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การจดัโครงการ 

1) การดาํเนนิการ 

1. วางแผนการจัดโครงการ ส�งแผนการใช�จ�ายงบประมาณตามงบประมาณท่ีได�รับจัดสรร (ภายในวันที ่

31 ตลุาคม ของแต�ละป�) ให�นโยบายและแผน งานนโยบายและการบร�หาร  (เอกสารแนบ 1) 

2. เข�ยนโครงการพร�อมงบประมาณท่ีใช�ในการจัดโครงการ (เอกสารแนบ 2) 

3. ส�งเร�่องขออนุมัติจัดโครงการและประมาณค�าใช�จ�ายโครงการ (ก�อนการจดัโครงการ 15 วัน) ให�

ควบคุมงบประมาณ งานงบประมาณและพัสดุ เพ่ือตรวจสอบเอกสารและเสนอพิจารณาอนุมัติ

โครงการ (เอกสารแนบ 3) 

4. ส�งใบแสดงความต�องการจัดหา/จัดจ�าง (ก�อนการจดัโครงการ 7 วัน) ให�พัสดุ งานงบประมาณและ

พัสดุ เพ่ือพัสดุดําเนินการขออนุมัติจัดซ�้อจัดจ�าง (เอกสารแนบ 4)   

5. ส�งเอกสารขออนุมัติเง�นยืมทดรองจ�าย (ก�อนการจดัโครงการ 7 วนั) ให�ควบคุมงบประมาณ งาน

งบประมาณและพัสดุ เพ่ือตรวจสอบหน้ีสินและเสนอพิจารณาอนุมัติเง�นยืมทดรองจ�าย (เอกสารแนบ 5) 

6. จัดโครงการ เก็บหลักฐานการจ�าย 

7. สรุปค�าใช�จ�ายโครงการ พร�อมหลักฐานการจ�าย (เอกสารแนบ 6) 

8. ส�งเร�่องขออนุมัติเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายโครงการ (ภายใน 21 วนันับจากวนัทีโ่ครงการสิน้สดุ) ให�ควบคุม

งบประมาณ งานงบประมาณและพัสดุ เพ่ือตรวจสอบเอกสารและเสนอพิจารณาอนุมัติเบิกจ�าย

โครงการ (เอกสารแนบ 7) 

2) ระเบยีบการเง�นทีเ่กีย่วข�องในการจดัโครงการ 

1. อตัราค�าสมนาคุณว�ทยากร 

 

ประเภทว�ทยากร 
อัตรา (บาท/ชั่วโมง) 

ประเภท ก. ประเภท ข./บุคคลภายนอก 

ว�ทยากรเป�นบุคลากรภาครัฐ ไม�เกิน 800 ไม�เกิน 600 

ว�ทยากรที่มิใช�บุคลากรภาครัฐ ไม�เกิน 1,600 ไม�เกิน 1,200 

*** กรณีว�ทยากรสังกัดส�วนราชการเดียวกันกับผู�จัด ให�อยู�ในดุลพินิจของหัวหน�าส�วนราชการผู�จัด 

ที่จะจ�ายได�แต�ต�องไม�เกิน อัตราว�ทยากรที่เป�นบุคลากรภาครัฐ 
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          การจ�ายค�าตอบแทนว�ทยากร (เง�นสมนาคณุว�ทยากร): 

 หลักเกณฑ�การจ�ายเง�น: 

 -  บรรยาย                                              ไม�เกิน  1 คน 

 -  อภิปราย+สัมมนา เป�นคณะ                          ไม�เกิน  5 คน 

 -  แบ�งกลุ�ม (ฝ�กปฏิบัติ / อภิปราย /ทํากิจกรรม)       ไม�เกินกลุ�มละ 2 คน 

     (กรณีจํานวนว�ทยากรเกินที่กําหนดให�เฉล่ียค�าตอบแทนกัน) 

