อัตราการใช้ จ่ายเงิน..ให้ เป็ นไปตามมาตรการประหยัด..ของสพฐ.

คู่มอื การใช้ จ่าย
เงินอุดหนุนของสถานศึกษา
สั งกัด สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

สานักการคลังและสินทรัพย์
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ได้ รับจัดสรรเงินงบประมาณ
งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป เพื่อให้ สถานศึกษาในสังกัดใช้ จา่ ยในการจัดการเรี ยน
การสอน และการบริหารจัดการศึกษาให้ ผ้ เู รี ยนเป็ นคนดี คนเก่ง และอยูใ่ นสังคมอย่างมีความสุข
มีคณ
ุ ภาพตามมาตรฐานการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน โดยสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
ได้ กําหนดหลักเกณฑ์การใช้ จา่ ยงบประมาณงบเงินอุดหนุนให้ แล้ วตังแต่
้ พ.ศ. 2548 เพื่อให้
สถานศึกษาในสังกัดได้ ถือปฏิบตั ใิ นแนวทางเดียวกัน แต่จากการดําเนินการที่ผา่ นมาพบว่า
สถานศึกษามีแนวทางและวิธีดําเนินการที่แตกต่างกัน ดังนัน้ เพื่อให้ การใช้ จา่ ยเงินอุดหนุนของ
สถานศึกษาเป็ นไปในแนวทางเดียวกัน จึงจัดทําคูม่ ือการใช้ จา่ ยเงินอุดหนุน เพื่อให้ สถานศึกษา
ได้ ศกึ ษาเพิ่มเติมและสามารถบริหารจัดการเงินอุดหนุนที่ได้ รับให้ เกิดความคล่องตัว และถูกต้ อง
ตามระเบียบ ที่สําคัญผู้เรี ยนได้ รับประโยชน์สงู สุด
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าเอกสารคูม่ ือ
เล่มนี ้ จะเป็ นประโยชน์ตอ่ ผู้อํานวยการโรงเรี ยน บุคลากรผู้ปฏิบตั หิ น้ าที่การเงินของสถานศึกษา
และสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาทุกระดับ ขอขอบคุณคณะทํางาน และผู้เกี่ยวข้ องทุกท่านที่มี
ส่วนสําคัญในการจัดทําเอกสารคูม่ ือเล่มนี ้

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
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งบประมาณ งบเงินอุดหนุนที่ได้ รับ
ขันตอนการได้
้
รับเงินของสถานศึกษา
หลักเกณฑ์การใช้ จา่ ยเงินอุดหนุน
แนวทางดําเนินงานเบิกจ่ายเงินอุดหนุน
* การเบิกจ่ายค่าจ้ างชัว่ คราว
* การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
** ค่าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก
** ค่าตอบแทนการสอนพิเศษ
* การเบิกค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการชัว่ คราว
* การเบิกค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรม
* การเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายในการจัดงาน
* การเบิกจ่ายค่าอาหารนักเรี ยน
* การเบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรี ยน
* การเบิกจ่ายค่าจ้ างเหมาบริการ
* การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
* การเบิกจ่ายค่าวัสดุและครุภณ
ั ฑ์
* การเบิกจ่ายค่าปรับปรุงอาคารหรื อสิ่งก่อสร้ าง
* การยืมเงินอุดหนุน
ภาคผนวก
* หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0409.6 / ว 126
ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 เรื่ อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
* หนังสือ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ ศธ 04006 / 2279
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548 เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั กิ ารใช้ จ่าย
งบประมาณ งบเงินอุดหนุน
* หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0514/6389 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2537
เรื่ อง การใช้ จา่ ยเงินอุดหนุนทัว่ ไป โครงการอาหารกลางวันในโรงเรี ยนประถมศึกษา
และโครงการอาหารกลางวันระดับก่อนประถมศึกษา
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* หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415 / ว 23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546
เรื่ อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราว
จากเงินนอกงบประมาณ
* คําสัง่ สพฐ. ที่ 53 / 2546 เรื่ อง มอบอํานาจปฏิบตั ริ าชการแทนเกี่ยวกับ
ลูกจ้ างชัว่ คราว สัง่ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
* หนังสือ กรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7 / 2198 ลงวันที่ 27 มกราคม 2547
เรื่ อง ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก
* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอน
เกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551
* หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4 / ว 231 ลงวันที่ 4 กรกฎาคม 2551 เรื่ อง
แบบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอน ฯ
* ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยการพานักเรี ยนและนักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
* หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้ จ่ายในการจัดฝึ กอบรมและค่าใช้ จา่ ยในการจัดงาน
ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
* คําสัง่ สพฐ. ที่ 14 /2550 เรื่ อง มอบอํานาจเกี่ยวกับค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรม
และค่าใช้ จา่ ยในการจัดงาน สัง่ ณ วันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2550
* มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2550 ของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
* คําสัง่ สพฐ. ที่ 1216 / 2549 เรื่ อง มอบอํานาจการเดินทางไปราชการ
สัง่ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
* คําสัง่ สพฐ. ที่ 22 / 2546 เรื่ อง มอบอํานาจเกี่ยวกับพัสดุ
สัง่ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
* คําสัง่ สพฐ. ที่ 299 / 2546 เรื่ อง มอบอํานาจการอนุมตั เิ บิกจ่ายค่าใช้ จา่ ย
ในการเป็ นสมาชิกอินเตอร์ เน็ต (Internet) สัง่ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2546
* คําสัง่ สพฐ. ที่ 329 / 2546 เรื่ อง มอบอํานาจการอนุมตั เิ บิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์
ค่าโทรสาร และค่าส่งไปรษณียภัณฑ์ สัง่ ณ วันที่ 15 สิงหาคม พ.ศ. 2546
* คําสัง่ สพฐ. ที่ 461 / 2548 เรื่ อง มอบอํานาจการอนุญาตใช้ เงินสําหรับซื ้อดวงตรา
ไปรษณีย์ไว้ สํารองใช้ สัง่ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2548
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* คําสัง่ สพฐ. ที่ 264 / 2549 เรื่ อง มอบอํานาจการอนุมตั กิ ารจ่ายเงินและ
อนุมตั ิการจ่ายเงินยืมของหน่วยงานย่อย (สถานศึกษา)
สัง่ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549
คณะทํางานจัดทําคูม่ ือการใช้ จา่ ยเงินอุดหนุนของสถานศึกษา

159

งบประมาณ
งบเงินอุดหนุนทีไ่ ด้ รับ
ด้ วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 หมวด 3 มาตรา 49
“บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐจะต้ องจัดให้ อย่างทัว่ ถึง และ
มีคณ
ุ ภาพ โดยไม่เก็บค่าใช้ จ่าย”และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2545 หมวด 2 มาตรา 10 “การจัดการศึกษาต้ องจัดให้ บคุ คลมีสิทธิและโอกาสเสมอกัน
ในการรับการศึกษาขันพื
้ ้นฐานไม่น้อยกว่าสิบสองปี ที่รัฐต้ องจัดให้ อย่างทัว่ ถึง และมีคณ
ุ ภาพโดยไม่เก็บ
ค่าใช้ จา่ ย” และหมวด 8 มาตรา 60 (1) “ให้ รัฐจัดสรรงบประมาณแผ่นดินให้ กบั การศึกษาในฐานะที่มี
ความสําคัญสูงสุดต่อการพัฒนาที่ยงั่ ยืนของประเทศ โดยจัดสรรเป็ นเงินงบประมาณเพื่อการศึกษา
ในลักษณะเงินอุดหนุนทัว่ ไปเป็ นค่าใช้ จา่ ยรายบุคคลที่เหมาะสมแก่ผ้ เู รี ยนการศึกษาภาคบังคับ และ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐานที่จดั โดยรัฐและเอกชนให้ เท่าเทียมกัน” จากบทบัญญัตดิ งั กล่าวรัฐบาลได้ จดั สรร
เงินงบประมาณเพื่อเป็ นเงินอุดหนุนให้ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และหน่วยงานอื่น
ที่จดั การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ซึง่ มีภารกิจหลักในการจัดการศึกษา
ตังแต่
้ ระดับก่อนประถมศึกษา จนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย จึงจําเป็ นต้ องบริหารจัดการเงิน
งบประมาณ งบเงินอุดหนุนให้ เกิดประโยชน์สงู สุด รวมทังจั
้ ดหาปั จจัยพื ้นฐานที่จําเป็ นต่อการดํารงชีพ
เพิ่มโอกาสทางการศึกษาเพื่อช่วยเหลือนักเรี ยนที่ยากจน
และจัดหาที่พกั ให้ นกั เรี ยนที่มีถิ่นที่อยู่
ไม่สะดวก ห่างไกล กันดารไว้ สําหรับพักอาศัย และจัดหาอาหารให้ ทังนี
้ ้ เพื่อให้ เป็ นไปตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และพระราชบัญญัตกิ ารศึกษาแห่งชาติ
พ.ศ. 2542 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 โดยเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุนประเภท
เงินอุดหนุนทัว่ ไป รายการที่สําคัญต่อการจัดการศึกษาของนักเรี ยน ได้ แก่
1. เงินอุดหนุนค่าใช้ จา่ ยในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
1.1 เงินอุดหนุนค่าใช้ จา่ ยรายหัว
1.2 เงินอุดหนุนปั จจัยพื ้นฐานสําหรับนักเรี ยนยากจน
* ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรี ยน
* ค่าเสื ้อผ้ าและวัสดุเครื่ องแต่งกายนักเรี ยน
* ค่าอาหารกลางวัน
* ค่าพาหนะในการเดินทาง

2. เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรี ยนประจํา
3. เงินอุดหนุนค่าอาหารนักเรี ยน ไป - กลับ
4. เงินอุดหนุนให้ เป็ นปั จจัยพื ้นฐานสําหรับนักเรี ยนประจํา
* ค่าเครื่ องแต่งกายนักเรี ยน
* ค่าเครื่ องใช้ สว่ นตัวนักเรี ยน

ขั้นตอนการได้ รับเงิน
ของสถานศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ได้ ดําเนินการจัดสรรและจ่ายเงิน
งบประมาณ งบเงินอุดหนุนให้ กบั โรงเรี ยนเพื่อใช้ จา่ ยเกี่ยวกับการจัดการเรี ยนการสอนให้ กบั นักเรี ยน
2 กรณี คือ
สพฐ. โอนตรงสถานศึกษา

ค่าใช้ จา่ ยรายหัว
ปั จจัยพื ้นฐาน นร. ยากจน

สพฐ. จัดสรรเงินผ่าน สพท./
สถานศึกษาที่เป็ นหน่วยเบิก

ปั จจัยพื ้นฐาน นร. ประจํา
ค่าอาหารนักเรี ยนประจํา
ค่าอาหารนักเรี ยน ไป - กลับ

ขัน้ ตอนการโอนเงินอุดหนุนรายหัวให้ กับสถานศึกษาโดยตรง
หน้ าที่ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
1. จัดสรรเงินให้ กบั สถานศึกษาเป็ นรายแห่ง โดยพิจารณาจากจํานวนนักเรี ยนที่มี
อยูจ่ ริงตามรายงานที่สถานศึกษาแจ้ ง (ข้ อมูล 10 มิถนุ ายน ของทุกปี )
2. แจ้ งวงเงินจัดสรรให้ สถานศึกษาทราบ โดยผ่านสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
3. ตังเบิ
้ กเงินอุดหนุนจากกรมบัญชีกลางตามระบบ GFMIS
4. จัดทําข้ อมูลลงในโปรแกรมการโอนเงินของธนาคารกรุงไทย จํากัด มหาชน เพื่อ
โอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารประเภทออมทรัพย์ ของสถานศึกษาทุกแห่งโดยตรง
5. แจ้ งการโอนเงินให้ สถานศึกษาทราบ โดยผ่านสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
หน้ าที่ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
1. รวบรวมข้ อมูลจํานวนนักเรี ยนที่มีอยูจ่ ริงของสถานศึกษาในสังกัดเพื่อรายงาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

2. รับทราบวงเงินจัดสรรตามที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน แจ้ ง
พร้ อมทังแจ้
้ งให้ สถานศึกษาในสังกัดทราบ
3. รับทราบการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของสถานศึกษา ตามที่สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน แจ้ ง พร้ อมทังแจ้
้ งให้ สถานศึกษาทราบ เพื่อตรวจสอบความ
ถูกต้ อง
4. รวบรวมใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษา แทนสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน และเก็บไว้ เพื่อการตรวจสอบ (สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสามารถดําเนินการได้
เนื่องจากกรมบัญชีกลางมอบให้ อยูใ่ นดุลยพินิจของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
เพื่อเป็ นการลดภาระและขันตอนในการปฏิ
้
บตั งิ าน ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7 /
10674 ลงวันที่ 26 เมษายน 2549 ซึง่ แจ้ งให้ ทราบตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน ที่ ศธ 04002 / 3685 ลงวันที่ 25 พฤษภาคม 2549 )
5. กํากับ ติดตาม ดูแล การใช้ จา่ ยเงินให้ เป็ นไปเพื่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน
หน้ าที่ของสถานศึกษา
1. รายงานข้ อมูลจํานวนนักเรี ยนที่มีอยูจ่ ริงให้ ครบถ้ วน ถูกต้ อง ทุกปี
2. รับทราบวงเงินจัดสรรและจํานวนเงินที่ได้ รับการโอนผ่านธนาคาร
3. ตรวจสอบจํานวนเงินที่ได้ รับโอนให้ ถกู ต้ องตรงกันกับจํานวนเงินที่ได้ รับแจ้ ง
จัดสรร
4. ออกใบเสร็จรับเงิน โดยระบุวา่ ได้ รับจาก “สํานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน” ตามจํานวนเงินที่ได้ รับโอน ณ วันที่ได้ รับการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร หรื อ
วันที่ได้ รับทราบการโอนเงิน ส่งให้ สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานการจ่าย
ภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่ได้ รับทราบการโอนเงินจากสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
5. บริหารจัดการเงินที่ได้ รับให้ เป็ นไปตามระเบียบที่กระทรวงการคลังกําหนด
รวมทังแนวทางการใช้
้
จา่ ยเงินอุดหนุนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน และเพื่อ
ประโยชน์ตอ่ การพัฒนาการเรี ยนการสอนอย่างแท้ จริง
6. ใช้ สําเนาใบเสร็จรับเงินบันทึกรายการรับเงินอุดหนุน ตามระบบบัญชีของ
สถานศึกษา
ขัน้ ตอนการได้ รับเงินผ่ านสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
หน้ าที่ของสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน
1. จัดสรรวงเงินงบประมาณและแจ้ งให้ สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาทราบ
2. อนุมตั เิ งินประจํางวดให้ สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา

หน้ าที่ของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษา
1. พิจารณาจัดสรรเงินอุดหนุนให้ กบั สถานศึกษาในสังกัดตามหลักเกณฑ์ของเงิน
แต่ละประเภท และแจ้ งให้ สถานศึกษาทราบ
2. ตังเบิ
้ กเงินจากสํานักงานคลังจังหวัด / สํานักงานคลังจังหวัด ณ อําเภอ ใน
ระบบ GFMIS
3. โอนเงินอุดหนุนให้ สถานศึกษาโดยเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร ประเภทออมทรัพย์
4. แจ้ งการโอนเงินให้ สถานศึกษารับทราบ
5. รวบรวมใบเสร็จรับเงินของสถานศึกษาเพื่อใช้ เป็ นหลักฐานการจ่ายและเก็บไว้
เพื่อการตรวจสอบ
6. กํากับ ติดตาม ดูแล การใช้ จา่ ยเงินให้ เป็ นไปเพื่อการพัฒนาการเรี ยนการสอน
หน้ าที่ของสถานศึกษา
1. รับทราบวงเงินจัดสรร และจํานวนเงินที่ได้ รับการโอนผ่านธนาคาร
2. ตรวจสอบจํานวนเงินที่ได้ รับโอนให้ ถกู ต้ องตรงกันกับจํานวนเงินที่ได้ รับแจ้ ง
จัดสรร
3. ออกใบเสร็จรับเงิน โดยระบุวา่ ได้ รับจาก “สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา.........”
ตามจํานวนเงินที่ได้ รับโอน ณ วันที่ได้ รับการโอนเงินเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคาร หรื อวันที่ได้ รับทราบ
การโอนเงิน ส่งให้ สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา เพื่อใช้ เป็ นหลักฐานการจ่าย ทันที หรื ออย่างช้ า
ไม่เกินภายใน 5 วันทําการนับแต่วนั ที่ได้ รับทราบการโอนเงิ นจากสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
4. ใช้ สําเนาใบเสร็จรับเงินบันทึกรายการรับเงินอุดหนุน ตามระบบบัญชีของ
สถานศึกษา
5. การใช้ จา่ ยเงินให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของเงินอุดหนุนประเภทนัน้ ๆ
อนึง่ สถานศึกษาสามารถเปิ ดบัญชีเงินฝากธนาคารเพื่อรับฝากเงินอุดหนุนได้ กบั
ธนาคารที่เป็ นรัฐวิสาหกิจ (ธนาคารกรุงไทยจํากัด มหาชน ธนาคารออมสิน ธนาคารอาคาร
สงเคราะห์ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร) 2 ประเภท คือ ประเภทออมทรัพย์
และประเภทกระแสรายวัน หากท้ องที่นนไม่
ั ้ มีธนาคารที่เป็ นรัฐวิสาหกิจตังอยู
้ ่ ให้ เปิ ดบัญชีเงินฝาก
กับธนาคารพาณิชย์อื่นได้

หลักเกณฑ์ การใช้ จ่าย
เงินอุดหนุน
การใช้ จา่ ยเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน สถานศึกษาต้ องถือปฏิบตั ิตามระเบียบ
ที่กระทรวงการคลังกําหนด ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สดุ ที่ กค 0409.6 / ว 126
ลงวันที่ 7 กันยายน 2548 และตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
กําหนด ตามหนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ ศธ 04006 / 2279 ลงวันที่
16 ธันวาคม 2548 เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั กิ ารใช้ จา่ ยงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ดังนี ้
* สาระสาคัญที่ควรทราบ
1. เมื่อสถานศึกษาได้ รับเงินอุดหนุนเข้ าบัญชีเงินฝากธนาคารของโรงเรี ยน
เรี ยบร้ อยแล้ ว สถานศึกษาต้ องใช้ จา่ ยเงินภายในปี งบประมาณ กรณีมีเงินเหลืออยู่ และยังไม่
สิ ้นสุดโครงการให้ รีบดําเนินการให้ เสร็จสิ ้นอย่างช้ าภายใน ปี งบประมาณถัดไป ตัวอย่างเช่น
ได้ รับเงินงบประมาณ ปี 2551 สถานศึกษาสามารถใช้ จ่ายได้ 2 ปี งบประมาณ หมายถึง ภายใน
ปี งบประมาณ 2551 และ ปี งบประมาณ 2552)
2. สถานศึกษาใช้ จา่ ยเงินไม่หมดตามระยะเวลาข้ อ 1 เงินที่เหลือต้ องส่งคืนคลัง
เป็ นรายได้ แผ่นดิน
3. ดอกเบี ้ยที่เกิดจากเงินฝากธนาคาร สถานศึกษาต้ องนําส่งคืนคลังเป็ น
รายได้ แผ่นดิน
4. การจัดซื ้อ จัดจ้ าง ปฏิบตั ติ ามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ
5. บันทึกการรับ – จ่ายเงิน ตามระบบบัญชีของหน่วยงานย่อย หรื อการ
ควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย
6. การใช้ จา่ ยเงินต้ องเกิดประโยชน์ตอ่ นักเรี ยนเป็ นลําดับแรก และใช้ จา่ ยให้
เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐานกําหนด
7. หลักฐานการใช้ จา่ ยเงิน สถานศึกษาเก็บไว้ เพื่อให้ ตรวจสอบได้
หลักเกณฑ์ การใช้ จ่ายเงินอุดหนุนค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (เงินอุดหนุน
ค่ าใช้ จ่ายรายหัว)
แนวทางการใช้ งบประมาณ
เพื่อให้ การใช้ จา่ ยงบประมาณของเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป รายการ
เงินอุดหนุนค่าใช้ จา่ ยในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (เงินอุดหนุนค่าใช้ จา่ ยรายหัว) ให้ เกิดประโยชน์
ต่อการเรี ยนการสอนได้ มากที่สดุ จึงกําหนดแนวปฏิบตั ิดงั นี ้

1. ให้ สถานศึกษาจัดทําแผนปฏิบตั ิงานประจําปี ของสถานศึกษาที่สอดคล้ องกับ
นโยบาย และจุดเน้ นของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
2. เสนอแผนปฏิบตั งิ านประจําปี ของสถานศึกษาผ่านความเห็นชอบต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
3. รายงานผลการดําเนินงานของสถานศึกษาให้ สาธารณชนได้ รับทราบ
4. การใช้ จา่ ยงบประมาณต้ องสอดคล้ องกับแผนปฏิบตั ิงานประจําปี ของ
สถานศึกษา
ลักษณะการใช้ งบประมาณ
การใช้ งบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทัว่ ไป รายการเงินอุดหนุน
ค่าใช้ จา่ ยในการจัดการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (เงินอุดหนุนค่าใช้ จา่ ยรายหัว) ให้ ปฏิบตั ิตามระเบียบของ
ทางราชการที่เกี่ยวข้ อง โดยให้ ใช้ ในลักษณะ 3 ประเภทงบรายจ่าย ดังนี ้
1. งบบุคลากร
1.1 ค่าจ้ างชัว่ คราว เช่น ค่าจ้ างครูอตั ราจ้ างรายเดือน พนักงานขับรถ ฯลฯ
2. งบดําเนินงาน
2.1 ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพท้ องถิ่น ฯลฯ
2.2 ค่าใช้ สอย เช่น ค่าเบี ้ยเลี ้ยง ค่าเช่าที่พกั ค่าพาหนะ ค่าจ้ างซ่อมแซม
ค่าจ้ างเหมาบริการ ค่าพาหนะพานักเรี ยนไปทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรุ้ ฯลฯ
2.3 ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่ องเขียน ค่าวัสดุเวชภัณฑ์
ค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ
2.4 ค่าสาธารณูปโภค เช่น ค่านํ ้า ค่าไฟฟ้า ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
3. งบลงทุน
3.1 ค่าครุภณ
ั ฑ์ เช่น จัดซื ้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เครื่ องถ่ายเอกสาร ฯลฯ
3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้ าง รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรื อ
ปรับปรุงที่ดนิ และหรื อสิ่งก่อสร้ าง ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน ถนน
รัว้ สะพาน บ่อนํ ้า ฯลฯ

เงินอุดหนุนค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (เงินอุดหนุนปั จจัยพืน้ ฐานสาหรับ
นักเรียนยากจน)
นิยาม
เป็ นเงินงบประมาณที่จดั สรรให้ แก่สถานศึกษาที่มีนกั เรี ยนยากจน เพื่อจัดหา
ปั จจัยพื ้นฐานที่จําเป็ นต่อการดํารงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษา เป็ นการช่วยเหลือนักเรี ยน
ที่ยากจน ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ถึงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ให้ มีโอกาสได้ รับการศึกษาในระดับที่สงู ขึ ้น
นักเรี ยนยากจน หมายถึง นักเรี ยนที่ผ้ ปู กครองมีรายได้ ต่อครัวเรื อน ไม่เกิน
40,000 บาท ต่อปี
เกณฑ์ การจัดสรร
จัดสรรให้ นกั เรี ยนที่ยากจนในชันประถมศึ
้
กษาปี ที่ 1 ถึงชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3 ของ
สถานศึกษาสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ยกเว้ นสถานศึกษาสังกัดสํานัก
บริหารงานการศึกษาพิเศษ
ลักษณะการใช้ งบประมาณ
ให้ ใช้ ในลักษณะแบบ ถัวจ่ าย ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรี ยน ค่าเสื ้อผ้ าและ
เครื่ องแต่งกายนักเรี ยน ค่าอาหารกลางวัน และค่าพาหนะในการเดินทาง
การใช้ จ่ายเงินงบประมาณ
สถานศึกษาสามารถเลือกวิธีดําเนินการจ่ายหรื อจัดหาปั จจัยพื ้นฐานที่จําเป็ นต่อการ
ดํารงชีวิต และเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้ แก่นกั เรี ยนยากจนได้ ตามความเหมาะสม ดังนี ้
1. ค่าหนังสือและอุปกรณ์การเรี ยน
- จัดซื ้อแจกจ่ายให้ แก่นกั เรี ยน หรื อให้ ยืมใช้
2. ค่าเสื ้อผ้ าและวัสดุเครื่ องแต่งกายนักเรี ยน
- จัดซื ้อหรื อจัดจ้ างผลิตแจกจ่ายให้ แก่นกั เรี ยน
3. ค่าอาหารกลางวัน
- จัดซื ้อวัสดุดิบมาประกอบอาหาร หรื อจ้ างเหมาะทําอาหาร หรื อจ่าย
เป็ นเงินสดให้ แก่นกั เรี ยนโดยตรง
4. ค่าพาหนะในการเดินทาง
- จ่ายเป็ นเงินสดให้ แก่นกั เรี ยนโดยตรง หรื อจ้ างเหมาะรถรับส่งนักเรี ยน
กรณี การดําเนินการจัดซื ้อ - จัดจ้ าง - จัดหา ต้ องดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
กรณี จ่ายเป็ นเงินสดให้ แก่นกั เรี ยนโดยตรง ให้ สถานศึกษาแต่งตังคณะกรรมการ
้
อย่างน้ อย 3 คน ร่วมกันจ่ายเงิน โดยใช้ ใบสําคัญรับเงินเป็ นหลักฐาน

แนวทางการดาเนินงาน
1. ระดับสถานศึกษา
1.1 สํารวจข้ อมูลนักเรี ยนยากจน และรายงานสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
1.2 จัดสรรและใช้ จ่ายงบประมาณให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
1.3 ดําเนินการจัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรี ยนยากจน
1.4 รายงานผลการดําเนินงาน
2. ระดับสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
2.1 รวบรวมข้ อมูลจํานวนนักเรี ยนยากจนจากสถานศึกษา และรายงาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
2.2 แต่งตังคณะกรรมการกลั
้
น่ กรอง ตรวจสอบข้ อมูลและพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ ประกอบด้ วย ผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที่ หรื อผู้แทนสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา ผู้บริหารสถานศึกษาหรื อผู้แทนผู้บริ หารสถานศึกษาที่จดั การเรี ยนการสอนแต่ละช่วงชัน้ ตามความเหมาะสม
2.3 กํากับ ติดตาม ตรวจสอบและรายงานผลการดําเนินงาน
เงินอุดหนุนค่ าใช้ จ่ายในการจัดการศึกษาขัน้ พืน้ ฐาน (ค่ าอาหารนักเรียนประจาพักนอน)
นิยาม
เป็ นงบประมาณที่จดั สรรให้ แก่สถานศึกษาที่ได้ ดําเนินการจัดที่พกั ให้ แก่นกั เรี ยน
ซึง่ มีถิ่นที่อยูไ่ ม่สะดวก ห่างไกล กันดาร ไว้ สําหรับพักอาศัย ทังที
้ ่จดั ในและนอกสถานศึกษา โดย
สถานศึกษาได้ ดําเนินการควบคุมดูแล และจัดระบบแบบเต็มเวลา
เกณฑ์ การจัดสรร
จัดสรรให้ แก่นกั เรี ยนที่มีถิ่นที่อยู่ ไม่สะดวก ห่างไกล กันดาร ทําให้ เป็ นอุปสรรค
ต่อการเดินทางไป – กลับ ระหว่างถิ่นที่อยูก่ บั สถานศึกษา จําเป็ นต้ องพักอาศัยในสถานที่
ที่สถานศึกษาจัดให้ หรื อที่อื่นที่สถานศึกษาสามารถดําเนินการควบคุมดูแลได้ ในชันประถมศึ
้
กษา
ปี่ ที่ 1 – ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่ 3
ยกเว้ น
1. นักเรี ยนในสถานศึกษาทัว่ ไปแบบประจํา ได้ แก่ โรงเรี ยน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย
โรงเรี ยนจุฬาภรณราชวิทยาลัย โรงเรี ยนประชามงคล โรงเรี ยนเฉลิมประเกียรติ ฯ จังหวัดน่าน ฯลฯ
2. นักเรี ยนในสถานศึกษาสังกัดสํานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ ได้ แก่ โรงเรี ยน
ศึกษาสงเคราะห์ โรงเรี ยนการศึกษาพิเศษ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ฯลฯ

3. สถานศึกษาที่ได้ ดําเนินการจัดหอพักในสถานศึกษา และได้ เรี ยกเก็บเงิน
ค่าอาหารนักเรี ยนประจําพักนอนทุกคนแล้ ว กรณีที่ได้ เรี ยกเก็บเงินไม่ครบทุกคน สามารถจัดสรรให้
ได้ เฉพาะจํานวนนักเรี ยนส่วนที่เหลือ และต้ องเป็ นนักเรี ยนที่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนด
ลักษณะการใช้ งบประมาณ
ใช้ เป็ นค่าอาหาร นักเรี ยนประจําพักนอน
การใช้ จ่ายงบประมาณ
1. ให้ สถานศึกษาจ่ายหรื อจัดอาหารให้ แก่นกั เรี ยนประจําพักนอน โดยสามารถเลือก
วิธีดําเนินการได้ ดังนี ้
1.1 จัดซื ้อวัตถุดบิ ประกอบอาหารหรื อจ้ างเหมาทําอาหาร โดยให้ ดําเนินการตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
1.2 จ่ายเป็ นเงินสดให้ แก่นกั เรี ยน
โดยให้ สถานศึกษาแต่งตังคณะกรรมการ
้
อย่างน้ อย 3 คน ร่วมกันจ่ายเงิน โดยใช้ ใบสําคัญรับเงินเป็ นหลักฐาน
2. หากมีเงินงบประมาณคงเหลือ สามารถนําไปใช้ จา่ ยในรายการอื่นที่เกี่ยวข้ อง
กับการจัดทําอาหารให้ แก่นกั เรี ยนได้
แนวทางการดาเนินงาน
1. ระดับสถานศึกษา
1.1 สํารวจข้ อมูลจากโครงการนักเรี ยนประจําพักนอน และรายงานสํานักงาน
เขตพื ้นที่การศึกษา เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณ
1.2 จัดสรรและใช้ จา่ ยเงินงบประมาณให้ เป็ นไปตามวัตถุประสงค์
1.3 ดําเนินการจัดกิจกรรมและควบคุมดูแลนักเรี ยนประจําพักนอน
1.4 รายงานผลการดําเนินงาน
2. ระดับสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา
2.1 รวบรวมข้ อมูลนักเรี ยนประจําพักนอนจากสถานศึกษาและรายงาน
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
2.2 แต่งตังคณะกรรมการกลั
้
น่ กรอง ตรวจสอบข้ อมูล และพิจารณาจัดสรร
งบประมาณ ประกอบด้ วย ผู้บริหาร เจ้ าหน้ าที่หรื อผู้แทนสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา และผู้บริหาร
สถานศึกษาหรื อผู้แทนผู้บริ หารสถานศึกษาที่มีนกั เรี ยนพักนอน ตามความเหมาะสม
2.3 กํากับ ติดตาม ตรวจสอบ และรายงานผลการดําเนินงาน

แนวทางดาเนินงาน
เบิกจ่ าย
เงินอุดหนุน
การดําเนินงานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนของสถานศึกษา สังกัดสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน สถานศึกษาต้ องดําเนินการตามระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีการ และแนวปฏิบตั ิ
ที่ทางราชการกําหนด เพื่อให้ การใช้ จา่ ยเงินถูกต้ องตามระเบียบและวัตถุประสงค์ รวมทังเกิ
้ ด
ประโยชน์สงู สุดกับผู้เรี ยน จึงได้ สรุปขันตอนและแนวทางดํ
้
าเนินงานเบิกจ่ายเงินอุดหนุนในรายการ
ที่สําคัญเพื่อให้ สถานศึกษาศึกษาและใช้ เป็ นแนวทางในการดําเนินงานต่อไป ดังนี ้
1. การเบิกจ่ายค่าจ้ างชัว่ คราว
2. การเบิกจ่ายค่าตอบแทน
3. การเบิกค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการชัว่ คราว
4. การเบิกค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรม
5. การเบิกจ่ายค่าใช้ จ่ายในการจัดงาน
6. การเบิกจ่ายค่าอาหารนักเรี ยน
7. การเบิกจ่ายค่าพาหนะนักเรี ยน
8. การเบิกจ่ายค่าจ้ างเหมาบริการ
9. การเบิกจ่ายค่าสาธารณูปโภค
10. การเบิกจ่ายค่าวัสดุและครุภณ
ั ฑ์
11. การเบิกจ่ายค่าปรับปรุงอาคารหรื อสิ่งก่อสร้ าง
12. การยืมเงินอุดหนุน

การเบิกจ่ ายค่าจ้ าง
ชั่วว่ คราว
คราว ในลักษณะงบบุคลากร
การเบิกจ่ายค่าจ้ างลูกจ้ างชั

หมายถึง การที่
สถานศึกษา สรรหาบุคลากรโดยการจ้ างเป็ นลูกจ้ างชัว่ คราว เพื่อให้ ปฏิบตั งิ านในหน้ าที่ครูผ้ สู อน
หรื อปฏิบตั งิ านอื่น ๆ ในสถานศึกษา เช่น ครูจ้างสอน พนักงานขับรถ ยาม คนสวน เป็ นต้ น
โดยสถานศึกษาต้ องคํานึงถึงความจําเป็ นที่ต้องจ้ าง และมีเงินเพียงพอที่จา่ ย ดังนี ้
- ค่าจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราว ตามสัญญาการจ้ าง จ่ายในลักษณะงบบุคลากร
- เงินสมทบกองทุนประกันสังคมในฐานะนายจ้ าง ตามพระราชบัญญัติ
ประกันสังคม พ.ศ. 2533 จ่ายในลักษณะงบดําเนินงาน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
- หนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค 0415 / ว 23 ลงวันที่ 20 มีนาคม 2546 เรื่ อง
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบตั เิ กี่ยวกับการจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราวจากเงินนอกงบประมาณ (เอกสาร
ภาคผนวกหน้ า........)
- คําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ 53/2546 เรื่ อง มอบอํานาจ
ปฏิบตั ริ าชการแทนเกี่ยวกับลูกจ้ างชัว่ คราว สัง่ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546 (เอกสาร
ภาคผนวกหน้ า..........)
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
1. ดําเนินการสรรหาและจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราวตามระเบียบกระทรวงการคลัง
2. เมื่อถึงกําหนดการจ่ายเงิน เจ้ าหน้ าที่การเงินของสถานศึกษามีหน้ าที่
2.1 บันทึกเสนอผู้อํานวยการโรงเรี ยนเพื่อขออนุมตั เิ บิกเงินอุดหนุนเป็ นค่าจ้ าง
ลูกจ้ างชัว่ คราวเพื่อจ่ายเงินให้ ลกู จ้ าง โดย หัก เงินสมทบกองทุนประกันสังคมของลูกจ้ างแต่ละคน
ในอัตราร้ อยละ 5 ของค่าจ้ าง เก็บไว้ เพื่อนําส่งพร้ อมกับเงินสมทบส่วนของนายจ้ าง
2.2 บันทึกเสนอผู้อํานวยการโรงเรี ยนเพื่อขออนุมตั เิ บิกเงินอุดหนุนเป็ นเงินสมทบ
กองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้ าง ให้ กบั ลูกจ้ างแต่ละคนในอัตราร้ อยละ 5 ของค่าจ้ าง
2.3 กรอกแบบรายการแสดงการนําส่งเงินสมทบ ตามแบบสํานักงานประกันสังคม กําหนด (แบบ สปส. 1 -10 ) จํานวน 2 ชุด เพื่อนําส่งสํานักงานประกันสังคม 1 ชุด
ทุกเดือนอย่างช้ าไม่เกินวันที่ 15 ของเดือนถัดไป และเก็บไว้ เป็ นหลักฐานการเบิกพร้ อมกับ
ใบเสร็จรับเงินของสํานักงานประกันสังคม ณ สถานศึกษา 1 ชุด
เอกสารประกอบการเบิกจ่ ายค่ าจ้ างลูกจ้ างชั่วคราวและเงินประกันสังคม
1. คําสัง่ สถานศึกษาจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราวและบัญชีรายละเอียดการจ้ างแนบท้ าย
2. บันทึกการขออนุมตั เิ บิกเงินค่าจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราวและเงินประกันสังคม
3. หลักฐานการจ่ายเงินค่าจ้ างลูกจ้ างรายเดือน
4. แบบรายการแสดงการนําเงินสมทบ
5. ใบเสร็จรับเงินของสํานักงานประกันสังคม

(ตัวอย่ าง)

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ …………………………………………………………………………………
ที่…………………………………..……..วันที่……………………………………………..
เรื่อง การขออนุมตั เิ บิกจ่ายเงินค่าจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราว
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน...................................................
ตามที่โรงเรี ยนได้ อนุมตั ใิ ห้ จ้างลูกจ้ างชัว่ คราว ตามคําสัง่ โรงเรี ยน ที่........../............
สัง่ ณ วันที่............เดือน...............พ.ศ.................และตามบัญชีรายละเอียดการจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราว
รายเดือน รวม................ราย นัน้
เจ้ าหน้ าที่การเงิน ได้ ตรวจสอบแล้ วเห็นควรให้ เบิกเงินอุดหนุนค่าใช้ จา่ ยรายหัว
(งบบุคลากร) เพื่อจ่ายเป็ นค่าจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราว ประจําเดือน.................พ.ศ.......... รวม........ราย
จํานวน.......................บาท หัก เงินสมทบประกันสังคมในส่วนของลูกจ้ าง จํานวน..............บาท
คงจ่ายจริง.......................บาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดอนุมตั ิ

ลงชื่อ..........................................
(........................................)
เจ้ าหน้ าที่การเงิน

อนุมตั ิ
ลงชื่อ..........................................
(........................................)
ตําแหน่ง....................................

(ตัวอย่ าง)

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ …………………………………………………………………………………
ที่………………………………….......……..วันที่………………………………………..
เรื่อง การขออนุมตั เิ บิกเงินจ่ายสมทบกองทุนประกันสังคมในส่วนของนายจ้ าง
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน.........................................
ตามที่โรงเรี ยนได้ อนุมตั ใิ ห้ จ้างลูกจ้ างชัว่ คราว ตามคําสัง่ โรงเรี ยน ที่........../............
สัง่ ณ วันที่............เดือน...............พ.ศ.................และตามบัญชีรายละเอียดการจ้ างลูกจ้ างชัว่ คราว
รายเดือน รวม...............ราย เนื่องจากตาม พ.ร.บ.ประกันสังคม กําหนดให้ โรงเรี ยนซึง่ เป็ นผู้วา่ จ้ าง
จ่ายเงินสมทบกองทุนประกันสังคมในอัตราร้ อยละ 5 ของค่าจ้ างในฐานะนายจ้ าง จึงขออนุมตั ิ
เบิกเงินอุดหนุนค่าใช้ จา่ ยรายหัว (งบดําเนินงาน) เพื่อจ่ายเป็ นเงินสมทบกองทุนประกันสังคม
ประจําเดือน..................... พ.ศ.............เป็ นเงินรวม....................บาท (......................................)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดอนุมตั ิ
ลงชื่อ..........................................
(........................................)
เจ้ าหน้ าที่การเงิน
อนุมตั ิ
ลงชื่อ..........................................
(........................................)
ตําแหน่ง...................................

สปส.1-10 (ส่ วนที่ 1)

แนบ
แบบรายการแสดงการส่ ง
เงินสมทบ

สปส. 1 – 10 (ส่ วนที่ 2)

แนบ
แบบรายละเอียดการนาส่ ง
เงินสมทบ

การเบิกจ่ ายค่าตอบแทน
* ค่ าตอบแทนวิทยากรบุคคลภายนอก หมายถึง เงินที่จา่ ยเป็ นค่าตอบแทนให้
บุคคลภายนอก ที่สอนในวิชาที่สถานศึกษาขาดแคลนตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
* ค่ าตอบแทนการสอนพิเศษและค่ าสอนเกินภาระงานที่สอนในสถานศึกษา
หมายถึง เงินที่เบิกจ่ายให้ กบั ครูที่สอนนอกเวลาการเรี ยนการสอนปกติในระดับมัธยมศึกษาตอนต้ น
มัธยมศึกษาตอนปลายหรื อเทียบเท่า ตามหลักสูตรการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ซึง่ มิใช่การสอนใน
ภาคฤดูร้อนหรื อหลักสูตรเสริ มพิเศษเฉพาะด้ าน
อนึง่ การสอนดังกล่าว 1 หน่วยชัว่ โมงต้ องมีเวลาไม่น้อยกว่า 50 นาที
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
* หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0409.7/ 2198 ลงวันที่ 27 มกราคม 2547
เรื่ อง ค่าตอบแทนวิทยากรภายนอก เบิกจ่ายได้ ในอัตราชัว่ โมงละ 200 บาท
* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอน
เกินภาระงานสอนในสถานศึกษาและสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 เบิกจ่ายได้ ในอัตรา
ชัว่ โมงละ 200 บาท
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
1. จัดทําโครงการ
2. กําหนดตารางสอนและแผนการจัดการเรี ยนรู้
3. หนังสือเชิญวิทยากรบุคคลภายนอก หรื อ บุคลากรในสถานศึกษา
4. จัดทําบัญชีลงเวลาปฏิบตั งิ าน
5. จัดทําหลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนใน
สถานศึกษา ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด
เอกสารประกอบการเบิกจ่ าย
1. บันทึกการขออนุมตั ิการเบิกจ่าย
2. โครงการ / ตารางสอน / แผนการสอน
3. หนังสือเชิญวิทยากร
4. บัญชีลงเวลาปฏิบตั งิ าน
5. หลักฐานการเบิกจ่ายเงินค่าสอนพิเศษและค่าสอนเกินภาระงานสอนใน
สถานศึกษา
6. ใบสําคัญรับเงิน

(ตัวอย่ าง)
บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ โรงเรี ยน........................................................................................................
ที่....................................................................วันที่..............................................................
เรื่อง ขออนุมตั เิ บิกจ่ายเงินค่าตอบแทนวิทยากร
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน..................
ตามหนังสือ ที่ ศธ................................ลงวันที่............................ ....ได้ เชิญให้
(นาย /นาง /นางสาว)............................เป็ นวิทยากรในโครงการ...............................................
วิชา.........................ในระดับ
ชันประถมศึ
้
กษาปี ที่..........
ชันมั
้ ธยมศึกษาปี ที่.........
ได้ ดําเนินการสอนตามโครงการครบตามแผนการสอนแล้ ว จึงขออนุมตั เิ บิกเงินค่าตอบแทนวิทยากร
บุคคลภายนอก จํานวน......................บาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั จิ ่ายเงินให้ แก่..........................................
จํานวน..................บาท
ลงชื่อ..........................................
(.................................................)
หัวหน้ ากลุม่ สาระวิชา.........................
ความเห็นของเจ้ าหน้ าที่การเงิน
ได้ ตรวจสอบหลักฐานเอกสารดังกล่าวแล้ ว
คําสัง่
ถูกต้ อง เห็นควรอนุมตั ใิ ห้ เบิกจ่ายเงินอุดหนุน
- ทราบ
ค่าใช้ จา่ ยรายหัว ได้ จํานวน..............................บาท
- อนุมตั ิ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
- ลงนามแล้ ว
1. อนุมตั ิ
2. ลงนามในหลักฐานการเบิกจ่ายเงิน
ลงชื่อ................................
ค่าสอนพิเศษ ฯ
(..............................)
ผู้อํานวยการโรงเรี ยน...........
ลงชื่อ............................เจ้ าหน้ าที่
วันที่..................................
การเงิน
(................................)
วันที่............................

(ตัวอย่ าง)

ที่ ศธ ......./.........

โรงเรี ยน............................
.........................................
วันที่..............................

เรื่ อง

ขอเชิญวิทยากร

เรี ยน

(นาย/นาง/นางสาว).........................................

สิ่งที่สง่ มาด้ วย

ตารางสอน 1 ชุด

ด้ วยโรงเรี ยน.................................................................มีความประสงค์ขอเชิญ
ท่านเป็ นวิทยากร เพื่อทําการสอนวิชา.......................................................................................
ระดับชัน...............................................จํ
้
านวน..............คาบ / ชัว่ โมง ตังแต่
้ วนั ที่....................
ถึงวันที่...................................ตามตารางการสอนที่แนบมาพร้ อมนี ้
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ

(.....................................)
ผู้อํานวยการโรงเรี ยน............................

งาน.............................
โทร..............................

(ตัวอย่ าง)

ตารางสอน
ชื่อวิทยากร.........................................................
สอนชัน้ .......................... โรงเรียน.....................ปี การศึกษา..................ภาคเรี ยนที่............
ชื่อรายวิชา....................................รหัสวิชา.......................................
วัน เวลา 8.30 9.2010.10 - 11.00 - 11.50 - 13.00 - 13.50 - 14.40 ที่สอน 9.20 น. 10.10 น. 11.00 น. 11.50 น. 13.00 น. 13.50 น. 14.40 น. 15.30 น.
จันทร์
อังคาร
พัก
พุธ
พฤหัสบดี
ศุกร์
รวมเวลาที่สอน.................................หน่วยชัว่ โมง

(ตัวอย่ าง)
บัญชีลงเวลาการปฏิบัตงิ านของคณะวิทยากร
โรงเรี ยน....................................ชัน...........................ภาคเรี
้
ยนที่...............ปี การศึกษา.................
ชื่อรายวิชา........................รหัสวิชา.................................
วัน เดือน ปี
ที่สอน

ชื่อ – สกุล
ของวิทยากร

ลายมือชื่อ

เวลามา

ลายมือชื่อ

เวลากลับ หมายเหตุ

ลงชื่อ...............................ครูผ้ คู วบคุม
(................................)
ตําแหน่ง................................
ลงชื่อ..................................ผู้ตรวจ
(..................................)
ตําแหน่ง................................

(ตัวอย่ าง)
ใบสาคัญรับเงิน
ที่.......................................
วันที่.......เดือน................พ.ศ...........
ข้ าพเจ้ า................................................อยูบ่ ้ านเลขที่.........................หมูท่ ี่...................
ถนน............................ตําบล.......................อําเภอ.........................จังหวัด..............................
ได้ รับเงินจาก...........................................................................................................................
จํานวนเงิน
รายการ
บาท
สต.
ได้ รับเงินค่าตอบแทนวิทยากร............จํานวน........ชัว่ โมงละ ๆ 200 บาท

รวมเงิน
จํานวนเงิน(ตัวอักษร)........................................................................
(ลงชื่อ)..............................................ผู้รับเงิน
(..............................................)
(ลงชื่อ)............................................ผู้จา่ ยเงิน
(............................................)

การเบิกจ่ ายค่าใช้ จ่าย
ในการเดินทางไปราชการ
ชั่วคราว
* การเดินทางไปราชการชั่วคราว หมายถึง การได้ รับอนุมตั จิ ากผู้อํานวยการ
โรงเรี ยนให้ ไปปฏิบตั ิราชการนอกที่ตงสํ
ั ้ านักงาน (สถานศึกษา)
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
* พระราชกฤษฎีกาค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และ
ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการเบิกค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. 2550
* หลักเกณฑ์การเบิกค่าพาหนะรับจ้ างข้ ามเขตจังหวัด เงินชดเชย และค่าใช้ จ่าย
อื่นที่จําเป็ นต้ องจ่ายเนื่องในการเดินทางไปราชการ ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่ สดุ ที่ กค
0409.6 / ว 42 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2550
* มาตรการประหยัดงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2550 สํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
* คําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ 1216 / 2549 เรื่ อง
มอบอํานาจการอนุมตั กิ ารเดินทางไปราชการ สัง่ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ.2549
สิทธิการเบิกค่ าใช้ จ่าย คือ
* ค่าเบี ้ยเลี ้ยงเดินทาง
* ค่าเช่าที่พกั
* ค่าพาหนะ
* ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ที่จําเป็ นต้ องจ่าย เนื่องจากการเดินทางไปราชการ
1. การเบิกค่าเบี ้ยเลี ้ยง / วัน / คน
ข้ าราชการ
ประเภท ก
ประเภท ข
ระดับ 1 – 2
180
108
ระดับ 3 – 8
210
126
ระดับ 9 ขึ ้นไป
240
144
หมายเหตุ ประเภท ก หมายถึง การเดินทางเดินทางข้ ามเขตจังหวัด หรื อ
การเดินทางจากอําเภออื่นในจังหวัดเดียวกันไปอําเภอเมือง
ประเภท ข หมายถึง การเดินทางไปต่างอําเภอในจังหวัดเดียวกัน ยกเว้ น
อําเภอเมือง หรื อการเดินทางไปสถานที่อื่นนอกที่ตงของ
ั้
โรงเรี ยนในอําเภอเดียวกัน

* การนับเวลาเพื่อคํานวณการเบิกค่าเบี ้ยเลี ้ยง
1.1 นับเวลาตังแต่
้ ออกจากบ้ านพักหรื อจากสถานศึกษา จนกลับถึงบ้ านพักหรื อ
สถานศึกษา
1.2. กรณีที่ต้องพักแรม ให้ นบั เวลาตามข้ อ 1.1 คิด 24 ชัว่ โมง = 1 วัน
ถ้ ามีเศษเกิน 12 ชัว่ โมง คิด = 1 วัน
1.3. กรณีที่ไม่พกั แรม (หมายถึง การเดินทางไปกลับระหว่างบ้ านพักกับสถานที่
ไปปฏิบตั ิราชการทุกวัน) ให้ นบั เวลาตามข้ อ 1.1 คิด 24 ชัว่ โมง = 1 วัน
หากไม่ถึง 24 ชัว่ โมง แต่เกิน 12 ชัว่ โมง คิด = 1 วัน
หากไม่ถึง 12 ชัว่ โมง แต่เกิน 6 ชัว่ โมง คิด = ครึ่งวัน
2. การเบิกค่าที่พกั / วัน / คน
* จําเป็ นต้ องพักแรม (พักแรมในพาหนะ เบิกไม่ ได้ )
ข้ าราชการ
อัตราที่กระทรวงการคลังกําหนด
สิทธิการเบิกตามอัตรามาตรการของ สพฐ.
ระดับ 8 ลงมา เหมาจ่ายคนละไม่เกิน 1,000บาท * พักเดี่ยวเหมาจ่ายคนละไม่เกิน 1,000บาท
* พักคูเ่ หมาจ่ายคนละไม่เกิน 600 บาท
* เดินทางเป็ นหมู่คณะให้ พกั คู่
ระดับ 9
เหมาจ่ายคนละไม่เกิน 1,600 บาท เหมาจ่ายคนละไม่เกิน 1,500 บาท
ระดับ 10 ขึ ้นไป เท่าที่จา่ ยจริงคนละไม่เกิน
เท่าที่จา่ ยจริงคนละไม่เกิน 2,000 บาท
2,500 บาท
* การเบิกค่าที่พกั แบบเหมาจ่ายไม่ต้องใช้ ใบเสร็จรับเงิน
* การเบิกค่าที่พกั เท่าที่จา่ ยจริง ต้ องแนบใบเสร็จรับเงิน ประกอบการเบิกจ่ายด้ วย
3. การเบิกค่าพาหนะ
ยานพาหนะประจําทาง
รถไฟ

รถโดยสารประจําทาง

ข้ าราชการ
* ระดับ 1 – 5 เบิกได้ เท่าที่จา่ ยจริง ยกเว้ น ชัน้ บนอ.ป
(รถไฟชัน้ 1 นอนปรับอากาศ)
* ระดับ 6 ขึ ้นไป เบิกได้ เท่าที่จา่ ยจริง กรณีเดินทางชัน้ บนอ.ป.
ให้ แนบกากตัว๋ ประกอบการขอเบิกด้ วย
ทุกระดับ เบิกได้ เท่าที่จา่ ยจริ ง

4. การเบิกค่าโดยสารเครื่ องบิน
กระทรวงการคลังกําหนด
สิทธิการเบิกตามอัตรามาตรการของ สพฐ.
ระดับ 6 ขึ ้นไป เดินทางได้
* ระดับ 6 ขึ ้นไป เดินทางโดยสายการบินต้ นทุนตํ่า (Low Cost)
* ระดับ 8
ชันประหยั
้
ด
* ระดับ 9
ชันธุ
้ รกิจ
* ระดับ 10 ขึ ้นไป ชันหนึ
้ ง่
5. การใช้ สิทธิเบิกค่าพาหนะรับจ้ าง
* ไม่มีพาหนะประจําทาง
* มีพาหนะประจําทาง แต่มีความจําเป็ นเร่งด่วน เพื่อประโยชน์ของราชการ
* ให้ ชี ้แจงเหตุและความจําเป็ น
*. การเดินทางโดยใช้ พาหนะรับจ้ าง
** เป็ นข้ าราชการตังแต่
้ ระดับ 6 ขึ ้นไป
** เป็ นกรณีเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้ านพักหรื อสถานศึกษากับ
สถานีขนส่ง หรื อสถานที่ที่ได้ จดั พาหนะไว้ ให้ โดยเบิกในอัตราดังนี ้
การเดินทาง
กระทรวงการคลังกําหนด
ข้ ามเขตระหว่าง กทม. เท่าที่จา่ ยจริงเที่ยวละไม่เกิน 600 บาท
กับจังหวัดที่มี
เขตติดต่อ กทม.

