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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 
 



ชื่องาน    
การเบิกเงิน 

 
วัตถุประสงค์     

เพ่ือให้การเบิกเงินของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบ ตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด 
 
ขอบเขตของงาน   

การเบิกเงิน ตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงิน และการน าส่งเงินคลัง พ.ศ.2551 และแต่
ไม่รวมถึงการรับเงินในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การเบิกเงิน 
 1. เจ้าหน้าที่รับหลักฐานขอเบิกและบันทึกในทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
 3. เจ้าหน้าที่จัดท างบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิกเงิน 
 4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 อนุมัติ 
 5. เจ้าหน้าที่บันทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมเอกสารการวางเบิก 
 6. เจ้าหน้าที่บันทึกขอเบิกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายอนุมัติ 
 7. คลังจังหวัดอนุมัติค าขอเบิกเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
หมายเหตุ กรณีการเบิกเงินประเภทใด โดยลักษณะจะต้องจ่ายประจ าเดือนในวันท าการสิ้นเดือน ให้ส่วนราชการส่งค า
ขอเบิกเงินภายในวันที่สิบห้าของเดือนนั้น หรือตามที่กระทรวงการคลังก าหนด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Flow Chart 
การเบิกเงิน 

 
จนท.รับหลักฐานและบันทึกในทะเบียนฯ 

 
               ไม่ถูกต้องส่งคืนผู้ขอเบิก 

 
จนท.ตรวจสอบหลักฐานขอเบิก/ตรวจสอบงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 

 
                                                                                              ถูกต้อง 

 
จนท.จัดท างบหน้ารายการขอเบิกและบันทึกขออนุมัติเบิก 

 
                     

 
ผอ.สพป. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายอนุมัติ 

 
                                                                                                 

 
 
 

                               จนท.บันทึกรายการวางเบิกในทะเบียนคุมฯ บันทึกขอเบิก                  พิมพ์รายงาน     
                                ขอเบิกเงินจาก 
                   ระบบ GFMIS 

 
 

จนท.เสนอ ผอ.สพป. หรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย 
กรณีการเบิกเงินประเภท             
ใดซึ่งโดยลักษณะจะต้อง  
จ่ายประจ าเดือนในวันสิ้น 

           วันท าการสิ้นเดือนให้ส่วน 
          ราชการส่งค าขอเบิกเงิน 
          ภายในวันที่สิบห้าของ 
                                                      คลังจังหวัดอนุมัติการเบิก            เดือนนั้นหรือตามท่ี 
          กระทรวงการคลังก าหนด 
 
 
 



แบบพิมพ์ที่ใช้ 
 1. ทะเบียนคุมหลักฐานขอเบิก 
 2. งบหน้ารายการขอเบิก 
 3. ทะเบียนคุมเบิกเงินจากระบบ GFMIS 
 4. บันทึกข้อความ 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการน าเงินส่งคลัง พ.ศ.2551 

 
คู่มือการใช้ระบบเบิกใบเสร็จรับเงินส าหรับผู้ใช้ประเภทเขตพื้นที่การศึกษา 
การใช้สร้างบัญชีผู้ใช้   

ผู้ใช้ประเภทเขตพ้ืนที่การศึกษาไม่สามารถสร้างบัญชีผู้ใช้ได้เอง กรุณาติดต่อ สพฐ. ส่วนกลางเพ่ือขอรับบัญชี       
ผู้ใช้ส าหรับการใช้งาน 
เมนูการใช้งานหลัก 
 

 
 
1. รายการขอเบิกใบเสร็จ คือ รายการการขอเบิกท่ีโรงเรียนตั้งเบิกมายังเขตพ้ืนที่การศึกษาของท่าน 
2. รายการขอเบิกใบเสร็จไปยังส่วนกลาง คือ รายการการของเบิกที่เขตพ้ืนที่การศึกษาของท่านตั้งเบิกไปยัง 
    สพฐ. ส่วนกลาง 
3. รายงานใบเสร็จคงเหลือ คือ ยอดใบเสร็จที่เหลืออยู่แยกตามประเภทใบเสร็จ 
4. รายงานสรุป คือ ยอดสรุปการเบิก/ขอเบิกใบเสร็จในแต่ละเดือน 
5. ติดตามใบเสร็จ คือ ค้นหาและดูการเคลื่อนย้ายใบเสร็จของเลขที่ใบเสร็จที่ต้องการ 
 
การเพิ่มค าขอเบิกใบเสร็จ 
เข้าสู่ระบบและคลิก “เพ่ิมค าขอ” 

 



เลือกผู้ขอเบิกใบเสร็จ ซึ่งได้แก่ เขตพ้ืนที่การศึกษา หรือ โรงเรียน 
กรณีท่ีเลือกผู้ขอเบิกใบเสร็จ > โรงเรียน จะเป็นการสร้างขอเบิกของโรงเรียนภายในเขตพ้ืนที่การศึกษาของท่าน 
มายังเขตพ้ืนที่การศึกษาของท่านเอง ซึ่งโดยปกติแล้วควรให้โรงเรียนเป็นผู้บันทึกค าขอมาเอง 
กรณีท่ีเลือกผู้ขอเบิกใบเสร็จ > เขตพ้ืนที่การศึกษา จะเป็นการสร้างขอเบิกไปยัง สพฐ. ส่วนกลาง 
เลือกประเภทใบเสร็จ ระบุจ านวนที่ต้องการขอ แนบไฟล์ค าร้องในรูปแบบ PDF และพิมพ์ชื่อผู้บันทึกรายการ 

