ด โอนครุภั ณ ฑ์ ให้ กั บ
หน่วยงานในสังกัดตนเอง หรือตัดโอนครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานอื่น ๆ ของกรมประมง ซึง่ อาจจะเป็นการตัดโอน
ต่างศูนย์ต้นทุน เช่น หน่วยเบิกจ่ายสานักงานประมงจังหวัดตัดโอนให้กับหน่วยฝากเบิก หรือเป็นการตัดโอนให้กับ
หน่วยงานในศูนย์ต้นทุนเดียวกัน เช่น ด่านตรวจประมงแห่งหนึ่งตัดโอนให้กับด่านตรวจประมงอีกแห่งหนึ่ง
การตัดโอนในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมงและในระบบ GFMIS จะดาเนินการ
โดยกองบริหารการคลังเท่านั้น ยกเว้น การตัดโอนครุภัณฑ์ต่ากว่าเกณฑ์ หน่วยงานสามารถดาเนินการตัดโอน
กัน เองได้ และบันทึกรายการไว้ในทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงานในกรณี โอนครุภัณ ฑ์ยานพาหนะและ
ขนส่ง ให้ทาการโอนทะเบียนให้แล้วเสร็จและถ่ายสาเนาใบคู่มือจดทะเบียนแจ้งกรมประมงทราบด้วย
การตัดโอนครุภัณฑ์ภายในกรมประมง มีวิธีการดาเนินการตัดโอนในระบบฐานข้อมูล
สินทรัพย์กรมประมง จานวน 3 วิธี ดังนี้
1) กรณีมีรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และตัดโอนให้ต่างศูนย์ต้นทุน
2) กรณี มี ร หั ส สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ ไม่ มี ร หั ส สิ น ทรั พ ย์ ในระบบ GFMIS และตั ด โอนให้
ศูนย์ต้นทุนเดียวกัน
3) กรณีไม่มีรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และตัดโอนให้ศูนย์ต้นทุนเดียวกัน
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1) กรณีมีรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และตัดโอนให้ต่างศูนย์ต้นทุน
1. หน่วยงานผู้ตัดโอน จัดทาหนังสือขอตัดโอนรายการครุภัณฑ์มายังกองบริหารการคลัง

ไม่ถูกต้อง

2. กลุ่มบริหารพัสดุ ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ของรายการครุภัณฑ์ทจี่ ะ
ตัดโอน
ถูกต้อง
3. กลุ่มบริหารพัสดุ สร้างรหัสสินทรัพย์รอการ
ตัดโอนในระบบ GFMIS และตัดโอน
ในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง

4. กลุ่มบัญชีตัดโอนในระบบ GFMIS และ
ทาหนังสือแจ้งหน่วยงานผู้ตัดโอนและ
หน่วยงานผู้รับโอน

5. หน่วยงานผู้ตัดโอนและหน่วยงานผู้รบั โอน บันทึก
ตัดโอนรับโอนในทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน

แผนภาพที่ 2 ขั้ น ตอนการตั ด โอนครุ ภั ณ ฑ์ ภ ายในกรมประมง กรณี มี ร หั ส สิ น ทรั พ ย์ ในระบบ GFMIS
และตัดโอนให้ต่างศูนย์ต้นทุน
จากแผนภาพที่ 2 อธิบายขั้นตอนการตัดโอนครุภัณฑ์ภายในกรมประมง กรณีมีรหัสสินทรัพย์ใน
ระบบ GFMIS และตัดโอนให้ต่างศูนย์ต้นทุน ได้ดังนี้
1. หน่ วยงานผู้ ตัดโอน จัด ทาหนังสือขอตัดโอนรายการครุภั ณ ฑ์มายังกองบริห ารการคลั ง
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ตัดโอนเสนอหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจอนุมัติให้ตัดโอน และจัดทา
หนังสือแจ้งหน่วยงานผู้รับโอนพร้อมแนบหนังสือการรับมอบพัสดุภายในกรมประมง รายงานทะเบียนครุภัณฑ์
จากระบบฐานข้อมูล สิ น ทรัพย์ ก รมประมง ให้ ห น่วยงานผู้ รับโอนลงนามในหนังสื อ การรับ มอบพัส ดุภ ายใน
กรมประมงเพื่อแสดงความประสงค์รับโอนครุภัณฑ์ให้หน่วยงานผู้ตัดโอนทราบ หน่วยงานผู้ตัดโอนทาหนังสือ
ขอตัดโอนรายการครุภัณฑ์มายัง กองบริหารการคลังเพื่อดาเนินการในระบบสินทรัพย์กรมประมง และระบบ
GFMIS พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
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1.1 สาเนาหนังสืออนุมัติให้ตัดโอนครุภัณฑ์ของหน่วยงานผู้ตัดโอน ซึ่งระบุรายละเอียดของ
ครุภัณ ฑ์ที่ป ระสงค์ตัดโอน เช่น รายการ ชนิด ขนาด ยี่ห้ อ รุ่น จานวน ชื่อหน่วยงานผู้รับโอน และหั วหน้า
ส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามอนุมัติ
1.2 หนังสือการรับมอบพัสดุภายในกรมประมง ซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญทั้งผู้ตัดโอน
และผู้รับโอน และลงวันที่รับมอบพัสดุไว้ชัดเจน
1.3 รายงานทะเบียนครุภัณฑ์ของผู้ตดั โอน ซึ่งแสดงรายการครุภัณฑ์ที่ต้องการตัดโอน
2. กลุ่มบริหารพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายการครุภัณฑ์ที่จะตัดโอน กรณี
พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน จะแจ้งหน่วยงานให้จัดส่งข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มเติม กรณีพบว่าถูกต้อง ครบถ้วน
แล้ว กลุ่มบริหารพัสดุจะดาเนินการตัดโอนโดยพิจารณาตามแต่ละกรณี
3. กลุ่มบริหารพัสดุ สร้างรหัสสินทรัพย์รอการตัดโอนในระบบ GFMIS และตัดโอนในระบบ
ฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง
4. กลุ่มบัญชีตัด โอนในระบบ GFMIS และทาหนังสือแจ้งหน่วยงานผู้ตัดโอนและหน่วยงาน
ผู้รับโอน
5. หน่วยงานผู้ตัดโอนและหน่วยงานผู้รับโอน บันทึกตัดโอนรับโอนในทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ของหน่วยงาน
วิธีการตัดโอนครุภัณฑ์ภายในกรมประมงในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง ดาเนินการดังนี้
1. เข้าระบบ โดยการระบุ USERNAME และ PASSWORD คลิก เข้าสู่ระบบ ดังภาพที่ 8

1

ภาพที่ 8
2. คลิก สินทรัพย์เก่า (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ลงไป) หรือ สินทรัพย์ใหม่ (ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ.
2560 เป็นต้นไป) ดังภาพที่ 9

18

2

ภาพที่ 9
3. ระบุหมายเลขครุภัณฑ์ที่ต้องการตัดโอน คลิก ค้นหา ดังภาพที่ 10

3

ภาพที่ 10
4. คลิก สภาพครุภัณฑ์ เลือก ตัดจาหน่าย
5. คลิก สถานะครุภัณฑ์ เลือก จาหน่าย
6. กดปุ่ม บันทึก
ดังภาพที่ 11
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4
2
3

5
2
3

ภาพที่ 11

6
2
3

7. เมื่อกดบันทึก จะปรากฏรายการครุภัณฑ์ที่ตัดโอน หน้าจอรายงานทะเบียนครุภัณฑ์เก่าหรือใหม่ แล้วแต่
กรณี ดังภาพที่ 12

7
7

ภาพที่ 12

ล
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2) กรณี มี ร หั ส สิ น ทรั พ ย์ ห รื อ ไม่ มี ร หั ส สิ น ทรั พ ย์ ในระบบ GFMIS และตั ด โอนให้
ศูนย์ต้นทุนเดียวกัน
1. หน่วยงานผู้ตัดโอน จัดทาหนังสือขอตัดโอนรายการครุภัณฑ์มายังกองบริหารการคลัง

ไม่ถูกต้อง

2. กลุ่มบริหารพัสดุ ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ของรายการครุภัณฑ์
ที่จะตัดโอน

ถูกต้อง
3. กลุ่มบริหารพัสดุ ดาเนินการตัดโอน
ในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง

4. กลุ่มบริหารพัสดุ ทาหนังสือแจ้งหน่วยงาน
ผู้ตัดโอนและหน่วยงานผู้รับโอน

5. หน่วยงานผู้ตัดโอนและหน่วยงานผู้รบั โอน บันทึก
ตัดโอนรับโอนในทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน

แผนภาพที่ 3 ขั้นตอนการตัดโอนครุภัณฑ์ภายในกรมประมง กรณีมีรหัสสินทรัพย์หรือไม่มีรหัสสินทรัพย์
ในระบบ GFMIS และตัดโอนให้ศูนย์ต้นทุนเดียวกัน
จากแผนภาพที่ 3 อธิบายขั้นตอนการตัดโอนครุภัณฑ์ภายในกรมประมง กรณี มีรหัสสินทรัพย์
หรือไม่มีรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และตัดโอนให้ศูนย์ต้นทุนเดียวกัน ได้ดังนี้
1. หน่ วยงานผู้ ตัดโอน จัด ทาหนังสือขอตัดโอนรายการครุภั ณ ฑ์มายังกองบริห ารการคลั ง
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ตัดโอนเสนอหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจอนุมัติให้ตัดโอน และจัดทา
หนังสือแจ้งหน่วยงานผู้รับโอนพร้อมแนบหนังสือการรับมอบพัสดุภายในกรมประมง รายงานทะเบียนครุภัณฑ์
จากระบบฐานข้อมูล สิ น ทรัพย์ ก รมประมง ให้ ห น่วยงานผู้ รับโอนลงนามในหนังสื อการรับ มอบพัส ดุภ ายใน
กรมประมงเพื่อแสดงความประสงค์รับโอนครุภัณฑ์ให้หน่วยงานผู้ตัดโอนทราบ หน่วยงานผู้ตัดโอนทาหนังสือ
ขอตัดโอนรายการครุภัณฑ์มายัง กองบริหารการคลังเพื่อดาเนินการในระบบฐานข้อมูล สินทรัพย์กรมประมง
และระบบ GFMIS พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
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1.1 สาเนาหนังสืออนุมัติให้ตัดโอนครุภัณฑ์ของหน่วยงานผู้ตัดโอน ซึ่งระบุรายละเอียดของ
ครุภัณ ฑ์ที่ป ระสงค์ตัดโอน เช่น รายการ ชนิด ขนาด ยี่ห้ อ รุ่น จานวน ชื่อหน่วยงานผู้ รับโอน และหั วหน้า
ส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามอนุมัติ
1.2 หนังสือการรับมอบพัสดุภายในกรมประมง ซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญทั้งผู้ตัดโอน
และผู้รับโอน และลงวันที่รับมอบพัสดุไว้ชัดเจน
1.3 รายงานทะเบียนครุภัณฑ์ของผู้ตดั โอน ซึ่งแสดงรายการครุภัณฑ์ทตี่ ้องการตัดโอน
2. กลุ่มบริหารพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายการครุภัณฑ์ที่จะตัดโอน กรณี
พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน จะแจ้งหน่วยงานให้จัดส่งข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มเติม กรณีพบว่าถูกต้อง ครบถ้วน
แล้ว กลุ่มบริหารพัสดุจะดาเนินการตัดโอนโดยพิจารณาตามแต่ละกรณี
3. กลุ่มบริหารพัสดุ ดาเนินการตัดโอนในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง วิธีการเหมือน
การตัดโอนครุภัณฑ์ภ ายในกรมประมง กรณีมีรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และตัดโอนให้ ต่างศูนย์ต้นทุน
ดังภาพที่ 8 -12
4. กลุ่มบริหารพัสดุ ทาหนังสือแจ้งหน่วยงานผู้ตัดโอนและหน่วยงานผู้รับโอน
5. หน่วยงานผู้ตัดโอนและหน่วยงานผู้รับโอน บันทึกตัดโอนรับโอนในทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ของหน่วยงาน
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3) กรณีไม่มีรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และตัดโอนให้ศูนย์ต้นทุนเดียวกัน
1. หน่วยงานผู้ตัดโอน จัดทาหนังสือขอตัดโอนรายการครุภัณฑ์มายังกองบริหารการคลัง

