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ค ำน ำ 
 

คู่มือปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ จัดท าตามประกาศ ก.พ.อ. เรื่องมาตรฐานการก าหนดต าแหน่ง
และการแต่งตั้งข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาให้ด ารงต าแหน่งสูงสุดขึ้น พ.ศ. 2553 ซึ่งเป็น
เอกสารแสดงเส้นทางการท างานหลักตั้งแต่เริ่มต้นจนสุดกระบวนการ โดยระบุขั้นตอนและรายละเ อียด
ของกระบวนการต่างๆ ในการปฏิบัติงาน เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกัน ต้องยึดปฏิบัติ
ตามกฎ ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยขั้นตอนการปฏิบัติงานจะปฏิบัติ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  โดยคู่มือปฏิบัติงานหลักมีความส าคัญอย่างยิ่ง 
ช่วยให้หน่วยงานมีคู่มือไว้ใช้ในการปฏิบัติงาน ช่วยให้ผู้ปฏิบัติงานใหม่ สามารถศึกษาขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานได้อย่างรวดเร็วขึ้นและสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อเนื่อง ท าให้งานของหน่วยงานมีระบบและ
มีประสิทธิภาพมากขึ้น 

คู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ คณะวิทยาการจัดการ 
เล่มนี้ ผู้จัดท าขึ้นเพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานทราบถึงรายละเอียด ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานบริหารพัสดุ ตั้งแต่
ขั้นตอนการ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ และการจ าหน่าย
พัสดุ พร้อมยกตัวอย่างเอกสารไว้ให้ผู้ปฏิบัติงาน ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานพัสดุทราบถึงขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานเดียวกันของหน่วยงาน สามารถปฏิบัติงานได้ถูกต้องทุก
ขั้นตอน ลดข้อผิดพลาด ปฏิบัติงานแทนกันได ้

อนึ่งคู่ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ ได้มีการตรวจสอบจากหัวหน้าหน่วยงานผู้มีส่วนเกี่ยวข้องและได้
ปรับปรุง แก้ไข ตรวจสอบ ในการจัดท ามาแล้ว 1 ครั้ง 

สุดท้ายนี้ข้าพเจ้าขอขอบพระคุณผู้ทรงคุณวุฒิที่ให้ความรู้และค าแนะน าในการจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานหลักด้วยดีตลอดมา และขอขอบพระคุณมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรม
ราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี เป็นอย่างยิ่งที่สนับสนุนและส่งเสริมอบรมให้ความรู้แนวทางในการจัดท าคู่มือ
ปฏิบัติงานหลักเล่มนี้ขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี คณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
คณะผู้บริหารและเพ่ือนร่วมงานทุกคนที่ให้ความช่วยเหลือ ค าปรึกษา สนับสนุน เป็นก าลังใจ ให้ส าเร็จ
ลุล่วงด้วยดี และผู้จัดท าพร้อมรับฟังความเห็นและข้อเสนอแนะจากข้อบกพร่องของคู่มือเล่มนี้ เพ่ือน ามา
ปรับปรุงแก้ไขให้มีเนื้อหาสาระที่ดีข้ึนในครั้งต่อไป 

 
 
 

 นางปราณี  นายาว 
          29 กรกฎาคม 2563 



สารบัญ 
 หน้า 
ค ำน ำ......................................................................................................................... ............... ก 
สำรบัญ............................................................................................. ........................................ ข 
ส่วนที่ 1 บริษัทของมหาวิทยาลัย..................................................................................... 1 

ประวัติมหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมรำชูปถัมภ์ ............................ 1 
โครงสร้ำงกำรแบ่งส่วนรำชกำร มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมรำชูปถัมภ์................................................................................ ................. 

3 

ประวัติควำมเป็นมำคณะวิทยำกำรจัดกำร.................................................................. 4 
โครงสร้ำงหน่วยงำน................................................................................................... 4 
โครงสร้ำงกำรบริหำรหน่วยงำน..................................................................................  19 
โครงสร้ำงกำรปฏิบัติงำน............................................................................................ 10 

          ลักษณะงำนที่ปฏิบัติ..................................................................................................  10 
          หน้ำที่และควำมรับผิดชอบ/บทบำทของต ำแหน่ง...................................................... 11 
ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงานกระบวนการควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ 
           คณะวิทยาการจัดการ.......................................................................................           

12 

            ขั้นตอนที่ 1  กำรเก็บ กำรบันทึกพัสดุ…………………………………………………………….. 15 
                  1.1 กำรบันทึกในสมุดบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมครุภัณฑ์................... 15 
                  1.2 กำรเก็บดูรักษำพัสดุ..................................................................... 19 

                                 ปญัหำและอุปสรรค...................................................................... 19 
  ขั้นตอนที่ 2  กำรเบิก-จ่ำยพัสดุ............................................................................... 20 
                  2.1 รับใบเบิกพัสดุ……………………………………………………………… 20 

                            2.2 จ่ำยพัสดุ................................................................................ 22 
                                 ปญัหำและอุปสรรค..................................................................... 22 

  ขั้นตอนที่ 3  กำรยืมพัสดุ……………………………………………………………………………… 23 
                            3.1 ใบยืม- ส่งคืนพัสดุ……...……………………………………………………….. 24 

                  ปัญหำและอุปสรรค………………………………………………………………….. 27 
 ขั้นตอนที่ 4  กำรบ ำรุงรักษำพัสดุ…………………………………………………………………… 28 
                  4.1 รับใบแจ้งซ่อม……………………………………………………………………. 29 
                  4.2 จัดท ำใบรับรองกำรตรวจสภำพครุภัณฑ์………………………………. 31 
                  4.3 จัดท ำแบบรำยงำนประวัติกำรซ่อมบ ำรุงรักษำพัสดุ..................... 33 
                       ปัญหำและอุปสรรค……………………………………………………………. 34 

 
 



ค 
 

สารบัญ (ต่อ) 
 หน้า 

  ขั้นตอนที่ 5  กำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี……………………………………………………….. 35 
                            5.1 จัดท ำบันทึกข้อควำมขอเสนอแต่งตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมกำร            
                                  ตรวจสอบกำรรับจ่ำยพัสดุ........................................................... 

 
36 

                  5.2 ส ำรวจวสัดุ ครุภัณฑ์.................................................................... 37 
                  5.3 จัดท ำรำยงำนกำรตรวจสอบพัสดุ................................................. 41 
                       ปัญหำและอุปสรรค…………………………………………………………….. 62 
ขั้นตอนที่ 6  กำรจ ำหน่ำยพัสดุ...................................................................................  63 
                6.1 จัดท ำบันทึกขอแต่งตั้งและค ำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมกำรตรวจสอบและ 

                                   จ ำหน่ำยครุภัณฑ.์........................................................................... 
65 

                          6.2 จัดท ำบันทึกข้อควำม ขอจ ำหน่ำยครุภัณฑ์..................................... 67 
                          6.3 รำยงำนกำรตรวจสอบและจ ำหน่ำยครุภัณฑ์........................................... 69 

                6.4 กำรลงจ่ำยออกจำกบัญชีหรือทะเบียน........................................... 87 
                     ปัญหำและอุปสรรค........................................................................ 87 
ประวัติผู้เขียน.............................................................................................................  88 
  
  

 



แผนภูมิขั้นตอนการปฏิบตัิงานกระบวนการควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ  
คณะวิทยาการจัดการ 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด ำเนินกำรบันทึกทะเบียนคุมพัสดุ เก็บรักษำ 

ฝ่ำยพัสดุ รับพัสดุ 
 

ด ำเนินกำรเบิก – จ่ำย พัสดุ 

ด ำเนินกำรยืมพัสดุ 

ด ำเนินกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
 

ด ำเนินกำรเก็บบ ำรุงรักษำพัสดุ 

ด ำเนินกำรจ ำหน่ำยพัสดุ 

บันทึกกำรจ่ำยออกจำกบัญชีคุม 
และเก็บเอกสำรเข้ำแฟ้ม 

 



 
 

ส่วนที่ 1 บริบทของมหาวิทยาลัย 
 
ประวัติมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปภัมภ์  

สมเด็จพระราชปิตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินธร ทรงมี  
พระเมตตาต่อการศึกษา ของกุลสตรี ไทย จึ งประทานอาคารพร้อมที่ดินประมาณ 4 ไร่   
ให้กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2475 
ปัจจุบันคือ เลขที่ 153 ถนนเพชรบุรี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร โดยย้ายนักเรียน
ฝึกหัดครูและนักเรียนมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.7-8) มาจากโรงเรียนเบญจมราชาลัย อาจารย์ใหญ่คน
แรกคือ อาจารย์นิลรัตน์ บรรณสิทธิ์วรสาสน์ โรงเรียนใช้ชื่อย่อว่า พ เป็นสัญลักษณ์ และสีเขียว เป็นสี
ประจ าโรงเรียนเนื่องจากเป็นสีประจ าวันประสูติของพระองค์ สถานศึกษาแห่งนี้ได้ปฏิบัติภารกิจด้าน
การศึกษาทั้งแผนกฝึกหัดครู และแผนกสามัญด้วยดีตลอดมา และได้พัฒนาปรับเปลี่ยนสถานภาพ 
และค าน าหน้าชื่อตามความเหมาะสม ดังนี้  

1 ตุลาคม 2513 เป็นวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์  พ.ศ. 2515 ขยายงานการ 
ฝึกหัดครู มาอยู่ ณ ที่ตั้งปัจจุบัน คือ เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน กิโลเมตรที่ 48 ต าบลคลองหนึ่ง 
อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 13180 มีพ้ืนที่ 294 ไร่ 3 งาน 72 ตารางวา ทั้งนี้อาจารย์อวยพร     
เปล่งวานิช ผู้อ านวยการวิทยาลัยครูเพชรุบรีวิทยาลงกรณ์ในขณะนั้น ได้ด าเนินการติดต่อประสานงาน
ล่วงหน้ากับผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี (นายประสิทธิ์ อุไรรัตน์) จึงได้ที่ดินทรัพย์สินส่วนพระมหา
กษัตริย์แปลงนี้มาเป็นที่ตั้งของสถาบันในปัจจุบัน  

14 พฤศจิกายน 2517 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ รับวิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ และสมาคมศิษย์เก่าฯ ไว้ “ในพระบรมราชูปถัมภ์"   

9 พฤศจิกายน 2518 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ เสด็จฯ  
พร้อมด้วยสมเด็จพระบรมราชินีนาถ และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดากิติวัฒนา
ดุลโสภาคย์ ทรงเปิดพระอนุสาวรีย์ สมเด็จพระราชปิจตุจฉาเจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์ กรมหลวงเพชรบุรี
ราชสิรินธร และพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ จ านวน 2 แสนบาท ตั้งเป็น "มูลนิธิสมเด็จ
เจ้าฟ้าวไลยอลงกรณ์" พ.ศ. 2520 เปิดสอนถึงระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2528 เปิดสอน
สาขาวิชาชีพอ่ืนด้วยครบ 3 สาขา คือ สาขาวิชาการศึกษา สาขาวิชาศิลปศาสตร์ และสาขาวิชา
วิทยาศาสตร์  

14 กุมภาพันธ์ 2535 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานนามสถาบันราชภัฏ แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ เป็นเหตุให้เปลี่ยนชื่อเป็น
สถาบันราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

24 มกราคม 2538 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่อง พ.ร.บ.สถาบันราชภัฏ เป็นผลให้
สถาบันราชภัฏทั่วประเทศเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพ่ือการพัฒนาท้องถิ่นอย่างแท้จริง 6 มีนาคม 2538 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรม  
ราชานุญาตให้ใช้ตราพระราชลัญจกรประจ าพระองค์ รัชกาลที่ 9 เป็นตราสัญลักษณ์ประจ า 
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สถาบันราชภัฏ นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมหาที่สุดมิได้แก่ สถาบันราชภัฏ
เพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  

15 กุมภาพันธ์ 2542 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ             
วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ และทรงเปิดอาคารฝึกประสบการณ์วิชาชีพ "อาคารสมเด็จเจ้าฟ้า      
วไลยอลงกรณ์" ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี และ 4 ปี หลักสูตร
บริหารธุรกิจบัณฑิต ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  

15 กุมภาพันธ์ 2544 สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาส 
ราชนครินทร์ เสด็จฯ วางพวงมาลาพระอนุสาวรีย์ฯ ทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ 
และห้องประชุมราชนครินทร์ ภายในอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  

21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา       
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์      
ในพระบรมราชูปถัมภ์ 10 มิถุนายน 2547 ปีการศึกษา 2542 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี 2 ปี 
และ 4 ปี หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ปีการศึกษา 2543 เปิดสอนนักศึกษาระดับปริญญาโท 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอน  15 กุมภาพันธ์ 2544 สมเด็จ
พระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ เสด็จฯ วางพวงมาลา 
พระอนุสาวรีย์ฯ ทรงเปิดอาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ และห้องประชุมราชนครินทร์ ภายใน
อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์  

21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ พระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้เปลี่ยนชื่อเป็น "สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์             
ในพระบรมราชูปถัมภ์”  

10 มิถุนายน 2547 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าฯ ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช 2547 และได้
ประกาศในพระราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน พุทธศักราช 2547 ยังผลให้สถาบันราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดปทุมธานี"  

ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 ปีการศึกษา 2549 เปิดสอนระดับปริญญาเอก 
สาขาวิชาการบริหารการศึกษา สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน และสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์   
3 พฤษภาคม 2555 สภามหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีมติเห็นชอบให้
มหาวิทยาลัยด าเนินการจัดซื้อที่ดินด้านทิศเหนือของมหาวิทยาลัย เนื้อที่ 86 ไร่ 3 งาน 19 ตารางวา 
ปัจจุบันมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ มีเนื้อที่ทั้งหมด 381 ไร่ 2 งาน 91 
ตารางวา ตั้งอยู่เลขที่ 1 หมู่ 20 ถนนพหลโยธิน ต าบลคลองหนึ่ง อ าเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
ปีการศึกษา 2556 เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ ได้แก่ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชา       
การจัดการธุรกิจการบิน (หลักสูตรนานาชาติ) และโรงเรียนสาธิตวไลยอลงกรณ์ หลักสูตรนานาชาติ  
ที่ศูนย์จัดการศึกษากรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2557 เปิดสอนหลักสูตรภาษาอังกฤษ (English 
Program) ได้แก่ หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป และสาขาวิชาคณิตศาสตร์ 
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เปิดสอนหลักสูตรนานาชาติ (International Program) ได้แก่ หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
ภาษาอังกฤษเพ่ือการสื่อสารนานาชาติ ปีการศึกษา 2558 เปิดสอนหลักสูตร 3 หลักสูตร ได้แก่ 
หลักสูตรรัฐศาสนศาสตรบัณฑิต หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต          
ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จังหวัดสระแก้ว 

 
โครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ  

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 

 
 
 
ภาพที่ 1.1  ภาพแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของมหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  
                ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ที่มา:   http://www.vru.ac.th/about-vru/structure-vru.html 

http://www.vru.ac.th/about-vru/structure-vru.html
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ประวัติความเป็นมาคณะวิทยาการจัดการ 
 คณะวิทยาการจัดการ พัฒนามาจากภาควิชาสหกรณ์ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการจะพัฒนาระบบสหกรณ์ให้เจริญก้าวหน้าในรัฐบาล
สมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ พ.ศ. 2524 โดยก าหนดให้นักศึกษาครูทุกคนต้องเรียนวิชาสหกรณ์
เบื้องต้น เพ่ือน าไปเป็นความรู้พ้ืนฐานในการสอนนักเรียนต่อไป จากนั้นภาควิชาสหกรณ์ได้พัฒนาขึ้น
เป็นล าดับและได้น าแขนงวิชาในสาขาวิชาการจัดการเข้ามาอยู่รวมกับภาควิชาสหกรณ์ ได้แก่ 
เศรษฐศาสตร์ การตลาด และการบัญชีเพ่ือให้สามารถสอนวิชาสหกรณ์เบื้องต้นได้อย่างสมบูรณ์ และ
ในปี พ.ศ.2528 ได้ปรับเปลี่ยนชื่อจากภาควิชาสหกรณ์มาเป็นคณะวิชาวิทยาการจัดการและเปิดสอน
หลักสูตรปริญญาตรี โปรแกรมวิชาการจัดการทั่วไป ต่อมาได้มีการเปิดสอนโปรแกรมวิชา
เศรษฐศาสตร์สหกรณ์และโปรแกรมวิชานิเทศศาสตร์ ตามล าดับ 
 เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2538 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณา
โปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานนาม “สถาบันราชภัฏ” แทนชื่อวิทยาลัยครูทั่วประเทศ 
นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ วิทยาลัยครูเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์ จึงใช้นามว่า “สถาบัน
ราชภัฏเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์” ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม 2545 พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เปลี่ยน 
ชื่อเป็น “สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์” และวันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2547 
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ได้ทรงลงพระปรมาภิไธยในพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ
ยังผลให้สถาบันราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏ 
วไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 และมีประชาชนทั่วไปสนใจ
เข้าศึกษาเป็นจ านวนมาก จึงมีการขยายการรับนักศึกษาทั้งภาคปกติ และภาคนอกเวลาราชการ 
เพ่ือให้เพียงพอกับความต้องการกับการขยายตัวทางธุรกิจ และความต้องการในการเข้าศึกษาต่อ 
ปัจจุบันคณะวิทยาการจัดการมีการปรับปรุงและพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยในปี 2550 เปิดสอนใน
สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ปี 2551 เปิดสอนในสาขาวิชาการจัดการการบิน และปี 2553 ได้มีการ
พัฒนาสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลายเชน และปี 2556 เปิดสอนสาขาวิชาการจัดการ
ธุรกิจค้าปลีก และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพ่ือรองรับการเจริญเติบโตของเศรษฐกิจของประเทศ 
โดยจัดให้มีความร่วมมือกับหน่วยงาน ทั้งภาครัฐบาลและเอกชน เพ่ือน าคณะวิทยาการจัดการไปสู่การ
พัฒนาที่ยั่งยืน 
 
โครงสรา้งหน่วยงาน   
 คณะวิทยาการจัดการ มีโครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย 
คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย รองคณบดีฝ่ายบริหารและ
มาตรฐานการศึกษา รองคณบดีฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและพันธกิจสัมพันธ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
สื่อสารภาพลักษณ์องค์กร ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายจัดการศึกษาร่วมกับสถานประกอบการ ผู้ช่วยคณบดีฝ่าย
พัฒนาระบบคุณภาพการศึกษาและสารสนเทศ ประธานหลักสูตร จ านวน 9 สาขาวิชา  ได้แก่ 
ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจ
บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการทั่วไป ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจ
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คณบดีคณะวิทยาการจัดการ

รองคณบดี

รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการและงานวิจัย

รองคณบดี
ฝ่ายบริหารและมาตรฐาน

การศึกษา

รองคณบดี
ฝ่ายพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และพันธกิจสัมพันธ์

หัวหน้าส านักงานคณบดี

ส านักงานคณบดี

งานบริหารทั่วไป

งานวิชาการและ
พัฒนานักศึกษา

งานวิจัย บริการ
วิชาการ และพัฒนา

ท้องถ่ิน

ผู้ช่วยคณบดี

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายสื่อสารภาพลักษณ์องค์กร

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายจัดการศึกษาร่วมกับ

สถานประกอบการ

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายพัฒนาระบบคุณภาพ
การศึกษาเเละสารสนเทศ

สาขาวิชา

สาขาวิชาการจัดการท่องเที่ยว

สาขาวิชาการจัดการทั่วไป

สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก
สมัยใหม่

สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์
และซัพพลายเชน

สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ

สาขาวิชาการบัญชี

สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล

สาขาวิชานิเทศศาสตร์

สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์

คณะกรรมการประจ าส่วนราชการ

ค้าปลีกสมัยใหม่ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และซัพพลาย
เชน ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต สาขาวิชาการบัญชี  
สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ ประธานหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจดิจิทัล ประธาน
หลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิเทศศาสตร์ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
เศรษฐศาสตร์หัวหน้าส านักงานคณบดี เป็นผู้ก ากับดูแลระบบการบริหารงานส านักงานคณบดี 
คณะวิทยาการจัดการ ดังแสดงในภาพที่ 1.2 
 

โครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.2  ภาพแสดงโครงสร้างการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ 
               มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
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 คณะวิทยาการจัดการ มีปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ อัตลักษณ์ เอกลักษณ์  พันธกิจ 
เป้าประสงค์ และนโยบายการบริหารงานคณะวิทยาการจัดการ ดังนี้ 
 
 ปรัชญา  
 ศึกษาดี มีคุณธรรม วิทยาการก้าวล้ า น าสู่สากล 
 
 ปณิธาน 
 คณะวิทยาการจัดการมีจุดมุ่งหมายที่จะเสริมสร้างนักศึกษาให้มีความรู้ มีความเป็นเลิศ
ทางวิชาการในลักษณะบูรณาการสาขาวิชา มีมาตรฐานระดับสากล ส่งเสริมคุณธรรมและความ
รับผิดชอบต่อสังคมและประเทศชาติ ด้วยการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่สังคมในรูปแบบวิจัย ต ารา 
และการบริการวิชาการ  
 
 วิสัยทัศน์ 
 คณะวิทยาการจัดการเป็นคณะชั้นน าในการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติมืออาชีพด้านการ
บริหารและการสื่อสารที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ 
 
 อัตลักษณ์ 
 บัณฑิตจิตอาสา  พัฒนาท้องถิ่น 
 
 เอกลักษณ์ 
 เป็นสถาบันที่น้อมน าแนวทางการด าเนินชีวิต ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
 
 พันธกิจ 

1. พัฒนาบัณฑิตให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  สามารถบูรณาการองค์ความรู้ไปสู่การ
ปฏิบัติอย่างมืออาชีพ โดยเน้นการจัดการเรียนการสอน Education 4.0 โดยการบูรณาการกับการ
ท างาน (WIL) และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning) 

2. พัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการและจัดสิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ที่สอดคล้อง
กับมาตรฐานวิชาชีพ 

3. พัฒนางานวิจัย พันธกิจสัมพันธ์ และท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมโดยการบูรณาการกับ
การจัดการเรียนการสอน เพ่ือพัฒนานวัตกรรมและแก้ไขปัญหาท้องถิ่นและชุมชนอย่างยั่งยืน 

4. บริหารจัดการโดยเน้นการมีส่วนร่วมและยึดหลักธรรมาภิบาลเพ่ือยกระดับมาตรฐาน
การศึกษา 
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 เป้าประสงค์ 
1. สร้างบัณฑิตที่มีคุณภาพให้สอดคล้องกับ Education 4.0 ให้ได้มาตรฐานระดับชาติ  

เป็นที่ต้องการของสังคม ชุมชน ประเทศชาติ  โดยบูรณาการกับการท างาน (Work Integrate 
Learning)  และการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพ (Productive Learning)  

2. การจัดการพันธกิจสัมพันธ์ได้ตามความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น และการแสดงผล
งานด้านศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติและนานาชาติ 

3. การสร้างสรรค์ผลงานวิจัยให้เป็นที่ยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ 
4. เป็นองค์กรที่มีธรรมาภิบาลในการบริหารงาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

และเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
 
 นโยบายการบริหารคณะวิทยาการจัดการ 
 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ตระหนักถึงความส าคัญในการด าเนินงานแต่ละด้านของคณะ เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติที่เป็นไปในทิศทาง
เดียวกัน และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการด าเนินงาน รวมทั้งมีการประชุมการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 
และจัดท าแผนปฏิบัติราชการคณะวิทยาการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2562 ดังนี้ 
 
 1.  นโยบายด้านการผลิตบัณฑิต 

1.1 พัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ของหลักสูตรให้มีคุณภาพ และมีทักษะ
ในการประกอบวิชาชีพ 

1.2 จัดหาทรัพยากรทางการศึกษา และพัฒนาสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่มี
คุณภาพ 

1.3 สนับสนุนการพัฒนาบัณฑิต โดยบูรณาการองค์ความรู้กับการท างานไปสู่การ
ปฏิบัติ  

1.4 พัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัย และมีความยืดหยุ่นสูงเพ่ือตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงของสังคมโลก 

1.5 พัฒนาความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และ
สมาคมวิชาชีพ ในการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ 

1.6 จัดท าแผนการตลาดเพ่ือเพ่ิมจ านวนนักศึกษาที่มีคุณภาพให้เป็นไปตาม
เป้าหมาย 

 
 2.  นโยบายด้านการวิจัย 

2.1 พัฒนาระบบ กลไกและโครงสร้างพ้ืนฐานส าหรับงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ 
2.2 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์พัฒนางานวิจัยที่มีการบูรณาการกับการจัด 

การเรียนการสอน 
2.3 แสวงหาแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 
2.4 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างเครือข่ายวิจัยทั้งภายในและภายนอกประเทศ 
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2.5 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบริหารจัดการความรู้จากผลงานวิจัยและงาน
สร้างสรรค ์

 
 3.  นโยบายด้านพันธกิจสัมพันธ์ 

3.1 ส่งเสริม และสนับสนุนให้การบริการวิชาการที่มีการบูรณาการกับการเรียน 
การสอน    

3.2 สนับสนุนให้มีความร่วมมือด้านพันธกิจสัมพันธ์เพ่ือสร้างความเข้มแข็งของ
ชุมชน 

3.3 ส่งเสริมการจัดการเรียนการรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง โครงการอัน
เนื่องมาจากแนวพระราชด าริ และพระบรมราโชบาย 

 
 4.  ด้านการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

4.1 ส่งเสริมให้มีการบูรณาการงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมกับการ
จัดการเรียนการสอนและกิจกรรมนักศึกษา  

4.2 ส่งเสริมให้มีการจัดโครงการ หรือกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับศิลปะและวัฒนธรรม
ในรูปแบบต่าง ๆ 

4.3 ส่งเสริมให้มีการเผยแพร่หรือการบริการด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมต่อ
สาธารณชน 
 5.  นโยบายด้านการบริหารจัดการ 

5.1 จัดท าแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการที่ครอบคลุมทุกภารกิจหลักของคณะ 
5.2 พัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการบริหารและการตัดสินใจตามพันธกิจ  
5.3 พัฒนาสิ่งแวดล้อมและสิ่งสนับสนุนทางการศึกษาเพ่ือตอบสนองการจัด

การศึกษารูปแบบ Productive Learning 
5.4 ยึดหลักการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาล โดยค านึงถึงประโยชน์ของคณะ

