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คานา
คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุในโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา จัดทาขึ้นเพื่อให้เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้อง
ได้ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานพัสดุ ให้ถูกต้องและเป็นไปตามระเบียบ ที่ทางราชการกาหนดเนื่องจากงานพัสดุเป็นงานที่
ผู้เกี่ยวข้องต้องดาเนินการตามระเบียบและเป็นไปตามขั้นตอนการปฏิบัติงานและอีกประการหนึ่งเพื่อให้การดาเนินงานโครงการต่าง ๆ
ในแผน ปฏิบัติการได้ดาเนินการไปด้วยความสะดวกและรวดเร็วอันจะส่งผลให้การทางานด้านการสนับสนุนการสอน การจัดการเรียน
การสอนในโรงเรียนมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลอย่างสูงสุด กลุ่มบริหารงบประมาณ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ
เล่มนี้คงเป็นเครื่องมือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุและผู้เกี่ยวข้อง ตลอดทั้งเป็นการสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างผู้ใช้บริการอันจะ
ส่งผลให้เกิดประโยชน์สูงสุด
ขอขอบคุณทุกท่าน ที่มีส่วนทาให้การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุเล่มนี้สาเร็จลุล่วงด้วยดี หากมีข้อเสนอแนะใดเพื่อ
ปรับปรุงให้คู่มือเล่มนี้สมบูรณ์ ขอได้โปรดนาเสนอเพื่อจะได้มีคู่มือการปฏิบัติงานพัสดุ ที่ดียิ่ง ๆ ขึ้นไป

กลุ่มบริหารงบประมาณ

-1แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนในการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
1. ผู้รับผิชอบโครงการ กลุ่มงาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้/งาน บันทึกขอใช้งบประมาณตามโครงการ ของทาง
โรงเรียนพร้อมเขียนรายละเอียดวัสดุที่ต้องการหรือรายการที่ขอจ้าง (ทา ซ่อม ปรับปรุง) ตามรายการในโครงการที่
กาหนดไว้ พร้อมแจ้งชื่อกรรมการตรวจรับ และแนบเอกสารโครงการที่ต้องการขอใช้งบประมาณ ผ่านหัวหน้ากลุ่มงาน
(ดาเนินการก่อนวันที่ต้องการใช้วัสดุ 7 วัน)
2. นาเสนอเจ้าหน้าที่แผนงานโรงเรียน เจ้าหน้าที่การเงิน เจ้าหน้าที่พัสดุ หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้ากลุ่มบริหาร
งบประมาณ เพื่อตรวจสอบรายการตามโครงการงบประมาณรายจ่ายและนาเสนอรองผู้อานวยการ , ผู้อานวยการ
โรงเรียน และอนุมัติการขอใช้งบประมาณตามโครงการต่อไป
3. เมื่อผู้อานวยการโรงเรียนอนุมัติ ให้เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนนาบันทึกขอใช้งบประมาณตามโครงการที่ได้รับ
การอนุมัติจากผู้อานวยการโรงเรียน เพื่อดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามระเบียบพัสดุ
4. คณะกรรมการตรวจรับ ดาเนินการตรวจรับพัสดุตามรายการที่ขอซื้อ/ขอจ้าง
5. เจ้าหน้าที่พัสดุดาเนินการจัดทาชุดเบิก เพื่อนาส่งเจ้าหน้าที่การเงินเบิกจ่ายเงินต่อไป
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วิธีซื้อหรือจ้าง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
ข้อ 28 การซื้อหรือจ้างกระทาได้ 3 วิธี ดังนี้
1) วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
2) วิธีคัดเลือก
3) วิธีเฉพาะเจาะจง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ข้อ 29 การซื้อหรือจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป กระทาได้ 3 วิธี ดังนี้
1) วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์
2) วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
3) วิธีสอบราคา
ข้อ 30 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) คือ การซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ พัสดุที่ไม่
ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และกาหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้ดาเนินการ
ในระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:e-market) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด ซึ่งสามารถกระทา
ได้ 2 ลักษณะ ดังนี้
1) การเสนอราคาโดยใบเสนอราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน
5,000,000 บาท
2) การเสนอราคาโดยการประมูลอิเล็กทรอนิกส์ คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท
ข้อ 31 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท และเป็น
สินค้าหรืองานบริการที่ไม่ได้กาหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุไว้ในระบบข้อมูลสินค้า (e-catalog) โดยให้
ดาเนินการในระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนด
ข้อ 32 วิธีสอบราคา คือ การซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่ง ซึ่งมีวงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท ให้กระทา
ได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจากัดในการใช้สัญญาณอินเทอร์เน็ต ทาให้ไม่สามารถดาเนินการ
ผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ ให้เจ้าหน้าที่ระบุเหตุผลความจาเป็นที่ไม่
อาจดาเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์หรือวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง
ตามข้อ 22 ด้วย
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กรอบการจัดซื้อ/จัดจ้าง
1. วิสัยทัศน์ รวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใส
2. พันธกิจ
2.1 บริการจัดหาวัสดุ และครุภัณฑ์ ที่มีคุณภาพ โดยจัดหาอย่างถูกต้องและโปร่งใส
2.2 สร้างความพึงพอใจใส่ใจในการบริการ ให้แก่บุคลากรในโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
2.3 เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระการเรียนรู้ในโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
2.4 จัดการให้บริการเป็นไปตามระเบียบฯ
2.5 ประสานกับทุกฝ่ายให้การดาเนินงานเป็นไปด้วยดี
3. เป้าประสงค์
3.1 เพื่อให้การดาเนินการจัดหาพัสดุทันตามกาหนดเวลาที่ต้องการใช้และดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างถูกต้องตามระเบียบ
ว่าด้วยพัสดุ
3.2 เพื่อให้มีวัสดุ ครุภัณฑ์ ให้บริการแก่บุคลากรในโรงเรียน
3.3 จัดซื้อ จัดจ้าง เร็วและลดขั้นตอน
4. ขอบเขตของงาน งานจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และ
กฎกระทรวงที่เกี่ยวข้อง
5. คาจากัดความ
5.1 การจัดซื้อจัดจ้าง หมายความว่า การดาเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุ การซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยนิติกรรม
อื่นตามที่กาหนด
ในกฎกระทรวง
5.2 การพัสดุ หมายถึง การจัดทาเอง การซื้อ การจ้าง การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ และการควบคุมงาน
การแลกเปลี่ยน
การเช่า การควบคุม การจาหน่าย และการดาเนินการอื่นๆ ที่กาหนดไว้ในระเบียบ
5.3 พัสดุ หมายถึง วัสดุ-ครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่กาหนดไว้ในหนังสือ การจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณของสานักงานงบประมาณ หรือการจาแนกประเภทรายจ่ายตามสัญญาเงินกู้จากต่างประเทศ
5.4 การซื้อ หมายถึง การซื้อพัสดุทุกชนิดที่มีการติดตั้งทดลองและบริการเกี่ยวเนื่องอื่นๆแต่ไม่รวมถึงการจัดหาพัสดุใน
ลักษณะการจ้าง
5.5 การจ้าง หมายถึง การจ้างทาของและการรับขนตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ การจ้างเหมาบริการ แต่ไม่
รวมถึงการจ้าง ลูกจ้าง ของส่วนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลังการรับขนในการเดินทางไปราชการ การจ้าง
ที่ปรึกษา การจ้างออกแบบ การควบคุมงาน และการจ้างงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์
5.6 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งดารงตาแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุหรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจาก
หัวหน้าสถานศึกษาให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ
5.7 เจ้าหน้าที่พัสดุ หมายถึง เจ้าหน้าที่ซึ่งดารงตาแหน่งที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ หรือผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้า
สถานศึกษาให้มีหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ
5.8 กรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง หมายถึง เจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียน เจ้าหน้าที่พัสดุฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ ต่างๆ และกรรมการ
ที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าสถานศึกษาให้จัดซื้อ-จัดจ้าง
5.9 กรรมการตรวจรับพัสดุ/กรรมการตรวจการจ้าง หมายถึง กรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งจากหัวหน้าสถานศึกษาให้
ปฏิบัติงาน

