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การจัดโครงการ 

1) การด าเนนิการ 

1. วางแผนการจัดโครงการ ส่งแผนการใช้จ่ายงบประมาณตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร (ภายในวันที ่
31 ตลุาคม ของแตล่ะป)ี ให้นโยบายและแผน งานนโยบายและการบริหาร  (เอกสารแนบ 1) 

2. เขียนโครงการพร้อมงบประมาณที่ใช้ในการจัดโครงการ (เอกสารแนบ 2) 
3. ส่งเรื่องขออนุมัติจัดโครงการและประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ (กอ่นการจดัโครงการ 15 วัน) ให้

ควบคุมงบประมาณ งานงบประมาณและพัสด ุเพื่อตรวจสอบเอกสารและเสนอพิจารณาอนุมัติ
โครงการ (เอกสารแนบ 3) 

4. ส่งใบแสดงความต้องการจัดหา/จัดจ้าง (กอ่นการจดัโครงการ 7 วัน) ให้พัสดุ งานงบประมาณและ
พัสด ุเพื่อพัสดุด าเนินการขออนุมัติจัดซื้อจัดจ้าง (เอกสารแนบ 4)   

5. ส่งเอกสารขออนุมัติเงินยืมทดรองจ่าย (กอ่นการจดัโครงการ 7 วนั) ให้ควบคุมงบประมาณ งาน
งบประมาณและพัสดุ เพื่อตรวจสอบหน้ีสินและเสนอพิจารณาอนุมัติเงินยืมทดรองจ่าย (เอกสารแนบ 5) 

6. จัดโครงการ เก็บหลักฐานการจ่าย 
7. สรุปค่าใช้จ่ายโครงการ พร้อมหลักฐานการจ่าย (เอกสารแนบ 6) 
8. ส่งเรื่องขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายโครงการ (ภายใน 21 วนันับจากวนัทีโ่ครงการสิน้สดุ) ให้ควบคุม

งบประมาณ งานงบประมาณและพัสดุ เพื่อตรวจสอบเอกสารและเสนอพิจารณาอนุมัติเบกิจ่าย
โครงการ (เอกสารแนบ 7) 

2) ระเบยีบการเงนิทีเ่กีย่วขอ้งในการจดัโครงการ 

1. อตัราคา่สมนาคุณวทิยากร 
 

ประเภทวิทยากร 
อัตรา (บาท/ชั่วโมง) 

ประเภท ก. ประเภท ข./บุคคลภายนอก 

วิทยากรเป็นบุคลากรภาครัฐ ไม่เกิน 800 ไม่เกิน 600 

วิทยากรที่มิใช่บุคลากรภาครัฐ ไม่เกิน 1,600 ไม่เกิน 1,200 

*** กรณีวิทยากรสังกัดส่วนราชการเดียวกันกับผู้จัด ให้อยู่ในดุลพินิจของหัวหน้าส่วนราชการผู้จัด 
ที่จะจ่ายได้แต่ต้องไม่เกิน อัตราวิทยากรที่เป็นบุคลากรภาครัฐ 
 



2                                                           
 

          การจ่ายคา่ตอบแทนวทิยากร (เงนิสมนาคณุวทิยากร): 

 หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน: 
 -  บรรยาย                                              ไม่เกิน  1 คน 
 -  อภิปราย+สัมมนา เป็นคณะ                          ไม่เกิน  5 คน 
 -  แบ่งกลุ่ม (ฝึกปฏิบัติ / อภิปราย /ท ากิจกรรม)       ไม่เกินกลุ่มละ 2 คน 

     (กรณีจ านวนวิทยากรเกินที่ก าหนดให้เฉล่ียค่าตอบแทนกัน) 

การนับเวลาบรรยาย 
- นับตามเวลาที่ก าหนดในตารางการฝึกอบรม 
- ไม่ต้องหักเวลาที่พักรับประทานอาหารว่าง 
- แต่ละชั่วโมงการฝึกอบรมต้องไม่น้อยกว่า 50 นาที 
- ชั่วโมงการอบรมไม่ถึง 50 นาที แต่ไม่น้อยกว่า 25 นาที ให้เบิกค่าสมนาคุณวิทยากร