ข้ ามเขตจังหวัดอื่น ๆ

เท่าที่จา่ ยจริงเที่ยวละไม่เกิน
500 บาท

มาตรการประหยัด สพฐ.
* เท่าที่จา่ ยจริงเที่ยวละไม่เกิน
400 บาท
* กรณีเดินทางไปท่าอากาศยาน
สุวรรณภูมิเท่าที่จ่ายจริงเที่ยวละ
ไม่เกิน 500 บาท
เท่าที่จา่ ยจริงเที่ยวละไม่เกิน
300 บาท

** การเดินทางไป-กลับ ระหว่างบ้ านพัก กับสถานที่ที่ไปปฏิบตั ริ าชการ
ภายในจังหวัดเดียวกัน เบิกได้ ไม่เกินวันละ 2 เที่ยว
** การเดินทางไปราชการในเขต กทม.
** ข้ าราชการตังแต่
้ ระดับ 5 ลงมา ขอเบิกค่าพาหนะรับจ้ างได้ ต้องมีสมั ภาระ

6. การใช้ สิทธิเบิกค่าชดเชยกรณีที่ใช้ ยานพาหนะส่วนตัว
* อัตราค่าชดเชย
** รถยนต์ กิโลเมตรละ 4 บาท
** รถจักรยานยนต์ กิโลเมตรละ 2 บาท
* การคํานวณระยะทาง
** ใช้ เส้ นทางกรมทางหลวงกําหนด
** หน่วยงานอื่น เช่น จังหวัด ท้ องถิ่น เป็ นต้ น กําหนด
** ถ้ าไม่มีให้ ผ้ ขู อเบิกรับรอง
7. การเทียบตําแหน่งลูกจ้ างและพนักงานราชการ เพื่อเบิกค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง ฯ
ลูกจ้ าง
พนักงานราชการ
ประเภท
ระดับ
ประเภท
ระดับ
แรงงาน/กึ่งฝี มือ
1
กลุม่ งานบริการ / เทคนิค
1-2
ฝี มือ/ฝี มือพิเศษระดับต้ น
2
กลุม่ งานบริหารทัว่ ไป
3–8
กลุม่ งานวิชาชีพเฉพาะ / เชี่ยวชาญเฉพาะ
ฝี มือพิเศษระดับกลาง/
3
ผู้ที่ได้ รับค่าตอบแทนอัตราสูงสุด
9
สูงเฉพาะ
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
1. บันทึกการขออนุญาตเดินทางไปปฏิบตั ริ าชการต่อผู้อํานวยการโรงเรี ยน โดยระบุ
รายละเอียดที่สําคัญ ได้ แก่
1.1 ชื่อผู้ขออนุญาตเดินทางไปปฏิบตั ิราชการ
1.2 วันที่ไปปฏิบตั ริ าชการ (รวมวันเดินทางไป – กลับด้ วย)
1.3 สถานที่ขอไปปฏิบตั ริ าชการ
1.4 กรณีเดินทางไปปฏิบตั ริ าชการโดยรถของทางราชการ ให้ ขออนุญาตโดย
ระบุหมายเลขทะเบียนรถและพนักงานขับรถไว้ ด้วย
1.5 กรณีเดินทางไปปฏิบตั ริ าชการโดยพาหนะส่วนตัว ให้ ระบุการขอใช้ รถยนต์
ส่วนตัวด้ วย
2. เมื่อเดินทางกลับมาปฏิบตั หิ น้ าที่ที่โรงเรี ยน ให้ เขียนรายงานการเดินทาง
ไปราชการ ตามแบบที่กระทรวงการคลังกําหนด (แบบ 8708) และแนบเอกสารประกอบ (ถ้ ามี)
เช่น การเบิกค่านํ ้ามันรถกรณีเดินทางไปโดยรถของทางราชการ กากโดยสารเครื่ องบิน เป็ นต้ น

3. บันทึกขอเบิกเงินพร้ อมหลักฐาน ต่อเจ้ าหน้ าที่การเงิน
4. เจ้ าหน้ าที่การเงิน ตรวจสอบความถูกต้ อง และเสนอผู้อํานวยการโรงเรี ยน
อนุมตั แิ ละจ่ายเงินให้ ผ้ มู ีสิทธิ
เอกสารประกอบการเบิกจ่ าย
1. บันทึกขออนุมตั เิ บิก
2. แบบรายงานการเดินทางไปราชการ
3. สําเนาหนังสือ/คําสัง่ ให้ ไปราชการ

(ตัวอย่าง)
สัญญาเงินยืมเลขที…
่ ………………………………………………วันที…
่ …………………………………ส่วนที่ 1
ชื่อผู้ยืม……………………………...จํานวนเงิน.............................บาท
แบบ 8708

ใบเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
.................(1)...................................
(2) วันที่..........เดือน..................พ.ศ.................
เรื่ อง ขออนุมตั ิเบิกค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
เรี ยน ...................(3).........................
ตามคําสัง่ / บันทึก ที่ ...............(4).............. ลงวันที่................................... ได้ อนุมตั ใิ ห้
ข้ าพเจ้ า..........................(5)...................................... ตําแหน่ง.............................(6)..............................
สังกัด..........................(7)..............................พร้ อมด้ วย...............(8)......................................................
ออกจากบ้ านเลขที่.....................................(9)..........................................................................................
เดินทางไปปฏิบตั ิราชการ.....................(10)..............................................................................................
................................................................................................................................โดยออกเดินทางจาก
บ้ านพัก
สํานักงาน
ประเทศไทย ตังแต่
้ วนั ที่.........เดือน.........(11)........พ.ศ.........เวลา..........น.
และกลับถึง บ้ านพัก
สํานักงาน
ประเทศไทย วันที่..........เดือน......(12)......พ.ศ.......เวลา.......น.
รวมเวลาไปราชการครัง้ นี ้….……(13)…………วัน………………..ชัว่ โมง
ข้ าพเจ้ าขอเบิกค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการสําหรับ
ข้ าพเจ้ า คณะเดินทาง ดังนี ้
ค่าเบี ้ยเลี ้ยงเดินทางประเภท..............(14)................จํานวน..........(15).............วัน รวม...........(16)............บาท
ค่าเช่าที่พกั ..................(17).....................................จํานวน........(18)..............วัน รวม...........(19) ...........บาท
ค่าพาหนะ................................................(20).............................................. .รวม...........(21)...........บาท
ค่าใช้ จา่ ยอื่น............................................(22)..............................................
.รวม...........(23)...........บาท
รวมทังสิ
้ ้น...............(24)...........บาท
จํานวนเงิน (ตัวอักษร)......................................(25)............................................
ข้ าพเจ้ าขอรับรองว่ารายการที่กล่าวมาข้ างต้ นเป็ นความจริ งและหลักฐานการจ่ายที่สง่ มาด้ วย
จํานวน.......(26).......ฉบับ รวมทังจํ
้ านวนเงินที่ขอเบิกถูกต้ องตามกฎหมายทุกประการ
ลงชื่อ................(27)...............ผู้ขอรับเงิน
(.........................................................)
ตําแหน่ง ..............................................................

- 2ได้ ตรวจสอบหลักฐานการเบิกจ่ายเงินที่แนบถูกต้ องแล้ ว
เห็นควรอนุมตั ิให้ เบิกจ่ายได้

อนุมตั ิให้ จ่ายได้

ลงชื่อ............................(28).............................
(.............................................................)
ตําแหน่ง..................................................
วันที่............................(29).............................

ลงชื่อ...................(30)........................
(...................................................)
ตําแหน่ง........................................
วันที่.......................(31)......................

ได้ รับเงินค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการ จํานวน…….……(32)………………บาท
(...........................................(33)....................................................ไว้ เป็ นการถูกต้ องแล้ ว
ลงชื่อ…………(34)......………… ผู้รับเงิน
ลงชื่อ………(35)…………. ผู้จ่ายเงิน
(............................................ )
(.......................................)
ตําแหน่ง..............................................
ตําแหน่ง...........................................
วันที่................(36).............................
วันที่...............(37)...........................
จากเงินยืมตามสัญญาเลขที่..........................(38)....................... วันที่..................(39)..............
หมายเหตุ …………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
คําชี ้แจง 1. กรณีเดินทางเป็ นหมูค่ ณะและจัดทําใบเบิกค่าใช้ จ่ายรวมฉบับเดียวกันหากระยะเวลาในการเริ่ มต้ น
และสิ ้นสุดการเดินทางของแต่ละบุคคลแตกต่างกัน ให้ แสดงรายละเอียดของวันเวลาที่แตกต่างกัน
ของบุคคลนันในช่
้ องหมายเหตุ
2. กรณียื่นขอเบิกค่าใช้ จา่ ยรายบุคคล ให้ ผ้ ขู อรับเงินเป็ นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปี ที่รับเงิน
กรณีที่มีการยืมเงิน ให้ ระบุวนั ที่ได้ รับเงินยืม เลขที่สญ
ั ญายืมและวันที่อนุมตั เิ งินยืมด้ วย
3. กรณีที่ยื่นขอเบิกค่าใช้ จ่ายรวมเป็ นหมูค่ ณะ ผู้ขอรับเงินมิต้องลงลายมือชื่อในช่องผู้รับเงิน ทังนี
้ ้
ให้ ผ้ มู ีสทิ ธิแต่ละคนลงลายมือชื่อผู้รับเงินในหลักฐานการจ่ายเงิน (ส่วนที่ 2)

คาอธิบายการกรอกรายละเอียด แบบ 8708 ส่ วนที่ 1
(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)
(26)
(27)

สถานที่ที่เขียนรายงานการเดินทาง เมื่อได้ เดินทางไปปฏิบตั งิ านแล้ ว
วันเดือนปี ที่เขียนรายงานการเดินทาง
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนหรื อผู้มีอํานาจการจ่ายเงิน แล้ วแต่กรณี
คําสัง่ หรื อ บันทึกอนุญาตให้ ไปราชการ
ชื่อ - สกุล ผู้ขอเบิกเงิน
ตําแหน่งของผู้ขอเบิกเงิน
ชื่อโรงเรี ยน
กรณีที่เดินทางเป็ นหมู่คณะระบุชื่อผู้เดินทาง
บ้ านพัก/ที่อยูข่ องผู้ขอเบิกเงิน กรณีออกจากโรงเรี ยนให้ เขียนออกจากโรงเรี ยน....
สถานที่ที่ไปราชการ และเรื่ องที่ไปราชการ
วันเดือนปี เวลา ที่ออกเดินทางจากบ้ านพัก / โรงเรี ยน
วันเดือนปี เวลา ที่กลับถึงบ้ านพัก / โรงเรี ยน
จํานวนวัน และชัว่ โมง ที่ไปราชการ
ระบุประเภทและอัตราค่าเบี ้ยเลี ้ยง (ประเภท ก หรื อ ประเภท ข)
จํานวนวันที่มีสิทธิได้ คา่ เบี ้ยเลี ้ยง
จํานวนเงินที่มีสิทธิได้ รับค่าเบี ้ยเลี ้ยง
ระบุอตั ราที่พกั ที่ได้ รับ
จํานวนวันที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พกั
จํานวนเงินที่มีสิทธิเบิกค่าเช่าที่พกั
ประเภทค่าพาหนะที่ใช้ ในการเดินทาง
จํานวนเงินค่าพาหนะที่เบิก
ค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ที่เบิก (ระบุรายการ) เช่น ค่าทางด่วน ค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิง
ค่าลงทะเบียน เป็ นต้ น
จํานวนเงินที่เบิกค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ
จํานวนเงินรวมที่ขอเบิกทังสิ
้ ้น
จํานวนเงินรวมที่ขอเบิกเป็ นตัวอักษร
จํานวนหลักฐานที่ใช้ ขอเบิก เช่น ใบเสร็จรับเงิน เป็ นต้ น
ชื่อ-สกุล ผู้ขอเบิกเงิน

(28) ลายมือชื่อ ชื่อ-สกุล และตําแหน่ง ของเจ้ าหน้ าที่การเงิน / ผู้ที่ได้ รับมอบหมาย
ในการตรวจหลักฐาน
(29) วันเดือนปี ที่เจ้ าหน้ าที่การเงินตรวจหลักฐาน
(30) ลายมือชื่อ ชื่อ-สกุล และตําแหน่งผู้ที่มีอํานาจอนุมตั ิ (สําหรับโรงเรี ยนหมายถึง
ผู้อํานวยการโรงเรี ยน)
(31) วันเดือนปี ที่ผ้ มู ีอํานาจอนุมตั ิ (สําหรับโรงเรี ยนหมายถึงผู้อํานวยการโรงเรี ยน)
(32) จํานวนเงินค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ที่ได้ รับเงินจริง
(33) จํานวนเงินค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ที่ได้ รับเงินจริง เป็ นตัวอักษร
(34) ลายมือชื่อ ชื่อ-สกุล และตําแน่งของผู้รับเงิน
(35) วันเดือนปี ที่ได้ รับเงิน
(36) ลายมือชื่อ ชื่อ-สกุล และ ตําแหน่งของเจ้ าหน้ าที่ที่ทําหน้ าที่จา่ ยเงิน
(37) วันเดือนปี ที่จา่ ยเงิน
(38) ระบุสญ
ั ญาเลขที่ (กรณียืมเงิน)
(39) ระบุวนั ที่ที่ยืมเงินตามสัญญา

(ตัวอย่ าง)
หลักฐานการจ่ ายเงินค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ

ส่ วนที่ 2

ชื่อส่ วนราชการ.....................(1)..........................................จังหวัด................................(2)....................................................
แบบ 8708
ประกอบใบเบิกค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางของ.......................................................(3)............................ลงวันที่...................เดือน...........(4)...............พ.ศ.....................
ค่ าใช้ จ่าย
วันเดือนปี หมายเหตุ
ลาดับ
ชื่อ
ตาแหน่ ง
รวม
ลายมือชื่อผู้รับเงิน
ค่ าเบีย้ เลีย้ ง ค่ าเช่ าที่พกั
ค่ าพาหนะ ค่ าใช้ จ่ายอื่น
ที่รับเงิน
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)

รวมเงิน
(15)
(16)
(17)
จํานวนเงินรวมทังสิ
้ ้น............................(20)............................................................

(18)

(19)

ตามสัญญาเงินยืมเลขที่.............วันที่.....................

คําชี ้แจง 1. ค่าเบี ้ยเลี ้ยงและค่าเช่าที่พกั ให้ ระบุอตั ราวันละ และจํานวนวันที่ขอเบิกแต่ละบุคคลในช่ องหมายเหตุ
2. ให้ ผ้ มู ีสทิ ธิแต่ละคนเป็ นผู้ลงลายมือชื่อผู้รับเงินและวันเดือนปี ทีไ่ ด้ รับเงิน กรณีเป็ นการรับจากเงินยืม ให้ ระบุวนั ที่ที่ได้ รับจากเงินยืม
3. ผู้จ่ายเงินหมายถึงผู้ที่ขอยืมเงินจากทางราชการและจ่ายเงินยืมนันให้
้ แก่ผ้ ูเดินทางแต่ละคน เป็ นผู้ลงลายมือชื่อผู้จ่ายเงิน

ลงชื่อ….................(21)..................ผู้จ่ายเงิน
(...............................................)
ตําแหน่ง...............................................
วันที่...................(22).........................

คาอธิบายการกรอกรายละเอียด แบบ 8708 ส่ วนที่ 2
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
(15)
(16)
(17)
(18)
(19)
(20)
(21)
(22)

ชื่อโรงเรี ยน หรื อหน่วยงานที่ขอเบิก
ชื่อจังหวัด
ชื่อ - สกุล ผู้ขอเบิกเงิน
วัน เดือน ปี ที่เขียนรายงานการเดินทาง
เลขลําดับของผู้ที่ขอเบิกเงิน
ชื่อ – สกุล ผู้ขอเบิกเงิน
ตําแหน่งของผู้ขอเบิกเงิน
จํานวนเงินค่าเบี ้ยเลี ้ยงที่ขอเบิก
จํานวนเงินค่าเช่าที่พกั ที่ขอเบิก
จํานวนเงินค่าพาหนะที่ขอเบิก
จํานวนเงินค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ ที่ขอเบิก เช่น ค่าลงทะเบียน ค่านํ ้ามันเชื ้อเพลิง เป็ นต้ น
จํานวนเงินรวมที่ขอเบิกของแต่ละคน
ลายมือชื่อของผู้รับเงินแต่ละคน
วัน เดือน ปี ที่รับเงินแต่ละคน
จํานวนเงินรวมค่าเบี ้ยเลี ้ยงของทุกคน
จํานวนเงินรวมค่าเช่าที่พกั ของทุกคน
จํานวนเงินรวมค่าพาหนะของทุกคน
จํานวนเงินค่าใช้ จา่ ยอื่น ๆ รวมของทุกคน
จํานวนเงินรวมที่ขอเบิกของทุกคน
จํานวนเงินรวมทังสิ
้ ้นของทุกคนเป็ นตัวอักษร
ลายมือชื่อ - สกุล ตําแหน่ง ของผู้จา่ ยเงิน (กรณีที่ยืมเงิน)
วัน เดือน ปี ที่จา่ ยเงิน

(ตัวอย่ าง)
แบบ บก. 111
ใบรับรองแทนใบเสร็จรับเงิน
ส่วนราชการ .......................(1)................................
วัน เดือน ปี
รายละเอียดรายจ่าย
จํานวนเงิน
.....(2)....... 1. ค่ารถ......(3)..................จาก.................(4)..............
ถึง.....................(5).................................ไป – กลับ
จํานวน.......................เที่ยว ๆ ละ .......บาท เป็ นเงิน ......(6).......
2………………………………………………………..
………………………………………………………...
…………………………………………………………
3………………………………………………………….
………………………………………………………….

รวมทังสิ
้ ้น

(ตัวอักษร)..........................(7).................................

หมายเหตุ

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

ข้ าพเจ้ า………….(8)………….ตําแหน่ง………(9)…………กอง…….(10)…
ขอรับรองว่ารายจ่ายข้ างต้ นนี ้ ไม่อาจเรี ยกใบเสร็จรับเงินจากผู้รับได้ และข้ าพเจ้ าได้ จา่ ยไปใน
งานของราชการโดยแท้
ลงชื่อ....................(11)....................
วันที่ ......./...(12)..../.............

คาอธิบายการกรอก บก. 111
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(12)

สถานที่ที่เขียนขอเบิก ถ้ าเขียนที่โรงเรี ยนให้ ใส่ชื่อโรงเรี ยน
วันเดือนปี ที่เดินทางไปราชการ
ประเภทพาหนะที่ใช้ ในการเดินทาง
สถานที่ที่ออกเดินทาง
สถานที่ที่ไปราชการ / สถานีรถประจําทาง (ถ้ ามีการเดินทางหลายต่อ ให้ เขียน
ให้ ครบ และระบุจํานวนเงินที่ขอเบิกในแต่ละเที่ยว)
จํานวนเงินที่ขอเบิก
จํานวนเงินรวมทังสิ
้ ้นที่ขอเบิกทังเป็
้ นตัวเลข และตัวอักษร
ชื่อ-สกุล ผู้ขอเบิกเงิน
ตําแหน่งของผู้ขอเบิกเงิน
ระบุวา่ ผู้ขอเบิกเงินสังกัดโรงเรี ยน.........
ลายมือชื่อผู้ขอเบิกเงิน
วัน เดือน ปี ที่เขียนขอเบิกเงิน

การเบิกค่าใช้ จ่าย
ในการฝึ กอบรม
การอบรม
ประชุมทางวิชาการ / เชิงปฏิบตั กิ าร
การฝึ กอบรม

หมายถึง

สัมมนาทางวิชาการ / เชิงปฏิบตั กิ าร
การบรรยายพิเศษ
การฝึ กศึกษา / การดูงาน / การฝึ กงาน

การฝึ กอบรม ต้ องประกอบด้ วย
* โครงการ หรื อ หลักสูตร
* ระยะเวลาการจัดที่แน่นอน
* เพื่อพัฒนาบุคลากร หรื อ เพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตั งิ าน
* ไม่มีการรับปริญญา หรื อประกาศนียบัตรวิชาชีพ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
* พระราชกฤษฎีกาค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และ
ที่แก้ ไขเพิ่มเติม
* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการเบิกค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. 2550
* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
* หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้ จ่ายในการจัดฝึ กอบรม และค่าใช้ จา่ ยในการจัดงาน
* ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
* คําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ 22 / 2546 เรื่ อง
มอบอํานาจเกี่ยวกับการพัสดุ สัง่ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
* คําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ 1216 /2549 เรื่ อง
มอบอํานาจการอนุมตั กิ ารเดินทางไปราชการ สัง่ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549

* คําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ 14 / 2550 เรื่ อง
มอบอํานาจเกี่ยวกับค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรมและค่าใช้ จ่ายในการจัดงาน สัง่ ณ วันที่ 8 มกราคม
พ.ศ.2550
สาระสาคัญที่ควรทราบ
ระดับต้ น
* ระดับการฝึ กอบรม

ระดับกลาง

ผู้เข้ าอบรมเกินกึง่ หนึง่
เป็ นข้ าราชการระดับ 1 - 2
ผู้เข้ าอบรมเกินกึง่ หนึง่
เป็ นข้ าราชการระดับ 3 - 8

ระดับสูง
บุคคลภายนอก
* บุคคลที่จะเบิกค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรม
1. ประธานในพิธีเปิ ดหรื อพิธีปิด แขกผู้มีเกียรติ ผู้ติดตาม
2. เจ้ าหน้ าที่
3. วิทยากร
4. ผู้เข้ ารับการฝึ กอบรม
5. ผู้สงั เกตการณ์
* ค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรม ได้ แก่
1. ค่าเบี ้ยเลี ้ยง
2. ค่าเช่าที่พกั
3. ค่าพาหนะ
4. ค่าอาหาร
5. ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
6. ค่าวัสดุ
7. ค่าสมนาคุณวิทยากร
8. ค่าลงทะเบียน
9. ค่าใช้ จ่ายอื่น ๆ ที่จําเป็ น

ผู้เข้ าอบรมเกินกึง่ หนึง่ เป็ น
ข้ าราชการระดับ 9 ขึ ้นไป
ผู้เข้ าอบรมเกินกึง่ หนึง่
มิใช่บคุ ลากรของรัฐ

* การคํานวณค่าเบี ้ยเลี ้ยง
1. นับเวลาตังแต่
้ ออกจากที่อยู่ / ที่ทํางาน จนกลับถึงที่อยู่ / ที่ทํางาน
2. ให้ นบั เวลาตามข้ อ 1 คิด 24 ชัว่ โมง = 1 วัน ถ้ ามีเศษเกิน 12 ชัว่ โมง คิด = 1 วัน
3. กรณีผ้ จู ดั การฝึ กอบรมไม่ ได้ จดั อาหารไว้ ผู้เข้ ารับการอบรมมีสิทธิให้ ได้ รับ
ค่าเบี ้ยเลี ้ยงเต็มตามอัตราที่กําหนดไว้ ในระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการเบิกค่าใช้ จา่ ยในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
4. กรณีผ้ จู ดั การฝึ กอบรมได้ จัดอาหารให้ กบั ผู้เข้ ารับการอบรม ให้ คํานวณหัก
เบี ้ยเลี ้ยงในอัตรามื ้อละ 1 ใน 3 ของอัตราค่าเบี ้ยเลี ้ยงที่กําหนดไว้ ในระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้ วยการเบิกค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
กรณีผ้ จู ดั จัดห้ องพักให้ ผ้ เู ข้ ารับการอบรม ซึง่ รวมอาหารเช้ าไว้ แล้ ว
มาตรการ สพฐ. ให้ คํานวณหักเบี ้ยเลี ้ยงสําหรับอาหารเช้ า 1 ใน 3 ของอัตราค่าเบี ้ยเลี ้ยงด้ วย
ตัวอย่างเช่น ส่วนราชการจัดอบรมวันที่ 8 - 10 กันยายน 2551 จัดห้ องพักรวม
อาหารเช้ า จัดอาหารกลางวัน และอาหารเย็น ผู้เข้ ารับอบรม (ระดับ 8) ออกจากบ้ านพักวันที่ 7
กันยายน2551 เวลา 09.00 น. ถึงที่พกั เวลา 18.20.น. และกลับถึงบ้ านพักวันที่ 11 กันยายน 2551
เวลา 12.00 น.
วิธีคํานวณจ่ายค่าเบี ้ยเลี ้ยง
- เริ่มนับเวลาตังแต่
้ วนั ที่ 7 ก.ย. 2551 เวลา 09.00 น. ถึง
วันที่ 11 ก.ย. 2551 เวลา 12.00 น.
=
4 วัน
- อัตราค่าเบี ้ยเลี ้ยงวันละ 210 บาท x 4 วัน
= 840 บาท
- หัก มื ้ออาหาร 8 มื ้อ ๆ ละ 70 บาท
= 560 บาท
วันที่ 8 ก.ย. 2551
3 มื ้อ
วันที่ 9 ก.ย. 2551
3 มื ้อ
วันที่ 10 ก.ย. 2551
2 มื ้อ
- คงเหลือค่าเบี ้ยเลี ้ยงที่ได้ รับ
= 280 บาท
* อัตราค่าเช่าที่พกั / คน / วัน
การฝึ กอบรม
กระทรวงการคลังกําหนด
มาตรการของ สพฐ.
ระดับ
พักเดี่ยว
พักคู่
พักเดี่ยว
พักคู่
ต้ น กลาง และ
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
ไม่เกิน
บุคลภายนอก
1,200 บาท
750 บาท
900 บาท
500 บาท
สูง
ไม่เกิน
ไม่เกิน
2,000 บาท
1,100 บาท

** กรณีผ้ จู ดั อบรม ไม่ได้ จดั เตรี ยมที่พกั ไว้ ให้ ผู้เข้ ารับการอบรมสามารถเบิก
ค่าเช่าที่พกั ได้ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
** กรณีผ้ จู ดั อบรม จัดเตรี ยมที่พกั ไว้ แล้ ว แต่ผ้ เู ข้ ารับการอบรมไม่ประสงค์จะพัก
ผู้เข้ ารับการอบรมไม่สามารถใช้ สิทธิคา่ เช่าที่พกั ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยค่าใช้ จา่ ยใน
การเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550
* ค่าพาหนะ
** เบิกได้ เช่นเดียวกับการเบิกค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการชัว่ คราว ยกเว้ น
ค่าพาหนะรับจ้ างระหว่างบ้ านพัก / สถานที่ปฏิบตั ริ าชการ ถึงสถานที่อบรม ทุกวัน เบิกไม่ ได้
* อัตราค่าอาหาร / คน / วัน
** กรณีจดั อบรมในสถานที่ราชการ
การฝึ กอบรม
กระทรวงการคลังกําหนด
ระดับ
จัดครบทุกมื ้อ จัดไม่ครบทุกมื ้อ
ต้ น กลาง และ
ไม่เกิน
ไม่เกิน
บุคคลภายนอก
500 บาท
300 บาท
สูง
ไม่เกิน
ไม่เกิน
700 บาท
500 บาท
** กรณีจดั อบรมในสถานที่เอกชน
การฝึ กอบรม
กระทรวงการคลังกําหนด
ระดับ
จัดครบทุกมื ้อ จัดไม่ครบทุกมื ้อ
ต้ น กลาง และ
ไม่เกิน
ไม่เกิน
บุคคลภายนอก
800 บาท
600 บาท
สูง
ไม่เกิน
ไม่เกิน
1,000 บาท
700 บาท
* อัตราค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม / คน / ครึ่งวัน
** กรณีจดั ในสถานที่ราชการ
ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
ไม่เกิน 25 บาท

