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คูมือการเบิกจายเงินงบประมาณ 



คำนำ 

  คูมือการปฏิบัติงานนี้จัดทำข้ึนเพ่ือใหการปฏิบัติงานของกลุมงานบริหารงานการเงิน            

และสินทรัพย สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ มีการพัฒนา

ระบบการปฏิบัติงาน เพ่ือยกระดับคุณภาพ และมาตรฐานของการปฏิบัติงานใหดียิ่งข้ึน จึงไดจัดทำคูมือ                              

ในการปฏิบัติงานดานการเบิก – จายเงินงบประมาณ 

   ในการจัดทำคูมือฉบับนี้ มีรายละเอียดของกระบวนการ และข้ันตอนในการปฏิบัติงาน   

ซ่ึงอางอิงมาจากคู มือการปฏิบัติงาน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ซ่ึงสามารถนำมา                  

เปนแนวทางของการปฏิบัติงานไดเปนอยางดียิ่ง ผูจัด หวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเปนแนวทางใหกับ         

กลุมงานตาง ๆ ผูปฏิบัติงานดานการเบิก-จายเงิน และผูท่ีเก่ียวของในสังกัดสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา

มัธยมศึกษาลพบุรี ดำเนินงานในสวนท่ีเก่ียวกับการเบิกเงินงบประมาณไดอยางถูกตอง  เพ่ือประโยชน              

ของทางราชการ 

 

                                                         

                                                                                       ปาณิสรา  ตุลพันธ 

                                                                 กลุมบริหารงานการเงินและสินทรัพย 
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1.การยืมเงินทดรองราชการ 

และ 

2.การยืมเงินราชการ… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ กลุ่มบรหิารเงินและสินทรพัย ์สพม.ลพบรีุ                                  | 2 

 

1. การยืมเงินทดรองราชการ 

 เงินทดรองราชการ คือ  เงิน ท่ีกระทรวงการคลั งอนุญ าตให ส วน ราชการมี ไวสำรองจ าย                

ตามท่ีระเบียบท่ีกำหนด โดยสงสัญญายืมเงินกอนลวงหนา 7 วันทำการ 

 เอกสารหลักฐานประกอบการยมืเงินทดรองราชการ ประกอบดวย 

 1) การยืมเงินทดรองเพ่ือเดินทางไปราชการ ผูเบิกตองแนบเอกสารประกอบดงันี ้

  1.1 สัญญายืมเงิน จำนวน 2 ฉบับ ลงลายมือชื่อผูยืมและผูรับเงินใหครบถวน 

  1.2 บันทึกขออนุมัติไปราชการ ชองผูยืมเงินหรือ สำเนา 

  1.3 ประมาณการคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหใกลเคียงความจริงมากท่ีสุด เชน คาเบี้ยเลี้ยง             

    คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ 

  1.4 กำหนดสงใบสำคัญชำระหนี้ ภายใน 15 วัน นับจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน พรอมเงินสด 

    คงเหลือ (ถามี) 

 2) การยืมเงินทดรองราชการเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดประชุม/อบรม 

2.1 สัญญายืมเงิน จำนวน 2 ฉบับ ลงลายมือชื่อผูยืมและผูรับเงินใหครบถวน 

2.2 สำเนาอนุมัติโครงการ/สำเนาขออนุมัติจัดประชุม 

2.3 สำเนาคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

2.4 สำเนาวาระการประชุม 

2.5 สำเนาหนังสือเชิญประชุม/วิทยากร 

2.6 สำเนาหนังสือขอใชสถานท่ีจัดประชุม 

2.7 ประมาการคาใชจายใหใกลเคียงความจริงมากท่ีสุด โดยแยกรายละเอียด รายการ คาใชจาย

ทุกรายการ ไมใชสรุปเปนจำนวนรวม 

2.8 กำหนดสงใบสำคัญชำระหนี้ ภายใน 30 วัน นับจากไดรับเงิน พรอมเงินสดคงเหลือ (ถามี) 

2.9 กรณีสงใชเงินยืมเงินทดรองราชการ มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดเกินกวา 30 % ของวงเงินท่ียืม          

หรือบางรายการท่ีสงใช คืนเงินสดเต็มจำนวน หรือ 100 % ใหบันทึกเหตุผลชี้แจง

ประกอบดวย 
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2. การยืมเงินราชการ 

 เงินยืมราชการ คือ การยืมเงินงบประมาณ เพ่ือใชในการจัดประชุม อบรม/สัมมนา หรือคาใชจาย              

ในการเดินทางไปราชการท่ีมีลักษณะการเบิกจายเปนจำนวนมากกวาเงินทดรองราชการ โดยสงสัญญายืม

เงินลวงหนากอนใชเงิน 7 วันทำการเอกสารประกอบการยืมเงินราชการ ประกอบดวย 

 1) การยืมเงินราชการเพ่ือเดินทางไปราชการ ผูยืมตองแนบเอกสารประกอบการดังนี้ 

 1.1 บันทึกขออนุมัติการเดินทางไปราชการ 

 1.2 สำเนาโครงการตางๆ ท่ีไดรับอนุมัต ิ

 1.3 สัญญายืมเงิน จำนวน 2 ฉบับ ลงลายมือชื่อผูยืมและผูรับเงินใหครบถวน 

 1.4 ประมาณการคาใชจายในการเดินทางไปราชการใหใกลเคียงความจริงมากท่ีสุด เชน คาเบี้ยเลี้ยง                

   คาเชาท่ีพัก และ คาพาหนะ 

 1.5 กำหนดสงใบสำคัญชำระหนี้ ภายใน 15 วัน นับจากเสร็จสิ้นการปฏิบัติงาน พรอมเงินสด 

   คงเหลอื (ถามี) 

 2) การยืมเงินราชการเพ่ือเปนคาใชจายในการจัดประชุม/อบรม/สัมมนา/โครงการตางๆ ผูยืมตอง

แนบเอกสารประกอบการ ดังนี้ 

 2.1 สัญญายืมเงิน จำนวน 2 ฉบับ ลงลายมือชื่อผูยืมและผูรับเงินใหครบถวน 

 2.2 สำเนาอนุมัติโครงการ/สำเนาขออนุมัติจัดประชุม 

 2.3 สำเนาคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ 

 2.4 สำเนาวาระการประชุม 

 2.5 สำเนาหนังสือเชิญประชุม/วิทยากร 

    2.6 สำเนาหนังสือขอใชสถานท่ีจัดประชุม 

 2.7 ประมาการคาใชจายใหใกลเคียงความจริงมากท่ีสุด โดยแยกรายละเอียด รายการ คาใชจาย 

    ทุกรายการ ไมใชสรุปเปนจำนวนรวม 

2.8 กำหนดสงใบสำคัญชำระหนี้ ภายใน 30 วัน นับจากไดรับเงิน พรอมเงินสดคงเหลือ (ถามี) 

 2.9 กรณีสงใชเงินยืมเงินทดรองราชการ มีการสงใชเงินยืมเปนเงินสดเกินกวา 30 % ของ วงเงินท่ียืม                  

   หรือบางรายการท่ีส งใช คืนเงินสดเต็มจำนวน หรือ 100 % ใหบันทึกเหตุผลชี้แจง

ประกอบดวย 
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3. การเบิกเงินสวสัดิการ 

คารักษาพยาบาล 
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3. การเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล 

 คารักษาพยาบาลคนไขนอก ผูมีสิทธิเบิก ไดแก ขาราชการและลูกจางประจำ บำนาญปกติหรือผูไดรับ

บำนาญพิเศษเพราะเหตูทุพลภาพ รวมถึงบุคคลในครอบครัวไดแก บุตรอายุไมเกิน 20 ปบริบูรณ คูสมรส 

บิดา มารดา ท่ีชอบดวยกฎหมายของผูมีสิทธิเบิก 

 หลักฐานและเอกสารท่ีตองแนบพรอมขอรับเงินประกอบดวย 

1) ใบเบิกเงินสวัสดิการคารักษาพยาบาล (แบบ7131) ผูมีสิทธิ์ตองใหความสำคัญและกรอกฟอรม

ดังกลาวใหครบถวน เพราะแบบฟอรมจะเปนขอมูลใหผูตรวจใบสำคัญทราบวา ผู มีสิทธิ์                

ของตนเองหรือบุคคลในครอบครัว วันท่ีเขารับการรักษาตองตรงกับใบเสร็จรับเงิน ปวยเปนโรคอะไร 

จำนวนเงินใบเสร็จรับเงินก่ีฉบับ 

2) สำเนาทะเบียนบาน / สำเนาทะเบียนสมรส ในกรณีท่ีบิดา / มารดา นามสกุล ไมตรงกับผูมีสิทธิเบิก            

และในกรณีของบุตรตองมีวัน เดือน ปเกิด เพ่ือแสดงวาปจจุบันอายุ เทาใด 

3) ใบเสร็จรับเงินของสถานพยาบาล 

4) ใบรับรองรายการและอวัยวะเทียมท่ีไมมีจำหนายในสถานพยาบาลกรณีท่ีสถานพยาบาลไมมียา 

เลือด และสวนประกอบเลือด อวัยวะเทียมหรืออุปกรณ ในการบำบัดรักษาโรค หรือ

สถานพยาบาลไมอาจใหการตรวจทางหองปฏิบัติการได และผูรับการรักษาพยาบาลตองซ้ือ           

หรือการตรวจทางหองทดลองจากสถานท่ีอ่ืน 

5) เบิกไดตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
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4. การเบิกเงินสวสัดิการ 

คาการศึกษาบตุร 
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4. การเบิกเงินสวัสดกิารการศึกษาบุตร 

 บุตรของขาราชการและลูกจางประจำ  บำนาญปกติหรือผูไดรับบำนาญพิเศษเพราะเหตุทุพพลภาพ  

ท่ีมีสิทธิเบิกเงินสวัสดิการศึกษาบุตร  ไดแกบุตรท่ีชอบดวยกฎหมาย อายุไมเกิน  25  ป บริบูรณ             

และศึกษาภายในประเทศ สำหรับการเบิกเงินบำรุงการศึกษา/คาเลาเรียน ใหเปนไปตามวิธีการ              

ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

  หลักฐานและเอกสารท่ีตองแนบขอเบิกเงิน ประกอบดวย 

� กรณีบุตรศึกษาในสถานศึกษาเอกชน ใหแนบหลักฐาน ดังนี ้

1. ใบเบิกเงินสวัสดิการ การศึกษาบุตร (แบบ 7223) ผูมีสิทธิตองกรอกแบบฟอรม ใหครบถวน

ทุกรายการ (โดยผานผูอำนวยการ / ผูรักษาราชการแทนเพ่ือลงนาม) 

2. ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการ ชื่อ / ท่ีอยู ของโรงเรียน ชื่อ-สกุลนักเรียน ประจำการศึกษา/

ภาคการศึกษา 

3. ใบอนุญาตเก็บคาธรรมเนียมของสถานศึกษา 

� กรณีบุตรศึกษาในสถานศึกษาของทางราชการ ใหแนบหลักฐาน ดังนี้ 

1. ใบเบิกเงินสวัสดิการ การศึกษาบุตร (แบบ 7223) ผูมีสิทธิตองกรอกแบบฟอรม ใหครบถวน

ทุกรายการ 

2. ใบเสร็จรับเงินท่ีแสดงรายการ ชื่อ-สกุล วันท่ีเรียน ประจำปการศึกษา ภาคการศึกษา 

3. รายการของสถานศึกษาใหเรียกเก็บเงินตามรายการท่ีไดรับอนุญาตใหเรียกเก็บ 

4. เบิกไดตามระเบียบท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 
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5. การเบิกเงินคาตอบแทน 

การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 
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5. การเบิกเงินคาตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

 การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ  กรณีมีความจำเปนตองปฏิบัติงานซ่ึงเปนภารกิจหลักของหนวยงาน

เปนครั้งคราวหรือเปนไปตามนโยบายของรัฐบาลท่ีมอบใหหนวยงานปฏิบัติ  โดยมีกำหนดระยะเวลาแนนอน

และมีลักษณะเรงดวน เพ่ือมิใหเกิดความเสียหายแกราชการ หัวหนาสวนราชการอาจสั่งการใหปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการ โดยใหมีสิทธิเบิกคาตอบแทนได 

 เวลาราชการ เวลาระหวาง 08.30 ถึง 16.30 น. ของวันทำการ วันจันทรถึงวันศุกร วันหยุดราชการ               

วันเสารและวันอาทิตย หรือวันหยุดพิเศษอ่ืน      

  หลักฐานและเอกสารท่ีแนบการเบิกเงิน ดังนี้ 

1) บันทึกขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

2) คำสั่งใหปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ 

3) หลักฐานการทำงาน ลายเซ็นชื่อปฏิบัติงาน วัน เดือน ป และเวลาเริ่มตนและสิ้นสดุการทำงาน

แตละวัน 

4) หลักฐานขอเบิกเงิน ใหสรุปรายชื่อ ลงตารางแสดงจำนวนวันท่ีทำงานและจำนวนเงินขอเบิก 

โดยมีหัวหนาผูควบคุมการปฏิบัติลงลายมือชื่อผูควบคุมการปฏิบัติงาน 

5) รายงานผลการทำงานใหผูบังคับบัญชาทราบ และแนบมากับเอกสารขอเบิกเงินดวย 

6) เบิกเงินตามระเบียบกระทวงการคลังกำหนด 
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6. คาตอบแทนกรรมการ 

การประเมินผลงานทางวิชาการ 
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6. คาตอบแทนกรรมการการประเมินผลงานทางวิชาการ 

 หลักฐานการเบิกจายประกอบดวย 

1) บันทึกขออนุมัติเบิกเงินคาตอบแทนกรรมการประเมินผลทางราชการ 

2) ใบสำคัญรับเงินหรือหลักฐานการจายเงิน 

3) สำเนาบัตรประชาชน 

4) คำสั่งแตงตั้งเปนกรรมการ 

5) ลายเซ็นของคณะกรรมการท่ีเขาประชุม การประเมิน 
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7. การเบิกเงินคาใชจาย 

ในการอบรม/ประชุม/สัมมนา 
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7. การเบิกเงินคาใชจายในการอบรม/ประชุม/สัมมนา  

     หลักฐาน/เอกสารประกอบการขอเบิก 

1. หนังสืออนุมัติโครงการและอนุมัติใหจัดการฝกอบรม โดยเลขาธิการ กพฐ.หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย 

ซ่ึงอยางนอยตองมีสาระสำคัญ ดังนี้ 

 1.1 ชื่อหลักสูตร/โครงการ 

 1.2 วัน เดือน ป ท่ีขออนุมัติใหจัดการฝกอบรม และ วัน เดือน ป ท่ีอนุญาตเดินทางไปจัดการ

ฝกอบรม ซ่ึงจะตองครอบคลุมท้ังวันเวลาเดินทางไปและกลับ 

 1.3 จำนวนผูเขารับการอบรม 

 1.4 สถานท่ีจัดการฝกอบรม 

 1.5 ประเภทเงินท่ีขอใช (เงินงบประมาณ ป พ.ศ. แผนงาน โครงการ งบรายจาย หรือ เงินนอก

งบประมาณ รายการ......) 

2. หลักสูตร/โครงการ 

3. กำหนดการฝกอบรม/ตารางการฝกอบรม 

4. คำสั่งแตงตั้งคณะดำเนินการฝกอบรม 

5. หนังสือแจงผูเขารับการอบรม 

6. หนังสือเชิญวิทยากร (ถามีการเชิญ) 

7. ใบเสร็จรับเงินคาเชาท่ีพัก พรอมรายละเอียดผูเขาพัก (FOLIO) 

8. ใบเสร็จรับเงินคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม พรอมรายชื่อและลายมือชื่อของผูเขารับการ

ฝกอบรม คณะดำเนินการฝกอบรม และผูท่ีเก่ียวของ 

9. ใบเสร็จรับเงินคาน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีขอใชรถของทางราชการและจำเปนตองเติมน้ำมันเชื้อเพลิง 

อยางนอยตองมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ชื่อ สถานท่ีอยู หรือท่ีทำการของผูรับเงิน (ผูขาย) 

- ชื่อหนวยงาน (ผูซ้ือ) อาทิเชน สำนักงานคณะกรรมการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา/โรงเรียน 

- วัน เดือน ป ท่ีรับเงิน 

- หมายเลขทะเบียนรถ 

- รายการ/ประเภทน้ำมัน จำนวนก่ีลิตร ๆ ละเทาใด 

- จำนวนเงินท่ีท้ังตัวเลขและตัวอักษร 

- ลายมือชื่อผูรับเงิน 

พรอมแนบหนังสืออนุมัติใหใชรถของทางราชการ โดยระบุชื่อพนักงานขับรถ หมายเลขทะเบียนรถ 

วัน เดือน ป ท่ีขอใชรถของทางราชการ 

10. ใบสำคัญรับเงินคาสมนาคุณวิทยากรตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกำหนด(ถามีการจาย) 

11. สำเนาบัตรประชาชน 
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12. แบบใบเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางๆไปราชการ (แบบ 8708) 

13. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111) เฉพาะการเบิกคาพาหนะภาคพ้ืนดิน ซ่ึงไมอาจ

เรียกใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได เชน คาพาหนะรับจาง คาโดยสารรถประจำทาง คาโดยสาร

รถไฟ เปนตน  

 * กรณีขอใชสิทธิเบิกคาโดยสารรถไฟชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ ขอใหแนบกากตั๋วโดยสารรถไฟ

ประกอบการขอเบิกดวย 

14. งบหนาสรุปคาใชจายในการฝกอบรม 
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 8. การเบิกเงินคาใชจาย 

ในการเดินทางไปราชการ 
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8. การเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ 

  เอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิก 

 8.1 หนังสืออนุมัติ/อนุญาตการเดินทางไปราชการ อยางนอยตองมีรายละเอียด ดังนี้ 

- รายชื่อและตำแหนงของผูเดินทางไปราชการ 

- สถานท่ีขอไปราชการ 

- วัน เดือน ป ท่ีขอไปราชการ 

- ประเภทเงินท่ีขอใช (เงินงบประมาณ ป พ.ศ. แผนงาน โครงการ งบรายจาย หรือ               

เงินนอกงบประมาณ รายการ......) 

- จำนวนเงินท่ีขอใช 

- กรณีจะเดินทางโดยพาหานะสวนตัว ใหขอพรอมกับการขออนุมัติการเดินทาง 

 8.2 แบบใบเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) สวนท่ี 1 สำหรับการเดินทาง             

ไปราชการคนเดียว 

 8.3 แบบใบเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) สวนท่ี 1 และ สวนท่ี 2 สำหรับ

การเดินทางไปราชการตั้งแต 2 คนข้ึนไป 

 8.4 ใบรับรองแทนใบเสร็จรบัเงิน (แบบ บก. 111) เฉพาะการเบิกคาพาหนะภาคพ้ืนดิน ซ่ึงไมอาจเรียก

ใบเสร็จรับเงินจากผูรับเงินได เชน คาพาหนะรับจาง คาโดยสารรถประจำทาง คาโดยสารรถไฟ เปนตน 

  * กรณีขอใชสิทธิเบิกคาโดยสารรถไฟ ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ ขอใหแนบกากตั๋วโดยสารรถไฟ

ประกอบการขอเบิกดวย 

8.5 คาเชาท่ีพัก 

-   กรณีเลือกใชสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักลักษณะเหมาจาย ไมตองแนบหลักฐานท่ีเก่ียวกับคาเชาท่ีพัก

ประกอบการขอเบิก 

- กรณีเลือกใชสิทธิเบิกคาเชาท่ีพักลักษณะจายจริง ใชใบเสร็จรับเงิน และหรือใบแจงรายการ

ของโรงแรมหรือท่ีพัก ท่ีมีขอความแสดงวาไดรับชำระเงินคาเชาท่ีพักเรียบรอยแลวโดย

เจาหนาท่ีของโรงแรมหรือท่ีพัก ลงลายมือชื่อ วัน เดือน ป และจำนวนเงินท่ีไดรับ เปน

หลักฐานประกอบการเบิกจาย ซ่ึงใบเสร็จรับเงินหรือใบแจงรายการคาท่ีพัก อยางนอยตองมี

รายละเอียด ดังนี้ 

    ** ชื่อ สถานท่ีอยู หรือท่ีทำการของผูรับเงิน 

    ** ชือ่หนวยงานผูจายเงิน อาทิเชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

    ** วัน เดือน ป ท่ีรับเงิน 

    ** รายละเอียดท่ีพัก (รายชื่อผูเขาพัก วัน เดือน ป ท่ีเขาพักและออกจากท่ีพัก จำนวน 

     หองพักคู หรือเดี่ยว ก่ีหอง ราคาหองละเทาไร) 

    ** จำนวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 

    ** ลายมือชื่อผูรับเงิน 
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   หากใบเสร็จรับเงินเปนภาษาตางประเทศใหมีคำแปลเปนภาษาไทย กำกับไวดวย 

 8.6  ใบเสร็จรับเงินคาน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีขอเดินทางดวยพาหนะชองทางราชการอยางนอย         

ตองมีรายละเอียด ดังนี้ 

- ชื่อ สถานท่ีอยู หรือท่ีทำการของผูรับเงิน (ผูขาย) 

- ชื่อหนวยงาน (ผูซ้ือ) อาทิเชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- วัน เดือน ปท่ีรับเงิน 

- หมายเลขทะเบียนรถ 

- รายการ/ประเภทน้ำมัน จำนวนก่ีลิตร ๆ ละเทาใด 

- จำนวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 

- ลายมือชื่อผูรับเงิน 

  พรอมแนบหนังสืออนุญาตใหใชพาหนะของทางราชการเพ่ือการเดินทางไปราชการ ซ่ึงระบุ           

ชื่อพนักงานขับรถ หมายเลขทะเบียนรถ 

 8.7  ใบเสร็จรับเงินคาบัตรโดยสารเครื่องบิน 

1. กรณีสวนราชการเปนผูดำเนินการจัดซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบิน ใหใชหลักฐาน 

- ใบแจงหนี้ของบริษัทสายการบิน หรือตัวแทนจำหนาย หรือผูประกอบธุรกิจนำเท่ียว            

เปนหลักฐานประกอบการเบิกคาบัตรโดยสารเครื่องบิน โดยไมตองรอใบเสร็จรับเงิน          

กากบัตรโดยสารเครื่องบิน และใบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการของผูเดินทาง

ไปราชการ 

- เม่ือสวนราชการมีการจายตรงผานระบบ GFMIS ใหบริษัทสายการบิน หรือตัวแทน

จำหนาย หรือผูประกอบธุรกิจนำเท่ียวแลว ใหบริษัทดังกลาวนำใบเสร็จรับเงินมาแนบ

เปนหลักฐานการจายของสวนราชการ 

2. กรณีผูเดินทางเปนผูดำเนินการจัดซ้ือบัตรโดยสารเครื่องบินดวยตนเอง 

- จัดซ้ือดวยเงินสด 

    ** ใบเสร็จรับเงินของบริษัทสายการบิน หรือตัวแทนจำหนาย หรือผูประกอบธุรกิจนำเท่ียว 

    ** ใบรบัเงิน (Itinerary Receipt) ท่ีแสดงรายละเอียดการเดินทาง ดังนี้ 

      *** ชือ่สายการบิน 

      *** วัน เดือน ป ท่ีออกใบรับเงิน 

      *** ชื่อ-สกุล ผูเดินทาง 

      *** สถานท่ีออกเดินทาง และสถานท่ีปลายทาง 

      *** เลขท่ีเท่ียวบิน (fight) 

    *** วัน เดือน ป และเวลาท่ีเดินทาง 

      *** จำนวนเงิน 
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   - จัดซ้ือโดยชำระดวยบัตรเครดิต จองผานระบบอิเล็กทรอนิกส (E-ticket) ทาง internet     

หนา web side ของบริษัทสายการบิน หรือตัวแทนจำหนาย หรือผูประกอบธุรกิจนำเท่ียวใหเปนหลักฐาน 

                     ** ใบรับเงิน  (Itinerary Receipt) ท่ีแสดงรายละเอียดการเดินทางท่ีพิมพออกจากระบบ

อิเล็กทรอนิกสของบริษัทสายการบิน หรือตัวแทนจำหนาย หรือผูประกอบธุรกิจนำเท่ียว หรือแจงขอรับ          

ใบรับเงิน (Itinerary Receipt) ท่ีเคานเตอรกอนข้ึนเครื่องหรือหลังจากลงเครื่อง 

            หมายเหตุ กรณีขอเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการประจำหรือกลับภูมิลำเนาเดิมใหแนบ

คำสั่งใหไปปฏิบัติราชการ ณ สำนักงานแหงใหม หรือคำสั่งใหเกษียณอายุราชการ หรือลาออกหรือพัก

ราชการ ประกอบการขอเบิกดวย 
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9. การเบิกเงินคาใชจาย 

ในการจัดประชุมราชการ 
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9. การเบิกเงินคาใชจายในการจัดประชุมราชการ     

   ระเบียบท่ีเกี่ยวของ 

1. ระเบียบกระทรวงการคลงัวาดวยคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 

2. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0406.4/ว 96 ลงวันท่ี 16 กันยายน 2553 

3. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 239/2557 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติ         

การจัดประชุมของทางราชการ สั่ง ณ วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 

4. คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 240/2557 เรื่อง มอบอำนาจการอนุมัติ       

การจัดประชุมของทางราชการ (สวนกลาง) สั่ง ณ วันท่ี 5 มีนาคม พ.ศ. 2557 

5. หลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายในการประชุมราชการ สำหรับหนวยงานในสังกัดสำนักงาน

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามหนังสือสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน        

ท่ี ศธ 04002/ว 3207 ลงวันท่ี 25 พฤศจิกายน 2556 

การประชุมราชการ 

 หมายถึง การประชุมราชการในเนื้องานท่ีเก่ียวของกับภารกิจงานตามอำนาจ หนาท่ีของหนวยงาน        

ซ่ึงมีบุคคลต้ังแต 2 คนข้ึนไป รวมกันสื่อสาร แสดงความคิดเห็น ปรึกษาหารือกระทำกิจกรรม ใหบรรลุ

วัตถุประสงคอยางใดอยางหนึ่ง และใหหมายความรวมถึงการประชุมราชการทางไกลผานดาวเทียม อาทิเชน 

- การประชุมเพ่ือรับทราบนโยบายการทำงาน 

- การประชุมชี้แจงแนวทางการนำยุทธศาสตรไปสูการปฏิบัติ 

- การประชุมชี้แจงหลักเกณฑตางๆ หรือซักซอมความเขาใจในระเบียบวิธีปฏิบัติ 

- การประชุมรับทราบและรับฟงปญหาอุปสรรคเพ่ือรวมกันหาแนวทางแกไขปญหา 

 ลักษณะการประชุมราชการ 

- กำหนดเปาหมายแนนอน มีวาระหรือประเด็นของการประชุมชัดเจน 

- ผูเขารวมประชุม มีสวนรวมแสดงความคิดเห็นการประชุม 

- มีรายงานการประชุม หรือบันทึกการประชุมอยางถูกตองชัดเจน 

 คาใชจายท่ีเบิกได 

                                                 จัดในสถานท่ีราชการ ไมเกิน 35 บาท : คน : ม้ือ 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม  

                                                                     จัดในสถานท่ีเอกชน ไมเกิน 50 บาท : คน : ม้ือ 

- คาอาหารกรณีจัดประชุมคาบเก่ียวกับม้ืออาหาร และมีความจำเปนตองจัดอาหาร            

ในการประชุม เบิกไดไมเกิน 120 บาท : คน : ม้ือ 

- คาใชจายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว กรณีเปนการประชุมรวมกับหนวยงานอ่ืนและ

ผูเขารวมประชุม เกิดสิทธิท่ีไดรับคาใชจายในการเดินทางไปราชการชั่วคราว (อาทิเชน          

เบี้ยเลี้ยงเดินทางเหมาจาย หรือคาพาหนะ เปนตน 
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- คาใชจายอ่ืนท่ีจำเปนและเก่ียวของกับการจัดประชุมราชการ เบิกจายไดเทาท่ีจายจริง 

 เอกสารหลักฐานประกอบการขอเบิก 

- หนังสืออนุมัติใหจัดประชุมราชการ 

- หนังสือเชิญประชุมพรอมระเบียบวาระการประชุม 

- ใบเสร็จรับเงินหือใบรับรองการจายเงิน กรณีขอเบิกคาอาหารวางและเครื่องดื่ม และหรือ

คาอาหาร 

- เอกสารรับรองการจัดประชุมและจำนวนผูเขารวมประชุม โดยใหเจาหนาท่ีจัดการประชุม

เปนผูรับรอง เพ่ือใชประกอบการขอเบิกคาอาหารวางและเครื่องดื่ม และหรือคาอาหาร 

- แบบใบเบิกคาใชจายในการเดินทางทางไปราชการ (แบบ 8708) 

- เอกสารอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ (ถามี) 

 
 

                                                    ความแตกตาง 

การประชุมราชการ ฝกอบรม 

 * มีเปาหมาย และประเด็นการประชุมหารืออยาง

ชัดเจน 

* มีการรวมแสดงความคิดเห็น 

* นำความคิดเห็นท่ีไดรับไปแกไขปญหาในการ

ดำเนินงาน 

* มีระเบียบวาระการประชุม และบันทึกการประชมุ

ท่ีถูกตอง 

 

* มีโครงการ/หลักสูตรท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคน/

พัฒนางาน 

* มีกำหนดการแนนอน 

* เปนการพัฒนาบุคคล หรือเพ่ิมประสิทธิภาพใน

การปฏิบัติงาน โดยไมมีการรับปริญญา/

ประกาศนียบัตร 
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10. คาใชจายในการจัดงาน 
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  ประเภท ข * จัดสถานท่ีราชการ ครบทุกม้ือ ไมเกิน 600 บาท ไมครบทุกม้ือ ไมเกิน 400 บาท 

             * จัดสถานท่ีเอกชน ครบทุกม้ือ ไมเกิน 800 บาท ไมครบทุกม้ือ ไมเกิน 600 บาท 

 

  ประเภท ก * จัดสถานท่ีราชการ ครบทุกม้ือ ไมเกิน 850 บาท ไมครบทุกม้ือ ไมเกิน 600 บาท 

                * จัดสถานท่ีเอกชน ครบทุกม้ือ ไมเกิน 1,200 บาท ไมครบทุกม้ือ ไมเกิน 850 บาท 

 

10. คาใชจายในการจัดงาน 

    การจัดงาน  หมายถึง การจัดงานตามแผนงานโครงการตามภารกิจปกติ หรือนโยบายของทางราชการ 

อาทิเชน หนวยงานสังกัด สพฐ. การจัดงานท่ีถือเปนภารกิจปกติ ควรเปนเรื่องท่ีเก่ียวกับการพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา 

 หมายเหตุ  การจัดงานมุทิตาจิต หรือการจัดงานเกษียณอายุราชการ ไม ถือเปนการจัดงาน                    

ท่ีพึงจะเบิกจายจากเงินของทางราชการ 

คาใชจายท่ีเบิกได 

 กระทรวงการคลังมอบใหหัวหนาสวนราชการพิจารณาอนุมัติการเบิกจายคาใชจายในการจัดงานได

เทาท่ีจายจริง ตามความจำเปน เหมาะสม และประหยัด 

คาใชจายท่ีพึงเบิกจายได 

    สำหรับหนวยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

- คาใชจายพิธีทางศาสนา เบิกจายไดเทาท่ีจายจริง 

- คาอาหารวางและเครื่องดื่ม (ใชอัตราเดียวกับคาใชจายในการฝกอบรม) 
 

 

 

 

 

 

- คาเชาท่ีพัก (ใชอัตราเดียวกับคาใชจายในการฝกอบรม) 

 ประเภท ก พักเดี่ยว ไมเกิน 2,400 บาท : คน : วัน พักคู ไมเกิน 1,300 บาท : คน : วัน 

 ประเภท ข พักเดี่ยว ไมเกิน 1,200 บาท : คน : วัน พักคู ไมเกิน 600 บาท : คน : วัน 

 ประเภทบุคคลภายนอก พักเดี่ยว ไมเกิน 1,200 บาท : คน : วัน พักคู ไมเกิน 600 บาท : คน : วัน 

 หมายเหตุ จำเปนตองจายเกินอัตราท่ี สพฐ. กำหนด 

 ** สวนกลาง ใหขออนุมัติเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

 ** สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา โรงเรียน หรือศูนยการศึกษาพิเศษ ท่ีเปนหนวยงานผูจัดงาน       

ใหขออนุมัติผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูอำนวยการโรงเรียน หรือผูอำนวยการศูนย

การศึกษาพิเศษ ท่ีเปนหนวยงานผูจัดงาน 

- คาอาหารสำหรับการจัดงาน (ใชอัตราเดียวกับคาใชจายในการฝกอบรม) 
 

 

 

 

จัดในสถานท่ีราชการ/ 

รัฐวิสาหกิจ 

ไมเกิน 35 บาท : คน : 

้  

จัดในสถานท่ีเอกชน 

ไมเกิน 50 บาท : คน : ม้ือ 
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  ประเภทบุคคลภายนอก  

             * จัดสถานท่ีราชการ ครบทุกม้ือ ไมเกิน 850 บาท ไมครบทุกม้ือ ไมเกิน 600 บาท 

             * จัดสถานท่ีเอกชน ครบทุกม้ือ ไมเกิน 1,200 บาท ไมครบทุกม้ือ ไมเกิน 850 บาท 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ จำเปนตองจายเกินอัตราท่ี สพฐ. กำหนด 

** สวนกลาง ใหขออนุมัติเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

** สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโรงเรียน หรือศูนยการศึกษาพิเศษ ท่ีเปนหนวยงาน          

ผูจัดงานใหขออนุมัติผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูอำนวยการโรงเรียน หรือ

ผูอำนวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ท่ีเปนหนวยงานผูจัดงาน 

- เบี้ยเลี้ยงเดินทาง คาเชาท่ีพัก และคาพาหนะ กรณีหนวยงานผูจัดงานไมจัดอาหารท่ีพัก 

และพาหนะให หรือจัดใหเพียงบางสวน ใหเบิกจายไดตามสิทธิ โดยถือปฏิบัติตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวาง

ประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

- คาจางเหมาพาหนะ สำหรับรับ-สงครูและนกเรียนไปรวมงาน หรือขนสงอุปกรณ               

ท่ีใชในการจัดงาน 

- คาใชจายเก่ียวกับการใชสถานท่ีจัดงาน 

- คาจางเหมารักษาความปลอดภัยในการจัดงาน 

- คาจางเหมาทำความสะอาดสถานท่ีจัดงาน 

- คาสาธารณูปโภค 

- คาใชจายเก่ียวกับการใชบริการสุขาใหเบิกไดตามอัตราท่ีหนวยงานท่ีใหบริการเรียกเก็บ 

- คาใชจายเก่ียวกับการใชบริการพยาบาล ใหเบิกไดตามอัตราท่ีหนวยงานท่ีใหบริการเรียกเก็บ 

- คาวัสดุตางๆ ท่ีใชในการจัดงาน 

- คายาและเวชภัณฑ 

- คาสมนาคุณวิทยากร หรือพิธีกร หรือผูทำหนาท่ีดำเนินรายการ 

 

เปนบุคลากรของรัฐ 

ไมเกิน 600 บาท : ช่ัวโมง : คน 

 ไมเปนบุคลากรของรัฐ 

ไมเกิน 1,200 บาท : ช่ัวโมง : คน 

       
   หมายเหตุ จำเปนตองจายเกินอัตราท่ี สพฐ. กำหนด 

** สวนกลาง ใหขออนุมัติเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

** สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาโรงเรียน หรือศูนยการศึกษาพิเศษ ท่ีเปนหนวยงานผูจัด

งานใหขออนุมัติผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูอำนวยการโรงเรียน หรือ

ผูอำนวยการศูนยการศึกษาพิเศษ ท่ีเปนหนวยงานผูจัดงาน 
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- คาใชจายในการจัดประกวด หรือการแขงขัน 

** คาตอบแทนกรรมการ เบิกในลักษณะเหมาจาย ไมเกิน 1,500 บาท : วัน : คน กรณี

จำเปนตองจายเกินอัตราท่ีกำหนด สวนกลางใหขออนุมัติเลขาธิการ กพฐ. สำนักงานเขต

พ้ืนท่ีการศึกษาโรงเรียน หรือศูนยการศึกษาพิเศษ ท่ีเปนหนวยงานผูจัดงานใหขออนุมัติ

ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา ผูอำนวยการโรงเรียน หรือผูอำนวยการศูนย

การศึกษาพิเศษ ท่ีเปนหนวยงานผูจัดงาน 

** คาโล หรือถวยรางวัล หรือของรางวัล ท่ีมอบใหกับผูชนะการประกวด หรือการแขงขัน             

ชิ้นละไมเกิน 1,500 บาท 

** เงินหรือรางวัลสำหรับผูชนะการประกวด หรือการแขงขัน 

- คาใชจายในการประชาสัมพันธการจัดงาน 

- คาใชจายอ่ืนท่ีจำเปนในการจัดงาน 

 หมายเหตุ  การพิจารณาประเภทของการจัดงานวา ประเภท ก ประเภท ข หรือประเภท

บุคคลภายนอกใหพิจารณาเชนเดียวกับประเภทของการฝกอบรม 

เอกสารประกอบการขอเบิก 

1. หนังสืออนุมัติใหจัดงานตามภารกิจปกติโดยเลขาธิการ กพฐ. หรือผูท่ีไดรับมอบหมาย           

ซ่ึงอยางนอยตองมีสาระสำคัญ ดังนี ้

- ชื่องาน 

- วัน เดือน ป ท่ีขออนุมัติใหจัดงาน และ วัน เดือน ป ท่ีอนุญาตเดินทางไปจัดงาน              

ซ่ึงครอบคลุมท้ังวันเวลาเดินทางไปและกลับ 

- จำนวนผูเขารวมในการจัดงาน 

- สถานท่ีจัดงาน 

- ประเภทเงินท่ีขอใช (เงินงบประมาณ ป พ.ศ. แผนงาน โครงการ งบรายจาย หรือ          

เงินนอกงบประมาณ รายการ......) 

- จำนวนเงินท่ีขอใช 

2. กำหนดการจัดงาน 

3. คำสั่งแตงตั้งคณะดำเนินการจัดงาน 

4. หนังสือแจงเชิญผูเขารวมงาน 

5. หนังสือเชิญวิทยากร และหรือพิธีกร (ถามีการเชิญ) 

6. ใบเสร็จรับเงินคาเชาท่ีพัก พรอมรายละเอียดผูเขาพัก (FOLIO) 

7. ใบเสร็จรับเงินคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม พรอมรายชื่อและลายมือชื่อของผูเขา

รับการฝกอบรม คณะดำเนินการจัดงาน และผูท่ีเก่ียวของ 

8. ใบเสร็จรับเงินคาน้ำมันเชื้อเพลิง กรณีขอใชรถของทางราชการและจำเปนตองเติมน้ำมัน

เชื้อเพลิง อยางนอยตองมีรายะละเอียดดังนี ้
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-  ชื่อ สถานท่ีอยู หรือท่ีทำการของผูรับเงิน (ผูขาย) 

-  ชื่อหนวยงาน (ผูซ้ือ) อาทิเชน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน/สำนักงาน

เขตพ้ืนท่ีการศึกษา/โรงเรียน เปนตน 

-  วัน เดือน ปท่ีรับเงิน 

-  หมายเลขทะเบียนรถ 

-  รายการ/ประเภทน้ำมัน จำนวนก่ีลิตร ๆ ละเทาใด 

-  จำนวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 

-  ลายมือชื่อผูรับเงิน 

9. ใบสำคัญรับเงินคาสมนาคุณวิทยากร หรือพิธีกร ตามแบบท่ีกระทรวงการคลังกำหนด            

(ถามีการจาย) 

10. แบบใบเบิกเงินคาใชจายในการเดินทางไปราชการ (แบบ 8708) 

11. ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน (แบบ บก. 111) เฉพาะการเบิกคาพาหนะภาคพ้ืนดินซ่ึงไมอาจ

เรียกใบเสร็จรับเงินได เชน คาพาหนะรับจาง คาโดยสารรถประจำทาง คาโดยสารรถไฟ  

เปนตน 

* กรณีขอใชสิทธิเบิกคาโดยสารรถไฟ ชั้น 1 นั่งนอนปรับอากาศ ขอใหแนบกากตั๋วโดยสาร

รถไฟประกอบดวย 

12. งบหนาสรุปคาใชจายในการจัดงาน 

 คาใชจายในการจัดการฝกอบรมในยุค COVID-19 

การฝกอบรมท่ีมีวิทยากรบรรยายสดผานโปรแกรมออนไลนตางๆ โดยมีวิทยากร

สามารถโตตอบกับผูเขารับการอบรมได หรือมีการสื่อสารในลักษณะสองทาง 

(ไมใชการอบรมแบบ E-learning ท่ีผูรับการอบรมสามารถเขาเรียนไดทุกเวลา) 

 การอบรมออนไลน 

VDO Conference 

ZOOM 

www.obectv.tv 

www.youtube.com/obectvonline 

www.facebook.com/ obectvonline 

(คนหาชอง OBEC Channel) 

  

 

 

http://www.youtube.com/obectvonline
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 รูปแบบออนไลน 

*ผูจัดฝกอบรมตองขออนุมัติการฝกอบรมในรูปแบบออนไลน 

*แนบโครงการท่ีระบุรูปแบบออนไลนโดยระบุกำหนดการ สถานท่ี เวลา ท่ีชัดเจน 

และประมาณการคาใชจายตามท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

               

 วิธีการดำเนินการ 

ผูจัดฝกอบรมตองบันทึกภาพหนาจอ (Capture/VDO) ท่ีแสดงใหเห็นจำนวน       

ผูเขารับการฝกอบรม ระยะเวลา และการบรรยายของวิทยากร 

    * การเบิกคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องด่ืม สามารถเบิกจายไดเฉพาะ         

ผูท่ีเขารับการฝกอบรม  สถานท่ีท่ีจัดฝกอบรม และเขาฟงในหองฝกอบรมเทานั้น 

โดยแนบใบเสร็จรับเงินพรอมดวยลายมือชื่อผู เขารับการฝกอบรมและหรือ

เจาหนาท่ีเก่ียวของ ประกอบการขอเบิก 
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11. การเบิกเงิน 

คาเชาบาน 
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11. การขอเบิกเงินคาเชาบาน 

 คาเชาบาน เปนคาตอบแทนซ่ึงทางราชการไดใหความชวยเหลือแกขาราชการผูท่ีไดรับความเดือดรอน

ในเรื่องท่ีอยูอาศัยเนื่องจากทางราชการเปนเหตุ คือ ไดรับคำสั่งใหไปปฏิบัติราชการเปนการประจำ

สำนักงานในตางทองท่ี โดยท่ีทางราชการไมสามารถจัดท่ีพักอาศัยใหอยูและไมมีบานเปนของตนเอง          

หรือของคูสมรสท่ีพออาศัยอยูรวมกันไดในทองท่ีนั้น หรือมีบานของตนเองหรือของคูสมรสแตไดถูกทำลาย

ดวยภัยพิบัติ ใหขาราชการผูนั้นมีสิทธิไดรับคาเชาบานไดตามท่ีเชาบานเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัยและไดจายเงิน

คาเชาบานไปจริงตามสมควรแกสภาพบาน รวมท้ัง ใหขาราชการท่ีมีสิทธิไดรับคาเชาบานท่ีเชาซ้ือ               

หรือผอนชำระเงินกู เพ่ือชำระราคาบานท่ีคางชำระอยูในทองท่ีท่ีไปประจำสำนักงานใหมเพ่ือใชเปนท่ีอยู

อาศัยและไดอาศัยอยูในบานนั้นจริง สามารถนำหลักฐานการชำระคาเชาซ้ือหรือผอนชำระเงินกูดังกลาว            

มาเบิกคาเชาบานแทนการเชาบานได ท้ังนี้แตอยางสูงไมเกินจำนวนท่ีกำหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบาน

ขาราชการซ่ึงไดมีการเปลี่ยนแปลงระบบตำแหนงและอัตราเงินเดือนใหม 

ผูมีสิทธิไดรับคาเชาบานขาราชการ 

 1. ขาราชการท่ีไดรับคำสั่งใหเดินทางไปประจำสำนักงานในตางทองท่ี และไมเขาขายขอหาม 

ดังตอไปนี ้

   × ทางราชการไดจัดท่ีพักใหอยูแลว 

   × มีเคหสถานอันเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรสในทองท่ีไปสำนักงานใหม โดยไมมีหนี้คาง

ชำระกับสถานบันการเงิน 

   × ไดรับคำสั่งใหเดินทางไปประจำสำนักงานใหมในตางทองท่ีตามคำรองขอของตนเอง 

 2. ขาราชการท่ีไดรับคำสั่งใหเดินทางไปประจำสำนักงานใหมในทองท่ีท่ีเริ่มรับราชการครั้งแรก       

หรือทองท่ีท่ีกลับเขารับราชการใหม 

 3. ขาราชการผูซ่ึงตองไปปฏิบัติราชการประจำในตางทองท่ี เนื่องจากสำนักงานเดิมไดยายไปตั้ง              

ในทองท่ีใหมซ่ึงไมอยูใกลเคียงกับทองท่ีเดิม 

 4. ขาราชการผูซ่ึงไดรับคำสั่งใหยายไปในทองท่ีมีเคหสถานเปนกรรมสิทธิ์ของตนเองหรือคูสมรส           

