ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
จัดทําโดย :
ฝ่ ายพัสดุ

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การจัดซือ้ จัดจ้ าง
ั ฑ์
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-15 การจําหน่ ายครุ ภณ
คําอธิบาย

วันที่ :

หน้ า : 1 จาก 3

กิจกรรม: การจําหน่ายครุภณ
ั ฑ์
เริ่มต้ น

1. จากการตรวจนับครุภณ
ั ฑ์ประจําปี เจ้ าหน้ าที่
พัสดุพิจารณาจําหน่ายครุภณ
ั ฑ์วา่ ครุภณ
ั ฑ์ใด
หมดความจําเป็ นหรื อหากใช้ ในหน่วยงานของรัฐ
ต่อไปจะสิ ้นเปลืองค่าใช้ จ่ายมาก และทําการ
เลือกวิธีจําหน่าย
2. ในกรณีการขายครุภณ
ั ฑ์ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
พิจารณาเข้ าเงื่อนไขการขายโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงประกอบไปด้ วย:
- การขายพัสดุครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาซื ้อหรื อได้ มา
รวมกันไม่เกิน 500,000 บาท
- การขายให้ แก่หน่วยงานของรัฐ หรื อองค์การ
สถานสาธารณกุศล
- การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น
โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้ แก่เจ้ าหน้ าที่
ของรัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ ไว้ ใช้ งานใน
หน้ าที่
3. ในกรณีที่ไม่เข้ าเงื่อนไข ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
ประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขาย
ทอดตลาด
4. ในกรณีที่เข้ าเงื่อนไข หรื อ ดําเนินการตามข้ อที่ 3
แล้ ว หรื อ กรณีโอนครุภณ
ั ฑ์(ให้ โอนแก่หน่วยงาน
ของรัฐ หรื อองค์การสถานสาธารณกุศล) ให้
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําบันทึกขออนุมตั ิจําหน่าย
ครุภณ
ั ฑ์ระบุเหตุผล

PM-12 การตรวจนับ
ครุภณ
ั ฑ์

กรณีตรวจนับแล้ วพิจารณา
ให้ จําหน่ายครุภณ
ั ฑ์
1. พิจารณาจําหน่าย
ครุภณ
ั ฑ์และ
เลือกวิธีการ

กรณีขายครุภณ
ั ฑ์

กรณีโอนครุภณ
ั ฑ์

2. พิจารณาเข้ าเงื่อนไข
การขายโดยวิธีเฉพาะ
เจาะจง

กรณีตดั จําหน่ายครุภณ
ั ฑ์เป็ นสูญ

ไป ข
หน้ า 3

เข้ าเงื่อนไข?

ไม่ใช่
3. ประเมินราคาทรัพย์สิน
ก่อนการประกาศขาย
ทอดตลาด ราคาประเมิน

ใช่

ครุภณ
ั ฑ์

4. จัดทําบันทึกขออนุมตั ิ
จําหน่ายครุภณ
ั ฑ์
ระบุเหตุผล บันทึกขออนุมตั ิ
จําหน่ายครุภณ
ั ฑ์

ไป ก
หน้ า 2

เริ่มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
จัดทําโดย :

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การจัดซือ้ จัดจ้ าง
ั ฑ์
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-15 การจําหน่ ายครุ ภณ
คําอธิบาย

วันที่ :

ฝ่ ายพัสดุ

กิจกรรม: การจําหน่ายครุภณ
ั ฑ์(ต่อ)

หน้ า : 2 จาก 3

ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA

จาก ก
หน้ า 1

5. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิการ
จําหน่ายครุภณ
ั ฑ์ตาม DOA พร้ อมแนบราคา
ประเมินประกอบการอนุมตั ิ
6. ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA พิจารณาอนุมตั ิ
7. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแก้ ไขบันทึก
ขออนุมตั ิจําหน่ายครุภณ
ั ฑ์หรื อราคาประเมิน
ครุภณ
ั ฑ์
8. ในกรณีที่อนุมตั ิ ผู้มีอํานาจอนุมตั ิตาม DOA ลง
นามอนุมตั ิในบันทึกขออนุมตั ิจําหน่ายครุภณ
ั ฑ์
9. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุปรับปรุงฐานข้ อมูลครุภณ
ั ฑ์บน
ระบบ ERP
10. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั เก็บบันทึกขออนุมตั ิจําหน่าย
ครุภณ
ั ฑ์และราคาประเมินครุภณ
ั ฑ์ไว้ ในแฟ้ม
เอกสาร โดยเรี ยงตามเลขที่ครุภณ
ั ฑ์
11. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแจ้ งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ ทราบภายใน 30 วัน

5. เสนอผู้มีอํานาจ
อนุมตั ิการจําหน่าย
ครุภณ
ั ฑ์ บันทึกขออนุมตั ิ ราคาประเมิน
จําหน่ายครุภณ
ั ฑ์

6. พิจารณา
อนุมตั ิ

ครุภณ
ั ฑ์*

7. แก้ ไขเอกสารที่
ไม่ได้ รับการอนุมตั ิ

ไม่ใช่

บันทึกขออนุมตั ิ ราคาประเมิน
ั ฑ์*
จําหน่ายครุภณ
ั ฑ์ ครุภณ

ใช่

ERP

8. ลงนามอนุมตั ิใน
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง

9. ปรับปรุงฐานข้ อมูล
ครุภณ
ั ฑ์

หมายเหตุ
*แนบราคาประเมินครุภณ
ั ฑ์ประกอบการอนุมตั ใิ น
กรณีการขายโดยวิธีทอดตลาด

อนุมตั ิ?

