


คูมือผูปฏิบัติงานดานพัสดุ สําหรับ กศน.อําเภอ/เขต

สถาบันพัฒนาการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยภาคเหนือ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ



คูมือผูปฏิบัติงานดานพัสดุ สําหรับ กศน.อําเภอ/เขต – ก

คํานํา
สํานักงาน กศน.เปนองคกรท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหคนไทยไดรับการศึกษาตลอดชีวิตและ

การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําท่ีมีคุณภาพ ไดทุกท่ี ทุกเวลา อยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน เพ่ือใหเกิดสังคม
ฐานความรูและการมีอาชีพอยางยั่งยืน จึงตองมีการจัดสรรงบประมาณในการสงเสริมการศึกษาไปยังหนวยงาน
ตาง ๆ ในสังกัด สํานักงาน กศน. ดังนั้น เพ่ือเปนการสรางมาตรฐานการดําเนินงานดานพัสดุ จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งในการเสริมสรางความรู ความเขาใจ และฝกทักษะในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือปองกันขอผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดข้ึนใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ กศน.อําเภอ/เขต ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานของ กศน.อําเภอ
/เขต ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ซึ่งมีบทบาทหนาท่ีในการสงเสริมสนบัสนุนและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
หลักสูตร สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแกสถานศึกษาในภูมิภาคและภาคีเครือขาย และสํานักงาน กศน. ไดมอบหมาย
ใหสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดําเนินการเสริมสรางความรูใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุของสถานศึกษา
ในระดับอําเภอ/เขต โดยไดจัดทําเอกสารคูมือสําหรับผูปฏิบัติงานเจาหนาท่ีพัสดุ กศน.อําเภอ/เขต ซึ่งมีเนื้อหา
ประกอบดวย 4 หนวย คือ 1) บทบาทและหนาท่ีของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 2) กระบวนการเตรียมการและจัดหา
พัสดุ 3) การซื้อ/การจาง ตามกิจกรรมและภารกิจของ กศน. 4) การควบคุมทรัพยสินและการจําหนาย

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ขอขอบคุณคณะทํางานทุกทานท่ีไดใหความรวมมือในการจัดทําเอกสาร
เลมนี้จนสําเร็จลุลวงดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารเลมนี้จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานพัสดุให
มีความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการตอไป

(นายประเสริฐ หอมดี)
ผูอํานวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ

คูมือผูปฏิบัติงานดานพัสดุ สําหรับ กศน.อําเภอ/เขต – ก

คํานํา
สํานักงาน กศน.เปนองคกรท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหคนไทยไดรับการศึกษาตลอดชีวิตและ

การศึกษาอาชีพเพ่ือการมีงานทําท่ีมีคุณภาพ ไดทุกท่ี ทุกเวลา อยางท่ัวถึงและเทาเทียมกัน เพ่ือใหเกิดสังคม
ฐานความรูและการมีอาชีพอยางยั่งยืน จึงตองมีการจัดสรรงบประมาณในการสงเสริมการศึกษาไปยังหนวยงาน
ตาง ๆ ในสังกัด สํานักงาน กศน. ดังนั้น เพ่ือเปนการสรางมาตรฐานการดําเนินงานดานพัสดุ จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งในการเสริมสรางความรู ความเขาใจ และฝกทักษะในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือปองกันขอผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดข้ึนใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ กศน.อําเภอ/เขต ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานของ กศน.อําเภอ
/เขต ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ซึ่งมีบทบาทหนาท่ีในการสงเสริมสนบัสนุนและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
หลักสูตร สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแกสถานศึกษาในภูมิภาคและภาคีเครือขาย และสํานักงาน กศน. ไดมอบหมาย
ใหสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดําเนินการเสริมสรางความรูใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุของสถานศึกษา
ในระดับอําเภอ/เขต โดยไดจัดทําเอกสารคูมือสําหรับผูปฏิบัติงานเจาหนาท่ีพัสดุ กศน.อําเภอ/เขต ซึ่งมีเนื้อหา
ประกอบดวย 4 หนวย คือ 1) บทบาทและหนาท่ีของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 2) กระบวนการเตรียมการและจัดหา
พัสดุ 3) การซื้อ/การจาง ตามกิจกรรมและภารกิจของ กศน. 4) การควบคุมทรัพยสินและการจําหนาย

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ขอขอบคุณคณะทํางานทุกทานท่ีไดใหความรวมมือในการจัดทําเอกสาร
เลมนี้จนสําเร็จลุลวงดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารเลมนี้จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานพัสดุให
มีความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการตอไป

(นายประเสริฐ หอมดี)
ผูอํานวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ

คูมือผูปฏิบัติงานดานพัสดุ สําหรับ กศน.อําเภอ/เขต – ก

คํานํา
สํานักงาน กศน.เปนองคกรท่ีสงเสริมและสนับสนุนใหคนไทยไดรับการศึกษาตลอดชีวิตและ
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ตาง ๆ ในสังกัด สํานักงาน กศน. ดังนั้น เพ่ือเปนการสรางมาตรฐานการดําเนินงานดานพัสดุ จึงมีความจําเปน
อยางยิ่งในการเสริมสรางความรู ความเขาใจ และฝกทักษะในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้เพ่ือปองกันขอผิดพลาดท่ีอาจ
เกิดข้ึนใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุ กศน.อําเภอ/เขต ซึ่งจะสงผลใหการดําเนินงานของ กศน.อําเภอ
/เขต ใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ซึ่งมีบทบาทหนาท่ีในการสงเสริมสนบัสนุนและพัฒนาคุณภาพทางวิชาการ
หลักสูตร สื่อเทคโนโลยี นวัตกรรมทางการศึกษา บุคลากรและระบบขอมูลสารสนเทศท่ีเก่ียวกับการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยแกสถานศึกษาในภูมิภาคและภาคีเครือขาย และสํานักงาน กศน. ไดมอบหมาย
ใหสถาบัน กศน.ภาคเหนือ ดําเนินการเสริมสรางความรูใหแกเจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานดานพัสดุของสถานศึกษา
ในระดับอําเภอ/เขต โดยไดจัดทําเอกสารคูมือสําหรับผูปฏิบัติงานเจาหนาท่ีพัสดุ กศน.อําเภอ/เขต ซึ่งมีเนื้อหา
ประกอบดวย 4 หนวย คือ 1) บทบาทและหนาท่ีของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ 2) กระบวนการเตรียมการและจัดหา
พัสดุ 3) การซื้อ/การจาง ตามกิจกรรมและภารกิจของ กศน. 4) การควบคุมทรัพยสินและการจําหนาย

สถาบัน กศน.ภาคเหนือ ขอขอบคุณคณะทํางานทุกทานท่ีไดใหความรวมมือในการจัดทําเอกสาร
เลมนี้จนสําเร็จลุลวงดวยดี และหวังเปนอยางยิ่งวาเอกสารเลมนี้จะเปนประโยชนตอการดําเนินงานดานพัสดุให
มีความถูกตอง โปรงใส ตรวจสอบได เกิดประโยชนสูงสุดตอทางราชการตอไป

(นายประเสริฐ หอมดี)
ผูอํานวยการสถาบัน กศน.ภาคเหนือ
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คูมือผูปฏิบัติงานดานพัสดุ สําหรับ กศน.อําเภอ/เขต

สาระสําคัญ คูมือผูปฏิบัติงานดานพัสดุ สําหรับ กศน.อําเภอ/เขตเปนคูมือสําหรับใหผูปฏิบัติงาน
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2. เพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุสามารถนําความรูท่ีไดรับไปปฏิบัติไดอยางถูกตองตาม
ข้ันตอนกระบวนการตามระเบียบพัสดุ

ขอบขายเนื้อหา 1. บทบาทและหนาท่ีของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
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3.3 งานจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

4. การควบคุมทรัพยสินและการจําหนาย
4.1 การเก็บรักษา
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คําแนะนําการใช
คูมือผูปฏิบัติงานดานพัสดุ สําหรับ กศน.อําเภอ/เขต

คูมือผูปฏิบัติงานดานพัสดุ สําหรับ กศน.อําเภอ/เขต จัดทําข้ึนเพ่ือใหผูปฏิบัติงานดานพัสดุและ
ผูท่ีเก่ียวของมีความรู ความเขาใจ ในภารกิจท่ีรับผิดชอบมากข้ึน ท้ังนี้ไดนําเสนอระเบียบ ขอกฎหมายผังข้ันตอน
การทํางาน รายละเอียดข้ันตอนการดําเนินงาน ตัวอยางเอกสารและแบบฟอรมท่ีเก่ียวของกับการดําเนินงาน
พัสดุ เพ่ืออํานวยความสะดวกแกผูปฏิบัติงานดานพัสดุ เนื้อหาประกอบดวย 4 หนวย ไดแก

หนวยท่ี 1 บทบาทและหนาท่ีของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ
หนวยท่ี 2 กระบวนการเตรียมการและจัดหาพัสดุ
หนวยท่ี 3 การซื้อ/การจาง ตามกิจกรรม และภารกิจของ กศน.
หนวยท่ี 4 การควบคุมทรัพยสินและการจําหนาย

เพ่ือใหการใชคูมือเกิดประโยชนสูงสุดตอผูปฏิบัติงานและผูท่ีเก่ียวของ จึงชี้แจงเพ่ิมเติมดังนี้
1. ศึกษาและทําความเขาใจเนื้อหาใหครบทุกหนวย เพ่ือสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางถูกตอง
2. เนื้อหาในคูมือเลมนี้นอกจากเปนระเบียบขอกฎหมายแลวยังไดนําเสนอกรณีตัวอยาง

จากประสบการณของผูปฏิบัติและผูรับผิดชอบโดยตรงซึ่งสามารถนําไปเปนแนวปฏิบัติได
3. ในเอกสารคูมือมีตัวอยางแบบฟอรมการดําเนินงานตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย

การพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเตมิ ซึ่ง กศน.อําเภอ/ เขต สามารถปรับใชใหเหมาะสมกับ
ระบบงานของสถานศึกษาได
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หนวยที่ 1
บทบาทและหนาที่ของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ

คุณลักษณะของผูปฏิบัติงานพัสดุในหนวยงานภาครัฐ ซึ่งหมายถึง ผูมีอํานาจหนาท่ีดําเนินการ
เก่ียวกับการจัดทําเอง การซื้อ การจาง การจางท่ีปรึกษา การจางออกแบบและควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน
การเชา การควบคุม การจําหนายและการดําเนินการอ่ืน ๆ ท่ีกําหนดไวในกฎหมายระเบียบและขอบังคับวาดวย
การพัสดุ ความสํานึกในการปฏิบัติงานและการพัฒนาดานพัสดุในหนวยงานของรัฐ จึงเห็นสมควรกําหนดใหมี
คุณธรรม จริยธรรมและจรรยาบรรณของผูปฏิบัติงานดานพัสดุ เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัตินอกจากการ
ประพฤติปฏิบัติตามจรรยาบรรณท่ีหนวยงานของรัฐแตละแหงไดกําหนดไวแลวดวยดังนี้

1. วางตัวเปนกลางในการดําเนินการเก่ียวกับพัสดุ
2. ปฏิบัติหนาท่ีดวยจิตสํานึกและดวยความโปรงใส สามารถใหผูท่ีเก่ียวของตรวจสอบไดทุกเวลา
3. มีความมุงม่ันในการท่ีจะพัฒนาตนเอง และพัฒนางานโดยเรียนรูถึงเทคนิควิทยาการใหมๆ

เพ่ิมเติมอยูเสมอ และนํามาใชปฏิบัติงานใหรวดเร็วมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลดียิ่งข้ึน
4. ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดถือกฎหมาย กฎระเบียบปฏิบัติของทางราชการอยางเครงครัด
5. ดําเนินการใหมีการใชจายเงิน และทรัพยสินของหนวยงานอยางประหยัด คุมคา และใหเกิด

ประโยชนสูงสุด
6. คํานึงถึงประโยชนของหนวยงานและประโยชนของราชการเปนหลัก
7. ปฏิบัติงานรวมกับผูบังคับบัญชาและผูรวมงานดวยความเอาใจใส โดยใหความชวยเหลือใน

เรื่องใหความคิดเห็นตามหลักวิชาการ แกไขปญหารวมกัน และการพัฒนางาน
8. ไมเรียกรับ หรือยอมรับทรัพยสินหรือผลประโยชนอยางใดท้ังโดยตรงและโดยออมจากผูขาย

ผูรับจาง หรือผูมีสวนเก่ียวของท่ีเขามามีนิติสัมพันธกับทางราชการเก่ียวกับการพัสดุเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืนโดย
มิชอบ