ได้กึ่งหนึ่ง 

2. ค่าอาหาร อาหารวา่งและเครือ่งดืม่ 

       ประเภทอาหารว่างและเครื่องดื่มเบิกได้เท่าที่จ่ายจริง ตามความจ าเป็น เหมาะสมและ
ประหยดั เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ ภายในวงเงินที่ได้รับการอนุมัติในโครงการ 

                        มติที่ประชุมทีมผู้บริหารวิทยาเขตสุราษฎร์ธานี ก าหนด  
       - ค่าอาหารว่าง มื้อละ 15 บาทต่อคน (กรณีผู้จัดโครงการจัดเตรียมเครื่องดื่ม มื้อละ 25 
บาทต่อคน) 

          - ค่าอาหารกลางวัน คนละ 50 บาท (บุคลากรภายนอก คนละ 120/200  บาท) 
       - ค่าอาหารเย็น คนละ 50 บาท (บุคลากรภายนอก คนละ 300  บาท) 

3. ค่าเชา่ทีพ่ัก 

    สถานที่พักแรม ต้องเป็นโรงแรม หากไป 2 คนให้พักห้องเดียวกันเว้นแต่ไม่เหมาะสม โดยมี
เกณฑ์ค่าใช้จ่ายส าหรับค่าเช่าที่พัก ดังนี้      

1) ห้องพักคนเดียว     1,500 บาท/คืน/คน   (กรณีจัดอบรม   1,450 บาท/คืน/คน) 
2) ห้องพักคู่               850 บาท/คืน/คน   (กรณีจัดอบรม      900 บาท/คืน/คน) 

 
4. ค่าชดเชยน า้มนัรถยนตส์ว่นตวั 

     1) รถยนต์ส่วนบุคคล  กิโลเมตรละ 4 บาท  
     2) รถจักรยานยนต์     กิโลเมตรละ 2 บาท  
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5. ใบเสรจ็รบัเงนิทีถ่กูตอ้งตามกฎหมาย   ต้องประกอบด้วยข้อมูลดังนี้  

            1) มีค าว่า “ใบเสร็จรับเงิน” 
       2) มีเล่มที่และเลขท่ี 
       3) มีเลขประจ าตัวผู้เสียภาษี (099-4-00058086-0 สาขา ส านกังานใหญ่) 
       4) ที่อยู่ของบริษัท/ห้าง/ร้าน 
       5) มีชื่อผู้ซื้อ (มหาวิทยาลยัสงขลานครนิทร ์วทิยาเขตสรุาษฎรธ์าน)ี 
       6) มีที่อยู่ของผู้ซื้อ (31 หมูท่ี ่6 ถนนสรุาษฎร-์นาสาร ต าบลมะขามเตีย้ อ าเภอเมอืงสรุาษฎรธ์าน ี
จังหวดัสรุาษฎรธ์าน ี) 
       7) มีลายมือชื่อของผู้รับเงิน 
       8) มีลายมือชื่อผู้รับสินค้า/ของ (บางครั้งก็ไม่ได้ระบุ) 
 
*** กรณทีี่ไมส่ามารถเรยีกเกบ็ใบเสร็จรับเงนิจากผู้ขายได้  

           ให้ใช้ใบส าคัญรับเงินของมหาวิทยาลัยแทน (ใช้ในกรณีผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดา และไม่
มีใบเสร็จรับเงิน เท่านั้น) 
 
*** กรณีใบเสร็จรบัเงินมเีพยีงจ านวนเงนิทีเ่ปน็ตวัเลข ไม่มจี านวนเงนิทีเ่ปน็ตัวอกัษร  
           เช่น ใบเสร็จรับเงินของ แมคโคร โลตัส ให้ใช้ใบรับรองแทนใบเสร็จ (บก.4231) พร้อม
แนบใบเสร็จรับเงินฉบับดังกล่าว 
 