การนับเวลาบรรยาย 

- นับตามเวลาที่กําหนดในตารางการฝ�กอบรม 

- ไม�ต�องหักเวลาที่พักรับประทานอาหารว�าง 

- แต�ละชั่วโมงการฝ�กอบรมต�องไม�น�อยกว�า 50 นาที 

- ชั่วโมงการอบรมไม�ถึง 50 นาที แต�ไม�น�อยกว�า 25 นาที ให�เบิกค�าสมนาคุณว�ทยากร

ได�ก่ึงหนึ่ง 

2. ค�าอาหาร อาหารว�างและเคร�อ่งดืม่ 

       ประเภทอาหารว�างและเคร�่องดื่มเบิกได�เท�าที่จ�ายจร�ง ตามความจําเป�น เหมาะสมและ

ประหยัด เพื่อประโยชน�ของทางราชการเป�นสําคัญ ภายในวงเง�นที่ได�รับการอนุมัติในโครงการ 

                        มติที่ประชุมทีมผู�บร�หารว�ทยาเขตสุราษฎร�ธานี กําหนด  

       - ค�าอาหารว�าง ม้ือละ 15 บาทต�อคน (กรณีผู�จัดโครงการจัดเตร�ยมเคร�่องดื่ม ม้ือละ 25 

บาทต�อคน) 

          - ค�าอาหารกลางวัน คนละ 50 บาท (บุคลากรภายนอก คนละ 120/200  บาท) 

       - ค�าอาหารเย็น คนละ 50 บาท (บุคลากรภายนอก คนละ 300  บาท) 

3. ค�าเช�าทีพ่ัก 

    สถานที่พักแรม ต�องเป�นโรงแรม หากไป 2 คนให�พักห�องเดียวกันเว�นแต�ไม�เหมาะสม โดยมี

เกณฑ�ค�าใช�จ�ายสําหรับค�าเช�าที่พัก ดังนี้      

1) ห�องพักคนเดียว     1,500 บาท/คืน/คน   (กรณีจัดอบรม   1,450 บาท/คืน/คน) 

2) ห�องพักคู�               850 บาท/คืน/คน   (กรณีจัดอบรม      900 บาท/คืน/คน) 

 

4. ค�าชดเชยนํา้มนัรถยนต�ส�วนตวั 

     1) รถยนต�ส�วนบุคคล  กิโลเมตรละ 4 บาท  

     2) รถจักรยานยนต�     กิโลเมตรละ 2 บาท  
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5. ใบเสรจ็รบัเง�นทีถ่กูต�องตามกฎหมาย   ต�องประกอบด�วยข�อมูลดังนี้  

            1) มีคําว�า “ใบเสร็จรับเง�น” 

       2) มีเล�มท่ีและเลขท่ี 

       3) มีเลขประจําตัวผู�เสียภาษี (099-4-00058086-0 สาขา สาํนกังานใหญ�) 

       4) ท่ีอยู�ของบร�ษัท/ห�าง/ร�าน 

       5) มีช�่อผู�ซ�้อ (มหาว�ทยาลยัสงขลานคร�นทร� ว�ทยาเขตสรุาษฎร�ธาน)ี 

       6) มีท่ีอยู�ของผู�ซ�้อ (31 หมู�ที ่6 ถนนสรุาษฎร�-นาสาร ตาํบลมะขามเตีย้ อาํเภอเมอืงสรุาษฎร�ธาน ี

จังหวดัสรุาษฎร�ธาน ี) 

       7) มีลายมือช�่อของผู�รับเง�น 

       8) มีลายมือช�่อผู�รับสินค�า/ของ (บางครั้งก็ไม�ได�ระบุ) 

 

*** กรณทีี่ไม�สามารถเร�ยกเกบ็ใบเสร็จรับเง�นจากผู�ขายได�  

           ให�ใช�ใบสําคัญรับเง�นของมหาว�ทยาลัยแทน (ใช�ในกรณีผู�ขายเป�นบุคคลธรรมดา และไม�

มีใบเสร็จรับเง�น เท�านั้น) 

 

*** กรณีใบเสร็จรบัเง�นมเีพยีงจํานวนเง�นทีเ่ป�นตวัเลข ไม�มจีํานวนเง�นทีเ่ป�นตัวอกัษร  

           เช�น ใบเสร็จรับเง�นของ แมคโคร โลตัส ให�ใช�ใบรับรองแทนใบเสร็จ (บก.4231) พร�อม

แนบใบเสร็จรับเง�นฉบับดังกล�าว 
 

3) หลกัฐานการเบกิจ�ายค�าใช�จ�ายในการจดัโครงการ 

เมื่อเสร็จสิ้นการจัดโครงการ ให�ผู�จัดโครงการรวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจ�าย เง�น

