การขึน้ ทะเบียนครุภัณฑ์ ท่ ีดาเนินการจัดซือ้ เป็ นชุด
ผู้นาเสนอ คุณพรรณทิพย์ ปรางค์วิเศษ
คุณสุเทพ วิเศษ
สรุ ป คุณภัทริ นทร์ ทับทิมแดง
งานจัดหาพัสดุและบริ หารสัญญา
วันพฤหัสบดีที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
กรณีตัวอย่ าง จัดซื ้อรายการตู้ปลอดเชื ้อ(Biosafety Cabinet)
รายละเอียดในส่วนของอุปกรณ์ประกอบตู้ปลอดเชื ้อ(Biosafety Cabinet) มีดงั นี ้
1. ขาตังชนิ
้ ดโลหะปลอดสนิม(Stainless steel) สาหรับวางตู้ปลอดเชื ้อชนิดล้ อพร้ อมที่ลอ็ กล้ อทัง้ 4
2.

เก้ าอี ้(Ergonomic Chair) ชนิดปรับระดับได้

3. หลอด Fluorescent ให้ ความสว่างบริ เวณพื ้นที่ปฏิบตั ิงาน 800 Lux หรื อดีกว่า
4. หลอด UV
5. แผ่นกรองอากาศชนิด HEPA filter
6. ชุดเผาลูปด้ วยไฟฟ้า
จากรายการอุปกรณ์ ประกอบข้ างต้ น อุปกรณ์ ประกอบที่จัดเป็ นครุ ภัณฑ์ และต้ องดาเนินการขอ
ขึน้ ทะเบียน ได้ แก่
1. ขาตังชนิ
้ ดโลหะปลอดสนิม(Stainless steel) สาหรับวางตู้ปลอดเชื ้อชนิดล้ อพร้ อมที่ลอ็ กล้ อทัง้ 4
2. เก้ าอี ้(Ergonomic Chair) ชนิดปรับระดับได้
3. ชุดเผาลูปด้ วยไฟฟ้า
ปั ญหาและแนวทางในการแก้ ปัญหา
ปั ญ หาจากผู้ ตรวจสอบตรวจพบว่ า ครุ ภัณ ฑ์ ที่ มีก ารจัดซื อ้ มาเป็ นชุ ด นัน้ ภาควิ ช า/หน่ วยงาน ไม่ไ ด้
ดาเนินการขอขึน้ ทะเบียนครุ ภณ
ั ฑ์ และปั ญหาที่ภาควิชา/หน่วยงานไม่สามารถดาเนินการส่งซ่อมได้ เนื่องจาก
ครุ ภณ
ั ฑ์ไม่มีรหัสอยู่ในระบบ SAP
การแก้ ปัญหาดังกล่าว เจ้ าหน้ าที่ดาเนินการตรวจสอบเอกสารคุณลักษณะเฉพาะของชุดอุปกรณ์ อย่าง
ละเอียด โดยเฉพาะในส่วนของอุปกรณ์ ประกอบในการใช้ งานดังในตัวอย่างข้ างต้ น หากตรวจสอบแล้ วพบว่า
อุปกรณ์ ประกอบใดเป็ นครุ ภณ
ั ฑ์ ให้ ดาเนินการขอข้ อมูลรายละเอียดของอุปกรณ์ ประกอบกับทางบริ ษัทในเรื่ อง
ของราคา หรื อยี่ห้อ หรื อรุ่ น(ถ้ ามี) และแจ้ งภาควิชา/หน่วยงานบันทึกข้ อมูลในระบบ SAP ให้ เรี ยบร้ อยเพื่อสามารถ
ดาเนินการขึน้ ทะเบี ยนครุ ภัณฑ์ และเมื่ออุปกรณ์ ที่เป็ นครุ ภัณฑ์ มี การขึน้ ทะเบียนในระบบแล้ วนัน้ จะสามารถ
ดาเนินการส่งซ่อมครุ ภณ
ั ฑ์ได้ และง่ายต่อการตรวจสอบพัสดุจากผู้ตรวจสอบทังภายในและภายนอกคณะฯ
้

แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็ นวัสดุและครุ ภัณฑ์ ตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ ายตาม
งบประมาณ โดยสานักงบประมาณ (นร 0704/ว37 ลว 6 มกราคม 2559) มีดังนี ้
1. สิ่งของที่เป็ นวัสดุ ให้ แบ่ งการพิจารณาออกเป็ น 3 ประเภททดังนี ้
(ก) ประเภทวัสดุคงทน สิ่งของที่โดยสภาพมีลกั ษณะคงทนแต่ตามปกติมีอายุการใช้ งานไม่
ยืนนาน หรื อเมื่อนาไปใช้ งานแล้ วเกิดความชารุ ดเสียหาย ไม่ส ามารถซ่อมแซมให้ ใช้ งานได้ ดงั เดิม หรื อซ่อมแซม
แล้ วไม่ค้ มุ ค่า ได้ แก่ ไม้ ต่างๆ คีม เครื่ องคิดเลขขนาดเล็ก กรรไกร หม้ อ หนังสือ ประแจ ไม้ บรรทัดเหล็ก เครื่ อง
เจาะกระดาษขนาดเล็ก เป็ นต้ น
(ข) ประเภทวัสดุสิน้ เปลือง สิ่งของที่โดยสภาพมีลกั ษณะเมื่อใช้ แล้ วย่อมสิ ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรื อเปลี่ยนสภาพไปในระยะเวลาอันสันหรื
้ อไม่คงสภาพเดิม ได้ แก่ หลอดไฟ กระดาษ หมึก ทินเนอร์
ปากกา ยางลบ ดินสอ เทปกาว ซองเอกสาร เทปพันสายไฟ สายไฟฟ้า เป็ นต้ น
(ค) ประเภทวัสดุอุปกรณ์ ประกอบและอะไหล่ สิ่งของที่ใช้ เป็ นอุปกรณ์ ประกอบหรื ออะไหล่
สาหรับการซ่อมแซมบารุ งรักษาทรั พย์ สินให้ กลับคืนสภาพดังเดิมที่มีลกั ษณะเป็ นการซ่อมบารุ งปกติหรื อค่าซ่อม
กลาง ยกตัวอย่าง เช่น ท่อต่างๆ แผงวงจร ท่อน ้าและอุปกรณ์ประปา เบาะรถยนต์ เบรค ครัช แบตเตอรี่ เป็ นต้ น
2. สิ่งของที่เป็ นครุ ภัณฑ์ สิ่งของที่โดยสภาพมีลกั ษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้ งานยืนนาน เมื่อชารุ ด
เสียหายแล้ วสามารถซ่อมแซมให้ ใช้ งานได้ ดงั เดิม ตัวอย่างเช่น โต๊ ะ เก้ าอี ้ รถยนต์นั่ ง รถเข็น เตาไมโครเวฟ เครื่ อง
กรองอากาศ เครื่ องพิมพ์ดีด เป็ นต้ น
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