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เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์การโอนกรรมสิทธี้ลังหาริมทรัพย์

โดยที่เป ็นการสมควรกำหนดหลักเกณฑ์ การโอนกรรมสิทธี้ลังหาริมทรัพย์ 

ตามข้อ ๗ .และข้อ ๘ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานครว่าด้วยหฺล ักเกณฑ์การโอน 

ทรัพย์สินที่ไม่มีลักษณะเป็นการจำหน่ายตามข้อมัญฌูติกรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ 

พ.ศ. ๒๕๔๓

อาศัยอำนาจตามข้อ ๕ ข้อ ๑๕ และข้อ ๑๘ แห่งข้อบัญญ้ติกรุงเทพมหานคร 

เรื่อง การทรัพย์ส ิน พ .ศ. ๒๕๓๘ ผ ู้ว ่าราชการกร ุงเทพมหานครจ ึงกำหนด 

หลักเกณฑ ์และแนวทางปฎ ิม ัต ิในการโอนกรรมส ิทธ ี้ล ังหาร ิมทรัพย ์ให ้เป ็นไปใน 

แนวทางเดียวลัน คือ
๑. การโอนกรรมสิทธึ้ลังหาริมทรัพย์ ตามข้อ ๗ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานคร 

ว่าด ้วยหลักเกณฑ์การโอนทรัพย์ส ินท ี่ไม ่ม ีล ักษณะเป ็นการจำหน่ายตามข้อพ ัญฌ ู้ต 

กรุงเทพมหานครว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้กระทำได้เฉพาะลังหาริมทรัพย์ 

ที่มีลักษณะเป็นรัสดุ - ,

๒. ในการขออนุมัติโอนกรรมสิทธี้วัสดุที่กำหนดไวัในข้อ ๗ แห่งระเบียบ 

กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การโอนทรัพย์สินที่ไม่มีลักษณะเป็นการจำหน่าย 

ตามข้อมัญญํตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้หน่วยงานดำเนินการ 

ดังน ี้
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๒.๑ กรณีที่หน่วยงานได้รับงบประมาณประจำปีงบประมาณตามโครงการ 
งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร เงินอุดหนุน เงินยืมสะสม 
หรือเงินนอกงบประมาณทุกประเภท ให้หน่วยงานพิจารณาจัดทำบัญชีการจัดสรร 
วัสดุที่จะโอนกรรมสิทธี้พร้อม่ร่ายละเอียดรวมที่งจำนวนให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

๒.๒ กรณีที่หน่วยงานได้รับงบประมาณจากการแปรญํตติ ของสมาชิก 
สภากร ุงเท พ มห าน คร ห ร ืองบ พ ัฒ น าเข ต  ให ้ห น ่วยงาน แจ ้งให ้ส มาช ิกสภา 
กรุงเทพมหานคร หรือสมาชิกสภาเขตเป็นผู้จัดส่งบัญชีการจัดสรรวัสดุพร้อมรายละเอียด 
รวมทํ้งจำนวน ให้ครบถ้วนตามที่ได้รับงบประมาณ

๒.๓ กรณ ีท ี่หน ่วยงานไม ่สามารถปฏ ิบ ัต ิตามกฎหมายหร ือระเบ ียบ 
ท ี่กร ุงเทพมห าน ครกำหน ด ให ้ห น ่วยงาน ดำเน ิน การขออน ุม ัต ิต ่อผ ู้ม ีอำน าจ
ในการยกเว้นการปฏิบัติให้แล้วเสร็จก่อนการจัดหาวัสดุและการเสนอขอโอนกรรมสิทธี้ 

๒.๔ ในระหว่างดำเนินการจัดหาวัสดุ หน่วยงานสามารถโอนกรรมสิทํธได้ 
โดยให้รายงานถึงรายละเอียดและวิธีการในการจัดหา พร้อมแนบบัญชีการจัดสรร 
วัสดุและหรือหมักฐานอนุมัติตามข้อ ๒.๓ ประกอบการพิจารณา

๒.๕ หากมีความจำเป็นหรือปรากฎในข้อเท็จจริงว่าการโอนกรรมสิทธี้ 
จะไม่เป็นไปตามที่ได้รับอนุมัติและบัญชีจัดสรรที่เสนอไว้ให้หน่วยงานรายงานเหตุผล 
ความเป็นจริงและข้อเท็จจริงเพื่อขออนุมัติเปสี่ยนแปลงการโอนกรรมสิทธึ้นน

๓. การโอนกรรมสิทธิ้ที่กำหนดไว้ในข้อ ๗ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด ้วยหมักเกณฑ์การโอนทรัพย์ส ินท ี่ไม ่ม ีม ักษณะเป ็นการจำหน่ายตามข้อบ ัญฌ ูต 
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้หน่วยงานจัดทำหมักฐานการรับมอบ 

. เก็บไว้เป็นหมักฐานเพื่อรับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
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เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๔๒ ง ราชกิจจานุเบกษา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕

๔. การโอนกรรมสิทธึ๋ประเภทเครื่องแบบและหรือส่วนประกอบของเครื่องแบบ 

ตามกรณีที่กำหนดไว้!นข้อ ๘ แห่งระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหยักเกณฑ์การโอน 

ทรพย์สินที่ไม่มียักษฌะเป็นการจำหน่ายตามข้อนัญญติกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ 

พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้ปฎิบีติด้งนี้

๔.๑ กรณีตา!)'ข้อ ๘ (๑ )  ยกเว้นเครื่องแบบลูกจ้าง ให้โอนกรรมสิทธี้ 

และจ่ายขาดได้!ม่เกินปีละ ๒ ชุด ตามจำนวนที่บีอยู่จริงในขณะนั้น

๔.๒ กรณีตามข้อ ๘ (๒ ) ให้โอนกรรมสิทธึ้และจ่ายขาดใดไม่เกิน 

ปีละ ๒ ชุด ตามจำนวนนักเรียนที่มีอยู่จริงในขณะนั้น

๔.๓ กรณีตามข้อ ๘ (๓ ) ให้โอนกรรมสิทธี้และจ่ายขาดได้!ม่เก ิน 

ปีละ ๑ ชุด ตามจำนวนที่มีอยู่จริงในขณะนั้น

๔.๔ กรณีตามข้อ ๘ (๔ ) ให้โอนกรรมสิทธื้และจ่ายขาดได้!ม่เก ิน 

ปีละ ๒ ชุด ตามหฌัาเกณฑ์เงื่อนไข และจำนวนที่ปล่ดกรุงเทพมหานครกำหนด

๔.๕ แบบของเครื่องแบบและหรือส่วนประกอบของเครื่องแบบที่ยังไม่มี 

กฎหมาย ระเบียบข้อนังด้บ หรือคำสงกำหนดไว้ ให้เป็นไปตามที่ปยัดกรุงเทพมหานคร 

กำหนดตามความเหมาะสม

หากบุคคลใดสิ้นสถานภาพก่อนได้รับมอบเครื่องแบบและหรือส่วนประกอบ 

ของเครื่องแบบให้หน่วยงานเก็บรักษาไว้ และเสนอขออนุม่ติโอนกรรมสิทธี้แก่บุคคลอื่น 

ตามกรณีที่กำหนดไว้

๕. ยัตราค่าใช้จ ่ายเก ี่ยวกับการจ้ดหาเครื่องแบบและหรือส่วนประกอบของ 

เครื่องแบบให้ถือปฏินัติ ด ้งนี้



๕.® กรณีที่กระทรวงการคลังได้กำหนดอัตราไว้แล้ว ให้เป็นไปตามอัตรา 
ที่กระทรวงการคลังกำหนด

๕.๒ กรณีนอุกเหนือจากข้อ ๕.® ให้สำนักงานงบประมาณเป็นผู้กำหนด 

อัตราค่าใช้จายเกี่ยวลับการอัดหาโดยยึดหลักการประหยัด
ทั้งน ี้ในการเบ ิกจ่าย ให้เบิกจ่ายได้ตามที่จ่ายจริง แต่ไม่เกินอัตราที่กำหนด 
๖. การโอนกรรมสิทธุประเภทเครื่องแบบและหรือส่วนประกอบของเครื่องแบบ 

ตามที่กำหนดไวในข้อ ๘ , แห่งระเบียบกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยหลักเกณฑ์การโอน 
ทรัพย์สินที่ไม่มีลัก่ษณะเป็นการจำหน่ายตามข้อนัญญ้ตกรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการพัสดุ 
พ .ศ. ๒๕๔๓ ให้หน่วยงานอัดทำหลักฐานการรับมอบเก็บไว้เป็นหลักฐานเพื่อรับ 
การตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

๗. มอบอำนาจให้ปล ัดกรุงเทพมหานครเป ็นผู้ม ีอำนาจการโอนกรรมสิทธื้ 
วัสดุที่กำหนดไว่ในข้อ ๗ และข้อ ๘ (๓) และข้อ ๘ (๔) แห่งระเบยบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด ้วยหลักเกณฑ์การโอนทรัพย์ส ินท ี่ไม ่ม ีล ัก ่ษณะเป ็นการจำหน่ายต ิามข้อน ัญญต 
กรุงเทพมหานกร ว่าด้วย'การพัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓

๘. มอบอำนาจให้พัวหน้าหน่วยงานเจ้าของงบประมาณเป็นผู้ฝ็อำนาจการโอน 
กรรมสิทธี้ กรณีตามข้อ ๘ (๑ )  และข้อ ๘ (๒ ) แห่งระเบียบกรุงเทพมหานคร 
ว่าด ้วยหลักเกณฑ์การโอนทรัพย์ส ินท ี่ไม ่ม ีล ักษณะเป ็นการจำหน่ายตามข้อน ัญญ ัต 
กรุงเทพมหานคร ว่าด้วยการ่พัสดุ พ.ศ. ๒๕๔๓

๙. การกำหนดหลักเกณฑ ์การโอนกรรมส ิทธ ็๋สงหาร ิมทร ัพย ์ท ี่ม ีล ักษณ ะ 
เป็นวัสดุ ซึ่งมิได้กำหนดไว้ในคำสงนี้ให้เสนอผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพิจารณา 
สงการเป็นกรณีๆ ไป

เสม'"๑■ ๑๙ ตอนพิเศษ ๔๒ ง ราชกิจจานุฒกษา ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕



บรรดา คำสง หรือบันทึกสงการอื่นใดที่ได้กำหนดไว้ในคำสงนี้ หรือซึ่งขัด 

หรือแย้งบับคำสงนี้ใหใช้คำสงนี้แทน
ทั้งนี้ใหใช้บังคับตั้งแต่วันบัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นด้นไป

เล่ม ๑๑๙ ตอนพิเศษ ๔๒ ง ร า ช ก ิ จ จ า น ุ ฒ ก ษ า ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๔๕

สง ณ วันที่ ๒๔ เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
ม ุดตาฝืา หมันงะ 

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร 
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร


