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กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 

 
 



ชื่องาน   การจัดซื้อ/จัดจ้าง 
วัตถุประสงค์  เพ่ือให้การจัดหาพัสดุของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1  

ทันตามก าหนดเวลาที่ต้องการใช้ในการด าเนินงานโครงการและการบริหารจัดการ 
งานส านักงาน โดยด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ถูกต้องตามระเบียบ 

ขอบเขตของงาน งานจัดซื้อจัดจ้าง ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ถือปฏิบัติตาม 
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3. กฎกระทรวงและหนังสือเวียนต่าง ๆ รวมถึงการด าเนินการในระบบ GFMIS 
   ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมายงาน 

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
การจัดซื้อจัดจ้าง 
1. ส ารวจความต้องการใช้พัสดุของกลุ่มใน สพป.พะเยา เขต 1 
2. วางแผน ก าหนดเวลา ตรวจสอบงบประมาณที่จะใช้ด าเนินการ 
3. ตรวจสอบเกณฑ์คุณลักษณะและแบบรูปรายการของพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง 
4. จดัท ารายงานขอซื้อขอจ้าง เสนอขอความเห็นชอบ 
5. ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่ได้รับความเห็นชอบ จัดท าในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ 
    (e – GP) 
6. จัดท าสัญญาหรือข้อตกลง สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย ท าใบ PO ในระบบ GFMIS Webonline 
7. บริหารสัญญา 
8. ตรวจรับพัสดุภายในเวลาที่ระเบียบฯ ก าหนด / ตรวจรับในระบบ e-GP ระบบ GFMIS Webonline 
9. จัดท ารายงานเสนอ ผอ.สพป.พะเยา เขต 1 เพ่ือทราบผลการพิจารณา 
10. เบิกเงินเพ่ือจ่ายผู้ขาย/ผู้รบัจ้าง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Flow Chart การจัดซื้อจัดจ้าง 
 

 
 

ส ารวจความต้องการ 
 
 

วางแผน/ก าหนดเวลา/ตรวจสอบงบประมาณ 
 

                       ไม่ถูกต้อง 
 

  ตรวจสอบเกณฑ์คุณลักษณะเฉพาะแบบรูปรายการของพัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง 
 

                    ถูกต้อง 
จัดท ารายงานขอซื้อ/จ้าง/ขอความเห็นขอบ 

 
                             

 
ด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ตามวิธีที่ได้รับความเห็นชอบ/e-GP 

 
 
 

จัดท าสัญญาหรือข้อตกลง/สร้างข้อมูลหลักผู้ขาย/ท าใบ PO 
 
 
 

บริหารสัญญา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ตรวจรับพัสดุในเวลาที่ระเบียบก าหนด/ตรวจรับในระบบ GFMIS 
 
 
                     ไม่ถูกต้อง 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานเสนอ 
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพ่ือทราบ 

 
                     ถูกต้อง 

 
 
 

ด าเนินการเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS 
 
 
แบบพิมพ์ที่ใช้ 
1. แบบฟอร์มการจัดซื้อจัดจ้าง 
2. คุณลักษณะเฉพาะ/ แบบรูปรายการ 
 
เอกสาร/ หลักฐานอ้างอิง 
1. พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2. ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
3. กฎกระทรวงและหนังสือเวียนต่างๆ รวมถึงการด าเนินการในระบบ GFMIS 
4. มติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง 
5. คู่มือปฏิบัติงานในระบบ GFMIS- Webonline 
6. คู่มือระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (e – GP) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อจัดจ้าง 
 วัตถุประสงค์ 

1. ตรวจสอบเอกสารหลักฐานการจัดซื้อจัดจ้าง ได้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

2. ด าเนินการเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้างได้ถูกต้องรวดเร็ว 
3. ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อจัดจ้างเป็นไปตามนโยบายและมาตรการของรัฐบาล 

          สาระส าคัญของงาน 
                การเบิกจ่ายเงินค่าจัดซื้อจัดจ้าง จะต้องปฏิบัติภายใต้ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ 
พ.ศ.2560  ซึ่งเป็นระเบียบที่วางหลักเกณฑ์การควบคุมขั้นตอนกระบวนการจัดหาพัสดุและบริการต่าง ๆ เพื่อ
ประโยชน์ในการให้ได้ซึ่งพัสดุส าหรับใช้งานได้อย่างเพียงพอ คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ  ตามความต้องการของ
ส่วนราชการ  ตั้งแต่การส ารวจความต้องการใช้พัสดุ การรายงานขอเสนอซื้อจ้าง การอนุมัติให้จัดซื้อจัดจ้าง การ
ท าสัญญา การตรวจรับพัสดุ  ไปจนถึงขั้นตอนเพ่ือเตรียมการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้ขาย ผู้รับจ้าง  ที่เป็นเจ้าหนี้ของ
ส่วนราชการ ที่ได้ก่อหนี้ผูกพันตามสัญญาซื้อ สัญญาจ้างท าของ การลงทะเบียนควบคุม และการจ าหน่ายพัสดุ   
      การจัดหาพัสดุ ประกอบไปด้วย การจัดท าเอง, การซื้อ, การจ้าง, การจ้างที่ปรึกษา, การจ้าง
ออกแบบและควบคุมงาน, การแลกเปลี่ยน และการเช่า   
      การซื้อและการจ้าง แบ่งออกเป็น 3 วิธี ได้แก่  

1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่มี 
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ 

2. วิธีคัดเลือก ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม 
เงือ่นไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนด ซึ่งต้องไม่น้อยกว่าสามรายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่ก าหนดน้อยกว่าสามราย 

