1. การใหหมายเลขพัสดุตามระบบ
(FSN (Federal Stock Number)
การใหหมายเลขพัสดุในประเทศไทยปจจุบันไดนําเอาระบบการกําหนดหมายเลขพัสดุของ
สหรัฐอเมริกา ที่เรียกกันวา ระบบ FSN (Federal Stock Number) มาใช ระบบ
ดังกลาวประกอบดวยตัวเลข 11 ตําแหนง แบงเปน 3 ชุด คือ
1. ชุดแรกมีตวั เลข 4 ตําแหนง หมายถึง กลุมประเภท (Group Class)
2. ชุดที่ 2 มีตัวเลข 3 ตําแหนง หมายถึง ชนิด (Type)
3. ชุดที่ 3 มีตัวเลข 4 ตําแหนง หมายถึง รายละเอียด (Description)

Group Class
กลุม ประเภท

ตัวอยาง

Type
ชนิด

Description
รายละเอียด

7110-002-0001 หมายถึง ตูเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก

จากตัวอยาง ตัวเลขแตละชุดอธิบายความหมายไดดังนี้
1. ตัวเลขชุดแรก (7110) ตัวเลข 2 ตัวแรก คือ 71 หมายถึง กลุม (Group) ของพัสดุ
(คูมือฉบับนี้แบงพัสดุเปน 76 กลุม เริ่มจากกลุมที่ 10 ถึงกลุมที่ 99) ตัวเลข 2 ตัวถัดมา คือ 10 หมายถึง
ประเภท (Class) ของพัสดุในกลุมนั้น เมื่อเปดคูมือฉบับนี้จะพบวา 71 คือ กลุมเครื่อง
ตกแตง ( Furniture) และ 10 คือ ประเภทของเครื่องตกแตงสํานักงาน
2. ตัวเลขชุดที่สอง (002) หมายถึง ชนิด (Type) ของพัสดุในกลุมและประเภท 7110 จาก
คูมือฉบับนี้ คือ ตูเก็บเอกสารที่เปนลิ้นชัก
3. ตัวเลขชุดที่สาม (0001) ตัวเลขชุดนี้หมายถึง คุณลักษณะหรือรายละเอียดของพัสดุ
รายการนั้น ๆ ตัวเลขชุดนีใ้ นคูมือไมไดกําหนดไวแนนอน เพียงแตมีแนวการใหเลขรหัสของตัวเลขชุด
ที่สามนี้วา ควรเรียงเปนหมายเลขลําดับของคุณลักษณะของพัสดุ ซึ่งตัวเลขจะไมซ้ํากันเริ่มจาก –0001
ถึง – 9999 กลาวคือ เมื่อคุณลักษณะของพัสดุราชการนั้นเปลี่ยนไป ตัวเลขในชุดนี้กจ็ ะเปลี่ยนไป
เชนเดียวกัน จากตัวอยางนี้ 7110-002-001 เปนหมายเลขพัสดุของตูเก็บเอกสารชนิด 4 ลิ้นชัก ถาหาก
พัสดุรายการนีเ้ ปลี่ยนเปนตูเ ก็บเอกสารชนิด 5 ลิ้นชัก ตัวเลขชุดที่สามจะเปลี่ยนจาก – 0001 เปน –
0002 ซึ่งจะไดหมายเลขพัสดุของตูเก็บเอกสารชนิด 5 ลิ้นชักเปน 7110-002-0002
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2. การใชคูมือการกําหนดหมายเลขพัสดุ
การกําหนดหมายเลขพัสดุโดยใชคูมือนี้เปนหลัก จะทําใหสามารถกําหนดตัวเลขชุดแรก (4
ตําแหนง) ไดเหมือนกันทุกหนวยงาน สวนตัวเลขชุดที่ 2 (3 ตําแหนง) หนวยงานสามารถกําหนดได
เหมือนกันสําหรับรายการของพัสดุชนิดทีม่ ีเปนตัวอยางที่กําหนดไวในคูมือรายการพัสดุชนิดที่ไมมี
กําหนดไวในคูมืออาจจะเหมือนหรือแตกตางกันได สวนตัวเลขชุดทีส่ าม (4 ตําแหนง) นั้นอาจจะซ้ํา
กันหรือแตกตางกันได อยางไรก็ตามแตละหนวยงานก็สามารถเขาใจไดตรงกันวา หมายเลขพัสดุนั้น ๆ
หมายถึง พัสดุที่อยูในกลุมและประเภทใด
ตัวอยางเชน หนวยงาน ก. กําหนดหมายเลขพัสดุของตูเอกสารขนาด 4 ลิ้นชักวา 7110002-0001 ขณะทีห่ นวยงาน ข. กําหนดหมายเลขพัสดุของตูเอกสารขนาด 2 ลิ้นชักวา
7110-002-0001 ในกรณีนที้ ั้งหนวยงาน ก. และหนวยงาน ข. เมื่อกลาวถึง 7110-002 ก็สามารถเขาใจ
ไดวากําลังพูดถึงตูเก็บเอกสาร เพราะเปนการใหหมายเลขพัสดุในระบบเดียวกันตางกันตรง
รายละเอียดของพัสดุเทานั้น
การใชคูมอื การกําหนดหมายเลขพัสดุ เพื่อที่จะทําการกําหนดหมายเลขพัสดุนั้นจะตองทํา
ความเขาใจความหมายของตัวเลขทั้ง 3 ชุดใหดี
สําหรับแนวทางการกําหนดหมายเลขพัสดุ มีวิธีการดังนี้
1. กอนที่จะมีการใหหมายเลขพัสดุ จะตองทําการสํารวจพัสดุและครุภัณฑตาง ๆ ใน
หนวยงานของตนวามีอะไรบาง การสํารวจตองจดลักษณะและรายละเอียดของพัสดุแตละอยางให
ละเอียดมากทีส่ ุดเทาที่สามารถจะเปนไปได เพื่อจะไดนํามากําหนดกลุม ของพัสดุแตละอยางซึ่งมี
ลักษณะคลายคลึงกันหรือใชประกอบกัน เขาไวเปนหมูห รือกลุมเดียวกัน
การสํารวจพัสดุอาจทําเปนแบบฟอรมใบสํารวจพัสดุ ซึ่งระบุถึงหนวยงาน ผูสํารวจ
วันสํารวจ ดังตัวอยาง
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แบบใบสํารวจพัสดุ
หนวยงาน งานการเงินและบัญชี
ผูสํารวจ นางสาวกรรณิกา สอนดี
ลําดับที่
รายการและรายละเอียด
1. ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก
2. โตะพิมพดดี ทําดวยเหล็ก
3. เครื่องพิมพดีดแบบไฟฟา
ตั้งโตะชนิดมี 2 ภาษา (ภาษาไทยภาษาอังกฤษ) ในเครื่องเดียวกัน
4. …………………………………