มาตรการ สพฐ.
จัดครบทุกมื ้อ จัดไม่ครบทุกมื ้อ
-

มาตรการ สพฐ.
จัดครบทุกมื ้อ จัดไม่ครบทุกมื ้อ
ไม่เกิน
ไม่เกิน
600 บาท
450 บาท
-

ค่าเครื่ องดื่ม
ไม่เกิน 15 บาท

** กรณีจดั ในสถานที่เอกชน
ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
ไม่เกิน 50 บาท

ค่าเครื่ องดื่ม
ไม่เกิน 25 บาท

* ค่าสมนาคุณวิทยากร
** ลักษณะเป็ นการบรรยาย จ่ายได้ ไม่เกิน 1 คน
** ลักษณะเป็ นการอภิปราย จ่ายได้ ไม่เกิน 5 คน
** ลักษณะเป็ นการแบ่งกลุม่ ฝึ กปฏิบตั ิ ทํากิจกรรม จ่ายได้ ไม่เกินกลุม่ ละ 2 คน
** กรณีมีวิทยากรเกินจากที่กําหนดให้ เฉลี่ยจ่าย
** การนับเวลาบรรยายเพื่อคิดค่าสมนาคุณวิทยากร
*** บรรยายไม่น้อยกว่า 50 นาที = 1 ชัว่ โมง
*** ไม่น้อยกว่า 25 นาที แต่ไม่ถึง 50 นาที = ครึ่งชัว่ โมง
** วิทยากรสังกัดหน่วยงานเดียวกับผู้จดั ให้ อยูใ่ นดุลพินิจของหัวหน้ าส่วนราชการผู้จดั
(ถ้ าเป็ นสถานศึกษาจัด เป็ นอํานาจของผู้อํานวยการโรงเรี ยน ตามคําสัง่ สพฐ. ที่ 14 / 2550
สัง่ ณ วันที่ 8 มกราคม 2550)
* ค่าลงทะเบียน
** เบิกจ่ายได้ เท่าที่จา่ ยจริงตามที่หน่วยงานผู้จดั ฝึ กอบรมเรี ยกเก็บ
* ค่ากระเป๋ าใส่เอกสาร
** เบิกจ่ายได้ เท่าที่จา่ ยจริ ง แต่ไม่เกินใบละ 150 บาท
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
1. เจ้ าของโครงการจัดทําบันทึก พร้ อมแนบโครงการ และหลักสูตร เพื่อขออนุมตั ิ
ผู้มีอํานาจ ตามคําสัง่ มอบอํานาจของ สพฐ. (ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษา /
ผู้อํานวยการโรงเรี ยน) โดยมีสาระสําคัญ ดังนี ้
1.1 เหตุผลความจําเป็ นที่ต้องดําเนินการ
1.2 ชื่อโครงการ
1.3 รายชื่อผู้เข้ ารับการอบรม
1.4 วันที่ที่จดั

1.5 สถานที่ที่จดั
1.6 งบประมาณที่ใช้
2. เจ้ าของโครงการดําเนินการฝึ กอบรมตามโครงการที่ได้ รับอนุมตั ิ
3. เมื่อเจ้ าของโครงการดําเนินการเรี ยบร้ อยให้ รวบรวมหลักฐานการจ่ายและบันทึก
ขอเบิกเงิน หรื อส่งใช้ เงินยืมกรณียืมเงินสํารองจ่าย เสนอต่อเจ้ าหน้ าที่การเงิน
4. เจ้ าหน้ าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้ อง และนําเสนอผู้อํานวยการโรงเรี ยน
อนุมตั แิ ละเบิกจ่ายเงินต่อไป
เอกสารประกอบการเบิกจ่ าย
* กรณีสถานศึกษาจัดอบรม
1. บันทึกอนุมตั ใิ ห้ จดั โครงการ
2. โครงการ หลักสูตรการอบรม
3. หลักฐานการจ่าย ซึง่ อาจเป็ นใบเสร็จรับเงิน หรื อใบสําคัญรับเงิน ได้ แก่
3.1 ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
3.2 ค่าอาหาร
3.3 ค่าเช่าที่พกั
3.4 รายงานการเดินทาง กรณีมีการเบิกค่าเบี ้ยเลี ้ยง และค่าพาหนะ)
3.5 ค่าสมนาคุณวิทยากร (แนบใบสําคัญรับเงินของวิทยากรทุกคนพร้ อม
หนังสือเชิญวิทยากร)
4. หลักฐานการจัดซื ้อวัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ ฯ
5. บัญชีรายชื่อพร้ อมลายเซ็นของผู้เข้ ารับการอบรม
6. บันทึกการขอเบิกเงิน

การเบิกจ่ ายค่าใช้ จ่าย
ในการจัดงาน
การจัดงาน หมายถึง การจัดงานหรื อกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานศึกษาที่เป็ นไปตาม
แผนงาน / โครงการ / ตามภารกิจของสถานศึกษา หรื อหน่วยงานอื่นที่สถานศึกษาไปร่วม
จัดงาน หรื อตามนโยบายของทางราชการ เช่น การจัดงานวันคล้ ายวันสถาปนาของสถานศึกษา
พิธีเปิ ดอาคารที่ก่อสร้ างใหม่ การจัดงานนิทรรศการ การจัดการประกวดหรื อการแข่งขัน การจัดงานแถลงข่าว การจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพการศึกษา เป็ นต้ น
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรม การจัดงาน และ
การประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
* หลักเกณฑ์การเบิกค่าใช้ จ่ายในการฝึ กอบรม และค่าใช้ จา่ ยในการจัดงาน
* ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
* คําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ 22 / 2546 เรื่ อง
มอบอํานาจเกี่ยวกับการพัสดุ สัง่ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
* คําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ 1216 / 2549 เรื่ อง
มอบอํานาจการอนุมตั กิ ารเดินทางไปราชการ สัง่ ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2549
* คําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ 14 / 2550 เรื่ อง
มอบอํานาจเกี่ยวกับค่าใช้ จา่ ยในการฝึ กอบรมและค่าใช้ จ่ายในการจัดงาน สัง่ ณ วันที่ 8 มกราคม
พ.ศ. 2550
สาระสาคัญที่ควรทราบ
* เบิกค่าใช้ จา่ ยได้ เท่าที่จา่ ยจริง ตามความจําเป็ น เหมาะสม และประหยัด
* รายการที่เบิกได้ ตามที่จา่ ยจริง ได้ แก่
รายการค่ าใช้ จ่าย
หลักฐานที่ใช้ เบิกจ่ าย
1. ค่าพิธีการทางศาสนา
* ค่าปั จจัยถวายพระ
* ใบสําคัญรับเงิน
* ค่าอาหารถวายพระ
* หลักฐานการจัดซื ้อตามระเบียบพัสดุ
* ค่าดอกไม้ ธูปเทียน
* หลักฐานการจัดซื ้อตามระเบียบพัสดุ
2. ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับสถานที่จดั งาน
* หลักฐานการจัดจ้ างตามระเบียบพัสดุฯ
3. ค่าจ้ างเหมาทําความสะอาด
* หลักฐานการจัดจ้ างตามระเบียบพัสดุฯ
4. ค่าจ้ างเหมารักษาความปลอดภัย
* หลักฐานการจัดจ้ างตามระเบียบพัสดุฯ

รายการค่ าใช้ จ่าย
5. ค่าใช้ จา่ ยการใช้ บริ การรถสุขาเคลื่อนที่
(ตามที่หน่วยงานเรี ยกเก็บ)
6. ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับการใช้ บริการพยาบาล
(ตามที่หน่วยงานเรี ยกเก็บ)
7. ค่าสาธารณูปโภค (ตามที่เรี ยกเก็บ)
8. ค่าใช้ จา่ ยในการโฆษณาประชาสัมพันธ์
9. ค่าวัสดุตา่ ง ๆ ที่ใช้ ในการจัดงาน
10. ค่ายาและเวชภัณฑ์
11. ค่าเช่าที่พกั เหมาจ่ายสําหรับครู
และนักเรี ยน(ตามที่หน่วยงานเรี ยกเก็บ)

ที่
1
2
3

4

หลักฐานที่ใช้ เบิกจ่ าย
* ใบเสร็จรับเงิน
* ใบเสร็จรับเงิน
* ใบเสร็จรับเงิน
* หลักฐานการจัดซื ้อจัดจ้ างตามระเบียบพัสดุฯ
* หลักฐานการจัดซื ้อตามระเบียบพัสดุฯ
* หลักฐานการจัดซื ้อตามระเบียบพัสดุฯ
* ใบเสร็จรับเงิน

* รายการที่เบิกได้ ตามอัตราที่ทางราชการกําหนด
รายการ
อัตรา
หลักฐานที่ใช้
หมายเหตุ
ค่าอาหารว่างและเครื่ องดื่ม
ไม่เกิน 50 บาท
ใบเสร็จรับเงิน หรื อ
คน : วัน
ใบสําคัญรับเงิน
ค่าอาหารและเครื่ องดื่มที่ไม่มี ไม่เกิน 200 บาท
ใบเสร็จรับเงิน หรื อ
แอลกอฮอล์
คน : วัน
ใบสําคัญรับเงิน
ค่าพาหนะสําหรับนักเรี ยน
เทียบเท่าข้ าราชการ รายงานการเดินทาง ถือปฏิบตั ิตาม
ระดับ 1
ไปราชการ
ระเบียบค่าใช้ จา่ ย
เดินทางไปราชการ
โดยอนุโลม
ค่าสมนาคุณวิทยากร /พิธีกร /
ใบสําคัญรับเงิน
ถือปฏิบตั ิตาม
ผู้ทําหน้ าที่ดําเนินรายการ
(เป็ นรายบุคคล)
ระเบียบค่าใช้ จา่ ย
ในงาน
ในการฝึ กอบรม
* บุคลากรของรัฐ
ชัว่ โมงละ 600 บ.
โดยอนุโลม
* มิใช่บคุ ลากรของรัฐ
ชัว่ โมงละ 1,200 บ.

ที่
รายการ
5 ค่าตอบแทนกรรมการตัดสิน
- บุคลากรของรัฐ
- มิไช่บคุ ลากรของรัฐ
6 ค่าโล่ห์ / ถ้ วยรางวัล /
ของรางวัล
7 เงินหรื อรางวัลผู้ชนะ
การประกวด / แข่งขัน

อัตรา
ไม่เกิน 400 บาท
ไม่เกิน 800 บาท
ชิ ้นละไม่เกิน
1,500 บาท
ตามความเหมาะสม
ของผู้มีอํานาจจัด

หลักฐานที่ใช้
ใบสําคัญรับเงิน
(เป็ นรายบุคคล)
หลักฐานการจัดซื ้อ
ตามระเบียบพัสดุฯ
ใบสําคัญรับเงิน

หมายเหตุ

การเบิกจ่ าย
ค่าอาหารนักเรียน
ด้ วย งบประมาณเงินอุดหนุน ได้ กําหนดวัตถุประสงค์เพื่อจัดอาหารให้ กบั นักเรี ยน
ไม่วา่ จะเป็ นการจัดอาหารกลางวัน หรื อการจัดอาหารสําหรับนักเรี ยนประจํา ซึง่ ตามหลักเกณฑ์
การใช้ จา่ ยงบประมาณงบเงินอุดหนุนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน (หนังสือที่
ศธ 04006 / 2279 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548) สถานศึกษาที่ได้ รับงบประมาณดังกล่าว สามารถ
ดําเนินการได้ ดังนี ้
1. จัดซื ้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร
2. จ้ างเหมาทําอาหาร
3. จ่ายเงินสดให้ นกั เรี ยนโดยตรง
การจัดซื ้อ / จัดจ้ าง ตามข้ อ 1 หรื อข้ อ 2 สถานศึกษาสามารถดําเนินการจัดหา
ในคราวเดียวกันกับเงินรายได้ สถานศึกษาประเภทเงินอาหารกลางวัน โดยปฏิบตั ิตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการ พัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
สําหรับการจ่ายเงินสดให้ นกั เรี ยนโดยตรงตามข้ อ 3 สถานศึกษาแต่งตัง้
คณะกรรมการอย่างน้ อย 3 คน ร่วมกันจ่ายเงิน โดยใช้ ใบสําคัญรับเงินเป็ นหลักฐานการจ่าย
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
* หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนมาก ที่ กค 0514 / 6389 ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์
2537 เรื่ อง การใช้ จา่ ยเงินอุดหนุนทัว่ ไปโครงการอาหารกลางวันในโรงเรี ยนประถมศึกษา และ
โครงการอาหารกลางวันเด็กก่อนประถมศึกษา
* หนังสือสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ ศธ 04006 / 2279
ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2548 เรื่ อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบตั กิ ารใช้ จา่ ยงบประมาณ งบเงินอุดหนุน
* ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
* ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังในหน้ าที่ของอําเภอและกิ่งอําเภอ
พ.ศ. 2520
* ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2551
* หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สดุ ที่ กค 0409.6 / ว 126 ลงวันที่ 7 กันยายน
2548 เรื่ อง การเบิกจ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน

ขัน้ ตอนการดาเนินการและเอกสารประกอบการเบิกจ่ าย
กรณีที่ 1 การจัดซื ้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร
1.1 การจัดซื ้อวัตถุดิบประจําวัน
ขันตอนการดํ
้
าเนินการ
* เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบเรื่ องอาหารนักเรี ยน ดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม โดยจัดทํารายงานขอซื ้อวัสดุ
(วัตถุดบิ สําหรับประกอบอาหาร) พร้ อมแต่งตังผู
้ ้ ตรวจรับพัสดุหรื อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ตามแบบใบจัดซื ้อวัสดุเครื่ องบริโภค (ตัวอย่างหน้ า.............) ยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่พสั ดุของสถานศึกษา
* เจ้ าหน้ าที่พสั ดุของสถานศึกษา ตรวจสอบความถูกต้ อง ตาม
รายละเอียดในใบจัดซื ้อวัสดุเครื่ องบริโภค เสนอต่อผู้อํานวยการโรงเรี ยนพิจารณาอนุมตั ิ
และใช้ เป็ นหลักฐานการจ่ายในแต่ละวัน
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
* ใบจัดซื ้อวัสดุเครื่ องบริ โภค
1.2 การยืมเงินเพื่อสํารองจ่ายในการจัดทําอาหาร
ขันตอนการดํ
้
าเนินการ
* เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบเรื่ องอาหารนักเรี ยน ทําสัญญาการยืมเงิน
พร้ อมด้ วยประมาณการค่าใช้ จา่ ยเพื่อใช้ สํารองจ่ายในการจัดซื ้อวัตถุดบิ เพื่อประกอบอาหาร
ในแต่ละวัน ยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่การเงิน
* เจ้ าหน้ าที่การเงิน ตรวจสอบความถูกต้ อง เสนอผู้อํานวยการโรงเรี ยน
เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
* เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบเรื่ องอาหารนักเรี ยน ดําเนินการการจัดซื ้อวัตถุดบิ
เพื่อประกอบอาหารแต่ละวัน โดยใช้ แบบใบจัดซื ้อวัสดุเครื่ องบริโภคและดําเนินการเหมือนข้ อ 1.1
* เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบเรื่ องอาหารนักเรี ยน รวบรวมใบจัดซื ้อวัสดุ
เครื่ องบริโภคของแต่ละวันไว้ เมื่อครบกําหนดตามสัญญาการยืมเงิน จึงรวบรวมหลักฐานการจ่าย
ทังหมด
้
พร้ อมด้ วยเงินสดคงเหลือ (ถ้ ามี) เพื่อส่งใช้ เงินยืม ภายใน 30 วัน นับแต่วนั รับเงิน
* เจ้ าหน้ าที่การเงินตรวจสอบหลักฐานถูกต้ อง และเสนอผู้อํานวยการ
โรงเรี ยนพิจารณาอนุมตั ิการล้ างลูกหนี ้เงินต่อไป
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
* สัญญาการยืมเงิน
* ใบจัดซื ้อวัสดุเครื่ องบริโภค

กรณีที่ 2 การจ้ างเหมาทําอาหาร
2.1 จ้ างเหมาทําอาหาร
ในกรณีสถานศึกษาจ้ างเหมาบุคคลภายนอกจัดทําอาหารสําหรับนักเรี ยน
ต้ องดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
หากวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท สามารถดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา หากสถานศึกษาดําเนินการ
จัดจ้ างราคาเกิน 100,000 บาท ต้ องดําเนินการโดยวิธีสอบราคา หรื อประกวดราคา
ขันตอนการดํ
้
าเนินการ การจัดจ้ างโดยวิธีตกลงราคา ดําเนินการดังนี ้
2.1.1 เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทํารายงานเสนอขออนุมตั จิ ดั จ้ างบุคคลภายนอก
ทําอาหารต่อผู้อํานวยการโรงเรี ยน พร้ อมทังแต่
้ งตังผู
้ ้ ตรวจรับพัสดุ หรื อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(ตามตัวอย่าง..........)
2.1.2 เมื่อผู้อํานวยการโรงเรี ยนอนุมตั แิ ล้ ว จึงจัดทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือ
โดยระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการจัดทําอาหาร ระยะเวลา จํานวนนักเรี ยน ตามที่สถานศึกษาต้ องการ
พร้ อมทังเงื
้ ่อนไขการชําระเงิน ซึง่ สามารถทําข้ อตกลงจ้ างตลอดภาคเรี ยนได้ โดยกําหนดเงื่อนไข
การชําระเงินเป็ นรายวัน หรื อรายสัปดาห์ หรื อรายเดือน หรื อจะชําระครัง้ เดียวเมื่อผู้รับจ้ างจัดทํา
อาหารแล้ วเสร็จตามสัญญาก็ได้ และต้ องระบุคา่ ปรับเป็ นรายวันเป็ นจํานวนเงินตายตัวในอัตรา
ร้ อยละ 0.01 ถึง 0.10 ของราคาจ้ าง แต่ต้องไม่ตํ่ากว่าวันละ 100 บาท (ตามตัวอย่าง......................)
2.1.3 ผู้ตรวจรับพัสดุหรื อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ตรวจรับทุกวันที่
ผู้รับจ้ างจัดทําอาหารส่งมอบให้ สถานศึกษา โดยใช้ แบบตรวจรับพัสดุ(ตามตัวอย่าง......................)
2.1.4 เมื่อผู้รับจ้ างจัดทําอาหารแล้ วเสร็ จตามข้ อตกลง ให้ จดั ทําเอกสาร
ส่งมอบพัสดุ เพื่อให้ ผ้ ตู รวจรับพัสดุหรื อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ดําเนินการตรวจรับ (ตาม
ตัวอย่าง..................)
2.1.5 เจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบเรื่ องอาหารนักเรี ยน บันทึกขออนุมตั ิ
เบิกจ่ายเงินให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง โดยใช้ ใบสําคัญรับเงินเป็ นหลักฐานการจ่าย (แบบใบสําคัญรับเงินตาม
ภาคผนวก.....)
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
1. รายงานขอจ้ าง
2. บันทึกตกลงจ้ าง
3. ใบตรวจรับพัสดุ
4. ใบสําคัญรับเงิน

2.2. กรณีจ้างบุคคลภายนอกมาประกอบอาหาร
ขันตอนการดํ
้
าเนินการ กรณีที่สถานศึกษาจัดซื ้อวัตถุดิบมาทําอาหาร
แต่จ้างบุคคลภายนอกเป็ นผู้ประกอบอาหาร
2.2.1 การจัดซื ้อวัตถุดิบมาประกอบอาหาร ให้ ดําเนินการจัดซื ้อเหมือนกรณี
การจัดซื ้อวัตถุดบิ มาประกอบอาหาร กรณีที่ 1
2.2.2 การจ้ างบุคคลมาประกอบอาหาร ให้ ดําเนินการเหมือนกรณีจ้างเหมา
ทําอาหารกรณีที่ 2 (ตามตัวอย่าง.....................)
กรณีที่ 3 จ่ายเงินสดให้ นกั เรี ยนโดยตรง
ขันตอนการดํ
้
าเนินการ กรณีสถานศึกษาที่ไม่ได้ จดั ทําอาหารให้ นกั เรี ยน
สามารถจ่ายเงินสดให้ นกั เรี ยนโดยตรงได้ โดยปฏิบตั ิดงั นี ้
3.1 เจ้ าหน้ าที่การเงินจัดทําบันทึกขออนุมตั จิ า่ ยเงิน ต่อผู้อํานวยการ
โรงเรี ยน พร้ อมทังเสนอแต่
้
งตังคณะกรรมการจ่
้
ายเงินอย่างน้ อย 3 คน (ตามตัวอย่าง.................)
3.2 ใช้ แบบใบสําคัญรับเงินให้ นกั เรี ยนลงลายมือชื่อรับเงินเป็ นหลักฐาน
การจ่าย (ตามตัวอย่าง..........)
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
1. บันทึกขออนุมตั จิ า่ ยเงิน
2. ใบสําคัญรับเงิน

(ตัวอย่ าง)
ใบจัดซือ้ วัสดุเครื่องบริโภค
ส่ วนที่ 1 รายงายขอซือ้
ส่ วนที่ 3 ใบรับรองแทนใบเสร็จ
ด้ วยโรงเรี ยน..................(1)...................ขอจัดซื ้อวัสดุ
เครื่ องบริ โภคตามรายการต่อไปนี ้เพื่อประกอบอาหาร
ให้ กบั นักเรี ยนรับประทานวันที่............(2).....................
การจัดซื ้อครัง้ นี ้ดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา เนื่องจาก
วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท
รายการอาหาร
เครื่ องปรุง
จํานวน

ข้ าพเจ้ า...............................(14)............................
ตําแหน่ง......................(15).................................
ได้ จ่ายเงินจํานวน..............(16)..........บาท
(...........จํานวนเงินตัวอักษร...........................) โดยไม่อาจ
เรี ยกใบเสร็ จรับเงินจากผู้รับเงินได้ ตามรายการต่อไปนี ้
ราคาต่อหน่วย
จํานวนเงิน
หมายเหตุ

........(3)............ ..........(4).......... .........(5)........... .........(17)........
...
(ลงชื่อ)...................(6)....................ผู้จดั ทํารายการ
(.................................................)
วันที่................................................

ส่ วนที่ 2 การอนุมัตกิ ารจัดซือ้
เรี ยน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน......(7)...........................
เพื่อโปรดทราบ
1. เห็นชอบตามรายงานขอซื ้อ
2. แต่งตังบุ
้ คคลทําการตรวจรับ
2.1 .......(8).......................
2.2 ……(9)......................
2.3 ........(10)....................
(ลงชื่อ)...............(11)......................เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
(..........................................)
(ลงชื่อ)...........(12)...............หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
(........................................)
วันที่..............................................

........(18)...........

.......(19).......

(ลงชื่อ)...................(20)....................ผู้จ่ายเงิน
(..........................................)
วันที่.................................................

ส่ วนที่ 4 ผลการตรวจรับและอนุมัตกิ ารจ่ ายเงิน
เรี ยน ผู้อํานวยการโรงเรียน .........(21).................
เพื่อโปรดทราบ พัสดุตามรายการข้ างต้ น ได้ ทําการ
ตรวจรับไว้ เป็ นการถูกต้ องครบถ้ วนแล้ ว
(ลงชื่อ) ...............(22)................ คณะกรรมการ
(ลงชื่อ)................(23)................. ตรวจรับ
(ลงชื่อ)................(24)............... พัสดุ
(ลงชื่อ)..............(25).......................เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
(............................................)
ได้ ตรวจสอบหลักฐานแล้ วถูกต้ อง จึงขอเบิกเงิน
.............(26)...................จํานวน...........(27)............บาท
(ลงชื่อ).......................(28)..............เจ้ าหน้ าทีก่ ารเงิน
วันที่....................................

อนุมตั ิตามเสนอข้ อ 1 และ ข้ อ 2
ทราบและอนุมตั ติ ามรายการที่ขอเบิกและจ่ายเงินได้
(ลงชื่อ)............(13)..............ผู้อํานวยการโรงเรียน
(ลงชื่อ)..........(29).............ผู้อํานวยการโรงเรียน
(..................................................)
วันที่...............................
วันที่.........................................
ผู้รับเงิน.......................(30)..........................
ผู้จ่ายเงิน....................(31)............................

คาอธิบายการกรอกรายละเอียดใบจัดซือ้ วัสดุเครื่องบริโภค
แบบจัดซื ้อนี ้ ใช้ สําหรับกรณีจดั ซื ้อ อาหารสด-แห้ ง เพื่อนํามาใช้ ในการประกอบ
อาหาร โดยให้ กรอกรายการในแบบให้ ครบถ้ วนดังนี ้
(1) ชื่อโรงเรี ยน
(2) วันที่ประกอบอาหารตามรายการที่ขอซื ้อ
(3) รายการอาหารที่จดั ทําในวันนัน้ เช่น แกงเขียวหวาน เป็ นต้ น
(4) เครื่ องปรุงที่จดั ซื ้อ เพื่อใช้ ประกอบอาหารตามรายการ (3)
(5) จํานวนหน่วยของเครื่ องปรุงแต่ละรายการ
(6) ลายมือชื่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ดั ทํารายการอาหาร
(7) ระบุชื่อโรงเรี ยน
(8) - (10) รายชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(11) ลายมือชื่อเจ้ าหน้ าที่พสั ดุของโรงเรี ยน
(12) ลายมือชื่อหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุของโรงเรี ยน
(13) ลายมือชื่อผู้อํานวยการโรงเรี ยน
(14) - (15) ชื่อและตําแหน่งของเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู ่ายเงินค่าเครื่ องปรุงรายการอาหาร
ที่ซื ้อ อาจเป็ นคนเดียวกับผู้จดั ทํารายการอาหารก็ได้ หรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ ยู ืมเงินกรณีจา่ ยจากการยืม
(16) จํานวนเงินรวมที่จา่ ยเป็ นค่าเครื่ องปรุงรายการอาหารที่ซื ้อ
(17) ราคาต่อหน่วยของเครื่ องปรุงแต่ละรายการ
(18) จํานวนเงินรวมของเครื่ องปรุงแต่ละรายการ ได้ จาก (5) และ (17)
(19) ข้ อความอื่น ๆ เช่น กรณีซื ้อเครื่ องปรุงจากเงินโครงการอาหารกลางวัน
หลายประเภท ให้ ระบุวา่ ซื ้อจากเงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน เงินกองทุนเพื่อโครงการอาหาร
กลางวัน หรื อเงินรายได้ สถานศึกษา-อาหารกลางวัน จํานวนเท่าไรบ้ าง
(20) ลายมือชื่อเจ้ าหน้ าที่ผ้ จู า่ ยเงิน
(21) ระบุชื่อโรงเรี ยน
(22) - (24) ลายมือชื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
(25) ลายมือชื่อเจ้ าหน้ าที่พสั ดุของโรงเรี ยน
(26) ประเภทเงินที่ขอเบิก ได้ แก่ เงินอุดหนุนโครงการอาหารกลางวัน
หรื อเงินกองทุนเพื่อโครงการอาหารกลางวัน หรื อเงินรายได้ สถานศึกษา-อาหารกลางวัน
(27) จํานวนเงินที่เบิกจ่าย

(28) ลายมือชื่อเจ้ าหน้ าที่การเงิน
(29) ลายมือชื่อผู้อํานวยการโรงเรี ยน ผู้มีอํานาจในการอนุมตั จิ ่ายเงิน
(30) ลายมือชื่อบุคคลเดียวกับ (20)
(31) ลายมือชื่อเจ้ าหน้ าที่การเงินโรงเรี ยน

(ตัวอย่ าง)
บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ ........................................................................................................................
ที่...................................................................วันที่...............................................................
เรื่อง รายงานขอจ้ างเหมาทําอาหาร / จ้ างบุคคลประกอบอาหาร
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน...................
ด้ วยโรงเรี ยน........................................มีความจําเป็ นขอ
จ้ างเหมาทําอาหาร
จ้ างบุคคลประกอบอาหารกลางวัน ให้ แก่นกั เรี ยนรับประทานวันที่......เดือน.........พ.ศ.......
ถึงวันที่.........เดือน..............พ.ศ...........ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ.2535
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม โดยใช้ วิธีตกลงราคา จํานวนเงิน............................บาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. ให้ ความเห็นชอบ
2. แต่งตัง้ ( )ผู้ตรวจรับ ( ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุดงั นี ้
2.1 ชื่อ............................. ตําแหน่ง...................ผู้ตรวจรับ/ประธานกรรมการ
2.2 ชื่อ................................ตําแหน่ง........................กรรมการ
2.3 ชื่อ................................ตําแหน่ง........................กรรมการ
ลงชื่อ...........................................เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
ลงชื่อ...........................................หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
ความเห็นของผู้อํานวยการโรงเรี ยน
1. เห็นชอบ
2. อนุมตั ิ
(ลงชื่อ)...............................
(...............................)
ตําแหน่ง.........................
วันที่...............................