และผู้มีส่วนได้เสีย 
5.5 พัฒนาองค์ความรู้แห่งความสุข และองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
5.6 พัฒนาระบบการบริหารความเสี่ยงและมาตรการป้องกันความเสี่ยงให้เกิด

ประสิทธิภาพสูงสุด 
5.7 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน

อย่างมีประสิทธิภาพ 
5.8 ส่งเสริม สนับสนุนในการจัดท าแผนกลยุทธ์ทางการเงิน และวางแผนการใช้เงิน

อย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได้ รวมทั้งมีการจัดท างบประมาณที่สอดคล้องกับพันธกิจทุกพันธกิจ
และมีการจัดท ารายงานทางการเงินอย่างเป็นระบบ  
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 6.  นโยบายด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 
6.1 พัฒนาแผนงานด้านประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายของ

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
6.2 สนับสนุนกิจกรรมการให้ความรู้ ความเข้าใจและตระหนักในการด าเนิน

กิจกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาให้กับคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา 
6.3 ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการด าเนินการประกันคุณภาพอย่างเป็นระบบและ

ต่อเนื่อง 
6.4 ส่งเสริมและสนับสนุนให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาทุกคนน าผลการ

ประกันคุณภาพการศึกษามาปรับปรุงการท างาน 
6.5 สนับสนุนให้มีการพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือรองรับการจัดท ารายงานการ

ประกันคุณภาพการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อใช้ในการบริหารงาน 
 
โครงสร้างการบริหารหน่วยงาน    

โครงสร้างการบริหารงานส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ แบ่งออกเป็น 3 งาน 
ได้แก่ 1. งานบริหารทั่วไป 2. งานวิชาการและพัฒนานักศึกษา 3. งานวิจัย บริการวิชาการและพัฒนา
ท้องถิ่น ซึ่งส านักงานคณบดีเป็นหน่วยงานหลัก โดยมีหัวหน้าส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ
เป็นผู้ก ากับดูแล เพ่ือสนับสนุน ภารกิจด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และงานอ่ืน ๆ ให้ด าเนินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ ดังแสดงใน
ภาพที ่1.3 
 

โครงสร้างการบริหารงาน ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.3  ภาพแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนงานในคณะวิทยาการจัดการ  
  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

คณะวิทยาการจัดการ 

ส านักงานคณบด ี  
 

งานบริหารทั่วไป 
 

งานวิชาการและพัฒนา
นักศึกษา 

 

งานวิจัย บริการวิชาการ และ
พัฒนาท้องถิ่น 
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โครงสร้างการปฏิบัติงาน   
 โครงสร้างการปฏิบัติงานของส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ ประกอบด้วย 
พนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 10 คน ประกอบด้วย งานบริหารทั่วไป ได้แก่ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่
บริหารงานทั่วไป จ านวน 3 คน  ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน 1 คน งานวิชาการและ
พัฒนานักศึกษา ได้แก่ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา จ านวน 3 คน นักวิชาการโสตทัศนศึกษา จ านวน  
1 คน งานวิจัย บริการวิชาการและพัฒนาท้องถิ่น ได้แก่ ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา จ านวน 1 คน  
โดยมีผู้ด ารงต าแหน่ง ดังแสดงในภาพที่ 1.4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ภาพที่ 1.4  ภาพแสดงโครงสร้างการปฏิบัติงานของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักงานคณบดี  
               คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
 
ลักษณะงานที่ปฏิบัติ 
 ปฏิบัติงานด้านพัสดุ จัดซื้อจัดจ้าง ในระบบบัญชี 3 มิติ และในระบบการจัดซื้อจ้าง
ภาครัฐ e-GPงานบริหารพัสดุ การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การบ ารุงรักษา ตรวจสอบพัสดุ และ
จ าหน่ายพัสดุ งานแจ้งซ่อมยานพาหนะ อาคารสถานที่ ตรวจสอบ ให้ค าปรึกษา แนะน าขั้นตอน 
ควบคุมการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ ในระบบบัญชี 3 มิติ  และในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ตรวจสอบ
ควบคุมการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ในการด าเนินโครงการ ตามหมวดรายจ่ายต่างๆ ให้เป็นไปตาม
แผนปฏิบัติการ บันทึกโครงการ กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ เข้าระบบบัญชี 3 มิต ิ รายงานผลการ

  หัวหน้าส านักงานคณบด ี
นางพากเพียร  ธูปบูชากร 

 

งานบริหารทัว่ไป 
 

 
น.ส.สุกัญญา แก่นสมบัติ 

นางปราณี  นายาว 
นายชัยวัฒน์  สร้อยเวที 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
 

นายพชรวัฒน์  ศรีนิล 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 
 
 
  
  
 

งานวิชาการและพัฒนา
นักศึกษา 

 
นางสาวนิสรา  โภควัต 

นางสาวณัฐวรรณ  อ้นอุระ 
นายพีรวัฒน์  ตันตอ 
นักวิชาการศึกษา 

 
นายสุรเสน  กรานโต 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 
 
 
 
 
 
 

งานวิจัย บริการการวิชาการ
และพัฒนาท้องถิ่น 

 
นางสาวเพชรกมล  เพชรสุนทร 

นักวิชาการศึกษา 
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ใช้จ่ายงบประมาณประจ าเดือน จัดท าทะเบียนคุมพัสดุ รายงานการซื้อครุภัณฑ์ อาคารสิ่งปลูกสร้าง
รายงานวัสดุ ครุภัณฑ์สินค้าคงเหลือประจ าปี  ควบคุมการยืม เบิกจ่ายพัสดุ การจ าหน่ายพัสดุ 
ตรวจสอบโครงการและจัดท าเอกสารเบิกจ่าย  
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ / บทบาทของต าแหน่ง 

 ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้นที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทั กษะ 
ในการท างานปฏิบัติงานเกี่ยวกับการงานจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้การก ากับ แนะน า ตรวจสอบ และ
ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ได้แก่ งานพัสดุ จัดซื้อ จัดจ้าง ในระบบบัญชี 3 มิติ  และในระบบ
การจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ควบคุมดูแลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง การเบิกเงิน ควบคุมดูแลการเบิก
จ่ายเงินตามโครงการสาขาวิชาที่รับผิดชอบ รายงานการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ควบคุมดูแลบริหาร
พัสดุ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่นักศึกษาและบุคลากร  
 

ด้านการปฏิบัติการ 
 

 1. ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพัสดุ งบประมาณ ได้แก่ ให้ค าปรึกษา แนะน า ประสานงาน
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่บุคลากรในการด าเนินโครงการ กิจกรรมต่างๆ  ด าเนินการจัดซื้อ  
จัดจ้าง  จัดเช่า ทุกวิธี  ในระบบบัญชี ๓ มิติ และในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ รวบรวมเอกสาร 
ขออนุญาตซื้อขอจ้าง  ส่งเบิกจ่ายเงินงบประมาณ ต่อฝ่ายการเงิน พร้อมส าเนาเอกสารเข้าแฟ้ม 
 2. จัดท าทะเบียนคุม วัสดุ  ครุภัณฑ์ จัดเก็บ เบิกจ่าย  ยืม ซ่อมบ ารุงรักษา จัดจ าหน่าย
พัสดุ ตรวจนับพัสดุประจ าปี 
 3. งานซ่อมบ ารุงอาคารสถานที่ 
 

ด้านการวางแผน 
 วางแผนการท างานที่รับผิดชอบ และร่วมวางแผนการท างานกับหน่วยงานหรือโครงการ
เพ่ือให้การด าเนินงานบรรลุตามเป้าหมาย และผลสัมฤทธิ์ที่ก าหนด 

 
ด้านการประสานงาน 

 ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือให้เกิดความร่วมมือและ
ผลสัมฤทธิ์ของงานที่ก าหนดไว้ ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการด าเนินงานตามท่ีได้รับมอบหมาย 
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ด้านการบริการ 
1. ให้ค าปรึกษา แนะน าเบื้องต้น เผยแพร่ ถ่ายทอดความรู้ เกี่ยวกับงานธุรการ การโต้ตอบ

หนังสือ การจัดท าหนังสือราชการ การเบิกเงินต่างๆ และการประกันคุณภาพการศึกษา รวมทั้งตอบ
ปัญหาและชี้แจงเรื่องต่างๆ แก่นักศึกษา และบุคลากร เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับทราบข้อมูลที่เป็น
ประโยชน์ 

2. จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น และให้บริการข้อมูลทางวิชาการ เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ
การศึกษา เพ่ือให้บุคลากรทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน นักศึกษา ตลอดจนผู้รับบริการ ได้ทราบ
ข้อมูล และความรู้ต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้อง และสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้
ประกอบการพิจารณาก าหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ   
  
 



ส่วนที่ 2 ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 
กระบวนการควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ คณะวิทยาการจัดการ 
 การบริหารพัสดุ หมายถึง กระบวนการด าเนินการเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม 
การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ และการจ าหน่ายพัสดุ เพ่ือสนับสนุนและสนองความต้องการในการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานให้ด าเนินไปตามเป้าหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและประหยัด 
คุ้มค่า และเกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สุด ซึ่งต้องด าเนินการต่อเนื่องมาจากการตรวจรับพัสดุ 
การบันทึกควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานบริหารงานพัสดุ เพ่ือให้ทราบ
จ านวนพัสดุ ที่มีไว้ใช้ประโยชน์ทางราชการ โดยการจัดท าการบันทึกควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ จ าแนก
ประเภท รายการของครุภัณฑ์ ตามหลักฐานการตรวจรับพัสดุ ใช้เป็นข้อมูลตรวจสอบ เก็บดูแล
บ ารุงรักษาให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดีเสมอ และท าให้ทราบว่าพัสดุใดหากใช้ต่อไปจะท าให้เกิดความ
สูญเสียค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษาหรือหมดความจ าเป็นแก่ทางราชการ สมควรที่จะจ าหน่ายรายงาน
พัสดุคงเหลือประจ าปีที่ถูกต้องตามระเบียบ 
 ส าหรับการท าคู่มือปฏิบัติงานหลัก เรื่อง กระบวนการควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ เป็นงาน
ที่มีความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง ท าหน้าที่ควบคุมดูแลพัสดุที่หน่วยงานจัดหามาให้คงอยู่เป็นระเบียบ
เรียบร้อย ปลอดภัยและให้ครบถ้วน ถูกต้องตรงตามบัญชีหรือทะเบียน สามารถตรวจสอบสถานภาพ
ของพัสดุนั้นๆ ได้อย่างถูกต้องอันจะส่งผลถึงการบริหารจัดการงานพัสดุที่ดีมีประสิทธิภาพ การจัดท า
ขั้นตอนการปฏิบัติงานนี้จะปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 หมวด 13 มาตรา 112 และมาตรา 113 มีความสอดคล้องกับระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 ในคู่มือฉบับนี้เจ้าหน้าที่แสดง
ขั้นตอนการด าเนินการ โดยมีรายละเอียดขั้นตอน 1-6 ขั้นตอนดังต่อไปนี้ 
 ขั้นตอนที่ 1  การเก็บ การบันทึกพัสดุ 
 ขั้นตอนที่ 2  การเบิก-จ่ายพัสดุ 
 ขั้นตอนที่ 3  การยืมพัสดุ 
 ขั้นตอนที่ 4  การบ ารุงรักษาพัสดุ 
 ขั้นตอนที่ 5  การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 ขั้นตอนที่ 6  การจ าหน่ายพัสดุ 
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ผังขั้นตอนกระบวนการควบคุมและจ าหน่ายพัสดุ คณะวิทยาการจัดการ 
 
 
 
 
 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ด าเนินการบันทึกทะเบียนคุมพัสดุ เก็บรักษา 

เริ่มต้น 
 

ด าเนินการเบิก – จ่าย พัสดุ 

ด าเนินการยืมพัสดุ 

ด าเนินการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
 

ด าเนินการเก็บบ ารุงรักษาพัสดุ 

ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุ 

สิ้นสุดการท างาน 
 

เจ้าหน้าที่รับพัสดุพร้อมตรวจสอบตามเอกสาร 
 

บันทึกการจ่ายออกจากบัญชีคุมและ 
เก็บเอกสารเข้าแฟ้ม 
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ขั้นตอนที่ 1  การเก็บ การบันทึกพัสดุ  
 กระบวนการควบคุมและจ าหน่ายพัสดุครอบคลุมการเก็บ การบันทึก เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 หมวด 13 มาตรา 112 และมาตรา 113 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ  
 ข้อ 202 การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการตามหมวดนี้ เว้นแต่มี
ระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  
 การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา 
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
 ส่วนที่ 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย 
 ข้อ 203  เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุแล้ว ให้ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
      (1)  ลงบัญชีหรือทะเบียนเพ่ือควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณี แยกเป็นชนิด และ
แสดงรายการตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด โดยให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือ
ทะเบียนไว้ประกอบรายการด้วย 
      ส าหรับพัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชี
เดียวกันก็ได้ 
     (2)  เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วน
ถูกต้องตรงตามบัญชี หรือทะเบียน 
 
