
ระเบยีบพัสดุท่ีเก่ียวขอ้ง
กับการปฏิบติังาน

กลุ่มพัฒนาทรพัยากรบุคคล ส านักงานเลขานกุารกรม



พระราชบญัญติัการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560

พระราชบัญญัติการจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพัสดุภาครฐั พ.ศ.2560 ก าหนดขึ้น
เพ่ือสรา้งความเชือ่ม่ันให้กับบุคลากรทุกภาคส่วน ในการปฎิบัติงาน โดยมีหลักการและเหตุผล คือ

1. การจดัซือ้จดัจา้งมีกรอบการปฏิบัติงานที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
2. มุ่งเน้นการเปิดเผยข้อมูล เพ่ือความโปรง่ใส และมีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
3. ค านึงถึงวัตถุประสงค์การใชง้านเป็นส าคัญ เพ่ือให้เกิดความคุ้มค่าในการใชจ้า่ยเงนิ
4. เน้นการวางแผนและประเมินผลเพ่ือให้เกิดประสิทธภิาพและประสิทธผิล
5. ส่งเสรมิให้ภาคประชาชนมีส่วนรว่ม เพ่ือตรวจสอบและป้องกันการทุจรติ
6. การจดัซือ้จดัจา้งด้วยวิธกีารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพ่ือการเปิดเผยโปรง่ใส

.



การจดัซือ้จดัจา้ง

การจดัซือ้จดัจา้ง หมายความว่า “การด าเนินการเพ่ือให้ได้มาซึง่ 
“พัสดุ” ได้แก่ ซือ้ จา้ง เชา่ แลกเปล่ียน หรอื โดยนิติกรรมอ่ืน 
ที่ก าหนดในกฎกระทรวง

“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า บรกิาร งานก่อสรา้ง งานจา้งที่ปรกึษา
และงานจา้งออกแบบ หรอืคุมงานก่อสรา้ง รวมทั้งการด าเนินการอ่ืน 
ตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง



งานจา้งท่ีปรกึษา 
งานจา้งบรกิารจากบุคคลธรรมดา 

หรอืนิติบุคคล เพ่ือเป็นผู้ให้ค าปรกึษา 
แนะน าแก่หน่วยงานของรฐั 

หรอืด้านอ่ืนท่ีอยู่ในภารกิจของรฐั 
หรอืของหน่วยงานของรฐั

“พัสด”ุ 
พ.ร.บ.การจัดซือ้จัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

สินค้า
วัสดุ ครุภัณฑ์ ท่ีดิน ส่ิงปลูกสรา้ง และ
ทรพัย์สินอ่ืนใด รวมท้ังงานบรกิาร
ท่ีรวมอยู่ในสินค้าน้ันด้วย แต่มูลค่า

ของงานบรกิารต้องไม่สูงกว่า
มูลค่าของสินค้าน้ัน

สาธารณูปโภค
งานอันเก่ียวกับการประปา ไฟฟ้า 
ส่ือสาร โทรคมนาคม การระบายน้า 

การขนส่งทางท่อ ทางน้า 
ทางบก ทางอากาศ หรอืทางราง 

หรอืการอ่ืนท่ีเก่ียวข้อง 
ซึง่ด าเนินการในระดับพ้ืนดิน 
ใต้พ้ืนดิน หรอืเหนือพ้ืนดิน

อาคาร
ส่ิงปลูกสรา้งถาวร ท่ีบุคคล

อาจเข้าอยู่และใชส้อยได้ เชน่ อาคาร
ส านักงาน สนามกีฬา โรงเรยีน 

โรงพยาบาล หรอืส่ิงปลูกสรา้งอย่างอ่ืน
ท่ีมีลักษณะท านองเดียวกัน รวมท้ัง
ส่ิงก่อสรา้งอ่ืน ๆ ท่ีสรา้งข้ึนเพ่ือ
ประโยชน์ใชส้อยส าหรบัอาคารน้ัน  ๆ
เชน่ เสาธง รัว้ หรอืส่ิงอ่ืน ๆ 

ซึง่เป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร 
เชน่ ลิฟท์

งานจา้งออกแบบ หรอืควบคุมงานก่อสรา้ง

งานจา้งบรกิารจากบุคคลธรรมดา 
หรอืนิติบุคคลเพ่ือออกแบบหรอืควบคุม

งานก่อสรา้งน้ัน

งานก่อสรา้ง
งานก่อสรา้งอาคาร สาธารณูปโภค 

หรอืส่ิงปลูกสรา้งอ่ืนใด 
และการซอ่มแซมต่อเติม ปรบัปรุง 

รือ้ถอน หรอืการกระท าอ่ืน
ท่ีมีลักษณะท านองเดียวกันต่อ
อาคารสาธารณูปโภค หรอื

ส่ิงปลูกสรา้งดังกล่าว รวมท้ังงานบรกิาร 
ท่ีรวมอยู่ในงานก่อสรา้งน้ันด้วย 

แต่มูลค่าของงานบรกิารต้องไม่สูงกว่า
มูลค่าของงานก่อสรา้งน้ัน

งานบรกิาร 
งานจา้งบรกิาร งานจา้งเหมาบรกิาร 

งานจา้งท าของ และการรบัผลตามประมวล
กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ จากบุคคลธรรมดาหรอื

นิติบุคคล แต่ไม่รวมถึงการจา้งลูกจา้ง
ของหน่วยงานรฐั การรบัขนในการเดินทาง
ไปราชการหรอืไปปฏิบัติงานของหน่วยงาน

ของรฐั งานจา้งออกแบบหรอืควบคุมงานก่อสรา้ง 
และการจา้งแรงงาน 

ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์



ราคากลางที่เก่ียวกับการจดัซือ้จดัจา้ง จะมีการจดัต้ังคณะกรรมการจดัท าราคากลางขึ้น “ราคากลาง” 
หมายความว่า ราคาเพ่ือใชเ้ป็นฐานส าหรบัเปรยีบเทียบราคาที่ผู้ย่ืนข้อเสนอได้ยื่นเสนอไว้ ซึง่สามารถ
จดัซือ้จดัจา้งได้จรงิตามล าดับ ดังต่อไปน้ี

ราคากลาง

 ราคามาตรฐานทีส่ านักงบประมาณ
หรอืหน่วยงานกลางอ่ืนก าหนด

เชน่ การจดัซือ้ครภัุณฑ์ ส านักบรหิารหน้ีสาธารณะ
ก าหนดหลักเกณฑ์การจา้งที่ปรกึษา เป็นต้น

 ราคาทีไ่ด้มาจากการค านวณตามหลกัเกณฑ์
ที่คณะกรรมการราคากลางก าหนด

เชน่ การจา้งที่ปรกึษา ใชเ้กณฑ์การค านวณ
ของกระทรวงการคลัง เป็นต้น

 ราคาทีไ่ด้มาจากฐานขอ้มลูราคาอ้างอิง
ของ พัสดุ ที่กรมบญัชกีลางจดัท า
เชน่ ราคามาตรฐานครภัุณฑ์

 ราคาทีไ่ด้มาจากการสืบราคาจาก
ท้องตลาด คือสืบราคาจากผู้ที่มีอาชพีที่
จะจดัซือ้จดัจา้งในวัสด ุ/ ครภัุณฑ์ น้ัน ๆ

 ราคาทีเ่คยซือ้หรอืจา้งครัง้หลงัสุด
ภายในระยะเวลาสองปี

งบประมาณ ใชเ้ปน็ราคาอ้างอิง

 วิธอ่ืีนใดตามหลกัเกณฑ์ วิธกีาร หรอื
แนวทางปฏิบติัของหน่วยงานของรฐัน้ัน ๆ
ได้ก าหนดขึน้เปน็แนวทางของตนเอง



เงินงบประมาณ

การจดัซือ้จดัจา้งของหน่วยงานภาครฐัต้องใชเ้งนิงบประมาณ
ในการด าเนินการเพ่ือรองรบัการจดัซือ้จดัจา้ง “เงินงบประมาณ”  
หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายวา่ด้วยงบประมาณรายจา่ย 
กฎหมายด้วยวิธกีารงบประมาณ กฎหมายเก่ียวด้วยการโอนงบประมาณ 
เงนิซึง่หน่วยงานของรฐัได้รบัไว้โดยได้รบัอนุญาตจากรฐัมนตรี
ให้ไม่ต้องน าส่งคลัง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธกีารงบประมาณ 
หรอืกฎหมายว่าด้วยเงนิคงคลัง เงนิซึง่หน่วยงานของรฐัได้รบัไว้
โดยไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงนิ 
ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรอืผลประโยชน์อ่ืนใดที่ตกเป็นรายได้
ของราชการส่วนท้องถ่ิน ตามกฎหมายหรอืท่ีราชการส่วนท้องถ่ิน 
มีอ านาจเรยีกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงนิกู้ 
เงนิชว่ยเหลือ และเงนิอ่ืนตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง



หลักการการจดัซือ้จดัจา้ง (มาตรา 8 )

มาตราส าคญัตามพระราชบญัญติัการจดัซือ้จดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560

- โปรง่ใส เปิดเผยข้อมูล เปิดโอกาสให้แข่งขันอย่างเป็นธรรม มีระยะเวลาเพียงพอ
ต่อการยื่นข้อเสนอ

- คุ้มค่า กับประโยชน์สูงสุดในการใชง้าน มีคุณลักษณะตอบสนองวัตถุประสงค์
การใชง้านและมีราคาเหมาะสม

- ตรวจสอบได้ เก็บข้อมูลเป็นระบบเพ่ือการตรวจสอบ ของหน่วยงานที่จะตรวจสอบ
เชน่ ส านักงานการตรวจเงนิแผ่นดิน (สตง.) หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นต้น

- ประสิทธภิาพ วางแผนการจดัซือ้จดัจา้งมีการก าหนดเวลาที่เหมาะสม
และมีการประเมินผล ทันเวลาต่อการใชง้าน



การมีส่วนได้ส่วนเสีย (มาตรา 13 )
- ในการด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง ผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรอื

คู่สัญญาในงานน้ัน
- ในกรณีที่ปรากฏในภายหลังว่าผู้ที่มีหน้าที่ด าเนินการตามวรรคหน่ึงเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ

หรอืคู่สัญญาในขั้นตอนหน่ึงขั้นตอนใดของการจดัซือ้จดัจา้งหรอืเป็นกรรมการในคณะกรรมการ
ด าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง แต่ไม่มีผลต่อการจดัซือ้จดัจา้งอย่างมีนัยส าคัญ การจดัซือ้จดัจา้งน้ันย่อม
ไม่เสียไป โดยค านึงถึงการมีผลประโยชน์ทับซอ้นไว้เป็นส าคัญ คือการมีผลประโยชน์ส่วนตน
มากกว่าส่วนรวม เป็นผลประโยชน์ที่ขัดกัน

มาตราส าคญัตามพระราชบญัญติัการจดัซือ้จดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 (ต่อ)

การก าหนดคณุลักษณะเฉพาะ (มาตรา 9) 
การก าหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะท าการจดัซือ้จดัจา้ง ให้หน่วยงานของรฐัค านึงถึง

คุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจดัซือ้จดัจา้งพัสดุน้ัน และห้ามมิให้ก าหนดคุณลักษณะ
ของพัสดุให้ใกล้เคียงกับยี่ห้อใดยี่ห้อหน่ึง หรอืของผู้ขายรายใดรายหน่ึงโดยเฉพาะ 

เว้นแต่พัสดุที่จะท าการจดัซือ้ จดัจา้งตามวัตถุประสงค์น้ันมีย่ีห้อเดียวหรอืจะต้องใชอ้ะไหล่
ของย่ีห้อใดให้ระบุย่ีห้อน้ันได้



ก าหนดวธิกีารจดัซือ้จดัจา้ง (มาตรา 55) ไว้ 3 วิธี คือ

มาตราส าคัญตามพระราชบญัญติัการจดัซือ้จดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 (ต่อ)

ได้แก่ การทีห่น่วยงานของรฐั 
เชญิชวนผู้ประกอบการทัว่ไป 
ทีมี่คุณสมบัติตรงตามเงือ่นไข
ทีห่น่วยงานของรฐัก าหนดให้ 
เข้ายื่นข้อเสนอ

ได้แก่ การทีห่น่วยงานของรฐัเชญิชวน
ผู้ประกอบการทัว่ไปทีมี่คุณสมบัติตรง
ตามเงือ่นไขทีห่น่วยงานของรฐั
ก าหนดรายใดรายหน่ึงให้เข้ายื่น
ข้อเสนอ หรอืให้เข้ามาเจรจาต่อรอง
ราคารวมทัง้การจดัซือ้จดัจา้งพัสดุ
กับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงนิ
เล็กน้อยตามทีก่ าหนดกฎกระทรวง
ทีอ่อกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง    

ได้แก่ การทีห่น่วยงานของรฐั 
เชญิชวนเฉพาผู้ประกอบการทัว่ไปที่
มีคุณสมบัติตรงตามเงือ่นไขที่
หน่วยงานของรฐัก าหนดให้ 
ซึง่ต้องไม่น้อยกว่าสามราย
ให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานน้ัน
มีผู้ประกอบการทีมี่คุณสมบัติตรง
ตามทีก่ าหนดน้อยกว่าสามราย