(ตัวอย่ างกรณีจ้างเหมาทาอาหาร)
บันทึกตกลงจ้ าง
เขียนที่............................
วันที่..............................................
บันทึกตกลงจ้ างนี ้ทําขึ ้นเพือ่ แสดงว่า........................................................................
ตําแหน่งผู้อาํ นวยการโรงเรี ยน..............................ผู้ได้ รับมอบหมายอํานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษา
ขันพื
้ ้นฐาน ตามคําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขัน้ พื ้นฐาน ที่ 22/2546 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ซึง่
เรี ยกว่า “ผู้วา่ จ้ าง” ฝ่ ายหนึง่ กับ........................................อยูท่ ี่.........................................................................
ซึง่ เรียกว่า “ผู้รับจ้ าง” อีกฝ่ ายหนึง่ ทังสองฝ่
้
ายมีข้อตกลงดังนี ้
1. ผู้วา่ จ้ างตกลงจ้ างและผู้รับจ้ างตกลงรับจ้ าง ทําอาหารให้ นกั เรี ยนจํานวน..............คน
รับประทาน ระหว่างวันที่.........เดือน................พ.ศ.......... ถึง วันที่........เดือน..............พ.ศ.............
รวม...........วัน เป็ นเงิน.......................................บาท (.......................................................)
2. ผู้รับจ้ างต้ องจัดทําอาหารและส่งมอบให้ ผ้ วู า่ จ้ าง โดยจัดให้ นกั เรี ยนรับประทาน
ที่โรงเรี ยนในวันที่เปิ ดทําการเรี ยนการสอน ในเวลา................น. และต้ องจัดอาหารให้ เพียงพอสําหรับนักเรี ยน
จํานวน......... คน โดยผู้รับจ้ างต้ องจัดอาหารให้ ไม่น้อยกว่าวันละ. .............อย่าง โดยผู้รับจ้ างเป็ นผู้จดั หาวัตถุดิบ
ในการประกอบอาหาร ซึง่ อาหารที่ปรุงสําเร็ จแล้ วต้ องประกอบไปด้ วยคุณค่าทางโภชนาการครบถ้ วนและเหมาะสม
กับภาวะสุขภาพของนักเรี ยน
3. ถ้ าผู้รับจ้ างไม่สง่ มอบพัสดุตามข้ อ 2 ผู้รับจ้ างยอมชําระค่าปรับให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ างในอัตรา
วันละ..................บาท (............................................) กรณีดงั กล่าวผู้วา่ จ้ างสามารถยกเลิกข้ อตกลงที่มีปัญหาได้
โดยที่ผ้ รู ับจ้ างไม่มีสทิ ธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ ทังสิ
้ ้น
4. หากวันใดสถานศึกษาหยุดทําการเรี ยนการสอนนอกเหนือจากวันหยุดปกติ ผู้วา่ จ้ างต้ อง
แจ้ งผู้รับจ้ างทราบล่วงหน้ าไม่น้อยกว่า 1 วัน
5. การชําระเงินผู้วา่ จ้ างจะชําระเงินให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างเป็ นงวด ๆ ...............(ทุกวัน / ทุกสัปดาห์ /
ทุกเดือน) เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั ิงานแล้ วเสร็ จตามบันทึกตกลงจ้ าง
ข้ อตกลงนี ้จัดทําขึ ้น 2 ฉบับ ข้ อความถูกต้ องตรงกัน เก็บไว้ ที่ผ้ วู า่ จ้ าง และผู้รับจ้ าง
ฝ่ ายละ 1 ฉบับ
ลงชื่อ.............................................ผู้วา่ จ้ าง
(............................................)
ลงชื่อ.............................................ผู้รับจ้ าง
(............................................)
ลงชื่อ.............................................พยาน
(............................................)
ลงชื่อ.............................................พยาน
(...........................................)

(ตัวอย่ างกรณีจ้างประกอบอาหาร)
บันทึกตกลงจ้ าง
เขียนที่.............................
วันที่......................................
บันทึกตกลงจ้ างนี ้ทําขึ ้นเพื่อแสดงว่า....................................................................
ตําแหน่งผู้อํานวยการโรงเรี ยน.......................ผู้ได้ รับมอบหมายอํานาจจากเลขาธิการคณะกรรมการ
การศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ตามคําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ 22 / 2546
ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 2546 ซึง่ เรี ยกว่า “ผู้วา่ จ้ าง” ฝ่ ายหนึง่ กับ....................................
อยูท่ ี่............................................ ซึง่ เรี ยกว่า “ผู้รับจ้ าง” อีกฝ่ ายหนึง่ ทังสองฝ่
้
ายมีข้อตกลงดังนี ้
1. ผู้วา่ จ้ างตกลงจ้ างและผู้รับจ้ างตกลงรับจ้ าง ประกอบอาหารให้ นกั เรี ยน
รับประทานระหว่างวันที่.........เดือน................พ.ศ.......... ถึง วันที่........เดือน..............พ.ศ.............
รวม...........วัน โดยผู้วา่ จ้ างเป็ นผู้จดั หาวัตถุดิบในการประกอบอาหารเอง
2. ผู้รับจ้ างต้ องประกอบอาหารและส่งมอบให้ ผ้ วู า่ จ้ าง โดยจัดให้ นกั เรี ยน
รับประทานที่โรงเรี ยนในวันที่เปิ ดทําการเรี ยนการสอน ในเวลา................น. ตามรายการอาหารที่
ผู้วา่ จ้ างกําหนดในแต่ละวัน
3. ถ้ าผู้รับจ้ างไม่สง่ มอบพัสดุตามข้ อ 2 ผู้รับจ้ างยอมชําระค่าปรับให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง
ในอัตราวันละ...............บาท (.........................................) กรณีดงั กล่าวผู้วา่ จ้ างอาจยกเลิก
ข้ อตกลงที่มีปัญหาได้ โดยที่ผ้ รู ับจ้ างไม่มีสิทธิเรี ยกร้ องค่าเสียหายใด ๆ ทังสิ
้ ้น
4. ผู้วา่ จ้ างตกลงจ่ายค่าจ้ างให้ แก่ผ้ รู ับจ้ างในอัตราวันละ...... (.............................)
5. การชําระเงินผู้วา่ จ้ างจะชําระเงินให้ แก่ผ้ รู ับจ้ าง.................(ทุกวัน / ทุกสัปดาห์ /
ทุกเดือน) เมื่อผู้รับจ้ างได้ ปฏิบตั งิ านแล้ วเสร็จตามบันทึกตกลงจ้ าง
ข้ อตกลงนี ้จัดทําขึ ้น 2 ฉบับ ข้ อความถูกต้ องตรงกัน เก็บไว้ ที่ผ้ วู า่ จ้ างและผู้รับจ้ าง
ฝ่ ายละ 1 ฉบับ
ลงชื่อ...................................ผู้วา่ จ้ าง
(...................................)
ลงชื่อ..................................ผู้รับจ้ าง
(...................................)
ลงชื่อ..................................พยาน
(...................................)
ลงชื่อ.................................พยาน
(.................................)

(ตัวอย่ าง)

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ ........................................................................................................................
ที่....................................................................วันที่...............................................................
เรื่อง ขออนุมตั จิ ่ายเงินค่าอาหารกลางวัน / ค่าอาหารนักเรี ยนพักนอน
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน...................
ตามที่โรงเรี ยน.............................................ได้ จดั สรรเงินอุดหนุนปั จจัยพื ้นฐาน
เป็ น
ค่าอาหารกลางวัน
ค่าอาหารนักเรี ยนพักนอน ให้ นกั เรี ยนจํานวน........คน นัน้
จึงขออนุมตั เิ บิกเงินเพื่อจ่ายให้ นกั เรี ยนระหว่างวันที่.......เดือน..............พ.ศ.........
ถึงวันที่.........เดือน..............พ.ศ...........เป็ นเงิน ................บาท(...............................................)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. อนุมตั ใิ ห้ จา่ ยเงิน
2. แต่งตังคณะกรรมการจ่
้
ายเงิน ตามหลักเกณฑ์การใช้ จา่ ยงบประมาณ
งบเงินอุดหนุนของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ดังนี ้
2.1.............................ตําแหน่ง........................ประธานกรรมการ
2.2.............................ตําแหน่ง........................กรรมการ
2.3.............................ตําแหน่ง........................กรรมการ
ลงชื่อ...........................................เจ้ าหน้ าที่การเงิน
(...........................................)
ความเห็นของผู้บงั คับบัญชา
1. เห็นชอบ
2. อนุมตั ิ
(ลงชื่อ).................................
(....................................)
ตําแหน่ง...............................
วันที่.......................................

(ตัวอย่ างใบสาคัญรับเงินกรณีจ่ายเงินสดให้ กับนักเรี ยนโดยตรง)
ใบสาคัญรับเงินค่ าอาหารกลางวัน / ค่ าอาหารนักเรียนพักนอน
วันที่...................เดือน...................พ.ศ.................ถึงวันที่....................เดือน..........................พ.ศ.......................
นักเรี ยนจํานวน.....................คน ได้ รับเงิน
ลาดับที่
ชื่อ - สกุล

ค่าอาหารกลางวัน
ที่อยู่

ค่าอาหารนักเรี ยนพักนอน จากโรงเรี ยน............................ดังนี ้
จานวนวัน จานวนเงิน
วันที่รับเงิน
ลายมือชื่อผู้รับเงิน

รวมจํานวนเงินทังสิ
้ ้น (......................................................................)
ลงชื่อ.............................................ผู้จ่ายเงิน
ลงชื่อ............................................ผู้จา่ ยเงิน
(....................................................)
(................................................)
ประธานกรรมการ
กรรมการ

ลงชื่อ....................................ผู้จา่ ยเงิน
(............................................)
กรรมการ

(ตัวอย่ าง)
ใบตรวจรับพัสดุ
เขียนที่............................................
ตามที่โรงเรี ยน...........................ได้ ตกลงจ้ าง.......................................................
ประกอบอาหาร
เช้ า
กลางวัน
เย็น ให้ กบั นักเรี ยนรับประทาน ตามบันทึก
ขอตกลงจ้ าง ลงวันที่..................................................
บัดนี ้ ผู้รับจ้ างได้ สง่ มอบพัสดุทกุ วันตามข้ อตกลง และคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ได้ ตรวจรับไว้ ถกู ต้ องตามบันทึกข้ อตกลงจ้ างแล้ ว ดังนี ้
วัน เดือน ปี
รายการอาหาร
ลายมือชื่อผู้สง่ มอบงาน
ผู้ตรวจรับพัสดุ หรื อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

เรี ยน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน.............................
เพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับพัสดุ และขออนุมตั จิ า่ ยเงินให้ ผ้ รู ับจ้ าง งวดวันที่.......เดือน
............พ.ศ............. ถึงวันที่............ เดือน......................พ.ศ...........................
เป็ นเงิน.......................................บาท (.............................................)
ลงชื่อ...........................................เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
ลงชื่อ.................................หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
ความเห็นของผู้บงั คับบัญชา
1. ทราบ
2. อนุมตั ิ
ลงชื่อ............................
(..................................)
ตําแหน่ง................................
วันที่......................................

การเบิกจ่ ายค่าพาหนะ
นักเรียน
การเบิกจ่ายค่าพาหนะรับส่งนักเรี ยน สถานศึกษาสามารถปฏิบตั ไิ ด้ 2 วิธี
1. จ่ายให้ นกั เรี ยนโดยตรง
2. จ้ างเหมาพาหนะรับ - ส่งนักเรี ยน
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
* ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้ วยการพานักเรี ยนและนักศึกษา
ไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
* ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
* คําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ 22 / 2546
เรื่ อง มอบอํานาจเกี่ยวกับการพัสดุ สัง่ ณ วันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
1. วิธีจา่ ยให้ นกั เรี ยนโดยตรง
1.1 สถานศึกษาแต่งตังคณะกรรมการอย่
้
างน้ อย 3 คน ร่วมกันจ่ายเงิน
1.2 ใช้ ใบสําคัญรับเงินเป็ นหลักฐานการจ่าย
2. วิธีการจ้ างเหมาพาหนะรับ - ส่งนักเรี ยน
* การดําเนินการจะต้ องปฏิบตั ิ โดยวิธีจดั จ้ างตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม เช่น ค่าจ้ างเหมาพาหนะรับส่งนักเรี ยนโรงเรี ยน
ยุบรวมหรื อเรี ยนรวม หรื อไปทัศนศึกษาแหล่งเรี ยนรู้ เป็ นต้ น
เอกสารประกอบการเบิกจ่ ายเงิน
1. บันทึกคําขออนุมตั เิ บิกเงิน
2. บันทึกขอเบิก / รายงานขอจ้ างตามระเบียบพัสดุฯ
3. รายชื่อนักเรี ยน
4. ใบสัง่ จ้ าง / บันทึกตกลงจ้ าง (แนบสําเนาบัตรประจําตัวประชาชนบัตรผู้เสียภาษี และสําเนาทะเบียนรถ)
5. ใบส่งมอบงาน
6. บัญชีคมุ การเดินทาง
7. ใบตรวจรับเงิน
8. ใบเสร็จรับเงิน หรื อใบสําคัญรับเงิน ของผู้รับจ้ าง

(ตัวอย่ าง)
บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ..........................................................................................................................
ที่.........................................................วันที่................................................................
เรื่ อง การขออนุมตั เิ บิกจ่ายเงินค่า...........................................
เรี ยน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน..............................
ด้ วย...............................................ได้ จดั ส่งเอกสารขอเบิกเงินค่า.........................
จากแผนงาน....................................................... งาน/โครงการ...............................................
หมวดรายจ่าย.............................. จํานวนเงิน........................บาท (........................................)
ได้ ตรวจสอบรายละเอียดแล้ วถูกต้ อง เห็นควรอนุมตั ิ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
ลงชื่อ.........................................เจ้ าหน้ าที่
(.............................................)
ความเห็นผู้บงั คับบัญชา
อนุมตั ิ
ลงชื่อ.........................................
(.......................................)
ตําแหน่ง.................................
วันที่........................................

(ตัวอย่ าง)
บัญชีรายชื่อนักเรี ยน
ลาดับที่

ชื่อ – สกุล

ระดับชัน้

หมายเหตุ

การเบิกจ่ าย
ค่าจ้ างเหมาบริการ
ค่ าจ้ างเหมาบริการ เบิกจ่ายค่าจ้ างเหมาบริ การในลักษณะค่าใช้ สอย โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อให้ ผ้ รู ับจ้ างปฏิบตั งิ านอย่างหนึง่ อย่างใด โดยการจ้ างบุคคลธรรมดา หรื อนิติบคุ คล
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม เช่น
1. จ้ างรักษาความปลอดภัย
2. จ้ างเหมาทําความสะอาดอาคารสถานที่ของทางราชการ
3. จ้ างเหมาบริ การคนสวน
4. จ้ างเหมางานพิมพ์ดีด
5. จ้ างเหมางานธุรการ
6. จ้ างเหมาบันทึกข้ อมูล
7. จ้ างเหมาตกแต่งสถานที่
การจ้ างเหมาบริการตามข้ อ 1 - 6 หากสถานศึกษาจ้ างบุคคลให้ ปฏิบตั งิ านตามที่
ได้ รับมอบหมายเป็ นรายวัน ให้ เลือกใช้ ใบสัง่ จ้ างที่มีรายละเอียดสอดคล้ องกับงาน
ค่ าซ่ อมแซมบารุงรักษาทรั พย์ สิน
การเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สิน ในลักษณะค่าใช้ สอยที่เป็ น
การจ้ างเหมาทังสิ
้ ่งของและแรงงาน โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อซ่อมแซมหรื อบํารุงรักษาทรัพย์สิน
ให้ สามารถใช้ งานได้ ตามปกติ การดําเนินการจ้ างให้ ปฏิบตั ิตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วย
การพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
เมื่อสถานศึกษามีความต้ องการจ้ างเหมาบริการหรื อจ้ างซ่อมแซมและบํารุงรักษา
ทรัพย์สิน ต้ องดําเนินการจัดจ้ าง ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม โดยปกติสถานศึกษาดําเนินการจัดจ้ างโดยวิธีตกลงราคา หมายถึง การจ้ าง
ครัง้ หนึง่ ที่มีวงเงินไม่เกิน 100,000 บาท หากสถานศึกษาดําเนินการจัดจ้ างราคาเกิน 100,000 บาท
ต้ องดําเนินการโดยวิธีสอบราคา หรื อประกวดราคา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
การจ้ างโดยวิธีตกลงราคา มี 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 ดําเนินการตามปกติ
กรณีที่ 2 กรณีจําเป็ นเร่งด่วนที่เกิดขึ ้นโดยไม่ได้ คาดหมายไว้ ก่อน และไม่อาจ
ดําเนินการตามปกติได้ ทนั

กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
* ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
* หนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สดุ ที่ นร 0702/ ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม
2548 เรื่ อง หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
* ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้ วยการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้ จ่ายในการ
บริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2549
* คําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ 22/2546 เรื่ อง
มอบอํานาจเกี่ยวกับการพัสดุ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
* คําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ 527 / 2551 เรื่ อง
มอบอํานาจการเบิกจ่ายเงินเกี่ยวกับค่าใช้ จา่ ยในการบริหารงานของส่วนราชการ สัง่ ณ วันที่
21 พฤษภาคม พ.ศ. 2551
ขัน้ ตอนการดาเนินการและเอกสารประกอบการเบิกจ่ าย
การจัดจ้ างโดยวิธีตกลงราคากรณีดําเนินการตามปกติ มีขนตอนการดํ
ั้
าเนินการดังนี ้
1. การเตรี ยมการ
1.1 ผู้รับผิดชอบหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย แจ้ งความต้ องการจ้ างเหมาบริการ
หรื อซ่อมแซมและบํารุงรักษาทรัพย์สินให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
1.2 ตรวจสอบงบประมาณที่ได้ รับตามแผนปฏิบตั ิราชการ
1.3 ตรวจสอบรายการจ้ าง / ประมาณการจ้ าง
2. การดําเนินการ
2.1 เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทํารายงานขอจ้ าง พร้ อมเสนอแต่งตังผู
้ ้ ตรวจรับพัสดุ
หรื อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอต่อผู้อํานวยการโรงเรี ยน โดยผ่านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
เพื่อขอความเห็นชอบ
2.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ 1 คน
และกรรมการอย่างน้ อย 2 คน โดยปกติให้ แต่งตังจากข้
้
าราชการตังแต่
้ ระดับ 3 หรื อเทียบเท่าขึ ้นไป
ในกรณีจําเป็ นหรื อเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตังบุ
้ คคลที่มิใช่ข้าราชการร่วมเป็ นกรรมการ
ด้ วยก็ได้
2.3 กรณีวงเงินจัดจ้ างไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งตังข้
้ าราชการหรื อ
ลูกจ้ างประจําเพียงคนเดียวเป็ นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
2.4 แจ้ งผู้ตรวจรับพัสดุ หรื อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับทราบคําสัง่
2.5 เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ ติดต่อตกลงราคากับผู้รับจ้ าง ตามรายงานขอจ้ างภายใน
วงเงินที่ได้ รับความเห็นชอบ

3. การจัดทําใบสัง่ จ้ าง
3.1 หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุสงั่ จ้ าง ภายในวงเงินที่ได้ รับความเห็นชอบ
3.2 จัดทําใบสัง่ จ้ าง 2 ฉบับ มอบให้ ผ้ รู ับจ้ าง 1 ฉบับ สถานศึกษาเก็บไว้ 1ฉบับ
3.3 กรณีราคาไม่เกิน 10,000 บาท จะไม่ทําใบสัง่ จ้ างก็ได้
3.4 การปิ ดอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ทุกจํานวนเงิน 1,000 บาท หรื อ
เศษของ 1,000 บาท
4. การตรวจรับพัสดุ
4.1 เมื่อผู้รับจ้ างส่งมอบงานจ้ าง ให้ ผ้ ตู รวจรับพัสดุ หรื อคณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ ทําการตรวจรับพัสดุให้ เป็ นไปตามใบสัง่ จ้ าง
4.2 โดยปกติให้ ตรวจรับพัสดุในวันที่ผ้ รู ับจ้ างนําพัสดุมาส่ง และให้ ดําเนินการ
เสร็จสิ ้นโดยเร็วที่สดุ แต่อย่างช้ าไม่เกิน 5 วันทําการ
4.3 จัดทําใบตรวจรับพัสดุ
4.4 รายงานผลการตรวจรับให้ ผ้ อู ํานวยการโรงเรี ยนทราบ
4.5 ส่งมอบหลักฐานการดําเนินการจัดจ้ างให้ เจ้ าหน้ าที่การเงินเพื่อจ่ายเงิน
ให้ กบั เจ้ าหนี ้ต่อไป
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
1. บันทึกรายงานขอจ้ าง
2. ใบสัง่ จ้ าง (ถ้ ามี)
3. ใบส่งของ/ใบเสร็ จรับเงิน
4. ใบตรวจรับพัสดุ
การจัดจ้ างโดยวิธีตกลงราคา กรณีจําเป็ นและเร่งด่วน ต้ องเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
โดยไม่ได้ คาดหมายไว้ ก่อน หากไม่ดําเนินการไปก่อนจะทําให้ ราชการเสียหาย ซึง่ มีขนตอนการ
ั้
ดําเนินการดังนี ้
1. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุหรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการนัน้ ดําเนินการ
ไปก่อน
2. รายงานขอความเห็นชอบต่อผู้อํานวยการโรงเรี ยนแล้ ว ให้ ถือว่ารายงานดังกล่าว
เป็ นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม
3. กรณีตวั อย่างการจัดจ้ างกรณีจําเป็ นและเร่งด่วน เช่น
* ท่อนํ ้าประปาแตก / ไฟฟ้าดับ ต้ องจัดจ้ างซ่อมแซมให้ ใช้ งานได้ ตามปกติ

เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
1. บันทึกรายงานขอความเห็นชอบ
2. ใบเสร็จรับเงิน (กรณีทดรองจ่ายไปก่อน) หรื อใบส่งของ
3. บันทึกการขออนุมตั จิ า่ ยเงิน โดยคํานวณหักภาษี ณ ที่จา่ ย
* กรณีจา่ ยเงินให้ กบั บุคคลธรรมดา วงเงินตังแต่
้ 10,000 บาทขึ ้นไป
* กรณีจา่ ยเงินให้ กบั ห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อ บริษัท วงเงินตังแต่
้ 500 บาทขึ ้นไป
ให้ หกั ภาษี ณ ที่จ่าย ในอัตราร้ อยละ 1 ของราคาสินค้ าก่อนรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม ตัวอย่างเช่น
วงเงินที่จดั จ้ าง
= 20,000.00 บาท
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% = 20,000 X 7/107
= 1,308.41 บาท
ค่าสินค้ า
= 18,691.51 บาท
หักภาษี ณ ที่จา่ ย 1 %
= 186.92 บาท
คงจ่ายเงินให้ กบั ผู้รับจ้ าง
= 19,813.08 บาท
4. ออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จา่ ยให้ กบั ผู้รับจ้ าง
5. นําเงินที่หกั ภาษี ณ ที่จา่ ยไว้ ส่งสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
โดยใช้ แบบ แบบ ภ.ง.ด. 3 กรณีบคุ คลธรรมดา หรื อ แบบ ภ.ง.ด. 53 กรณีเป็ นห้ างหุ้นส่วนจํากัด
หรื อบริ ษัท
6. ทุกสิ ้นปี ปฏิทิน ทําแบบ ภ.ง.ด. 3 ก. และแบบ ภ.ง.ด. 53 ก. ส่งสรรพากร
โดยสรุปรายละเอียดการนําเงินภาษี หกั ณ ที่จา่ ย ตังแต่
้ มกราคม – ธันวาคม ของทุกปี
7. เรี ยกใบเสร็ จรับเงินจากผู้รับจ้ างเต็มจํานวนเงินที่จ้าง

(ตัวอย่ าง)

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ โรงเรี ยน.............................................................................................................
ที่...........................................................วันที่............................................................................
เรื่อง รายงานขอ ( ) ซื ้อ ( ) จ้ าง ...........................................................................................
เรี ยน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน..................................
ด้ วยโรงเรี ยน........................มีความจําเป็ นที่จะต้ อง ( ) ซื ้อ ( ) จ้ าง..................
เนื่องจาก........................................................................จํานวน..............รายการ กําหนดใช้ งาน
ภายใน........วัน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
โดยวิธีตกลงราคา ตามข้ อ 19 และข้ อ 39 จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน โครงการ
...............................................เป็ นเงิน...........................บาท ดังนี ้
ที่

รายการ

จํานวน ราคามาตรฐาน
หน่วย หรื อราคากลาง

จํานวนเงิน
ที่ขอซื ้อ/จ้ าง

รวมเงินทังสิ
้ ้น
(...............................................................)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. ให้ ความเห็นชอบ
2. แต่งตัง้ ( ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / งานจ้ าง ( ) ผู้ตรวจรับ ดังนี ้
2.1 .....................................ระดับ..................... ประธานกรรมการ / ผู้ตรวจรับ
2.2 .....................................ระดับ................... ..กรรมการ
2.3 .....................................ระดับ......................กรรมการ
3. แต่งตัง..................................................ผู
้
้ ควบคุมงาน (ถ้ ามี)
(ลงชื่อ)................................................เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
(ลงชื่อ).....................................หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
- เห็นชอบ
(ลงชื่อ).....................................รอง ผอ. โรงเรี ยน
- อนุมตั ิ
(ลงชื่อ)........................
(....................................)
ตําแหน่ง................................

(ตัวอย่ าง)
ใบสั่งจ้ าง
ที่.........../..............

เขียนที่ โรงเรี ยน.................................
วันที่...................................................

