
 

 

 

 
 
 
 

คู่มือปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย นางสาวยุวธิดา  พรมสายใจ 
หน่วยงาน ส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม   
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มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 

คู่มือปฏิบัติงาน 
เรื่อง การจัดซื้อ/จัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 

 
 
 
 
 

จัดท ำโดย นำงสำวยุวธิดำ  พรมสำยใจ 
     หนว่ยงำน  ส ำนักงำนคณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม   

มหำวิทยำลัยรำชภัฏก ำแพงเพชร 
 
 
 
 

ตรวจสอบกำรจัดท ำ ครั้งที่ 1  ลงชื่อ.............................(หัวหน้ำหน่วยงำน)  
วันที่..........เดือน........................ปี.พ.ศ. ...................... 

ตรวจสอบกำรจัดท ำ ครั้งที่ 2  ลงชื่อ.............................(หัวหน้ำหน่วยงำน)  
วันที่..........เดือน........................ปี.พ.ศ. ...................... 

ตรวจสอบกำรจัดท ำ ครั้งที่ 3  ลงชื่อ.............................(หัวหน้ำหน่วยงำน)  
วันที่..........เดือน........................ปี.พ.ศ. ...................... 
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ค าน า 
 

คู่มือการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา เล่มนี้จัดท าขึ้น เป็นคู่มือเกี่ยวกับการ 
ปฏิบัติงานในการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงคาคา เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุหรือผู้ที่ปฏิบัติงานด้านพัสดุ 
ได้มีความเข้าใจ ขั้นตอนการปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ  พ.ศ. 2535 และฉบับ
แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2539 (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2541 (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2542 และ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2545 
รวมทั้งหนังสือเวียนต่าง ๆ มาเรียบเรียงและรวบรวมขั้นตอน เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติได้เข้าใจวิธีการปฏิบัติงานง่าย
ยิ่งขึ้น และช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถปฏิบัติงานแทนกันได้  
 

อย่างไรก็ตามผู้จัดท าคู่มือการจัดซื้อ/จ้างโดยวิธีตกลงราคา เล่มนี้ขึ้นเพื่อเป็นคู่มือในการ 
ปฏิบัติงาน หรือผู้เกี่ยวข้องจะได้ใช้เป็นแนวทาวทางในการปฏิบัติงาน รวมทั้งการศึกษาข้อมูลต่อไป และคู่มือ
เล่มนี้มีข้อบกพร่องประการใด หรือมีค าแนะน าที่จะเป็นประโยชน์ในการจัดท าครั้งต่อไปโปรดแนะน าหรือ
เสนอแนะด้วย ผู้จัดท าจะน้อมรับด้วยความยินดีและจะขอบพระคุณเป็นอย่างสูง 
 
 
 
 
        ยุวธิดา  พรมสายใจ 
            คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  
                  มีนาคม 2558 
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บทท่ี 1 
บทน า 

 
1.1 ความเป็นมาและความส าคัญ 
 

คู่มือเล่มนี้จะกล่าวถึงเรื่องการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ โดยวิธีตกลงราคา ตาม
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน และการ
ด าเนินการในระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ- พึงจ่ายลักษณะ 3 มิติ (ระบบ 
3 มิติ) ด้วยเหตุนี้ผู้จัดท าคู่มือจึงเล็งเห็นถึงความส าคัญและความจ าเป็นจึงได้จัดท าคู่มือด้านการจัดซื้อ/จัดจ้าง
พัสดุ โดยวิธีตกลงราคา ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึง
ปัจจุบัน เพ่ือให้เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุของ
คณะฯ ใช้เป็นข้อมูลและแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งได้ศึกษาอย่างเป็นระบบและน าเอาประสบการณ์จริงจาก
การปฏิบัติงานโดยตรงมาจัดท า และน าเสนอต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อน าคู่มือไปปฏิบัติใช้จริง 

 
1.2 วัตถุประสงค์ในการจัดท าคู่มือ 
 

 1. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุ มีความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงข้ันตอน และ
วิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน  

2. เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง เข้าใจกระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
และมีคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุโดยวิธีตกลงราคา ไว้ใช้เป็นข้อมูล และแนวทางในการ
ปฏิบัติงาน 
 3. เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีตก
ลงราคา  
 

1.3 ขอบเขต 
 

 คู่มือการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคาจะกล่าวถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
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1.4  ค าจ ากัดความ 
 

 การจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา  หมายถึง  การซื้อหรือการจ้างครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา  ไม่เกิน 100,000 
บาท 

การซื้อหรือการจ้างโดยวิธีตกลงราคากรณีปกติ หมายถึง การด าเนินการตามระเบียบฯ ว่าด้วยการ
พัสดุ ข้อ 39 วรรคหนึ่ง ภายหลังที่เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอซื้อขอจ้างตามระเบียบข้อ 27 เสนอหัวหน้า
ส่วนราชการหรือผู้มีอ านาจเพ่ือขอความเห็นชอบและหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอ านาจและให้ความเห็นชอบ
ตามนัยของระเบียบข้อ 29 แล้ว ก าหนดให้เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อตกลงราคากับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง และเสนอ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างต่อไปภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้
ที่เห็นชอบ 

การพัสดุ หมายถึง การจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุม การ
แลกเปลี่ยน การเช่า การควบคุม การจ าหน่าย และการด าเนินการอื่นๆ ที่ก าหนดในระเบียบนี้ 

พัสดุ หมายถึง วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ก าหนดไว้ในหนังสือการจ าแนกงบประมาณ
รายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณหรือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จาก
ต่างประเทศ 

การซื้อ หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิดที่มีการติดตั้งทดลองและบริการที่เก่ียวเนื่องอ่ืนๆแต่ไม่รวมถึงการ
จัดหาพัสดุในลักษณะการจ้าง 

การจ้าง ให้หมายรวมถึง การจ้างท าของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  และ
การจ้างเหมาบริการ แต่ไม่รวมถึงการจ้างลูกจ้างของส่วนราชการ ตามระเบียบของกระทรวงการคลัง การรับ
ขนในการเดินทางไปราชการ ตามกฎหมายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ การจ้างที่ปรึกษา การ
จ้างออกแบบและควบคุมงาน และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ 

เงินงบประมาณ หมายถึง งบประมาณรายจ่ายประจ าปี งบประมาณรายจ่ายเพ่ิมเติมและเงินซึ่งส่วน
ราชการได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังให้ไม่ต้องส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณ แต่ไม่รวมถึงเงินกู้ และเงินช่วยเหลือตามระเบียบนี้ 

หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึง หัวหน้าหน่วยงานระดับกองหรือที่มีฐานะเทียบกองซึ่งปฏิบัติงานใน
สายงานที่เก่ียวกับพัสดุ หรือข้าราชการอ่ืน ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าส่วนราชการให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
พัสดุ 

เจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งด ารงต าแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือผู้ได้รับแต่งตั้งจาก
หัวหน้าส่วนราชการให้มีหน้าที่หรือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการพัสดุ 

ระบบบัญชี 3 มิต ิหมายถึง ระบบงบประมาณพัสดุ การเงินและบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ – พึง 
จ่ายลักษณะ 3 มิต ิ
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 ข้อมูลหลักผู้ขาย  หมายถึง  ข้อมูลของหน่วยงานผู้เบิก หรือเจ้าหนี้ หรือผู้มีสิทธิรับเงิน เกี่ยวกับชื่อ  
ที่อยู่ เลขประจ าตัวประชาชน เลขประจ าตัวผู้เสียภาษี ชื่อและเลขที่บัญชีธนาคาร หรือข้อมูลอ่ืนใดที่จ าเป็น
แล้วแต่กรณี เพ่ือให้ส าหรับเป็นเอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง 
 ใบ PO หมายถึง ใบสั่งซื้อหรือใบสั่งจ้าง (Purchase Order) ที่ฝ่ายพัสดุจัดท าผ่านระบบ GFMIS โดยมี
การลงรายละเอียดต่างๆ เช่น ชื่อบริษัทที่จะสั่งซื้อหรือจ้าง เลขที่ใบสั่งซื้อหรือจ้าง 
  

1.5 ประโยชน์ในการจัดท าคู่มือ 
 1. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุของคณะฯ มีความรู้ ความเข้าใจ ทราบถึงขั้นตอน 
และวิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม รวมทั้งผู้ที่เกี่ยวข้องทราบและเข้าใจกระบวนงานต่างๆ ได้ดี
ยิ่งขึ้น 
 2. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องของคณะฯ เข้าใจกระบวนการ วิธีการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
และมีคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแก้ไขเพ่ิมเติม ใช้เป็นข้อมูล และแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 3. เป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจที่จะศึกษาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ  โดยวิธีตกลง
ราคา  
 

 
...................................................................... 
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บทท่ี 2 
 

โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบ 
 

 
2.1  โครงสร้างหน่วยงาน 
            
            
            
            
            
            
            
            
          

 

 

2.2 โครงสร้างการปฏิบัตงิานของส านักงาน  
 
 
            
            
            
            
            
  
 
 
 
 
 
        

รศ.ดร.ไพโรจน์  เนียมนาค 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ส านักงานคณบด ี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 

ผศ.สฤษณ์ พรมสายใจ 
รองคณบดฝี่ายวิชาการ 

และวิจัย 

อ.พิชิต  พจนพาที 
รองคณบดฝี่ายวางแผน 

และพัฒนา 

 

อ.ณัฐธิกานต์ ปิ่นจไุร 
รองคณบดฝี่ายกิจการนักศึกษา 

และศลิปวัฒนธรรม 

 

อ.โยธิน ป้อมปราการ 
รองคณบดฝี่ายกิจการพิเศษ 

และวิเทศสัมพันธ์ 

 

รศ.ดร.ไพโรจน์  เนียมนาค 

คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

ส านักงานคณบด ี

น.ส.คัทลยีา ปัญญาอูด 

งานธุรการ /งานสารบรรณ 

 
 

