
คู่มือการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารงานงบประมาณ 

โรงเรียนหนองยองพิทยาคม รัชมังคลาภิเษก 

 

ขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 

และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
การเบิกจ่ายค่าจ้างเหมาบริการ 

ขั้นตอนการด าเนินการและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

การจัดจ้างโดยวิธีตกลงราคากรณีด าเนินการตามปกติ มีขั้นตอนการด าเนินการดังนี้ 

1.การเตรียมการ 

1.1 ผู้รับผิดชอบหรือผู้ได้รับมอบหมาย แจ้งความต้องการจ้างเหมาบริการ หรือซ่อมแซมและ 

                ทรัพย์สินให้เจ้าหน้าที่พัสดุ 

1.2 ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับตามแผนปฏิบัติราชการ 

1.3 ตรวจสอบรายการจ้าง / ประมาณการจ้าง 

2. การด าเนินการ 

2.1เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอจ้าง พร้อมเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการ 

               ตรวจรับพัสดุ เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อขอความ 

               เห็นชอบ 

2.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่าง 

     น้อย 2 คน โดยปกติให้แต่งตั้งจากข้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป ในกรณี 

     จ าเป็นหรือเพ่ือประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลที่มีใช่ข้าราชการร่วมเป็นกรรมการ 

               ด้วยก็ได้ 

2.3 กรณีวงเงินจัดจ้างไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้างประจ าเพียง 

                คนเดียวเป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ 

2.4 แจ้งผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับทราบค าสั่ง 

2.5 เจ้าหน้าที่พัสดุ ติดต่อตกลงราคากับผู้รับจ้าง ตามรายงานขอจ้างภายในวงเงินที่ได้รับความ         

     เห็นชอบ 

3. การจัดท าใบสั่งจ้าง 

3.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุสั่งจ้าง ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ 

3.2 จัดท าใบสั่งจ้าง 2 ฉบับ มอบให้ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ สถานศึกษาเก็บไว้ 1ฉบับ 



3.3 กรณีราคาไม่เกิน 10,000 บาท จะไม่ท าใบสั่งจ้างก็ได้ 

3.4 การปิดอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ทุกจ านวนเงิน 1,000 บาท หรือเศษของ 1,000 บาท 

4. การตรวจรับพัสดุ 

4.1 เมื่อผู้รับจ้างส่งมอบงานจ้างให้ผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตามใบสั่งจ้าง 

4.2 โดยปกตใิห้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้รับจ้างน าพัสดุมาส่ง และให้ด าเนินการเร็วที่สุด แต่อย่างข้าไม่เกิน 5 

วันท าการ 

4.3 จัดท าใบตรวจรับพัสดุ 

4.4 รายงานผลการตรวจรับให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 

4.5 ส่งมอบหลักฐานการด าเนินการจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่การเงิน 

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

1. บันทึกรายงานขอซื้อ 

2. ใบสั่งซื้อ (ถ้ามี) 

3. ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน 

4. ใบตรวจรับพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                     ขั้นตอนการยืมเงินอุดหนุน 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ผู้ยืมเงินตรวจสอบงบประมาณ 

2. ผู้ยืมเงินจัดท าเอกสารการยืมเงิน ดังนี้ 

- บันทึกขออนุมัติจ่ายเงิน 

- สัญญาการยืมเงิน 2 ฉบับ 

(พร้อมประมาณการค่าใช้จ่าย) 

- เอกสารที่เกี่ยวข้อง เช่น กรณียืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่าย 

ในการเดินทางต้องแนบบันทึกการอนุมัติให้เดินทาง 

 

3. ผู้ยืมเงินยื่นเอกสารตามข้อ 2 เสนอผอ.เพ่ือพิจารณาอนุมัติ โดย

ผ่านเจ้าหน้าที่การเงิน 

4. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้อง และเสนอผอ. เพ่ือ

พิจารณาอนุมัติให้ยืมเงิน/จ่ายเงิน 

5. เจ้าหน้าที่การเงินลงทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน 

6. การจ่ายเงิน 

-ให้เจ้าหน้าที่การเงินจ่ายเงินให้ผู้ยืมเงินตามสัญญาการยืมเงิน และตาม

จ านวนเงินที่ได้รับอนุมัติจากผอ. 

- ผู้ยืมเงินลงลายมือชื่อผู้รับเงินในสัญญายืมเงิน 

- เจ้าหน้าที่การเงินคืนสัญญาการยืมเงิน ให้ผู้ยืมเงิน 1 ฉบับ และเก็บไว้เป็น

หลักฐาน 1 ฉบับ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เอกสารประกอบการยืม 

1.บันทึกการขออนุมัติยืมเงิน 

2. สัญญาการยืมเงิน 

3. ประมาณการค่าใช้จ่าย 

4. เอกสารที่เกี่ยวข้อง 

 

 

 

 

7. การส่งคืนเงินยืม 

- ผู้ยืมเงินส่งใบส าคัญการจ่ายพร้อมด้วยเงินสดคงเหลือ(ถ้ามี)ส่งชดใช้เงินยืมภายในก าหนดเวลาดังนี้ 

- กรณีท่ี เงินยืมเพ่ือเป็นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ ส่งชดใช้ภายใน 15 วันนับจากวันที่กลับมาถึง 

- กรณีท่ี 2ยืมเงินเพ่ือเป็นการปฏิบัติราชการอ่ืนนอกจากกรณีท่ี 1 ส่งชดใช้ภายใน 30 วัน นับจากวันรับเงิน 