3) หลกัฐานการเบกิจา่ยคา่ใชจ้า่ยในการจดัโครงการ 

เมื่อเสร็จสิ้นการจัดโครงการ ให้ผู้จัดโครงการรวบรวมเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย เงิน
พร้อมจัดท าบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในโครงการและส่งคืนเงินยืมทดรองจ่าย ภายใน 21 วัน และส่งงาน
งบประมาณและพัสดุ เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายและส่งใช้เงินยืม โดยแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการเบิกจ่าย 
ดังน้ี 

1. ต้นฉบับบันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการและประมาณค่าใช้จ่ายโครงการ 
2. บัญชีรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการในแต่ละวัน 
3. หลักฐานการจ่ายเงินต่างๆ ดังน้ี 

3.1 หลกัฐานการเบกิจา่ยคา่ตอบแทนวทิยากร  ประกอบด้วย 

3.1.1 ใบส าคัญรับเงินค่าตอบแทนวิทยากร  
3.1.2 หนังสือเชิญวิทยากร 
3.1.3 กรณีมีการเปลี่ยนแปลงวิทยากรให้แนบบันทึกอนุมัติการเปลี่ยนแปลงวิทยากรประกอบ 
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   3.2 หลกัฐานการเบกิจา่ยเงนิค่าพาหนะวทิยากร  ไดแ้ก่ 

1.1  กรณเีดนิทางโดยรถแท็กซี ่รถโดยสารประจ าทาง รถไฟ 
1) ใบส าคัญรับเงิน โดยระบุ 
 วัน เดือน ปี ที่เดินทาง 
 ชื่อ – สกุล และที่อยู่ วิทยากร 
 รายละเอียดการเดินทางจากที่ใดไปที่ใด 
 จ านวนเงินตัวเลขและตัวอักษร 
 ลายมือชื่อวิทยากรผู้รับเงิน 

 2) แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 

                 1.2 กรณเีดนิทางโดยเครื่องบิน  

1) กรณีซื้อบัตรโดยสารจากบริษัทสายการบิน 

1.1) กรณีซื้อแบบมีบัตรโดยสาร ให้ใช้ใบเสร็จรับเงิน และกากตั๋ว 
1.2) กรณีซื้อแบบ Electronic Ticket (E- Ticket) ให้ใช้ใบรับเงินที่แสดงรายละเอียด

การเดินทาง (Itinerary Receipt) ที่มีรายการดังนี้ 
 ชื่อสายการบิน 
 ชื่อ – สกุล ผู้เดินทาง 
 ต้นทาง – ปลายทาง 
 เลขที่เที่ยวบิน 
 วันเวลาที่เดินทาง 
 ค่าธรรมเนียมอ่ืน ๆ และจ านวนเงินรวม  

 
2) กรณีซื้อบัตรโดยสารจากบริษัทตัวแทนจ าหน่าย ใช้หลักฐานเช่นเดียวกับการซื้อจาก           

สายการบินโดยตรง ทั ้งนี ้กรณีที ่บริษัทตัวแทนออกบัตรโดยสารแบบ Electronic 
Ticket (E- Ticket) ให้ และส่งใบรับเงินที่แสดงรายละเอียดการเดินทาง (Itinerary 
Receipt) ให้แนบใบเสร็จรับเงินของบริษัทตัวแทนจ าหน่ายประกอบการเบิกจ่าย
เพิ่มเติม 

3)  แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 
 

1.2  กรณเีดนิทางโดยพาหนะสว่นตวั ให้แนบหลักฐานดังนี้ 
1) ใบส าคัญรับเงิน 
2) แบบใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 
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                  3.3 หลักฐานการเบกิจ่ายเงนิค่าอาหาร อาหารวา่งและเครื่องดื่ม ประกอบด้วย 

 3.3.1 ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด  

         1) กรณีใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด มีรายการไม่ครบตามข้างต้นให้ผู้รับผิดชอบใน
การจัดอบรมท าใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก.4231) ประกอบเพิ่มเติม 