3. วิธีเฉพาะเจาะจง ได้แก่ การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม 
เงื่อนไขท่ีหน่วยงานของรัฐก าหนดรายใดรายหนึ่งให้เข้ายื่นข้อเสนอ หรือให้เข้ามาเจรจาต่อรองราคารวมทั้งการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ขั้นตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 
    เจ้าหน้าที่พัสดุ รายงานขอความเห็นชอบ 

หัวหน้าส่วนราชการ  ให้ความ    
เห็นชอบ 

 
    แต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ตรวจรับพัสดุ 
   
   
    -    เจ้าหน้าที่พัสดุติดต่อผู้ขาย/ผู้รับจ้าง 

- ผู้ขาย/ผู้รับจ้างเสนอราคา 
- เจ้าหน้าที่พัสดุพิจารณาคัดเลือกและรายงานผลการพิจารณา 

 
 

    - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ ภายในวงเงินที่ได้รับความเห็นชอบ 
 
 
    - หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ 
 
 
    -    คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 

- ผู้ตรวจรับพัสดุ วงเงินไม่เกิน 500,000.- บาท 
- หลักฐานการตรวจรับ 2 ฉบับ 

 
 

 
 
 

 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 
 1.  ข้อมูลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง มีความถูกต้อง สมบูรณ์ ท าให้การป้อนข้อมูลในระบบ  (e-GP) และ ระบบ 
GFMIS ไม่เกิดปัญหา 
 2.  ท าให้การเบิกจ่ายเงินให้กับผู้ขาย/ผู้รับจ้าง  ถูกต้อง รวดเร็ว 
 3.  ท าให้การเบิกจ่ายเงินแต่ละรายไตรมาส ตรงตามเป้าหมายที่หน่วยงานต้นสังกัดได้ก าหนดไว้ 
 

 ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
 1.  ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ได้รับเงินรวดเร็ว ถูกต้อง 
 2.  ร้อยละของการเบิกจ่ายเงินอยู่ในระดับสูง  
 3.  การใช้จ่ายเงินเป็นไปตามมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล 
 
 

      ก่อนการด าเนินการ 

      การด าเนินการ 

 

            ผู้อนุมัติ 

      การจดัท าสญัญา 

    การตรวจรับพัสด ุ

  การด าเนินการเบิกจ่าย 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
  การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ) 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ) ถูกต้องเป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด 
 
ขอบเขตของงาน 
 การควบคุมพัสดุ (การเก็บรักษาพัสดุ) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 แต่ไม่รวมถึงการด าเนินการในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท าคู่มือ
การปฏิบัติงานของตนเองตามที่ได้รับมอบหมาย 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การเก็บรักษาพัสดุ 
 1. เจ้าหน้าที่พัสดุรับมอบพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 2. เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา 
                    เพ่ือทราบและสั่งการ 
 3. เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกรายการพัสดุ ในทะเบียน/บัญชีวัสดุ 
 4. เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาพัสดุในสถานที่เก็บพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามบัญชีหรือทะเบียนคุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Flow Chart 

การเก็บรักษาพัสดุ 
 
 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุรับมอบพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ 
 
 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกเสนอ ผอ.สพป.เพ่ือทราบและสั่งการ 
 
 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุบันทึกรายการพัสดุ ในทะเบียน/บัญชีวัสดุ 
 
 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุเก็บรักษาพัสดุในสถานที่เก็บพัสดุ 
 

 
แบบพิมพ์ที่ใช้ 
 ทะเบียน/บัญชีวัสดุ 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างถึง 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560          
 
 
 
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
  การควบคุมพัสดุ (การเบิก - จ่ายพัสดุ) 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การควบคุมพัสดุ (การเบิก – จ่ายพัสดุ) ถูกต้องเป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด 
 
ขอบเขตของงาน 
 การควบคุมพัสดุ (การเบิก – จ่ายพัสดุ) ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  แต่ไม่รวมถึงการด าเนินการในระบบ GFMIS ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท า
คู่มือการปฏิบัติงานของตนเองตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การเบิก – จ่ายพัสดุ 
 1. เจ้าหน้าที่พัสดุ ในส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา จัดท าใบเบิกพัสดุ 
 2. เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและเอกสารประกอบรวมทั้งพัสดุที่มี 
 3. เจ้าหน้าที่พัสดุ เสนอใบเบิกพัสดุ หัวหน้าหน่วยพัสดุ ผู้ได้รับมอบหมายสั่งจ่ายพัสดุ  
 4. เจ้าหน้าที่พัสดุจ่ายพัสดุให้แก่ผู้ขอเบิกพัสดุ และบันทึกในเอกสารที่เกี่ยวข้องพร้อมเก็บไว้ 
                    เป็นหลักฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Flow Chart 

การควบคุมพัสดุ (การเบิก – จ่ายพัสดุ) 
 
 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุใน สพป. จัดท าใบเบิกพัสดุ 
 
 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุตรวจสอบความถูกต้องของใบเบิกและ 
เอกสารประกอบรวมทั้งพัสดุที่มี 

 
 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุเสนอใบเบิกพัสดุ หัวหน้าหน่วยพัสดุ 
ผู้ได้รับมอบหมายสั่งจ่ายพัสดุ 

 
 
 

เจ้าหน้าที่พัสดุจ่ายพัสดุให้แก่ผู้ขอเบิกพัสดุ และบันทึก 
ในเอกสารที่เก่ียวข้องพร้อมเก็บไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
แบบพิมพ์ที่ใช้ 
 ใบเบิกพัสดุ ทะเบียน/บัญชีวัสดุ 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างถึง 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560          
 
 
 
 



คู่มือการปฏิบัติงาน 
  การควบคุมพัสดุ (การยืมพัสดุ) 
 
วัตถุประสงค์ 
 เพ่ือให้การยืมพัสดุ ถูกต้องเป็นระบบตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด 
 