พร�อมจัดทําบันทึกขออนุมัติเบิกจ�ายค�าใช�จ�ายในโครงการและส�งคืนเง�นยืมทดรองจ�าย ภายใน 21 วัน และส�งงาน

งบประมาณและพัสดุ เพ่ือดําเนินการเบิกจ�ายและส�งใช�เง�นยืม โดยแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจ�าย 

ดังน้ี 

1. ต�นฉบับบันทึกข�อความขออนุมัติจัดโครงการและประมาณค�าใช�จ�ายโครงการ 

2. บัญช�รายช�่อผู�เข�าร�วมโครงการในแต�ละวัน 

3. หลักฐานการจ�ายเง�นต�างๆ ดังน้ี 

3.1 หลกัฐานการเบกิจ�ายค�าตอบแทนว�ทยากร  ประกอบด�วย 

3.1.1 ใบสําคัญรับเง�นค�าตอบแทนว�ทยากร  

3.1.2 หนังสือเช�ญว�ทยากร 

3.1.3 กรณีมีการเปล่ียนแปลงว�ทยากรให�แนบบันทึกอนุมัติการเปล่ียนแปลงว�ทยากรประกอบ 
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   3.2 หลกัฐานการเบกิจ�ายเง�นค�าพาหนะว�ทยากร  ได�แก� 

1.1  กรณเีดนิทางโดยรถแท็กซ� ่รถโดยสารประจาํทาง รถไฟ 

1) ใบสําคัญรับเง�น โดยระบุ 

• วัน เดือน ป� ที่เดินทาง 

• ช�่อ – สกุล และที่อยู� ว�ทยากร 

• รายละเอียดการเดินทางจากที่ใดไปที่ใด 

• จํานวนเง�นตัวเลขและตัวอักษร 

• ลายมือช�่อว�ทยากรผู�รับเง�น 

 2) แบบใบเบิกค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 

                 1.2 กรณเีดนิทางโดยเคร�่องบิน  

1) กรณีซ�้อบัตรโดยสารจากบร�ษัทสายการบิน 

1.1) กรณีซ�้อแบบมีบัตรโดยสาร ให�ใช�ใบเสร็จรับเง�น และกากต๋ัว 

1.2) กรณีซ�้อแบบ Electronic Ticket (E- Ticket) ให�ใช�ใบรับเง�นที่แสดงรายละเอียด

การเดินทาง (Itinerary Receipt) ที่มีรายการดังนี้ 

• ช�่อสายการบิน 

• ช�่อ – สกุล ผู�เดินทาง 

• ต�นทาง – ปลายทาง 

• เลขที่เที่ยวบิน 

• วันเวลาที่เดินทาง 

• ค�าธรรมเนียมอ่ืน ๆ และจํานวนเง�นรวม  

 

2) กรณีซ�้อบัตรโดยสารจากบร�ษัทตัวแทนจําหน�าย ใช�หลักฐานเช�นเดียวกับการซ�้อจาก           

สายการบินโดยตรง ทั ้งนี ้กรณีที ่บร�ษัทตัวแทนออกบัตรโดยสารแบบ Electronic 

Ticket (E- Ticket) ให� และส�งใบรับเง�นที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary 

Receipt) ให�แนบใบเสร็จรับเง�นของบร�ษัทตัวแทนจําหน�ายประกอบการเบิกจ�าย

เพิ่มเติม 

3)  แบบใบเบิกค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 

 

1.2  กรณเีดนิทางโดยพาหนะส�วนตวั ให�แนบหลักฐานดังนี้ 

1) ใบสําคัญรับเง�น 

2) แบบใบเบิกค�าใช�จ�ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 
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                  3.3 หลักฐานการเบกิจ�ายเง�นค�าอาหาร อาหารว�างและเคร�่องดื่ม ประกอบด�วย 