  2) กรณีผู้รับเงินเป็นบุคคลธรรมดาและไม่มีใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ใบส าคัญรับเงิน 
ของมหาวิทยาลัยเป็นหลักฐานในการจ่ายเงิน  

                  3.4  หลกัฐานการเบกิจา่ยเงนิค่าเชา่ทีพ่กั ประกอบด้วย 

            3.4.1  ใบเสร็จรับเงินค่าที่พัก 
            3.4.2  ใบแจ้งรายการของโรงแรม (ใบFOLIO) ที่แสดงรายละเอียดดังนี้ 
           -  ชื่อโรงแรมและสถานที่ตั้ง 
           -  ชื่อ – สกุล ผู้เข้าพักแรม 
           -  วัน เดือน ปี และเวลาที่เข้าพักและยกเลิกการเข้าพัก 
           -  จ านวนผู้เข้าพักในแต่ละห้อง 
           -  อัตราค่าเช่าที่พักและจ านวนวันที่เข้าพัก   
           -  รายละเอียดของรายการค่าเช่าห้องพัก ค่าภาษี ค่าบริการและจ านวนเงินรวม 

               3.5 หลกัฐานการเบกิจา่ยเงนิค่าพาหนะ ประกอบด้วย 

          3.5.1 กรณีใช้รถของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานหรือยืมจากส่วนราชการอ่ืน 
  1)  แนบใบขอใช้รถของมหาวิทยาลัยหรือส่วนงานเพื่อใช้ในการเดินทางของโครงการ   
     2)  ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี ค่าน ้ามันเชื้อเพลิง 
  3)  ใบรับเงินค่าธรรมเนียมผ่านทางพิเศษ(ถ้ามี) และใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน                        
                          (แบบ บก.4231) 
                  4)  หลักฐานการจ่ายค่าช่วยเหลือพนักงานขับรถยนต์ 

        3.5.2 กรณีจ้างเหมารถเอกชนในการเดินทางในโครงการ 
1) เอกสารขออนุมัติจ้างเหมารถ ที่ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ 
2) ใบเสร็จรับเงินหรือใบส าคัญรับเงิน ค่าจ้างเหมา กรณีเป็นใบส าคัญรับเงิน ให้แนบส าเนา 
   บัตรประจ าตัวประชาชนที่เจ้าของรถ ลงนามรับรองประกอบ 

 

 

 

 



6                                                           
 

               3.6 หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าใช้จ่ายอื่นๆ ในการจัดโครงการ  

                      เช่น ค่าวัสดุ อุปกรณ์ในการจัดโครงการ ค่าถ่ายเอกสาร ค่าใช้จ่ายในพิธี เปิด-ปิด 
โครงการ ที่ด าเนินการตามระเบียบพัสดุ ให้แนบหลักฐานการจ่ายและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย
ตามวิธีการจัดซื้อจัดหาพัสดุ พร้อมเอกสารอนุมัติจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ทุกรายการ 
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แนวปฏบิตั ิ
 

ส าหรบัการแสดงความตอ้งการจดัหาจดัจา้ง 
1. ใบแสดงความต้องการจัดหาจัดจ้างน้ีใช้ส าหรับการจัดหาวัสดุ   (เช่นวัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุส านักงาน 

เป็นต้น) และบริการ (เช่น การจ้างซ่อมแซมคอมพิวเตอร์ เป็นต้น) แต่ส าหรับการจัดซื้อครุภัณฑ์ให้ใช้
บันทึกข้อความปกติ 

2. กรณีต้องการจัดหาวัสดุ ควรยื่นเอกสารล่วงหน้า อยา่งน้อย 7 วันท าการ 
กรณีต้องการจัดหาบริการ (จัดจ้างซ่อมแซม เป็นต้น) ควรยื่นเอกสารล่วงหน้า อยา่งน้อย 15 วันท าการ  