ขอบเขตของงาน 
 การยืมพัสดุ ประกอบด้วย การยืม และการควบคุมแต่ไม่รวมถึงการด าเนินการในระบบ GFMIS         
ซึ่งผู้ปฏิบัติงานจะต้องจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานของตนเองตามท่ีได้รับมอบหมาย 
 
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 การยืม 
 1. ผู้ยืมท าใบยืมต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบใบยืมตามหลักเกณฑ์ 
 3. บันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา สั่งการ 
 4. เจ้าหน้าที่ควบคุมการยืม การส่งคืนพัสดุ ให้เป็นไปตามก าหนด 
 5. เจ้าหน้าที่บันทึกเอกสารการยืม/การส่งคืน ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Flow Chart 
การยืมพัสดุ 

 
ผู้ยืมท าใบยืมต่อเจ้าหน้าที่ 

 
 

                      ไม่ถูกต้อง 
ตรวจสอบใบยืมตามหลักเกณฑ์ 

 
 

          ถูกต้อง 
 

บันทึกเสนอผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาสั่งการ 

 
 

           
 
 

ควบคุมการยืม  การส่งคืนพัสดุ ให้เป็นไปตามก าหนด 
 
 
 
 

บันทึกเอกสารการยืม/การส่งคืน ในเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 

แบบพิมพ์ที่ใช้ 
 ใบยืมพัสดุ 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560          
 
 



การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
       วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเป็นการปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ  
พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560         
ข้อ 213  

2.  เพื่อพัฒนาแนวปฏิบัติ และกระบวนการตรวจสอบพัสดุคงเหลือประจ าปี ของส านักงานเขตพ้ืนที่ 
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ในปีงบประมาณต่อไป 
        สาระส าคัญของผลงาน 

การตรวจสอบพัสดุประจ าปีของส่วนราชการถือเป็นส่วนหนึ่งของการควบคุมพัสดุตามพระราชบัญญัติ
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ซึ่งก าหนดหลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีไว้ ในข้อ 213 ว่า “ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือ
หัวหน้าหน่วยพัสดุตามข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุ ซึ่งมิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจ าเป็น 
เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น 
“ในการตรวจสอบตามความข้างต้น  ให้เริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุในวันเปิดท าการวันแรกของเดือนตุลาคม
เป็นต้นไป  ว่าการรับจ่ายถูกต้องหรือไม่  พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่  มีพัสดุใดช ารุด  
เสื่อมคุณภาพ  หรือสูญไป  เพราะเหตุใด  หรือพัสดุใด  ไม่จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไปแล้ว  ให้เสนอรายงาน
ผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน  30  วันท าการ  นับแต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น 
นอกจากนี้ การตรวจสอบพัสดุสามารถท าให้ทราบปัญหาต่างๆ เช่น  การตรวจสอบพัสดุประจ าปีของส่วน
ราชการในตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีปัญหาล่าช้า  ทั้งนี้  เพราะเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้ตรวจสอบ
พัสดุประจ าปีมีภาระงานประจ า ท าให้การตรวจสอบพัสดุไม่ได้ด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน  30 วันท าการ นับ
แต่วันเริ่มด าเนินการตรวจสอบพัสดุ  ซึ่งถือว่าเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบดังกล่าว   

ซึ่งนอกจากปัญหาความล้าช้าแล้ว ยังพบปัญหาด้านพัสดุที่จัดหามาได้ไม่ตรงกับความต้องการของผู้ใช้  
คุณภาพของพัสดุต่ ากว่ามาตรฐาน  มีการเก็บพัสดุไว้มากเกินไปและไม่ถูกน ามาใช้ประโยชน์แก่หน่วยงาน            
มีการใช้พัสดุอย่างฟุ่มเฟือย  บัญชีครุภัณฑ์ไม่ตรงกับครุภัณฑ์ท่ีมีอยู่จริง  และปัญหาการขาดการวางแผนร่วม
ระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าที่พัสดุ  ผู้บริหารมีส่วนท าให้เกิดความล่าช้าในกระบวนการบริหารงานพัสดุ   
ประกอบกับในปีงบประมาณ 2560  มีการถ่ายโอนบุคลากรระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐานและส านักปลัดกระทรวงศึกษาธิการโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของกระทรวงการ
ศึกษาธิการในภูมิภาค ได้มีค าสั่งฯ มอบหมายให้ข้าราชการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพะเยา เขต 1 ไปปฏิบัติ
หน้าที่ในส านักงานศึกษาธิการ ตามค าสั่งดังกล่าวข้างต้น ส่งผลให้มีการยืมพัสดุ-ครุภัณฑ์บางส่วนไปใช้ใน 
ส านักงานศึกษาธิการจังหวัด  ท าให้เกิดภาระงานและมีความยุ่งยากเพ่ิมขึ้นในการตรวจสอบพัสดุ-ครุภัณฑ์ ของ
เจ้าหน้าที่และหน่วยงาน เป็นต้น 
 
 
 



ดังนั้น จากสภาพปัญหาปัจจุบันและปัญหาที่เกิดข้ึนในกระบวนการตรวจสอบพัสดุคงเหลือ 
ประจ าปี  ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 รวมไปถึงความเข้าใจของเจ้าหน้าที่
ตรวจสอบพัสดุประจ าปีหรือผู้เกี่ยวข้องในกระบวนการขั้นตอนและวิธีปฏิบัติตรวจสอบพัสดุ   ตลอดจน       
ความเข้าใจในระเบียบต่าง ๆ  ของทางราชการ ที่เกี่ยวข้อง จึงท าให้เกิดแนวคิดในการปฏิบัติการตรวจสอบพัสดุ
ประจ าปีให้มีความถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 

