
 
มาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

 
สายงาน                                       เจ้าพนักงานพัสดุ 
 
ลักษณะงานโดยท่ัวไป 
  สายงานนีค้ลมุถึงต าแหน่งต่าง ๆ ที่ปฏิบติังานทางพสัดทุั่วไปของสว่นราชการที่ค่อนขา้งยาก  ซึ่งมี
ลกัษณะงานที่ปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัหา  จดัซือ้  การเบิกจ่าย การเก็บรกัษา  การซ่อมแซม  และบ ารุงรกัษา  การท า
บญัชีทะเบียนพสัด ุ การเก็บรกัษาใบส าคญั  หลกัฐานและเอกสารเก่ียวกบัพสัด ุ การแทงจ าหน่ายพสัดทุี่ช  ารุด   
การท าสญัญา  การต่ออายสุญัญาและการเปลี่ยนแปลงสญัญาซือ้หรือสญัญาจา้งและปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
 
ชื่อและระดับต าแหน่ง 
  ต าแหน่งในสายงานนีม้ีชื่อและระดบัของต าแหน่งดงันีคื้อ 
  เจา้พนกังานพสัด ุ2  ระดบั 2 
  เจา้พนกังานพสัด ุ3  ระดบั 3 
  เจา้พนกังานพสัด ุ4  ระดบั 4 
  เจา้พนกังานพสัด ุ5  ระดบั 5 
  เจา้พนกังานพสัด ุ6  ระดบั 6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ชื่อต าแหน่ง                                        เจ้าพนักงานพัสดุ  2 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังานขัน้ตน้เก่ียวกบังานพสัดภุายใตก้ารก ากบัตรวจสอบโดยทั่วไปหรือตามค าสั่งหรือแบบหรือ
แนวทางปฏิบติัที่มีอยู่อย่างกวา้ง ๆ และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  เป็นเจา้หนา้ที่ชัน้ตน้ปฏิบติังานที่ค่อนขา้งยากเก่ียวกบังานพสัดตุามที่ไดร้บัมอบหมาย  เช่น  การ 
จดัหา  จดัซือ้  ตรวจรบั  การเบิกจ่าย  การเก็บรกัษา  น าสง่  การซ่อมแซมและบ ารุงรกัษาพสัด ุ ครุภณัฑ ์ อปุกรณ์
เครื่องมือ  เครื่องใชต่้าง ๆ การท าทะเบียนพสัด ุ การเก็บรกัษาใบส าคญัหลกัฐานและเอกสารเก่ียวกบัพสัดแุละ 
ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
1. ไดร้บัประกาศนียบตัรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่านีท้างบญัชี  เลขานุการ  

เทคนิคการตลาด  การธนาคารและธุรกิจการเงิน  เทคนิควิศวกรรมโยธา  เทคนิคเขียนแบบวิศวกรรมเครื่องกล 
พาณิชยการ บรหิารธุรกิจ การจดัการทั่วไป ช่างโยธา ก่อสรา้ง ช่างเครื่องกล หรือทางอ่ืนที่ ก.อบต.ก าหนดว่าใชเ้ป็น
คณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนีไ้ด ้หรือ 

2. ไดร้บัประกาศนียบตัรวิชาชีพชัน้สงู หรือเทียบไดไ้ม่ต ่ากว่านี ้ทางบญัชี เลขานกุาร   
เทคนิคการตลาด การธนาคาร และธุรกิจการเงิน เทคนิควิศวกรรมโยธา เทคนิคเขียนแบบ  วิศวกรรมเครื่องกล 
พาณิชยการ บรหิารธุรกิจ การจดัการทั่วไป ช่างโยธา  ช่างก่อสรา้ง  ช่างเครื่องกล  หรือทางอื่นที่ ก.อบต.ก าหนดว่า 
ใชเ้ป็นคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งนีไ้ด  ้

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
1. มีความรูใ้นงานพสัดอุย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ที่ 
2. มีความรูค้วามเขา้ใจในกฎหมายสภาต าบลและองคก์ารบรหิารสว่นต าบล และกฎหมาย   

กฎ   ระเบียบ  และขอ้บงัคบัอ่ืนที่ใชใ้นการปฏิบติังานในหนา้ที่ 
3. มีความรูค้วามสามารถในการปฏิบติังานธุรการและงานสารบรรณอย่างเหมาะสม 