น.ส.ยุวธิดา พรมสายใจ 

งานพัสดุและการเงิน 
 

 
น.ส.สตุิมา  นครเขต 

งานประกันคุณภาพการศึกษา 
 

 
น.ส.เมศิยาห์  อ่อนตา 

งานประชาสัมพันธ์/ 
งานเลขานุการ 

นางสุพิชา  พรมสายใจ 

งานกิจการนักศึกษา/งานฝึก
ประสบการณ์วิชาชีพ 

นายรุ่งโรจน์  สงวนวัฒนา 

งานพัสดุ/งานบริการ/งาน
อาคารสถานท่ี 

ว่าท่ี รต.ฉัตรชัย วงษ์กันหา 

งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร ์
 

 



- 15 - 
 

2.3 บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัต ิ
 งานธุรการและงานสารบรรณ  รับผิดชอบ  งานสารบรรณ (ร่าง เขียน พิมพ์ หนังสือราชการ ท าส าเนา 
รับ-ส่ง หนังสือราชการ เสนอสั่งการ โต้ตอบ จัดเก็บ ค้นหา และท าลาย) งานการเจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพ
การศึกษาตามตัวชี้วัด งานตรวจสอบควบคุมภายใน (วางแผนระบบการควบคุมภายใน จัดประชุมวิเคราะห์
ความเสี่ยงภายใน  รวบรวมข้อมูล/จัดท ารายงานผลการประเมินควบคุมภายใน รายงานผลการประเมินควบคุม
ภายในต่อผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย) และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 งานพัสดุและการเงิน รับผิดชอบ  งานพัสดุ (จัดหา จัดซื้อ ตรวจรับ เก็บรักษา เบิกจ่าย จัดท าทะเบียน
พัสดุครุภัณฑ์ เครื่องมือ เครื่องใช้ต่าง ๆ ท ารายงานพัสดุประจ าปีและรายการพัสดุคงเหลือประจ าปีให้เป็นไป
ตามระเบียบของทางราชการ) งานการเงิน (เบิกจ่ายเงินทุกประเภท (บกศ. กศ.บป. งปม. ค่าวัสดุฝึก ตรวจสอบ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน จัดท าฎีกา – จัดส่งฎีกาเบิกเงิน ควบคุมการใช้จ่ายเงิน งปม.,เงินนอก
งบประมาณ จัดท าข้อก าหนด ระเบียบ ประกาศเกี่ยวกับการเงินของคณะ)  งานโครงการงบประมาณและแผน 
(รวบรวมและพิมพ์รายละเอียดค าขอครุภัณฑ์ประจ าปี รวบรวม/ติดตาม ผลการด าเนินงานโครงการ รายงาน
ผลการติดตาม ประเมินโครงการ รอบ 6,9,12 เดือน ผู้บริหาร/มหาวิทยาลัย ) และจัดท าแผนกลยุทธ์ทาง
การเงิน งานประกันคุณภาพการศึกษาตามตัวชี้วัด และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 งานประกันคุณภาพการศึกษา รับผิดชอบ งานประกันคุณภาพการศึกษา (ดูแลและรับผิดชอบการ
ด าเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามนโยบายและแผนงานการประกันคุณภาพการศึกษา จัด
รวบรวมเอกสารและฐานข้อมูลเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา เพ่ือใช้ในการศึกษาค้นคว้าและอ้างอิง
รวบรวมรายงานผลการด าเนินงานประจ าปี) งานหลักสูตร (ติดตาม/รวบรวม มคอ.3มคอ.4มคอ.5 ติดตาม/
รวบรวมผลการด าเนินงานหลักสูตร(มคอ.7) สังเคราะห์ผลการด าเนินงานของหลักสูตร รวบรวม/จัดท าผลการ
ด าเนินงานเพื่อรับการตรวจสอบติดตามประเมินผู้บริหาร) งานจัดการความรู้ (ติดต่อ/ประสานงานกิจกรรมการ
จัดการความรู้) งานสารสนเทศ (กรอกข้อมูลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ(MIS) กรอก
ข้อมูลระบบ Chega online) และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 งานกิจการนักศึกษาและงานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ รับผิดชอบ งานกิจการนักศึกษา (จัดโครงการ/
กิจกรรม ที่เกี่ยวกับนักศึกษาประเภทต่างๆ เช่น วิชาการ กีฬา บ าเพ็ญประโยชน์ ศิลปวัฒนธรรม ฯลฯ  
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การจัดกิจกรรมในส่วนของคณะและมหาวิทยาลัยฯ รวบรวมและรายงานผลการ
ด าเนินงานในแต่ละกิจกรรม ท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการการบริหารสโมสรนักศึกษาและค าสั่งให้นักศึกษาไป
ราชการเพ่ือท ากิจกรรมนอกมหาวิทยาลัย) งานฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (รวบรวมแหล่งฝึกประสบการณ์  
ประสานงาน ติดต่อ ติดตามผล ฝึกฯ รวบรวมแหล่งฝึกประสบการณ์ ออกหนังสือราชการ (ฝึกประสบการณ์) 
และปฏิบัติงานอื่นๆทีไ่ด้รับมอบหมาย 
 งานประชาสัมพันธ์และเลขานุการ รับผิดชอบ งานประชาสัมพันธ์ (การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร
ต่างๆ  ผ่านสื่อต่างๆ เข่น จดหมายข่าว บอร์ดประชาสัมพันธ์ เสียงตามสาย เว็บไซต์ ออกแบบแผ่นพับ 
โปสเตอร์ และป้ายทุกชนิด) งานเว็บไซต์ (จัดท า/พัฒนา ปรับปรุงระบบฐานข้อมูลเว็บไซต์ของคณะ ถ่ายภาพ/
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วิดีโอ) งานเลขานุการ (จัดท าปฏิทินการประชุม จัดท าและจัดส่งหนังสือเชิญประชุม จัดท าเอกสารการประชุม 
บันทึกการประชุมระหว่างการประชุม สรุปรายงานการประชุม) และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 งานพัสดุ งานปริการและงานฝ่ายอาคารสถานที่   รับผิดชอบ งานพัสดุ (เบิกจ่ายพัสดุ รวบรวม
หมายเลขครุภัณฑ์และตรวจเช็คแต่ละโปรแกรม จัดท าสถิติการใช้วัสดุ -ครุภัณฑ์ส านักงาน) งานบริการ (คุม
ทะเบียนการใช้รถตู้ของคณะ-มหาวิทยาลัย คุมทะเบียนการใช้ห้องประชุม ติดต่อประสานงาน/ซ่อมบ ารุงวัสดุ
ครุภัณฑ์ ตรวจเช็คการปฏิบัติงานของแม่บ้าน-พ่อบ้าน) และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ รับผิดชอบ งานปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (ตรวจเช็ค/ซ่อมบ ารุง/ แก้ไข และ
ติดตั้งคอมพิวเตอร์เบื้องต้น ให้ค าปรึกษาหรือแนะน าคอมพิวเตอร์พ้ืนฐาน ดูแลระบบเครือข่าย จัดท าสถิติและ
รายงานการใช้ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ ) งานบริการ (ให้บริการอินเตอร์เน็ต บริการติดตั้งเครื่องฉาย
โปรเจคเตอร์ คุมสอบวัดมาตรฐานความรู้ด้านคอมพิวเตอร์ของนักศึกษา) งานสารสนเทศ (กรอกข้อมูลระบบ 
E-Personal กรอกข้อมูลระบบปฏิทินกิจกรรม และดูแลระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจ 
(MIS) ด้านอาคารสถานที ่ด้านบุคลากร) และปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
 

.......................................................................... 
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บทท่ี 3 

ขั้นตอนการจัดซื้อจดัจา้ง 

 
1. การด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  

การจัดซื้อ/จัดจ้างถือเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการบริหารพัสดุ ต้องด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

หลักการจัดซื้อจัดจ้าง 
- โปร่งใส  ประกาศ เผยแพร่ ให้ทั่วถึงและมากที่สุด 
- ตรวจสอบได้ ด าเนินการตามกระบวนการทุกขั้นตอน รวมทั้งเหตุผลประกอบการพิจารณาอย่าง

ชัดเจน 
- มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม เปิดโอกาสให้มีการแข่งขันมากราย ท าให้ได้ราคาท่ียุติธรรม และ

คุ้มค่า ไม่ท าให้ราชการเสียประโยชน์ 
วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง มี 6 วิธี 

- วิธีตกลงราคา    ไม่เกิน 100,000 บาท 
- วิธีสอบราคา  เกิน 100,000 บาท แต่ไม่เกิน 2,000,000 บาท 
- วิธีประกวดราคา  เกิน 2,000,000 บาท  
- วิธีพิเศษ    เกิน 100,000 บาทและมีเหตุจ าเป็นตามเงื่อนไข 
- วิธีกรณีพิเศษ   ไม่มีวงเงิน แต่มีเงื่อนไข 
- วิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์  (e - Aution) 

 

2. ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 
  ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม  การซื้อหรือ
การจ้างโดยวิธีตกลงราคา  

วิธีด าเนินการ 
เจ้าของต้นเรื่อง/ผู้ส ารวจความต้องการ ส่งเรื่องขอจัดซื้อจัดจ้างมาที่งานพัสดุ (แบบฟอร์มใบ

ขอเสนอซื้อ/จ้าง P1-1, P1-2) 
1.  เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายละเอียดในรายงานขอซ้ือหรือขอจ้าง ซึ่งจะต้องปรากฏ 

 รายละเอียด อย่างน้อย ดังนี้ 
1.1 เหตุผลความจ าเป็นในการขอซื้อขอจ้าง 
1.2 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง 
1.3 แหล่งที่มาของเงินงบประมาณท่ีต้องการใช้จ่าย 

การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์.doc
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1.4 วงเงินงบประมาณท่ีต้องการใช้จ่าย 
1.5 รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
1.6 ระยะเวลาที่ต้องการใช้พัสดุ 
1.7 รายการพัสด ุ
1.8 ปริมาณและหน่วยนับพัสดุให้ชัดเจน 
1.9 แผนงาน/งาน/โครงการ รวมทั้งหมวดเงินที่จะใช้ในการเบิกจ่าย 
1.10 ผู้ขอซื้อ/ขอจ้าง 
1.11 ชื่อร้านค้า/ชื่อผู้ขาย พร้อมเลขที่ผู้เสียภาษ ี

2. หากเจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบรายละเอียดตามข้อ 1 แล้วถูกต้อง ครบถ้วน ให้ด าเนินการ  
 ดังนี้ 

2.1 ติดต่อตกลงราคาจากผู้ขาย/ผู้รับจ้างโดยตรง เพ่ือแจ้งความประสงค์จะซื้อ/จ้างตาม
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เจ้าของต้นเรื่องต้องการ และขอใบเสนอ
ราคา  
 (ใบเสนอราคา มีข้อความส าคัญ ดังนี้ ชื่อ และที่อยู่ ของสถานประกอบการของผู้ขาย 
ปริมาณของวัสดุ ราคาของวัสดุ ทั้งที่เป็นตัวเลข และตัวอักษร  โดยระบุด้วยว่า เป็น
ราคารวมภาษี  หรือไม่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม ก าหนดส่งของ  ที่สัมพันธ์กับระยะเวลาที่
ต้องการใช้พัสดุลายมือชื่อ และชื่อ-ชื่อสกุล ของผู้เสนอราคา ตรายาง (หากไม่มีตรา
ยาง ให้เขียนรับรองว่า ไม่มีตรายาง) 

          หมายเหตุ  หากมีการจ่ายช าระเงินสดไปแล้ว ไม่ต้องมีใบเสนอราคา 
2.2 จัดท าหนังสือขออนุญาตซื้อ/จ้าง เสนอเจ้าหน้าที่พัสดุและหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือ

พิจารณาให้ความเห็นชอบ (From:PS1-1) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 
(1) เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องการซื้อหรือจ้าง เช่น เพ่ือน ามาใช้ในการปฏิบัติ

ราชการ เพื่อทดแทนของเดิมท่ีช ารุด ฯลฯ 
(2) รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อหรืองานที่จะจ้าง หมายถึง คุณลักษณะ จ านวน

ของพัสดุที่ต้องการซื้อ หรือรายละเอียดของงานที่จะจ้าง 
(3) ราคามาตรฐานหรือราคากลางทางราชการ หรือราคาที่เคยซื้อ หรือจ้างครั้ง

หลังสุดภายในระยะเวลา 2 ปีงบประมาณ หมายถึง ราคามาตรฐานที่ส านัก
งบประมาณก าหนด และหากไม่มีราคามาตรฐาน ก็ใช้ราคาที่เคยซื้อหรือจ้าง
ภายใน 2 ปี หรือถ้าไม่เคยซื้อก็ใช้ราคาที่สืบทราบจากท้องตลาด 

(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้างโดยให้ระบุ วงเงินงบประมาณ วงเงินตามโครงการ หรือ
เงินช่วยเหลือที่จะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้นทั้งหมด ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุ
วงเงินที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น 
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(5) ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ เช่น ส่งมอบเครื่อง
คอมพิวเตอร์ ภายใน 30 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาหรือข้อตกลง ส่ง
มอบงานจ้างพิมพ์หนังสือภายใน 45 วัน นับถัดจากวันรับต้นฉบับ 

(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้าง และเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น ถ้าเป็นครุภัณฑ์
ก าหนดตามวงเงินที่ได้รับ โดยแยกประเภทครุภัณฑ์ เช่น ครุภัณฑ์ส านักงาน 
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ เป็นต้น แต่ถ้าเป็นวัสดุ หรืองาน
ซ่อมแซม ซึ่งไม่มีวงเงิน ก็ให้ก าหนดตามราคาที่จะซื้อจะจ้างในครั้งนั้น 

(7) ข้อเสนออ่ืนๆ เช่น การอนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ  
หมายเหตุ  -  การจัดซื้อวัสดุแต่ละครั้งจะต้องจัดซื้อวัสดุประเภทเดียวกัน   

2.3 จัดท าข้อตกลงหรือใบสั่งซื้อ/จ้างเสนอหนัวหน้าส่วนราชการ หรือผู้มีอ านาจลงนาม 
3. หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอ านาจ ได้อนุมัติ และลงนามในข้อตกลง หรือใบสั่งซื้อ/จ้าง 

เรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุ ด าเนินการดังนี้ 
3.1 ออกเลขท่ีข้อตกลงหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง และจัดท า PO ในระบบ GFMIS 
3.2 ติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เพ่ือรับใบสั่งซื้อ/จ้าง 
3.3 ติดตามการส่งมอบสินค้า/งานจ้าง 

4. การส่งของ/ส่งมอบงาน และการตรวจรับพัสดุ  (ด าเนินการโดยเร็วภายหลังจากสิ้นสุด
ระยะเวลาส่งมอบตามเงื่อนไขในข้อตกลงหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง) เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบใน
ส าคัญให้ถูกต้อง ครบถ้วน ดังต่อไปนี้ 

4.1 สิ่งของ/งานจ้าง เป็นไปตามรายละเอียดที่ปรากฏในข้อตกลงหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง และ
เอกสารแนบท้ายข้อตกลงหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง (From:PS2-2) 

4.2 ตรวจสอบความถูกต้องของใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ 
หมายเหตุ  
- คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ แต่ละคณะให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน 
และกรรมการ อย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการ พนักงานราชการ พนักงาน
มหาวิทยาลัย หรือพนักงานของรัฐ โดยค านึงถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบ
ของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นส าคัญ และในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
จะแต่งตั้งบุคคลอ่ืนอีกไม่เกินสองคนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 
- ส าหรับการซื้อหรือจ้างในวงเงินไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งตั้งข้าราชการหรือ
ลูกจ้างประจ าคนหนึ่งซึ่งมิใช่ผู้จัดซื้อหรือจัดจ้างเป็นผู้ตรวจรับพัสดุหรืองานจ้างนั้น  
โดยให้ปฏิบัติหน้าที่เช่นเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ก็ได้ 
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5. ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน โดยรวบรวมเอกสารหลักฐาน และน าเสนอความเห็นเพ่ือ
ประกอบการพิจารณาอนุมัติให้เบิกจ่ายเงินได้ ประกอบด้วย 

5.1 เรื่องอนุมัติให้ซื้อ/จ้าง 
5.2 ข้อตกลงหรือใบสั่งซื้อ/จ้าง 
5.3 ใบส่งสินค้า/ใบแจ้งหนี้ 
5.4 ใบตรวจรับพัสดุที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุมีมติตรวจรับ และลงนามเรียบร้อยแล้ว 

(Form:PS3-1 ) 
หมายเหตุ  เงินงบประมาณแผ่นดิน จะต้องจัดท าใบสั่งซื้อ/จ้าง/เช่า บส.01 กรณีท่ีมี 

การจัดซื้อ/จัดจ้าง ตั้งแต่ 5,000 บาทข้ึนไป ทั้งนี้จะท าได้ก็ต่อเมื่อ ผู้ขาย/ผู้รับจ้างรายนั้น 
6. ส่งเอกสารให้งานการเงินด าเนินการเบิกจ่ายเงิน 

6.1 จัดเก็บส าเนาเอกสาร 
6.2 ลงทะเบียนควบคุมการรับ/จ่ายพัสดุ 
หมำยเหตุ เอกสำรเพ่ือท ำข้อมูลหลักผู้ขำย 

- ส ำเนำทะเบียนกำรค้ำ (ผู้มีอ ำนำจลงนำมรับรองส ำนำถูกต้อง) 

- ส ำเนำบัตรประชำขน/บัตรประจ ำตัวผู้เสียภำษี (เจ้ำของบัตรรับรองส ำเนำถูกต้อง) 

- ส ำเนำบัญชีเงินฝำกธนำคำร (หน้ำบัญชีเงินฝำกธนำคำรที่ปรำกฏเลขท่ีบัญชี (เจ้ำของ 
บัญชีรับรองส ำเนำถูกต้อง และรำยละเอียดกำรเคลื่อนไหวบัญชีฝำก-ถอน เดือนปัจจุบัน) 

 

3. หน้าที่ของคณะกรรมการตรวจรับ 
ตามระเบียบฯ ข้อ 71 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ มีหน้าที่ ดังนี้ 
1. ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ท าการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งก าหนดไว้ในสัญญา หรือ

ข้อตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อ่ืน ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการก่อน 

2. ตรวจนับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วน ตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ ส าหรับกรณีที่มีการทดลอง
หรือตรวจสอบ ในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์  จะเชิญผู้ช านาญการหรือ
ผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้ค าปรึกษาหรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ 
สถานที่ของผู้ช านาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ กรณีที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจ า
หน่วยทั้งหมดได้ ให้ตรวจรับตามหลักวิชาการสถิติ    

3. โดยปกติ ให้ตรวจรับพัสดุ ในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่ง และให้ด าเนินการให้
เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

4. เมื่อตรวจถูกต้องควบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบพัสดุ 
ถูกต้องครบถ้วน ตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง น าพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่
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พัสดุ พร้อมกับท าใบตรวจรับ โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐาน อย่างน้อยสองฉบับ  มอบแก่
ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่พัสดุ 1 ฉบับ เพ่ือด าเนินการเบิกจ่ายเงิน ตาม
ระเบียบว่าด้วย การเบิกจ่ายเงินจากคลัง และรายงาน ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ ใน
กรณีที่เห็นว่า พัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียด ไม่เป็นไปตามข้อก าหนด ในสัญญาหรือ
ข้อตกลง ให้รายงาน หัวหน้าส่วนราชการ ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือทราบ หรือสั่ง
การ แล้วแต่กรณี 

5. ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ส่งมอบพัสดุถูกต้อง แต่ไม่ครบจ านวน  หรือส่งมอบครบ
จ านวน แตไ่ม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลง มิได้ก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจ
รับไว้ เฉพาะจ านวนที่ถูกต้อง โดยถือปฏิบัติตาม (4) และโดยปกติ ให้รีบรายงาน หัวหน้า
ส่วนราชการ เพ่ือแจ้งให้ผู้ขาย หรือผู้รับจ้างทราบ ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันตรวจ
พบ แต่ทั้งนี้ ไม่ได้ตัดสิทธิ์ ของส่วนราชการ ที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ านวนที่ส่ง
มอบ ไม่ครบถ้วน หรือไม่ถูกต้องนั้น 

6. การตรวจรับพัสดุ ที่ประกอบกัน เป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบ อย่างใดอย่าง
หนึ่งไปแล้ว จะไม่สามารถใช้การได้ โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง มิได้ส่งมอบ
พัสดุนั้น และโดยปกติ ให้รีบรายงาน หัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือแจ้งให้ผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง
ทราบ ภายใน 3 วันท าการ นับแต่วันที่ตรวจพบ 

7. ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคน ไม่ยอมรับพัสดุ โดยท าความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ เพ่ือพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าส่วนราชการ สั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ 
จึงด าเนินการ ตาม (4) หรือ (5) แล้วแต่กรณี 

 
 
 
 
 



 

 

4. Flow Chart  ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคา 
งานการเงินและพสัดุ  ส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอุจสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
มาตรฐานวิธีการปฏิบตัิงาน   การจัดซื้อ/จดัจ้างโดยวิธีตกลงราคา 
หน่วยงานท่ีจัดท า ส านักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีอตุสาหกรรม ผู้รับผิดชอบ นางสาวยุวธิดา  พรมสายใจ วันจัดท า 10 มีนาคม 2558   SOP NO.   
มีผลบังคับใช้เมื่อ ......./.........../...........  ปรับปรุงครั้งท่ี  ......./........../........... ก าหนดการปรับปรุง ........./........../...........  หน้าท่ี 1 จาก 1 

ผู้ส ารวจความต้องการ ประธานโปรแกรมวิชา เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสด ุ เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน หัวหน้าการเงิน รองอธิกาบดีฝ่ายบริหาร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

อนุมัติ 

เร่ิมต้น 
 

เจ้าของเรื่องกรอกรายละเอียด 
ใบเสนอขอซ้ือ/จ้าง  

(FormP1-1 และ P1-2) 
 

ตรวจสอบรายละเอียดความ
ถูกต้องตามระเบียบว่าดว้ย
พัสด ุ

คุมยอด/
อนุมัติจัดซ้ือ/
จัดจ้าง 

ไม่อนุมัติ 

ตรวจสอบรายละเอียดความ
ถูกตอ้งตามระเบียบว่าด้วย
พัสดุและอนุมตัิงบประมาณ 
(จัดซื้อจัดจ้าง) 

จนท.กรอกรายละเอียดขอ
ซ้ือจ้างลงในระบบ GFMIS 
(Form:PS1-1) 

เจ้าของเร่ืองลงลายมือ 
ในช่อง 

ผู้ส ารวจความตอ้งการใช ้
 

อนุมัติ 
จัดซื้อ/จัด

จ้าง 

อนุมัติ 
จัดซื้อ/จัด

จ้าง 

อนุมัติ 
จัดซื้อ/จัด

จ้าง 

อนุมัติ 
จัดซื้อ/จัด

จ้าง 

ส่งกลับเจ้าของเร่ือง 
ส าเนาเก็บ 

(กรณียืมเงิน/ไม่ยืมเงิน) 
 
 

สิ้นสุด 
 

12 
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5. หลักกการจ าแนกประเภทรายจ่าย 
 ค่าวัสดุ  ตามหนังสือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ หมายถึง  
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 
 (1)  รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของซึ่งโดยสภาพเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง  หมดไป  แปรสภาพ  หรือไม่คง
สภาพเดิมหรือสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร  และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000  บาท  รวมถึง
ค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน  เช่น  ค่าขนส่ง  ค่าภาษี  ค่าประกันภัย  ค่าติดตั้ง  เป็นต้น 
 (2)  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
 (3) รายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000  บาท  
ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000  บาท 
     (4) รายจ่ายเพ่ือประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินไม่เกิน  
5,000  บาท 
 (5)  รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ (กรณีค่าสิ่งของที่
ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมทรัพย์สินให้เบิกจ่ายในลักษณะค่าวัสดุ  

ตัวอย่างวัสดุที่มักสับสบ เช่น  
 ค่าถ่ายเอกสาร จัดว่าเป็นค่าวัสดุโดยสภาพ 
 ค่าสิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์  จัดว่าเป็นค่าวัสดุโดยสภาพ 
          ตัวอย่าง รายการสิ่งของท่ีจัดเป็นวัสดุโดยสภาพ  เช่น 
 วัสดุส านักงาน 
 1. กระดาษ 
 2. หมึก 
 3. ดินสอ 
 4. ปากกา 
 5. ไม้บรรทัด 
 6. ยางลบ 
 7. คลิป 
  8. เป๊ก 
  9. เข็มหมุด 
  10. เทปพีวีซีใส (สกอตช์เทป) 
  11. กระดาษคาร์บอน 
  12. กระดาษไข 
  13. น้ ายาลบกระดาษไข 
  14. ลวดเย็บกระดาษ 

  15. กาว 
  16. แฟ้ม 
  17. สมุดบัญชี 
  18. สมุดประวัติข้าราชการ 
  19. แบบพิมพ์ 
  20. ชอล์ค 
  21. ผ้าส าลี 
  22. แปรงลบกระดานด า 
  23. ตรายาง 
  24. ซอง 
  25. ธงชาติ 

26. สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือ
จ้างพิมพ์ 

  27. ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ 
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  28. น้ ามัน ไข ขี้ผึ้ง 
  29. ขาตั้ง (กระดานด า) 
  30. ที่ถูพ้ืน 

  31. ตระแกรงวางเอกสาร 
  32. น้ าดื่ม

 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
 1. ฟิวส์ 
 2. เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า 
 3. เทปพันสายไฟ 
 4. สายไฟฟ้า 
 5. ปลั๊กไฟฟ้า 
 6. สวิตช์ไฟฟ้า 
 7. หลอดไฟฟ้า 

8. หลอดวิทยุ ทรายซิสเตอร์และ  
ชิ้นส่วนวิทย ุ

  9. ลูกถ้วยสายอวกาศ 
  10. รีซีสเตอร์ 
  11. มูฟวิ่งคอยส์ 
  12. คอนเดนเซอร์ 
  13. ขาหลอกฟลูออเรสเซนซ์ 
  14. เบรกเกอร์ 

 วัสดุงานบ้านงานครัว 
 1. แปรง 
 2. ไม้กวาด 
 3. เข่ง 
 4. มุ้ง 
 5. ผ้าปูที่นอน 
 6. ปลอกหมอน 
 7. หมอน 

  8. ผ้าห่ม 
  9. ผ้าปูโต๊ะ 
  10. ถ้วยชาม 
  11. ช้อนส้อม 
  12. แก้วน้ าจานรอง 
  13. กระจกเงา 
  14. น้ าจืดที่ซื้อจากเอกชน

 วัสดุก่อสร้าง 
 1. ไม้ต่าง ๆ  
 2. น้ ามันทาไม้ 
 3. ทินเนอร์ 
 4. ส ี
 5. แปรงทาสี 
 6. ปูนซีเมนต์ 
 7. ปูนขาว 
  8. ทราย 
  9. อิฐหรือซีเมนต์บล๊อก 
  10. กระเบื้อง 
  11. สังกะสี 

  12. ตะปู 
  13. ค้อน 
  14. คีม 
  15. ชะแลง 
  16. จอบ 
  17. เสียม 
  18. สิ่ว 

19. ขวาน 
20. สว่าน 
21. เลื่อย 
22. กบไสไม้ 
23. เหล็กเส้น 
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24. เครื่องวัดขนาดเล็ก เช่น 
ตลับเมตร ลูกดิ่ง 
25. ท่อน้ าบาดาล 
26. ท่อน้ าและอุปกรณ์ประปา 

27. ท่อต่าง ๆ  
28. โถส้วม 
29. อ่างล้างมือ 
30. ราวพาดผ้า

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
 1. แบตเตอรี่ 
 2. ยางนอก 
 3. ยางใน 
 4. สายไมล์ 
 5. เพลา 
 6. ตลับลูกปืน 
 7. น้ ามันเบรก 
  8. อานจักรยาน 

  9. หัวเทียน 
  10. ไขควง 
  11. น๊อตและสกรู 
  12. กระจกมองข้างรถยนต์ 
  13. หม้อน้ ารถยนต์ 
  14. กันชนรถยนต์ 
  15. เบาะรถยนต์ 
  16. ฟิล์มกรองแสง 
  17. เข้มขัดนิรภัย 

 วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
 1. น้ ามันดีเซล 
 2. น้ ามันก๊าด 
 3. น้ ามันเบนซิน 

 4. น้ ามันเตา 
 5. ถ่าน 
 6. แก๊สหุงต้ม 
 7. น้ ามันจารบี  

 วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
 1. แอลกอฮอล์ 
 2. ออกซิเจน 
 3.น้ ายาต่าง ๆ  
 4. เลือด 
 5. สายยาง 
 6. ลูกยาง 
 7. หลอดแก้ว 
  8. เวชภัณฑ์ 
  9. ฟิล์มเอกซเรย์ 

10. เคมีภัณฑ์ (รวมก ามะถัน 
กรด ด่าง) 

  11. ลวดเชื่อมเงิน 
  12. ถุงมือ 
  13. กระดาษกรอง 
  14. จุกต่าง ๆ  

15. สัตว์เลี้ยงเพ่ือการทดลอง
วิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

  16. ส าลี และผ้าพันแผล 
  17. หลอกเอกซเรย์ 
  18. ชุดเครื่องมือผ่าตัด

 วัสดุการเกษตร 
1. สารเคมีป้องกันและก าจัด
ศัตรูพืชและสัตว์ 

 2.อาหารสัตว์ 
 3. พันธ์พืช 
 4. ปุ๋ย 
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 5. พันธ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ า 
 6. น้ าเชื้อพันธุ์สัตว์ 
 7. วัสดุเพาะช า 