ตามมาตรา 7(2) แตเคหสถานนั้นถูกทำลายหรือเสียหายดวยภัยพิบัติ จนไมสามารถอาศัยอยูได 

 5. ขาราชการผูซ่ึงไดรับคาเชาบานในทองท่ีหนึ่ง ตอมาไดรับคำสั่งใหยายไปตางทองท่ีซ่ึงตนมีสิทธิไดรับ

คาเชาบาน มีสิทธินำหลักฐานการชำระเงินคาเชาบาน คาเชาซ้ือหรือผอนชำระเงินกูเพ่ือชำระราคาบาน          

ในทองท่ีเดิมมาเบิกคาเชาบานในทองท่ีใหมได 

 6. ขาราชการผูมีสิทธิไดรับคาเชาบาน ท่ีไดเชาซ้ือหรือผอนชำระเงินกูเพ่ือชำระราคาบานท่ีคางชำระ        

ในทองท่ีท่ีไปประจำสำนักงานใหมเพ่ือเปนท่ีอยูอาศัยและไดอาศัยอยูจริงในบานนั้นใหสามารถนำหลักฐาน

การชำระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชำระเงินกูดังกลาว มาเบิกคาเชาบานจากทางราชการได ตามเง่ือนไข ตอไปนี้ 

   * ตนเองหรือคูสมรส ไดทำการผอนชำระคาเชาซ้ือหรือเงินกูเพ่ือชำระราคาบานในทองท่ีนั้นจะ

เบิกไดเฉพาะบานหลังแรกเทานั้น เวนแต บานหลังท่ีเคยใชสิทธิถูกทำลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติ           

จนไมสามารถพักอาศัยอยูได 
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   * หากเชาซ้ือหรือผอนชำระราคาบานรวมกับบุคคลอ่ืนท่ีไมใชคูสมรสและมีกรรมสิทธิ์รวมกับ

บุคคลอ่ืน จะเบิกคาเชาซ้ือหรือผอนชำระเงินกูไดตามสัดสวนแหงกรรมสิทธิ์สำหรับบานดังกลาว 

การใชสิทธิในการเบิกเงินคาเชาบาน 

 1. กรณีเชาบาน 

  เปนการเชาบานเพ่ือใชเปนท่ีอยูอาศัยและไดอาศัยอยูจริงในบานนั้นแตไมกอนวันรายงานตัว              

เพ่ือเขารับหนาท่ี ใหเบิกคาเชาบานไดเทาท่ีจายจริงตามท่ีสมควรแกสภาพบาน แตอยางสูงไมเกินจำนวนเงิน

ท่ีกำหนดไวตามบัญชีอัตราคาเชาบานขาราชการ 

 2. กรณีเชาซ้ือหรือผอนชำระเงินกูเพ่ือชำระคาบาน 

  * เปนการผอนชำระคาเชาซ้ือหรือผอนชำระเงินกูเพ่ือชำระราคาบาน เฉพาะบานหลังแรกเทานั้น          

ในทองท่ีท่ีไปประจำสำนักงานใหม 

  * เปนการเชาซ้ือหรือผอนชำระเงินกูเพ่ือชำระราคาบานท่ีคางชำระในทองท่ีท่ีไปประจำสำนักงาน 

แหงใหม หรือนำหลักฐานการชำระคาเชาซ้ือหรือผอนชำระเงินกูเพ่ือชำระราคาบานในทองท่ีเดิมมาเบิก          

คาเชาบานในทองท่ีใหม 

  * กรณีท่ีตนเองหรือคูสมรสเชาซ้ือบานหรือผอนชำระเงินกู เพ่ือชำระราคาบานในทองท่ีเดียวกัน       

จะเบิกจายไดเพียงหลังเดียวเทานั้น เวนแต บานหลังท่ีเคยใชสิทธิถูกทำลายหรือเสียหายเนื่องจากภัยพิบัติ 

  * กรณีเชาซ้ือหรือผอนชำระเงินกูกับสถาบันการเงิน กูเพ่ือชำระราคาบานรวมกับบุคคลอ่ืนท่ีไมใช        

คูสมรสจะเบิกไดตามสัดสวนกรรมสิทธิ์ท่ีตนมี 

  * ตองไมเคยใชสิทธินำหลักฐานการชำระคาเชาซ้ือหรือคาผอนชำระเงินกูสำหรับบานหลังหนึ่ง          

หลังใดในทองท่ีนั้นมาแลวหรือขณะท่ียายมารับราชการในทองท่ีนั้นบานท่ีเคยใชสิทธิไดโอนกรรมสิทธิ์ไปแลว 

   หากเงินกูเพ่ือชำระราคาบานสูงกวาราคาบาน จะเบิกไดเทากับราคาบานเทานั้น หากมีการขยาย

วงเงินกูหรือเวลาการผอนชำระ หรือเปลี่ยนสถาบันกูเงินเพ่ือชำระหนี้เงินกูใหกับสถานบันการเงินเดิม           

จะเบิกไดในวงเงินและระยะเวลาท่ีเหลืออยู ตามสัญญากูเงินฉบับแรก 

เอกสารท่ีใชประกอบการขอเบิกคาเชาบาน 

ประเภทรายจาย หลักฐาน/เอกสารท่ีใชเบิกจาย 

การยื่นขอรับเงินคาเชาบานครั้งแรก/การโอนยาย         

โดยเปลี่ยนสังกัด/เปลี่ยนสำนักเบิกเงินเดือน/         

การเปลี่ยนแปลงคาเชาบานท่ีไดรับอนุมัติไวแลว/         

การเปลี่ยนแปลงบานเชา/เปลี่ยนสัญญากูเงิน หรือ

สัญญาเชา/บานเดิมครบกำหนด 

ผูมีสิทธิยื่นแบบการขอรับคาเชาบาน (แบบ 6005)  

ตอผูมีอำนาจรับรองการใชสิทธิทุกครั้ง พรอมแนบ

เอกสารตอไปนี้ 

1. หนังสือขออนุมัติเบิกเงินคาเชาบาน 

2. สำเนาคำสั่งบรรจุแตงตั้ง คำสั่งการโอน ยาย 

3. แบบรายงานขอมูลการขอรับคาเชาบาน   

    ประกอบดวยขอมูลดังนี้ 

    - ขอมูลการมีเคหสถานของขาราชการและคูสมรส

ทุกแหงในทองท่ีท่ีรับราชการ 
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ประเภทรายจาย หลักฐาน/เอกสารท่ีใชเบิกจาย 

    - ขอมูลดานอาชีพและสถานท่ีทำงานของคูสมรส

และใหแจงวาหนวยงานแหงนั้นไดใหสิทธิเบิกคาเชา

บาน หรือจัดบานพักใหกับคูสมรสในทองท่ีท่ีรับ

ราชการของขาราชการหรือไม 

กรณีกูเงินเพ่ือปลูกสรางบาน 

 

 

 

 

 

 

1. สำเนาสัญญาจางปลูกสรางบาน 

2.สำเนาหนังสือขออนุญาตปลูกสรางบาน 

3.หลักฐานการขอหมายเลขประจำบาน 

4.สำเนาบัตรประจำตัวผูเสียภาษีของผูรับจาง 

5.สำเนาโฉนดท่ีดิน 

6.สำเนาสัญญากูเงิน 

7.สำเนาสัญญาหรือหนังสือค้ำประกัน 

หลักฐานใบสำคัญ 

กรณีเบิกคาเชาบานประจำเดือน 

1.แบบขอเบิกเงินคาเชาบาน (แบบ 6006) 

2.ใบเสร็จรับเงินคาเชาบาน คาเชาซ้ือบาน หรือ 

หลักฐานการชำระคาเชาซ้ือ/ การผอนชำระเงินกู 

กรณีเปล่ียนสัญญาเชาบานใหม 

ก.เชาบานใหม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.สำเนาคำสั่งบรรจุเขารับราชการครั้งแรก คำสั่งโอน

หรือยายครั้งสุดทาย หรือบรรจุกลับเขารับราชการ

ใหมและคำสั่งเลื่อนข้ันเงินเดือน 

2.สำเนาสัญญาเชาบาน เชาซ้ือบานหรือผอนชำระเงิน

เพ่ือชำระราคาบาน สัญญากูสัญญาซ้ือขาย โฉนดท่ีดิน 

(ดานหนาและดานหลัง) และสัญญาจางปลูกสรางบาน 

3.สำเนาทะเบียนบานของผูใหเชา 

4.สำเนาคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงของขาราชการท่ียื่นเรื่องขอรับคาเชาบาน 

5.แบบรายงานการตรวจสอบคำขอรับคาเชาบาน 

6.แบบขอรับเงินคาเชาบาน (แบบ6005) 

7.แบบขอรับเงินคาเชาบาน (แบบ 6006) 
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ประเภทรายจาย หลักฐาน/เอกสารท่ีใชเบิกจาย 

ข. การเพ่ิมเชาบาน (บานเดิม) 1.คำชี้แจง เหตุผลของผูใหเชา 

2.สำเนาสัญญาเชาบาน เชาซ้ือบานหรือผอนชำระเงิน

เพ่ือชำระราคาบาน สัญญากูสัญญาซ้ือขาย โฉนดท่ีดิน 

(ดานหนาและดานหลัง) และสญัญาจางปลูกสรางบาน 

3.สำเนาทะเบียนบานของผูใหเชา 

4.สำเนาคำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ

ขอเท็จจริงของขาราชการท่ืยื่นเรื่องขอรับเชาบาน 

5.แบบรายงานการตรวจสอบคำขอรับคาเชาบาน 

6.แบบขอรับเงินคาเชาบาน (6005) 
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12. การนำฝากเงินประกันสัญญา/ 

การถอนคืนเงินประกันสัญญา 
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12. แนวทางการปฏิบัติและข้ันตอนการนำฝากเงินประกันสัญญาและการถอนคืน

เงินประกันสัญญา   

 สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรีขอแจงแนวทางการปฏิบัติและข้ันตอนการนำฝากเงิน

ประกันสัญญา และการถอนเงินประกันสัญญา กรณีท่ีโรงเรียนไดทำการจัดซ้ือจัดจาง และไดรับเงินประกัน

สัญญาจากผูขาย/ผูรับจาง (เปนเงินสด)  ซ่ึงเงินประกันสัญญาดังกลาว โรงเรียนมีอำนาจเก็บไวไมเกิน 5 วัน

ทำการ หลังจากนั้น โรงเรียนจะตองนำฝาก สพม.ลพบุรี ดังนี้ 

  ระดับโรงเรียน 

1.  การรับเงินประกันสัญญา   

     เม่ือโรงเรียนไดรับเงินสด ใหโรงเรียนบันทึกรับเงินในสมุดเงินสด พรอมกับออกใบเสร็จรับเงิน               

โดยใชใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ แลวบันทึกรับเงินในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 

ประเภทเงินประกันสัญญา  

2.  การนำฝากเงินประกันสัญญา  

 มีข้ันตอนการจัดทำ ดังนี้ 

      บันทึกการฝากในใบนำฝาก  (เอกสารหมายเลข 1)  และสมุดคูฝาก  (เอกสารหมายเลข 2)    

แลวยื่นเอกสารตอ สพม.ลพบุรี  ดังนี้ 

1. หนังสือนำสงของโรงเรียน 

2. ใบนำฝาก (จำนวน 2 ฉบับ) พรอมดวยสมุดคูฝาก 

3. ใบแจงชำระเงิน พรอมใบ Pay in ฉบับจริงท่ีทางธนาคารคืนมาให  

4. สำเนาสัญญาจาง 

5. สำเนาใบเสร็จท่ีทางโรงเรียนออกใหผูรับจาง 

6. เอกสารสวนท่ีเปนสำเนาให ผอ. รับรองสำเนาถูกตองมาทุกแผน 

 ** เพ่ือความสะดวกรวดเร็วขอเบอรผูรับผิดชอบพิมพมาในหนังสือนำดวยคะ ** 

       ระดับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 

 1. สพม. ออกใบเสร็จรับเงิน ใหโรงเรียน 

      2. สพม. นำเงินฝากคลังจังหวัด  

      3. สพม. คืน ใบนำฝาก 1 ฉบับ พรอมสมุดคูฝากใหโรงเรียน เพ่ือนำไปบันทึกบัญชี ตอไป 

 *  ในการจัดทำบัญชี  ใบนำฝาก เสมือนเปนเอกสารแทนตัวเงินอยางหนึ่ง โรงเรียนจะตองบันทึก   

ไวในรายงานเงินคงเหลือประจำวัน ดวย  และ  จะบันทึกจายเงินออกจากสมุดเงินสดไมได  จนกวาจะมี

การถอนเงินคืนเพ่ือจายใหแกผูขาย/ผูรับจางแลวเทานั้น 
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3.  การขอถอนเงินประกนัสัญญา  

  1. หลักประกันท่ีมีระยะเวลาของการประกันไมเกิน 6 เดือน ใหตรวจสอบความชำรุดบกพรอง        

กอนส้ินสุดระยะเวลาของการประกันภายใน 15 วัน   

 2. หลักประกันท่ีมีระยะเวลาของการประกันตั้งแต 6 เดือนข้ึนไป ใหตรวจสอบความชำรุดบกพรอง

กอนส้ินสุดระยะเวลาของการประกันภายใน 30 วัน 

  เม่ือครบกำหนดขอผูกพันตามสัญญาแลว ใหโรงเรียนตรวจสอบภาระขอผูกพันตามสัญญา               

หากไมมีขอบกพรองใด ๆ ใหโรงเรียนจัดทำหนังสือ เพ่ือขอถอนหลักประกันสัญญา แลวยื่นเอกสารตอ สพม.ลพบรุ ี 

ดังนี้  

         1. หนังสือแจงขอถอนเงินประกันสัญญาจากผูอำนวยการโรงเรียน  (เอกสารหมายเลข 3) 

   2. ใบเบิกถอน  (เอกสารหมายเลข 4) จำนวน  2  ฉบับพรอมดวยสมุดคูฝาก 

  3. หนังสือขอคืนเงินประกันสัญญา (จากผูรับจาง) 

   4. สำเนาสัญญาจาง 

   5. สำเนาใบตรวจรับการจาง 

  6. บันทึกแจงผลการตรวจสอบสิ่งท่ีตรวจรับวาไมมีความบกพรองหรือเสียหาย (คณะกรรมการ

ตรวจรับการจางลงนาม) 

   7. สำเนาใบเสร็จท่ีทางสพม.  ออกให 

   8. สำเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนการคา/เลขประจำตัวผูเสียภาษีของราน 

  9. สำเนาหนาบัญชีผูรับจางพรอมแนบรายการเคลื่อนไหวซ่ึงตองเปนเดือนปจจุบัน 

  10. เอกสารสวนท่ีเปนสำเนาให ผอ. รับรองสำเนาถูกตองมาทุกแผน 

      ** เพ่ือความสะดวกรวดเร็วขอเบอรผูรับผิดชอบพิมพมาในหนังสือนำดวยคะ ** 

 สพม. จะวางฏีกาเบิกถอนเงินประกันสัญญาจากคลังจังหวัดและจะโอนเงินจายตรงแกผูรับจาง           

และจะสงคืนสมุดคูฝากพรอมสำเนาใบเบิกถอน ใหแกโรงเรียนเพ่ือนำไปบันทึกบัญชีตอไป 

 *  ในการจัดทำบัญชี  ใบเบิกถอน  โรงเรียนตองไปเปลี่ยนแปลงสภาพในเอกสารแทนตัวเงิน)                 

ซ่ึงในรายงานเงินคงเหลือประจำวันยอดลดลง และจะบันทึกจายเงินออกจากสมุดเงินสด  ของโรงเรียน 

 *  กรณีท่ีดำเนินการจัดซ้ือจัดจางผานระบบ e-GP  ใหเจาหนาท่ีพัสดุเขาไปในระบบ e-GP เพ่ือไป

บันทึกขอถอนคืนหลักประกันสัญญาทุกครั้ง หลังจากสงเรื่องขอถอนหลักประกันสัญญา 

 *  กรณีหลักประกันสัญญาท่ีเปนหนังสือค้ำประกันของธนาคาร ไมตองนำสง สพม.  ใหโรงเรียน              

เก็บรักษาไว และเม่ือครบกำหนดภาระผูกพัน ใหดำเนินการบันทึกถอนคืนหลักประกันสัญญาในระบบ             

e-GP กอนคืนหนังสือค้ำประกันใหกับผูขาย/ผูรับจาง  พรอมท้ังทำหนังสือแจงคืนหลักประกันสัญญา 
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เอกสารหมายเลข  1 

ใบนำฝาก 

สวนราชการ    สพม. ลพบุรี ท่ีผูรับฝาก…………………… 

สวนราชการผูนำฝาก   โรงเรียน…………………………………….. ท่ีผูนำฝาก…………………… 

ขาพเจาขอนำฝากเงินตามรายละเอียดดังนี้ 

ประเภทเงิน รายการ จำนวนเงิน 

เงินประกันสญัญา    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 รวมเงิน     

(ตัวอักษร)     

วันท่ี………………….. ลายมือช่ือผูนำฝาก………………………… ตำแหนง….…………………………… 

 

ใบรับเงิน 

ไดรับเงินตามจำนวนขางตนไวถูกตองแลว 

ลายมือช่ือผูรับเงิน 

 
 

……………………………… 

(…………………………………….) 

วันท่ี………………………………………………… 

ลายมือช่ือหัวหนาสวนราชการผูรบัฝาก 

 

……………………………… 

(…………………………………….) 

วันท่ี………………………………………………… 

(สำหรับหนวยรับฝาก)
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เอกสารหมายเลข 2                                                                                                                                                          

สมุดคูฝาก 
โรงเรียน.............................................อำเภอ......................................  

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

ประจำปงบประมาณ………………………………… 

พ.ศ……………….. 

ท่ีใบนำฝาก 

หรือ 

ท่ีใบเบิกถอน 

จำนวนเงิน 
ลายมือชื่อผูรับ

ฝาก (สพม..) 

ลายมือชื่อผูนำ

ฝาก 

หรือผูเบิกถอน 

(โรงเรียน) 

หมายเหตุ 

เดือน วันท่ี รับ จาย คงเหลือ 
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เอกสารหมายเลข 4 

ใบเบิกถอน 

คำขอถอนเงิน 
ช่ือหนวยงานยอย    โรงเรียน................................................. 

ท่ีผูเบิก………………………………….. 

ท่ีผูรับฝาก………………………………. 

ขาพเจาขอถอนเงินฝาก ประเภท………………………………………………………….…………………… 

จำนวนเงินขอถอน �  เงินสด ................................................  บาท 
�  เช็ค 

(ตัวอักษร) 

ช่ือผูรับมอบฉันทะ ลายมือช่ือผูเบิก 

ลายมือช่ือผูรับมอบฉันทะ ตำแหนง 

ตำแหนง วันท่ี 

 

คำอนุมัต ิ

จายใหเปน �  เงินสด 

�  เช็คเลขท่ี………………………………วันท่ี……………………………….. 

ลายมือช่ือผูอนุมตั ิ
ตำแหนง 

หัวหนาสวนราชการผูรับฝาก 

 

ใบรับเงิน 

ไดรับเงินตามจำนวนขางตนไวถกูตองแลว 

ลายมือช่ือผูรับเงิน 
ลายมือช่ือผูจายเงิน 

วันท่ี 
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                        เอกสารหมายเลข 3 

 

 

ท่ี  ศธ .........                                     โรงเรียน..................................................... 

          อำเภอ..........................จังหวัด...................                                                                     

                                                           วันท่ี.......................                                  

เรื่อง  ขอถอนหลักประกันสัญญา 

เรียน  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

  ตามท่ีโรงเรียน............................ไดตกลง (   ) ซ้ือ  (  )  จาง............................................

ตามสัญญาเลขท่ี.......................ลงวันท่ี...............................กับ...............................ซ่ึงตามสัญญาดังกลาว          

ไดพนขอผูกพันวันท่ี........................... และโรงเรียนไดนำหลักประกันสัญญาฝากไวกับสำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  เปนจำนวนเงิน....................บาท ความละเอียดแจงแลวนั้น 

  บัดนี้  ผูขาย / ผูรับจาง  มีความประสงคจะขอถอนคืนหลกัประกันสัญญา เนื่องจากไดพน      

ขอผูกพันตามสัญญาและโรงเรียน..........................ไดตรวจสอบแลวไมพบความเสียหายแตอยางใด              

จึงขอถอนคืนเงินประกันสัญญาใหกับ..................................... จำนวน..........................บาท ดังเอกสาร

หลักฐานท่ีแนบมาพรอมนี ้

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 

 

                ขอแสดงความนับถือ 

          

           ลงชื่อ.............................................ผูอำนวยการโรงเรียน 

                                                          (..............................................) 
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13. การเบิกเงิน 

คาสาธารณูปโภค 
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13. การเบิกเงินคาสาธารณูปโภค 

1. คาน้ำประปา , คาไฟฟา เอกสารท่ีตองแนบดังนี้ 

1.1 บันทึกขออนุมัติ 

1.2 ใบแจงหนี้ไฟฟา / ใบเสร็จรับเงิน 

1.3 ใบสำคัญรับเงิน ในกรณีท่ีสำรองจายเงินไปกอนโดยลงรายละเอียด ชื่อ / ท่ีอยู และลงลายมือ

ชื่อผูรับเงิน (ไมตองลงวันท่ี) 

2. คาโทรศัพท เอกสารท่ีตองแนบดังนี้ 

2.1 บันทึกขออนุมัติ 

2.2 ใบแจงหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน 

2.3 ใบสำคัญรับเงิน ในกรณีท่ีสำรองจายเงินไปกอนแลวลงรายละเอียด ชื่อ / ท่ีอยู และลงลายมือ

ชื่อรับเงิน 

2.4 สรปุรายละเอียดการใชโทรศัพททางไกล 
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14. การเบิกเงิน 

 คาวัสดุ/คาจางเหมาบริการ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการเบิกเงินงบประมาณ กลุ่มบรหิารเงินและสินทรพัย ์สพม.ลพบรีุ                  | 43 

 

14. การเบิกเงินคาวัสด/ุคาจางเหมาบริการ 

 1. การดำเนินการจางเหมาบุคคลธรรมดา ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (ตอสัญญาจางกับรายเดิม) 
 กรณีท่ีโรงเรียนทำสัญญาจางเหมาบริการรายเดิม  เม่ือโรงเรียนไดรับแจงโอนเงินงบประมาณ

จัดสรรงบประมาณจากสำนักงานเขตพ้ืนท่ีฯ แลว ใหเจาหนาท่ีพัสดุโรงเรียนดำเนินการ ตามหนังสือ            

ดวนท่ีสุดท่ี กค(กวจ) 0405.2/ว347 ลงวนัท่ี 8 กันยายน 2560  โดยจัดทำบันทึกขอความขอความเห็นชอบ

จากหัวหนาหนวยงานของรัฐเพ่ือขอตอสัญญาจางเหมาบริการ พรอมจัดทำสัญญาจางเหมาบริการตำแหนง

อัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนใหหัวหนาหนวยงานของรัฐลงนาม เม่ือครบกำหนดสงมอบงานรายเดือน

ใหโรงเรียนทำหนังสือขอเบิกเงินมายังสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ภายในวันท่ี 5             

ของเดือนถัดไป พรอมแนบเอกสารดังนี้ 

 1. สำเนาบันทึกขอความขออนุมัติตอสัญญาจางเหมาบริการฯ (ตอเนื่อง) 

 2. สำเนาสัญญาจางเหมาบริการ   

 3. สำเนาคำสั่งแตงตั้งผูตรวจรับ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

 4. ใบสงมอบงานจาง (ฉบับจริง) 

  5. บัญชีลงเวลาปฏิบัติหนาท่ี (ฉบับจริง) 

 6. ใบตรวจรับ (ฉบับจริง)  

 7. บนัทึกทราบผลตรวจรับและขออนุมัติเบิกจาย (ฉบับจริง)  

 

 * หมายเหตุ  เอกสารท่ีรายการท่ีเปนสำเนาใหผูอำนวยการรับรองสำเนาถูกตองทุกฉบับ 
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บันทึกขอความ 

สวนราชการ โรงเรียน.......................    