9. ปฏิบัติตอผูขาย ผูรับจาง หรือผูมีสวนเก่ียวของท่ีเขามามีนิติสัมพันธกับทางราชการเก่ียวกับ
การพัสดุ รวมถึงการรับฟงผูมารองเรียน รองทุกข ดวยความเปนธรรม เอ้ือเฟอ มีน้ําใจ แตท้ังนี้การปฏิบัติ
ดังกลาวตองไมเปนปฏิปกษตอการแขงขันอยางเสรีและเปนธรรม

10. ใหความรวมมือกับทุกฝายในการเสริมสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ีผูเก่ียวของ
กับงานดานพัสดุ ใหสามารถพัฒนางานจนเปนท่ียอมรับโดยท่ัวไปวาเปนวิชาชีพเฉพาะสาขาหนึ่ง

11. ผูบังคับบัญชาดานพัสดุพึงใชดุลพินิจในการปฏิบัติงานและในการสงเสริม สนับสนุนการให
คําปรึกษา คําแนะนํา และรับฟงความคิดเห็นของผูปฏิบัติงานอยางมีเหตุผล

12. ผูบังคับบัญชาดานพัสดุพึงควบคุม ตรวจสอบ และกําชับใหผูปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณอยางเครงครัด ในกรณีท่ีพบวามีการประพฤติไมเปนไปตามจรรยาบรรณนี้ใหดําเนินการควรแกกรณี
เพ่ือใหมีการดําเนินการใหถูกตองตามจรรยาบรรณตอไป
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บทบาทและหนาที่

ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ หมายถึง ผูท่ีมีสวนเก่ียวของกับการบริหารจัดการพัสดุ เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญท่ี
จะทําใหกลไกของการบริหารจัดการพัสดุขับเคลื่อนไปในทิศทางท่ีควรจะเปน ดังนั้น ผูท่ีเก่ียวของกับการบริหาร
พัสดุ ควรจะเขาใจบทบาทหนาท่ีของตนรวมถึงบทบาทของหนวยงานของตนเองใหชัดเจนเพ่ือจะปฏิบัติหนาท่ี
ปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับบทบาทและหนาท่ีของตนเองและหนวยงานไดอยางไมมีขอผิดพลาดหรือผิดพลาดนอย
ท่ีสุด

ผูมีสวนเก่ียวของกับการบริหารจัดการพัสดุจะแยกออกไดเปน 2 ลักษณะ คือ ผูท่ีมีสวนเก่ียวของโดยตรง
ไดแก ผูปฏิบัติงานในสายงานหรืออยูในตําแหนงท่ีจะตองทําหนาท่ีเก่ียวกับการพัสดุโดยตรง เชน เจาหนาท่ีพัสดุ
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ และหัวหนาสวนราชการ เปนตน รวมถึงผูท่ีไดรับมอบหมายใหดํารงตําแหนงหรือ
มอบหมายใหมีหนาท่ีดังกลาวและผูมีสวนเก่ียวของโดยออม ไดแก ผูท่ีมิไดดํารงตําแหนงเก่ียวกับการพัสดุ แต
ไดรับมอบหมายใหเปนกรรมการตาง ๆ เปนผูตรวจสอบพัสดุประจําป เปนตน ซึ่งจะยกตัวอยางบทบาทของผูท่ี
เก่ียวของโดยตรงในตําแหนงสําคัญ ๆ ดังนี้

1. เจาหนาท่ีพัสดุ

เจาหนาท่ีพัสดุ หมายถึง ผูซึ่งดํารงตําแหนงท่ีมีหนาท่ีเก่ียวกับการพัสดุหรือไดรับแตงตั้งจากหัวหนา
สวนราชการใหมีหนาท่ีหรือปฏิบัติหนาท่ีเก่ียวกับการพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เจาหนาท่ีพัสดุเปนผูท่ีมีความสําคัญอยางยิ่งเนื่องจากเปนจุดเริ่มตนและสิ้นสุดของ
กระบวนการบริหารจัดการพัสดุ ตั้งแตเริ่มตนการจัดหาจนถึงการจําหนายพัสดุออกไปจากบัญชีหรือทะเบียน
มีหนาท่ีท่ีสําคัญสรุปได ดังนี้

1.1 จัดทํารายงานขอซื้อขอจาง
1.2 จัดทํารายงานขอแลกเปลี่ยนและจัดทํารายงานการเชา
1.3 ติดตอตกลงกับผูขายหรือผูรับจางกรณีดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา
1.4 จัดทําเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคา รวมถึงการสงเอกสารดังกลาวไปเผยแพรตาม

ขอกําหนดของระเบียบ
1.5 รับมอบพัสดุจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการตรวจการจางและจัดทํารายงาน

เสนอหัวหนาสวนราชการ
1.6 ลงบัญชีวัสดุหรือทะเบียนครุภัณฑเพ่ือควบคุมและเก็บรักษาพัสดุท่ีไดมา
1.7 จําหนายพัสดุออกจากบัญช/ีทะเบียนเม่ือไดมีการจําหนายพัสดุนั้นเรียบรอยแลว

2. หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ หมายถึงหัวหนาหนวยงานระดับกองหรือเทียบเทาท่ีปฏิบัติงานในสายงานท่ี
เก่ียวกับการพัสดุตามท่ีองคกรกลางในการบริหารงานบุคคลกําหนดหรือดํารงตําแหนงอ่ืนท่ีไดรับการแตงตั้งจาก
หัวหนาสวนราชการ มีหนาท่ีท่ีสําคัญสรุปได ดังนี้
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2.1 ลงนามในใบสั่งซื้อ สั่งจางในการจัดหาโดยวิธีตกลงราคา
2.2 เก็บรักษาซองสอบราคาเพ่ือสงมอบตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
2.3 ควบคุมดูแลการจัดทําเอกสารสอบราคาหรือประกวดราคาและการเผยแพรเอกสารดังกลาว
2.4 รวบรวมความเห็นเสนอคณะกรรมการดําเนินการจัดซื้อจัดจางคณะตาง ๆ และเสนอ

ความเห็นเพ่ือประกอบการพิจารณาของหัวหนาสวนราชการ

3. หัวหนาสวนราชการ

หัวหนาสวนราชการ หมายถึง อธิบดีหรือหัวหนาสวนราชการท่ีเรียกชื่ออยางอ่ืนและมีฐานะเปน
นิติบุคคล สําหรับสวนภูมิภาค ไดแก ผูวาราชการจังหวัด หรือผูไดรับมอบอํานาจ ท้ังนี้ ผูอํานวยการ กศน.
อําเภอ/เขต มีอํานาจในการดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การแตงตั้งเจาหนาท่ี
การใหความเห็นชอบการทําสัญญาและหลักประกัน การรับทราบผลการดําเนินการตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี
489/2551 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2551 เรื่อง มอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ และผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
ปฏิบัติราชการแทน มีอํานาจหนาท่ีท่ีสําคัญสรุปได ดังนี้

3.1 แตงตั้งหรือมอบหมายใหเจาหนาท่ีคนใดคนหนึ่งหรือหลายคนซึ่งไมไดทําหนาท่ีเก่ียวกับ
การพัสดุในสายงานท่ีองคกรกลางบริหารงานบุคคลกําหนด  ใหมีหนาท่ีปฏิบัติงานเก่ียวกับการจัดหาในฐานะ
เจาหนาท่ีพัสดุหรือหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

3.2 ใหความเห็นชอบรายงานขอซื้อหรือขอจางของเจาหนาท่ีพัสดุและรายงานการขอคัดเลือกผู
มีคุณสมบัติเบื้องตนในการซื้อและการจาง

3.3 แตงตั้งคณะกรรมการตาง ๆ เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีตามระเบียบรวมท้ังพิจารณากําหนด
ระยะเวลาและพิจารณาการขยายเวลาในการดําเนินงานของคณะกรรมการตาง ๆ

3.4 แตงตั้งผูควบคุมงาน ท่ีปรึกษา ผูควบคุมการจัดทําเองและคณะกรรมการตรวจการ
ปฏิบัติงานสําหรับการจัดทําเอง

3.5 พิจารณาผลการดําเนินการจัดหาโดยวิธีสอบราคา วิธีประกวดราคาและวิธีพิเศษ
3.6 สั่งซื้อหรือจางโดยวิธีสอบราคา วิธีประกวดราคาและวิธีพิเศษ ภายในวงเงินการซื้อการจาง

ครั้งหนึ่งไมเกิน 500,000 บาท
3.7 ลงนามในสัญญาหรือขอตกลงในการจัดหาประเภทตาง ๆ รวมถึงการสั่งงดหรือลดคาปรับ

การขยายเวลาทําการตามสัญญา การสั่งแกไขสัญญาและการบอกเลิกสัญญา
3.8 เสนอความเห็นการพิจารณาลงโทษบุคคลเปนผูท้ิงงานใหปลัดกระทรวงเจาสังกัด พิจารณา
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หมายเหตุ 1. ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ/เขต มีอํานาจในการจัดหาพัสดุ
การจัดทําเอง การเชา การซื้อ และการจาง จากเงินงบประมาณ
ทุกงบและเงินนอกงบประมาณ ดังนี้
1.1 วิธีตกลงราคาในวงเงินครั้งหนึ่งไมเกิน 100,000.- บาท
1.2 วิธีสอบราคา วงเงินครั้งหนึ่งเกิน 100,000.- แตไมเกิน

500,000.- บาท
1.3 วิธีพิเศษ วงเงินครัง้หนึ่งเกิน 100,000.- แตไมเกิน

500,000.- บาท
1.4 วิธีประกวดราคาวงเงินครัง้หนึ่งเกิน 100,000.- แตไมเกิน

500,000.- บาท
ตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 111/2558 ลง

วันท่ี 19 มกราคม 2558 เรื่อง ยกเลิกคําสั่งมอบอํานาจและมอบ
อํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน

2. ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ/เขต จะตองแตงตั้งตัวเองเปนหัวหนา
เจาหนาท่ีพัสดุ ในกรณีไมมีขาราชการอยูในสังกัด กศน.อําเภอ

จริยธรรมของเจาหนาที่พัสดุ
การปฏิบัติงานดานพัสดุ เปนงานท่ีมีบทบาทสําคัญตอองคกรและสังคม ผูปฏิบัติงานดานพัสดุ จึง

ควรสรางศรัทธาในวิชาชีพ  ทําตนใหเปนตัวอยางแกผูรวมอาชีพ เนื่องจากการจัดหาพัสดุจะตองมีความเก่ียวของ
กับบุคคลหลายฝาย ไดแก ผูขายหรือผูรับจางซึ่งมีจํานวนมากรายในการประมูลโครงการแตละครั้ง มีการ
ไดเปรียบ เสียเปรียบในระหวางผูประมูล มีการสูญเสียผลประโยชนทางการคาระหวางคูแขงขันกันในการประมูล
โครงการ เจาหนาท่ีพัสดุจึงตองมีจริยธรรมในการปฏิบัติงาน

หนวยงานราชการเปนผูใชอํานาจบริหารของรัฐภายใตกฎหมาย เพ่ือใหสังคมมีความเปนอยูอยาง
สันติ มีความสุขสงบรวมกัน ปกปองคุมครองผลประโยชนของทางราชการ ใหความยุติธรรมเสมอภาค ปองกัน
การเอารัดเอาเปรียบ ไมใหมีการนําเอาอํานาจรัฐไปใชในทางมิชอบ เปดโอกาสใหมีสวนรวมในการแสดงความ
คิดเห็น มีการแขงขันราคาท่ีสมบูรณ มีการเปดเผยขอมูล เพ่ือประโยชนแกผูท่ีตองติดตอสัมพันธกับทางราชการ
ดังนั้น เจาหนาท่ีพัสดุจึงควรมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานการจัดซื้อจัดจาง ดังนี้

1. ดําเนินการจัดซื้อจัดจางอยางตรงไปตรงมา ดวยความซื่อสัตยและเปนธรรม
2. ปฏิบัติหนาท่ีตามกฎ ระเบียบ กฎหมาย ท่ีกําหนดไวและเก่ียวของอยางเครงครัด
3. ละเวนการรับสินบน คาการจางวาน ในการอํานวยความสะดวกแกผูมาติดตอ
4. ละเวนการใหความรวมมือ สนับสนุนการกระทําของผูขาย/ผูรับจางท่ีมีเจตนาทําการทุจริตไม

วาทางใด ๆ แมจะไมผิดกฎหมายก็ตาม แตเปนการทําใหผูอ่ืนหรือคูแขงขันเสียเปรียบ
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5. ละเวนการรับของขวัญ ของรางวัล ของกํานัลใด ๆ จากผูขาย/ผูรับจาง พึงระลึกไวเสมอวา
การแสดงไมตรีจิตดวยการปฏิบัติตามกฎหมาย การมีน้ําใจและการปฏิบัติตามหนาท่ียอมเปนการเหมาะสมและ
เพียงพอแลว