-45.10 วัสดุสิ้นเปลือง หมายถึง สิ่งของซึ่งสภาพย่อมสิ้นเปลือง เปลี่ยนหรือสลายตัวในระยะเวลาอันสั้น รวมทั้งสิ่งของที่
ส่วนราชการซื้อมาเพื่อการบารุง รักษาซ่อมแซม
5.11 วัสดุถาวร หมายถึง สิ่งของซึ่งตามปกติมีอายุการใช้ยืนนานแต่มีราคาหน่วยละไม่เกิน 5,000 บาท หรือไม่เกิน
ตามที่กฎหมายกาหนด
5.12 ครุภัณฑ์ หมายถึง สิ่งของซึ่งตามปกติมีลักษณะคงทนถาวร มีอายุการใช้ยืนนานตามตัวอย่างสิ่งของซึ่งเป็นครุภัณฑ์
รวมทั้งสิ่งของที่เกิดขึ้นจากการประกอบ ดัดแปลง หรือต่อเติม สิ่งของดังกล่าวและให้หมายรวมถึงวัสดุถาวรที่มีราคา
หน่วยละเกิน 5,000 บาท หรือเกินวงเงินตามที่ระเบียบกฎหมายกาหนด
5.13 การควบคุม หมายถึง การจัดทาบัญชีวัสดุ การจัดทาทะเบียนครุภัณฑ์ การเบิก การจ่าย การยืม การบารุงดูแล
รักษา การตรวจสอบและการรายงาน
6. ความรับผิดชอบ
6.1 ผู้อานวยการ มีหน้าที่
1) อนุมัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
2) อนุมัติการจ่ายเงิน
3) แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ แต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและคณะกรรมการ ขายพัสดุ
4) พิจารณารายงานจากคณะกรรมการตรวจสอบและกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง
5) อนุมัติจาหน่ายพัสดุที่ชารุดเสื่อมคุณภาพ สูญไปหรือไม่จาต้องใช้ในราชการต่อไป
6.2 รองผู้อานวยการ มีหน้าที่ ฝ่ายแผนงานและงบประมาณ
1) ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุ
2) ดาเนินการด้านพัสดุให้เป็นไปตามระเบียบแนวปฏิบัติของทางราชการ
6.3 หัวหน้าแผนงานมีหน้าที่
1) ควบคุมดูแลและพิจารณาแผนการปฏิบัติงานของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯให้เป็นไปตามงาน/โครงการในแผนปฏิบัติ
งานของโรงเรียน
2) เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ เสนอแต่งตั้งกรรมการสอบหาข้อเท็จจริงและเสนอแต่งตั้ง
คณะกรรมการขายพัสดุ
3) เสนอความคิดเห็นเกี่ยวกับวิธีการจาหน่ายพัสดุเพื่อให้ผู้อานวยการพิจารณาสั่งการและรายงานผลการจาหน่าย
4) ลงจ่ายพัสดุตามที่ได้รับอนุมัติให้จาหน่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
6.4 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ มีหน้าที่
1) วางแผนการบริหารงานพัสดุให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณประเภทงบเงินอุดหนุน
การศึกษา และเงินงบประมาณประจาปี ประเภทค่าครุภัณฑ์ค่าใช้สอยค่าวัสดุและค่าสาธารณูปโภค
2) ควบคุมการปฏิบัติงานพัสดุให้ถูกต้องตามระเบียบพัสดุ เกี่ยวกับการลงบัญชีพัสดุครุภัณฑ์ และการเบิกจ่ายของ
ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ
3) ดาเนินการจัดซื้อ จัดจ้างวัสดุและครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบพัสดุ
4) ดาเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบพัสดุประจาปี
5) ดูแล รักษา ทานุบารุง และซ่อมแซมพัสดุให้ใช้การ ได้ดีอยู่เสมอ
6) ดาเนินการเกี่ยวกับการขึ้นที่ราชพัสดุ
7) จัดทาแบบพิมพ์เอกสารต่างๆ ที่ต้องใช้เกี่ยวกับพัสดุไว้อย่างเป็นระบบ
8) รวบรวมหนังสือราชการที่สั่งการเกี่ยวกับงานพัสดุไว้อย่างเป็นระบบ

-59) รายงานเกี่ยวกับการดาเนินงานพัสดุไปยังสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
6.5 เจ้าหน้าที่พัสดุมีหน้าที่
1) ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง/ด้วยเงินงบประมาณ
2) ตรวจสอบรายการที่พัสดุ/ฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯขออนุมัติซื้อให้เป็นไปตามแผนการปฏิบัติงานของโรงเรียน
แล้วลงสมุดบันทึกไว้เป็นหลักฐาน
3) ดาเนินการเกี่ยวกับครุภัณฑ์และกาหนดเลขรหัสประจาครุภัณฑ์
4) ดาเนินการลงบัญชีวัสดุสิ้นเปลืองและวัสดุถาวร
5) ดาเนินการตรวจสอบวัสดุถาวรและจาหน่ายออกจากบัญชี
6) ดาเนินการตรวจสอบวัสดุประจาปี
7) ดูแล รักษา ทานุบารุงและซ่อมแซมพัสดุให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ
6.6 เจ้าหน้าที่พัสดุกลุ่มสาระ/งาน/ฝ่าย มีหน้าที่
1) เขียนรายการพัสดุที่จะซื้อในบันทึกขออนุญาตจัดซื้อ-จัดจ้าง
2) ร่วมกับเจ้าหน้าที่พัสดุโรงเรียนจัดซื้อ-จัดจ้างในกรณีพัสดุไม่ได้กาหนดคุณลักษณะที่แน่นอน
3) เบิกพัสดุที่ขอซื้อของฝ่าย/งาน/กลุ่มสาระฯ/งาน ให้เป็นปัจจุบัน
4) ลงบัญชีพัสดุของฝ่าย/กลุ่มสาระฯ ให้เป็นปัจจุบัน
5) ดูแลรักษา ซ่อมแซมพัสดุให้ใช้การได้ดีอยู่เสมอ
6) จัดเตรียมเอกสาร/บัญชี/พัสดุ ให้คณะกรรมการดาเนินการตรวจสอบ
6.7 กรรมการจัดซื้อ-จัดจ้าง มีหน้าที่
1) ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามแผนปฏิบัติงานของโรงเรียน
2) ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานของวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ-จัดจ้าง (ถ้ามี)
3) ตรวจสอบหาบริษัท ร้านค้าหรือแหล่งที่มีอาชีพขายวัสดุ ครุภัณฑ์ที่จะจัดซื้อ-จัดจ้าง
6.8 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/กรรมการตรวจการจ้าง มีหน้าที่
1) ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง คณะกรรมการตรวจรับ/ตรวจการจ้างจะต้องศึกษา ใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจ้าง/
สัญญาซื้อ/สัญญาจ้าง
2) ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ณ ที่ทาการของโรงเรียน หรือสถานที่ซึ่งกาหนดไว้ในสัญญาหรือข้อตกลง
3) ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง ให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้
4) ตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้างในวันที่ผู้ขาย/ผู้รับจ้างนาพัสดุมาส่ง และให้ดาเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็วที่สุด
5) เมื่อตรวจรับถูกต้องแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบพัสดุถูกต้องครบถ้วนตั้งแต่วันที่
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง นาพัสดุมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พัสดุ
6) กรณีผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจานวน หรือส่งมอบครบจานวนแต่ไม่ถกู ต้องทั้งหมดให้
ตรวจรับไว้เฉพาะจานวนที่ถูกต้อง
6.9 คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ มีหน้าที่
1) ดาเนินการตรวจสอบวัสดุถาวรในเดือนมีนาคมของทุกปี
2) ดาเนินการตรวจสอบพัสดุประจาปีในวันเปิดทาการแรกของเดือนตุลาคม
3) รายงานผลการตรวจสอบต่อผู้แต่งตั้ง

-66.10 คณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง มีหน้าที่
1) ตรวจสอบสภาพพัสดุที่ชารุด เสื่อมสภาพ สูญไป หรือไม่ใช่ในราชการ ตามรายงานของคณะกรรมการ
ตรวจสอบพัสดุ
2) พิจารณาพัสดุแต่ละรายการที่ชารุดหรือสูญไปนั้นเพราะเหตุใด จะต้องมีผู้รับผิดชอบทางแพ่ง
7. ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง
7.1 สารวจความต้องการใช้พัสดุของกลุ่มงานต่างๆ ตามแผนปฏิบัติการของโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
7.2 วางแผน กาหนดเวลา ตรวจสอบงบประมาณที่ใช้ดาเนินการ
7.3 ตรวจสอบเกณฑ์คุณลักษณะแบบรูปรายการของพัสดุที่ต้องการจัดซื้อ/จัดจ้าง
7.4 จัดทารายงานขอซื้อ/จ้าง เสนอขอความเห็นชอบ ผู้อานวยการโรงเรียน (รับมอบอานาจโดยเลขาธิการ
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน)
7.5 ดาเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามวิธีการที่ได้รับความเห็นชอบ/จัดหา e-GP
7.6 จัดทาสัญญาหรือข้อตกลง/สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/จัดทาใน PO
7.7 บริหารสัญญา
7.8 ตรวจรับพัสดุภายในเวลาที่ระเบียบฯ กาหนด/ตรวจรับในระบบ GFMIS
7.9 มอบเรื่องการตรวจรับให้เจ้าหน้าที่การเงิน เบิกเงินเพื่อจ่ายให้ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง

-7ขันตอนการจั
้
ดซื ้อพัสดุ
เมื่อผู้รับผิดชอบกลุม่ งาน/กลุ่มสาระ/งาน
ต้ องการใช้ พสั ดุ

บันทึกขออนุมตั ใิ ช้ เงินตามแผนงาน/โครงการ ระบุ
ระบุลกั ษณะ สินค้ าที่สืบทราบให้ หวั หน้ ากลุม่ งาน/
กลุม่ สาระ/งาน ลงนามเห็นชอบ

เสนอแผนงานโรงเรี ยน เจ้ าหน้ าที่การเงิน
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ หัวหน้ ากลุม่ งบประมาณลงนาม

เสนอผู้บริหารพิจารณาอนุมตั ิ

เจ้ าหน้ าที่พสั ดุดาเนินการจัดซื ้อ

คณะกรรมการตรวจรับลงนามส่งมอบ
ให้ พสั ดุ

หัวหน้ ากลุม่ งาน/สาระ/งานลงนามใบเบิกพัสดุ
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุลงนามรับพัสดุ

เจ้ าหน้ าที่พัสดุลงบัชชี
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
ที…่ …………………………………. วันที่............................................................................................................................. .................................
เรื่อง รายงานขอซื้อ
เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
ด้วยโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา มีความประสงค์จะ..................................................................... โดยวิธี เฉพาะเจาะจง
ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลความจาเป็นที่ต้องซื้อ เพื่อ ................................................
๒. รายละเอียดของพัสดุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๓. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อจานวน .......................... บาท (.......................................................)
๔. วงเงินที่จะซื้อ เงินนอกงบประมาณจากงบอุดหนุน จานวน ........................... บาท(..........................................)
๕. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
กาหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จภายใน............... นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
๖. วิธีที่จะซื้อ และเหตุผลที่ต้องซื้อ
ดาเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป
และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดในกฎหมายกระทรวง
๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด
๑. อนุมัติให้ดาเนินการ ตามรายละเอียดในรายการขอซื้อดังกล่าวข้างต้น

(......................................................) (...............................................)
เจ้าหน้าที่พัสดุ
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
เห็นชอบ
อนุมัติ

(..........................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา

- 9การดาเนินการจ้างโดยวิธีตกลงราคา (เฉพาะเจาะจง)
การจ้างโดยวิธีตกลงราคา ได้แก่การจ้างครั้งหนึ่งมีราคาไม่เกิน 500,000 บาท มี 2 กรณี คือ กรณีดาเนินการตามปกติกับกรณีเร่งด่วนที่
เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดหมายไว้ก่อน