3. ระบุรายการวัสดุ หรือบริการที่ต้องการจัดหาจ้าง ให้ครบถ้วน รวมถึงจ านวน และราคาของวัสดุ หรือ
บริการน้ันๆ (กรณตีอ้งการแจง้ซอ่มแซมครภุณัฑ์คอมพวิเตอร์, ครภุณัฑ์วทิยาศาสตร,์ เครือ่งปรบัอากาศ 
หรอืซอ่มแซมอาคาร  ตอ้งผา่นการตรวจสอบเบื้องตน้จากหนว่ยงานทีต่อ้งดแูลจ าเพาะ เชน่ ครภุณัฑ์
คอมพวิเตอร ์ควรผา่นการตรวจสอบเบือ้งตน้จากศนูยส์นเทศและการเรยีนรูก้อ่น เปน็ตน้) 

4. ควรระบุก าหนดเวลาส าหรับการใช้งานวัสดุ หรือบริการน้ันๆ เพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุทราบถึงความจ าเป็น 
หรือความเร่งด่วนในการใช้งาน  

5. แจ้งรายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจการจ้าง ให้เจ้าหน้าที่พัสดุทราบด้วย เพื่อ
ความรวดเร็วในการด าเนินการ (คณะกรรมการตอ้งเปน็ขา้ราชการ และนกัวชิาการอดุมศกึษา หาก
ตอ้งการมชีา่งเทคนิค หรอืผูท้ีม่คีวามเชีย่วชาญเฉพาะใหเ้พิม่เปน็คณะกรรมการทา่นที ่4) 

6. เสนอเอกสารใบแสดงความต้องการจัดหา/จัดจ้างผ่านผู้บังคับบัญชาขั้นต้น (ถ้าม)ี 
7. จัดส่งใบแสดงความต้องการจัดหา/จัดจ้างให้พัสดุ งานงบประมาณและพัสดุกองการบริหารและการ

พัฒนายุทธศาสตร์ เพื่อด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป 
 

ส าหรบัใบสั่งซือ้/ใบสัง่จา้ง 
1. การจัดซื้อจัดจ้างดังกรณีต่อไปนี้  จะไม่จัดท าใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้างก็ได้  

a. กรณ ี เงินงบประมาณ ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งราคาไมเ่กนิ 10,000.- บาท (หน่ึงหมื่นบาท
ถ้วน)   

b. กรณ ี เงินรายได้ ในกรณีการจัดซื้อจัดจ้างซึ่งราคาไมเ่กนิ 50,000.- บาท (ห้าหมื่นบาทถ้วน) 
2. การจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณและเงินรายได้เกินก าหนดตามข้อ 1)  หรือกรณีท่ีผู้ต้องการจัดหาพัสดุ     

ต้องการหลักฐานในการซื้อหรอืจ้าง   
ผูต้อ้งการจดัหาพสัด ุ ตอ้งตดิตอ่ประสานงานกับเจา้หนา้ทีพ่สัด ุเพือ่ก าหนดเลขทีใ่บสัง่ซือ้/ใบสั่งจา้ง 
กอ่นการจดัหาพสัดทุกุครัง้  

3. ให้ผู้ขาย หรือผู้รับจ้าง ลงนามในใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง(บริเวณด้านล่างของใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ทั้ง 2 จุด) 
พร้อมประทับตราบริษัท/ห้าง/ร้าน (ถ้าม)ี  
ส าหรบัดา้นลา่งขวา ผูข้าย หรอืผูร้บัจา้งตอ้งลงนามโดยผูม้อี านาจหรอืผูร้บัมอบอ านาจจากบรษิทั/หา้ง/

รา้น 
4. จัดส่งใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง พร้อมเอกสารขออนุมัติซื้อหรือจ้าง  ให้พัสดุ งานงบประมาณและพัสดุ กอง

การบริหารและการพัฒนายุทธศาสตร์ เพื่อด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯ ต่อไป  
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ทั้งน้ีเนื่องจากทีมบริหารฯ มีนโยบายเรื่องการจัดซื้อวัสดุส านกงานโครงการบริการวิชาการ/โครงการ
พัฒนานักศึกษา/โครงการพัฒนาบุคลากร ให้ด าเนินการดังน้ี 