ไม่ถูกต้อง

2. กลุ่มบริหารพัสดุ ตรวจสอบความ
ถูกต้อง ครบถ้วน ของรายการครุภัณฑ์
ที่จะตัดโอน

ถูกต้อง
3. กลุ่มบริหารพัสดุ ดาเนินการตัดโอน
ในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง

4. กลุ่มบริหารพัสดุ ทาหนังสือแจ้งหน่วยงาน
ผู้ตัดโอนและหน่วยงานผู้รับโอน

5. หน่วยงานผู้ตัดโอนและหน่วยงานผู้รบั โอน บันทึก
ตัดโอนรับโอนในทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน

แผนภาพที่ 4 ขั้นตอนการตัดโอนครุภัณฑ์ภายในกรมประมง กรณีไม่มีรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
และตัดโอนให้ต่างศูนย์ต้นทุน
จากแผนภาพที่ 4 อธิบายขั้นตอนการตัดโอนครุภัณฑ์ภายในกรมประมง กรณีไม่มีรหัสสินทรัพย์
ในระบบGFMIS และตัดโอนให้ต่างศูนย์ต้นทุน ได้ดังนี้
1. หน่ วยงานผู้ ตัดโอน จัด ทาหนั งสือขอตัดโอนรายการครุภั ณ ฑ์มายังกองบริห ารการคลั ง
โดยเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานผู้ตัดโอนเสนอหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจอนุมัติให้ตัดโอน และจัดทา
หนังสือแจ้งหน่วยงานผู้รับโอนพร้อมแนบหนังสือการรับมอบพัสดุภายในกรมประมง รายงานทะเบียนครุภัณฑ์
จากระบบฐานข้อมูล สิ น ทรัพย์ กรมประมง ให้ ห น่วยงานผู้ รับโอนลงนามในหนังสื อการรับ มอบพัส ดุภ ายใน
กรมประมงเพื่อแสดงความประสงค์รับโอนครุภัณฑ์ให้หน่วยงานผู้ตัดโอนทราบ หน่วยงานผู้ตัดโอนทาหนังสือ
ขอตัดโอนรายการครุภัณฑ์มายัง กองบริหารการคลังเพื่อดาเนินการในระบบฐานข้อมูล สินทรัพย์กรมประมง
และระบบ GFMIS พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้

23

1.1 สาเนาหนังสืออนุมัติให้ตัดโอนครุภัณฑ์ของหน่วยงานผู้ตัดโอน ซึ่งระบุรายละเอียดของ
ครุภัณ ฑ์ที่ป ระสงค์ตัดโอน เช่น รายการ ชนิด ขนาด ยี่ห้ อ รุ่น จานวน ชื่อหน่วยงานผู้รับโอน และหั วหน้า
ส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามอนุมัติ
1.2 หนังสือการรับมอบพัสดุภายในกรมประมง ซึ่งได้ลงลายมือชื่อไว้เป็นสาคัญทั้งผู้ตัดโอน
และผู้รับโอน และลงวันที่รับมอบพัสดุไว้ชัดเจน
1.3 รายงานทะเบียนครุภัณฑ์ของผู้ตดั โอน ซึ่งแสดงรายการครุภัณฑ์ที่ต้องการตัดโอน
2. กลุ่มบริหารพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้ว นของรายการครุภัณฑ์ที่จะตัดโอน กรณี
พบว่าข้อมูลไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน จะแจ้งหน่วยงานให้จัดส่งข้อมูลที่ถูกต้องเพิ่มเติม กรณีพบว่าถูกต้อง ครบถ้วน
แล้ว กลุ่มบริหารพัสดุจะดาเนินการตัดโอนโดยพิจารณาตามแต่ละกรณี
3. กลุ่มบริหารพัสดุ ดาเนินการตัดโอนในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง วิธีการเหมือน
การตัดโอนครุภัณฑ์ภ ายในกรมประมง กรณีมีรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และตัดโอนให้ ต่างศูนย์ต้นทุน
ดังภาพที่ 8 -12
4. กลุ่มบริหารพัสดุ ทาหนังสือแจ้งหน่วยงานผู้ตัดโอนและหน่วยงานผู้รับโอน
5. หน่วยงานผู้ตัดโอนและหน่วยงานผู้รับโอน บันทึกตัดโอนรับโอนในทะเบียนคุมทรัพย์สิน
ของหน่วยงาน
2.1.2 การตัดโอนครุภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานภายนอก
1) การตัดโอนครุภัณฑ์ที่ชารุด ให้แก่องค์การสถานสาธารณกุศล
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560 ข้อ 215 ได้กาหนดไว้ว่า หลังจากหน่วยงานตรวจสอบครุภัณฑ์แล้ว พบว่าครุภัณฑ์มีความชารุด หมด
ความจาเป็ นหรือหากใช้ในหน่ วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้ เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง โอน ให้แก่หน่วยงาน
ของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานมอบไว้
แก่กัน
สถานสาธารณกุศลซึ่งกฎหมายกาหนดให้เป็นองค์การสถานสาธารณกุศลตลอดไป
เช่น สถานพยาบาลของทางราชการหรือขององค์การของรัฐบาล สถานศึกษาของทางราชการหรือขององค์การ
ของรัฐบาล สถานศึกษาที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยโรงเรียนเอกชนโดยบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลหรือ
นิ ติ บุ ค คลอื่ น สถานศึ ก ษาที่ เป็ น สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชนตามกฎหมายว่ าด้ ว ยสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาเอกชน
สภากาชาดไทย วัดวาอาราม
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1. หน่วยงานผู้ตัดโอนของกรมประมง จัดทาหนังสือขอตรวจสอบความถูกต้องของรายการครุภัณฑ์ที่ชารุด
ก่อนการตัดโอน
ส่งให้กองบริหารการคลัง
2. กลุ่มบริหารพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้อง
ครบถ้วน ของรายการครุภัณฑ์ที่ชารุด

ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง
3. กลุ่มบริหารพัสดุ ทาหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยงานทราบและดาเนินการต่อไป

4. หน่วยงานผู้ตัดโอนฯ แจ้งองค์การสถานสาธารณกุศลทาหนังสือประสงค์ขอรับโอนครุภัณฑ์ที่ชารุดจากกรมประมง
5. หน่วยงานผู้ตัดโอนฯ แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพพร้อมทั้งสอบหาข้อเท็จจริง
ของครุภัณฑ์ที่ชารุดเพื่อการตัดโอน
6. คณะกรรมการตรวจสอบสภาพพร้อมทั้งสอบหาข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ที่ชารุดเพื่อการตัดโอน
รายงานผลการตรวจสอบสภาพฯ ต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจ

ไม่อนุมัติ

7. หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบ
อานาจ อนุมัติให้ตัดโอนครุภัณฑ์ที่ชารุด
อนุมัติ
8. หน่วยงานผู้ตัดโอนฯ จัดทาหนังสือการรับมอบครุภัณฑ์ระหว่างกัน
9. หน่วยงานผู้ตัดโอนฯ รายงานการตัดโอนครุภัณฑ์ที่ชารุดให้กองบริหารการคลัง
ทราบ
10. กลุ่มบริหารพัสดุ ดาเนินการตัดโอนครุภัณฑ์ทชี่ ารุดในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง

11. กลุ่มบัญชี ดาเนินการตัดโอนครุภัณฑ์ที่ชารุดในระบบ GFMIS (ถ้ามี) และทาหนังสือแจ้งหน่วยงานผู้ตัดโอนฯ
ทราบ

ไม่ถูกต้อง

12. หน่วยงานผู้ตัดโอนฯ
ตรวจสอบความถูกต้อง
ถูกต้อง
13. หน่วยงานผู้ตัดโอนฯ ลงจ่ายพัสดุออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน
โอน

แผนภาพที่ 5 ขั้นตอนการตัดโอนครุภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานภายนอก กรณีการตัดโอนครุภัณฑ์ชารุดให้แก่
องค์การสถานสาธารณกุศล
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จากแผนภาพที่ 5 อธิบายขั้นตอนการตัดโอนครุภัณฑ์ ให้แก่หน่วยงานภายนอก กรณีการตัดโอน
ครุภัณฑ์ชารุดให้แก่องค์การสถานสาธารณกุศล ได้ดังนี้
1. หน่วยงานผู้ ตัดโอนของกรมประมง จัดทาหนังสือขอตรวจสอบความถูกต้องของรายการ
ครุภัณฑ์ที่ชารุดก่อนการตัดโอน ส่งให้กองบริหารการคลัง พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
1.1 สาเนาหนังสืออนุมัติให้ตัดโอนครุภัณฑ์ของหน่วยงานผู้ตัดโอน ซึ่งระบุรายละเอียดของ
ครุภัณ ฑ์ที่ป ระสงค์ตัดโอน เช่น รายการ ชนิด ขนาด ยี่ห้ อ รุ่น จานวน ชื่อหน่วยงานผู้รับโอน และหั วหน้า
ส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามอนุมัติ
1.2 รายงานทะเบียนครุภัณฑ์ของผู้ตดั โอน ซึ่งแสดงรายการครุภัณฑ์ที่ต้องการตัดโอน
2. กลุ่มบริหารพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วนของรายการครุภัณฑ์ที่ชารุดก่อนตัดโอน
ว่าครุภัณฑ์มีรายละเอียดถูกต้องและเป็นของผู้ตัดโอนจริง หรือไม่ หากพบว่ารายละเอียดไม่ถูกต้องหรือครุภัณฑ์
ดังกล่าวเป็นของหน่วยงานอื่นหรือมีการจาหน่ายไปแล้ว ให้แจ้งหน่วยงานแก้ไขข้อมูลหรือขอยกเลิกการตัดโอน
3. กลุ่มบริหารพัสดุทาหนังสือแจ้งผลการตรวจสอบให้หน่วยงานทราบและดาเนินการต่อไป
4. หน่วยงานผู้ ตัดโอนของกรมประมง แจ้งองค์การสถานสาธารณกุศลทาหนั งสือประสงค์
ขอรับโอนครุภัณฑ์ที่ชารุดจากกรมประมง โดยให้ระบุรายละเอียดของครุภัณฑ์ด้วย
5. หน่วยงานผู้ตัดโอนของกรมประมง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพพร้อมทั้งสอบหา
ข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ที่ชารุดเพื่อการตัดโอน เสนอหัวหน้า หน่วยงานหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามคาสั่งฯ
และแจ้งเวียนให้คณะกรรมการตรวจสอบสภาพฯ ทราบ
6. คณะกรรมการตรวจสอบสภาพพร้อมทั้งสอบหาข้อเท็จจริงของสินทรัพย์ที่ชารุดเพื่อการ
ตัดโอน รายงานผลการตรวจสอบสภาพฯ ตามแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบสภาพพร้อมทั้งสอบหา
ข้อเท็จจริงของครุภัณฑ์ที่ชารุดเพื่อการตัดโอน (เอกสารแนบ 4) ต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
เจ้าหน้าที่เสนอขออนุมัติให้ตัดโอนครุภัณฑ์ที่ชารุดให้แก่องค์การสถานสาธารณกุศลจากหัวหน้า หน่วยงานหรือ
ผู้ได้รับมอบอานาจ
7. หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจ อนุมัติให้ตัดโอนครุภัณฑ์ที่ชารุดให้แก่องค์การ
สถานสาธารณกุศล หากพิจารณาไม่อนุมัติให้ส่งเรื่องคืนคณะกรรมการฯ ดาเนินการตามข้อสั่งการต่อไป
8. หน่วยงานผู้ตัดโอนของกรมประมง จัดทาหนังสือการรับมอบครุภัณฑ์ระหว่างกัน ส่งมอบ
ครุภัณฑ์ ถ่ายภาพขณะส่งมอบ และลงนามในบันทึกการรับมอบระหว่างกันทั้งหน่วยงานผู้ตัดโอนและผู้รับโอน
9. หน่วยงานผู้ตัดโอนของกรมประมง รายงานผลการตัดโอนครุภัณฑ์ชารุด ตามแบบฟอร์ม
รายงานผลการตัดโอนครุภัณฑ์ชารุด (เอกสารแนบ 5) ให้กองบริหารการคลังทราบ
10. กลุ่มบริห ารพั สดุ ดาเนินการตัดโอนครุภัณ ฑ์ ที่ชารุดให้ แก่องค์การสถานสาธารณกุศล
ในระบบฐานข้อมูล สิ น ทรัพย์ กรมประมง วิธีการเหมือนการตัดโอนครุภัณ ฑ์ ภ ายในกรมประมง กรณี มีรหั ส
สินทรัพย์ในระบบ GFMIS และตัดโอนให้ ต่างศูนย์ต้นทุน ดังภาพที่ 8 -12 ในกรณี ไม่มี รหั สสิ นทรัพย์ (SAP)
ในระบบ GFMIS ให้ทาหนังสือแจ้งหน่วยงานผู้ตัดโอนฯ ทราบ
11. กลุ่มบัญชี ดาเนินการตัดโอนครุภัณฑ์ที่ชารุดในระบบ GFMIS (ถ้ามี) และทาหนังสือแจ้ง
หน่วยงานผู้ตัดโอนฯ ทราบ
12. หน่วยงานผู้ตัดโอนของกรมประมง ตรวจสอบความถูกต้องการตัดโอนครุภัณฑ์ ที่ชารุด
ให้แก่องค์การสถานสาธารณกุศลในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมงและในระบบ GFMIS กรณีพบข้อมูล
ไม่ ถูก ต้อ ง ไม่ค รบถ้ว น ให้ แจ้ งกองบริ ห ารการคลั งด าเนิ น การแก้ ไขให้ ถูก ต้อ งต่ อไป กรณี ถู กต้ องครบถ้ ว น
ให้ดาเนินการต่อไป
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13. หน่ ว ยงานผู้ ตั ด โอนของกรมประมง ลงจ่ ายพั ส ดุ อ อกจากทะเบี ย นคุ ม ทรัพ ย์ สิ น ของ
หน่วยงาน
2) การตัดโอนครุภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพดี ให้แก่หน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการอื่น)
เมื่อหน่วยงานมีความประสงค์ตัดโอนครุภัณฑ์ให้แก่ หน่วยงานของรัฐหรือส่วนราชการ
อื่น ซึ่งอาจเกิดจากการดาเนินการโครงการเฉพาะกิจ เช่น โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้ให้กับ
ชุมชน สร้ างความเข้มแข็งให้กับชุมชน โครงการแก้ไขปัญหาการทาประมงผิดกฎหมาย เมื่อเสร็จสิ้นภารกิจ
จึงประสงค์ตัดโอนครุภัณฑ์ให้กับหน่วยงานเพื่อนาไปใช้ประโยชน์และดูแล บารุงรักษา ต่อไป ทั้งนี้ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 ได้กาหนดแนวทาง
ไว้ว่าหลั งจากหน่ ว ยงานตรวจสอบครุภั ณ ฑ์ แล้ ว พบว่าครุภัณ ฑ์ มี ความช ารุด หมดความจาเป็น หรือหากใช้
ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่ อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
เพื่อพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง โอน ให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถาน
สาธารณกุศล ตามมาตรา 47 (7) แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานมอบไว้แก่กัน ซึ่งระเบียบฯ ไม่ได้
ครอบคลุมถึงการโอนครุภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพดี
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1. หน่วยงานผู้ตัดโอน จัดทาหนังสือขอตรวจสอบความถูกต้องของรายการครุภณ
ั ฑ์ก่อนการตัดโอน
ส่งให้กองบริหารการคลัง