6. ใหความรวมมือในการปฏิบัติหนาท่ี  เสียสละและใหความชวยเหลือในดานท่ีเปนประโยชนตอ
สังคมและชุมชนอยางแทจริง เชน การบริจาคสิ่งของ/ปจจัยตาง ๆ ตามความเหมาะสมและจําเปน

7. มีทัศนคติท่ีถูกตองและมีความศรัทธาตอองคกรอยางแทจริง

แนวทางการปฏิบัติงานของเจาหนาที่พัสดุ
กรมบัญชีกลางไดดําเนินการพัฒนาระบบจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส (e-GP) ระยะท่ี 2

เพ่ิมเติมจากระบบ (e-GP) ระยะท่ี 1 โดยครอบคลุมทุกกระบวนการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการอิเล็กทรอนิกส
ตลอดจนครอบคลุมวิธีการจัดซื้อจัดจางท้ังหมด 12 วิธี และมีการเชื่อมโยงกับระบบภายนอกอ่ืนๆ อาทิ เชื่อมโยง
กับระบบของธนาคาร และระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (Government Fiscal
Management Information System : GFMIS)

การเช่ือมโยงขอมูลจากระบบ e-GP ระยะท่ี 2 ไปยังระบบ GFMIS Web Online ถือปฏิบัติ
ตามเรื่องท่ีเก่ียวของ ดังนี้

1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค. 0409.3/ว 403 ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2555 เรื่อง
การเชื่อมโยงขอมูลระบบ e-GP ระยะท่ี 2 ไปยังระบบ GFMIS Web Online

2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค. 0421.4/ว 26 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2556 เรื่อง
การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP และระบบ GFMIS เพ่ือรองรับมาตรการเรงรัดเบิกจาย

3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ท่ี กค. 0421.4/ว 37 ลงวันท่ี 4 กุมภาพันธ 2558 เรื่อง การพัฒนา
ปรับปรุงระบบ e-GP เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับมาตรการเรงรัดเบิกจาย

4. กําหนดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหนวยงานของรัฐท่ีรับจัดสรรเงินงบประมาณตอง
ดําเนินการบันทึกขอมูลการจัดซื้อจัดจางในระบบ e-GP ระยะท่ี 2 เพ่ือใหสามารถเชื่อมโยงขอมูลจากระบบ
e-GP ระยะท่ี 2 ไปยังระบบ GFMIS Web Online โดยใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2555 เปนตนไป

5. เจาหนาท่ีพัสดุ ควรเขารับการอบรมทุกครั้งในเรื่องการเชื่อมโยงขอมูลจากระบบ e-GP กับ
ระบบ GFMIS Web Online ซึ่งคลังจังหวัดดําเนินการจัดอบรมใหอยางสมํ่าเสมอถามีการเปลี่ยนแปลงระบบ

6. เจาหนาท่ีพัสดุ ตองตรวจสอบหนังสือราชการ แนวทางการดําเนินการในชวงเวลาท่ีระบบ
e-GP ไมสามารถปฏิบัติงานได ซึ่งกรมบัญชีกลางจะแจงแนวทางปฏิบัติในระบบ e-GP และเตรียมชองทางในการ
เผยแพรขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐผานทางเว็บไซต www.cgd.go.th facebookcgd และ facebook e-GP
เปนตน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติงานไดอยางตอเนื่อง
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หนวยที่ 2
กระบวนการเตรียมการและจัดหาพัสดุ

การซื้อ/การจาง
“การซ้ือ” หมายความวา การซื้อพัสดุทุกชนิดท้ังท่ีมีการติดตั้งทดลอง และบริการท่ีเก่ียวเนื่อง

อ่ืน ๆ แตไมรวมถึงการจัดหาพัสดุในลักษณะของการจาง

ท้ังนี้ มีขอสังเกตวา ความหมายของการซื้อดังกลาว เปนความหมายท่ีใชในการปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 เทานั้น แตในความหมายหรือระเบียบอ่ืน เชน ประมวล
รัษฎากร อาจจะมีความหมายท่ีแตกตางออกไปในรายละเอียด

“การจาง” ในท่ีนี้ ใหหมายความถึงการจางทําของ และการรับขนตามประมวลกฎหมายแพงและ
พาณิชย และการจางเหมาบริการ แตไมรวมถึงการจางลูกจางของสวนราชการตามระเบียบของกระทรวงการคลัง
การรับขนในการเดินทางไปราชการตามระเบียบวาดวยการเดินทางไปราชการ การจางท่ีปรึกษา การจาง
ออกแบบและควบคุมงาน และการจางแรงงานตามประมวลกฎหมายแพงและพาณิชย

การซ้ือ/การจางตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไข
เพิ่มเติม มีวิธีการดําเนินการจําแนกเปน 6 วิธี ดังนี้

1. การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไมเกิน
100,000.- บาท

2. การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
100,000.- บาท แตไมเกิน 2,000,000.- บาท

3. การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคา ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน
2,000,000.- บาท

4. การซื้อหรือการจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 100,000.-
บาท และมีเหตุความจําเปนในกรณีหนึ่งกรณีใดตามท่ีระเบียบกําหนดไว

5. การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ ไดแก การซื้อ/การจางจากสวนราชการ หนวยงานของรัฐ
ซึ่งเปนผูผลิตหรือทํางานจางนั้นเอง และนายกรัฐมนตรีอนุมัติใหซื้อหรือจาง หรือมีกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี
กําหนดใหซื้อหรือจางและกรณีนี้ใหรวมถึงหนวยงานอ่ืนท่ีมิใชหนวยงานของรัฐดวย

6. การซื้อหรือการจางโดยวิธีประกวดราคาดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส (e-Auction) ไดแก
การซื้อหรือการจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาตั้งแต 2,000,000.- บาท ข้ึนไป



คูมือผูปฏิบัติงานดานพัสดุ สําหรับ กศน.อําเภอ/เขต - 8

ท้ังนี้  กศน.อําเภอ/เขต ซึ่งไดรับมอบอํานาจตามคําสั่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 111/2558 เรื่อง ยกเลิกคําสั่งมอบอํานาจและ
มอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน ลงวันท่ี 19
มกราคม พ.ศ.2558 และมอบอํานาจใหผูอํานวยการศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต ผู อํานวยการสถาบันการศึกษา
ทางไกล ปฏิบัติราชการแทน ในเรื่องการจัดหาพัสดุ การจัดทําเอง การเชา
การซื้อและการจาง จากเงินงบประมาณทุกงบ เงินนอกงบประมาณ โดยการ
ดําเนินการใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือใหเปนไปตามระเบียบ คําสั่งท่ีเก่ียวของ
อยางเครงครดั ดังนี้

1. วิธีตกลงราคา

 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 19 ขอ 22 และ
ขอ 39
 การซื้อหรือการจางโดยวิธีตกลงราคา ไดแก การซื้อ/การจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาไมเกิน 100,000.- บาท

2. วิธีสอบราคา

 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 20 ขอ 22
และขอ 40 ถึง ขอ 43
 การซื้อหรือการจางโดยวิธีสอบราคา ไดแก การซื้อ/การจางครัง้หนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 100,000.- บาท

แตไมเกิน 500,000.- บาท

3. วิธีประกวดราคา

 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 21 และขอ 44
ถึง ขอ 56
 การซื้อหรือการจางโดยวิธปีระกวดราคา ไดแก การซื้อ/การจางครั้งหนึ่ง ซึ่งมีราคาเกิน 100,000.- บาท

แตไมเกิน 500,000.- บาท
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4. วิธีพิเศษ
 ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 23 ขอ 24 และ

ขอ 57 ถึง ขอ 58
 การซื้อ/การจาง ครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000.- บาท โดยใหกระทําไดเฉพาะกรณีหนึ่งกรณีใด

ดังตอไปนี้

4.1 การซ้ือโดยวิธีพิเศษ

การซ้ือโดยวิธีพิเศษ ไดแก การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000.- บาท แตไมเกิน 500,000.-
บาท

1) เปนพัสดุท่ีขายทอดตลาด โดยสวนราชการ หนวยงานตามกฎหมายวาดวยระเบียบบริหาร
ราชการทองถ่ิน หนวยงานอ่ืนซึ่งกฎหมายบัญญัติใหมีฐานะเปนราชการบริหารสวนทองถ่ิน รัฐวิสาหกิจ องคการ
คาระหวางประเทศ หรือหนวยงานของตางประเทศ

2) เปนพัสดุท่ีตองซื้อเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ
3) เปนพัสดุเพ่ือใชในราชการลับ
4) เปนพัสดุท่ีมีความตองการใชเพ่ิมข้ึนในสถานการณท่ีจําเปนหรือเรงดวน หรือเพ่ือประโยชน

ของสวนราชการ และจําเปนตองซื้อเพ่ิม (Repeat Order)
5) เปนพัสดุท่ีจําเปนตองซื้อโดยตรงจากตางประเทศ หรือดําเนินการโดยผานองคการคาระหวาง

ประเทศ
6) เปนพัสดุท่ีโดยลักษณะของการใชงานหรือมีขอจํากัดทางเทคนิคท่ีจําเปนตองระบุยี่หอเปนการ

เฉพาะ ซึ่งหมายรวมถึงอะไหลรถประจําตําแหนง หรือยารักษาโรคท่ีไมตองจัดซื้อตามชื่อยาสามัญในบัญชียาหลัก
แหงชาติ ตามขอ 60

7) เปนพัสดุท่ีเปนท่ีดินและสิ่งกอสรางท่ีจําเปนตองซื้อเฉพาะแหง
8) เปนพัสดุท่ีดําเนินการซื้อโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี (ความในขอนี้แกไขเพ่ิมเติมในขอ 11 แหง

ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2539)

4.2 การจางโดยวิธีพิเศษ

การจางโดยวิธีพิเศษ ไดแก การจางครั้งหนึ่งราคาเกิน 100,000.- บาท แตไมเกิน 500,000.- บาท

1) เปนงานท่ีตองจางชางผูมีฝมือโดยเฉพาะ หรือผูมีความชํานาญพิเศษ
2) เปนการจางงานซอมพัสดุท่ีจําเปนตองถอดตรวจใหทราบความชํารุดเสียหายเสียกอนจึงจะ

ประมาณคาซอมได เชน งานจางซอมเครื่องจักร เครื่องมือกล เครื่องยนต เครื่องไฟฟา หรือเครื่องอิเล็กทรอนิกส
เปนตน

3) เปนงานท่ีตองการจางโดยเรงดวน หากลาชาอาจจะเสียหายแกราชการ
4) เปนงานท่ีตองปกปดเปนความลับของทางราชการ
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5) เปนงานท่ีจําเปนตองการจางเพ่ิมในสถานการณท่ีจําเปน หรือเรงดวน หรือเพ่ือประโยชนของ
สวนราชการ และจําเปนตองจางเพ่ิม (Repeat Order)

6) เปนงานท่ีไดดําเนินการจางโดยวิธีอ่ืนแลวไมไดผลดี (ความในขอนี้ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ 11
แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับท่ี 3) พ.ศ. 2539)

ท้ังนี้ กศน.อําเภอ/เขต ไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการซื้อ/การจาง ตามระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ได 4 วิธี ซึ่งในคูมือเลมนี้จะยกตัวอยางเพียง 3 วิธี โดยมีผังกระบวนการข้ันตอน
การซื้อ/การจางท้ัง 3 วิธี ดังนี้

ขอควรระวัง การซื้อ/การจาง โดยวิธีพิเศษ เหตุผลตองสอดคลองกับขอเท็จจริง
การใชงานและเบิกจายเงินงบประมาณ
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ผังกระบวนการข้ันตอนการซื้อ/การจาง 3 วิธี

1. ข้ันตอนการซ้ือ/การจาง โดยวิธีตกลงราคา

1.1 ผังข้ันตอนการซ้ือ/การจาง กรณีซ้ือ/จาง ครั้งหนึ่งไมเกิน 5,000.- บาท

ผังกระบวนการ วิธีปฏิบัติ/ระยะเวลา รายละเอียด/ขอสังเกต
- บันทึกขอความแสดง

ความจํานงขอใช
พัสดุ เสนอผาน
หัวหนากลุมงาน
เสนอ ผอ.กศน.
อําเภอ/เขต อนุมัติ
ตามวงเงินที่ไดรับ
มอบอํานาจ

- เหตุผลและความจาํเปนตองซื้อ/จาง
- รายละเอียดพัสดุที่ขอซื้อ/จาง
- กําหนดเวลาที่ตองการใช