8. อุปกรณ์ในการขยายพันธ์พืช 
เช่น ใบมัด เชือก 

  9. ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก
 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
 1. กระดาเขียนโปสเตอร์ 
 2. พู่กันและสี 
 3. ฟิล์ม 
 4. ฟิล์มสไลด์ 

5. แถบบันทึกเสียงหรือภาพ 
(ภาพยนตร์, วีดีโอเทป, แผ่นซีดี) 
ที่บันทึกแล้วและยังไม่ได้บันทึก 
6. รูปสีหรือขาวด าที่ไดจากการ
ล้าง อัด ขยาย 

 7. ภาพถ่ายดาวเทียม
 วัสดุเครื่องแต่งกาย 
 1. เครื่องแบบ 
 2. เสื้อ กางเกง ผ้า 
 3. เครื่องหมายยศและสังกัด 
 4. ถุงเท้า 
 5. รองเท้า 

 6. เข็มขัด 
 7. หมวก 
  8. ผ้าผูกคอ 

9. เครื่องแต่งกายชุดฝึกโขน-
ละคร 

 
 

 วัสดุกีฬา 
 1. ห่วงยาง 
 2. ลูกฟุตบอล 

 3. ลูกปิงปอง 
 4. ไม้ตีปิงปอง 

 วัสดุคอมพิวเตอร์ 
 1. แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล 

( Diskette, Floppy Disk, 
Removable Disk, Compact 
Disc, Digital Video Disc) 

 2. เทปบันทึกข้อมูล (Reel 
Magnetic Tape, Cassette 
Tape, Cartridge Tape) 

3. หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์ส าหรับ
เครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
4. ตลับผงหมึกส าหรับ
เครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 

 5. แผ่นกรองแสง 

 6. กระดาษต่อเนื่อง 
 7. สายเคเบิล 

8. แผงแป้นอักขระหรือ
แป้นพิมพ์ (Key Board) 

  9. เมนบอร์ด (Main Board) 
10. เมมโมรี่ชิป (MeMory Chip) 
เช่น RAM 
11. คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet 
Feeder) 

  12. เมาส์ (Mouse) 
13. พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์  
(Printer Switching Box) 
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14. เครื่องกระจายสัญญาณ 
(Hub) 
15. แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส์ 

(Card) เช่น Ethernet Card, 
Lan Card, Anti Virus Card, 
Sound Card เป็นต้น 

16. เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล
แบบต่าง ๆ เช่น แบบดิสเก็ตต์ 

(Diskette)  แบบฮาร์ ดดิสต์  
(Hard Disk) แบบซีดีรอม (CD-
ROM) แ บ บ อ อ พ ติ ค อ ล 
(Optical) เป็นต้น 

17 .  เครื่ อ ง อ่ านข้ อมู ล  แบบ
ซีดีรอม (CD-ROM) 

 

ตัวอย่าง สิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวร และมีอายุการใช้งานในระยะเวลาประมาณ 1 ปีข้ึนไป แต่มีราคา
หน่วยหนึ่งหรือชุดหนึ่งไม่เกิน 5,000 บาท ให้จัดเป็นวัสดุ เช่น 
 วัสดุส านักงาน 
 1. เครื่องตัดโฟม 
 2. เครื่องตัดกระดาษ 
 3. เครื่องเย็บกระดาษ 
 4. กุญแจ 
 5. ภาพเขียน, แผนที่ 
 6. เครื่องดับเพลิง 
 7. พระบรมฉายาลักษณ์ 
  8. แผงปิดประกาศ 

9. กระดานด ารวมถึงกระดาน
ไวท์บอร์ด 

10. แผ่นป้ายชื่อส านักงานหรือ
หน่วยงาน แผ่นป้ายจราจร หรือ
แผ่นป้ายต่าง ๆ  

  11. มู่ลี่, ม่านปรับแสง (ต่อผืน) 
  12. พรม (ต่อผืน) 
  13. นาฬิกาตั้งหรือแขวน 

14. เครื่องค านวณเลข  
  15. หีบเหล็กเก็บเงิน 
  16. พระพุทธรูป 
  17. พระบรมรูปจ าลอง 
  18. แผงกั้นห้อง (Partition) 
  19. กระเป๋า 

  วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
1. สายอากาศหรือเสาอากาศ
ส าหรับวิทยุ, เครื่องรับโทรทัศน์, 
จานรับสัญญาณดาวเทียม 

 2. โคมไฟฟ้า พร้อมขาหรือก้าน 
 3. หม้อแปลงไฟฟ้า  
 4. ล าโพง 
 5. ไมโครโฟน 
 6. ขาตั้งไมโครโฟน 
 7. ผังแสดงวงจรต่าง ๆ  

  8. แผงบังคับทางไฟ 
  9. ไฟฉายสปอตไลท์ 
  10. หัวแร้งไฟฟ้า 

11. เครื่องวัดความต้านทาน
ไฟฟ้า 

  12. เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 
  13. เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า 
  14. เครื่องประจุไฟ 

16. เครื่องตัดกระแสไฟฟ้า
อัตโนมัติ 



- 18 - 
 

  17. เครื่องสัญญาณเตือนภัย   18. เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม
 วัสดุงานบ้านงานครัว 
 1. ถาด 
 2. โอ่งน้ า 
 3. ที่นอน 
 4. มีด 
 5. กระโถน 
 6. เตาไฟฟ้า 
 7. เตาน้ ามัน 
 8. เตารีด 

 9. เครื่องบดอาหาร 
 10. เครื่องตีไข่ไฟฟ้า 
 11. เครื่องปิ้งขนมปัง 
 12. กระทะไฟฟ้า  

13.  หม้อไฟฟ้า รวมถึงหม้อหุง
ข้าวไฟฟ้า 

 14. กระติกน้ าร้อน 
 15. กระติกน้ าแข็ง 
 16. ถังแก๊ส 

 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
 1. แม่แรง 
 2. กุญแจปากตาย 
 3. กุญแจเลื่อน 
 4. คีมล็อค 

 5. ล็อคเกียร์ 
 6. ล็อคคลัตช์ 
 7. ล็อคพวงมาลัย 
 8. สัญญาณไฟฉุกเฉิน 

  
 
 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
 1. ที่วางกรวยแก้ว 
 2. กระบอกตวง 
 3. เบ้าหลอม 
 4. หูฟัง (Stethoscope) 

 5. เปลหามคนไข้ 
 6. คีมถอนฟัน 
 7. เครื่องวัดน้ าฝน 
 8. ถังเก็บเชื้อเพลิง 
 9. เครื่องนึ่ง 

10. เครื่องมือวิทยาศาสตร์และ
การแพทย์

 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
 1. ขาตั้งกล้อง 
 2. ขาตั้งเขียนภาพ 

3. กล่องและระวิงใส่ฟิล์ม
ภาพยนตร์ 

 4. เครื่องกรอเทป 
 5. เลนส์ซูม 
 6. กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป

 วัสดุการเกษตร 
 1. หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ 
 2. สปริงเกอร์ (Sprinkler) 
 3. จอบหมุน 
 4. จานพรวน 

5. เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ด
พันธุ์ 
6. เครื่องท าความสะอาดเมล็ด
พันธุ์  

  7. เครื่องกะเทาะเมล็ดพืช 
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 8. คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว 
 9. เครื่องดักแมลง 
 10. ตะแกรงร่อนเบนโธส 

 11. อวน (ส าเร็จรูป) 
 12. กระชัง 
 

 วัสดุสนาม 
 1. เต้นท์ 
 2. ถุงนอน 

 3. เข็มทิศ 
 4. เปล 
 5. เตียงสนาม 

 วัสดุการศึกษา 
 1. หุ่น 
 2. แบบจ าลองภูมิประเทศ 

3. สื่อการเรียนการสอนท าด้วย
พลาสติก 

 4. กระดานลื่นพลาสติก 
 5. เบาะยึดหยุ่น 
 6. เบาะมวยปล้ า 
 7.  เบาะยูโด

 วัสดุส ารวจ 
 1. บันไดอลูมิเนียม 

 2. เครื่องมือแกะสลัก 
 3. เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์

  
  

  ค่าครุภัณฑ์  ตามหนังสือการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของส านักงบประมาณ หมายถึง   
รายจ่ายดังต่อไปนี้ 

(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลักษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า  
5,000 บาท รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องช าระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้ง เป็นต้น 
 (2)  รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20.000 บาท  

 (3)  รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ รวมทั้งครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มี
วงเงินเกินกว่า 5,000 บาท    
              (4)  รายจ่ายเพ่ือซ่อมแซมบ ารุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื่องบิน
เครื่องจักรกลยานพาหนะ เป็นต้น ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบ ารุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง รายจ่ายเพ่ือจ้างที่ปรึกษา
เพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 

 

ตัวอย่าง รายการสิ่งของท่ีจัดเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ  เช่น 
 ครุภัณฑ์ส านักงาน 

1. โต๊ะ เช่น โต๊ะท างาน โต๊ะพิมพ์ดีด โต๊ะประชุม โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ โต๊ะวาง
เครื่องพิมพ์  โต๊ะเขียนแบบ  โต๊ะอเนกประสงค์ โต๊ะอาหารโต๊ะหมู่บูชา ชุดรับแขก  
เป็นต้น 
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2. เก้าอ้ี  เช่น  เก้าอ้ีท างาน เก้าอ้ีฟังค าบรรยาย เก้าอ้ีเขียนแบบ เก้าอ้ีส าหรับเจ้าหน้าที่
คอมพิวเตอร์  เก้าอ้ีผู้มาติดต่อ  เก้าอ้ีพักคอย  เป็นต้น 

3. ตู้ เช่น ตู้ไม้ ตู้เหล็ก ตู้ดรรชนี ตู้เก็บแผนที่ ตู้นิรภัย ตู้เก็บแบบฟอร์ม ตู้เสื้อผ้า 
ตู้ล็อกเกอร์  เป็นต้น 