ท่ี        วันท่ี .....................................(ตามท่ีกลุมบุคคลแจง) 

เรื่อง ขออนุมัติตอสัญญาจางเหมาบริการ ตำแหนง อัตราจางปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน (ตอเนื่อง) 

เรียน    ผูอำนวยการโรงเรียน................................. 

อางถึง หนังสือสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี ท่ี ศธ 04343/....... ลงวันท่ี ........................ 

  ตามหนังสือท่ีอางถึง  ดวยสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  ไดแจงจัดสรร

อัตราผูปฏิบัติงานใหราชการ ปงบประมาณ พ.ศ.2565  ใหกับโรงเรียน........................................................         

ตำแหนง จางเหมาบริการธุรการโรงเรียน   จำนวน 1 อัตรา   คาจางเดือนละ 9,000 บาท  ระยะเวลา 12 เดือน  

(1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565 )  จำนวนเงิน 108,000  บาท ( หนึ่งแสนแปดพันบาทถวน ) 

รายละเอียดแจงแลวนั้น 

  ฉะนั้น อางถึงหนังสือดวนท่ีสุด ท่ี กค(กวจ)0405.2/ว347 ลงวันท่ี 8 กันยายน 2560          

และตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ขอ 78 (ค) 

เพ่ือใหการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐเปนไปดวยความสะดวก   รวดเร็ว   และเกิดความคลองตัวยิ่งข้ึน   

กรณีท่ีมีเหตุผลความจำเปนท่ีจะตองเชาพัสดุจากผูใหเชารายเดิมหรือจางผูใหบริการรายเดิมตอเนื่อง            

เพ่ือประโยชนแกทางราชการ งานพัสดุจึงขออนุมัติตอสัญญาจางเหมาบริการ ตำแหนง จางเหมาบริการ

ธุรการโรงเรียน กับ นาย/นาง/นางสาว............................................. ซ่ึงเปนผูรับจางรายเดิม ระยะเวลา 

12 เดือน ๆ ละ 9,000 บาท  เปนจำนวนเงินท้ังสิ้น  108,000 บาท (หนึ่งแสนแปดพันบาทถวน) ซ่ึงจะไดรับ

เงินคาจางตอเม่ือไดรับแจงโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจายประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565  

และกำหนดสงเอกสารใหสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี เบิกจายภายในวันท่ี 5 ของเดือน

ถัดไป 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา  

       1. เห็นชอบลงนามในสัญญาจางเหมาบริการท่ีแนบมาพรอมนี้ 

       2. ลงนามในคำสั่งแตงตั้งผูตรวจรับ / คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

(ลงชื่อ) …………………………………………..เจาหนาท่ี (ลงชื่อ)……………………………………………หัวหนาเจาท่ี 

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

 - เห็นชอบ 

 - ลงนามแลว                                                                               

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

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

             ผูอำนวยการโรงเรียน........................................ 
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คำส่ังโรงเรียน.............................................................. 

ท่ี ........./2564 

เรื่อง  แตงตั้งผูตรวจรับ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

สำหรับงานจางเหมาบริการผูปฏิบัติงานใหราชการธุรการโรงเรียน 

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

  ดวย โรงเรียน......................................................  มีความประสงคจะ จางเหมาบริการ

บุคคลเพ่ือปฏิบัติงานใหราชการธุรการโรงเรียน และเพ่ือใหเปนไปตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวย           

การจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐาน ท่ี  1340/2560 ลงวันท่ี 24 สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดจาง                

และการบริหารพัสดุภาครัฐ  จึงขอแตงตั้งรายชื่อตอไปนี้เปนผูตรวจรับพัสดุ/คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ คือ 

  1 ................................ ตำแหนง .......................................... ประธานกรรมการ/ผูตรวจรับ 

  2 ................................ ตำแหนง ........................................... กรรมการ 

  3................................. ตำแหนง ........................................... กรรมการ 

  ใหคณะกรรมการท่ีไดรับแตงตั้งดำเนินการตรวจรับพัสดุในงานจางเหมาบริการทุกวัน         

ทำการสุดทายของเดือน ปฏิบัติใหเปนไปตามระเบียบฯ เพ่ือประโยชนสูงสุดแกทางราชการ 

  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

    สัง่ ณ วันท่ี ................................................. 
     

 

      (ลงชื่อ) 

       (                                 ) 

            ตำแหนง ......................................................... 
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สัญญาจางลูกจางช่ัวคราว  

ที่จางจากเงินงบประมาณรายจายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน 

เลขท่ี      /2565 

        สัญญาจางฉบับนี้ทำข้ึน ณ  โรงเรียน......................................... ตั้งอยูเลขท่ี............................. 

ตำบล.......................อำเภอ.......................จังหวัด.........................  เม่ือวันท่ี.......เดือน.................พ.ศ............ 

ระหวาง สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดย ............................................. ผูอำนวยการ

สถานศึกษา  โรงเรียน.........................................................   ผูรับมอบอำนาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามคำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ท่ี 1340/2560 ลงวันท่ี 24 

สงิหาคม 2560 ซ่ึงตอไปนี้ 

 ในสัญญาจางนี้เรียกวา“ผูวาจาง”ฝายหนึ่งกับ............................................อายุ...................ป  

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน...................................อยูบานเลขท่ี...........หมูท่ี.........ตำบล...................... 

อำเภอ....................................จังหวัด.......................... โทรศัพทหมายเลข......................................................

ซ่ึงตอไปนี้ในสัญญาเรียกวา “ผูรับจาง” อีกฝายหนึ่ง ท้ังสองฝายไดมีขอตกลงตอกัน ดังนี้ 

          ขอ 1. ผูวาจางตกลงจางเหมาบริการ และผูรับจางตกลงรับจางเหมาบริการทำงานเปน

ลูกจางชั่วคราวท่ีจางจากเงินงบประมาณรายจายสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตำแหนง 

ธุรการจางเหมาบริการโรงเรียน..................................... ตามท่ีระบุในผนวก 1 ในอัตราเดือนละ 9,000.- บาท         

(เกาพันบาทถวน)  มีกำหนดระยะเวลา 12 (สอง) เดือน ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม  2564  ถึงวันท่ี 30 กันยายน 

2565 รวมเปนเงิน 108,000.00 บาท ( หนึ่งแสนแปดพันบาทถวน ) กำหนดระยะเวลาในการมาปฏิบัติงาน

ใหเปนไปตามท่ีโรงเรียนกำหนด 

        ขอ 2. ผูวาจางตกลงจายคาจางเหมาทำงานบริการดังกลาวในสัญญาขอ 1 ใหแกผูรับจาง

เปนรายเดือน อัตราเดือนละ 9,000.- บาท (เกาพันบาทถวน)  ซ่ึงไดรวมคาภาษีอากรใดๆ (ถามี)          

และคาใชจายท้ังปวงไวแลว  โดยจะจายเงินเม่ือผูรับจางไดสงมอบงานและจัดสงเอกสารใหภายในวันท่ี 5          

ของเดือนถัดไป  เม่ือผูรับจางไดทำงานบริการในหนาท่ีมีผลสำเร็จของงานครบถวนสมบูรณในเดือนนั้นๆ  

และคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูแทนของผูวาจางไดตรวจรับมอบงานจางเรียบรอยแลว และเม่ือ  

ผูรับจางไดจัดสงรายงานการปฏิบัติงานใหผูวาจางเปนประจำทุกสิ้นเดือน จนสิ้นสุดสัญญาจาง   

         การจายเงินตามเง่ือนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคาร            

ของผูรับจางบัญชีธนาคาร................................. สาขา................................  ชื่อบัญชี...................................... 
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บัญชีเลขท่ี....................................... ท้ังนี้  ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใด

เก่ียวกับการโอนท่ีธนาคารเรียกเก็บและยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจำนวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ 

        ขอ 3. นอกจากท่ีไดระบุไวในสัญญานี้แลว คูสัญญาตกลงใหรายละเอียดและเง่ือนไข

เก่ียวกับการจางรวมท้ัง  การจายคาตอบแทนอ่ืนใดแกผูรับจาง เปนไปตามผนวก 3  

   ขอ 4.  เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้ 

       ผนวก  1  ลักษณะของงานท่ีจางเหมาบริการ   จำนวน  ........  หนา 

        ผนวก  2  สำเนาบัตรประชาชน   จำนวน  ........  หนา 

                          ผนวก  3  สำเนาหนาบัญชีเงินฝากธนาคาร            จำนวน  ........  หนา 

  ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ใหใชขอความในสัญญานี้

บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผูวาจาง 

        ขอ 5. ผูรับจางตองมาปฏิบัติงานตามสัญญาดวยตนเอง โดยตองมาบันทึกเวลาท่ีมารับงานจาง 

ในแตละวัน และเวลากลับเม่ือทำงานจางในวันนั้นๆ เสร็จสิ้นดวยตนเองทุกครั้ง ในกรณีท่ีผูรับจางไมสามารถ

มาปฏิบัติงานดวยตนเองไดในวันใด  จะตองแจงใหผูวาจางทราบกอน 1 วัน  และหากมีการขาดงาน           

เกิน 7 วันทำการโดยไมมีสาเหตุ  ใหถือวาผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญา สัญญาจางฉบับนี้เปนอันสิ้นสุดลง              

โดยผูรับจางจะเรียกรองคาเสียหายไมได 

  ขอ 6. ผูรับจางตองใหความเคารพขาราชการและเจาหนาท่ีของผูวาจาง รวมท้ัง ปฏิบัติตอ

ผูมาติดตอราชการกับผูวาจางดวยความสุภาพเรียบรอย หากมีการละเวนการปฏิบัติดังกลาวและกอใหเกิด

ความเสียหายแกภาพพจนของผูวาจาง ใหถือวาผูรับจางปฏิบัติผิดสัญญา 

  ขอ 7. คณะกรรมการตรวจการจางหรือผูแทนของผูวาจาง มีสิทธิตรวจสอบและควบคุมงาน 

เพ่ือใหเปนไปตามสัญญาและมีอำนาจท่ีจะสั่งแกไข เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือตัดทอนงานตามสัญญานี้

รวมท้ังการกำหนดใหผูรับจางไปทำงานในงานหรือสถานท่ีอ่ืนใดของผูวาจางนอกจากท่ีกำหนดไวในผนวก 1  ก็ได 

  ขอ 8. ในระหวางการทำงานตามสัญญานี้  ถาผูรับจางไดกระทำการหรืองดเวนกระทำการ

ใด ๆ อันเปนการละเมิดตอบุคคลหรือทรัพยสินของผูวาจางหรือของผูอ่ืน ผูรับจางจะตองรับผิดชดใช          

คาสินไหมท่ีเกิดข้ึนเต็มจำนวน ทุกกรณีในบรรดาความเสียหายท่ีเกิดข้ึนท้ังสิ้น เวนแตผูรับจางจะพิสูจน         

ไดวาความเสียหายดังกลาวเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย 

  ขอ 9. ในขณะทำสัญญานี้ ผูรับจางไดนำหลักประกันเงินสด เปนจำนวนเงิน.....-.....บาท 

(.....-.....) มามอบใหแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้ และเม่ือสัญญานี้สิ้นสุดลง         

ผูวาจางจะคืนหลักประกันดังกลาวใหแกผูรับจาง (โดยไมมีดอกเบี้ย) ภายหลังจากท่ีผูวาจางไดหักชดเชย

คาเสียหายตามสัญญานี้ (ถามี) ไวแลว 

  ในกรณีท่ีหลักประกันดังกลาวมีจำนวนลดนอยลงไมวาเพราะเหตุใด ๆ ก็ตาม ผูรับจาง         

มีหนาท่ีตองนำหลักประกันเพ่ิมเติมมามอบใหแกผูวาจางใหครบจำนวนภายในระยะเวลาท่ีผูวาจางกำหนด  

  ขอ 10. หากผูรับจางประสงคจะลาออกจากการรับจางกอนครบกำหนดเวลาในสัญญาจางเหมา

บริการ ผูรับจางจะตองแจงใหผูวาจางทราบเปนลายลักษณอักษรลวงหนาเปนเวลาไมนอยกวา ๑ เดือน 
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ขอ 11. ในกรณีท่ีผูวาจาง มีเหตุจำเปนหรือมีความประสงคจะเลิกจางผูรับจาง กอนครบ

กำหนดเวลาในสัญญาจางเหมาบริการ ผูวาจางมีสิทธิบอกยกเลิกการจางได 

            ขอ 12. การลา ใหมีสิทธิลาไดเชนเดียวกับลูกจางรายเดือนท่ีเบิกเงินจากงบบุคลากร คือ 

            12.1 ลาปวย ผูรับจางลาไดไมเกิน ๑๐ วันทำการตอป โดยใหไดรับคาจางเต็ม           

ในกรณีท่ีผูรับจางลาปวยในรอบปใดเกินกวา ๑๐ วันทำการ แตไมเกิน ๓๐ วัน ใหมีใบรับรองแพทย           

แตไมไดรับคาจาง 

            12.2 ลาคลอด ผูรับจางซ่ึงเปนผูหญิงมีสิทธิลาคลอดได ๔๕ วัน โดยไดรับคาจาง

เต็มจำนวนและมีสิทธิลาคลอดเพ่ิมข้ึนอีก ๔๕ วัน โดยไมไดรับคาจาง 

   12.3 ลากิจ  ผูรับจางลาไดไมเกิน 45 วันทำการตอป  โดยตองยื่นใบลาลวงหนา

กอนถึงวันลาและมีสิทธิไดตอเม่ือไดรับอนุมัติจากผูวาจาง 

                      12.4 หากลาปวยเกินกวาท่ีกำหนดไวขางตนใหอยูในดุลยพินิจของผูวาจางารไมมี 

  ขอ 13. ผูวาจางจะทำการประเมินผลการปฏิบัติงานทุกรอบ 12 เดือน  (สิ้นเดือนกันยายน) 

หากผูรับจางไมผานการประเมินผลการปฏิบัติงาน  ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได  และมีสิทธิจาง

ผูรับจางรายใหมเขาทำงานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย 

            ขอ 14. ผูรับจางตองยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน หากผูรับจาง

ฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจริยธรรมหรือจรรยาท่ีกำหนดไวดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิบอกเลิกสัญญานี้ได           

และอาจถือเปนเหตุไมทำสัญญาจางผูรับจางปฏิบัติงานในคราวตอไปอีกได 

  ขอ 15. ผูรับจางอาจไดสิทธิประโยชนอ่ืนตามระเบียบท่ีทางราชการกำหนด 

  ขอ 16. ผูรับจางตามสัญญานี้จะไมไดรับสิทธิ์ขอปรับเปลี่ยนการจางไปเปนลูกจางประจำ 

พนักงานราชการหรือขาราชการตอไป   หากผูใดประสงคจะบรรจะเปนพนักงานราชการ หรือขาราชการครู 

ตองดำเนินการสมัครและสอบแขงขัน หรือสอบคัดเลือกตามหลักเกณฑวิธีการและเง่ือนไขท่ี คพร. และกคศ.

กำหนด ตามลำดับ 

  ขอ 17. สัญญาจางฉบับนี้จะมีผลเม่ือไดรับโอนเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณรายจาย

ประจำปงบประมาณมาต้ังเบิกจายเงินท่ีสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี  และจะสิ้นสุดลง

ทันที เม่ืองบประมาณท่ีไดรับจัดสรรหมดไปหรือมีการยกเลิกการจัดสรรอัตราจางเหมาบริการ 
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  สัญญานี้ทำข้ึนสองฉบับ มีขอความเปนอยางเดียวกัน คูสัญญาไดอานเขาใจขอความ       

โดยตลอดแลว จึงลงลายมือชื่อพรอมประทับตรา (ถามี) ไวเปนสำคัญตอหนาพยาน และไดเก็บสัญญานี้ไว

ฝายละฉบับ 

 

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

             (…………………………………….) 

 

(ลงชื่อ)……………………………………..ผูรับจาง 

            (…………………………………….) 

 

    (ลงชื่อ)……………………………………..พยาน 

            (…………………………………….) 

 

    (ลงชื่อ)……………………………………..พยาน 

            (…………………….……………..) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : ติดอากรแสตมปตามกฎหมาย  1,000 บาทละ 1 บาท เศษของ 1,000 ใหปดอากรแสตมปเพ่ิม 

1 บาท 
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ผนวก 1 

ลักษณะของงานที่จางเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

 1. งานธุรการ  สารบรรณ  จัดเก็บเอกสาร  หลักฐาน  ทะเบียน  และหนังสือราชการตางๆ ท้ัง

ระบบ e-office  การทำลายเอกสาร 

 2. งานพัสดุ  จัดลงทะเบียน  คุมการเบิกจาย  การจัดเก็บ  รักษาดูแลความเปนระเบียบเรียบรอย 

 3. งานขอมูลสารสนเทศ จัดระบบทะเบียน ระเบียนขอมูล การสำรวจและบันทึกขอมูล จัดทำ

รายงานขอมูล จัดสง และรับขอมูลในระบบ ICT 

 4. งานการประสานงาน การติดตอสื่อสารกับหนวยงานสวนราชการอ่ืน ๆ ชุมชนและทองถ่ิน 

ใหบริการแกประชาชนหรือผูมาขอรับบริการ หรือติดตอราชการ 

 5. สามารถในการใชคอมพิวเตอรโปรแกรม Microsoft Office เชน Word, Excel และ Power 

point ไดเปนอยางดี 

 6. งานอ่ืน ๆ ท่ีผูวาจางหรือผูแทนมอบหมาย 

 (เพ่ิมเติมไดตามความเหมาะสม) 

 

 

 

 (ลงชื่อ)……………………………………..ผูวาจาง                 (ลงชื่อ)……………………………………..ผูรับจาง 

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

 

(ลงชือ่)……………………………………..พยาน                   (ลงชื่อ)……………………………………..พยาน 

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

 วันท่ี………….……………….... 

 เวลา………….……………….... 
 

 

                                                                                             

ใบสงมอบงาน 

                                                                                                      

                                                                         เขียนท่ี............................................... 

                                                          วันท่ี………..เดือน...................... พ.ศ..................... 

เรื่อง   สงมอบงานจางและแจงหนี้ขอเบิกเงิน 

เรียน   ผูอำนวยการโรงเรียน................................. 

  ตามท่ี  โรงเรียน..........................................  ไดจางใหขาพเจา……....…………………………..…

ทำการปฏิบัติงาน ธุรการโรงเรียน  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565 ระหวางวันท่ี......................................... 

ถึงวันท่ี...................................... ณ โรงเรียน……......………..……….... ตาม สัญญาจาง  เลขท่ี…..……../ ๒๕๖๕  

ลงวันท่ี ................................ เปนเงินคาจาง ................................... บาท  (...........................................)  

โดยจะแบงจายเปนรายเดือนในอัตราเดือนละ 9,000.- บาท  (เกาพันบาทถวน) นั้น 

  บัดนี้  ขาพเจาไดปฏิบัติตามสัญญาจางเลขท่ี......../ 2565 ลงวันท่ี ...................................... 

เสร็จเรียบรอยแลวจึงขอสงมอบงานจาง เพ่ือตรวจรับและขอเบิกจายเงินคาจาง ประจำเดือน ………………… 

จำนวนเงิน ...................................... บาท (.......................................................................................) ตอไป  

 

 ขอแสดงความนับถือ 

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

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

 

 

 

 

หมายเหตุ   1.  แบบนี้ไวสำหรับผูรับจางท่ีไมมีใบสงของ/ ใบแจงหนี้ 

               2.  ใชกับงานจางในหมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสด ุ
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บัญชีลงเวลาการมาปฏิบัติงานของลูกจางเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

โรงเรียน......................................... 

ประจำเดือน ...................................... พ.ศ. .................. 

วันท่ี ช่ือ - สกุล ลายมือช่ือ เวลามา ลายมือช่ือ เวลากลับ หมายเหตุ 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            

11            

12            

13            

14            

15            

16            

17            

18            

19            

20            

21            

22            

23            

24            

25            
 

                                                                         ลงชื่อ..............................................ผูควบคุม 

                         ผูอำนวยการโรงเรียน............................... 
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ใบตรวจรับพัสดุ
 

ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ขอ 175 

 

   เขียนท่ี  โรงเรียน………………………… 

 วันท่ี…………………………………………   

 

  ตามท่ีโรงเรียน................................................ ไดจัดซ้ือ/จัดจาง..........................................

 

จาก............................................................. ตามสัญญาจาง เลขท่ี ............/2565 ลงวันท่ี.............................  

ครบกำหนดสงมอบงาน วันท่ี....................................... ถึงวันท่ี ............................................... 

  บัดนี้  ผูรับจาง ไดจัดสงงานการปฏิบัติหนาท่ี ธุรการโรงเรียน  ตามหนังสือสงมอบ            

ของผูรับจาง เลขท่ี ................ /๒๕๖5  ลงวันท่ี ............................................................ 

  การซ้ือ/จางรายนี้ไดสั่งแกไขเปลี่ยนแปลง คือ ..........................-......................................... 

  คณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดตรวจรับงานเม่ือวันท่ี .........................................แลว 

ปรากฏวา งานเสร็จเรียบรอยถูกตองตามขอตกลงจาง/สัญญา ทุกประการ เม่ือวันท่ี .................................... 

โดยสงมอบพัสดุเกินกำหนดจำนวน .......-...... วัน คิดคาปรับในอัตรารอยละ ๐.๑๐  รวมเปนเงินท้ังสิ้น 

.................-..................บาท จึงออกหนังสือสำคัญ ฉบับนี้ใหไว  วันท่ี ..................................... ผูรับจาง             

ควรไดรับเงินเปนจำนวนเงินท้ังสิ้น.................................. บาท  (.........................................................)             