2. กลุ่มบริหารพัสดุ ดาเนินการขอยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ กับกรมบัญชีกลาง

ดาเนินการขอยกเว้นระเบียบ
กับกรมบัญชีกลาง

3. กรมบัญชีกลาง พิจารณาอนุมัติให้ยกเว้นฯ
ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

4. กองบริหารการคลัง แจ้งหน่วยงานผูต้ ัดโอนให้ดาเนินการขออนุมัติตัดโอน
ต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
ยกเลิกการ
ตัดโอน
ไม่อนุมัติ

5. หัวหน้าหน่วยงาน หรือผู้ได้รับมอบ
อานาจ พิจารณาอนุมัติให้ตัดโอน
อนุมัติ

5.2 กรณีไม่มีรหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS
3) หน่วยงานผู้ตัดโอน จัดทาหนังสือการรับมอบ
ครุภัณฑ์ระหว่างกัน ส่งมอบครุภัณฑ์ ถ่ายภาพขณะส่ง
มอบ และลงนามในบันทึกการรับมอบระหว่างกัน
4) หน่วยงานผู้ตัดโอน จัดส่งเอกสารหลักฐาน
การตัดโอนรายการครุภัณฑ์ให้กองบริหารการคลัง

7) กลุ่มบริหารพัสดุ ดาเนินการตัดโอน
ในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง

8) กลุ่มบัญชีบันทึกรับรู้ในระบบ GFMIS
และแจ้งหน่วยงานผู้ตัดโอนทราบ

5.1 กรณีมีรหัสสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS
1) กองบริหารการคลัง แจ้งหน่วยงานผูร้ ับโอน
ให้ดาเนินการสร้างสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (สท.01)
2) หน่วยงานผู้รับโอน สร้างสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
(สท.01) และจัดทาหนังสือแจ้งกรมประมงทราบ
5) กองบริหารการคลัง รวบรวมเอกสารและจัดทา
หนังสือให้กรมบัญชีกลางดาเนินการตัดโอน
ในระบบ GFMIS

6) กรมบัญชีกลางตัดโอนในระบบ GFMIS
และแจ้งผลการตัดโอนให้กรมประมงทราบ

9) หน่วยงานผู้ตัดโอน ลงจ่ายพัสดุออกจากทะเบียนคุม
ทรัพย์สินของหน่วยงาน

แผนภาพที่ 6 ขั้นตอนการตัดโอนครุภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานภายนอก กรณีการตัดโอนครุภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพดี
ให้แก่หน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการอื่น)
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จากแผนภาพที่ 6 อธิบายขั้นตอนการตัดโอนครุภัณฑ์ให้แก่หน่วยงานภายนอก กรณีการตัดโอน
ครุภัณฑ์ที่อยู่ในสภาพดี ให้แก่หน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการอื่น) ได้ดังนี้
1. หน่วยงานผู้ตัดโอน จัดทาหนังสือขอตรวจสอบความถูกต้องของรายการครุภัณฑ์ ที่ชารุด
ก่อนการตัดโอน ส่งให้กองบริหารการคลัง พร้อมแนบเอกสาร ดังนี้
1.1 สาเนาหนังสืออนุมัติให้ตัดโอนครุภัณฑ์ของหน่วยงานผู้ตัดโอน ซึ่งระบุรายละเอียดของ
ครุภัณ ฑ์ที่ป ระสงค์ตัดโอน เช่น รายการ ชนิด ขนาด ยี่ห้ อ รุ่น จานวน ชื่อหน่วยงานผู้รับโอน และหั วหน้า
ส่วนราชการหรือผู้ที่ได้รับมอบอานาจลงนามอนุมัติ
1.2 รายงานทะเบี ยนครุภัณ ฑ์ของผู้ ตัดโอน ซึ่งแสดงรายการครุภัณ ฑ์ ที่ต้องการตัดโอน
กลุ่ ม บริ ห ารพั ส ดุ ตรวจสอบความถู ก ต้ อ ง ครบถ้ ว นของรายการครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ช ารุ ด ก่ อ นตั ด โอนว่ าครุ ภั ณ ฑ์
มีรายละเอียดถูกต้องและเป็นของผู้ตัดโอนจริง หรือไม่ หากพบว่ารายละเอียดไม่ถูกต้องหรือครุภัณฑ์ดังกล่าว
เป็นของหน่วยงานอื่นหรือมีการจาหน่ายไปแล้ว ให้แจ้งหน่วยงานแก้ไขข้อมูลหรือขอยกเลิกการตัดโอน
2. กลุ่ มบริห ารพัส ดุ ดาเนิน การขอยกเว้น การไม่ ปฏิ บัติ ตามระเบี ยบฯ กับ กรมบัญ ชีกลาง
เนื่องจากครุภัณฑ์ที่ต้องการตัดโอนอยู่ในสภาพดี ใช้การได้ ไม่เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215
3. กรมบั ญ ชี ก ลางพิ จ ารณาอนุ มั ติ ก ารขอยกเว้ น การไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บฯ กรณี
กรมบัญชีกลางไม่อนุมัติ ให้กองบริหารการคลังแจ้งผลการพิจารณาของกรมบัญชีกลางให้หน่วยงานผู้ตัดโอน
ทราบเพื่อยกเลิกการตัดโอน กรณีกรมบัญชีกลางอนุมัติให้ยกเว้นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบฯ ให้กองบริหารการ
คลังดาเนินการต่อไป
4. กองบริหารการคลังทาหนังสือแจ้งหน่วยงานผู้ตัดโอน ให้ดาเนินการขออนุมัติตัดโอนต่อ
หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
5. หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจ พิจารณาอนุมัติให้ตัดโอน กรณีหัวหน้าหน่วยงาน
ไม่อนุมัติให้หน่วยงานยกเลิกการตัดโอน กรณีหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติให้ตัดโอน ให้หน่วยงานดาเนินการ ดังนี้
5.1. กรณีมีรหัสสินทรัพย์ (SAP) ในระบบ GFMIS ดาเนินการ ดังนี้
1) กองบริหารการคลัง แจ้งหน่วยงานผู้รับโอน ให้ดาเนินการสร้างสินทรัพย์ในระบบ
GFMIS (สท.01)
2) หน่วยงานผู้รับโอน ดาเนินการสร้างสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (สท.01) และจัดทา
หนังสือแจ้งกรมประมงทราบ
3) หน่วยงานผู้ตัดโอน จัดทาหนังสือการรับมอบครุภัณฑ์ระหว่างกัน ส่งมอบครุภัณฑ์
ถ่ายภาพขณะส่งมอบ และลงนามในบันทึกการรับมอบระหว่างกันทั้งหน่วยงานผู้ตัดโอนและผู้รับโอน
4) หน่วยงานผู้ตัดโอน จัดส่งเอกสารหลักฐานการตัดโอนครุภัณฑ์ให้กองบริหารการคลัง
5) กองบริหารการคลัง รวบรวมเอกสารและจัดทาหนังสือให้กรมบัญชีกลางดาเนินการ
ตัดโอนในระบบ GFMIS
6) กรมบัญชีกลางตัดโอนในระบบ GFMIS และแจ้งผลการตัดโอนให้กรมประมงทราบ
7) กลุ่มบริหารพัสดุ ดาเนินการตัดโอนในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง วิธีการ
เหมือนการตัดโอนครุภัณฑ์ภายในกรมประมง กรณีมีรหัสสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และตัดโอนให้ต่างศูนย์
ต้นทุน ดังภาพที่ 8 -12
8) กลุ่มบัญชีบันทึกรับรู้ในระบบ GFMIS และแจ้งหน่วยงานผู้ตัดโอนทราบ
9) หน่วยงานผู้ตัดโอน ลงจ่ายพัสดุออกจากทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน
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5.2. กรณีไม่มีรหัสสินทรัพย์ (SAP) ในระบบ GFMIS ให้ดาเนินการตามขั้นตอน ข้อ 5.1 3) – 9)
2.2 การรับโอนครุภัณฑ์ จากหน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการอื่น)
การรับโอนครุภัณฑ์ จากหน่วยงานของรัฐ (ส่วนราชการอื่น) หมายถึง กรมประมงรับโอน
ครุภัณฑ์จากส่วนราชการอื่น เช่น สานักงานคลังจังหวัด กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช
1. หน่วยงานผู้ตัดโอน ทาหนังสือขอตัดโอนรายการครุภัณฑ์มายังหน่วยงานรับโอนของกรมประมง