4. เครื่องพิมพ์ดีด 
5. เครื่องโทรศัพท์ 
6. เครื่องโทรสาร 
7.  เครื่องถ่ายเอกสาร 
8. เครื่องพิมพ์ส าเนาระบบดิจิตอล 
9.  เครื่องอัดส าเนา 
10. เครื่องท าลายเอกสาร 
11. เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 
12. เครื่องบันทึกเงินสด 
13. เครื่องนับธนบัตร 
14. เครื่องปรับอากาศ 
15. พัดลม รวมถึงพัดลมระบายอากาศ 
16. เครื่องฟอกอากาศ   
17. เครื่องดูดฝุ่น 
18. ลิฟท ์
19. เครื่องปรุกระดาษไข 
20. เครื่องขัดพ้ืน 
21. ถังเก็บน้ า 
22. รถเข็น 
23. เคาเตอร์ 
24. แท่นอ่านหนังสือ 
25. ที่วางหนังสือพิมพ์ 
26. เครื่องชุมสายโทรศัพท์ 
27. ตู้โทรศัพท์หรือตู้สาขาโทรศัพท์ 
28. เครื่องโทรพิมพ์ 
29. เครื่องนับเหรียญ 
30. วิทยุติดตามตัว 

 ครุภัณฑ์การศึกษา 
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1. จักร เช่น จักรธรรมดา จักรท าลวดลาย จักรพันริม จักรอุตสาหกรรม เป็นต้น 
2. โต๊ะนักเรียน 
3. เครื่องเขียนตัวอักษร 

 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
1. รถยนต์ เช่น รถยนต์นั่ง รถยนต์โดยสาร  เป็นต้น 
2. รถบรรทุก  เช่น  รถบรรทุกน้ า  รถบรรทุกน้ ามัน  รถบรรทุกขยะ  เป็นต้น 
3. รถจักรยานยนต์ 
4. รถจักรยาน 
5. รถอ่ืนๆ  เช่น รถยกของ รถปั้นจั่น รถลากเครื่องบิน รถเทรลเลอร์ รถดับเพลิง  รถ

เตาต้มยาง รถพ่นยาง รถตักดิน รถบด รถบดล้อเหล็ก รถบดล้อเหล็กเรียบ รถบดตีน
แกะ รถบดอัดขยะ รถตักล้อยาง รถเข็น รถเกรเดอร์ รถขุดตีนตะขาบ รถแทรกเตอร์
ตีนตะขาบ รถอัดฉีด รถเกลี่ยดิน รถตักหน้าขุดหลัง รถกวาดถนน เป็นต้น 

6. เรือ  เช่น เรือยนต ์เรือบด เรือติดท้าย เรือเร็ว เรือพ่วง  เป็นต้น 
7. เครื่องบิน 
8. แม่แรงยกอากาศยาน 
9. เครื่องยนต์ 

 

  ครุภัณฑ์การเกษตร 
1. ปศุสัตว์ เช่น  ช้าง ม้า 

วัว ควาย  เป็นต้น 
2. รถไถ  
3. เครื่องพ่นยา 
4. เครื่องเก็บเก่ียวข้าวโพด 
5. เครื่องตัดวัชพืช 
6. เครื่องหว่านปุ๋ย 
7. เครื่องยกร่อง 
8. เครื่องนวดธัญพืช 
9. เครื่องผสมยาคลุกเมล็ด

พันธุ์ 

10. เครื่องนับเมล็ดพืช 
11. เครื่องรดน้ า 
12. เครื่องสีข้าวโพด 
13. เครื่องสีฝัด 
14. เครื่องเกลี่ยหญ้า 
15. เครื่องคราดหญ้า 
16. เครื่องบดและผสม

อาหารสัตว์ 
17. เครื่องสูบน้ า 
18. เครื่องขยายเกล็ดปลา 
19. เครื่องชั่งน้ าหนัก 

 
 ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
  1. เครื่องกระทุ้งดิน 
  2. เครื่องกลึง 

  3. เครื่องเจาะหิน 
  4. เครื่องเจาะเหล็ก 
  5. สว่านเจาะแผ่นเหล็ก 
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  6. เครื่องเชื่อมโลหะ 
  7. เครื่องพ่นสี 
  8. เครื่องผสมยางแอสฟัลท์ 
  9. เครื่องผสมคอนกรีต 
                   10. เครื่องมือทดลองคอนกรีต 
 11. เครื่องสั่นคอนกรีต 
 12. เครื่องตบดิน 
 13. เครื่องมือทดลองความลาดเท 

 14. เครื่องมือไสไม้ไฟฟ้า 
 15. เครื่องโม่หิน 
 16. เครื่องตอกเข็ม 
 17. เครื่องตีเส้น 
 18. เครื่องอัดจารบี 
 19. เครื่องอัดลม 
 20. เครื่องตัดกระเบื้อง 
 21. เลื่อยไฟฟ้า 

 

 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
   1. เครื่องก าเนิดไฟฟ้า 
   2. หม้อแปลงไฟฟ้า  
   3. เครื่องขยายเสียง 
   4. เครื่องบันทึกเสียง 
   5. เครื่องเล่นแผ่นเสียง 
   6. เครื่องรับส่งวิทยุ 

   7. เครื่องวัดความถ่ีคลื่นวิทยุ 
   8. เครื่องอัดส าเนาเทป 
   9. เครื่องถอดเทป 
   10. เครื่องเล่น      
   11. วิทยุ-เทป 
   12. วิทยุ-เทป-ซีดี 

 

 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1. กล้อง เช่น กล้องถ่ายรูป กล้องถ่ายภาพยนตร์ กล้องถ่ายวิดีโอ เป็นต้น 
2. เครื่องฉาย เช่น เครื่องฉายภาพยนตร์ เครื่องฉายสไลด์ เครื่องฉายภาพทึบแสง 

      เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ  เป็นต้น 
3. เครื่องอัดและขยายภาพ  
4.  เครื่องเทปซิงโครไนต์ 
5. ไฟแวบ 
6. จอรับภาพ 
7. เครื่องล้างฟิล์ม 
8. เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ 
9. โทรทัศน์ 
10. เครื่องวิดีโอ 
11. เครื่องตัดต่อภาพ 
12. โคมไฟถ่ายภาพและวิดีโอ                   

 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
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1. เตียง เช่น เตียงเฟาว์เลอร์เตียงตรวจโรค เตียงตรวจภายใน เตียงเด็ก เตียงท าคลอด  
เป็นต้น 

2. รถเข็น  เช่น  รถเข็นชนิดนั่ง  รถเข็นชนิดนอน  รถเข็นท าแผล   รถเข็นถาดแจกยา  
รถเข็นอาหาร  รถเข็นผ้าเปื้อน  เป็นต้น 

3. กล้องจุลทรรศน์    กล้องดูดาว 
4. เครื่องวัด  เช่น เครื่องวัดก าลังอัด เครื่องวัดความถี่ เครื่องวัดความสูง เครื่องวัด

อุณหภูมิโลหะเหลว  เครื่องวัดแสง  เครื่องวัดรังสี  เครื่องวัดพลังแสงแดด  เครื่องวัด
ความกดอากาศ  เครื่องวัดอุณหภูมิน้ า  เครื่องวัดความเป็นกรด  เครื่องวัดความชื้น
ในดิน เครื่องวัดความยึดและหดตัวของวัตถุ เครื่องวัดตะกอน เครื่องวัดประสาท  
เครื่องวัดความดันโลหิต  เครื่องวัดรัศมีการเห็นของลูกตา เป็นต้น 

5. เครื่องตรวจ เช่น เครื่องตรวจหัวใจ เครื่องตรวจไขมัน เครื่องตรวจตา เครื่องตรวจ
เม็ดเลือด  เครื่องตรวจหาเนื้อเยื่อมะเร็ง  เป็นต้น 

6. เครื่องจี้จมูก  เครื่องจี้คอ 
7. เครื่องดูดเสมหะ  เครื่องดูดเลือดและหนอง 
8. เครื่องเจาะกระดูก  เครื่องเจาะไข 
9. หม้อต้มเครื่องมือไฟฟ้า 
10. ตู้อบเด็ก 
11. ยูนิตท าฟัน 
12. ตู้ส่องดูฟิล์มเอกซเรย์  
13. เครื่องช่วยความสว่างของกล้องจุลทรรศน์ 
14.  เครื่องชั่งน้ าหนัก 
15. เครื่องดูดอากาศ 
16. เครื่องทดสอบความถ่วงจ าเพาะของของเหลว 
17. เครื่องมือเทียบสีเคม ี
18. เครื่องลอกลวดลายจากภาพถ่าย 
19. เครื่องจ่ายแกส๊คลอรีน 
20. เครื่องตรวจสอบมาตรไฟฟ้า 
21. เครื่องมือเติมน้ ายา 
22. เครื่องมือทดลองหาลิควิดลิมิท  
23. เครื่องจับความเร็ว 
24. เครื่องอัดลมขับด้วยเครื่องยนต์ 
25. เครื่องกรองแสง 
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26. เครื่องทดสอบแสงสว่าง 
27. เครื่องแปลงสภาพน้ ากระด้างให้เป็นน้ าอ่อน 
28. เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ า 
29. เครื่องกลั่นน้ า 
30. เครื่องระเหยของเหลว 
31. เครื่องมือวิเคราะห์ด้วยเปลวไฟ 
32. เครื่องวิเคราะห์แยกขนาดของเม็ดด ิ
33. เครื่องกวนด้วยแม่เหล็ก 
34. โซเดียมแลมพ์ 
35. เครื่องขบนิ่ว 
36. เครื่องตักตะกอน 
37. เครื่องกรอฟัน 
38. เครื่องอบแอมโมเนีย 
39. เครื่องให้ออกซิเจน   
40. เครื่องเอกซเรย์ 
41. เครื่องดูฟิล์มเอกซเรย์ 
42. เครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์ 
43. ฉากกั้นแสงเอกซเรย์ 
44. เครื่องช่วยหายใจ 
45. เครื่องให้ยาสลบ 
46. เครื่องล้างเข็มฉีดยา 
47. โคมไฟผ่าตัด 
48. เครื่องมือช่วยคลอด 
49. เครื่องกรองเชื้อไวรัส 
50. เครื่องมือส าหรับบดอาหารของเชื้อแบคทีเรีย 
51. เครื่องปั่นและผสมสารอุดฟัน 