1. เงินงบประมาณแผ่นดิน 
ให้มีการก าหนดราคากลางของวัสดุส านักงานในแต่ละรายการไว้ส าหรับเปน็ราคากลางในการก าหนดราคา

งบประมาณและการจัดซ้ือวัสดใุนแต่ละโครงการ เพื่อใหผู้้จัดโครงการน าไปในการขออนุมัติและด าเนินการจัดซื้อตอ่ไป 
2. เงินรายได้ 

ให้ผู้จัดโครงการก าหนดรายละเอียดการจัดซ้ือวัสดุส านักงาน จ านวน และงบประมาณในการจดัซื้อ เสนอขอ
อนุมัติไปยงัผู้มีอ านาจอนุมัติโครงการ เพื่อใหง้านงบประมาณและพัสดุเปน็ผู้ด าเนินการจัดซ้ือรว่มกับวัสดุคงคลัง ทัง้นีเ้พื่อ
เป็นการอ านวยความสะดวกให้ผู้จัดการโครงการและสามารถลดต้นทนุในการจัดซื้อวัสดเุนื่องจากเป็นการสั่งซ้ือในปริมาณ
มาก 

 ตามบันทึกข้อความที่ มอ 991.1/1969 ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2559 งานงบประมาณและพัสดุ จึงขอ
แจ้งตัวอย่างราคากลางส าหรับใช้ในการขออนุมัติโครงการโดยใช้เงินงบประมาณ ดังน้ี  

ราคาวสัดุส านักงาน 

 ชื่อวัสด ุ หน่วย ราคา/หน่วย 

1 กระดาษ A4 ขนาด 70 G รีม ไม่เกิน 95 บาท/รีม 

2 กระดาษการ์ดสีขาวA4 120 แกรม (180แผ่น/แพ็ค) แพ็ค ไม่เกิน 130 บาท/แพ็ค  

3 กระดาษการ์ดอาร์ตมันสองหน้าสีขาวA4 130แกรม (50แผ่น/แพ็ค) แพ็ค ไม่เกิน 130 บาท/แพ็ค  

4 กระดาษอาร์ตมันสีขาวA4 210 แกรม (50แผ่น/แพ็ค) แพ็ค ไม่เกิน 65 บาท/แพ็ค 

5 กระดาษสี A4 ขนาด 80 แกรม(500แผ่น/แพ็ค) แพ็ค ไม่เกิน 190 บาท/แพ็ค 

6 กระดาษสี A4 ขนาด 150 G แพ็ค ไม่เกิน 120 บาท/แพ็ค 

7 กระดาษสติ๊กเกอรค์ละส ี แพ็ค ไม่เกิน 220 บาท/แพ็ค 

8 กระดาษสติ๊กเกอรส์ีขาวขนาดA4(50แผ่น/แพ็ค) แพ็ค ไม่เกิน 150 บาท/แพ็ค 

9 กระดาษโน๊ตมีกาว เล่ม ไม่เกิน 45 บาท/เล่ม 

10 ซองขาวมีตราครุฑ พับ 4 ซอง ไม่เกิน 0.70 บาท/ซอง 

11 ซองน ้าตาล A4 ซอง ไม่เกิน 3 บาท/ซอง 

12 ซองน ้าตาล F4 ซอง ไม่เกิน 4 บาท/ซอง 

13 ปากกาลูกลื่น ด้าม ไม่เกิน 7 บาท/ด้าม 
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ที่ ชื่อวัสดุ หน่วย ราคา/หน่วย 