2. หน่วยงานรับโอนแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่รับโอน

ดาเนินการขอยกเว้นระเบียบ
กับกรมบั
กลาง
3. คณะกรรมการตรวจสอบสภาพทรั
พย์สินทีญ
่รับชีโอน
รายงานผลการตรวจสอบฯ
ต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
แจ้งผู้ตัดโอนทราบ
4. หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาอนุมัติให้รับโอน
ไม่อนุมัติ

อนุมัติ

5. หน่วยงานผู้ตัดโอน จัดทาหนังสือการรับมอบครุภัณฑ์ระหว่างกัน ส่งมอบครุภัณฑ์ ถ่ายภาพขณะส่งมอบ
และลงนามในบันทึกการรับมอบระหว่างกัน
6. หน่วยงานผู้รับโอนของกรมประมง ดาเนินการสร้างสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (สท.01) ทุกรายการ
ทีร่ ับโอน ส่งให้หน่วยงานผู้ตัดโอน
7. หน่วยงานผู้ตัดโอน ทาหนังสือแจ้งกรมบัญชีกลางดาเนินการตัดโอนสินทรัพย์ระหว่างกรมในระบบ GFMIS

ไม่ถูกต้อง

8. กรมบัญชีกลาง ตรวจสอบเอกสารการตัดโอน
ถูกต้อง
9. กรมบัญชีกลางตัดโอนในระบบ GFMIS และแจ้งผลการตัดโอนให้กรมประมงทราบ

10. กลุ่มบริหารพัสดุแจ้งหน่วยงานผู้รับโอนจัดส่งเอกสารหลักฐานการรับโอนทัง้ หมดให้กองบริหารการคลัง
11. กลุ่มบริหารพัสดุ กาหนดหมายเลขครุภัณฑ์ที่รับโอนในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง

12. กลุ่มบัญชีบันทึกรับรู้ในระบบ GFMIS และทาหนังสือแจ้งหน่วยงานผู้รับโอนทราบ
13. หน่วยงานผู้รับโอน ตรวจสอบความถูกต้อง

แผนภาพที่ 7 ขั้นตอนการรับโอนครุภัณฑ์ จากหน่วยงานรัฐ(ส่วนราชการอื่น)
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จากแผนภาพที่ 7 อธิบายขั้นตอนการรับโอนครุภัณฑ์ จากหน่วยงานรัฐ(ส่วนราชการอื่น) ได้ดังนี้
1. หน่วยงานผู้ตัดโอน ทาหนังสือขอตัดโอนรายการครุภัณฑ์มายังหน่วยงานรับโอนของ
กรมประมง
2. หน่วยงานผู้รับโอน แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่รับโอน
3. คณะกรรมการตรวจสอบสภาพทรั พ ย์ สิ น ที่ รั บ โอน รายงานผลการตรวจสอบฯ
ต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจ เมื่อตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่รับโอนแล้วเห็น ว่าควรรับไว้ใช้ใน
ราชการ เจ้าหน้าที่ดาเนินการขออนุมัติรับโอนต่อหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
4. หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุมัติให้รับโอน กรณีไม่อนุมัติ ไม่ประสงค์รับโอน ให้จัดทา
หนังสือแจ้งหน่วยงานผู้ตัดโอนทราบ
5. หน่ วยงานผู้ ตัด โอน จัดท าหนังสื อการรับ มอบครุภั ณ ฑ์ระหว่างกัน ส่ งมอบครุภั ณ ฑ์
ถ่ายภาพขณะส่งมอบ และลงนามในบันทึกการรับมอบระหว่างกัน
6. หน่วยงานผู้รับโอนของกรมประมง ดาเนินการสร้างสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (สท.01)
ทุกรายการทีร่ ับโอน ส่งให้หน่วยงานผู้ตัดโอน
7. หน่ ว ยงานผู้ ตัด โอน ท าหนั งสื อแจ้ งกรมบั ญ ชีก ลางเพื่ อด าเนิน การตั ดโอนสิ น ทรัพ ย์
ระหว่างกรมในระบบ GFMIS
8. กรมบัญชีกลาง ตรวจสอบเอกสารการตัดโอนที่ได้รับจากหน่วยงานผู้ตัดโอน กรณีพบว่า
ข้อมูล ไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน กรมบั ญ ชีกลางจะประสานให้ ห น่วยงานผู้ ตัดโอนส่ งข้อมูลที่ถูก ต้อง ครบถ้ว น
เพิ่มเติม กรณีพบว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน กรมบัญชีกลางจะดาเนินการต่อไป
9. กรมบัญชีกลางดาเนินการตัดโอนในระบบ GFMIS และแจ้งผลการตัดโอนให้กรมประมง
ทราบ
10. กลุ่มบริหารพัสดุแจ้งหน่วยงานผู้รับโอนจัดส่งเอกสารหลักฐานการรับโอนทั้งหมดให้
กองบริหารการคลัง
11. กลุ่ มบริ ห ารพั ส ดุ กาหนดหมายเลขครุภัณ ฑ์ที่รับโอนในระบบฐานข้อมูล สิน ทรัพ ย์
กรมประมง วิธีการดาเนินการเหมือนภาพที่ 1 – 7 และทาหนังสือแจ้งกลุ่มบัญชีดาเนินการต่อไป
12. กลุ่มบัญชี บันทึกรับรู้ในระบบ GFMIS และทาหนังสือแจ้งหน่วยงานผู้รับโอนทราบ
13. หน่วยงานผู้รับโอน ตรวจสอบความถูกต้อง หากพบข้อมูลไม่ถูกต้อง ให้แจ้งกองบริหาร
การคลังดาเนินการแก้ไขต่อไป
3. การรับบริจาคครุภัณฑ์
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ
พ.ศ.2526 ได้กาหนดให้ส่วนราชการพิจารณาก่อนการรับบริจาค โดยให้คานึงถึงผลได้ผลเสีย และประโยชน์ที่
ทางราชการพึงได้รับ และจะพึงต้องให้ตอบแทนทั้งในปัจจุบันและอนาคต ทรัพ ย์สินนั้นมีเอกสารสิทธิ์สมบูรณ์
การรั บ บริ จ าคที่ มี เงื่อนไขผู ก พั น จะต้ องไม่ ให้ ป ระโยชน์ ต่ อผู้ ใดโดยเฉพาะ หากทรัพ ย์สิ น นั้ น มี ภ าระผู กพั น
ต้องพิจารณาว่าผลตอบแทนที่ ได้รับคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่รัฐต้องเสียไปหรือไม่ การรับบริจาคทรัพย์สินให้รายงาน
ผู้บังคับบั ญชาตามล าดับ ชั้นจนถึงหั วหน้าส่วนราชการและให้ถือเป็นการรับบริจาคในนามของส่วนราชการ
รวมทั้ ง ห้ ามมิ ให้ ส่ ว นราชการก าหนดเงื่อ นไขในการประมูล ซื้ อ ทรัพ ย์สิ น จ้างท าของ หรือ ให้ เช่าท รัพ ย์ สิ น
โดยระบุ ให้ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เช่าทรัพย์สิน หรือผู้ที่เป็นคู่สัญญากับทางราชการต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สิน
ให้ แก่ส่วนราชการ การรับบริจาคครุภัณฑ์ แบ่งออกเป็น 2 กรณี คือ กรณีเป็นครุภัณฑ์ทั่วไป และกรณี เป็น
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

31

จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบประเด็นปัญหา ดังนี้
1. หน่ วยงานมีการสร้างสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (สท.01) รายการครุภัณฑ์ที่ได้รับ
บริจาค ที่มีวงเงินต่ากว่า 10,000 บาท ซึ่งที่ถูกต้อง ไม่ต้องดาเนินการ
2. รายละเอี ย ดของครุภั ณ ฑ์ ในหนั งสื อ ของผู้ บ ริจาคกั บ หนั งสื อ ของหน่ ว ยงานที่ รับ
บริจาค ระบุรายละเอียดไม่ตรงกัน ส่งผลให้การเสนอขออนุมัติให้รับบริจาคเกิดความล่าช้า
3. หน่วยงานส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในส่วนภูมิภาค ไม่ได้รับมอบอานาจให้ดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค ต้องเสนอกรมประมงพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการฯ
ก่อน ส่งผลให้กระบวนการรับบริจาคเกิดความล่าช้า
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1. ผู้บริจาคมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอบริจาคครุภัณฑ์ให้กรมประมง
2. หน่วยงานผู้รับบริจาคแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค

ดาเนินการขอยกเว้นระเบียบ
3. คณะกรรมการฯ รายงานผลการ
กับกรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงาน
ไม่ถูกต้อง

แจ้งผูบ้ ริจาคทราบ

6. กลุ่มบริหารพัสดุ
ตรวจสอบเอกสาร
เอกสาร
ถูกต้อง
สารหลักฐษฯ
7. กรมประมงพิจารณา
อนุมัติให้รับบริจาค

4. หัวหน้าหน่วยงาน
พิจารณาอนุมัติ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
5. หน่วยงานผู้รับบริจาคทาหนังสือถึง กค.
เพื่อเสนอกรมประมงอนุมัติให้รับบริจาค
และขอหมายเลขครุภัณฑ์

ไม่อนุมัติ

อนุมัติ
8. กลุ่มบริหารพัสดุ แจ้งหน่วยงานผู้รับบริจาค
ให้ดาเนินการสร้างสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (สท.01)
9. หน่วยงานผู้รับบริจาค สร้างสินทรัพย์ในระบบ
GFMIS (สท.01)
10. กลุ่มบริหารพัสดุ กาหนดหมายเลขครุภัณฑ์
ในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง
11. กลุ่มบัญชีบันทึกรับรู้เป็นสินทรัพย์ในระบบ
GFMIS และทาหนังสือแจ้งหน่วยงานผูร้ ับบริจาค

12. หน่วยงานผูร้ ับบริจาค
ตรวจสอบความถูกต้อง
ไม่ถูกต้อง

ถูกต้อง

13. หน่วยงานบันทึกในทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน
และระบุหมายเลขครุภัณฑ์กากับครุภัณฑ์