- คํานึงถึงประโยชน
ของทางราชการ
เปนหลัก

- เปรียบเทียบกับ
ราคาที่ซื้อ/จาง คร้ัง
กอน

- ติดตอผูขาย/ผูรับจาง เพื่อเสนอราคา
- ระบุกําหนดราคาการยืนราคา
- ระบุกําหนดเวลาการสงงาน

- บันทึกขอความ
เสนอผานหัวหนา
เจาหนาที่พสัดุ เสนอ
ผอ.กศน.อําเภอ/เขต
เพื่อใหควาเห็นชอบ

- รายงานขอซื้อ/จาง ขอความเห็นชอบ
- เสนอแตงตั้งคณะกรรมตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจ

รับพัสดุ

- บันทึกขอความเสนอ
ผานหัวหนา
เจาหนาที่พสัดุ เสนอ
ผอ.กศน.อําเภอ/เขต
อนุมัติตามวงเงนิที่
ไดรับมอบอํานาจ

- รายงานผลการพิจารณาซื้อ/จาง
- เสนอความเห็นชอบตอ ผอ.กศน.อําเภอ/เขต

เพื่อสั่งการผานหัวหนาเจาหนาที่พัสดุ

รายงานความตองการ
(ขออนุมัติหลักการ)

รายงานขอความเห็นชอบ (ขอ 27)

ขออนุมัติซื้อ/จาง
(ขอ65)

ผอ.กศน.อําเภอเห็นชอบ (ขอ 29)

เสนอราคา/ตอรองราคา (ขอ 39)
(ใบเสนอราคา)
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หมายเหตุ วิธีตกลงราคาการซื้อ/การจาง ตั้ งแต 5,000.- บาท ไม เ กิน
100,000.- บาท ตองเขาระบบ e-GP โดยวิธีตกลงราคา เจาหนาท่ี
พัสดุตองตรวจสอบวาเปนผูคาภาครัฐหรือไม หากไมเปน ผูคา
สามารถสมัครในระบบ e-GP ได วิธีตรวจสอบใหนําหมายเลขบัตร
ประจําตัวประชาชนหรือหมายเลขผูเสียภาษีของผูคามาตรวจสอบ
ในระบบ e-GP

ผังกระบวนการ วิธีปฏิบัติ/ระยะเวลา รายละเอียด/ขอสังเกต
- ออกใบสั่งซื้อ/สั่งจาง - สั่งซื้อ/จาง

- บริหารสัญญา (กรณีทาํสัญญา)

- ใบสงของ ใบวางบิล
ใบแจงหนี้

- ผูขาย/ผูรับจาง สงมอบพสัดุ

- ทําใบตรวจรับพสัดุ
ใหคณะกรรมการ
ตรวจรับ/ผูตรวจรับ
พัสดุลงนาม

- ตรวจรับพัสดุ
- แจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ผูตรวจรับ

พัสดุ

- บันทึกขอความเสนอ
ผานหัวหนา
เจาหนาที่พสัดุเสนอ
ผอ.กศน.อําเภอ/เขต

- ทําทะเบยีนคุมพัสดุ
- ทําใบเบิกพัสดุ
- ทําหนังสือแจง

สํานักงาน กศน.
จังหวัด

- เสนอ ผอ.กศน.อําเภอ/เขต เพื่อทราบ
ผลการตรวจรับและอนุมัติการเบิกเงิน

- ลงบัญชีควบคุมพสัดุ
- เจาของงาน เบิกพัสดุไปใช
- ทําหนังสือเพื่อขอเบิกเงินงบประมาณ นาํสง

สํานักงาน กศน.จงัหวัด

ใบสั่งซื้อ/จาง (ขอ 133)

สงมอบพัสดุ

ตรวจรับ

เบิก-จาย
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1.2 ผังข้ันตอนการซ้ือ/การจาง กรณีซ้ือ/จาง ครั้งหนึ่งตั้งแต 5,000.- บาท ไมเกิน 100,000 บาท ตอง
จัดซ้ือ/จัดจาง ผานระบบ e-GP

กระบวนการ วิธีปฏิบัติ/ระยะเวลา รายละเอียด/ขอสังเกต
- ผานระบบอินเตอรเน็ต

-จัดทําในระบบ e-GP -ความตองการ
-คุณลักษณะเฉพาะของสิ่งของ
-ขอบเขตของงานจางท่ัวไป
-ขอบเขตของงานจาง

- จัดทํารายงานการซื้อ/การจางและแตงตั้ง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดใุนระบบ e-GP
- หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ ผานรายงานขอซื้อขอ
จาง
- ผอ.กศน.อําเภอ/เขต เห็นชอบใหดําเนินการ/
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- บันทึกเลขท่ีและวันท่ีของเอกสารและคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ในระบบ
e-GP

-บันทึกราคาของผูเสนอราคา ในระบบ e-GP -เจาหนาท่ีพัสดตุกลงราคากับ
ผูขาย/ผูรับจางโดยตรง
- สรุปปรับราคา

เขาเว็บไซต
www.gprocument.go.th

สรางโครงการ

1 จัดทํารายงานขอ
ซ้ือ/ขอจางและ

แตงต้ังคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ

2 บันทึกเลขที่และ
วันที่ของเอกสาร

และคําส่ัง

3 บันทึกราคาของ
ผูเสนอราคา



คูมือผูปฏิบัติงานดานพัสดุ สําหรับ กศน.อําเภอ/เขต - 14

กระบวนการ วิธีปฏิบัติ/ระยะเวลา รายละเอียด/ขอสังเกต
-จัดทําหนังสืออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจาง ในระบบ
e-GP

-บันทึกสัญญา ในระบบ e-GP -รูปแบบสัญญา กวพ.กําหนด

-ตรวจสอบหลักประกันสญัญา ในระบบ e-GP -หลักประกันสัญญา (ขอ 141
ขอ 142 ขอ 143 ขอ 144)

-นําขอมูลข้ึนเว็บไซต ในระบบ e-GP -วิธีตกลงราคา ใชรหัสเจาหนาท่ี
พัสดุนําขอมลูข้ึนเว็บไซตได วิธี
อ่ืนตองใชรหัสหัวหนาเจาหนาท่ี
พัสดุเทาน้ัน

-บันทึกสงมอบงาน/ตรวจรับ/จัดทําเอกสารการ
เบิกจายในระบบ e-GP

4 จัดทําหนังสือ
อนุมัติส่ังซ้ือ/ส่ังจาง

5 จัดทํารางสัญญา

6 ตรวจสอบ
หลักประกันสัญญา
และจัดทําสัญญา

7 ขอมูลสาระสําคัญ
ในสัญญา

8 การบริหารสัญญา
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2. ข้ันตอนการซ้ือ/การจาง โดยวิธีสอบราคา

ผังกระบวนการ วิธีปฏิบัติ/ระยะเวลา รายละเอียด/ขอสังเกต
- บันทึกขอความ

แสดงความจํานง
ขอใชพัสดุ เสนอ
ผานหัวหนากลุม
งาน เสนอ
ผอ.กศน.อําเภอ/
เขต อนุมัติ

- เหตุผลและความจําเปนตองซื้อ/จาง
- รายละเอียดพัสดุท่ีขอซื้อ/จาง
- กําหนดเวลาท่ีตองการใช

เจาหนาท่ีพัสดุ
ดําเนินการ

- บันทึกขอความเห็นชอบโดยวิธีสอบราคา
- แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

- บันทึกขอความ
เสนอผานหัวหนา
เจาหนาท่ีพัสดุ
เสนอ ผอ.กศน.
อําเภอ/เขต อนุมัติ

- รายงานขอซื้อ/จาง ขอความเห็นชอบ
- เสนอแตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบ

ราคาและคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

-ไมนอยกวา 10 วัน - จัดทําประกาศสอบราคาและเอกสารสอบ
ราคา

- สงประกาศเผยแพรและเอกสารสอบราคา
ใหผูมีอาชีพขายหรือรับจางโดยตรงหรือทาง
ไปรษณียลงทะเบียน ใหมากรายท่ีสุดเทาท่ี
จะทําไดและใหปดประกาศเผยแพร
ณ ท่ีทําการของ กศน.อําเภอ/เขต

- เผยแพรกอนวันเปดซองสอบราคา

- ทําทะเบียนผูมา
ขอรับซอง

รายงานความตองการ
(ขออนุมัติหลักการ)

รายงานขอความเห็นชอบ (ขอ 27)

ผอ.กศน.อําเภอเห็นชอบ (ขอ 29)

ประกาศสอบราคา

แจกเอกสาร

รายงานขอความเห็นชอบ
สอบราคา
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ผังกระบวนการ วิธีปฏิบัติ/ระยะเวลา รายละเอียด/ขอสังเกต
- ทําทะเบียนผูมา
ยื่นซอง

- ผูเสนอราคาจะตองผนึกซองจาหนาถึง
ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา ยื่น
ดวยตนเองหรือสงทางไปรษณีย (กรณี
กําหนดไว) กอนวันเปดซอง

- รับซองและระบุวันเวลาท่ีรับซอง
(สําหรับกรณีท่ีเปนการยื่นซองทางไปรษณีย
ใหถือวันและเวลาท่ี กศน.อําเภอ/เขต นั้น
ลงรับจากไปรษณียเปนเวลารับซอง)

- สงมอบซองใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุทันที
- หัวหนาเจาหนาท่ี

พัสดุเก็บรักษาซอง
สอบราคา

- หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเก็บรักษาซองสอบ
ราคาทุกซองโดยไมเปดซอง

- ทําทะเบียนสงมอบ
ซองใหประธาน
คณะกรรมการฯ
เซ็น

- หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุสงมอบซองเสนอ
ราคาพรอม รายงานผลตอคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคา

- กอนเปดซองสอบราคาใหคณะกรรมการฯ
ตรวจสอบคุณสมบัติผูเสนอราคาท่ีมี
ผลประโยชนรวมกันหรือไมกอนการเปดซอง
สอบราคา

- คณะกรรมการฯ ประกาศรายชื่อผูเสนอราคา
ท่ีมีสิทธิไดรับคัดเลือกไวในท่ีเปดเผย ณ
สถานท่ีทําการของกศน.อําเภอ/เขต

- คณะกรรมการฯ เปดซองใบเสนอราคาเฉพาะ
ผูไมมีผลประโยชนรวมกัน โดยอานแจงราคา
พรอมบัญชีรายการเอกสารหลักฐานตางๆ
ของผูเสนอราคาทุกราย กรรมการทุกคนลง
ลายมือชื่อกํากับในเอกสารทุกฉบับ

- ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแลว
คัดเลือกผูเสนอราคาท่ีถูกตองตามเงื่อนไข
และเสนอราคาตํ่าสุด

- ราคาเทากันหลายรายย่ืนซองใหม
- ถูกตองรายเดียวดําเนินการตอได

ยื่นซอง

เก็บรักษาซอง

สงมอบซอง

เปดซอง
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ขออนุมัติซ้ือ/จาง
(ขอ 65) ตามวงเงินที่

ไดรับมอบอํานาจ
อํานาจ

ผังกระบวนการ วิธีปฏิบัติ/ระยะเวลา รายละเอียด/ขอสังเกต
- คณะกรรมการฯ รายงานผลการพิจารณา

และความเห็นพรอมดวยเอกสารท่ีไดรับไว
ท้ังหมดตอ ผอ.กศน.อําเภอ เพ่ือสั่งการโดย
เสนอผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

- ประกาศผลผูชนะการสอบราคา
(ผอ.กศน.อําเภอ/เขต ลงนาม)

- รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติการ
ซื้อ/การจาง

- จัดทําสัญญา
- ผอ.กศน.อําเภอ/เขตใหความเห็นชอบ
- แจงใหผูท่ีผานการคัดเลือกมาทําสัญญา

พรอมนําหลักประกันสัญญามาวางในวันท่ี
ทําสัญญาดวย

- บริหารสัญญา

- ใบสงของ ใบวางบิล
ใบแจงหนี้

- ผูขาย/ผูรับจางสงของ สงมอบงาน

- ทําใบตรวจรับพัสดุ
ใหคณะกรรมการ
ตรวจรับลงนาม

- ตรวจรับพัสดุ
- แจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- บันทึกขอความ
เสนอผานหัวหนา
เจาหนาท่ีพัสดุ
เสนอ ผอ.อําเภอ/
เขต

- ทําทะเบียนคุมพัสดุ
- ทําใบเบิกพัสดุ
- ทําหนังสือแจง

สํานักงาน กศน.
จังหวัด

- เสนอ ผอ.กศน.อําเภอ/เขต เพ่ือทราบผล
การตรวจรับ

- ลงบัญชีควบคุมพัสดุ
- เจาของงาน เบิกพัสดุไปใช
- ทําหนังสือเพ่ือขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ

นําสงสํานักงาน กศน.จังหวัด

สัญญาซื้อ/จาง (ขอ 132-133)

สงมอบ

ตรวจรับ

เบิก-จาย
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ผังข้ันตอนการจัดทําระบบจัดซ้ือ/จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส e-GP โดยวิธีสอบราคา

กระบวนการ วิธีปฏิบัติ/ระยะเวลา รายละเอียด/ขอสังเกต
- ผานระบบอินเตอรเน็ต

-จัดทําในระบบ e-GP -ความตองการ
-คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ
-ขอบเขตของงานจางท่ัวไป
-ขอบเขตของงานจางกอสราง

-จัดทํารายงานขอซื้อ/ขอจางและแตงตั้ง
คณะกรรมการในระบบ e-GP
-ผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ
-เสนอผอ.กศน.อําเภอ/เขต เห็นชอบให
ดําเนินการ
แตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคา /
คณะกรรมการตรวจรับ/
คณะกรรมการตรวจงานจาง /ผูควบคุมงาน
และลงนามในประกาศสอบราคา

-การจัดทําประกาศและเอกสาร
สอบราคา (ขอ 40)
-รางประกาศและเอกสารสอบ
ราคา จัดทําในระบบ e-GP
-เจาหนาท่ีพัสดุ บันทึกผาน
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเพ่ือเสนอ
ผอ.กศน.อําเภอ/เขต

-บันทึกเลขท่ีและวันท่ีของเอกสารและคําสั่ง ใน
ระบบ e-GP

-เผยแพรขาวการประกาศสอบราคา (ขอ 41)
ในระบบ e-GP
-ปดประกาศ ณ ท่ีทําการ
-สงผูคาทางไปรษณียลงทะเบียน

เขาเว็บไซต
www.gprocument.go.th

สรางโครงการ

1 จัดทํารายงาน
ขอซ้ือ/ขอจางและ

แตงต้ัง คณะ
กรรมการฯ

2 บันทึกเลขที่และ
วันที่ของเอกสาร

และคําส่ัง

3 ประกาศเชิญ
ชวนขึ้นเว็บไซต
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กระบวนการ วิธีปฏิบัติ/ระยะเวลา รายละเอียด/ขอสังเกต
-เจาหนาท่ีพัสดุบันทึกรายช่ือผูขอรับเอกสาร ใน
ระบบ e-GP

-ทําทะเบียน ใหรูปแบบรายการ
ไมนอยกวา 10 วัน กอนวันเปด
ซองสอบราคา

-เจาหนาท่ีพัสดุบันทึกรายช่ือผูยื่นเอกสารเสนอ
ราคา ในระบบ e-GP
-สงมอบซองใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ
-หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเก็บรักษาซองสอบราคา
โดยไมเปดเผย
-หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดสุงมอบซองสอบราคาให
คณะกรรมการเปดซองสอบราคาเมื่อถึงวัน เวลา
ท่ีกําหนด

-ทําทะเบียนรับซองสอบราคา

-คณะกรรมการเปดซองสอบราคา รับซองสอบ
ราคา, ตรวจสอบผลประโยชนรวมกัน
-เจาหนาท่ีพัสดุบันทึกรายช่ือผูผานการ
ตรวจสอบผลประโยชนรวมกัน ในระบบ e-GP
-ประกาศผลการตรวจสอบผลประโยชนรวมกัน
-คณะกรรมการเปดซองสอบราคา เปดซองใบ
เสนอราคาและอานแจงราคา ลงช่ือกํากับใน
เอกสารทุกฉบับ
-คณะกรรมการเปดซองสอบราคา ตรวจสอบ
คุณสมบัติ ใบเสนอราคา เอกสาร หลักฐาน
ตาง ๆ พิจารณาคัดเลือก พิจารณาขอเสนอ
-เจาหนาท่ีพัสดุบันทึกราคาของผูเสนอราคา ใน
ระบบ e-GP

-เจาหนาท่ีพัสดุบันทึกรายช่ือผูผานการพิจารณา
ในระบบ e-GP

4 บันทึกรายชือ่
ผูขอรับเอกสาร/

ซ้ือเอกสาร

5 บันทึกรายชือ่
ผูยื่นเอกสารเสนอ

ราคา

6 บันทึกและ
ประกาศรายชือ่ผู
ผานการตรวจสอบ

7 บันทึกราคา
ผูเสนอราคา

8 บันทึกรายชือ่
ผูผานการพิจารณา
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กระบวนการ วิธีปฏิบัติ/ระยะเวลา รายละเอียด/ขอสังเกต
-เจาหนาท่ีพัสดุบันทึกสรุปผลการซื้อ/จางใน
ระบบ e-GP

-เจาหนาท่ีพัสดุบันทึกขอมูลผูชนะการเสนอ
ราคา
-หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเปนผูประกาศรายช่ือ
ผูชนะการเสนอราคาข้ึนเว็บไซต

-จัดทํารางสญัญา บันทึกสาระสําคญั ในระบบ
e-GP

-รูปแบบสัญญา กวพ.กําหนด

-ตรวจสอบหลักประกันสญัญา ในระบบ e-GP -หลักประกันสัญญา (ขอ 141
ขอ 142 ขอ 143 ขอ 144)

-นําขอมูลข้ึนเว็บไซต ในระบบ e-GP -วิธีสอบราคา ใหหัวหนา
เจาหนาท่ีพัสดุนําขอมูลข้ึน
เว็บไซตเทาน้ัน

9 จัดทําหนังสือ
อนุมัติส่ังซ้ือ/ส่ังจาง

10 ประกาศรายชือ่
ผูชนะการเสนอ
ราคาขึ้นเว็บไซต

11 จัดทําราง
สัญญา

12 ตรวจสอบ
หลักประกันสัญญา
และจัดทําสัญญา

13 ขอมูล
สาระสําคัญใน

สัญญา
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กระบวนการ วิธีปฏิบัติ/ระยะเวลา รายละเอียด/ขอสังเกต
-บันทึกสงมอบงาน/ตรวจรับ/จัดทําเอกสารการ
เบิกจายในระบบ e-GP

14 บริหารสัญญา
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3. ข้ันตอนการซ้ือ/การจาง โดยวิธีพิเศษ

ผังกระบวนการ วิธีปฏิบัติ/ระยะเวลา รายละเอียด/ขอสังเกต
- บันทึกขอความแสดง

ความจํานงขอใช
พัสดุ เสนอผาน
หัวหนากลุมงาน
เสนอ ผอ.กศน.
อําเภอ/เขต อนุมัติ

- เหตุผลและความจาํเปนตองซื้อ/จาง
- รายละเอียดพัสดุที่ขอซื้อ/จาง
- กําหนดเวลาที่ตองการใช

เจาหนาท่ีพัสดุ
ดําเนินการ

- บันทึกขอความเห็นชอบโดยวิธีพิเศษ
- แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

- บันทึกขอความ
เสนอผานหัวหนา
เจาหนาท่ีพัสดุ
เสนอ ผอ.กศน.
อําเภอ/เขต อนุมัติ

- รายงานขอซื้อ/จาง
- เสนอแตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อ/จาง

โดยวิธีพิเศษ

3-5 วัน กรณี
- ขายทอดตลาด เจรจาตกลงราคา
- ซื้อเรงดวน เชิญผูมีอาชีพมาเสนอราคาและ

ตอรอง
- ซอมพัสดุท่ีตองถอดตรวจ เชิญผูมีอาชีพมา

เสนอราคาและตอรอง
- ราชการลับ เชิญผูมีอาชีพมาเสนอราคาและ

ตอรอง
- ซื้อเพ่ิม เจรจาผูขายรายเดิม เงื่อนไขเดิม

ราคาเดิมหรือดีกวา
- ซื้อจากตางประเทศ สั่งซื้อโดยตรงโดยให

หนวยงานอ่ืนในตางประเทศสืบราคาให
- จําเปนตองระบุยี่หอ เชิญผูผลิต/ผูแทน

จําหนายมาเสนอราคาและตอรอง
- ใชวิธีอ่ืนแลวไมไดผล สืบราคาผูมีอาชีพขาย

รายอ่ืนเปรียบเทียบกับผูเสนอราคาเดิมและ
ตอรอง

รายงานความตองการ
(ขออนุมัติหลักการ)

ผอ.กศน.อําเภอ/เขต เห็นชอบ
(ขอ 29)

รายงานขอซื้อ/จาง (ขอ 27)

คณะกรรมการจัดซ้ือ/จาง วิธีพิเศษ
- ขายทอดตลาด
- ซ้ือเรงดวน
- ซอมพัสดุ
- ราชการลับ
- ซ้ือเพ่ิม
- ซ้ือจากตางประเทศ
- จําเปนตองระบุยี่หอ
- ใชวิธีอื่นไมไดผล
- ซ้ือท่ีดิน/ส่ิงกอสรางเฉพาะแหง

รายงานขอความเห็นชอบ
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ผังกระบวนการ วิธีปฏิบัติ/ระยะเวลา รายละเอียด/ขอสังเกต
- ซื้อท่ีดิน/สิ่งกอสรางเฉพาะแหง เชิญเจาของ

มาเสนอราคาและตอรอง
2 วัน - พิจารณา/คุณสมบัติผูเสนอราคา

- บันทึกขอความ
เสนอผานหัวหนา
เจาหนาท่ีพัสดุ
เสนอ ผอ.กศน.
อําเภอ/เขต อนุมัติ
ตามวงเงินท่ีไดรับ
มอบอํานาจ

- รายงานผลการพิจารณาซื้อ/จาง
- เสนอความเห็นชอบตอ ผอ.กศน.อําเภอ/

เขต เพ่ือสั่งการผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

- ทําสัญญาหรือออก
ใบสั่งซื้อ/จาง

- จัดทําสัญญาซื้อ/จาง (ใบสั่งซื้อ/จาง)
- บริหารสัญญา

- ใบสงของ ใบวาง
บิล ใบแจงหนี้

- สงมอบพัสดุ

- ทําใบตรวจรับพัสดุ
ใหคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
ลงนาม

- ตรวจรับพัสดุ
- แจงคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

- บันทึกขอความ
เสนอผานหัวหนา
เจาหนาท่ีพัสดุ
เสนอ ผอ.กศน.
อําเภอ/เขต

- ทําทะเบียนคุมพัสดุ
- ทําใบเบิกพัสดุ
- ทําหนังสือแจง

สํานักงาน กศน.
จังหวัด

- เสนอ ผอ.กศน.อําเภอ/เขต เพ่ือทราบผล
การตรวจรับ

- ลงบัญชีควบคุมพัสดุ
- เจาของงาน เบิกพัสดุไปใช
- ทําหนังสือเพ่ือขออนุมัติเบิกเงินงบประมาณ

นําสงสํานักงาน กศน.จังหวัด/ผอ.สํานักงาน
กศน.จังหวัดอนุมัติเบิกจาย

เสนอราคา/ตอรองราคา (ขอ 57-58)

ขออนุมัติซื้อ/จาง
(65)

สัญญาซื้อ/จาง (ขอ 132-133)

สงมอบพัสดุ

ตรวจรับ

เบิก-จาย
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ผังข้ันตอนการจัดทําระบบจัดซ้ือ/จัดจางภาครัฐดวยอิเล็กทรอนิกส e-GP โดยวิธีพิเศษ

กระบวนการ วิธีปฏิบัติ/ระยะเวลา รายละเอียด/ขอสังเกต

-จัดทําในระบบ e-GP -ความตองการ
-คุณลักษณะเฉพาะพัสดุ
-ขอบเขตของงานจางท่ัวไป
-ขอบเขตของงานจางกอสราง

-จัดทํารายงานขอซื้อ/ขอจางและแตงตั้ง
คณะกรรมการจัดซื้อ/จาง โดยวิธีพิเศษและ
คณะกรรมการตรวจรับในระบบ e-GP
-ผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ
-เสนอ ผอ.กศน.อําเภอ/เขต เห็นชอบให
ดําเนินการ/แตงตั้งคณะกรรมการฯ

-บันทึกเลขท่ีและวันท่ีของเอกสารและคําสั่ง ใน
ระบบ e-GP

-เจาหนาท่ีพัสดุ บันทึกราคาของผูเสนอราคา ใน
ระบบ e-GP

-คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจาง
โดยวิธีพิเศษ เชิญผูขายพัสดุน้ัน
โดยตรง ตามระเบยีบ ฯ ขอ
57(2)
-พิจารณาจากเง่ือนไข ขอเสนอ
ตอรองราคา
-รายงานผลการพิจารณา เสนอ
ความเห็นชอบตอ ผอ.กศน.
อําเภอ เพ่ือสั่งการผานหัวหนา
เจาหนาท่ีพัสดุ

เขาเว็บไซต
www.gprocument.go.th

สรางโครงการ

1 จัดทํารายงานขอ
ซ้ือ/ขอจางและ

แตงต้ัง
คณะกรรมการฯ

2 บันทึกเลขที่และ
วันที่ของเอกสาร

และคําส่ัง

3 บันทึกราคาของ
ผูเสนอราคา
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กระบวนการ วิธีปฏิบัติ/ระยะเวลา รายละเอียด/ขอสังเกต
-จัดทําหนังสืออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจาง ในระบบ
e-GP

-บันทึกสัญญา ในระบบ e-GP -รูปแบบสัญญา กวพ.กําหนด

-ตรวจสอบหลักประกันสญัญา ในระบบ e-GP -หลักประกันสัญญา (ขอ 141
ขอ 142 ขอ 143 ขอ 144)

-นําขอมูลข้ึนเว็บไซต ในระบบ e-GP หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ เปนผูนํา
ข้ึนเว็บไซต

-บันทึกสงมอบงาน/ตรวจรับ/จัดทําเอกสารการ
เบิกจายในระบบ e-GP

4 จัดทําหนังสือ
อนุมัติส่ังซ้ือ/ส่ังจาง

5 จัดทําราง
สัญญา

6 ตรวจสอบ
หลักประกัน

สัญญาและจัดทาํ
สัญญา

7 ขอมูล
สาระสําคัญใน

สัญญา

8 การบริหาร
สัญญา
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หนวยที่ 3
การซื้อ/การจาง ตามกิจกรรมและภารกิจของ กศน.

การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยของ กศน.อําเภอ/เขต มีการดําเนินการ
ท่ีหลากหลาย ซึ่งในการซื้อการจางก็มีข้ันตอนท่ีเปนไปตามลักษณะกิจกรรมท่ีไดดําเนินการ ประกอบดวย กิจกรรมการ
จัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การจัดการศึกษานอกระบบ และการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย สรุปไดดังตอไปนี้

1. งานจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

งานการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐานไดรับการจัดสรรงบประมาณในการดําเนินการมี 3 ประเภท ประกอบ
ดวย

1.1 การจัดการเรียนการสอน

งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดการเรียนการสอน ในสวนท่ีเก่ียวของกับงานพัสดุ
ประกอบดวย

- การจางบุคคลภายนอก เชน เจาหนาท่ีบันทึกขอมูล เจาหนาท่ีธุรการ ฯลฯ
- การจัดซื้อ/จัดจาง

1.2 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเปนคาใชจายในการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ในสวนท่ีเก่ียวของ
กับงานพัสดุ ประกอบดวย

- การจัดซื้อ/จัดจาง
- การจางทําอาหาร
- การจางเหมารถ

ท้ังนี้ กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน สํานักงาน กศน. ไดกําหนดกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพ
ผูเรียน ตามนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน กศน. ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีให
สถานศึกษาจัดเพ่ิมเติมจากการเรียนปกติ ใหกับนักศึกษา กศน. ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับข้ันพ้ืนฐาน
ตามกรอบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนเพ่ือใหสถานศึกษาปฏิบัติ เปนไปในแนวทางเดียวกันอยางมี
ประสิทธภิาพ ประสิทธิผล เกิดความคุมคา ประหยัดเกิดประโยชนตอผูเรียนและทางราชการสูงสุด จํานวน 9 กิจกรรม
ดังนี้

1. กิจกรรมพัฒนาวิชาการ
2. กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
3. กิจกรรมเพ่ือพัฒนาความรู ความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
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4. กิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
5. กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย
6. กิจกรรมการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง
7. กิจกรรมลูกเสือและกิจกรรมอาสายุวกาชาด
8. กิจกรรมดานกีฬาและสงเสริมสุขภาพ
9. กิจกรรมเสริมสรางความสามารถพิเศษ

1.3 หนังสือเรียน

การจัดหาหนังสือเรียน สามารถดําเนินการไดท้ังการซื้อและการจางพิมพ ซึ่งท้ัง 2 วิธี ตองปฏิบัติตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ท้ังนี้  การจัดซื้อ/จัดจางพิมพหนังสือเรียนตองมีการคิดราคากลาง โดย
ดําเนินการกําหนดราคากลางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0421.4/ว 179 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม
2556 โดยท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2556 เห็นชอบตามแนวทาง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการ
เปดเผยราคากลางตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ

สรุปไดดังตอไปนี้

1. การจัดซ้ือหนังสือเรียน ตองมีการคิดราคากลาง ดังนี้
1.1 หนังสือเรียนตองผานการคัดเลือกคุณภาพจากสํานักงาน กศน.
1.2 ใหตรวจสอบราคาหนังสือท่ีจะจัดซื้อแตละสํานักพิมพในทองตลาดเพ่ือหาราคากลาง
1.3 นํามาเปรียบเทียบกับราคาท่ีสํานักงาน กศน.กําหนด หากสูงกวาใหใชราคาท่ี สํานักงาน กศน.

กําหนด
2. การจัดจางพิมพหนังสือเรียน ตองมีการคิดราคากลาง ดังนี้

2.1 กําหนดรายละเอียดงานท่ีจะจางพิมพ เชน ขนาดรูปเลม กระดาษเนื้อในและกระดาษปก การ
จัดทํารูปเลม เชน ไสสันทากาว เย็บลวดหรือเย็บก่ี (เย็บดวยเชือก) จํานวนสีท่ีใชพิมพปกและ
เนื้อใน เชน ปกพิมพสี่สี เนื้อในพิมพสีเดียวหรือพิมพสองสี และกําหนดจํานวนพิมพ

2.2. ใหตรวจสอบราคา ท่ีจะจัดจางพิมพแตละสํานักพิมพ เพ่ือหาราคากลาง
2.3. นํามาเปรียบเทียบราคาท่ีสํานักงาน กศน.กําหนด (เฉพาะวิชาบังคับท่ี สํานักงาน กศน.จัดทํา

ตนฉบับ) หากสูงกวาใหใชราคาท่ีสํานักงาน กศน. กําหนด

ขอสังเกต - กศน.อําเภอ/เขต สามารถดําเนินการจัดซื้อ/จัดจาง ตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุฯ ได 4 วิธี ไดแก วิธีตกลงราคา
วิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา และวิธีพิเศษ
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2. งานจัดการศึกษานอกระบบ
การจัดการศึกษานอกระบบ กศน.อําเภอไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการคือ

งบประมาณผลผลิตท่ี 4 การจัดการศึกษานอกระบบ ประกอบดวย

1. งบดําเนินงาน สําหรับการจัดการศึกษาตอเนื่อง และสําหรับ กศน.อําเภอบางแหงท่ีมีการจัด
การศึกษาบนพ้ืนท่ีสูง

2. งบรายจายอ่ืน สําหรับกิจกรรมศูนยฝกอาชีพชุมชน และการประเมินเทียบระดับการศึกษา

ซึ่งในการดําเนินงานการจัดการศึกษานอกระบบท่ีจะกลาวถึงในสวนท่ีเก่ียวของกับงานพัสดุ ประกอบดวย

2.1 การจัดการศึกษาตอเนื่อง

การจัดการศึกษาตอเนื่อง เปนการจัดการศึกษาในรูปแบบการศึกษานอกระบบท่ีเปนหลักสูตรระยะสั้น
การจัดการศึกษาสายอาชีพ กลุมสนใจ ท่ีจัดตามความตองการของกลุมเปาหมาย ซึ่งนําไปสูการพัฒนาคุณภาพชีวิต ท่ี
มีเนื้อหาเก่ียวกับ

- อาชีพ
- ทักษะชีวิต
- การพัฒนาสังคมและชุมชน
- การจัดกระบวนการเรียนรูตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งกิจกรรมการจัดการศึกษาตอเนื่องทุกกิจกรรม ในสวนท่ีเก่ียวของกับงานพัสดุ จะดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางดวย
วิธีตกลงราคา เทานั้น

2.2 ศูนยฝกอาชีพชุมชน

ศูนยฝกอาชีพชุมชน เปนสถานท่ีจัดกิจกรรมการเรียนรูดานอาชีพใหแกประชาชนในชุมชนใหมีความรู
ทักษะการประกอบอาชีพ และนําความรูท่ีไดรับไปประกอบอาชีพใหมีรายได ซึ่งการฝกอบรมใหประชาชนเพ่ือการ
มีอาชีพ และมีรายไดของศูนยฝกอาชีพชุมชนเปนการจัดอบรมหลักสูตรอาชีพเพ่ือการมีงานทํา ประกอบดวย
5 หลักสูตรกลุมอาชีพ คือ หลักสูตรกลุมอาชีพดานเกษตรกรรม หลักสูตรกลุมอาชีพดานอุตสาหกรรม หลักสูตรกลุม
อาชีพดานพาณิชยกรรมและบริการ หลักสูตรกลุมอาชีพดานความคิดสรางสรรค และหลักสูตรกลุมอาชีพเฉพาะทาง
ท่ีสอดคลองกับศักยภาพ 5 ดาน ไดแก ศักยภาพดานทรัพยากรธรรมชาติ  ศักยภาพดานภูมิอากาศ  ศักยภาพดานภูมิ
ประเทศ ศักยภาพดานศิลปวัฒนธรรมและประเพณี  และศักยภาพดานทรัพยากรมนุษย ท่ีมีลักษณะเบ็ดเสร็จ ผูเขารับ
การฝกอบรมสามารถนําความรู ทักษะ และประสบการณการเรียนรูตาง ๆ ไปใชในการประกอบอาชีพท่ีเปนการเขา
สูอาชีพ  สรางงาน  สรางรายไดหรือพัฒนาอาชีพ หรือตอยอดอาชีพเดิม เพ่ือเพ่ิมรายไดระหวางการอบรมหรือหลัง
สิ้นสุดการอบรมตามหลักสูตรใหแกประชาชนท่ีมีอายุ 15 ป ข้ึนไป
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ภารกิจของศูนยฝกอาชีพชุมชน

ภารกิจของศูนยฝกอาชีพชุมชน มีดังนี้
1. เปนศูนยแนะแนวอาชีพของชุมชน
2. เปนศูนยกลางการเรียนรู และการฝกปฏิบัติของผูเรียนและประชาชนท่ีสนใจในการประกอบอาชีพ
3. เปนศูนยกลางในการประสานงาน การดําเนินงาน
4. เปนศูนยกลางแสดงผลงาน การฝกประกอบอาชีพและการจําหนายผลิตภัณฑผลงานของผูเรียน
5. เปนศูนยขอมูลขาวสารดานอาชีพของชุมชน

2.3 การประเมินเทียบระดับการศึกษา

กระทรวงศึกษาธิการไดประกาศและมอบหมายใหสถานศึกษาในสังกัดสํานักงาน กศน. ดําเนินการเทียบ
ระดับการศึกษามาตั้งแต ปการศึกษา 2548 จนถึงปจจุบัน การประเมินเทียบระดับการศึกษาเปนการดําเนินงานท่ีให
คุณคาและความสําคัญของความรูและประสบการณของบุคคลท่ีมีการสั่งสมมาอยางตอเนื่องซึ่งความรูและ
ประสบการณดังกลาว อาจเกิดจากประสบการณตรงในการทํางาน การประกอบอาชีพ หรือความรูท่ีเกิดจากการศึกษา
ดูงาน การศึกษาจากสถาบันการศึกษา หนวยงาน แหลงเรียนรูตาง ๆ หรือสื่อเทคโนโลยีท่ีมีอยูอยางแพรหลาย มวล
ประสบการณและความรูท้ังหลายเหลานั้น สามารถนํามาประเมินเพ่ือใหการรับรองความรูแกผูท่ีไมไดรับการศึกษา
ใหไดรับการศึกษาระดับประถมศึกษา ระดับมัธยมศึกษาตอนตน และหรือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

3. งานจัดการศึกษาตามอัธยาศัย
การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ไดรับการจัดสรรงบประมาณเปนคาใชจายในการดําเนินการ คือ

งบประมาณ ผลผลิตท่ี 5 การจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ประกอบดวย

1. งบดําเนินงาน สําหรับกิจกรรมหองสมุดประชาชนและโครงการ กศน.ตําบล
2. งบรายจายอ่ืน สําหรับกิจกรรมบานหนังสืออัจฉริยะ

ซึ่งในการดําเนินงานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีจะกลาวถึงในสวนท่ีเก่ียวของกับงานพัสดุ ประกอบดวย

3.1 การจัดกิจกรรมหองสมุดประชาชน

งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรมหองสมุดประชาชนท่ีเก่ียวของ
กับงานพัสดุประกอบดวย