แผนที่ 1
สํารวจวันที่ 5 ม.ค. 36
จํานวน หมายเลขเดิม
5
ต. 1-ต. 5
1
2
พ.57/พ.58

หมายเหตุ
-

2. เมื่อทําการสํารวจพัสดุเสร็จเรียบรอย และไดรายละเอียดเกี่ยวกับพัสดุนนั้ ๆ แลวจํานํามา
จัดพวกที่มีคุณสมบัติหรือลักษณะคลายคลึงกันเขาไวในกลุมตัวเลขชุดแรกที่มี 4 ตําแหนงกอน แลวจึง
แยกออกเปนชนิดตามตัวเลขชุดที่ 2 การใหหมายเลขพัสดุในขั้นตน จะใหลงไวใน Working
Sheet กอน โดยแบงออกเปนกลุมละ 1 แผน เพื่อที่จะใหหมายเลขพัสดุในชุดที่ 3 ดังตัวอยาง
กลุมที่ 71 เครื่องตกแตง
ลําดับที่
1.
2.
3.

รายการ
ตูเหล็กเก็บเอกสาร 2 ลิ้นชัก
ตูเหล็กเก็บเอกสาร 4 ลิ้นชัก
ตูนิรภัย

ประเภท 7110 เครื่องตกแตงสํานักงาน
หมายเลขพัสดุ
7110-002-0001
7110-002-0002
7110–004-0001
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ในกลุม Working Sheet แตละแผนจะลงเฉพาะรายการในกลุมเดียวกันเทานั้น หากเปน
พัสดุในกลุมอืน่ จะลงไวตางหากอีกแผนหนึ่ง เชน
กลุมที่ 74

เครื่องกลสํานักงานและอุปกรณ
กรรมวิธีบันทึกและลงขอมูล

ประเภท 7460 เครื่องพิมพดีดและ
เครื่องอัดสําเนา

ลําดับที่
รายการ
1.
เครื่องพิมพดีดแบบไฟฟา ตั้งโตะชนิดมี 2 ภาษา
(ภาษาไทย – อังกฤษ) ในเครื่องเดียวกันขนาดแคร
24 นิ้ว
2.
เครื่องพิมพดีดแบบไฟฟาตั้งโตะภาษาไทย
แคร 18 นิ้ว
3.
เครื่องถายเอกสารระบบใชหมึกผง ความเร็ว
10 แผน/นาที

หมายเลขพัสดุ
7430-001-0001

7430-001-0002
7430-003-0001

การที่จะทราบไดวาพัสดุรายการใดจะอยูใ นกลุมใดนั้น สามารถเปดดูไดในหนังสือคูมือฉบับ
นี้
ขอสังเกต จะเห็นไดวาหมายเลขชุดที่ 3 เริ่มจาก –0001 เรียงลําดับไปจนถึง –9999 และ
หมายเลขชุดที่ 3 นี้จะเปลี่ยนไปตามรายละเอียดของพัสดุรายการนัน้ ๆ

