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คำนำ 

คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง  โดยกลุ่มบริหารงาน

การเงินและสินทรัพย์  ได้จัดทำวิธีและกระบวนการบริหารงานพัสดุ แสดงรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 

อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและผู้ที่สนใจได้นำไปใช้ประโยชน์    

ในการปฏิบัติงาน เพื ่อให้เกิดความเข้าใจ  ที่ถูกต้องตรงกันระหว่างผู ้ปฏิบัติงานและผู ้ที ่มีส่วนเกี ่ยวข้อง          

และสามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติงานได ้อย่างถกูต้อง เพ่ือให้เกิดประโยชน์ต่อราชการต่อไป  

                        

 

 

                                                          กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

                                                                20  มิถุนายน  2565 
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สารบัญ 

 
เรื่อง           หน้า 

คำนำ            ก 

สารบัญ            ข 

คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน การจัดซื้อ/จัดจ้าง       1 

คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน การตรวจสอบพัสดุประจำปี     80 

คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน การจำหน่ายพัสดุ      85 

คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน การตีราคาทรัพย์สิน      92 

คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน แบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี    103 

คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน แบบฟอร์มการจำหน่ายพัสดุ     117 

คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน แนวปฏิบัติการรื้อถอน      164 

เอกสารอ้างอิง          186 
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน  

ชื่อเอกสาร       : การจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 

 

 

 

 

 

 

 

นางสมจิตต์ ใจจ้อง 

ผู้รับผิดชอบ 
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1. ชื่องาน การจัดซื้อ/ จัดจ้าง  

2. วัตถุประสงค์  

เพื่อให้การจัดทำหาพัสดุทันตามกำหนดเวลาที่ต้องการใช้และดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ถูกต้อง 

ตามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 

23 สิงหาคม 2560 และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กฎกระทรวง และการตามดำเนินงานตามระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ(e-GP)  

3. ขอบเขตของงาน 

 งานจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.2560 และการใช้งานในระบบ e-GP ของสำนักงาน และการตรวจสอบเอกสารและเบิก

จ่ายเงินของ โรงเรียนในสังกัด  

4. ขั้นตอนการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง  

4.1 สำรวจความต้องการใช้พัสดุของทุกกลุ่มงาน โดยให้บันทึกตามแบบฟอร์มที่พัสดุ แจ้งเวียน  

4.2 วางแผน กำหนดเวลา ตรวจสอบงบประมาณท่ีจะใช้ดำเนินการ 

4.3 ตรวจสอบเกณฑ์คุณลักษณะและแบบรูปรายการของพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ/จัดจ้าง  

4.4 จัดทำรายงานขอซื้อ/จ้าง เสนอความเห็นชอบ ผอ.สพม.พัทลุง 

4.5 ดำเนินการจัดซื้อ / จัดจ้าง ตามวิธีการ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และดำเนินการทำในระบบ e-GP  

4.6 จัดทำสัญญา (ใบสั่งซื้อ ใบสั่งจ้าง ข้อตกลง สัญญา ตามกรณี)  

4.7 ตรวจสอบข้อมูลผู้ขาย (คู่ค้า) สร้างข้อมูลผู้ขาย ในระบบ GFMIS และ จัดส่งเอกสารคลัง 

จังหวัดสุโขทัยเพื่อขออนุมัติผู้ขาย  

4.8 จัดทำใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง (PO) ในระบบ GFMIS  

4.9 บริหารสัญญา 

4.10 ตรวจรับพัสดุภายในเวลาที่ระเบียบฯ กำหนด / ตรวจรับในระบบ e-GP และระบบ GFMIS 

4.11 จัดทำรายงานเสนอ ผอ.สพม.พัทลุง เพ่ือทราบผลการพิจารณาพิจารณาและอนุมัติการ  

เบิกจ่าย 

  4.12 จัดส่งเอกสารเบิกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่การเงิน เพ่ือจ่ายแก่ผู้ขาย / ผู้รับจ้าง 
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5. Flow Chart การปฏิบัติงาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

                                             ไม่ถกูตอ้ง                                                                        ถกูตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

สำรวจความต้องการ 

ตามแบบฟอร์มที่กำหนด 

วางแผน/กำหนดเวลา/ตรวจสอบ งบประมาณ 
 

ตรวจสอบเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะแบบรูป 

รายการของพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ/จัดจ้าง 
 

จ ัดทำรายงานขอซ ื ้อ/ขอ 

จ้าง/ขอความเห็น ผอ. สพม. 
 

ดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง 

ตามวิธีที่ไดร้ับ ความเห็นชอบ/ e-GP 
 

จัดจัดทำสัญญาหรือข้อตกลง / 

สร้าง ข้อมูลผู้ขาย / ทำ PO ใน GFMIS 
 

บริหารสัญญา 
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                                                 ไม่ถกูตอ้ง                                                     ถกูตอ้ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. เอกสารหลักฐานที่อ้างอิง 

6.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

6.2 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

6.3 กฎกระทรวง  

6.4 คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง สำหรับหน่วยงานของ

รัฐ 

6.5 คู่มือการลงทะเบียนในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ  

6.6 คู่มือการจัดทำแผนจัดซื้อจัดจ้างในระบบ e-GP สำหรับหน่วยงานภาครัฐ 

  6.7 คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีการจัดซื ้อจัดจ้างโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์         

สำหรับหน่วยงานของรัฐ  

6.8 คู่มือการใช้งานระบบ e-GP กรณีการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีคัดเลือก สำหรับหน่วยงานของรัฐ 

  6.9 คู่มือปฏิบัติงานในระบบ GFMIS 

 

 

 

 

 

 

 

ตรวจรับพสัดุในเวลาที่ระเบียบกำหนด 

ตรวจรับในระบบ GFMIS 
 

จนท.พัสดุ จัดทำรายงานเสนอ 

ผอ. สพม.พัทลุง เพื่อทราบ 
 

ส่งเอกสารใหเ้จ้าหนา้ทีก่ารเงินเพือ่เบิกเงิน 
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คำนิยาม 

ซื้อ จา้ง เช่า แลกเปลี่ยน 

พัสด ุ

การจดัซือ้จดัจา้ง 

งานบรหิาร งานก่อสรา้ง งานจา้งที่

ปรกึษา 

งานจา้ง

ออกแบบหรือ

ควบคมุงาน

ก่อสรา้ง 

สินคา้ 

-วสัด ุ

-ครุภณัฑ ์

-ที่ดิน 

-ส่ิงปลกูสรา้ง 

-ทรพัยสิ์นอื่นใด 

 

- งานจา้งบรกิาร 

-งานจา้งเหมาบรกิาร 

-งานจา้งท าของ 

-การรบัขนตาม ปพพ. 

- งานก่อสรา้งอาคาร 

-งานก่อสรา้งสาธารณฯู 

-ส่ิงปลกูสรา้งอื่นใด 

-การซ่อมแซม ต่อเติม

ปรบัปรุง รือ้ถอน 

“อาคาร” 

ส่ิงปลกูสรา้งถาวรท่ีบคุคลอาจเขา้อยู่

หรือใชส้อยไดเ้ช่น 

- อาคารที่ท าการ โรงพยาบาลโรงเรียน 

สนามกีฬา หรือส่ิงปลกูสรา้งอื่นท่ีมี

ลกัษณะท านองเดียวกนั 

- ส่ิงก่อสรา้งอื่น ๆ ซึ่งสรา้งขึน้เพื่อ

ประโยชนใ์ชส้อยส าหรบัอาคารนัน้ ๆ 

เช่น เสาธง รัว้ ท่อระบายน า้ หอถงัน า้ 

ถนน ประปา ไฟฟ้า 

- ส่ิงอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตวั

อาคาร เช่น เครื่องปรบัอากาศ ลิฟท ์

หรือเครื่องเรือน 

 

“สาธารณปูโภค 

งานอนัเก่ียวกบั 

- การประปา 

-การไฟฟ้า 

- การส่ือสาร 

- การโทรคมนาคม 

-การระบายน า้ 

-การขนส่งทางท่อ ทางน า้ 

ทางบก ทางอากาศหรือทาง

ราง หรือการอื่นท่ีเก่ียวขอ้ง 

ซึ่งด าเนินการในระดบั

พืน้ดินใตพ้ืน้ดินหรือเหนือ

พืน้ดิน 

การปรบัปรุง รือ้ถอน ต่อเติม ซ่อมแซม 

1.การปรบัปรุง หมายถึง การแกไ้ข การกระท า และหรือ

การด าเนินการอื่นใด เพื่อใหส้ิ่งก่อสรา้งซึ่งไดก้่อสรา้งไว้

แลว้คงสภาพเดิมหรือใหม้ีสภาพท่ีดียิ่งขึน้ 

2. การือ้ถอน หมายถึง การรือ้หรือการด าเนินการอื่นใด 

เพื่อน าส่วนประกอบอนัเป็นโครงของสิ่งก่อสรา้งทัง้หมด

ออกไป 

3.การต่อเติม หมายถึงการคดัแปลง เปลี่ยนเพิ่มลดหรือ

ขยาย ซึ่งลกัษณะขอบเขต แบบ รูปทรง สดัส่วนน า้หนกั 

เนือ้ท่ีของโครงสรา้งหรือส่วนต่าง ๆ ของสิ่งก่อสรา้งซึ่งได้

ก่อสรา้งไวแ้ลว้ใหผ้ิดไปจากเดิม แต่มิใช่การซ่อมแซม 

4.การซ่อมแซม หมายถึง การซ่อมแซมและหรือการ

เปลี่ยนแปลงส่วนประกอบอนัเป็นโครงสรา้งของสิ่งก่อสรา้ง

หรือสิ่งก่อสรา้งทัง้หมดใหค้งสภาพและหรือใชง้านได้

ตามปกติดงัเดิม 
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สาระสําคัญของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560และระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

1. หลักการและเหตุผล 

การจัดซื้อจัดจางมีกรอบการปฏิบัติงานเปนมาตรฐานเดียวกัน ทุกหนวยงานภายใตกฎหมายนี้ 

ตองดําเนินการเหมือนกันหมด โดยมีความสอดคลองตาม มาตรฐานสากลที่ใชบังคับ มุงเนนการเปดเผย    

ขอมูลเพื่อความโปรงใส และมีการแขงขันอยางเปนธรรม มีระบบอิเล็กทรอนิกสชวยใหมีชองทางเปดเผย   

ขอมูลทุกขั้นตอน โดยเฉพาะขั้นตอนการเปดเผยขอมูลตอสาธารณะชน คํานึงถึงวัตถุประสงคการใชงาน  เป

นสําคัญเพ่ือใหเกิดความคุมคา โปรงใส มีประสิทธิภาพ ตรวจสอบได 

2. ขอบขายและเนื้อหา 

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560 ไดกําหนดหลักเกณฑและวิธีการ

ปฏิบัติในเรื่องตาง ๆ โดยมีเนื้อหาสาระ ดังนี้ 

โครงสรางแบงออกเปน 15 หมวด จํานวน 132 มาตราดังนี ้

มาตรา 1 - 5 บทนิยาม 

มาตรา 6 - 15 หมวด 1 บททั่วไป 

มาตรา 16 - 19 หมวด 2 การมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูประอบการในการปองกันการ

ทุจริต 

มาตรา 20 - 45 หมวด 3 คณะกรรมการ 

สวนที่ 1 คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

สวนที่ 2 คณะกรรมการวินิจฉัยปญหาการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

สวนที่ 3 คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผูประกอบการ 

สวนที่ 4 คณะกรรมการความรวมมือปองกันการทุจริต 

สวนที่ 5 คณะกรรมการพจิารณาอุทธรณและขอรองเรียน 

มาตรา 46 - 53 หมวด 4 องคกรสนับสนุนดูแลการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุ 

ภาครัฐ 

มาตรา 51 - 53 หมวด 5 การข้ึนทะเบียนผูประกอบการ 

มาตรา 54 - 68 หมวด 6 วิธีการจัดซื้อจัดจาง 

มาตรา 69 - 78 หมวด 7 วิธีการจางที่ปรึกษา 

มาตรา 79 - 92 หมวด 8 วิธีการจางออกแบบและควบคุมงานมาตรา 93-99  

หมวด 9 การทําสัญญา 

มาตรา 100 - 105 หมวด 10 การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ 

มาตรา 106 - 108 หมวด 11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของผูประกอบการ 
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มาตรา 109 - 111 หมวด 12 การทิ้งงานและการเบิกถอนการเปนผูทิ้งงาน 

มาตรา 112 - 113 หมวด 13 การบริหารพัสดุ 

มาตรา 114 - 119 หมวด 14 การอุทธรณ 

มาตรา 120 - 121 หมวด 15 บทกําหนดโทษ 

มาตรา 122 - 132 บทเฉพาะกาล 

ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  

แบงออกเปน10 หมวด 223 ขอ 

 

ความหมายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุ 
 

“การจัดซื้อจัดจ้าง”หมายความว่า การดำเนินการให้ได้มาซึ่งพัสดุโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน 

หรือโดยนิติกรรมอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง  

“พัสดุ” หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบ

หรือควบคุมงานก่อสร้าง รวมทั้งการดำเนินการอ่ืนตามที่กำหนดในกฎกระทรวง 

“สินค้า” หมายความว่า วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง  และทรัพย์สินอื่นใด รวมทั้งงานบริการ

ที่รวมอยู่ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สุงกว่ามูลค่าของสินค้านั้น 

“งานบริการ”หมายความว่า การจ้างบริการ งานจ้างเหมาบริการ งานจ้างทำของขนของตาม

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึงกาจ้างลูกจ้าง

ของหน่วยงานของรัฐ การรับขนของในการเดินทางไปราชการหรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ งาน

จ้างที่ปรึกษา  งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง และการจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ 

“งานก่อสร้าง” หมายความว่า งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้าง

อื่นใดและการซ่อมแซม ต่อเติม ปรับปรุง รื้อถอน หรือการกระทําอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกันต่ออาคาร

สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างดังกล่าว รวมทั้งงานบริการที่รวมอยู่ในงานก่อสร้างนั้นด้วย แต่มูลค่าของ

งานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของงานก่อสร้างนั้น 

“อาคาร”หมายความว่า สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ทําการ 

โรงพยาบาล โรงเรียน สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทํานองเดียวกัน รวมทั้งสิ่งก่อสร้าง

อื่น ๆซึ่งสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ใช้สอยสําหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ำ หอถังน้ำ ถนน 

ประปาไฟฟ้า หรือสิ่งอื่น ๆ ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟท์ หรือเครื่อง

เรือน 

“สาธารณูปโภค”หมายความว่า งานอันเกี ่ยวกับการประปา การไฟฟ้า การสื ่อสาร การ

โทรคมนาคมการระบายน้ำ การขนส่งทางท่อ ทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอ่ืน          

ที่เก่ียวข้องซึ่งดําเนินการในระดับพ้ืนดิน ใต้พ้ืนดิน หรือเหนือพ้ืนดิน 
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 “งานจ้างที่ปรึกษา”หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้

คําปรึกษาหรือแนะนําแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมายเศรษฐศาสตร์ 

การเงิน การคลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรมการศึกษาวิจัย หรือด้าน

อ่ืนที่อยู่ในภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ 

“งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง”หมายความว่า งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดา

หรือนิติบุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง 

“การบริหารพัสดุ”หมายความว่า การเก็บ การบันทึก การเบิกจ่าย การยืม การตรวจสอบการ

บํารุงรักษา และการจําหน่ายพัสดุ 

“ราคากลาง”หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสําหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น

เสนอไว้ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลําดับ ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ราคาท่ีได้มาจากการคํานวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกําหนด 

 (๒) ราคาท่ีได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทํา 

 (๓) ราคามาตรฐานที่สํานักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกําหนดหน้า ๑๕เล่ม ๑๓๔ ตอน  

ที่ ๒๔ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ 

(๔) ราคาท่ีได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด 

(๕) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ 

(๖) ราคาอ่ืนใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ 

ในกรณีที่มีราคาตาม (๑) ให้ใช้ราคาตาม (๑) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) แต่มีราคาตาม (๒)

หรือ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๒) หรือ (๓) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (๒) หรือ (๓) ให้คํานึงถึงประโยชน์ของ

หน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (๑) (๒) และ (๓) ให้ใช้ราคาตาม (๔) (๕) หรือ (๖)โดย

จะใช้ราคาใดตาม (๔) (๕) หรือ (๖) ให้คํานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสําคัญ 

“เงินงบประมาณ”หมายความว่า เงินงบประมาณตามกฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่าย

กฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวด้วยการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐ

ได้รับไว้โดยได้รับอนุญาตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนําส่งคลังตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณหรือ

กฎหมายว่าด้วยเงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดยไม่ต้องนําส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตาม

กฎหมาย และเงิน ภาษีอากร ค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นใดท่ีตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่น

ตามกฎหมายหรือที่ราชการส่วนท้องถิ่นมีอํานาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงิน

ชว่ยเหลือ และเงินอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

“หน่วยงานของรัฐ”หมายความว่า ราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น

รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ

หน่วยธุรการของศาล มหาวิทยาลัยในกํากับของรัฐ หน่วยงานสังกัดรัฐสภาหรือในกํากับของรัฐสภา

หน่วยงานอิสระของรัฐ และหน่วยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

 

 

 



9 
 

 “เจ้าหน้าที่”หมายความว่า ผู้มีหน้าที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากผู้มีอํานาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของ

รัฐ 

“คณะกรรมการนโยบาย” หมายความว่า คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการวินิจฉัย”หมายความว่า คณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ 

“คณะกรรมการราคากลาง”หมายความว่า คณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียน 

ผู้ประกอบการ 

“คณะกรรมการ ค.ป.ท.”หมายความว่า คณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต 

“คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์”หมายความว่า คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์และ           

ข้อร้องเรียน“รัฐมนตรี”หมายความว่า รัฐมนตรีผู้รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ 

 

ขอควรระวัง 

1) หามมิใหเปดเผยขอเสนอ (พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางฯ มาตรา 10) หามมิใหหนวยงานภาครัฐ   

เปดเผยขอเสนอที่เปนสาระสําคัญและเปนขอมูลทางเทคนิคของของผูยื่นขอเสนอ ระหวางผูยื่นขอเสนอ    

ดวยกัน หรือตอผูซึ่งมิไดเกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจางครั้งนั้น 

2) การจัดทําแผนจัดซื้อจัดจางประจําป ี (พ.ร.บ.การจัดซื้อจัดจางฯ มาตรา 11) 

กําหนดใหหนวยงานภาครัฐตองดําเนินการจัดทําแผนจัดซื้อจัดจางประจําป และประกาศเผยแพร

ในระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลางและของหนวยงานของรัฐ ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกําหนด

และใหปดประกาศโดยเปดเผย ณ สถานที่ปดประกาศของหนวยงานของรัฐ 

3) การมีสวนรวมของภาคประชาชนและผูประกอบการในการปองกันการทุจริต (พ.ร.บ.การจัดซื้อ

จัดจางมาตรา16-18)  

กําหนดใหภาคประชาชนเขามามีสวนรวมในกระบวนการจัดซื้อจัดจาง ในลักษณะของการทํา      

ขอตกลงคุณธรรม (Integrity Pact)ตามโครงการความรวมมือปองกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจางระหวาง

หนวยงานของรัฐเจาของโครงการ ผูเขายื่นขอเสนอ และผูสังเกตการณโดยตองตกลงกันวาจะไมกระทําการ

ทุจริตในการจัดซื้อจัดจาง 

 

ผูเกี่ยวของกับการจัดซื้อและการจัดจาง 

1)เจาหนาที่ หมายความถึง ผมูีหนาที่เก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ หรือผูไดรับ 

มอบหมายจากผูมีอํานาจใหปฏิบัติหนาที่เกี ่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุของหนวยงาน    

ของรัฐ 
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2) หัวหนาเจาหนาที่ หมายความถึง ผดูํารงตําแหนงหัวหนาสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการ 

จัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐนั้น

กําหนดหรือผู้ที่ไดรับมอบหมายจากหัวหนาหนวยงานของรัฐใหเปนหัวหนาเจาหนาที ่

3) หัวหนาหนวยงานของรัฐ หมายความวา ผูดํารงตําแหนงในหนวยงานของรัฐ 

- ราชการสวนกลาง หมายถึง อธิบดี หรือหัวหนาสวนราชการที่เรียกชื่ออยางอื่นและมีฐานะเปนนิ

ติบุคคล 

 - สวนราชการภูมิภาค หมายถึง ผูวาราชการจังหวัด 

- ราชการสวนทองถิ่น หมายถึง นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการ

บริหารสวนตําบลผูวาราชการกรุงเทพมหานคร นายกเมืองพัทยา หรือผูดํารงตําแหนงที่เรียกชื่ออยางอ่ืนที่มี

ฐานะเทียบเทา 

- หนวยงานอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หมายถึง ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานตามกฎหมาย

กําหนด 

 

กระบวนการจัดซื้อจัดจาง 

1) การจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการ

งานกอสราง (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางฯ สวนที่ ๒ ขอ ๒๑) 

กําหนดใหหัวหนาหนวยงานแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาคณะหนึ่ง หรือจะใหเจาหนาที่หรือบุคคล

ใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะ

ซื้อหรือจาง รวมทั้งกําหนดเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอดวย 

 2) การจัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจาง (ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซื้อจัดจางฯสวนที่ 

๒ ขอ ๒๒) ใหเจาหนาที่จัดทํารายงานขอซื้อหรือขอจางเสนอหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอความเห็นชอบ 

โดยเสนอผานหัวหนาเจาหนาที่ ตามรายการดังนี ้

 (1) เหตุผลและความจําเปนที่ตองซื้อหรือจาง 

 (2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงาน         

กอสรางที่จะตองซื้อหรือจาง แลวแตกรณ ี

(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจาง 

(4) วงเงินที ่จะซื ้อหรือจาง โดยระบุวงเงินงบประมาณ ถาไมมีวงเงินดังกลาวใหระบุวงเงิน           

ที่ประมาณวาจะซื้อหรือจางในครั้งนั้น 

(5) กําหนดเวลาที่ตองการใชพัสดุนั้นหรือใหงานนั้นแลวเสร็จ 

(6) วิธีที่จะซื้อหรือจางและเหตุผลที่ตองซื้อหรือจางโดยวิธีนั้น 

(7) หลักเกณฑการพิจารณาคัดเลือกขอเสนอ 

(8) ขอเสนออื่น ๆ เชน การขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ ที่จําเปนในการซื้อหรือจางการ

ออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน 
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การพัสดุที่ดำเนินการมีดังนี้ 

1. การจัดหา ได้แก่ การจัดซื้อ การจัดจ้าง การจัดทำเอง การแลกเปลี่ยน การเช่า 

2. การควบคุม ได้แก่ การจัดทำบัญชีวัสดุ การจัดทำทะเบียนครุภัณฑ์ การเบิกจ่าย การยืมการ

ดูแลบำรุงรักษา การตรวจสอบและรายการ 

3. การจำหน่าย ได้แก่ การขาย การแลกเปลี่ยน การโอน การแปรสภาพหรือการทำลายการ

จำหน่ายเป็นสูญ การลงจ่ายออกบัญชีหรือทะเบียน 

คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง 

ข้อ ๒๕ ในการดําเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการ

ซื้อหรือจ้างขึ้น เพ่ือปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกําหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ 

แล้วแต่กรณี คือ 

(๑) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(๒) คณะกรรมการพจิารณาผลการสอบราคา 

(๓) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก 

(๔) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

(๕) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ

ภายในระยะเวลาที่กําหนด ถ้ามีเหตุที่ทําให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา

ขยายเวลาให้ตามความจําเป็น 

ข้อ ๒๖ คณะกรรมการซื้อหรือจ้างตามข้อ ๒๕ แต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ ๑ คน 

และกรรมการอย่างน้อย ๒ คน ซึ ่งแต่งตั ้งจากข้าราชการ ลูกจ้างประจํา พนักงานราชการพนักงาน

มหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที ่เรียกชื ่ออย่างอื ่น โดยให้คํานึง            

ถึงลักษณะหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสําคัญในกรณีจําเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของ

หน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้แต่จํานวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นนั้น

จะต้องไม่มากกว่าจํานวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง 

ในการซื ้อหรือจ้างครั ้งเดียวกัน ห้ามแต่งตั ้งผู ้ที ่เป็นกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผลการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมการ 

ตรวจรับพัสดุคณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ชํานาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ

งานซื้อหรือจ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

ข้อ ๒๗ การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง

ของจํานวนกรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่งในการลงมติโดย

ประธานกรรมการต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน 

มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสียง

เพ่ิมข้ึนอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์ 
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กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการ ให้ทําบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย 

ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการ

ซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและกรรมการ

ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มี

ส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออก

จากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น และให้รายงานหัวหน้า

หน่วยงานของรัฐทราบเพ่ือสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป 

วิธีซื้อและวิธีจ้าง 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560   

ข้อ 28 การซื้อหรือการจ้าง กระทำการได้ 3วิธี  

(1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

(2) วิธีคัดเลือก 

(3) วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป 

วิธีนี้เนนการแขงขันอยางเปนธรรม โดยหนวยงานของรัฐ ตองจัดทําประกาศและเผยแพร 

ใหสาธารณชนทราบทั่วไป ซึ่งผูคาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่กําหนดที่ไดลงทะเบียนผูคาภาครัฐที่เว็บ

ไซตwww.gprocurement.go.th และมีรหัส Username และ Password แลว จึงเขายื่นขอเสนอไดโดย

สามารถดําเนินการได 3 วิธีดังนี้ 

(1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e-Market)  

เปนการจัดซื้อจัดจางสินคาที่มีวงเงินเกิน500,000 บาทข้ึนไปและสินคาดังกลาวเปน 

สินคาที่มีคุณลักษณะหรือสเปคที่ไมซับซอนหรือเปนสินคาที่มีสเปคมาตรฐาน อาทิ วัสดุอุปกรณสํานักงาน

เชนกระดาษ ตลับผงหมึก แฟมเอกสาร เครื่องถายเอกสาร เครื่องใชไฟฟา อุปกรณอิเล็กทรอนิกส์หรือ      

สินคาอ่ืนที่ไดกําหนดคุณลักษณะไวในระบบขอมูลสินคา (e-catalog)  

(2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-Bidding) 

เปนการจัดซื้อจัดจางสินคาและบริการที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาทข้ึนไป และเปน 

สินคาหรืองานบริการที่ไมไดกําหนดสเปคของพัสดุไวในระบบขอมูลสินคา (e - catalog) โดยเปนสินคา

หรือบริการที่มีสเปคซับซอนตองผานการตรวจคุณสมบัติและพิจารณาเทคนิคกอนเชน เครื่องมือแพทย  

เวชภัณฑยา งานกอสรางงานวางระบบสารสนเทศ เปนตน 

(3) วิธีสอบราคา 

เปนการซื้อหรือจาง ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท แตไมเกิน 5,000,000 บาท 

ซึ่งหนวยงานของรัฐสามารถจัดซื้อจัดจางวิธีนี้ไดหากในพื้นที่นั้นมีขอจํากัดในการใชสัญญาณอินเทอรเน็ต 

ทําใหไมสามารถดําเนินการดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (e - Market) หรือ วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(e - Bidding) ได ซึ่งการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีนี้หัวหนาหนวยงานของรัฐตองแตงตั้งคณะกรรมการขึ้นมาหนึ่ง 
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คณะหรือมอบหมายเจาหนาที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งเพื่อจัดทํารางขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณ

ลักณณะเฉพาะของพัสดุ  ที่จะซื้อหรือรวมทั้งกําหนดหลักเกณฑการคัดเลือกผูชนะ จากนั้นเจาหนาที่จะ    

ตองปดประกาศการสอบราคา ณ ที่ทําการไมนอยกวา 5 วันทําการกอนการยื่นซองเสนอราคา 

วิธีคัดเลือก 

วิธีนี้เปนวิธีการจัดซื้อจัดจางที่หนวยงานของรัฐจะเปนผูสงหนังสือเชิญชวนไปยังผูคาที่มี 

คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หนวยงานกําหนดซึ่งตองไมน้อยกวา 3 ราย ใหเขายื่นขอเสนอ วัน เวลา และ

สถานที่ที่กําหนด (เวนแตในงานนั้นมีผูคาที่มีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขนอยกวา 3 ราย)หนวยงานของรัฐ

จะใชวิธีคัดเลือกไดด้ังนี้ 

(1) มีผูยื่นขอเสนอ หรือขอเสนอนั้นไมไดรับการคัดเลือก 

(2) เมื่อหนวยงานของรัฐตองการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีคุณลักษณะพิเศษหรือซับซอน หรือ 

ใหบริการโดยผูคาที่มีความชํานาญเปนพิเศษ 

(3) เมื่อหนวยงานของรัฐ มีความจําเปนเรงดวนที่ตองใชพัสดุนั้น 

(4) เมื่อหนวยงานของรัฐมีความจําเปนตองใชพัสดุที่มีคุณลักษณะหรือขอจํากัดทาง 

เทคนิคที่จําเปนตองระบุยี่หอเปนการเฉพาะ 

(5) เมื่อหนวยงานของรัฐจําเปนตองซึ่งพัสดุโดยตรงจากตางประเทศ 

(6) เมื่อเปนการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่ใชในราชการลับ หรือที่เก่ียวกับความม่ันคงของ 

ประเทศ 

(7) เมื่อหนวยงานของรัฐตองการจางซอมพัสดุที่ตองมีการถอดตรวจและตองประเมิน 

คาเสียหายกอนแลวจึงประเมินคาซอมได เชน ซอมเครื่องจักร ซอมเครื่องยนต เครื่องใชไฟฟา เปนตน 

วิธีเฉพาะเจาะจง 

วิธีนี้เปนการจัดซื้อจัดจางวิธีเดียวที่ไมมีการแขงขันเพราะหนวยงานของรัฐจะสงหนังสือ 

เชิญชวนหรือดําเนินการจัดซื้อจัดจางกับผูคารายใดรายหนึ่งเพียงรายเดียวใหเขายื่นขอเสนอหรือเขา       

มาเจรจาตอรองราคากับหนวยงานของรัฐโดยตรง 

หนวยงานของรัฐจะใชวิธีนี้ได ดังนี้ 

 (1) เมื่อหนวยงานของรัฐใชทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือกแลวแตไมมี 

ผู้ยื่นขอเสนอ 

 (2) เมื่อหนวยงานของรัฐตองการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีวงเงินไมเกิน 500,000 บาท 

ตามมาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) ตามกฎกระทรวงกำหนด 

 (3) เมื่อหนวยงานของรัฐตองการจัดซื้อจัดจางพัสดุที่มีผูประกอบการหรือตัวแทน           

จําหนายเพียงรายเดียวในประเทศ 

 (4) เมื่อหนวยงานของรัฐตองการจัดซื้อจัดจางพัสดุเพ่ือนําไปใชโดยฉุกเฉิน 

 (5) เมื่อหนวยงานของรัฐตองการซื้อพัสดุเพิ่มเติมหรือจางตอเนื่องกับรายเดิม เพ่ือความ   

สมบูรณและตอเนื่องในการใชพัสดุ 
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(6) เมื่อเปนพัสดุที่จะขาดทอดตลอด 

(7) เมื่อหนวยงานของรัฐตองการซื้อหรือเชาที่ดินหรือสิ่งปลูกสรางที่จําเปนตองซื้อเฉพาะ 

ที่แหงนั้น ๆ เพ่ือความสมบูรณและตอเนื่องในการใชพัสดุ 

         ข้อ ๗๙ กรณีตามมาตรา ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข ) ให้เจ้าหน้าที่เจรจาตกลงราคากับ

ผู้ประกอบการที่มีอาชีพขายหรือรับจ้างนั้นโดยตรง แล้วให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่ซื้อหรือจ้างได้ภายในวงเงิน     

ที่ได้รับความเห็นชอบจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ตามข้อ ๒๔ 

การซื้อหรือจ้างตามวรรคหนึ่ง ในกรณีที่มีความจําเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน

และไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ทัน ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นดําเนินการไป

ก่อนแล้วรีบรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ และเม่ือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้ความ

เห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม 

การทําสัญญา 

           1) กําหนดใหหนวยงานของรัฐตองทําสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

2) การลงนามในสัญญาเปนอํานาจของหัวหนาหนวยงานของรัฐ 

3) การแกไขสัญญาหรือขอตกลงตองอยูภายในขอบขายแหงวัตถุประสงคเดิม 

4) การจัดทําขอตกลงเปนหนังสือ โดยไมทําตามแบบสัญญา จะจัดทําไดเฉพาะใน 

กรณีดังนี้ 

       (1) การจัดซื้อจัดจางโดยวิธีคัดเลือก หรือโดยวิธีเฉพาะเจาะจง หรือการจาง         

ที่ปรึกษา 

       (2) การจัดซื้อจัดจางจากหนวยงานของรัฐ 

       (3) คูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวน ภายใน 5 วันทําการนับแตวันถัดจาก 

วันทําขอตกลง 

       (4) กรณีอ่ืนตามที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด 

 

แบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด มี 14 รายการ ดังนี้ 

(1) สัญญาจางกอสราง 

(2) สัญญาซื้อขาย 

(3) สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไมจํากัดปริมาณ 

(4) สัญญาซื้อขายและอนุญาตใหใชสิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร 

(5) สัญญาเชาคอมพิวเตอร 

(6)สัญญาจางเหมาบริการบํารุงรักษาและซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร และ 

ซอมแซมแกไขคอมพิวเตอร 

(7) สัญญาจางทําความสะอาดอาคาร 

(8) สัญญาจางใหบริการรักษาความปลอดภัย 

(9) สัญญาแลกเปลี่ยน 

(10) สัญญาเชารถยนต 
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(11) สัญญาเชาเครื่องถายเอกสาร 

(12) สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร 

(13) สัญญาจางออกแบบ 

(14) สัญญาจางผูเชี่ยวชาญรายบุคคลและควบคุมงานกอสรางหรือจางบริษัท 

ทีป่รึกษา 

การกําหนดอัตราคาปรับในสัญญา 

1) การซื้อ/จาง ไมตองการผลสําเร็จพรอมกัน กําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตราตายตัว 

ระหวางรอยละ 0.01-0.2 ของราคาพัสดุที่ยังไมไดรับมอบ 

2) การจางซ่ึงตองการผลสําเร็จของงานทั้งหมดพรอมกัน กําหนดคาปรับเปนรายวันเป็น 

จํานวนเงินตายตัวในอัตรารอยละ 0.01-0.10 ของราคางานจางนั้น (ตองไมต่ำกวาวันละ 100 บาท) 

3 งานกอสรางที่มีผลกระทบตอการจราจร กําหนดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 

0.25 ของราคางานจางนั้น 

การทิ้งงาน 

ผยูื่นขอเสนอหรือคูสัญญา ที่มีลักษณะเปนการทิ้งงาน ดังนี้ 

1) เปนผูยื่นขอเสนอที่ไดรับการคัดเลือกแลว ไมยอมไปทําสัญญาหรือขอตกลง 

เปนหนังสือภายในเวลาที่กําหนด 

2) คูสัญญา ไมปฏิบัติตามสัญญาหรือขอตกลงเปนหนังสือ 

3) ผยูื่นขอเสนอหรือคสูัญญา มีลักษณะเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม 

4) เมื่อผลของการปฏิบัติตามสัญญาของที่ปรึกษาหรือผูใหบริการงานออกแบบหรืองาน       

กอสรางมีความบกพรอง ผิดพลาด หรือกอใหเกิดขอผิดพลาด 

5) ผใูหบริการมีสวนไดสวนเสียกับผูประกอบการงานกอสราง 

การบริหารพัสดุ 

หนวยงานของรัฐจะตองจัดใหมีการควบคุมและดูแลพัสดุที่อยูในความครอบครองใหมีการ 

ใชและบริหารพัสดุที่เหมาะสม คุมคา และเกิดประโยชนตอหนวยงานของรัฐใหมากที่สุดซึ่งรวมถึงการเก็บ 

การบันทึก การเบิกจาย การยืม การตรวจสอบ การบํารุงรักษา และการจําหนายใหเปนตามระเบียบ        

ที่รัฐมนตรีกําหนด 

1) การเก็บและการบันทึก ลงบันทึกในบัญชีหรือทะเบียนเพื่อควบคุมพัสดุ แยกเปนชนิด 

และแสดงรายการ และเก็บรักษาในที่ปลอดภัย เหมาะสม มีพัสดุครบถวนตามทะเบียน 

2) การเบิกจายพัสดุ ใหหัวหนาพัสดุของหนวยงาน เปนผูสั่งจายพัสดุ ผูจายพัสดุตอง 

ตรวจสอบความถูกตองขอใบเบิกและเอกสารประกอบ ลงบัญชี/ทะเบียนคุมทุกครั้งที่มีการจายและจัดเก็บ

เปนหลักฐาน 

3) การยืม ผูยืมตองทําหลักฐานการยืมเปนลักษณอักษร แสดงเหตุผลและกําหนด      

วันสงคนื 

4) การบํารุงรักษาจัดใหมีผูควบคุมดูแลพัสดุที่อยูในครอบครองใหอยูในสภาพที่พรอม 

ใช้งานไดตลอดเวลา มีการจัดทําแผนซอมบํารุงที่เหมาะสมและกําหนดระยะเวลาในการซอมบํารุง 
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5) การตรวจสอบพัสดุประจําป ภายในเดือนสุดทายกอนสิ้นปงบประมาณของทุกป  

ใหหัวหนาหนวยงานของรัฐหรือหัวหนาหนวยพัสดุ แตงตั้งผูรับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุในงวด 1 ปี 

ที่ผานมาและตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยูเพียงวันสิ้นงวดนั้น เสนอผลการตรวจสอบภายใน 30 วัน  

ทําการนับแตวันเริ่มดําเนินการตรวจสอบพัสดุ และจัดทํารายงานและจัดสงสําเนารายงานไปยังสํานักงาน

ตรวจเงินแผนดิน 1 ชุดและรายงานตนสังกัด 1 ชุด 

กรณีปรากฏวามีพัสดุสูญหายไป ตองแตงตั้งคณะกรรมการสอบหาขอเท็จจริง กรณีพบ 

ความผิดใหหัวหนาหนวยงานดําเนินการตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวของของทางราชการหรือของ   

หนวยงานของรัฐตอไป 

6) การจําหนายพัสดุ เมื่อตรวจสอบพัสดุประจําปแลวพบวามีพัสดุที่หมดความ 

จําเปนหากนํามาใชตอจะเกิดความสิ้นเปลืองในการบํารุงรักษาใหเจาหนาที่เสนอรายงานตอหัวหนาหนวย

งานเพ่ือพิจารณาดําเนินการ 

 (1) ขาย  

 (2) แลกเปลี่ยน 

 (3) โอน 

 (4) แปรสภาพหรือทําลาย 

เงินที่ไดจาการจําหนายพัสดุ ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยวิธีการงบประมาณหรือกฎหมาย    

ที่เก่ียวของทางการเงินของหนวยงานของรัฐการจําหนายเปนสูญกําหนดอํานาจในการจําหนายเปนสูญ ดังนี้ 

(1) พัสดุที่มีราคาซื้อหรือไดมารวมกันไมเกิน 1,000,000 บาท ใหหัวหนาหนวย 

งานของรัฐเปนผูพิจารณาอนุมัติ 

(2) พัสดุที่มีราคาซื้อหรือไดมารวมกันเกิน 1,000,000 บาท ราชการสวนกลาง และ 

ราชการสวนภูมิภาค ใหอยูในอํานาจของกระทรวงการคลังเปนผูอนุมัต ิ

 

บทลงโทษ 

 

เจาหนาที่หรือผูมีอํานาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุ ปฏิบัติหรือ 

ละเวนการปฏิบัติหนาที่ในการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหารพัสดุตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ างฯ 

กฎกระทรวงระเบียบที่เกี ่ยวของ โดยมิชอบ เพื ่อใหเกิดความเสียหายแกผูใดผูหนึ ่งหรือปฏิบัติหรือ       

ละเวนการปฏิบัติโดยทุจริตตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหนึ่งปถึงสิบป หรือปรับตั้งแตสองหมื่นบาทถึงสอง

แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

 

การซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจงได้แก่ การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท มี 2 กรณีคือ

กรณีดำเนินการตามปกติ กับกรณีจำเป็นและเร่งด่วนที่เกิดข้ึนโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน 

กรณีดำเนินการตามปกติมีข้ันตอนการดำเนินการดังนี้ 

 1. การเตรียมการ เป็นหน้าที่ของเจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบ และเตรียมการดังนี้ 
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1.1 เมื่อได้รับแจ้งจัดสรรจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ให้ตรวจสอบ 

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรร  และให้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯทันที   (กรณียังไม่ได้รับอนุมัติเงิน

ประจำงวดก็ให้ดำเนินการไว้ก่อน โดยจะลงนามในใบสั่งซื้อหรือสัญญาซื้อขาย เมื่อได้รับเงินประจำงวดแล้ว) 

       1.2 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะราคามาตรฐาน และราคากลางของวัสดุครุภัณฑ์ และ

งานก่อสร้างที่จะจัดซื้อจัดจ้าง 

1.3 ตรวจสอบหาบริษัท ร้านค้าหรือแหล่งที่มีอาชีพขายและรับจ้าง  

2. การขออนุมัติดำเนินการ เมื่อตรวจสอบและดำเนินการตามข้อ 1 แล้ว เจ้าหน้าที่พัสดุจัดทำ

รายงานขอซื้อพร้อมทั้งเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอต่อผู้อำนวยการ

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 - คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 

2 คน โดยปกติให้แต่งตั ้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ ้นไป ในกรณีจำเป็นหรือเพ่ือ

ประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลที่มิใช่ข้าราชการร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้โดยควรแต่งตั้ง

ผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุที่จะซื้อเข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย 

- ในวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้างประจำเพียงคนเดียวเป็น

ผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ (ผู้ตรวจรับพัสดุต้องไม่ใช่เจ้าหน้าที่หรือหัวหน้าเจ้าหน้าที่ที่เป็นผู้จัดซื้อครั้งนั้น) 

3. เมื่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุงเห็นชอบรายงานขอซื้อขอจ้าง

แล้ว เจ้าหน้าที่ต่อรองและตกลงราคากับผู้ที่จะขายหรือผู้รับจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบตาม

รายงานขอซื้อขอจ้าง แล้วรายงานหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อพิจารณาสั่งซื้อสั่งจ้าง โดยหัวหน้าเจ้าหน้าที่ และ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างลงนามในใบสั่งซื้อ/ส่งจ้าง 2 ฉบับ มอบให้แก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ (การตกลงซื้อ/จ้างให้

เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและปริมาณงานที่ได้รับความเห็นชอบในรายงานขอซื้อขอจ้าง

ด้วย  

การซื้อการจ้างซึ่งมีราคาไม่เกิน 100,000 บาท  หัวหน้าเจ้าหน้าที่เป็นผู้ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง 

ก็ได้ แต่ถ้าการซื้อการจ้างซึ่งมีราคาวงเงินเกิน100,000 ให้ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