กรณีดาเนินการตามปกติ
1. การเตรียมการ เจ้าหน้าที่จะต้องตรวจสอบและเตรียมการ ดังนี้
1.1 กรณีเป็ นเงินงบประมาณ เมื่อได้ รับแจ้ งจัดสรรจากสานักงานเขตพื ้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครพนม ให้ ตรวจสอบว่าโรงเรี ยน
ได้ รับจัดสรรรายการอะไรบ้ าง ควรดาเนินการจัดจ้ างโดยวิธีใด แล้ วให้ รีบดาเนินการจัดจ้ างตามระเบียบฯทันที (กรณียงั ไม่ได้ รับ
อนุมตั ิประจางวดก็ให้ ดาเนินการไว้ ก่อน โดยจะลงนามในใบสัง่ จ้ างเมื่อได้ รับอนุมตั เิ งินประจางวดนันแล้
้ ว) ข้ อควรระวัง การจ้ าง
ด้ วยเงินงบประมาณหมวดค่าตอบแทนใช้ สอยและวัสดุให้ ระมัดระวังไม่ให้ จ้างทาหรื อต่อเติมหรื อปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ที่ดนิ และ
สิ่งก่อสร้ างเพราะจะเป็ นการใช้ เงินผิดหมวดรายจ่าย (การพิจารณารายจ่ายว่าอยู่ในหมวดใดให้ ศกึ ษาจากหนังสือการจาแนก
ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณที่สานักงบประมาณกาหนด)
1.2 กรณีเป็ นเงินนอกงบประมาณ เช่น เงินบริจาค หรื อเงินอุดหนุนการศึกษานักเรี ยนยากจน ให้ ดาเนินการจัดจ้ างตามแผนการใช้
จ่ายเงินของโรงเรี ยน โดยศึกษาหลักเกณฑ์และระเบียบที่เกี่ยวข้ องของเงินดังกล่าว
1.3 จัดเตรี ยมแบบรูปรายการและรายละเอียดที่จะจ้ างให้ เพียงพอ
1.4 ตรวจสอบหาบริ ษัท ร้ านค้ า หรื อแหล่งที่มีมืออาชีพทางานที่โรงเรี ยนจะดาเนินการจ้ าง
2. การดาเนินการ เมื่อได้ ตรวจสอบและเตรี ยมการตามข้ อ 1 แล้ วให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทารายงานขอจ้ างพร้ อมทังเสนอแต่
้
งตัง้
ผู้ตรวจรับพัสดุ เสนอต่อหัวหน้ าสถานศึกษาผ่านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ (การจ้ างก่อสร้ างให้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจการจ้
้
าง
และผู้ควบคุมงาน แต่การจ้ างอื่น เช่น การจ้ างทาครุภณ
ั ฑ์ จ้ างซ่อมแซมทรัพย์สินให้ แต่งตังคณะกรรมการตรวจรั
้
บพัสดุ)
คณะกรรมการดังกล่าวให้ ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้ อย 2 คน โดยปกติให้ แต่งตังข้
้ าราชการ
ตังแต่
้ ระดับ 3 หรื อเทียบเท่าขึ ้นไป ในกรณีจาเป็ นหรื อเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตังบุ
้ คคลที่มิใช่ราชการร่วมเป็ น
กรรมการด้ วยก็ได้ และควรแต่งตังผู
้ ้ ชานาชการหรื อผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุหรื องานจ้ างนันเข้
้ าร่วมเป็ นกรรมการด้ วย ในวงเงิน
ไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตังข้
้ าราชการหรื อลูกจ้ างประจาเพียงคนเดียวเป็ นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ (ผู้ตรวจรับพัสดุต้องไม่ใช่
เจ้ าหน้ าที่พสั ดุหรื อหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่เป็ นผู้จดั จ้ างครัง้ นัน)
้
3 เมื่อหัวหน้ าสถานศึกษาเห็นชอบรายงานขอจ้ างแล้ ว เจ้ าหน้ าที่พสั ดุดาเนินการดังนี ้
3.1 แจ้ งให้ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรื อคณะกรรมการตรวจรับการจ้ างและผู้ควบคุมงานทราบคาสัง่
3.2 ต่อรองราคากับผู้ที่รับจ้ าง ภายในวงเงินที่ได้ รับความเห็นชอบตามรายงานขอจ้ าง แล้ วรายงานหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ เพื่อ
พิจารณาสัง่ จ้ างโดยหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุและผู้รับจ้ างลงนามในใบสัง่ จ้ างหรื อสัชชาจ้ าง 2 ฉบับ มอบให้ ผ้ รู ับจ้ าง 1 ฉบับ
3.3 ใบสัง่ จ้ างต้ องติดอากรแสตมป์ ตามจานวนที่จ้าง คือ 1,000 บาท ติดอากรแสตมป์ 1 บาท เศษของ 1,000 ติดเพิ่ม
1 บาท
4. เมื่อครบกาหนดส่งมอบตามสัชชาหรื อใบสัง่ จ้ างแล้ วผู้รับจ้ างยังไม่สง่ มอบงานจ้ าง ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุเสนอหัวหน้ าสถานศึกษา
เพื่อแจ้ งการเรี ยกค่าปรับเป็ นลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ รู ับจ้ างลงนามรับทราบ หรื อแจ้ ง ผู้รับจ้ างทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ และ
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หากจานวนเงินค่าปรับเกินร้ อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุตามสัชชาหรื อใบสัง่ จ้ างมีบนั ทึกที่ยินยอมเสียค่าปรับให้ แก่ราชการ
โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ เมื่อผู้รับจ้ างได้ สง่ มอบพัสดุหรื องานจ้ างภายหลังเวลาที่กาหนดไว้ ให้ โรงเรี ยนแจ้ งสงวนสิทธิ์การปรับไว้ เมื่อทา
การรับมอบพัสดุหรื องานจ้ างอีกด้ วย ส่วนวิธีการแจ้ งปฏิบตั เิ ช่นเดียวกับการแจ้ งการเรี ยกค่าปรับ กรณีหวั หน้ าสถานศึกษา
พิจารณาแล้ วมีเหตุเชื่อได้ ว่าผู้รับจ้ างไม่สามารถส่งมอบสิ่งของหรื องานจ้ างตามสัชชาได้ ให้ หวั หน้ าสถานศึกษาบอกเลิกสัชชา
โดยแจ้ งเป็ น ลายลักษณ์อกั ษรให้ ผ้ รู ับจ้ างมาลงนามรับทราบโดยตรง หรื อทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ แล้ วรายงานตาม สาย
งาน เพื่อพิจารณาดาเนินการเสนอให้ เป็ นผู้ทิ ้งงานต่อไป
5. การตรวจรับพัสดุหรื องานจ้ าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรื อผู้ตรวจรับจะต้ องศึกษาสัชชาจ้ างหรื อใบสัง่ จ้ างหรื อรายการ
ที่ได้ รับความเห็นชอบให้ จ้างอย่างละเอียด เมื่อผู้รับจ้ างแจ้ งกาหนดวันส่งมอบพัสดุหรื องานจ้ าง หรื อนาพัสดุมาส่งให้ โรงเรี ยน
ลงทะเบียนรับตามระเบียบงานสารบรรณ และให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุแจ้ งผู้ตรวจรับหรื อประธานกรรมการตรวจรับพัสดุหรื อ
คณะกรรมการตรวจจ้ างนัดเวลากรรมการไปตรวจรับ