ระยะเวลาในการด าเนินงาน 
1. ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐหรือหัวหน้าหน่วย 

ตามข้อ 205 แต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุซึ่งมิใช่เจ้าหน้าที่ตามความจ าเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับ-
จ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น(ภายในเดือนกันยายน
ของทุกปี ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 กันยายน) 

2. การตรวจสอบพัสดุ ให้เริ่มด าเนินการในวันเปิดท าการวันแรกของปีงบประมาณเป็นต้นไป  
แล้วเสนอรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันท าการ นับแต่วันเริ่มตรวจสอบพัสดุนั้น
(ตั้งแต่วันท าการแรกของเดือนตุลาคมของทุกปีจนครบ 30 วันท าการ) 
 ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1. มีคู่มือการปฏิบัติงานการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
2. บัญชีวัสดุ, ทะเบียนคุมทรัพย์สิน มีข้อมูลที่ถูกต้องครบถ้วน 
3. ลดงบประมาณในการจัดซื้อวัสดุครุภัณฑ์ของหน่วยงาน 
 

ตัวชี้วัดความส าเร็จ 
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือการตรวจสอบพัสดุประจ าปี 
2. การเบิกจ่ายเงินค่าวัสดุครุภัณฑ์ ลดลง 
3. บุคลากรในสังกัดมีวัสดุครุภัณฑ์ใช้งานอย่างเพียงพอต่อความต้องการ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Flow Chart 

การตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

 

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุประจ าปี 

 

แจ้งผู้ได้รับการแต่งตั้งเพ่ือทราบและปฏิบัติหน้าที่ 

 

ตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุ/พัสดุคงเหลือ/พัสดุช ารุด 

เสื่อมสภาพ/สูญไปหรือหมดความจ าเป็น 

 

เสนอรายงานผลการตรวจสอบ 

 

กรณีมีพัสดุช ารุดให้เจ้าหน้าที่เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง 

 

เสนอรายงานผลการสอบหาข้อเท็จจริง 

 

เสนอขออนุมัติจ าหน่าย 

 

จ าหน่ายตามวิธีการที่ได้รับอนุมัติ 

 

เจ้าหน้าที่พัสดุลงจ่ายออกจากทะเบียน/บัญชี 

 

รายงาน สตง. 

 

 

 



แบบพิมพ์ที่ใช้ 
 1. แบบพิมพ์จัดซื้อจัดจ้าง 
 2. เกณฑ์คุณลักษณะของวัสดุ ครุภัณฑ์ 
 3. บันทึกข้อความ 
 
เอกสาร/หลักฐานอ้างอิง 
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินค่าเช่าอินเตอร์เน็ต มี 2 กรณ ี
 

กรณีท่ี 1      
เนื่องจากในเดือนตุลาคม 2561  สพฐ. ยังไม่ได้อนุมัติเงินประจ างวดมาให้ สพป./โรงเรียน ฉะนั้น                 

หากโรงเรียนได้รับใบแจ้งหนี้ ให้ไปช าระค่าเช่าอินเตอร์เน็ต ให้โรงเรียนส ารองจ่ายไปก่อน โดยน าเงินส่วนตัว หรือ           
เงินบริหารจัดการโรงเรียน แต่ต้องไม่ใช่เงินอุดหนุน แล้วให้จัดส่งเรื่องขอเบิกเงินค่าเช่าฯ เมื่อได้รับการแจ้งอนุมัติ
เงิน  จากกลุ่มบริหารงานการเงินฯ โดยให้จัดท าเอกสารดังนี้ ประกอบการเบิกจ่ายไปทดแทนเงินที่ส ารองจ่ายไป
ก่อน คือ 

1. หนังสือน าส่งขออนุมัติเบิกเงิน 
2. บันทึกข้อความขออนุมัติเบิกเงินกรณีจ าเป็นเร่งด่วน 
3. ส าเนาใบแจ้งหนี้ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 
4. ใบเสร็จรับเงิน (ฉบับจริง)  
5. แบบค าขอรับเงินผ่านธนาคาร  
6. ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ด้านหน้าที่มีชื่อและเลขที่บัญชี (ของผู้ที่ส ารองจ่ายไปก่อน) 
 

หากโรงเรียนใด ใช้เงินอุดหนุนส ารองจ่ายไปเรียบร้อยแล้ว  ไม่สามารถเบิกเงินจาก งบประมาณที่ได้รับอนุมัติ            
มาทดแทนเงินอุดหนุนได้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บันทึกข้อความ 
ส่วนงาน  โรงเรียน..................................................................สังกัด สพป.พะเยา เขต 1 
ที่  ศธ 04095............................./...................... วันที่    ........................................................................  
เรื่อง   ขออนุมัติจัดหาพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจงกรณีจ าเป็นเร่งด่วนและเบิกจ่ายเงิน 
.................................................................................................................................................... .......................... 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียน......................................................................... 
         1.เรื่องเดิม 
      ด้วย..................................ประสงค์จะขออนุมัติ จัดซื้อ/จัดจ้าง เช่าอินเทอร์เน็ต จ านวน...1....รายการ  
เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น .................... บาท (........................................................................ ...)  กรณีจ าเป็นเร่งด่วน
โดยไม่ได้คาดหมายมาก่อน ทั้งนี้เนื่องจากเป็นนโยบายของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน      
ให้ด าเนินการจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเองและได้รับอนุมัติเงินงบประมาณเม่ือ ....................................2561 
โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณปี พ.ศ.2562  แผนงาน  พื้นฐานด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน  ผลผลิต 
:   ผู้จบการศึกษาภาคบังคับ  กิจกรรม : การจัดการศึกษาประถมศึกษาส าหรับโรงเรียนปกติ งบด าเนินงาน 
พร้อมนี้ได้แนบหลักฐานการขออนุมัติจัดซื้อ/จัดจ้าง จ านวน......1....รายการ และใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน ค่าเช่า
บริการอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่เดือน.................................................ถึงเดือน..................................... ...............จ านวน
..........ฉบับ  มาพร้อมนี้ 
          2. กฎ/ระเบียบ/ข้อมูลท่ีเกี่ยวข้อง 