มัธยมศึกษาพัทลุงเป็นผู้ลงนามในใบสั่งซื้อสั่งจ้าง  

4. เมื่อครบกำหนดส่งมอบพัสดุตามสัญญาหรือใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างแล้วผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ยังไม่ส่งมอบ

พัสดุหรือส่งมอบไม่ครบ ให้เจ้าหน้าที่ ทำหนังสือแจ้งเรียกค่าปรับ ทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และเมื่อ

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุภายหลังเวลาที่กำหนดไว้ ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

แจ้งสงวนสิทธิการปรับแก่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างด้วย  

กรณีผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง พิจารณาแล้วมีเหตุเชื่อได้ว่า

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามสัญญาได้ให้บอกเลิกสัญญาโดยแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้

ผู้ขาย/ผู้รับจ้างรับทราบโดยตรงหรือทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับแล้วรายงานตามสายงานถึงสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เพ่ือพิจารณาเสนอให้เป็นผู้ทิ้งงานต่อไป 

5. การตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุจะต้องศึกษาสัญญาหรือ   

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง หรือรายการที่ได้รับความเห็นชอบให้ซื้อ/จ้าง อย่างละเอียด เมื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้างแจ้งกำหนด

วันส่งมอบพัสดุ (หรือนำพัสดุมาส่ง) เจ้าหน้าที่ แจ้งผู้ตรวจรับพัสดุ หรือประธานกรรมการตรวจ    รับพัสดุ

นัดวันเวลากรรมการไปตรวจรับ 
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  5.1 ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญาหรือ

ข้อตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่นในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลงจะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้า

ส่วนราชการก่อน 

  5.2 ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สำหรับกรณีที่มีการ

ทดลองหรือตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับ

พัสดุนั ้นมาให้คำปรึกษาหรือส่งพัสดุนั ้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู ้ช ำนาญการหรือ

ผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้ ในกรณีจำเป็นที่ไม่สามารถตรวจนับเป็นจำนวนหน่วยทั้งหมดได้ให้ตรวจรับตาม

หลักวิชาการสถิติ 

5.3 โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่ง และให้ดำเนินการ 

ให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด 

5.4 เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบ 

พัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำใบ

ตรวจรับโดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ  

เพ่ือดำเนินการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินจากคลังและรายงานให้หัวหน้าส่วน

ราชการทราบในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบ มีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง

ให้รายงานหัวหน้าส่วนราชการผ่านเจ้าหน้าที่พัสดุ เพ่ือทราบสั่งการ แล้วแต่กรณี 

5.5 ในกรณีท่ีผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบ 

จำนวนแต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอ่ืน ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวน

ที่ถูกต้อง และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วัน

ทำการ นับแต่วันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์ของส่วนราชการที ่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้างในจ ำนวน         

ที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น 

5.6 การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุด หรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่าง 

หนึ่งไปแล้วจะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดย

ปกติให้รีบรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่

ตรวจพบ 

5.7 ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคน ไม่ยอมรับพัสดุโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอ 

หัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่งการ 

6. เมื่อได้รับพัสดุเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงบัญชีวัสดุหรือทะเบียนครุภัณฑ์แล้วแต่กรณี 

7. เมื่อได้รับเมื่อการส่งมอบพัสดุเสร็จเรียบร้อยแล้ว ถ้าพัสดุนั้นอยู่ในระหว่างประกันความเสียหาย

หายหากเกิดการชำรุดเสียหาย ขึ้นระหว่างประกันตามที่กำหนดในสัญญา ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลแจ้ง

เจ้าหน้าที ่เพ่ือรายงานเสนอหัวหน้าสถานศึกษา และแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างดำเนินการซ่อมแซมโดยด่วน 

เมื่อครบกำหนดข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว หากพัสดุดังกล่าวไม่เกิดการเสียหายหรือ 

เสียหายแต่ได้รับการซ่อมเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้คืนหลักประกันสัญญาแต่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้การตรวจ 

ความชำรุดบกพร่องของพัสดุที่อยู่ในระหว่างการรับประกันก่อนการคืนหลักประกันให้ถือปฏิบัติดังนี้ 
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  7.1 ให้เจ้าหน้าที่ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุก่อนคืนหลักประกัน  

ทำการตรวจสอบ ความชำรุดบกพร่องของพัสดุ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการประกันความชำรุดบกพร่อง

ภายในระยะเวลาดังนี้ 

- ภายใน 15 วัน สำหรับหลักประกันที่มีระยะเวลาของการประกันไม่เกิน 6เดือนหรือ 

- ภายใน 30 วัน สำหรับหลักประกนัสัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันเกิน6เดือนขึ้นไป 

7.2 เมื่อตรวจสอบแล้วให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อรายงานหัวหน้าสถานศึกษาทราบ 

7.3 หากผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีความชำรุดบกพร่อง ให้หัวหน้า 

สถานศึกษารีบดำเนินการแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างมาดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมก่อนสิ้นสุดระยะเวลา

ของการประกันความชำรุดบกพร่อง 
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ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กลุ่มงาน ที่ตอ้งการใชพ้สัด ุ

บนัทึกขออนมุตัิจดัซือ้จดัจา้งระบลุกัษณะราคา

ที่สืบทราบและใหผ้อ./กลุ่มงานลงนามขอ

อนมุตั ิ

 

 
เสนองานแผนงานเพื่อขออนมุตัจิดัซือ้จดัจา้ง 

สรุปยอดเงินคงเหลือเสนอผอ.สพม.พทัลงุ และ

มอบงานพสัดดุ  าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

 

 เสนองานพสัด ุจดัท ารายงานขอซือ้ขอจา้ง 

ผ่านหวัหนา้หวัหนา้เจา้หนา้ที่ 

 

 

เสนอ ผอ.สพม.พทัลงุอนมุตัิ 

 

 

 

เจา้หนา้ที่ด  าเนินการจดัซือ้จดัจา้ง 

 

 

ผูข้าย/ผูร้บัจา้งส่งมอบพสัดุ 

คณะกรรมการท าการตรวจรบัพสัดุ 

ส่งมอบพสัดใุหเ้จา้หนา้ที่ 

 

  

เจา้หนา้ที่ลงบญัชีพสัด/ุครุภณัฑ ์

 

 

ผอ.กลุ่มงาน ท าการเบกิพสัดแุละ

เจา้หนา้ที่ลงจา่ยพสัดอุอกจากบญัชีพสัดุ 
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เอกสาร การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
 

1. บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง เสนอผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

พัทลุง เพ่ือขอความเห็นชอบ 

2. รายละเอียดแนบท้าย บันทึกข้อความ รายงานขอซื้อหรือขอจ้าง 

3. ใบเสนอราคา 

4. บันทึกข้อความ รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 

5. ประกาศผู้ชนะ 

6. ใบสั่งซื้อสั่งจ้างพร้อมแนบสำเนาเอกสารผู้ขาย ดังนี้ 

 - สำเนาหนังสือจดทะเบียนบริษัท/หจก./ร้านค้า 

 - สำเนาบัตรประชาชน  

 - สำเนาทะเบียนบ้าน 

- สำเนาบัญชีธนาคาร 

 - สำเนา ภ.พ.20 (ถ้ามี) 

7. ใบส่งของ/ใบกำกับภาษ ี

8. ใบตรวจรับพัสดุ 

9. บันทึกข้อความ รายงานผลการตรวจรับพัสดุและอนุมัติจ่ายเงินหมายเหตุ กรณีเบิกผ่าน GFMIS 

ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ตรวจสอบผู้ขายด้วยว่ามีข้อมูลหลักผู้ขายแล้วหรือยังแบบฟอร์มการจัดซื้อ

จัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ 
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แบบฟอร์ม 

การจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง 

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
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(วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) งานจ้างวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) 

                                             บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพทัลุง   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

ที่ ……………………………………….…………….……………..….วันที่ …………………..………………………...……………… 

เรื่อง รายงานขอจ้างพัสดุ 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    

ด ้วยสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษาพ ัทล ุง   ความประสงค ์จะขอจ ้างทำการ 

…………….……….…….เพ ื ่อ…………………………………..…..…………………..ซ ึ ่ งได ้ร ับอน ุม ัต ิ เง ินจากแผนงาน 

…………………………………….. งาน/โครงการ……………………………..……………. จำนวน…………….………….บาท 

รายละเอียดดังแนบงานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพื ่อให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ ง (๒) (ข) และ

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ 

ข้อ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัด

จ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ 

๑ และข้อ ๕ จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้ 

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้าง คือ …………………………………………………………………. 

๒. รายละเอียดและงานที่จะจ้างคือ ….………………………………………………………..…………….. 

๓. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน ………………………… บาท 

๔. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้ …(วงเงินงบประมาณ).. บาท ( ………..…ตัวอักษร…….……. ) 

๕. กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จภายใน …….. วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๖. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที ่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา 

๘. ข้อเสนออ่ืน ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

๑. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 

๒. อนุมัติแต่งตั้ง (นาย/นาง/นางสาว) ……. ตำแหน่ง ……เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ 

ลงชื่อ …………………..................…เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ ………………….................………หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

          (…………………..........………)                     (…………...............………)  

            ………./………./…………                           ..…../……../……… 

                                                  – เห็นชอบอนุมัติ 

                                                      ลงชื่อ ……………………………….  

                                                           ( .……..………………..…….. ) 

                                          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    

                                                         ………./……………/………..  
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(วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) งานจ้างวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) 

                                                  บันบันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 
ที…่…………………………………….…………….……. วันท่ี …………………..………………………...………………………………………………….. 

เรื่อง รายงานขอจ้างพัสดุ 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    

ด ้วยสำน ักงานเขตพ ื ้นท ี ่ การศ ึกษาม ัธยมศ ึกษาพ ัทล ุ ง    ม ีความประสงค ์จะขอจ ้ างทำการ 

…………….……….…………..…………..เพ ื ่อ . . . . . . .…………………………………..…..…..……..ซ ึ ่ งได ้ร ับอน ุม ัต ิ เ ง ินจากแผนงาน 

………………………………….………………..... ง า น / โ ค ร ง ก า ร ……………………………….…. จ ำ น ว น ………………….บ า ท                         

( ..................................) รายละเอียดดังแนบงานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตาม

พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ ข้อ ๒๕ (๕) และ

กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ 

และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้ 

๑. เหตุผลและความจำเป็นทีต่้องจ้าง คือ …………………………………………………………………  

๒. รายละเอียดและงานท่ีจะจ้างคือ ….………………………………………………………..………….. 

๓. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน ………………………… บาท 

๔. วงเงินท่ีจะขอจ้างครั้งนี้ …(วงเงินงบประมาณ).. บาท ( ………..…ตัวอักษร…….……. )  

๕. กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จภายใน …….. วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๖. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมีวงเงินใน

การจัดซื้อจัดจ้างครั้งหน่ึงไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา 

๘. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

๑. อนุมัติราคากลางตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางของ ป.ป.ช. ดังแนบ 

๒. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 

๓. อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 (๑) ……………………. ตำแหน่ง ………………….… ประธานกรรมการ 

 (๒) ……………………. ตำแหน่ง ……………….…… กรรมการ 

 (๓) ……………………. ตำแหน่ง ………………….… กรรมการ 

ลงชื่อ ……………………...............…เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ ……………………..............………หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

          (…………………….......………)                     (……………............………)  

            ………./………./…………                           ..…../……../……… 

                                                  – เห็นชอบอนุมัติ 

                                                      ลงชื่อ ……………………………….  

                                                           ( .……..………………..…….. ) 

                                          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    

                                                         ………./……………/………..  
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(วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) งานซื้อวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท) 

                                           บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

ที่ ……………………………………….………….………. วันที่ …………………..……………………………………………………… 

เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จำนวน 

…………………ร ายกา ร เพ ื ่ อ  ………………………………..…..…..… ซ ึ ่ ง ไ ด ้ ร ั บ อน ุ ม ั ต ิ เ ง ิ น จ า กแ ผ น ง า น 

………………….………………………….. งาน/โครงการ………………………… จำนวน……………บาท รายละเอียด  ดัง

แนบงานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดซื้อตามเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ ๗๙ ข้อ ๒๕ (๕) และ

กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำ

ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ และข้อ 

๕ จึงขอรายงานขอซื้อ ดังนี้ 

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ คือ …………………………………………………………………  

๒. รายละเอียดของที่จะซื้อคือ ….…………(ตามรายละเอียดตามบันทึกที่แนบ)… …………… 

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อเป็นเงิน ………………………… บาท 

๔. วงเงินที่จะขอซื้อครั้งนี้ …(วงเงินงบประมาณ).. บาท ( ………..…ตัวอักษร…….……. )  

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน …….. วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๖. ซื ้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื ่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ ำหน่าย ก่อสร้าง หรือ

ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ที่กำหนดในกฎกระทรวง 

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา 

๘. ข้อเสนออ่ืน ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอจึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

๑. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น 

๒. อนุมัติให้แต่งตั้ง (นาย/นาง/นางสาว) ………....……ตำแหน่ง ………..……เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ 

ลงชื่อ ……………………...............…เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ ……………………..............………หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

          (…………………….......………)                     (……………............………)  

            ………./………./…………                           ..…../……../……… 

                                                  – เห็นชอบอนุมัติ 

                                                      ลงชื่อ ……………………………….  

                                                           ( .……..………………..…….. ) 

                                          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    

                                                         ………./……………/………..  
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(วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ ๕๖ วรรคหนึ่ง (๒) (ข) งานซื้อวงเงินเกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท แต่ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท) 

บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

ท ี ่  ……………………………………….…………….……………………… ว ันท ี ่  …………………..……………………………………………………… 

เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ 

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียน.............................................. 

 ด้วยสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   มีความประสงค์จะขอซื้อพัสดุ จำนวน …………….…รายการ

เพื่อ ………………………………………..…..…..……ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน …………………….........................………………..…. 

งาน/โครงการ………………………. จำนวน………………….บาท รายละเอียดดังแนบงานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดซื้อ

ตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๕๖ วรรค

หนึ่ง (๒) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๒ ข้อ 

๗๙ ข้อ ๒๕ (๕) และกฎกระทรวงกาหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำ

ข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑ จึงขอรายงานขอซื้อ ดังนี้ 

๑. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ คือ …………………………………………………………………  

๒. รายละเอียดของที่จะซื้อคือ ….…………(รายละเอียดตามบันทึกที่แนบ)… ……………  

๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อเป็นเงิน ………………………… บาท 

๔. วงเงินท่ีจะขอซื้อครั้งน้ี …(วงเงินงบประมาณ).. บาท ( ………..…ตัวอักษร…….……. )  

๕. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน …….. วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

๖. ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดซื้อพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป และมี

วงเงินในการจัดซื้อจดัจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาท ท่ีกำหนดในกฎกระทรวง 

๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา 

๘. ข้อเสนออื่น ๆ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา 

๑. อนุมัติราคากลางตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลางของ ป.ป.ช. ดังแนบ 

๒. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น 

๓ อนุมัติแต่งตั้งบุคคลดังต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

   (๑) ……………………. ตำแหน่ง ………………….… ประธานกรรมการ 

   (๒) ……………………. ตำแหน่ง ……………….…… กรรมการ 

   (๓) ……………………. ตำแหน่ง ………………….… กรรมการ 

ลงชื่อ ……………………...............…เจ้าหน้าที่ ลงชื่อ ……………………..............………หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

          (…………………….......………)                     (……………............………)  

            ………./………./…………                           ..…../……../……… 

                                                  – เห็นชอบอนุมัติ 

                                                      ลงชื่อ ……………………………….  

                                                           ( .……..………………..…….. ) 

                                          ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    

                                                         ………./……………/………..  
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รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ ...................... ลงวนัที่ ....................................... 

งานจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ จำนวน ....................... รายการ 

สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 

ที ่ รายการ จำนวนหน่วย 
( ) ราคามาตรฐาน 

( ) ราคาที่ได้มาจากการ
สืบจากท้องตลาด 

จำนวนเงินที่ของซื้อ/จ้าง 

หน่วยละ จำนวนเงิน 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 

 

 

ลงชื่อ …………………......................…….เจ้าหน้าที ่

(…………….................……) 

………../…………./……… 

 

ลงชื่อ …………………..................……หัวหน้าเจ้าหน้าที ่

(………………...............……) 

………../………/……… 
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คำสั่ง  

ที่ ......../........... 

เรื่อง แต่งตั้ง คณะกรรมการผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ/จ้างเหมา............................. 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

ด้วยสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษามัธยมศึกษาพัทล ุง    ม ีความประสงค ์จะซื ้อ/จ ้างเหมา

...................................โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ คณะกรรมการผู้ตรวจรับ

พัสดุ สำหรับการซื้อ/จ้างเหมา ................................................................................... โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

๑. …………………………………………………………………………………. ประธานกรรมการ 

๒. …………………………………………………………………………………  กรรมการ 

๓…………………………………………………………………………………… กรรมการ 

อำนาจหน้าที่ ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 

 สั่ง ณ วันที่ ..............เดือน........................ พ.ศ……………. 

 

 

 

(....................................) 

                         ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพทัลุง 

ที่ ......../........... 

เรื่อง แต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื้อ/จ้างเหมา........................................ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

…………………………………………………………………………… 

ด้วยสำน ักงานเขตพื ้นท ี ่การศ ึกษามัธยมศึกษาพัทล ุง   ม ีความประสงค ์จะซื ้อ/จ ้างเหมา

...........................................โดยวิธีเฉพาะเจาะจง และเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงขอแต่งตั้งรายชื่อต่อไปนี้ คณะกรรมการ

ผู ้ตรวจรับพัสดุ สำหรับการซื ้อ/จ้างเหมา ................................................................................... โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง 

1......................................................           ผู้ตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง 

 

อำนาจหน้าที่ ทำการตรวจรับพัสดุให้เป็นตามเงื่อนไขของสัญญาหรือข้อตกลงนั้น 

 สั่ง ณ วันที่.............เดือน........................ พ.ศ………………… 

 

(................................................) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพทัลุง 
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ใบเสนอราคา 

 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

๑. ข้าพเจ้า .............................................................. อยู่เลขที่ ................. ......... หมู่ที่ ...............

ตำบล............................... อำเภอ............................... จังหวัด........................ โทรศัพท์ ................... .........

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ........................................... .........ข้าพเจ้าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่ก ำหนด

และไม่เป็นผู้ทิ้งงานของทางราชการ 

2. ข้าพเจ้าขอเสนอพัสดุ รวมทั้งบริการและกำหนดเวลาส่งมอบ ดังต่อไปนี้ 

ที ่ รายละเอียดพัสดุที่จะขอซื้อ/จ้าง จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย จำนวนเงินที่ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (.....................................................................)  
 

ซึ่งเป็นราคาที่รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม รวมทั้งภาษีอากรอ่ืน และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 

 3. คำเสนอนี้จะยืนอยู่ในระยะเวลา ............ วัน นับตั้งแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 

 4. กำหนดส่งมอบพัสดุตามรายละเอียดรายการข้างต้น ภายใน ............. วัน นับถัดจากวันลงนาม 

( ) ซื้อ ( ) จ้าง 

 เสนอมา ณ วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ..............  

 

 

(ลงชื่อ)..........................................ผู้ต่อรองราคา (ลงชื่อ)...........................................ผู้เสนอราคา  

         (..........................................)                          (.........................................)  

         เจ้าหน้าที่ ประทับตรา(ถ้ามี) 
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อ/จัดจ้าง สำหรับการซื้อ/จ้าง....................... 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 

-------------------------------------------------------------- 

ตามประกาศ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   ได้มีหนังสือเชิญชวน เรื่อง ซื้อ/จ้าง

...........................โดยวิธีเฉพาะเจาะจง การประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เลขที่ .......... 

ลงวันที่ นั้น 

โครงการจัดซื้อ/จัดจ้าง................................................................ .....จำนวน .............. โครงการ     

ผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคา ได้แก่ ................................................. (ขายส่ง,ขายปลีก,ให้บริการ)     

โดยเสนอราคาต่ำสุดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น....................................... บาท (....................................................) 

รวมภาษีมูลค่าเพ่ิมและภาษีอ่ืนค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง 

ประกาศ ณ วันที่..........เดือน.............................พ.ศ. …………………….. 

 

 

 

(..................................................) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพทัลุง 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลงุ    

ที่ …………………………………………….………. วันที่ …………………..………………………...………………………………  

เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    

ตามที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   เห็นชอบรายงานขอซื้อ/ขอจ้าง 

………………..........................................................จำนวน………………….บาท (....................................... ...)

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๒๔ 

รายละเอียดดังแนบ 

ในการนี้เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ .......(ร้าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท) ................................... ..

ซึ่งมีอาชีพขาย/รับจ้างแล้ว ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน ....................... บาท (............................................)

ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 

๒๕๖๐ ข้อ ๗๙ จึงเห็นควรจัดซื้อ/จัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา 

๑. อนุมัติให้สั่งซื้อ/สั่งจ้างจาก …….(ร้าน/ห้างหุ้นส่วน/บริษัท) ……….... เป็นผู้ขาย/ผู้รับจ้างทำการ 

......................................................................................... ในวงเง ิน .................... บาท 

(.............................................................) กำหนดเวลาการส่งมอบ ............................... ......................... 

2. ลงนามในสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ดังแนบ 

 

ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที ่

(…………………..................…) 

………../………………./……… 

ลงชื่อ …………………..................…… หวัหน้าเจ้าหน้าที่ 

(…………………..................…) 

………../…….………./……… 

                                             -  อนุมัติ 

                                             -  ลงนามแล้ว 

 

ลงชื่อ …………………….………………………… 

( ……..……………….…………….. ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพทัลุง    

 

………./…………./……….. 
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ใบสั่งซื้อ 
ชื่อผู้ขาย................................................................    ใบสั่งซื้อเลขที่.............../.................. 

ที่อยู่.....................................................................    วันที่...................................................................... 

โทรศัพท์....................................................................   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี........................................       ที่อยู่................................................................... 

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร....................................      โทรศัพท์.............................................................. 

ชื่อบัญชี.............................................................. 

ธนาคาร............................สาขา.......................... 

ตามที่ ..........(บริษทั/ห้างหุ้นสว่นจำกัด/บุคคล)............................ ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาลงวนัที่ 

................................. ไว้ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อตาม

รายการดังต่อไปนี้ 

ลำดับที ่ รายละเอียดพัสดุ/บริการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย (บาท) จำนวนเงิน (บาท) 
     
     
   รวมเป็นเงิน  
   ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(..............................................................) รวมเงินทั้งสิ้น  

การสั่งซื้อ อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

1. กำหนดส่งมอบ ภายใน ............. วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ 

 2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่................................................. 

3. สถานที่ส่งมอบ................................................................. 

4. ระยะเวลารับประกัน................วัน.............เดือน.............ปี 

5. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคา

สิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ 

6. โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ ในใบสั่ง

ซื้อกรณีนี้ ผู้ขายจะต้องดำเนินการเปลี่ยนใหม่ให้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อทุกประการ 

 ลงชื่อ.............................................ผู้ซ้ือ 

(...............................................) 

ตำแหน่ง.............................................. 

วันที่................................................. 

ลงชื่อ...........................................ผู้ขาย 

(...............................................) 

ตำแหน่ง............................................... 

วันที่..................................................... 

 

เลขที่โครงการ........................................  

เลขคุมสัญญา.......................................... 
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ใบสั่งจ้าง 

ช่ือผู้รับจ้าง ..........................................................             ใบสั่งจ้างเลขท่ี.............../.................. 

ที่อยู่......................................................................             วันท่ี................................................................... 

โทรศัพท์...............................................................              สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลงุ    

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี........................................             ที่อยู่................................................................... 

เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร....................................            โทรศัพท.์............................................................. 

ช่ือบัญชี.............................................................. 

ธนาคาร............................สาขา.......................... 

ตามที่ ..........(บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด/บุคคล)........................... ได้เสนอราคา ตามใบเสนอราคาลงวันที่ 

.......................................... ไว้ต่อสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้างตาม

รายการดังต่อไปนี้ 

ลำดับที ่ รายละเอียดพัสดุ/บริการ จำนวนหน่วย ราคาต่อหน่วย (บาท) จำนวนเงิน 
(บาท) 

     
     

   รวมเป็นเงิน  
   ภาษีมูลค่าเพิ่ม  
(..............................................................) รวมเงินทั้งสิ้น  

การสั่งจ้าง อยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้ 

๑. กำหนดส่งมอบภายใน ............... วัน นบัถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง 

๒. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ …………………………………………………………………… 

๓. สถานที่ส่งมอบ ………………………………………………………………………………..  

๔. ระยะเวลารับประกัน ………………….  

๕. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราวันละ .................... บาท 

(.............................................)นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์ 

๖. โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการที่ระบุไว้ในใบสั่ง

จ้าง 

 

ลงชื่อ.............................................................. ผู้สั่งจ้าง 

( ................................................ ) 

ตำแหน่ง ............................................... 

วันที่ ...................................................... 

ลงชื่อ.............................................................. ผู้รับจ้าง 

(.....................................................) 

ตำแหน่ง .................................................. 

วันที่ ......................................................... 

 

เลขที่โครงการ.........................................  

เลขคุมสัญญา.......................................... 
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ใบส่งมอบงาน 

                                                                            เขียนที…่…………………………………  

                                                         วันที่……… เดือน……………………พ.ศ…………...  

เรื่อง ส่งมอบงานจ้างและแจ้งหนี้ขอเบิกเงิน 

เรียน ………………………………………..  

ตามท่ี สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   ไดต้กลงใหข้้าพเจ้า………………..…………………

ทำการ…………………………………………………………….. โดยวิธเีฉพาะเจาจง ตาม ( ) ใบสั่งจ้าง ( ) บันทึกตกลง

จ้าง ( ) สัญญาจ้าง เลขที่………..…/………… ลงวันที่………..….เดือน…………………..……….…..พ.ศ……..………..

ในวงเงิน …..……………… บาท (……………………..………………..) นั้นบัดนี้ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตาม (  ) ใบสั่งจ้าง 

(  ) บันทึกตกลงจ้าง ( ) สัญญาจ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งมอบงานจ้าง เพ่ือตรวจรับและขอเบิก

จ่ายเงินจำนวน …….………………. บาท(…………………………………………………….) ต่อไป 

 

ขอแสดงความนับถือ 

 

 

(ลงชื่อ)…………………………………. 

     (……………………………….) 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ - ใช้กรณีผู้รับจ้างไม่มีใบส่งของ / ใบแจ้งหนี้ 

 - สำหรับงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซม 

 

 

 

 

 

 

เลขที่รบั…………/…………. 

วนัท่ี……………………. 

เวลา…………………… 
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ใบส่งของ / ใบกำกับภาษ ี

(ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง เป็นผู้จัดทำ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(งานซื้อ) 
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ใบส่งของ / ใบกำกับภาษี 

(ผู้รับจ้างเป็นผู้จัดทำ) 

 
 

 

 

 

 

หมายเหตุ  - ออกให้โดยผู้รับจ้าง กรณีผู้รับจ้างไม่ใช้ใบแจ้งหนี้หรือใบส่งมอบงานจ้าง 

   - สำหรับงานจ้างปรับปรุงซ่อมแซม 

 

 

 

 

 

 

 

 

(งานจ้าง) 
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ใบตรวจรับพัสดุ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๗๕ 

                                                                เขียนทีส่ำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    

                                                           วันที่………………………………. 

 

ตามท่ีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลงุ   ได้จัดซื้อ/จัดจ้าง ………………………………………. 

จาก ..........(ระบุชื ่อผ ู ้ขาย/ผู ้ร ับจ้าง) ………...………………….………. ตามสัญญา/ใบสั ่งซ ื ้อ/ใบสั ่งจ้าง

เลขที่…………….ลงวันที ่ ………………………………… ครบกำหนดส่งมอบวันที่………………………………………… 

บัดนี้ผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้จัดส่ง/ทำงาน ………………………………….……….. ตามใบส่งของ/ใบกำกับภาษี/หนังสือ

ส ่ ง มอบของผ ู ้ ข าย /ผ ู ้ ร ั บ จ ้ า ง  เ ลขท ี ่  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ล ง

วันที่…………………………………………..  

การซื้อ/จ้างรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………………………………………………………...………… 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่ …………………………………… แล้วปรากฏว่างาน

เสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง ทุกประการ เมื่อวันที่ ........................................... โดย

ส่งมอบเกินกำหนดจำนวน ………วัน คิดค่าปรับในอัตรา........*....... รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ………..…….. บาท จึง

ออกหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่ …………………………………… ผู้ขาย/ผู้รับจ้างควรได้รับเงินเป็นจำนวนเงิน

ทั้งสิ้น ……………………….. บาท (……………………………………………..) ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง 

จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   เพื่อโปรดทราบ 

ตามนัยข้อ ๑๗๕ (๔)แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 

 

                                         ลงชื่อ ………………………………………. ประธานกรรมการ 

     ( ……………………………………. ) 

                                        ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการ 

                                                (……………………………………….) 

                                        ลงชื่อ …………………………………….. กรรมการ 

                                                (…..………………………………….) 

 

 

 * กรณีการจัดซื้อคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบกรณีการ

จัดจ้างคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๑๐ ของวงเงินทั้งหมด 

หมายเหตุ ใช้กับการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ (ท่ีมิใช่งานก่อสร้าง) 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

ที่.......................................................วันที่...................เดือน......... .................................พ.ศ……………… 

เรื่อง ทราบผลและอนุมัติเบิกจ่ายเงิน 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    

ตามท่ีอนุมัติให้จัดซื้อ.............................. จำนวน ............ รายการ จากร้าน..................................... 

ตาม ( ) ใบสั่งซื้อ ( ) ใบสั่งจ้าง เลขที่ ………...ลงวันที่ ………. เดือน ……………..……… พ.ศ. ........................

เป็นเงิน …………………… บาท (..........................................) นั้น 

บัดนี้ ร้าน....................................................ได้ส่งมอบพัสดุแล้ว ตามใบส่งของเลขที่ ................... 

ลงวันที่ .................เดือน ....................... พ.ศ.......... และคณะกรรมการได้ทำการตรวจรับงานจ้างไว้ถูกต้อง

แล้ว เมื่อวันที่ ............เดือน ......................... พ.ศ. ..........ดังหลักฐานที่แนบ ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่ร้าน

............................................งวดเดียว เป็นเงิน .............................บาท (............................................... )  

จึงเรียนมาเพื่อทราบผลการตรวจรับพัสดุ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560  

ลงชื่อ……………………….เจ้าหนา้ที่พัสดุ 

        ลงชื่อ……………………….หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 

ความเห็นของเจ้าหน้าที่การเงิน 

ตามใบอนุมัติเงินงวดที่ ….... ลงวันที่......เดือน............ พ.ศ. .........ยอดจัดสรร จำนวน............ บาท 

เบิกจา่ยแล้ว จำนวน ........... บาทเบิกจ่ายครั้งนี้ จำนวน..................บาทคงเหลือ จำนวน................... บาท 

ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วมีเอกสารครบถ้วน เงินงวดเดียว เป็นเงินทั้งสิ้น …………………….… บาท

หักภาษี ณ ที่จ่าย ........................ บาท คงจ่ายจริงเป็นเงิน ………………… บาท (..........................................) 

เห็นควร อนุมัติเบิกจ่ายเงินจำนวน ………………..……………บาท(.............................................) ให้แก่

ร้าน........................................................................................... 

ลงชื่อ…………………….เจ้าหน้าที่การเงิน  

ลงชื่อ…………………….หน. งานการเงิน  

ลงชื่อ…………………….รองผอ.สถานศีกษา 

                                         คำสั่ง 

                                       - ทราบ 

                                      - อนุมัต ิ

                                        ลงชื่อ 

                                                          (                                 )  

                                      ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลงุ                                                                               

                              ............/.................../............... 
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ขั้นตอนการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
กรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 

1. หลักการของระเบียบฯ 

การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร 
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79 วรรคสอง ถือเป็นข้อยกเว้นของการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงตามนัยระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคแรก ซึ่งหากหน่วยงานใดมีเหตุฉุกเฉินจำเป็นต้องจัดซื้อจัดจ้าง
โดยเร่งด่วนแล้ววงเงินที่ส่วนราชการสามรถจะดำเนินการได้ตามกฎกระทรวงการกหนดวงเงินการจัดซื้อ
จัดจ้าพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัด
จ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 จำนวนไม่เกิน 500,000 บาท ภายใต้วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงความสำคัญของระเบียบนี้ กล่าวคือ โดยหลักของการตีความข้อยกเว้นจะต้องตีความ
อย่างเคร่งครัด แต่ที่เป็นปัญหามาโดยตลอดก็คือ ส่วนราชการหรือหน่วยงานมักจะใช้ข้อยกเว้นนี้ดำเนินการ
เป็นหลักจึงทำให้เกิดปัญหาต้องมาดำเนินการย้อนหลัง ซึ่งเป็นการดำเนินการที่ไม่ชอบโดยระเบียบ สำหรับ
องค์ประกอบของการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน ประกอบด้วย 

(1) เป็นกรณีจำเป็นและเร่งด่วน 
 (2) เกิดข้ึนโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน 
 (3) ไม่อาจดำเนินการตามปกติได้ทัน 

ซึ่งหน่วยงานสามารถดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนโดยไม่ผ่านกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างตามปกติ
นั้น จะต้องปรากฏข้อเท็จจริงครบถ้วนทั้ง 3 องค์ประกอบ ซึ่งจะขาดซึ่งองค์ประกอบหนึ่งองค์ประกอบใด
มิได้ 

2. วิธีดำเนินการ 
ในส่วนของการดำเนินการภายหลังจากการซื้อหรือจ้างตามนัยระเบียบฯ ข้อ 79 วรรค 

สองไปแล้วระเบียบฯ ใช้คำ2 คำ“ผู้รับผิดชอบ” กับ “เจ้าหน้าที่” จัดทำรายงานขอความเห็นชอบและเมื่อ
หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอำนาจให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ถือว่ารายงานดังกล่าวเป็นรายงานการตรวจรับ
โดยอนุโลม ซึ่งประเด็นที่จะต้องอธิบายทำความเข้าใจ มีดังนี้ 

(1) ความหมายของผู้รับผิดชอบตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง จะมีท้ังคำว่า 
“เจ้าหน้าที่” และคำว่า “ผู้รับผิดชอบ” หลายครั้งจะเข้าใจว่าทุกกรณีเมื่อดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว
ต้องให้ “เจ้าหน้าที ่ (พัสดุ)” เป็นผู้ดำเนินการจัดทำรายงานขอความเห็นชอบต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้
มีอำนาจเพื่อขออนุมัติเบิกเงิน แต่เนื่องจากการเกิดเหตุความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นภายในสถานที่ทำงาน
และท้ังที่เกิดขึ้นภายนอกสถานที่ทำงาน ดังนั้นผู้ที่มีหน้าที่จัดทำรายงานขอความเห็นชอบตามนัยระเบียบฯ 
ข้อ 79 วรรคสอง จึงหมายถึงผู้ที่ประสบเหตุความจำเป็นเร่งด่วนที่ได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไปก่อนแล้ว 
  (2) ลักษณะของการรายงาน เนื่องจากการปฏิบัติงานด้านพัสดุเป็นเรื ่องเกี่ยวข้องกับ
ข้อเท็จจริง ประกอบกับกรณีตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง เป็นกรณีที่ได้มีการซื้อหรือจ้างไปก่อนแล้ว
ดังนั้นการรายงานจึงเป็นการรายงานข้อเท็จจริงว่ามีความจำเป็นและเร่งด่วนที่จะต้องซื้อหรือจ้างเพราะ
อะไรเป็นเรื่องที่ไม่ได้คาดหมายไว้ก่อนว่าจะต้องซื้อหรือจ้างเพราะอะไร และไม่อาจดำเนินการตามปกติได้
ทันเพราะอะไร โดยผู้ประสบเหตุจะเป็นผู้จัดทำและลงนามนำเสนอต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้มีอำนาจ
เพ่ือใช้ดุลพินิจต่อไป 
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(3) ไม่ต้องมีการตรวจรับพัสดุ ซึ่งตามระเบียบฯ ข้อ79 วรรคสอง ได้วางหลักการไว้ให้ถือ 

รายงานขอความเห็นชอบนั้นเป็นรายงานการตรวจรับโดยอนุโลม 
 

ขั้นตอนการดำเนินการซื้อการจ้าง ในกรณีที่มีความจำเป็นเร่งด่วน 
 ผู้เกี่ยวข้อง / ผู้รับผิดชอบ  

กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ ผู้บังคับบัญชา

ตามสายงาน 

เจ้าหน้าที่พัสดุ/

การเงิน 

หัวหน้าส่วน

ราชการ 

เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

1. ดำเนินการ

จัดซื้อจัดจ้าง

ตามความ

จำเป็นเร่งด่วน 

 

2.จัดทำ

รายงานขอ

ความเห็นชอบ 

 

3. ตรวจสอบ

และพิจารณา

ให้ความเห็น 

 

 

4. พิจารณาให้

ความเห็นชอบ 

 

5. ดำเนินการ

เบิกจ่าย 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 - ใบเสร็จรับเงิน/บิล

เงินสด 

 - รายงานขอความ

เห็นชอบ 

- ใบเบิกพัสดุ 

 

 
 

 

การเงิน 

การเงิน

เงิเงิน 

    จบ 
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                                    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ 

ที.่............................................................ วันที่.............................................................................................. 

เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบตามระเบียบฯ ข้อ 79 วรรคสอง 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    

ด้วย  ................. (เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ) ได้ดำเนินการ (ระบุรายละเอียดของงานซื้อหรือ 
งานจ้างเช่น จ้างซ่อมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน ……………..ซึ่งอยู่ในระหว่างการเดินทางไปราชการ) จำนวน
เงินทั ้งสิ ้น……………….บาท ( ………………………………………) จากร้าน (ระบุชื ่อ ที ่อยู ่ ของร้านค้า) ตาม
ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด เล่มที่ เลขที่ วันที่ โดยได้ดำเนินการ จัดซื้อ /จัดจ้างไปก่อน เพราะไม่อาจ
ดำเนินการจัดซื้อ/จ้างตามปกติได้ทันและเป็นความจำเป็นเร่งด่วนที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน
เนื่องจาก (ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ทำให้ต้องดำเนินการเร่งด่วน เช่น ระบบเกียร์ของรถยนต์คันดังกล่าว
เสียในระหว่างการเดินทางไปราชการ และต้องดำเนินการซ่อมเป็นกรณีเร่งด่วนเพื่อให้รถอยู่ในสภาพที่
พร้อมใช้งานได้ตามปกติ)  

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

1. ให้ความเห็นชอบการจัดซื้อ/จัดจ้างดังกล่าวข้างต้นโดยให้ถือรายงานนี้เป็นหลักฐาน 

การตรวจรับพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 
2560 ข้อ 79 วรรคสอง 

 2. อนุมัติค่าใช้จ่ายในการ……….....เป็นจำนวนเงิน............บาท(......................................) 
 
 
 

(.........ชื่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ....) 
ตำแหน่ง 
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เอกสารการประกวดราคา 

ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

e-bidding 
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เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน(วิธีสอบราคาโดยวิธี e-bidding 

รายการค่า........................................................... 

เลขที่คุมสญัญา.................................................เลขที่โครงการ....................................................... 

ที ่ รายการ ลงวันท่ี หมายเหต ุ

1 บันทึกขออนุมัติเผยแพร่แผน   

2 ประกาศแผนการจดัซื้อจัดจ้าง   

3 รายงานขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  กรณีมหีลายงวดงาน 

4 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  ให้จัดส่งเอกสารดังนี ้

5 บันทึกข้อความ รายงานผลการกำหนดราคากลางงานก่อสร้างของคณะกรรมการ  งวดที่ 1 ลำดับ 1-31 

6 แบบรายงานผลการกำหนดราคากลาง  แบบ บก.01   

7 บันทึกแต่งตั้งคณะกรรมการร่าง TOR  (ถ้ามี)  เกิน 5,000,000 บาท ต้องมี  งวดต่อไป  25-32 

8 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ TOR   

9 รายงานการจดัทำร่าง TOR เพื่อเสนอขออนุมัต ิ   

10 ประกาศเชญิชวน (เอกสารรา่ง TOR)    

11 ปรับปรุงร่าง TOR และร่างเอกสาร กรณไีมม่ีคำวิจารณ์ให้ทำบนัทึกเสนอผู้มีอำนาจทราบ   

12 บันทึกรายงานขอดำเนินการจัดจ้าง   

13 รายละเอียดการก่อสร้าง  หรือรูปแบบรายการก่อสร้าง ปร4 ปร5 ปร6      

14 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา   

15 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรบังานจ้าง ผู้ควบคุมงาน   

16 เอกสารประกวดราคา   

17 ประกาศ   

18 บัญชีรายช่ือผู้ยื่นเอกสาร(ปริ้นจากระบบ ให้คณะกรรมการพิจารณาผลลงช่ือทุกคน)   

19  ใบเสนอราคาและเอกสารที่ยื่นพรอ้มกัน (ปริ้นจากระบบ) ให้คณะกรรมการพิจารณาทุกคนลงช่ือทุกแผ่น 

20 รายงานผลการพิจารณา (ปริ้นจากระบบ)   

21 บันทึกรายงานผลการพิจารณา     

22 หนังสือแจ้งผลผู้ชนะ   

23 หนังสือขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง   

24 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคา   

25 หนังสือแจ้งให้มาทำสญัญา   

26 สัญญา/จ้าง  (สำเนาหนังสือค้ำประกันสัญญา) แนบ ผนวก 2 และผนวก 3   

27 สำเนาสมดุคุมงานก่อสร้าง   

28 ใบส่งมอบงานจ้าง     

29 ใบตรวจรับงานจ้าง  แนบผนวก 4   

30 บันทึกทราบผลและอนุมตัิจ่ายเงิน   

31 รูปถ่ายไม่น้อยกว่า  4  รูป  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุลงนามทุกแผ่น   

 คณะกรรมการรับรองว่าเป็นภาพจริงจากงานจ้างจริง   

32 เอกสารประกอบอ่ืน เช่น  หนังสือรับรองผลิตภณัฑ/์หนังสือรับรองไฟฟ้า(เอกสารที่เป็นสำเนาใหร้ับรองสำเนาถูกต้องด้วย) 

33 บันทึกช้ีแจงการจัดส่งเอกสารเบิกจ่ายเงินล่าช้า   

 

สง่ตวัจรงิ 

สง่ส าเนาพรอ้ม ผอ.รบัรอง

ส าเนาทกุแผ่น 
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ขั้นตอนการประกวดราคา e-bidding 
 
 

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 

แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง(ถอดแบบรูปรายการกรณีก่อสร้าง, กรณีปรับปรุงไม่ต้องถอด
รูปแบบรายการยึดปร.)กำหนดราคากลางจานวนเงินไม่เกินวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรบันทึกราคากลาง
เป็นไฟล์ PDF สาหรับไว้แนบในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ (e-GP)  

เตรียมข้อมูลสาหรับแต่งตั้งคณะกรรมการ 

               -  เลขที่คำสั่ง/วันที่แต่งตั้ง/รายชื่อคณะกรรมการ/เลขประจาตัวประชาชน/วันเดือนปีเกิด 
               -  แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
               -  แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
               -  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง 
(กรณีงานก่อสร้าง) คณะกรรมการแต่ละคณะประกอบด้วยประธานกรรมการและกรรมการอ่ืนอย่างน้อย 2 คน
ซึ่งแต่งตั้งจากข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างประจาหรือลูกจ้างประจาในสังกัดหรือข้าราชการพนักงาน
ราชการพนักงานหรือลูกจ้างประจาในโรงเรียนอ่ืนตามที่ได้รับความยินยอมจากหัวหน้าส่วนราชการของผู้นั้น
ก่อน 

- แต่งตั้งผู้ควบคุมงาน 

แต่งตั้งผู้ควบคุมงานที่มีความชำนาญทางด้านช่างก่อสร้างจากข้าราชการพนักงานราชการพนักงานหรือลูกจ้าง
ประจาในสังกัดหรือข้าราชการพนักงานราชการพนักงานหรือลูกจ้างประจาในสังกัดอ่ืนตามที่ได้รับความยินยอม
จากหัวหน้าส่วนราชการของผู้นั้นก่อน 

เตรียมร่างประกาศ/เอกสารประกวดราคา 

   - เข้าสู่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  
             - ขั้นตอนเพิ่มแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
             - ขั้นตอนการสร้างโครงการ 
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 บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ ……………………………………………………………………………………………...…………………………. 