 
 
จากนั้นคลิก “บันทึก” รายการค าขอจะปรากฏในหน้ารายการขอเบิกใบเสร็จดังภาพด้านล่างนี้ 
 

 



หากคลิกที่ชื่อผู้ท าการขอในรายการ จะพบข้อมูลต่างๆ ดังนี้ 
เลขที่อ้างอิงรายการ (เลขนี้เป็นพียงเลขอ้างอิงข้อมูลในระบบเท่านั้น ไม่ใช่เลขท่ีเอกสาร) 
รับใบเสร็จที่ (เขตพ้ืนที่การศึกษาของโรงเรียนของท่าน) 
ผู้บันทึกรายการค าขอ 
ผู้บันทึกรายการอนุมัติ (จะปรากฏก็ต่อเมื่อมีการอนุมัติค าขอแล้ว) 
หากต้องการแก้ไขค าขอที่บันทึกไป สามารถแก้ไขได้หากค าขอยังไม่ได้รับการอนุมัติ โดยคลิก “เลือก” ใน                     
คอลัมน์ “จัดการ” จะปรากฏเมนูให้แก้ไข/ลบค าขอดังภาพด้านล่างนี้ 
 

- _  

การจัดการค าขอเบิกใบเสร็จจากโรงเรียน 

 

 
 
ในหน้ารายการขอเบิกใบเสร็จ (จากโรงเรียน) ท่านสามารถ ดูไฟล์ค าร้อง/ลบค าขอ/อนุมัติ/ไม่อนุมัติ/คืนค่าเป็น 
รอกาอนุมัติ ได้ในเมนูตัวเลือกในคอลัมน์ “จัดการ” 



การอนุมัติค าขอ 

 

 
 
 
 
 
 



เนื่องจากมีการย้ายจากระบบเก่ามาระบบใหม่ เพ่ือให้เลขที่ใบเบิกต่อเนื่อง (เฉพาะส่วนของปี 2562) ในการ 
อนุมัติค าขอเบิกใบเสร็จในครั้งแรก ระบบจะขอให้ท่านระบุเลขที่ใบเบิกล่าสุดของปี 2562 และเม่ืออนุมัติแล้วให้       
ตรวจสอบดูว่าเลขที่ใบเบิกถูกต้องหรือไม่ ในเมนูพิมพ์ใบจองตามภาพด้านล่าง 
 

 

 

หากพบว่ากรอกข้อมูลผิดท าให้เลขใบเบิกไม่ต่อเนื่อง ให้เลือกคืนค่าเป็น “รอการอนุมัติ” แล้วท าการ 
อนุมัติใหม่ พร้อมแก้ไขข้อมูลที่ผิดใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
  การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 
 
วัตถุประสงค์  
  เพ่ือให้การขอขั้นทะเบียนที่ราชพัสดุถูกต้องตามข้ันตอน พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518  
กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ  
พ.ศ.2546 
 
ขอบเขตของงาน 
 การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518  กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และ
วิธีการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวข้องที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546  แต่ไม่รวมถึงการด าเนินการ
บริหารสินทรัพย์ ในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ค าจ ากัดความ 
 การข้ึนทะเบียนที่ราชพัสดุ หมายถึง การรับรายการที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างมาลงทะเบียนที่ราชพัสดุ โดยให้รหัส 
และหมายเลขส าหรับที่ดินและสิ่งปลูกสร้างนั้น โดยผู้มีอ านาจจัดท าทะเบียนที่ราชพัสดุลงนามรับรองเป็นหลักฐาน 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 
 1. โรงเรียน/เจ้าหน้าที่พัสดุของ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จัดท าแบบ ทร.03, 04, 05 
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและระเบียบ กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
 3. เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอ ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ลงนามแจ้งกรมธนารักษ์/  
ส านักงานธนารักษาพ้ืนที่ 
 4.  กรมธนารักษ์/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่แจ้งผลการน าขึ้นทะเบียนให้ ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษา 
 5. เจ้าหน้าที่บันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ทราบ 
 6. เจ้าหน้าที่พัสดุ เก็บเอกสาร แบบ ทร.03ฅ 04, 05 ที่กรมธนารักษ์/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่ส่งกลับมาไว้เป็น
หลักฐานและแจ้งเจ้าหน้าที่ทะเบียนสินทรัพย์บันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flow Chart 
การขอขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ 

 
 
 

โรงเรียน/เจ้าหน้าที่พัสดุของ  
สพป. จัดท าแบบ ทร.03, 04, 05 

 
 
 

เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและ 
ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
     ไม่เห็นชอบ 
 

บันทึกเสนอ ผอ.สพป. ลงนาม 
แจ้งกรมธนารักษ์/ ส านักงาน 

ธนารักษาพ้ืนที่ 
 
         เห็นชอบ 
 

กรมธนารักษ์/ส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่แจ้งผลการน าขึ้นทะเบียนให้ สพป. 
 