ตามขอตกลงจาง/สัญญา/ใบสั่งซ้ือ/ใบสั่งจาง 

  จึงขอเสนอรายงานตอ  ผูอำนวยการโรงเรียน................................  เพ่ือโปรดทราบ           

ตามนัยขอ ๑๗๕ (๔) แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ 

พ.ศ. ๒๕๖๐  

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

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

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

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

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

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

• กรณีการจัดซ้ือคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.20 ของราคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบ  

กรณีการจัดจางคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.10 ของวงเงินท้ังหมด 

หมายเหตุ  ใชกับการจัดซ้ือหรือจัดจางพัสดุ (ท่ีมิใชงานกอสราง) 
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บันทึกขอความ
 

สวนราชการ   โรงเรียน......................................................  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

ท่ี ………………………………………....................................วันท่ี ………………………………………………………………… 

เรื่อง  รายงานผลการตรวจรับพัสดุและอนุมัติจายเงิน 

เรียน  ผูอำนวยการโรงเรียน...................................................... 

  ตามท่ี  โรงเรียน............................................. ไดจัดจางบุคคลธรรมดาปฏิบัติหนาท่ีธุรการ

โรงเรียน ตามสัญญาจางเลขท่ี ............/2565 ลงวันท่ี ....................................  วันท่ี 1 ตุลาคม 2564          

ถึงวันท่ี  30 กันยายน 2565 กำหนดสงมอบทุกวันทำการสุดทายของเดือน นั้น  

  บัดนี้  ผูรับจางไดสงมอบพัสดุประจำเดือน..................พ.ศ. ...........ถูกตองครบถวนแลว   

เม่ือวันท่ี........................................ ตามใบสงมอบงาน เลขท่ี ......................... ลงวันท่ี ..................................  

และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ   ไดทำการตรวจรับพัสดุเม่ือวันท่ี ...........................................................        

ไวเปนการถูกตองครบถวนแลว ดังหลักฐานท่ีแนบ ปรากฏวา ผูรับจาง ไดสงมอบพัสดุเกินกำหนดการสง

มอบ เปนเวลา .............-.......... วัน คิดคาปรับในอัตรารอยละ 0.1 แตไมต่ำกวาวันละ 100บาท รวมเปนเงิน

ท้ังสิ้น ............-............ บาท   เห็นควรเบิกจายเงินใหแกผูรับจางตาม สัญญาจาง  โดยมีรายละเอียด ดังนี ้

 จำนวนเงิน 9,000.00 บาท 

บวก ภาษีมูลคาเพ่ิม 0.00 บาท 

 รวม 9,000.00 บาท 

หัก ภาษี ณ ท่ีจาย 90.00 บาท 

 คาปรับ - บาท 

คงเหลือ  8,910.00 บาท 

   (แปดพันเการอยสบิบาทถวน) 

       จึงเรียนมาเพ่ือโปรด 

  1. ทราบผลการตรวจรับ 

  2. อนุมัติจายเงิน       จำนวนเงิน  9,000.00    บาท              

      โดยหักภาษีเงินได  จำนวนเงิน                 90.00   บาท      

 

ลงชื่อ ................................................. เจาหนาท่ี          

ลงชื่อ ................................................. หัวหนาเจาหนาท่ี                        

ลงชื่อ ................................................. รองผูอำนวยการโรงเรียน 

 

 - ทราบ 

 - อนุมัติ 
 

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

ผูอำนวยการโรงเรียน....................................... 
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การเบิกเงินคาวัสดุ/คาจางเหมาบริการ 

1. การซ้ือ / การจาง เอกสารประกอบการเบิกจาย ดังนี้ 

1) ขออนุมัติหลักการซ้ือ / จาง โดยแนบในเสนอราคา 

2) บันทึกรายงานการ ซ้ือ / จาง ของเจาหนาท่ีพัสดุโดยดำเนินการระเบียบพัสดุ ผูมีอำนาจเซ็น

อนุมัติ ซ้ือ / จางเซ็นอนุมัติประทับ ชื่อ / ตำแหนง พรอมวัน เดือน ป ท่ีอนุมัติ 

3) เอกสารกอหนี้ผูกพัน สัญญาซ้ือขาย / จาง ใบสั่งซ้ือ / จาง ตองกรอกขอความใหครบถวน 

พรอมกำหนดวันสงมอบและอัตราการปรับ(สัญญาจางตองติดอากร แสตมปใหครบถวน) 

4) ใบสงของ / ใบแจงหนี้ / ใบกำกับภาษี ตองใชตนฉบับผูขาย / เจาหนี้ : กรอกรายการ        

ใหครบถวนตามการกอหนี้ผูกพันกับสวนราชการพรอมลงชื่อและวันท่ีสงมอบของสวน

ราชการ : ตรวจรับของถูกตองใหลงชื่อและวันท่ีทุกครั้ง เม่ือรับของ จากผูขาย / เจาหนี ้

5) ใบเสร็จรับเงิน ตองมีชื่อผูขาย แสดงชื่อ ท่ีอยู วันท่ีขาย 

6) บันทึกตรวจรับพัสดุ คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทำบันทึกตรวจรับพัสดุแสดงรายละเอียด

ใหครบถวน ใหประธานคณะกรรมการลงลายมือชื่อตรวจรับทุกครั้งรวมกับกรรมการอ่ืนๆ ลง

ลายมือชื่อ อยางนอย 2 ใน 3  

7) บันทึกขออนุมัติเบิกจายของเจาหนาท่ีพัสด ุ

2. เอกสารประกอบการสงเบิกเงิน  

  งานกอสราง/งานปรับปรุงซอมแซม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ( ไมเกิน 5 แสนบาท ) 
 

สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

ท่ี เอกสาร ร.ร.เก็บไว สงเบิก 

1. หนังสือนำสงขอเบิกเงิน  ฉบับจริง 

2. บันทึกขอแตงตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลาง และรางขอบเขตงาน 

TOR ลงชื่อ (เจาหนาท่ีพัสดุ / หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ  / ผอ.ลงนาม

เห็นชอบ) 

ฉบับจริง สำเนา 

3. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางและรางขอบเขตงาน TOR  ฉบับจริง สำเนา 

4. บันทึกรายงานผลของคณะกรรมการกำหนดราคากลาง  

และรางขอบเขตงาน TOR  

(กรรมการทุกคนลงนาม ผานหัวหนาเจาหนาท่ี  ใหผูอำนวยการอนุมัติ ) 

ฉบับจริง สำเนา 

5. บันทึกขออนุมัติไมใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ หรือจะใช หรือใชพัสดุท่ี

ผลิตภายในประเทศไมครบรอยละ 60 (ตามหนังสือเวียน ว.78 )   

กรรมการทุกคนลงนาม 

(บันทึกฉบับนี้จะแนบกับบันทึกรายงานผลการจัดทำราคากลาง) 

ฉบับจริง สำเนา 

6. ใบปริมาณงานและราคา  ปร.4 , 5 และ 6 กรรมการทุกคนลงนาม ฉบับจริง สำเนา 
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ท่ี เอกสาร ร.ร.เก็บไว สงเบิก 

7. รายงานขอจาง (จากระบบ e-GP) ฉบับจริง สำเนา 

8. คำสั่งแตงตั้งคณะกรรมการ (จากระบบ e-GP) 

1. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (กรณีจัดจางท่ีไมใชงานกอสราง) 

2. คณะกรรมการตรวจรับพัสดุและผูควบคุมงาน (กรณีจัดจางกอสราง) 

ฉบับจริง สำเนา 

9. ใบเสนอราคา ฉบับจริง สำเนา 

10. ประกาศผูชนะการเสนอราคา (จากระบบ e-GP) ฉบับจริง สำเนา 

11. รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งจาง (จากระบบ e-GP) ฉบับจริง สำเนา 

12. สัญญาจาง/ใบสั่งจาง (จากระบบ e-GP) 

1. การจางท่ีมูลคาไมเกิน 1 แสนบาท ใหใชใบสั่งจาง 

2. การจางท่ีมูลคาเกิน 1 แสนบาท ใหใชสัญญาจาง 

( ติดอากรแสตมป 1,000 ละ 1 บาท สัญญาตั้งแต 200,000 บาท ข้ึน

ไป ใหนำไปสลักหลังตีตราสารท่ีสรรพากร ) 

พรอมแนบเอกสารของผูรับจาง 

ฉบับจริง สำเนา 

13. ใบสงมอบงาน  สำเนา ฉบับจริง 

14. ใบตรวจรับ (จากระบบ e-GP ) สำเนา ฉบับจริง 

15. ภาพถาย   (กรรมการตรวจรับเซ็นทุกคน) สำเนา ฉบับจริง 

16. บันทึกคุมงาน (ถามี) สำเนา ฉบับจริง 

17. ตารางการจัดทำแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก 1 ) 

ตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ว.78 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2565 

( จำนวนเงินไมถึง 5 แสนหรือระยะเวลาทำงานไมถึง 60 วัน ไมจัดตอง

ทำ ถามีขอใดขอหนึ่งตรง ผูรับจางจะตองจัดทำรายงานภาคผนวก 1 

ใหกับผูวาจางภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ) 

สำเนา ฉบับจริง 

18. ตารางการจัดทำแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก 2 ) 

ตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ว.78 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2565 

( จำนวนเงินไมถึง 5 แสนหรือระยะเวลาทำงานไมถึง 60 วัน ไมจดัตอง

ทำ ถามีขอใดขอหนึ่งตรง ผูรับจางจะตองจัดทำรายงานภาคผนวก 1 

ใหกับผูวาจางภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ) 

สำเนา ฉบับจริง 

19. ตารางรายงานการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก 3 ) 

ตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ว.78 ลงวนัท่ี 31 มกราคม 2565 

(คณะกรรมการตรวจรับจัดทำเสนอไปพรอมกับใบตรวจรับพัสดุ) 

สำเนา ฉบับจริง 
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ท่ี เอกสาร ร.ร.เก็บไว สงเบิก 

20. หนาสมุดบัญชีและรายการเคล่ือนไหวลาสุดภายในเดือนท่ีมีการสง

เบิก (เปนเอกสารท่ีสำคัญในการสงเพ่ือขออนุมัติเงินจากคลังจังหวัด) 

สำเนา ฉบับจริง 

* เอกสารท่ีเปนสำเนา ใหผูอำนวยการหรือผูมีอำนาจลงนามสำเนาถูกตองดวยทุกแผน 

หมายเหตุ :  1. รายการท่ี 1-4 เปนรายการท่ีโรงเรียนจะตองดำเนินการทำเอกสารนอกเหนือจากท่ีมีใน

ระบบ e-GP 

 

 3. สงเอกสารประกอบการขอสรางขอมูลหลักผูขายในระบบ GFMIS ในการสั่งซ้ือ/จาง/เชา         

เพ่ือจายตรงผูขาย/ผูรับจาง 

 ผูขาย/ผูรับจาง โปรดจัดเตรียมเอกสารและหลักฐานโดยครบถวนทุกรายการตามท่ีระบุ  และรับรอง

สำเนาถูกตองทุกฉบับพรอมเขียนช่ือตัวบรรจงในสำเนาทุกแผน  ดังนี ้

3.1 กรณีเปนบริษัท, หางหุนสวนจำกัด  

 3.1.1 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยพรอมแนบรายการเคลื่อนไหวท่ีเปนปจจุบัน

ไม เกิน 1 เดือน  หรือสำเนา Statement  ของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวัน                

ซ่ึงมีรายการเคลื่อนไหวท่ีเปนปจจุบันไมเกิน 1 เดือน  (สามารถปดตัวเลขยอดเงินได) 

 3.1.2  สำเนาบัตรประจำตัวผูเสียภาษี   

 3.1.3  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย   

 3.1.4  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบาน  ของเจาของบริษัท,หางหุนสวน    

 3.1.5  หนังสือรับรองการจดทะเบียนหางหุนสวน/บริษัท ฯ  

      3.1.6  สำเนาใบทะเบียนภาษีมูลคาเพ่ิม ( ภ.พ.20 )  

 3.1.7  เอกสารอ่ืนๆ (ถามี) 
 

3.2 กรณีเปนราน (บุคคลธรรมดา) 

 3.2.1 สำเนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพยพรอมแนบรายการเคลื่อนไหวท่ีเปนปจจุบัน

ไมเกิน     1 เดือน  หรือสำเนา Statement  ของเงินฝากธนาคารประเภทกระแสรายวันซ่ึงมี

รายการเคลื่อนไหวท่ีเปนปจจุบันไมเกิน 1 เดือน  (สามารถปดตัวเลขยอดเงินได) 

 3.2.2 สำเนาบัตรประจำตัวผูเสียภาษี     

 3.2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบาน ผูมีอำนาจลงนาม       

 3.2.4 ใบทะเบียนพาณิชย   / หนังสือจดทะเบียนพาณิชย (ถามี) 

 3.2.5 เอกสารอ่ืน ๆ (ถามี) 

 

หมายเหตุ    ผูขาย/ผูรับจาง ลงนามพรอมรับรองสำเนาถูกตอง  

                โรงเรียนนำสงเอกสารประกอบ  สพม.ลพบุรี     จำนวน  2  ชุด 
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ขอสังเกตท่ีนาสนใจ 

1. การแนบหลักฐานขอเบิกเงิน 

 * แนบฉบับจริง หากจำเปนตองใชสำเนาในการขอเบิกใหรับรองสำเนาถูกตองและระบุวา

ฉบับจริงอยูท่ีใด 

2. สิทธิการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ หรือคาใชจายในการฝกอบรม 

 * เบิกไดเฉพาะวัน เดือน ป ท่ีไดรับอนุมัติใหเดินทางไปราชการ หรือจัดฝกอบรม อาทิเชน 

ไดรับอนุมัติใหเดินทางไปปฏิบัติราชการ ระหวางวันท่ี 7-8 กันยายน 2564 คาใชจายท่ีเกิดข้ึน ระหวางวันท่ี 

7-8 กันยายน 2564 เบิกไดตามสิทธิ หากมีคาใชจายท่ีเกิดข้ึนกอนและหลังวันท่ี 7-8 กันยายน 2564 ซ่ึงมี

สิทธิเบิกไดตามสิทธิ ตองไดรับการอนุมัติเพ่ิมเติมจากผูบังคับบัญชากอนจึงจะเบิกได 

3. การเดินทางไปราชการเพ่ือตรวจเย่ียม นิเทศ ติดตาม ประเมินผล สำนักงานเขตพ้ืนท่ี

การศึกษา/โรงเรียน 

 * ถือเปนการเดินทางไปราชการชั่วคราว หากผูเดินทางเกิดสิทธิตามพระราชกฤษฎีกา

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ก็สามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวได (เบี้ยเลี้ยง

เดินทาง คาท่ีพัก ลักษณะเหมาจาย หรือจายจริง และคาพาหนะ ตามสิทธิท่ีพึงจะไดรับ) 

4. การเดินทางไปราชการเพ่ือรวมการฝกอบรม หรือรวมงาน หรือเดินทางไปเพ่ือ

สังเกตการณฝกอบรม หรือสังเกตการณจัดงาน (ผูเกินทางมิไดเปนหนวยงานผูจัด

ฝกอบรม หรือจัดงาน) 

 * ถือเปนการไปรวมการฝกอบรม หรือรวมงาน หากเกิดสิทธิผูเดินทางสามารถใชสิทธเิบิก

คาใชจายในการเดินทางไปรวมการฝกอบรม หรือรวมงาน ตามหลักเกณฑคาใชจายในการฝกอบรม (เบี้ย

เลี้ยงเหมาจาย หักดวยม้ืออาหารถาผูจัดจัดอาหารให คาท่ีพักลักษณะจายจริงกรณีผูจัดไมจัดท่ีพักให คา

พาหนะตามสิทธิท่ีกระทรวงการคลังและ สพฐ. กำหนด) 

5. การเดินทางไปราชการเพ่ือประชุมหารือขาราชการ 

 * ถือเปนการเดินทางไปราชการชั่วคราว หากผูเดินทางเกิดสิทธิตามพระราชกฤษฎีกา

คาใชจายในการเดินทางไปราชการ ก็สามารถเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการชั่วคราวได (เบี้ยเลี้ยง

เดินทาง คาท่ีพัก ลักษณะเหมาจาย หรือจายจริง และคาพาหนะ ตามสิทธิท่ีพึงจะไดรับ) แมวาผูจัดประชุม

จะจัดอาหารให ก็ไมตองนำมาหักคาเบี้ยเลี้ยงแตอยางใด 

6. การนับเวลาเดินทางเพ่ือคำนวณเบิกเบ้ียเล้ียงเดินทาง 

 * นับ 24 ชั่วโมง เปน 1 วัน เศษท่ีเหลือเกิน 12 ชั่วโมง (12.01 ชั่วโมงข้ึนไป) นับเพ่ิมอีก 1 

วัน หากเศษท่ีเหลือไมเกิน 12 ชั่วโมง (12.00 ชั่วโมงพอดี) ไมนับเพ่ิมอีก 1 วัน ตองตัดท้ิง 
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7. การเบิกเงินชดเชยในการใชยานพาหนะสวนตัว 

 * ใหเบิกไดสำหรับการเดินทางไปราชการตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไป

ราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม สำหรับการเดินทางไปราชการเพ่ือรวมการฝกอบรมหรือรวมงาน

เบิกไมได เนื่องจากระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการจัด

ประชุมราชการระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และแกไขเพ่ิมเติม มิไดกำหนดใหเบิกจายได 

8. การเดินทางไปราชการโดยไดรับอนุมัติใหใชพาหนะสวนตัว 

 * การเลือกใชพาหนะสวนตัวสำหรับการเดินทางไปราชการ ตองใชตลอดเสนทางการ

เดินทางจะเลือกเดินทางเปนชวงๆ โดยชวงหนึ่งจะใชพาหนะสวนตัว อีกชวงหนึ่งจะใชพาหนะโดยสารประจำ

ทาง รถไฟ หรือเครื่องบินไมได 

9. การเดินทางไปราชการประจำสำนักงานแหงใหม 

 * การเบิกคาใชจายใหเบิก ณ สำนักงานแหงใหม กรณียายตามคำรองขอของตนเองเบิกไมได 

10. คาธรรมเนียมในการคืนบัตร หรือเปล่ียนบัตรโดยสาร 

 * เบิกไดเฉพาะกรณีท่ีสวนราชการเปนเหตุ (สวนราชการสั่งใหงด หรือใหเลื่อนการเดินทาง) 

11. การเบิกคาผานทางพิเศษ 

 * เบิกไดเฉพาะรถยนตของทางราชการ และรถยนตสวนตัวของขาราชการผูเลือกรับ

คาตอบแทนเหมาจายแทนการจัดหารถประจำตำแหนง สำหรับขาราชการผูมีสิทธิไดรถประจำตำแหนง           

โดยถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2553 

12. การเบิกคาอาหารในการประชุมราชการ 

 * กำหนดการประชุมราชการตองคาบเก่ียวกับม้ืออาหาร อาทิเชน กำหนดการประชุม

ระหวางเวลา 09.00 น. – 13.30 น. เบิกคาอาหารกลางวันได หากกำหนดการประชุมระหวางเวลา 09.00 น. – 

12.00 น. เบิกคาอาหารกลางวันไมได เนื่องจากเสร็จสิ้นการประชุมราชการแลว เปนตน 

13. การจายคาสมนาคุณวิทยากรในการฝกอบรมใหกับบุคลากรของมหาวิทยาลัยของรัฐซ่ึง

ออกนอกระบบ 

 * บุคลากรของมหาวิทยาลัยของรัฐซ่ึงออกนอกระบบถือเปนบุคลากรของรัฐ เนื่องจากยัง

อยูในกำกับของรัฐและไดรับเงินอุดหนุนจากรัฐ การจายคาสมนาคุณวิทยากรใหจายตามอัตราของบุคลากร

ของรัฐ 

14. การจายคาสมนาคุณวิทยากร ซ่ึงเปนผูรับบำนาญ 

 * ผูรับบำนาญถือเปนบุคคลภายนอก เบิกจายคาสมนาคุณวิทยากรไดตามระเบียบ

กระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 

และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 
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15. การเบิกคาเชาท่ีพักกรณีเดินทางไปเขารับการฝกอบรม 

 * กรณีผูจัดการฝกอบรมไมไดจัดท่ีพักให และผูเขารับการฝกอบรมจำเปนตองพักแรม          

ใหเบิกจายไดเทาท่ีจายจริง แตไมเกินอัตราคาเชาท่ีพัก ตามหลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการฝกอบรม         

ท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐานกำหนด (เบิกลักษณะเหมาจายไมได) 

16. การจายคาพาหนะใหกับผูเขารับการฝกอบรม จะจายในลักษณะเหมาจายเทาดันทุก

คนไดหรือไม 

 * การจายคาพาหนะไมวาจะเปนกรณีเดินทางไปราชการชั่วคราว หรือการเดินทางไป         

เพ่ือเขารับการฝกอบรม จะตองเบิกจายเท าท่ีจายจริง แตไม เกินสิทธิ ท่ี พึงจะไดรับตามระเบียบ                 

ท่ีกระทรวงการคลังกำหนด 

17. การเบิกคาเชาหองประชุม และคาเชาอุปกรณ สำหรับการฝกอบรม 

 * หลักเกณฑการเบิกคาใชจายในการจัดฝกอบรมท่ีสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน

พ้ืนฐานกำหนด ขอใหงดหรือหลีกเลี่ยง เนื่องจากขอเท็จจริงสวนใหญเจาของสถานท่ีใหบริการโดยไมเรียก

เก็บคาใชจาย แตหากจำเปนตองจาย เชน การฝกอบรมท่ีตองใชเปนหองปฏิบัติเก่ียวกับระบบคอมพิวเตอร 

ก็สามารถเบิกจายได  แตตองดำเนินการตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจัดซ้ือจัดจาง               

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม 

18. การเบิกคาเชาท่ีพัก กรณีเสร็จส้ินการอบรมแลวและไดรับคำส่ังใหอยูติดตอ

ประสานงานราชการอีก 1 วัน 

 * กรณีเสร็จสิ้นการอบรมแลวและจำเปนตองพักคางตอเพ่ือติดตอประสานงานราชการ

สามารถเบิกคาเชาท่ีพักไดตามพระราชกฤษฎีกาคาใชจายในการเดินทางไปราชการ โดยจะเลือกเบิก           

ในลักษณะเหมาจาย หรือจายจริงก็ได อาทิเชน เขารับการฝกอบรมระหวางวันท่ี 7-9 กันยายน 2564           

เสร็จสิ้นการฝกอบรมเวลา 16.00 น. และวันท่ี 10 กันยายน 2564 ไดรับคำสั่งใหอยูติดตอประสานงาน         

กับกรมบัญชีกลาง ฉะนั้น คืนวันท่ี 9 สามารถใชสิทธิเบิกในลักษณะเหมาจาย หรือลักษณะจายจริงก็ได 

19. การจัดการฝกอบรมสามารถจัดการประชุมผานระบบ VIEO Conference ไดหรือไม 

 * สามารถดำเนินการได  เนื่ องจากระเบี ยบกระทรวงการคลั งวาด วยค าใชจ าย                

ในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ไมได           

มีขอหามแตจะเบิกคาใชจายในการฝกอบรมไดเฉพาะผู ท่ีเขารับการฝกอบรม ณ หองท่ีมีการ VIEO 

Conference เทานั้น กรณีผูเขาฝกอบรมผานระบบดังกลาว นอกสถานท่ีจัด VIEO Conference จะเบิก