ที ่…………………………………………. วันที ่……………………..………….............................................................. 

เรื่อง ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ………………... 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 

11 และ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 

11 ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่าย

สารสนเทศกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานภาครัฐตามวิธีที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดย

เปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

 ในการนี ้ได้จัดทำแผนการจัดซื ้อจัดจ้างประจำปี ของสำนักงานเขตพื้นที ่การศึกษา

มัธยมศึกษาพัทลุงแล้วเสร็จตามรายละเอียดดังแนบ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 

1. เห็นชอบแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ดังแนบ 
2. อนุมัติให้ประกาศเพ่ือเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
3. ลงนามในประกาศ ดังแนบ 

 

ลงชื่อ ………………........…………… เจ้าหน้าที ่ ลงชื่อ ………………………..……… หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

               ( ……………………………..…. )                    ( ……..…......…………….. ) 

                ………/……………../…………..             ………/……………../…………. 

เห็นชอบ 

1. อนุมัติ 
2.  ลงนามแล้ว 

 

ลงชื่อ …………………………………………….. 

( ……..………………....…….. ) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพทัลุง    
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ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    

เรื่อง    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. .......... 

  ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กำหนด 

ให้หน่วยงานของรัฐจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศ

ของกรมบัญชีกลางและของหน่วยงานของรัฐตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย 

ณ สถานที่ปิดประกาศของหน่วยงานของรัฐ นั้น 

 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   ขอประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.................. ตามเอกสารที่แนบท้ายประกาศนี้ 

     ประกาศ ณ วันที่……………………………………… 

      (.............................................)    

    ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    

รายละเอียดแนบท้ายประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.  

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   ลงวันที่..................................  

ลำดับที่ ชื่อโครงการ 
งบประมาณโครงการ 

(บาท) 

คาดว่าจะประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

(เดือน/ปี) 
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 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ………………………………………………………………………………………………………………...… 

ที ่…………………………………………. วันที่
 ……………………..………………….............................................................. 
เรื่อง ขอแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 

เรียน สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    
 ตามท่ีสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   ได้รับงบประมาณปี..….......……… 

ประเภทงบลงทุนเป็นค่าก่อสร้าง   ………….................................................................... ............วงเงิน 

…………….…………… บาทนั้น  

 เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560  และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกาศ ณ 

วันที่ 19 ตุลาคม 2560   จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพื่อคำนวณราคากลางงาน

ก่อสร้าง และจัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตาม

หลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลาง ของ กรมบัญชีกลาง เพื่อใช้ในการจัดหาผู้รับจ้าง

ก่อสร้าง …..…………………............................................................................ ของโรงเรยีนต่อไป 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา   หากเห็นชอบโปรดลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

กำหนดราคากลาง  ดังแนบ  

    ลงชื่อ ………………........…………… เจ้าหน้าที ่  

           ( ……………………………..…. ) 

           ………/……………../…………..       

     

    ลงชื่อ ………………………..……… หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

                                                        ( ……..…......……….………….. )                                    

                                                         ………/……………../………….    

   

    เห็นชอบและลงนามแล้ว 

 

  ลงชื่อ ……………………………………………. 

            ( ……..……………….…..…….. ) 

        ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพทัลุง    
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพทัลุง    

ที ่………/……………… 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง 

 

ด้วยสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพทัลุง   จะดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในการซื้อ/จ้าง……………………......................... 

 ฉะนั้นเพ่ือให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ ประกาศ 

ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางเพ่ือคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง  

ดงันี้ 

 1.  คณะกรรมการกำหนดราคากลาง 

(1 )  ……………………………..  ตำแหน่ง…………………… ประธานกรรมการ 

(2)  ………………………………..   ตำแหน่ง………………………   กรรมการ 

(3)  ……………………………….    ตำแหน่ง……………………… กรรมการ 

     ฯลฯ 

2.  หน้าที ่

ให้คณะกรรมการคำนวณราคากลางงานก่อสร้างให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคา

กลางงานก่อสร้างตามที่มติคณะรัฐมนตรีกำหนด  และจัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณราคากลางของ

กรมบัญชีกลางโดยให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่..............เดือน............................พ.ศ............. 

สั่ง   ณ   วันที่ .………………………………… 

 

(……………………………………..) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพทัลุง    
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ………………………………………………………………………………………………………………...………………… 

ที ่…………………………………………. วันที่ ……………………..………………….............................................................. 

เรื่อง รายงานผลการจัดทำราคากลางงานก่อสร้าง 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพทัลุง   (ผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่) 
 ตามท่ีสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   ได้รับงบประมาณปี..….......……… ประเภทงบ

ลงทุนเป็นค่าก่อสร้าง   ………………… ………………….……………….................................................................... ............

วงเงิน …………….…………… บาท และได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  และประกาศคณะกรรมการราคากลางและขึ้น

ทะเบียนผู้ประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2560 เพ่ือจัดทำราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามคำสั่ง

โรงเรียน............................................ ที่ .........../............. สั่ง ณ วันที่ .................................................. นั้น  

 คณะกรรมการกำหนดราคากลางตามคำสั่งดังกล่าวได้จัดทำราคากลางงานก่อสร้าง โดยปฏิบัติ

ตามหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างตามที่คณะรัฐมนตรีกำหนด และจัดทำตารางแสดงวงเงิน

งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลางการคำนวณ

ราคากลาง ของ กรมบัญชีกลาง รายละเอียดดังแนบ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาอนุมัติให้ใช้ราคากลางดังกล่าวในการจัดหาผู้รับจ้าง

ก่อสร้างต่อไป 

    ลงชื่อ ………………........…………… ประธานกรรมการ 

           ( ……………………………..…. )       

    ลงชื่อ ………………........…………… กรรมการ 

           ( ……………………………..…. )       

    ลงชื่อ ………………........…………… กรรมการ 

            ( ……………………………..…. )       
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แบบ บก.01 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง 

1. ชื่อโครงการ.................................................. .. 
2. หน่วยงานเจ้าของโครงการ.................................................. 
3. วงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร...............................บาท 
4. ลักษณะงานโดยสังเขป......................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………… 

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่........................................เป็นเงนิ............................บาท 
6. บัญชีประมาณการราคากลาง 

6.1 ............................................................................................................................. .............................. 
6.2 .......................................................................................... ................................................................. 
6.3 ............................................................................................................................. .............................. 
6.4 ...........................................................................................................................................................  

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง 
7.1  ............................................................................................................................. ............................ 
7.2 ...................................................................................................... ..................................................... 
7.3 ............................................................................................................................. .............................. 
7.4 .................................................................................................... ....................................................... 
7.5 ............................................................................................................................. .............................. 

 

 

                ลงชื่อ ………………........…………… ประธานกรรมการ 

            ( ……………………………..…. )       

       ลงชื่อ ………………........……………กรรมการ 

           ( ……………………………..…. )       

      ลงชื่อ ………………........……………กรรมการ 

           ( ……………………………..…. )       
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ………………………………………………………………………………………………………………...………………… 

ที ่…………………………………………. วันที่ ……………………..………………….............................................................. 
เรื่อง ขออนุมัติราคากลางงานก่อสร้าง 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพทัลุง   

 ตามท่ีสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   ได้รับงบประมาณค่า...............................และได้
แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  และประกาศคณะกรรมการราคากลางและข้ึนทะเบียนผู้ประกอบการ ประกาศ ณ วันที่ 19 
ตุลาคม 2560  เพ่ือจัดทำราคากลางงานก่อสร้างดังกล่าว ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลงุ   

ที่ ......./..................... สั่ง ณ วนัที่ .................................................. นั้น  

 บัดนี้คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณราคากลางตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้ว  

เป็นเงินทั้งสิ้น .………………….............. บาท    (  .....................................................................)  รายละเอียดดังแนบ   

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา    หากเห็นชอบโปรดอนุมัติให้ใช้ราคากลางและตารางแสดงวงเงิน

งบประมาณท่ีได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างดังกล่าวในการจัดหาผู้รับจ้างก่อสร้าง   

 

    ลงชื่อ ………………........…………… เจ้าหน้าที ่  

          ( ……………………………..…. ) 

             ………/……………../…………..       

     

    ลงชื่อ ………………………..……… หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

                                                        ( ……..…......……….………….. )                                    

                                                          ………/……………../………….    

   

    เห็นชอบและอนุมัติ 

 

  ลงชื่อ ………………………………………….. 

             ( …………..………………..…….. ) 

                                           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพทัลุง    
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 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ………………………………………………………………………………………………………………...………………… 

ที ่…………………………………………. วันที่ ……………………..………………….............................................................. 
เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างเอกสาร 

       ประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง     

  ตามท่ีสำนักงานเขตพืน้ที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   ได้รับงบประมาณปี..….......………ประเภทงบ

ลงทุนเป็นค่า  …...........…………………… ………………….………………................................................................... ............

วงเงิน …………….……………… บาทนั้น  

 เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

มาตรา 59 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 

21 จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศ

และร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างดังกล่าวข้างต้น 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน 

(Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังแนบ 

  

     ลงชื่อ ………………........…………… เจ้าหน้าที ่ 

            ( ……………………………..…. ) 

               ………/………../…………..       

    ลงชื่อ ………………………..……… หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

                                                           (……..…......……….…………..)                                    

                                                               ………/……../………….    

  ลงนามแล้ว 

 

 

                                                 ลงชื่อ ………………………………………….. 

             ( …………..………………..…….. ) 

                                           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพทัลุง    
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพทัลุง                                            

ที ่………/……………… 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of  Reference : TOR)  

                               ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 

ด้วย สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง จะดำเนินการจัดจ้างก่อสร้าง…………………………...

จ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 

 ฉะนั้นอาศัยอำนาจตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานที่..……………/…….....…   

สั่ง  ณ  วันที่ ……….............……………. จึงแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference 

: TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 59 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 ดังนี้  

 1.  องค์ประกอบ 

(1 )  ………………………..  ตำแหน่ง………… สังกัด ………… ประธานกรรมการ 

(2)  ……………………..   ตำแหน่ง…………… สังกัด …………… กรรมการ 

(3)  …………………….    ตำแหน่ง……………    สังกัด …………… กรรมการ 

     ฯลฯ 

2.  หน้าที ่

ให้คณะกรรมการถือปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด 

 

สั่ง   ณ   วันที่ .………………………………… 

 

(……………………………………..) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพทัลุง    
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ตัวอย่าง 

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of  Reference : TOR) 

1.  ความเป็นมา 

 ด้วยโรงเรียนขณะนี้มีอาคารเรียนไม่เพียงพอต่อการใช้สอย  ซึ่งทำให้ได้รับความเดือดร้อนเกี่ยวกับสถานที่
ในการจัดการเรียนการสอน  ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานได้พิจารณาความจำเป็นดังกล่าวได้
จัดสรรงบประมาณปี พ.ศ. ............ ให้กับโรงเรียนเพ่ือใช้ในการก่อสร้างดังกล่าว  * 

2.  วัตถุประสงค์ 
 2.1   เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนของโรงเรียน 
 2.2   เพ่ือสนับสนุนด้านการจัดกิจกรรมของโรงเรียน 
 2.3   เพ่ือทดแทนอาคารเดิมที่ชำรุด * 

3.  คุณสมบัติผู้เสนอราคา 
 3.1  มีความสามารถตามกฎหมาย 
 3.2  ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย 
 3.3  ไมอ่ยู่ระหว่างเลิกกิจการ 
          3.4 ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว
เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบที่รัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง   
 3.5 ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อให้เป็นผู้ทิ้ง
งานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ทิ ้งงานเป็น
หุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย 
 3.6 มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร

พัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา 

 3.7  เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว 

 3.8  ไมเ่ป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอ่ืนที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่โรงเรียน.....................ณ 

วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมใน

การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ 

 3.9  ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่น

ข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น 

 3.10 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกวดราคาจ้างก่อสร้างในวงเงินไม่

น้อยกว่า..................บาท(......................) และเปน็ผลงานท่ีเปน็คู่สัญญาโดยตรงกับหนว่ยงานของรฐัหรือหน่วยงาน

เอกชนที่โรงเรียนชื่อถือ  

  ผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอราคาในรูปแบบของ “กิจการร่วมค้า” ต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 

(1) กรณีที่กิจการร่วมค้าได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่ กิจการร่วมค้าจะต้องมีคุณสมบัติ
ครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา และการเสนอราคาให้เสนอราคาในนาม  
 

 
*ให้ปรับตามรายละเอียดท่ีไดรั้บงบประมาณ และความเหมาะสมและให้น าร่างเอกสรรประกวดราคาเผยแพร่ใน websiteดว้ย 
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 “กิจการร่วมค้า” ส่วนคุณสมบัติด้านผลงานก่อสร้าง กิจการร่วมค้าดังกล่าวสามารถนำผลงานก่อสร้างของ
ผู้เข้าร่วมค้ามาใช้แสดงเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่เขาประกวดราคาได้ 

(2) กรณีท่ีกิจการร่วมค้าไม่ได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่นิติบุคคลแต่ละนิติบุคคลที่เข้าร่วมค้า
ทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคา เว้นแต่ในกรณีที่กิจการร่วมค้า
ได้มีข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าเป็นลายลักษณ์อักษรกำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายใดรายหนึ่งเป็นผู้รับผิดชอบหลักใน
การเข้าเสนอราคากับหน่วยงานของรัฐ และแสดงหลักฐานดังกล่าวมาพร้อมการยื่นข้อเสนอประกวดราคาทาง
ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ กิจการร่วมค้านั้น สามารถใช้ผลงานก่อสร้างของผู้เข้าร่วมค้าหลักราย
เดยีวเป็นผลงานก่อสร้างของกิจการร่วมค้าที่ยื่นเสนอราคาได้ทั้งนี้ “กิจการร่วมค้าที่สดทะเบียนเป็นนิติบุคคลใหม่”  
หมายความว่ากิจการร่วมค้าที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลต่อกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ 

2.11 ผู ้ย ื ่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนในระบบจัดซื ้อจ ัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล ็กทรอนิกส์ 
(Electronic Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง 

2.12 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ  ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic 
Government Procurement : e – GP) ของกรมบัญชีกลาง ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

2.13 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่ายหรือแสดงบัญชีรายรับ
รายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด 

2.14 ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งได้รับคัดเลือกเป็นคู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่
การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กำหนด 

2.15 การพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้ โรงเรียนจะพิจารณา
ตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ราคา และการพิจารณาผู้ชนะการยื่นข้อเสนอโรงเรียน จะพิจารณาจากราคารวม 

2.16  .....................(คุณสมบัติอ่ืน)...................    

4. แบบรูปรายการ หรือคุณลักษณะเฉพาะ 
 4.1   ............................................................................. 
4.2   ............................................................................. 

 5. ปีงบประมาณ พ.ศ.   .................... 
6.ระยะเวลาส่งมอบพัสดุ/งานจ้าง ภายใน...............วันนับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย/สัญญาจ้าง 
7. วงเงินในการจัดซื้อ/จ้าง   ภายในวงเงิน   ........................................................... บาท   * 

ราคากลางในการก่อสร้าง  เป็นเงิน    .................................................................. บาท   
8. สถานที่ติดต่อเพ่ือขอทราบข้อมูลเพ่ิมเติม  หรือมีข้อเสนอแนะหรือวิจารณ์  หรือแสดงความคิดเห็นโดย     
เปิดเผยตัวภายใน 3 วันนับแต่วันที่ประกาศเผยแพร่ได้ท่ี 

      1)  ทางไปรษณีย์   :  ผู้อำนวยการโรงเรียน........................................................... 
 ถนน...................................................ตำบล/แขวง................................................................... 

 อำเภอ/เขต ............................................จังหวัด........................................................................ 
รหัสไปรษณีย.์.......................................  
 2)  โทรศัพท์ :  .................................................................................. 
 3)  โทรสาร   :  .................................................................................. 
 4)  ทางเว็บไซต์ :  .................................................................................. 
 5)  EmailAddress:  ..................................................................................

 
*ให้ปรับตามรายละเอียดท่ีไดรั้บงบประมาณ และความเหมาะสม และให้น าร่างเอกสรรประกวดราคาเผยแพร่ใน websiteดว้ย 
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                                       บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ………………………………………………………………………………………………………………...………………… 

ที ่…………………………………………. วันที่ ……………………..………………….............................................................. 
เรื่องการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพทัลุง    
 ตามที่สำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   ได้รับงบประมาณปี..………… ประเภท      

งบลงทุนเป็นค่า  ……………………… ………………….……………….................................................................... ............

วงเง ิน …………….…….………… บาท และได้แต่งตั ้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of 

Reference : TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด

จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 59 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ 21 นั้น  

 คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ดังกล่าว ได้จัดทำ

ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ตาม

ระเบียบระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  ข้อ 21 

เรียบร้อยแล้ว ดังแนบ   

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา    

 1.  อนุมัติให้ใช้ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ดังแนบ  

 2.  หากอนุมัติตามข้อ 1 โปรดมอบให้งานพัสดุ นำสาระสำคัญประกาศทางเว็บไซต์ของ

กรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.thและเว็ปไซต์ของสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง       

เป็นระยะเวลา ...... วันทำการ 

 

    ลงชื่อ ………………........…………… ประธานกรรมการ 

           ( ……………………………..…. )       

    ลงชื่อ ………………........…………… กรรมการ 

           ( ……………………………..…. )       

    ลงชื่อ ………………........…………… กรรมการ 

           ( ……………………………..…. )       
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    บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ………………………………………………………………………………………………………………...………………………… 

ที ่…………………………………………. วันที่ ……………………..………………….............................................................. 
 เรื่อง การจัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคา 

 อิเล็กทรอนิกส์ 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง     
 ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   ได้รับงบประมาณปี..…………ประเภทงบลงทุนเป็น
ค่า…………………….......................วงเงิน…………….……………บาทและได้แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขต
ของงาน (Terms of Reference : TOR) ร ่างประกาศและร ่างเอกสารประกวดราคาอิ เล ็กทรอนิกส ์ตาม
พระราชบัญญัติการจัดซื ้อจ ัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 59  และระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 นั้น  
 คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ดังกล่าว ได้จัดทำ

ร่างของเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื ้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 59  และระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 ดังแนบ   

 งานพัสดุได้พิจารณาแล้วเห็นว่า เมื่อคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of 

Reference : TOR) ดังกล่าว ได้จัดทำร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศและร่าง

เอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงเห็นควรอนุมัติและเพื ่อให้เป็นไปตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 45 -46 จึงเป็นควรลง

ประกาศเผยแพร่ทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง www.gprocurement.go.thและเว็บไซต์ของโรงเรียน เป็นเวลา

ติดต่อกัน...... วันทำการเพื่อรับฟังคำวิจารณ์ หรือข้อเสนอแนะ 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และพิจารณา    

 1.  อนุมัติให้ใช้ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสาร

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  ตามท่ีคณะกรรมการเสนอดังแนบ  

 2.  หากอนุมัติตามข้อ 1  โปรดมอบงานพัสดุ นำร่างขอบเขตของงานประกาศทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง 

www.gprocurement.go.th  และเว็บไซต์ของสำนักงานเขตพื้นทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง เป็นเวลาติดต่อกัน...... วันทำการ 

    ลงชื่อ ………………........…………… เจ้าหน้าที ่

          ( ……………………………..…. )       

             ลงชื่อ ………………........…………… หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

          ( ……………………………..…. )       

     ………/…………/……….. 

  1.  อนุมัติ 

  2.  มอบตามเสนอ 

     ลงชื่อ ………………………………  

                                                            ( ……………………………..…. )       

              ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลงุ    
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 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ………………………………………………………………………………………………………………...………………… 

ที ่…………………………………………. วันที่ ……………………..………………….............................................................. 
เรื่องรายงานขอจ้างงาน................................................................ ........ ......................................................... 

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพทัลุง    
ตามที่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง   ได้รับงบประมาณปี ….………..… ประเภทงบ

ลงทุนเป็นค่า  ……...………………… …………………….…………..........................วงเงิน ………………… บาท  และได้แต่งตั้ง

คณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวด

ราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 59  

และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 21 นั้น 

เพื่อให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

มาตรา 55 (1)  และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ข้อ 22 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้  

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ/จ้าง คือ ……………………………….………………………… 

2. รายละเอียดและงานที่จะซื้อ/จ้างคือ ……………………………………………...……….………… 

3. ราคากลางของทางราชการ เป็นเงิน…………… บาท 

4. วงเงินที่จะขอซื้อ/จ้างครั้งนี้ …(วงเงินงบประมาณ).. บาท ( ……....…ตัวอักษร…….........……. ) 

5.กำหนดเวลาส่งมอบ/ทำงานแล้วเสร็จภายใน  ………... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 

6. ซ้ือ/จ้างโดยวิธีประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์เนื่องจากวงเงินตั้งแต่ 500,000 บาท 

7.หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา 

8. ข้อเสนออ่ืน ๆ เห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์และ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดังแนบ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อ/จ้างดังกล่าวข้างต้น 

2. หากเห็นชอบตามข้อ 1 โปรดลงนามประกาศประกวดราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ดังแนบ 

3.ลงนามคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ดังแนบ 

 ลงชื่อ …………………………… เจ้าหน้าที ่                  ลงชื่อ ………………………..……… หัวหน้าเจ้าหน้าที ่

            ( ……..…..……….………….. )                                   ( ……………………………..…. ) 

   1.  เห็นชอบ 

   2, ลงนามแล้ว 

   3.  อนุมัต ิ

 ลงชื่อ……………………………………..…… 

           ( ……..………………..…….. ) 

                                ผูอ้ำนวยการสำนักงานเขตพืน้ทีก่ารศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

          ………./……………/……….. 
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คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

ที ่………/……………… 

เรื่อง    แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 
โครงการจ้างก่อสร้าง ...................................................ด้วยวธิีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)                                             

ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 

ด้วยสำนักงานเขตพื ้นที ่การศึกษามัธยมศึกษามีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างก่อสร้าง

........................ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่า

ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25(1) จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาผลการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สำหรับการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง.....................ด้วยวิธีประกวดราคา

อิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ดังนี้  

1.  คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

1.  ...........................................................................  ประธานกรรมการ 

 2.  ............................................................................  กรรมการ 

 3.  ............................................................................  กรรมการ 

 4.  .......................................................................... ..  กรรมการ 

 5.  ............................................................................  กรรมการ 

2.  หน้าที ่

ให้คณะกรรมการลงลายมือชื่อพร้อมตรวจสอบเอกสารหลักฐานการเสนอราคาต่าง ๆ และ

พิจารณาผลตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 โดยเคร่งครัด และให้ดำเนินการ

ให้แล้วเสร็จภายใน 5 วันทำการนับถัดจากวันเสนอราคา  

 

 

สั่ง   ณ   วันที่  ………………………......………… 

                (……………………………………..) 

              ผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา 
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บัญชีรายช่ือผู้ยื่น ปริ้นจากระบบ e-GP  แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาผลลงนามทุกคน 

 
 

รายงานผลการพิจารณา  ปริ้นจากระบบ e-GP  แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาผลลงนามทุกคน 

 
 
 
ใบเสนอราคา และเอกสารที่ยื่นพร้อมกันให้คณะกรรมการพิจารณาผลทุกคนลงช่ือทุกแผ่น 

รายงานผลการพิจารณา  ปริ้นจากระบบ e-GP  แล้วให้คณะกรรมการพิจารณาผลลงนามทุกคน 
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ใบต่อรองราคา 
       เขียนที…่……………………………………… 

      วันที่………………………………………… 

  ข้าพเจ้าคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาจ้าง........………………………………………... 

ตามคำสั่ง………………………………………………….ที…่………………..….ลงวันที่……………………………………………….…. 

ได้เรียกผู้เสนอราคาคือ……………………………………………………………………………………………………….ตัวแทนของ 

(ร้าน/ห้าง/หจก./บริษัท)…………………………………………………………..………………………………………………………….. 

ซึ่งได้ยื่นซองเสนอราคา......…………………………………………………………………………………………………………………… 

ประจำปีงบประมาณ………………….……..เป็นราคารวมทั้งสิ้น…………………………………………………………………….. 

มาต่อรองราคาลงอีกเพ่ือประโยชน์ของทางราชการปรากฏว่าผู้เสนอราคา 

  (   ) ยินยอมลดราคาลงอีก………….………คงเสนอราคาเป็นเงินทั้งสิ้น………………………………. 

  (   ) ไม่ยินยอมลดราคาลงอีกเนื่องจากได้เสนอราคาต่ำสุดแล้วคงยืนยันเสนอราคาเท่าเดิม 

เป็นเงินรวมทั้งสิ้น………………………………………………และกำหนดส่งมอบของภายใน………………….วัน 

      (ลงชื่อ)……………………………….ผู้เสนอราคา 

             (……………………………….) 

      (ลงชื่อ)…………………………..ประธานกรรมการ 

            (………………………………..) 

      (ลงชื่อ)………………………………..กรรมการ 

            (………………………………..) 

   (ลงชื่อ)………………………………..กรรมการ 

           (………………………………..) 

 

ให้ใช้ใบต่อรองทุกครั้งที่มีการสอบราคา/ประกวดราคา 
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บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ ………………………………………………………………………………………………………………...………………… 

ที ่…………………………………………. วันที่ ……………………..………………….............................................................. 
เรื่อง รายงานผลการประกวดราคาจ้างก่อสร้าง...........................................................................  

โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)เลขท่ี.................................... 

เรียน.............. ผ่าน หัวหน้าเจ้าหน้าที่  

ตามท่ี.....(หัวหน้าหน่วยงาน)........ ได้อนุมัติเมื่อวันที่...................................ให้ดำเนินการประกวด

ราคาจ้างก่อสร้าง.......................................................................... โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  

(e-bidding)เลขที่..................................พร้อมทั้ งแต่งตั้งคณะกรรมการเพื่อดำเนินการตามแนวทางในการจัดหา

พัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ 

(Electronic Bidding : e-bidding) วงเงินงบประมาณ ........................................ บาท (.................................................) 

ราคากลาง ............................... บาท (..........................................) นั้น  

การประกวดราคาจ้างก่อสร้างดังกล่าวได้ดำเนินการออกประกาศ  เมื่อวันที่........................... 

กำหนดขอรับ/ขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ .............................ถึงวันที่ ..............................

และกำหนดยื ่นข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบการจัดซื ้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในว ันที่ 

.....................................ระหว่างเวลา ๐๘.๓๐ น. ถึง ๑๖.๓๐ น. มีผู้สนใจขอรับ/ขอซื้อเอกสารประกวดราคาทาง

ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านธนาคารจำนวน........................ราย มีผู้เสนอราคายื่น

ข้อเสนอและใบเสนอราคาทางระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน................ราย  

 คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ดำเนินการตรวจสอบเอกสารหลักฐาน 

เงื่อนไข และรายละเอียดอื่นๆ ของผู้เสนอราคาทุกรายตามเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกวดราคาจ้างแล้ว มี

รายละเอียดดังนี้ 

 ๑. บริษัท/ห้าง................................... (ผู้เสนอราคาหมายเลข๑) เสนอราคาในใบเสนอราคา และใบแจ้ง

ปริมาณและราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ................................. บาท เป็นราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมทั้งภาษีอากรอ่ืนๆ และ

ค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ปฏิบัติถูกต้องตามเงื ่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กำหนดยืนราคาเป็น

ระยะเวลา ......... วัน นับแต่วันเสนอราคา (ครบกำหนดยืนราคาวันที่ .........................) และกำหนดส่งมอบงานตาม

เอกสารประกวดราคาจ้าง โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน .......... วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา หรือวันที่ได้รับ

หนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่มทำงาน  

 2. บริษัท/ห้าง.......................... (ผู ้เสนอราคาหมายเลข 2) เสนอราคาในใบเสนอราคา และใบแจ้ง

ปริมาณและราคาเป็นเงินทั้งสิ้น ..................................... บาท เปน็ราคารวมภาษีมูลค่าเพ่ิมรวมท้ังภาษีอากรอ่ืนๆ  

และค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้แล้ว ปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ....................

(ระบุรายละเอียด).............................................................. กำหนดยืนราคาเป็นระยะเวลา ......... วัน  
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นับแต่วันเสนอราคา (ครบกำหนดยืนราคาวันที่ .........................) และกำหนดส่งมอบงานตามเอกสารประกวดราคา

จ้าง โดยครบถ้วนถูกต้องภายใน .......... วัน นับถัดจากวันลงนามสัญญา หรือวันที่ได้รับหนังสือแจ้งจากกรมให้เริ่ม

ทำงาน 

 ดังนั้น มีผู้เสนอราคาที่ปฏิบัติถูกต้องตามเงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน....ราย ดังนี้ 

 ๑.  บริษัท/ห้าง......................................   (ผู้เสนอราคาหมายเลข 1) 

 ๒.  บริษัท/ห้าง....................................    (ผู้เสนอราคาหมายเลข 2) 

และปฏิบัติไม่ถูกต้องตามเง่ือนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน..........รายดังนี้ 

 ๑.  บริษัท/ห้าง......................................   (ผู้เสนอราคาหมายเลข 1) 

 ๒.  บริษัท/ห้าง....................................    (ผู้เสนอราคาหมายเลข 2) 

 การพิจารณาราคาครั้งนี้  ได้ใช้เกณฑ์การพิจารณาราคารวม ตามเงื่อนไขประกวดราคา ข้อ 6.1 

คณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้พิจารณาราคาของผู้เสนอราคาที่ปฏิบัติถูกต้องตาม

เงื่อนไขเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ปรากฏผลการเสนอราคาบริษัท/ห้าง....................... .....(ผู้เสนอราคา

หมายเลข.......) ซึ่งเป็นผู้เสนอราคาต่ำสุด เป็นเงินทั้งสิ้น .......................... บาทคณะกรรมการได้มีหนังสือที่

.............................ลงวันที่............................ ให้บริษัท /ห้าง ชี้แจงและยืนยันความสามารถการก่อสร้างในราคาค่า

ก่อสร้างที่ได้เสนอดังกล่าว และบริษัท/ห้างมีหนังสือลงวันที่.....................แจ้งว่า.........เช่น บริษัทขอยืนยันความ

พร้อมในการทำงานโครงดังกล่าวทั้งทางด้านเครื่องมือ เครื่องจักร ด้านบุคลากรและความพร้อมในทุกด้าน ซึ่ง

สามารถทำงานดังกล่าวให้แล้วเสร็จตามสัญญาได้ภายในระยะเวลาที่กำหนด..........”คณะกรรมการได้ตรวจสอบ

ราคาและใบแจ้งปริมาณงานของบริษัท พร้อมทั้งเปรียบเทียบราคาที่บริษัท/ห้างเสนอกับราคากลางของทาง

ราชการแต่ละรายการแล้ว ปรากฏว่าทุกรายการไม่สูงกว่าราคากลาง คณะกรรมการพิจารณาแล้วเห็นสมควรรับ

ราคาจาก บริษัท/ห้าง..............................  ในราคาค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น ............................... บาท ต่ำกว่า

วงเงินงบประมาณเป็นเงิน ..................................บาท (.....(ราคางบประมาณ)..... .......(ราคาที่เสนอ)..................) 

คิดเป็น ...............% และต่ำกว่าราคากลางเป็นเงิน ............................ บาท (...(ราคากลาง).......–......(ราคาที่

เสนอ).....) คิดเป็น...........% ของราคากลาง และคิดเป็น ...........% ของผลประกวดราคา กำหนดยืนราคาเป็น

ระยะเวลา ........... วัน นับแต่วันยืนยันราคาสุดท้าย (ครบกำหนดยืนราคาวันที่ .............................) และกำหนดส่ง

มอบงานตามเอกสารประกวดราคาจ้างโดยครบถ้วนถูกต้องภายใน ........................ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือ

แจ้งจากกรมให้เริ่มทำงาน  

อนึ่ง สำหรับผลการประกวดราคาคราวนี้ต่ำกว่าราคากลางเกินกว่าร้อยละ ๑๕  คณะกรรมการ   

จึงได้มีหนังสือที่....................................ลงวันที่...................................ให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางพิจารณา 

ทบทวนความถูกต้องของราคากลาง ซึ่งคณะกรรมการกำหนดราคากลางได้มีหนังสือที่ ...................... ..................

ลงวันที่ ................................................ ชี้แจงว่า “……….เช่น คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้คำนวณโดยใช้

หลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางของงานก่อสร้างของทางราชการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 

2555” 
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จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาทั้งนี้เป็นอำนาจของ........................... .............................................  

ตามคำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาที่.......................ลงวันที่............................. ................... 

 

 

 (ลงชื่อ)……………………………………………ประธานกรรมการ 

                                                               (.........................................). 

  (ลงชื่อ)………………………………..………… กรรมการ 

                                                               (........................................) 

                                                   (ลงชื่อ).................................................กรรมการ 

                                                               (........................................) 
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ที่ ศธ......................  ..............................................  

                                                                 วันที.่.............................................. 

เรื่อง   แจ้งผลผู้ชนะการประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   

งานซื้อ/จ้าง.................................................................................. 

เรียน  กรรมการผู้จัดการ บริษัท/หุ้นส่วนผู้จัดการ ห้าง/ผู้จัดการ ร้าน............................................ 

อ้างถึง  ประกาศประกวดราคา กรม/จังหวัด/สำนักงาน.................................. ลงวันที่..................................  

  ตามประกาศประกวดราคาที่อ้างถึง  กรม/จังหวัด/สำนักงาน................................................. ..... 

ได้ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  งานซื ้อ/จ้าง........................... 

.....................................................................ลงวันที่.............................................เลขที่โครงการ................................

วงเงินงบประมาณ.................................บาท กำหนดวันเสนอราคายื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ในวันที่...................................ตั้งแต่เวลา๐๘ .๓๐น. ถึง๑๖.๓๐น. นั้น 

  บัดนี้  กรม/จังหวัด/สำนักงาน......................................................... ได้อนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจ้าง จาก 

บร ิษ ัท/ห้าง/ร ้าน..... ...... ........ ....... ...... ....... ....... ....... . ในวงเง ิน..... ....... ...... ....... ................บาท 

(.....................................................)เนื่องจาก เป็นผู้เสนอราคาที่ยื่นเอกสารเสนอราคาครบถ้วน ถูกต้อง มีคุณสมบัติ

และข้อเสนอทางด้านเทคนิคหรือเสนอพัสดุที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่ครบถ้วน ถูกต้องตามเงื่อนไข

ประกวดราคา และ*เสนอราคาต่ำสุด  (กรณีเกณฑ์ราคา) ....**เป็นผู้เสนอราคาที่ได้คะแนนรวมสูงสุด  (กรณีเกณฑ์ 

Price Performance)ทั้งนี้ หากประสงค์จะคัดค้านผลการพิจารณาผู้ชนะการเสนอราคาก็ให้อุทธรณ์ต่อ.........(ระบุ

ชื่อส่วนราชการที่จัดหาพัสดุนั้น)...... ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหนังสือฉบับนี้ ตามนัยพระราชบัญญัติวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครอง พ.ศ.2539 

 จึงแจ้งมาเพ่ือโปรดทราบ   

ขอแสดงความนับถือ 

 

(..........................................) 

(หัวหน้าหน่วยงาน) 

................................... 

โทรศัพท์     

โทรสาร 
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ปริ้นในระบบ แต่ต้องเพ่ิม      ข้อความ  และลงนามด้านล่างทุกแผ่น 

 

 

 

 

แบบสัญญาจ้าง 

 สัญญาเลขท่ี ………………….. 

สัญญาฉบับนี้ทำขึ้นณ ………………………………………………………………………… ตำบล/แขวง 

……………………………. อำเภอ/เขต ………….…………… จังหวัด ……………….……… เมื่อวันที่ ……….… เดือน 

……………………………… พ.ศ. …………….. ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย นาย/นาง/

นางสาว.........................…. สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง ผู้รับมอบอำนาจจากสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่  1340/2560 สัง่ 

ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2560ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง”  ฝ่ายหนึ่ง  กับ …………………*……………… ซ่ึง

จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ  …………………………………………………… มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขท่ี ……………… ถนน 

………………………………….. ตำบล/แขวง  ………………………. อำเภอ/เขต ………………….. จังหวัด ……………………… 

โดย ………………….. ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล  ปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วน

บริษัท ………………………….....……………… ลงวันที่ ………………………………… ( และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่ 

……………..………... …………..** )  แนบท้ายสัญญานี้  ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า  “ผู้รับจ้าง”    อีกฝ่ายหนึ่ง 

คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ข้อตกลงว่าจ้าง 

 ผู้ว่าจ้างตกลงจ้าง  และผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน ……………...…………..……… 

……………………………………………………………………………………………………….……….. ณ ……………………………………… 

ตำบล/แขวง …………………… อำเภอ/เขต ……….…………….. จังหวัด ………………..……… ตามข้อกำหนดและเงื่อนไข

แห่งสัญญานี้ รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา 

  ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงาน  และวัสด ุเครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่าง ๆ ชนิด

ดีเพ่ือใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้ 

*  ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นนิติบุคคลธรรมดา ให้ใช้ข้อความว่า "กับ ……………………………….. บ้านเลขท่ี ……...……….. 

ถนน ………………….. ตำบล/แขวง ………………. อำเภอ/เขต …………………… จังหวัด …..………… ซึ่งต่อไปในสัญญา

นี้เรียกว่า "ผู้รับจ้าง" อีกฝ่ายหนึ่ง 

**  ตัดออกหรือใส่ไว้ตามแต่ละกรณี ( ทั้งกรณีท่ีเป็นนิติบุคคลหรือบุคคลธรรมดา ) 

 



69 
 

ข้อ 2. เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา* 

 เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้ 

 2.1 ผนวก 1 ………………(รูปแบบ)….………….……… จำนวน ………หน้า 

 2.2 ผนวก 2 ……………(รายการละเอียด)………………   จำนวน ……….หน้า 

 2.3 ผนวก 3…………(บัญชีรายการก่อสร้าง)…………….   จำนวน ……….หน้า 

 2.4 ผนวก 4……………(ใบเสนอราคา)………………….   จำนวน ……… หน้า 

 2.5 ผนวก 5………(รายการเกี่ยวกับสถานที่ก่อสร้าง)……. จำนวน  …..…. หน้า 

 2.6 ผนวก 6…(เงื่อนไข หลักเกณฑ์  ประเภทงานก่อสร้าง  สูตรและวิธีการคำนวณ 

  ……………ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้)………… จำนวน ……...  หน้า 

 2.7 ผนวก 7………………………ฯลฯ………………….  จำนวน …..…..  หน้า 

 ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความในสัญญานี้

บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเองผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง 

ข้อ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา 

 ในขณะทำสัญญานี้  ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น…………………………………….. เป็นจำนวน

เงิน …………………… บาท  ( ………………ตัวอักษร…….…………… )  มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการ

ปฏิบัติตามสัญญานี้ 

 หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ตามวรรคหนึ่ง  ผู้ว่าจ้างจะคืนให้เมื่อผู้รับจ้างพ้น        ข้อ

ผูกพันตามสัญญานี้แล้ว 

ข้อ 4. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน 

 ผู้ว่าจ้างตกลงจ่าย และผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน ……..……………….. บาท        ( 

………………ตัวอักษร…….…………… )  ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน ……………… บาท  ตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ  

และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้วโดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์และกำหนดการจ่ายเงินเป็นงวด ๆ  ดังนี้ 

 งวดที่ 1 เป็นจำนวนเงิน ……………… บาท ( ………………ตัวอักษร…………)  เมื่อผู้รับจ้างได้

ปฏิบัติงาน ……………………………… ให้แล้วเสร็จภายใน …………. วัน 

 

 

*  เอกสารที่เป็นรายละเอียดเกี่ยวข้องกับแบบรูปรายการ  รวมทั้งหนังสือสำนักงบประมาณที่เกี่ยวข้องให้นำมาเป็น

เอกสารแนบท้ายสัญญา  ซึ่งผู้ว่าจ้าง  ผู้รับจ้าง  ต้องลงนามเหมือนกับสัญญาจ้างด้วย 
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 งวดที่ 2 เป็นจำนวนเงิน ……………… บาท ( ………………ตัวอักษร……..……)  เมื่อผู้รับจ้าง

ได้ปฏิบัติงาน ……………………………… ให้แล้วเสร็จภายใน …………. วัน 

 งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน ……………… บาท ( …………ตัวอักษร…..……..… )  

เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้แล้วเสร็จเรียบร้อยแล้วตามสัญญา   รวมทั้งทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด

เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ  18 

 การจ่ายเงินตามเงื ่อนไขแห่งสัญญานี้   ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ   

ผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร .................................... สาขา ...................................... ชื่อบัญชี ............ ..................................

เลขที่บัญชี ........................................................ ทั้งนี้ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้ รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการ

อ่ืนใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ  

ข้อ  5. กำหนดเวลาแล้วเสร็จ  และสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา 

 ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานท่ีรับจ้างภายในวันที่ …..…… เดือน …………………………… พ.ศ. ……….. 

และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในวันที่ …. …… เดือน ……….…...……..… พ.ศ. ……….. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ

ทำงานภายในกำหนดเวลา  หรือไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา  หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่

สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนดเวลา  หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิด

สัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็นผู้ล้มละลาย  หรือเพิกเฉยไม่ปฏิบัติตามคำสั่งคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือ     

ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่งได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่ จะบอกเลิกสัญญานี้ได้  และ  

มีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย 

 การที่ผู ้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น  ไม่เป็นเหตุให้ผู ้รับจ้างพ้นความ

รับผิดชอบตามสัญญา 

ข้อ 6. ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง 

 เมื่องานเสร็จสมบูรณ์  และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู ้รับจ้าง  หรือผู้รับจ้างรายใหม่       

ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ  5  หากมีเหตุชำรุดบกพร่อง  หรือเสียหายเกิดขึ้นจากงานจ้างนี้  ภายใน 

กำหนด ….2…. ปี ……………  เดือน  นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้น

เกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้าง   อันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง  หรือทำไว้ไม่เรียบร้อย  หรือทำไม่ถูกต้อง

ตามาตรฐานแห่งหลักวิชา  ผู้รับจ้างจะต้องรีบทำการแก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยโดยไม่ชักช้า  โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องออก

เงินใด ๆ  ในการนี้ทั้งสิ้น  หากผู้รับจ้างบิดพลิ้วไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด ……. วัน  นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง

เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง  หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้  ผู้ว่าจ้างมีสิ ทธิ   

ที่จะทำการนั้นเอง  หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นโดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่าย 
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ข้อ 7. การจ้างช่วง 

 ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมด หรือบางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกต่อหนึ่งโดยไม่ได้

รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน ทั้งนี้ นอกจากในกรณีที่สัญญานี้จะได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น  ความ

ยินยอมดังกล่าวนั้นไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างหลุดพ้นจากความรับผิดชอบ  หรือพันธะหน้าที่ตามสัญญานี้ และผู้รับจ้าง

จะยังคงต้องรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเล่อของผู้รับจ้างช่วง หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้าง

ช่วงนั้นทุกประการ 

ข้อ 8. การควบคุมงานของผู้รับจ้าง 

 ผู้รับจ้างต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ด้วยประสิทธิภาพ   และความชำนาญ  และ

ในระหว่างทำงานที่รับจ้างจะต้องจัดให้มีผู้แทนซึ่งทำงานเต็มเวลาเป็นผู้ควบคุมงาน    ผู้ควบคุมงานดังกล่าวจะต้อง

เป็นผู้แทนได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง  คำสั่ง  หรือคำแนะนำต่าง ๆ  ที่ได้แจ้งแก่ผู้แทนผู้ได้รับมอบอำนาจนั้นให้

ถือว่าเป็นคำสั่ง หรือคำแนะนำที่ได้แจ้งแก่ผู้รับจ้าง  การแต่งตั้งผู้ควบคุมงานนั้นจะต้องทำเป็นหนังสือ  และต้อง

ได้รับความเห็นชอบจากผู้ว่าจ้าง  การเปลี่ยนตัว  หรือการแต่งตั้งผู้ควบคุมงานใหม่จะกระทำมิได้หากไม่ได้รับความ

เห็นชอบจากผู้ว่าจ้างก่อน 

 ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัวผู้แทนได้รับมอบอำนาจนั้น โดยแจ้งเป็นหนังสือไปยัง ผู้รับ

จ้าง และผู้รับจ้างจะต้องทำการเปลี่ยนตัวโดยพลัน โดยไม่คิดราคาเพิ่มหรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอัน

เนื่องมาจากเหตุนี้ 

ข้อ 9. ความรับผิดของผู้รับจ้าง 

 ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่ออุปัทวเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ

ปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และจะต้องรับผิดต่อความเสียหายจากการกระทำของลูกจ้างของผู้รับจ้าง 

 ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแก่งานที่ผู ้ร ับจ้างได้ทำขึ ้นแม้จะเกิดขึ ้นเพราะเหตุสุ ดวิสัย 

นอกจากกรณีอันเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้างผู้รับจ้างจะต้องรับผิดโดยซ่อมแซมให้คืนดี หรือเปลี่ยนให้ใหม่โดย

ค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลงเมื่อผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานครั้ง

สุดท้าย ซึ่งหลังจากนั้นผู้รับจ้างคงต้องรับผิดเพียงในกรณีชำรุดบกพร่องหรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ 6  เท่านั้น 

ข้อ 10. การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง 

 ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลาที่ผู้รับจ้าง

ได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว 

 ถ้าผู้รับจ้างไม่จ่ายเงินค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่นใดแก่ลูกจ้างดังกล่าวในวรรคแรกผู้ว่าจ้าง      

มีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่าผู้ว่าจ้างได้

จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว 
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 ผู้รับจ้างจะต้องจัดให้มีประกันภัยสำหรับลูกจ้างทุกคนที่จ้างมาทำงานโดยให้ครอบคลุมถึง

ความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้างรวมทั้งผู้รับจ้างช่วงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหมทดแทนได้

ตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุปัทวเหตุหรือภยันตรายใด ๆ ต่อลูกจ้าง หรือบุคคลอื่นที่ผู้รับจ้างหรือผู้รับจ้างช่วงจ้างมา

ทำงาน ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบกรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวพร้อมทั้งหลักฐานการชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้าง 

เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง 

ข้อ 11. การตรวจงานจ้าง 

 ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาเพ่ือควบคุม

การทำงานของผู้รับจ้าง กรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้นมีอำนาจเข้าไปตรวจการ

งานในโรงงานและสถานที่ที่กำลังก่อสร้างได้ทุกเวลาและผู้รับจ้างจะต้องอำนวยความสะดวกและให้ความช่วยเหลือ

ในการนั้นตามสมควร 

 การที่มีกรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาหาทำให้ผู้รับจ้างพ้นความ

รับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อหนึ่งข้อใดไม่ 

ข้อ 12. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน 

 ผู้รับจ้างจะต้องรับรองว่าได้ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูปรายการละเอียดโดย      

ถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาด หรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการทางวิศวกรรม

หรือทางเทคนิคผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจ้างหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัท    

ที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง เพ่ือให้งานแล้วเสร็จบริบูรณ์โดยจะคิดค่าใช้จ่ายใด ๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้างไม่ได้ 

ข้อ 13. การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง 

 ผู้รับจ้างตกลงว่า กรรมการตรวจการจ้าง ผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง

มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือให้เป็นไปตามเอกสารสัญญา และมีอำนาจที่จะสั่งให้แก้ไขเปลี่ยนแปลง

เพิ่มเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการตรวจการจ้างผู้ควบคุมงาน 

หรอืบริษัทที่ปรึกษามีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดกิจการนั้นชั่วคราวได้ ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอ

ขยายวันทำการออกไปมิได้ 

ข้อ 14. งานพิเศษและการแก้ไขงาน 

ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้ หรือรวมอยู่ในเอกสารสัญญา หากงานพิเศษนั้น ๆอยู่

ในขอบข่ายทั่วไปแห่งวัตถุประสงค์ของสัญญานี้ นอกจากนี้ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูป

และข้อกำหนดต่าง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วยโดยไม่ทำให้สัญญาเป็นโมฆะแต่อย่างใด 
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 อัตราค่าจ้างหรือราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ให้กำหนดใช้สำหรับงานพิเศษ หรืองานที่

เพิ่มเติมขึ้น หรือตัดทอนลงทั้งปวงตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง หากในสัญญาไม่ได้กำหนดไว้ถึงอัตราค่าจ้างหรือราคาใด 

ๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิเศษหรืองานที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว ผู้ว่าจ้างและผู้รับจ้างจะได้ตกลงกันที่จะกำหนดอัตรา

หรือราคา รวมทั้งการขยายระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู ้ว่าจ้างจะ

กำหนดอัตราจ้างหรือราคาตายตัวตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตาม

คำสั่งของผู้ว่าจ้าง 

ข้อ 15. ค่าปรับ 

 หากผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญา และผู้ว่าจ้างยัง

มิได้บอกเลิกสัญญาผู้รับจ้างจะต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินวันละ……………บาท และจะต้องชำระ

ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานในเมื่อผู้ว่าจ้างต้องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่อหนึ่งเป็นจำนวนเงินวันละ….…บาท นับถัด

จากวันที่กำหนดแล้วเสร็จตามสัญญาหรือวันที่ผู้ว่าจ้างได้ขยายให้จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริงนอกจากนี้ผู้รับจ้าง

ยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและ

ค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย 

 ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้นหากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ

ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาและใช้สิทธิตามข้อ  16  ก็ได้ และถ้าผู้ว่าจ้างได้แจ้งข้อ

เรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้วผู้ว่าจ้างมีสิทธิ์ที่จะปรับผู้รับจ้าง

จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย 

ข้อ 16. สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา 

 ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญาผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นต่อ

จนแล้วเสร็จได้ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้นต่อมีสิทธิใช้เครื่องใช้ในการก่อสร้างสิ่งที่สร้างขึ้นชั่วคราวสำหรับงาน

ก่อสร้างและวัสดุต่างๆซึ่งเห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีจะเห็นสมควร 

 ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาทั้ งหมด หรือบางส่วน

ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้นผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสียหายซึ่งเป็นจำนวนเกินกว่าหลักประกันการ

ปฏิบัติงาน และค่าเสียหายต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จตามสัญญา

และค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถ้ามี)    ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจำนวนเงินใด ๆ ที่จะ

จ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้ 

 ข้อ 17.การกำหนดค่าเสียหาย 

 ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้รับจ้างตามสัญญานี้  ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะหักเอาจาก

จำนวนเงินค่าจ้างที่ค้างจ่ายหรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตาม

สัญญาก็ได ้
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 หากมีเงินค่าจ้างตามสัญญาที่หักไว้จ่ายเป็นค่าปรับ และค่าเสียหายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด  

ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด 

 ข้อ 18.การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย 

 ผู้รับจ้างจะต้องรักษาบริเวณสถานที่ปฏิบัติงานตามสัญญานี้ รวมทั้งโรงงานหรือสิ่งอำนวย

ความสะดวกในการทำงานของผู้รับจ้าง ลูกจ้าง ตัวแทน หรอืของผู้รับจ้างช่วงให้อยู่ในความสะอาด ปลอดภัยและ มี

ประสิทธิภาพในการใช้งานตลอดระยะเวลาการจ้าง และเมื่อทำงานเสร็จสิ้นแล้วจะต้องขนย้ายบรรดาเครื่องใช้ใน

การทำงานจ้างรวมทั้งวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งก่อสร้างชั่วคราวต่าง ๆ (ถ้ามี)  ทั้งจะต้องกลบเกลี่ยพ้ืนดินให้ 

เรียบร้อยเพ่ือให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที 

 ข้อ 19.การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา 

 ในกรณีที่เหตุสุดวิสัย หรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่าย   

ผู้ว่าจ้างหรือพฤติการณ์อันหนึ่งอันใดที่ผู้รับจ้างไม่ต้องรับผิดตามกฎหมายทำให้ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้ว

เสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐาน

เป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพ่ือขอขยายเวลาทำงานออกไปภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลงถ้าผู้รับ

จ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ์เรียกร้องในการที่จะขอขยายเวลาทำงาน

ออกไปไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง ซึ่งมีหลักฐาน

ชัดแจ้ง หรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้นการขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของผู้ว่าจ้าง

ที่จะพิจารณาตามที่เหน็สมควร 

ข้อ 20.การใช้เรือไทย 

 ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศรวมทั้ง

เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเองหรือ

นำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถ้าสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดิน

อยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนดผู้รับจ้างต้องจัดการให้

สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะ

ได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการพาณิชยนาวีก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนที่มิใช่เรือไทย หรือ

เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือสั่งซื้อ

สิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบ FOB  CFR CIF  หรือแบบอ่ืน 

ใดในการส่งมอบงานตามสัญญาให้แก่ผู ้ว่าจ้าง ถ้างานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรกผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตรา       

ส่ง (Bill of lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้นซึ ่งแสดงว่าได้บรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีส ิทธิ  

เช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย 
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 ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือ

ที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการ

ส่งเสริมการพาณิชยนาวีให้บรรทุกของโดยเรืออ่ืนได้ หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจาก

การไม่บรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้าง

ด้วย 

 ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในสองวรรคข้างต้นให้แก่ผู้ว่า

จ้างแต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อน โดยยังไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิรับงาน  ดังกล่าวไว้ก่อน 

และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้ 

ข้อ 21 มาตรฐานฝีมือช่าง 

 ผู้รับจ้างตกลงเป็นเงื่อนไขสำคัญว่า  ผู้รับจ้างจะต้องมีและใช้ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐาน    

ฝืมือช่างจากคณะกรรมการกำหนดมาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน สถาบันของทางราชการหรือสถาบันของ

เอกชนที่ทางราชการรับรอง หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช . ปวส. และปวท. หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษา      

ที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละสิบของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่าง

น้อย 1 คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้ 

 21.1 สาขาช่างเชื่อมไฟฟ้า 

 21.2 สาขาช่างเชื่อมแก๊ส 

 21.3 สาขาช่างติดตั้งและเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร 

 21.4 สาขาช่างไม้ (ก่อสร้าง) 

 21.5 สาขาช่างท่อและสุขภัณฑ์ 

 21.6 สาขาช่างก่ออิฐ 

 21.7 สาขาช่างฉาบปูน 

ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมด  โดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง และระดับช่าง  พร้อมกับระบุ

รายชื่อช่างที่ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่าง หรือผู้มีวุฒิบัตรดังกล่าวในวรรคแรกนำมาแสดงพร้อม  

หลักฐานต่าง ๆ   ต่อคณะกรรมการตรวจการจ้าง หรือผู้ควบคุมงาน   ก่อนเริ่มลงมือทำงาน  และพร้อมที่จะให้ 

ผู้ว่าจ้าง  หรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาการทำงานตามสัญญานี้ของผู้รับจ้าง 

ข้อ 22 ผู้รับจ้างต้องจัดทำ และติดตั้งแผ่นป้ายแสดงรายละเอียดเกี่ยวกับงานก่อสร้างไว้ ณ 

บริเวณท่ีก่อสร้างตามแบบที่แนบท้ายสัญญานี้ โดยมีรายการในการประกาศดังนี้ 

 22.1 ชื่อหน่วยงานเจ้าของโครงการ ( ระบุชื่อโรงเรียนต่อด้วยชื่อสำนักงานฯ )   

สถานที่ติดต่อ และหมายเลขโทรศัพท์ 

 22.2 ประเภท  และชนิดของสิ่งก่อสร้าง 

 22.3 ปริมาณงานก่อสร้าง 
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 22.4 ชื่อ  ที่อยู่  ผู้รับจ้าง  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

 22.5 ระยะเวลาเริ่มต้น  และระยะเวลาสิ้นสุด 

 22.6 วงเงินค่าก่อสร้าง 

 22.7 ชื่อเจ้าหน้าที่ของส่วนราชการผู้ควบคุมงาน  พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

 22.8 ชื่อวิศวกรของผู้รับจ้าง 

 22.9 ข้อความที่ระบุว่า  "กำลังก่อสร้างด้วยเงินภาษีอากรของประชาชน" 

 สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน   คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความ

โดยละเอียดตลอดแล้ว  จึงได้ลงลายมือชื่อ  พร้อมทั้งประทับตรา ( ถ้ามี )  ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยาน และคู่สัญญา

ต่างยืดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 

 

 (ลงชื่อ)……………………………………… ผู้ว่าจ้าง 

 (…………………………………….) 

 (ลงชื่อ)……………………………………… ผู้รับจ้าง 

 (……………………………………) 

 (ลงชื่อ)……………………………………… พยาน 

 (……………………………………) 

 (ลงชื่อ)………………………………………. พยาน 

 (……………………………………) 
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 (ใช้แนบท้ายสัญญาจ้างก่อสร้างทุกวิธี) 

เงื่อนไข  หลักเกณฑ์  ประเภทงานก่อสร้าง สูตรและวิธีการคำนวณ 

ที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได ้

…………………… 

ก. เงื่อนไขและหลักเกณฑ์ 

 1. สัญญาแบบปรับราคาได้นี ้ให้ใช้ทั ้งในกรณีเพิ ่มหรือลดค่างานจากค่างงานเดิมตามสัญญา        

เมื่อดัชนีราคา   ซึ่งจัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์มีการเปลี่ยนแปลงสูงขึ้นหรือลดลงจากเดิมขณะเมื่อวันเปิดซอง

ประกวดราคา  สำหรับกรณีท่ีจัดจ้างโดยวิธีอ่ืนให้ใช้วันเปิดซองราคาแทน 

 2. การขอเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างตามสัญญาแบบปรับราคาได้นี้เป็นหน้าที่ของผู้รับจ้างที่จะต้อง

เรียกร้องภายในกำหนด  90  วัน  นับตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานงวดสุดท้าย  หากพ้นกำหนดนี้แล้วผู้รับจ้าง

ไม่มีสิทธิที่จะเรียกร้องเงินเพิ่มค่างานก่อสร้างจากผู้ว่าจ้างได้อีกต่อไป  และในกรณี ที่ผู้ว่าจ้างจะต้องเรียกเงินคืน

จากผู้รับจ้าง   ให้ผู้ว่าจ้างที่เป็นคู่สัญญารีบเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างโดยเร็ว หรือให้หักค่างานของงวดต่อไป หรือให้

หักเงินจากหลักประกันสัญญาแล้วแต่กรณี 

 3.  การพิจารณาคำนวณเงินเพิ่มหรือลด  และการจ่ายเงินเพิ่มหรือเรียกเงินคืนจากผู้รับจ้างตาม

เงื่อนไขของสัญญาแบบปรับราคาได้ต้องได้รับการตรวจสอบและเห็นชอบจากสำนักงบประมาณ และให้ถือการ

พิจารณาวินิจฉัยของสำนักงบประมาณเป็นที่สิ้นสุด 

ข. ประเภทงานก่อสร้างและสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 

 1. ในการพิจารณาเพ่ิม  หรือลดราคาค่างานจ้างเหมาก่อสร้างให้คำนวณตามสูตรดังนี้ 

P   =     (PO)   x   (K) 

กำหนดให้ P = ราคาค่างานต่อหน่วยหรือราคาค่างานเป็นงวดที่จะต้องจ่ายให้ผู้รับจ้าง 

 PO = ราคาค่างานต่อหน่วยที่ผู ้รับจ้างประมูลได้หรือราคาค่างานเป็นงวด ซึ่งระบุไว้ในสัญญา

แล้วแต่กรณี 

 K = ESCALATION  FACTOR  ที่หักด้วย  4%  เมื่อต้องเพ่ิมค่างาน หรือบวกเพ่ิม 4%  เมื่อต้อง

เรียกค่างานคืน 

 2. ประเภทงานก่อสร้าง และสูตรที่ใช้ในการคำนวณครั้งนี้   ให้เป็นไปตามรายละเอียดที่แจ้งไว้ใน

แบบรูปและรายการก่อสร้าง  ดังนี้ 

 รายการ ก่อสร้างอาคาร ประเภทงาน อาคาร* 

  *สูตร K  =  0.25 + 0.15 It / Io  + 0.10Ct / Co  +  0.40 Mt  /  Mo + 0.10 St / So 

 

 

 
ใชส้ าหรับงานจา้งก่อสร้างประเภทอาคาร หากเป็นงานก่อสร้างประเภทอ่ืน เช่นการก่อสร้างเขื่อนตอ้งใชสู้ตรอ่ืน และ 

ให้ปรับช่ือรายการ และประเภทงาน 
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ค. วิธีการคำนวณที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้ 

 1. การคำนวณค่า  K  จากสูตรตามลักษณะงานนั้น ๆ ให้ใช้ตัวเลขดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างของ

กระทรวงพาณิชย์  โดยใช้ฐานของปี  2530  เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ 

 2. การคำนวณค่า  K  สำหรับกรณีที่มีงานก่อสร้างหลายประเภทรวมอยู่ในสัญญาเดียวกัน จะต้อง

แยกค่างานก่อสร้างแต่ละประเภทให้ชัดเจนตามลักษณะของงานนั้นและให้สอดคล้องกับสูตรที่ได้กำหนดไว้ 

 3. การคำนวณหาค่า   K  กำหนดให้ใช้เลขทศนิยม  3  ตำแหน่งทุกขั้นตอนโดยไม่มีการปัดเศษ  

และกำหนดให้ทำเลขสัมพันธ์ (เปรียบเทียบ)  ให้เป็นผลสำเร็จก่อนแล้วจึงนำผลลัพธ์ไปคูณกับตัวเลขคงที่หน้าเลข

สัมพันธ์นั้น 

 4. ให้พิจารณาเงินเพิ่มหรือลดราคาค่างานจากราคาที่ผู้รับจ้างทำสัญญาตกลงกับผู้ว่าจ้างเมื่อค่า     

K    ตามสูตรสำหรับงานก่อสร้างนั้น ๆในเดือนที่ส่งมอบงานมีค่าเปลี่ยนแปลงไปจากค่า K เดือนเปิดซองราคา

มากกว่า  4%  ขึ้นไป โดยนำเฉพาะส่วนที่เกิน  4%  มาคำนวณปรับเพิ่มหรือลดค่างานแล้วแต่กรณี  (โดยไม่คิด 

4% แรกให้) 

 5. ในกรณีที่ผู ้รับจ้างไม่สามารถทำการก่อสร้างให้แล้วเสร็จ  ตามระยะเวลาในสัญญาโดยเป็น

ความผิดของผู้รับจ้างค่า  K  ตามสูตรต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้ในการคำนวณค่างานให้ใช้ค่า K ของเดือนสุดท้ายตาม

อายุสัญญาหรือค่า K      ของเดือนที่ส่งมอบงานจริงแล้วแต่ว่าราคาค่า  K  ตัวใดจะมีค่าน้อยกว่า 

 6. การจ่ายเงินแต่ละงวดให้จ่ายค่าจ้างงานที่ผู้รับจ้างทำได้แต่ละงวดตามสัญญาไปก่อนส่วนค่างาน

เพ่ิมหรือ  ค่างานลดลงซึ่งจะคำนวณได้ต่อเมื่อทราบดัชนีราคาวัสดุก่อสร้างซึ่งนำมาคำนวณหาค่า K  ของเดือนที่ส่ง

มอบงานนั้น   ๆ  เป็นที่แน่นอนแล้ว  เมื่อคำนวณเงินเพิ่มได้ให้ขอทำความตกลงเรื่องการเงินกับสำนักงบประมาณ 

ดัชนีราคาที่ใช้คำนวณตามสูตรที่ใช้กับสัญญาแบบปรับราคาได้จัดทำขึ้นโดยกระทรวงพาณิชย์ 

K = ESCALATION  FACTOR 

It = ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

Io = ดัชนีราคาผู้บริโภคท่ัวไปของประเทศในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 

Ct = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

Co = ดัชนีราคาซีเมนต์ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 

Mt = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

Mo  = ดัชนีราคาวัสดุก่อสร้าง (ไม่รวมเหล็กและซีเมนต์) ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 

St = ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

So = ดัชนีราคาเหล็กในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 

Gt = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

Go = ดัชนีราคาเหล็กแผ่นเรียบที่ผลิตในประเทศในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 
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At = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

Ao = ดัชนีราคาแอสฟัลท์ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 

Et = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

Eo = ดัชนีราคาเครื่องจักรกลและบริภัณฑ์ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 

Ft = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

Fo = ดัชนีราคาน้ำมันดีเซลหมุนเร็วในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 

ACt = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหินในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

Aco = ดัชนีราคาท่อซีเมนต์ใยหินในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 

PVCT  = ดัชนีราคาท่อ  PVC  ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

PVCO = ดัชนีราคาท่อ  PVC  ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 

GIPT = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสีในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

GIPO = ดัชนีราคาท่อเหล็กอาบสังกะสีในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 

Pet = ดัชนีราคาท่อ  HYDENSITY  POLYETHYLENE   ในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

Peo = ดัชนีราคาท่อ HYDENSITY  POLYETHYLENE ในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 

Wt = ดัชนีราคาสายไฟฟ้าในเดือนที่ส่งงานแต่ละงวด 

Wo = ดัชนีราคาสายไฟฟ้าในเดือนที่เปิดซองประกวดราคา 

 

 ลงชื่อ …………………………………………… ผู้ว่าจ้าง 

 (…………………………………………..) 

 ลงชื่อ …………………………………………… ผู้รับจ้าง 

 (………………………………………….) 

 ลงชื่อ …………………………………………… พยาน 

 (………………………………………….) 

 ลงชื่อ …………………………………………… พยาน 

 (…………………………………………) 

 ลงชื่อ …………………………………………… พยาน 

  (……………………………………….) 
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน  

ชื่อเอกสาร       : การตรวจสอบพัสดุประจำปี 

 

 

 

 

 
 

นางสมจิตต์ ใจจ้อง 

ผู้รับผิดชอบ 

 

 



๘๑ 
 

 
การตรวจสอบพัสดุประจำปี 

 
ความเป็นมา 

การตรวจสอบพัสดุประจำปีเป็นส่วนหนึ่งในเรื่องการบริหารพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ. 2560 หมวด9 ส่วนที่ 3  การบำรุงรักษาการ 
ตรวจสอบข้อ 213 ที่กำหนดไว้ว่า “ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ ้นปีงบประมาณของทุกปีให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เป็น 
เจ้าหน้าที่ตามความจาเป็นเพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมาและตรวจนับพัสดุประเภท  
ทีค่งเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น 

ในการตรวจสอบตามวรรคหนึ่งให้เริ ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทาการวันแรกของ
ปีงบประมาณเป็นต้นไปว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่
มีพัสดุใดชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือสูญไปเพราะเหตุใดหรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป
แล้วให้เสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน  30 วันทำการนับแต่วันเริ่มดำเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น” 
 
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการตรวจสอบและการจาหน่ายพัสดุประจำปี 

1. หน้าที่ของผู้อำนวยการผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ 
1.1 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำป ี(1 คน) หรือในรูปคณะกรรมการ 

ตรวจสอบพัสดุประจำปีตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 โดยห้ามแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ (พัสดุ) เป็นกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำป ี

1.2 พิจารณารายงานผลการตรวจสอบจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำป ี
1.3 พิจารณาสั่งการให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไปได้กรณีเห็นได้อย่างชัดเจนว่าพัสดุ 

เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไปตามธรรมชาติ 
1.4 แต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ 

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 214 กรณีได้รับรายงานผลการตรวจสอบพัสดุ
ประจำปีและปรากฏว่ามีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป 

1.5 พิจารณารายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริงจากกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงตามข้อ 
1.4 ดังนี้ 

1.5.1 กรณีท่ีไม่ต้องหาตัวผู้รับผิดทางแพ่งสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสภาพ 
พัสดุและเสนอวิธีการจาหน่ายแล้วพิจารณาอนุมัติให้จาหน่ายรวมถึงสั่งการให้แจ้งกระทรวงการคลังและ
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินเพ่ือทราบต่อไป 

1.5.2 กรณีต้องหาตัวผู้รับผิดทางละเมิดหรือแพ่งให้แต่งตั้งคณะกรรมการ 
สอบสวนหาผู้รับผิดทางละเมิดหรือแพ่งตามกรณี 

2. หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ (พัสด)ุ 
2.1 จัดเตรียมบัญชีวัสดุหลักฐานการรับวัสดุเพื่อลงบัญชีวัสดุเช่นสำเนาใบส่งของ 

ใบตรวจรับพัสดุหลักฐานการจ่ายวัสดุไปให้ผู้เบิกได้แก่ใบเบิกพัสดุทะเบียนคุมทรัพย์สิน /ทะเบียนครุภัณฑ์
เดิมเอกสารแสดงที่มาของครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างได้แก่สำเนาสัญญาซื้อขายสัญญาจ้างใบตรวจรับพัสดุ 
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ใบตรวจรับงานจ้างเรื่องดำเนินการบริจาคครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้างหลักฐานการจ่ายพัสดุได้แก่ใบเบิก
พัสดุใบยืมพัสดุของหน่วยงานและเอกสารอื่นๆที่เกี ่ยวข้องให้ครบถ้วนเพื่อประกอบการตรวจสอบของ       
ผู้ตรวจสอบพัสดุประจำปีหรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามกรณ ี

2.2 อำนวยความสะดวกให้กับผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีโดยการชี้แจง 
ข้อมูลรายละเอียดวิธีดำเนินการช่วยเหลือในการจัดทำเอกสารแบบต่างๆที่ใช้ในการตรวจสอบพัสดุประจำป ี

2.3 เสนอความเห็นเกี่ยวกับวิธีการจำหน่ายพัสดุกรณีพัสดุชารุดเสื่อมสภาพเพ่ือให้ 
หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาสั่งการ 

2.4 จัดทำบันทึกข้อความเพ่ือเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการที่เก่ียวข้องกับการจำหน่ายพัสดุ 
ที่ชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน ให้หัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาอนุมัติและ     
ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง 

2.5 ทำการตัดจ่ายพัสดุตามท่ีได้รับการอนุมัติให้จำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
2.6 รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบพัสดุประจำปีเพื่อรายงานให้สำนักงาน 

ตรวจเงินแผ่นดิน  พร้อมทั้งรายงานส่วนราชการต้นสังกัด 
3. หน้าที่ของผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจาปี 

3.1 ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุของงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมปีก่อนถึงวันที่ 30 กันยายน 
ปีปัจจุบันว่าถูกต้องหรือไม่โดยดำเนินการในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณถัดไป (1 ตุลาคมปี
ปัจจุบัน) 

3.2 ตรวจนับจำนวนวัสดุคงเหลือของหน่วยงาน ณ วันที่ 30 กันยายนปีปัจจุบันเฉพาะ 
รายการวัสดุยังไม่เบิกไปใช้ว่ารายการและจำนวนคงเหลือถูกต้องตรงตามบัญชีวัสดุหรือไม่ 

3.3 ตรวจนับจำนวนครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดในหน่วยงาน ณ วันที่ 30 กันยายนปี 
ปัจจุบันว่าจำนวนครุภัณฑ์คงเหลือมีความถูกต้องครบถ้วนตามทะเบียนคุมทรัพย์สินที่ได้บันทึกไว้หรือไม่
และตรวจสอบสภาพของครุภัณฑ์ที่มีอยู่ทั้งหมดในหน่วยงานว่ามีความชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไปเพราะ
เหตุใดหรือมีพัสดุใดบ้างที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานอีกต่อไปด้วยสาเหตุใด 

3.4 จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจาปีต่อผู้แต่งตั้ง (หัวหน้าหน่วยงาน)  
ภายใน 30 วันทำการโดยนับตั้งแต่วันที่เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุตามที่กำหนดในระเบียบฯ(นับตั้งแต่
วันที ่1 ตุลาคม) 

4. หน้าที่ของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 
4.1 ตรวจสอบสภาพพัสดุที่ชำรุดเสื่อมสภาพสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน 

ต่อไปตามรายงานที่ผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีจัดทำว่าเป็นไปตามรายละเอียดที่เสนอ
หรือไม่ 

4.2 พิจารณาว่าพัสดุแต่ละรายการที่ชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไปนั้นเพราะสาเหตุใดและ 
ต้องมีผู้รับผิดทางละเมิดและแพ่งหรือไม่โดยสอบถามจากบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการใช้พัสดุนั้นและจะต้อง 
ตรวจสอบหลักฐานที่เกี่ยวข้องเช่นการซ่อมแซมบำรุงรักษาพัสดุนั้น 

4.3 กรณีท่ีต้องมีผู้รับผิดชอบทางละเมิดและแพ่งจะต้องรายงานผู้อานวยการสถานศึกษา 
ทราบเพ่ือสั่งการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดทางละเมิดและแพ่งของเจ้าหน้าที่ตามขั้นตอนที่
เกี่ยวข้องต่อไป 
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ขั้นตอนการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

 
ขั้นตอนดำเนินการ 

1. ให้หน่วยงานจัดทำคำสั่งแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีซึ่งมิใช่ 
เจ้าหน้าที่(พัสดุ) คนหนึ่งหรือหลายคนโดยทั่วไปมักแต่งตั้งหลายคนเป็นผู้ตรวจสอบพัสดุประจำปีหรือ
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามกรณ ี

2. ในขั้นตอนการดำเนินการตรวจสอบให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งตามข้อ 1 ดำเนินการ 
ตรวจสอบพัสดุงวดตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคมของปีก่อนจนถึงวันที่ 30 กันยายนของปีปัจจุบันโดยเริ่มทำการ
ตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณถัดไป (เดือนตุลาคมปีปัจจุบัน) และดำเนินการให้
แล้วเสร็จภายใน30 วันทาการดังนี้ 

2.1 ตรวจสอบการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่โดยทำการตรวจสอบจากหลักฐาน 
เอกสารดังนี้ 

(1) บัญชีวัสดุการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายถูกต้องครบถ้วนตรงตามหลักฐาน 
(2) ทะเบียนคุมทรัพย์สินมีการบันทึกรายการถูกต้องครบถ้วนมีการคำนวณ 

ค่าเสื่อมราคาถูกต้องตามหลักเกณฑ์และเป็นปัจจุบันหรือไม่ 
(3) มีหลักฐานการตรวจรับและใบส่งของหรือส่งมอบงานเรื่องรับบริจาค 

หลักฐานอื่นใดท่ีแสดงถึงการได้มาซึ่งพัสดุที่ทำการตรวจนับครบถ้วน 
(4) มีหลักฐานการเบิกพัสดุไปเพ่ือใช้งานครบถ้วนได้แก่ใบเบิกพัสดุใบยืมพัสดุ 

หรือบันทึกข้อความที่ระบุรายละเอียดการจัดสรรครุภัณฑ์ให้ฝ่ายต่างๆใช้งานและรับผิดชอบดูแลภายใน 
สถานศึกษา 

(5) มีหลักฐานการจำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 
2.2 ตรวจสอบพัสดุคงเหลือว่ามีตัวอยู่ตรงตามบัญชี/ทะเบียนหรือไม่หรือสูญไป 

เพราะเหตุใดโดย 
(1) ตรวจนับวัสดุคงเหลือเปรียบเทียบกับบัญชีวัสดุคงเหลือ 
(2) ตรวจสอบรายการและจำนวนครุภัณฑ์กับทะเบียนคุมทรัพย์สินว่ามีอยู่จริง 

ครบถ้วนหรือไม ่
2.2 ตรวจสอบความชำรุดเสื่อมสภาพหรือไม่มีความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน 

ต่อไปโดยคำนึงถึงการปรับปรุงซ่อมแซมบำรุงรักษาที่จะทำให้พัสดุนั้นๆใช้ประโยชน์ได้ต่อไปว่างบประมาณ
ที่ใช้ไปในการดำเนินการดังกล่าวมีความคุ้มค่าหรือไม่หรือมีพัสดุรายการใดที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้ใน
หน่วยงานต่อไปหรือไม่ด้วยสาเหตุใด 

3. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีให้ผู้แต่งตั้ง (หัวหน้าหน่วยงาน) ทราบ 
ภายใน 30วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบ (เริ่มนับตั้งแต่วันทำการวันแรกของเดือนตุลาคม
เป็นต้นไป) 

กรณีที่ 1 ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าการดำเนินการถูกต้องมีพัสดุคงเหลือครบถ้วนตาม 
บัญชีและทะเบียนไม่ชำรุดเสื่อมคุณภาพหรือสูญไปหรือไม่มีพัสดุใดที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในสถานศึกษาต่อไปให้ 
จัดทำรายงานผลการตรวจสอบโดยแนบคำสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจสอบพัสดุประจำปีหรือคณะกรรมการตรวจสอบ 

พัสดุประจำปีตามกรณีพร้อมกับบัญชีรายละเอียดพัสดุที่ตรวจสอบจัดส่งสำเนารายงานให้   
สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน  จำนวน 1 ชุด และส่วนราชการต้นสังกัด   จำนวน 1 ชุด 
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กรณีที่ 2 ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าการดำเนินการรับจ่ายไม่ถูกต้องแต่มีพัสดุอยู่ครบหรือ 
การรับจ่ายถูกต้องแต่มีพัสดุอยู่ไม่ครบตรงตามทะเบียนหรือบัญชีหรือมีพัสดุชำรุดเสื่อมคุณภาพสูญไปหรือมี
พัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานอีกต่อไปให้จัดทำรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีโดยแนบคำสั่ง
แต่งตั้งผู้ตรวจสอบพัสดุประจำปีหรือคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีพร้อมกับบัญชีรายการพัสดุที่ไม่
ถูกต้องหรือชำรุดสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงาน ต่อไปตามกรณ ี

4. เมื่อผู้แต่งตั้ง (หัวหน้าหน่วยงาน) ได้รับรายงานแล้วกรณีท่ีมีการบันทึกการรับจ่าย    
ไม่ถูกต้องแต่พัสดุคงเหลืออยู่ครบถ้วนให้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทำการแก้ไขปรับปรุงบัญชีหรือทะเบียนให้
ถูกต้องครบถ้วน 

5. จัดส่งสำเนารายงานให้ 
- ส่วนราชการต้นสังกัด จำนวน 1 ชุด 
- สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน จำนวน 1 ชุด 

และตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ .ศ. 
2560ข้อ 214 กำหนดว่า ”เมื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้รับรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีและ
ปรากฏว่ามีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปก็ให้แต่งตั้ ง
คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่งโดยให้นำความในข้อ 26 และข้อ 27 มาใช้บังคับใช้โดย
อนุโลมเว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติหรือสูญไป
ตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาสั่งการให้ดำเนินการจำหน่ายต่อไปได้” โดยดำเนินการ
ดังนี้ 

1. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีมีพัสดุชารุดเสื่อมสภาพหรือสูญ 
หายไปหรือไม่จำเป็นต้องใช้ในงานราชการของหน่วยงานต่อไป 

2. คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงถึงสาเหตุที่พัสดุชำรุด 
เสื่อมสภาพและสูญไปกรณีที่พบสาเหตุและต้องมีผู้รับผิดชอบในทางละเมิดและแพ่งให้เสนอรายงานให้
หัวหน้าหน่วยงานทราบเพ่ือแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนหาผู้รับผิดต่อไป 

3  กรณีท่ีคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงเสนอรายงานแล้วปรากฏว่ามีพัสดุชำรุด 
เสื่อมสภาพหรือมีพัสดุที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานต่อไปโดยไม่ต้องมีผู้รับผิดและหากนำพัสดุดังกล่าวมา
ใช้งานต่อไปจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงซ่อมแซมสูงให้เสนอความเห็นประกอบการเสนอรายงาน
ของเจ้าหน้าที่ต่อหัวหน้าหน่วยงาน เพ่ือขออนุมัติให้จำหน่ายตามวิธีการต่างๆท่ีกำหนดในระเบียบต่อไป 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



๘๕ 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน  

ชื่อเอกสาร       : การจำหน่ายพัสดุ 

 

 

 

 

 
นางสมจิตต์ ใจจ้อง 

ผู้รับผิดชอบ 

 

 



๘๖ 
 

 
การจำหน่ายพัสดุ 

 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ.2560ข้อ 215 กำหนดว่าหลังจากการตรวจสอบพัสดุประจำปีแล้วพัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหาก
ใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของ
รัฐเพ่ือพิจารณาสั่งให้ดำเนินการตามวิธีการอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 

1. ขายให้ดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อนแต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้วไม่ได้ผลดี 
ให้นำวิธีที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลมเว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ 

(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาทจะขาย 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้ 

(ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7)  
แห่งประมวลรัษฎากรให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน 

(ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เช่นโทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่ของ 
รัฐที่หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้น
ระยะเวลาการใช้งานแล้วให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าวโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันการ
ขายโดยวิธีทอดตลาดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์โดยให้ผู้ที่ได้ รับมอบหมายทำการ
ประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาดกรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจำหน่ายเป็นการทั่วไปให้
พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติในท้องตลาดหรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น  ณ เวลา 
ที่จะทำการขายและควรมีการเปรียบเทียบราคาตามความเหมาะสมกรณีท่ีเป็นพัสดุที่ไม่มีการจำหน่ายทั่วไป
ให้พิจารณาราคาตามลักษณะประเภทชนิดของพัสดุและอายุการใช้งานรวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของ
พัสดุด้วยทั้งนี้ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน พิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมินดังกล่าวโดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานด้วยซึ่งกรณีนี้หน่วยงานอาจจะจ้างผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็น
ผู้ดำเนินการก็ได ้

2. แลกเปลี่ยนให้ดำเนินการตามวิธีแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงการคลัง 
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

3. โอนให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47 (7) 
แห่งประมวลรัษฎากรทั้งนี้ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย 

3. แปรสภาพหรือทำลายตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกำหนดตัวอย่าง 
การแปรสภาพเช่นเก้าอ้ีนักเรียนชำรุดจำวน 10 ตัวก็นำขาและพนักพิงมาแปรสภาพจัดทำเป็นเก้าอ้ีตัวใหม่
หรือนำเครื่องพิมพ์ดีดหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ชารุดใช้งานไม่ได้มาแปรสภาพเป็นวัสดุฝึกแต่ถ้าหากโดย
สภาพของพัสดุอยู่ในสภาพผุพังไม่สามารถนำไปแปรสภาพได้ก็ให้ทำลายโดยการเผาหรือฝังเป็นต้น 

การดำเนินการตามข้อ 1–4 โดยปกติจะต้องดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัด 
จากวันที่ผู้อำนวยการสถานศึกษาสั่งการเงินที่ได้จากการจำหน่ายพัสดุให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย
วิธีการงบประมาณหรือกฎหมายที่เก่ียวข้องทางการเงินที่กำหนดของสถานศึกษารวมถึงข้อตกลงในส่วนที่ใช้
เงินกู้หรือเงินช่วยเหลือแล้วแต่กรณีตามที่กำหนดในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 216 
 
 



๘๗ 
 

การจำหน่ายเป็นสูญ 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  พ.ศ.2560   
ข้อ 217 กำหนดว่าในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้หรือ
มีตัวพัสดุอยู่แต่ไม่สมควรดำเนินการตามข้อ 215 ให้จำหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ 

(1) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000.- บาทให้หัวหนา้หน่วยงานของรัฐ 
เป็นผู้พิจารณาอนุมัติ 

(2) ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันเกิน 1,000,000 บาทให้ดำเนินการดังนี้ 
(ก) ราชการส่วนกลางและราชการส่วนภูมิภาคให้อยู่ในอำนาจของกระทรวงการคลังเป็น 

ผู้อนุมัต ิ
(ข) ราชการส่วนท้องถิ่นให้อยู่ในอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดผู้ว่าราชการ 

กรุงเทพมหานครหรือนายกเมืองพัทยาแล้วแต่กรณีเป็นผู้อนุมัติ 
(ค) หน่วยงานของรัฐอ่ืนผู้ใดจะเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติให้เป็นไปตามที่หน่วยงานของรัฐนั้น 

กำหนด 
 

การจำหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน 

เมื ่อดำเนินการจำหน่ายพัสดุตามข้อ 215 และจำหน่ายเป็นสูญตามข้อ 217 เสร็จแล้วให้
เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชีหรือทะเบียนทันทีและจัดทำรายงานตามกระทรวงการคลังว่าด้วย
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 218 โดยรายงานภายใน 30 วันนับแต่    
วันทีล่งจ่ายพัสดุนั้นพร้อมกับจัดทำสำเนารายงานต่อผู้ที่เกี่ยวข้องตามระเบียบ ฯ ดังนี้ 

1. หัวหน้าหน่วยงาน 
2. ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
3. ปลัดกระทรวงการคลัง (กรณีจำหน่ายพัสดุเป็นสูญ) 
สำหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย 

กำหนดด้วย 

บทกำหนดโทษ 
มาตรา 120 ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่หรือเป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ     

จัดจ้างหรือการบริหารพัสดุปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุตาม 
พระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยมิชอบเพื่อให้
เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใดหรือปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติหน้าที่ ในการจัดซื้อจัดจางหรือการบริหาร
พัสดุตามพระราชบัญญัตินี้กฎกระทรวงระเบียบหรือประกาศที่ออกตามความในพระราชบัญญัตินี้โดยทุจริต
ตองระวางโทษจาคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปีหรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสองแสนบาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้ใด
เป็นผู้ใช้หรือผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดตามวรรคหนึ่งผู้นั้นต้องระวางโทษตามที่กำหนดไว้ไว้สำหรับ
ความผิดตามวรรคหนึ่ง 

มาตรา 121 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการวินิจฉัยตามมาตรา 31 หรือคำสั่งของ 
คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณตามมาตรา 45 และคณะกรรมการวินิจฉัยหรือคณะกรรมการพิจารณา 
อุทธรณแล้วแต่กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามคำสั่งโดยไม่มีเหตุผลอันสมควรผู้นั้นมี 
ความผิดฐานขัดคำสั่งเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญาให้ดำเนินคดีแก่ผู้นั้นต่อไป 



๘๘ 
 

ใบเบิกพัสดุ 

                                                                                        จ....................../................. 