 
 

บันทึกเสนอ ผอ.สพป. ทราบ 
 
 
 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุ เก็บเอกสาร และแจ้งเจ้าหน้าที่ทะเบียนสินทรัพย์ 
บันทึกสินทรัพย์ในระบบ GFMIS 

 
 
 
 
 
 



แบบพิมพ์ที่ใช้ 
 1. แบบ ทร. 03, 04, 05 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างถึง 
 1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 
 2. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และ จัดหาผลประโยชน์ 
              เกี่ยวกับที่ราชพัสดุ พ.ศ.2546 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน     
การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครอง                     
ส่วนท้องถิ่น มาขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลของสถานศึกษา ส านักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษา) 

 
วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การขอใช้ที่ราชพัสดุเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ถูกต้อง เป็นระบบ ตามข้ันตอนที่ระเบียบ
ก าหนด 
 
ขอบเขตของงาน 
 งานการขอใช้ที่ราชพัสดุ ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ไม่รวมถึงการ
บริหารสินทรัพย์ในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน 
 
ค าจ ากัดความ 
 การขอใช้ที่ราชพัสดุ หมายถึง การขอใช้ที่ราชพัสดุ ตามกฎกระทรวง (พ.ศ.2519) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 หมวด 2 การใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิน่มาขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
  การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น มาขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
 1) กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอใช้บันทึกเหตุผล และความจ าเป็นในการขอใช้ 
มีงบประมาณส าหรับการขอใช้ 

2) โรงเรียนประชุมเสนอความเห็นชอบกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
3) โรงเรียนจัดส่งเอกสารที่เก่ียวข้องเสนอส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พิจารณา 
4) เจ้าหน้าที่งานที่ราชการพัสดุเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พิจารณา 
5) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา ส่งเรื่องให้กรมธนารักษ์ และส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่พิจารณา 
6) กรมธนารักษ์และส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่แจ้งผลการพิจารณาให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
7) ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ขอใช้ 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flow Chart 
  

การขอใช้ที่ราชพัสดุ (การขอใช้ที่ราชพัสดุของกระทรวง ทบวง กรม และองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น มาขอใช้ที่ราชพัสดุในความครอบครองดูแลของสถานศึกษา ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) 
 
 

กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ที่ขอใช้บันทึกเหตุผลและความจ าเป็นในการขอใช้ 

 
 
 

โรงเรียนประชุมเสนอความเห็นชอบกรรมการสถานศึกษาขึ้นพื้นฐาน 
 
 
 

โรงเรียนจัดส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องเสนอ สพป. พิจารณา 
 
 
 

เสนอ ผอ.สพป. พิจารณา 
 
 
 

สพป. ส่งเรื่องให้กรมธนารักษ์และส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่พิจารณา 
 
 
 

กรมธนารักษ์และส านักงานธนารักษ์พ้ืนที่แจ้งผลการพิจารณาให้ สพป. 
 
 
 
 

สพป.แจ้งผลการพิจารณาให้กระทรวง ทบวง กรม หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 



แบบพิมพ์ที่ใช้ 
 1. แบบ ทบ.4 
 2. บันทึกข้อความ 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. กฎกระทรวง (พ.ศ.2519) ออกตามความในพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 
 2. หนังสือกระทรวงการคลัง ด่วนที่สุด ที่ กค 0407/ว 90 ลงวันที่  7  กุมภาพันธ์  2538 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ 
 

วัตถุประสงค์ 
  เพ่ือให้การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างถูกต้องตามระเบียบ และแนวปฏิบัติของ
กระทรวงการคลังเกี่ยวกับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ 
 
ขอบเขตของงาน 
 งานการขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้าง ตามพระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 แนวปฏิบัติของ
กระทรวงการคลังเกี่ยวกับรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่ราชพัสดุ และแนวปฏิบัติของส านักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพ้ืนฐาน เกี่ยวกับแนวปฏิบัติการรื้อถอนและจ าหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้าง วัสดุที่รื้อถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุ
อ่ืนที่ได้จากที่ราชพัสดุ 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างที่ราชพัสดุ 
 1. โรงเรียน/กลุ่มงานอาคารสถานที่ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา  เสนอขออนุญาตรื้อถอน 
 2. เจ้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
 3. เจ้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสภาพอาคาร สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อ
ถอน เสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พิจารณา 
 4. ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา พิจารณาลงนามค าสั่งแต่งตั้ง 
 5. เจ้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุจัดท าค าสั่งแต่งตั้งให้โรงเรียน/กลุ่มงานด าเนินการตรวจสภาพและรายงาน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 6. เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการตรวจสภาพฯ ของคณะกรรมการเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
พิจารณาอนุญาตการรื้อถอนถือตามแนวปฏิบัติฯ 
 7. ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา แจ้งโรงเรียน/กลุ่มงานอาคารสถานที่ด าเนินการรื้อถอน จ าหน่าย
ตามแนวปฏิบัติ 
 8. โรงเรียน/กลุ่มงานอาคารสถานที่รายงานผลการด าเนินงานให้ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flow Chart   การขอรื้อถอนอาคารและสิ่งปลูกสร้างท่ีราชพัสดุ  
 
