
 

 

 

 

 

 

คู่มือการใช้งานระบบทะเบยีนสินทรัพย์ 

การจ าหน่ายครภัุณฑ์หรือรถยนต์ 

ส าหรับอ าเภอ 

 

 

                      

    

    ศูนย์สารสนเทศ        กองคลัง  

             มกราคม ๒๕๕๗ 



                                   กระบวนการจ าหน่ายครุภัณฑ์หรือรถยนต์ 

                                                     อ าเภอ 
                                                            .............................. 
 

 

 
 

 

             
         

                                 

                   เพ่ิมรายการ 

                                                                       ลบรายการ 

 

                                                   ถูกต้อง 
 

                                                

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 เลือกหัวข้อ “เลือกรายการครุภัณฑ์/รถยนต์ที่จะจ าหน่าย” 

ต้องเลือกให้ครบทุกรายการ และจดเลขที่อ้างอิงการจ าหน่าย 

เลือกหัวข้อ “พิมพ์รายงานการจ าหน่ายครุภัณฑ์” 

ตรวจสอบรายการครุภัณฑ/์รถยนต์ที่จะจ าหน่าย 

ต้องครบทุกรายการที่จะจ าหน่าย 

เลือกหัวข้อ “บันทึกรายละเอียดการจ าหน่ายครุภัณฑ์” 

ต้องบันทึกให้ครบทุกรายการ 

ท าหนังสือถึงจังหวัด 

ให้ใส่เลขท่ีอ้างอิงการจ าหน่ายในหนังสือ และส่งรายงานที่พิมพ์จากหัวข้อ  “พิมพ์รายงานการจ าหน่ายครุภัณฑ์” 

 

จังหวัด 

ตรวจสอบเอกสาร และข้อมูลการจ าหน่ายตามเลขท่ีอ้างอิงการจ าหน่าย 

ใน “ระบบทะเบียนสินทรัพย์”  และท าหนังสือขออนุมัติการจ าหน่ายครุภัณฑ์/รถยนต์ 

จังหวัดได้รับหนังสืออนุมัติการจ าหน่ายครุภัณฑ์/รถยนต์  “บันทึกผลการพิจารณาของคณะกรรมการ” 

ทุกรายการในเลขท่ีอ้างอิงการจ าหน่ายของอ าเภอ จะถูกจ าหน่ายออกจากระบบทะเบียนสินทรัพย์ 

อ าเภอได้รับแจ้งจากจังหวัด เลือกหัวข้อ “รายการครุภัณฑ์ที่จ าหน่าย (รหัสอ้างอิงการจ าหน่าย)”  

เลขที่อ้างอิงการจ าหน่ายนั้น  ปุ่ม     จะเป็นสีเทา แสดงว่าได้จ าหน่ายเรียบร้อยแล้ว 

เลือกหัวข้อ “รายการครุภัณฑ์ที่จ าหน่าย 

                (รหัสอ้างอิงการจ าหน่าย)” 

เลือกเลขที่อ้างอิงการจ าหน่าย 

  ๑. เลือกรายการครุภัณฑ์ที่ต้องการเพ่ิม 

  ๒. ลบรายการที่ต้องการยกเลิกการจ าหน่าย 

 

เมื่อได้รับแจ้งจากจังหวัดให้ด าเนินการจ าหน่ายครภุัณฑ์หรือรถยนต์ 

Login เข้าระบบทะเบียนสินทรัพย์ เลือกหัวข้อ “ซ่อม/ยืม/โอน/จ าหน่าย” 



              2 

ขั้นตอนการจ าหน่ายครุภัณฑ์หรือรถยนต ์

อ าเภอ 
............................... 

    เข้าระบบทะบียนสินทรัพย์   http://asset.doae.go.th 

    เลือกหัวข้อ “ซ่อม/ยืม/โอน/จ าหน่าย”  แสดงหน้าจอ ดังนี้ 

 
 

    ๑.  เลือกหัวข้อ “เลือกรายการครุภัณฑ์ที่จะจ าหน่าย”  สามารถเลือกหัวข้อตามที่ต้องการ กดปุ่ม  

จะแสดงหน้าจอ ดังนี้ 

 

แสดง 
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- เลือกรายงานครุภัณฑ์ท่ีต้องการจ าหน่าย เมื่อเลือกครบแล้ว กดปุ่ม                  และให้เลื่อนหน้าจอมาด้านล่าง 