บันทึกขออนุมตั ิ
จําหน่ายครุภณ
ั ฑ์

10. จัดเก็บ
เอกสารไว้ ใน บันทึกขออนุมตั ิ ราคาประเมิน
แฟ้มเอกสาร จําหน่ายครุภณ
ั ฑ์*
ั ฑ์ ครุภณ
11. แจ้ งสตง.
ให้ ทราบ
ภายใน 30 วัน

เลขที่

ไป ค
หน้ า 3

เริ่มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

สํานักงานส่ งเสริมการจัดประชุม กระบวนการหลัก : การจัดซือ้ จัดจ้ าง
ั ฑ์
และนิทรรศการ(องค์ การมหาชน) กระบวนการย่ อย : PM-15 การจําหน่ ายครุ ภณ
คําอธิบาย
กิจกรรม: การตัดจําหน่ายครุภณ
ั ฑ์เป็ นสูญ
12. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุพิจารณาตัดจําหน่ายครุภณ
ั ฑ์
เป็ นสูญ ในกรณีที่พสั ดุสญ
ู ไปโดยไม่ปรากฏตัว
ผู้รับผิดหรื อมีตวั ผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ ได้
หรื อมีตวั พัสดุอยูแ่ ต่ไม่สมควรดําเนินการ
จําหน่ายครุภณ
ั ฑ์
13. ในกรณีที่มีการตัดจําหน่ายครุภณ
ั ฑ์เป็ นสูญ ให้
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทําบันทึกขออนุมตั ิตดั จําหน่าย
ครุภณ
ั ฑ์เป็ นสูญพร้ อมระบุเหตุผลประกอบ
14. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเสนอผู้มีอํานาจอนุมตั ิการตัด
จําหน่ายครุภณ
ั ฑ์เป็ นสูญ
15. ผอ.ฝ่ ายพัสดุพิจารณาอนุมตั ิ
16. ในกรณีที่ไม่อนุมตั ิ ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแก้ ไข
บันทึกขออนุมตั ิตดั จําหน่ายครุภณ
ั ฑ์เป็ นสูญ
17. ในกรณีที่อนุมตั ิ ผอ.ฝ่ ายพัสดุ ลงนามอนุมตั ิใน
บันทึกขออนุมตั ิตดั จําหน่ายครุภณ
ั ฑ์เป็ นสูญ
18. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุปรับปรุงฐานข้ อมูลครุภณ
ั ฑ์บน
ระบบ ERP
19. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั เก็บบันทึกขออนุมตั ิตดั
จําหน่ายครุภณ
ั ฑ์เป็ นสูญไว้ ในแฟ้มเอกสาร โดย
เรี ยงตามเลขที่ครุภณ
ั ฑ์
20. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแจ้ งสํานักงานตรวจเงินแผ่นดิน
ให้ ทราบภายใน 30 วัน

จาก ข
หน้ า 1

ไม่ใช่

ผู้รับผิดชอบกระบวนการ :
จัดทําโดย :

วันที่ :

ฝ่ ายพัสดุ

หน้ า : 3 จาก 3
ผอ.ฝ่ ายพัสดุ

12. พิจารณาตัด
จําหน่ายครุภณ
ั ฑ์
เป็ นสูญ

ตัดจําหน่าย?

ใช่
13. จัดทําบันทึกขออนุมตั ิ
ตัดจําหน่ายครุภณ
ั ฑ์
มตั ิตดั
เป็ นสูญพร้ อม บัจํนาทึหน่กขออนุ
ายครุภณ
ั ฑ์
ระบุเหตุผล
เป็ นสูญ
14. เสนอผู้มีอํานาจ
อนุมตั ิการตัดจําหน่าย
ครุภณ
ั ฑ์เป็ นสูญ บันทึกขออนุมตั ิตดั

15. พิจารณา
อนุมตั ิ*

จําหน่ายครุภณ
ั ฑ์
เป็ นสูญ

16. แก้ ไขบันทึกขออนุมตั ิ
ตัดจําหน่าย
ครุภณ
ั ฑ์เป็ นสูญ บันทึกขออนุมตั ิตดั

ไม่ใช่

จําหน่ายครุภณ
ั ฑ์
เป็ นสูญ

ใช่

ERP

17. ลงนามอนุมตั ิใน
เอกสารที่เกี่ยวข้ อง

18. ปรับปรุงฐานข้ อมูล
ครุภณ
ั ฑ์

หมายเหตุ
*ในกรณีที่ครุภณ
ั ฑ์มีราคาซื ้อเกิน 1,000,000 บาท
ให้ อยูใ่ นอํานาจของกระทรวงการคลังเป็ นผู้อนุมตั ิ

อนุมตั ิ?

บันทึกขออนุมตั ิตดั
จําหน่ายครุภณ
ั ฑ์
เป็ นสูญ

19. จัดเก็บ
เอกสารไว้ ใน บันทึกขออนุมตั ิตดั
ภณ
ั ฑ์
แฟ้มเอกสาร จําหน่เป็านยครุ
สูญ
จาก ค
หน้ า 2

เลขที่

20. แจ้ งสตง.
ให้ ทราบ
ภายใน 30 วัน
จบ

เริ่มต้ น เริ่มต้ น
จบ

จบ

ฐานข้ อมูล Shared drive

 ระบบที่อาจจะเกี่ยวข้อง
PS

System

การปฏิบตั ิงานผ่านระบบ
คอมพิวเตอร์

การเชื่อมต่อภายในหน้ า
เดียวกัน

การปฏิบตั ิงานด้ วยมือ

การเชื่อมต่อระหว่างหน้ า

e

เอกสาร/รายงาน

การตัดสินใจ/ทางเลือก

แฟ้มเอกสาร

เอกสาร/รายงาน
อิเล็กโทรนิกส์

กระบวนการที่เกี่ยวข้ อง

เงินสด/เช็ค