 คณะวิทยาการจัดการ มีการควบคุมพัสดุที่อยู่ในความคลอบครอง โดยการเก็บ บันทึก
พัสดุที่ได้ด าเนินการจัดหามาสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ท าการตรวจนับ
พัสดุที่รับพร้อมหลักฐานการส่งมอบพัสดุว่ามีการผ่านขั้นการจัดซื้อมาถูกต้องก่อนน ามาบันทึก แยก
เป็นชนิด ประเภท ลงในแบบบัญชีวัสดุและแบบทะเบียนคุมครุภัณฑ์ที่ได้จัดเตรียมไว้ตามแบบที่
ก าหนด พร้อมตรวจสอบจ านวนและรายละเอียดอ่ืนๆ ที่ลงรับเปรียบเทียบกับจ านวนและรายละเอียด
ในหลักฐานการรับพัสดุแต่ละรายการว่าถูกต้องตรงกันแล้วตามเอกสารหลักฐานรับพัสดุ เพ่ือให้การ
จัดเก็บพัสดุและจัดเก็บพัสดุเข้าคลังอย่างเป็นระบบง่ายและสะดวกต่อการค้นหา พร้อมกับจัดเก็บ
เอกสารหลักฐานเข้าแฟ้มไว้เป็นอย่างดี โดยค านึงถึงให้มีพัสดุที่มีความคุ้มค่า ความโปร่งใส ความมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล และสามารถตรวจสอบได้ เจ้าหน้าที่ยึดหลักการปฏิบัติตามกฎหมาย 
ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ ก าหนด เพ่ือให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดยยึด
หลักการปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 1.1 บันทึกในสมุดบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมครุภัณฑ์ 
      เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับมอบพัสดุจากฝ่ายจัดหาพัสดุ เพ่ือให้การจัดท าบันทึกในสมุด
บัญชีวัสดุและทะเบียนคุมครุภัณฑ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องครบถ้วนตามรายการ เพ่ือให้
การควบคุมพัสดุ การบันทึกลงบัญชี ถูกต้องเป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด เจ้าหน้าที่จะ
ด าเนินการดังนี้ 
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     1.1.1 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องรายการพัสดุที่ปรากฏในหลักฐานการรับ 
เช่น เอกสารใบตรวจรับ มีการตรวจสอบมาถูกต้องตามกระบวนการจัดซื้อหรือไม่ พร้อมลายมือก ากับ
การตรวจรับพัสดุ ตลอดจนเอกสารที่เกี่ยวข้องส าหรับใช้ในการลงรายการ ให้ตรงกับจ านวนพัสดุที่
ได้รับมอบเข้าคลัง  
  1.1.2  เจ้าหน้าที่ด าเนินการลงบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ให้ถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามบัญชีไว้ประกอบรายการเป็นหลักฐาน ในการลงบัญชีในสมุดบัญชีวัสดุ เจ้าหน้าที่
จะต้องจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม เช่น วัสดุส านักงาน วัสดุงานบ้านงานครัว วัสดุ ไฟฟ้าและวิทยุ 
วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ ซึ่งพัสดุหนึ่งแผ่นเป็นประเภท และแยกชนิดของวัสดุ เช่น กระดาษถ่าย
เอกสาร กระดาษปีกสี เป็นต้น ระบขุนาดหรือลักษณะ จ านวนอย่างสูง หน่วยนับ  สถานที่เก็บ จ านวน
อย่างต่ า หน่วยงานที่จัดซื้อ บันทึกวัน เดือน ปี ที่รับวัสดุ รับจากบริษัท ห้าง ร้าน อ้างอิงเลขที่เอกสาร 
ราคาต่อหน่วย จ านวนที่รับ ส่วนการลงบัญชีสมุดทะเบียนครุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่จะต้องแยกพัสดุหนึ่ง
แผ่นเป็นประเภท ชื่อหรือชนิดของครุภัณฑ์ บันทึกวัน เดือน ปี ที่รับครุภัณฑ์ รับจากบริษัท ห้าง ร้าน 
เลขที่หรือรหัส ยี่ห้อ ชนิด แบบ ขนาดหรือลักษณะ หมายเลขทะเบียน ราคาต่อหน่วย วิธีการได้มา 
เลขที่เอกสาร ใช้ประจ าที่ หลักฐานการจ่าย รายการเปลี่ยนแปลง เลขที่เอกสาร หน่วยงานที่จัดซื้อ 
ตามรายการในหลักฐานที่รับเข้าอย่างชัดเจน เพ่ือให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหาได้เสมอ 
  1.1.3  เจ้าหน้าที่จัดท าบันทึกในสมุดบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ถูกต้อง
ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ตรงตามหลักฐานการรับพัสดุ เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จัดเก็บเอกสารการลงบัญชี
คุมพัสดุเข้าแฟ้ม เพ่ือให้สามารถตรวจสอบได้ และเม่ือเจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบพัสดุประจ าปี  

 
ตัวอย่าง สมุดบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ 
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ตัวอย่าง แบบฟอร์มสมุดบัญชีวัสดุ 
 

บัญชีวัสด ุ
แผ่นที่.............1/......................................................... 
ประเภท.....วัสดุส านักงาน.......ชื่อหรือชนิดวัสดุ......กระดาษถ่ายเอกสาร……...รหัส............ส่วนราชการ..........มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ....................... 
ขนาดหรือลักษณะ..........ขนาด A4 80g........................จ านวนอย่างสูง.............................. หน่วยงาน.................คณะวิทยาการจัดการ............................... 
หน่วยนับ..........รีม........................ที่เก็บ.................ส านักงานคณบดีคณะวิทยาการจัดการ.......................จ านวนอย่างต่ า............................................................... 
 
พ.ศ. 2563 รับจาก / จ่ายให้ เลขที่เอกสาร ราคาต่อหน่วย รับ จ่าย คงเหลือ หมาย

เหตุ เดือน วันที ่ บาท สต. จ านวน ราคา จ านวน ราคา จ านวน ราคา 

ต.ค. 1 ยอดยอกมา - 98.44  1,100  108,284 -    1,100  108,284 -  
พ.ย. 10 เบิก-ส านักงานคณบด ี  98.44 -    285 28,055 40 815 80,228 60  
ม.ค. 10 เบิก-ส านักงานคณบด ี  98.44 -    285 28,055 40 530 52,173 20  
ม.ค. 10 ซื้อ-บ.ออฟฟิศเวิร์ค จก. 01-4701/2562 98.44 - 800 78,752 -    1,330 130,925 20  
มี.ค. 5 เบิก-นางปราณ ี  98.44 -    5 492 20 1,325 130,433 -  
มี.ค. 6 เบิก-อ.ธนิษฐ์นันท ์  98.44 -    5 492 20 1,320 129,940 80  
มี.ค. 7 เบิก-นส.นิสรา  98.44 -    5 492 20 1,315 129,448 60  
มี.ค. 7 เบิก-นายพีรวัฒน ์  98.44 -    5 492 20 1,310 128,956 40  
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ตัวอย่าง แบบฟอร์มสมุดทะเบียนครุภัณฑ์ 
ทะเบียนครุภัณฑ์ 

 
แผ่นที่..........1/..........1.......................................... 
ประเภท.....วิทยาศาสตร์ทางการแพทย์........ชื่อหรือชนิดครุภัณฑ์......เครื่องวัดอุณหภูมิร่างกาย.......สว่นราชการ......มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ฯ.......... 
 
วัน เดือน ป ี เลขท่ีหรือ

รหัส 
ยี่ห้อ ชนิด แบบ 

ขนาดและลักษณะ 
หมายเลขและ

ทะเบียน 
ราคาต่อหน่วย 

(บาท) 
วิธีการ
ได้มา 

เลขท่ี
เอกสาร 

ใช้ประจ าที ่ หลักฐาน
การจ่าย 

รายการ
เปลี่ยนแปลง 

เลขท่ี
เอกสาร 

หมาย
เหต ุ

   บาท สต.       
26 มี.ค.63   หจก.เอส.เค.ฟาร์

มาซูติคอล  
- Digital 
Thepmometer 

วจก.
07.01.01-04 

5,136 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

02-
00215/
2563 

ส านักงาน
คณบด ี

บ.152/63    

13 เม.ย.63   ร้านรุ่งวิกรัยเภสัช 
- Infrared 
thermometer 
AFK-YK001 

วจก.
07.01.05-08 

10,000 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

02-
00252/
2563 

ส านักงาน
คณบด ี

บ.159/63    

 15 มิ.ย.63   บ.พลังงานนครพิง 
วิสหกิจเพื่อสังคม 
- กล้องสแกน
ใบหน้าตรวจวัด
อุณภูมิข้อมลู 

วจก.07.01.09 42,750 - วิธีเฉพาะ 
เจาะจง 

02-
00425/
2563 

ส านักงาน
คณบด ี

บ.183/63    
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 1.2 เก็บรักษาพัสด ุ
   เมื่อเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการลงบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมครุภัณฑ์ ไว้อย่างถูกต้อง
ครบถ้วนตรงตามบัญชี และเอกสารประกอบไว้เป็นหลักฐานรับมอบพัสดุจากฝ่ายจัดหาพัสดุแล้ว 
เพ่ือให้การเก็บรักษาพัสดุไว้สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ ให้มีสภาพดี
สมบูรณ์ ปลอดภัยในการงาน พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา เจ้าหน้าที่จะด าเนินการเก็บรักษาพัสดุ ไว้
อย่างเป็นระบบ ง่ายและสะดวกต่อการค้นหา เพ่ือให้การควบคุมพัสดุ การเก็บรักษาพัสดุ ถูกต้องเป็น
ระบบตามข้ันตอนที่ระเบียบก าหนด เจ้าหน้าที่จะด าเนินการดังนี้ 
  1.2.1 เจ้าหน้าที่จัดเตรียมสถานที่จัดเก็บเป็นอย่างดี มีความเหมาะสม เช่น มีตู้ มี
ชั้น ไว้ส าหรับจัดแบ่งแยกประเภท ชนิด ของวัสดุ หรือครุภัณฑ์ ให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ มีความ
ปลอดภัย จัดท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอพร้อมเก็บพัสดุอยู่ตลอดเวลา  
  1.2.2 เจ้าหน้าจัดเก็บรักษาพัสดุต่างๆ ที่อยู่ในความครอบครองไว้ในสถานที่
เหมาะสม ปลอดภัย ให้อยู่สภาพที่ดี เป็นหมวดหมู่  เช่น พัสดุบางประเภท ชนิด ต้องเก็บไว้ในตู้ที่
กุญแจล็อกได้ ป้องกันความสูญหาย เสื่อมสภาพ หรือบนชั้นที่จัดเตรียมไว้ โดยแยกประเภท ชนิด หรือ
ซื้อมาก่อนวางด้านนอก ซื้อมาทีหลังวางด้านใน เพ่ือสะดวกต่อการเบิกจ่าย แจกจ่ายไปยังผู้ขอเบิก
น าไปใช้ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการที่มีประโยชน์ได้อย่างรวดเร็ว
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  1.2.3 เจ้าหน้าที่ตรวจสอบพบว่ามีพัสดุช ารุด ไม่สามารถใช้งานได้ และสถานที่
จัดเก็บพัสดุเกิดการช ารุด ทรุดโทรม ต้องรีบประสานให้ช่างประจ าอาคารเรียนคณะวิทยาการจัดการ 
มาตรวจสอบและซ่อมบ ารุงรักษาให้พร้อมใช้งานในทันที่ แต่ถ้าในเบื้องต้นไม่สามารถซ่อมได้ เจ้าหน้าที่
บันทึกขอความอนุเคราะห์ให้ช่างประจ ามหาวิทยาลัยมาตรวจสอบและด าเนินการซ่อมให้ใช้งานได้ทัน
ที่ แต่ถ้าไม่สามารถซ่อมแซมเบื้องต้นได้อีก เจ้าหน้าที่ต้องท าบันทึกขอซ่อมพัสดุ หรือขอ ปรับปรุงห้อง
ดังกล่าว ต่อคณบดีทันที หลังจากได้รบการอนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่รีบติดต่อประสานงานช่างภายนอกมา
ตรวจสอบและด าเนินแก้ไขให้ใช้งานตามปกติโดยเร็ว 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 1. พัสดุที่มีอยู่ไม่ตรงตามบัญชี 
 2. พัสดุอยู่ในสถานที่ไม่เหมะสม 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1. จัดลงบัญชีพัสดุทันทีหลังได้รับมอบหมาย  
 2. เก็บพัสดุไว้ในสถานที่บันทึกไว้ในบัญชี 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรควบคุมการลงบัญชีพัสดุของเจ้าหน้าที่ 
 2. ควรเก็บพัสดุไว้ในสถานที่ที่แจ้งไว้ หรือท าบันทึกการย้ายพัสดุไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  
 



ขั้นตอนที่ 2 เบิก-จ่ายพัสดุ  
  กระบวนการควบคุมและจ าหน่ายพัสดุครอบคลุมการเบิกจ่ายพัสดุ เพ่ือให้การ
ปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 หมวด 13 มาตรา 112 และมาตรา 113 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ
จัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ  
 ข้อ 202 การบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐให้ด าเนินการตามหมวดนี้ เว้นแต่มี
ระเบียบของทางราชการหรือกฎหมายก าหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน  
 การบริหารพัสดุในหมวดนี้ ไม่ใช้บังคับกับงานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษา 
และงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง  
 ส่วนที่ 1 การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย 
 ข้อ 204  การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุ
นั้นเป็นผู้เบิก 
 ข้อ 205  การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมพัสดุ 
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ 
      ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบ (ถ้ามี) แล้ว
ลงบัญชี หรือทะเบียน ทุกครั้งทีม่ีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็นหลักฐานด้วย 
 ข้อ 206  หน่วยงานของรัฐใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอ่ืน
ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและส านักงาน
การตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 
 