 

โรงเรียน/กลุ่มงานอาคารสถานที่ของ สพป. 
เสนอขออนุญาตรื้อถอน 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร 
และระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 
 
 

เจ้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุจัดท าร่างค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ 
สภาพอาคาร  สิ่งปลูกสร้างที่ขอรื้อถอน เสนอ ผอ.สพป. พิจารณา 

 
 
 

ผอ.สพป. พิจารณาลงนามค าสั่งแต่งตั้ง 
 
 
 

เจ้าหน้าที่งานที่ราชพัสดุจัดท าค าสั่งแต่งตั้งให้โรงเรียน/กลุ่มงานด าเนินการ 
ตรวจสภาพและรายงาน สพป. 

 
 
 

เจ้าหน้าที่จัดท ารายงานการตรวจสภาพฯ ของคณะกรรมการเสนอ 
ผอ.สพป. พิจารณาอนุญาตการรื้อถอนถือตามแนวปฏิบัติฯ 

 
 
 

สพป. แจ้งโรงเรียน/กลุ่มงานอาคารสถานที่ด าเนินการ 
รื้อถอน จ าหน่ายตามแนวปฏิบัติ 

 
 
 

       โรงเรียน/กลุ่มงานอาคารสถานที่รายงานผลการด าเนินงานให้ สพป. 



แบบพิมพ์ที่ใช้ 
 1. แบบส ารวจอาคารเรียน 
 2. แบบส ารวจอาคารที่ขอรื้อถอน 
 3. แบบ ทบ.3 
 4. บันทึกข้อความ 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 1. พระราชบัญญัติที่ราชพัสดุ พ.ศ.2518 
 2. กฎกระทรวงว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการปกครองดูแล บ ารุงรักษา ใช้ และจัดหาผลประโยชน์เกี่ยวกับท่ี
ราชพัสดุ พ.ศ.2545 
 3. หนังสือส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04002/5307  ลงวันที่  25  สิงหาคม  2549  
เรื่อง  แนวปฏิบัติการรื้อถอน และจ าหน่ายอาคารเรียนหรือสิ่งปลูกสร้างวัสดุที่รื้อถอน ต้นไม้ ดิน หรือวัสดุอ่ืน ที่ได้จากที่
ราชพัสดุ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน อัตรา 17,000.- บาท/
เดือน 
เอกสารประกอบในการน าส่งเบิกจ่ายเงิน (ไม่เกนิวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 

1. หนังสือน าส่ง 
2. ส าเนารายงานขอจ้าง 
3. ใบส่งมอบงานจ้าง 
4. ส าเนาบัญชลีงเวลามาปฏิบัติราชการ 
5. ใบตรวจรับพัสดุ 
6. บันทึกข้อความทราบผลการตรวจรับและขอเบิกเงินฯ 
7. ใบส าคัญรับเงิน 
8. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับจ้าง 
9. แบบค าขอรับเงินผา่นธนาคาร 
10.  ส าเนาสัญญาจ้าง 

 
 
หมายเหตุ  ได้รับอนุมัติเงิน จัดจ้างจาก  แผ่นงานยุทธศาสตร์ :  พัฒนาการศึกษาเพื่อความยั่งยืน 
โครงการขบัเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาท่ียั่งยืน 
กิจกรรม   ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ……โรงเรียน...............................……………………………………………………………………………………………….. 
ที.่.............................................................. ..วันที่...........................................................................................................  
เรื่อง........รายงานขอจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน.............. 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน....................................................................................... 

ด้วย โรงเรียน...........................................................มีความประสงค์จะขอจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งครูผู้
ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เพ่ือ.................................................... .....................................ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน
.........................................................................................งาน/โครงการ......................... ................................................. 
งบด าเนินงาน  จ านวน...........................บาท (.................................................................................) รายละเ อียดดังแนบ 
 งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 4 และข้อ 5  จึงขอรายงานขอซื้อ ดังนี้ 

1. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้าง คือ................................................................ 
2. รายละเอียดของที่จะจ้าง คือ..................................................................................... 
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน.................................................บาท 
4. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้ .......................................บาท (............................................. .............................) 
5. ก าหนดเวลาท างานแล้วเสร็จภายใน.............วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
6. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป 

และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.-   บาท ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา 
8. ข้อเสนออ่ืน ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. อนุมัติก าหนดขอบเขตของงาน การจ้างบริการครผูู้ทรงคณุค่าแห่งแผ่นดิน ดังแนบ 
2. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้ 

2.1  ....................................................................ต าแหน่ง...........................................ประธานกรรมการ 
2.2  ........................................................ ............ต าแหน่ง...........................................กรรมการ 
2.3  ....................................................................ต าแหน่ง...........................................กรรมการ  

ลงช่ือ.............................................เจ้าหน้าท่ี   ลงช่ือ...........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
      (.............................................)                                     (............................................) 
       .........../........................../.........         ............/........................../............ 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ 

 

ลงช่ือ..................................................... 
      (...................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 



ใบส่งมอบงาน 
เขียนที่โรงเรียน......................................................... 