 1) ตามมาตรา 56(2) (ข) แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
และ        ตามข้อ 79 วรรคสอง แห่งระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560  

  

         3. ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 1) โปรดพิจารณาอนุมัติการด าเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง  ตามรายละเอียดดังกล่าวข้างต้น 

      ลงชื่อ...................................................เจ้าหน้าที่ 
      ลงชื่อ...................................................หวัหน้าเจ้าหน้าที่
  

         

 

 

 

 

ความเห็นหัวหนา้งานการเงนิ          ข้อสั่งการ 

เรียน ผู้อ านวยการโรงเรียน.................................                (  ) อนุมัติตามที่เสนอ 

(   ) ได้ตรวจสอบแล้วปรากฏว่าเอกสาร        (  )  สั่งการเป็นอย่างอ่ืน 

ถูกต้อง ครบถ้วน เป็นไปตามกฎ/ระเบียบที่เก่ียวข้อง                               …..…………………………………………………. 

และมีเงินพอจ่าย จึงเห็นสมควรอนุมัติตามท่ีเสนอ              …………………………………………………………                                                 
ลงชื่อ.................................................                                               ลงชื่อ...................................................  

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

                                                                                ผู้อ านวยการโรงเรียน...............................................    

 



 
ส าเนาใบแจ้งหนี้ค่าเช่าอินเตอร์เน็ต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ใบเสร็จรับเงิน (ฉบบัจริง) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
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 าตัวผู้เสียภาษี……………………………… 

             นิติบุคคล 

  ข้าพเจ้า………………………………………..ชื่อจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ………………………………… 
มีส านักงานใหญ่อยู่เลขที่……………..ถนน…………………………ต าบล/แขวง……………….……………………………………
อ าเภอ/เขต…………………………………..จังหวัด……………………………………รหัสไปรษณีย์……………………………………..
โทรศัพท์………………………………เลขที่ประจ าตัวผู้เสียภาษี……………………………………………………..…………………. 
โดย…………………………………………………………………………..ผู้มีอ านาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือ
รับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท………………………….………ลงวันที…่…………………………………………….. 
และมีหนังสือมอบอ านาจลงวันที่…………………………………………………………….. 
  มีความประสงค์ให้…………………………………………..โอนเงินค่า…………………………………………… 
จ านวน…………………………………………..บาท ตัวอักษร ……………………………………………………………………………. 
ตามสัญญา/ใบสั่งซื้อสั่งจ้างเลขท่ี…………………………………….ลงวันที่…………………………………………………………… 
เข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร……………………………………………….สาขา……………………………………………………………… 
ชื่อบัญชี…………………………………………………………………..เลขที่บัญชี………………………………………………………….. 
ทั้งนี้   หากมีค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายอ่ืนใดที่ธนาคารเรียกเก็บ  ข้าพเจ้ายินยอมให้หักเงินดังกล่าวจากเงิน    
ที่ จะได้รับจากทางราชการ และพร้อมที่จะจัดส่งใบเสร็จรังเงินให้ภายในวันที่ 15 นับแต่วันที่โอนเงินเข้าบัญชีเงิน
ฝากธนาคาร 
 
 
       ลงชื่อ……………..………………………………ผู้ยื่นค าขอ 
                  (……………………………………………………)  
 

 



 
 
 

ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

กรณีท่ี 2 
 
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินค่าอินเตอร์เน็ต 
เอกสารประกอบในการน าส่งเบิกจ่ายเงิน  

1. หนังสือน าส่งขอเบิกเงิน 
2. ส าเนารายงานขอจ้าง 
3. ใบแจ้งหนี้ 
4. ใบตรวจรับพัสดุ 
5. บันทึกข้อความทราบผลการตรวจรับและขอเบิกเงินฯ 
6. ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้เช่า 
7. ส าเนาบันทึกตกลงเช่า 

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



บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ……โรงเรียน...................................................................................…………………………….. 
ที.่..............................................................วันที่........................................................ .............................................. 
เรื่อง........รายงานขอจ้างเหมาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต ประจ าเดือน.................................................................... . 
 

เรียน  ผู้อ านวยการโรงเรียน............................................................................. .......... 
ด้วย โรงเรียน.......................................................มีความประสงค์จะขอจ้างเหมาเช่าสัญญาณ

อินเตอร์เน็ตเพ่ือ..........................................................................................ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน
..................................................................................งาน/โครงการ................................ ....................................... 
งบด าเนินงาน  จ านวน.........................บาท (........................................................................) รายละเอียดดังแนบ 
 งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพ่ือให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัด
จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการ
จัดซื้อ จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงิน
การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 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 หรือให้บริการ

ทั่วไป และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000.-   บาท ที่ก าหนดในกฎกระทรวง 
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา 
8. ข้อเสนออ่ืน ๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ 
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
1. อนุมัติก าหนดขอบเขตของงาน Terms of Reference : TOR  การจ้างเหมาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ตดังแนบ 
2. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น 
3. อนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ดังนี้ 

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

ลงช่ือ.............................................เจ้าหน้าท่ี   ลงช่ือ...........................................หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี 
      (.............................................)                                     (............................................) 
       .........../........................../.........         ............/........................../............ 