 คณะวิทยาการจัดการ มีการควบคุมพัสดุที่อยู่ในความคลอบครอง ซึ่งมีการก าหนด
วิธีการเบิก-จ่ายพัสดุ ตามความจ าเป็น เช่น มีการก าหนดแบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ ให้เป็นไปตาม
ระเบียบที่ก าหนด ก าหนดวันที่เบิก-จ่ายพัสดุ ที่เหมาะสมสามารถตอบสนองความต้องการของผู้เบิก
พัสดุ และไม่ให้มีผลกระทบต่อการสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ โดยมี
การจัดท าการเบิก-จ่ายพัสดุที่ได้จัดเตรียมไว้ เจ้าหน้าที่ท าการตรวจตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิก
และเอกสารประกอบการเบิก ก่อนด าเนินการจ่ายพัสดุหลักจากนั้นจะต้องด าเนินการลงบัญชีหรือ
ทะเบียนทุกครั้งที่มีการเบิก-จ่ายพัสดุ พร้อมกับจัดเก็บเอกสารหลักฐานการเบิก-จ่ายพัสดุเข้าแฟ้มไว้
เป็นอย่างด ีเพ่ือให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดยยึดหลักการปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 2.1 รับใบเบิกพัสดุ 
       เมื่อเจ้าหน้าที่ได้รับใบเบิกจากผู้ต้องการพัสดุตามรายการที่ปรากฏในหลักฐานการ
ขอเบิก เจ้าหน้าที่ต้องพิจารณาตรวจสอบรายละเอียดในใบเบิกให้ครบถ้วน ซึ่งต้องกระท าด้วยความ
ละเอียดรอบคอบ รวดเร็ว ทันเวลา ผู้เบิกต้องใช้โดยประหยัด คุ้มค่า มีความจ าเป็นในการใช้ประโยชน์
ของหน่วยงาน เหมาะสมหรือไม่ เจ้าหน้าที่ลงเลขที่ใบเบิก วันที่เบิกจ่าย จ านวนที่เบิก ชื่อผู้ขอเบิก ชื่อ
ผู้จ่าย สร้างความสะดวกในการค้นหาและตรวจสอบได้ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงในการบัญชีเบิก รายการ 
เพ่ือให้การควบคุมพัสดุ การเบิกพัสดุ ถูกต้องเป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด เจ้าหน้าที่จะ
ด าเนินการดังนี้ 
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  2.1.1 เจ้าหน้าที่รับใบเบิกและท าการตรวจความถูกต้องของใบเบิกให้เป็นไปตาม
แบบฟอร์มที่คณะวิทยาการจัดการก าหนด เช่น ตรวจสอบการเขียนรายการของเบิก โดยระบุชื่อพัสดุ 
รุ่น ขนาด จ านวนหน่วย พร้อมเขียนชื่อผู้ขอเบิก ให้ชัดเจน 
  2.1.2 เจ้าหน้าที่ท าการตรวจสอบพัสดุคงเหลือให้ตรงถูกต้องตามบัญชีที่แสดงยอด
คงเหลือให้มีเพียงพออยู่ตลอดเวลา พร้อมกับน าใบเบิกมาตรวจสอบกับพัสดุที่คงเหลืออยู่จริงอีกครั้ง 
  2.1.3 เจ้าหน้าทีต่รวจนับจ านวนพัสดุตามรายการที่ขอเบิกก่อน ประสานงานให้ผู้ขอ
เบิกพัสดุมารับพัสดุได ้
 

ตัวอย่าง แบบฟอร์มใบเบิกพัสดุ 
 
 

เลขที่............................../......62......... 
ใบเบิกพัสดุ 

คณะวิทยาการจัดการ 
 
 วันที่..................เดือน...................พ.ศ.............  
 
 ข้าพเจ้า................................................................. ...................ขอเบกิพัสดุตามรายการต่อไปนี้ 

 
.........................................................ผู้จา่ย 
(.......................................................)  

 
..............................................................ผู้เบกิ 
(.............................................................)  
 

 
 
 

ล าดับที่ รายการ หมายเลข จ านวน หน่วย หมายเหตุ 
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 2.2  จ่ายพัสดุ 
    เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบแล้ว ด าเนินการ
ตรวจนับจ านวนพัสดุตามใบขอเบิก เพ่ือให้จะได้ประสานกับผู้ขอเบิกให้มารับพัสดุได้ ก่อนจะท าการ
ลงบัญชีหรือทะเบียนคุมการจ่ายพัสดุในครั้งนี้ทันทีและเก็บใบเบิกเข้าแฟ้มไว้เป็นหลักฐาน เพ่ือให้การ
ควบคุมพัสดุ การเบิกพัสดุ ถูกต้องเป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด เจ้าหน้าที่จะด าเนินการ
ดังนี้ 
  2.2.1  เจ้าหน้าที่ประสานกับผู้ขอเบิกพัสดุให้มารับพัสดุตามรายการที่ขอเบิกได้
ทันทีหลังจากเตรียมพัสดุไว้ให้พร้อมแล้ว 
       2.2.2  เจ้าหน้าที่ให้ผู้ขอเบิกพัสดุตรวจนับพัสดุ ตามจ านวนที่ขอเบิกพัสดุ ให้ครบ 
ถูกต้องครบถ้วน แล้วเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อเป็นผู้จ่าย ผู้ขอเบิกลงลายมือชื่อเป็นผู้เบิก ไว้เป็นหลักฐาน
ในการเบิกจ่ายพัสดุทุกใบเบิกท่ีมีการเบิกจ่ายพัสดุเกิดข้ึน 
  2.2.3 เจ้าหน้าที่ลงเลขที่ใบเบิก วันที่เบิกจ่าย และตรวจสอบจ านวนที่เบิกอีกครั้ง  
แล้วน าใบเบิกมาท าการตัดจ่ายออกจากบัญชีทันที และจัดเก็บใบเบิกไว้เป็นหลักฐาน 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 1. ได้รับใบเบิกแบบเร่งด่วน 
 2. ผู้ขอเบิกพัสดุกรอกรายละเอียดไม่ครบถ้วน 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1. ก าหนดวันที่เบิกจ่ายพัสดุแล้วแจ้งกับผู้เกี่ยวข้องให้ปฏิบัติอย่างเคร่งครัด  
 2. มีตัวอย่างการเขียนใบเบิกท่ีถูกต้อง 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. มีปฏิทินการเบิกจ่ายที่ชัดเจน 
 2. แนะน าวิธีการ ขั้นการขอเบิกให้ชัดเจน 



ขั้นตอนที่ 3  การยืมพัสดุ   
   กระบวนการควบคุมและจ าหน่ายพัสดุครอบคลุมการยืมพัสดุ ที่อยู่ในความคลอบครอง 
ไว้เพ่ือน าไปสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ในการยืมแต่ละครั้งต้องตรวจสอบ
จัดท าใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ และหลักฐานประกอบการยืมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพ่ือสะดวกในการ
ส่งคืนและควบคุมติดตามให้ส่งคืนภายในระยะเวลาที่ก าหนด  เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทาง
เดียวกันตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 13 มาตรา 
112 และมาตรา 113 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ  
 ส่วนที่ 2 การยืม 
 ข้อ 207  การให้ยืม หรือน าพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่เพ่ือประโยชน์ของทางราชการ 
จะกระท ามิได้ 
 ข้อ 208  การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมท าหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร 
แสดงเหตุผล และก าหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
      (1) การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ  
ผู้ให้ยืม 
      (2) การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้องได้รับอนุมัติ
จากหัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐ ต้องได้รับ
อนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
 ข้อ 209  ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องน าพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้
เรียบร้อย หากเกิดช ารุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญหายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คง
สภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเองหรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพ
อย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้ 
      (1) ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ กระทรวง 
การคลังก าหนด 
      (2) ราชการส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทย กรุงเทพมหานคร 
หรือเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี ก าหนด 
      (3) หน่วยงานของรัฐอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่หน่วยงานของรัฐนั้นก าหนด 
 ข้อ 210  การยืมพัสดุประเภทใช้สิ้นเปลืองระหว่างหน่วยงานของรัฐ ให้กระท าได้เฉพาะ
เมื่อหน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจ าเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะด าเนินการจัดหาได้ไม่ทัน
การ และหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้นๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงาน
ของรัฐของตน และมีหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งนี้ โดยปกติหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้อง
จัดหาพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณเช่นเดียวกันส่งคืนให้หน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม 
 ข้อ 211  เมื่อครบก าหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าที่แทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่
ให้ยืมไปคืนภายใน7 วัน นับแต่วันครบก าหนด 
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 คณะวิทยาการจัดการ มีการควบคุมพัสดุที่อยู่ในความคลอบครอง ซึ่งมีการก าหนด
วิธีการยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ เพ่ือไปสนับสนุนการจัดการศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งจะมีการ
ก าหนดแบบฟอร์มใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปตามระเบียบที่ก าหนด ในการยืมแต่ละครั้งต้องจัดท า
หลักฐานการยืมไว้เป็นลายลักษณ์อักษร โดยระบุชื่อ นามสกุล พร้อมลายมือชื่อผู้ยืม เบอร์โทรศัพท์ 
ชื่อหน่วยงาน น าไปใช้ในกิจกรรม ก าหนดวันที่ยืมและคืนพัสดุให้ชัดเจน ผู้ยืมต้องรับผิดในสิ่งของที่ยืม
ไป ในวันที่คืนพัสดุ พัสดุนั้นต้องอยู่สภาพที่พร้อมใช้งาน แต่ถ้าเกิดการช ารุดหรือสูญหาย ผู้ยืมต้อง
ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้น กรณีที่นักศึกษาเป็นผู้ยืมพัสดุ ต้องระบุสาขาวิชาที่นักศึกษาสังกัดอยู่ และมี
ลายชื่ออาจารย์ผู้สอน พร้อมแนบส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนหรือส าเนาบัตรนักศึกษา เซ็นส าเนา
ถูกต้องไว้เป็นหลักฐาน ก่อนน าเสนออนุมัติ ต่อรองคณบดีฝ่ายบริหาร เมื่อได้รับการอนุมัติแล้ว 
เจ้าหน้าที่ประสานงานให้ผู้ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ มารับสิ่งของตามรายการขอยืม พร้อมลงลายชื่อผู้รับของ
และลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ไว้เป็นหลักฐานทันที เพ่ือจะได้ไม่ส่งผลกระทบต่อการจัดโครงการ กิจกรรม 
สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ  เมื่อถึงวันก าหนดส่งคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
ให้ผู้ส่งคืนและผู้รับคืน ลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน กรณีที่ส่งคืนไม่ครบ จะต้องระบุไว้ในยืมวัสดุ/
ครุภัณฑ์ ว่ามีสิ่งของใดที่ยังไม่ได้รับคืน เจ้าหน้าที่จะต้องด าเนินการติดตามทันที เพ่ือให้ถูกต้องตาม
วัตถุประสงค์ โดยยึดหลักการปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 3.1 ใบยืม – ส่งคืน  
       เจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมวัสดุ/ครุภัณฑ์ จะต้องตรวจสอบสภาพการใช้งานได้ดี มีความ
พร้อม สมบูรณ์ ใช้งานได้ตลอดเวลา และเม่ือน าไปใช้งานต้องมีความปลอดภัยสูงสุด ถ้าหากตรวจสอบ
แล้วพบว่ามีการช ารุด เสียหาย ใช้งานไม่ได้ เจ้าหน้าที่ต้องรีบด าเนินการตรวจสอบและแก้ไข ซ่อม
บ ารุงรักษาให้ใช้งานตามปกติทันที เมื่อเจ้าหน้าที่ ได้รับใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ จากผู้ต้องการยืม จะท า
การตรวจสอบรายการที่ปรากฏในหลักฐาน ให้ถูกต้องตามรายละเอียดในใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้
ครบถ้วน ถ้าตรวจสอบแล้วใบยืมไม่ถูกต้อง ให้ส่งคืนเพ่ือท าการแก้ไขให้ถูกต้อง ซึ่งต้องกระท าด้วย
ความละเอียดรอบคอบ รวดเร็ว ทันเวลา ผู้ยืมน าไปใช้ตามความจ าเป็นในการใช้ประโยชน์ที่เหมาะสม
กับโครงการ กิจกรรมให้มากที่สุด เมื่อถึงเวลาส่งคืนพัสดุ/ครุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่ควบคุมระยะเวลาการ
ส่งคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ เมื่อครบก าหนดส่งคืน ผู้ยืมต้องส่งคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ ภายในระยะเวลาที่ก าหนด
ส่งคืน พัสดุนั้นมีสภาพพร้อมที่ใช้งาน และบันทึกเอกสารการยืม การส่งคืนในเอกสารที่เกี่ยวข้อง  
แต่ถ้ายังไม่มีการส่งคืนให้เจ้าหน้าพัสดุต้องติดตามทวงวัสดุ/ครุภัณฑ์ที่ ให้ยืมไปโดยก าหนดให้ส่งคืน
ภายใน 7 วัน นับแต่วันครบก าหนด เพ่ือให้การควบคุมพัสดุ การยืม – ส่งคืนวัสดุ/ครุภัณฑ์ ถูกต้อง
เป็นระบบตามข้ันตอนที่ระเบียบก าหนด เจ้าหน้าที่จะด าเนินการดังนี้ 
  3.1.1  เจ้าหน้าที่รับใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ และท าการตรวจความถูกต้องของใบเบิก
ให้เป็นไปตามแบบฟอร์มที่คณะวิทยาการจัดการก าหนด และเอกสารประกอบการยืม เช่น ตรวจสอบ
ชื่อ นามสกุล ของผู้ยืม  กรณีผู้ยืมเป็นนักศึกษา ให้ระบุสาขาวิชา รหัสนักศึกษา หน่วยงานที่สังกัด 
เบอร์โทรศัพท์ รายการวัสดุ/ครุภัณฑ์ รุ่น ขนาด และจ านวนที่ขอยืม น าไปใช้เกี่ยวโครงการ กิจกรรม 
วัน เดือน ปี ที่น าไปใช้งานและวัน เดือน ปี ที่ก าหนดส่งคืน ให้ชัดเจน ถ้ารายละเอียดไม่ครบถ้วนตาม
แบบฟอร์มที่ก าหนด ให้เจ้าหน้าที่รีบส่งคืนใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ไปให้ผู้ยืม กรอกรายละเอียดมาให้ครบ 
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  3.1.2 เจ้าหน้าที่น าใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ เสนอรองคณบดีฝ่ายบริหารและมาตรฐาน
การศึกษา พิจารณาอนุมัติ  
  3.1.3  รองคณบดีฝ่ายบริหารและมาตรฐานการศึกษา พิจารณาแล้วถ้าเป็น
ประโยชน์ต่อการด าเนินโครงการ กิจกรรม อนุมัติให้ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์  ได้ เจ้าหน้าที่ท าการจัดเตรียม
วัสดุ/ครุภัณฑ์ไว้ให้พร้อมตรงกับใบยืมที่ลงลายมือชื่ออนุมัติและประสานงานผู้ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ให้มา
รับของได้ 
  3.1.4  ผู้ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ ตรวจสอบของตรงตามรายการ จ านวน ที่ขอยืมตรงกับ
ใบยืม ลงวันที่ และลงลายมือชื่อผู้รับของ พร้อมกับเจ้าหน้าที่ลงลายมือชื่อ ไว้เป็นหลักฐาน 
  3.1.5  ผู้ยืมจะต้องเตรียมส าเนาบัตรประจ าประชาชนหรือส าเนาบัตรนักศึกษา 
พร้อมลงลายมือรับรองส าเนาถูกต้องไว้แนบกับใบยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ หรือเอกสารอ่ืน ที่ใช้ประกอบการ
ยืมทุกครั้ง 
  3.1.6  กรณีนักศึกษาผู้ยืมไปใช้การด าเนินโครงการ กิจกรรม จะต้องมีอาจารย์
ผู้สอนในรายวิชาที่เก่ียวข้องลงลายมือชื่อ เพ่ือรับทราบการยืมในครั้งนี้ก่อนจะรับของไป 
  3.1.7  เมื่อถึงวันครบก าหนดส่งคืน เจ้าหน้าที่ควบคุมติดตามให้ผู้ยืมส่งคืนวัสดุ/
ครุภัณฑ์ พร้อมตรวจสอบให้อยู่สภาพที่ใช้งานได้ หากเกิดการช ารุด หรือใช้งานไม่ได้ไม่ดี หรือสูญ
หายไป ผู้ยืมต้องจัดการแก้ไข ซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม ถ้ามีค่าใช้จ่าย 
  3.1.8  หลังจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบวัสดุ/ครุภัณฑ์ให้สภาพเดิมแล้ว จึงบันทึกการ
รับคืน โดยระบุวันที่รับของคืน สภาพของที่ได้รับคืน เป็นปกติ พร้อมลงลายลายมือผู้ส่งคืนและผู้รับคืน
ไว้เป็นหลักฐาน 
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ตัวอย่าง แบบฟอร์มใบยืมวัสดุ / ครุภัณฑ์ 
 