คณะกรรมการตรวจรั บพัสดุมีหน้ าที่ดังนี ้
5.1 ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทาการของโรงเรี ยนหรื อสถานที่ซงึ่ กาหนดไว้ ในสัชชาหรื อข้ อตกลงการตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น
ในกรณีไม่มีสช
ั ชาหรื อข้ อตกลง จะต้ องได้ รับอนุมตั จิ ากหัวหน้ าสถานศึกษาก่อน
5.2 ตรวจรับพัสดุให้ ถกู ต้ องครบถ้ วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สาหรับกรณีที่มีการทดลองหรื อตรวจสอบในทางเทคนิคหรื อ
ทางวิทยาศาสตร์ จะเชิชผู้ชานาชการหรื อผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนนมาให้
ั้
คาปรึกษาหรื อส่งพัสดุนนไปทดลองหรื
ั้
อตรวจสอบ
ณ สถานที่ของผู้ชานาชการหรื อผู้ทรงคุณวุฒินนๆก็
ั ้ ได้
5.3 โดยปกติให้ ตรวจรับพัสดุในวันที่ผ้ ขู ายนามาส่ง และให้ ดาเนินการให้ เสร็จสิ ้นโดยเร็วที่สดุ
5.4 เมื่อตรวจถูกต้ องครบถ้ วนแล้ วให้ รับพัสดุไว้ และถือว่าผู้รับจ้ างได้ สง่ มอบพัสดุถกู ต้ องครบถ้ วนตังแต่
้ วนั ที่ผ้ รู ับจ้ างนาพัสดุนนมา
ั้
ส่ง แล้ วมอบแก่เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ พร้ อมกับทาใบตรวจรับโดยลงชื่อไว้ เป็ นหลักฐานอย่างน้ อย 2 ฉบับ มอบแก่ผ้ รู ับจ้ าง 1 ฉบับ และ
เป็ นหลักฐานในการลงบัชชีวสั ดุหรื อทะเบียนครุภณ
ั ฑ์ 1 ฉบับ (กรณีเป็ นงานจ้ างเหมาซ่อมแซมทรัพย์สิน เช่น เครื่ องคอมพิวเตอร์
ซ่อมรถยนต์ ไม่ต้องลงบัชชีวสั ดุถึงแม้ มีการเปลี่ยนอะไหล่ปรากฏในใบแจ้ งหนี ้หรื อใบเสร็จรับเงินก็ตามเพราะถือเป็ นรายจ่ายค่า
ใช้ สอย) ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่สง่ มอบมีรายละเอียดไม่เป็ นไปตามข้ อกาหนดในสัชชาหรื อข้ อตกลง ให้ รายงานหัวหน้ า
สถานศึกษาผ่านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุเพื่อทราบหรื อสัง่ การแล้ วแต่กรณี
5.5 ในกรณีผ้ รู ับจ้ างส่งมอบพัสดุถกู ต้ องแต่ไม่ครบตามจานวน หรื อส่งมอบครบตามจานวน แต่ไม่ถกู ต้ องทังหมด
้
ให้ ตรวจรับไว้
เฉพาะจานวนที่ถกู ต้ อง โดยถือปฏิบตั ิตามข้ อ 5.4 และโดยปกติให้ รีบรายงานหัวหน้ าสถานศึกษาเพื่อแจ้ งให้ ผ้ รู ับจ้ างทราบภายใน
3 วันทาการนับแต่วนั ตรวจพบแต่ทงนี
ั ้ ้ไม่ตรวจสิทธิของส่วนราชการที่จะปรับผู้รับจ้ างในจานวนที่สง่ มอบไม่ครบถ้ วนหรื อถูกต้ องนัน้
5.6 การตรวจรับพัสดุที่ประกอบกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว ไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ให้
ถือว่าผู้รับจ้างมิได้ส่งมอบพัสดุนั้น และโดยปกติให้รีบรายงานหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อแจ้งในผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทาการนับแต่
วันที่ตรวจพบ
5.7 ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทาความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้าสถานศึกษาเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้า
หัวหน้าสถานศึกษาสั่งการให้รับพัสดุนั้นไว้ จึงดาเนินการตามข้อ 5.4 หรือ ข้อ 5.5 แล้วแต่กรณี
6. เมื่อได้ตรวจรับเรียบร้อยแล้ว หากพัสดุนั้นเป็นวัสดุหรือครุภัณฑ์ให้เจ้าหน้าที่พัสดุลงบัญชีหรือทะเบียนครุภัณฑ์แล้วแต่กรณี และ
เมื่อพัสดุมีการประกันความชารุดบกพร่องให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบารุงรักษาพัสดุนั้นทราบกาหนดระยะเวลาการประกันความชารุด
บกพร่องตามสัญญาทุกครั้ง
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7. เมื่อการส่งมอบพัสดุสาเร็จเรียบร้อย ถ้าพัสดุนั้นอยู่ในระหว่างประกันความเสียหายหากเกิดการเสียหายชารุดระหว่างประกันตามที่
กาหนดในสัญญา (กรณีทาสัญญาแทนใบสั่งจ้าง) ให้ผู้มีหน้าที่บารุงรักษาแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อทารายงานเสนอหัวหน้าสถานศึกษาแจ้ง
ให้ผู้รับจ้างดาเนินการซ่อมแซมโดยด่วน ในกรณีที่แจ้งให้ดาเนินการแล้วผู้รับจ้างไม่มาปฏิบัติตามสัญญาภายในกาหนดเวลาให้โรงเรียน
รายงาน ตามสายงาน เมื่อครบกาหนดข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว หากพัสดุดังกล่าวไม่เกิดความเสียหายหรือเสียหายแต่ได้รับการซ่อม
เสร็จเรียบร้อยแล้วให้คืนหลักประกันแก่ผู้ทาสัญญาได้