เรี ยน......................................................
ตามที่ได้ ตกลงรับจ้ าง จํานวน...............รายการ เป็ นเงิน...............................บาท ดังนี ้
ที่

จํานวน
หน่วย

รายการ

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

ราคาต่อหน่วย

จํานวนเงิน

รวมเป็ นเงิน

โรงเรี ยน..............................................ตกลงจ้ างตามรายละเอียดข้ างต้ น จึงเรี ยนมาเพื่อ
จัดส่งมอบงานจ้ าง ไปยังโรงเรี ยน............................ภายใน.........วัน นับถัดจากวันลงนามใบสัง่ จ้ างฉบับนี ้
ถ้ าส่งมอบเกินระยะเวลากําหนดตามใบสัง่ จ้ า ง ผู้รับจ้ างจะต้ องชําระค่าปรับเป็ นรายวันให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง
ในอัตราร้ อยละ 0.1 ของราคาจ้ าง แต่จะต้ องไม่ตํ่ากว่าวันละ 100 บาท จนถึงวันที่งานจ้ างนันแล้
้ วเสร็ จ
ในกรณีผ้ รู ับจ้ างไม่สามารถปฏิบตั ิตามใบสัง่ จ้ างนี ้ได้ และจะต้ องมีการปรับตามใบสัง่ จ้ าง
หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้ อยละสิบของวงเงินค่าจ้ างดังกล่าว ผู้วา่ จ้ างอาจพิจารณาดําเนินการบอก
เลิกใบสัง่ จ้ าง เว้ นแต่ผ้ รู ับจ้ างจะได้ ยินยอมเสียค่าปรับให้ แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทังสิ
้ ้น
ผู้วา่ จ้ างอาจพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกใบสัง่ จ้ างได้ เท่าที่จําเป็ น
(ลงชื่อ ……………………………………ผู้วา่ จ้ าง
(…………………………………)

(ลงชื่อ) …………………………. ผู้รับจ้ าง
(………………………………)

หมายเหตุ 1. ปิ ดอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ทุกจํานวนเงิน 1,000 บาท หรื อ เศษของ 1,000 บาท
2. การจัดหา (ซื ้อ-จ้ าง) ซึง่ มีราคาไม่เกิน 10,000 บาท จะไม่ทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือไว้ ตอ่ กันก็ได้

ใบส่ งของ / ใบแจ้ งหนี ้ /
ใบเสร็จรับเงิน

(ตัวอย่ าง)
ใบตรวจรับพัสดุ
เขียนที่ โรงเรี ยน..........................................
วันที่..........เดือน..................... พ.ศ……………
ด้วย.............................................ได้ส่งมอบพัสดุ..........รายการ ให้โรงเรี ยน..........................
ตาม ( ) ใบสัง่ ซื้อ ( ) ใบสัง่ จ้าง เลขที่......../……….ลงวันที่.........เดือน....................พ.ศ…………....
เพื่อให้
( ) ผู้ตรวจรับ ( ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทําการตรวจรับพัสดุแล้ วปรากฏผล ดังนี ้
1. ครบกําหนดวันที่..............เดือน........................พ.ศ………………..
2. ส่งมอบเมื่อ วันที่..............เดือน........................พ.ศ……………….
3. ได้ ตรวจรับพัสดุตามใบส่งของ / ใบแจ้ งหนี ้ เลขที่........../..................
ลงวันที่................................ณ โรงเรี ยน..........................................
4. ได้ ตรวจรับและให้ ถือว่า ( ) ถูกต้ อง จํานวน........รายการ ( ) ไม่ถกู ต้ อง จํานวน......รายการ
ตังแต่
้ วนั ที่......................................เกินกําหนด..............วัน
5. ได้ เชิญผู้ชํานาญมาปรึกษาด้ วย คือ………………………………………….
6. มอบพัสดุไว้ ตอ่ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ) .......…..……..........…......ประธานกรรมการ / ผู้ตรวจรับ
(....................................... )
(ลงชื่อ) .…………...........………..กรรมการ
(.......................................)
(ลงชื่อ) .………..........…………..กรรมการ
(......................................)
(ลงชื่อ)...……….........…….….. ผู้ควบคุมงาน (ถ้ ามี)
(........…………………….)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรี ยน ผู้อํานวยการโรงเรียน.................................................
คณะกรรมการฯ ได้ ตรวจรับพัสดุถกู ต้ อง และได้ รับมอบพัสดุดงั กล่าวแล้ ว ซึง่ จะต้ องจ่ายเงิน
ให้ แก่ ( ) ผู้ขาย ( ) ผู้รับจ้ าง เป็ นเงิน....................................บาท
(ลงชื่อ)…………………………….เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
(ลงชื่อ)..............................หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
(ลงชื่อ)…………………………….รอง.ผอ.โรงเรี ยน

- ทราบ
- อนุมตั .ิ .............................
(ลงชื่อ.........................................
(................................................)
ตําแหน่ง...................................................
วันที่........................................................

(ตัวอย่ าง)

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ โรงเรี ยน…………………………………………………………………………….
ที่……………………………………………….วันที่…………………………….………………..
เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบและขอเบิกจ่ายเงิน กรณี ซื ้อ / จ้ าง ตามข้ อ 39 วรรคสอง
เรี ยน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน….............................
ด้ วยข้ าพเจ้ า…………………………......................มีความจําเป็ นที่จะต้ องใช้ พสั ดุ
เพื่อ.................................................................................................................เนื่องจากเป็ นเรื่ อง
เร่งด่วนไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ ทนั จึงได้ ดําเนินการ ( ) ซื ้อ ( ) จ้ าง จาก……..................
จํานวน.........รายการ เป็ นเงิน...................บาท (......................................) ตามเอกสารที่แนบ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. ให้ ความเห็นชอบ
2. อนุมตั ใิ ห้ เบิกจ่ายเงิน ให้ แก่...........................................................................
(ลงชื่อ)......................................................
(...................................................)
ตําแหน่ง...................................................
เรี ยน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน...........................
ได้ ตรวจสอบรายละเอียดแล้ วถูกต้ องตามระเบียบ ฯ
ข้ อ 39 วรรคสอง เห็นควรอนุมตั ิให้ เบิกได้ จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน จํานวนเงิน..................บาท
(..........................................................)
(ลงชื่อ).....................................................เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
(ลงชื่อ)..........................................หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
(ลงชื่อ)..................................................รอง.ผอ.โรงเรี ยน

- เห็นชอบ
- อนุมตั ิ...........................................
(ลงชื่อ).................................................
(...............................................)
ตําแหน่ง.............................................
วันที่...........................................

(ตัวอย่ าง)

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ โรงเรี ยน…………………………………………………………………………….
ที่……………………………………………….วันที่…………………………….………………..
เรื่อง ขออนุมตั เิ บิกจ่ายเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน
เรี ยน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน….............................
ตามที่โรงเรี ยนได้ จดั ซื ้อ / จัดจ้ าง ................................จํานวน .............รายการ
จาก........................................จํานวนเงิน.........................บาท (...............................................)
ตามใบสัง่ ซื ้อ / สัง่ จ้ าง หรื อสัญญาซื ้อขาย / สัญญาจ้ าง เลขที่...........ลงวันที่..........................
จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน โครงการ.................................................นัน้
บัดนี ้ ผู้ขาย / ผู้รับจ้ าง ได้ สง่ มอบพัสดุถกู ต้ องครบถ้ วนแล้ ว ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
เห็นควรเบิกจ่ายให้ แก่ผ้ ขู าย / ผู้รับจ้ าง ตามใบสัง่ ซื ้อ / สัง่ จ้ าง หรื อสัญญาซื ้อขาย/
สัญญาจ้ าง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
จํานวนเงินขอเบิก
...........................................บาท
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
...........................................บาท
มูลค่าสินค่า
...........................................บาท
หัก ภาษี ณ ที่จ่าย
...........................................บาท
ค่าปรับ
...........................................บาท
คงเหลือจ่ายจริง
...........................................บาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
(ลงชื่อ)................................................เจ้ าหน้ าที่การเงิน
(..........................................)
วันที่.....................................
- อนุมตั ิ
(ลงชื่อ)..................................
(........................................)
ตําแหน่ง.................................
วันที่.................................

(ตัวอย่ าง)
ใบสั่งจ้ าง
เลขที่................../......................

โรงเรี ยน.........................................
วันที่.............เดือน.............................พ.ศ...............

เรี ยน......................................................
ด้ วยโรงเรี ยน.............................................โดยได้ รับมอบอํานาจจากเลขาธิการ กพฐ. ขอตกลงจ้ าง
จากท่าน ตามรายการดังต่อไปนี ้
ลําดับที่

รายการ

ราคาต่อหน่วย

จํานวนหน่วย

จํานวนเงิน

จํานวนเงิน (....................................................................)
โดยมีข้อตกลงเกี่ยวกับการจ้ างไว้ ต่อกัน ดังนี ้
1. ผู้รับจ้ างตกลงจะทํางานจ้ างตามรายการที่กําหนดดังกล่าวข้ างต้ นให้ แล้ วเสร็ จภายในวันที่......................................
โดยปฏิบตั งิ านตังแต่
้ วนั ที่....................................... ถึงวันที่....................................และส่งมอบงานให้ กบั โรงเรี ยน
ภายใน 3 วันทําการนับจากวันสิ ้นเดือนของทุกเดือน
2. ถ้ าผู้รับจ้ างทําผิดข้ อตกลงหรื อไม่ส่งมอบงานจ้ างดังกล่าวภายในกําหนด โรงเรี ยนมีสิทธิบอกเลิกใบสัง่ จ้ างและผู้รับจ้ าง
ยินยอมรับผิดชอบชดใช้ ค่าเสียหายอันเกิดจากการที่ผ้ รู ับจ้ างผิดข้ อตกลงตามใบสัง่ จ้ างและหรื อราคาที่เพิ่มขึ ้นจากราคา
ที่กําหนดไว้ ในข้ อตกลงนี ้ เนื่องจากการจ้ างใหม่ให้ แก่โรงเรี ยน
3. ในกรณีผ้ รู ับจ้ างส่งมอบงานจ้ างดังกล่าวล่าช้ ากว่าวันแล้ วเสร็ จตามข้ อตกลง แต่โรงเรี ยนยังมิได้ บอกเลิกใบสัง่ จ้ าง
ผู้รับจ้ างยินยอมให้ ปรับเป็ นรายวันในอัตราวันละ..................บาท (................................................) นับจากวันถัดจาก
วันครบกําหนดจนถึงวันที่งานแล้ วเสร็ จบริ บรู ณ์ หรื อจนถึงวันที่บอกเลิกใบสัง่ จ้ าง ในกรณีที่มี การบอกเลิกใบสัง่ จ้ าง
4. ผู้รับจ้ างต้ องมาปฏิบตั งิ านตามรายละเอียดข้ างต้ นในวันเปิ ดทําการของโรงเรี ยน ตังแต่
้ เวลา 07.00 น. – 16.00 น. หรื อวันปิ ด
ทําการของโรงเรี ยน ถ้ าผู้ว่าจ้ างร้ องขอ ในกรณีที่ผ้ รู ับจ้ างไม่สามารถมาปฏิบตั งิ านตามกําหนดเวลาดังกล่าวได้ ผู้รับจ้ างต้ อง
จัดหาบุคคลมาปฏิบตั ิหน้ าที่แทน โดยต้ องได้ รับความยินยอมจากผู้วา่ จ้ างเป็ นลายลักษณ์อกั ษร
5. ถ้ าผู้รับจ้ างไม่สามารถจัดหาบุคคลให้ มาปฏิบตั หิ น้ าที่แทนตามข้ อ 4 ได้ ผู้รับจ้ างยินยอมให้ ผ้ วู ่าจ้ างหักเงินค่าจ้ างเฉลี่ย
เป็ นรายวัน
(ลงชื่อ).......................................................ผู้วา่ จ้ าง

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

ตําแหน่งหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ

(ลงชื่อ).....................................................ผู้รับจ้ าง

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

(ตัวอย่ าง)
หนังสือรั บรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

แบบ 4235

ผู้มีหน้ าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย:
ส่วนราชการ โรงเรี ยน...........................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี.............................
ที่อยู.่ ...........................................................................................................
ขอรับรองว่าได้ หกั เงิน ณ ที่จ่าย ตามเอกสารขอเบิก เลขที่..............................
ลงวันที่............เดือน....................พ.ศ. ................................ตามใบสัง่ ซื ้อเลขที่........./...........
ผู้ถกู หักภาษี ณ ที่จา่ ย :
* เลขประจําตัวประชาชน...........................
ชื่อ.................................................

* เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ..............................

ที่อยู.่ ......................................................................................................................
และได้ โอนสิทธิเรี ยกร้ อยในเงินดังกล่าวให้ แก่............................................................
ที่อยู.่ ..........................................................................................................................
ประเภทภาษี
ประเภทเงินที่ได้ จา่ ย
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
ภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา
ค่าปรับ

วันเดือนปี ที่จา่ ย จํานวนเงินได้

ภาษี

รวม
รวมเงินภาษี (ตัวอักษร).....................................................
ลงชื่อ................................................
(.............................................)
ตําแหน่ง..........................................

หมายเหตุ
1. กรอกเลขที่เอกสารที่ได้ จากการขอเบิกเงินจากคลังในระบบการบริ หารการเงินการคลังภาครัฐด้ วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
2. กรอกข้ อมูลกรณีมกี ารโอนสิทธิเรี ยกร้ องในการรับเงิน
* ให้ กรอกเลขประจําตัวประชาชน กรณีผ้ ถู กู หักภาษี ณ ที่จ่าย เป็ นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ จดทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิม่
* ให้ กรอกเลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร กรณีผ้ ถู กู หักภาษี ณ ที่จ่ายเป็ นนิติบคุ คล และบุคคลธรรมดา
ที่จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม

การเบิกจ่ าย
ค่าสาธารณูปโภค
ค่ าสาธารณูปโภค หมายถึง รายจ่ายค่าบริการสาธารณูปโภค สื่อสารและ
โทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้ จา่ ยที่ต้องชําระพร้ อมกัน ค่าบริ การ ค่าภาษี เป็ นต้ น ตามรายการดังนี ้
1. ค่าไฟฟ้า
2. ค่าประปา ค่านํ ้าบาดาล
3. ค่าโทรศัพท์
4. ค่าบริการไปรษณีย์ เช่น ค่าไปรษณีย์ ค่าธนาณัติ ค่าดวงตราไปรษณีย์ยากร
ค่าเช่าตู้ไปรษณีย์ ค่าธรรมเนียมการโอนเงินผ่านธนาคาร เป็ นต้ น
5. ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม รวมถึงค่าใช้ จา่ ยเพื่อให้ ได้ มาซึง่ บริการสื่อสาร
และโทรคมนาคม เช่น ค่าโทรภาพ (โทรสาร) ค่าเทเล็กซ์ ค่าวิทยุติดตามตัว ค่าวิทยุสื่อสาร
ค่าสื่อสารผ่านดาวเทียม ค่าใช้ จา่ ยเกี่ยวกับการใช้ ระบบอินเทอร์ เน็ต และค่าสื่อสารอื่น ๆ เช่น
ค่าเคเบิ ้ลทีวี ค่าเช่าช่องสัญญาณดาวเทียม เป็ นต้ น
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
* หนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สดุ ที่ นร 0702/ ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม
2548 เรื่ อง หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
* คําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ 299/2546 เรื่ อง
มอบอํานาจการอนุมตั เิ บิกจ่ายค่าใช้ จา่ ยในการเป็ นสมาชิกอินเทอร์ เน็ต(Internet) สัง่ ณ วันที่
15 สิงหาคม พ.ศ. 2546
* คําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ 329/2546 เรื่ อง
มอบอํานาจการอนุมตั เิ บิกจ่ายเงินค่าโทรศัพท์ ค่าโทรสารและค่าส่งไปรษณียภัณฑ์ สัง่ ณ วันที่
15 สิงหาคม พ.ศ. 2546
* คําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ 461/ 2548 เรื่ อง
มอบอํานาจการอนุญาตใช้ เงินสําหรับซื ้อดวงตราไปรษณีย์ไว้ สํารองใช้ สัง่ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม
พ.ศ. 2548
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
เมื่อสถานศึกษาได้ รับใบแจ้ งหนี ้แล้ ว ให้ เจ้ าหน้ าที่การเงิน ดําเนินการดังนี ้
1. ตรวจสอบความถูกต้ องของใบแจ้ งหนี ้
2. บันทึกขออนุมตั เิ บิกจ่ายเงิน

3. จ่ายเงินให้ กบั เจ้ าหนี ้
4. นําใบเสร็จรับเงินแนบรวมกับหลักฐานขอเบิก และประทับตราจ่ายเงินแล้ ว
พร้ อมลงลายมือชื่อและวันเดือนปี ที่จ่ายเงิน
เอกสารประกอบการเบิกจ่ าย
1. บันทึกขออนุมตั เิ บิกจ่ายเงิน
2. ใบแจ้ งหนี ้
3. ใบเสร็จรับเงิน

ตัวอย่ าง
บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ ........................................................................................................................
ที่....................................................................วันที่...............................................................
เรื่อง ขออนุมตั เิ บิกจ่ายเงินค่าสาธารณูปโภค ประเภท..................................................
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน................
ด้ วย..............................................ได้ รับใบแจ้ งหนี ้ค่า............................
ประจําเดือน......................จาก.........................ดังนี ้
1. ใบแจ้ งหนี ้หมายเลข..................จํานวนเงิน.......................................บาท
2. ใบแจ้ งหนี ้หมายเลข..................จํานวนเงิน.......................................บาท
รวมเป็ นเงิน.....................................บาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั เิ งินอุดหนุน
ลงชื่อ..................................................เจ้ าหน้ าที่การเงิน
( .................................................)
ตําแหน่ง......................................................

อนุมตั ิ
ลงชื่อ...........................................
(.........................................)
ตําแหน่ง......................................

การเบิกจ่ ายค่าวัสดุ
และครุภณ
ั ฑ์
ค่ าวัสดุ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของ ซึง่ โดยสภาพเมื่อใช้ แล้ วย่อมสิ ้นเปลืองหมดไป
แปรสภาพ หรื อไม่คงสภาพเดิม หรื อสิ่งของที่มีลกั ษณะคงทนถาวรและมีราคาต่อหน่วย หรื อต่อชุด
ไม่เกิน 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้ จา่ ยที่ต้องชําระพร้ อมกัน เช่น ค่าภาษี ค่าประกันภัย ค่าติดตัง้
เป็ นต้ น
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุด
ไม่เกิน 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อประกอบดัดแปลง ต่อเติม หรื อปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์ที่มีวงเงิน
ไม่เกิน 5,000 บาท ที่ดนิ และหรื อสิ่งก่อสร้ างที่มีวงเงินไม่เกิน 50,000 บาท
4. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรื อปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์
ที่มีวงเงินไม่เกิน 5,000 บาท
5. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้ สามารถใช้ งานได้ ตามปกติ
ค่ าครุภัณฑ์ หมายถึง รายจ่ายดังต่อไปนี ้
1. รายจ่ายเพื่อจัดหาสิ่งของที่มีลกั ษณะคงทนถาวร และมีราคาต่อหน่วยหรื อ
ต่อชุดเกินกว่า 5,000 บาท รวมถึงค่าใช้ จา่ ยที่ต้องชําระพร้ อมกัน เช่น ค่าขนส่ง ค่าภาษี
ค่าประกันภัย ค่าติดตัง้ เป็ นต้ น
2. รายจ่ายเพื่อจัดหาโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่มีราคาต่อหน่วยหรื อต่อชุด
เกินกว่า 20,000 บาท
3. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรื อปรับปรุงครุภณ
ั ฑ์
รวมทังครุ
้ ภณ
ั ฑ์คอมพิวเตอร์ ที่มีวงเงินเกินกว่า 5,000 บาท
4. รายจ่ายเพื่อซ่อมแซมบํารุงรักษาโครงสร้ างของครุภณ
ั ฑ์ขนาดใหญ่ เช่น
เครื่ องจักรกลยานพาหนะ เป็ นต้ น ซึง่ ไม่รวมถึงค่าซ่อมบํารุงปกติหรื อค่าซ่อมกลาง
5. า า
าท
า
า
า
บ
เมื่อสถานศึกษามีความต้ องการใช้ พสั ดุในการจัดการศึกษา ซึง่ เป็ นไปตามหลักการ
จําแนกประเภทรายจ่ายแล้ ว ต้ องดําเนินการจัดซื ้อตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม โดยปกติสถานศึกษาดําเนินการจัดซื ้อโดยวิธีตกลงราคา ได้ แก่
การซื ้อครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท
หากสถานศึกษาดําเนินการจัดซื ้อราคาเกิน 100,000 บาท ต้ องดําเนินการโดยวิธี
สอบราคา หรื อประกวดราคา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ
ที่แก้ ไขเพิ่มเติม

การซือ้ โดยวิธีตกลงราคา มี 2 กรณี คือ
กรณีที่ 1 ดําเนินการตามปกติ
กรณีที 2 กรณีจําเป็ นเร่งด่วนที่เกิดขึ ้นโดยไม่ได้ คาดหมายไว้ ก่อน และไม่อาจ
ดําเนินการตามปกติได้ ทนั
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
* ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
* หนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สดุ ที่ นร 0702/ ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม
2548 เรื่ อง หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
* คําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ 22/2546 เรื่ อง
มอบอํานาจเกี่ยวกับการพัสดุ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
ขัน้ ตอนการดาเนินการและเอกสารประกอบการเบิกจ่ าย
การจัดซื ้อโดยวิธีตกลงราคา กรณีดําเนินการตามปกติ มีขนตอนการดํ
ั้
าเนินการดังนี ้
1. การเตรี ยมการ
1.1 ผู้รับผิดชอบหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย แจ้ งความต้ องการใช้ วสั ดุ ครุภณ
ั ฑ์
ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุทราบ
1.2 ตรวจสอบงบประมาณที่ได้ รับตามแผนปฏิบตั ิราชการ
1.3 ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานของวัสดุหรื อครุภณ
ั ฑ์ที่
ต้ องการซื ้อ
2. การดําเนินการ
2.1 เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทํารายงานขอซื ้อ พร้ อมเสนอแต่งตังผู
้ ้ ตรวจรับพัสดุ หรื อ
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เสนอต่อผู้อํานวยการโรงเรี ยน โดยผ่านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ เพื่อ
ขอความเห็นชอบ
2.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการอย่างน้ อย 2 คน โดยปกติให้ แต่งตังจากข้
้
าราชการตังแต่
้ ระดับ 3 หรื อเทียบเท่าขึ ้นไป
ในกรณีจําเป็ นหรื อเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตังบุ
้ คคลที่มิใช่ข้าราชการร่วมเป็ นกรรมการ
ด้ วยก็ได้
2.3 กรณีวงเงินจัดซื ้อไม่เกิน 10,000 บาท จะแต่งตังข้
้ าราชการหรื อลูกจ้ างประจําเพียงคนเดียวเป็ นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
2.4 แจ้ งผู้ตรวจรับพัสดุ หรื อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ รับทราบคําสัง่
2.5 เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ ติดต่อตกลงราคากับผู้ขาย ตามรายงานขอซื ้อภายใน
วงเงินที่ได้ รับความเห็นชอบ

3. การจัดทําใบสัง่ ซื ้อ
3.1 หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุสงั่ ซื ้อ ภายในวงเงินที่ได้ รับความเห็นชอบ
3.2 จัดทําใบสัง่ ซื ้อ 2 ฉบับ มอบให้ ผ้ ขู าย 1 ฉบับ สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ
3.3 กรณีราคาไม่เกิน 10,000 บาท จะไม่ทําใบสัง่ ซื ้อก็ได้
3.4 การจัดซื ้อครุภณ
ั ฑ์ต้องมีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะประกอบใบสัง่ ซื ้อ
ด้ วย
4. การตรวจรับพัสดุ
4.1 เมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุ ให้ ผ้ ตู รวจรับพัสดุหรื อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ทําการตรวจรับพัสดุให้ เป็ นไปตามใบสัง่ ซื ้อ
4.2 โดยปกติให้ ตรวจรับพัสดุในวันที่ผ้ ขู ายนําพัสดุมาส่ง และให้ ดําเนินการ
เสร็จสิ ้นโดยเร็วที่สดุ แต่อย่างช้ าไม่เกิน 5 วันทําการ
4.3 จัดทําใบตรวจรับพัสดุ
4.4 เมื่อได้ ตรวจรับเรี ยบร้ อยแล้ ว ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุลงบัญชีวสั ดุ หรื อทะเบียน
คุมทรัพย์สิน แล้ วแต่กรณี
4.5 รายงานผลการตรวจรับให้ ผ้ อู ํานวยการโรงเรี ยนทราบ
4.6 ส่งมอบหลักฐานการดําเนินการจัดซื ้อให้ เจ้ าหน้ าที่การเงินเพื่อจ่ายเงิน
ให้ กบั เจ้ าหนี ้ต่อไป
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
1. บันทึกรายงานขอซื ้อ
2. ใบสัง่ ซื ้อ (ถ้ ามี)
3. ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน
4. ใบตรวจรับพัสดุ
การจัดซื ้อโดยวิธีตกลงราคา กรณีจําเป็ นและเร่งด่วน ต้ องเป็ นเหตุการณ์ที่เกิดขึ ้น
โดยไม่ได้ คาดหมายไว้ ก่อน หากไม่ดําเนินการไปก่อนจะทําให้ ราชการเสียหาย ซึง่ มีขนตอนการ
ั้
ดําเนินการ ดังนี ้
1. เจ้ าหน้ าที่พสั ดุหรื อเจ้ าหน้ าที่ผ้ รู ับผิดชอบในการปฏิบตั ิราชการนัน้ ดําเนินการ
ไปก่อน
2. รายงานขอความเห็นชอบต่อผู้อํานวยการโรงเรี ยนแล้ ว ให้ ถือว่ารายงานดังกล่าว
เป็ นหลักฐานการตรวจรับโดยอนุโลม

3. กรณีตวั อย่างการจัดซื ้อกรณีจําเป็ นและเร่งด่วน เช่น
* ระหว่างการจัดฝึ กอบรม จําเป็ นต้ องถ่ายเอกสารเพิ่มเติม
* ระหว่างการเดินทางไปราชการ รถยนต์ยางแตกจําเป็ นต้ องปะยาง /
เปลี่ยนยาง
* ท่อนํ ้าประปาแตก ต้ องจัดซื ้อวัสดุ / อุปกรณ์มาทําการซ่อมแซม
เอกสารประกอบการเบิกจ่ายเงิน
1. บันทึกรายงานขอความเห็นชอบ
2. ใบเสร็จรับเงิน (กรณีทดรองจ่ายไปก่อน) หรื อใบส่งของ
การจัดซื ้อวัสดุจากห้ างสรรพสินค้ า ต้ องปฏิบตั ติ ามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม จะใช้ กรณีดําเนินการตามปกติ หรื อกรณีจําเป็ น
และเร่งด่วน ให้ พิจารณาเหตุผลและความจําเป็ นในแต่ละเรื่ อง โดยมีข้อสังเกต ดังนี ้
1. วันที่จดั ทํารายงานขอซื ้อ กรณีดําเนินการตามปกติ ต้ องได้ รับความเห็นชอบจาก
ผู้อํานวยการโรงเรี ยน ไม่เกินวันที่ในใบเสร็จรับเงิน
2. การซื ้อวงเงินเกิน 10,000 บาท ต้ องมีใบสัง่ ซื ้อ
3. ใช้ ใบเสร็ จรับเงินแทนใบส่งของ และต้ องเป็ นใบเสร็จรับเงินซึง่ ผู้รับเงินออกให้
อย่างน้ อยจะต้ องมีรายการดังต่อไปนี ้
3.1 ชื่อ สถานที่อยู่ หรื อที่ทําการของผู้รับเงิน
3.2 วัน เดือน ปี ที่รับเงิน
3.3 รายการแสดงการรับเงินระบุวา่ เป็ นค่าอะไร
3.4 จํานวนเงิน ทังตั
้ วเลขและตัวอักษร
3.5 ลายมือชื่อของผู้รับเงิน
ขัน้ ตอนการอนุมัตเิ บิกจ่ ายเงิน
1. บันทึกขออนุมตั เิ บิกจ่ายเงินให้ กบั เจ้ าหนี ้ โดยคํานวณหักภาษี ณ ที่จา่ ย
* กรณีจา่ ยเงินให้ กบั บุคคลธรรมดา วงเงินตังแต่
้ 10,000 บาทขึ ้นไป
* กรณีจา่ ยเงินให้ กบั ห้ างหุ้นส่วนจํากัด บริ ษัท วงเงินตังแต่
้
500 บาทขึ ้นไป
ให้ หกั ภาษี ณ ที่จ่าย ร้ อยละ 1 ของราคาสินค้ าก่อนรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม เช่น
วงเงินที่จดั ซื ้อ
= 20,000.00 บาท
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% = 20,000 X 7/107 = 1,308.41 บาท
ค่าสินค้ า
= 18,691.51 บาท
หัก ภาษี ณ ที่จา่ ย 1 %
= 186.92 บาท
คงจ่ายเงินให้ กบั ผู้ขาย
= 19,813.08 บาท

4. ออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จา่ ยให้ กบั ผู้ขาย
5. นําเงินที่หกั ภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ส่งสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
โดยใช้ แบบ ภ.ง.ด. 3 กรณีบคุ คลธรรมดา แบบ ภ.ง.ด. 53 กรณีเป็ นห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อบริษัท
6. ทุกสิ ้นปี ปฏิทิน ทําแบบ ภ.ง.ด. 3 ก. และแบบ ภ.ง.ด. 53 ก. ส่งสรรพากร
โดยสรุปรายละเอียดการนําเงินภาษีหกั ณ ที่จ่าย ตังแต่
้ มกราคม – ธันวาคม ของทุกปี
7. เรี ยกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายเต็มจํานวนเงินที่ซื ้อ

(ตัวอย่ าง)

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ โรงเรี ยน.............................................................................................................
ที่...........................................................วันที่............................................................................
เรื่อง รายงานขอ ( ) ซื ้อ ( ) จ้ าง ...........................................................................................
เรี ยน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน..................................
ด้ วยโรงเรี ยน........................มีความจําเป็ นที่จะต้ อง ( ) ซื ้อ ( ) จ้ าง..................
เนื่องจาก........................................................................จํานวน..............รายการ กําหนดใช้ งาน
ภายใน........วัน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
โดยวิธีตกลงราคา ตามข้ อ 19 และข้ อ 39 จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน โครงการ
...............................................เป็ นเงิน...........................บาท ดังนี ้
ที่

รายการ

จํานวน ราคามาตรฐาน
หน่วย หรื อราคากลาง

จํานวนเงิน
ที่ขอซื ้อ/จ้ าง

รวมเงินทังสิ
้ ้น
(...............................................................)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. ให้ ความเห็นชอบ
2. แต่งตัง้ ( ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / งานจ้ าง ( ) ผู้ตรวจรับ ดังนี ้
2.1 .....................................ระดับ..................... ประธานกรรมการ / ผู้ตรวจรับ
2.2 .....................................ระดับ................... ..กรรมการ
2.3 .....................................ระดับ......................กรรมการ
3. แต่งตัง..................................................ผู
้
้ ควบคุมงาน (ถ้ ามี)

(ลงชื่อ)................................................เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
(ลงชื่อ).....................................หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
(ลงชื่อ).....................................รอง ผอ. โรงเรี ยน

- เห็นชอบ
- อนุมตั ิ
(ลงชื่อ)........................
(....................................)
ตําแหน่ง................................

(ตัวอย่ าง)
ใบสั่งซือ้
ที่.........../..............

เขียนที่โรงเรี ยน....................................
วันที่........................................................

เรี ยน......................................................
ตามที่ได้ ตกลงขายพัสดุ จํานวน..............รายการ เป็ นเงิน............................บาท ดังนี ้
ที่

รายการ

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

จํานวน
หน่วย

ราคา
ต่อหน่วย

จํานวนเงิน

รวมเป็ นเงิน

โรงเรี ยน.......................................................ตกลงซื ้อตามรายละเอียดข้ างต้ น
จึงเรี ยนมาเพื่อจัดส่งพัสดุไปยัง...............................................ภายใน..........วัน นับถัดจากวันลงนาม
ถ้ าส่งมอบพัสดุเกินระยะเวลากําหนด ผู้ขายจะต้ องชําระค่าปรับเป็ นรายวันให้ แก่ผ้ ซู ื ้อในอัตรา
ร้ อยละ 0.2 ของราคาพัสดุที่ยงั มิได้ สง่ มอบจนกว่าจะได้ สง่ ของถูกต้ องครบถ้ วน
ในกรณีที่ผ้ ขู ายไม่สามารถปฏิบตั ติ ามใบสัง่ ซื ้อนี ้ได้ และจะต้ องมีการปรับตามใบสัง่ ซื ้อนี ้
หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้ อยละสิบของวงเงินค่าพัสดุดงั กล่าว ผู้ซื ้ออาจพิจารณาดําเนินการ
บอกเลิกใบสัง่ ซื ้อ เว้ นแต่ผ้ ขู ายยินยอมเสียค่าปรับให้ แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทังสิ
้ ้น
ผู้ซื ้ออาจพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกใบสัง่ ซื ้อได้ เท่าที่จําเป็ น
(ลงชื่อ ……………………………… ผู้ซื ้อ
(ลงชื่อ) ……..……………………. ผู้ขาย
(……..…………...………………)

(………..…………………….)

หมายเหตุ การจัดหา (ซื ้อ-จ้ าง) ซึง่ มีราคาไม่เกิน 10,000 บาท จะไม่ทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือไว้
ต่อกันก็ได้

ใบส่ งของ / แจ้ งหนี ้ /
ใบเสร็จรับเงิน

(ตัวอย่าง)
ใบตรวจรับพัสดุ
เขียนที่ โรงเรี ยน...............................
วันที่..........เดือน.....................
พ.ศ……………
ด้ วย..........................................ได้ สง่ มอบพัสดุ..........รายการ ให้ โรงเรี ยน.........................
ตาม ( ) ใบสัง่ ซื ้อ ( ) ใบสัง่ จ้ าง เลขที่......../……….ลงวันที่.........เดือน....................พ.ศ…………....
เพื่อให้
( ) ผู้ตรวจรับ ( ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ทําการตรวจรับพัสดุแล้ วปรากฏผล ดังนี ้
1. ครบกําหนดวันที่..............เดือน........................พ.ศ………………..
2. ส่งมอบเมื่อ วันที่..............เดือน........................พ.ศ……………….
3. ได้ ตรวจรับพัสดุตามใบส่งของ/ใบแจ้ งหนี ้ เลขที่........../..................
ลงวันที่................................ณ โรงเรี ยน..........................................
4. ได้ ตรวจรับและให้ ถือว่า ( ) ถูกต้ อง จํานวน........รายการ ( ) ไม่ถกู ต้ อง จํานวน.......รายการ
ตังแต่
้ วนั ที่......................................เกินกําหนด..............วัน
5. ได้ เชิญผู้ชํานาญมาปรึกษาด้ วย คือ………………………………………….
6. ได้ มอบพัสดุไว้ ตอ่ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ) .......…..……..........…......ประธานกรรมการ / ผู้ตรวจรับ
(..................................... )
(ลงชื่อ) .…………...........………..กรรมการ
(.....................................)
(ลงชื่อ) .………..........…………..กรรมการ
(....................................)
(ลงชื่อ)...……….........……….. ผู้ควบคุมงาน (ถ้ ามี)
(........………………….)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------เรี ยน ผู้อํานวยการโรงเรียน.......................................
คณะกรรมการ ฯ ได้ ตรวจรับพัสดุถกู ต้ อง และได้ รับมอบพัสดุดงั กล่าวแล้ ว ซึง่ จะต้ องจ่ายเงิน
ให้ แก่ ( ) ผู้ขาย ( ) ผู้รับจ้ าง เป็ นเงิน....................................บาท
(ลงชื่อ)…………………………….เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
(ลงชื่อ)…………………….หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
(ลงชื่อ)…………………….…….รอง.ผอ.โรงเรี ยน

- ทราบ
- อนุมตั ิ
(ลงชื่อ)......................................
(...........................................)
ตําแหน่ง.....................................
วันที่...............................................

(ตัวอย่ าง)

ลําดับ
ที่

ใบเบิกพัสดุ

เล่มที่...............

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน

เลขที.่ ............

กอง/ฝ่ าย................................
วันที่..........เดือน...................พ.ศ...............
ข้ าพเจ้ าขอเบิกพัสดุตามรายการต่อไปนี ้ เพื่อใช้ ในงาน.........................................
จํานวน
หมายเหตุ
รายการ
ขอเบิก
เบิกได้

อนุญาตให้ เบิกจ่ายได้
........................................................ผู้สงั่ จ่าย
ได้ ตรวจ, หัก จํานวนแล้ ว
.......................................................เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
ได้ รับของไปถูกต้ องแล้ ว
.......................................................ผู้รับของ
(........................................)
......../.................../...........

..........................................ผู้เบิก
(.......................................)
ตําแหน่ง..........................................
ได้ มอบให้ ..............................................
เป็ นผู้รับของแทน....................................
ลงชื่อ....................................................ผู้มอบ
ลงชื่อ................................................ผู้รับมอบ

(ตัวอย่ าง)

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ โรงเรี ยน…………………………………………………………………………….
ที่……………………………………………….วันที่…………………………….………………..
เรื่อง รายงานขอ ( / ) ซื ้อ ( ) จ้ าง ………………………………………………………………..
เรี ยน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน….............................
ด้ วยข้ าพเจ้ า………………………..........................มีความจําเป็ นที่จะต้ องใช้ พสั ดุ
เพื่อ.................................................................................................................เนื่องจากเป็ นเรื่ อง
เร่งด่วนไม่อาจดําเนินการตามปกติได้ ทนั จึงได้ ดําเนินการ ( ) ซื ้อ ( ) จ้ าง จาก……..................
จํานวน.............รายการ เป็ นเงิน....................บาท (......................................) ตามเอกสารที่แนบ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. ให้ ความเห็นชอบ
2. อนุมตั ใิ ห้ เบิกจ่ายเงิน ให้ แก่...........................................................................
(ลงชื่อ)......................................................
(...................................................)
ตําแหน่ง...................................................
เรี ยน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน...........................
ได้ ตรวจสอบรายละเอียดแล้ วถูกต้ องตามระเบียบฯ
ข้ อ 39 วรรคสอง เห็นควรอนุมตั ิให้ เบิกได้ จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุนจํานวนเงิน...............บาท
(..............................................)
(ลงชื่อ).....................................................เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
(ลงชื่อ)..........................................หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
(ลงชื่อ).................................................รอง.ผอ.โรงเรี ยน

- เห็นชอบ
- อนุมตั ิ...........................................
(ลงชื่อ).................................................
(...............................................)
ตําแหน่ง..........................................
วันที่..............................................

(ตัวอย่ าง)

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ โรงเรี ยน…………………………………………………………………………….
ที่……………………………………………….วันที่………………………………………………..
เรื่อง ขออนุมตั เิ บิกจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน
เรี ยน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน…........................................
ตามที่โรงเรี ยนได้ จดั ซื ้อ /จัดจ้ าง........................................จํานวน...........รายการ
จาก....................................จํานวนเงิน......................บาท (......................................................)
ตามใบสัง่ ซื ้อ / สัง่ จ้ าง หรื อสัญญาซื ้อขาย / สัญญาจ้ าง เลขที่................ ลงวันที่...........................
จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน โครงการ..................................................... นัน้
บัดนี ้ ผู้ขาย / ผู้รับจ้ าง ได้ ส่งมอบพัสดุถกู ต้ องครบถ้ วนแล้ ว ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
เห็นควรเบิกจ่ายให้ แก่ผ้ ขู าย / ผู้รับจ้ าง ตามใบสัง่ ซื ้อ / สัง่ จ้ าง หรื อสัญญาซื ้อขาย /
สัญญาจ้ าง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
จํานวนเงินขอเบิก
.................................................. บาท
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
.................................................. บาท
มูลค่าสินค้ า
.................................................. บาท
หัก ภาษี ณ ที่จา่ ย
.................................................. บาท
ค่าปรับ
.................................................. บาท
คงเหลือจ่ายจริง
.................................................. บาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดอนุมตั ิ
ลงชื่อ..........................................เจ้ าหน้ าที่การเงิน
(.......................................)
วันที่............................................
อนุมตั ิ
ลงชื่อ............................................
(...................................)
ตําแหน่ง...................................
วันที่...............................

(ตัวอย่ าง)
หนังสือรั บรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

แบบ 4235

ผู้มีหน้ าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย:
ส่วนราชการ โรงเรี ยน...........................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี.............................
ที่อยู.่ ...........................................................................................................
ขอรับรองว่าได้ หกั เงิน ณ ที่จ่าย ตามเอกสารขอเบิก เลขที่..............................
ลงวันที่............เดือน....................พ.ศ. ................................ตามใบสัง่ ซื ้อเลขที่........./...........
ผู้ถกู หักภาษี ณ ที่จา่ ย :
* เลขประจําตัวประชาชน...........................
ชื่อ.................................................

* เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ..............................

ที่อยู.่ ......................................................................................................................
และได้ โอนสิทธิเรี ยกร้ อยในเงินดังกล่าวให้ แก่............................................................
ที่อยู.่ ..........................................................................................................................
ประเภทภาษี
ประเภทเงินที่ได้ จา่ ย
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
ภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา
ค่าปรับ

วันเดือนปี ที่จา่ ย จํานวนเงินได้

ภาษี

รวม
รวมเงินภาษี (ตัวอักษร).....................................................
ลงชื่อ................................................
(.............................................)
ตําแหน่ง..........................................

หมายเหตุ
1. กรอกเลขที่เอกสารที่ได้ จากการขอเบิกเงินจากคลังในระบบการบริ หารการเงินการคลังภาครัฐด้ วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
2. กรอกข้ อมูลกรณีมกี ารโอนสิทธิเรี ยกร้ องในการรับเงิน
* ให้ กรอกเลขประจําตัวประชาชน กรณีผ้ ถู กู หักภาษี ณ ที่จ่าย เป็ นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ จดทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิม่
* ให้ กรอกเลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร กรณีผ้ ถู กู หักภาษี ณ ที่จ่ายเป็ นนิติบคุ คล และบุคคลธรรมดา
ที่จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม

การเบิกจ่ ายค่าปรับปรุง
อาคารหรือสิ่งก่อสร้ าง
ค่ าที่ดนิ และสิ่งก่ อสร้ าง หมายถึง รายจ่ายเพื่อให้ ได้ มาซึง่ ที่ดนิ และหรื อสิ่งก่อสร้ าง
รวมถึงสิ่งต่าง ๆ ซึง่ ติดตรึงกับที่ดนิ และหรื อสิ่งก่อสร้ าง เช่น อาคาร บ้ านพัก สนามเด็กเล่น
สนามกีฬา สระว่ายนํ ้า สะพาน ถนน รัว้ บ่อนํ ้า อ่างเก็บนํ ้า เขื่อน เป็ นต้ น รวมถึงรายจ่ายต่อไปนี ้
1. ค่าติดตังระบบไฟฟ
้
้ า หรื อระบบประปา รวมถึงอุปกรณ์ตา่ ง ๆ ซึง่ เป็ นการติดตัง้
ครัง้ แรกในอาคารหรื อสถานที่ราชการ ทังที
้ ่เป็ นการดําเนินการพร้ อมการก่อสร้ างอาคาร หรื อ
ภายหลังการก่อสร้ างอาคาร
2. รายจ่ายเพื่อประกอบ ดัดแปลง ต่อเติม หรื อปรับปรุงที่ดนิ และหรื อสิ่งก่อสร้ าง
ที่มีวงเงินเกินกว่า 50,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน เป็ นต้ น
3. รายจ่ายเพื่อจ้ างออกแบบ จ้ างควบคุมที่จา่ ยให้ แก่เอกชนหรื อนิติบคุ คล
4. รายจ่ายเพื่อจ้ างที่ปรึกษา เพื่อการจัดหาหรื อปรับปรุงที่ดนิ และหรื อสิ่งก่อสร้ าง
5. รายจ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับที่ดนิ และหรื อสิ่งก่อสร้ าง เช่น ค่าเวนคืนที่ดนิ
ค่าชดเชยกรรมสิทธิ์ที่ดนิ เป็ นต้ น
เมื่อสถานศึกษาได้ พิจารณาใช้ จา่ ยเงินอุดหนุนค่าใช้ จา่ ยรายหัวเพื่อการศึกษาของ
นักเรี ยนเรี ยบร้ อยแล้ ว หากมีเงินเหลือและจําเป็ นต้ องปรับปรุงอาคาร หรื อสิ่งปลูกสร้ างภายใน
โรงเรี ยนให้ เอื ้อต่อการศึกษาของนักเรี ยน สถานศึกษาสามารถดําเนินการจัดจ้ างได้ ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม โดยปกติสถานศึกษา
ดําเนินการจัดจ้ างโดยวิธีตกลงราคา ได้ แก่ การจ้ างครัง้ หนึง่ ซึง่ มีราคาไม่เกิน 100,000 บาท
หากสถานศึกษาดําเนินการจัดจ้ างราคาเกิน 100,000 บาท ต้ องดําเนินการโดย
วิธีสอบราคา หรื อประกวดราคา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
* ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
* หนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สดุ ที่ นร 0702/ ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม
2548 เรื่ อง หลักการจําแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
* หนังสือสํานักงบประมาณ ด่วนที่สดุ ที่ นร 0702/ ว 99 ลงวันที่ 14 กันยายน
2549 เรื่ อง การปรับปรุงหลักการจําแนกประเภทรายจ่าย
* คําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ 22/2546 เรื่ อง
มอบอํานาจเกี่ยวกับการพัสดุ ลงวันที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2546

ขัน้ ตอนการดาเนินการและเอกสารประกอบการเบิกจ่ าย
การจัดจ้ างโดยวิธีตกลงราคา มีขนตอนการดํ
ั้
าเนินการดังนี ้
1. การเตรี ยมการ
1.1 ผู้รับผิดชอบหรื อผู้ที่ได้ รับมอบหมาย แจ้ งความต้ องการเกี่ยวกับการปรับปรุง
อาคารหรื อสิ่งก่อสร้ างที่ชํารุด ให้ เจ้ าหน้ าที่พสั ดุทราบ
1.2 ตรวจสอบงบประมาณที่ได้ รับตามแผนปฏิบตั ิราชการ
1.3 ตรวจสอบแบบรูปรายการ ประมาณการและกําหนดราคากลางงานก่อสร้ าง
2. การดําเนินการ
2.1 เจ้ าหน้ าที่พสั ดุจดั ทํารายงานขอจ้ าง พร้ อมเสนอแต่งตังคณะกรรมการ
้
ตรวจการจ้ าง เสนอต่อผู้อํานวยการโรงเรี ยน โดยผ่านหัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุเพื่อขอความเห็นชอบ
2.2 คณะกรรมการตรวจการจ้ าง ประกอบด้ วย ประธานกรรมการ 1 คน และ
กรรมการอย่างน้ อย 2 คน โดยปกติให้ แต่งตังจากข้
้
าราชการตังแต่
้ ระดับ 3 หรื อเทียบเท่าขึ ้นไป
ในกรณีจําเป็ นหรื อเพื่อประโยชน์ของทางราชการจะแต่งตังบุ
้ คคลที่มิใช่ข้าราชการร่วมเป็ นกรรมการ
ด้ วยก็ได้
2.3 แจ้ งคณะกรรมการตรวจการจ้ างรับทราบคําสัง่
2.4 เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ ติดต่อตกลงราคากับผู้รับจ้ าง ตามรายงานขอจ้ าง ภายใน
วงเงินที่ได้ รับความเห็นชอบ
3. การทําใบสัง่ จ้ าง
3.1 หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุสงั่ จ้ าง ภายในวงเงินที่ได้ รับความเห็นชอบ
3.2 จัดทําใบสัง่ จ้ าง 2 ฉบับ มอบให้ ผ้ รู ับจ้ าง 1 ฉบับ สถานศึกษาเก็บไว้ 1 ฉบับ
3.3 การจัดจ้ างก่อสร้ าง ต้ องมีแบบรูปรายการประกอบใบสัง่ จ้ าง
3.4 การปิ ดอากรแสตมป์ ในอัตรา 1 บาท ทุกจํานวนเงิน 1,000 บาท หรื อ
เศษของ 1,000 บาท
4. การตรวจการจ้ าง
4.1 เมื่อผู้รับจ้ างส่งมอบงานจ้ าง ให้ คณะกรรมการตรวจการจ้ างทําการตรวจ
รับงานจ้ างให้ เป็ นไปตามใบสัง่ จ้ าง
4.2 การตรวจการจ้ างโดยปกติให้ ตรวจผลงานที่ผ้ รู ับจ้ างส่งมอบภายใน 3 วัน
ทําการนับแต่วนั ที่ประธานกรรมการได้ รับทราบการส่งมอบงาน และให้ ทําการตรวจให้ เสร็จสิ ้น
โดยเร็ วที่สดุ
4.3 จัดทําใบตรวจการจ้ าง

4.4 รายงานผลการตรวจรับงานจ้ างให้ ผ้ อู ํานวยการโรงเรี ยนทราบ
4.5 ส่งมอบหลักฐานการดําเนินการจัดจ้ างให้ เจ้ าหน้ าที่การเงินเพื่อจ่ายเงิน
ให้ กบั เจ้ าหนี ้ต่อไป
เอกสารประกอบการเบิกจ่าย
1. บันทึกรายงานขอจ้ าง
2. ใบสัง่ จ้ าง
3. ใบส่งมอบงานจ้ าง
4. ใบตรวจการจ้ าง
ขัน้ ตอนการอนุมัตเิ บิกจ่ าย
1. บันทึกขออนุมตั จิ า่ ยเงินให้ กบั เจ้ าหนี ้ โดยคํานวณหักภาษี ณ ที่จ่าย
* กรณีจา่ ยเงินให้ กบั บุคคลธรรมดา วงเงินตังแต่
้ 10,000 บาทขึ ้นไป
* กรณีจา่ ยเงินให้ กบั ห้ างหุ้นส่วนจํากัด บริ ษัท วงเงินตังแต่
้
500 บาทขึ ้นไป
ให้ หกั ภาษี ณ ที่จ่าย ร้ อยละ 1 ของราคาสินค้ าก่อนรวมภาษีมลู ค่าเพิ่ม เช่น
วงเงินที่จดั ซื ้อ
= 20,000.00 บาท
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม 7% = 20,000 X 7/107 = 1,308.41 บาท
ค่าสินค้ า
= 18,691.51 บาท
หัก ภาษี ณ ที่จา่ ย 1 %
= 186.92 บาท
คงจ่ายเงินให้ กบั ผู้ขาย
= 19,813.08 บาท
2. ออกใบรับรองการหักภาษี ณ ที่จา่ ยให้ กบั ผู้รับจ้ าง
3. นําเงินที่หกั ภาษี ณ ที่จ่ายไว้ ส่งสรรพากรภายในวันที่ 7 ของเดือนถัดไป
โดยใช้ แบบ ภ.ง.ด.3 กรณีบคุ คลธรรมดา หรื อแบบ ภ.ง.ด. 53 กรณีเป็ นห้ างหุ้นส่วนจํากัด หรื อบริษัท
4. ทุกสิ ้นปี ปฏิทิน ทําแบบ ภ.ง.ด. 3 ก. และแบบ ภ.ง.ด. 53 ก. ส่งสรรพากร
โดยสรุปรายละเอียดการนําเงินภาษีหกั ณ ที่จา่ ย ตังแต่
้ เดือนมกราคม – ธันวาคม ของทุกปี
7. เรี ยกใบเสร็จรับเงินจากผู้ขายเต็มจํานวนเงินที่จ้าง

(ตัวอย่ าง)

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ โรงเรี ยน.............................................................................................................
ที่...........................................................วันที่............................................................................
เรื่อง รายงานขอ ( ) ซื ้อ ( ) จ้ าง ...........................................................................................
เรี ยน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน..................................
ด้ วยโรงเรี ยน........................มีความจําเป็ นที่จะต้ อง ( ) ซื ้อ ( ) จ้ าง..................
เนื่องจาก........................................................................จํานวน..............รายการ กําหนดใช้ งาน
ภายใน........วัน ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
โดยวิธีตกลงราคา ตามข้ อ 19 และข้ อ 39 จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน โครงการ
...............................................เป็ นเงิน...........................บาท ดังนี ้
ที่

รายการ

จํานวน ราคามาตรฐาน
หน่วย หรื อราคากลาง

จํานวนเงิน
ที่ขอซื ้อ/จ้ าง

รวมเงินทังสิ
้ ้น
(...............................................................)
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. ให้ ความเห็นชอบ
2. แต่งตัง้ ( ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ / งานจ้ าง ( ) ผู้ตรวจรับ ดังนี ้
2.1 .....................................ระดับ..................... ประธานกรรมการ / ผู้ตรวจรับ
2.2 .....................................ระดับ................... ..กรรมการ
2.3 .....................................ระดับ......................กรรมการ
3. แต่งตัง..................................................ผู
้
้ ควบคุมงาน (ถ้ ามี)
(ลงชื่อ)................................................เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
(ลงชื่อ).....................................หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
(ลงชื่อ)............................................รอง ผอ. โรงเรี ยน

- เห็นชอบ
- อนุมตั ิ
(ลงชื่อ)........................
(....................................)
ตําแหน่ง................................

(ตัวอย่ าง)
ใบสั่งจ้ าง
ที่.........../..............

เขียนที่ โรงเรี ยน.................................
วันที่...................................................

