
บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ  กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง  โทร. ๑๒๖๐, ๐ ๒๕๗๙ ๕๒๑๓                                       

ที ่ {BookID} วันที ่ {BookDate} 

เรื่อง   การส ารวจตรวจสอบข้อมูลรถราชการในระบบครุภัณฑ์ Online             

เรียน   ผู้อ านวยการกองคลัง   

ตามที่กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมจัดท าทะเบียนคุมครุภัณฑ์  
ในระบบครุภัณฑ์ Online  พร้อมทั้งด าเนินการแก้ไข/เปลี่ยนแปลง/ยกเลิกข้อมูลในระบบครุภัณฑ์  Online 
ให้กับหน่วยงานส่วนกลาง และส่วนภูมิภาค นั้น 

กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง ตรวจสอบแล้วพบว่าข้อมูลรถราชการของหน่วยงานต่างๆ    
ในระบบครุภัณฑ์ Online ยังมีความคลาดเคลื่อน ไม่เป็นปัจจุบัน การลงรหัสครุภัณฑ์ไม่ถูกต้องตามประเภท
และลักษณะรถยนต์ที่ก าหนด ท าให้ไม่สามารถน าข้อมูลมาสรุปเสนอต่อผู้บริหารได้ เพ่ือใช้ประกอบในการ
พิจารณาการบริหารจัดการรถราชการของกรมฯ ดังนั้น เพ่ือให้ข้อมูลดังกล่าวถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
จ าเป็นต้องมีการส ารวจ/แก้ไขข้อมูลรถราชการในระบบครุภัณฑ์  Online ของหน่วยงานส่วนกลางและ         
ส่วนภูมิภาค โดยขอให้หน่วยงานส ารวจและรายงานข้อมูลรถราชการที่อยู่ในความครอบครองดูแลในระบบ
ครุภัณฑ์ Online ลงในแบบฟอร์มที่ก าหนด (ตามเอกสารแนบ) ส่งกลับมายัง  กลุ่มบริหารสินทรัพย์ กองคลัง 
ผ่านทาง Intranet ของเว็บไซต์กรมพัฒนาที่ดิน โปรแกรมฐานข้อมูลครุภัณฑ์และสิ่งปลูกสร้าง เลือก เมนูย่อย 
“รายงานต่างๆ ของรถราชการ” ภายในวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๕   

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งให้หน่วยงานส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ทราบและ
ด าเนินการต่อไป 

                

{Rank} {Signature} 

{PersonName}  
{PositionName1}  

 
 

 
 

 

{XXXXXXXXXXXXX}กษ ๐๘๐๓.๐๘/๗๙๖ {XXXXXXXXXXXXX}๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

{XXXXX} {XXXXXXXXXXXXX}

{XXXXXXXXXXXXX}
{XXXXXXXXXXXXX}(นางธนภร ฉิมพัด)

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์



ที่ กษ ๐๘๐๓.๐๘/๗๙๖ ลงวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง การสำรวจตรวจสอบข้อมูลรถราชการในระบบครุภัณฑ์ Online

ความเร่งด่วน      ปกติ

การดำเนินการ

หน้า  ๑  จาก  ๑๕

ส่งจาก: กลุ่มบริหารสินทรัพย์

ผู้ส่ง: นางธนภร ฉิมพัด

วันเวลาส่ง: ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๓:๕๕

เรียน  ผอ.กค.

  เพื่อโปรดทราบ และเห็นควรแจ้งให้หน่วยงานส่วนกลาง

ส่วนภูมิภาค ทราบและดำเนินการต่อไป

( นางธนภร ฉิมพัด )

ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารสินทรัพย์

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๓:๕๕

กองคลัง

เลขรับ   ๑๔๕๖๗

วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕

เวลา ๑๔:๒๐

ส่งจาก: กองคลัง

ผู้ส่ง: นางสาวพัชรา ลาภตระกูล

วันเวลาส่ง: ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๔:๔๘

เรียน ผอ.กอง/สำนัก ส่วนกลาง, ผอ.สพข.๑-๑๒

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและ

แจ้งหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๓๒

กองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน

เลขรับ   ๔๖๕๖

วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕

เวลา ๑๔:๕๙

ส่งจาก: กองคลัง

ผู้ส่ง: นางสาวพัชรา ลาภตระกูล

วันเวลาส่ง: ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๔:๔๘

เรียน ผอ.กอง/สำนัก ส่วนกลาง, ผอ.สพข.๑-๑๒

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและ

แจ้งหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๓๒

กองการเจ้าหน้าที่

เลขรับ   ๘๔๖๓

วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕

เวลา ๑๔:๔๙

ส่งจาก: กองคลัง

ผู้ส่ง: นางสาวพัชรา ลาภตระกูล

วันเวลาส่ง: ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๔:๔๘

เรียน ผอ.กอง/สำนัก ส่วนกลาง, ผอ.สพข.๑-๑๒

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและ

แจ้งหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๓๒

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๙

เลขรับ   ๖๒๗๖

วันที่ ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕

เวลา ๑๕:๓๐

ส่งจาก: กองคลัง

ผู้ส่ง: นางสาวพัชรา ลาภตระกูล

วันเวลาส่ง: ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๔:๔๘

เรียน ผอ.กอง/สำนัก ส่วนกลาง, ผอ.สพข.๑-๑๒

เพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการและ

แจ้งหน่วยงานในสังกัดที่เกี่ยวข้องต่อไป

( นางกัญญาภัค ทองจันทร์ )

ผู้อำนวยการกองคลัง

๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ เวลา ๑๔:๓๒

สำนักงานเลขานุการกรม

เลขรับ   ( รอรับ )

วันที่

เวลา

ผู้พิมพ์ สุรเชษฐ์ กุลจรัสวิรุฬห์ (กลุ่มบริหารสินทรัพย์)

 วันเวลา  ๓๐ พ.ย. ๒๕๖๕ ๑๖:๐๓



ประเภทรถตามสมุดคู่มือ วนัที่ อายกุาร หมายเลข รหัสสินทรัพย์ รหัสครุภัณฑ์ รหัสครุภัณฑ์

รายการจดทะเบียน จดทะเบียน ใช้งาน  (ปี) ทะเบียน GFMIS ONLINE ปัจจุบัน ONLINE ที่ขอแก้ไข

ช่ือผูติ้ดต่อประสานงาน..........................................เบอร์โทรติดต่อ....................................................

(................................................................) ผูร้ายงาน

(................................................................) หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป

ต าแหน่ง..................................................

(................................................................) ผูต้รวจสอบ

ต าแหน่ง..................................................

ต าแหน่ง..................................................

แบบฟอร์มส ารวจและขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรถยนต์ราชการ

 หน่วยงาน......................................................

หมายเหตุ

ทั้งนีห้น่วยงานได้ตรวจสอบรหัสครุภัณฑ์ online ทั้งหมดแล้วปรากฎว่า 

ถูกต้องครบถ้วนไม่มีการแก้ไขข้อมูล

ไม่ถูกต้อง ต้องการแก้ไขข้อมูลจ านวน................รายการ  พร้อมแนบเอกสารรายการที่ต้องการแก้ไข

ล าดบั ยี่ห้อ ลกัษณะรถ ราคา



ประเภทรถตามสมุดคู่มือ วนัที่ หมายเลข รหัสสินทรัพย์ รหัสครุภัณฑ์ รหัสครุภัณฑ์

รายการจดทะเบียน จดทะเบียน ทะเบียน GFMIS ONLINE ปัจจุบัน ONLINE ที่ขอแก้ไข

1 โตโยตา้ Fortuner รถตรวจการณ์ นัง่สามตอน  26 ธ.ค.49 16 ชจ-3321 กทม. 999,000 100000014651  2310-004-0249 สลก.#1  2310-008-0449 สลก.#1

2 นิสสัน รถตู ้ ตูน้ัง่ 4 ตอน 18 ม.ค. 47 17 ฮก-4765 กทม. 1,284,000 - 2310-004-0347 สลก.#1 2310-004-0147 สลก.#1