 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
  1. เครื่องกรองน้ า 
  2. เครื่องดูดควัน 
  3. เครื่องตัดหญ้า 
  4. ตู้เย็น  ตู้แช่อาหาร 

      5. ตู้ท าน้ าแข็ง 
  6. เครื่องซักผ้า 
  7. เครื่องอบผ้า 
 8. เครื่องล้างชาม 
 9. เครื่องท าน้ าเย็น 
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 10. เตาอบ  เตาแก๊ส 
11. เตียง  เช่น  เตียงไม ้ เตียง
เหล็ก  เป็นต้น 

   12. ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 
 

 ครุภัณฑ์โรงงาน 
  1. เครื่องพิมพ์ลายบนแก้ว 
  2. แท่นพิมพ์ 
  3. เครื่องพิมพ์แบบ 
  4. เครื่องท าเหรียญกษาปณ์ 

     5. เครื่องตีตราและอัดแบบ 
  6. เครื่องปั๊มตราดุน 
                    7. เครื่องเขียนโลหะด้วยไฟฟา้ 

  8. เครื่องเชื่อมโลหะ 
  9. เครื่องชุบผิวโลหะ 
  10. เตาเคลือบโลหะ  

  11. เตาอบ 
  12. ตู้อบเครื่องรัก 
 13. เครื่องเจียระไน 
  14. เครื่องทอผ้า 
 15. เครื่องดัดโลหะ 
 16. เครื่องปั๊มและตัดโลหะ 
 17. เครื่องตัดเหล็ก 
 18. เครื่องพับและม้วนเหล็ก 
 19. เครื่องจักรกล 
 20.  เครื่องจักรไอน้ า 

21. เครื่องล้างท าความสะอาด
เครื่องยนต์ 
22. เครื่องตรวจสอบหัวฉีด
เครื่องยนต์ 

 23. เครื่องอัดฉีดเครื่องจักร 
 24. เครื่องมือถอดสปริงลิ้น 

25. เครื่องส าหรับดูดบู๊ชและ
ลูกปืน 

 26. เครื่องตรวจทุ่นไดนาโม 
 27. เครื่องดูดลม 
  28. แท่นกลึง 
 29. เครื่องคว้าน 
 30. เครื่องท าเกลียว 
 31. เครื่องท าเฟือง 
 32. เครื่องดูดเฟือง 
 33. เครื่องถอดและต่อโซ่ 
 34. เครื่องปรับความถี่และก าลังดนั 

 35. ทั่งระดับเหล็ก 
 36. เครื่องกลั่น 
 37. เครื่องกว้าน 
 38. เครื่องโม่หิน 
 39. เครื่องย่อยหิน 
 40. เครื่องอัดจารบี 
 41. เครื่องปั๊มน้ ามันไฟฟ้า 
 42. เครื่องหยอดน้ ามัน  
 43. มอเตอร์หินเจีย 
 44. เครื่องเจีย 
 45. เครื่องขัดกระดาษทราย 
 46.  เครื่องลอกบัว 
 47. เครื่องเป่าลม 

48. เครื่องมือต่างๆ เช่น เลื่อยวง

เดือนไฟฟ้า เลื่อยฉลุไฟฟ้า ไขควง

ไฟฟ้ากบไฟฟ้า สว่านไฟฟ้า  เป็นต้น 

 ครุภัณฑ์กีฬา 
 1. แทรมโปลิน 

 2. บ๊อกซ์สแตนด์ 
               3. โต๊ะเทเบิลเทนนิส 



- 26 - 
 

               4. จักรยานออกก าลังกาย 
 5. เหล็กยกน้ าหนัก 
 6. บาร์คู่ 

 7. บาร์ต่างระดับ 
 8. ม้าห ู
 9. ม้าขวาง

 ครุภัณฑ์ส ารวจ 
 1. กล้องส่องทางไกล 
 2. เครื่องเจาะส ารวจ 
 3. กล้องระดับ 

 4. กล้องวัดมุม 
 5. โซ่ลาน 
 6. ไม้สตาฟฟ์

   ครุภัณฑ์อาวุธ 
 1. ปืน 
 2. ปืนลูกซอง 

 3. ปืนพก 
  

 ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
 1. ปี่คาลิเน็ท 
 2. แตรทรัมเป็ท 
 3. แตรทรัมโบน 
 4. แตรบาริโทน 
 5. แตรยูฟอร์เนียม 
 6. แตรบาสซูน 
 7. แซกโซโฟน 
 8. ไวโอลิน 
 9. วิโอล่า 

                   10. เซลโล ่
 11. เบส 
 12. เปียโน 
 13. ออร์แกนไฟฟ้า 
 14. ระนาด 
 15. ฆ้องวง 
 16. ขิม 
 17. ศีรษะโขนละคร 

18. เครื่องแต่งกายชุดแสดงโขน-
ละคร 

 

 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. มอนิเตอร์ 
2. เครื่องพิมพ์ 

 3. พล็อตเตอร์  
 4. เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ  

5. เครื่องถ่ายทอดสัญญาณจาก
คอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพ  

                   6. เครื่องปรับระดับกระแสไฟ 
                   7. สแกนเนอร์  
 8. ดิจิไทเซอร์  
 9. เครื่องส ารองกระแสไฟฟ้า  
                   10. เครื่องแยกกระดาษ 

                  11. เครื่องป้อนกระดาษ 
                   12. เครื่องอ่านข้อมูล 
                   13. เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูล 
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บทท่ี 4 
การควบคุมวัสดุ    

 

1. การควบคุมวัสดุ (คงทนถาวร) 

วัสดุคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วย หรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท (ให้จัดซื้อ/จัดจ้างเป็นค่าวัสดุ) โดย
คณะ/หน่วยงาน ต้องด าเนินการควบคุมวัสดุคงทนถาวร โดยแยกประเภทวัสดุ 
แต่ละประเภท ดังนี้ 

ล าดับที่ ประเภทวัสดุ ก าหนดตัวอักษรย่อ ก าหนดเลข/ปี 

1 วัสดุส านักงาน ว.สนง. 001/58 
2 วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ว.ฟฟ. 001/58 

3 วัสดุงานบ้านงานครัว ว.งบ. 001/58 

4 วัสดุคอมพิวเตอร์ ว.คต. 001/58 
5 วัสดุยานพาหนะและขนส่ง ว.ยพ. 001/58 

6 วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ ว.วพ. 001/58 
7 วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ว.ฆผ. 001/58 

8 วัสดุการศึกษา ว.ศษ. 001/58 

9 วัสดุสนาม ว.ส. 001/58 
10 วัสดุการเกษตร ว.กษ. 001/58 

11 วัสดุส ารวจ ว.สร. 001/58 

12 วัสดุก่อสร้าง ว.กส. 001/58 
     13 วัสดุโรงงาน ว.รง. 001/58 

     14 วัสดุดนตรีและนาฏศิลป์ ว.ดต. 001/58 

     15 วัสดุกีฬา ว.กฬ. 001/58 
     16 วัสดุอาวุธ  ว.อว. 001/58 

     17 วัสดุอื่น  ว.อ. 001/58 
 
เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงาน ต้องด าเนินการดังนี้ 

1. ควบคุมวัสดุคงทนถาวร โดยก าหนดเลขวัสดุฯ แต่ละประเภท  ตัวอย่าง เช่น  

ว.สนง.002/58 

2. ก าหนดเลขวัสดุฯ แล้ว ให้เขียนที่ตัววัสดุ (คงทนถาวร)   
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3. จัดท าหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุคงทนถาวร (ระบุรายละเอียดให้ชัดเจนมากท่ีสุด) 
4. ให้ถ่ายรูปวัสดุคงทนถาวรไว้ (แนบกับใบเบิก) 

กรณีถ้าเป็นวัสดุ (คงทนถาวร) ที่มาจากการบริจาค ให้ปฏิบัติดังนี้ 
1. คณะฯ / หน่วยงาน ด าเนินการตรวจรับวัสดุดังกล่าว (ภายในหน่วยงานเอง)  โดยดูว่าวัสดุที่ได้รับ

บริจาคนั้นเป็นวัสดุประเภทใด  เช่น ตู้เย็น 1 ตู้  (เป็นวัสดุงานบ้านงานครัว) 
2. เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงาน จัดท าเอกสาร คือ 

2.1 ท าเรื่องตรวจรับวัสดุ (ท าเป็นบันทึกตรวจรับว่าวัสดุที่ได้ คือวัสดุประเภทอะไร รายการอะไร  
ยี่ห้อ รุ่น หมายเลขเครื่อง  จ านวน ราคา)  ผ่านคณบดี 

2.2 เสร็จแล้ว จนท.พัสดุ จึงท าการควบคุมวัสดุที่ได้มา (โดยการออกหมายเลขควบคุมวัสดุฯ 
ดังกล่าว) 

การตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุประจ าปี  (ซึ่งตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ ข้อ 156) 
 เมื่อสิ้นงบประมาณ ต้องมีการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุประจ าปี โดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการการ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปี  โดยคณะกรรมการฯ ต้องเริ่มตรวจสอบพัสดุ (ซึ่งหมายถึงการตรวจสอบทั้งวัสดุ และ
ครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมด)โดยปฏิบัติดังนี้ 

1. ตรวจสอบวัสดุ  (คือวัสดุสิ้นเปลือง) ที่คงเหลือตามบัญชี 
2. ตรวจสอบวัสดุ (คือวัสดุคงทนถาวร) ที่มีคงเหลือตามบัญชีคุมวัสดุ 