การตรวจความชารุดบกพร่องของพัสดุที่อยู่ในระหว่างการรับประกันให้ถือปฏิบตั ิดังนี้
1. ให้ผู้มีหน้าที่รับผิดชอบดูแลบารุงรักษาพัสดุ ทาการตรวจสอบความชารุดบกพร่องของพัสดุ ก่อนสิ้นสุดระยะเวลาการประกันความ
ชารุดบกพร่องภายในระยะเวลาดังนี้ - ภายใน 15 วัน สาหรับหลักประกันที่มีระยะเวลาของการประกันเกิน 6 เดือน - ภายใน 30 วัน
สาหรับหลักประกันที่สัญญาที่มีระยะเวลาของการประกันตั้งแต่ 6 เดือน ขึ้นไป
2. เมื่อตรวจสอบแล้วให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่พัสดุเพื่อรายงานหัวหน้าสถานศึกษาทราบ
3. หากผลการตรวจสอบปรากฏว่ามีความชารุดบกพร่อง ให้หัวหน้าสถานศึกษารีบดาเนินการ ดังนี้ – แจ้งให้ผู้รับจ้างมาดาเนินการ
แก้ไขหรือซ่อมแซมก่อนสิ้นสุดระยะเวลาของการประกันความชารุดบกพร่อง - แจ้งให้ผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) ทราบด้วย การแจ้งผู้รับจ้าง
และผู้ค้าประกัน (ถ้ามี) ดังกล่าวข้างต้น หากไม่ทราบแจ้งโดยตรงก็ได้แจ้งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับ
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
ที…่ ……………………………………………. วันที่……………………………………................................................................................
เรื่อง รายงานขอจ้าง
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน ผู้อานวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
ด้วยกลุ่มงาน/สาระฯ/งาน .............................................................................................โรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
มีความประสงค์จะจัดซื้อ/จัดจ้าง................................................................................ โดยใช้วิธ.ี ................................... ซึ่งมีรายละเอียด
ดังต่อไปนี้
๑. เหตุผลความจาเป็นที่จะต้องจ้าง เพื่อใช้...................................................................
๒. รายละเอียดของพัสดุ รายละเอียดตามเอกสารแนบ
๓. ราคากลางของพัสดุที่จะจ้างจานวน ..................................... บาท (.............................................)
๔. วงเงินที่จะจ้าง เงินนอกงบประมาณจากงบ..................... จานวน ............................... บาท (..............................)
๕. กาหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้น หรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ กาหนดเวลาการส่งมอบพัสดุ หรือให้งานแล้วเสร็จ
ภายใน ๓ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ๖. วิธีจะจ้าง และเหตุผลที่ต้องจ้าง ดาเนินการโดยวิธีเฉพาะเจาะจงเนื่องจากการจัดซื้อจัด
จ้างพัสดุที่มีการผลิต จาหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกินวงเงินตามที่กาหนดใน
กฎกระทรวง ๗. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา ๘. การขออนุมัติแต่งตั้ง
คณะกรรมการต่าง ๆ การแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอได้โปรด
1. อนุมัติให้ดาเนินการ ตามรายละเอียดในรายงานขอจ้างด้งกล่าวข้างต้น
2. ลงนามในคาสั่งแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ..........................................................เจ้าหน้าที่
(......................................................)
ลงชื่อ……………………………………………………หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(.........................................................)
๑. ทราบ
๒. อนุมัติ
ลงชื่อ...............................................................
(..............................................................)
ผู้อานวยการโรงเรียนดงดาวแจ้งพัฒนศึกษา
วันที่ ............................................................
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เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
การเบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรียน (รถโดยสาร)
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย (เงินอุดหนุน)
1. บันทึกขอใช้เงินงบประมาณตามโครงการ
2. รายงานขอจ้างตามระเบียบพัสดุฯ
3. รายชื่อนักเรียน/ครูผู้ควบคุม
4. ใบจ้าง/บันทึกข้อตกลงจ้าง (ติดอากรแสตมป์)
จานวนเงินจ้าง 1,000 บาท ติดอากร 1 บาท เศษ
ของ 1,000 บาท ปัดเป็น 1 บาท
5. สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับจ้าง (เจ้าของรถ
รับจ้าง/กิจการร้าน/บริษัท/หจก.)
6. สาเนาบัตรประชาชนของผู้ขับรถรับจ้าง
7. สาเนาทะเบียนบ้านของผู้รับจ้าง
8. สาเนาใบขับขี่ของผู้ขับรถรับจ้าง
9. สาเนากรมธรรม์ประกันภัยรถคันที่รับจ้าง
10. สาเนาทะเบียนรถคันที่รับจ้าง
11. สาเนาการจดทะเบียนการค้าของผู้รับจ้าง
12. ใบส่งมอบงานของผู้รับจ้างพร้อมลงนาม
13. ใบเสร็จรับเงินหรือใบสาคัญรับเงินของผู้รับจ้าง
14. ใบตรวจรับพัสดุ (ให้กรรมการลงนามทุกแผ่น)