 3.3.1 ใบเสร็จรับเง�น บิลเง�นสด  

         1) กรณีใบเสร็จรับเง�น บิลเง�นสด มีรายการไม�ครบตามข�างต�นให�ผู�รับผิดชอบใน

การจัดอบรมทําใบรับรองแทนใบเสร็จรับเง�น (แบบ บก.4231) ประกอบเพิ่มเติม 

  2) กรณีผู�รับเง�นเป�นบุคคลธรรมดาและไม�มีใบเสร็จรับเง�น ให�ใช�ใบสําคัญรับเง�น 

ของมหาว�ทยาลัยเป�นหลักฐานในการจ�ายเง�น  

                  3.4  หลกัฐานการเบกิจ�ายเง�นค�าเช�าทีพ่กั ประกอบด�วย 

            3.4.1  ใบเสร็จรับเง�นค�าที่พัก 

            3.4.2  ใบแจ�งรายการของโรงแรม (ใบFOLIO) ที่แสดงรายละเอียดดังนี้ 

           -  ช�่อโรงแรมและสถานที่ต้ัง 

           -  ช�่อ – สกุล ผู�เข�าพักแรม 

           -  วัน เดือน ป� และเวลาที่เข�าพักและยกเลิกการเข�าพัก 

           -  จํานวนผู�เข�าพักในแต�ละห�อง 

           -  อัตราค�าเช�าที่พักและจํานวนวันที่เข�าพัก   

           -  รายละเอียดของรายการค�าเช�าห�องพัก ค�าภาษี ค�าบร�การและจํานวนเง�นรวม 

               3.5 หลกัฐานการเบกิจ�ายเง�นค�าพาหนะ ประกอบด�วย 

          3.5.1 กรณีใช�รถของมหาว�ทยาลัยหร�อส�วนงานหร�อยืมจากส�วนราชการอ่ืน 

  1)  แนบใบขอใช�รถของมหาว�ทยาลัยหร�อส�วนงานเพื่อใช�ในการเดินทางของโครงการ   

     2)  ใบเสร็จรับเง�น/ใบกํากับภาษี ค�านํ้ามันเช�้อเพลิง 

  3)  ใบรับเง�นค�าธรรมเนียมผ�านทางพิเศษ(ถ�ามี) และใบรับรองแทนใบเสร็จรับเง�น                        

                          (แบบ บก.4231) 

                  4)  หลักฐานการจ�ายค�าช�วยเหลือพนักงานขับรถยนต� 

        3.5.2 กรณีจ�างเหมารถเอกชนในการเดินทางในโครงการ 

1) เอกสารขออนุมัติจ�างเหมารถ ที่ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ 

2) ใบเสร็จรับเง�นหร�อใบสําคัญรับเง�น ค�าจ�างเหมา กรณีเป�นใบสําคัญรับเง�น ให�แนบสําเนา 

   บัตรประจําตัวประชาชนที่เจ�าของรถ ลงนามรับรองประกอบ 
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               3.6 หลักฐานการเบิกจ�ายเง�นค�าใช�จ�ายอื่นๆ ในการจัดโครงการ  

                      เช�น ค�าวัสดุ อุปกรณ�ในการจัดโครงการ ค�าถ�ายเอกสาร ค�าใช�จ�ายในพิธ� เป�ด-ป�ด 

โครงการ ที่ดําเนินการตามระเบียบพัสดุ ให�แนบหลักฐานการจ�ายและเอกสารประกอบการเบิกจ�าย

ตามว�ธ�การจัดซ�้อจัดหาพัสดุ พร�อมเอกสารอนุมัติจัดซ�้อจัดจ�างตามระเบียบพัสดุ ทุกรายการ 
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แนวปฏบิตั ิ
 

สาํหรบัการแสดงความต�องการจดัหาจดัจ�าง 

1. ใบแสดงความต�องการจัดหาจัดจ�างน้ีใช�สําหรับการจัดหาวัสดุ   (เช�นวัสดุคอมพิวเตอร�, วัสดุสํานักงาน 
เป�นต�น) และบร�การ (เช�น การจ�างซ�อมแซมคอมพิวเตอร� เป�นต�น) แต�สําหรับการจัดซ�้อครุภัณฑ�ให�ใช�

บันทึกข�อความปกต ิ

2. กรณีต�องการจัดหาวัสดุ ควรยื่นเอกสารล�วงหน�า อย�างน�อย 7 วันทาํการ 

กรณีต�องการจัดหาบร�การ (จัดจ�างซ�อมแซม เป�นต�น) ควรยื่นเอกสารล�วงหน�า อย�างน�อย 15 วันทาํการ  

3. ระบุรายการวัสดุ หร�อบร�การท่ีต�องการจัดหาจ�าง ให�ครบถ�วน รวมถึงจํานวน และราคาของวัสดุ หร�อ