- เห็นชอบ 
- อนุมัติ 

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



 
ใบแจ้งหนี ้

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ใบตรวจรับพัสดุ 
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 175 

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

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

 ตามท่ีโรงเรียน.........................................................................................สังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 ได้จ้างเหมาเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต จาก
...........................................................ตามบันทึกตกลงเช่าฯ   เลขที่....................../........................ลงวันที่
............................................................ครบก าหนดส่งมอบวันที่............................................. ........................... 

 บัดนี้  ผู้รับจ้าง(นาย/นาง/
นางสาว)...................................................................................................................... ..ได้จัดส่งใบแจ้งหนี้
ประจ าเดือน.............................................เลขที่........................................ลงวันที่................................................... 

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

 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานเมื่อวันที่.....................................................แลว้ปรากฏว่างาน
เสร็จเรียบร้อย ถูกต้องตามบันทึกตกลงเช่าฯ   ทุกประการ เมื่อวันที่........................................................โดยส่ง
มอบเกินก าหนด จ านวน..................วัน คิดค่าปรับในอัตรา..........................รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...............................
บาท จึงออกหนังสือส าคัญฉบับนี้ให้ไว้ วันที่.................................................................ผู้รับจ้าง ควรได้รับเงินเป็น
จ านวนเงินทั้งสิ้น................................บาท (.........................................................)   ตามสญัญาจ้าง 

 จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อ านวยการโรงเรียน..................................................................................  เพ่ือ
โปรดทราบ ตามนัยข้อ 175 (4) แห่งระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ 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       ทราบผลการตรวจรับและการขออนุมัติเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

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

            ตามท่ีได้อนุมัติให้จ้างเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต   จาก ........................................................ ........... เป็น
เงิน........................ บาท(................................................) ตาม  () บันทึกตกลงเช่าฯ  เลขที่............./...............  
ลงวันที่……………………………………………… 
            บัดนี้ ........................................................ได้ส่งมอบงานจ้างแล้ว  ตามใบแจ้งหนี้   เลขท่ี....................... 
ลงวันที่ .............................................  และ  ()  ผู้ตรวจรบังาน  ได้ท าการตรวจรับไว้ถูกต้องแล้ว  เมื่อวันที่
.............................................  ดังหลักฐานที่แนบ  ซึ่งจะต้องจ่ายเงินให้แก่.............................................................
เป็นเงิน...........................................  บาท (................................................................... ......................................) 

จึงเรียนมาเพ่ือทราบผลการตรวจรับงานจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง และการ
บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  ข้อ 22 ข้อ 25 (5) ข้อ 79 และข้อ 175 (4) และกฎกระทรวงก าหนดวงเงินการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ท าข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อ
จัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ 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 านวนที่ขอ
เบิก….........................…..บาท หักคืนค่าเข็ม........-………..บาท  หักภาษี  ณ  ที่จ่าย……………….....บาท
ค่าปรับ………….....บาท คงจ่ายจริงเป็นเงิน….................บาท  (..............................................................................)   

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

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



 
 

ส าเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร                 
ของผู้ให้เช่าสัญญาณฯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ตัวอย่าง 

บันทึกตกลงเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต 
ประจ าปีงบประมาณ  2562 

 
        เลขที่…………../2562 

 
               บันทึกฉบับนี้ท าขึ้น ณ โรงเรียน……………………………………..เมื่อวันที่……………………………….. 
ระหว่างส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดย……………………………………………………………ต าแหน่ง 
ผู้อ านวยการโรงเรียน………………………………………..ผู้รับมอบอ านาจจากเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน  ตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ 1340/2560  ลงวันที่  24  สิงหาคม 2560  
ซึ่งต่อไปในบันทึกนี้ เรียกว่า “ผู้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง กับ…………………………………………………….ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติ
บุคคล  ณ ส านักงานกรมการพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท
จังหวัด……………………………….โดย………………………………………………….ผู้มีอ านาจลงนามนิติบุคคลปรากฏตาม
หนังสือรับรองของส านักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัทจังหวัด………………………………….……กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
กระทรวงพาณิชย์  ที่…………………….…………….ลงวันที่…………………………และหนังสือมอบอ านาจลง
วันที่……………………….. 
แนบท้ายบันทึกตกลงจ้างนี้ ซึ่งต่อไปในบันทึกตกลงจ้างนี้  เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง  
   คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้ 
          ข้อ 1 บันทึกตกลงจ้าง 
  ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต  รายละเอียดตาม
เอกสารแนบท้ายบันทึกตกลงจ้างในผนวก 1 
   ข้อ 2 เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกตกลง 
  เอกสารแนบท้ายบันทึกตกลงเช่าดังต่อไปนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งของบันทึกตกลงเช่านี้ 
  2.1 ผนวก 1 ข้อก าหนดรายละเอียดการเช่าสัญญาณอินเตอร์เน็ต           จ านวน .........หน้า 
  2.2 ผนวก 2 ใบเสนอราคา          จ านวน ........หน้า 
  2.3 ผนวก 3  ...................................................................                     จ านวน.. ........หน้า 
   ความใดในเอกสารแนบท้ายบันทึกตกลงที่ขัดแย้งกับข้อความในบันทึกตกลงนี้ ให้ใช้ข้อความในบันทึก
ตกลงนี้บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบท้ายบันทึกตกลงนี้แย้งกันเอง  ผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ 
ผู้ เช่า 
   ข้อ 3  ระยะเวลาการเช่า 
  บันทึกข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้เป็นเวลา  ………เดือน/ปี  ตั้งแต่วันที่........................................ 
ถึงวันที่…………........................................  และผู้เช่าสงวนสิทธิที่จะบอกเลิกการเช่าก่อนครบก าหนดได้ โดยแจ้ง
เป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าเป็นเวลาไม่น้อยกว่า  .......................  วัน 
 