การเบิกจ่ายค่าอาหารว่าง/อาหารกลางวัน/
เครื่องดื่ม
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย (เงินอุดหนุน)
1. บันทึกขอใช้เงินงบประมาณตามโครงการ
2. บันทึกขออนุมัติจ้างประกอบอาหาร/เครื่องดื่ม
3. โครงการอบรมหลักสูตร
4. รายงานขอจ้างตามระเบียบพัสดุฯ
5. บัญชีรายชื่อพร้อมลายเซ็นของผู้เข้ารับการอบรม
และผู้เกี่ยวข้อง และผู้ควบคุมลงนามเอกสารทุกหน้า
6. ใบสั่งจ้าง/บันทึกข้อตกลงจ้าง (ติดอากรแสตมป์)
จานวนเงินจ้าง 1,000 บาท ติดอากร 1 บาท เศษ
ของ 1,000 บาท ปัดเป็น 1 บาท
7. สาเนาบัตรประชาชนของผู้รับจ้าง
8. ใบส่งมอบงานของผู้รับจ้างพร้อมลงนาม
9. ใบเสร็จรับเงินหรือใบสาคัญรับเงินของผู้รับจ้าง
10. ใบตรวจรับพัสดุ (ให้กรรมการลงนามทุกแผ่น)

กรณีที่เป็นเงินงบประมาณในระบบ GFMIS ผู้รับจ้างต้องมีรายชื่อในข้อมูลผู้ขาย A004 กรณีผู้รับจ้าง
ไม่มี รายชื่อในข้อมูลหลักผู้ขาย สพฐ. A004 ต้องส่งเอกสารเพิ่มเติม จานวน 2 ชุด ดังนี้
1. สาเนาสมุดเงินฝากธนาคาร (ประเภทออมทรัพย์) ที่มีการเคลื่อนไหว ภายใน 6 เดือน พร้อมระบุ ชื่อ
เจ้าของบัญชีเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น
2. สาเนาบัตรประชาชนผู้เสียภาษี/บัตรประชาชน/Passport (ถ้ามี)