คาใชจายในการฝกอบรมไมได 

 ** อาทิ เชน  สพฐ. จัดอบรมการจัด ซ้ือจัดจ างผ านระบบ VIEO Conference ณ 

หองปฏิบัติการของ สพฐ. มีผูเขารวมฝกอบรม ณ หองปฏิบัติการ จำนวน 20 คน เชิญวิทยากรบรรยาย          

1 คน สำหรับผูเขารวมฝกอบรมของสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา หรือโรงเรียน รับฟงผานระบบดังกลาว ณ 
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สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/โรงเรียน สพฐ. ซ่ึงเปนหนวยงานผูจัดสามารถเบิกคาใชจายในการฝกอบรมได 

สำหรับสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา/โรงเรียนเบิกไมได 

20. กำหนดหลักสูตรจัดอบรมท่ีติดตอคาบเกี่ยวปงบประมาณ ถือเปนคาใชจาย

ปงบประมาณใด 

 * ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงินการ

เก็บรักษาเงิน และการนำเงินสงคลัง พ.ศ. 2562 กำหนดใหจายเงินยืมสำหรับการปฏิบัติราชการท่ีติดตอ

คาบเก่ียวจากปงบประมาณปจจุบันไปถึงงบประมาณถัดไป ใหเบิกเงินยืมงบประมาณในปปจจุบัน โดยให 

ถือวาเปนรายจายของงบประมาณปปจจุบัน โดยใหใชจายเงินยืมคาบเก่ียวปงบประมาณถัดไปได 

  ** กรณีการเดินทางไปราชการ ไมเกิน 90 วัน นับแตวันท่ีเริ่มตนปงบประมาณใหม และ 

 ** กรณีอ่ืน ไมเกิน 30 วัน นับแตวันเริ่มตนปงบประมาณใหม 

 ฉะนั้น หากกำหนดหลักสูตรจัดอบรมท่ีติดตอคาบเก่ียวปงบประมาณปจจุบันและ

ปงบประมาณถัดไป และไดรับเงินยืมเพ่ือการดังกลาวไวในปงบประมาณปจจุบันไวแลว ใหถือเปนคาใชจาย

ปงบประมาณปจจุบนั 

 ** อาทิเชน กำหนดหลักสูตรอบรม วันท่ี 29 กันยายน 2564 – วันท่ี 4 ตุลาคม 2564 

และไดรับเงินยืมแลวในวันท่ี 28 กันยายน 2564 สามารรถดำเนินการใชจายจากเงินยืมได โดยถือเปน

คาใชจายในปงบประมาณ 2564 

21. กำหนดหลักสูตรจัดอบรมคาบเกี่ยวปงบประมาณ โดยแบงเปน 2 กิจกรรม เบิกได

หรือไม 

 * เบิกไดถาท้ัง 2 กิจกรรมอยูในชวงเวลาท่ีติดตอและคาบเก่ียวจากปงบประมาณปจจุบันไป

ถึงปงบประมาณถัดไป และไดรับเงินยืมไวในปงบประมาณปจจุบันไปแลว 

 ** อาทิเชน กำหนดหลักสูตรอบรมระหวางวันท่ี 29 กันยายน 2564 – วันท่ี 10 ตุลาคม 

2564 โดยแบงเปน 2 กิจกรรม กิจกรรมท่ี 1 ระหวางวันท่ี 29 กันยายน 2564 – วันท่ี 2 ตุลาคม 2564 และ

กิจกรรมท่ี 2 ระหวางวันท่ี 8 – 10 ตุลาคม 2564 โดยไดรับเงินยืมใน วันท่ี 28 กันยายน 2564 แลว 

                กรณีดังกลาว กิจกรรมท่ี 1 สามารถเบิกเปนคาใชจายในปงบประมาณ 2564 โดยใชจาย

จากเงินยืมดังกลาวได สำหรับกิจกรรมท่ี 2 ไมถือเปนการจัดติดตอคาบเก่ียวปงบประมาณปจจุบันแตถือเปน

คาใชจายในปงบประมาณ 2565 จะใชจายจากเงินยืมท่ีไดรับไมได 

22. ขาราชการบรรจุใหม ยังไมผานการทดลองงาน ไปราชการไดหรือไม และเบิกคาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการอยางไร 

 * หากไดรับคำสั่งจากผูบังคับบัญชาอนุมัติใหเดินทางไปราชการ และเกิดสิทธิ ก็สามารถ

เบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการไดตามสิทธิ 
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23. ใบเสรจ็รับเงินคาน้ำมันเช้ือเพลิงท่ีพิมพออกมาจากเครื่องอัตโนมัติ จะใชเปนหลักฐาน

ประกอบการขอเบิกไดหรือไม 

* เบิกได หากใบเสร็จรับเงินฉบับนั้นมีสาระสำคัญครบท้ัง 5 รายการ 

  ** ชื่อ สถานท่ีอยู หรือท่ีทำการของผูรับเงิน 

  ** วัน เดือน ป ท่ีรับเงิน 

  ** รายการแสดงการรับเงิน ระบุวาคาอะไร 

  ** จำนวนเงินท้ังตัวเลขและตัวอักษร 

  ** ลายมือชื่อผูรับเงิน 

24. คาลงทะเบียนสำหรับการฝกอบรม หนวยงานผูจัดกำหนดใหจายคาลงทะเบียนภายใน

เดือนสิงหาคม 2564 โดยกำหนดการฝกอบรมระหวางเดือนสิงหาคม – เดือน

พฤศจิกายน 2564 ซ่ึงมีการอบรมเปนชวงๆ คาลงทะเบียนท่ีจายไปจะถือเปนคาใชจาย

ของปงบประมาณใด 

 * ถือเปนคาใชจายปงบประมาณ พ.ศ. 2564 ซ่ึงตองยื่นขอเบิกเงินภายในปงบประมาณ

พ.ศ. 2564  
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แบบฟอรมตรวจสอบรายการ  (Check list) 

 1. หลักฐานประกอบการยืมเงินราชการ/เงินทดรองราชการ 64  

 2. หลักฐานประกอบการสงใชเงินยืมราชการ 65 

 3. หลักฐานประกอบการเบิก “คาใชจายในการประชุม” 66 

 4. หลักฐานประกอบการเบิก “คาใชจายเดินทางไปราชการ” 67 

 5. หลักฐานประกอบการเบิก “คาการศึกษาบุตร” 68 

 6. หลักฐานประกอบการเบิก “คารักษาพยาบาล” 69 

 7. การรับ – นำสงรายไดแผนดิน/เงินค้ำประกันสัญญา  70  

 8. ถอนเงินค้ำประกันสัญญา 71 

 9. หลักฐานประกอบการเบิก “คาจัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ โดยวิธี e-bidding” 72 

 10. หลักฐานประกอบการเบิก “คาจางงานกอสราง/งานปรับปรุงซอมแซม โดยวิธี e-bidding 74 

  สำหรับการเบิกงวดเดียว หรือเบิกงวดท่ี 1”  

 11. หลักฐานประกอบการเบิก “คาจางงานกอสราง/งานปรับปรุงซอมแซม โดยวิธี e-bidding 76 

  สำหรับการเบิกงวดท่ี 2 ถึง งวดสุดทาย”  

 12. หลักฐานประกอบการเบิก “คาจัดซ้ือจัดจาง สำหรับการจัดซ้ือจัดจางไมเกิน 5,000 บาท”  77 

 13. หลักฐานประกอบการเบิก “คาจัดซ้ือจัดจาง สำหรับการจัดซ้ือจัดจาง  78 

  5,000 – 499,999 บาท” 

 14. หลักฐานประกอบการเบิก “คาจัดซ้ือจัดจาง” ตามหนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัย 81 

  การจัดซ้ือจัดจาง ว.119 / ว.179 / คาเชาบริการสัญญาอินเทอรเน็ต 

 15. หลักฐานประกอบการเบิก “คาจางเหมาบริการบุคคลผูปฏิบัติงานใหราชการ” 82 
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(ตัวอยาง) 

แบบฟอรมตรวจสอบรายการ  (Check list)  

หลักฐานประกอบการยืมเงินราชการ/เงินทดรองราชการ 

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

คําช้ีแจง 1. แบบฟอรมนี้ใชตรวจเอกสารเพ่ือเบิกจายเงินกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลพบุรี 

 2.  โปรดทําเครื่องหมาย () เพ่ือระบุเอกสารประกอบท่ีใชในการเบิก 

      กรณีการยืม  เงินยืมราชการ  จํานวน..............ชุด   จํานวนเงิน......................บาท  

    เงินทดรองราชการ  จํานวน..............ชุด   จํานวนเงิน......................บาท 

    

ผูรับผิดชอบงาน...................................................................................เบอรติดตอ........................................................... 

 

ท่ี 
Check 

list 
หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

1.  หนังสือนําสง  

2.  บันทึกขอความขออนุมัติยืมเงิน 

3.  สัญญายืมเงิน จํานวน 2 ฉบับ โดยลงลายมือชื่อผูยืมและผูรับเงินใหครบถวน 

4.  ประมาณการคาใชจายใหใกลเคียงความจริงมากท่ีสุด 

5.  สําเนาโครงการตางๆท่ีไดรับอนุมัติ 

5.  หนังสือเชิญประชุม/กําหนดการ/คําสั่ง /ประกาศ/Google Maps 

6.  แบบแจงขอมูลการรับเงินโอนผานระบบ KTB Corporate Online 

7.  สําเนาบัญชีธนาคาร(ผูยืม) 

หมายเหตุ : สัญญาการยืมเงิน จํานวน 2 ฉบับ (ตามแบบฟอรมหนาหลัง) ยืมเงินเกิน 500,000.00 บาท ใชผูยืม 2 คน              

ยืมเงินเกิน 1,000,000.00 บาท ใชผูยืม 3 คน 

ผลการตรวจสอบเอกสาร    ถูกตอง    ไมถูกตอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ผูตรวจสอบเอกสาร 

 

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

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

       ตําแหนง........................................... 

       วันท่ี.................................................. 

       โทร. ................................................ 

 

ผูรับรองการตรวจสอบเอกสาร 

 

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

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

      ผูอํานวยการ........................................... 

      วันท่ี........................................................ 

 

 

แบบ Check ยืมเงิน 
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(ตัวอยาง) 

 

แบบฟอรมตรวจสอบรายการ  (Check list)  

หลักฐานประกอบการ สงใชเงินยืมราชการ 

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

คําช้ีแจง 1. แบบฟอรมนี้ใชตรวจเอกสารเพ่ือเบิกจายเงินกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา ลพบุรี 

 2.  โปรดทําเครื่องหมาย () เพ่ือระบุเอกสารประกอบท่ีใชในการเบิก 

      กรณีการยืม  สงใชเงินยืมราชการ   จํานวน........... ...........ชุด  

        ตามสัญญายืมเลขท่ี.............................. จํานวน.......................บาท  

ผูรับผิดชอบงาน......................................................................................เบอรติดตอ........................................................ 

 

ท่ี 
Check 

list 
หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

1.  หนังสือนําสง  

2.  สําเนา บันทึกขอความขออนุมัติยืมเงิน 

3.  สําเนา สัญญายืมเงิน จํานวน 2 ฉบับ โดยลงลายมือชื่อผูยืมและผูรับเงินใหครบถวน 

4.  สําเนา ประมาณการคาใชจายใหใกลเคียงความจริงมากท่ีสุด 

5.  สําเนาโครงการตางๆท่ีไดรับอนุมัติ 

5.  สําเนา หนังสือเชิญประชุม/กําหนดการ/คําสั่ง /ประกาศ/Google Maps 

6.  สําเนา แบบแจงขอมูลการรับเงินโอนผานระบบ KTB Corporate Online 

7.  สําเนา บัญชีธนาคาร(ผูยืม) 

8.  หลักฐานการจายเงิน ใบเสร็จรับเงิน / ใบสําคัญรับเงิน / ใบรับรองแทนใบเสรจ็รับเงิน บก.111 

9.  อ่ืนๆ (ถามี) โปรดระบ.ุ................................................................................................................. 

หมายเหตุ : สัญญาการยืมเงิน จํานวน 2 ฉบับ (ตามแบบฟอรมหนาหลัง) ยืมเงินเกิน 500,000.00 บาท ใชผูยืม 2 คน              

ยืมเงินเกิน 1,000,000.00 บาท ใชผูยืม 3 คน 

ผลการตรวจสอบเอกสาร    ถูกตอง    ไมถูกตอง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

ผูตรวจสอบเอกสาร 

 

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

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

       ตําแหนง .................................................... 

       วันท่ี.................................................. 

       โทร. ................................................ 

 

ผูรับรองการตรวจสอบเอกสาร 

 

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

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

      ผูอํานวยการ........................................... 

      วันท่ี........................................................ 

 

แบบ Check สงใชเงินยืม 
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(ตัวอยาง)

แบบฟอรมตรวจสอบรายการ  (Check list)  

หลักฐานประกอบการเบิก “คาใชจายในการประชุม” 

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

คําช้ีแจง  1. แบบฟอรมนี้ใชตรวจเอกสารเพ่ือเบิกจายเงินกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

   2.  โปรดทําเครื่องหมาย () เพ่ือระบุเอกสารประกอบท่ีใชในการเบิก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา......................................................................................................................... 

ชื่อโครงการ.....................................................................................................................จํานวนเงิน.........................บาท 

ผูรับผิดชอบงาน...............................................................................เบอรติดตอ............................................................... 

 

ท่ี 
Check 

list 
หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

1.  หนังสือนําสง  

2.  บันทึกขออนุมัติจัดการประชุม  

3.  ขออนุมัติเบิกคาใชจายในการประชุม 

4.  หนังสือเชิญประชุม พรอมระเบียบวาระในการประชุมและรายงานการประชุม 

5.  รายชื่อผูเขารับการประชุม 

6.  ใบเสร็จรับเงิน / ใบสําคัญรับเงินพรอมสําเนาบัตรประชาชนของผูขาย 

7.  หนังสือเรื่องการโอนเงินเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ 

8.  เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (ถามี)  

หมายเหตุ :  เอกสารที่เปน“สําเนา”ใหรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน 

     

ผลการตรวจสอบเอกสาร    ถูกตอง    ไมถูกตอง 

 

ผูตรวจสอบเอกสาร 
 

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

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

       ตําแหนง........................................... 

       วันท่ี.................................................. 

       โทร. ................................................ 

 

ผูรับรองการตรวจสอบเอกสาร 
 

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

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

      ผูอํานวยการ........................................... 

      วันท่ี........................................................ 

 

แบบ Check คาใชจาย

ในการประชุม 
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(ตัวอยาง)

แบบฟอรมตรวจสอบรายการ  (Check list)  

หลักฐานประกอบการเบิก “คาใชจายเดินทางไปราชการ” 

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

คําช้ีแจง  1. แบบฟอรมนี้ใชตรวจเอกสารเพ่ือเบิกจายเงินกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

   2.  โปรดทําเครื่องหมาย () เพ่ือระบุเอกสารประกอบท่ีใชในการเบิก 

สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา......................................................................................................................... 

ชื่อโครงการ.................................................................................................................จํานวนเงิน.............................บาท 

ผูรับผิดชอบงาน...............................................................................เบอรติดตอ............................................................... 

 

ท่ี 
Check 

list 
หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

1.  หนังสือนําสง  

2.  บันทึกขออนุมัติเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ  

3.  หนังสือขออนุญาตเดินทางไปราชการ/ฝกอบรม/ประชุม 

หนังสือขอเชิญประชุม (กรณีไมใชการเดินทางไปราชการตามภารกิจปกต)ิ  

4.  หนังสือคําสั่งใหเดินทางไปราชการ 

5.  แบบเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ แบบ 8708 (2 สวน) 

6.  ใบเสร็จรับเงิน (คาพาหนะ/คาท่ีพัก/เบี้ยเลี้ยง/อ่ืน ๆ)   

7.  หนังสือเรื่องการโอนเงินเปลี่ยนแปลงเงินจัดสรรงบประมาณ 

8.  เอกสารอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของ (ถามี) เชน ภาพระยะทางในแผนท่ี Google Map สําเนาทะเบียนรถ 

หมายเหตุ :  เอกสารที่เปน“สําเนา”ใหรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน 

     

ผลการตรวจสอบเอกสาร    ถูกตอง    ไมถูกตอง 

 

ผูตรวจสอบเอกสาร 
 

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

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

       ตําแหนง........................................... 

       วันท่ี.................................................. 

       โทร. ................................................ 

 

ผูรับรองการตรวจสอบเอกสาร 
 

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

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

      ผูอํานวยการ........................................... 

      วันท่ี........................................................ 

 

แบบ Check คาใชจาย

ในการเดินทางไปราชการ 
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(ตัวอยาง) 

 

แบบฟอรมตรวจสอบรายการ  (Check list)  

หลักฐานประกอบการเบิก “คาการศึกษาบุตร” 

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

คําช้ีแจง  1. แบบฟอรมนี้ใชตรวจเอกสารเพ่ือเบิกจายเงินกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 2. โปรดทําเครื่องหมาย () เพ่ือระบุเอกสารประกอบท่ีใชในการเบิก 

ผูรับผิดชอบงาน                                     โรงเรียน                                 เบอรติดตอ                          . 

 

ท่ี 
Check 

list 
หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

1.  หนังสือนําสง  

2.  งบหนาใบสําคัญคาการศึกษาบุตร (แบบ 7222) 

3.  ทะเบียนคุมเบิกเงินสวัสดิการคาการศึกษาบุตรของโรงเรียน 

4.  ใบเบิกเงินเก่ียวกับสวัสดิการการศึกษาบุตร (แบบ 7223) 

5.  ใบเสร็จรับเงินคาการศึกษาของสถานศึกษา  

6.  ประกาศของสถานศึกษาอนุญาตใหเรียกเก็บเงินบํารุงการศึกษาของสถานศึกษารัฐบาล/เอกชน 

และหนังสืออนุญาตใหใชลายเซ็นอิเล็กทรอนิกสในใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา (ถามี) 

7.  สําเนาทะเบียนหยา 

8.  แบบหนังสือแจงการใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการ (แบบ 7125)  กรณีหยาหรือแยกกันอยูโดยไมได

หยากันตามกฎหมาย 

9.  อ่ืนๆ                                                                                                           . 

หมายเหตุ :  เอกสารที่เปน“สําเนา”ใหผูเบิกรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน 

 

 

 

ผลการตรวจสอบเอกสาร    ถูกตอง    ไมถูกตอง 

 

ผูตรวจสอบเอกสาร 

 

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

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

       ตําแหนง........................................... 

       วันท่ี.................................................. 

       โทร. ................................................ 

 

ผูรับรองการตรวจสอบเอกสาร 

 

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

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

  ผูอํานวยการโรงเรียน.................................................. 

            วันท่ี........................................................ 

Check list เบิกคาการศึกษาบุตร 
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(ตัวอยาง)

 

แบบฟอรมตรวจสอบรายการ  (Check list)  

หลักฐานประกอบการเบิก “คารักษาพยาบาล” 

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

คําช้ีแจง  1. แบบฟอรมนี้ใชตรวจเอกสารเพ่ือเบิกจายเงินกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 2. โปรดทําเครื่องหมาย () เพ่ือระบุเอกสารประกอบท่ีใชในการเบิก 

ผูรับผิดชอบงาน                                     โรงเรียน                                 เบอรติดตอ                          . 

 

ท่ี 
Check 

list 
หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

1.  หนังสือนําสง  

2.  หนางบใบสําคัญเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล (แบบ 7136) 

3.  ใบเบิกเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล  (แบบ 7131) 

4.  ใบเสร็จรับเงิน (ทุกแผนท่ีโรงพยาบาลใหมา) 

5.  ใบรับรองรายการยาและอวัยวะเทียมท่ีไมมีจําหนายในสถานพยาบาล (แบบ 7135) (ถามี) 

6.  แบบแจงการขอสิทธิรับเงินคารักษาพยาบาลกรณีบุตรซ่ึงเปนเด็กแรกเกิด (แบบ 7141) (ถามี) 

7.  แบบหนังสือแจงการใชสิทธิเบิกเงินสวัสดิการ (แบบ 7125) กรณีหยาหรือแยกกันอยูโดยไมได

หยากันตามกฎหมาย (ถามี) 

8.  สําเนาทะเบียนหยา  

9.  หนังสือรับรองการใชยานอกบัญชียาหลักแหงชาติ (ถามี) 

10.  ใบประเมินคัดแยกผูปวยฉุกเฉิน (กรณี ผูปวยใน ร.พ.เอกชน)  (ถามี) 

11.  อ่ืนๆ                                                                                                           . 

หมายเหตุ : เอกสารที่เปน“สําเนา”ใหผูเบิกรับรองสําเนาถูกตองทุกแผน 

                                                                                                                                                       

ผลการตรวจสอบเอกสาร    ถูกตอง    ไมถูกตอง 

 

ผูตรวจสอบเอกสาร 

 

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

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

       ตําแหนง........................................... 

       วันท่ี.................................................. 

       โทร. ................................................ 

 

ผูรับรองการตรวจสอบเอกสาร 

 

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

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

  ผูอํานวยการโรงเรียน.................................................. 

            วันท่ี........................................................ 

 

Check list เบิกคารักษาพยาบาล 
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(ตัวอยาง)
 

 

แบบฟอรมตรวจสอบรายการ  (Check list)  

รับ – นําสงเงินรายไดแผนดิน / เงินค้ําประกันสัญญา 

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

คําช้ีแจง  1. แบบฟอรมนี้ใชตรวจเอกสาร รับ – นําสงเงินรายไดแผนดิน / เงินประคํ้าประกันสัญญา กับสํานักงานเขต

      พ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

   2.  โปรดทําเครื่องหมาย () เพ่ือระบุประเภทเอกสาร 
   

1. เงินรายไดแผนดิน  

  เงินปเกาสงคืน    จํานวน..............ชุด  

  ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร   จํานวน..............ชุด  

  ขายพัสดุชํารุด    จํานวน..............ชุด  

 

2. เงินค้ําประกันสัญญา 

   เงินคํ้าประกันสัญญา              จํานวน..............ชุด  

หมายเหตุ : 1. เอกสารที่เปน“สําเนา”ใหรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนโดยผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูรักษาราชการการแทน 

ผูรับผิดชอบงาน............................................................................เบอรติดตอ.................................................... 

ผลการตรวจสอบเอกสาร    ถูกตอง    ไมถูกตอง 
 

ผูตรวจสอบเอกสาร 

 

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

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

     ตําแหนง........................................... 

      วันท่ี.................................................. 

     โทร. ................................................ 

 

ผูรับรองการตรวจสอบเอกสาร 

 

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

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

        ผูอํานวยการ..................................................... 

              วันท่ี........................................................ 