- การจางบุคคลภายนอก ไดแก บรรณารักษอัตราจาง
- การจัดซื้อวัสดุ ไดแก วัสดุสํานักงาน หนังสือ หนังสือพิมพ วารสาร นิตยสาร
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3.2 โครงการ กศน.ตําบล

งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรรเปนคาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรมตามโครงการ กศน.ตําบล ซึ่ง
จะเปนการจัดหาหนังสือและวัสดุใหกับ กศน.ตําบล โดยดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
ท้ังวิธีตกลงราคา สอบราคาและวธิีพิเศษ (ตามวงเงินท่ีไดรับอนุมัต)ิ

3.3 โครงการบานหนังสืออัจฉริยะ

งบประมาณท่ีไดรับการจัดสรร เปนคาใชจายในการดําเนินการจัดกิจกรรมบานหนังสืออัจฉริยะ โดย
ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ ท้ังวิธีตกลงราคา วิธีสอบราคา และวิธีพิเศษ (ตามวงเงิน
ท่ีไดรับอนุมัต)ิ

วิธีการซื้อ/การจาง
การจัดซื้อจัดจางตามกิจกรรมในการดําเนินงาน กศน.อําเภอ/เขต ไดรับมอบอํานาจใหดําเนินการได

4 วิธี ซึ่งในคูมือเลมนี้จะยกตัวอยางเพียง 3 วิธี ดังนี้

1. วิธีตกลงราคา

วิธีตกลงราคา หมายถึง การซื้อ/การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาไมเกิน 100,000.- บาท มีการดําเนินการ 2
วิธี ดังนี้

1.1 การซื้อ/การจาง โดยวิธีตกลงราคา ครั้งหนึ่งไมเกิน 5,000.- บาท
1.2 การซื้อ/การจาง โดยวิธีตกลงราคา ตั้งแต 5,000.- บาท ไมเกิน 100,000.- บาท ตองเขาระบบ

e-GP

ตัวอยาง 1.1 การซื้อ/การจาง โดยวิธีตกลงราคา ครั้งหนึ่งไมเกิน 5,000.- บาท
ตั้งแตหนา 32 ถึง หนา 40

ขอสังเกต การจัดซื้อหนังสือ (บานหนังสืออัจฉริยะ) ใชราคากลางจากราคา
ทองตลาด แตตองไมเกินราคาตอหนวยท่ี สํานักงาน กศน.จัดสรร เชน
วารสารรายสัปดาห สํานักงาน กศน.จัดสรรใหเลมละ 30 บาท
นิตยสารรายปกษสํานักงาน กศน.จัดสรร ใหเลมละ 60 บาท เปนตน
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บันทึกขอความ

สวนราชการ กลุม งานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.......
ท่ี ศธ …………………….......... วันท่ี 19 มกราคม 2558
เรื่อง ขออนุมัติหลักการ             จัดซื้อ              จัดจาง             เชา  วัสดุ

เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ........

ดวย งานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความประสงคจะขออนมัุติ จัดซื้อ จัดจาง เชา
วัสดุ เหตุผลความจําเปนเพ่ือใชจัดทําสื่อการเรียนการสอน และประกอบการทํากิจกรรมการเรียนการสอน
รายละเอียดดังตอไปนี้

ตองการใชวัสดุ/ครุภัณฑ ภายในวันท่ี 25 เดือน มกราคม พ.ศ. 2558 เบิกจายเงินงบประมาณป พ.ศ.
2558 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับ
อนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน (การจัดการเรียนการสอน) โดยมี นายอนุ กาชาด ตําแหนง ครู
อาสาฯ เปนผูตรวจรับ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
มานะ  พากเพียร ผูรับผิดชอบโครงการ

(นายมานะ  พากเพียร)
อนุมัติ ไมอนุมัติ ตําแหนง ครู ปวช.
มอบงานพัสดุ สายใจ  สมใจ หัวหนากลุมงาน

เกริกฤทธิ์  กองหลา (นางสายใจ  สมใจ)
(นายเกริกฤทธิ์  กองหลา)

ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ........

ท่ี รายการท่ีขอจัดซ้ือ จํานวน หนวย หมายเหตุ

1 ตลับหมึกสีดาํ 1 ตลับ
2 ตลับหมึกสีแดง 1 ตลับ
3 ตลับหมึกสีเหลือง 1 ตลับ
4 ตลับหมึกสีนํ้าเงิน 1 ตลับ
5 โทนเนอร HP 35A 1 ตลับ
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ใบเสนอราคา
เขียนท่ี.......กศน.อําเภอ.....................

วันท่ี...20...เดือน.....มกราคม.....พ.ศ.2558....

ขาพเจา.....................เดือนเต็ม ประชุม....................อาย.ุ....45.........ป เช่ือชาต.ิ.......ไทย..........สัญชาต.ิ........ไทย...........ราน/บริษัท/
หางหุนสวนจํากัด...........สมบตัิคอมพิวเตอร.........ตั้งอยู ณ เลขท่ี..........144/29.....ถนน..ดอกไม...ตําบล...ตนไม.........อําเภอ..........
สะดวก....จังหวัด...จริงใจ.....หมายเลขโทรศัพท...023-350111......ทะเบียนการคาเลขท่ี..............................เลขประจาํตัวผูเสยีภาษี......
052548001276.........ขอเสนอราคา........................ดังตอไปน้ี

เลขท่ี จํานวน หนวย รายการ
ราคาสินคา จํานวนเงิน

หมายเหตุ
บาท สต. บาท สต.

1 1 ตลับ ตลับหมึกสีดาํ 450 - 450 -
2 1 ตลับ ตลับหมึกสีแดง 350 - 350 -
3 1 ตลับ ตลับหมึกสีเหลือง 350 - 350 -
4 1 ตลับ ตลับหมึกสีนํ้าเงิน 350 - 350 -
5 1 ตลับ โทนเนอร HP 35 A 2,350 - 2,350 -

รวมราคาสินคา 3,598 13
รวมภาษีมลูคาเพ่ิม 251 87

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 3,850 -

กําหนดสงภายใน.....7.....วัน และราคาจะยืนอยูไดในกําหนด.........30...........วัน

ลงช่ือ เดือนเต็ม ประชุม ผูเสนอราคา
(นางเดือนเต็ม ประชุม)
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บันทึกขอความ
สวนราชการ งานพัสดุ  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.....
ท่ี ศธ..………………………………... วันท่ี 20 มกราคม 2558
เรื่อง รายงานขอซื้อวัสดุ

เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ........
ดวย งานการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน มีความประสงคจัดซื้อวัสดุ โดยวิธีตกลงราคา ซึ่งมีรายละเอียด

ดังตอไปนี้

1. เหตุผลและความจําเปน เพ่ือ ใชจัดทําสื่อการเรียนการสอน และประกอบการทํากิจกรรมการ
เรียนการสอน

2. รายละเอียดของพัสดุ
2.1 ตลับหมึกสีดํา จํานวน 1 ตลับ
2.2 ตลับหมึกสีแดง จํานวน 1 ตลับ
2.3 ตลับหมึกสีเหลือง จํานวน 1 ตลับ
2.4 ตลับหมึกสีน้ําเงิน จํานวน 1 ตลับ
2.5 โทนเนอร HP 35A จํานวน 1 ตลับ

3. ราคามาตรฐานหรือราคาของทางราชการ หรือราคาท่ีเคยซื้อครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลา 2
ปงบประมาณ

4. วงเงินท่ีจะซื้อเงินงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2558 แผนงาน : สนับสนุนการจัด
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โครงการสนับสนุนคาใชจายใน
การจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน (การจัดการเรียนการสอน) จํานวน
3,850.- บาท (สามพันแปดรอยหาสิบบาทถวน)

ท่ี จํานวน หนวย รายการ
ราคาคร้ัง

สุดทาย/หนวย
ราคา/หนวย จํานวนเงิน
บาท สต. บาท สต

1 1 ตลับ ตลับหมึกสีดาํ 450 450 - 450 -
2 1 ตลับ ตลับหมึกสีแดง 300 350 - 350 -
3 1 ตลับ ตลับหมึกสีเหลือง 350 350 - 350 -
4 1 ตลับ ตลับหมึกสีนํ้าเงิน 350 350 - 350
5 1 ตลับ โทนเนอร HP 35A 2350 2,350 - 2,350 -

รวมเงิน 3,850 -
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5. กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ
กําหนดเวลาการสงมอบงานหรือใหงานนั้นแลวเสร็จภายในวันท่ี 25 มกราคม 2558

6. วิธีท่ีจะซื้อและเหตุผลท่ีตองซื้อ
ดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบพัสดุฯ ขอ 19

7. ขอเสนออ่ืนๆ
แตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด
1. อนุมัติใหดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคา ตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกลาวขางตน
2. อนุมัติให นายอนุ กาชาด ตําแหนง ครูอาสาฯ เปนผูตรวจรับพัสดุ

พรนภา  ใจดี
(นางพรนภา  ใจด)ี

เจาหนาท่ีพัสดุ

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ
สาคร  รักม่ัน

(นายสาคร  รักม่ัน)
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

อนุมัติ
ลงนามแลว

ลงชื่อ เกริกฤทธิ์ กองหลา
(นายเกริกฤทธิ์  กองหลา)

ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.....



คูมือผูปฏิบัติงานดานพัสดุ สําหรับ กศน.อําเภอ/เขต - 36

บันทึกขอความ
สวนราชการ งานพัสดุ  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.....
ท่ี ศธ…………………………………….…….. วันท่ี 22 มกราคม 2558
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ

เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ...............

ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อวัสดุโครงการ โดยวิธีตกลงราคา ดังนี้

พิจารณาแลว เห็นสมควรจัดซื้อจากผูเสนอราคาดังกลาว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดอนุมัติใหสั่งซื้อจากผูเสนอราคาดังกลาว

รายการพิจารณา ผูเสนอราคา
ราคาท่ีเสนอ

(รวมภาษีมูลคาเพ่ิม)
ราคาท่ีตกลงซ้ือ

(รวมภาษีมูลคาเพ่ิม)

- วัสดุ จํานวน 5 รายการ หจก.สมบตัิคอมพิวเตอร 3,850.- 3,850.-

รวม 3,850.- 3,850.-

งานแผนงาน
รหัส 50000001
ลําดับท่ี 12
โครงการ สนับสนุนการจัด กศ.ข้ันพ้ืนฐานฯ
กันไวเบิก 3,850.- บาท
คงเหลือ 10,550.- บาท

สมศรี  สวยงาม
เจาหนาท่ีแผนงาน

พรนภา  ใจดี
(นางพรนภา  ใจด)ี

เจาหนาท่ีพัสดุ

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ
สาคร  รักม่ัน

(นายสาคร  รักม่ัน)
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

อนุมัติ ลงนามแลว
ลงชื่อ เกริกฤทธิ์  กองหลา

(นายเกริกฤทธิ์  กองหลา)
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.....
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ใบสั่งซ้ือ

ท่ึ ....010.../2558 กศน.อําเภอ..................................

วันท่ี......22....เดือน......มกราคม.....พ.ศ. .....2558........
เรียน...........สมบัตคิอมพิวเตอร................

ตามใบเสนอราคาของทาน ลงวันท่ี....20.....เดือน.........มกราคม........พ.ศ.....2558..............เสนอราคาขายสิ่งของ
ตามรายการตอไปน้ี

เลขท่ี จํานวน หนวย รายการ
ราคาหนวยลั จํานวนเงิน

หมายเหตุ
บาท สต. บาท สต.

1 1 ตลับ ตลับหมึกสีดาํ 450 - 450 -
2 1 ตลับ ตลับหมึกสีแดง 350 - 350 -
3 1 ตลับ ตลับหมึกสีเหลือง 350 - 350 -
4 1 ตลับ ตลับหมึกสีนํ้าเงิน 350 - 350 -
5 1 ตลับ โทนเนอร HP 35 A 2,350 - 2,350 -

รวมราคาสินคา 3,598 13
รวมภาษีมลูคาเพ่ิม 251 87

รวมเปนเงินท้ังสิ้น 3,850 -

กศน.อําเภอ.....................................ไดอนุมตัิในหลักการใหจัดซื้อจากทานแลว จึงเรียนมาเพ่ือโปรดจัดสงของไปยัง กศน.
อําเภอ...............................ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับใบสั่งซื้อฉบับน้ี ถาสงของเกินกําหนดเวลาตามใบสั่งซื้อน้ี กศน.อําเภอ
...............................จะปรับเปนรายวันใน อัตรารอยละ 0.20 ของราคาสิ่งของท่ียังไมไดจัดสง จนกวาจะไดรับสิ่งของถูกตองครบถวน

(ลงช่ือ) สาคร  รักมั่น ผูสั่งซื้อ (ลงช่ือ) เดือนเต็ม ผูขาย
22 มค. 2558 22 มค. 2558
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ใบสงของและใบกํากับภาษี
เลมท่ี.....161........
เลขท่ี..8005...........