14 ดินสอ 2B แท่ง ไม่เกิน 4 บาท/แท่ง 

15 ยางลบดินสอ อัน ไม่เกิน 5 บาท/อัน 

16 ปากกาเน้นข้อความคละสี ด้าม ไม่เกิน 28 บาท/ด้าม 

17 ปากกาไวท์บอร์ด ด้าม ไม่เกิน 18 บาท/ด้าม 

18 ปากกา เคมี 1 หัว  ด้าม ไม่เกิน 20 บาท/ด้าม 

19 ปากกา เคมี 2 หัว  ด้าม ไม่เกิน 13.50 บาท/ด้าม 

20 ปากกาลบค าผิด ด้าม ไม่เกิน 60 บาท/ด้าม 

21 เทปลบค าผิด ชิ้น ไม่เกิน 51 บาท/ชิ้น 

22 ลวดเย็บกระดาษ เบอร์ 10 กล่อง ไม่เกิน 10 บาท/กล่อง 

23 หมุดติดบอร์ดหัวร่ม กล่อง ไม่เกิน 50 บาท/กล่อง 

24 ตะปูเข็ม กล่อง ไม่เกิน 15 บาท/กล่อง 

25 พลาสติกเคลือบนามบัตร แผ่น ไม่เกิน 55 บาท/แผ่น 

26 พลาสติกเคลือบบัตร A4 แผ่น ไม่เกิน 4.5 บาท/แผ่น 

27 กาวแท่ง แท่ง ไม่เกิน 50 บาท/แท่ง 

28 กาวน ้า หลอด ไม่เกิน 15 บาท/หลอด 

29 กาวซูเปอร์กลู ตราช้าง หลอด ไม่เกิน 27 บาท/หลอด 

30 แฟ้มสันกว้าง เบอร์ 120 (3นิ้ว) แฟ้ม ไม่เกิน 65 บาท/แฟ้ม 

31 แฟ้มสันกว้าง เบอร์ 125 (2นิ้ว) แฟ้ม ไม่เกิน 65 บาท/แฟ้ม 

32 แผ่น CD R แผ่น ไม่เกิน 8 บาท/แผ่น 

33 แผ่น CD RW แผ่น ไม่เกิน 11 บาท/แผ่น 

34 ซองใส่ CD ซอง ไม่เกิน 1.5 บาท/แผ่น 

35 แผ่น DVD R แผ่น ไม่เกิน 15 บาท/แผ่น 

36 กระดาษฟลิปชาท แผ่น ไม่เกิน 5 บาท/แผ่น 
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 โดยสามารถเข้าตรวจสอบราคากลางวัสดุคงคลังของวิทยาเขตสุราษฎร์ธานีได้ที่ 
http://www2.surat.psu.ac.th/modules/it-staff/index.php  หัวข้อราคากลางวัสดุคงคลัง และเนื่องจาก   
ในการจัดโครงการมีการเข้าเล่มเอกสารบ่อยคลัง งานงบประมาณและพัสดุ จึงขอแจ้งราคากลางในการถ่าย
เอกสาร และการเข้าเล่มเอกสาร  ดังนี้ 

 การถ่ายเอกสาร  
 ประเภทกระดาษ      ราคา 
 กระดาษ A4    ร้อยละ 40 บาท, แผ่นละ 0.50 บาท 
 กระดาษ F4    ร้อยละ 50 บาท, แผ่นละ 0.75 บาท 
 กระดาษ B4    ร้อยละ 100 บาท, แผ่นละ 2 บาท 
 กระดาษ A3    ร้อยละ 150 บาท, แผ่นละ 3 บาท 
  
 การเข้าเลม่เอกสาร 
 ประเภทการเข้าเล่ม     ราคา 
  สันกาว พร้อมปก     เล่มละ 10-50 บาท 
 สันห่วง พร้อมปก     เล่มละ 10-30 บาท 
 ปกแข็ง พร้อมปก     เล่มละ 200 บาท 

 ด้วยส านักงบประมาณได้ท าการปรับปรุงหลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ให้
สอดคล้องกับสภาพและคุณลักษณะของสิ่งของ เพื่อให้สามารถใช้เป็นฐานข้อมูลเกี่ยวกับการใช้จ่าย
งบประมาณรายจ่ายงบด าเนินงานและงบลงทุนได้อย่างชัดเจนยิ่งขึ้น โดยส านักงานงบประมาณได้ก าหนด
หลักเกณฑ์ในการจ าแนกประเภทไว้ดังน้ี 

ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของที่มีลักษณะโดยสภาพไม่คงทนถาวร หรือตามปกติ
มีอายุการใช้งานไม่ยืนนาน สิ้นเปลือง หมดไป หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้น รวมถึง รายจ่าย
ดังต่อไปนี้ 

(1) รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุงวัสดุ 
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000.- บาท 
(3) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่ใช้ในการซ่อมแซมบ ารุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 
(4) รายจ่ายที่ต้องช าระพร้อมกับค่าวัสดุ เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตั้งเป็นต้น 

และเพื่อให้เข้าใจชัดเจนยิ่งข้ึนเกี่ยวกับการพิจารณาสิ่งของตามหลักข้างต้น จึงขอแจ้งแนวทางใน
การพิจารณาส่ิงของที่จัดเป็นวัสดุที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อของโครงการจ านวน 2 ประเภทดังนี้ 

http://www2.surat.psu.ac.th/modules/it-staff/index.php
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ก. ประเภทวัสดุคงทน ได้แก่ สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้งานไม่
ยืนนาน หรือเมื่อน าไปใช้งานแล้วเกิดความช ารุดเสียหาย ไม่สามารถซ่อมแซมให้ใช้งานได้ดังเดิม หรือ
ซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า 

ข. ประเภทวัสดุสิ้นเปลือง ได้แก่สิ่งของที่โดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง หมดไป 
แปรสภาพ หรือเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันสั้นหรือไม่คงสภาพเดิม 

ซึ่งมีตัวอย่างของสิ่งของที่จัดว่าเป็นวัสดุโดยสภาพ ตามเอกสารแนบ 8 



20                                                           
 

 



21                                                           
 

 



22                                                           
 

 



23                                                           
 

 



24                                                           
 

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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รายชื่อบุคลากรสังกัดงานงบประมาณและพัสดุ 

รายชื่อ ภาระงาน เบอร์ติดต่อ 
1. นางวิราพรรณ แสงสาคร หัวหน้างานงบประมาณและพัสดุ 8810 
2. นายวชิระ  แก้วพิชัย ควบคุมงบประมาณ 8816 
3. นางสาวกังสดาล ไชยสุภา ควบคุมงบประมาณ 8816 
4. นางสาวจินตนา มีนา ควบคุมงบประมาณ 8815 
5. นางสาวนริศรา  เหล็กนาพญา ควบคุมงบประมาณ 8815 
6. นางพิชญาภรณ์ แทนสุวรรณ ควบคุมงบประมาณและเงินยืมทดรองจ่าย 8815 
7. นางสาวอัมพรรัตน์ บุญทอง การเงินรับ 8817 
8. นางสาวสุมิตรา นาคเปลีย่ว การเงินจ่าย (งปม.) 8817 
8. นางสาวพัชราวัลย์  จันทร์ธิบดี การเงินจ่าย (รด.) 8817 
10. นางสาวเนาวรัตน์  แสนเฉย บัญชี (งปม.) 8811 
11. นางสาวนันทวรรณ เด็กหล ี บัญชี (รด.) 8811 
12. นางสาวชญานิศ  ศาสตราภัย บัญชี 8811 
13 นางสาวอรดา ภักด ี พัสดุ  8813 
14. นางสาวสุภรี เชาว์วัชรินทร์ พัสดุ  8812 
15. นางสาวนภสร ดาบทอง พัสดุ  8812 
16. นางสาววรชร คุ้มเดข พัสดุ  2160 
1+. นางกัญญา อินทฤกษ์ พัสดุ  2160 
18. นางสาวอทิยาทร  หนูพุ่ม พัสดุ  8814 
19. นางสาวกุษาวดี  เพชรสุข พัสดุ  8814 
20.นางสาวศริิยาภรณ์  โชตยานนท์ พัสดุ 8814 

 

      คู่มือการใช้บริการงานการเงินและบัญช ี

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

 

 