3. ตรวจสอบครุภัณฑ์ (ครุภัณฑ์ทั้งหมดท่ีมีอยู่ในทะเบียน) 
การจ าหน่ายวัสดุคงทนถาวร  เมื่อวัสดุมีสภาพช ารุด เสื่อมสภาพ ใช้การไม่ได้ เจ้าหน้าที่พัสดุหน่วยงาน  
เสนอรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่าย (ตามระเบียบข้อ 157) ได้ 

 
2.  จรรณยาบรรณในการปฏิบัติงาน 

จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ. 2543 
ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ ในหน่วยงานของรัฐต้องมีความส านึก ในการปฏิบัติงานและพัฒนางานด้านพัสดุ

ในหน่วยงาน ให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผลดียิ่งขึ้น และควรเป็นผู้ที่มีจรรยาบรรณ ของผู้ปฏิบัติงานด้าน
พัสดุ ตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุก าหนด และคณะรัฐมนตรีว่ามีมติประกาศใช้ ในปี พ.ศ. 2543 ซึ่งมี
รายละเอียด ดังนี้ เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุในหน่วยงานของรัฐ ซึ่งหมายถึงผู้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการ
เกี่ยวกับการจัดท าเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน 
การเช่า การควบคุม การจ าหน่าย และการด าเนินการอ่ืนๆ ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับว่า
ด้วยการพัสดุ มีความส านึกให้มีจรรยาบรรณ และพัฒนางานด้านพัสดุในหน่วยงานของรัฐ  และเพ่ือให้
สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 77 จึงเห็นสมควรก าหนดให้
มีจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ เพ่ีอเป็นแนวทางในการปฏิบัติ นอกจากการประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณท่ีหน่วยงานของรัฐแต่ละแห่ง ได้ก าหนดไว้แล้วด้วย ดังนี้ 
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1. วางตัวเป็นกลางในการด าเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ 
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตส านึกและด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา 
3. มีความมุ่งมั่นในการที่จะพัฒนาตนเอง และพัฒนางาน โดยเรียนรู้ถึงเทคนิควิทยาการใหม่ ๆ

เพ่ิมเติมอยู่เสมอ และน ามาใช้ปฏิบัติงานให้รวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งขึ้น 
4. ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการ อย่างเคร่งครัด 
5. ด าเนินการให้มีการใช้จ่ายเงิน และทรัพย์สินของหน่วยงาน อย่างประหยัดคุ้มค่าและให้เกิด

ประโยชน์สูงสุด 
6. ค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและประโยชน์ส่วนรวมของราชการเป็นหลัก  โดยค านึงถึงความ

ถูกต้อง ยุติธรรมและความสมเหตุสมผลประกอบด้วย 
7. ปฏิบัติงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงานด้วยความเอาใจใส่ โดยให้ความร่วมมือช่วยเหลือ 

ในเรื่องการให้ความคิดเห็นตามหลักวิชาการ แก้ไขปัญหาร่วมกัน และการพัฒนางาน 
8. ไม่เรียก รับ หรือ ยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดทั้งโดยตรงและโดยอ้อมจากผู้ขาย 

ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์กับทางราชการ เกี่ยวกับการพัสดุเพ่ือตนเอง
หรือผู้อื่นโดยมิชอบ 

9. ปฏิบัติต่อผู้ขาย ผู้รับจ้าง หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ กับทางราชการเกี่ยวกับการ
พัสดุ รวมถึงการรับฟังผู้มาร้องเรียน ร้องทุกข์ ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน ้าใจ แต่ทั้งนี้ การ
ปฏิบัติดังกล่าวต้องไม่เป็นปฏิปักษ์ต่อการแข่งขันอย่างเสรีและเป็นธรรม 

10. ให้ความร่วมมือกับทุกฝ่ายในการเสริมสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ
งานด้านพัสดุ ให้สามารถพัฒนางานจนเป็นที่ยอมรับโดยทั่วไปว่า เป็นวิชาชีพเฉพาะสาขาหนึ่ง 

11. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ พึงใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติงาน และในการส่งเสริมสนับสนุน การให้
ค าปรึกษา ค าแนะน า และรับฟังความคิดเห็นของผู้ปฏิบัติงาน อย่างมีเหตุผล 

12. ผู้บังคับบัญชาด้านพัสดุ พึงควบคุม ตรวจสอบ ดูแลและก าชับให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณนี้ อย่างเคร่งครัด ในกรณีพบว่ามีการประพฤติปฏิบัติที่ไม่เป็นไปตามจรรยาบรรณนี้  
ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการด าเนินการให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณนี้ 

 

............................................................... 
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บทท่ี 5 
ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ และแนวทางแก้ไข 

 
การจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุของคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม เจ้าหน้าที่พัสดุ และหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

จ าเป็นจะต้องศึกษาระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุแล้ว ผู้ปฏิบัติงานต้องค านึงถึงกฎหมายและ
ระเบียบอ่ืนๆ ที่เกี่ยวข้อง อย่างละเอียดและรอบคอบ เพ่ือให้การปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ
ถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น อย่างไรก็ตามการด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ
ของคณะฯ ยังคงมีปัญหาอุปสรรคในการปฏิบัติงานพอสรุปได้ดังนี้ 

 

5.1 ปัญหาอุปสรรค 
1. เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุของ

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ท าให้การศึกษาท าความเข้าใจในระเบียบฯ และประกาศฯ ดังกล่าวค่อนข้างยาก
และต้องใช้เวลาพอสมควร เนื่องจากจะต้องศึกษาและท าความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุตาม
ระเบียบ มีรายละเอียดมาก ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุจะต้องมีความรู้ มีทักษะ มีความรอบครอบ แม่นย า ในเรื่อง
กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ ประกาศ รวมถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 

2. การบันทึกการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ในระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน การบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึง
รับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิต ิ(ระบบ 3 มิต)ิ ของคณะฯ กรณีท่ีเกิดปัญหาที่ระบบ เจ้าหน้าที่ของคณะฯ ไม่สามารถ
แก้ไขปัญหาในระบบได้เอง เพราะมีข้อจ ากัด ต้องแจ้งให้ผู้ดูแลระบบเป็นผู้แก้ไข บางครั้งพัสดุกลางแก้ไขให้ได้ 
บางครั้งแจ้งว่าต้องรอให้ผู้ดูแบระบบมาแก้ไขให้จึงจะด าเนินการในระบบ 3 มิติได้ ถ้าผู้ดูแลแก้ไขให้ล่าช้าปัญหา
ที่ตามมาก็คือ การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ตลอดจนการเบิกจ่ายเงินให้บริษัท/ห้าง/ร้านค้า 
รวมถึงการขอเบิกเงินหมุนเวียนของคณะฯก็ล่าช้าตามไปด้วย 
 

5.2 ข้อเสนอแนะและแนวทางแก้ไข 
 1. ควรมีคู่มือปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ ตามระเบียบว่าด้วยการพัสดุ เพ่ือให้เจ้าหน้าที่
พัสดุ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุของคณะเทคโนโลยี
อุตสาหกรรม ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

2. มหาวิทยาลัยฯ ควรจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านพัสดุ ให้กับเจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้า
เจ้าหน้าที่พัสดุ และเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานด้านพัสดุของมหาวิทยาลัยและคณะฯ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานดังกล่าวถูกต้อง ครบถ้วน และมีประสิทธิภาพสูงสุด เนื่องจากเป็นระเบียบฯ และประกาศต่างๆ  
ที่ออกใหม่ 
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3. ระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน การบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายลักษณะ 3 มิต ิ

(ระบบ 3 มิติ) ที่น ามาใช้ปฏิบัติควรมีการปรับปรุงระบบเทคโนโลยีให้เหมาะสม และทันสมัยเพ่ือให้การท างานมี
ประสิทธิภาพสูงสุด 
 4. เห็นควรให้เจ้าหน้าที่พัสดุ สามารถแก้ไขระบบ/ข้อมูลที่ไม่ส่งผลกระทบเสียหายต่อทางราชการได้
ด้วย หรือเพ่ือป้องกันการก่อให้เกิดความเสียหายต่อทางราชการมหาวิทยาลัย อาจจะแต่งตั้งผู้มีอ านาจท าการ
แก้ไข เพ่ือความคล่องตัวรวดเร็วในการปฏิบัติงานด้านพัสดุ และด้านอ่ืนๆ ได้ 

5. ขั้นตอนการท างานของระบบงบประมาณพัสดุ การเงิน การบัญชีกองทุนโดยเกณฑ์พึงรับ-พึงจ่าย
ลักษณะ 3 มิต ิ(ระบบ 3 มิติ) ของมหาวิทยาลัยมีขั้นตอนมาก ควรลดขั้นตอนการท างานลง เพ่ือตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการ เช่น ลดขั้นตอนการลงนามในเอกสารลงเมื่อพิมพ์เอกสารออกจากเครื่องพิมพ์
แล้ว จะต้องมีการลงนามหลายฉบับท าให้สิ้นเปลือง วัสดุ ประเภทหมึกพิมพ์ กระดาษ เป็นต้น 
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เอกสารอ้างองิ 
  

มูลนิธิส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น. คู่มือการปฏิบัติงาน การจัดซื้อ/จัดจ้าง ขององค์การบริหารส่วน
ต าบล. พิมพ์ครั้งที่ 1 : 2541. กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์ บริษัท บพิธการพิมพ์ จ ากัด 

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. ๒๕๓๕ และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม จนถึงปัจจุบัน 
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ประวัติผู้เขียน 
 
ชื่อ-สกุล   นางสาวยุวธิดา  พรมสายใจ 
วัน/เดือน/ปีเกิด  8 พฤษภาคม 2523 
ทีอ่ยู่   43/1 หมู่ 2  ต าบลย่านยาว อ าเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย 64110 
สถานที่ท างาน  มหาวิทยาลัยราชภัฏก าแพงเพชร 
   69 หมู่ 1 ต าบลนครชุม อ าเภอเมืองก าแพงเพชร จังหวัดก าแพงเพชร 62000 
ประวัติการศึกษา  ปริญญาตรี บริหารธุรกิจบัณฑิต แขนงวิชาการบริหารทรัพยกรมนุษย์ 
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ภาคผนวก 
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