เรี ยน......................................................
ตามที่ได้ ตกลงรับจ้ าง จํานวน...............รายการ เป็ นเงิน...............................บาท ดังนี ้
ที่

จํานวน
หน่วย

รายการ

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

ราคาต่อหน่วย

จํานวนเงิน

รวมเป็ นเงิน

โรงเรี ยน..............................................ตกลงจ้ างตามรายละเอียดข้ างต้ น จึงเรี ยนมาเพื่อ
จัดส่งมอบงานจ้ าง ไปยังโรงเรี ยน............................ภายใน.........วัน นับถัดจากวันลงนามใบสัง่ จ้ างฉบับนี ้
ถ้ าส่งมอบเกินระยะเวลากําหนดตามใบสัง่ จ้ า ง ผู้รับจ้ างจะต้ องชําระค่าปรับเป็ นรายวันให้ แก่ผ้ วู า่ จ้ าง
ในอัตราร้ อยละ 0.1 ของราคาจ้ าง แต่จะต้ องไม่ตํ่ากว่าวันละ 100 บาท จนถึงวันที่งานจ้ างนันแล้
้ วเสร็ จ
ในกรณีผ้ รู ับจ้ างไม่สามารถปฏิบตั ิตามใบสัง่ จ้ างนี ้ได้ และจะต้ องมีการปรับตามใบสัง่ จ้ าง
หากจํานวนเงินค่าปรับจะเกินร้ อยละสิบของวงเงินค่าจ้ างดังกล่าว ผู้วา่ จ้ างอาจพิจารณาดําเนินการบอก
เลิกใบสัง่ จ้ าง เว้ นแต่ผ้ รู ับจ้ างจะได้ ยินยอมเสียค่าปรับให้ แก่ทางราชการโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทังสิ
้ ้น
ผู้วา่ จ้ างอาจพิจารณาผ่อนปรนการบอกเลิกใบสัง่ จ้ างได้ เท่าที่จําเป็ น
(ลงชื่อ ……………………………………ผู้วา่ จ้ าง
(…………………………………)

(ลงชื่อ) …………………………. ผู้รับจ้ าง
(………………………………)

หมายเหตุ 1. ปิ ดอากรแสตมป์ในอัตรา 1 บาท ทุกจํานวนเงิน 1,000 บาท หรื อ เศษของ 1,000 บาท
2. การจัดหา (ซื ้อ-จ้ าง) ซึง่ มีราคาไม่เกิน 10,000 บาท จะไม่ทําข้ อตกลงเป็ นหนังสือไว้ ตอ่ กันก็ได้

(ตัวอย่ าง)
ใบส่ งมอบงานก่ อสร้ าง
เขียนที่.....................................
วันที่..............เดือน....................พ.ศ..................
เรื่ อง ส่งมอบงานก่อสร้ างและแจ้ งหนี ้ขอเบิกเงิน
เรี ยน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน............................
ตามที่โรงเรี ยน..............................ได้ ตกลงจ้ างให้ ข้าพเจ้ าในนาม...............................
ทําการ................................................ของ..................................อําเภอ......................จังหวัด...........
ตาม ( ) ใบสัง่ จ้ าง ( ) บันทึกตกลงจ้ าง ( ) สัญญาจ้ าง เลขที่....../ .........ลงวันที่.........เดือน...........
พ.ศ...................... ในราคา......................บาท (........................................) นัน้
บัดนี ้ ข้ าพเจ้ าได้ ทําการก่อสร้ างเสร็จเรี ยบร้ อยแล้ ว ขอให้ ทําการตรวจรับงานจ้ าง
งวดที่ .................. และขอเบิกเงินค่าจ้ างให้ กบั ข้ าพเจ้ า เป็ นเงิน............................บาท
(.............................................................)
ขอแสดงความนับถือ
(................................)
ผู้จดั การ...........................................
ประทับตรา (ถ้ ามี)
บันทึกผู้ควบคุมงานก่ อสร้ าง
ขอรับรองว่า ผู้รับจ้ างได้ ทาํ งานแล้ วเสร็ จ
ตังแต่
้ วนั ที่....................................และงานแล้ วเสร็ จ
( ) ภายในกําหนด
( ) เกินกําหนดสัญญาจํานวน.............วัน
(ลงชื่อ).......................................
(.............................................)
วันที่.............................................

คาสั่งประธานกรรมการตรวจการจ้ าง
นัดคณะกรรมการ ฯ ไปตรวจรับงาน
วันที่...........................เวลา............................
ณ...................................................
(ลงชื่อ)......................................
(....................................)
วันที่..........................................
คณะกรรมการ ฯ รับทราบ
1.................................... 2..............................
3.................................... 4.............................

(ตัวอย่ าง)
ใบตรวจการจ้ างและรั บรองผลการปฏิบัตงิ านของผู้รับจ้ าง
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
เขียนที่ โรงเรี ยน...............................
วันที่..........เดือน...................พ.ศ..........................
ตามที่โรงเรี ยน....................................ได้ ทําสัญญาจ้ าง / ใบสัง่ จ้ าง...................................
ทาการก่อสร้าง......................................................... ตาม ( ) สัญญาจ้าง ( ) ใบสัง่ จ้าง เลขที่......../……….….
ลงวันที่.........เดือน....................พ.ศ………….... ครบกาหนดสัญญาวันที่.................................................
บัดนี้ผรู ้ ับจ้างได้ทางานงวดที่.............คือได้ทาการ.................................................................
ตามหนังสือส่งงานของผูร้ ับจ้างลงวันที่....................................................................................................
การจ้ างรายการนี ้ได้ สงั่ แก้ ไขเปลีย่ นแปลง คือ.......................................................................
คณะกรรมการตรวจการจ้ างได้ ตรวจรับงานเมื่อวันที่.........................................แล้ วปรากฏว่า
งานเสร็ จเรี ยบร้ อยถูกต้ องตามสัญญางวดที่.........ทุกประการ ตังแต่
้ วนั ที่.....................................................
จึงออกหนังสือสําคัญฉบับนี ้ให้ ไว้ ณ วันที่............................................ผู้รับจ้ างควรได้ รับเงิน ค่าจ้ างเป็ นจํานวน
เงิน.............................บาท (................................................................) ตามสัญญาจ้ าง
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อาํ นวยการโรงเรี ยน.......................................เพื่อโปรดทราบตามนัย
ข้ อ 72 (4) แห่งระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวา่ ด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
(ลงชื่อ) .......…..……..........…......ประธานกรรมการ
(..................................... )
(ลงชื่อ) .…………...........………..กรรมการ
(.....................................)
(ลงชื่อ) .………..........…………..กรรมการ
(.....................................)
เรี ยน ผู้อํานวยการโรงเรียน.........................................
เพื่อโปรดทราบผลการตรวจการจ้ างตาม
(ลงชื่อ).........................................เจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
(.............................................)
(ลงชื่อ)...............................หัวหน้ าเจ้ าหน้ าที่พสั ดุ
(.............................................)
วันที่..................................................

คําสัง่
- ทราบ
(ลงชื่อ)....................................
(........................................)
ตําแหน่ง....................................
วันที่.............................................

(ตัวอย่ าง)

บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ โรงเรี ยน…………………………………………………………………………….
ที่……………………………………………….วันที่………………………………………………..
เรื่อง ขออนุมตั เิ บิกจ่ายเงินนอกงบประมาณประเภทเงินอุดหนุน
เรี ยน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน…........................................
ตามที่โรงเรี ยนได้ จดั ซื ้อ /จัดจ้ าง........................................จํานวน...........รายการ
จาก....................................จํานวนเงิน......................บาท (......................................................)
ตามใบสัง่ ซื ้อ / สัง่ จ้ าง หรื อสัญญาซื ้อขาย / สัญญาจ้ าง เลขที่................ ลงวันที่...........................
จากเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินอุดหนุน โครงการ..................................................... นัน้
บัดนี ้ ผู้ขาย / ผู้รับจ้ าง ได้ ส่งมอบพัสดุถกู ต้ องครบถ้ วนแล้ ว ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรี ว่าด้ วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ ไขเพิ่มเติม
เห็นควรเบิกจ่ายให้ แก่ผ้ ขู าย / ผู้รับจ้ าง ตามใบสัง่ ซื ้อ / สัง่ จ้ าง หรื อสัญญาซื ้อขาย /
สัญญาจ้ าง โดยมีรายละเอียด ดังนี ้
จํานวนเงินขอเบิก
.................................................. บาท
ภาษีมลู ค่าเพิ่ม
.................................................. บาท
มูลค่าสินค้ า
.................................................. บาท
หัก ภาษี ณ ที่จา่ ย
.................................................. บาท
ค่าปรับ
.................................................. บาท
คงเหลือจ่ายจริง
.................................................. บาท
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดอนุมตั ิ
ลงชื่อ..........................................เจ้ าหน้ าที่การเงิน
(.......................................)
วันที่............................................
อนุมตั ิ
ลงชื่อ............................................
(...................................)
ตําแหน่ง...................................
วันที่...............................

(ตัวอย่ าง)
หนังสือรั บรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย

แบบ 4235

ผู้มีหน้ าที่หกั ภาษี ณ ที่จ่าย:
ส่วนราชการ โรงเรี ยน...........................................เลขประจําตัวผู้เสียภาษี.............................
ที่อยู.่ ...........................................................................................................
ขอรับรองว่าได้ หกั เงิน ณ ที่จ่าย ตามเอกสารขอเบิก เลขที่..............................
ลงวันที่............เดือน....................พ.ศ. ................................ตามใบสัง่ ซื ้อเลขที่........./...........
ผู้ถกู หักภาษี ณ ที่จา่ ย :
* เลขประจําตัวประชาชน...........................
ชื่อ.................................................

* เลขประจําตัวผู้เสียภาษี ..............................

ที่อยู.่ ......................................................................................................................
และได้ โอนสิทธิเรี ยกร้ อยในเงินดังกล่าวให้ แก่............................................................
ที่อยู.่ ..........................................................................................................................
ประเภทภาษี
ประเภทเงินที่ได้ จา่ ย
ภาษีเงินได้ นิติบคุ คล
ภาษีเงินได้ บคุ คลธรรมดา
ค่าปรับ

วันเดือนปี ที่จา่ ย จํานวนเงินได้

ภาษี

รวม
รวมเงินภาษี (ตัวอักษร).....................................................
ลงชื่อ................................................
(.............................................)
ตําแหน่ง..........................................

หมายเหตุ
1. กรอกเลขที่เอกสารที่ได้ จากการขอเบิกเงินจากคลังในระบบการบริ หารการเงินการคลังภาครัฐด้ วย
ระบบอิเล็กทรอนิกส์ (GFMIS)
2. กรอกข้ อมูลกรณีมกี ารโอนสิทธิเรี ยกร้ องในการรับเงิน
* ให้ กรอกเลขประจําตัวประชาชน กรณีผ้ ถู กู หักภาษี ณ ที่จ่าย เป็ นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ จดทะเบียน
ภาษี มลู ค่าเพิม่
* ให้ กรอกเลขประจําตัวผู้เสียภาษี อากร กรณีผ้ ถู กู หักภาษี ณ ที่จ่ายเป็ นนิติบคุ คล และบุคคลธรรมดา
ที่จดทะเบียนภาษีมลู ค่าเพิ่ม

การยืมเงินอุดหนุน
การยืมเงินอุดหนุน สถานศึกษาสามารถดําเนินการได้ เพื่อใช้ จา่ ยในการ
ดําเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษาเพื่อประโยชน์ตอ่ การพัฒนาคุณภาพการเรี ยนการสอน
ซึง่ ผู้อํานวยการโรงเรี ยนมีอํานาจพิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ยืมเงินเฉพาะเท่าที่จําเป็ น เพื่อใช้ ในราชการหรื อ
กรณีอื่น ที่จําเป็ นเร่งด่วนแก่ราชการ และห้ ามมิให้ อนุมตั ใิ ห้ ยืมเงินรายใหม่ ในกรณีผ้ ยู ืมมิได้ ชําระ
เงินยืมรายเก่าให้ เสร็จสิ ้น
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้ อง
* ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินส่งคลังในหน้ าที่ของอําเภอและ
กิ่งอําเภอ พ.ศ.2520
* ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการนําเงินส่งคลัง
พ.ศ. 2551
* คําสัง่ สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน ที่ 264/2549 เรื่ อง
มอบอํานาจการอนุมตั กิ ารจ่ายเงินและอนุมตั ิการจ่ายเงินยืมของหน่วยงานย่อย (สถานศึกษา)
สัง่ ณ วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2549
ขัน้ ตอนการดาเนินการ
1. ผู้ยืมเงินตรวจสอบงบประมาณ
2. ผู้ยืมเงินจัดทําเอกสารการยืมเงินดังนี ้
2.1 บันทึกขออนุมตั ิยืมเงิน
2.2 สัญญาการยืมเงิน จํานวน 2 ฉบับ พร้ อมประมาณการค่าใช้ จา่ ย
2.3 เอกสารที่เกี่ยวข้ อง เช่น กรณียืมเพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการเดินทาง ต้ องแนบ
บันทึกการอนุมตั ใิ ห้ เดินทางไปราชการ เป็ นต้ น
3. ผู้ยืมเงินยื่นเอกสารตามข้ อ 2 เสนอผู้อํานวยการโรงเรี ยน เพื่อพิจารณาอนุมตั ิ
โดยผ่านเจ้ าหน้ าที่การเงิน
4. เจ้ าหน้ าที่การเงินตรวจสอบความถูกต้ อง และเสนอผู้อํานวยการโรงเรี ยน เพื่อ
พิจารณาอนุมตั ใิ ห้ ยืมเงิน / จ่ายเงิน
5. เจ้ าหน้ าที่การเงินลงทะเบียนคุมเอกสารแทนตัวเงิน
6. การจ่ายเงิน
- ให้ เจ้ าหน้ าที่การเงินจ่ายเงินให้ ผ้ ยู ืมเงินตามสัญญาการยืมเงิน และตาม
จํานวนเงินที่ได้ รับอนุมตั จิ ากผู้อํานวยการโรงเรี ยน
- ผู้ยืมเงินลงลายมือชื่อผู้รับเงินในสัญญายืมเงิน

- เจ้ าหน้ าที่การเงินคืนสัญญาการยืมเงิน ให้ ผ้ ยู ืมเงิน 1 ฉบับ เก็บไว้ เป็ น
หลักฐาน 1 ฉบับ
7. การส่งคืนเงินยืม
- ผู้ยืมเงินส่งใบสําคัญการจ่ายพร้ อมด้ วยเงินสดคงเหลือ (ถ้ ามี) ส่งชดใช้ เงินยืม
ภายในกําหนดเวลา ดังนี ้
กรณีที่ 1 ยืมเงินเพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการเดินทางไปราชการ ส่งชดใช้
ภายใน 15 วัน นับจากวันที่กลับมาถึง
กรณีที่ 2 ยืมเงินเพื่อเป็ นการปฏิบตั ริ าชการอื่นนอกจากกรณีที่ 1 ส่งชดใช้
ภายใน 30 วัน นับจากวันรับเงิน
8. ผู้ยืมเงินมิได้ ดําเนินการส่งหลักฐานชดใช้ เงินยืมตามข้ อ 7 ให้ ผ้ อู ํานวยการ
โรงเรี ยนเรี ยกชดใช้ เงินยืมตามเงื่อนไขในสัญญาการยืมเงินให้ เสร็จสิ ้น โดยเร็วอย่างช้ าภายใน 30 วัน
นับแต่วนั ครบกําหนดตามสัญญาการยืมเงิน
9. เมื่อผู้ยืมเงินส่งใช้ เงินยืม เป็ นใบสําคัญหรื อเงินสด(ถ้ ามี) ให้ เจ้ าหน้ าที่การเงิน
บันทึกการรับคืนด้ านหลังสัญญาการยืมเงินทัง้ 2 ฉบับ
10. เจ้ าหน้ าที่การเงิน ตรวจสอบความถูกต้ องและเสนอผู้อํานวยการโรงเรี ยนเพื่อ
ทราบและอนุมตั ิคา่ ใช้ จา่ ยดังกล่าวเพื่อชดใช้ เงินยืมต่อไป
เอกสารประกอบการยืม
1. บันทึกการขออนุมตั ิยืมเงิน
2. สัญญาการยืมเงิน
3. ประมาณการค่าใช้ จา่ ย
4. เอกสารที่เกี่ยวข้ อง

(ตัวอย่ าง)
บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ โรงเรี ยน.........................................................................................
ที่ …………………………………… ......….วันที่ ……………………………………………….
เรื่อง ขออนุมตั ยิ ืมเงินอุดหนุน
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน............................
ด้ วยข้ าพเจ้ า...................................................ตําแหน่ง....................................
ขออนุมตั ยิ ืมเงินอุดหนุน...........................................โครงการ......................................................
ตามแผนปฏิบตั ริ าชการของสถานศึกษา ประจําปี ........................................................................
เป็ นเงิน.............................บาท (. ...........................................) รายละเอียดตามสัญญาเงินยืม
และเอกสารที่เกี่ยวข้ องดังแนบ
จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิ
(ลงชื่อ)...................................................ผู้ยืม
(.................................................)
ตําแหน่ง................................................
เรี ยน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน. ................................................
ได้ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานขอยืมเงินแล้ วถูกต้ อง มีงบประมาณเพียงพอ และ
ไม่มีเงินยืมค้ างชําระ จึงเห็นควร
1. อนุมตั ใิ ห้ ยืมเงิน
2. อนุมตั จิ า่ ยเงินให้ ผ้ ยู ืม เป็ นเงิน..............................บาท
(ลงชื่อ)..............................เจ้ าหน้ าที่การเงิน
(...............................)
วันที่............................................

- อนุมตั ิตามข้ อ 1 และ ข้ อ 2
(ลงชื่อ)..............................
(...................................)
ตําแหน่ง.................................
วันที่.......................................

(ตัวอย่ าง)
บันทึกข้ อความ
ส่ วนราชการ โรงเรี ยน...........................................................................................................
ที่....................................................................วันที่ .............................................................
เรื่อง ขออนุมตั ิสง่ ใช้ เงินยืมเงินอุดหนุน
เรียน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน.......................................
ตามที่โรงเรี ยน......................................................................ได้ อนุมตั ิให้ ข้าพเจ้ ายืมเงิน
เพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ย..........................................................................................................ตามสัญญาการยืมเงิน
เลขที่...........................เป็ นเงิน........................บาท (..............................................................) และกําหนด
ใช้ คืนภายในวันที่................................................... นัน้
ข้ าพเจ้ าขอส่งใช้ เงินยืมตามสัญญายืมเงินดังกล่าว พร้ อมเอกสารที่เกี่ยวข้ องดังนี ้
1. หลักฐานการยืมเงิน
เป็ นเงิน........................................ บาท
2. เงินสด (ถ้ ามี)
เป็ นเงิน........................................ บาท
รวมเป็ นเงิน........................................ บาท
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ).........................................................ผู้ยืม
(..................................................)
ตําแหน่ง..................................................
เรี ยน ผู้อํานวยการโรงเรี ยน .............................
ได้ ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการส่งใช้
เงินยืมดังกล่าวแล้ วถูกต้ อง จึงเห็นควร
1. อนุมตั ิใบสําคัญเพื่อส่งใช้ เงินยืม
เป็ นเงิน.................................บาท
2. แจ้ งเจ้ าหน้ าที่การเงินดําเนินการ
(ลงชื่อ)............................................เจ้ าหน้ าที่การเงิน
(..........................................)
วันที่............................................

- อนุมตั ิ
- แจ้ ง
(ลงชื่อ)................................
(......................................)
ตําแหน่ง......................................
วันที่...........................................

(ตัวอย่ าง)

สัญญาการยืมเงิน
ยื่นต่อ........................................................................(1)

เลขที่..................................................
วันครบกําหนด
.................................................

ข้ าพเจ้ า............................................................................ตําแหน่ง............................................................
สังกัด..............................................................................จังหวัด...............................................................
มีความประสงค์ขอยืมเงินจาก.................................................................................................................(2).
เพื่อเป็ นค่าใช้ จา่ ยในการ......................................................................(3) ดังรายละเอียดต่อไปนี ้
(ตัวอักษร............................................................)รวมเงิน (บาท)

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

ข้ าพเจ้ าสัญญาว่าจะปฏิบตั ิตามระเบียบของทางราชการทุกประการ และจะนําใบสําคัญคูจ่ า่ ยที่ถกู ต้ องพร้ อม
ทังเงิ
้ นเหลือจ่าย(ถ้ ามี) ส่งใช้ ภายในกําหนดไว้ ในระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง คือ ภายใน.........วัน นับแต่วนั ที่
ได้ รับเงินนี ้ ถ้ าข้ าพเจ้ าไม่สง่ ตามกําหนด ข้ าพเจ้ ายินยอมให้ หกั เงินเดือน ค่าจ้ าง เบี ้ยหวัด บํานาญ หรื อเงินอื่นใด
ที่ข้าพเจ้ าพึงได้ รับจากทางราชการ ชดใช้ จํานวนเงินที่ยืมไปจนครบถ้ วนได้ ทนั ที
ลายมือชื่อ.........................................................ผู้ยืม วันที่..........................................................................
เสนอ..................................................................(4)
ได้ ตรวจสอบแล้ ว เห็นสมควรอนุมตั ใิ ห้ ยืมตามใบยืมฉบับนี ้ได้ จํานวน........................................................
(...........................................................................................)
ลงชื่อ..............................................................................วันที่.......................................................................

คาอนุมัติ
อนุญาตให้ ยืมตามเงื่อนไขข้ างต้ น เป็ นเงิน.............................................................................................บาท
(......................................................................................................)
ลงชื่ออนุมตั ิ...................................................................วันที่..................................................................

ใบรั บเงิน
ได้ รับเงินยืมจํานวน............................................บาท (...................................................................)
ไปเป็ นการถูกต้ อง
ลงชื่อ......................................................................ผู้รับเงิน วันที่.............................................................

รายการส่ งใช้ เงินยืม
ครัง้
ที่

วัน เดือน ปี

รายการส่ งใช้
เงินสดหรือ จานวนเงิน
ใบสาคัญ

หมายเหตุ (1) ยื่นต่อ ผู้อํานวยการโรงเรี ยน
(2) ให้ ระบุชื่อส่วนราชการที่จา่ ยเงินเดือน
(3) ระบุวตั ถุประสงค์ที่จะนําเงินยืมไปใช้ จ่าย
(4) เสนอต่อผู้มีอาํ นาจอนุมตั ิ

คงค้ าง

ลายมือชื่อ
ผู้รับเงิน

ใบรับ
เลขที่

(ตัวอย่ าง)
ประมาณการค่ าใช้ จ่ายในการเดินทางไปราชการ
ของ..................................................................................กับคณะรวม......................................................คน
ไปราชการที่.........................................................ระหว่างวันที่......................................................รวม.........วัน
ค่าใช้ จา่ ย ดังรายการต่อไปนี ้

ที่

รายชื่อผู้ไปราชการ

ระดับ

จํานวน
วัน
เบี ้ยเลี ้ยง

เบิกจ่ายเป็ นค่า
ที่พกั
พาหนะ อื่น ๆ

รวม

หมาย
เหตุ

รวมเป็ นเงินทังสิ
้ ้น

จึงเรี ยนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมตั ิคา่ ใช้ จ่ายเงินตามประมาณการนี ้ต่อไป
........................................
(........................................)

ภาคผนวก

คณะทางานจัดทาคู่มือ
เงินอุดหนุนของโรงเรียน
ที่ปรึกษา
* คุณหญิงกษมา วรวรรณ ณ อยุธยา เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
* นายสมเกียรติ ชอบผล
รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขันพื
้ ้นฐาน
* นางผานิตย์ มีสนุ ทร
ผู้อํานวยการสํานักการคลังและสินทรัพย์
คณะทางาน
* นายประสิทธิ์ ชุมศรี
ประธานคณะทํางาน
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสุราษฎร์ ธานี เขต 2
* นายวิโรจน์ ผลแย้ ม
ประธานคณะทํางาน
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาพระนครศรี อยุธยา เขต 1
* ว่าที่ ร.ต. ธนุ วงษ์จินดา
รองประธานคณะทํางาน
รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสุราษฎร์ ธานี เขต 1
* นายช่วงชัย ดรหมัน่
รองประธานคณะทํางาน
หัวหน้ ากลุม่ อํานวยการ สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 4
* นายอภิสิทธิ์ รื่ นจิตร์
คณะทํางาน
ผู้อํานวยการโรงเรี ยนพนัสพิทยาคาร สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
* นายอาจผจญ เทพสูตร
คณะทํางาน
รองผู้อํานวยการโรงเรี ยนผาสุกมณีจกั ร สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 2
* นางมะลิวลั ย์ อินทรเศียร
คณะทํางาน
หัวหน้ ากลุม่ อํานวยการ สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษานนทบุรี เขต 1
* นายอัมพร นิตย์โชติ
คณะทํางาน
หัวหน้ ากลุม่ อํานวยการ สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสงขลา เขต 2
* นายสุกิจ จิรังกรณ์
คณะทํางาน
หัวหน้ ากลุม่ อํานวยการ สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษานครสวรรค์ เขต 1
* นางสาวกิ่งกาญจน์ ยศปั ญญา
คณะทํางาน
หัวหน้ ากลุม่ อํานวยการ สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 3
* นางสาววัชนันท์ เดชอําพร
คณะทํางาน
หัวหน้ าหน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาอุทยั ธานี เขต 1

* นางสาวสมบูรณ์ เฉยพงษ์
คณะทํางาน
หัวหน้ าหน่วยตรวจสอบภายใน สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาชลบุรี เขต 2
* นางอรพรรณ อมิตรพ่าย
คณะทํางาน
หัวหน้ ากลุม่ พัฒนาระบบงานคลัง สํานักการคลังและสินทรัพย์
* นางจุฑามาศ ศิริสทุ ธิ์
คณะทํางาน
นักวิชาการเงินและบัญชี 8 ว สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสมุทรปราการ เขต 1
* นางวันดี มีสิทธิ์
คณะทํางาน
ครูชํานาญการ โรงเรี ยนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
* นางอมรา วัฒรอด
คณะทํางาน
ครู คศ. 3 โรงเรี ยนอนุบาลประจวบคีรีขนั ธ์
สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาประจวบคีรีขนั ธ์ เขต 1
* นางอุดมลักษณ์ มูลชอบ
คณะทํางาน
ครู คศ. 2 โรงเรี ยนวัดทับไทร สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาจันทบุรี เขต 2
* นางสุมลฑา ศรี สยั ยาสน์
คณะทํางาน
ครู คศ. 2 โรงเรี ยนนครศรี ธรรมราชปั ญญานุกลู จังหวัดนครศรี ธรรมราช
* นางเอื ้ออารี ภู่ภทั รางค์
คณะทํางาน
ครู คศ. 2 โรงเรี ยนสุรนารี วิทยา จังหวัดนครราชสีมา
* นางสาววันดี กาหลงวัฒนา
คณะทํางาน
เจ้ าหน้ าที่ตรวจสอบภายใน 7 ว หน่วยตรวจสอบภายใน
* นางวิลาวัลย์ ตาละคํา
คณะทํางาน
นักวิชาการพัสดุ 7 ว สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาบุรีรัมย์ เขต 1
* นางสาวอุทยั วรรณ เผนานนท์
คณะทํางาน
นักวิชาการเงินและบัญชี 6 ว สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1
* นางสาวสุธิรา ทองศิลป์
คณะทํางาน
นักวิชาการพัสดุ 6 ว สํานักการคลังและสินทรัพย์
* นางสาวนวลจันทร์ เสลาคุณ
คณะทํางาน
นักวิชาการเงินและบัญชี 5 สํานักการคลังและสินทรัพย์
* นายสุทิน อินนา
คณะทํางาน
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานทัว่ ไป 3 สํานักงานเขตพื ้นที่การศึกษาน่าน เขต 2

* นางสาวดารณี แดงธรรมเวช
คณะทํางานและเลขานุการ
นักวิชาการเงินและบัญชี 8 ว สํานักการคลังและสินทรัพย์
* นางจิรัฐา ดอกแก้ ว
คณะทํางานและเลขานุการ
นักวิชาการเงินและบัญชี 6 ว สํานักการคลังและสินทรัพย์
* นางสาวฐิ ตพร อุบลสิงห์
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการเงินและบัญชี 7 ว สํานักการคลังและสินทรัพย์
* นายวัลลภ สร้ อยสลับ
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้ าหน้ าที่บริ หารงานการเงินและบัญชี 6 สํานักการคลังและสินทรัพย์
* นางสุพิชฌาย์ โปรดบํารุง
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการเงินและบัญชี 5 สํานักการคลังและสินทรัพย์
* นางอัจฉรี จุ้ยประเสริฐ
คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ
เจ้ าพนักงานพัสดุ 5 สํานักการคลังและสินทรัพย์
คณะบรรณาธิการ
* นายวันชัย ธงชัย
* นางจิรัฐา ดอกแก้ ว
* นายวัลลภ สร้ อยสลับ
* นางอัจฉรี จุ้ยประเสริฐ
ออกแบบรู ปเล่ มและปก
* นายพินิจ สุขะสันติ์

* นางสาวดารณี แดงธรรมเวช
* นางสาวฐิ ตพร อุบลสิงห์
* นางสุพิชฌาย์ โปรดบํารุง

นักวิชาการช่างศิลป์ 8 ว
สํานักวิชาการและมาตรฐานการศึกษา