                                                                         ส่วนราชการ............................................  

                                                          วันที่……… เดือน............................... พ.ศ. ................ 

ข้าพเจ้าขอเบิกสิ่งของตามรายการต่อไปนี้ เพื่อใช้ในกลุ่มงาน/โครงการ.......................................................... 

ที ่ รายการ 
จำนวน/หน่วย 

หมายเหตุ 
ขอเบิก เบิกได้ 

     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
    

ได้มอบให้...........................................เป็นผู้รับของแทน       ลงชื่อ............................................... ผู้เบิก 

ลงชื่อ.................................................ผู้มอบ                            (...........................................) 

          ........../................./...........                            ตำแหน่ง................................................... 

ได้รับของถูกต้องครบถ้วนแล้ว                                   อนุญาตให้เบิกได้ 

ลงชื่อ................................................. ผู้รับของ                  ลงชื่อ........................................... ผู้สั่งจ่าย  

       (...........................................)                                      (...........................................) 

........./................................../.............                                   ตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

ลงชื่อ........................................... ผู้จ่าย  

     (...........................................) 

          ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ 
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บัญชีวัสดุ 

ส่วนราชการ  ...................................................... 
หน่วยงาน............................................................ 

              แผ่นที่..............................        
              ประเภท.  ...................................................          ชื่อหรือชนิดวัสดุ. ................................................ (รหัส............................................) 
              ขนาดหรือลักษณะ.....................................................................................................................  จำนวนอย่างสูง................................................................ 
              หน่วยที่นับ............................................................................  ท่ีเก็บ..........................................  จำนวนอย่างต่ำ.................................................................  

วัน เดือน ปี รับจาก/จ่ายให้ เลขที่เอกสาร  
ราคาต่อหน่วย
(บาท) 

จำนวน 
หมายเหตุ 

รับ จ่าย คงเหลือ 
         

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         



๙๐ 
 

คำอธิบายการลงรายการบัญชีวัสดุ 

  (1)ให้กรอกเลขแผ่นที่ตามลำดับชนิดวัสดุ และทับด้วยลำดับหน้าบัญชีของชนิดนั้น ในกรณีใช้แผ่นเดียวไม่พอ เช่น มีวัสดุ 100 ชนิดควรให้ลำดับเลข

แผ่นที่ 1 ถึง 100 ชนิดใดลงบัญชีหน้าเดียวไม่พอให้ทำเครื่องหมาย “ทับ (/) “ แผ่นที่ 1 หน้า 1  ก็กรอกว่า  001/1  หน้า 2 ก็กรอกว่า   001 / 2   เป็นต้น 

  สำหรับหน่วยงานที่มีวัสดุจำนวนมากชนิด ควรให้ลำดับประเภท ชนิด และหน้า เพ่ือทราบว่าประเภทใดมีกี่ชนิด เช่น  ประเภทลำดับที่ 1  ชนิดที่ 99  

หน้า 1  ก็กรอกว่า 01/099/1 

(2) ให้ระบุชื่อหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่ควบคุมหรือเก็บรักษาวัสดุเพ่ือจ่ายให้แก่หน่วยงานอื่น  
ให้ระบุประเภทของวัสดุตามท่ีกำหนดในหนังสือการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ ของสำนักงบประมาณ 

(3)ให้ระบุชื่อหรือชนิดของวัสดุ  เช่น ดินสอดำ ดินสอสี ดินสอเขียนแบบ  เป็นต้น และหากหน่วยงานใดต้องการแยกชนิดย่อยลงไปอีก โดยจัดทำบัญชี
ควบคุมย่อยลงไปก็ได้  เช่น  ดินสอคำ 2 บี    ดินสอดำ 4 บี  ดินสอสีเขียว  เป็นต้น 
(4)ให้ระบุรหัสของวัสดุนั้น ๆ  ตามท่ีกำหนดไว้ (ถ้ามี) 
(5)ให้ระบุหน่วยตามลักษณะของวัสดุและปริมาณที่ใช้  เช่น  หน่วยพัสดุกลาง  อาจใช้กับหน่วยนับของดินสอเป็นโหล  หน่วยงานย่อยอาจใช้หน่วยนับ
ของดินสอเป็นแท่ง  แต่ทั้งนี้หน่วยนับสำหรับช่องรับ ช่องจ่าย และช่องคงเหลือจะต้องเป็นอย่างเดียวกัน 
(6)ให้ระบุจำนวนอย่างสูงที่สมควรจะเก็บไว้ในคลังพัสดุ  และจำนวนอย่างต่ำท่ีหากไม่จัดหาเพิ่มเติมจะทำให้งานของทางราชการเสียหาย 
(7)ให้ลงเลขท่ีเอกสารตามลำดับที่รับหรือจ่าย  แล้วแต่กรณี  โดยควรแยกเป็นเอกสารฝ่ายรับ (ร.)  และเอกสารฝ่ายจ่าย  (จ. )  และให้ลงเลขที่ลำดับ
ที่ 1  ใหม่ เมื่อขึ้นปีงบประมาณใหม่  ฝ่ายรับเริ่มตั้งแต่ลำดับ  ร.1 , ร. 2,  ร.3  ฯลฯ  ฝ่ายจ่ายเริ่มตั้งแต่ จ. 1 , จ.2 , จ. 3  ฯลฯ   

 

 

 



๙๑ 
 

 (ตัวอย่าง) 

บัญชีวัสดุ 

ส่วนราชการ  ................................................... 
หน่วยงาน......................................................... 

แผ่นที่..............................        
ประเภท.  วัสดุสำนักงาน..................................................      ชื่อหรือชนิดวัสด.ุ กระดาษ A4  80 แกรม..................... (รหัส...........................................) 
ขนาดหรือลักษณะ...................แผ่น..........................................................................................  จำนวนอย่างสูง......................................................................... 
หน่วยที่นับ........................รีม...............................................  ที่เก็บ..........................................  จำนวนอย่างต่ำ.........................................................................
  

วัน เดือน ปี รับจาก/จ่ายให้ เลขที่เอกสาร  
ราคาต ่ อหน ่ วย
(บาท) 

จำนวน 
หมายเหตุ 

รับ จ่าย คงเหลือ 
20 มิ.ย.64 ร้านสมบูรณ์  ร.19/60    115 00 50  50 โ ค ร ง ก า ร ยก ร ะดั บ

ผลสัมฤทธิ์ 
20 มิ.ย.64 จ่ายให้นาง ก จ.19/60    10 40  
20 มิ.ย.64 จ่ายให้นาง ข จ.20/60    10 30  
20 มิ.ย.64 จ่ายให้นาง ค จ.21/60    20 10  
20 มิ.ย.64 จ่ายให้นาง ง จ.22/60    10 0  
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน  

ชื่อเอกสาร       : การตีราคาทรัพย์สิน 

 

 

 

 
นางสมจิตต์ ใจจ้อง 

ผู้รับผิดชอบ 
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การตีราคาทรัพย์สิน 

แนวปฏิบัติการตีราคาทรัพย์สิน 

1. ประเภททรัพย์สินที่ต้องจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สินตามแบบที่กระทรวงการคลังกำหนด 

1.1 อาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกชนิดที่ใช้ประโยชน์อยู่ 

1.2 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ทุกรายการที่ยังใช้ประโยชน์อยู่รวมทั้งรายการที่ยังไม่ได้ทำการ 

จำหน่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

2. ประเภททรัพย์สินที่ต้องนำมาคำนวณค่าเสื่อมราคาเพื่อหามูลค่าทรัพย์สินสุทธิ  ณวันที่ 30

กันยายน2544โดยกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินรายละเอียดดังแนบและคำนวณ

โดยวิธีเส้นตรงดังนี้ 

ราคาทุนของสินทรัพย์ 

   อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 

2.1.1 อาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกรายการที่ยังใช้ประโยชน์อยู่ 
2.1.2 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีซื้อหรือได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2540  (วันที่ 1 ตุลาคม 

2539)  เป็นต้นมาและราคาของทรัพย์สินที่ซื้อหรือได้มาต่อหน่วยหรือต่อชุดหรือต่อกลุ่มเท่ากับหรือ       
สูงกว่า  30,000 บาท 

2.1.3 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีซื้อหรือได้มาตั้งแต่ปีงบประมาณ2546  (วันที่ 1 ตุลาคม 
2545)  เป็นต้นมาและราคาของทรัพย์สินที่ซื้อหรือได้มาต่อหน่วยต่อชุดหรือต่อกลุ่มเท่ากับหรือสูงกว่า
5,000 บาท 

กรณีทรัพย์สินที่ซื้อหรือได้มาก่อนวันที่15ของเดือนให้เริ่มคำนวณค่าเสื่อมราคาตั้งแต่วันแรกของ

เดือนนั้นหากซื้อหรือได้มาหลังวันที่15ของเดือนให้เริ่มคำนวณค่าเสื่อมราคาตั้งแต่วันแรกของเดือนถัดไป 

กรณีทรัพย์สินหมดอายุการใช้งานแล้ว (ปีสุดท้าย) แต่ยังใช้ประโยชน์ต่อไปได้อีกและยังไม่ได้ 

ทำการจำหน่ายตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม 

ซึ่งในทางปฏิบัติทรัพย์สินนั้นจะมีมูลค่าสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน2544 =0 บาทแต่ตามระบบบัญชี

เกณฑ์คงค้างขอให้คงมูลค่าทรัพย์สินสุทธิในทะเบียนคุมทรัพย์สิน=1บาทเสมอ 

3. ประเภททรัพย์สินที่ต้องจัดทำรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ ณ วันที่ 30 กันยายน 2546 

3.1 อาคารและสิ่งปลูกสร้างทุกรายการที่ยังใช้ประโยชน์อยู่ซึ่งมีมูลค่าสุทธิเท่ากับหรือสูงกว่า  

1 บาท 

3.2 ครุภัณฑ์และอุปกรณ์ท่ีมีมูลค่าสุทธิเท่ากับหรือสูงกว่า 5,000บาท 

การรายงานให้โรงเรียนรายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิเพียง1แผ่นเท่านั้นสำหรับทะเบียนคุมทรัพย์สิน

ให้เก็บรักษาไว้ ณ ทีท่ำการของผู้ครอบครองหรือดูแลทรัพย์สินนั้นๆ 

4. ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารและสิ่งปลูกสร้างและเมื่อจัดทำเรียบร้อยแล้วข้อมูลเกี่ยวกับอาคารและสิ่ง

ปลูกสร้างควรมีจำนวนครบถ้วนที่สำนักงานธนารักษ์จังหวัดรวบรวมไว้ 

 



94 
 

5. ทรัพย์สินประเภทที่ดินซึ่งเป็นที่ราชพัสดุไม่ต้องตีราคา 

6. ครุภัณฑ์อุปกรณ์ที่ซื้อหรือได้มาก่อนปีงบประมาณ2540ไม่ต้องตีราคาทรัพย์สินแต่ต้องบันทึก

ควบคุมในทะเบียนคุมทรัพย์สินตามแบบที่กำหนดทุกรายการ 

ตารางกำหนดอายุการใช้งานและอัตราค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินของสพฐ. 

ลำดับ

ประเภท 
ประเภททรัพย์สิน 

อายุการใช้งาน 

(ป)ี 

อัตราค่าเสื่อม 

ราคาต่อปี( % ) 

1 อาคารถาวร 25 4 

2 อาคารชั่วคราว/โรงเรือน 10 10 

3 3.1 สิ่งก่อสร้างที่ใช้คอนกรีตเสริมเหล็กหรือโครงเหล็กเป็น 
ส่วนประกอบหลัก 

3.2  สิ่งก่อสร้างที่ใช้ไม้หรือวัสดุอื่นเป็นส่วนประกอบหลัก 

15 

5 

6.65 

20 

4 ครุภัณฑ์สำนักงาน 8 12.50 

5 ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 5 20 

6 ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 

(ยกเว้นเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีอายุการใช้งาน  20  ป)ี 

5 20 

7 ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 5 20 

8 8.1  ครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องมือและอุปกรณ์ 
8.2  ครุภัณฑ์การเกษตรเครื่องจักรกล 

3 
5 

33.33 
20 

9 9.1 ครุภัณฑ์โรงงานเครื่องมือและอุปกรณ์ 
9.2 ครุภัณฑ์โรงงานเครื่องจักรกล 

3 
5 

33.33 
20 

10 10.1 ครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องมือและอุปกรณ์ 
10.2 ครุภัณฑ์ก่อสร้างเครื่องจักรกล 

3 
5 

33.33 
20 

11 ครุภัณฑ์สำรวจ 8 12.50 
12 ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ 5 20 
13 ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 3 33.33 
14 ครุภัณฑ์ดนตรี 3 33.33 
15 ครุภัณฑ์การศึกษา 2 50 
16 ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 5 20 
17 ครุภัณฑ์กีฬา 2 50 
18 ครุภัณฑ์อาวุธ 10 10 
19 ครุภัณฑ์สนาม 2 50 
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ทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

                                                                                                                            ส่วนราชการ………………………( 1 )…….……......... 

                                                                                                                        หน่วยงาน  ………………………( 2)……………………..... 

ประเภท  ……………( 3 )…………… รหัส………………( 4 )……………………..ลักษณะ/คุณสมบัติ………………( 5 )…………………..รุ่น/แบบ…… ( 6 )……………..... 

สถานที่ตั้ง/หน่วยผู้รับผิดชอบ……………………………( 7 )…………………………………… ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค……………………( 8 )………………………………. 

ที่อยู่ ………………………………………………( 9 )…………………………………….โทรศัพท์ ………………..( 10 )………………. 

ประเภท       (       )     เงินงบประมาณ                (      )  เงินนอกงบประมาณ            (       )  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ           (     )  อ่ืน  ๆ  

วิธีการได้มา(      )     ตกลงราคา                      (      )  สอบราคา              (     )  ประกวดราคา          (    )  วิธีพิเศษ        (     )   รับบริจาค  

 

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จ ำ น ว น        

หน่วย 

ราคาต่อหน่วย 

/ชุด/กลุ่ม 

มูลค่ารวม อายุใช้งาน อัตราค่าเสื ่อม

ราคา 

ค ่าเส ื ่อมราคา  

ประจำปี 

ค่าเสื ่อมราคา  

สะสม 

มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ 

( 11 ) ( 12 ) ( 13 ) ( 14 ) ( 15 ) ( 16 ) ( 17 ) ( 18 ) ( 19 ) ( 20 ) ( 21 ) ( 22 ) 
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           โปรดพลิกกลับ 
ด้านหลัง 

 
ประวัติการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 

 

ครั้งที่ วันเดือนปี รายการ จำนวนเงิน หมายเหตุ 

( 23 ) ( 24 ) ( 25 ) ( 26 ) ( 27 ) 
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คำอธิบายทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
   

การบันทึกทะเบียนคุมทรัพย์สินให้บันทึกทะเบียน  1  ใบต่อทรัพย์สิน  1  รายการหรือต่อชุดหรือต่อกลุ่มแล้วแต่กรณีตลอดอายุการใช้งานทรัพย์สินนั้น 

  1.  ส่วนราชการ  ให้ระบุชื่อส่วนราชการต้นสังกัด 

  2.  หน่วยงาน  ให้ระบุชื่อหน่วยงานที่รับผิดชอบทรัพย์สิน 

  3.  ประเภท  ให้ระบุประเภทของทรัพย์สินเช่นอาคารสิ่งปลูกสร้างหรือครุภัณฑ์ตามการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณของ 

สำนักงบประมาณ 

  4.  รหัส   ให้ระบุหมายเลขประจำทรัพย์สิน  

  5.  ลักษณะ/คุณสมบัติ ให้ระบุรายละเอียดหรือคุณสมบัติของทรัพย์สิน 

  6.  รุ่น / แบบ  ให้ระบุรุ่นหรือแบบของทรัพย์สิน 

  7.  สถานที่ตั้ง/หน่วยงาน ให้ระบุสถานที่ตั้งของทรัพย์สินหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบทีร่ับผิดชอบทรัพย์สินนั้นเช่นกองฝึกอบรมเป็นต้น 

  8.  ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค ให้ระบุชื่อผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้บริจาคทรัพย์สิน 

  9.  ที่อยู่   ให้ระบุที่อยู่ของผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้บริจาคทรัพย์สิน 

  10.  โทรศัพท ์  ให้ระบุหมายเลขโทรศัพท์ของผู้ขายหรือผู้รับจ้างหรือผู้บริจาค 

  11.  วันเดือนปี ให้ระบุวันเดือนปีที่ได้รับทรัพย์สิน 

  12.  ที่เอกสาร  ให้ระบุชื่อเอกสารแสดงการได้มาของทรัพย์สิน 

13.  รายการ ให้ระบุชื่อหรือชนิดของทรัพย์สินเช่นอาคารสำนักงานเครื่องปรับอากาศเครื่องถ่ายเอกสารเป็นต้น 

 14.  จำนวนหน่วย ให้ระบุจำนวนหน่วยของทรัพย์สินต่อหนึ่งรายการ 

15.  ราคาต่อหน่วย/ชุด/กลุ่ม ให้ระบุถึงจำนวนเงินที่แสดงถึงราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดหรือต่อกลุ่มของทรัพย์สิน 
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 16. มูลค่ารวม   ให้ระบุจำนวนเงินของทรัพย์สินทั้งหมด 

 17.อายุใช้งาน   ให้ระบุอายุการใช้งานของทรัพย์สินอย่างมีประสิทธิภาพที่ส่วนราชการได้เลือกกำหนดภายใต้หลักเกณฑ์ที่ 

กระทรวงการคลังประกาศ 

  18.  อัตราค่าเสื่อมราคา  ให้ระบุอัตราค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน 

  19.  ค่าเสื่อมราคาประจำปี ให้ระบุจำนวนเงินค่าเสื่อมราคาต่อปี 

  20.  ค่าเสื่อมราคาสะสม  ให้ระบุจำนวนเงินค่าเสื่อมราคาที่สะสมตั้งแต่ปีที่เริ่มใช้ทรัพย์สินจนถึงปีปัจจุบัน 
21. มูลค่าสุทธิ ให้ระบุมูลค่าทรัพย์สินหลังจากหักค่าเสื่อมราคาตั้งแต่ปีที่เริ่มใช้ทรัพย์สินจนถึงปีปัจจุบัน(กรณีทรัพย์สินใดมีมูลค่า 
ไม่ถึง 5,000บาทไม่ต้องขึ้นเป็นบัญชีสินทรัพย์ให้ใส่เครื่องหมายขีด ( - ) ตั้งแต่ช่องท่ี 17 ถึงช่องที ่ 21 
22.  หมายเหตุ ให้แสดงข้อความอ่ืนที่จำเป็นเช่นการจำหน่ายทรัพย์สินออกจากบัญชีเป็นต้น 

  23.  ครั้งที ่   ให้ระบุลำดับครั้งที่มีการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 

  24.  วันเดือนปี  ให้ระบุวันเดือนปีที่ซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 

  25.  รายการ   ให้ระบุคำอธิบายรายการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สิน 

  26.  จำนวนเงิน   ให้ระบุจำนวนเงินที่ใช้ในการซ่อมหรือบำรุงรักษาทรัพย์สิน 

  27.  หมายเหตุ   ให้แสดงข้อความอ่ืนที่จำเป็นเช่นการซ่อมแซมที่ถือเป็นค่าใช้จ่ายหรือการซ่อมแซมที่ถือเป็นการเพ่ิมทุน 

ของทรัพย์สินเป็นต้น 
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ส่วนราชการ............................... 

รายงานมูลค่าทรัพย์สินสุทธิ 

ณ สิ้นปีงบประมาณพ.ศ............. 

1.ทรัพย์สินที่ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการตามบทบาทภารกิจ 

รายการ มูลค่ารวมสุทธิ 

1.อาคารและสิ่งปลูกสร้างรวม.................รายการ  

2.ครุภัณฑ์และอุปกรณ์รวม.................รายการ  

รวม  

 

หมายเหตุจำนวนรายการทรัพย์สินที่ยังไม่ได้ตีราคา 

1. อาคารและสิ่งปลูกสร้างจำนวน............รายการหรือร้อยละ........ของจำนวนทั้งสิ้น 
-  อาคารที่ทำการถาวร  ...............รายการ 

-  อาคารชั่วคราว   ...............รายการ 

-  สิ่งปลูกสร้างอ่ืน   ...............รายการ 

 2.  ครุภัณฑ์และอุปกรณ ์ จำนวน.............รายการหรือร้อยละ.........ของจำนวนทั้งสิ้น 

2.  ทรัพย์สินที่ครอบครองดูแลรักษาตามหน้าที่เพื่อสาธารณประโยชน์ 

 ไม่มี 

  มีได้แก่. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

 

 

ลงชื่อ...........................................ผู้รายงาน 

      (...........................................) 

ตำแหน่ง....................................... 

วันที่........เดือน.......................พ.ศ........... 
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ตัวอย่างการตีราคาทรัพย์สินและการจัดทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

 

ตัวอย่างที่ 1ข้อมูลในทะเบียนคุมครุภัณฑ์ระบุรายการเครื่องคอมพิวเตอร์ 33,000 บาทซื้อมา 

เมื่อวันที่  6 กรกฎาคม 2556  อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ3  ป ี
 
ขั้นตอนการคำนวณ 

 1.  ราคาทุนของเครื่องคอมพิวเตอร์ 33,000 บาทเกินเกณฑ์ข้ันต่ำที่กำหนดไว้ 5,000 บาท 

อายุการใช้งานตั้งแต่วันที่ 6 กรกฎาคม 2556 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2558เป็นระยะเวลา2ปี 3  เดือน

ซึ่งอยู่ในช่วงเวลาการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ  (การคำนวณอายุการใช้งานของทรัพย์สินที่ได้รับมาก่อน

วันที่ 15      ของเดือนให้ถือเสมือนหนึ่งว่าได้ทรัพย์สินนั้นมาตั้งแต่ต้นเดือน)  

2. คำนวณค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สินด้วยวิธีเส้นตรงเป็นดังนี้ 
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย/์ป ี   =          ราคาทุนของทรัพย์สิน 

      อายุการใช้งานอย่างมีประสิทธิภาพ 
      = 33,000 

           3 

      = 11,000     บาท/ป ี

ค่าเสื่อมราคา2ป ี 3  เดือน   = (11,000  x  2)  + (11,000 x 

3/12) 

      = 24,750   บาท 

มูลค่าสุทธิของทรัพย์สินณ วันที่ 30 ก.ย.58 = 33,000  - 24,750 

      = 8,250บาท 
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                                                                                ทะเบียนคุมทรัพย์สิน                                                                                   

                                                                                                                                                               ส่วนราชการ  ................................ 

                                                                                                                                                                หน่วยงาน    ............................... 

ประเภท    เครื่องคอมพิวเตอร์       รหัส    ..................................ลักษณะ/คุณสมบัติ…………………………..รุ่น/แบบ………………… 

สถานที่ตั้ง/หน่วยผู้รับผิดชอบ   ………………………………………………………….                   ชื่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง/ผู้บริจาค  บริษัทแอร์บอร์น 

ที่อยู่     975  ถนนพระราม  3  กทม            โทรศัพท์  0 2286 7890   

ประเภท        ( /  )     เงินงบประมาณ                (    )  เงินนอกงบประมาณ    (     )  เงินบริจาค/เงินช่วยเหลือ         (     )  อ่ืน  ๆ  

วิธีการได้มา    ( /  )     ตกลงราคา                      (    )  สอบราคา                (     )  ประกวดราคา          (    )  วิธีคัดเลือก        (   )   รับบริจาค  

 

วัน เดือน ปี ที่เอกสาร รายการ จำนวน        

หน่วย 

ราคาต่อ    

หน่วย/ชุด /

กลุ่ม 

มูลค่ารวม อายุ       

ใช้งาน 

(ปี) 

อัตราค่าเสื่อม  

ราคา 

ค่าเสื่อมราคา  

ประจำปี 

ค่าเสื่อม

ราคาสะสม 

มูลค่าสุทธิ หมายเหตุ 

6 ก.ค. 56  เครื่องคอมพิวเตอร์ 1 33,000 33,000 3 33.33 11,000 - 33,000  

30 ก.ย. 57  คำนวณค่าเสื่อมราคาระยะ 

เวลา 2 ปี 3 เดือน 

     13,750 13,750 19,250 

30 ก.ย.58  คำนวณค่าเสื่อมราคาระยะ 

เวลา 1 ปี 

     11,000 24,750 

 

8,250 

30 ก.ย.59  คำนวณค่าเสื่อมราคาระยะ 

เวลา 9 เดือน 

     8,250 33,000 1 
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ใบยืมพัสดุ 

      วันที่....................................................................  

ข้าพเจ้า (ผู้ยืม)……………………………………………..…ตำแหน่ง.............................................. ........ 

ที่อยู่...................................................................เบอร์โทรศัพท์...................................... ......................     

มีความประสงค์ขอยืมพัสดุตามรายการข้างล่างนี้  จากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง    

เพ ื ่อใช ้ในงาน……………………………….………สถานที ่นำไปใช ้ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .ต ั ้ งแต ่ว ันที่

..........................................ถึงวันที่............................................. รวมเป็นเวลา.......................วันข้าพเจ้าจะ

นำส่งวันที่.................................................................หากพัสดุที่นำมาส่งคืนชำรุดเสียหายใช้การไม่ได้ หรือ 

สูญหายไปข้าพเจ้ายินดีจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิม โดยเสียค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็น

พัสดุประเภท  ชนิด ขนาดลักษณะ และคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะ

ยืมตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด 

ที ่ รายการ จำนวน รหัส/หมายเลขครุภัณฑ์ หมายเหตุ 
     
     
     

 

ลงชื่อ.......................................................ผู้ยืม 

       (.................................................)  

ความเห็นของเจ้าหน้าที่ 

-เห็นควรอนุมัติให้ยืมได้ 

      ลงชื่อ............................................เจ้าหน้าที่  

               (                            ) 

              วันที่......../…...../.............. 

  อนุมัติให้ยืมพัสดุ 

  ไม่อนุมัติ  เนื่องจาก 

.................................................. 

       ลงชื่อ........................................          

            (                                ) 

           วันที่........../........../............ 

ได้รับพัสดุตามรายการข้างต้นแล้ว 

    ลงชื่อ...........................................ผู้ยมื 

       (............................................) 

           วันที่........../............./............ 

การส่งคืน 

         ลงชื่อ..........................................ผู้ส่งคืน 

               (.........................................) 

             วันที่........../............./........... 

การรับพัสดุคืน 

สภาพสมบูรณ์  สภาพไม่สมบูรณ์ครบถ้วนตามรายการ    ไม่ครบ ขาด........รายการ 

                                ลงชื่อ.................................................ผู้ตรวจสอบ  

                                       (.............................................) 

                                        วันที่........../............/........... 
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน  

ชื่อเอกสาร       : แบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

 

 

 

 
นางสมจิตต์ ใจจ้อง 

ผู้รับผิดชอบ 
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แบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดปุระจำป ี

(กรณีไม่มีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพ 

หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในหนว่ยงานของรัฐ)  
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(ตัวอย่าง) 

บันทึกข้อความ                    

ส่วนราชการ……………..………………………………………………..……………………………………………………………….. 
ที…่……………………………………………....วันที…่……………………………………………………….………………………..… 
เรื่อง  การตรวจสอบพัสดุประจำปี 
 
เรียน    ผู้อำนวยการ……………………………………………………… 
             ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 13 
มาตรา 112 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560หมวด 9 ส่วนที่ 3ข้อ 213กำหนดให้ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปีให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุ ซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายตาม ข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
พัสดุซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่
ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น โดยเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวัน
เปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไปว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตาม
บัญชีหรือทะเบียนหรือไม่มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพหรือ   สูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้อง
ใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปแล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน  30 วัน     ทำการนับ
แต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 
             ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจำปีเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560   ลงวันที่ 24 สิงหาคม
2560  เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
              จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
 1.  …………………………………….ตำแหน่ง………………………………..ประธานกรรมการ 

2.   ………………………………..….ตำแหน่ง………………………………..กรรมการ 
 3. …………………………………….ตำแหน่ง………………………………..กรรมการ 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                                 (ลงชื่อ)……………………………เจ้าหน้าที ่
                                                       (……………………………) 
                                                (ลงชื่อ)……………………………หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                                                       (……………………………) 

                                                           - ชอบ 
-                                                   - ดำเนินการ  

  
 (ลงชื่อ)………………………………… 
 (…………………………………) 
                                                                                 ผู้อำนวยการ............................. 
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. 
                                                   (ตัวอย่าง) 
  
 
 
 
 
                                           คำสั่ง……(ชื่อหน่วยงาน)……………… 
                                                ที…่……/………. 
                                เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

------------------------------- 
            อาศยัอำนาจตามความในมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ    พ.ศ.2560 และข้อ 213 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่   1340/2560   ลง
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื ่อง  มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจึง
แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีโดยให้ทำการตรวจสอบการ
รับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้ นงวดนั้นโดยเริ่ม
ดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไปว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่
พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุดเสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด 
หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปแล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน  
30 วันทำการนับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น ดังนี้ 
  1 ……………………………………..ตำแหน่ง………………………………..ประธานกรรมการ 
 2. …………………………………….ตำแหน่ง………………………………..กรรมการ 
 3. …………………………………….ตำแหน่ง………………………………..กรรมการ 
            ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการอย่าง
สูงสุดโดยเคร่งครัด 
                ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่……………เดือน…………………………… เป็นต้นไป 

                               สั่ง  ณ  วันที…่………เดือน……………………… พ.ศ………. 

  
 
 
                                                   (ลงชื่อ)…………………………………. 
                                                            (……………………….………) 
                                               ผู้อำนวยการ…………….………………….. 
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(ตัวอย่าง) 

                       
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ.........................………………………………..………………………………………………….……. 
ที…่…………………………………………. วันที…่………………………………………………………………..……… 
เรื่อง  รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

เรียน    ผู้อำนวยการ...................………………………………. 
ตามที่ได้สั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีทำการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 

1 ปีที่ผ่านมาและตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น โดยเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ
ในวันเปิด     ทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไปว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่
ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่มีพัสดุใดชำรุดเสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่
จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปแล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้ แต่งตั้งภายใน 30 วันทำ
การ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 

บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามคำสั่ง…………………………...ที่………../………………..
ลงวันที่……………………...………. ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุเป็นที ่เรียบร้อยแล้วปรากฏผลดังนี ้การ
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุได้ตรวจสอบเอกสารฝ่ายรับและเอกสารฝ่ายจ่ายกับบัญชีพัสดุและทะเบียนคุม
ทรัพย์สิน ปรากฏว่าถูกต้องการตรวจสอบพัสดุปรากฏว่าในวันที่…………………….. พัสดุคงเหลือมีอยู่ตรงตาม
บัญชีและทะเบียนการตรวจสอบพัสดุปรากฏว่าไม่มีพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
                                                                       (ลงชื่อ)……………………………ประธานกรรมการ 
                                                                             (…………………………….)  
                                                                       (ลงชื่อ)……………………………. กรรมการ 
                                                                             (…………………………….) 
                          (ลงชื่อ)…………………………….. กรรมการ 
                     (……………………………..) 
 
 
 (ลงชื่อ)………………………………… 
          (………………………………) 
ผู้อำนวยการ……………….……………… 
 วันที่........./............./.............. 
 
 
 
 
 
 
 



108 
 

 (ตัวอย่าง) 
 
 
 
 
ที่ ศธ..................                                                .            ส่วนราชการ.................................... 

         ที่อยู่.................................... ............ 
 วันที่....................................................  

เรื่อง  การตรวจสอบพัสดุประจำปี 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่………………. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาเอกสารหลักฐานการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี จำนวน 1 ชุด 

            ด้วย (หน่วยงาน)…………………………..ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี ตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มาตรา 112 และระเบียบกระทรวงการคลังว่า
ด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 213 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่  1340/2560   ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการ
จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐดังสำเนาเอกสารหลักฐานการดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี  
ที่ได้ส่งมาพร้อมหนังสือนี้ 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
  
                                                                     ขอแสดงความนับถือ 
  
  
                                                                 (……………………………………..) 
                                                      ผู้อำนวยการ…………………………………….. 
 
 
 
 
งานพัสดุ 
โทร…………………………………………. 
 
 
 
หมายเหตุ   สำเนาเอกสารการตรวจสอบพัสดุประจำปี  ประกอบด้วย 
สำเนาคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
สำเนาคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่พัสดุ/หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
สำเนารายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีของคณะกรรมการฯ 
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แบบฟอร์มการตรวจสอบพัสดปุระจำป ี
และการจำหนา่ยพัสด ุ

(กรณีมีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรอืไม่จำเป็นต้องใชใ้น
หน่วยงานของรัฐ) 
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(ตัวอย่าง) 

                                         บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ………………..………………………………………………………………………………………………….. 
ที…่………………………………………………....วันที…่……………………………………………………….…………… 
เรื่อง  การตรวจสอบพัสดุประจำปี 

เรียน    ผู้อำนวยการ..................…………………………… 
             ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หมวด 13 
มาตรา 112 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.
2560หมวด 9 ส่วนที่ 3ข้อ 213กำหนดให้ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปีให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วยพัสดุ ซึ่งมีพัสดุไว้จ่ายตาม ข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบ
พัสดุซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่คนหนึ่งหรือหลายคนตามความจำเป็น เพื่อตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่
ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น โดยเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวัน
เปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไปว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตาม
บัญชีหรือทะเบียนหรือไม่มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมสภาพหรือ   สูญไป เพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้อง
ใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปแล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน  30 วัน     ทำการนับ
แต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 
             ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการตรวจสอบการรับ - จ่ายพัสดุประจำปีเป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยถูกต้องตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พื้นฐานตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 1340/2560   ลงวันที่ 24 สิงหาคม
2560  เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
              จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
 1.  …………………………………….ตำแหน่ง………………………………..ประธานกรรมการ 
 2.   ………………………………..….ตำแหน่ง………………………………..กรรมการ 
 3. …………………………………….ตำแหน่ง………………………………....กรรมการ 
               จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 
                                        (ลงชื่อ)…………………………………เจ้าหน้าที ่
                                                  (……………………………)  
                                        (ลงชื่อ)……………………………หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 
                                                 (……………………………) 

                                                         - ชอบ 
-                                                 - ดำเนินการ          

  
 
 (ลงชื่อ)………………………………… 
 (…………………………………) 
                                                                               ผู้อำนวยการ…………………..……………….. 
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(ตัวอย่าง) 
  
 
 
  
 

คำสั่ง (หน่วยงาน)…………………………… 
                                                     ที…่………/…….……. 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปี 
-------------------------------------- 

    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 112 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ    พ.ศ.2560 และข้อ 213 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่  1340/2560       ลง
วันที่ 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง  มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจึง
แต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีโดยให้ทำการตรวจสอบการ
รับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั ้นโดยเริ่ม
ดำเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไปว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่
พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุดเสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด 
หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปแล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน  
30 วันทำการนับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น ดังนี้     

 1 ……………………………………..ตำแหน่ง………………………………..ประธานกรรมการ 

 2. …………………………………….ตำแหน่ง………………………………..กรรมการ 

 3. …………………………………….ตำแหน่ง………………………………..กรรมการ 

            ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการอย่าง

สูงสุดโดยเคร่งครัด 

                ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่……………เดือน…………………………… เป็นต้นไป 

                               สั่ง  ณ  วันที่…………เดือน……………………… พ.ศ………. 

  

                                                                  (ลงชื่อ)…………………………… 

                                                                        (……………………………) 

                                                           ผู้อำนวยการ…………..…………………….. 
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(ตัวอย่าง) 

                                        

    บันทึกข้อความ  

สว่นราชการ  ………………………………………………………………………………………………… ………. . 

ที…่…………………………………………. วันที…่…………………………………………………………………………….… 

เรื่อง   รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 

เรียน   ผู้อำนวยการ.............................................. 

ตามที่ได้สั่งการให้คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีทำการตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 

1 ปี  ที่ผ่านมาและตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น โดยเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุ

ในวันเปิดทำการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไปว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่พัสดุคง เหลือมีตัวอยู่ตรง

ตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่มีพัสดุใดชำรุดเสื่อมสภาพ หรือสูญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จำเป็นต้อง

ใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปแล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการนับแต่วัน

เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 

            บัดนี้ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีตามคำสั่งโรงเรียน………………………………………... 

ที…่……../……….. ลงวันที่……………………………. ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุเป็นที่เรียบร้อยแล้วปรากฎผล 

ดังนี้การตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุได้ตรวจสอบเอกสารฝ่ายรับและเอกสารฝ่ายจ่ายกับบัญชีพัสดุและ

ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ปรากฏว่าถูกต้องการตรวจสอบพัสดุปรากฏว่าในวันที่…………………………………….พัสดุ

คงเหลือมีอยู่ ตรงตามบัญชีและทะเบียน การตรวจสอบพัสดุปรากฏว่ามีพัสดุชำรุดและไม่จำเป็นต้องใช้ใน

หน่วยงานของรัฐ ตามท่ีแนบมาพร้อมนี้ 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                                (ลงชื่อ)……………………………ประธานกรรมการ 

                                                                        (…………………………….) 

                                                                (ลงชื่อ)……………………………. กรรมการ 

                                                                        (………….………………….) 

                                                                (ลงชื่อ)…………………………….. กรรมการ 

                                                                        (...................................) 

 

                                         - ทราบ 

                                         - ดำเนินการตามระเบียบ 

                                                                      (ลงชื่อ)……………………………..                

                                                                             (………………………………)                     

                                                              ผู้อำนวยการ.............................………………….. 
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                                                   (ตัวอย่าง)     

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ.........………………………………………………………………………………………………………..….. 

ที…่………………………………………………………… วันที…่…………………………………………………….……… 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

เรียน   ผู้อำนวยการ……………………………………………………… 

            ตามที่ คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีได้รายงานผลการตรวจสอบให้ทราบและได้สั่งการ

ให้ตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงกรณีมีพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือหมดความจำเป็นต้อง

ใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป เพื่อประกอบการพิจารณาจำหน่ายตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ

จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560หมวด9 ส่วนที่ 4 

            เพื่อให้การดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบ

กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ข้อ 214ซึ่งได้รับมอบ

อำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น

พ้ืนฐาน ที่ 1340/2560   ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560  เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐจึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

  1.  …………………………………………ตำแหน่ง…………………………ประธานกรรมการ 

             2.  .………………………………………..ตำแหน่ง…………………………กรรมการ 

             3.  ………………………………………...ตำแหน่ง…………………………กรรมการ 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                      (ลงชื่อ)…………………………….…เจ้าหน้าที ่

                                                               (…………………………..) 

                                                     (ลงชื่อ).........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที่ 

                                                               (…………………………..) 

                                                                - ชอบ                                                                                 

                                                                - ดำเนินการ 

                                                           (ลงชื่อ)…………………………………. 

                                                                   (…………………….………..) 

                                                  ผู้อำนวยการ……………………….……………………. 

                                                                   …………/…………/…………. 
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 (ตัวอย่าง) 

 

 

 

คำสั่ง  (หน่วยงาน)………………………….. 

ที…่………../…………….. 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

………………………………………. 

            ตามที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีได้ตรวจสอบพัสดุปรากฏว่า มีพัสดุชำรุดและเสื่อม

คุณภาพ จำนวน…………………..รายการ 

            อาศัยอำนาจตามความในข้อ 214 แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ซึ่งได้รับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ตามคำสั ่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั ้นพื ้นฐาน ที่  1340/2560   ลงวันที ่ 24 สิงหาคม 

2560  เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐจึงแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนาม

ต่อไปนี้    เป็นคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาจำหน่ายพัสดุ 

1.……………………………….......ตำแหน่ง……………………………ประธานกรรมการ 

2..…………………………………..ตำแหน่ง……………………………กรรมการ 

3.…………………………….……..ตำแหน่ง……………………………กรรมการ 

            ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการอย่าง

สูงสุด  โดยเคร่งครัดแล้วรายงานผลให้ทราบภายใน……………วันทำการ 

            ทั้งนี ้ ตั้งแต่วันที่…………………………….. 

                  สั่ง  ณ  วันที่……….เดือน……………………..พ.ศ…………. 

  

                                                                   (ลงชื่อ)…………………………. 

                                                                          (…………………………..) 

                                                               ผู้อำนวยการ.................………………….. 
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                                                    (ตัวอย่าง)                           

  

                                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ    ………………..…………………………………………………………………………………………….. 

ที…่……………………………………….………. วันที…่…………………………………………………………….……… 

เรื่อง  รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง 

เรียน    ผู้อำนวยการ……………………..…………………………… 

            ตามท่ีได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณีมีพัสดุชำรุด เสื่อมสภาพหรือสูญไป

หรือหมดความจำเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป ดังที่คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีได้รายงานผลให้

ทราบแล้วนั้น 

            คณะกรรมการ………………..………………….…………..แล้วเสร็จเมื่อวันที่….…………………………........

ผลการสอบหาข้อเท็จจริงได้เริ่มดำเนินการสอบหาข้อเท็จจริงเมื่อวันที่........................................ปรากฏว่า

.....................................…………………………………………………………………………………………………………………… 

            คณะกรรมการสอบข้อเท็จพิจารณาแล้วเห็นว่า…………………………………………………………………….. 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาสั่งการ  พร้อมบันทึกนี้ได้แนบเอกสารการสอบข้อเท็จจริง 

จำนวน  …………แผ่น มาด้วยแล้ว 

                                                      (ลงชื่อ)………………………………....ประธานกรรมการ 

                                                              (…………………………………) 

                                                      (ลงชื่อ)…………………………………กรรมการ 

                                                              (…………………………………) 

     (ลงชื่อ)…………………………………กรรมการ 

                                                              (…………………………………) 

 

 - ทราบ 

      - มอบ เจ้าหน้าที่ดำเนินการตามระเบียบฯต่อไป 

            

 

 (ลงชื่อ)………………………………….. 

       (……………………..…………..) 

      ผู้อำนวยการ………….……………….. 

     วันที่........./............./............. 
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เขียนที…่……………………………….. 

                                                                     วันที่……….…..เดือน…………………..พ.ศ……….. 

เรื่อง  การสืบสวนข้อเท็จจริงกรณี……………………………………………………………………….. 

            ข้าพเจ้า……………………………………………….... เกิดวันที่……….เดือน……………….……..พ.ศ…………. 

เกิดท่ีจังหวัด………………..…………… ประเทศ………………..…………..…….. สัญชาติ………………………………….. 