1. วิธปีระกาศเชญิชวน 2. วิธคัีดเลือก 3. วิธเีฉพาะเจาะจง 



บทก าหนดโทษ (มาตรา 120)
- ผู้ใดเป็นเจา้หน้าที่หรอืเป็นผู้มีอ านาจหน้าที่ในการด าเนินการเก่ียวกับการจดัซือ้จดัจา้ง

หรอืการบรหิารพัสดุ ปฏิบัติหรอืละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจดัซือ้จดัจา้งหรอืการบรหิาร
พัสดุตามพระราชบัญญัติน้ี กฎกระทรวง ระเบียบ หรอืประกาศที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติน้ีโดยมิชอบเพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หน่ึงผู้ใด หรอืปฏิบัติหรอืละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติน้ีโดยทุจรติต้องระวางโทษจ าคุกต้ังแต่หน่ึงปีถึงสิบปี 
และปรบัต้ังแต่สองหม่ืนบาทถึงสองแสนบาท หรอืทั้งจ าทั้งปรบั
- ผู้ใดเป็นผู้ใชห้รอืผู้สนับสนุนในการกระท าความผิดตามวรรคหน่ึง ผู้น้ันต้องระวางโทษตามที่
ก าหนดไว้ส าหรบัความผิดตามวรรคหน่ึง

มาตราส าคญัตามพระราชบญัญติัการจดัซือ้จดัจา้ง
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 (ต่อ)



ได้ก าหนดค านิยามไว้ดังน้ี

"เจา้หน้าที"่ หมายความว่า ผู้ที่มีหน้าที่เก่ียวกับการจดัซือ้จดัจา้ง หรอืการบรหิารพัสดุ หรอืผู้ที่ได้รบั
มอบหมายจากผู้มีอ านาจให้ปฏิบัติหน้าที่เก่ียวกับการจดัซือ้จดัจา้ง หรอืการบรหิารพัสดุของหน่วยงานรฐั

"หัวหน้าเจา้หน้าที"่ หมายความว่า ผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้าสายงาน ซึง่ปฏิบัติงานเก่ียวกับการจดัซือ้จดัจา้ง 
หรอืการบรหิารพัสดุ ตามที่กฎหมายเก่ียวกับการบรหิารงานบุคคลของหน่วยงานของรฐัน้ันก าหนด 
หรอืผู้ที่ได้รบัมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรฐัให้เป็นหัวหน้าเจา้หน้าที่

ทั้งน้ี เจา้หน้าที่ และหัวหน้าเจา้หน้าที่ ต้องมีการออกค าส่ังแต่งต้ังมอบหมายการปฏิบัติหน้าที่ก ากับ

ตามระเบยีบกระทรวงการคลังวา่ด้วย
การจดัซือ้จดัจา้งและการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 



ข้อ 25  ในการด าเนินการซือ้หรอืจา้งแต่ละครัง้ ให้หัวหน้าหน่วยงานของรฐัแต่งต้ังคณะกรรมการซือ้หรอืจา้งขึ้น 
เพ่ือปฏิบัติตามระเบียบน้ี พรอ้มกับก าหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่กรณี คือ 

คณะกรรมการซือ้จา้งตามระเบยีบกระทรวงการคลังวา่การจดัซือ้จดัจา้ง 
และการบรหิารพัสดภุาครฐั พ.ศ.2560 

2. คณะกรรมการพิจารณา
ผลการสอบราคา

1. คณะกรรมการพิจารณา
ผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

หรอื e - bidding

5. คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ 
ต้องตรวจพัสดุให้ครบและตรง

กับข้อเทจ็จรงิ

3. คณะกรรมการซือ้หรอืจา้ง
โดยวิธคัีดเลือก

4. คณะกรรมการซือ้หรอืจา้ง
โดยวิธเีฉพาะเจาะจง

ทั้งน้ี การเป็นคณะกรรมการ คณะที่ 1 – 4 แล้วจะไม่สามารถเป็นกรรมการซ้ากับคณะกรรมการ คณะที่ 5 ได้ 
ข้อ 26 คณะกรรมการซือ้หรอืจา้งตามข้อ 25 แต่ละคณะประกอบด้วย  ประธานกรรมการ 1 คน 
และกรรมการอย่างน้อย 2 คน   ซึง่แต่งต้ังจากข้าราชการ ลูกจา้งประจ า พนักงานราชการ เป็นต้น