บร�การน้ันๆ (กรณตี�องการแจ�งซ�อมแซมครภุณัฑ�คอมพวิเตอร�, ครภุณัฑ�ว�ทยาศาสตร�, เคร�อ่งปรบัอากาศ 
หร�อซ�อมแซมอาคาร  ต�องผ�านการตรวจสอบเบื้องต�นจากหน�วยงานทีต่�องดแูลจาํเพาะ เช�น ครภุณัฑ�
คอมพวิเตอร� ควรผ�านการตรวจสอบเบือ้งต�นจากศนูย�สนเทศและการเร�ยนรู�ก�อน เป�นต�น) 

4. ควรระบุกําหนดเวลาสําหรับการใช�งานวัสดุ หร�อบร�การน้ันๆ เพ่ือให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุทราบถึงความจําเป�น 

หร�อความเร�งด�วนในการใช�งาน  

5. แจ�งรายช�่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ�าง ให�เจ�าหน�าท่ีพัสดุทราบด�วย เพ่ือ

ความรวดเร็วในการดําเนินการ (คณะกรรมการต�องเป�นข�าราชการ และนกัว�ชาการอดุมศกึษา หาก
ต�องการมชี�างเทคนิค หร�อผู�ทีม่คีวามเช�ย่วชาญเฉพาะให�เพิม่เป�นคณะกรรมการท�านที ่4) 

6. เสนอเอกสารใบแสดงความต�องการจัดหา/จัดจ�างผ�านผู�บังคับบัญชาข้ันต�น (ถ�าม)ี 

7. จัดส�งใบแสดงความต�องการจัดหา/จัดจ�างให�พัสดุ งานงบประมาณและพัสดุกองการบร�หารและการ

พัฒนายุทธศาสตร� เพ่ือดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต�อไป 

 

สาํหรบัใบสั่งซ�อ้/ใบสัง่จ�าง 

1. การจัดซ�้อจัดจ�างดังกรณีต�อไปน้ี  จะไม�จัดทําใบสั่งซ�้อ/ใบสั่งจ�างก็ได�  

a. กรณ ี เง�นงบประมาณ ในกรณีการจัดซ�้อจัดจ�างซ�่งราคาไม�เกนิ 10,000.- บาท (หน่ึงหมื่นบาท

ถ�วน)   

b. กรณ ี เง�นรายได� ในกรณีการจัดซ�้อจัดจ�างซ�่งราคาไม�เกนิ 50,000.- บาท (ห�าหมื่นบาทถ�วน) 

2. การจัดซ�้อจัดจ�างเง�นงบประมาณและเง�นรายได�เกินกําหนดตามข�อ 1)  หร�อกรณีท่ีผู�ต�องการจัดหาพัสดุ     

ต�องการหลักฐานในการซ�้อหร�อจ�าง   

ผู�ต�องการจดัหาพสัด ุ ต�องตดิต�อประสานงานกับเจ�าหน�าทีพ่สัด ุเพือ่กาํหนดเลขทีใ่บสัง่ซ�อ้/ใบสั่งจ�าง 
ก�อนการจดัหาพสัดทุกุครัง้  

3. ให�ผู�ขาย หร�อผู�รับจ�าง ลงนามในใบสั่งซ�้อ/ใบสั่งจ�าง(บร�เวณด�านล�างของใบสั่งซ�้อ/ใบสั่งจ�าง ท้ัง 2 จุด) 

พร�อมประทับตราบร�ษัท/ห�าง/ร�าน (ถ�าม)ี  

สาํหรบัด�านล�างขวา ผู�ขาย หร�อผู�รบัจ�างต�องลงนามโดยผู�มอีาํนาจหร�อผู�รบัมอบอาํนาจจากบร�ษทั/ห�าง/
ร�าน 

4. จัดส�งใบสั่งซ�้อ/ใบสั่งจ�าง พร�อมเอกสารขออนุมัติซ�้อหร�อจ�าง  ให�พัสดุ งานงบประมาณและพัสดุ กอง

การบร�หารและการพัฒนายุทธศาสตร� เพ่ือดําเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต�อไป  
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ท้ังน้ีเน่ืองจากทีมบร�หารฯ มีนโยบายเร�่องการจัดซ�้อวัสดุสํานกงานโครงการบร�การว�ชาการ/โครงการ