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

เรื่อง  ค่าจ้างเหมาบริการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน......................................................................................  

 ตามท่ี โรงเรียน.............................................................................................สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ได้ตกลงให้ข้าพเจ้า ................................................................................  

ในนาม ผู้รับจ้าง   ตาม (  √   ) สัญญาจ้าง เลขท่ี................../....................ลงวันที่
.............................................. ในวงเงิน.......................บาท 
(.................................................................................) 

 บัดนี้  ข้าพเจ้าฯ ได้ปฏิบัติตาม (     ) สัญญาจ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบงานจ้าง เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง/ผู้ตรวจรับงานจ้างฯ และขอเบิกจ่ายเงิน จ านวน.............................บาท 
(...................................................................................)  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 
       ขอแสดงความนับถือ 
 

     (................................................) 
                   ผู้รับจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส าเนาบัญชลีงเวลามาปฏิบัติราชการ 
ประจ าเดือน......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบตรวจรับพัสดุ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 175 

เขียนที่โรงเรียน.................................................................... 

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

 ตามท่ีโรงเรียน.................................................................................... .....สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้จ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  จาก
..........................................................................................ตามสัญญาจ้าง   เลขท่ี....................../..... ................... 

ลงวันที่.......................................................ครบก าหนดส่งมอบวันที่.......................................... .............................. 

 บัดนี้  ผู้รับจ้าง(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................ได้ส่งมอบงานตาม 
ตามใบส่งมอบงาน เลขที่...........................................ลงวันที.่.................................................... ................... 

 การจ้างเหมาบริการ รายนี้ได้ส่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ....................................................................... 

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่.....................................................แลว้ปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อย ถูกต้องตามสัญญาจ้างเหมาบริการ ทุกประการ เมื่อวันที่...............................................โดยส่งมอบเกินก าหนด 
จ านวน..................วัน คิดค่าปรับในอัตรา..........................รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...............................บาท จึ งออกหนังสือ
ส าคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่.................................................................ผู้รับจ้าง ควรได้รับเงินเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 

..........................................บาท (.............................................................................)    ตามสัญญาจ้าง 

 จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน..................................................................................  เพ่ือโปรด
ทราบ ตามนัยข้อ 175 (4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 

ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ 

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

    ลงชื่อ....................................................กรรมการ 

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

ลงชื่อ....................................................กรรมการ 

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

 

*กรณีการจัดซื้อคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ 

 กรณีการจัดจ้างคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินทั้งหมด 

หมายเหตุ  ใช้กับการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ (ท่ีมิใช่งานก่อสร้าง) 



                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     …โรงเรียน.............................................................................................................                            
ที ่…ศธ 04095.…………/…………………………………………..วันที่..................................................................................    
เรื่อง       ทราบผลการตรวจรับและการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 

เรียน      ผู้อ านวยการโรงเรียน...................................................... 

            ตามท่ีได้อนุมัติให้จ้างเหมาบริการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  จาก ............................................................ ..... 
เป็นเงิน....................... บาท(.........................................................) ตาม  () สัญญาจ้างเลขที่................/...................  
ลงวันที่……………………………………………… 
            บัดนี้ ..............................................................ได้สง่มอบงานจ้างแล้ว  ตามใบส่งมอบงาน เลขที่............. .......... 
ลงวันที่ .............................................  และ  ()  ผู้ตรวจรบังาน  ได้ท าการตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว  เมื่อวันที่
.................................................  ดังหลักฐานที่แนบ  ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่................................ ....................................
เป็นเงิน...........................................  บาท (.................................. ...................................................................................)  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบผลการตรวจรับงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  ข้อ 22 ข้อ 25 (5) ข้อ 79 และข้อ 175 (4) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 1 ข้อ 4 และข้อ 5   

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

ความเห็นของฝ่ายการเงิน                                   
ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว  มีเอกสารครบถ้วน   และมีเงินงบประมาณ ปี  พ.ศ.  ...............................                                     

จาก แผนงาน:  ................................................................................... กิจกรรม:  ............ ................................................  
ผลผลิต ......................................................................................... งบด าเนินงาน  เป็นเงิน....... ..................................  
บาทจ่ายไปแล้ว………..…...บาท  คงเหลือ................................บาท จ านวนที่ขอเบิก…..............................…..บาท หักคืน
ค่าเข็ม........-………..บาท  หักภาษี  ณ  ที่จ่าย……………….....บาทค่าปรับ………….......บาท คงจ่ายจริงเป็น
เงิน…......................บาท  (.........................................................................................................)   