แผนภาพที่ 8 ขั้นตอนการรับบริจาคครุภัณฑ์ กรณีเป็นครุภัณฑ์ทั่วไป
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จากแผนภาพที่ 8 ขั้นตอนการรับบริจาคครุภัณฑ์ กรณีเป็นครุภัณฑ์ทั่วไป ได้ดังนี้
1. ผู้ บ ริ จ าคมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ความประสงค์ ข อบริ จ าคครุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ก รมประมง ซึ่ ง ระบุ
รายละเอียดของครุภัณฑ์ เช่น ชื่อรายการครุภัณฑ์ ยี่ห้อ รุ่น ขนาด หมายเลขเครื่อง จานวนชิ้น จานวนเงิน
2. หน่ ว ยงานผู้ รับ บริจาคแต่ งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบสภาพทรัพย์ สิ น ที่รับ บริจาค
ตรวจสอบรายละเอียดของครุภัณฑ์ว่าถูกต้อง ครบถ้วน เห็นควรให้รับไว้ใช้เพื่อประโยชน์ในราชการต่อไป
3. คณะกรรมการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค รายงานผลการตรวจสอบสภาพ
ทรัพย์สินที่รับบริจาคแก่หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
4. หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุมัติในหลักการเห็นควรรับบริจาค กรณีหัวหน้าหน่วยงาน
ไม่อนุมัติให้รับบริจาค ให้จัดทาหนังสือแจ้งผู้บริจาคทราบ
5. หน่วยงานผู้รับบริจาคจัดทาหนังสือถึงกองบริหารการคลัง เพื่อเสนอกรมประมงอนุมัติ
ให้รับบริจาคและขอหมายเลขครุภัณฑ์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
5.1 หนังสือแจ้งความประสงค์ขอบริจาคทรัพย์สินให้กรมประมง
5.2 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่รับบริจาค
5.3 รายงานผลการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่รับบริจาค
6. กลุ่ ม บริ ห ารพั ส ดุ ตรวจสอบเอกสารหลั กฐาน กรณี พ บว่าถูกต้องครบถ้วน ให้ เสนอ
กรมประมงอนุมัติให้รับบริจาค กรณีพบว่าไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน ให้แจ้งหน่วยงานผู้รับบริจาคแก้ไขข้อมูลหรือ
จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม
7. กรมประมงพิจารณาอนุมัติให้ รับบริจาค กรณี กรมประมงไม่อนุมัติ กลุ่มบริห ารพัส ดุ
แจ้งหน่วยงานผู้รับบริจาคทราบ กรณีกรมประมงอนุมัติให้รับบริจาค ให้จัดส่งสาเนาเอกสารการอนุมัติให้รับ
บริจาคนั้นให้แก่หน่วยงานผู้รับบริจาค
8. กลุ่มบริหารพัสดุ แจ้ง หน่วยงานผู้รับบริจาคสร้างสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS (สท.01)
กรณีมูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป ตามหนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม
2563 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยระบุอายุการใช้งานตามหลักเกณฑ์ที่กรม
ประมงกาหนด และสร้างสิ นทรัพย์ห นึ่ งรายการต่อหนึ่ งหมายเลขครุภัณฑ์ กรณี มูลค่าต่ากว่า 10,000 บาท
ให้หน่วยงานดาเนินการในทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน
9. หน่ ว ยงานผู้ รั บ บริ จาคสร้างสิ น ทรั พ ย์ ในระบบ GFMIS (สท.01) จัด ท าหนั งสื อ แจ้ ง
กองบริห ารการคลั ง เพื่อกาหนดหมายเลขครุภั ณ ฑ์ โดยแนบรายงานสิ นทรัพย์ที่ยังไม่ผ่านรายการในระบบ
GFMIS
10.กลุ่มบริหารพัสดุ กาหนดหมายเลขครุภัณฑ์ในระบบฐานข้อมูล สินทรัพย์กรมประมง
วิธีการดาเนินการเหมือนภาพที่ 1 – 7 และทาหนังสือแจ้งหมายเลขครุภัณฑ์ให้กลุ่มบัญชีดาเนินการล้างบัญชี
พักครุภัณฑ์ ในระบบ GFMIS
11. กลุ่มบัญชีบันทึกรับรู้เป็นสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และทาหนังสือแจ้งหน่วยงานผู้รับ
บริจาคทราบและตรวจสอบความถูกต้องในระบบ GFMIS และระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง
12. หน่วยงานผู้รับบริจาค ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูล กรณีพบว่าข้อมูล
ไม่ถูกต้องให้แจ้งกองบริหารการคลัง ดาเนินการแก้ไข กรณีพบว่าข้อมูลถูกต้อง ครบถ้วน ให้หน่วยงานบันทึก
ในทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงานและระบุหมายเลขครุภัณฑ์กากับครุภัณฑ์
13. หน่วยงานบั นทึกในทะเบียนคุม ทรัพย์สินของหน่วยงานและระบุหมายเลขครุภัณ ฑ์
กากับครุภัณฑ์ให้เรียบร้อยทันที
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1. ผู้บริจาคมีหนังสือแจ้งความประสงค์ขอบริจาคครุภัณฑ์ให้กรมประมง
2. หน่วยงานผู้รับบริจาคแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค

ดาเนินการขอยกเว้นระเบียบ
3. คณะกรรมการฯ รายงานผลการ กับกรมบัญชีกลาง
ตรวจสอบต่อหัวหน้าหน่วยงาน

ไม่ถูกต้อง

แจ้งผูบ้ ริจาคทราบ

ถูกต้อง
สารหลักฐษฯ

4. หัวหน้าหน่วยงาน
พิจารณาอนุมัติ

11. กรมประมงพิจารณา
อนุมัติให้รับบริจาค

ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
5. หน่วยงานผู้รับบริจาคจัดทาหนังสือถึง ศทส.
6. ศทส. ทาหนังสือขอความเห็นชอบ ICT กรม
ประมง

ไม่เห็นชอบ

10. กลุ่มบริหารพัสดุ
ตรวจสอบ
เอกสาร

อนุมัติ
12. กลุ่มบริหารพัสดุ แจ้งหน่วยงานผู้รับบริจาค
ให้ดาเนินการสร้างสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (สท.01)
13. หน่วยงานผู้รับบริจาค สร้างสินทรัพย์ในระบบ
GFMIS (สท.01)

7. ICT กรมประมง
พิจารณา
เห็นชอบ

8. ศทส. แจ้งผลให้หน่วยงานผู้รับบริจาคทราบ

14. กลุ่มบริหารพัสดุ กาหนดหมายเลขครุภัณฑ์
ในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง
15. กลุ่มบัญชีบันทึกรับรู้เป็นสินทรัพย์ในระบบ
GFMIS และทาหนังสือแจ้งหน่วยงานผูร้ ับบริจาค

9. หน่วยงานผูร้ ับบริจาคทาหนังสือถึง กค.
เพื่อเสนอกรมประมงอนุมัติให้รับบริจาค
และขอหมายเลขครุภัณฑ์
ไม่ถูกต้อง

16. หน่วยงานผูร้ ับบริจาค
ตรวจสอบความถูกต้อง
ถูกต้อง

17. หน่วยงานบันทึกในทะเบียนคุมทรัพย์สินของ
หน่วยงานและระบุหมายเลขครุภัณฑ์กากับครุภัณฑ์

แผนภาพที่ 9 ขั้นตอนการรับบริจาคครุภัณฑ์ กรณีเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์

ไม่อนุมัติ
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จากแผนภาพที่ 9 อธิบายขั้นตอนการรับบริจาคครุภัณฑ์ กรณีเป็นครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ได้ดังนี้
1. ผู้ บ ริ จ าคมี ห นั ง สื อ แจ้ ง ความประสงค์ ข อบริ จ าคครุ ภั ณ ฑ์ ใ ห้ ก รมประมง ซึ่ ง ระบุ
รายละเอียดของครุภัณฑ์ เช่น ชื่อรายการครุภัณฑ์ ยี่ห้อ รุ่น ขนาด หมายเลขเครื่อง จานวนชิ้น จานวนเงิน
2. หน่ ว ยงานผู้ รับ บริจาคแต่ งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบสภาพทรัพย์ สิ น ที่รับ บริจาค
ตรวจสอบรายละเอียดของครุภัณฑ์ว่าถูกต้อง ครบถ้วน เห็นควรให้รับไว้ใช้เพื่อประโยชน์ในราชการต่อไป
3. คณะกรรมการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่ได้รับบริจาค รายงานผลการตรวจสอบสภาพ
ทรัพย์สินที่รับบริจาคแก่หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจ
4. หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาอนุมัติในหลักการเห็นควรรับบริจาค กรณีหัวหน้าหน่วยงาน
ไม่อนุมัตใิ ห้รับบริจาค ให้จัดทาหนังสือแจ้งผู้บริจาคทราบ
5. หน่วยงานผู้รับบริจาคจัดทาหนังสือถึงศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ศทส.)
พร้อมแนบแบบคาขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ เพื่อเสนอคณะกรรมการเทคโนโลยี
สารสนเทศกรมประมง (ITC) ให้ความเห็นชอบการรับบริจาคทรัพย์สินนั้นก่อน
6. ศู น ย์ เทคโนโลยี ส ารสนเทศและการสื่ อ สาร(ศทส.) ท าหนั งสื อ ขอความเห็ น ชอบต่ อ
คณะกรรมการเทคโนโลยี ส ารสนเทศกรมประมง โดยเชิญ ประชุม คณะกรรมการฯ เพื่ อ พิ จารณาให้ ค วาม
เห็นชอบ
7. คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมงพิจารณาให้ความเห็นชอบให้รับบริจาค
โดยเป็นมติที่ประชุม กรณีไม่เห็นชอบ ศทส. ทาหนังสือแจ้งเหตุผลให้หน่วยงานผู้รับบริจาคทราบ กรณีเห็นชอบ
ดาเนินการตามขั้นตอนต่อไป
8. ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาหนังสือแจ้งผลให้หน่วยงานผู้รับบริจาค
ทราบ โดยแนบแบบคาขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซึ่งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ
กรมประมงลงนามรับ รองการให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง พร้อม
รายงานการประชุมของคณะกรรมการฯ
9. หน่วยงานผู้รับบริจาคจัดทาหนังสือถึงกองบริหารการคลัง เพื่อเสนอกรมประมงอนุมัติ
ให้รับบริจาคและขอหมายเลขครุภัณฑ์ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
9.1 หนังสือแจ้งความประสงค์ขอบริจาคทรัพย์สินให้กรมประมง
9.2 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่รับบริจาค
9.3 รายงานผลการตรวจสอบสภาพทรัพย์สินที่รับบริจาค
9.4 แบบคาขอความเห็นชอบการรับบริจาคครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ซึ่งผู้บริหารเทคโนโลยี
สารสนเทศกรมประมงลงนามรับรองการให้ความเห็นชอบ
9.5 รายงานการประชุมของคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศกรมประมง
10. กลุ่มบริห ารพัสดุ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน กรณีพบว่าถูกต้องครบถ้วน ให้เสนอ
กรมประมงอนุมัติให้รับบริจาค กรณีพบว่าไม่ถูกต้องไม่ครบถ้วน ให้แจ้งหน่วยงานผู้รับบริจาคแก้ไขข้อมูลหรือ
จัดส่งเอกสารเพิ่มเติม และจัดทาหนังสือถึงกองบริหารการคลัง เพื่อเสนอกรมประมงอนุมัติให้รับบริจาคและ
ขอหมายเลขครุภัณฑ์
11. กรมประมงพิจารณาอนุมัติให้รับบริจาค กรณีกรมประมงไม่อนุมัติ กลุ่มบริหารพัสดุ
แจ้งหน่วยงานผู้รับบริจาคทราบ กรณีกรมประมงอนุมัติให้รับบริจาค ให้จัดส่งสาเนาเอกสารการอนุมัติให้รับ
บริจาคนั้นให้แก่หน่วยงานผู้รับบริจาค
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12. กลุ่มบริหารพัสดุ แจ้งหน่วยงานผู้รับบริจาคสร้างสินทรัพย์ในระบบ GFMIS (สท.01)
มูลค่าตั้งแต่ 10,000 บาท ขึ้นไป ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2563
เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์ โดยระบุอายุการใช้งานตามหลักเกณฑ์ที่กรมประมง
ก าหนด และสร้ า งสิ น ทรั พ ย์ ห นึ่ ง รายการต่ อ หนึ่ ง หมายเลขครุ ภั ณ ฑ์ กรณี มู ล ค่ า ต่ ากว่ า 10,000 บาท
ให้หน่วยงานดาเนินการในทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน
13. หน่ ว ยงานผู้ รั บ บริจาคสร้างสิ น ทรัพย์ ในระบบ GFMIS (สท.01) จัด ทาหนั งสื อแจ้ง
กองบริห ารการคลั ง เพื่อกาหนดหมายเลขครุภั ณ ฑ์ โดยแนบรายงานสิ นทรัพย์ที่ยังไม่ผ่านรายการในระบบ
GFMIS
14. กลุ่ ม บริ ห ารพั ส ดุ ก าหนดหมายเลขครุ ภั ณ ฑ์ ในระบบฐานข้ อ มู ล สิ น ทรั พ ย์ ข อง
กรมประมง วิ ธี ก ารด าเนิ น การเหมื อ นภาพที่ 1 – 7 และท าหนั ง สื อ แจ้ งหมายเลขครุ ภั ณ ฑ์ ให้ ก ลุ่ ม บั ญ ชี
ดาเนินการบันทึกรับรู้เป็นสินทรัพย์ในระบบ GFMIS
15. กลุ่มบัญชีบันทึกรับรู้เป็นสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และทาหนังสือแจ้งหน่วยงานผู้รับ
บริจาคทราบและตรวจสอบความถูกต้องในระบบ GFMIS และระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง
16. หน่วยงานผู้รับบริจาค ตรวจสอบความถูกต้อง ครบถ้วน ของข้อมูล กรณีพบว่าข้อมูล
ไม่ถูกต้องให้ แจ้งกองบริห ารการคลังดาเนินการแก้ไข กรณีพ บว่าข้อมูล ถูกต้อง ครบถ้วน หน่วยงานบันทึก
ในทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงานและระบุหมายเลขครุภัณฑ์กากับครุภัณฑ์
17. หน่วยงานบั นทึกในทะเบียนคุม ทรัพย์สินของหน่วยงานและระบุหมายเลขครุภัณ ฑ์
กากับครุภัณฑ์ให้เรียบร้อยทันที
4. การจาหน่ายครุภัณฑ์
เมื่ อ หน่ ว ยงานตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจ าปี แ ล้ ว พบว่ า มี พั ส ดุ ช ารุ ด เสื่ อ มสภาพ หรื อ สู ญ ไป
หมดความจาเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้ดาเนินการจาหน่ายพัสดุให้ถูกต้อง
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจั ดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ พ.ศ. 2560 หลั กเกณฑ์และข้อบังคับต่าง ๆ ที่กาหนด
โดยคานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสาคัญ เกิดความคุ้มค่า โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
การจาหน่ายครุภัณฑ์ สามารถดาเนินการได้ 4 วิธี ดังนี้
1. การขาย แบ่งออกเป็นการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงและการขายทอดตลาด
2. การแลกเปลี่ยน
3. การโอน
4. การแปรสภาพหรือทาลาย
ในที่นี้ จะกล่าวถึงการจาหน่ายครุภัณฑ์ เฉพาะการขายและการโอน เท่านั้น
จากการปฏิบัติงานที่ผ่านมาพบประเด็นปัญหา ดังนี้
1. หน่วยงานไม่จัดทาหนังสือขอตรวจสอบครุภัณฑ์เพื่อการจาหน่าย แยกจากรายงานผล
การตรวจสอบพัสดุประจาปี ส่งผลให้กองบริหารการคลังไม่ได้ดาเนินการตรวจสอบรายการดังกล่าวและไม่ได้
แจ้งกลับหน่วยงาน และส่งผลให้หน่วยงานดาเนินการจาหน่ายพัสดุล่าช้า ไม่เป็นไปตามระเบียบฯ
2. หน่วยงานจัดส่งเอกสารประกอบการตรวจสอบครุภัณฑ์เพื่อการจาหน่าย ไม่ครบถ้วน
เช่น ไม่แนบสาเนาใบคู่มือจดทะเบียนรถยนต์ หรือระบุข้อมูลของครุภัณฑ์ไม่ครบถ้วน เช่น ไม่ระบุที่มาของ
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ครุภัณฑ์ว่าเป็นเงินงบประมาณ เงินนอกงบประมาณ เงินทุนหมุนเวียนเพื่อการผลิตพันธุ์ปลา พันธุ์กุ้ง และพันธุ์
สัตว์น้าอื่นๆ รับบริจาค หรือไม่ระบุรหัสสินทรัพย์จากระบบ GFMIS (SAP)
3. หน่ ว ยงานจั ด ส่ งเอกสารรายงานผลการจ าหน่ าย ไม่ ค รบถ้ ว น เช่ น ไม่ แนบหนั งสื อ
ขออนุมัติให้จาหน่าย ไม่แนบคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคาพัสดุ และหรือ
คณะกรรมการจาหน่ายพัสดุ
4. การระบาดของโรคติ ด เชื้ อ ไวรั ส โคโรนา (COVID-19) ส่ ง ผลให้ ก ารจ าหน่ า ยพั ส ดุ
แบบขายทอดตลาดไม่ส ามารถดาเนิ น การได้ในบางกรณี เนื่องจากมีจานวนผู้ มาประมูล จานวนมากขัดกับ
กฎกระทรวงหรือประกาศของจังหวัด ส่งผลให้การจาหน่ายพัสดุมีความล่าช้า
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1. คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปี รายงานผลการตรวจสอบ เจ้าหน้าที่เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
หรือผู้ได้รับมอบอานาจขออนุมัติให้จาหน่าย พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพฯ

2. หัวหน้าหน่วยงาน อนุมัติในหลักการให้จาหน่าย
และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพฯ
ไม่อนุมัติ
อนุมัติ
3. คณะกรรมการตรวจสอบสภาพฯ รายงานผลการตรวจสอบฯ และประเมินราคา
4. หน่วยงานจัดทาหนังสือขอตรวจสอบครุภัณฑ์เพื่อการจาหน่ายส่งให้กองบริหารการคลัง

5. กลุ่มบริหารพัสดุตรวจสอบความถูกต้อง
และจัดทาหนังสือแจ้งหน่วยงาน

ไม่ถูกต้อง
เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงานทบทวน

ไม่อนุมัติ

ถูกต้อง

6. หน่วยงานเสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติให้ขายพัสดุ
และแต่งตั้งคณะกรรมการจาหน่าย
อนุมัติ

7.1 คณะกรรมการฯ ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ดาเนินการขอยกเว้นระเบียบ
1)กัคณะกรรมการฯ
ต่อผู้ซื้อ
บกรมบัญชีติกดลาง

7.2 คณะกรรมการฯ ขายโดยวิธีทอดตลาด
นการขอยกเว้นระเบียบ าเนินการขาย
1) คณะกรรมการฯดาเนิ
ประกาศขายทอดตลาดและด
ดกัาเนิ
การขอยกเว้
บนกรมบั
ญชีนกระเบี
ลางยบ

ดาเนินการขอยกเว้นระเบียบ
2) หัวหน้าหน่วยงานอนุมัติรับราคาขาย กับกรมบัญชีกลาง
ไม่อนุมัติ

กับกรมบัญชีกลาง

อนุมัติ
3) รับชาระเงินจากผู้ซื้อ ส่งมอบพัสดุ นาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน
4) หน่วยงานจัดส่งรายงานการจาหน่ายพัสดุให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกองบริหารการคลัง
5) กลุ่มบริหารพัสดุตัดจาหน่ายในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง
กลุ่มบัญชีตัดจาหน่ายในระบบ GFMIS (ถ้ามี)
6) หน่วยงานลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน

แผนภาพที่ 10 ขั้นตอนในการจาหน่ายครุภัณฑ์
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จากแผนภาพที่ 10 อธิบายขั้นตอนในการจาหน่ายครุภัณฑ์ ได้ดังนี้
1. คณะกรรมการตรวจสอบพั ส ดุ ป ระจ าปี รายงานผลการตรวจสอบ พั ส ดุ ป ระจ าปี
พบว่ามีพัสดุชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หมดความจาเป็นหรือหากใช้ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่าย
มาก จานวนกี่รายการ ตามแบบฟอร์มรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปี (เอกสารแนบ 6) เจ้าหน้าที่เสนอ
หัวหน้ าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจขออนุมัติในหลักการให้ จาหน่ายพัสดุ พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคาพัสดุ
2. หั ว หน้ า หน่ ว ยงาน อนุ มั ติ ในหลั ก การให้ จ าหน่ า ยพั ส ดุ แ ละแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบสภาพพร้อมทั้งหาข้อเท็จจริงและประเมินราคาครุภัณฑ์ ที่ชารุด กรณีหั วหน้าหน่วยงานไม่อนุมัติ
ให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจาปีกลับไปทบทวน
3. คณะกรรมการตรวจสอบตรวจสอบสภาพพร้อมทั้งสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคา
ครุภัณฑ์ที่ชารุด รายงานผลการตรวจสอบสภาพพร้อมทั้ งสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคาครุภัณฑ์ ที่ชารุด
โดยหาข้อเท็จจริงของสาเหตุการชารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญหาย หากเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องจากการใช้งาน
ตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้ประเมินราคาขั้นต่าของพัสดุที่ชารุด แต่ละชนิด โดยกรณีที่เป็นพัสดุที่มี
การจาหน่ายเป็ นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพ
ปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทาการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสม กรณีที่เป็น
พัสดุที่ไม่มีการจาหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของพัสดุ อายุการใช้งาน สภาพและ
สถานที่ตั้งของพัสดุด้วยและวินิจฉัยว่าควรจาหน่ายด้วยวิธีใด รายงานผลให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับ
มอบอานาจพิจารณาสั่งการให้ดาเนินการจาหน่ายตามวิธีการใดการหนึ่งต่อไปได้ หากปรากฏว่าต้องหาตัวผู้รับ
ผิด ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือผู้ได้รับมอบอานาจแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาตัวผู้รับผิด จนได้
ข้อสรุปผลว่าต้องให้ผู้รับผิดชดใช้หรือไม่
4. หน่วยงานจัดทาหนังสือขอตรวจสอบครุภัณฑ์เพื่อการจาหน่ายส่งให้กองบริหารการคลัง
โดยแนบเอกสาร ดังนี้
4.1 หนังสือเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อลงนามคาสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจสอบ
สภาพพร้อมทั้งสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคาครุภัณฑ์ชารุด
4.2 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพพร้อมทั้ง สอบหาข้อเท็จจริงและ
ประเมินราคาครุภัณฑ์ชารุด
4.3 หนังสือรายงานผลการตรวจสอบสภาพพร้อมทั้ง สอบหาข้อเท็จจริงและประเมิน
ราคาครุภัณฑ์ทชี่ ารุดจากคณะกรรมการตรวจสอบสภาพพร้อมทั้งสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคาครุภัณฑ์
ชารุด
4.4 รายงานผลการตรวจสอบสภาพพร้อมทั้ งสอบหาข้อเท็ จจริงและประเมินราคา
ครุภัณฑ์ทชี่ ารุด (เอกสารแนบ 7)
5. กลุ่มบริห ารพัสดุ ตรวจสอบความถูกต้องและจัดทาหนังสื อแจ้งหน่วยงาน โดยกรณี
กลุ่มบริหารพัสดุตรวจสอบแล้วพบว่าเอกสารไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน จะดาเนินการประสานหน่วยงานให้จัดส่ง
เพิ่มเติม กรณีพบว่าเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน กลุ่มบริหารพัสดุ จะจัดทาหนังสือแจ้งให้หน่วยงานดาเนินการ
จาหน่ายพัสดุได้
6. หน่วยงาน เสนอหัวหน้าหน่วยงานอนุมัติให้ขายพัสดุและแต่งตั้งคณะกรรมการจาหน่าย
พัส ดุ โดยระบุ ว่าเป็ น การขายพัส ดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงหรือขายโดยวิธีทอดตลาด กรณี หั ว หน้ าหน่ วยงาน
ไม่อนุมัติ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุกลับไปทบทวน
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7. คณะกรรมการจาหน่ายพัสดุดาเนินการจาหน่ายพัสดุ โดยแบ่งออกเป็น 2 วิธี คือกรณี
ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง และกรณีขายโดยวิธีทอดตลาด
7.1 ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
1) คณะกรรมการจาหน่ายพัสดุติดต่อผู้ซื้ออย่างน้อย 3 ราย เพื่อเสนอราคาซื้อ ทั้งนี้
ผู้ซื้อต้องเสนอราคาซื้อไม่ต่ากว่าราคาที่ประเมินไว้ เมื่อได้ผู้ซื้อราคาสูงสุด ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับ
มอบอานาจอนุมัติราคาขาย
2) หั ว หน้ าหน่ว ยงานหรือ ผู้ ได้รับ มอบอ านาจพิ จารณาอนุ มัติรับ ราคาขาย กรณี
ไม่อนุมัติให้คณะกรรมการจาหน่ายพัสดุกลับไปทบทวน กรณีอนุมัติให้หน่วยงานจัดทาหนังสือแจ้งผู้ซื้อให้ชาระ
เงินค่าพัสดุทั้งจานวนและนาหลักฐานการชาระเงินให้หน่วยงาน หน่วยงานจัดทาหนังสือแจ้งให้ผู้ซื้อเข้าขนย้าย
พัสดุ
3) รับชาระเงินจากผู้ซื้อ ส่งมอบพัสดุ นาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบหลั ก ฐานการช าระเงิ น ของผู้ ซื้ อ ด าเนิ น การออกใบเสร็ จ รั บ เงิน ให้ กั บ ผู้ ซื้ อ ส่ ง มอบพั ส ดุ ให้ กั บ
ผู้ซื้อพร้อมจัดทาใบรับสิ่งของให้ผู้ซื้อลงนามไว้เป็นหลักฐาน รายงานผลการขายและส่งมอบพัสดุที่ชารุดพร้อม
แนบเอกสารหลักฐานให้หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจทราบ และนาส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน
4) หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการจาหน่ายพัสดุให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
และกองบริหารการคลังทราบ โดยจัดทาหนังสือรายงานผลการจาหน่ายพัสดุ พร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. เอกสารขั้นตอนการตรวจสภาพครุภัณฑ์ที่จะจาหน่าย
1.1 หนังสือเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อลงนามคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
ตรวจสอบสภาพพร้อมทั้งสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคาครุภัณฑ์ทชี่ ารุด
1.2 ส าเนาค าสั่ งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพพร้อ มทั้ ง สอบหา
ข้อเท็จจริงและประเมินราคาครุภัณฑ์ทชี่ ารุด
1.3 หนังสือรายงานผลการตรวจสอบสภาพพร้อมทั้งสอบหาข้อเท็จจริงและ
ประเมินราคาครุภัณฑ์ชารุด จากคณะกรรมการตรวจสอบสภาพพร้อมทั้งสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคา
ครุภัณฑ์ชารุด
1.4 รายงานผลการตรวจสอบสภาพพร้อมทั้งสอบหาข้อเท็จจริงและประเมิน
ราคาครุภัณฑ์ทชี่ ารุด (เอกสารแนบ 7)
2. เอกสารขั้นตอนรายงานผลการจาหน่าย
2.1 หนังสือเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขออนุมัติจาหน่ายพัสดุ พร้อมลงนาม
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจาหน่ายครุภัณฑ์ที่ชารุด
2.2 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจาหน่ายครุภัณฑ์ที่ชารุด
2.3 หนังสือรายงานผลการจาหน่ายครุภัณฑ์ที่ชารุดเพื่อตัดจาหน่ายออกจาก
ทะเบียนคุมทรัพย์สินของคณะกรรมการจาหน่ายครุภัณฑ์ที่ชารุดที่เสนอผู้ลงนามในคาสั่งทราบ
2.4 รายงานผลการจ าหน่ า ยครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ช ารุ ด เพื่ อ ตั ด จ าหน่ า ยออกจาก
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (เอกสารแนบ 8) ซึ่งคณะกรรมการจาหน่ายครุภัณฑ์ที่ชารุดได้ลงนามกากับในเอกสารทุกแผ่น
3. เอกสารขั้นตอนการนาส่งเงิน
3.1 สาเนาใบเสร็จรับเงิน
3.2 สาเนาใบแจ้งการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
3.3 สาเนา นส.01 และ SAP/R3
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3.4 สาเนา รายงานนาส่งเงิน นส.02-1 ในระบบ GFMIS และ SAP/R3
4. เอกสารการขายครุภั ณ ฑ์ ช ารุด ส าเนาบั ตรประชาชนของผู้ เสนอราคาซื้ อ
ครุภัณฑ์ชารุด
5. เอกสารอื่นๆ มีดังนี้
5.1 บันทึกการให้ถ้อยคาการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุครุภัณฑ์ชารุด
5.2 หนังสือติดต่อผู้ซื้อครุภัณฑ์ชารุด
5.3 รายชื่อผู้ดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ที่จาหน่าย
5.4 รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชารุด
5.5 ใบเสนอราคาการจาหน่ายครุภัณฑ์ที่ชารุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5.6 หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ถูกต้องให้ดาเนินการจาหน่ายได้
จากกลุ่มบริหารพัสดุ กองบริหารการคลัง กรมประมง
5.7 กลุ่มบริหารพัสดุตัดจาหน่ายในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง
วิธีการดาเนินการเหมือนภาพที่ 8 – 12 กลุ่มบัญชีตัดจาหน่ายในระบบ GFMIS (ถ้ามี)
5) กลุ่มบริหารพัสดุตัดจาหน่ายในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง กลุ่มบัญชี
ตัดจ าหน่ ายในระบบ GFMIS (ถ้ามี ) โดยในกรณี ค รุภั ณ ฑ์ ที่ ช ารุ ดเป็ น ครุภัณ ฑ์ ที่ ไม่มีรหั ส สิ น ทรัพ ย์ในระบบ
GFMIS กลุ่ ม บริ ห ารพั ส ดุ จ ะจั ด ท าหนั งสื อ แจ้ งหน่ ว ยงานทราบ กรณี ค รุภั ณ ฑ์ ที่ ช ารุ ด เป็ น ครุภั ณ ฑ์ ที่ มี ร หั ส
สินทรัพย์ในระบบ GFMIS จะจัดส่งข้อมูลกลุ่มบัญชีเพื่อดาเนินการตัดจาหน่ายในระบบ GFMIS และทาหนังสือ
แจ้งหน่วยงานต่อไป
6) หน่วยงานลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน
7.2 ขายโดยวิธีทอดตลาด
1) คณะกรรมการจาหน่ายพัสดุ ประกาศขายทอดตลาดและดาเนินการขาย เสนอ
หัวหน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจอนุมัติราคาขาย
2) หั ว หน้ าหน่ว ยงานหรือ ผู้ ได้รับ มอบอ านาจพิ จารณาอนุ มัติรับ ราคาขาย กรณี
ไม่อนุมัติให้คณะกรรมการจาหน่ายพัสดุกลับไปทบทวน กรณีอนุมัติให้หน่วยงานจัดทาหนังสือแจ้งผู้ซื้อให้ชาระ
เงินค่าพัสดุทั้งจานวนและนาหลักฐานการชาระเงิน ให้หน่วยงาน และหน่วยงานจัดทาหนังสือแจ้งให้ผู้ซื้อเข้า
ขนย้ายพัสดุ
3) รับชาระเงินจากผู้ซื้อ ส่งมอบพัสดุ นาเงินส่งเป็นรายได้แผ่นดิน โดยหน่วยงาน
ตรวจสอบหลั ก ฐานการช าระเงิ น ของผู้ ซื้ อ ด าเนิ น การออกใบเสร็ จ รั บ เงิน ให้ กั บ ผู้ ซื้ อ ส่ ง มอบพั ส ดุ ให้ กั บ
ผู้ ซื้ อ พร้ อ มจั ด ท าใบรั บ สิ่ งของให้ ผู้ ซื้ อลงนามไว้เป็ น หลั ก ฐาน รายงานผลการขายและส่ งมอบพั ส ดุ ที่ ช ารุด
พร้อมแนบเอกสารหลักฐานให้หวั หน้าหน่วยงานหรือผู้ได้รับมอบอานาจทราบ และนาส่งเงินเป็นรายได้แผ่นดิน
4) หน่วยงานจัดส่งรายงานผลการจาหน่ายพัสดุให้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
และกองบริหารการคลังทราบ โดยจัดทาหนังสือรายงานผลการจาหน่ายพัสดุพร้อมแนบเอกสารหลักฐาน ดังนี้
1. เอกสารขั้นตอนการตรวจสภาพครุภัณฑ์ที่จะจาหน่าย
1.1 หนั งสื อเสนอหั วหน้ าหน่วยงานเพื่ อลงนามคาสั่ งแต่งตั้ง คณะกรรมการ
ตรวจสอบสภาพพร้อมทั้งสอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคาครุภัณฑ์ชารุด
1.2 ส าเนาค าสั่ ง แต่ งตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพพร้ อ มทั้ ง สอบหา
ข้อเท็จจริงและประเมินราคาครุภัณฑ์ชารุด
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1.3 หนั งสื อ รายงานผลการตรวจสอบสภาพพร้ อมทั้ งหาข้ อ เท็ จจริงและ
ประเมินราคาครุภัณฑ์ที่ชารุดจากคณะกรรมการตรวจสอบสภาพพร้อมทั้ง สอบหาข้อเท็จจริงและประเมินราคา
ครุภัณฑ์ชารุด
1.4 รายงานผลการตรวจสอบสภาพพร้อมทั้งสอบหาข้อเท็จจริงและประเมิน
ราคาครุภัณฑ์ทชี่ ารุด (เอกสารแนบ 7)
2. เอกสารขั้นตอนรายงานผลการจาหน่าย
2.1 หนังสือเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่อขออนุมัติจาหน่ายพัสดุ พร้อมลงนาม
คาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจาหน่ายครุภัณฑ์ที่ชารุด
2.2 สาเนาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจาหน่ายครุภัณฑ์ที่ชารุด
2.3 หนังสือรายงานผลการจาหน่ายครุภัณฑ์ที่ชารุดเพื่อตัดจาหน่ายออกจาก
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ของคณะกรรมการจาหน่ายครุภัณฑ์ที่ชารุดที่เสนอผู้ลงนามในคาสั่งทราบ
2.4 รายงานผลการจ าหน่ า ยครุ ภั ณ ฑ์ ที่ ช ารุ ด เพื่ อ ตั ด จ าหน่ า ยออกจาก
ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (เอกสารแนบ 8) ซึ่งคณะกรรมการจาหน่ายครุภัณฑ์ที่ชารุดได้ลงนามกากับในเอกสารทุก
แผ่น
3. เอกสารขั้นตอนการนาส่งเงิน
3.1 สาเนาใบเสร็จรับเงิน
3.2 สาเนาใบแจ้งการชาระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์
3.3 สาเนา นส.01 และ SAP/R3
3.4 สาเนารายงานนาส่งเงิน นส.02-1 ในระบบ GFMIS และ SAP/R3
4. เอกสารการขายครุภั ณ ฑ์ ช ารุด ส าเนาบั ตรประชาชนของผู้ เสนอราคาซื้ อ
ครุภัณฑ์ชารุด
5. เอกสารอื่น ๆ มีดังนี้
5.1 บันทึกการให้ถ้อยคาการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีพัสดุครุภัณฑ์ชารุด
5.2 หนังสือติดต่อผู้ซื้อครุภัณฑ์ชารุด
5.3 รายชื่อผู้ดูสภาพพัสดุครุภัณฑ์ที่จาหน่าย
5.4 รายชื่อผู้ยื่นเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ชารุด
5.5 ใบเสนอราคาการจาหน่ายครุภัณฑ์ที่ชารุดโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
5.6 หนังสือแจ้งผลการตรวจสอบครุภัณฑ์ถูกต้องให้ดาเนินการจาหน่ายได้
จากกลุ่มบริหารพัสดุ กองบริหารการคลัง กรมประมง
5.7 กลุ่มบริหารพัสดุตัดจาหน่ายในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง
กลุม่ บัญชีตัดจาหน่ายในระบบ GFMIS (ถ้ามี)
5) กลุ่มบริหารพัสดุตัดจาหน่ายในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง กลุ่มบัญชี
ตัดจ าหน่ ายในระบบ GFMIS (ถ้ามี ) โดยในกรณี ค รุภั ณ ฑ์ ที่ ช ารุดเป็ น ครุภัณ ฑ์ ที่ ไม่มีรหั ส สิ น ทรัพ ย์ในระบบ
GFMIS กลุ่ ม บริ ห ารพั ส ดุ จ ะจั ด ท าหนั งสื อ แจ้ งหน่ ว ยงานทราบ กรณี ค รุภั ณ ฑ์ ที่ ช ารุ ด เป็ น ครุภั ณ ฑ์ ที่ มี ร หั ส
สินทรัพย์ในระบบ GFMIS จะจัดส่งข้อมูลกลุ่มบัญชีเพื่อดาเนินการตัดจาหน่ายในระบบ GFMIS และทาหนังสือ
แจ้งหน่วยงานต่อไป
6) หน่วยงานลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน
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ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการดาเนินการแก้ไข
ปัญหาอุปสรรค
การจัดทาคู่มืองานทะเบียนครุภัณฑ์ ของกรมประมง มีปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ
ดังนี้
1. การศึกษาพระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560
และระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่ าด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ พ.ศ.2560 ประกาศ
กฎกระทรวง หนังสือเวียน หลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่งเป็นกฎหมาย ระเบียบ วิธีปฏิบัติที่มีความซับซ้อน ทาให้ผู้ปฏิบัติงานต้องใช้ระยะเวลาในการศึกษา ทาความ
เข้าใจ และตีความ
2. การจั ด ท าแผนภ าพ แสดงขั้ น ตอน การท างาน (Flow chart) ให้ สอดคล้ อ งกั บ
พระราชบัญญัติว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ประกาศ กฎกระทรวง หนังสือเวียน หลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ ายตามงบประมาณ รวมทั้งกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง มีขั้นตอนการปฏิบัติงานหลาย
ขั้นตอน แต่ละกระบวนการมีขั้นตอนแตกต่างกัน และเกี่ยวข้องกับหลายหน่วยงานส่งผลให้มีความยุ่งยากในการ
จัดทา
3. ต้องศึกษาข้อมูลการปฏิบัติงานของหน่วยงานในสังกัดกรมประมงทั้งของส่วนกลางและ
ส่วนภูมิภาคมากกว่า 400 หน่วยงาน ซึ่งมีหน่วยงานหลายระดับ ประกอบด้วยหน่วยงานระดับหน่วยเบิกจ่าย
ระดับศูนย์ต้นทุน หน่วยงานย่อยที่ฝากเบิกกับหน่วยเบิกจ่ายสังกัดเดียวกัน และหน่วยงานย่อยที่ฝากเบิกกับ
หน่วยเบิกจ่ายต่างสังกัด ทาให้ต้องมีการจัดทาทะเบียนคุมที่ยุ่งยาก ซับซ้อน แตกต่ างจากระบบ GFMIS ซึ่งเป็น
ระดับ หน่ ว ยเบิ ก จ่ ายและศู น ย์ ต้ น ทุ น อี กทั้ งได้ รับ งบประมาณในการจั ดซื้ อ พั ส ดุที่ ห ลากหลายแตกต่ างกั น
การควบคุมและดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองจึงแตกต่างกันและมีความซับซ้อน ส่งผลให้ระดับปัญหาและ
ความซั บ ซ้ อ นแตกต่ างกั น รวมทั้ ง การด าเนิ น การบริห ารพั ส ดุ ต้ อ งด าเนิ น การทั้ งในระบบ GFMIS ระบบ
ฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง และทะเบียนคุมทรัพย์สินของหน่วยงาน
4. เจ้ าหน้ าที่ผู้ ป ฏิบั ติงานมีความรู้ความช านาญแตกต่างกัน ต้องใช้เวลาในการสร้างความ
เข้าใจ การตีความ เพื่อหาข้อสรุปประเด็นปัญหาในการกาหนดแนวทางการปฏิบัติงานให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน
ให้ครอบคลุมทุกประเด็น
5. เจ้ าหน้ าที่ผู้ป ฏิบั ติงานของหน่วยงานกรมประมงมีการเปลี่ ยนแปลงบ่อย ไม่ส ามารถให้
ข้อมูลที่ชัดเจน ครบถ้วน และครอบคลุมปัญหาที่แท้จริงได้ ขาดการส่งมอบงานที่ดีจากรุ่นสู่รุ่น ทาให้ขาดความ
ต่อเนื่องในการบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมของหน่วยงาน ส่งผลให้ข้อมูลในทะเบียนคุมไม่เป็นปัจจุบัน ข้อมูล
ที่สาคัญไม่ได้ถูกจัดเก็บเป็นแฟ้มถาวรห้ามทาลาย การจัดเก็บเอกสารหลักฐานไม่เป็นหมวดหมู่ยากต่อการค้นหา
ในกรณีเกิดปัญหาจึงไม่สามารถหาหลักฐานมาวิเคราะห์เพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างทันท่วงที
แนวทางการดาเนินการแก้ไข
1. ศึกษาระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับ แนวทางในการปฏิบัติงาน จากช่องทางต่าง ๆ ในเว็บไซต์
หรือสื่อที่เข้าใจง่าย ตรงประเด็นที่สนใจ และน่าติดตาม เช่น โครงการถ่ายทอดความรู้ผ่านสื่อออนไลน์ของ
กรมบัญชีกลาง สรุปประเด็นคาถาม-คาตอบ จากกรมบัญชีกลาง เป็นต้น
2. ตรวจสอบข้อมูลในระบบ GFMIS ระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง และจัดทาทะเบียน
คุมให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
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3. กรณีมีการโอน ย้ายหน่วยงาน หรือลาออก ให้จัดทารายการส่งมอบงานโดยละเอียดพร้อม
แฟ้ ม งานส าคั ญ ที่ จั ด เก็ บ เป็ น หมวดหมู่ สะดวกในการค้ น หา เสนอหั ว หน้ า หน่ ว ยงานเพื่ อ มอบหมายงาน
ให้ผู้ปฏิบัติงานคนต่อไปสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง
4. หน่ ว ยงานควรถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หนังสื อเวียน อย่างเคร่งครัด
ภายใต้กรอบระยะเวลาที่กาหนด
5. หน่วยงานควรตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง ครบถ้วน ด้วยความรอบคอบ ก่อนจัดส่งเอกสาร
ให้กองบริหารการคลัง
สรุปและข้อเสนอแนะ
สรุป
คู่มื อ งานทะเบี ย นครุ ภั ณ ฑ์ ข องกรมประมงฉบั บ นี้ มุ่ งเน้ น แสดงขั้น ตอนการก าหนดหมายเลข
ครุภัณฑ์ การตัดโอนครุภัณฑ์ การรับโอนครุภัณฑ์ การรับบริจาคครุ ภัณฑ์ และการจาหน่ายครุภัณฑ์ ได้อย่าง
เป็นระบบและมาตรฐานเดียวกัน เพื่อให้ทุกหน่วยงานถือปฏิบัติ โดยมีการกาหนดขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงานและ
เอกสารที่เกี่ยวข้องไว้อย่างชัดเจนให้สอดคล้องกับกฎหมาย ระเบียบ แนวทางปฏิบัติที่เปลี่ยนแปลงไป ซึ่งจะ
ส่ ง ผลให้ ข้ อ มู ล ทะเบี ย นครุ ภั ณ ฑ์ ในระบบฐานข้ อ มู ล สิ น ทรั พ ย์ ข องกรมประมงมี ค วามครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง
เป็นปัจจุบัน ผู้บริหารสามารถนาข้อมูลไปใช้ในการวางแผนบริหารงบประมาณ การจัดหาใหม่ทดแทน ซ่อมแซม
บารุงรักษา รวมถึงการควบคุมดูแล การใช้ประโยชน์จากครุภัณฑ์และการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล โดยมีข้อเสนอแนะในการควบคุมครุภัณฑ์ของกรมประมงให้มีประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น
ดังนี้
ข้อเสนอแนะ
1) เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรศึกษาระเบียบ กฎหมายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานมีความถูกต้อง สอดคล้องกับระเบียบที่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง และถือปฏิบัติตามคู่มือเพื่อให้
แนวทางในการปฏิบัติงานเป็นมาตรฐานเดียวกัน
2) เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานควรบันทึกข้อมูลในทะเบียนคุมสินทรัพย์ของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่
ของกลุ่มบริหารพัสดุควรบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมง ให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สามารถ
นาข้อมูลมาใช้ในการบริหารพัสดุได้ทันท่วงที และคอยตรวจสอบความถูกต้องระหว่างกันอย่างสม่าเสมอ
3) กองบริ ห ารการคลั งควรมี การติ ด ตาม ประเมิ น ผล การบริห ารพั ส ดุ ของกรมประมงอย่ าง
สม่าเสมอ เพื่อทราบปัญหาและอุปสรรคในการดาเนินการ และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที ส่งผล
ให้ ท ะเบี ย นครุ ภัณ ฑ์ ของกรมประมง มี ความถูกต้ องเป็น ปั จจุบั น การบริห ารพั ส ดุ มีความเหมาะสม คุ้ มค่ า
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อกรมประมง
4) กองบริหารการคลังควรจัดประชุมซักซ้อมความเข้าใจและทบทวนแนวทางในการบริหารพัสดุ
อย่างต่อเนื่อง และจัดทา Infographic แสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานและบริการให้คาปรึกษาด้านกฎระเบียบที่
สาคัญ ผ่านช่องทาง Helpdesk อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานมีความรู้ ความเข้าใจ สามารถ
ปฏิบัติงานได้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยเฉพาะผู้ที่เพิ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานใหม่
5) ผู้บริหารควรให้ความสาคัญและกากับดูแล สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานถือปฏิบัติตามกฎหมาย
ระเบียบ และแนวทางที่กาหนด
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6) กรมประมงควรสนั บ สนุ น งบประมาณงบลงทุ น เพื่ อ ปรั บ ปรุ ง ระบบฐานข้ อ มู ล สิ น ทรั พ ย์
กรมประมง ให้ รองรับ การปฏิบั ติงานในปั จจุบั นและแนวทางปฏิบั ติที่เปลี่ ยนแปลงไป ซึ่งในปั จจุบั น ระบบ
ฐานข้อมูลสินทรัพย์กรมประมงยังมีข้อจากัดในการปฏิบัติงานค่อนข้างมาก
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เอกสารอ้างอิง
ราชกิ จ จานุ เบกษา 2560 ระเบี ย บกระทรวงการคลั งว่าด้ ว ยการจัด ซื้อจั ดจ้างและการบริห ารพั ส ดุ ภ าครัฐ
ประกาศ เล่มที่ 134 ตอนพิเศษ 210 ง ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2560
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้ทางราชการ พ.ศ. 2526 ประกาศ ณ
วันที่ 19 พฤษภาคม 2526
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.4/ว 526 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2548 เรื่อง การโอนสินทรัพย์ระหว่างกรม
หนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 68 ลงวันที่ 29 เมษายน 2558 เรื่อง การปรับปรุงหลักการ
จาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
หนังสือสานักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0704/ว 37 ลงวันที่ 6 มกราคม 2559 เรื่อง แนวทางการพิจารณา
สิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
หนั งสื อคณะกรรมการวินิ จฉัยปั ญ หาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ด่ว นที่สุด ที่ กค (กวจ.)
0405.2/028463 ลงวั น ที่ 12 กรกฎาคม 2561 เรื่ อ ง ขอหารื อ การปฏิ บั ติ ต ามระเบี ย บ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการโอนพัสดุ
และการยืมพัสดุ
หนังสือกระทรวงคมนาคม ที่ คค 0205/ว 8175 ลงวันที่ 4 ตุลาคม 2561 แนวทางปฏิบัติการขายทอดตลาด
และการดาเนินการทางทะเบียนรถที่มีที่มาจากการขายทอดตลาดของส่วนราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
หนั งสื อคณะกรรมการวินิ จ ฉัย ปั ญ หาการจัดซื้อ จัดจ้างและการบริห ารพัส ดุ ภ าครัฐ ด่ว นที่ สุ ด ที่ กค(กวจ.)
0405.2/ว 546 ลงวันที่ 11 ธันวาคม 2561 เรื่อง ซ้อมความเข้าใจการจาหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 (3)
หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0410.3/ว 43 ลงวันที่ 29 มกราคม 2562 เรื่อง คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน
อาคาร และอุปกรณ์
หนั งสื อคณะกรรมการวินิ จฉัยปั ญ หาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริห ารพัส ดุภ าครัฐ ด่ว นที่สุด ที่ กค (กวจ.)
0405.2/ว 82 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดาเนินการจาหน่าย
พัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1)
ตารางแสดงอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาของสินทรัพย์ถาวร ของกรมประมง
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