ชื่อบิดา………………..……………………มารดา………………………………..ปัจจุบันอาศัยอยู่บ้านเลขที่……………..… 

หมู่ที่……….. ซอย………………….. ตำบล……………………………อำเภอ…………………. จังหวัด………………….….. 

โทรศัพท…์………………………………………………. อาชีพ………………………………………. 

ขอให้ถ้อยคำต่อ 

1……………………………………………………………………….………………………………………....................... 

ด้วยความสัตย์จริงดังนี้………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………..………………………………………………………………………..……………

…………………………..………………………………..……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………..………………………………………………………………………..……………

…………………………..………………………………..……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………..………………………………………………………………………..……………

…………………………..………………………………..……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………..………………………………………………………………………..……………

…………………………..………………………………..……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………..………………………………..……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………

……………………………………………………………..………………………………………………………………………..……………

…………………………..………………………………..……………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………..…………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน  

ชื่อเอกสาร       : แบบฟอร์มการจำหน่ายพัสดุ 

 

 

 

 
นางสมจิตต์ ใจจ้อง 

ผู้รับผิดชอบ 
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ตัวอย่างเอกสาร 

การจำหน่ายพสัดุตามวิธีการขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยการ

เจรจาตกลงราคาและวธิีการทำลาย 
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                                     (ตัวอย่าง)                                                      

                            

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … . … . … 

ที…่ ………………………………………… .  วันที่…………………………………………………………………… 

เรื่อง  ขอจำหน่ายพัสดุ 

เรียน  ผู้อำนวยการ……………………………….. 

            ตามที่ได้สั ่งการให้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ข้อ 215 (1), (2),(3) และ (4) ดังความละเอียดทราบแล้วนั้น 

            ได้ตรวจสอบพัสดุตามรายงานของคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงแล้วปรากฎว่าเป็นการชำรุด

เสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะ

สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก  เห็นสมควรดำเนินการดังนี้ 

รายการ…………………………………. โดยวิธีการขาย 

รายการ…………………………………. โดยวิธีการทำลาย 

            ฉะนั้นเพื่อให้การจำหน่ายพัสดุดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้องและเป็นประโยชน์  

ต่อทางราชการอย่างสูงสุด จึงขอแต่งตั้งบุคคลผู้มีรายนามข้างท้ายนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินการ 

คณะกรรมการประเมินราคากลาง 

1. …………………………………………ตำแหน่ง………………………………… ประธานกรรมการ 

2…………………………………………..ตำแหน่ง………………………………….กรรมการ 

3. …………………………………………ตำแหน่ง………………………………….กรรมการ 

คณะกรรมการดำเนินการขาย 

1………………………………………….ตำแหน่ง………………………………… ประธานกรรมการ 

2………………………………………….ตำแหน่ง………………………………….กรรมการ 

3.…………………………………………ตำแหน่ง………………………………….กรรมการ 

คณะกรรมการทำลาย 

1………………………………………….ตำแหน่ง………………………………… ประธานกรรมการ 

2………………………………………….ตำแหน่ง……………………………….…กรรมการ 

3.…………………………………………ตำแหน่ง……………………………….…กรรมการ 

             /จึงเรียนมา... 
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 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

                                                                           (ลงชื่อ)…………………………………                                                    

                                                                                    (…………………………….)  

                                                                                            เจ้าหน้าที ่ 

(ลงชื่อ)…………………………………                                                    

        (…………………………….)  

           หัวหน้าเจ้าหน้าที่  

   - ชอบ 

    - ดำเนินการ 

 

                  (…………………………..) 

 ผู้อำนวยการ………………………………………. 

         วันที่........../....................../............  

   . 
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 (ตัวอย่าง) 

   

 

 

คำสั่ง  (หน่วยงาน)………………………………. 

ที…่………../…………….. 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลาง คณะกรรมการดำเนินการขายและคณะกรรมการทำลาย 

--------------------------------------------- 

            ด้วย  (หน่วยงาน)…………………….….. มีความประสงค์จะทำการจำหน่ายพัสดุที่หมดความจำเป็น

หรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ตามที่ได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจซึ่งได้รับ

มอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษา

ขั้นพ้ืนฐาน  ที ่1340/2560   ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2560  เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐดังนี้ 

                   ขายพัสดุ   จำนวน………………………… รายการ 

                   ทำลายพัสดุ  จำนวน………………………… รายการ 

            ฉะนั้น เพื่อให้การดำเนินการจำหน่ายพัสดุดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยถูกต้องและเป็น

ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างสูงสุดจึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้เป็นคณะกรรมการดำเนินการ 

คณะกรรมการประเมินราคากลาง 

1…………………………………………ตำแหน่ง………………………………… ประธานกรรมการ 

2…………………………………………ตำแหน่ง…………………………………กรรมการ 

3.…………………………………………ตำแหน่ง…………………………………กรรมการ 

คณะกรรมการดำเนินการขาย 

1…………………………………………ตำแหน่ง………………………………… ประธานกรรมการ 

2…………………………………………ตำแหน่ง…………………………………กรรมการ 

3.…………………………………………ตำแหน่ง…………………………………กรรมการ 

คณะกรรมการทำลาย 

1…………………………………………ตำแหน่ง………………………………… ประธานกรรมการ 

2…………………………………………ตำแหน่ง…………………………………กรรมการ 

3.…………………………………………ตำแหน่ง…………………………………กรรมการ 

         /ให้คณะกรรมการ... 
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            ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่ให้บังเกิดผลดีต่อทางราชการอย่างสูงสุด 

โดยเคร่งครัด 

                สั่ง  ณ  วันที่…………เดือน……………………พ.ศ…………... 

                                                                    

 

               

(ลงชื่อ)………………………….………. 

                                                                       (………………..……………..) 

                                                          ผู้อำนวยการ……….…………………………… 
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 (ตัวอย่าง) 

 

 

 

ที่ ศธ ……......../..............                                             สว่นราชการ………………………….………. 

              วันที่..........เดือน...............พ.ศ....................... 

เรื่อง   ขอเชิญเสนอราคาซื้อพัสดุ 

เรียน  ................................................................................ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย     รายละเอียดพัสดุที่จะจำหน่ายโดยการขายวิธีเฉพาะเจาะจง 

  ด้วย (หน่วยงาน).....................มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุโดยการขาย ด้วย          

วิธีเฉพาะเจาะจงจึงขอเชิญ.................................. ....... เข้ารว่มเสนอราคากับโรงเรยีน...................................

ในวันที่.....................................ระหว่างเวลา......................ถึงเวลา........................  

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและเข้าร่วมเสนอราคาตามวัน เวลา สถานที่ดังกล่าวต่อไป 

 

                                                                      ขอแสดงความนับถือ 

 

                                                                 (………………………………………….) 

                                                          ผู้อำนวยการ..................................... 
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 (ตัวอย่าง) 

ใบเสนอราคา 

เรียน …. ผู้อำนวยการ………….…………………………. 

ข้าพเจ้า……………………………………………….…ห้าง/ร้าน/บริษัท/หจก……………………………………………………  

ตั้งอยู่เลขท่ี………………. ถนน………………………. ตำบล………………….อำเภอ………………………………………..… 

จังหวัด……………………….. เลขประจำตัวผู้เสียภาษี………………………………….……. ข้าพเจ้าได้อ่านและเข้าใจ

ข้อความในการประกาศขายพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ เป็นอย่างดี 

ข้าพเจ้าขอเสนอราคาซื้อพัสดุที่ทางราชการประกาศขายดังรายการต่อไปนี้ 

ที ่ รายการ ราคา/หน่วย จำนวน จำนวนเงิน หมายเหตุ 

    

  

  

  

  

  

  

  

        

  (……………………………………………) รวมเป็นเงิน     

คำเสนอนี้จะยืนอยู่เป็นระยะเวลา…………………. วันนับแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอราคา 

กำหนดรับมอบพัสดุตามรายการข้างต้น ภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ข้าพเจ้าได้รับการพิจารณา 

ให้เป็นผู้ชนะในการเสนอราคา 

                เสนอมา  ณ  วันที่…………. เดือน……………………….. พ.ศ………… 

  

                                                                             (ลงชื่อ)………………….………….. ผู้ซื้อ 

                                                                                      (…………………………) 

                                                                                        ประทับตรา (ถ้ามี) 
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(ตัวอย่าง) 

 

บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ   ................………………………………………………………………………………………….... 

ที…่…………………………………………………. วันที…่…………………………………………………..… 

เรื่อง  การประเมินราคากลางพัสดุ 

เรียน  ผู้อำนวยการโรงเรียน 

            ตามท่ีได้แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคากลางพัสดุที่หมดความจำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของ

รัฐต่อไปเพื่อขายพัสดุให้กับบุคคลหรือผู้สนใจที่เสนอราคาอันเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ตามคำสั่ง 

โรงเรียน……………ที…่………..…./…………….…. ลงวันที่……………………. ดังความละเอียดทราบแล้ว นั้น 

            คณะกรรมการประเมินราคากลางได้ร่วมกันพิจารณาแล้วมีมติเห็นสมควรประเมินราคากลางพัสดุ              

ที่ไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐเพ่ือให้คณะกรรมการดำเนินการขายใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณาขาย

ดังนี้ 

            1……………………………………………………………………………………….. 

            2……………………………………………………………………………………….. 

            3.……………………………………………………………………………………….. 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                                (ลงชื่อ)………………………….…….. ประธานกรรมการ 

                                                                          (…………………………….) 

                                                                (ลงชื่อ)………………………………... กรรมการ 

                                                                          (…………………………….) 

                                                                (ลงชื่อ)………………………….…….. กรรมการ 

                                                                          (…………………………….) 

     - ทราบ                                                                 

     - มอบให้หัวหน้าเจ้าหน้าที่  แล้วให้มอบคณะกรรมการดำเนินการขายในเวลาพิจารณาการขาย 

      (ลงชื่อ)……………………………..……..  

           (………………..……………….) 

   ผู้อำนวยการ……………….…………………………. 

      วันที่........./................./................ 
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 (ตัวอย่าง) 

                                       บันทึกข้อความ 

 

ส่วนราชการ   …………………………………………………………………………………...………………………….. .. 

ที…่…………………………………………………..……….…. วันที…่…………………………………………………………….…….. 

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการขาย 

เรียน   ผู้อำนวยการ……………………………………… 

            ตามท่ี……………………….…………………..……….. ได้ทำการประกาศขายพัสดุที่หมดความจำเป็น 

ต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐ จำนวน……………… รายการเมื่อวันที่…………………………………….…….….. นั้น 

            คณะกรรมการดำเนินการขายได้ร่วมกันพิจารณาราคาของผู้เสนอราคาซื้อแล้วปรากฎ 

ว่ามีผู้เสนอราคาซื้อ จำนวน…………….. รายคือ 

            1…………………………………… เสนอราคาซื้อเป็นเงิน………………. บาท 

            2…………………………………… เสนอราคาซื้อเป็นเงิน………………. บาท 

ผลปรากฎว่าผู้เสนอราคาซื้อรายที่……… คือ ………………………………………..เสนอราคาอันเป็นประโยชน์ 

ต่อทางราชการอย่างสูงสุดคณะกรรมการดำเนินการขายจึงมีมติเห็นสมควรขายพัสดุที่หมดความจำเป็นต้อง

ใช้ในหน่วยงานของรัฐ ให้กับ………………………………. ทั ้งนี ้ คณะกรรมการฯ ได้นำราคาประเมินของ

คณะกรรมการประเมินราคากลางมาใช้เป็นเกณฑ์แล้ว 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาอนุมัติ 

                                                                        (ลงชื่อ)………………..……………. เจ้าหน้าที ่

                                   (……………….……………..) 

     

เรียน ผู้อำนวยการ………………………….. 

        เห็นควรอนุมัติขายพัสดุฯ                                

ให้กับ…………………………………………………..                                 

ในราคา……………………………… บาท                     

(ลงชื่อ)……………………………..........                                 - อนุมัต ิ

         (………………………….)                                        - ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนพัสดุ 

          หัวหน้าเจ้าหน้าที่                                                  ( ลงชื่อ)………………………………….... 

………./…………./………….                                                       (……………………....…………….) 

                                                                         ผู้อำนวยการ…………………………………… 
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                  (ตัวอย่าง) 

                               บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ……………………..…………………………………………………………………………………….………………… 

ที…่…………………………………….                  วันที…่…………………………………………………………………….. 

เรื่อง  รายงานผลการทำลายพัสดุของคณะกรรมการทำลาย 

เรียน    ผู้อำนวยการ…………………………………………………. 

            ตามที่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการทำลายเพื่อทำลายพัสดุที่ไม่สามารถนำมาขายแลกเปลี่ยน โอน 

หรือแปรสภาพได้ เนื ่องจากไม่สามารถนำไปซ่อมแซมให้ใช้การได้ดีอีกทั้งยังเสื ่อมสภาพ ซึ่ งในการนี้

คณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงได้ตรวจสอบและร่วมกันพิจารณาแล้วดังความละเอียดทราบแล้วนั้น 

            บัดนี้ คณะกรรมการทำลายได้ดำเนินการทำลายพัสดุจำนวน………….. รายการ ตามที่ได้อนุมตัิไว้

แล้วแต่ต้น เสร็จเรียบร้อยแล้วโดยวิธีการ………บด/เผา/ทุบ/ฯลฯ……………………เมื่อวันที…่……………………. 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                              (ลงชื่อ)………………..………………. ประธานกรรมการ 

                                                                          (…………………….……..) 

                                                              (ลงชื่อ)…………………………….…. กรรมการ 

                                                                          (…………………………….) 

                                                              (ลงชื่อ)…………………….………….. กรรมการ 

                                                                          (…………………………….) 

 

เรียน ผู้อำนวยการ…………………..…………. 

       - เพ่ือโปรดทราบ      

       - ดำเนินการตามระเบียบฯต่อไป 

 (ลงชื่อ)…………………………                                           - อนุมัต ิ

         (………………………….)                                          - ลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียนพัสดุ 

            เจ้าหน้าที ่                                                      - รายงานสตง.ตามระเบียบฯ 

วันที่………./…………./………….                                           (ลงชื่อ)…………………………..…………….. 

                                                                                         (…………………..……………….) 

                                                                        ผู้อำนวยการ………………….…………………... 

                                                                               วันที่…………./……………/……… 
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ตัวอย่างแบบฟอร์ม 

การขายโดยวิธีทอดตลาด 
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(ตัวอย่าง) 

 

 

  

คำสั่ง   (หน่วยงาน)………………. 

ที…่………../…………….. 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด 

---------------------------- 

            ด้วย   (หน่วยงาน)…………………….….. สังกัด…………………………………………… 

จะทำการประมูลด้วยวาจาในการขายโดยวิธีทอดตลาด……(ให้ระบุรายละเอียดพัสดุที ่จะขายโดยวิธี

ทอดตลาด)…………..จำนวน…………………รายการ   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด ดังนี้ 

     1………………………………………….ตำแหน่ง…………………………………ประธานกรรมการ 

       2………………………………………….ตำแหน่ง…………………………………กรรมการ 

      3.…………………………………………ตำแหน่ง…………………………………กรรมการ 

           ให้คณะกรรมการที่ได้รับแต่งตั้งตามคำสั่งนี้ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด 

                 สั่ง  ณ  วันที่…………เดือน…………………………พ.ศ…….. 

                                                                                    

 

(ลงชื่อ)………………………………. 

                                                                                (……………………………..) 

                                                            ผู้อำนวยการ.............……………………………. 
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(ตัวอย่าง) 

 

 

  

ประกาศ………….…(หน่วยงาน)…………………. 

เรื่อง  การขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด 

----------------------------------------- 

            ดว้ย ………(หน่วยงาน)……………...  จะทำการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด จำนวน………….……

รายการ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้  โดยกำหนดดูพัสดุจำนวน………..รายการ   ณ .............

(หน่วยงาน)………………..….      ในวันที่……………….เวลา……………น.  และกำหนดขายทอดตลาดใน

วันที่………เวลา………ณ…………….………. 

            เงื่อนไขการขายทอดตลาด  มีดังนี ้

1. การขายทอดตลาดจะขายโดยวิธีประมูลด้วยวาจา 
2. ผู้ประมูลราคาได้จะต้องจ่ายเงินสดทันทีกรณี ที่พัสดุมีราคาประมูลเกินกว่า 2,000.- บาท หากผู้

ประมูลได้  ไม่สามารถชำระเงินสดในคราวเดียวได้ให้วางเงินสดไว้ไม่น้อยกว่าร้อยละ 25 ของราคาที่
ประมูลได ้ ส่วนที่เหลือ   ต้องชำระให้ครบถ้วนภายใน 3 วันนับตั้งแต่วันที่ประมูลได้   

3. หากไม่ชำระให้ครบถ้วนภายในกำหนดเวลาดังกล่าว  จะถือว่าสละสิทธิ์โรงเรียนจะริบเงินที่วางไว้
แล้วจะขายทอดตลาดใหม่ต่อไป 

4. การติดสินชี้ขาดในเรื่องตัวบุคคลผู้ประมูลได้  และราคาในการขายทอดตลาดพัสดุแต่ละรายการ
นั้น ใช้วิธีเคาะไม้ผู้ประมูลได้จะต้องรับพัสดุนั้นไปจากโรงเรียน………………..……………ให้เสร็จภายใน 3 วัน   

5. นับแต่วันชำระเงินครบถ้วนหากล่วงเลยกำหนดเวลาดังกล่าวโรงเรียนจะไม่รับผิดชอบต่อความ
เสียหายอันอาจจะเกิดขึ้นได้ 

6. ค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ของพัสดุที่ขายโดยวิธีทอดตลาดผู้ประมูลได้เป็นผู้ชำระ 
ผู้สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ท่ี………………………..โทรศัพท์หมายเลข………………… 

ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                   ประกาศ ณ วันที่……………………………….. 

                                                        

                   (ลงชื่อ)………………………………….. 

                                                                     (…………………………………..) 

                                                            ผู้อำนวยการ...................................... 

ถ้าการขายพัสดุคราวนั้นไม่มีรายการใดต้องเสียค่าธรรมเนียมการในการโอนกรรมสิทธิ์ให้ตัด   ข้อ 6  ออก 
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 (ตัวอย่าง) 

บัญชีรายการพัสดุที่จะทำการขายโดยวิธีทอดตลาด 

ในวันที่……………………………… 

ลำดับที่ ชื่อ ขนาดลักษณะ จำนวน หมายเหตุ 
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 (ตัวอย่าง) 

บัญชีคุมพัสดุที่ขายโดยวิธีทอดตลาด 

 

ที ่
ชื่อพัสดุขนาด 

ลักษณะ 

ขายทอดตลาดครั้งที่ 1 ขายทอดตลาดครั้งที่ 2 

ชื่อผู้ 

ประเมิน

ได้ 

เลขที่

ใบเสร็จรับเงิน 

ลายมือ

ชื่อ 

ผู้รับรอง 

ชื่อผู้

ประเมิน

ได้ 

เลขที่

ใบเสร็จรับเงิน 

ลายมือ

ชื่อ ผู้

รับรอง 
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                                          (ตัวอย่าง) 

                                   บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ….....………………………………………………………………………………………… ……………. . . . 

ที…่………………………………………………………….…. วันที่………………………………………………………………… 

เรื่อง   รายงานผลการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด  จำนวน………………..รายการ 

เรียน    ผู้อำนวยการ..........................………………………… 

            ตามคำสั่ง ....... (หน่วยงาน)...... ที…่…………/……………….สั่งวันที่……………………………………….….. 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด  จำนวน……………………รายการ นั้น 

            คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาดได้ดำเนินการเมื่อวันที่………………………..……………ตั้งแต่

เวลา………………..น.   โดยมีผู ้เข้าร่วมประมูล จำนวน  ………..…….ราย   โดยคณะกรรมการขายพัสดุ     

โดยวิธีทอดตลาดได้แจ้งราคากลางและเป็นราคาเริ่มต้นแก่ผู้เข้าร่วมประมูลเป็นเงิน…………….บาท แล้ว

ปรากฎว่า ....................(ให้ระบุชื่อและผลการประมูลของผู้ที่เข้าร่วมประมูลในราคาสูงสุด) ……………….          

ซึ่งต่อมาไม่มีผู้เข้าร่วมประมูลรายอ่ืนเสนอราคารับซื้อสูงขึ้นอีก  คณะกรรมการ จึงเห็นว่า….(ผู้ประมูลราคา

ที่เสนอสูงสุด)……เสนอราคารับซื้อในราคาที่ไม่ต่ำกว่าราคากลางที่กำหนดจึงได้นับ1ถึง 3  แล้วเคาะไม้เป็น

สัญญาณการตัดสินขาย…(ระบุรายการที่ขายอดตลาด)…………………..…….ให้แก่………(ผู้ประมูลราคาที่เสนอ

ราคาส ูงส ุด)………อย ู ่บ ้านเลขที่…………ซอย………………………………....ถนน……………….…………แขวง/

ตำบล…………………..……….เขต/อำเภอ………………………….……….จังหวัด…………………….ดังสำเนาหลักฐาน 

(เช่น หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท   สำเนาทะเบียนบ้านหรือบัตรประจำตัว

ประชาชน) ที่แนบ  ในราคา……………………บาท(……………………………..………………………) 

                                                             (ลงชื่อ)…………………………….. ประธานกรรมการ 

                                                                    (…………………………….) 

                                                             (ลงชื่อ)…………………………….. กรรมการ 

                                                                     (…………………………….) 

                                                              (ลงชื่อ)…………………………….. กรรมการ 

                                                                     (…………………………….) 

  

*  หากขายพัสดุโดยวิธ ีทอดตลาดในแต่ละรายการให้ระบุราคากลางในแต่ละรายการและประมูล            

แต่ละรายการ 
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(ตัวอย่าง) 

 

 

ที่ ศธ............../......................                                    ส่วนราชการ…………………………………. 

                                                                            ที่อยู่…………… รหัสไปรษณีย์………. 

                                                           วันที…่…………………………………………..……. 

เรื่อง  การจำหน่ายพัสดุ 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาคที่……………….………….. 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   สำเนาเอกสารการตรวจสอบพัสดุประจำปี และการจำหน่ายพัสดุประจำปี จำนวน 1  ชุด 

            ด้วย………(หน่วยงาน)…………………………….ได้ดำเนินการตรวจสอบพัสดุประจำปี และจำหน่าย

พัสดุประจำปีตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.

2560ข้อ 213  และข้อ 215  พร้อมทั้งได้ลงจ่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนพัสดุเรียบร้อยแล้ว 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 

                                                         ขอแสดงความนับถือ 

                                            

                                                      (……………..…………………….)                     

                                            ผู้อำนวยการ....................................... 

กลุ่มงาน................ 

โทร………………………………………………. 

หมายเหตุ    สิ่งที่ส่งมาด้วย  ประกอบด้วย 

1. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีและสำเนาคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ และ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่อย่างละ 1  ฉบับ 

2. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี 1 ฉบับ 
3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 2 ฉบับ 
4. รายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง 2 ชุด 
5. รายงานขออนุมัติจำหน่ายพร้อมวิธีการจำหน่ายและคำสั่งอนุมัติให้จำหน่าย 2 ชุด 
6. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจำหน่ายพัสดุเช่น คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขาย   คณะกรรมการ

กำหนดราคากลาง คณะกรรมการขายพัสดุโดยวิธีทอดตลาด 

7.บัญชีรายการพัสดุชำรุด เสื่อมคุณภาพสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในราชการ 2 ชุด 

8. รายงานผลการจำหน่าย  2  ชุด 

9. สำเนาใบเสร็จรับเงินบำรุงการศึกษากรณีส่งเป็นเงินบำรุงการศึกษา 2 ชุด 
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 (ตัวอย่าง) 

 

 

ที่ ศธ………/………….                                                        ส่วนราชการ....………………………….... 

                                                                              ที่อยู่…………… รหัสไปรษณีย์………. 

                                                        วันที่…………………………………………….….. 

เรื่อง  การนำส่งเงินรายได้แผ่นดิน 

เรียน  ......................................................... 

สิ่งที่ส่งมาด้วย   1. เงินสด            จำนวน……………………….. บาท 

                    2. ใบนำส่งเงิน    จำนวน……………………….. ฉบับ 

            ด ้วย……..……………………………..……… ได ้ดำเน ินการจำหน ่ายพัสด ุประจำปี ตามระเบ ียบ

กระทรวงการคลังว ่าด้วยการจัดซื ้อจ ัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560ข้อ  215 (1)               

เ สร ็ จ เ ร ี ยบร ้ อยแล ้ ว  จ ึ งขอนำ เ ง ิ นส ่ ง คล ั ง เป ็ น เ ง ิ น ร าย ได ้ แผ ่ นด ิ น  จำนวน …………….บาท 

(…………………………………………………….) 

            จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและดำเนินการ 

                                                     

                                                       ขอแสดงความนับถือ 

   

                                                  (…………….…………..…………) 

                                              ผู้อำนวยการ…………………………. 

  

 

 

กลุ่มงาน........... 

โทร………………. 
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน  

ชื่อเอกสาร       : การจำแนกประเภทรายจ่าย 

 

 

 

 
นางสมจิตต์ ใจจ้อง 

ผู้รับผิดชอบ 
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หลักการจำแนกประเภทรายจ่าย 
ตามงบประมาณ 
(ฉบับปรับปรุง) 

 
รายจ่ายตามงบประมาณจำแนกออกเป็น 2 ลักษณะได้แก่ 
1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 
2. รายจ่ายงบกลาง 

1. รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ 

รายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ หมายถึงรายจ่ายซึ่งกำหนดไว้สำหรับ 
แต่ละส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยเฉพาะจำแนกออกเป็น 5 ประเภทงบรายจ่ายได้แก่ 

1.1 งบบุคลากร 
1.2 งบดำเนินงาน 
1.3 งบลงทุน 
1.4 งบเงินอุดหนุน 
1.5 งบรายจ่ายอื่น 
1.1 งบบุคลากร หมายถึง รายจ่ายที ่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานบุคคลภาครัฐ  ได้แก่ 

รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว และค่าตอบแทนพนักงานราชการ รวมถึง
รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอ่ืนใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

1.1.1 เงินเดือน หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและพนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นราย
เดือน รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับ
เงินเดือน เช่น 

(1) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ ่มของประธานรัฐสภา ประธานวุฒิสภา และประธานสภา
ผู้แทนราษฎร 

(2) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพิ่มของรองประธานวุฒิสภา รองประธานสภาผู้แทนราษฎรและ
ผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎร 

(3) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพ่ิมของสมาชิกวุฒิสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
(4) เงินประจำตำแหน่งและเงินเพ่ิมของประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ 
(5) เงินประจำตำแหน่งขององคมนตรีและรัฐบุรุษ 
(6) เงินประจำตำแหน่งของข้าราชการ 
(7) เงินเพ่ิมสำหรับตำแหน่งข้าราชการการเมือง 
(8) เงินเพ่ิมค่าวิชา (พ.ค.ว.) 
(9) เงินเพ่ิมพิเศษค่าภาษามลายู (พ.ภ.ม.) 
(10) เงินเพิ่มพิเศษสำหรับผู้ซึ่งดำรงตำแหน่งครูช่างอาชีวศึกษาตามโครงการเงินกู้เพื่อพัฒนา

อาชีวศึกษา (พ.ค.ช.) 
(11) เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
(12) เงินเพ่ิมประจำตำแหน่งที่ต้องฝ่าอันตรายเป็นปกติ 
(13) เงินเพ่ิมพิเศษผู้ทำหน้าที่ปกครองโรงเรียนตำรวจ (พ.ร.ต.) 
 (14) เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ (พ.ข.ต.) 
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(15) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพ้ืนที่พิเศษ 
(16) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับข้าราชการ 
(17) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ 
1.1.2. ค่าจ้างประจำ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รวมถึง

เงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจำ และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ
เช่น 

(1) เงินเพ่ิมพิเศษสำหรับการสู้รบ (พ.ส.ร.) 
(2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพ้ืนที่พิเศษ 
(3) เงินค่าตอบแทนเป็นรายเดือนสำหรับลูกจ้างประจำ 
(4) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ 
1.1.3. ค่าจ้างชั่วคราว หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้างสำหรับการทำงานปกติแก่ลูกจ้างชั่วคราว

ของส่วนราชการ รวมถึงเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างชั่วคราว 
1.1.4 ค่าตอบแทนพนักงานราชการ หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่

พนักงานราชการตามอัตราที่คณะกรรมการบริหารพนักงานราชการกำหนด รวมถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายใน
ลักษณะค่าตอบแทนพนักงานราชการ  และเงินเพิ่มอื่นที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ  เช่น  
เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ 

1.2 งบดำเนินงาน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการบริหารงานประจำ ได้แก่รายจ่าย   
ที่จ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ และค่าสาธารณูปโภค รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจาก
งบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่ายดังกล่าว 

1.2.1 ค่าตอบแทน หมายถึง เงินที ่จ่ายตอบแทนให้แก่ผู ้ที ่ปฏิบัติงานให้ทางราชการตามที่
กระทรวงการคลังกำหนด เช่น 

(1) เงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ 
(2) เงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอ่ืนๆให้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน

ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง อาทิ เงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษา
ของบุตรเงินช่วยเหลือในการทำศพ 

(3) ค่าตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกอาสารักษาดินแดนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการเลือกตั้ง 
(4) ค่าตอบแทนกรรมการตรวจคะแนน กรรมการสำรอง และเสมียนคะแนนในการเลือกตั้ง 
5) ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจการจ้าง และควบคุมงานก่อสร้างที่มีคำสั่งแต่งตั้งจากทาง

ราชการ 
(6) ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานด้านการรักษาความเจ็บป่วยนอกเวลาราชการและในวันหยุดราชการ 
(7) เงินรางวัลกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนันและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน 
(8) เงินประจำตำแหน่งผู้บริหารในมหาวิทยาลัย 
(9) เงินสมนาคุณกรรมการสอบสวนวินัยข้าราชการ 
10) เงินสมนาคุณวิทยากรในการฝึกอบรมของส่วนราชการ 
(11) เงินสมนาคุณอาจารย์สาขาวิชาที่ขาดแคลนในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐ 
(12) เงินค่าฝ่าอันตรายเป็นครั้งคราว 
 (13) เงินค่าท่ีพักผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ 
(14) เงินพิเศษที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของสำนักราชการในต่างประเทศตามประเพณีท้องถิ่น 
(15) เงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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(16) ค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา 
(17) เงินรางวัลกรรมการสอบ 
(18) ค่าพาหนะเหมาจ่าย 
(19) ค่าเบี้ยประชุมกรรมการ 
(20) ค่ารักษาพยาบาลข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ 
(21) เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตรของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหน้าที่ประจำอยู่ในต่างประเทศ 
(22) เงินตอบแทนพิเศษของข้าราชการผู้ได้รับเงินเดือนถึงขั้นสูงของอันดับ 
(23) เงินตอบแทนพิเศษของลูกจ้างประจำผู้ได้รับค่าจ้างข้ันสูงของตำแหน่ง 
(24) เงินตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัดหารถประจำตำแหน่ง 
(25) เงินตอบแทนพิเศษรายเดือนสำหรับผู้ปฏิบัติงานในเขตพ้ืนที่พิเศษ 
1.2.2 ค่าใช้สอย หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ (ยกเว้นบริการสาธารณูปโภค สื่อสาร

และโทรคมนาคม) รายจ่ายที่เกี่ยวกับการรับรองและพิธีการและรายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการ
ที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอื่นๆ 

รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น 
(1) ค่าปักเสาพาดสายภายนอกสถานที่ราชการเพื่อให้ราชการได้ใช้บริการไฟฟ้า  รวมถึงค่าติดตั้ง

หม้อแปลง เครื่องวัด และอุปกรณ์ไฟฟ้าซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการไฟฟ้า 
(2) ค่าจ้างเหมาเดินสายไฟฟ้า และติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซม บำรุงรักษา

หรือปรับปรุงระบบไฟฟ้า การเพ่ิมกำลังไฟฟ้า การขยายเขตไฟฟ้า 
(3) ค่าวางท่อประปาภายนอกสถานที่ราชการ  เพื่อให้ราชการได้ใช้บริการนํ้าประปา รวมถึง     

ค่าติดตั้งมาตรวัดนํ้า และอุปกรณ์ประปา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ของการประปา 
(4) ค่าจ้างเหมาเดินท่อประปาและติดตั้งอุปกรณ์ประปาเพิ่มเติม รวมถึงการซ่อมแซม บำรุงรักษา

หรือปรับปรุงระบบประปา 
(5) ค่าใช้จ่ายในการติดตั้งโทรศัพท์พ้ืนฐาน 
(6) ค่าเช่าทรัพย์สิน รวมถึงเงินที่ต้องจ่ายพร้อมกับการเช่าทรัพย์สิน เช่น ค่าเช่ารถยนต์ค่าเช่า

อาคารสิ่งปลูกสร้าง ค่าเช่าที่ดิน ค่าเช่ารับล่วงหน้ายกเว้น ค่าเช่าบ้าน และค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ 
(7) ค่าภาษีเช่นค่าภาษีโรงเรือนเป็นต้น 
(8) ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบ

อิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
(9) ค่าเบี้ยประกัน 
(10) ค่าจ้างเหมาบริการ เพื่อให้ผู้รับจ้างทำการอย่างหนึ่งอย่างใดซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของ 

ผู้รับจ้าง แต่มิใช่เป็นการประกอบ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 
(11) ค่าซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สิน เพ่ือให้สามารถใช้งานได้ตามปกต ิ

กรณีเป็นการจ้างเหมาทั้งค่าสิ ่งของและค่าแรงงานให้จ่ายจากค่าใช้สอยส่วนกรณีที ่ส่วน
ราชการเป็นผู้ดำเนินการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเองให้ปฏิบัติดังนี้ 

1. ค่าจ้างเหมาแรงงานของบุคคลภายนอกให้จ่ายจากค่าใช้สอย 
2. ค่าสิ่งของที่ส่วนราชการซื้อมาใช้ในการซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้จ่ายจากค่าวัสดุ 
รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการเช่น 
(1) ค่ารับรองหมายถึงรายจ่ายในการเลี้ยงรับรองของทางราชการ 
(2) ค่ารับรองประเภทเครื่องดื่ม 
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(3) ค่าใช้จ่ายในพิธีทางศาสนา 

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายอ่ืนๆ เช่น 
(1) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ในประเทศ) เช่นค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ   

เป็นต้น 
(2) ค่าเบี้ยเลี้ยงทหาร หรือตำรวจ 
(3) ค่าเบี้ยเลี้ยงพยาน หรือผู้ต้องหา 
(4) ค่าของขวัญ ของรางวัล หรือเงินรางวัล  
(5) ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ หรือพวงมาลา 
(6) ค่าชดใช้ค่าเสียหาย ค่าสินไหมทดแทน กรณีเกิดอุบัติเหตุเนื่องจากการปฏิบัติงานราชการ 
(7) เงินรางวัลตำรวจคุ้มกันทรัพย์สินของทางราชการ 
(8) เงินรางวัลเจ้าหน้าที่ 
(9) เงินประกันสังคม (ในฐานะนายจ้าง) 
(10) ค่าตอบแทนผู้เสียหายในคดีอาญา 
(11) ค่าทดแทนและค่าใช้จ่ายแก่จำเลยในคดีอาญา 
(12) ค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายแก่พยาน 

1.2.3 ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื ่อให้ได้มาซึ ่งสิ ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื ่อใช้แล้วย่อม
สิ้นเปลือง หมดไป  แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 

(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 บาท 
(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
(3) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 

บาท 
(4) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติม หรือปรับปรุง ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างที่มี

วงเงินไม่เกิน  50,000 บาท 
(5) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ  แต่ไม่รวมถึงค่า

จัดหาเครื่องยนต์ใหม่เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์ 
รายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที ่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า

ประกันภัย ค่าติดตั้ง 

1.2.4 ค่าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและโทรคมนาคม
รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าบริการ ค่าภาษี เป็นต้น ตามรายการดังนี ้

(1) ค่าไฟฟ้า 
(2) ค่าประปา ค่านํ้าบาดาล 
(3) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์พ้ืนฐาน ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที ่
(4) ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณียากร ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์

ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS) 
(5) ค่าบริการสื ่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้จ่ายเพื ่อให้ได้มาซึ ่งบริการสื ่อสารและ

โทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเลกซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื ่อสาร ค่าสื่อสารผ่าน
ดาวเทียม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการใช้ระบบอินเทอร์เน็ต รวมถึงอินเทอร์เน็ตการ์ด และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น 
ค่าเคเบิ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียมเป็นต้น 
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1.3 งบลงทุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเพื่อการลงทุน ได้แก่ รายจ่ายที่จ่ายในลักษณะ 
ค่าครุภัณฑ์ ค่าท่ีดินและสิ่งก่อสร้าง รวมถึงรายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นใดในลักษณะรายจ่าย
ดังกล่าว 

1.3.1 ค่าครุภัณฑ์ หมายถึงรายจ่ายเพื่อให้ได้ซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวรที่มีราคา
ต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท  และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 

(1) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินเกิน 5,000 
บาท 

(2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 บาท 
(3) รายจ่ายเพื ่อซ่อมแซมบำรุงร ักษาโครงสร้างของคร ุภ ัณฑ์ขนาดใหญ่ เช ่น เครื ่องบิน 

เครื่องจักรกลยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
(4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาเพ่ือการจัดหาหรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
รายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี และค่า

ประกันภัย ค่าติดตั้ง 
1.3.2. ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้างรวมถึง

สิ่งต่าง ๆ ซ่ึงติดตรงึกับท่ีดินและหรอืส่ิงก่อสรา้ง โดยมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
(1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน 
(2) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท 
(3) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้างให้มีมูลค่าเพ่ิมขึ้นและมี

วงเงินเกินกว่า 50,000 บาท 
(4) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง

แรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรก
ในสถานที่ราชการ 

(5) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 
(6) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
(7) รายจ่ายที่เก่ียวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน

ค่าชดเชยผลอาสิน  
1.4 งบเงินอุดหนุน หมายถึง รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพื่อช่วยเหลือสนับสนุน

การดำเนินงานหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตาม
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกำกับของรัฐ องค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สภาตำบล องค์การระหว่างประเทศ นิติบุคคลเอกชนหรือกิจการอันเป็น
สาธารณประโยชน์ รวมถึงเงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เงินอุดหนุนการศาสนาและรายจ่ายที่สำนัก
งบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ 

 

งบเงินอุดหนุนมี  2 ประเภทได้แก ่
 

(1) เงินอุดหนุนทั่วไป หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการเช่นค่าบำรุง
สมาชิกองค์การอุตุนิยมวิทยาโลก ค่าบำรุงสมาชิกสหภาพวิทยุกระจายเสียงแห่งเอเชีย เงินอุดหนุนเพ่ือแก้ไข
ปัญหายาเสพติด เงินอุดหนุนเพ่ือบูรณะท้องถิ่น เป็นต้น 
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(2) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ หมายถึง เงินที่กำหนดให้จ่ายตามวัตถุประสงค์ของรายการและตาม
รายละเอียดที่สำนักงบประมาณกำหนด เช่น รายการค่าครุภัณฑ์ หรือค่าสิ่งก่อสร้างเป็นต้น 

รายจ่ายงบเงินอุดหนุนรายการใดจะเป็นรายจ่ายประเภทเงินอุดหนุนทั่วไปหรือเงินอุดหนุนเฉพาะ
กิจให้เป็นไปตามที่สำนักงบประมาณกำหนด 

หน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการแผ่นดิน เช่น 

(1) สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง 
(2) สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 

หน่วยงานในกำกับของรัฐ เช่น 

(1) มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 
(2) มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย 
(3) สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
(4) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
(5) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ 
(6) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 
(7) มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

องค์การมหาชน เช่น 

(1) สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 
(2) สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน 
(3) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ 
(4) ศูนย์มานุษยวิทยาสิรินธร 
(5) สถาบันระหว่างประเทศเพ่ือการค้าและการพัฒนา 
 

องค์การระหว่างประเทศ เช่น 

(1) องค์การการค้าโลก 
(2) องค์การพลังงานโลก 
(3) องค์การสหประชาชาติ 
(4) สถาบันทางสื่อสารมวลชนแห่งเอเชีย 
(5) สมาคมไหมโลก 
(6) สถาบันสถิติระหว่างประเทศ 
(7) กองทุนประชากรแห่งประชาชาติ 
(8) องค์การอนามัยโลก 
(9) กรรมการกาชาดระหว่างประเทศ 
(10) สมาคมมหาวิทยาลัยระหว่างชาติ 
(11) สมาคมระหว่างประเทศต่างๆ 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น 

(1) องค์การบริหารส่วนจังหวัด 
(2) เทศบาล 
(3) องค์การบริหารส่วนตำบล 
(4) กรุงเทพมหานคร 
(5) เมืองพัทยา 

นิติบุคคลเอกชนหรือกิจการอันเป็นสาธารณประโยชน์เช่น 

(1) นักเรียนนิสิตนักศึกษา 
(2) คณะกรรมการโอลิมปิก 
(3) สภาลูกเสือแห่งชาติ 
(4) โครงการวิจัย 
(5) สันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย 
(6) สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย 
(7) สภากาชาดไทย 
(8) สภาทนายความ 
(9) เนติบัณฑิตยสภา 
(10) สมาคมหรือมูลนิธิต่างๆ 

เงินอุดหนุนงบพระมหากษัตริย์ เช่น 
(1) ค่าใช้จ่ายในพระองค์ 
(2) ค่าใช้จ่ายในพระราชฐานที่ประทับ 
(3) เงินพระราชกุศล 
(4) เงินค่าข้าวพระแก้วและเครื่องสังเวยพระสยามเทวาธิราช 
(5) เงินปีพระบรมวงศานุวงศ์ 
(6) เงินเบี้ยหวัดข้าราชการฝ่ายใน 
 

เงินอุดหนุนการศาสนา เช่น 

(1) ค่าใบเบิกของรถไฟของสังฆาธิการ 
(2) เงินอุดหนุนบูรณะวัด 
(3) เงินอุดหนุนการศึกษาปริยัติธรรม 
(4) เงินอุดหนุนการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยของคณะสงฆ์ 
(5) เงินอุดหนุนคณะกรรมการกลางอิสลาม 
(6) เงินอุดหนุนฐานะจุฬาราชมนตรี 
(7) เงินอุดหนุนมิซซังต่างๆ 
(8) เงินอุดหนุนกิจกรรมของศาสนาอ่ืน 
(9) เงินอุดหนุนบูรณะศาสนสถานของศาสนาอ่ืน 
(10) เงินอุดหนุนยุวพุทธิกสมาคม 
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(11) เงินอุดหนุนพุทธสมาคม 
(12) เงินนิตยภัต 
(13) เงินพระกฐิน 
(14) เงินบูชากัณฑ์เทศน์ 

รายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบเงินอุดหนุนเช่น 

(1) ค่าฌาปนกิจ 
(2) ค่าสินบน 
(3) ค่ารางวัลนำจับ 
1.5 งบรายจ่ายอื่น หมายถึง รายจ่ายที่ไม่เข้าลักษณะประเภทงบรายจ่ายใดงบรายจ่ายหนึ่ง หรือ