ข้อ 27 การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่าก่ึงหน่ึง
ของจ านวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมี 1 เสียงในการลงมติ 
โดยประธานกรรมการจะต้องอยู่ด้วยทุกครัง้ในการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้หัวหน้าหน่วยงานของรฐัแต่งต้ังประธานกรรมการคนใหม่ มาเป็นประธานกรรมการแทน 
มติของกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียงเพ่ิมขึ้น
อีกเสียงหน่ึงเป็นเสียงชีข้าด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรบัพัสดุ ให้ถือมติเอกฉันท์กรรมการของคณะใด
ไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการให้ท าบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย

ประธานกรรมการและกรรมการจะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรอืคู่สัญญา
ในการซือ้หรอืจา้งครัง้น้ัน ทั้งน้ีการมีส่วนได้ส่วนเสียในเรือ่งซึง่ที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการ
และกรรมการให้เป็นไปตามกฎหมาย ว่าด้วยวิธปีฏิบัติราชการทางปกครอง

หากประธานหรอืกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรอืคู่สัญญา
ในการซือ้หรอืจา้งครัง้น้ัน ให้ประธานหรอืกรรมการผู้น้ันลาออกจากการเป็นประธานหรอืกรรมการ
ในคณะกรรมการที่ตนได้รบัการแต่งต้ังน้ัน และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรฐัทราบ 
เพ่ือส่ังการตามท่ีเห็นสมควรต่อไป

คณะกรรมการซือ้จา้งตามระเบยีบกระทรวงการคลังวา่การจดัซือ้จดัจา้ง 
และการบรหิารพสัดภุาครฐั พ.ศ.2560 (ต่อ)



ส่ิงของทีจ่ดัเปน็ “วสัด”ุ

ประเภทวสัดุคงทน 

ได้แก่ ส่ิงของทีโ่ดยสภาพ
มีลักษณะคงทน แต่ตามปกติมี

อายุใชง้านไม่ยืนนาน 
หรอืเมื่อน าไปใชง้านแล้ว
เกิดความช ารุดเสียหาย 

ไม่สามารถซอ่มแซมได้ดังเดิม 
หรอืซอ่มแซมแลว้ไมคุ่ม้ค่า

ตัวอย่าง เครือ่งคิดเลขขนาดเล็ก
เครือ่งเจาะกระดาษ โมโครโฟน 

หม้อ กระทะ คีม ค้อน 
กระติกน้ารอ้น เป็นต้น

ประเภทวสัดุอุปกรณ์
ประกอบอะไหล ่และอะไหล ่ 

ได้แก่ ส่ิงของทีใ่ชเ้ป็น
อุปกรณ์ประกอบ หรอื

อะไหลส่ าหรบัการซอ่มบ ารงุรกัษา
ทรพัย์สินให้กลับคืนสภาพดังเดิม 
ทีม่ีลักษณะเป็นการซอ่มบ ารุงปกติ 
ตัวอย่าง ดอกล าโพง แผงวงจร 
ทอ่น้า เม้าส์ เมนบอรด์ เป็นต้น

ประเภทวสัดุส้ินเปลอืง  

ได้แก่ ส่ิงของทีโ่ดยสภาพ
มีลักษณะเมื่อใชแ้ล้ว
ย่อมส้ินเปลอืงหมดไป 

แปรสภาพ หรอืเปลีย่นสภาพไป
ในระยะเวลาอันส้ัน 
หรอืไม่คงสภาพเดิม 

การแยกประเภท วสัดุ - ครภุัณฑ์



ส่ิงของท่ีจดัเปน็ครุภัณฑ์โดยสภาพ คือ มีลักษณะโดยสภาพ คงทน ถาวร มีอายุการใชง้านยืนนาน 
ไม่ส้ินเปลืองหมดไป หรอืเปล่ียนสภาพไปในระยะเวลาอันส้ัน ตัวอย่างเชน่ รถยนต์น่ัง เครือ่งคอมพิวเตอร ์
เครือ่งสแกนเนอร ์โต๊ะ เก้าอ้ี โต๊ะหมู่บูชา ตู้นิรภัย พัดลม เป็นต้น

การก าหนดรหัสครุภัณฑ์ ควรเขียนระบุเลขก ากับลงบนตัวครุภัณฑ์ เพ่ือสะดวกในการตรวจสอบครุภัณฑ์
ไม่ควรเขียนลงบนกระดาษแล้วน าไปแปะติด เพราะจะเกิดการหลุดหายได้ง่าย

ส่ิงของทีจ่ดัเปน็ “ครภุณัฑ”์



ขอบคณุขอ้มูลจาก

- กลุ่มพัสดุและบรหิารทรพัย์สิน ส านักงานเลขานุการกรม กรมพัฒนาสังคมและสวสัดิการ

- http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2560/A/024/13.PDF

- https://www.okmd.or.th/news/organization/735