เห็นควร  อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน   จ านวน.................................บาท  
(................................................................)  
ให้แก่.......................................................................................... 
(ลงชื่อ)……………………………….จนท.การเงินฯ ผู้ควบคุม งปม.                ( )  ทราบ   ( )  อนุมัติ 
                
                                                                                (ลงชื่อ) ……………………………………….. 
                  (............................................)        
                                                                          ต าแหน่ง.............................................................  
                                                                                             ………………………………… 



 

ใบส าคัญรับเงิน 
 

เขียนที่โรงเรียน.................................................................................  
 

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

ข้าพเจ้า....................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี................... ......หมู่ที่
......................... 
ต าบล......................................................อ าเภอ............................................จังหวัด..........................................  
รหัสไปรษณีย์.................................ได้รับเงินจากโรงเรียน........................................................... ........................สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ดังรายการต่อไปนี้ 

รายการ 
จ านวนเงิน 
บาท สต. 

 
ได้รับเงินค่าจ้างเหมาบริการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน 
ประจ าเดือน..................................................พ.ศ............................. 
 
                                                                        เป็นเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

17,000 

 
 
 
 

- 

รวมเงิน 17,000 - 
 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร).........หนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน............. 

 
(ลงชื่อ)............................................................... .......ผู้รับเงิน 

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

(ลงชื่อ)......................................................................ผู้จ่ายเงิน 
(.....................................................................) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค าขอรับเงินผ่านธนาคาร 
 

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

เรียน   ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา…………………………………………………………… 

              บุคคลธรรมดา 

  ข้าพเจ้า……………………………………………………………………..อยู่บ้านเลขท่ี………………………………… 
ถนน………………………………………ต าบล/แขวง……………………………………อ าเภอ/เขต……………………………………………….
จังหวัด…………………………………………..รหัสไปรษณีย์………………………………โทรศัพท์………………………………………………… 
บัตร………………………………………..เลขที่……………………………………………………………………………………………… 
วันที่ออกบัตร…………………………….วันที่หมดอายุ…………………………….เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษ…ี………………………………… 

             นิติบุคคล 

  ข้าพเจ้า…………………..……………………………..ชื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ณ……………………………………… 
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่…………………..ถนน……………..……………………ต าบล/
แขวง……………….……………………………………อ าเภอ/เขต…………………………………………..
จังหวัด……………………………………รหัสไปรษณีย์……………………………………..โทรศัพท์………………………………………เลขที่
ประจ าตัวผู้เสียภาษี…………………………………………………………..…………………. 
โดย………………………………………………………………………………..ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ
รับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………………………………….………ลง
วันที่……………………………………………………………….. 
และมีหนังสือมอบอ านาจลงวันที่…………………………………………………………….. 
  มีความประสงค์ให้……………………………………………………..โอนเงิน
ค่า………………………………………………… 
จ านวน………………………………………………..บาท ตัวอักษร ……………………………………………………………………………………. 
ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี………………………………………….ลง
วันที่……………………………………………………………………… 
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร……………………………………………………….สาขา…………………………………………………………………… 
ชื่อบัญชี………………………………………………………………………..เลขที่
บัญชี…………………………………………………………………….. 
ทั้งนี้   หากมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่ธนาคารเรียกเก็บ  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวจากเงิน   ที่จะ
ได้รับจากทางราชการ และพร้อมที่จะจัดส่งใบเสร็จรังเงินให้ภายในวันที่ 15 นับแต่วันที่โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 
 
       ลงชื่อ……………………..………………………………ผู้ยื่นค าขอ 
                  (……………………………………………………)  



แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน อัตรา 9,000.- บาท/
เดือน 
เอกสารประกอบในการน าส่งเบิกจ่ายเงิน (ไม่เกนิวันที่ 5 ของเดือนถัดไป) 

1. หนังสือน าส่ง 
2. ส าเนารายงานขอจ้าง 
3. ใบส่งมอบงานจ้าง 
4. ส าเนาบัญชีลงเวลามาปฏิบัติราชการ 
5. ใบตรวจรับพัสดุ 
6. บันทึกข้อความทราบผลการตรวจรับและขอเบิกเงินฯ 
7. ใบส าคัญรับเงิน 
8. ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับจ้าง 
9. แบบค าขอรับเงินผ่านธนาคาร 
10.   ส าเนาสญัญาจา้ง 

 
หมายเหตุ  ไดร้ับอนุมัติเงิน จัดจ้างจาก  แผนงานพ้ืนฐาน : ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน 
ผลผลิต : ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ 
กิจกรรม การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ 
 



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ……โรงเรียน...............................……………………………………………………………………………………………….. 
ที.่................................................................วันที่...................................................... ..................................................... 
เรื่อง........รายงานขอจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน.............. 
 
เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................................................................  