ท่ี Check list เงินรายไดแผนดิน 

1.  หนังสือนําสง  

2.  ใบแจงการชําระเงิน / ใบ Pay In เงินรายไดแผนดิน 

3.  ใบนําฝาก เงินรายไดแผนดิน 

ท่ี Check list หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

1.  หนังสือนําสง  

2.  ใบแจงการชําระเงิน / ใบ Pay In เงินฝากคลัง เงินคํ้าประกันสัญญา 

3.  ใบนําฝาก เงินฝากคลัง เงินคํ้าประกันสัญญา 

4.  สมุดคูฝาก 

5.  สําเนา สัญญา 

เงินรายไดแผนดิน / เงินคํ้าประกันสัญญา 
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(ตัวอยาง) 

 

 

แบบฟอรมตรวจสอบรายการ  (Check list)  

ถอนเงินค้ําประกันสัญญา 

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

คําช้ีแจง  1. แบบฟอรมนี้ใชตรวจเอกสาร ถอนเงินประคํ้าประกันสัญญา กับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษา

      ลพบุร ี

 2. โปรดทําเครื่องหมาย () เพ่ือระบุประเภทเอกสาร  

 

ถอนเงินค้ําประกันสัญญา 

หมายเหตุ : 1. เอกสารที่เปน“สําเนา”ใหรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนโดยผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูรักษาราชการการแทน 

ผูรับผิดชอบงาน............................................................................เบอรติดตอ.................................................... 

ผลการตรวจสอบเอกสาร    ถูกตอง    ไมถูกตอง 
 

ผูตรวจสอบเอกสาร 

 

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

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

     ตําแหนง........................................... 

      วันท่ี.................................................. 

     โทร. ................................................ 

 

ผูรับรองการตรวจสอบเอกสาร 

 

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

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

        ผูอํานวยการ..................................................... 

              วันท่ี........................................................ 

 

ท่ี Check list หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

1.  หนังสือแจงขอถอนประกันสัญญา          

2.  ใบเบิกถอนเงินประกันสัญญา * 2  ฉบับ              

3.  สําเนา สัญญาซ้ือ/จาง         

4.  สําเนา ใบตรวจรับ/ใบสงของ/ใบสงมอบงาน   

5.  บันทึกการตรวจสอบความชํารุดบกพรอง             

6.  สําเนา หนาสมุดบัญชีเงินฝากธนาคารและรายการเคลื่อนไหว         

7.  ทะเบียนคุมสมุดคูฝาก    

8.  แบบแจงขอมูลการรับเงินโอนผานระบบ KTB Corporate Online   

9.  สําเนาบัตรประชาชน 

10.  สําเนา ใบเสร็จท่ีทาง สพม.สหอท.ออกใหโรงเรียน และทางโรงเรียนออกใหผูรับจาง 

ถอนเงินคํ้าประกันสัญญา 
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(ตัวอยาง) 

แบบฟอรมตรวจสอบรายการ  (Check list) 

หลักฐานประกอบการเบิก “คาจัดซ้ือวัสดุ / ครุภัณฑ โดยวิธี e-bidding”  

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

คําช้ีแจง  1. แบบฟอรมนี้ใชตรวจเอกสารเพ่ือเบิกจายเงินกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  

 2. โปรดทําเครื่องหมาย () เพ่ือระบุเอกสารประกอบท่ีใชในการเบิก 

 

โรงเรียน........................................................................สังกัด.......................................... 

โครงการจัดซ้ือ................................................................................................................. 

จํานวนเงินตามสัญญาซ้ือขาย ...............................................................................บาท 

ผูรับผิดชอบงาน..............................................................เบอรติดตอ.............................. 
 

ท่ี 
Check 

list 
หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

1.  หนังสือนําสงขอเบิกเงิน 

2.  สําเนา บันทึกขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง ลงชื่อ (เจาหนาท่ี

พัสดุ / หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ / ผอ.ลงนามเห็นชอบ) 

3.   สําเนา คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง  

4.  สําเนา บันทึกรายงานผลของคณะกรรมการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง  (กรรมการ

ทุกคนลงนาม ผานเจาหนาท่ี หัวหนาเจาหนาท่ี ใหผูอํานวยการอนุมัติ )  พรอมแนบเอกสารดังนี้ 

1. รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง กรรมการทุกคนลงนาม 

2. บันทึกขออนุมัติไมใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ หรือจะใช หรือใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ 

    ไมครบรอยละ 60 (ตามหนังสือเวียน ว.78 )  กรรมการทุกคนลงนาม   

    (บันทึกฉบับนี้จะแนบกับบันทึกรายงานการจัดทํารายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง) 

5.  สําเนา  ตารางแสดงวงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายการจัดซ้ือจัดจาง 

          ท่ีมิใชงานกอสราง   (แบบ บก.06)   

6.  สําเนา   บันทึกขอความรายงานขอจัดซ้ือโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส e-bidding 

 (เปนเอกสารจากระบบ e-GP ซ่ึงมีการลงลายมือชื่อตามลําดับข้ันตอนของผูท่ีเก่ียวของท้ังหมดตาม

ระเบียบ)  

7.  สําเนา คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล+คณะกรรมการตรวจรับ (เปนเอกสารจากระบบ e-GP 

ซ่ึงมีการลงลายมือชื่อตามลําดับข้ันตอนของผูท่ีเก่ียวของท้ังหมดตามระเบียบ)  

8.  สําเนา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและเอกสารประกวดราคา (เปนเอกสารจากระบบ e-GP 

ซ่ึงมีการลงลายมือชื่อตามลําดับข้ันตอนของผูท่ีเก่ียวของท้ังหมดตามระเบียบ)  

9.  สําเนา  บันทึกขอความรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ประกวดราคาตาม

โครงการ (ทําบันทึกนอกระบบ e-GP) เนื่องจากในระบบไมมีให) คณะกรรมการพิจารณาผลลงลายมือ

ชื่อ ผานเจาหนาท่ี หัวหนาเจาหนาท่ีและผูอํานวยการตามลําดับ 

แบบ Check พัสดุ 5 
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งานจัดซ้ือวัสดุ/ครุภัณฑ   วิธี e-bidding  (ตอ) 
 

ท่ี Check 

list 

หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

10.  สําเนา  บันทึกรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซ้ือสั่งจาง โดยใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุบันทึก

เสนอผูอํานวยการโรงเรียนอนุมัติ (เปนเอกสารจากระบบ e-GP ซ่ึงมีการลงลายมือชื่อตามลําดับข้ันตอน

ของผูท่ีเก่ียวของท้ังหมดตามระเบียบ) 

11.  สําเนา   ใบเสนอราคาเฉพาะของผูท่ีชนะการเสนอราคา (จากระบบ e-GP) 

12.  สําเนา   ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา (จากระบบ e-GP) 

13.  สําเนา   หนังสือแจงผูชนะการเสนอราคามาลงนามในสัญญา 

14.  สําเนา   สัญญาซ้ือขาย พรอมเอกสารแนบทาย 

15.  ฉบับจริง  ใบสงมอบสงของ /ใบวางบิล / ใบแจงหนี้ /ใบกํากับสินคา 

16.  ฉบับจริง  ใบตรวจรับ พิมพจากระบบ e-GP 

17.  ฉบับจริง รูปภาพวัสด/ุครุภัณฑท่ีสงมอบใหคณะกรรมการตรวจรับทุกคนลงลายมือชื่อท่ีรูปภาพ   

18.  ฉบับจริง บันทึกขอความทราบผลการตรวจรับและอนุมัติเบิกจายเงิน 

19.  หนาสมุดบัญชีและรายการเคลื่อนไหวลาสุดภายในเดือนท่ีมีการสงเบิก 

(เปนเอกสารท่ีสําคัญในการสงเพ่ือขออนุมัติเงินจากคลังจังหวัด) 
 

หมายเหตุ : 1. เอกสารท่ีเปน“สําเนา”ใหรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนโดยผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูรักษาราชการการแทน 

    2. เอกสารข้ันตอนใดในระบบ e-GP ไมมีเอกสารตามแจง ใหโรงเรียนจัดทําเอกสารดังกลาวเพ่ิมเติมใหครบถวน 

ผลการตรวจสอบเอกสาร    ถูกตอง    ไมถูกตอง 
 

ผูตรวจสอบเอกสาร 

 

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

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

       ตําแหนง........................................... 

       วันท่ี.................................................. 

       โทร. ................................................ 

 

ผูรับรองการตรวจสอบเอกสาร 

 

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

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

      ผูอํานวยการ...................................... 

      วันท่ี.................................................. 

 

แบบ Check พัสดุ 5 
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(ตัวอยาง)

แบบฟอรมตรวจสอบรายการ  (Check list) 

หลักฐานประกอบการเบิก “คาจางงานกอสราง/งานปรับปรุงซอมแซม โดยวิธี e-bidding”  

“ สําหรับการเบิกงวดเดียว หรือ เบิกงวดท่ี 1 ” 

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

คําช้ีแจง  1. แบบฟอรมนี้ใชตรวจเอกสารเพ่ือเบิกจายเงินกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  

 2. โปรดทําเครื่องหมาย () เพ่ือระบุเอกสารประกอบท่ีใชในการเบิก 

โรงเรียน........................................................................สังกัด............................................................. 

โครงการกอสราง/ปรับปรุงซอมแซม................................................................................................... 

จํานวนเงินตามสัญญาจาง ............................................บาท 

ผูรับผิดชอบงาน...................................................................เบอรติดตอ.............................................. 
 

ที่ 
Check 

list 
หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

1.  หนังสือนําสงขอเบิกเงิน 

2.  สําเนา บันทึกขอแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง และรางขอบเขตงาน TOR ลงชื่อ (เจาหนาที่พัสดุ / 

หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ  / ผอ.ลงนามเห็นชอบ) 

3.  สําเนา คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลางและรางขอบเขตงาน TOR  

4.  สําเนา บันทึกรายงานผลของคณะกรรมการกําหนดราคากลาง และรางขอบเขตงาน TOR  

(กรรมการทุกคนลงนาม ผานเจาหนาที่และหัวหนาเจาหนาที่ใหผูอํานวยการอนุมัติ ) 

5.  
 
 

 
 

 

สําเนา ใบปริมาณงานและราคา  ปร.4 , 5 และ 6 กรรมการทุกคนลงนาม 

สําเนา แบบรูปรายการ (ถามี)  กรรมการทุกคนลงนาม 

สําเนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและรายละเอียดคาใชจายการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงาน       

กอสราง (แบบ บก.06) งานปรับปรุงซอมแซม 

สําเนา ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลางในงานจางกอสราง (แบบ บก.01)  งานกอสราง 

6.  สําเนา บันทึกขอความรายงานขอจัดจาง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส e-bidding  (เปนเอกสารจาก

ระบบ e-GP ซึ่งมีการลงลายมือชื่อตามลําดับข้ันตอนของผูที่เก่ียวของทั้งหมด ตามระเบียบ)  

7.  สําเนา  คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการพิจารณาผล + คณะกรรมการตรวจรับ + ควบคุมงาน(ถาม)ี  (เปนเอกสาร

จากระบบ e-GP ซึ่งมีการลงลายมือชื่อตามลําดับข้ันตอนของผูที่เก่ียวของทั้งหมด ตามระเบียบ) 

8.  สําเนา ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกสและเอกสารประกวดราคา (เปนเอกสารจากระบบ e-GP ซึ่งมี

การลงลายมือชื่อตามลําดับข้ันตอนของผูที่เก่ียวของทั้งหมด ตามระเบียบ) 

9.  สําเนา บันทึกขอความรายงานผลการพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ประกวดราคาตามโครงการ 

(ทําบันทึกนอกระบบ e-GP) เนื่องจากในระบบไมมี  กรรมการทุกคนลงนาม  ผานเจาหนาที่  หัวหนาเจาหนาที  

เสนอผูอํานวยการตามลําดับ 

10.  สําเนา บันทึกรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง โดยใหหัวหนาเจาหนาที่พัสดุบันทึกเสนอ

ผูอํานวยการโรงเรียนอนุมัติ  (เปนเอกสารจากระบบ e-GP ซึ่งมีการลงลายมือชื่อตามลําดับข้ันตอนของผูที่

เก่ียวของทั้งหมดตามระเบียบ) 

แบบ Check พัสดุ 4 
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งานกอสราง/งานปรับปรุงซอมแซม  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส (e-bidding) (ตอ) 
 

ที่ 
Check 

list 
หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

11.  สําเนา ใบเสนอราคาเฉพาะของผูที่ชนะการเสนอราคา (จากระบบ e-GP) 

12.  สําเนา ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา (จากระบบ e-GP) 

13.  สําเนา หนังสือแจงผูชนะการเสนอราคามาลงนามในสัญญา 

14.  สําเนา  สัญญาจาง (จากระบบ e-GP) พรอมแนบเอกสารที่เกี่ยวของกับสัญญาทั้งหมด (นําไปสลักหลังตีตรา

สารที่สรรพากร ) เลือกรูปแบบของสัญญาดังนี ้

    2.1 สัญญาจางกอสราง ใชกับงานที่เปนการกอสราง มีการกระทบตอโครงสรางหลัก ตอเติมจากโครงสรางหลั 

    2.2 สัญญาจางทําของ ใชกับงานจางที่ไมใชกอสราง การปรับปรุงซอมแซมไมไดกระทบตอโครงการหลัก 

เชนปูพื้นกระเบื้อง เปลี่ยนชักโคกหองน้ํา ทาสีอาคาร เปลี่ยนประต-ูหนาตาง เปนตน 

15.  ฉบับจริง ใบสงมอบงานของผูรับจาง งวดที่ ............ ลงรับตามระบบ 

16.  ฉบับจริง ใบตรวจรับ (จากระบบ e-GP ) งวดที่ ............ พรอมแนบภาพถาย  (กรรมการตรวจรับเซ็นทุกคน) 

17.  ฉบับจริง บันทึกขอความทราบผลการตรวจรับและอนุมัติเบิกจายเงิน 

18.  ฉบับจริง บันทึกคุมงาน (ถามี)  -  สงเบิกงวดเดียว หรือ งวดที่ 1 ตั้งแตวันที่ปฏิบัติงานถึงวันที่สงมอบ 

19.  ฉบับจริง ตารางการจัดทําแผนการใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก 1 )   (พัสดุทั้งสัญญา) 

ตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ว.78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 

20.  ฉบับจริง ตารางการจัดทําแผนการใชเหล็กที่ผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก 2 )  

(เหล็กที่ใชทั้งหมดตามสัญญา) ตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ว.78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565  

(งานที่ดําเนินการไมมีงานเหล็ก ไมตองจัดทํา) 

21.  ฉบับจริง ตารางรายงานการใชพัสดทุี่ผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก 3 ) 

ตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ว.78 ลงวันที่ 31 มกราคม 2565 (คณะกรรมการตรวจรับจัดทําเสนอไป

พรอมกับใบตรวจรับพัสด)ุ 

22.  หนาสมุดบัญชีและรายการเคลื่อนไหวลาสุดภายในเดือนที่มีการสงเบิก 

(เปนเอกสารที่สําคัญในการสงเพ่ือขออนุมัติเงินจากคลังจังหวัด) 

หมายเหตุ :  1. เอกสารท่ีเปน“สําเนา”ใหรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนโดยผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูรักษาราชการการแทน 

 2. เอกสารข้ันตอนใดในระบบ e-GP ไมมีเอกสารตามแจง ใหโรงเรียนจัดทําเอกสารดังกลาวเพ่ิมเติมใหครบถวน 

ผลการตรวจสอบเอกสาร    ถูกตอง    ไมถูกตอง 

ผูตรวจสอบเอกสาร 
 

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

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

       ตําแหนง........................................... 

       วันท่ี.................................................. 

       โทร. ................................................ 

ผูรับรองการตรวจสอบเอกสาร 
 

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

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

      ผูอํานวยการ........................................... 

      วันท่ี.................................................. 

แบบ Check พัสดุ 4 
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(ตัวอยาง)
 

แบบฟอรมตรวจสอบรายการ  (Check list)   

หลักฐานประกอบการเบิก “คาจางงานกอสราง/งานปรับปรุงซอมแซม โดยวิธี e-bidding”  

“   เบิกงวดท่ี 2 ถึง งวดสุดทาย   ” 

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

คําช้ีแจง  1. แบบฟอรมนี้ใชตรวจเอกสารเพ่ือเบิกจายเงินกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  

 2. โปรดทําเครื่องหมาย () เพ่ือระบุเอกสารประกอบท่ีใชในการเบิก 

 

โรงเรียน........................................................................สังกัด..................................................... 

โครงการกอสราง/ปรับปรุงซอมแซม.................................................................งวดท่ี................. 

จํานวนเงินตามสัญญาจาง ............................................บาท 

ผูรับผิดชอบงาน...................................................................เบอรติดตอ...................................... 

ท่ี 
Check 

list 
หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

1.  หนังสือนําสงขอเบิกเงิน 

2.  สําเนา  สัญญาจาง (จากระบบ e-GP) พรอมแนบเอกสารท่ีเก่ียวของกับสัญญาท้ังหมด  

3.  ฉบับจริง ใบสงมอบงานของผูรับจาง งวดท่ี ............ ลงรับตามระบบ 

4.  ฉบับจริง ใบตรวจรับ (จากระบบ e-GP ) งวดท่ี ............ พรอมแนบภาพถาย  (กรรมการตรวจรับเซ็นทุกคน 

5.  ฉบับจริง บันทึกขอความทราบผลการตรวจรับและอนุมัติเบิกจายเงิน 

6.  ฉบับจริง บันทึกคุมงาน (ถามี)  ตั้งแตวันท่ีปฏิบัติงานตอจากงวดท่ี 1 ท่ีไดสงมอบถึงวันท่ีสงมอบงวดปจจุบ ั

7.  ฉบับจริง ตารางรายงานการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก 3 )  

ตามหนังสือเวียนกระทรวงการคลัง ว.78 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2565 รายการพัสดุงวดท่ีสงเบิก 

(คณะกรรมการตรวจรับจัดทําเสนอไปพรอมกับใบตรวจรับพัสด)ุ 

8.  หนาสมุดบัญชีและรายการเคล่ือนไหวลาสุดภายในเดือนท่ีมีการสงเบิก 

(เปนเอกสารท่ีสําคัญในการสงเพ่ือขออนุมัติเงินจากคลังจังหวัด) 

หมายเหตุ : เอกสารที่เปน“สําเนา”ใหรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนโดยผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูรักษาราชการการแทน 

ผลการตรวจสอบเอกสาร    ถูกตอง    ไมถูกตอง 

ผูตรวจสอบเอกสาร 
 

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

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

       ตําแหนง........................................... 

       วันท่ี.................................................. 

       โทร. ................................................ 

ผูรับรองการตรวจสอบเอกสาร 
 

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

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

      ผูอํานวยการ..................................... 

      วันท่ี.................................................. 

 

แบบ Check พัสดุ 4.1 
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(ตัวอยาง)

แบบฟอรมตรวจสอบรายการ  (Check list) 

หลักฐานประกอบการเบกิคาจัดซ้ือจัดจาง   

ตามกฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฯ พ.ศ.2560 

 “ สําหรับการจัดซ้ือจัดจางไมเกิน 5,000 บาท (หาพันบาท)  ” 

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

คําช้ีแจง  1. แบบฟอรมนี้ใชตรวจเอกสารเพ่ือเบิกจายเงินกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง 

   2. โปรดทําเครื่องหมาย () เพ่ือระบุเอกสารประกอบท่ีใชในการเบิก 

       กรณีการเบิก   คาจัดซ้ือ    จํานวน..............ชุด  

      คาจัดจาง    จํานวน..............ชุด  

      อ่ืนๆ ................................................... จํานวน..............ชุด 

ผูรับผิดชอบงาน                                                                    เบอรติดตอ........................ 
 

ท่ี 
Check 

list 
หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

1.  หนังสือนําสงขอเบิก 

2.  บันทึกขอดําเนินการจัดซ้ือ/จัดจาง 

3.  รายงานขอซ้ือ/ขอจาง ใชแบบฟอรมของโรงเรียน โดยรายละเอียดในเอกสารตามท่ีระเบียบ

กําหนด หรือเปนเอกสารจากระบบ e-GP  

4.  รายงานพิจารณาผลการสั่งซ้ือจาง 

5.  ใบเสนอราคา (ถามี) 

6.  ประกาศผูชนะการเสนอราคา 

7.  ใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง (ถามี) 

8.  ใบสงมอบงาน/ใบสงของ/ใบแจงหนี/้ใบกํากับภาษี 

9.  ใบตรวจรับพัสดุ พรอมแนบภาพถาย (ถามี)  

10.  ตารางรายงานการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก 3 ) ตามหนังสือเวียน

กระทรวงการคลัง ว.78 ลงวันท่ี 31 มกราคม 2565   แนบเฉพาะงานจางเทานั้น 

11.  หนาสมุดบัญชีและรายการเคลื่อนไหวลาสุดภายในเดือนท่ีมีการสงเบิก 

(ยกเวน บริษัท คลังวิทยาศึกษา จํากัด/บริษัท นิยมศึกษาภัณฑ จํากัด/บริษัท หงสชวลิต จํากัด) 

ผลการตรวจสอบเอกสาร    ถูกตอง    ไมถูกตอง 

ผูตรวจสอบเอกสาร 
 

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

              (                                     ) 

       ตําแหนง                                       . 

       วันท่ี.................................................. 

        

ผูรับรองการตรวจสอบเอกสาร 
 

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

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

      ผูอํานวยการ..................................... 

      วันท่ี.................................................. 

แบบ Check พัสดุ 2 
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(ตัวอยาง)
 

แบบฟอรมตรวจสอบรายการ  (Check list)  

หลักฐานประกอบการเบกิคาจัดซ้ือจัดจาง   

ตามกฎกระทรวงกําหนดวงเงินการจัดซ้ือจัดจางพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ฯ พ.ศ.2560 

 “ สําหรับการจัดซ้ือจัดจางตั้งแต 5,000 บาท – 499,999 บาท  ” 

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

คําช้ีแจง  1. แบบฟอรมนี้ใชตรวจเอกสารเพ่ือเบิกจายเงินกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง 

 2. โปรดทําเครื่องหมาย () เพ่ือระบุเอกสารประกอบท่ีใชในการเบิก 
 

โรงเรียน........................................................................สังกัด.......................................... 

โครงการจัดซ้ือ/จัดจาง.................................................................................... 

จํานวนเงินท่ีสั่งซ้ือ/สั่งจาง  ............................................บาท 

ผูรับผิดชอบงาน............................................................................เบอรติดตอ................................................. 
 