พัฒนานักศึกษา/โครงการพัฒนาบุคลากร ให�ดําเนินการดังน้ี 

1. เง�นงบประมาณแผ�นดิน 

ให�มีการกําหนดราคากลางของวัสดุสํานักงานในแต�ละรายการไว�สําหรับเป�นราคากลางในการกําหนดราคา

งบประมาณและการจัดซ�้อวัสดใุนแต�ละโครงการ เพ่ือให�ผู�จัดโครงการนําไปในการขออนุมัติและดําเนินการจัดซ�้อต�อไป 

2. เง�นรายได� 

ให�ผู�จัดโครงการกําหนดรายละเอียดการจัดซ�้อวัสดุสํานักงาน จํานวน และงบประมาณในการจัดซ�้อ เสนอขอ

อนุมัติไปยงัผู�มีอํานาจอนุมัติโครงการ เพ่ือให�งานงบประมาณและพัสดุเป�นผู�ดําเนินการจัดซ�้อร�วมกับวัสดุคงคลัง ทัง้นีเ้พ่ือ

เป�นการอํานวยความสะดวกให�ผู�จัดการโครงการและสามารถลดต�นทนุในการจัดซ�้อวัสดเุนื่องจากเป�นการสั่งซ�้อในปร�มาณ

มาก 

 ตามบันทึกข�อความท่ี มอ 991.1/1969 ลงวันท่ี 12 พฤษภาคม 2559 งานงบประมาณและพัสดุ จ�งขอ

แจ�งตัวอย�างราคากลางสําหรับใช�ในการขออนุมัติโครงการโดยใช�เง�นงบประมาณ ดังน้ี  

ราคาวสัดุสาํนักงาน 

 ช�่อวัสด ุ หน�วย ราคา/หน�วย 

1 กระดาษ A4 ขนาด 70 G ร�ม ไม�เกิน 95 บาท/ร�ม 

2 กระดาษการ�ดสีขาวA4 120 แกรม (180แผ�น/แพ็ค) แพ็ค ไม�เกิน 130 บาท/แพ็ค  

3 กระดาษการ�ดอาร�ตมันสองหน�าสีขาวA4 130แกรม (50แผ�น/แพ็ค) แพ็ค ไม�เกิน 130 บาท/แพ็ค  

4 กระดาษอาร�ตมันสีขาวA4 210 แกรม (50แผ�น/แพ็ค) แพ็ค ไม�เกิน 65 บาท/แพ็ค 

5 กระดาษสี A4 ขนาด 80 แกรม(500แผ�น/แพ็ค) แพ็ค ไม�เกิน 190 บาท/แพ็ค 

6 กระดาษสี A4 ขนาด 150 G แพ็ค ไม�เกิน 120 บาท/แพ็ค 

7 กระดาษสติ๊กเกอร�คละส ี แพ็ค ไม�เกิน 220 บาท/แพ็ค 

8 กระดาษสติ๊กเกอร�สีขาวขนาดA4(50แผ�น/แพ็ค) แพ็ค ไม�เกิน 150 บาท/แพ็ค 

9 กระดาษโน�ตมีกาว เล�ม ไม�เกิน 45 บาท/เล�ม 

10 ซองขาวมีตราครุฑ พับ 4 ซอง ไม�เกิน 0.70 บาท/ซอง 

11 ซองนํ้าตาล A4 ซอง ไม�เกิน 3 บาท/ซอง 

12 ซองนํ้าตาล F4 ซอง ไม�เกิน 4 บาท/ซอง 

13 ปากกาลูกลื่น ด�าม ไม�เกิน 7 บาท/ด�าม 
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ที่ ช�่อวัสดุ หน�วย ราคา/หน�วย 