ด้วย โรงเรียน...........................................................มีความประสงค์จะขอจ้างเหมาบริการ ต าแหน่งผู้ปฏิบัติ งาน 
ธุรการโรงเรียน เพื่อ.........................................................................ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน
......................................................................งาน/โครงการ............................................ ................................ 
งบด าเนินงาน  จ านวน...........................บาท (........................................................................... ...) รายละเอียดดังแนบ 
 งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อ จัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้ง
ผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 4 และข้อ 5  จึงขอรายงานขอซื้อ ดังนี้ 

9. เหตุผลและความจ าเป็นที่ต้องจ้าง คือ................................................................ 
10. รายละเอียดของที่จะจ้าง คือ.....................................................................................  
11. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน.................................................บาท 
12. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้ .......................................บาท (..........................................................................) 
13. ก าหนดเวลาท างานแล้วเสร็จภายใน.............วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา 
14. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จ าหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไป 

และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.-   บาท ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
15. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา 
16. ข้อเสนออ่ืน ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
4. อนุมัติก าหนดขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR การจ้างบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียนดังแนบ 
5. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
6. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้ 

2.1  ....................................................................ต าแหน่ง...........................................ประธานกรรมการ 
2.2  ....................................................................ต าแหน่ง...........................................กรรมการ  
2.3  ....................................................................ต าแหน่ง......................................... ..กรรมการ 

ลงช่ือ.............................................เจ้าหน้าท่ี   ลงช่ือ...........................................หัวหน้าเจ้าหน้าที ่
      (.............................................)                                     (............................................) 
       .........../........................../.........         ............/........................../............ 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ 

 

ลงช่ือ..................................................... 
      (...................................................) 
ต าแหน่ง............................................. 



ใบส่งมอบงาน 
เขียนที่โรงเรียน......................................................... 

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

เรื่อง  ค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน......................................................................................  

 ตามท่ี โรงเรียน................................................................................ .............สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต ๑ ได้ตกลงให้ข้าพเจ้า ................................................................................  

ในนาม ผู้รับจ้าง   ตาม (  √   ) สัญญาจ้าง เลขท่ี................../....................ลงวันที่
.............................................. ในวงเงิน.......................บาท 
(.................................................................................) 

 บัดนี้  ข้าพเจ้าฯ ได้ปฏิบัติตาม (     ) สัญญาจ้าง เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบงานจ้าง เพื่อให้
คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง/ผู้ตรวจรับงานจ้างฯ และขอเบิกจ่ายเงิน จ านวน.............................บาท 
(...................................................................................)  

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาด าเนินการต่อไป 

 

 
       ขอแสดงความนับถือ 
 

     (................................................) 
                   ผู้รับจ้าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ส าเนาบัญชลีงเวลามาปฏิบัติราชการ 
ประจ าเดือน......................... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ใบตรวจรับพัสดุ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 175 

เขียนที่โรงเรียน.................................................................... 

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

 ตามท่ีโรงเรียน.........................................................................................สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้จ้างเหมาบริการ ต าแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  จาก
..........................................................................................ตามสัญญาจ้าง   เลขท่ี....................../........................ 

ลงวันที่.......................................................ครบก าหนดส่งมอบวันที่.......................................... .............................. 

 บัดนี้  ผู้รับจ้าง(นาย/นาง/นางสาว).......................................................................................ได้ส่งมอบงานตาม  
ตามใบส่งมอบงาน เลขที่...........................................ลงวันที.่.................................................... ................... 

 การจ้างเหมาบริการ รายนี้ได้ส่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ.......................................................................  

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่.....................................................แลว้ปรากฏว่างานเสร็จ
เรียบร้อย ถูกต้องตามสัญญาจ้างเหมาบริการ ทุกประการ เมื่อวันที่...............................................โดยส่งมอบเกินก าหนด 
จ านวน..................วัน คิดค่าปรับในอัตรา..........................รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...............................บาท จึ งออกหนังสือ
ส าคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่.................................................................ผู้รับจ้าง ควรได้รับเงินเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 

..........................................บาท (.................................................................. ...........)   ตามสัญญาจ้าง 

 จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน..................................................................................  เพ่ือโปรด
ทราบ ตามนัยข้อ 175 (4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

 

ลงชื่อ....................................................ประธานกรรมการ 

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

    ลงชื่อ....................................................กรรมการ 

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

ลงชื่อ....................................................กรรมการ 

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

 

*กรณีการจัดซื้อคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ 

 กรณีการจัดจ้างคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.10 ของวงเงินทั้งหมด 

หมายเหตุ  ใช้กับการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ (ท่ีมิใช่งานก่อสร้าง) 
 



                                              บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ     …โรงเรียน........................................................... ..................................................                           
ที ่…ศธ 04095.…………/…………………………………………..วันที่..................................................................................    
เรื่อง       ทราบผลการตรวจรับและการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน 

เรียน      ผู้อ านวยการโรงเรียน...................................................... 

            ตามท่ีได้อนุมัติให้จ้างเหมาบริการผู้ปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  จาก .......................................... ................ เป็น
เงิน........................ บาท(...............................................................) ตาม  () สัญญาจ้างเลขที่................/...................  
ลงวันที่……………………………………………… 
            บัดนี้ ..............................................................ได้สง่มอบงานจ้างแล้ว  ตามใบส่งมอบงาน เลขที่....................... 
ลงวันที่ .............................................  และ  ()  ผู้ตรวจรบังาน  ได้ท าการตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว  เมื่อวันที่
.................................................  ดังหลักฐานที่แนบ  ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่................................................................. ...
เป็นเงิน...........................................  บาท (................................................................... ..................................................) 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบผลการตรวจรับงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  ข้อ 22 ข้อ 25 (5) ข้อ 79 และข้อ 175 (4) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับ
พัสดุ พ.ศ.2560 ข้อ 1 ข้อ 4 และข้อ 5   

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

ความเห็นของฝ่ายการเงิน                                   
ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้ว  มีเอกสารครบถ้วน   และมีเงินงบประมาณ ปี  พ.ศ.  ................................                                     