รายจ่ายที่สำนักงบประมาณกำหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น 
(1) เงินราชการลับ 
(2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 
(3) ค่าจ้างที่ปรึกษาเพื่อศึกษาวิจัย ประเมินผล หรือพัฒนาระบบต่างๆ ซึ่งมิใช่เพื่อการจัดหา หรือ

ปรับปรุงครุภัณฑ์ ที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชั่วคราว 
(5) ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ) 
(6) รายจ่ายเพื่อชำระหนี้เงินกู้ 
(7) ค่าใช้จ่ายสำหรับกองทุน หรือเงินทุนหมุนเวียน 
 

2. รายจ่ายงบกลาง 
 

รายจ่ายงบกลาง หมายถึงรายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจัดสรรให้ส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจโดยทั่วไป     
ใช้จ่าย ตามรายการดังต่อไปนี้ 

(1) "เงินเบี้ยหวัดบำเหน็จบำนาญ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็นเงินบำเหน็จบำนาญ
ข้าราชการ เงินบำเหน็จลูกจ้างประจำ เงินทำขวัญข้าราชการและลูกจ้าง เงินทดแทนข้าราชการวิสามัญ   
เงินค่าทดแทนสำหรับผู้ได้รับอันตรายในการรักษาความม่ันคงของประเทศเงินช่วยพิเศษข้าราชการบำนาญ
เสียชีวิตเงินสงเคราะห์ผู้ประสบภัยเนื่องจากการช่วยเหลือราชการการปฏิบัติงานของชาติหรือการปฏิบัติ
ตามหน้าที่มนุษยธรรมและเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ 

(2) "เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ" หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่าย
เป็นเงินสวัสดิการช่วยเหลือในด้านต่างๆให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ ได้แก่ เงินช่วยเหลือ
การศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือบุตร และเงินพิเศษในกรณีตายในระหว่างรับราชการ 

(3) "เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ" หมายความว่ารายจ่ายที่ตั้งไว้
เพื่อจ่ายเป็นเงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนข้าราชการประจำปีเงิน  เลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือน
ข้าราชการที่ได้รับเลื่อนระดับ และหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ 

(4) "เงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยของข้าราชการ" หมายความว่ารายจ่ายที่ตั้งไว้เพ่ือจ่ายเป็น
เงินสำรองเงินสมทบและเงินชดเชยที่รัฐบาลนำส่งเข้ากองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการ 

(5) “เงินสมทบของลูกจ้างประจำ" หมายความว่ารายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินสมทบที่รัฐบาล
นำส่งเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพลูกจ้างประจำ 
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(6) "ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการเสด็จพระราชดำเนินและต้อนรับประมุขต่างประเทศหมายความว่า
รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสนับสนุนพระราชภารกิจในการเสด็จพระราชดำเนินภายในประเทศและ
หรือต่างประเทศ และค่าใช้จ่ายในการต้อนรับประมุขต่างประเทศที่มาเยือนประเทศไทย 

(7) "เงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น" หมายความว่ารายจ่ายที่ตั้งสำรองไว้เพื่อจัดสรร
เป็นค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น 

(8) "ค่าใช้จ่ายตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” หมายความว่า รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อเป็น
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 

(9) "ค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานของรัฐ "หมายความว่ารายจ่าย
ที่ตั้งไว้เป็นค่าใช้จ่ายในการช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลข้าราชการลูกจ้างประจำและพนักงานของรัฐ 

อนึ่ง นอกจากรายจ่ายรายการต่างๆ ดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นรายการหลักแล้วพระราชบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปียังอาจตั้งรายจ่ายรายการอื่น ๆ ไว้ในรายจ่ายงบกลางตามความเหมาะสม    
ในแต่ละป ี
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สาระสำคัญการปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
 
1. งบดำเนินงาน 
 ปรับปรุงคำนิยามค่าวัสดุ ให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยคงหลักการเดิม เป็นดังนี้ 
 “ค่าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะเมื่อใช้แล้วย่อมสิ้นเปลือง 
หมดไป แปรสภาพ หรือไม่คงสภาพเดิม และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
    (1) รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 5,000 
บาท 
    (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดไม่เกิน 20,000 บาท 
    (3) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินไม่เกิน  
5,000 บาท 
    (4) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ที่ดินหรือสิ่งก่อสร้างที่ มีวงเงิน   
ไม่เกิน 50,000 บาท 
    (5) รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบำรุงรักษาทรัพย์สินให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ แต่ไม่รวมถึงค่า
จัดหาเครื่องยนต์ใหม่เพ่ือใช้ในการซ่อมแซมรถยนต์ 
    รายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึง ค่าใช้จ่ายที่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง” 
2. งบลงทุน 
 2.1 ปรับปรุงคำนิยามค่าครุภัณฑ์ ให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยคงหลักการเดิม เป็นดังนี้ 
 “ค่าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งสิ่งของโดยสภาพมีลักษณะคงทนถาวรที่มีราคาต่อ
หน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท และให้หมายความรวมถึงรายจ่าย ดังต่อไปนี้ 
    (1) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุง ครุภัณฑ์ที่มีวงเงินเกินกว่า 
5,000 บาท 
    (2) รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยหรือต่อชุดเกินกว่า 20,000 
บาท  
    (3) รายจ่ายเพื ่อซ่อมแซมบำรุงรักษาโครงสร้างของครุภัณฑ์ขนาดใหญ่ เช่น เครื ่องบิน 
เครื่องจักรกลยานพาหนะ ซึ่งไม่รวมถึงค่าซ่อมบำรุงปกติหรือค่าซ่อมกลาง 
    (4) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหา หรือปรับปรุงครุภัณฑ์ 
 “รายจ่ายตามวรรคหนึ่ง ให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที ่ต้องชำระพร้อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี ค่า
ประกันภัย ค่าติดตั้ง” 
 2.2 ปรับปรุงคำนิยามค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ให้เหมาะสมและชัดเจนยิ่งขึ้น โดยคงหลักการเดิม 
เป็นดังนี้ 
 “ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ ่งที ่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง รวมถึง        
สิ่งต่าง ๆ  ที่ติดตรึงกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง โดยมีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้ 
    (1) รายจ่ายเพื่อจัดหาที่ดิน 
    (2) รายจ่ายเพื่อปรับปรุงที่ดินให้มีมูลค่าเพ่ิมข้ึนและมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท 
    (3) รายจ่ายเพื่อประกอบขึ้นใหม่ ดัดแปลง ต่อเติมหรือปรับปรุงสิ่งก่อสร้าง ให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
และมีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท 
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    (4) รายจ่ายเพื่อติดตั้งระบบไฟฟ้าหรือระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นการติดตั้งครั้ง
แรกในอาคาร ทั้งที่เป็นการดำเนินการพร้อมกันหรือภายหลังการก่อสร้างอาคาร รวมถึงการติดตั้งครั้งแรก
ในสถานที่ราชการ 
    (5) รายจ่ายเพื่อจ้างออกแบบ จ้างควบคุมงานที่จ่ายให้แก่เอกชนหรือนิติบุคคล 
    (6) รายจ่ายเพื่อจ้างที่ปรึกษาในการจัดหาหรือปรับปรุงที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง 
    (7) รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับที่ดินและหรือสิ่งก่อสร้าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดิน ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดิน 
ค่าชดเชยผลอาสิน” 
 3. ปรับปรุงรายการรายจ่ายงบกลาง ให้สอดคล้องกับบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (มาตรา 167 วรรคสอง) ซึ่งปัจจุบันได้ตั้งงบประมาณรายจ่าย
รายการ “ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ” และรายการ “เงินราชการลับในการ
รักษาความมั่นคงของประเทศ” ไว้ที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร (กอ.รม.น.) 
สำนักนายกรัฐมนตรี ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี จึงตัดราการ (8) “ค่าใช้จ่ายในการ
ดำเนินการรักษาความมั่นคงของประเทศ” และ (9) “เงินราชการลับในการรักษาความมั่นคงของประเทศ”
เดิม 
 4. ปรับถ้อยคำในงบรายจ่ายต่าง ๆ และรายจ่ายงบกลาง ให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบ
ที่ได้ปรับปรุง ดังนี้ 
    4.1 งบบุคลากร 
       (1) ปรับปรุงคำนิยมเงินเดือน เป็น “เงินเดือน”หมายถึง เงินที่จ่ายให้แก่ข้าราชการและ
พนักงานของรัฐทุกประเภทเป็นรายเดือน รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะเงินเดือน 
และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับเงินเดือน เช่น................ 
          (15) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพ้ืนที่พิเศษ 
          (16) เงินค่าตอบแทน.............. 
          (17) เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการ” 
       (2) ปรับปรุงคำนิยามค่าจ้างประจำ เป็น “ค่าจ้างประจำ” หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าจ้าง
ให้แก่ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ รวมถึงเงินที่กระทรวงการคลังกำหนดให้จ่ายในลักษณะค่าจ้างประจำ 
และเงินเพ่ิมอ่ืนที่จ่ายควบกับค่าจ้างประจำ เช่น............. 
          (2) เงินสวัสดิการสำหรับการปฏิบัติงานประจำสำนักงานในพ้ืนที่พิเศษ 
          (3) เงินค่าตอบแทน.............. 
          (4) เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของลูกจ้างประจำ” 
       (3) ปรับปรุงคำนิยาม ค่าตอบแทนพนักงานราชการ เป็น “ค่าตอบแทนพนักงานราชการ 
หมายถึง เงินที่จ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานให้แก่พนักงานราชการตามอัตราที่คณะกรรมการบริหาร
พนักงานราชการกำหนด รวมถึงเงินที่กำหนดให้จ่ายในลักษณะค่าตอบแทนพนักงานราชการและเงินเพ่ิม
อ่ืนที่จ่ายควบกับค่าตอบแทนพนักงานราชการ เช่น เงินเพ่ิมการครองชีพชั่วคราวของพนักงานราชการ” 
    4.2 งบดำเนินงาน 
       1) ค่าตอบแทน 
     (15) ค่าจ้างนอกเวลา ค่าอาหารทำการนอกเวลา ปรับปรุงเป็น “(15) เงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ” 
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     (16) ค่าสอนพิเศษในสถานศึกษาของทางราชการ ปรับปรุงเป็น “(16)  เงินค่าสอน
พิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา” 
     (17) เงินรางวัลกรรมการสอบ ปรับปรุงเป็น “(17) เงินค่าตอบแทนการสอบ” 
  2) ค่าใช้สอย รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ เช่น ........ 
     (8) ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนผ่านธนาคาร ปรับปรุงเป็น “(8) 
ค่าธรรมเนียม ยกเว้น ค่าธรรมเนียมการโอนเงินในระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนกิส์  
(GFMIS)” 
  3) ค่าสาธารณูปโภค 
     (3) ค่าโทรศัพท์ เช่น...... ปรับปรุงเป็น “(3) ค่าบริการโทรศัพท์ เช่น ค่าโทรศัพท์
พ้ืนฐาน  ค่าโทรศัพท์เคลื่อนที่” 
      4.3 งบเงินอุดหนุน 
  1) ปรับปรุงคำนิยม งบเงินอุดหนุน เป็น “รายจ่ายที่กำหนดให้จ่ายเป็นค่าบำรุงหรือเพ่ือ
ช่วยเหลือสนับสนุนการดำเนินงานหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งมิใช่
ราชการส่วนราชกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน หน่วยงานในกำกับของรัฐ......... 
  2) หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญซึ่งมิใช่ราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ปรับปรุงเป็น “ หน่วยงานขององค์การตามรัฐธรรมนูญซึ่งมิใช่ราชการ
ส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน” 
  3) สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินของรัฐสภา ปรับปรุงเป็น “สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน” 
  4) ตัดตัวอย่างอันดับ (4) “โรงเรียนมหิดลวิทยานุสรณ์” ออก 
 4.4 งบรายจ่ายอ่ืน 
  (5) ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ) ปรับปรุงเป็น        ”
(5) ค่าใช้จ่ายสำหรับหน่วยงานขององค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ)” 
 4.5 รายจ่ายงบกลาง 
  1) ปรับปรุงรายการ (3) “เงินเลื ่อนขั ้นเลื ่อนอันดับเงินเดือนและเงินปรับปรุงว ุฒิ
ข้าราชการ” หมายความว่า .......เป็น (3) “เงินเลื่อนเงินเดือนและเงินปรับวุฒิข้าราชการ” หมายความว่า 
รายจ่ายที่ตั้งไว้เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการประจำปี เงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการที่ได้รับเ ลื่อนระดับ
และหรือแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระหว่างปี และเงินปรับวุฒิข้าราชการ 
  2) ปรับปรุงข้อความในวรรคสองของรายจ่ายงบกลางให้สอดคล้องกับบทบัญญัติ ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 (มาตรา 167 วรรคสอง) ดังนี้ 
  จากข้อความเดิม “อนึ่ง นอกจากรายจ่ายรายการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นเพื่อเป็นรายการ
หลักแล้ว พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปียังอาจตั้งรายจ่ายรายการอื่น ๆ  ไว้ในรายจ่ายงบ
กลางตามความเหมาะสมในแต่ละปี เช่น ค่าใช้จ่ายการปรับเงินค่าตอบแทน บุคลากรภาครัฐ ค่าใช้จ่ายใน
การชำระหนี้กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ค่าใช้จ่ายเพื่อการเสริมสร้างศักยภาพการแข่งขันและการ
พัฒนาที่ยั่งยืนของประเทศ และค่าใช้จ่าย การพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น” 
  เป็นข้อความใหม่ “อนึ่ง นอกจากรายจ่ายรายการต่าง ๆ ดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นรายการ
หลักแล้ว พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปียังอาจตั้งรายจ่ายรายการอื่น ๆ ไว้ในรายจ่ายงบ
กลางตามความเหมาะสมในแต่ละปี” 
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การจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ 
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ WWW.BB.go.th 

ตัวอย่างสิ่งของท่ีเป็นวัสดุโดยสภาพ 
 

วัสดุสำนักงาน 
            - กระดาษ          - หมึก          –  ดินสอ               -  ปากกาแดง 
            - ไม้บรรทดั         - ยางลบ       - คลิป                   - เป๊ก 
–เข็มหมุด- เทปพีวีซีใส (สกอตช์เทป) –กระดาษคาร์บอน - กระดาษไข 

 - นํ้ายาลบกระดาษไข  - ลวดเย็บกระดาษ   - กาว   - แฟ้ม 
 - สมุดบัญชี  – แบบพิมพ์    - ชอล์ค    - ผ้าสำล ี
 - แปรงลบกระดาน   - ตรายาง – ซอง   - น้ำดื่ม 
 - ของใช้ในการบรรจุหีบห่อ    - น้ำมันไขข้ีผึ้ง     - ธงชาติ      - ขาตั้ง (กระดานดำ)  
 - ตะแกรงวางเอกสาร    - สิ่งพิมพ์ที่ได้จากการซื้อหรือจ้างพิมพ์ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
- ฟิวส์     – เข็มขัดรัดสายไฟฟ้า    - เทปพันสายไฟฟ้า 
- สายไฟฟ้า – ปลั๊กไฟฟ้า    - สวิตช์ไฟฟ้า 
- ลูกถ้วยสายอากาศ   - รีซีสเตอร์ -   มูฟวิ่งคอยส์ 
- คอนเดนเซอร์   - ขาหลอดฟลูออเรสเซนซ์    - เบรกเกอร์ 
- หลอดไฟฟ้า - หลอดวิทยุทรานซิสเตอร์และชิ้นส่วนวิทยุ 

วัสดุงานบ้านงานครัว 
- แปรง     - ไม้กวาด        - เข่ง 
- มุ้ง        - ผ้าปูที่นอน     - ปลอกหมอน 
- หมอน    - ผ้าห่ม           -  ผ้าปูโต๊ะ 
- ถ้วยชาม  - ช้อนส้อม      - แก้วน้ำจานรอง 
- กระจกเงา- น้ำจืดที่ซื้อจากเอกชน 

 
วัสดุก่อสร้าง 

- ไม้ต่างๆ    -  นํ้ามันทาไม้       - ทินเนอร ์
- ส ี           - แปรงทาสี          - ปูนซีเมนต ์
- ปูนขาว     - ทราย               - สังกะสี 
- อิฐหรือซีเมนต์บล็อก             - กระเบื้อง         -  ตะปู 
- ค้อน         - คีม                 - ชะแลง 
- จอบ         - เสียม               - สิ่ว 
- ขวาน        - สว่าน              - เลื่อย 
- กบไสไม ้    - เหล็กเส้น          - ท่อน้ำบาดาล 
- ท่อต่างๆ     - โถส้วม            - อ่างล้างมือ 
- ท่อน้ำและอุปกรณ์ประปา       - ราวพาดผ้า      - เครื่องวัดขนาดเล็กเช่นตลับเมตร 
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วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
- แบตเตอรี่- ยางนอก- ยางใน 
- สายไมล์ - เพลา- ตลับลูกปืน 
- น้ำมันเบรก - อานจักรยาน - หัวเทียน 
- ไขควง- นอตและสกรู- เบาะรถยนต์ 
- กระจกมองข้างรถยนต์- กันชนรถยนต์ -หม้อน้ำรถยนต์ 
- ฟิล์มกรองแสง - เข็มขัดนิรภัย 

วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น 
- น้ำมันดีเซล- น้ำมันก๊าด- น้ำมันเบนซิน 
- น้ำมันเตา- ถ่าน- แก๊สหุงต้ม 
- น้ำมันจารบี- น้ำมันเครื่อง 

วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 
- แอลกอฮอล์- ออกซิเจน- น้ำยาต่างๆ 
- เลือด- สายยาง - ลูกยาง 
- หลอดแก้ว - เวชภัณฑ์ - ฟิล์มเอกซเรย์ 
- ถุงมือ- กระดาษกรอง- จุกต่างๆ 
- หลอดเอกซเรย์- ชุดเครื่องมือผ่าตัด - ลวดเชื่อมเงิน 
- สำลีและผ้าพันแผล - เคมีภัณฑ์ (รวมกำมะถันกรดด่าง) 
- สัตว์เลี้ยงเพ่ือการทดลองวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ 

วัสดุการเกษตร 
- พันธุ์พืช           -ปุย๋- วัสดุเพาะชำ 
- พันธุ์สัตว์ปีกและสัตว์น้ำ - น้ำเชื้อพันธุ์สัตว์ - อาหารสัตว์ 
- ผ้าใบหรือผ้าพลาสติก - สารเคมีป้องกันและกำจัดศัตรูพืชและสัตว์ 
- อุปกรณ์ในการขยายพันธุ์พืชเช่นใบมีดเชือก 
 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
- กระดาษเขียนโปสเตอร์ - พู่กันและสี- ฟิล์ม 
- ฟิล์มสไลด์- ภาพถ่ายดาวเทียม 
- รูปสีหรือขาวดำที่ได้จากการล้างอัดขยาย 
- แถบบันทึกเสียงหรือภาพ (ภาพยนตร์, วิดีโอเทป, แผ่นซีดี) ที่บันทึกแล้วและยังไม่บันทึก 

วัสดุเครื่องแต่งกาย 
- เครื่องแบบ - เสื้อกางเกงผ้า- รองเท้า 
- เครื่องหมายยศและสังกัด- เข็มขัด- ผ้าผูกคอ 
- ถุง                                            - หมวก 
- เครื่องแต่งการชุดฝึกโขนละคร 

วัสดุกีฬา 
- ห่วงยาง - ลูกฟุตบอล - ลูกปิงปอง 
- ไม้ตีปิงปอง 
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วัสดุคอมพิวเตอร์ 
- แผ่นกรองแสง–กระดาษต่อเนื่อง- สายเคเบิล - เมาส์ (Mouse) 
- เมนบอร์ด (Main Board) - เครื่องกระจายสัญญาณ (Hub) 
- คัตชีทฟีดเดอร์ (Cut Sheet Feeder) - เมมโมรี่ชิป(Memory Chip) เช่น RAM 
- หัวพิมพ์หรือแถบพิมพ์สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ 
- ตลับผงหมึกสำหรับเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ 
- แผงแป้นอักขระหรือแป้นพิมพ์ (Key Board) 
- เครื่องอ่านข้อมูลแบบซีดีรอม (CD-ROM) 
- พรินเตอร์สวิตชิ่งบ๊อกซ์ (Printer Switching Box) 
- แผ่นหรือจานบันทึกข้อมูล (Diskette, Floppy Disk, Removable Disk, Compact Disc, 
 Digital VideoDisc) 
- เทปบันทึกข้อมูล (Real Magnetic Tape, Cassette Tape, Cartridge Tape) 
- แผ่นวงจรอิเล็กทรอนิกส ์(Card) เช่น Ethernet Card, Lan Card, Anti Virus Card, Sound 

Card เป็นต้น 
- เครื่องอ่านและบันทึกข้อมูลแบบต่างๆเช่นแบบดิสเกตต์ (Diskette) แบบฮาร์ดดิสต์(Hard Disk)

แบบซีดีรอม (CD-ROM) แบบออพติคอล (Optical) เป็นต้น 
 
สิ่งของท่ีมีลักษณะคงทนถาวรและมีอายุการใช้งาน 1 ปีขึ้นไปราคาต่อหน่วยไม่เกิน 5,000 บาทให้
จัดเป็นวัสดุ 
 
วัสดุสำนักงาน 

- เครื่องตัดโฟม - เครื่องตัดกระดาษ- เครื่องเย็บกระดาษ 
- กุญแจ- ภาพเขียน, แผนที่- เครื่องดับเพลิง 
- พระบรมฉายาลักษณ์- แผงปิดประกาศ- พรม (ต่อผืน) 
- มู่ลี่, ม่านปรับแสง (ต่อผืน) - กระเป๋า- หีบเหล็กเก็บเงิน 
- พระพุทธรูป- พระบรมรูปจำลอง 
- แผงกั้นห้อง (Partition) - นาฬิกาตั้งหรือแขวน 
- เครื่องคำนวณเลข (Calculator) 
- กระดานดำรวมถึงกระดานไวท์บอร์ด 
- แผ่นป้ายชื่อสำนักงานหรือหน่วยงาน 
- แผ่นป้ายจราจรหรือแผ่นป้ายต่างๆ 

วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ 
- ลำโพง - ผังแสดงวงจรต่างๆ- ไมโครโฟน 
- แผงบังคับทางไฟ- ไฟฉายสปอตไลท์ - ขาตั้งไมโครโฟน 
- หัวแร้งไฟฟ้า- เครื่องวัดแรงดันไฟฟ้า - เครื่องประจุไฟ 
- โคมไฟฟ้าพร้อมขาหรือก้าน - เครื่องวัดความต้านทานไฟฟ้า 
- มาตรสำหรับตรวจวงจรไฟฟ้า- เครื่องวัดกระแสไฟฟ้า 
- เครื่องตัดกระแสไฟฟ้าอัตโนมัติ - เครื่องสัญญาณเตือนภัย 
- เครื่องจับสัญญาณดาวเทียม- สายอากาศหรือเสาอากาศสำหรับวิทยุ 
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- หม้อแปลงไฟฟ้า (Step-up, Step-down) 
- เครื่องรับโทรทัศน์, จานรับสัญญาณดาวเทียม 

วัสดุงานบ้านงานครัว 
- ถาด                         -โอ่งนํ้า- ที่นอน 
- มีด- กระโถน- เตาไฟฟ้า 
- เตาน้ำมัน- เตารีด - เครื่องบดอาหาร 
- เครื่องตีไข่ไฟฟ้า- เครื่องปิ้งขนมปัง- กระทะไฟฟ้า 
- กระติกน้ำร้อน- หม้อไฟฟ้ารวมถึงหม้อหุงข้าวไฟฟ้า 
- กระติกน้ำแข็ง- ถังแก๊ส 

วัสดุยานพาหนะและขนส่ง 
- แม่แรง  - ญแจปากตาย   –กุญแจเลื่อน        - คีมล็อค 
- ล็อคเกียร-์ ล็อคคลัตช์-     ล็อคพวงมาลัย     - สัญญาณไฟฉุกเฉิน 
 

วัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 
- ที่วางกรวยแก้ว- กระบอกตวง- เบ้าหลอม 
- หูฟัง (Stethoscope) - เปลหามคนไข-้ คีมถอนฟัน 
- เครื่องวัดน้ำฝน- ถังเก็บเชื้อเพลิง- เครื่องนึ่ง 
- เครื่องมือวิทยาศาสตร์และการแพทย์ 

วัสดุโฆษณาและเผยแพร่ 
- ขาตั้งกล้อง- ขาตั้งเขียนภาพ - เครื่องกรอเทป 
- เลนส์ซูม- กล่องและระวิงใส่ฟิล์มภาพยนตร์ 
- กระเป๋าใส่กล้องถ่ายรูป 

วัสดุการเกษตร 
- หน้ากากป้องกันแก๊สพิษ    - สปริงเกลอร์ (Sprinkler) 
- จานพรวน     - ผานไถกระทะ 
- เครื่องกระเทาะเมล็ดพืช     - จอบหมุน 
- เครื่องทำความสะอาดเมล็ดพันธุ์        - เครื่องหยอดหรือหว่านเมล็ดพันธุ์ 
- คราดซี่พรวนดินระหว่างแถว            - เครื่องดักแมลง 
- ตะแกรงร่อนเบนโธส                     - อวน (สำเร็จรูป) 
- กระชัง 

วัสดุสนาม 
- เต็นท-์ ถุงนอน- เข็มทิศ 
- เปล                - เตียงสนาม 

วัสดุการศึกษา 
- หุ่น                 –แบบจำลองภูมิประเทศ     - เบาะยูโด 
- กระดานลื่นพลาสติก     – เบาะมวยปลํ้า           - เบาะยืดหยุ่น 
- สื่อการเรียนการสอนทำด้วยพลาสติก 
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วัสดุสำรวจ 
- เครื่องมือดึงสายโทรศัพท์          –เครื่องมือแกะสลัก -บันไดอลูมิเนียม 
 
วัสดุอื่นๆ 

- มิเตอร์น้ำ-ไฟ- สมอเรือ- ตะแกรงกันสวะ 
- หัวเชื่อมแก๊ส- หัววาล์วปิด-เปิดแก๊ส 

 
ข้อยกเว้นโปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งไม่เกิน 20,000 บาทให้เบิกจ่ายใน
ลักษณะค่าวัสดุ 

ตัวอย่างสิ่งของท่ีเป็นครุภัณฑ์โดยสภาพ 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 

1. โต๊ะ 
2. โต๊ะทำงาน 
3. โต๊ะพิมพ์ดีด 
4. โต๊ะประชุม 
5. โต๊ะวางเครื่องคอมพิวเตอร์ 
6. โต๊ะวางเครื่องพิมพ์ 
7. โต๊ะเขียนแบบ 
8. โต๊ะอเนกประสงค์ 
9. โต๊ะอาหาร 
10. โต๊ะหมู่บูชา 
11. ชุดรับแขก 
12. เก้าอ้ี 
13. เก้าอ้ีทำงาน 
14. เก้าอ้ีฟังคำบรรยาย 
15. เก้าอ้ีเขียนแบบ 
16. เก้าอ้ีสำหรับเจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์ 
17. เก้าอ้ีผู้มาติดต่อ 
18. ชั้นวางเอกสาร 
19. ตู ้
20. ตู้ไม ้
21. ตู้เหล็ก 
22. ตู้ดรรชน ี
23. ตู้เก็บแผนที่ 
24. ตู้นิรภัย 
25. ตู้เก็บแบบฟอร์ม 
26. ตูส้ื้อผ้า 
27. ตู้ล็อกเกอร์ 
28. ตู้ติดประกาศ 
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29. ตู้โชว ์
30. ตู้เก็บเอกสาร 
31. เครื่องพิมพ์ดีด 
32. เครื่องโทรศัพท์รวมถึงเครื่องโทรศัพท์ภายใน (Intercom) 
33. เครื่องโทรภาพหรือโทรสาร (Facsimile) 
34. เครื่องถ่ายเอกสาร 
35. เครื่องอัดสำเนา 
36. เครื่องพิมพ์สำเนาระบบดิจิตอล 
37. เครื่องทำลายเอกสาร 
38. เครื่องเจาะกระดาษและเข้าเล่ม 
39. เครื่องบันทึกเงินสด 
40. เครื่องปรับอากาศ 
41. พัดลมรวมถึงพัดลมระบายอากาศ 
42. เครื่องดูดฝุ่น 
43. รถเข็น 
44. ถังเก็บน้ำ 
45. เครื่องปรุกระดาษไข 
46. เคาน์เตอร์ 
47. แท่นอ่านหนังสือ 
48. ที่วางหนังสือพิมพ์ 
49. เครื่องขัดพ้ืน 
50. เครื่องชุมสายโทรศัพท์ 
51. ตู้โทรศัพท์หรือตู้สาขาโทรศัพท์ 
52. เครื่องโทรพิมพ์ 
53. เครื่องนับเหรียญ 
54. เครื่องนับธนบัตร 
55. เครื่องฟอกอากาศ 
56. วิทยุติดตามตัว 

ครุภัณฑ์การศึกษา 
1. จักรธรรมดา 
2. จักรทำลวดลาย 
3. จักรพันริม 
4. จักรอุตสาหกรรม 
5. โต๊ะนักเรียน 
6. เครื่องเขียนตัวอักษร 

ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 
1. รถยนต์นั่ง 
2. รถยนต์โดยสาร 
3. รถยกของ 
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4. รถปั้นจั่น 
5. รถบรรทุก 
6. รถลากเครื่องบิน 
7. รถเทรลเลอร์ 
8. รถดับเพลิง 
9. รถจักรยานยนต์ 
10. รถจักรยาน* 
11. เรือยนต ์
12. เรือบด 
13. เรือติดท้าย 
14. เรือเร็ว 
15. เรือพ่วง 
16. เครื่องบิน 
17. แม่แรงยกอากาศยาน 
18. รถกระบะเทท้าย 
19. รถบรรทุกน้ำ 
20. รถบรรทุกน้ำมัน 
21. รถบรรทุกขยะ 
22. เครื่องยนต์ 
23. ลิฟต ์

ครุภัณฑ์การเกษตร 
1. ปศุสัตว์ (ช้างม้าวัวควาย) 
2. รถไถ 
3. รถฟาร์มแทรคเตอร์ 
4. เครื่องพ่นยา 
5. เครื่องเก็บเกี่ยวข้าวโพดข้าวฟ่าง 
6. เครื่องตัดวัชพืช 
7. เครื่องหว่านปุ๋ย 
8. เครื่องยกร่อง 
9. เครื่องนวดธัญพืช 
10. เครื่องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ์ 
11. เครื่องนับเมล็ดพืช 
12. ตู้เก็บเมล็ดพันธุ์ 
13. เครื่องรดน้ำ 
14. เครื่องสีข้าวโพด 
15. เครื่องสีฝัด 
16. เครื่องเกลี่ยหญ้า 
17. เครื่องคราดหญ้า 
18. เครื่องบดและผสมอาหารสัตว์ 
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19. เครื่องสูบน้ำ 
20. เครื่องขยายเกล็ดปลา 
21. เครื่องชั่ง 
22. เครื่องนวดธัญพืช 
23. เครื่องผสมยาคลุกเมล็ดพันธุ์ 
24. เครื่องนับเมล็ดพืช 
25. ตูก้็บเมล็ดพันธุ์ 
26. เครื่องรดน้ำ 
27. เครื่องสีข้าวโพด 
28. เครื่องสีฝัด 
29. เครื่องเกลี่ยหญ้า 
30. เครื่องคราดหญ้า 
31. เครื่องบดและผสมอาหารสัตว์ 
32. เครื่องสูบน้ำ 
33. เครื่องขยายเกล็ดปลา 
34. เครื่องชั่ง 

ครุภัณฑ์ก่อสร้าง 
1. เครื่องกระทุ้งดินหรือแอลฟัลท์ 
2. เครือ่งกลึง 
3. เครื่องเจาะหิน 
4. เครื่องเจาะเหล็ก 
5. สว่านเจาะแผ่นเหล็ก 
6. เครื่องเชื่อมโลหะ 
7. เครื่องพ่นสี 
8. เครื่องผสมยางแอสฟัลท์ 
9. เครื่องผสมคอนกรีต 
10. เครื่องมือทดลองคอนกรีต 
11. เครื่องสั่นคอนกรีต 
12. เครื่องตบดิน 
13. เครื่องมือทดลองความลาดเท 
14. เครื่องมือไสไม้ไฟฟ้า 
15. เลี่อยไฟฟ้า 
16. รอกแม่แรง 
17. รถเตาต้มยาง 
18. รถพ่นยาง 
19. รถตักดิน 
20. รถบด 
21. รถบดล้อเหล็ก 
22. รถบดล้อเหล็กเรียบ 
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23. รถบดตีนแกะ 
24. รถบดอัดขยะ 
25. รถตักล้อยาง 
26. รถเข็ม 
27. รถเกรเดอร์ 
28. รถขุดตีนตะขาบ 
29. รถแทรกเตอร์ตีนตะขาบ 
30. รถอัดฉีด 
31. รถเกลี่ยดิน 
32. รถตักหน้าขุดหลัง 
33. รถกวาดถนน 
34. เครื่องโม่หิน 
35. เครื่องตอกเข็ม 
36. เครื่องตีเส้น 
37. เครื่องอัดจารบี 
38. เครื่องอัดลม 
39. เครื่องตัดกระเบื้อง 

ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 
1. เครื่องกำเนิดไฟฟ้า 
2. หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer) 
3. เครื่องขยายเสียง 
4. เครื่องบันทึกเสียง 
5. เครื่องเล่นแผ่นเสียง 
6. เครื่องรับวิทยุ 
7. เครื่องส่งวิทยุ 
8. เครื่องรับโทรทัศน์ 
9. เครื่องส่งโทรทัศน์ 
10. เครื่องวัดความถ่ีคลื่นวิทยุ 
11. เครื่องอัดสำเนาเทป 
12. เครื่องถอดเทป 
13. วิทยุ-เทป 
14. เครื่องเล่นซีดี (Compact Disc) 

ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ 
1. กล้องถ่ายรูป 
2. กล้องถ่ายภาพยนตร์ 
3. กล้องถ่ายวีดีโอ 
4. เครื่องอัดและขยายภาพ 
5. เครื่องฉายภาพยนตร์ 
6. เครื่องฉายสไลด์ 
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7. เครื่องวีดีโอ 
8. เครื่องฉายภาพทึบแสง 
9. เครื่องฉายภาพข้ามศรีษะ 
10. เครื่องเทปซิงโครไนต์ 
11. ไฟแวบ 
12. จอรับภาพ 
13. เครื่องล้างฟิล์ม 
14. โต๊ะตัดต่อฟิล์มภาพยนตร์ 
15. เครื่องฉายภาพจากสัญญาณวีดีโอ 
16. เครื่องตัดต่อภาพ 
17. โคมไฟถ่ายภาพและวีดีโอ 

ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์การแพทย์ 
1. เตียงเฟาว์เลอร์ 
2. เตียงตรวจโรค 
3. เตียงตรวจภายใน 
4. เตียงเด็ก 
5. เตียงทำคลอด 
6. รถเข็นชนิดนั่ง 
7. รถเข็นชนิดนอน 
8. รถเข็นทำแผล 
9. รถเข็นถาดแจกยา 
10. รถเข็นอาหาร 
11. รถเข็นผ้าเปื้อน 
12. หม้อต้มเครื่องมือไฟฟ้า 
13. ตู้อบเด็ก 
14. ยูนิตทำฟัน 
15. ตู้ส่องดูฟิล์มเอกซเรย์ 
16. กล้องจุลทรรศน์ 
17. กล้องดูดาว 
18. เครื่องช่วยความสว่างของกล้องจุลทรรศน์ 
19. เครื่องชั่งน้ำหนัก 
20. เครื่องดูดอากาศ 
21. เครื่องทดสอบความถ่วงจำเพาะของของเหลว 
22. เครื่องมือเทียบสีเคมี 
23. เครื่องลอกลวดลายจากภาพถ่าย 
24. เครื่องจ่ายแก๊สคลอรีน 
25. เครื่องเป่าลม 
26. เครื่องตรวจสอบมาตรไฟฟ้า 
27. เครื่องมือเติมนํ้ายา 
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28. เครื่องมือทดลองหาลิควิดลิมิท 
29. เครื่องจับความเร็ว 
30. เครื่องวัดกำลังอัด 
31. เครื่องวัดความถ่ี 
32. เครื่องวัดความสูง 
33. เครื่องวัดอุหภูมิโลหะเหลว 
34. เครื่องอัดลมขับด้วยเครื่องยนต์ 
35. เครื่องกรองแสง 
36. เครื่องวัดแสง 
37. เครื่องทดสอบแสงสว่าง 
38. เครื่องวัดรังสี 
39. เครื่องวัดพลังแสงแดด 
40. เครื่องวัดความกดอากาศ (Barometer) 
41. เครื่องแปลงสภาพน้ำกระด้างให้เป็นน้ำอ่อน 
42. เครื่องตรวจสอบคุณภาพน้ำ 
43. เครื่องกลั่นน้ำ 
44. เครื่องวัดอุณหภูมิน้ำ 
45. เครื่องวัดความเป็นกด 
46. เครื่องระเหยของเหลว 
47. เครื่องมือวิเคราะห์ด้วยเปลวไฟ 
48. เครื่องวิเคราะห์แยกขนาดของเม็ดดิน 
49. เครื่องวัดความชื้นในดิน 
50. เครื่องกวนด้วยแม่เหล็ก 
51. ตู้ทำนํ้าแข็ง 
52. หม้อต้มเครื่องมือ 
53. หม้อเก็บอากาศ 
54. เตาแอลกอฮอล์ 
55. โซเดียมแลมพ์ 
56. เครื่องวัดความยืดและหดตัวของวัตถุ 
57. เครื่องขบนิ่ว 
58. เครื่องตักตะกอน 
59. เครื่องวัดตะกอน 
60. เครื่องจี้จมูก 
61. เครื่องจี้คอ 
62. เครื่องดูดเสมหะ 
63. เครื่องดูดเลือดและหนอง 
64. เครื่องเจาะกระดูก 
65. เครื่องเจาะไข 
66. เครื่องอุ่นสไลด์ 
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67. เครื่องตรวจหาเนื้อเยอื่มะเร็ง 
68. เครื่องกรอฟัน 
69. เครื่องอบแอมโมเนีย 
70. เคร่องให้ออกซิเจน 
71. เครื่องเอกซเรย์ 
72. เครื่องดูฟิล์มเอกซเรย์ 
73. เครื่องล้างฟิล์มเอกซเรย์ 
74. ฉากกันแสงเอกซเรย์ 
75. เครื่องช่วยหายใจ 
76. เครื่องตรวจหัวใจ 
77. เครื่องตรวจไขมัน 
78. เครื่องตวรจตา 
79. เครื่องตรวจเม็ดเลือด 
80. เครื่องให้ยาสลบ 
81. เครื่องล้างเข็มฉีดยา 
82. เครื่องวัดประสาท 
83. เครื่องวัดความดันโลหิต 
84. เครื่องวัดรัศมีการเห็นของลูกตา 
85. โคมไฟผ่าตัด 
86. เครื่องมือช่วยคลอด 
87. เครื่องกรองเชื่อไวรัส (Filtering Apparatus) 
88. เครื่องมือสำหรับบดอาหารของเชื้อแบคทีเรีย 
89. เครื่องปั่นและผสมอุดฟัน 

ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 
1. เครื่องกรองน้ำ 
2. เครื่องดูดควัน 
3. เครื่องตัดหญ้า 
4. ตูเ้ย็นตู้แช่อาหาร 
5. เครื่องซักผ้า 
6. เครื่องอบผ้า 
7. เครื่องล้างชาม 
8. เครื่องทำน้ำเย็น 
9. เตาอบ 
10. เตาแก็ส 
11. เตียง 
12. ผ้าม่านพร้อมอุปกรณ์ 

ครุภัณฑ์โรงงาน 
1. เครื่องพิมพ์ลายบนแก้ว 
2. แท่นพิมพ์ 
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3. เครื่องพิมพ์แบบ 
4. เครื่องทำเหรียญกษาปณ์ 
5. เครื่องตีตราและอัดแบบ 
6. เครื่องปั๊มตราดุน 
7. เครื่องเขียนโลหะด้วยไฟฟ้า 
8. เครื่องเชื่อมโลหะ 
9. เครื่องชุบผิวโลหะ 
10. เตาเคลือบโลหะ 
11. เตาหลอมโลหะ 
12. เตาอบ 
13. ตู้อบเครื่องรัก 
14. เครื่องเจียระไน 
15. เครื่องทอผ้า 
16. เครื่องดัดโลหะ 
17. เครื่องปั๊มและตัดโลหะ 
18. เครื่องตัดเหล็ก 
19. เครื่องพับและม้วนเหล็ก 
20. เครื่องจักรกล 
21. เครื่องจักรไอน้ำ 
22. เครื่องล้างทำความสะอาดเครื่องยนต์ 
23. เครื่องตรวจสอบหัวฉีดเครื่องยนต์ 
24. เครื่องอัดฉีดเครื่องจักร 
25. เครื่องมือถอดสปริงลิ้น 
26. เครื่องสำหรับดูดบู๊ชและลูกปืน 
27. เครื่องตรวจทุ่นไดนาโม 
28. เครื่องดูดลม 
29. แท่นกลึง 
30. เครื่องคว้าน 
31. เครื่องทำเกลียว 
32. เครื่องทำเฟือง 
33. เครื่องดูดเฟือง 
34. เครื่องถอดและต่อโซ่ 
35. เครื่องปรับความถ่ีและกำลังดัน 
36. ทั่งระดับเหล็ก 
37. เครื่องกลั่น 
38. เครื่องกว้าน 
39. เครื่องโม่หิน 
40. เครื่องย่อยหิน 
41. ตะแกรงคัดแร่ 
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42. เครื่องอัดจารบี 
43. เครื่องปั๊มนํ้ามันไฟฟ้า 
44. เครื่องหยอดน้ำมัน (Line Oiler) 
45. มอเตอร์หินเจีย 
46. เครื่องเจียหรือตัด 
47. เครื่องขัดกระดาษทราย 
48. เลื่อยวงเดือนไฟฟ้า 
49. เลื่อยฉลุไฟฟ้า 
50. เครื่องลอกบัว 
51. เครื่องเป่าลม 
52. ไขควงไฟฟ้า 
53. กบไฟฟ้า 
54. สว่านไฟฟ้า 
55. แม่แรงตะเฆ่ 

ครุภัณฑ์กีฬา 
1. แทรมโปลิน 
2. บ๊อกซ์สแตนด์ 
3. โต๊ะเทเบิลเทนนิส 
4. จักรยานออกกำลังกาย 
5. เหล็กยกน้ำหนักเป็นชุด 
6. บาร์คู ่
7. บาร์ต่างระดับ 
8. ม้าห ู
9. ม้าขวาง 

ครุภัณฑ์สำรวจ 
1. กล้องส่องทางไกล 
2. เครื่องเจาะสำรวจ 
3. กล้องระดับ 
4. กล้องวัดมุม 
5. โซ่ลาน 
6. ไม้สตาฟฟ์ 
7. เทปวันระยะ 

ครุภัณฑ์อาวุธ 
1. ปืน 
2. ปืนลูกซอง 
3. ปืนพก 

ครุภัณฑ์ดนตรีและนาฏศิลป์ 
1. ปี่คาลิเน็ท 
2. แตรทรัมเป็ท 
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3. แตรทรัมโบน 
4. แตรบาริโทน 
5. แตรยูฟอร์เนียม 
6. แตรบาสซูน 
7. แซกโซโฟน 
8. ไวโอลิน 
9. วิโอล่า 
10. เซลโล ่
11. เบส 
12. เปียโน 
13. ออร์แกนไฟฟ้า 
14. ระนาด 
15. ฆ้องวง 
16. ขิม 
17. ศรีษะโขนละคร 
18. เครื่องแต่งกายชุดแสดงโขน-ละคร 

ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 
1. มอนิเตอร ์(Monitor) 
2. เครื่องพิมพ์ (Printer) แบบต่างๆเช่น Dot Matrix Printer, Laser Printer, Line Printer, Ink 

Jetเป็นต้น 
3. พล็อตเตอร์ (Plotter) 
4. เครื่องแปลงรหัสสัญญาณ (Modem) 
5. เครื่องถ่ายทอดสัญญาณจากคอมพิวเตอร์ขึ้นจอภาพ (Projector) 
6. เครื่องปรับระดับกระแสไฟ 
7. สแกนเนอร์ (Scanner) 
8. ดิจิไทเซอร์ (Digitizer) 
9. เครื่องสำรองกระแสไฟฟ้า (UPS) 
10. เครื่องแยกกระดาษ 
11. เครื่องป้อนกระดาษ 
12. โปรแกรมคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่มีราคาหน่วยหนึ่งเกิน 20,000 บาท 
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ประเภทเอกสาร : คู่มือขั้นตอนการดำเนินงาน  

ชื่อเอกสาร       : แนวปฏิบัติการรื้อถอน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสมจิตต์ ใจจ้อง 

ผู้รับผิดชอบ 
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แนวปฏิบัติการรื้อถอนและจำหน่ายอาคารเรียนหรือส่ิงปลูกสร้าง วัสดุที่รื้อถอน ต้นไม้ดิน 

หรือวัสดุอื่นๆ ที่ได้จากที่ราชพัสดุ 

......................................................................................  