3 มาสดา้ 4x4 กระบะ 4 ประตู นัง่สองตอนทา้ยบรรทุก 27 ม.ค. 59 6 4กน-7374 กทม. 781,100 100000014982 2320-008-0359สลก.#1

4 โตโยตา้ รถตู ้ ตูน้ัง่ 4 ตอน  16 พ.ย.55 10 ฮย-8188 กทม. 995,000 100000020721 2310-004-0156สลก.#1

5 อีซูซุ กระบะ 4 ประตู นัง่สองตอนทา้ยบรรทุก 12 พ.ย.46 19 สช-8472 กทม. 570,000 - 2320-008-0346 สลก#1

ช่ือผูติ้ดต่อประสานงาน..........................................เบอร์โทรติดต่อ....................................................

(................................................................) ผูร้ายงาน

ต าแหน่ง..................................................

(................................................................) หวัหนา้ฝ่ายบริหารทัว่ไป

ต าแหน่ง..................................................

(................................................................) ผูต้รวจสอบ

ต าแหน่ง..................................................

(ตัวอย่าง)

ไม่ถูกต้อง ต้องการแก้ไขข้อมูลจ านวน.........2.......รายการ  พร้อมแนบเอกสารรายการที่ต้องการแก้ไข

ถูกต้องครบถ้วนไม่มีการแก้ไขข้อมูล

แบบฟอร์มส ารวจและขอปรับปรุงแก้ไขข้อมูลรถยนต์ราชการ

 หน่วยงาน ส านักเลขานุการกรม

ล าดบั ยี่ห้อ
อายกุาร

ใช้งาน (ปี)
หมายเหตุ

ตรวจสอบรหัสครุภัณฑ์ online ทั้งหมดแล้วปรากฎว่า 

ลกัษณะรถ ราคา



กลุ่มที่ 23 

1 รถเก๋ง ( รถเก๋งสองตอน ) 10 002 00

 

2 รถตู้  (รถตู้นั่งส่ีตอน หรือ ห้าตอน )

2.1 รถตู้ (รถตู้นั่งส่ีตอน หรือ ห้าตอน ) ( ดเีซล ) 10 004 01

2.2 รถตู้  (รถตู้นั่งส่ีตอน หรือ ห้าตอน ) ( เบนซิล ) 10 004 02

3 รถตรวจการณ์ ( แวน ) ( นั่งสามตอน ) 20 008 04

ยานพาหนะพืน้ดนิ ยานยนต์ รถพ่วง และรถจักรยาน ( รถยนต์ )

ประเภทครุภณัฑ์ยานพาหนะและขนส่งของระบบ Online



4 กระบะ  ( รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล )

4.1 กระบะ 2 ประตู (ไม่มีแคบ็ ) 20 008 01

4.2 กระบะ 2 ประตู ( มีแคบ็ ) 20 008 02

5 กระบะ 4 ประตู ( นั่งสอนตอนท้ายบรรทุก ) 20 008 03



6 รถโดยสาร

6.1 รถมินิบัส ( รถบัสโดยสาร 23 ที่นั่ง ) 10 003 01

     

6.2 รถบัส ( รถบัสโดยสาร 39,40 ที่นั่ง ) 10 003 01

7 รถลากจูง 20 016 00

8 รถพ่วง ( รถบรรทุกส่วนบุคคล )

8.1 รถเทเลอร์ ( บรรทุกพ่วงท้าย ) 30 001 00

8.2 รถเทเลอร์ ( แท็งน า้ ) ( บรรทุกของเหลว ) 30 001 02



กลุ่มที่ 37 ,38  

1 รถอีแต๋น 37 60 006 01

2 รถแทรกเตอร์ 38 05 008 01

3 รถแทรกเตอร์ตตีะขาบ 38 05 008 02

รถการเกษตรขุดดนิ

ประเภทครุภณัฑ์เคร่ืองจักรกลทางการเกษตรของระบบ Online



 ประเภทรถยนต์กรมการขนส่งทางบก