จาก แผนงาน:  .................................................................................... กิจกรรม:  ................. ...........................................  
ผลผลิต ......................................................................................... งบด าเนินงาน  เป็นเงิน....... ..................................  
บาทจ่ายไปแล้ว………..…...บาท  คงเหลือ................................บาท จ านวนที่ขอเบิก…..............................…..บาท หักคืน
ค่าเข็ม........-………..บาท  หักภาษี  ณ  ที่จ่าย……………….....บาทค่าปรับ………….......บาท คงจ่ายจริงเป็น
เงิน…......................บาท  (............................................................................... ..........................)   

เห็นควร  อนุมัติให้เบิกจ่ายเงิน   จ านวน................................บาท  (......................................................... .....)  
ให้แก่.............................................................................. ............ 

(ลงชื่อ)……………………………….จนท.การเงินฯ ผู้ควบคุม งปม.                ( )  ทราบ   ( )  อนุมัติ 
                
                                                                                (ลงชื่อ) ……………………………………….. 
                  (............................................)        
                                                                          ต าแหน่ง.............................................................  
                                                                                             ………………………………… 



ใบส าคัญรับเงิน 
 

เขียนที่โรงเรียน.................................................................................  
 

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

ข้าพเจ้า....................................................................................อยู่บ้านเลขท่ี..................... ....หมู่ที่
......................... 
ต าบล......................................................อ าเภอ............................... .............จังหวัด.......................................... 
รหัสไปรษณีย์.................................ได้รับเงินจากโรงเรียน........................................................... ........................สังกัด 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  ดังรายการต่อไปนี้ 

รายการ 
จ านวนเงิน 
บาท สต. 

 
ได้รับเงินค่าจ้างเหมาบริการปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน  
ประจ าเดือน..................................................พ.ศ............................. 
 
                                                                        เป็นเงิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

9,000 

 
 
 
 

- 

รวมเงิน 9,000 - 
 
จ านวนเงิน (ตัวอักษร).........เก้าพันบาทถ้วน............. 

 
(ลงชื่อ)......................................................................ผู้รับเงิน 

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

(ลงชื่อ)......................................................................ผู้จ่ายเงิน 
(.....................................................................) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าเนาบัตรประจ าตัวประชาชนผู้รับจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แบบค าขอรับเงินผ่านธนาคาร 
 

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

เรียน   ผู้อ านวยการเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา…………………………………………………………… 

              บุคคลธรรมดา 

  ข้าพเจ้า……………………………………………………………………..อยู่บ้านเลขท่ี………………………………… 
ถนน………………………………………ต าบล/แขวง……………………………………อ าเภอ/เขต……………………………………………….
จังหวัด…………………………………………..รหัสไปรษณีย์………………………………โทรศัพท์………………………………………………… 
บัตร………………………………………..เลขที่……………………………………………………………………………………………… 
วันที่ออกบัตร…………………………….วันที่หมดอายุ…………………………….เลขประจ าตัวผู้เสีย
ภาษ…ี………………………………… 

             นิติบุคคล 

  ข้าพเจ้า…………………..……………………………..ชื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล 
ณ……………………………………… 
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่…………………..ถนน……………..……………………ต าบล/
แขวง……………….……………………………………อ าเภอ/เขต…………………………………………..
จังหวัด……………………………………รหัสไปรษณีย์……………………………………..โทรศัพท์………………………………………เลขที่
ประจ าตัวผู้เสียภาษี…………………………………………………………..…………………. 
โดย………………………………………………………………………………..ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ
รับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………………………………….………ลง
วันที่……………………………………………………………….. 
และมีหนังสือมอบอ านาจลงวันที่…………………………………………………………….. 
  มีความประสงค์ให้……………………………………………………..โอนเงิน
ค่า………………………………………………… 
จ านวน………………………………………………..บาท ตัวอักษร ……………………………………………………………………………………. 
ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี………………………………………….ลง
วันที่……………………………………………………………………… 
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร……………………………………………………….สาขา…………………………………………………………………… 
ชื่อบัญชี………………………………………………………………………..เลขที่
บัญชี…………………………………………………………………….. 
ทั้งนี้   หากมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่ธนาคารเรียกเก็บ  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวจากเงิน   ที่จะ
ได้รับจากทางราชการ และพร้อมที่จะจัดส่งใบเสร็จรังเงินให้ภายในวันที่ 15 นับแต่วันที่โอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 
 
       ลงชื่อ……………………..………………………………ผู้ยื่นค าขอ 
                  (……………………………………………………)  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