14 ดินสอ 2B แท�ง ไม�เกิน 4 บาท/แท�ง 

15 ยางลบดินสอ อัน ไม�เกิน 5 บาท/อัน 

16 ปากกาเน�นข�อความคละสี ด�าม ไม�เกิน 28 บาท/ด�าม 

17 ปากกาไวท�บอร�ด ด�าม ไม�เกิน 18 บาท/ด�าม 

18 ปากกา เคมี 1 หัว  ด�าม ไม�เกิน 20 บาท/ด�าม 

19 ปากกา เคมี 2 หัว  ด�าม ไม�เกิน 13.50 บาท/ด�าม 

20 ปากกาลบคําผิด ด�าม ไม�เกิน 60 บาท/ด�าม 

21 เทปลบคําผิด ช�้น ไม�เกิน 51 บาท/ช�้น 

22 ลวดเย็บกระดาษ เบอร� 10 กล�อง ไม�เกิน 10 บาท/กล�อง 

23 หมุดติดบอร�ดหัวร�ม กล�อง ไม�เกิน 50 บาท/กล�อง 

24 ตะปูเข็ม กล�อง ไม�เกิน 15 บาท/กล�อง 

25 พลาสติกเคลือบนามบัตร แผ�น ไม�เกิน 55 บาท/แผ�น 

26 พลาสติกเคลือบบัตร A4 แผ�น ไม�เกิน 4.5 บาท/แผ�น 

27 กาวแท�ง แท�ง ไม�เกิน 50 บาท/แท�ง 

28 กาวนํ้า หลอด ไม�เกิน 15 บาท/หลอด 

29 กาวซูเปอร�กลู ตราช�าง หลอด ไม�เกิน 27 บาท/หลอด 

30 แฟ�มสันกว�าง เบอร� 120 (3นิ้ว) แฟ�ม ไม�เกิน 65 บาท/แฟ�ม 

31 แฟ�มสันกว�าง เบอร� 125 (2นิ้ว) แฟ�ม ไม�เกิน 65 บาท/แฟ�ม 

32 แผ�น CD R แผ�น ไม�เกิน 8 บาท/แผ�น 

33 แผ�น CD RW แผ�น ไม�เกิน 11 บาท/แผ�น 

34 ซองใส� CD ซอง ไม�เกิน 1.5 บาท/แผ�น 

35 แผ�น DVD R แผ�น ไม�เกิน 15 บาท/แผ�น 

36 กระดาษฟลิปชาท แผ�น ไม�เกิน 5 บาท/แผ�น 
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 โดยสามารถเข�าตรวจสอบราคากลางวัสดุคงคลังของว�ทยาเขตสุราษฎร�ธานีได�ที่ 

http://www2.surat.psu.ac.th/modules/it-staff/index.php  หัวข�อราคากลางวัสดุคงคลัง และเน่ืองจาก   

ในการจัดโครงการมีการเข�าเล�มเอกสารบ�อยคลัง งานงบประมาณและพัสดุ จ�งขอแจ�งราคากลางในการถ�าย

เอกสาร และการเข�าเล�มเอกสาร  ดังนี้ 

 การถ�ายเอกสาร  

 ประเภทกระดาษ      ราคา 

 กระดาษ A4    ร�อยละ 40 บาท, แผ�นละ 0.50 บาท 

 กระดาษ F4    ร�อยละ 50 บาท, แผ�นละ 0.75 บาท 

 กระดาษ B4    ร�อยละ 100 บาท, แผ�นละ 2 บาท 

 กระดาษ A3    ร�อยละ 150 บาท, แผ�นละ 3 บาท 

  

 การเข�าเล�มเอกสาร 

 ประเภทการเข�าเล�ม     ราคา 

  สันกาว พร�อมปก     เล�มละ 10-50 บาท 

 สันห�วง พร�อมปก     เล�มละ 10-30 บาท 

 ปกแข็ง พร�อมปก     เล�มละ 200 บาท 

 ด�วยสํานักงบประมาณได�ทําการปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ�ายตามงบประมาณ ให�

สอดคล�องกับสภาพและคุณลักษณะของส่ิงของ เพื่อให�สามารถใช�เป�นฐานข�อมูลเก่ียวกับการใช�จ�าย

งบประมาณรายจ�ายงบดําเนินงานและงบลงทุนได�อย�างชัดเจนย่ิงข�้น โดยสํานักงานงบประมาณได�กําหนด

หลักเกณฑ�ในการจําแนกประเภทไว�ดังนี้ 

ค�าวัสดุ หมายถึง รายจ�ายเพื่อให�ได�มาซ�่งส่ิงของที่มีลักษณะโดยสภาพไม�คงทนถาวร หร�อตามปกติ

มีอายุการใช�งานไม�ยืนนาน ส้ินเปลือง หมดไป หร�อเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน รวมถึง รายจ�าย

ดังต�อไปนี้ 

(1) รายจ�ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต�อเติม หร�อปรับปรุงวัสดุ 

(2) รายจ�ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร�ที่มีราคาต�อหน�วยหร�อต�อชุดไม�เกิน 20,000.- บาท 

