
 

   โดย กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ส.ค.59 

 

หน่วยรับผิดชอบ กรมแผนการช่าง 
ข้อก าหนดและตัวช้ีวัดส าคัญ  need / ข้อกฎหมาย /ประสิทธิภาพ/คุ้มค่า 

 

ชื่อกระบวนการย่อย CP3.5 การจ าหน่าย (WORK FLOW) 
หน่วยรับผิดชอบ กรมแผนการช่าง  

ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาและข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อก าหนด 

1.  - พัสดุสาย อร. ที่มีทะเบียนครุภัณฑ์/ทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน ตามอัตราของหน่วย 
 

 - ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2553 
 

 

 

กผช.อร. 

2.  - การด าเนินการขอรับการซ่อมท าของหน่วย
ครอบครองพัสดุเม่ือพัสดุช ารุดเสียหาย 
 
 
 
 
 
 
 

 - ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2553 
 

หน่วยผู้ครอบครองพัสดุ 

ก 

 

หน่วยเสนอขอรับการซ่อมท า  

พัสดุสาย อร. ที่มีทะเบียน
ครุภัณฑ์/ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 



 

   โดย กรมแผนการช่าง กรมอู่ทหารเรือ ส.ค.59 

 

ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาและข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อก าหนด 

3.  - หน่วยซ่อมพัสดุตามพื้นที่พิจารณาด าเนินการ
ซ่อมท า 
- ถ้าซ่อมท าไม่ได้ หรือไม่คุ้มค่า ด าเนินการต่อใน
การจ าหน่ายพัสดุ 
- ถ้าซ่อมท าได้ ด าเนินการซ่อมท าและส่งคืนหน่วย
ผู้ครอบครอง 

 - ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2553 
 

หน่วยซ่อมตามพื้นที่ 

4.  - หน่วยผู้ครอบครองพัสดุที่ช ารุดแต่งตั้ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงคณะกรรมการ
สอบหาข้อเท็จจริงด าเนินการสอบหาข้อเท็จจริง
กรณีพัสดุช ารุดพร้อมทั้งเสนอแนะให้จ าหน่ายหาก
เห็นว่าเหมาะสมและถูกหลักเกณฑ์ 

 

 

 - ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2553 
 

หน่วยผู้ครอบครองพัสดุ 

ก 

 

การด าเนินการจ าหน่ายพัสดุสาย อร. ของหน่วย
ผู้ครอบครอง 

ข 

 

หน่วยซ่อม
ตามพื้นท่ี 

 

ด าเนินการซ่อมท าและส่งคืน
หน่วยผู้ครอบครอง 
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ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาและข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อก าหนด 

5.  - หน่วยผู้ครอบครองพัสดุที่ช ารุด ด าเนินการทาง
ธุรการเพื่อเสนอ อร. เพื่อด าเนินการจ าหน่าย 

7 - ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2553 
 

หน่วยผู้ครอบครองพัสดุ 

6.  - กผช.อร. พิจารณาการจ าหน่ายตามระเบียบฯ  

- ถ้าถูกต้องตามระเบียบด าเนินการต่อในจ าหน่าย  

- ถ้าไม่ถูกต้องตามระเบียบ ส่งคืนหน่วยเพื่อ
ด าเนินการแก้ไขให้ถูกต้องตามระเบียบฯ  

1 - ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2553 
 

กผช.อร. 

ข 

 

หน่วยเสนอ อร.เพื่อด าเนินการจ าหน่าย  

ค 

 

กผช.อร. 
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ขั้น
ที่ 

ผังกระบวนการ รายละเอียดงาน 
ระยะเวลาและข้อก าหนดที่ส าคัญ 

ผู้รับผิดชอบ 
ระยะเวลา ข้อก าหนด 

7.  - การด าเนินการทางธุรการในการจ าหน่ายพัสดุ
สาย อร. 

7 - ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2553 
 

กผช.อร. 

8.  - พัสดุสายอร. ดังกล่าวถูกจ าหน่ายออกจากบัญชี 
รอหน่วยเสนอเพื่อจัดหาทดแทนของเดิม  

 - ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2535 และที่
แก้ไขเพ่ิมเติม 
- ระเบียบ ทร. ว่าด้วยการ
พัสดุ พ.ศ.2553 
 

กผช.อร. 

 

การจ าหน่ายพัสดุสาย อร. (งานธุรการ)  

 

ค 

 

พัสดุสาย อร. ที่ถูกจ าหน่ายออก
จากบัญชี 