8. ผู้ยืมเงินมิได้ด าเนินการส่งหลักฐานชดใช้เงินยืมตามข้อ 7 ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนเรียกชดใช้เงินยืมตามเงื่อนไขใน

สัญญาการยืมเงินให้เสร็จสิ้น โดยเร็วอย่างช้าภายใน 30 วันนับแต่วันครบก าหนดตามสัญญาการยืมเงิน 

9.เมื่อผู้ยืมเงินส่งใช้เงินยืม เป็นใบส าคัญหรือเงินสด(ถ้ามี) ให้เจ้าหน้าที่ 

การเงินบันทึกการรับคืนด้านหลังสัญญาการยืมเงินทั้ง2ฉบับ 

10. เจ้าหน้าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้องและเสนอผู้อ านวยการ 

โรงเรียนเพ่ือทราบและอนุมัติค่ใช้ง่ายดังกล่าวเพ่ือชดใช้เงินยืมต่อไป 



การเบิกจ่ายค่าวัสดุและครุภัณฑ์ 
ขั้นตอนการด าเนินการและเอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

การจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา กรณีด าเนินการตามปกติ มีข้ันตอนการด าเนินการดังนี้ 

1. การเตรียมการ 

1.1 ผู้รับผิดขอบหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย แจ้งความต้องการใช้วัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เจ้าหน้าที่พัสคุทราบ 

1.2 ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับตามแผนปฏิบัติราชการ 

1.3 ตรวจสอบคุณอักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานของวัสดุหรือครุภัณฑ์ที่ต้องการซื้อ 

2. การด าเนินการ 

21 เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอซื้อ พร้อมเสนอแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจรับ 

     พัสดุ เสนอต่อผู้อ านวยการโรงเรียน โดยผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เพื่อขอความเห็นชอบ 

2.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 

     คน โดยปกติให้แต่งตั้งจกช้าราชการตั้งแต่ระดับ 3 หรือเทียบเท่าข้ึนไป ในกรณีจ าเป็นหรือเพ่ือ 

     ประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตั้งบุคคลที่มีใช่ข้าราชการร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้ 

2.3 กรณวีงเงินจัดซื้อไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งตั้งข้าราชการหรือลูกจ้าง-ประจ าเพียงคนเดียวเป็น 

     ผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ 

2.4 แจ้งผู้ตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับทราบค าสั่ง 

2.5 เจ้าหน้าที่พัสดุ ติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย ตามรายงานขอซื้อภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ 

3. การจัดท าใบสั่งซื้อ 

3.1 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุสั่งซื้อ ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ 

3.2 จัดท าใบสั่งซื้อ 2 ฉบับ มอบให้ผู้ขาย 1 ฉบับ สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ 

3.3 กรณีราคาไม่เกิน 10,000 บาท จะไม่ท าใบสั่งซื้อก็ได้ 

3.4การจัดซื้อครุภัณฑ์ต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประกอบใบสั่งซื้อด้วย 

4.การตรวจรับพัสดุ 

4.1เมื่อผู้ชายส่งมอบพัสดุ ให้ผู้ตรวจรับพัสดุหรือคณะกรรมการตรจรับพัสดุ ท าการตรวจรับพัสดุให้ 

     เป็นไปตามใบสั่งซื้อ 

4.2 โดยปกติให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายน าพัสดุมาส่ง และให้ค าเนินการเสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด แต่ 

                อย่างช้าไม่เกิน 5 วันท าการ 

4.3 จัดท าใบตรวจรับพัสดุ 

4.4 เมื่อได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงบัญชีวัสดุหรือทะเบียนคุมทรัพย์สิน แล้วแต่กรณี 

4.5 รายงานผลการตรวจรับให้ผู้อ านวยการโรงเรียนทราบ 



4.6 ส่งมอบหลักฐานการด าเนินการจัดซื้อให้เจ้าหน้าที่การเงินเพื่อจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ต่อไป 

                 

เอกสารประกอบการเบิกจ่าย 

1. บันทึกรายงานขอซื้อ 

2. ใบสั่งซื้อ (ถ้ามี) 

3. ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน 

4. ใบตรวจรับพัสดุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



การล้างหนี้เงินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
1. โครงการน านักเรียนไปทัศนะศึกษานอกสถานศึกษาโดยให้ระบุพานักเรียนไปเข้าค่ายกี่คน,ครูก่ีคน, 

    รายละเอียดการใช้งบประมาณว่าใช้เพื่อการใดบ้างจ านวนเท่าใด เช่น ค่าจ้างเหมารถประมาณค่าใช้จ่าย 

     ไว้เท่าใด ค่าอาหารและค่าที่พัก ระยะเวลาในการด าเนินการ ฯลฯ 

2. หนังสือขออนุญาตผู้ปกครอง 

3. รายงานผลการจัดกิจกรรม 

4. ภาพกิจกรรม 

5. การเบิกค่าจ้างเหมารถ ประกอบด้วยเอกสารด าเนินการตามระเบียบพัสดุฯได้แก่ รายงานขอจ้าง, สัญญา/    

    ใบสั่งจ้าง ฯลฯ 

6. การเบิกค่าที่พักและค่าอาหาร ประกอบด้วย บันทึกขออนุมัติเบิกค่าอาหาร ค่าที่พัก บัญชี รายชื่อนักเรียน   

    และครูที่เข้าค่าย ฯลฯ 

 

 

 

 

 