 
 
 



   ข้อ 4  ค่าเช่าและการจ่ายเงิน 
   คู่สัญญาตกลงค่าเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตเป็นระยะเวลา...................... เดือน/ปี  (ตั้งแต่
วันที่…………………………….......................  ถึงวันที่…………..........................................)  เป็นจ านวนเงิน
ทั้งสิ้น…….………………บาท (..............................................................……………………)  ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพ่ิม 
เป็นเงิน…………………บาท (………………………………………….)  ภาษีอากรอ่ืนตลอดจนค่าใช้จ่ายอื่น ๆ แล้ว โดยแบ่ง
ช าระเป็นรายเดือนตามเดือนแห่งปฏิทิน เดือนละ……………..บาท (…………………………………………….………)โดยผู้
เช่าจะช าระค่าเช่าเมื่อได้รับแจ้งค่าใช้บริการ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับการเช่าเรียบร้อยแล้ว 
   การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งบันทึกข้อตกลงนี้ ผู้เช่าจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้เช่า 
ธนาคาร…………………………………………….………..…………ประเภท………………………….……………….…………………..ชื่อ
บัญชี…………………………………………………….……………เลขที่บัญชี……………………………………………………………. 
ทั้งนี้ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอ่ืนใดเกี่ยวกับการโอนที่ธนาคารเรียกเก็บและ
ยินยอมให้มีการเก็บเงินดังกล่าวจากจ านวนเงินโอนในงวดนั้น ๆ 
   ข้อ 5  การตรวจรับ  
        เมื่อถึงก าหนดเวลาที่ผู้ให้เช่าเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต  และให้เช่าใช้บริการ ให้ถือว่าการ
ตรวจรับจะสมบูรณ์ต่อเมื่อผู้เช่าออกหลักฐานการตรวจรับไว้เป็นหนังสือ เพื่อให้ผู้ให้เช่าน ามาเป็นหลักฐาน
ประกอบการขอรับช าระค่าเช่า 
   ข้อ 6  การรับรองคุณภาพ 
  ผู้ให้เช่ารับรองว่าการเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตามบันทึกข้อตกลงนี้  มีคุณสมบัติไม่ต่ า
กว่าที่ก าหนดไว้ตามผนวก 1 
   ข้อ 7  ความรับผิดชอบต่อความเสียหาย 
  ภายใต้เงื่อนไขและระเบียบการก าหนดการเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตามบันทึกข้อตกลง
นี้ ผู้ให้เช่ายอมรับผิดต่อความเสียหายหรือข้อขัดข้องตามสัญญานี้ เว้นแต่กรณีที่เริ่มตกลงเช่าโดยภายในก าหนด
ระยะเวลาเช่าตามบันทึกข้อตกลงนี้  หากการบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตามบันทึกข้อตกลงนี้เกิดช ารุด
บกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ และมิได้เกิดจากการขัดข้องในวงจรการสื่อสาร  หรือ
หน่วยงานที่ให้บริการด้านวงจรสื่อสารจากผู้เช่ามายังผู้ให้เช่า ผู้ให้เช่าจะต้องจัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขให้อยู่ใน
สภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน .............. ชั่วโมง นับแต่ได้รับแจ้งจากผู้เช่าโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใด ๆ ทั้งสิ้น และ
หากเกิน ....................ชัว่โมง  ผู้เช่าขอใช้สิทธิ การปรับตามบันทึกข้อตกลงเช่า ข้อ 12 
   ข้อ 8  การขอเลิกสัญญา(ข้อตกลงเช่า) 
  เมื่อเกิดความเสียหายหรือเหตุขัดข้อง ในการให้บริการ ซึ่งผู้ให้เช่าต้องรับผิดหรือในกรณีผู้ให้
เช่าไม่ปฏิบัติตามบันทึกข้อตกลงเช่าข้อหนึ่งข้อใด  ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา  (ข้อตกลงเช่า) ก่อนครบ
ก าหนดเวลาตามบันทึกข้อตกลงเช่าตาม  ข้อ 3   ได ้
  หากผู้เช่าไม่ช าระค่าเช่าตามก าหนดเบิกตามบันทึกตกลงเช่า ข้อ 4 ผู้ให้เช่ามีสิทธิบอกเลิก
สัญญา  (บันทึกตกลงเช่า)  นี้ได้ 
   ข้อ 9  กรณีสัญญาณขัดข้อง 
  กรณีสัญญาณขัดข้องหรือมีปัญหา และผู้เช่าได้แจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นลายลักษณ์อักษร ผู้ให้
เช่าจะต้องท าการทดสอบและแก้ไขสัญญาณต่าง ๆ  ตามความจ าเป็น เช่นในช่วงที่เป็นวงจรระหว่างผู้เช่าและ
ผู้ให้เช่าเพ่ือให้การเช่าบริการอินเตอร์เน็ต ของผู้เช่าและผู้ให้เช่าอยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดี และเมื่อทดสอบสามารถ 



ใช้การได้แล้ว  ผู้ให้เช่าจะต้องรายงานเป็นลายลักษณ์อักษรให้กับผู้เช่าทราบ นับแต่วันที่สามารถใช้การได้ และ
ต้องไม่เกิน .................. ชั่วโมง  และ หากเกิน ............................ ชั่วโมง ผู้เช่าขอใช้สิทธิการปรับตามบันทึกตกลง
เช่า  ข้อ  12 
   ข้อ 10   การใช้บริการ 
  ผู้เช่าต้องใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตในกิจการของผู้เช่าเองเท่านั้น  และต้องไม่ใช่เพื่อการ
กระท าที่ผิดกฎหมาย  ขัดต่อวัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบใด ๆ ต่อการกระท าของผู้เช่า
ที่ผิดกฎหมาย  ขัดต่อวัฒนธรรม  ประเพณี หรือนอกขอบเขต การให้บริการตามบันทึกตกลงนี้ 
   ข้อ  11  ข้อปฏิบัติในการเช่า 
  ผู้ให้เช่าต้องไม่ให้เช่าวงจรหรือโอนสิทธิบางส่วนหรือทั้งหมดของบริการให้แก่ผู้อ่ืน 