จะแสดงหน้าจอ ดังนี้ 

 
 

- ตรวจสอบรายการครุภัณฑ์/รถยนต์ที่เลือก ต้องครบทุกรายการครุภัณฑ์/รถยนต์ที่จะท าการจ าหน่าย สามารถเลือก

เพ่ิม หรือลบออกได้ และให้จดเลขที่อ้างอิงการจ าหน่าย  เช่น  10703-9/2556  ความหมาย   

10703  คือ  รหัสหน่วยงาน  เดิมไม่มีรหัสหน่วยงาน ท าให้เลขที่อ้างอิงการจ าหน่ายซ้ า 

                    9         คือ  การจ าหน่ายครั้งที่ 9  ของหน่วยงาน  ในปีงบประมาณ 2556 

          2556    คือ  ปีงบประมาณ 2556 

เมื่อตรวจสอบว่าถูกต้องและครบถ้วนแล้ว  ให้กดปุ่ม                       เมื่อกดปุ่ม “จ าหน่าย” แล้ว จะไม่สามารถเลือก

รายการครุภัณฑ์/รถยนต์เพ่ิมอีกได้ในหัวข้อนี้ หากต้องการเพ่ิมหรือต้องการลบ ต้องท าในหัวข้อ “รายการครุภัณฑ ์

ที่จ าหน่าย (รหัสอ้างอิงการจ าหน่าย)”  ทั้งนี้ จังหวัดต้องยังไม่ได้บันทึกผลการพิจารณาของคณะกรรมการ   

 ๒.  เลือกหัวข้อ “พิมพ์รายงานการจ าหน่ายครุภัณฑ์”  ควรพิมพ์รายงานออกมาตรวจสอบ แสดงหน้าจอ ดังนี้ 

 

เลือก 

จ าหน่าย 
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 ๓.  เลือกหัวข้อ “บันทึกรายละเอียดการจ าหน่ายครุภัณฑ์”   

          ให้เลือกเลขที่อ้างอิงการจ าหน่าย กดปุ่ม                  จะแสดงหน้าจอ ดังนี้     

 
 

ให้บันทึกรายละเอียดครุภัณฑ์หรือรถยนต์ที่จะจ าหน่าย ให้ครบทุกรายการ  เสร็จแล้วกดปุ่ม                     

กรณีอยู่ในขั้นตอนนี้ สามารถยกเลิกรายการครุภัณฑ์หรือรถยนต์ที่เลือก โดยกดปุ่ม “ลบ” อยู่ทางขวามือ เมื่อลบรายการ

ครภุัณฑ์แล้ว จะท าให้รายการครุภัณฑ์นั้นไม่ถูกจ าหน่าย  ถ้าลบทุกรายการ จะเป็นการยกเลิกการจ าหน่าย และเลขที่ 

อ้างอิงการจ าหน่ายดังกล่าวจะถูกลบออกจากระบบ  การบันทึกรายละเอียดครุภัณฑ์หรือรถยนต์ที่จะจ าหน่าย ต้อง 

บันทึกให้ครบทุกรายการ ถ้าหากไม่บันทึกข้อมูลในหัวข้อนี้  จังหวัดจะไม่สามารถบันทึกข้อมูลในหัวข้อ “บันทึกผล 

การพิจารณาของคณะกรรมการ” 

  เมื่อบันทึกหัวข้อนี้เสร็จแล้ว ให้ท าหนังสือถึงจังหวัดแจ้งการจ าหน่าย และให้ใส่เลขที่อ้างอิงการจ าหน่าย 

ในหนังสือด้วย พร้อมทั้งส่งรายงานที่พิมพ์จากหัวข้อ  “พิมพ์รายงานการจ าหน่ายครุภัณฑ์” เมื่อส่งหนังสือแล้ว ห้ามแก้ไข 

หรือลบข้อมูลใดๆ ตามเลขที่อ้างอิงการจ าหน่ายในหนังสือ 

 

 

 

 

แสดง 

บันทึก 
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 หัวข้อที่  ๔  ด าเนินการโดยจังหวัด  อ าเภอจะไม่มีหัวข้อนี้ 

               จังหวัดจะด าเนินการบันทึกข้อมูลให้ทุกอ าเภอในจังหวัด เมื่อได้รับการอนุมัติการจ าหน่ายแล้ว 