เพื่อให้เป็นแนวปฏิบัติของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคลโดย อาศัย

อํานาจตามความในมาตรา 30(1) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 

2546 สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงกําหนดแนวปฏิบัติการรื้อถอนอาคารเรียน หรือ  

สิ่งก่อสร้าง วัสดุที่รื้อถอน ต้นไม้หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่ได้จากที่ราชพัสดุของสถานศึกษาตามกฎกระทรวง ว่าด้วย 

หลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บํารุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ข้อ 19 ข้อ 20 ข้อ 21 

และ ข้อ 2 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการปกครอง ดูแล บํารุงรักษาและการใช้ที่ราชพัสดุ     

พ.ศ. 2546 ข้อ 21 ข้อ 22 ข้อ 23 ข้อ 24 ข้อ 25 ข้อ 26 และข้อ 27  

นิยาม “ที ่ราชพัสดุ” หมายถึง อสังหาริมทรัพย์อันเป็นทรัพย์สินของแผ่นดินทุกชนิด ตาม 

พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 แต่ไม่หมายรวมถึงอสังหาริมทรัพย์ที่สถานศึกษาของรัฐที่เป็นนิติ

บุคคล ได้มาโดยมีผู ้อุทิศให้หรือโดยการซื ้อหรือแลกเปลี ่ยนจากรายได้ของสถานศึกษา ตั ้งแต่ว ันที่             

7 กรกฎาคม 2546 

 แนวปฏิบัต ิ

 1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาและโรงเรียนมีหน้าที่รับผิดชอบดูแลซอมแซมอาคาร เรียน และ

อาคารประกอบให้อยู่ในสภาพที่มั่นคงแข็งแรง 

 2. อาคารใดที่ชำรุดทรุดโทรมแต่ส่วนใหญ่ยังอยู่ในสภาพใช้การได้ ให้ทำการซ่อมแซมแทนการ

ดําเนินการรื้อถอนหรือของบประมารก่อสร้างใหม่ 

 3. การรื้อถอนบ้านพักครูจะต้องไม่เกิดภาระงบประมาณค่าเช้าบ้านของราชการ 

 4. ในกรณีที่ขออนุญาตรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดจนใช้ราชการไม่ได้ ให้ดําเนินการ

ตามวิธีการรื้อถอน  

5. ในกรณีที่ขออนุญาตรื้อถอนเพื่อปลูกสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามที่ได้รับงบประมาณตาม  

กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีปกครอง ดูแล บํารุงรักษา ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ 

พ.ศ. 2545 ข้อ 20(4) จะต้องมีหลักฐานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณประกอบการพิจารณา 

 6. การรื้อถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างจะต้องไม่ทําให้เสียโอกาส เพื่อนําไปจัดหาประโยชน์      

ตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพ.ศ. 2542  

7. การขออนุญาตนําวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปสมทบกบงบประมาณที่ ได้รับเป็นค่าก่อสร้าง 

อาคารใหม่จะต้องได้รับอนุมัติจากสํานักงบประมาณก่อน 

8. การขอนําวัสดุที ่ได้จากการรื ้อถอนไปใช้ประโยชน์ให้โรงเรียนพิจารณานําไปใช้ประโยชน์       

เพื่อก่อสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้าง หรือนําไปจัดทําเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการ

สอน เป็นลําดับแรก  
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9. ถ ้าไม ่สามารถด ําเน ินการตามข ้อ 8 ได้  ให ้นำว ัสดุน ั ้นจ ําหน ่าย โดยน ําไปใช ้ เ พ่ือ 

สาธารณประโยชน์หรือสาธารณกุศล หรือการขายวิธีดําเนินการรื้อถอน การรื้อถอนและจําหน่ายอาคาร

เรียนหรือสิ่งปลูกสร้างวัสดุที่รื้อถอน ต้นไม้ดิน หรือวัสดุอ่ืนๆ ที่ได้จากการที่ราชพัสดุให้ดําเนินการดังนี้ 

 1. การขออนญาตรื้อถอน  

1.1 โรงเรียนขออนุญาตไปยังสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา มีเอกสารประกอบ ดังนี้  

   1) แบบสํารวจอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างที่โรงเรียนเป็นผู้ดําเนินการ 

   2) แบบสํารวจสภาพอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอนที่โรงเรียนเป็นผู้ดําเนินการ 

   3) รูปภาพสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน 

   4) ผังบริเวณโรงเรียน พร้อมระบุตําแหน่งที่ขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้าง (ถ้ามี) 

   5) รายการแจงขอรื้อถอน (แบบ ทบ.3)  และเหตุผลการรื้อถอน พร้อมระบุว่าจะ 

ประมูลขาย นำเงนิส่งคลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์หรือขอนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้

ประโยชน์ทางราชการ โดยให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาลงนามในแบบ ทบ.3  

   6) รายการส่ง – รับที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน (แบบ ทบ. 9) หรือ ทร.04 

1.2 ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสภาพ 

อาคารเรียนอย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย ครูหรือเจ้าหน้าที่ผู้มีความรู้ทางการก่อสร้างร่วมเป็น

กรรมการ ดําเนินการสํารวจตามแบบเพ่ือพิจารณาเหตุและผลความจำเป็น ตลอดจนปฏิบัติให้

ถูกต้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้อํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

 1.3 ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา พิจารณาอนุญาตการรื้อถอน ดังนี้ 

    1) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างทก่ี ่อสร้างแล้วไมน่ ้อยกว่า 25 ป ี 

    2) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างที่ชำรุดจนใช้ประโยชน์ในราชการไม่ได้   

    3) อาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเดิมเพ่ือปลูกสร้างอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใหม่ทดแทน 

ตามท่ีได้รับงบประมาณ  

1.4 การพิจารณาอนุญาตนอกเหนือจากข้อ 1.3 ให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

ดําเนินการขออนุมัติต่อผู้ว่าราชการจังหวัด 

2. วิธีการรื้อถอน การรื้อถอนให้ดำเนินการด้วยวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้  

2.1 การรื้อถอนโดยการจ้างให้ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ  

พัสดุพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม  

2.2 ดําเนินการรื้อถอนเอง โดยให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการ 

2.3 รื้อถอนโดยให้ผู้ที่ชนะการประมูลซื้ออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้ดําเนินการ  

2.4 เมื่อดําเนินการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาปรับ  
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ฐานข้อมูลสารสนเทศของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่เกี ่ยวกับสิ ่งก่อสร้ าง แล้วรายงานสํานักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานทราบพร้อมจําหน่ายออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุไปยังกรมธนารักษ์หรือ 

สํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่  

3. วิธีการจําหน่าย  

3.1 โดยวิธีขาย ให้ดําเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าขายโดยวิธีทอดตลาดแล้ว  

ไม่ได้ผลดีให้นำวิธีที่กําหนดเกี่ยวกับการซื้อมาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่การขายวัสดุที่รื้อถอนครั้งหนึ่งซึ่งมีราคา

ซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 100,000 บาท จะขายโดยวิธีตกลงราคา โดยไม่ต้องขายทอดตลาดก่อนก็ได้ 

การขายทอดตลาด ให้ดําเนินการดงันี้  

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินราคาอย่างน้อย 3 คน คณะกรรมการประเมิน 

ราคา ที่เสนอแต่งตั้งให้ประกอบด้วยผู้ชํานาญการหรือมีความรู้เกี่ยวกับการประเมินราคาอาคาร หรือสิ่ง

ปลูกสร้าง ต้นไม้ดิน หรือวัสดุอื่นๆ ที่ได้มาจากที่่ราชพัสดุอย่างน้อย 1 คน เพื่อประเมินราคาให้เหมาะสม

กับคุณภาพ และ ปริมาณวัสดุที่รื้อถอนตามราคาท้องตลาดในปัจจุบัน และจัดทํารายการายละเอียดการรื้อ

ถอน/วัดสุที่ได้จาก การรื้อถอนแล้วแต่กรณี  

2. เมื่อดําเนินการตามข้อ 1 แล้ว ให้สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาดําเนินการดังนี้           

   2.1 อนุมัติราคาประเมนิ 

   2.2 อนุมัตใิห้ดําเนินการขายทอดตลาด  

   2.3 ประกาศขายทอดตลาด พร้อมทําหนังสือ และส่งประกาศขายทอดตลาด 

เพื่อ เผยแพร่เอกสารขายทอดตลาดให้แพร่หลาย เช่น กรมประชาสัมพันธ์หอการค้า สมาคมพ่อค้าไทย 

เว็บไซต์ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยประจําจังหวัด ศูนย์ประชาสัมพันธ์จังหวัด โรงเรียน     

เป็นต้น ซึ่งม ีสาระสําคัญ ดังนี้  

   2.3.1 รายการที่จะขายทอดตลาด  

   2.3.2 หลักประกันมูลค่าไม่น้อยกกว่าร้อยละ 25 ของราคาประเมิน  

   2.3.3 คุณสมบัติของผู้มีสิทธิเข้าสู้ราคา  

   2.3.4 กําหนดวัน เวลาและสถานที่ที่ขายทอดตลาด 

   2.3.5 กําหนดวัน เวลาและสถานที่ในการให้หรือขายรายละเอียด  

2.4 แต่งต ั ้งคณะกรรมการขายทอดตลาดอย่างน ้อย 3 คน ในกรณีขาย

ทอดตลาด  

โดยให้ผู้ที่ชนะการประมูลซื้ออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างเป็นผู้รื้อถอน ให้ตั้ งคณะกรรมการตรวจสอบหลังการ

รื้อถอนด้วย  

3. เจ้าหน้าที่พัสดุดําเนินการให้หรือขายประกาศขายทอดตลาดและรายการ  

4. ในวันขายทอดตลาดให้ดําเนินการ ดังนี้ 

    4.1 รับลงทะเบียนผู้เข้าสู้ราคาทุกรายโดยให้ลงลายมือชื่อพร้อมชําระหลักประกันเพ่ือ 

เข้าสู้ราคา  
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   4.2 ให้ชี้แจงผู้เข้าสู้ราคาทราบในส่วนที่เป็นสาระสําคัญให้มีความเข้าใจตรงกัน เช่น 

การขายทอดตลาดเริ่มต้นที่ราคาประเมิน เงื่อนไขในประกาศขายทอดตลาด เป็นต้น  

5. การขายทอดตลาด เมื่อได้ผู้ที่ชนะการประมูลซื้ออาคารหรือสิ่งปลูกสร้างแล้ว หาก 

ชําระเงินสดทันทีให้ออกใบเสร็จรับเงินแล้วนําเงินส่งคลังเป็นเงินรายได้แผ่นดินของกรมธนารักษ์  กรณีไม่

สามารถชําระเงินสดได้ให้จัดทําสัญญาซื้อขายอาคารที่รื ้อถอน หรือวัสดุที่ได้จากการรื้ อถอน โดยให้มี

รายการ รายละเอียดการรื้อถอน/วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนแล้วแต่กรณีเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาด้วย 

6. รายงานผลการขายทอดตลาดให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาเพื่อทราบ  

และนําเงินส่งคลังเป็นรายได้ของกรมธนารักษ์  

3.2 โดยวิธีนําวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ ให้สํานักงาน เขตพื้นที่

การศึกษาดําเนินการ ดังนี้ 

 3.2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไม่น้อยกว่า 3 คน เพื่อ  

ตรวจนับและควบคุมการใช้วัสดุและจัดทําบัญชีคุมยอดวัสดุที่รื้อถอนว่ามีจํานวนเท่าใด นําไปใช้เท่าใดและ  

คงเหลือเท่าใดท้ังนี้หากมีวัสดุคงเหลือจากการใช้ประโยชน์ให้ดําเนินการจําหน่าย 

 3.2.2 การนําวัสดุไปใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ ให้นําไปใช้ดังนี้  

1) นําไปก่อสรางอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างซึ่งจะต้องนําส่งขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ  

2) นําไปจัดทําเป็นวัสดุอุปกรณ์ต่างๆ เช่น โต๊ะ เก้าอ้ีเป็นต้น และวัสดุอุปกรณ์ นั้นจะต้อง 

ลงบัญชีหรือทะเบียนควบคุมพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไข

เพ่ิมเติม 

 3) กรณีนําวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์อื่นๆ นอกเหนือจาก 1) และ 2) ให้ 

ทําความตกลง ดังนี้  

   3.1) โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ให้ทำความตกลงกับกรมธนารักษ์  

   3.2) โรงเรียนในส่วนภูมิภาค ให้ทําความตกลงกับสํานักงานธนารักษ์พ้ืนที่  

   3.3) การนําวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้เพ่ือสาธารณประโยชน์หรือสาธารณกุศล ให้ 

ปฏิบัติ ดังนี้  

                            3.3.1 โรงเรียนในกรุงเทพมหานคร ให้ทําความตกลงกับกรมธนารักษ์ 

                            3.3.2 โรงเรียนในส่วนภูมิภาค ให้ความตกลงกับสํานักงานธนารักษ์พื้นที่ แบบ

สํารวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง 

 

 

 

 

 



๑๖๙ 
 

ขั้นตอนในการรื้อถอน อาคารเรียนอาคารประกอบ สิ่งปลูกสร้างที่ขอร้ือถอน  
ของโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 
1. โรงเรียนดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสภาพอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน 3 คน 

2. คณะกรรมการตาม ข้อ 1 ดำเนินการ และให้จัดทำบันทึก (ตามเอกสารรื้อถอน 5) 

3. โรงเรียนดำเนินการจัดทำเอกสารตามลำดับ 1-4,6-13 ส่ง สพม.พัทลุง (เอกสารลำดับที่ 5 ส่งหลังจากสพม.

อนุญาตให้รื้อถอนและมีวัสดุคงเหลือจากการรื้อถอน) พร้อมเสนอชื่อคณะกรรมการ จำนวน 2 ชุด  

ชุดที่ 1 คณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียน  จำนวน 5 คน (กรรมการชุดนี้ให้ใช้กรรมการพิจารณาสภาพ

อาคารเรียน 3 คน เป็นกรรมการด้วย และให้เพ่ิมอีก 2 คน)  

ชุดที่ 2 คณะกรรมการตรวจนับและควบคุมวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน จำนวน 3 คน   
4. สพม.พัทลุงดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียน  และจัดส่งคำสั่งให้โรงเรียน 

5. โรงเรียนแจ้งคณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียน ดำเนินการตรวจสภาพอาคารเรียน และลงนามในเอกสาร 

(แบบรื้อถอน 2) 

6. โรงเรียนดำเนินการจัดส่งเอกสารที่คณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียน ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว      

ส่งสพม.พัทลุง 

7. สพม.พัทลุง แจ้งอนุญาตให้โรงเรียนดำเนินการรื้อถอน พร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับวัสดุ  

8. โรงเรียนดำเนินการรื้อถอนและตรวจนับวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน     

9. โรงเรียนรายงานผลการรื้อถอนให้สพม.พัทลุง ทราบ และปรับฐานข้อมูลสารสนเทศเก่ียวกับสิ่งก่อสร้างใน

ระบบจัดเก็บข้อมูลสิ่งก่อสร้าง (B-OBEC) 

10. เมื่อดำเนินการรื้อถอนเสร็จเรียบร้อยแล้ว สพม.พัทลุง ปรับฐานข้อมูลสารสนเทศ แล้วรายงานสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบพร้อมจำหน่ายออกจากทะเบียนที่ราชพัสดุไปยัง 
กรมธนารักษ์ หรือสำนักงานธนารักษ์พ้ืนที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๗๐ 
รายการเอกสารที่จัดส่งประกอบการขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนอาคารประกอบ 

ที ่ รายการ จำนวน/ชุด ลำดับ
เอกสาร 

หมายเหตุ 

1 
2 

หนังสือนำส่ง 
งบหน้าประเภทอาคารที่ขออนุญาตรื้อถอน 

1 ฉบับ 
1 ฉบับ 

- 
รื้อถอน 1 

- 
 

     
3 แบบสำรวจสภาพอาคารเรียนที่ขอรื้อถอน 2 ฉบับ รื้อถอน 2 -สพท.แต่งตั้งกรรมการ

ตามที่ร.ร.เสนอช่ือมา 

4 แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง 1 ฉบับ รื้อถอน 3 -อาคารที่ขอรื้อถอนต้องมี
ข้อมูลอยู่ในแบบสำรวจด้วย 

5 บัญชีรายละเอียดประมาณการราคาวัสดุ
และประมาณการวัสดุที่ได้จากการรื้อถอน 
 

1 ฉบับ รื้อถอน 4 -กรณีมีวัสดุที่ได้จากการ 
รื้อถอน สพท.อนุญาตให้รื้อถอน
และแต่งต้ังคณะกรรมการตรวจ
นับวัสดุจากการร้ือถอน(ร.ร.เสนอ
ชื่อกรรมการตรวจนบั 3 คน) 

6 บันทึกคณะกรรมการพิจารณาสภาพ          
อาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน 

1 ฉบับ รื้อถอน 5  

7 หนังสือยืนยันการขอรื้อถอนอาคารเรียน 1 ฉบับ รื้อถอน 6  
8 รายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่

ราชพัสดุ (แบบ ทบ.3) 
2 ฉบับ -  

9 ภาพถ่ายอาคารที่ขอรื้อถอน 1 ชุด - - ภาพถ่าย 4 ด้าน 
10 แผนผังบริเวณโรงเรียนและจุดที่ตั้งอาคารที่

ขอรื้อถอน 
1 ฉบับ -  

11 สำรวจแบบ ทบ.9  
กรณีขอขึ้นทะเบียนทีร่าชพัสดุใหม ่ให้ใช้ ทร.04 

1 ฉบับ - - กรณีท่ีขึ้นทะเบียนแล้ว 

12 แบบ ทร.05   2  ชุด 
 
 

- - กรณีอาคารที่ขอรื้อ
ไม่ได้ขึ้นทะเบียนไว้ 

13 แบบรูปรายการที่ก่อสร้างจากวัสดุที่ได้จาก
การรื้อถอน 
สำเนาบันทึกมติการประชุมคณะกรรมการ
สถานศึกษาข้ันพ้ืนฐานที่อนุมัติให้รื้อถอนได้ 
กรณีการขอรื้อถอนบ้านพักครูให้โรงเรียน
บันทึกชี้แจงประกอบการขออนุญาตรื้อถอน
ดว้ยว่า หากได้รับอนุญาตให้รื้อถอนแล้วจะ
ไม่เกิดภาระงบประมาณค่าเช่าบ้านของ
ราชการ 

1 ชุด - - กรณีนำวัสดุไปก่อสร้าง
หรือจัดทำครุภัณฑ์ 

หมายเหตุ เอกสารจัดทำ 2 ชุด คือ ชุดที่ 1 รายการที่ 2-13 ส่ง สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา ตามที่แจ้ง     
ชุดที่ 2 สำเนาเก็บไว้ที่โรงเรียน เพ่ือตรวจสอบ 1 ชุด 



๑๗๑ 
 
 
ที่ ศธ……………………                                         โรงเรียน...............................
         

  วันที่……..เดือน………………พ.ศ………. 
 
เรื่อง  ขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียน 

เรียน  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  1.  งบหน้าประเภท รายการขออนุญาตรื้อถอนอาคารเรียนฯ  จำนวน     1        ฉบับ 
         2.  เอกสารประกอบการขออนุญาตรื้อถอนอาคาร          จำนวน   1       ชุด 

  ด้วยโรงเรียน………………………….. ……………………….. สังกัด สำนักงานเขตพ้ืนที่การมัธยมศึกษา 
พัทลุง มีความประสงค์จะขออนุญาตรื้อถอน...........................................แบบ...........................  จำนวน………….หลัง 
เนื่องจาก......................................................................โดยมีวัตถุประสงค์ขอรื้ออาคารเพ่ือนำวัสดุไปใช้ประโยชน์ 
(ให้ระบุว่านำไปใช้ประโยชน์อะไร หรือรื้อถอนโดยการนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนขายทอดตลาด) และได้จัดส่งเอกสาร
มาเพ่ือประกอบการพิจารณาอนุญาตพร้อมหนังสือฉบับนี้ด้วยแล้ว 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 
 
 
 
 
โรงเรียน ……………………. 
โทร………………………….



๑๗๒ 
 

รื้อถอน 1 
ประเภทอาคารท่ีขออนุญาตรื้อถอน 

โรงเรียน…………………………………….อำเภอ…………………………………….จังหวดั……………………………………. 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

ลำ 
ดับ 
ที ่

ประเภทอาคาร แบบ ขนาด/ห้อง 
สร้างด้วย

เงิน 
เมื่อ พ.ศ. 

อายุ 
การใช้
งาน 

ขึ้นทะเบียน 
ที่ราชพัสดุ
ลำดับที่ 

ความจำเป็นที่
ต้องรื้อถอน 

วัสดุนำ 
ไปใช้

ประโยชน์ 

ขอรื้อตาม
กฎกระทรวง 
พ.ศ. 2545 

ข้อ 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

     รับรองว่าถูกต้อง 
(ลงชื่อ)…………………………….. 
 (…………………..………………….) 

     ตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
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                                                                                           รื้อถอน 2 

แบบสำรวจสภาพอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน 
1. ชื่อโรงเรียน………………………………….ตั้งอยู่ที่ตำบล………………………………….. 

อำเภอ………………………………………..จังหวัด……………………………………….. 

2. อาคารที่ขอรื้อถอนเป็น 
(  )  อาคารเรียน  (  )  อาคารเอนกประสงค์  (  )  โรงอาหาร 
(  )  ส้วม   (  )  บ้านพักครู                               (   )    อ่ืนๆ  ระบุ………… 
เป็น อาคารแบบ……………………….……จำนวน.......................ห้องเรียน 

  3.  ก่อสร้างเมื่อวันที่.………………………จนถึงปัจจุบันมีอายุการใช้งาน……………..ป ี

 4. ก่อสร้างในราคา………………………………………บาท ด้วยเงิน 
(  )  งบประมาณ  (  )  เงินบริจาค  (  )  เงินงบประมาณสมทบเงินบริจาค 

 5. ขึ้นทะเบียนราชพัสดุ หมายเลข …………………… ตั้งอยู่ในที่ดินหมายเลข………………… 
ที่ดิน  (  )    เอกชน    (  )   ที่ราชพัสดุ   (  ) ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์  (   )  อ่ืน ๆ….  

 6.สภาพอาคารโดยทั่วไป และประมาณการวัสดุที่พอใช้การได้ 
ประเภทวัสดุ 
สิ่งก่อสร้าง 

ชนิดของวัสดุ 
ปริมาณของวัสดุ 
(ลูกบาศก์ฟุต) 

สภาพของวัสดุ 
หมายเหตุ 

ดี ชำรุด ชำรุดอย่างไร 
โครงหลังคา       
ฝา       
พ้ืน       
เสา       
ตง       
บันได       
อ่ืนๆ       

7.ความจำเป็นที่ต้องรื้อถอน 
(  )  ก่อสร้างมาแล้วไม่น้อยกว่า 25 ป ี        (  )  สิ่งปลูกสร้างชำรุดจนใช้การไม่ได้ 
(  )  ไม่มีคนอยู่อาศัย ไม่ได้ใช้ประโยชน์      (  )  โรงเรียนยา้ยไปปลูกสร้างในสถานที่แห่งใหม่ 
(  )  รื้อถอนเพ่ือปลูกสร้างอาคารใหม่ทดแทนตามที่ได้รับงบประมาณ 
(  )  อ่ืนๆ………………………………………………. 
8. วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน จะนำไป 
(  )  ก่อสร้างอาคารเรียน  (  )  อาคารประกอบ 
(  )  สร้างบ้านพักครู   (  )  ขาย 
(  )  อ่ืนๆ………………………………………………. 
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9. วัสดุที่จะนำไปก่อสร้างหรือใช้ประโยชน์ที่โรงเรียน………………………………………… 
   สังกัด สพท...........................................ก่อสร้าง แบบ ...................................................... 
  ในการก่อสร้างใหม่ ก่อสร้างปรับปรุงด้วยเงิน   (  )  งบประมาณ        (  )  บริจาค 

(  )  งบประมาณสมทบกับเงินบริจาค 
 มีเงินบริจาค จำนวน ……………………………บาท 
 ก่อสร้างใหม่ในราคาประมาณ………………………..บาท 
(  )  อ่ืนๆ………………………………………………………. 
 

(ลงชื่อ)………………………………..ผู้รายงาน 
(………………………………..) 

ตำแหน่ง……………………………………….. 
สำรวจเมื่อวันที่………………………………… 

 

ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียน 
         -   คณะกรรมการได้ตรวจสอบแล้วมีความเห็นดังนี้ 
               (   )  รื้อถอนได้                        (   ) รื้อย้ายได้                  (   )  ไม่ควรรื้อ    
               (   ) ไม่อนุญาตให้รื้อย้าย              (   ) ควรซ่อมแซม 
 

ลงชื่อ.............................................ประธานกรรมการ 
                                            (............................................... ) 

 ลงชื่อ.............................................กรรมการ         ลงชื่อ.............................................กรรมการ 
       (.............................................)                                (............................................) 

ลงชื่อ.............................................กรรมการ         ลงชื่อ............. ................................กรรมการ/เลขานุการ 
       (.............................................)                                (............................................)  
 
 
หมายเหตุ 
     ความเห็นของคณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียน สพม.จะแต่งตั้งคณะกรรมการฯ 
              เพ่ือตรวจสอบอาคารเรียน อาคารประกอบที่ขอรื้อถอนและให้โรงเรียนเสนอชื่อครู  
              จำนวน 5 คน เพื่อเป็นกรรมการ 
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รื้อถอน 3 

แบบสำรวจอาคารเรียนและสิ่งปลูกสร้าง 
 

1. ชื่อโรงเรียน…………………………………..ตั้งอยู่ที่ตำบล………………………………… 
     อำเภอ………………………………………..จังหวัด................................................. 

2. จำนวนนักเรียนทั้งหมด………………..คน จำนวนครูทั้งหมด……………คน 
3. การจัดชั้นเรียน 

 

รายการ จำนวน
ห้องเรียน 

นักเรียน/ห้อง หมายเหตุ 

มัธยมศึกษาปีที่ 1    
มัธยมศึกษาปีที่ 2    
มัธยมศึกษาปีที่ 3    
มัธยมศึกษาปีที่ 4    
มัธยมศึกษาปีที่ 5    
มัธยมศึกษาปีที่ 6    

1. มีอาคารเรียนทั้งหมด………………หลัง   แยกได้ดังนี้ 

รายการ แบบ มีห้องท้ังหมด 
สร้างเม่ือ 

พ.ศ. 
งบประมาณ 

สภาพอาคาร 
หมายเหตุ 

ดี ชำรุด 
หลังที่ 1        
หลังที่ 2        
หลังที่ 3        
หลังที่ 4        
หลังที่ 5        
หลังที่ 6        
หลังที่ 7        
หลังที่ 8        
หลังที่ 9        
หลังที่ 10        
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2. มีอาคารประกอบทั้งหมด……………….หลัง แยกได้ดังนี้ 

รายการ แบบ มีห้องท้ังหมด 
สร้างเม่ือ 

พ.ศ. 
งบประมาณ 

สภาพอาคาร 
หมายเหตุ 

ดี ชำรุด 
หลงัที่ 1        
หลังที่ 2        
หลังที่ 3        
        
        
        
        
        

 
 
 (ลงชื่อ)…………………………..………..ผู้กรอกแบบสำรวจ (ลงชื่อ)……………………..….............ผู้บริหารโรงเรียน 
          (……………………………..…)                     (…………………………………)           
             จนท.อาคารสถานที่ 

สำรวจเมื่อวันที่..............เดือน.................................พ.ศ................... 

 

 

 

 

 

. 
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รื้อถอน  4 

บัญชีรายละเอียดประมาณการ และการตรวจนับวัสดุที่ไดจ้ากการรื้อถอน 
โรงเรียน……………………อำเภอ…….……….จังหวัด.................................... 

  

ที ่ รายการวัสดุ จำนวน หน่วยนับ 
ราคาต่อ
หน่วย 

รวมเงิน
ทั้งสิ้น 

สภาพอาคาร/สิ่งปลูกสร้าง 
คิดเป็น% รวมเงินทั้งสิ้น 

        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        
        

รวมเงินทั้งสิ้น  
 
 

              ลงชื่อ………………………………………………………ประธานกรรมการ 
(…………………………..…………………) 

 
 
(ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการ      (ลงชื่อ)…………………………………………กรรมการและเลขานุการ 
        (………………………….…………..)                          (…………………….……………….….) 
 
  
 
หมายเหตุ.-   โรงเรียนเสนอรายชื่อข้าราชการ  จำนวน 3 คน เพ่ือ สพม. ออกคำสั่งแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ 
                  ตรวจนับวัสดทุี่ได้จากการรื้อถอน เมื่อ สพม. อนุมัติให้รื้อถอนได้ คณะกรรมการฯ จึงตรวจนับ  
                  วัสดุ  และรายงาน สพท.  
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คำสั่งโรงเรียน.................................................................... 
ที่  ................. / .................... 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบที่ขอรื้อถอน 
----------------------------------------- 

  ตามที่โรงเรียน...............................มีอาคารเรียน อาคารประกอบชำรุด ทรุดโทรม และมีความ
จำเป็นที่จะต้องรื้อถอน   เพ่ือให้เป็นไปตามกฎกระทรวง ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการปกครอง ดูแล บำรุงรักษา 
ใช้และจัดหาประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2545 ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ. 2518 
ประกอบกับแนวนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ได้กำหนดให้มีการตรวจสอบอาคาร
ก่อนการรื้อถอน เพ่ือนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชาพิจารณาอนุมัติ อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร
ราชการกระทรวงศึกษาธิการข้อ 45(5)  และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน   ที่ 63/2546   
ลงวันที่ 10 กรกฎาคม 2546 จึงแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคารเรียน อาคารประกอบที่ขอรื้อถอน 
ดังต่อไปนี้ 

  1.    ตำแหน่ง    ประธานกรรมการ 
  2.    ตำแหน่ง    กรรมการ 
  3.    ตำแหน่ง    กรรมการ 

  ให้คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัด เพ่ือผลประโยชน์ของทางราชการ 
แล้วรายงานผลการตรวจสอบสภาพอาคารที่ขอรื้อถอน เพ่ือพิจารณาดำเนินการต่อไป 
   
                           ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่ ………… เดือน................................  พ.ศ. ..................... 
 

 
 

(ลงชื่อ) …………………….…………………………. 
          (……………………………………….….) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน…………………………………… 

 
 
 
 
 

 
รื้อถอน  5 



179 

บันทึกคณะกรรมการพิจารณาสภาพอาคารเรยีน สิ่งปลูกสร้างที่ขอรือ้ถอน 
โรงเรียน……………………………………… 

 
                                              วันที่…….เดือน………………….พ.ศ…………… 

 ตามคำสั่งโรงเรียน……………………………………ที…่…../………….. สั่ง ณ วันที.่.…..เดือน……………..………
พ.ศ.………. ได้แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาสภาพอาคารเรียน อาคารที่ขอรื้อถอน คณะกรรมการได้ดำเนินการ
ตรวจสอบสภาพอาคารที่ขอรื้อถอนของโรงเรียนดังนี้ 
 โรงเรียน…………………………อาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างแบบ……………………….ขนาด…………ห้องเรียน 
จำนวน………….หลัง ปลูกสร้างบนที่ราชพัสดุหมายเลขทะเบียนที่ นค………………..ขึ้นทะเบียนเป็นหลังลำดับ
ที…่…………..การได้มาด้วยเงิน………………..ราคาก่อสร้าง………………………….บาท การใช้ประโยชน์
เป็น………………………………… 
สภาพของสิ่งปลูกสร้าง…………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………... 
……………………………………………………………………………………………………... 
ความเห็นของคณะกรรมการ 
  ควรรื้อถอน     นำวัสดุไปใช้ประโยชน์   ขาย 
  ไมค่วรรื้อถอน เหตุผล……………………………   
  ใช้ประโยชน์ต่อไป    ของบประมาณซ่อมแซม   
  รื้อย้ายได้  ควรให้ย้ายไปก่อสร้าง  ณ  โรงเรียน……………………………………….. 
  ไม่ควรรื้อย้าย เหตุผล……………………………………..   
  ใช้ประโยชน์ต่อไป    ของบประมาณซ่อมแซม   
 

              ลงชื่อ………………………………………………………ประธานกรรมการ 
(…………………………..…………………) 

 
     ลงชื่อ………………………………………………………กรรมการ 

(…………………………..…………………) 
 

                                     ลงชื่อ………………………………………………………กรรมการ 
(…………………………..…………………) 

หมายเหตุ.-   โรงเรียนแต่งตั้งคณะกรรมการ จำนวน 3 คน เพ่ือพิจารณาสภาพอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้างที่ 
                 ขอรื้อถอน และ สพท. จะใช้คณะกรรมการทั้ง 3 คน เป็นคณะกรรมการตรวจสภาพอาคารเรียน 
                 ที่ขอรื้อถอน 
 
 
 
 
 
 
 
 



180 
รื้อถอน  6 

 
 
 
 

 
หนังสือยืนยันการขอรื้อถอนอาคารเรียน 

                       
 ตามที่โรงเรียน……………………….………………ได้ขอรื้อถอนอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้าง.....................................
แบบ…………….ขนาด………..หอ้งเรียน จำนวน…………หลัง  เนื่องจาก…………………………………................................. 

           จึงขอยืนยันว่า หากโรงเรียน…………………………………..ได้รับอนุญาตให้รื้อถอนอาคารเรียน สิ่งปลูกสร้าง
ดังกล่าวข้างต้น โรงเรียนมีห้องเรียนและห้องอ่ืนๆ เพียงพอ โรงเรียนไม่กระทบกระเทือนต่อการจัดการเรียนการ
สอนแต่อย่างใด 
 สำหรับการนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนจะนำไปใช้ก่อสร้าง……………………………….ตามแบบรูปรายการ 
โดยใช้งบประมาณหรือแรงงานดังนี้ 

 ใช้แรงงานจากชุมชนและไม่ใช้งบประมาณ 
 ใช้งบประมาณของทางราชการ 
 ใช้เงินบริจาค ปัจจุบันมีเงินบริจาค…………………….บาท เพียงพอต่อการก่อสร้าง 
 ระยะเวลาก่อสร้าง ตั้งแต่วันที่………..…..เดือน……..………….…………พ.ศ……………………ถึง  

วันที่……..เดือน……………………พ.ศ……………….. 
 จึงเรียนยืนยันมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 

(ลงชื่อ) …………………….…………………………. 
          (……………………………………….….) 
ผู้อำนวยการโรงเรียน…………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 
 

หมายเหตุ.-     กรณีนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้เป็นวัสดุสื่อการเรียนการสอน 
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แบบ ทบ.3 

รายการแจ้งขอรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างทีเ่ป็นที่ราชพัสดุ 
1. 

(ทำเครื่องหมาย x  
ในช่องที่ต้องการ 

 ปลูกบนที่ราชพัสดุแปลงหมายเลข ทะเบียนที่…………………………………. 
ตำบล…………………..อำเภอ…………………จังหวัด……………………… 
ขึ้นทะเบียนเป็นลำดับที่……………ใช้ประโยชน์เป็น………………………… 

 ปลูกบนที่ดิน (มิใช่ที่ราชพัสดุ)………………………………………………… 
ตำบล…………………..อำเภอ…………………จังหวัด……………………… 
ขึ้นทะเบียนเป็นลำดับที่……………ใช้ประโยชน์เป็น………………………… 

2. เหตุผลที่รื้อถอน 1. ชำรุดทรุดโทรมมาก และ 
                    2. ต้องการใช้สถานที่…………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

3. วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน ขอ  (ทำเครื่องหมาย x ในช่องที่ต้องการ) 
   

ประมูลขายนำเงินส่งคลังเป็นรายได้กรมธนารักษ์ 
 

  นำไปใช้………………………………………………………………………..……………………………
…………………………………………………………..……………………………………………………
…………………………………………………………..…………………………………………………… 

  อ่ืนๆ……………………..…………………………………………………..………………………………
………………………………………………………..………………………………………………………
………………………………………………………..……………………………………………………… 

 
 
 

(ลงชื่อ) …………………….…………………………. 
          (……………………………………….….) 

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 
วันที่………../…………………/………..…. 
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บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ โรงเรียน………………………………………………………….  
ที่ ศธ ............/……………….วันที่ …………………………………………..  
เรื่อง เสนอรายชื่อแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจนับและควบคุมการใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอน 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาพัทลุง 

 ด้วย โรงเรียน………………………………………… ได้ขออนุญาตรื้อถอน.............. ....................................... 
แบบ………………………………………................. จำนวน………..หลัง เนื่องจากมีสภาพที่ชำรุดทรุดโทรมและก่อสร้างมา
เป็นเวลา………..ป ีเพื่อนำวัสดุที่ได้จากการรื้อถอนไปใช้ประโยชน์แก่ทางราชการ จึงขอเสนอรายชื่อคณะกรรมการ
ตรวจนับและควบคุมการใช้วัสดุที่ได้จากการรื้อถอนอาคารดังกล่าว ดังนี้ 

1. …………………………………ตำแหน่ง……………………….......…….ประธานกรรมการ    
2. …………………………………ตำแหน่ง…………………………………..กรรมการ  
3. ………………………………...ตำแหน่ง…………………………………..กรรมการ 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
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ภาพถ่ายอาคารเรียนอาคารประกอบที่ขอรื้อถอน 
ประกอบหนังสือ โรงเรียน……………………………….. ที ่ศธ 04242.………/…………….. 

วันที…่……..เดือน…………………………พ.ศ…………… 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพถ่ายด้านหน้าอาคาร  ภาพถ่ายด้านหลังอาคาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

ภาพถ่ายด้านซ้าย  ภาพถ่ายด้านขวา 
 
 
                                                    รับรองเป็นภาพถ่ายอาคารที่ขอรื้อถอนจริง 
 
 

(ลงชื่อ)…………………….…………………………. 
          (……………………………………….….) 
ตำแหน่ง…………………………..………………..



๑๘๔ 
 

แผนผังบริเวณโรงเรียน…………………………………………….
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กรณีขอขึ้นทะเบียนทีร่าชพัสดุใหม ่ให้ใช้แบบ ทร.04 แทน แบบ ทบ. 9  

 
แบบ ทบ.9 

รายการส่ง-รับ ที่ราชพัสดุขึ้นทะเบียน 
ท่ีดิน สิง่ปลูกสร้าง 

หมายเหตุ ลำดับ
ท่ี 

ท่ีตั้ง อาณาเขต 
หนังสือสำคัญ
สำหรับท่ีดิน 

เนื้อท่ี ประมาณราคา 
การได้มา การใช้ประโยชน์ 

รับข้ึนทะเบียน
เปลี่ยนแปลง
หมายเลขท่ี 

ลำดับท่ี/รายละเอียด 
ราคา 

การได้มา 
การใช้

ประโยชน์ 

รับข้ึน
ทะเบียนเป็น
หลังลำดับท่ี 

ไร่-งาน-วา 
บาท          
สต. 

บาท          
สต. 

 ถนน……………….. ……
……………….. 
ตำบล……………… ……
……………….. 
อำเภอ……………… …
………………….. 
จังหวัด…………….. …
…………………. 

ทิศตะวันออก 
จด……………………
…………………………
…… 
ระยะ ………เมตร 
ทิศตะวันตก 
จด……………………
…………………………
…… 
ระยะ ………เมตร
ทิศเหนือ 
จด……………………
…………………………
…… 
ระยะ ………เมตร
ทิศใต้ 
จด……………………
…………………………
…… 
ระยะ ………เมตร 

        ลักษณะ/รูปทรง 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………
ขนาด…………………….ม.2 
เสา………………………….. 
ฝา…………………………... 
พื้น…………………………..…………
…………………… 
หลังคา……………………… ………
……………………… 
 ลักษณะ/รูปทรง 
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
…………………………………………
……………………
ขนาด…………………….ม.2 
เสา………………………….. 
ฝา…………………………... 
พื้น…………………………..…………
…………………… 
หลังคา……………………… ………
……………………… 

      

 

หมายเหต ุ     หมายถึง  ลำดับทีข่องสิ่งปลูกสร้างที่ส่งขึ้นทะเบียน 
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เอกสารอ้างอิง 
 

-  พระราชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

- คู่มือปฏิบัติงานประมวลกฎหมายและระเบียบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

- กรมบัญชีกลาง :  คู่มือระบบงาน e-GP  

:  คู่มือลงทะเบียนหน่วยงานภาครัฐ  

- กฎกระทรวงกำหนดพัสดุและวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน(ฉบับที่ 2)  

  พ.ศ. 2563   

- หนังสือเวียน ของคณะกรรมการวินิจฉัยปัญหาการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ด่วนที่สุด  

  ที่ กค(กวจ)0405.2/ว 78  ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 

- กฎกระทรวงการใช้ที่ราชพัสดุ พ.ศ.2563 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2563 

- คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ 452/2564 สั่ง ณ วันที่ 16 มีนาคม 2564 เรื่อง 

มอบอำนาจเกี่ยวกับการใช้ที่ราชพัสดุของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานเขต

พ้ืนทีก่ารศึกษา 

- คู่มือดำเนินการเกี่ยวกับที่ราชพัสดุ และที่ดินประเภทอื่น ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2561 สำนักการคลังและ

สินทรัพย์ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