กรณีมีการเปลี่ยนแปลงค่าบริการที่ระบุไว้แล้ว ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้ผู้เช่า
ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า  ……………………..  วัน 

ผู้ให้เช่าจะต้องไม่น าข้อมูลผู้เช่าไปเปิดเผยหรือน าไปใช้ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
   ข้อ 12  ค่าปรับ 
  ในกรณีที่ผู้เช่ามิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญา(บันทึกตกลงเช่า) ตามบันทึกตกลงเช่า ข้อ 9  ผูใ้ห้เช่า
ต้องช าระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.20  ของราคาเช่าใช้บริการตามบันทึกตกลงนี้  นับแต่วันที่
ไม่สามารถให้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้  จนถึงวันที่ผู้เช่าได้ใช้บริการสัญญาณอินเตอร์เน็ตได้ครบถ้วนตาม
บันทึกตกลงเช่า 
  ค่าปรับหรือค่าเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากผู้ให้เช่าตามบันทึกตกลงเช่านี้ ผู้เช่ามีสิทธิที่จะหักจาก
ค่าปรับค่าเช่าบริการที่ค้างจ่ายได้ทันที 
   ข้อ 13  การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย 
  ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามบันทึกตกลงเช่าข้อหนึ่งข้อใด ด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิด
ความเสียหายแก่ผู้เช่าแล้ว ผู้ให้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิง ภายในก าหนดเวลา ………………..  
วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่า 
  ภายในก าหนดระยะเวลาของบันทึกตกลงเช่านี้  หากการเช่าบริการสัญญาณอินเตอร์เน็ต ตาม
บันทึกตกลงเช่านี้เกิดช ารุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานปกติ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดการซ่อมแซม
หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน  ................... วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่าโดยไม่คิด
ค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น 
  เมื่อเกิดความเสียหายหรือเหตุขัดข้องในการให้บริการ ผู้ให้เช่าต้องรับผิด หรือในกรณีผู้ให้เช่าไม่
ปฎิบัติตามบันทึกตกลงเช่าในข้อหนึ่งข้อใด ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิกสัญญา  (บันทึกตกลงเช่า)  ก่อนครบก าหนด ตาม  
ข้อ 3  ได ้
 
 
 
 
 
 
 



  บันทึกตกลงเช่านี้  ท าข้ึนเป็นสองฉบับ  มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจ
ข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว พร้อมทั้งประทับตรา(ถ้ามี) ไว้เป็นส าคัญ ต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้
ฝ่ายละหนึ่งฉบับ 
    ลงชื่อ………………………………………ผู้เช่า 
          (……………………………………..) 
    ลงชื่อ……………………………………….ผู้ให้เช่า 
          (………………………………………) 
    ลงชื่อ……………………………………….พยาน 
          (…………………………………….) 
    ลงชื่อ………………………………………..พยาน 
         (………………………………………) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง TOR หรือข้อเสนอแนะเอกสารประกอบการเช่า/ตรวจรับ 
 

(ให้โรงเรียนจัดท ารายละเอียด TOR  แนบท้ายบันทึกตกลงเช่า) 
 

ผนวก 1 
 

 
สัญญาเช่า ขอบเขตการเช่าอินเตอร์เน็ต/ (TOR) ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย  ดังนี้ 

1. ความเร็วในการ Download และความเร็วในการ Upload 
…………………………………………………………………................................................................... 

2. ระยะเวลาการเช่า 
............................................................................................................................. .......................... 

3. ระยะเวลาการซ่อมบ ารุง กรณีโรงเรียนไม่สามารถใช้งานได้ หากเกินก าหนดเวลาที่โรงเรียนก าหนด 
ต้องมีค่าปรับ
............................................................................................................................... ....................... 

4. กรณีอุปกรณ์เสีย ต้องเปลี่ยนอุปกรณ์ใหม่โดยไม่มีค่าใช้จ่าย 
5. กรณีท่ีโรงเรียนต้องการ Public IP ต้องมีการแจ้งให้โรงเรียนทราบเป็นลายลักษณ์อักษร 
6. ระบุประเภท/ชนิด อินเตอร์เน็ตที่เช่า (เช่น ประเภท..............................ชนิด.................................) 

............................................................................................................. ............................................. 
7. ระบุสื่อสัญญาณการเช่า 

............................................................................................................................. ............................. 
8. มีศูนย์บริการข้อมูลลูกค้า (Call Center)  

 
ข้อควรพิจารณาการตรวจรับการเช่า  ต้องมีรายละเอียดอย่างน้อย ดังนี้ 

1. เอกสารแสดงปริมาณการใช้งานจริงตลอดท้ังเดือนที่เบิกจ่ายงบประมาณ ทั้งการ Download และ
การ Upload  

2. เอกสารประกอบการซ่อมบ ารุง กรณีโรงเรียนไม่สามารถใช้งานได้ ต่อเดือน (เวลา/จ านวนครั้งที่
โรงเรียนแจ้งซ่อม    เวลา/จ านวนครั้งที่มีการซ่อมบ ารุง    เวลา/จ านวนครั้งที่ซ่อมบ ารุงเสร็จ) 

 