 

ยืมวัสดุ/ครุภัณฑ์ 
คณะวิทยาการจัดการ 

  
 ข้าพเจ้า............................................................สาขาวิชา.................................................. 
 รหัสนักศึกษา.................................................สงักัด...............................................................................  
 โทรศัพท์......................................................................มีความประสงค์ขอยมืวัสดุ/ครภุัณฑ์ ดังต่อไปน้ี 
ล าดับ รายการ จ านวน หมายเหตุ 

1    
2    
3    

 
  เพ่ือใช้ในการ..................................................................................................................... 
ในวันที่....................................................เวลา.................................น.  ถึง.........................................น.  
ก าหนดส่งคืนภายในวันที่ ..............................................................ข้าพเจ้าขอรับผิดชอบในสิ่งของที่ได้
ยืมไป หากเกิดการช ารุดหรือสุญหาย  ข้าพเจ้ายินดีชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดข้ึนทุกประการ 
   
 ลงชื่อ.................................................................ผู้ยมื 
      .............../................................/................  
 
 ลงชื่อ.................................................อาจารย์ผู้สอน (กรณีนักศึกษาเป็นผู้ยืม) 
      .............../.................../................ 
   อนุมัต ิ   ไม่อนุมัติ   เพราะ................................................................................................ ...... 
 
  ลงชื่อ.......................................................รองคณบดีฝ่ายบริหารฯ  
          .............../.................../................  
ข้าพเจ้าได้รับสิ่งของตามรายการขอยืมข้างต้นเรียบร้อยแล้ว  เมื่อวันที่................................................... 
 
ลงชื่อ........................................... ...............ผู้รับของ ลงชื่อ..................................................ผู้รับของ 
       (.........................................................)                 (......................................................) 
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บันทึกของเจ้าหน้าที่รับคืนพัสดุ 
 
 ได้รับสิ่งของคืน เมื่อวันที่ ........... ......................................แล้ว   ครบ    ไม่ครบ  
โดยมีของที่ยังไม่ได้รับคืน คือ..................................................................................................................  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 สภาของที่ได้รับคือ     ปกติ      ช ารุด ......................................................................................  
 
 ลงชื่อ..........................................................ผู้สง่คืน   ลงชื่อ.......................................................ผู้รับคืน 
      (............................................................)       (...........................................................) 
 
 หมายเหตุ :  1. ในกรณีที่เป็นนักศึกษาจะต้องมีอาจารย์ผู้ควบคุมเซ็นรับรองด้วยทุกครั้ง และต้องยืดบัตรนักศึกษา        

           หรือบัตรประชาชนให้ไว้เจ้าหน้าที่ 
 2. ในการยืมจะต้องยื่นใบยืมก่อนอย่างน้อย 1 วัน 
 
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 1. ได้รับใบยืมพัสดุแบบเร่งด่วน 
 2. ผู้ยืมพัสดุไม่ส่งคืนตามก าหนด 
  
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1. ท าหนังสือแจ้งก าหนดการยื่นใบยืมพัสดุล่วงหน้า  
 2. ท าหนังสือขอติดตามพัสดุการคืนพัสดุ 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรก าหนดยื่นใบยืมล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 วัน 
 2. ควรก าหนดการคืนพัสดุพร้อมใช้งานไว้เป็นลายลักษณ์อักษร 



ขั้นตอน 4 การบ ารุงรักษาพัสดุ 
  กระบวนการควบคุมและจ าหน่ายพัสดุครอบคลุมการบ ารุงรักษา การตรวจสอบ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 13 มาตรา 112 และมาตรา 113 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ  
 ส่วนที่ 3 การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ 
 ข้อ 212  ให้หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่
ในสภาพที่พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดท าแผนการซ่อมบ ารุงที่เหมาะสมและระยะเวลา
ในการซ่อมบ ารุงด้วย   
 ในกรณีที่พัสดุเกิดความช ารุด ให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ใน
สภาพพร้อมใช้งานโดยเร็ว 
 ในการด าเนินงานซ่อมบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ เพ่ือให้
สิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ ที่มีอยู่ให้มีสภาพสมบูรณ์ เพียงพอ
พร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา จ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องดูแลก ากับหากพบว่าช ารุด เสียหาย ใช้งานไม่ได้ 
เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องรีบประสานงานเพ่ือปรับปรุงแก้ไข ซ่อมแซมโดยเร่งด่วน สามารถกลับมาใช้
งานได้ดีตามปกติ จะได้ไม่มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์และนักศึกษา และท า
ให้ทราบว่าพัสดุใดหากใช้ต่อไปจะท าให้เกิดความสูญเสีย ค่าใช้จ่ายในการดูแลบ ารุงรักษา หรือหมด
ความจ าเป็น สมควรที่จะจ าหน่ายและจัดหาพัสดุมาทดแทน 
 
 คณะวิทยาการจัดการ มีการควบคุมพัสดุที่อยู่ในความคลอบครอง ซึ่งมีการก าหนด
วิธีการบ ารุงรักษาพัสดุ ในกรณีนี้ยกตัวอย่างการบ ารุงรักษาวัสดุ/ครุภัณฑ์ เพ่ือไปสนับสนุนการจัด
การศึกษาของคณะวิทยาการจัดการ ซึ่งจะมีการก าหนดแบบฟอร์มใบซ่อม ให้เป็นไปตามระเบียบที่
ก าหนด ในการซ่อมแต่ละครั้งต้องจัดท าใบแจ้งไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เช่น วัน เดือน ปี ที่แจ้ง ซ่อม
วัสดุ/ครุภัณฑ์อะไร ชื่อ นามสกุล ต าแหน่ง พร้อมลายมือชื่อผู้แจ้ง โดยผู้แจ้งจะต้องแจ้งความประสงค์
ว่าต้องการซ่อมวัสดุ/ครุภัณฑ์ อะไรให้ชัดเจน เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของรายละเอียดข้างต้น
แล้ว น าใบแจ้งซ่อมเสนอหัวหน้างานผู้ควบคุมงานอาคารสถานที่พิจารณาพร้อมลงนามอนุมัติ หลังจาก
นั้นเจ้าหน้าที่ประสานงานให้ช่างประจ าคณะวิทยาการจัดการ ตรวจสอบเบื้องต้น ถ้าซ่อมได้ให้
ด าเนินการซ่อมทันทีแล้วให้ท าเครื่องหมาย  เรียบร้อย ใส่รายการวัสดุและอุปกรณ์ จ านวนที่ใช้ใน
การซ่อมทุกครั้ง ลงชื่อผู้เบิก/ผู้ด าเนินการซ่อม พร้อมระบุวันที่ เดือน ปี ช่วงเวลาที่เริ่มปฏิบัติ  
วัน เดือน ปี ที่ปฏิบัติแล้วเสร็จ ลงชื่อผู้ตรวจ/ผู้แจ้ง แต่ถ้าซ่อมไม่ได้ให้เครื่องหมาย   ไม่เรียบร้อย 
เนื่อง โดยระบุเหตุที่ไม่สามารถซ่อมได้ เจ้าหน้าที่ด าเนินการประสานงานกับช่างของมหาวิทยาลัย  
ให้เข้ามาด าเนินการตรวจเช็คและด าเนินการแก้ไขโดยด่วนก่อน หลังจากนั้ นท าบันทึกขอความ
อนุเคราะห์ช่างจากอธิการบดีภายหลัง หรือวัสดุ/ครุภัณฑ์บางอย่างต้องใช้ช่างที่มีฝีมือเฉพาะด้าน 
เจ้าหน้าที่จะด าเนินการประสานกับช่างจากภายนอก ให้เข้ามาด าเนินการตรวจเช็คและด าเนินการ
แก้ไขโดยด่วนก่อน หลังจากนั้นจัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากอธิการบดีภายในหลัง จะไม่
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ส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอน เพ่ือให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดยยึดหลักการปฏิบัติตาม
ระเบียบ ดังนี้ 
 4.1 ใบแจ้งซ่อม 
   การบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่รีบด าเนินการตรวจสอบรายละเอียด เช่น 
รายการแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม ทันที เพราะจะส่งผลกระทบต่อการจัดการเรียนสอนของคณะวิทยาการ
จัดการไดท้ันที ดังนั้นเจ้าหน้าที่ต้องประสานงานกับช่างประจ าคณะวิทยาการจัดการให้ตรวจสอบและ
แก้ไข ซ่อมแซมให้มีสภาพดี สามารถกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็ว เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอนของอาจารย์ นักศึกษา และบุคลากรของคณะวิทยาการจัดการ ถ้าแก้ไขซ่อมแซม
เองไม่ได้ และเป็นกรณีเร่งด่วน เจ้าหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายช่างของมหาวิทยาลัยมาด าเนินการแก้ไข
ก่อน แล้วท าบันทึกขอความอนุเคราะห์ช่างจากอธิการบดีภายหลัง หรือเมื่อทราบว่าต้องการที่จะต้อง
ใช้ช่างที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะ ท าให้ไม่สามารถซ่อมแก้ไขได้ในทันท่วงที เจ้าหน้าที่ติดต่อ
ประสานงานกับช่างภายนอกให้มาด าเนินการตรวจเช็คสภาพพร้อมประเมินราคาและแก้ไข ซ่อมแซม
ให้พร้อมใช้งานได้ก่อน เพ่ือไม่ให้มีผลกระทบต่อการจัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ 
แล้วจัดท าเอกสารขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้างภายหลัง เพ่ือให้การบ ารุงรักษาพัสดุ วัสดุ/ครุภัณฑ์ ถูกต้อง
เป็นระบบตามข้ันตอนที่ระเบียบก าหนด เจ้าหน้าที่จะด าเนินการดังนี้ 
 4.1.1 เจ้าหน้าที่ได้รับใบแจ้งซ่อมบ ารุงรักษาวัสดุ ครุภัณฑ์ เจ้าหน้าที่รีบด าเนินการ
ตรวจสอบรายละเอียด เช่น รายการแจ้งซ่อม ผู้แจ้งซ่อม ทันท ี
 4.1.2 น าใบแจ้งซ่อมเสนอหัวหน้างานผู้ควบคุมงานอาคารสถานที่พิจารณาพร้อม
ลงนามอนุมัต ิ
 4.1.3 เจ้าหน้าที่ด าเนินการประสานงานกับช่างประจ าคณะวิทยาการจัดการให้
ตรวจสอบและแก้ไข ซ่อมแซมให้มีสภาพดี พร้อมใช้งานได้ดีตามปกติ เพ่ือไม่ให้ส่งผลกระทบต่อการ
จัดการเรียนการสอนของคณะวิทยาการจัดการ  
 4.1.4 เจ้าหน้าที่ประสานงานกับฝ่ายช่างของมหาวิทยาลัยมาด าเนินการแก้ไขก่อน 
แล้วท าบันทึกขอความอนุเคราะห์ช่างจากอธิการบดีภายหลัง 
 4.1.5 เมื่อด าเนินการซ่อมเรียบร้อยแล้ว เจ้าหน้าที่จะบันทึกรายการวั สดุและ
อุปกรณ์ที่ในการซ่อม ผู้เบิก/ผู้ด าเนินการซ่อม ลงลายมือชื่อในการเบิกวัสดุและอุปกรณ์ แจ้งผลการ
ซ่อม ช่วงระยะเวลาปฏิบัติการซ่อมตั้งแต่วันเริ่มซ่อมถึงวันซ่อมเสร็จ แล้วให้ผู้ตรวจ/ผู้แจ้ง ลงลายมือไว้
เป็นหลักฐานในการซ่อมทุกครั้ง  
 4.1.5 กรณีที่วัสดุ/ครุภัณฑ์บางอย่างต้องใช้ช่างที่มีฝีมือเฉพาะด้าน เจ้าหน้าที่จะ
ด าเนินการประสานกับช่างจากภายนอก ให้เข้ามาด าเนินการตรวจเช็คและด าเนินการแก้ไขโดยด่วน
ก่อน หลังจากนั้นจัดท าบันทึกขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้างจากอธิการบดีภายในหลัง 
 4.1.6 เจ้าหน้าที่ติดต่อประสานงานกับช่างให้มาด าเนินการตรวจเช็คสภาพพร้อม
ประเมินราคาตรวจสอบพบว่าวัสดุ/ครุภัณฑ์ ช ารุด ไม่สามารถได้ตามปกติ  
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ตัวอย่างใบแจ้งซ่อม 
 