แก่การปฏิบติังานในหนา้ที่ 
4. มีความรูค้วามสามารถในการใชภ้าษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบติังานในหนา้ที่ 
5. มีความสามารถในการปฏิบติัหนา้ที่ดว้ยความละเอียดแม่นย า 
6. มีความสามารถในการใหค้ าแนะน าเก่ียวกบัระเบียบและวิธีการปฏิบติังานที่อยู่ในความ 

รบัผิดชอบ 
 
 



 
ชื่อต าแหน่ง    เจ้าพนักงานพัสดุ 3 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังานเก่ียวกบังานพสัดทุี่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงานไม่สงูนกั  หรือปฏิบติังาน
พสัดทุี่ยากพอสมควร  ภายใตก้ารก ากบัตรวจสอบบา้ง  และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังานที่ยากพอสมควรหรือมีความรบัผิดชอบไม่สงูนกัเก่ียวกบังานพสัด ุ โดยปฏิบติัหนา้ที่อย่าง
ใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  การจดัซือ้  จดัหา  ว่าจา้ง  ตรวจรบั  เก็บรกัษา  จดัท าทะเบียนเบิกจ่ายพสัด ุ 
ด าเนินเรื่องการจดัซือ้และว่าจา้งซ่อมพสัดคุรุภณัฑ ์ รา่งสญัญาซือ้  สญัญาจา้ง  หนงัสือโตต้อบ  บนัทกึย่อเรื่อง 
รายงาน  สรุปความเห็นเก่ียวกบังานพสัด ุ เป็นตน้  ใหค้  าปรกึษาแนะน าในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ที่ระดบัรองลงมา
ติดต่อประสานงานและปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
  มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานพสัด ุ 2  และไดด้ ารงต าแหน่งในระดบั  2 หรือที่  
ก.อบต. เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานพสัดหุรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้
ไม่นอ้ยกว่า  1 ปี ก าหนดเวลา 2 ปี ใหเ้พิ่มเป็น 3 ปี  ส  าหรบัผูม้ีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานพสัด ุ2 
ขอ้ 1 
 

ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจากจะมีความรูค้วามสามารถเช่นเดียวกบัเจา้พนกังานพสัด ุ 2  แลว้  จะตอ้ง 

1. มีความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัเหตกุารณปั์จจบุนัในดา้นการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคมโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มคีวามสามารถในการศึกษาหาขอ้มลู  วิเคราะหปั์ญหา  และสรุปเหตผุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อต าแหน่ง                เจ้าพนักงานพัสดุ 4 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังานเก่ียวกบังานพสัดทุี่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงานสงูหรือปฏิบติังานพสัดุ 
ที่ค่อนขา้งยากมาก  โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีผูก้  ากบัตรวจสอบ  หรือภายใตก้ารก ากบัตรวจสอบบา้ง  หรือปฏิบติังานใน
ฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงานระดบัแผนก  ซึ่งมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงานสงู  หรือในฐานะผูช้่วย
หวัหนา้หน่วยงานซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงานเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบ
งานพสัด ุ โดยควบคมุตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่  หรือปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาจ านวนหนึ่ง  และ
ปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังานที่ค่อนขา้งยากมากหรือมีความรบัผิดชอบสงูเก่ียวกบังานพสัด ุ โดยปฏิบติัหนา้ที่อย่างใด
อย่างหนึ่งหรือหลายอย่าง  เช่น  จดัหา  จดัซือ้  ว่าจา้ง  ตรวจรบั  เก็บรกัษา  จดัท าทะเบียน  เบิกจ่าย ท ารายงาน 
ตรวจสอบและเก็บรกัษาใบส าคญัหลกัฐานและเอกสารเก่ียวกบัพสัด ุ ด าเนินการจดัซือ้และว่าจา้ง  ซ่อมพสัดคุรุภณัฑ ์ 
ติดต่อประสานงานกบับคุคลและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  ชีแ้จงรายละเอียดขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบังานพสัด ุ ศึกษาและ
เสนอความเห็นชอบเก่ียวกบัระเบียบงานพสัด ุ ตรวจร่างสญัญาซือ้  สญัญาจา้ง  บนัทกึ  และหนงัสือโตต้อบเก่ียวกบั
งานพสัด ุ เป็นตน้  ใหค้  าปรกึษาแนะน าในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ที่ระดับรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเรื่อง 
ต่าง ๆ เก่ียวกบังานในหนา้ที่  ติดต่อประสานงานและปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
  ในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติัหนา้ที่ดงักลา่วขา้งตน้แลว้  ยงัท าหนา้ที่ติดต่อ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคมุ ตรวจสอบ  ใหค้ าปรกึษา  แนะน า  ปรบัปรุงแกไ้ข  ติดตาม  
ประเมินผล  และแกปั้ญหาขดัขอ้งในการปฏิบติังานในหน่วยงานที่รบัผิดชอบดว้ย 
  ในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงานท าหนา้ที่ช่วยหวัหนา้หน่วยงานปฏิบติังานตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
 
คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 

1. มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานพสัด ุ 2  และไดด้ ารงต าแหน่งในระดบั 2 หรือ 
ที่ ก.อบต เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานพดัสหุรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้
ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี หรือ 

2.   มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานพสัด ุ 2  และไดด้ ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่า 
ระดบั 2 หรือที่ ก.อบต เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานพดัสหุรืองานอ่ืน 
ที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  ก าหนดเวลา 4 ปี ใหเ้พิ่มเป็น 5 ปี  ส  าหรบัผูม้ีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่ง 
เจา้พนกังานพสัด ุ 2  ขอ้ 1 
 
 
 
 



 
 
ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจากจะมีความรูค้วามสามารถเช่นเดียวกบัเจา้พนกังานพสัด ุ 3  แลว้  จะตอ้ง 

1. มีความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัเหตกุารณปั์จจบุนัในดา้นการเมือง  เศรษฐกิจและสงัคมโดยเฉพาะ 
อย่างยิ่งของประเทศไทย 

2. มีความสามารถในการศึกษาหาขอ้มลู  วิเคราะหปั์ญหา  และสรุปเหตผุล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อต าแหน่ง                  เจ้าพนักงานพัสดุ 5 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังานในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงานระดบัแผนก  ซึ่งมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของ
งานสงูมาก  หรือปฏิบติังานในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงานซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพ
ของงานเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงานพสัด ุ โดยควบคมุตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่  หรือ        
ปกครองผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาจ านวนพอสมควร  หรือปฏิบติังานพสัดทุี่ยากมาก  โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีผูก้  ากบัตรวจสอบ 
และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังานที่ยากมากหรือมีความรบัผิดชอบสงูเก่ียวกบังานพสัด ุ โดยปฏิบติัหนา้ที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  เช่น  จดัหา  จดัซือ้  ว่าจา้ง  ตรวจรบั  เก็บรกัษา  จดัท าทะเบียน  เบิกจ่าย ท ารายงานตรวจสอบและ
เก็บรกัษาใบส าคญัหลกัฐานและเอกสารเก่ียวกบัพสัด ุ ด าเนินการจดัซือ้และว่าจา้ง  ซ่อมพสัดคุรุภณัฑ ์ ติดต่อ
ประสานงานกบับุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  ชีแ้จงรายละเอียดขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบังานพสัด ุ ศกึษาและเสนอ
ความเห็นชอบเก่ียวกบัระเบียบงานพสัด ุ ตรวจรา่งสญัญาซือ้  สญัญาจา้ง  บนัทกึ  และหนงัสือโตต้อบเก่ียวกบังาน
พสัด ุ เป็นตน้  ใหค้  าปรกึษาแนะน าในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ที่ระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเรื่องต่าง ๆ 
เก่ียวกบังานในหนา้ที่  ติดต่อประสานงานและปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
  ในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติัหนา้ที่ดงักลา่วขา้งตน้แลว้  ยงัท าหนา้ที่ติดต่อ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคมุ ตรวจสอบ  ใหค้ าปรกึษา  แนะน า  ปรบัปรุงแกไ้ข  ติดตาม  
ประเมินผล  และแกปั้ญหาขดัขอ้งในการปฏิบติังานในหน่วยงานที่รบัผิดชอบดว้ย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                         1.มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานพสัด ุ2 และไดด้ ารงต าแหน่งในระดบั 4 หรือที่ ก.
อบต. เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานพสัด ุ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้ไม่
นอ้ยกว่า 1 ปี  หรือ 

3. มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานพสัด ุ2 ไดด้  ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบั 3 หรือที่  
ก.อบต. เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานพสัดหุรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้
ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจากจะมีความรูค้วามสามารถเช่นเดียวกบัเจา้พนกังานพสัด ุ4 แลว้จะตอ้ง 

1. มีความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการบริหารงานบคุคล 
2. มีความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
3. มีความรูค้วามสามารถในการใชง้านคอมพิวเตอร ์
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ชื่อต าแหน่ง                                              เจ้าพนักงานพัสดุ 6 
 