๔.  เลือกหัวข้อ “บันทึกผลการพิจารณาของคณะกรรมการ”  ท าหัวข้อนี้เมื่ออ าเภอได้บันทึกรายละเอียด 

ครุภัณฑ์หรือรถยนต์ที่จะจ าหน่ายเสร็จแล้ว ตามข้อ ๓ และได้รับหนังสือจากกรมส่งเสริมการเกษตรแจ้งใหส้ามารถ 

ด าเนินการจ าหน่ายได้  เลือกเลขที่อ้างอิงการจ าหน่าย  กดปุ่ม                 จะแสดงหน้าจอ ดังนี้ 

 

 
 

 

ให้บันทึกข้อมลูอนุมัติการจ าหน่ายครุภัณฑ์หรือรถยนต์ให้ครบ  กดปุ่ม                     ข้อมูลครุภัณฑ์/รถยนต์ 

ทุกรายการตามเลขที่อ้างอิงการจ าหน่าย จะถูกจ าหน่ายออกจากระบบ  จบการด าเนินการตามเลขที่อ้างอิงการจ าหน่าย

ดังกล่าว การจ าหน่ายครุภัณฑ์หรือรถยนต์ทุกครั้ง จะต้องด าเนินการจนจบขั้นตอนนี้  

  เมื่อจังหวัดได้ด าเนินการตามขั้นตอนนี้เสร็จแล้ว จะต้องแจ้งให้ทุกอ าเภอทราบ 

 

 

 

 

 

 

แสดง 

บันทึก 
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 ๕.  เลือกหัวข้อ “รายการครุภัณฑ์ที่จ าหน่าย (รหัสอ้างอิงการจ าหน่าย)”  หรือหัวข้อ “แสดงข้อมูลการ

จ าหน่าย”  เมื่อต้องการเพ่ิม หรือยกเลิกรายการครุภัณฑ์ท่ีจะจ าหน่าย หรือยกเลิกการจ าหน่ายทุกรายการตามเลขท่ี 

อ้างอิงการจ าหน่าย ทั้งนี้ จะสามารถยกเลิกได้เมื่อยังไม่ได้บันทึกข้อมูล หัวข้อ “บันทึกผลการพิจารณาของคณะกรรมการ”   

แสดงหน้าจอ ดังนี้ 

 
 

ปุ่ม                                     เป็นสีแดงสามารถลบได้ ถ้าเป็นสีเทาจะไม่สามารถแก้ไข หรือลบได้ เนื่องจากได้บันทึกข้อมูลหัวข้อ “บันทึกผล

การพิจารณาของคณะกรรมการ”  แล้ว 
 

เลือกปุ่ม “จัดการข้อมูล” แสดงหน้าจอ ดังนี้ 

 
 

สามารถเลือกรายการเพ่ิม หรือลบรายการเพ่ือยกเลิกการจ าหน่ายรายการนั้น 



 

 

                                   ด าเนินการจดัท าโดย 
 

   นางสวุรรณี  ศิรริัตนภิญโญ    ผู้อ านวยการกลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ  

   นายกติิศักดิ์  ปญัญาทรานนท์    นักวิชาการคอมพิวเตอรป์ฏิบัติการ กลุม่ฐานขอ้มูลสารสนเทศ 

   นางวีรดา  แสงอรุณ     หัวหน้าฝา่ยพัฒนาและบริหารสินทรัพย ์

 

 

                                         ที่ปรึกษา 
 

                             นางพัชรินทร์ นาคะประวิง ผู้อ านวยการศูนย์สารสนเทศ 

                             นางกุลฤดี พัฒนะอิ่ม               รักษาการผู้อ านวยการกองคลัง 

 

 

 

ต้องการสอบถาม กฎระเบยีบครุภัณฑ์ รถยนต์ ที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 

ติดต่อ  ฝ่ายพัฒนาและบริหารสินทรัพย์ กองคลัง  โทรศพัท์  ๐ ๒๙๔๐ ๕๗๒๒ , ๐ ๒๙๔๐ ๖๐๔๖ 

 

ต้องการสอบถาม  การใชร้ะบบทะเบียนสินทรัพย์ และมีปัญหาการใชร้ะบบงาน 

ติดต่อ กลุ่มฐานข้อมูลสารสนเทศ  ศนูย์สารสนเทศ  โทรศัพท์  ๐ ๒๙๔๐ ๖๐๗๑ , ๐ ๒๙๔๐ ๖๐๒๘ 

 