ที ่
Check 

list 
หลักฐานเบิก “การจัดซื้อ” 

Check 

list 
หลักฐานเบิก “การจัดจาง” 

1.  หนังสือนําสงขอเบิกเงิน  หนังสือนําสงขอเบิกเงิน 

2.  สําเนา บันทึกขอมอบหมายบุคคลใดบุคคล

หนึ่ง / หรือขอแตงตั้งคณะกรรมการจัดทํา

รายละเอียดคุณลักษณะและราคากลาง ลง

ชื่อเจาหนาที่พัสดุ / หัวหนาเจาหนาที่พัสดุ / 

ผอ.ลงนามเห็นชอบ 

 สําเนา บันทึกขอมอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่ง 

หรือขอแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง 

และรางขอบเขตงาน TOR ลงชื่อเจาหนาที่พัสดุ / 

หัวหนาเจาหนาที่พัสด/ุ ผอ.ลงนามเห็นชอบ 

3.   สําเนา บันทึกมอบหมาย/ คําสั่งแตงตั้ง 

1. ไมเกิน 1 แสนบาท บันทึกขอความ

มอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเจาหนาที ่

2. เกิน 1 แสนบาท แตงตั้งคณะกรรมการ

จัดทํารายละเอียดคุณลกัษณะและราคากลาง 

 สําเนา บันทึกมอบหมาย/ คําสั่งแตงตั้ง 

1. ไมเกิน 1 แสนบาท บันทึกขอความมอบหมาย

บุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือเจาหนาที่  

2. เกิน 1 แสนบาท แตงตั้งคณะกรรมการกําหนด

ราคากลางและรางขอบเขตงาน TOR  

4.  
 

 

 
 

 
 

 

 

 

สําเนา บันทึกรายงานผลของคณะกรรมการ

จัดทํารายละเอียดคุณลกัษณะและราคากลาง  

(กรรมการทุกคนลงนาม ผานเจาหนาที่ หัวหนา

เจาหนาที่ใหผูอํานวยการอนุมัติ )   

สําเนา รายละเอียดคุณลักษณะและราคา

กลางและกําหนดเปนพัสดุที่ผลิต

ภายในประเทศตามหนังสือเวียน ว.78 

(กรรมการทุกคนลงนาม) 

สําเนา กรณ ีพัสดุที่ใชมีผลิตไมเพียงพอตอง

ใชของตางประเทศ ใหแนบบันทึกขออนุมัติ

ไมใชพัสดุที่ผลิตภายในประเทศ (แนบเพิ่ม)

กรรมการทุกคนลงนาม   

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

สําเนา บันทึกรายงานผลของคณะกรรมการ

กําหนดราคากลาง และรางขอบเขตงาน TOR  

(กรรมการทุกคนลงนาม ผานเจาหนาที่และหัวหนา

เจาหนาที่ใหผูอํานวยการอนุมัติ ) 

สําเนา ใบปริมาณงานและราคากลาง ปร.4,5  

และ6  ใหระบุหมายเหตุทายตารางตาม ว.78 

กําหนดใหคูสัญญาตองใชพัสดุที่ผลิต

ภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 60 และถามี

งานเหล็ก กําหนดใหคูสัญญาตองใชเหล็กที่ผลิต

ภายในประเทศไมนอยกวารอยละ 90 

สําเนาแบบรูปรายการ (ถามี)กรรมการทุกคนลงชื่อ 

สําเนา  ตารางแสดงวงเงิน  

          - แบบ บก.06 งานปรับปรุงซอมแซม  

          - แบบ บก.01  งานกอสราง 

แบบ Check พัสดุ 3 
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ที ่
Check 

list 
หลักฐานเบิก “การจัดซื้อ” 

Check 

list 
หลักฐานเบิก “การจัดจาง” 

5.  สําเนา บันทึกขอความรายงานขอจัดซื้อ 

โดยวิธีเฉพาะเจาะจง เปนเอกสารที่จัดทํา

ในระบบ e-GP ทุกขั้นตอน ลงลายมือชื่อ

ตามลําดับข้ันตอนของผูที่เก่ียวของ

ทั้งหมดตามระเบียบ 

 สําเนา บันทึกขอความรายงานขอจัดจาง โดยวิธี

เฉพาะเจาะจง เปนเอกสารที่จัดทําใน ระบบ e-GP ทุก

ขั้นตอน ลงลายมือชื่อตามลําดับข้ันตอนของผูที่เก่ียวของ

ทั้งหมดตามระเบียบ 

6.  สําเนา เอกสารมอบหมายการตรวจรับพัสดุ 

1. วงเงิน 5,000 – 99,999  บาท 

มอบหมายบุคคลใดบุคคลหนึ่งเปนผูตรวจ

รับพัสดุ จะปรากฏอยูในรายงานขอจัดซื้อ  

2. วงเงิน 100,000 บาทข้ึนไป แตงตั้ง

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 3 คน 

 สําเนา เอกสารมอบหมายการตรวจรับพัสดุและผูควบคุมง   

1. วงเงิน 5,000 – 99,999  บาท มอบหมายบุคคลใดบุคคล

เปนผูตรวจรับพัสดุจะปรากฏอยูในรายงานขอจัดจาง 

2. วงเงิน 100,000 บาทข้ึนไป แตงตั้งคณะกรรมการ

ตรวจรับพัสดุ 3 คน  

3. ผูควบคุมงานแบงเปน 2 กรณ ี

    -งานปรับปรุงซอมแซม แตงตั้งหรือไมก็ได ใหมอบหมา

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเปนผูคุมงานได 

    - งานกอสราง แตงตั้งผูควบคุมงาน 1 คน หรือมากกว

อยูที่เหตุผลความจําเปน 

7.  สําเนา ใบเสนอราคา   สําเนา ใบเสนอราคา  

8.  สําเนา บันทึกรายงานผลการพิจารณา

และขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง จัดทําเอกสาร

ตามที่กําหนดใน ระบบ e-GP ทุกขั้นตอน 

ลงลายมือชื่อตามลําดับข้ันตอนของผูที่

เก่ียวของทั้งหมดตามระเบียบ 

 สําเนา บันทึกรายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติ

สั่งซื้อสั่งจาง จัดทําเอกสารตามที่กําหนดใน ระบบ e-GP 

ทุกขั้นตอน ลงลายมือชื่อตามลําดับข้ันตอนของผูที่

เก่ียวของทั้งหมดตามระเบียบ 

9.  สําเนา ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา   สําเนา ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา  

10.  สําเนา เอกสารใบสั่งซื้อ/สัญญาซื้อขาย  

เปนเอกสารจากระบบ e-GP 

พรอมเอกสารเอกสารของคูสัญญา 

 สําเนา  ใบสั่งจาง/สัญญาจางเปนเอกสารจากระบบ e-GP 

พรอมแนบเอกสารที่เก่ียวของกับสัญญาทั้งหมด  

( ติดอากรแสตมป 1,000 ละ 1 บาท สัญญาตั้งแต 200,0  

บาท ข้ึนไปใหนําไปสลักหลังตีตราสารที่สรรพากร ) 

1. การจาง ที่มูลคาไมเกิน 1 แสนบาท ใหใชใบสั่งจาง 

2. การจาง ที่มูลคาเกิน 1 แสนบาท ใหใชสัญญาดังนี ้

    2.1 สัญญาจางกอสราง ใชกับงานที่เปนการกอสราง 

มีการกระทบตอโครงสรางหลัก ตอเติมจากโครงสรางหลัก 

    2.2 สัญญาจางทําของ ใชกับงานจางที่ไมใชกอสราง 

การปรับปรุงซอมแซมไมไดกระทบตอโครงการหลัก เชน

ปูพื้นกระเบื้อง เปลี่ยนชักโคกหองน้ํา ทาสีอาคาร เปลี่ยน

ประตู-หนาตาง เปนตน 

 

แบบ Check พัสดุ 3 
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ที ่
Check 

list 
หลักฐานเบิก “การจัดซื้อ” 

Check 

list 
หลักฐานเบิก “การจัดจาง” 

11.  ฉบับจริง  ใบสงมอบสงของ / ใบแจงหนี้ / 

ใบกํากับภาษ ี

 ฉบับจริง  ใบสงมอบงาน ลงรับตามระบบ  

ใบแจงหนี้ / ใบกํากับภาษ ี

12.  ฉบับจริง  ใบตรวจรับ พิมพจากระบบ e-GP  ฉบับจริง  ใบตรวจรับ พิมพจากระบบ e-GP 

13.  ฉบับจริง  รูปภาพตรวจรับวัสดุครุภัณฑ ให

คณะกรรมการตรวจรับทุกคนลงลายมือชื่อที่

รูปภาพ   

 
 

 

 

ฉบับจริง  รูปภาพตรวจรับงานจางปรับปรุง

ซอมแซม/งานกอสราง ใหคณะกรรมการตรวจรับทุก

คนลงลายมือชื่อที่รูปภาพ   

ฉบับจริง  บันทึกคุมงาน (ถามี) 

14.  ฉบับจริง บันทึกขอความทราบผลการตรวจ

รับพัสดุ (ผานเจาหนาที่ หนาหนาเจาหนาที่

และผูอํานวยการ) 

 ฉบับจริง บันทึกขอความทราบผลการตรวจรับพัสดุ 

(ผานเจาหนาที่ หนาหนาเจาหนาที่และผูอํานวยการ) 

15.  หนาสมุดบัญชีและรายการเคลื่อนไหวลาสุด

ภายในเดือนที่มีการสงเบิก (เปนเอกสารที่

สําคัญในการสงเพ่ือขออนุมัติเงินจากคลัง

จังหวัด) 

 หนาสมุดบัญชีและรายการเคลื่อนไหวลาสุดภายใน

เดือนที่มีการสงเบิก  (เปนเอกสารที่สําคัญในการสง

เพ่ือขออนุมัติเงินจากคลังจังหวัด) 

    ขอ 16 – 18  เฉพาะงานจัดจางเทานั้น 

16.  ฉบับจริง  ตารางการจัดทําแผนการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก 1) ตามหนังสือเวียน ว.78 ลงวันท่ี 31 

มกราคม 2565 (จํานวนเงินไมถึง 5 แสน หรือระยะเวลาทํางานไมถึง 60 วัน ไมตองทําเอกสารภาคผนวก 1 ถามีขอใด

ขอหน่ึงตรง ผูรับจาง จะตองจัดทํารายงานภาคผนวก 1 ใหกับผูวาจางภายใน 60 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ) 

17.  ฉบับจริง  ตารางการจัดทําแผนการใชเหล็กท่ีผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก 2) ตามหนังสือเวียน ว.78 ลงวันท่ี 31 

มกราคม 2565  (ถาไมมีงานเหล็กไมตองทํา) (จํานวนเงินไมถึง 5 แสน หรือระยะเวลาทํางานไมถึง 60วัน  ไมตองทํา

รายงาน ถามีขอใดขอหน่ึงตรงผูรับจาง จะตองจัดทํารายงานภาคผนวก 2 ใหกับผูวาจางภายใน 60 วัน นับถัดจากวัน 

ลงนามในสัญญา )   

18.  ฉบับจริง  ตารางรายงานการใชพัสดุท่ีผลิตภายในประเทศ (ภาคผนวก 3 ) ตามหนังสือเวียน ว.78 ลงวันท่ี 31 มกราคม 

2565  (คณะกรรมการตรวจรับจัดทําเสนอไปพรอมกับใบตรวจรับพัสดุ) แนบทุกคร้ังในการตรวจรับพัสดุงานจาง 

หมายเหตุ :  1. เอกสารที่เปน“สําเนา”ใหรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนโดยผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูรักษาราชการการแทน 

 2. เอกสารข้ันตอนใดในระบบ e-GP ไมมีเอกสารตามแจง ใหโรงเรียนจัดทําเอกสารดังกลาวเพิ่มเติมใหครบถวน 

ผลการตรวจสอบเอกสาร    ถูกตอง    ไมถูกตอง 

 

ผูตรวจสอบเอกสาร 

 

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

              (                                  ) 

       ตําแหนง                                    . 

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

       โทร. ................................................  

 

ผูรับรองการตรวจสอบเอกสาร 

 

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

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

      ผูอํานวยการ...........................................  

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

แบบ Check พัสดุ 3 
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(ตัวอยาง)

แบบฟอรมตรวจสอบรายการ  (Check list)  

หลักฐานประกอบการเบิก “คาจัดซ้ือจัดจาง”  

ตามหนังสือเวียนคณะกรรมการวินิจฉัยการจัดซ้ือจัดจาง ว.119 / ว.179 / คาเชาบริการสัญญาอินเทอรเน็ต  

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

คําชี้แจง 1. แบบฟอรมนี้ใชตรวจเอกสารเพื่อเบิกจายเงินกับสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง 

 2. โปรดทําเคร่ืองหมาย () เพื่อระบุเอกสารประกอบที่ใชในการเบิก 

      กรณีการเบิก  คาจัดซื้อ   ว.119 / ว.179  จํานวน...... 1.....ชุด  

    คาจัดจาง  ว.119   จํานวน..............ชุด  

    คาเชาอินเทอรเน็ต งบ สพฐ.จัดสรร จํานวน..............ชุด  

    อ่ืนๆ ................................................... จํานวน..............ชุด  

ผูรับผิดชอบงาน                                                         เบอรติดตอ...........                                                 . 

ที ่
Check 

list 

หลักฐานการเบิกคา

นํ้ามันเชื้อเพลิงตาม

หนังสือเวียน ว.179 

Check 

list 

หลักฐานเบิกคาใชจาย 

ตามหนังสือเวียน ว.119 

รายการตารางที่ 1 

Check 

list 

หลักฐานเบิกคาเชา

อินเทอรเน็ต งบสพฐ. 

1.  หนังสือนําสงขอเบิก  หนังสือนําสงขอเบิก  หนังสือนําสงขอเบิก 

2.  
 

 

สําเนา รายงานขอจัดซื้อ

น้ํามันเชื้อเพลิง 

 สําเนา   บันทึกขอดําเนินการ

โครงการกิจกรรม 

 สําเนา บันทึกตกลงเชาใช

บริการสัญญาณอินเทอรเน็ต 

3.  สําเนา บันทึกทะเบียนคุม

การจัดซื้อน้ํามันเชื้อเพลิง 

 สําเนา   บันทึกรายงานขอ

ความเห็นชอบในการ

ดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง 

 
 

 

ฉบับจริง  ใบแจงหนี้

คาบริการอินเทอรเน็ต 

สําเนา กรณีที่ไมไดรับแจงหนี้

ฉบับจริงให ระบุขอความ 

“หากไดรับฉบับจริงจะไม

นํามาเบิกอีก” ผอ.ลงนาม 

4.  ฉบับจริง  ใบสงของ  ฉบับจริง  ใบสงของ   ฉบับจริง  ใบตรวจรับ 

5.  สําเนา  

หนาสมุดบัญชีรับเงิน 

 สําเนา  เอกสารของผูรับจาง/

ผูขาย รับรองสําเนาถูกตอง เชน 

สําเนาบัตรประชาชน/ทะเบียนบ

สําเนาทะเบียนการคา (ถาม)ี  

  

6.    สําเนา  หนาสมุดบัญชีรับเงิน   

7.    ฉบับจริง  แบบแจงขอมูลการรับ

โอนเงินผาน ระบบ KTB Corporate 

Online 

  

หมายเหตุ : 1. เอกสารท่ีเปน“สําเนา”ใหรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนโดยผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูรักษาราชการการแทน 

ผลการตรวจสอบเอกสาร    ถูกตอง    ไมถูกตอง 

ผูตรวจสอบเอกสาร 

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

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

       ตําแหนง                                    . 

       วันท่ี.................................................. 

ผูรับรองการตรวจสอบเอกสาร 

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

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

      ผูอํานวยการ...................................... 

      วันท่ี.................................................. 

แบบ Check พัสดุ 6 
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(ตัวอยาง)

แบบฟอรมตรวจสอบรายการ  (Check list)  

หลักฐานประกอบการเบิก “คาจางเหมาบริการบุคคลผูปฏิบัติงานใหราชการ” 

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

คําช้ีแจง  1. แบบฟอรมนี้ใชตรวจเอกสารเพ่ือเบิกจายเงินกับสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสิงหบุรี อางทอง  

 2. โปรดทําเครื่องหมาย () เพ่ือระบุเอกสารประกอบท่ีใชในการเบิก 

      กรณีการเบกิ  ธุรการโรงเรียน 9 พัน    จํานวน..............ชุด  

    ครูผูทรงคุณคาแหงแผนดิน   จํานวน..............ชุด  

    พ่ีเลี้ยงเด็กพิการ    จํานวน..............ชุด  

    ผูปฏิบัติงานในสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา  จํานวน...... ........ชุด 

    อ่ืนๆ ...................................................  จํานวน..............ชุด  

ผูรับผิดชอบงาน.................................................................เบอรติดตอ....................................................................... 
 

ท่ี 
Check 

list 
หลักฐานประกอบการเบิกจาย 

1.  หนังสือนําสง  

2.  สําเนา บันทึกขอความขอตอจางตอเนื่อง (รายเดิม)     

3.  สําเนา คําสั่งแตงตั้งบุคคลเปนผูตรวจรับพัสดุ 

หรือคคณะบุคคลเปนกรรมการตรวจรับพัสดุ 

4.  สําเนา  ใบสั่งจาง / บันทึกตกลงจาง  

พรอมเอกสารแนบทายอันเปนสวนหนึ่งของการสั่งจาง 

เชน ขอบเขตการปฏิบัติงาน  เอกสารผูรับจาง เปนตน  

5.  ฉบับจริง  ใบสงมอบงานจาง  

5.  ฉบับจริง  ใบตรวจรับงานจาง  

6.  ฉบับจริง  บัญชีลงเวลา  

7.  ฉบับจริง  บันทึกการปฏิบัติงานประจําวัน  

8.  ฉบับจริง  บันทึกทราบผลตรวจรบัและเบิกจายเงิน  

หมายเหตุ : 1. เอกสารที่เปน“สําเนา”ใหรับรองสําเนาถูกตองทุกแผนโดยผูอํานวยการโรงเรียนหรือผูรักษาราชการการแทน 

 2. กรณีมีการจางเหมาบริการรายใหมแทนรายเดิมที่ลาออกใหเพิ่มเอกสารสําเนารายงานขอจางเหมาบริการ 

                  /รายงานพิจารณาและอนุมัติสั่งจาง 

ผลการตรวจสอบเอกสาร    ถูกตอง    ไมถูกตอง 

ผูตรวจสอบเอกสาร 
 

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

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

       ตําแหนง................................................ 

       วันท่ี.................................................. 

       โทร. ................................................ 

ผูรับรองการตรวจสอบเอกสาร 
 

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

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

      ผูอํานวยการ........................................... 

      วันท่ี........................................................ 

แบบ Check พัสดุ 1 
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บรรณานุกรม 
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บรรณานุกรม 

กระทรวงการคลัง. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจายเงิน 

 การเก็บรักษาเงินและการนำเงินสงคลัง พ.ศ. 2562. กรุงเทพมหานคร, 2562 

กระทรวงการคลัง. ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนำสงคลังในหนาท่ีของอำเภอและก่ิงอำเภอ 

 พ.ศ. 2520. กรุงเทพมหานคร, 2520 

กรมบัญชีกลาง. พระราชบัญญัติการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560. 

 กรุงเทพมหานคร, 2560 

กระทรวงการคลัง. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการจัดซ้ือจัดจางและการบริหารพัสดุภาครัฐ  

พ.ศ. 2560. กรุงเทพมหานคร, 2560 

กระทรวงการคลัง. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยเงินทดรองราชการ พ.ศ. 2562.  

กรุงเทพมหานคร, 2562 

กระทรวงการคลัง. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงาน และการประชุม 

ระหวางประเทศ พ.ศ. 2549 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 3 พ.ศ. 2555). กรุงเทพมหานคร, 2555 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. หลักเกณฑการเบิกจายคาใชจายในการประชุมราชการ  

สำหรับหนวยงานในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน. กรุงเทพมหานคร, 2556 

กรมบัญชีกลาง. พระราชกฎษฎีกาคาใชจายในการเดินทางปราชการ พ.ศ. 2526 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 9  

พ.ศ. 2560). กรุงเทพมหานคร, 2560 

กระทรวงการคลัง. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกคาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550 

 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 2 พ.ศ. 2554). กรุงเทพมหานคร, 2554 

กระทรวงการคลัง. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยการเบิกจายคาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ 

 พ.ศ. 2553. กรุงเทพมหานคร, 2553 

กรมบัญชีกลาง. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562. 

 กรุงเทพมหานคร, 2562 

กระทรวงการคลัง. ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับคาการศึกษาของบุตร 

 พ.ศ. 2560. กรุงเทพมหานคร, 2560 
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บรรณานุกรม (ตอ) 

กรมบัญชีกลาง. พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล พ.ศ. 2553. 

 กรุงเทพมหานคร, 2553 

กระทรวงการคลัง. หลักเกณฑกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับคารักษาพยาบาล  

พ.ศ. 2553. กรุงเทพมหานคร, 2553 

กรมบัญชีกลาง. พระราชกฤษฎีกาคาเชาบานขาราชการ พ.ศ. 2547 (แกไขเพ่ิมเติมถึงฉบับท่ี 5 พ.ศ. 2561). 

 กรุงเทพมหานคร, 2561 

กระทรวงการคลัง. ระเบียบกระทรวงการคลัง วาดวยหลักเกณฑและวิธีการเก่ียวกับการเบิกจายเงิน 

คาเชาบานขาราชการ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2552. กรุงเทพมหานคร, 2552 

กระทรวงการคลัง. หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการจัดขาราชการเขาพักอาศัยในท่ีพักของทางราชการ 

 พ.ศ. 2560. กรุงเทพมหานคร, 2560 
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คณะผูจัดทำ 

ท่ีปรึกษา 

นางสาวอัจฉรา  ชวยนุม  ผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

วาท่ีรอยตรีเมฆิน  ลิ้มเจริญ  รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

นายธีรสิทธิ  สวสัดิ์  รองผูอำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

 

วิเคราะหขอมูล/บรรณาธิการกิจ/จัดทำรูปเลม 

นางปาณิสรา  ตุลพันธ  นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ 

  ปฏิบัติหนาท่ี ผูอำนวยการกลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

นางสาวศรินยา  นอยวงค  นักวิชาการเงินและบัญชี 

นางสาวจุฑาทิพย  สารี  นักวิชาการพัสดุ 

นางสาวธันยชนก  แยมสวาง  เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 

นางทัชชา  เรือนงาม  เจาหนาท่ีการเงินและบัญชี 

นางสาวณัฐริตา  นาสถิตย  นักวิชาการตรวจสอบภายใน 

 

 

 

คูมือ “การเบิกจายเงินงบประมาณ” 

ปท่ีพิมพ 2566  

พิมพครั้งท่ี ครั้งท่ี 1 

ผูจัดพิมพ กลุมบริหารการเงินและสินทรัพย 

  สำนักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษามัธยมศึกษาลพบุรี 

พิมพ  วี.เอส.กอปป  22/6  ถนนสรศักดิ์  ตำบลทาหิน   

อำเภอเมืองฯ  จังหวัดลพบุรี  15000 

  โทร. 036-412412 โทรสาร 036-426954 
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