(3) รายจ�ายเพื่อจัดหาส่ิงของที่ใช�ในการซ�อมแซมบํารุงรักษาทรัพย�สินให�สามารถใช�งานได�ตามปกติ 

(4) รายจ�ายที่ต�องชําระพร�อมกับค�าวัสดุ เช�น ค�าขนส�ง ค�าภาษี ค�าประกันภัย ค�าติดต้ังเป�นต�น 

และเพื่อให�เข�าใจชัดเจนย่ิงข�้นเก่ียวกับการพิจารณาส่ิงของตามหลักข�างต�น จ�งขอแจ�งแนวทางใน

การพิจารณาส่ิงของที่จัดเป�นวัสดุที่เก่ียวข�องกับการจัดซ�้อของโครงการจํานวน 2 ประเภทดังนี้ 

http://www2.surat.psu.ac.th/modules/it-staff/index.php
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ก. ประเภทวัสดุคงทน ได�แก� ส่ิงของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต�ตามปกติมีอายุการใช�งานไม�

ยืนนาน หร�อเม่ือนําไปใช�งานแล�วเกิดความชํารุดเสียหาย ไม�สามารถซ�อมแซมให�ใช�งานได�ดังเดิม หร�อ

ซ�อมแซมแล�วไม�คุ�มค�า 

ข. ประเภทวัสดุส้ินเปลือง ได�แก�ส่ิงของที่โดยสภาพมีลักษณะเม่ือใช�แล�วย�อมส้ินเปลือง หมดไป 

แปรสภาพ หร�อเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ันหร�อไม�คงสภาพเดิม 

ซ�่งมีตัวอย�างของส่ิงของที่จัดว�าเป�นวัสดุโดยสภาพ ตามเอกสารแนบ 8 
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เอกสารแนบ  1 
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เอกสารแนบ  2 
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เอกสารแนบ  3 
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เอกสารแนบ  4 
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เอกสารแนบ  5 
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เอกสารแนบ  6 
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เอกสารแนบ  7 
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เอกสารแนบ  8 
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รายช�่อบุคลากรสังกัดงานงบประมาณและพัสดุ 

รายช�่อ ภาระงาน เบอร�ติดต�อ 

1. นางว�ราพรรณ แสงสาคร หัวหน�างานงบประมาณและพัสดุ 8810 

2. นายวช�ระ  แก�วพิชัย ควบคุมงบประมาณ 8816 

3. นางสาวกังสดาล ไชยสุภา ควบคุมงบประมาณ 8816 

4. นางสาวจ�นตนา มีนา ควบคุมงบประมาณ 8815 

5. นางสาวนร�ศรา  เหล็กนาพญา ควบคุมงบประมาณ 8815 

6. นางพิชญาภรณ� แทนสุวรรณ ควบคุมงบประมาณและเง�นยืมทดรองจ�าย 8815 

7. นางสาวอัมพรรัตน� บุญทอง การเง�นรับ 8817 

8. นางสาวสุมิตรา นาคเปลีย่ว การเง�นจ�าย (งปม.) 8817 

8. นางสาวพัชราวัลย�  จันทร�ธ�บดี การเง�นจ�าย (รด.) 8817 

10. นางสาวเนาวรัตน�  แสนเฉย บัญช� (งปม.) 8811 

11. นางสาวนันทวรรณ เด็กหล ี บัญช� (รด.) 8811 

12. นางสาวชญานิศ  ศาสตราภัย บัญช� 8811 

13 นางสาวอรดา ภักด ี พัสดุ  8813 

14. นางสาวสุภร� เชาว�วัชร�นทร� พัสดุ  8812 

15. นางสาวนภสร ดาบทอง พัสดุ  8812 

16. นางสาววรชร คุ�มเดข พัสดุ  2160 

1+. นางกัญญา อินทฤกษ� พัสดุ  2160 

18. นางสาวอทิยาทร  หนูพุ�ม พัสดุ  8814 

19. นางสาวกุษาวดี  เพชรสุข พัสดุ  8814 

20.นางสาวศริ�ยาภรณ�  โชตยานนท� พัสดุ 8814 

 

      คู�มือการใช�บร�การงานการเง�นและบัญช� 

                http://www2.surat.psu.ac.th/modules/it-staff/index.php 

 

 