 

 
 

ใบแจ้งซ่อม 
 
วันที่..............เดือน.............................พ.ศ. ............. 

 
เรื่อง [  ] ไฟฟ้า [  ] ประปา [  ] เครื่องปรับอากาศ [  ] เครื่องคอมพิวเตอร ์[  ] โทรศัพท ์[  ] LCD [  ] อื่นๆ 
 
 ข้าพเจ้า............................................................ ต าแหน่ง...................................................  
มีความประสงค์ขอให้งานอาคารสถานที่ไปซ่อมอุปกรณ์ที่ ......................................โดยมีรายการ  ดังนี้    

1. ................................................................................................................................... 
2. ...................................................................................................................................  

 
      ลงชื่อ...........................................................ผู้แจ้ง 
            (...........................................................)  
    สังกัดศูนย์/คณะ/ส านัก .......................................................... 
 

ค าสั่งหัวหน้างานอาคารสถานท่ี………………………………. 
....................................................................................... 

 
ลงช่ือ.................................................. 

(..................................................) 
รายการวสัดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการซ่อม …………………. 
...................................................................................... 
                          รวม................................รายการ 
     ..................................................ผู้เบิก/ผูด้ าเนินการ 

การตรวจผลการซ่อม 
       [  ] เรียบร้อย                [  ] ไม่เรียบร้อย  
เนื่องจาก ................................................................... 
ช่วงเลาปฏิบัติเริ่มวันท่ี.........../..................../............. 
เวลา........................................น. 
เสร็จวันท่ี......../............/..............เวลา...................น. 
 
ลงช่ือ....................................................ผู้ตรวจ/ผู้แจ้ง 
     (.....................................................) 
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 4.2 ใบรับรองการตรวจสภาพครุภัณฑ์ 
   การด าเนินการตรวจสอบเช็คสภาพวัสดุควบคุม ครุภัณฑ์ หลังจากเจ้าหน้าที่ให้ช่าง
ประเมินราคาการซ่อม ถ้ามีค่าใช้จ่ายในการซ่อมให้บริษัทท าการเสนอราคา เจ้าหน้าพัสดุน าใบเสนอ
ราคาเสนอคณบดีพิจารณาอนุมัติซ่อม แล้วจัดท าใบรับรองการตรวจสภาพ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการ
ตรวจสภาพครุภัณฑ์ ของคณะวิทยาการจัดการ ได้ท าการตรวจสอบ และให้ความเห็นสมควร
ด าเนินการซ่อม เพ่ือให้ใช้งานได้ดี พร้อมลงลายมือชื่อ  ในกรณีนี้เป็นตัวอย่างการด าเนินการซ่อม
ครภุัณฑ์ 
 4.2.1 เจ้าหน้าที่น าใบเสนอราคามาจัดท าใบรับรองการตรวจสภาพ ในกรณีที่เป็น
วัสดุควบคุม ครุภัณฑ์ โดยระบุวัน เดือน ปี ที่ตรวจสภาพ ใช้วันที่อ้างอิงเดียวกับวันตั้งเรื่องขออนุญาต
ซื้อจากระบบบัญชี 3 มิติ  
 4.2.2 เจ้าหน้าที่ใส่ชื่อวัสดุ ครุภัณฑ์ หมายเลขควบคุม วัน เดือน ปี ที่รับวัสดุ 
ครุภัณฑ์ ให้ชัดเจน 
 4.2.3 น าใบรับรองการตรวจสภาพ วัสดุ ครุภัณฑ์ เสนอต่อคณะกรรมการตรวจ
สภาพ ถ้าวงเงินในการจัดซื้อ ไม่เกิน 10,000 บาท ให้คณะกรรมการลงนาม จ านวน 1 ท่าน แต่ถ้า
วงเงินเกิน 10,000 บาท แต่ไม่ถึง 500,000 บาท ให้คณะกรรมการลงนาม จ านวน 3 ท่าน 
 4.2.4 เจ้าหน้าที่น าเอกสารใบเสนอราคา ใบรับรองการตรวจสภาพ วัสดุ ครุภัณฑ์ 
จัดท าเอกสารขออนุญาตซื้อ เพ่ือจะได้อ้างอิงวันที่เดียวกัน 
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ตัวอย่าง แบบฟอร์มใบรับรองการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ 
 

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ใบรับรองการตรวจสภาพครุภัณฑ์ เครื่องถ่ายเอกสาร 
 

วันที่................................................................ 
เรียน  คณบดีคณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ 
 

 คณะกรรมการตรวจสภาพครุภัณฑ์………………………………………………………………………… 
หมายเลข..................................................ลงวันที่................................................ ได้ท าการตรวจสภาพ
ครุภัณฑ ์หมายเลข...................................................ลงวันที่............................................ เรียบร้อยแล้ว  
มีความเห็นว่าสภาพของครุภัณฑ์ หมายเลข.........................................ลงวันที่........................................
มีสภาพช ารุด เห็นสมควรด าเนินการซ่อมเพ่ือให้ใช้งานได้ดี  ดังมีรายการช ารุดต่อไปนี้ 

ล าดับที่ รายการ 
  

  
  
  
  
  

 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 ลงชื่อ……………………...……………………..ประธานกรรมการ 

               (…………………………..........................) 
 ลงชื่อ……………........…………………………..กรรมการ 

               (…………………………..........................) 
 ลงชื่อ……………..……………………………..กรรมการและเลขา 
      (…………………………..........................) 
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 4.3 จัดท าแบบรายงานประวัติการซ่อมบ ารุงรักษาพัสดุ 
  หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่พัสดุท าเอกสารขออนุญาตจัดซื้อจัดจ้างในระบบบัญชี 3 มิติ
และถ้างบประมาณในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนี้เกิน 5,000 บาท เจ้าหน้าที่พัสดุจะต้องด าเนินการจัดซื้อ
จัดจ้างในระบบภาครัฐ e-GP  พร้อมกับจัดท าแบบรายงานประวัติการซ่อมบ ารุงรักษาพัสดุ เพ่ือใช้เป็น
เครื่องมือในการตัดสินการจัดซื้อจัดจ้างสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้เพียงพอ แนบกับชุด
เอกสารจัดซื้อจัดจ้าง เพ่ือส่งเบิกงานการของมหาวิทยาลัย  ในกรณีนี้เป็นตัวอย่างการด าเนินการซ่อม
ครุภัณฑ ์
 

ตัวอย่างแบบรายงานประวัติการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
 

แบบรายงานประวัติการซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์  ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

ซ่อมครั้งที่ หมายเลขครุภัณฑ์ รายการครุภัณฑ์ ราคาซื้อ ราคาซ่อม หมายเหตุ 
ซื้อเมื่อ      
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ปัญหา/อุปสรรค 
 1. ได้รับเอกสารใบแจ้งแบบเร่งด่วน 
 2. หน่วยงานขาดแคลนช่างเฉพาะ 
 3. ขาดวัสดุ อุปกรณ์ มีไม่เพียงพอ 
 4. ช่างภายนอกไม่สามารถเข้ามาแก้ไข ซ่อมแซม โดยทันที 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 1. จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ไว้ให้เพียงพอ  
 2. เจ้าหน้าที่ผู้ดูแลตรวจสอบสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้พร้อมใช้งาน
ตลอดเวลา 
  
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรควบคุมดูแลสิ่งสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนให้พร้อมใช้งานอย่างสม่ าเสมอ 
 2. วางแผนการจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์  
 
 
 



ขั้นตอนที่ 5 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี  
 กระบวนการควบคุมและจ าหน่ายพัสดุครอบคลุมการบ ารุงรักษา การตรวจสอบ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 13 มาตรา 112 และมาตรา 113 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ  
 ส่วนที่ 3 การบ ารุงรักษา การตรวจสอบ 
 ข้อ 213 ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ 
หรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ ๒๐๕ แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ 
ตามความจ าเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คง
เหลืออยู่ เพียงวันสิ้นงวดนั้น  
 ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่ง ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรก 
ของปีงบประมาณเป็นต้นไป ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียน หรือไม่ มีพัสดุใดช ารุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ าเป็นต้องใช้ใน
หน่วยงานของรัฐ ต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันท า
การ นับแต่วันเริ่มด าเนินการ ตรวจสอบพัสดุนั้น  
 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงาน ของรัฐ 1 ชุด และส่งส าเนารายงานไปยังส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่ง
ส าเนารายงานไปยัง หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 1 ชุด ด้วย  
 ข้อ 214 เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุตามข้อ ๒๑๓ 
และปรากฏว่ามีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้
แต่งตั้ง คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง โดยให้น าความในข้อ 26 และข้อ 27 มาใช้
บังคับโดยอนุโลม เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่า เป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งาน
ตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ด าเนินการจ าหน่าย
ต่อไปได ้ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐด าเนินการ 
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป 
 เมื่อคณะวิทยาการจัดการได้รับมอบหมายจากงานพัสดุ กองกลาง ส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้หน่วยงานงานที่มีพัสดุไว้จ่ายด าเนินการ
ตามข้อ 205 , 205 และ 206 ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และตรวจสอบ
พัสดุประจ าปีงบประมาณ งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายน ของปีปัจจุบัน  
โดยเสนออธิการบดี และขอให้หน่วยงานส่งรายงานการตรวจสอบทรัพย์สิน และตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีงบประมาณ ตามแบบฟอร์มและภายในระยะเวลาที่ก าหนด เพ่ือรายงานเสนอมหาวิทยาลัย
และน าส่งส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน จังหวัดปทุมธานี  
 การตรวจสอบพัสดุประจ าปี ต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ 
และหนังสือสั่งการ ก าหนด เพื่อให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดยยึดหลักการปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
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 5.1 จัดท าบันทึกข้อความขอเสนอแต่งตั้งและแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการรับ
จ่ายพัสดุ 
     เพ่ือให้การด าเนินการเบิกจ่ายพัสดุ ประจ าปีงบประมาณ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และมีประสิทธิภาพ ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ  พ.ศ.2560 ข้อ 213  เจ้าหน้าที่ด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบทรัพย์สิน และ
ตรวจสอบพัสดุประจ าปีงบประมาณ งวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม ของปีก่อน จนถึงวันที่ 30 กันยายน 
ของปีปัจจุบัน โดยเสนออธิการบดี ซึ่งกรณีแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ในส่วนราชการหรือหน่วยงานนั้น ซึ่งมิใช่
เจ้าหน้าที่พัสดุคนหนึ่งหรือหลายคนตามความจ าเป็นเพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ จ านวน 3 ท่าน 
หรือ จ านวน 5 ท่าน ก็ได้ และให้คณะกรรมการชุดนี้ด าเนินการให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด 
และให้เสร็จสิ้นภายใน 30 วันท าการ แล้วรายงานให้อธิการบดีทราบเพื่อด าเนินการต่อไป 
 

ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอเสนอค าสั่งแต่งคณะกรรมการตรวจสอบการรับจ่าย  
พัสดุประจ าปีงบประมาณ 
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5.2 ส ารวจวัสดุ ครุภัณฑ์  
      ด าเนินการส ารวจพัสดุในวันเปิดท าการวันแรก  ของปีงบประมาณเป็นต้นไป 
ตรวจสอบจ านวนและรายละเอียดที่ลงรับจ่ายแต่ละรายการถูกต้องในการลงบัญชีวัสดุ ทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน ตรงตามหลักฐานการรับพัสดุ หลักฐานการจ่ายพัสดุ และนับจ านวนพัสดุคงเหลือ
เปรียบเทียบกับยอดคงเหลือในบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สินว่าครบถ้วน ถูกต้อง เป็นไปตามที่
ระเบียบ แบบฟอร์มที่ก าหนด ต่อไปนี้  
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ตัวอย่าง แบบฟอร์มบัญชีวัสดุ 
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ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการส ารวจครุภัณฑ์ประจ าปีงบประมาณ 
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ตัวอย่าง แบบฟอร์มรายงานการแสดงรายรับ – จ่าย และยอดคงเหลือของวัสดุต่างๆ 
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 5.3 จัดท ารายงานการตรวจสอบพัสดุ 
       หลังจากด าเนินการส ารวจพัสดุจ านวนและรายละเอียดที่ลงรับจ่ายแต่ละรายการ
ถูกต้องในการลงบัญชีวัสดุ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ตรงตามหลักฐานการรับพัสดุ หลักฐานการจ่ายพัสดุ 
มีพัสดุคงเหลือ ให้เป็นไปตามที่ระเบียบก าหนด แล้วให้น าเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อ 
ผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันที่เริ่มตรวจสอบพัสดุนั้น เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบแล้ว ให้ส่งรายงานเสนอตามล าดับชั้นจนถึงหัวหน้าส่วนราชการ จ านวน 1 ชุด และส่งส าเนา
รายงานไปยังส านักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค จ านวน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งส าเนารายงานไปยัง 
หน่วยงานต้นสังกัด (ถ้ามี) 1 ชุด ด้วย 
 

ตัวอย่าง รายงานการส ารวจพัสดุประจ าปี 
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ภาพที่     ตัวอย่างเอกสารรายงานการส ารวจพัสดุประจ าปีงบประมาณ  
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ปัญหา/อุปสรรค 
 จ านวนพัสดุคงเหลือประจ าปีไมไ่ม่ตรงกับรายงานการรับจ่ายหรือไม่มีตัวพัสดุ คงเหลืออยู่จริง
ตรงตามบัญชีหรือทะเบียน 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 ก าชับเจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติโดยทันทีท่ีมีการรับจ่าย บันทึกอย่างละเอียด ถูกต้องทุกขั้นตอน  
 
ข้อเสนอแนะ 
 ควรจัดท า อย่างเคร่งครัด และประสานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องหน่วยงาน เพ่ือถูกต้อง สะดวก
รวดเร็วในการท างาน 
 



ขั้นตอนที่ 6  การจ าหน่ายพัสดุ  
 กระบวนการควบคุมและจ าหน่ายพัสดุครอบคลุมการบ ารุงรักษา การตรวจสอบ เพ่ือให้
การปฏิบัติงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 13 มาตรา 112 และมาตรา 113 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 9 การบริหารพัสดุ  
 ส่วนที่ 4 การจ าหน่ายพัสดุ 
 ข้อ 215  หลังจากการตรวจสอบพัสดุประจ าปีแล้ว พัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้
ในราชการต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอจ าหน่ายพัสดุ เสนอรายงาน
ต่ออธิการบดี โดยมีรายละเอียดถูกต้องตามระเบียบ ก าหนดวิธีการจ าหน่ายพัสดุได้ เมื่อหมดความ
จ าเป็นหรือหากใช้ต่อไปจะท าให้สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก เพ่ือพิจารณาสั่งให้ด าเนินการตามวิธีการอย่าง
หนึ่งอย่างใด  โดยสามารถด าเนินการ ดังนี้ 
     1. ขาย  ให้ด าเนินการโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี 
ให้น าวิธีที่ก าหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณี ดังต่อไปนี้ 
 (ก)  การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท  
จะขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ (พัสดุที่มีราคา
ต่ ากว่า 500,000 บาท) 
            (ข)  การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 
47 (7)  แห่งประมวลรัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคากัน  (ขายให้
หน่วยงานของรัฐหรือองค์กร) 
 (ค)  การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต  ให้แก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่ หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้น
ระยะเวลาการใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการเจรจาตกลงราคา
กัน (การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์) 
            การขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ โดย
ให้ผู้ที่ได้รับมอบหมายท าการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด กรณีที่เป็นพัสดุ
ที่มีการจ าหน่ายเป็นการทั่วไปให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่น
ของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะท าการขาย และควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความ
เหมาะสม กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจ าหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของ
พัสดุ และอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย ทั้งนี้ ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าว โดยค านึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐ
ด้วย หน่วยงานของรัฐจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ด าเนินการก็ได้ 
     2. แลกเปลี่ยน  ให้ด าเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
     3. โอน  ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศล ตามมาตรา 47 
(7)  แห่งประมวลรัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 
     4. แปรสภาพหรือท าลาย  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐก าหนด  
การด าเนินการตามวรรคหนึ่ง โดยปกติให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงาน

https://sites.google.com/site/rbcgd2560/hmwd-9-kar-brihar-phasdu/goog_290126794
https://sites.google.com/site/rbcgd2560/hmwd-9-kar-brihar-phasdu/goog_290126794
http://www.rd.go.th/publish/29157.0.html
https://sites.google.com/site/rbcgd2560/hmwd-9-kar-brihar-phasdu/goog_290126794
https://sites.google.com/site/rbcgd2560/hmwd-9-kar-brihar-phasdu/goog_290126794
http://www.rd.go.th/publish/29157.0.html
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ของรัฐสั่งการ  เช่น เก้าอ้ีนักเรียนช ารุด จ านวน 10 ตัว ก็น าขาและพนักพิงมาแปรสภาพจัดท าเป็นเก้าอ้ี
ตัวใหม่ หรือน าเครื่องพิมพ์ดีดที่ช ารุดใช้งานไม่ได้มาแปรสภาพเป็นวัสดุฝึก แต่ถ้าหากโดยสภาพของพัสดุ 
ผุพัง ไม่สามารถน าไปแปรสภาพได้ก็ให้ท าลายโดยการเผา หรือ ฝัง เป็นต้น 
 ข้อ 216  เงินที่ได้จากการจ าหน่ายพัสดุ ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการ
งบประมาณหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องทางการเงินของหน่วยงานของรัฐนั้น หรือข้อตกลงในส่วนที่ใช้
เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือ แล้วแต่กรณี (ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับ
และการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2562 ข้อ 78  
 กรณีที่พัสดุสูญหายไปโดยไม่ปรากกฎผู้รับผิดชอบหรือมีผู้รับผิดชอบแต่ไม่สามารถชด
ใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุแต่ไม่ควรจ าหน่าย ให้จ าหน่ายเป็นสูญได้โดยได้รับการอนุมัติจากอธิการบดี และ
ให้ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนการด าเนินให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่หัวหน้าส่วน
ราชการสั่งการ และส าหรับราชการบริหารส่วนภูมิภาคจะต้องได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าส่วน
ราชการเจ้าของงบประมาณก่อนด้วย 
 การจ าหน่ายเป็นสูญ 
 ข้อ 217  ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่
สามารถชดใช้ได้ หรือมีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรด าเนินการตามข้อ 215 ให้จ าหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ 
ตามหลักเกณฑ์ ดังต่อไปนี้ 
     (1)  ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 
     (2)  ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ให้ด าเนินการดังนี้ 
            (ก)  ราชการส่วนกลาง และราชการส่วนภูมิภาค ให้อยู่ในอ านาจของกระทรวงการ 
คลังเป็นผู้อนุมัติ 
            (ข)  ราชการส่วนท้องถิ่น ให้อยู่ในอ านาจของผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้ว่าราชการ
กรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยา แล้วแต่กรณี เป็นผู้อนุมัติ 
            (ค)  หน่วยงานของรัฐอ่ืน ผู้ใดจะเป็นผู้มีอ านาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของ
รัฐนั้นก าหนดรัฐวิสาหกิจใดมีความจ าเป็นจะก าหนดวงเงินการจ าหน่ายพัสดุเป็นสูญตามวรรคหนึ่ง
แตกต่างไปจากที่ก าหนดไว้ในระเบียบนี้ ให้เสนอต่อคณะกรรมการวินิจฉัยเพ่ือขอความเห็นชอบ และ
เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 
 การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
 ข้อ 218  เมื่อได้ด าเนินการตามข้อ 215 และข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่าย
พัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 
วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น  ส าหรับพัสดุที่ต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้งนายทะเบียนภายใน
ระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดด้วย 
 ข้อ 219  ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป 
หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบตามข้อ 213 และได้ด าเนินการตาม
กฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้น
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แล้ว ถ้าไม่มีระเบียบอ่ืนใดก าหนดไว้เป็นการเฉพะ ให้ด าเนินการตามข้อ 215 ข้อ 216 และข้อ 218 
โดยอนุโลม 
 ในกระบวนการจ าหน่ายพัสดุ เป็นการด าเนินการหลังจากคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปี รายงานว่ามีพัสดุช ารุด เสื่อมสภาพ หรือสูญไป และไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ในราชการ  
ให้ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุต้องปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับ และหนังสือสั่งการ 
ก าหนด เพื่อให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ โดยยึดหลักการปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้ 
 
 6.1 จัดท าบันทึกขอแต่งตั้งและค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและจ าหน่าย
ครุภัณฑ์ 
       คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการจัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบและ
จ าหน่ายครุภัณฑ์ เสนออธิการบดีพิจารณาแต่งตั้ง 

 
ตัวอย่าง บันทึกข้อความขอเสนอแต่งคณะกรรมการตรวจสอบและจ าหน่ายครุภัณฑ์ 
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 6.2 จัดท าบันทึกข้อความ ขอจ าหน่ายครุภัณฑ์ 
 คณะวิทยาการจัดการ ได้ด าเนินการตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ ปรากฏว่ามีครุภัณฑ์ส่วน
หนึ่งช ารุด เสื่อมสภาพ โดยสภาพการใช้งานมาเป็นเวลานาน ไม่สามารถซ่อมแซมได้ และบางส่วนอาจไม่มี
ความจ าเป็นต้องใช้ในราชการ จึงให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอจ าหน่ายพัสดุ เสนอรายงานต่อ
อธิการบดี  พิจารณาสั่งให้ด าเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใด กรณีนี้ขอยกตัวอย่างการจ าหน่าย
ครุภัณฑ์โดยการโอนและโดยวิธีแปรสภาพหรือท าลาย 
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 6.3 รายงานการตรวจสอบและจ าหน่ายครุภัณฑ์ 
       หลังจากคณะกรรมการได้ด าเนินการตรวจสอบแล้วปรากฏกว่ารายการครุภัณฑ์ ส่วน
หนึ่งพอใช้งานได้แต่ไม่มีความจ าเป็นต้องใช้ในราชการ จึงให้จ าหน่ายครุภัณฑ์โดยการโอนและส่วนหนึ่ง
ช ารุดมากไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงให้จ าหน่ายครุภัณฑ์โดยวิธีแปรสภาพหรือท าลาย 
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 6.4 การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
       เมื่อได้ด าเนินการจ าหน่ายพัสดุแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชี
หรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค 
แล้วแต่กรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น ส าหรับการจ าหน่ายเป็นสูญ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันที แล้วแจ้งให้กระทรวงการคลังหรือส่วนราชการที่
กระทรวงการคลังมอบหมาย และส านักงานตรวจเงินแผ่นดินหรือส านักงานตรวจเงินแผ่นดินส่วนภูมิภาค 
แล้วแต่กรณี ทราบภายใน 30 วัน นับแต่ลงจ่ายพัสดุนั้น และพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมาย ให้แจ้ง
แก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมายก าหนดด้วย กรณีที่พัสดุของทางราชการเกิดการช ารุด เสื่อม
คุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ก่อนมีการตรวจสอบและได้ด าเนินการตาม
กฎหมายหรือระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้อง หรือระเบียบนี้อนุโลม แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้ว ถ้าไม่มี
ระเบียบอ่ืนใดก าหนดไว้เป็นการเฉพาะ  
 
ปัญหา/อุปสรรค 
 1. ชื่อพัสดุที่จ าหน่าย ไม่ชัดเจน 
 2. ไม่มีเลขครุภัณฑ์ที่พัสดุ 
 3. รายการพัสดุที่จ าหน่ายมีจ านวนหลากหลาย 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา 
 จัดเขียนเลขครุภัณฑ์ วันที่จัดซื้อครุภัณฑ์ให้ชัดเจน ตรงตามทะเบียนคุม 
 
ข้อเสนอแนะ 
 1. ควรส ารวจพัสดุที่ช ารุดเสื่อมสภาพอย่างจริงจัง 
 2. ควรรวบรวมพัสดุที่ช ารุดรอการจ าหน่ายไว้ที่เดียวกัน 
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  บริษัท ชิวโท  จ ากัด  กรุงเทพมหานคร 
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