หน้าที่และความรับผิดชอบ 
  ปฏิบติังานในฐานะหวัหนา้หน่วยงานระดบัแผนก  ซึ่งมีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของงาน
สงูมาก  หรือปฏิบติังานในฐานะผูช้่วยหวัหนา้หน่วยงานซึ่งเป็นต าแหน่งที่มีหนา้ที่ความรบัผิดชอบและคณุภาพของ
งานเทียบไดร้ะดบัเดียวกนั  รบัผิดชอบงานพสัด ุ โดยควบคมุตรวจสอบการปฏิบติังานของเจา้หนา้ที่  หรือปกครอง 
ผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชาจ านวนพอสมควร  หรือปฏิบติังานพสัดทุี่ยากมาก  โดยไม่จ าเป็นตอ้งมีผูก้  ากบัตรวจสอบ 
และปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนตามที่ไดร้บัมอบหมาย 
 

ลักษณะงานทีป่ฏิบัติ 
  ปฏิบติังานที่ยากมากหรือมีความรบัผิดชอบสงูเก่ียวกบังานพสัด ุ โดยปฏิบติัหนา้ที่อย่างใดอย่างหนึ่ง
หรือหลายอย่าง  เช่น  จดัหา  จดัซือ้  ว่าจา้ง  ตรวจรบั  เก็บรกัษา  จดัท าทะเบียน  เบิกจ่าย ท ารายงานตรวจสอบและ
เก็บรกัษาใบส าคญัหลกัฐานและเอกสารเก่ียวกบัพสัด ุ ด าเนินการจดัซือ้และว่าจา้ง  ซ่อมพสัดคุรุภณัฑ ์ ติดต่อ
ประสานงานกบับุคคลและหน่วยงานที่เก่ียวขอ้ง  ชีแ้จงรายละเอียดขอ้เท็จจรงิเก่ียวกบังานพสัด ุ ศกึษาและเสนอ
ความเห็นชอบเก่ียวกบัระเบียบงานพสัด ุ ตรวจรา่งสญัญาซือ้  สญัญาจา้ง  บนัทกึ  และหนงัสือโตต้อบเก่ียวกบังาน
พสัด ุ เป็นตน้  ใหค้  าปรกึษาแนะน าในการปฏิบติังานแก่เจา้หนา้ที่ระดบัรองลงมา  ตอบปัญหาและชีแ้จงเรื่องต่าง ๆ 
เก่ียวกบังานในหนา้ที่  ติดต่อประสานงานและปฏิบติัหนา้ที่อ่ืนที่เก่ียวขอ้ง 
  ในฐานะหวัหนา้หน่วยงาน  นอกจากอาจปฏิบติัหนา้ที่ดงักลา่วขา้งตน้แลว้  ยงัท าหนา้ที่ติดต่อ
ประสานงาน  วางแผน  มอบหมายงาน  ควบคมุ ตรวจสอบ  ใหค้ าปรกึษา  แนะน า  ปรบัปรุงแกไ้ข  ติดตาม  
ประเมินผล  และแกปั้ญหาขดัขอ้งในการปฏิบติังานในหน่วยงานที่รบัผิดชอบดว้ย 
 

คุณสมบัติเฉพาะส าหรับต าแหน่ง 
                         1.มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานพสัด ุ2 และไดด้ ารงต าแหน่งในระดบั 5 หรือที่  
ก.อบต. เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 2 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานพสัด ุ หรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้งมาแลว้
ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี  หรือ 
                        2.มีคณุสมบติัเฉพาะส าหรบัต าแหน่งเจา้พนกังานพสัด ุ2 และไดด้ ารงต าแหน่งไม่ต ่ากว่าระดบั 4 หรือ
ที่ ก.อบต. เทียบเท่ามาแลว้ไม่นอ้ยกว่า  4 ปี  โดยจะตอ้งปฏิบติัราชการเก่ียวกบังานพสัดหุรืองานอ่ืนที่เก่ียวขอ้ง
มาแลว้ไม่นอ้ยกว่า 1 ปี 
 
 
 
 
 
 
 



 
ความรู้ความสามารถทีต่้องการ 
  นอกจากจะมีความรูค้วามสามารถเช่นเดียวกบัเจา้พนกังานพสัด ุ5 แลว้จะตอ้ง 

1. มีความรูค้วามเขา้ใจในหลกัการบริหารงานบคุคล 
2. มีความรูท้ั่วไปเก่ียวกบัแผนพฒันาเศรษฐกิจและสงัคมของประเทศ 
3. มีความรูค้วามสามารถในการใชง้านคอมพิวเตอร ์
 

 
 