หจก.สมบัติคอมพิวเตอร วันท่ี 23 มกราคม 2558
144/29 ถ..ดอกไม....... ต......ตนไม........ อ...สะดวก............
จ....จริงใจ............. โทรศัพท 00000000
เลขประจําตัวผูเสียภาษี 0523548001276
นามผูซื้อ............กศน.อําเภอ.........................................
ท่ีอยู................................................................................................................................

ผูรับสินคา ผูสงสินคา
พรนภา  ใจดี เดือนเต็ม

วันท่ี 23 มกราคม 2558 วันท่ี 23 มกราคม 2558

ลําดับ จํานวน หนวย รายการสินคา
ราคา/หนวย จํานวนเงิน
บาท สต. บาท สต

1 1 ตลับ ตลับหมึกสีดาํ 450 - 450 -
2 1 ตลับ ตลับหมึกสีแดง 350 - 350 -
3 1 ตลับ ตลับหมึกสีเหลือง 350 - 350 -
4 1 ตลับ ตลับหมึกสีนํ้าเงิน 350 - 350
5 1 ตลับ โทนเนอร HP 35A 2,350 - 2,350 -

รวมราคาสินคา
จํานวนภาษมีูลคาเพ่ิม
จํานวนเงินรวมท้ังสิน้

3,598 13
251 87

3,850 -
(สามพันแปดรอยหาสิบบาทถวน)
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ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535

และที่แกไขเพ่ิมเติม  ขอ 71

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ......

วันท่ี 23 มกราคม 2558
เรื่อง รายงานผลการตรวจรับพัสดุ

เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ......

ตามท่ี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ...... อนุมัติใหงานพัสดุดําเนินการจัดซื้อ
วัสดุโครงการ จํานวน 5 รายการ จาก หจก.สมบัติคอมพิวเตอร ตามใบสั่งซื้อ เลขท่ี 010 ลงวันท่ี 22 เดือน มกราคม
พ.ศ.2558 เปนจํานวนเงิน 3,850.- บาท (สามพันแปดรอยหาสิบบาทถวน)

บัดนี้ ผูขายไดนําสิ่งของ ตามใบสงของดังกลาว มาสงมอบใหตามท่ีศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ........... แลวดังตอไปนี้

1. ตามบิลใบสงของ เลมท่ี.....161..........เลขท่ี......8005.............ลงวันท่ี..23..มกราคม...2558..............
จํานวน ........5........... รายการ เปนเงิน ..3,850.-....... บาท

2. ตามบิลเงินสด/ใบเสร็จรับเงิน เลมท่ี...............เลขท่ี...................ลงวันท่ี..................... จํานวน
................... รายการ เปนเงิน............... บาท

3. ตามใบสําคัญรับเงิน เลมท่ี...............เลขท่ี...................ลงวันท่ี..................... จํานวน ................... รายการ
เปนเงิน............... บาท

และ ( / ) ผูตรวจรับพัสดุ ( ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดดําเนินการตรวจรับสิ่งของ และสงมอบใหพัสดุไว
ถูกตองเรียบรอยแลว ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 71

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ลงช่ือ อนุ กาชาด ผูตรวจรับพัสดุ
(นายอนุ กาชาด)

ไดตรวจรับสิ่งของตามรายการตรวจรับพัสดุดังกลาวเรียบรอยแลว

ลงช่ือ อนุ กาชาด ผูสงมอบ ลงช่ือ พรนภา  ใจดี ผูรับมอบ
(นายอนุ กาชาด) (นางพรนภา  ใจดี)
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บันทึกขอความ
สวนราชการ งานพัสดุ  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ........
ท่ี ศธ .............../……... วันท่ี 26 มกราคม 2558
เรื่อง ทราบผลการตรวจรับและอนุมัติเบิกเงิน

เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.......

ตามท่ี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ........ อนุมัติใหงานพัสดุดําเนินการ
จัดซื้อวัสดุ เพ่ือใชจัดทําสื่อการเรียนการสอน และประกอบการทํากิจกรรมการเรียนการสอน ดวยเงินงบประมาณ
ป พ.ศ. 2558 แผนงาน : สนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน กิจกรรมจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษา
ข้ันพ้ืนฐาน โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบเงิน
อุดหนุน (การจัดการเรียนการสอน) จํานวน 5 รายการ โดยวิธีตกลงราคา จํานวนเงิน 3,850.- บาท (สามพันแปดรอย
หาสิบบาทถวน) จาก หจก.สมบัติคอมพิวเตอร ตามบันทึกขอความ กศน.อําเภอ........ ท่ี  ศธ ......../...... ลงวันท่ี 20
มกราคม 2558

บัดนี้ ไดนําสิ่งของสงมอบและผูตรวจรับพัสดุไดทําการตรวจรับเรียบรอยแลว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
1. ทราบผลการตรวจรับพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม ขอ 71
2. อนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 งบอุดหนุน แผนงาน : สนับสนุนการจัด

การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน โครงการสนับสนุนคาใชจายในการจัดการศึกษาตั้งแตระดับอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุน (การจัดการเรียนการสอน) รหัสงบประมาณ ........................ รหัสกิจกรรมหลัก
......................... ภายในวงเงิน 3,850.- บาท (สามพันแปดรอยหาสิบบาทถวน) ใหแก หจก.สมบัติคอมพิวเตอร ตอไป

อนุมัติ
ลงชื่อ เกริกฤทธิ์  กองหลา

(นายเกริกฤทธิ์  กองหลา)
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.....

พรนภา  ใจดี
(นางพรนภา  ใจด)ี

เจาหนาท่ีพัสดุ
สาคร  รักม่ัน

(นายสาคร  รักม่ัน)
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

งานการเงิน
รหัส 50000001
ลําดับท่ี 12
โครงการ สนับสนุนการจัด กศ.ข้ันพ้ืนฐานฯ
กันไวเบิก 3,850.- บาท
คงเหลือ 10,550.- บาท

สมใจ สุดสวย
เจาหนาท่ีการเงิน
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แบบฟอรม 1.2 การซื้อ/การจาง โดยวิธีตกลงราคา ครั้งหนึ่ง ตั้งแต 5,000.- บาท ไมเกิน 100,000.- บาท
จัดซื้อ/จัดจาง ผานระบบ e-GP
ตั้งแตหนา 42 ถึง หนา 50

ขอสังเกต - การซื้อ/การจาง ครั้งหนึ่ง ตั้งแต 5,000.- บาท ไมเกิน 100,000.- บาท
ตองผานระบบ e-GP ทุกครั้ง (ในกรณีลางหนี้เงินยืมใหเลือกรายการไม
เบิกจายผานระบบ GFMIS)

- เอกสารท่ีเก่ียวของท้ังหมดพิมพจากระบบ e-GP
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บันทึกขอความ

สวนราชการ กศน.อําเภอ...................................
ท่ี ศธ วันท่ี
เรื่อง ขออนุมัติหลักการ      จัดซื้อ            จัดจาง เชา..................................................................

เรียน ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ.................................................
ดวย งาน..............................................มีความประสงคจะขออนุมัติ     จัดซื้อ         จัดจาง เชา เหตุผล

ความจําเปน เพ่ือ................................................................................................................................................................................
ท่ี รายการ(ลักษณะ/ขนาด รายละเอียด จํานวน หนวย หมายเหตุ

ตองการใชวัสดุ/ครุภัณฑ ภายในวันท่ี.........................เดือน...............................พ.ศ............................เบิกจายเงิน............................
แผนงาน..............................................โครงการ..............................................รหัส..........................โดยมี 1.......................................
2...................................................................3.........................................................เปนกรรมการตรวจรับ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
(ลงชื่อ)...........................................................ผูรับผิดชอบโครงการ

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

(ลงชื่อ)...........................................................หัวหนากลุมงาน
(...................................................................)

อนุมัติ                                ไมอนุมัติ
................................................................

.................................................................
ผอ.กศน.อําเภอ.................................................
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ใบเสนอราคา

เขียนท่ี............................................
วันท่ี............เดือน................................พ.ศ.......................

ขาพเจา................................................อายุ...........ป เชื้อชาติ...........................สัญชาติ.........................
ราน/บริษัท/หางหุนสวนจํากัด...........................................ตั้งอยู ณ เลขท่ี.................ตําบล...................
อําเภอ......................................จังหวัด...............................หมายเลขโทรศัพท........................................
ทะเบียนการคาเลขท่ี...........................................เลขประจําตัวผูเสียภาษี...............................................
ขอเสนอราคา........................................................ดังตอไปนี้

เลขที่ จํานวน หนวย รายการ
ราคาสินคา จํานวนเงิน

หมายเหตุบาท สต. บาท สต.

รวมราคาสินคา
รวมภาษีมูลคาเพ่ิม
รวมเปนเงินท้ังสิ้น

กําหนดสงภายใน......................วัน และราคาจะยืนไดในกําหนด................................วัน

ลงชื่อ.......................................ผูเสนอราคา
(..................................................)
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บันทึกขอความ

สวนราชการ กศน.อําเภอ...................................
ท่ี ศธ วันท่ี
เรื่อง รายงานขอซื้อ/ขอจาง

เรียน ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ.................................................
ดวย งาน..............................................มีความประสงคจะซื้อ/จาง........................................... โดยวธิี

ตกลงราคา ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. เหตุผลและความจําเปน...........................................................................................................................
2. รายละเอียดของพัสดุ..........................................................................................
3. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาท่ีเคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายใน

ระยะเวลา 2 ปงบประมาณ
4. วงเงินท่ีจะซื้อหรือจางเงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.................... แผนงาน : ............................

........................................โครงการ.................................จํานวน ......................................บาท
5. กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ กําหนดเวลาการสงมอบงานหรือใหงานแลว

เสร็จภายใน ......................... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. วิธีท่ีจะซื้อหรือจาง และเหตุผลท่ีตองซื้อหรือจาง ดําเนินการตกลงราคา ตามระเบียบฯ ขอ19
7. ขอเสนออ่ืนๆ ................................................................................................

ผูตรวจรับพัสดุหรืองานจาง ..........................................................................
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด
1. อนุมัติใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีตกลงราคาตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อขอจางดังกลาว

ขางตน
2. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

(.......................................)
เจาหนาท่ีพัสดุ

(...........................................)
หวัหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

อนุมัติ
ลงนามแลว

(..............................................)
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ.................................

แบบฟอรมพิมพจากระบบ e-GP
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คําสั่ง กศน.อําเภอ........................
ท่ี ............................

เรื่อง แตงตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับการซื้อ/จาง............................... โดยวิธตีกลงราคา

ดวย กศน.อําเภอ........................... มีความประสงคจะ ซื้อ/จาง........................... โดยวิธีตกลงราคา และเพ่ือให
เปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงขอแตงตั้งรายชื่อตอไปนี้เปน
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับการซื้อ/จาง............................... โดยวิธีตกลงราคา

1. .......................................... ประธานกรรมการฯ
ตําแหนง...........................

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

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

สั่ง ณ วันท่ี .............................................

(.........................................)
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ........................

แบบฟอรมพิมพจากระบบ e-GP
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บันทึกขอความ

สวนราชการ  กศน.อําเภอ..............................
ท่ี ศธ…………………………………… วันท่ี ............................................
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อ/สั่งจาง

เรียน ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ..............................

ขอรายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อ/จาง.................................................. โดยวิธีตกลงราคา ดังนี้

รายการพิจารณา ผูชนะการเสนอราคา
ราคาท่ีเสนอ

(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง

(รวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

รวม

พิจารณาแลว เห็นสมควรจัดซื้อจากผูเสนอราคาดังกลาว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดอนุมัติใหสั่งซื้อสั่งจางจากผูเสนอราคา ดังกลาว

(.....................................)
เจาหนาท่ีพัสดุ

(.....................................)
หวัหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

แบบฟอรมพิมพจากระบบ e-GP

งานแผนงาน

รหัสเงิน............................................
ลําดับท่ี............................................
งาน..................................................
เบิก..................................................
คงเหลือ...........................................
........................................................
.

ประทับตรา

อนุมัติ
ลงนามแลว

(.......................................)
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ...........................
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การซื้อ/สั่งจาง อยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
1. กําหนดสงมอบภายใน.............วันทําการ นับถัดจากวันท่ีผูรับจางไดรับใบสั่งซื้อ
2. ครบกําหนดสงมอบวันท่ี………………………………
3. สถานท่ีสงมอบ ศูนย กศน.อําเภอ......................
4. ระยะเวลารับประกัน …….. ป
5. สงวนสิทธิ์คาปรับกรณีสงมอบเกินกําหนด โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาสิ่งของ

ท่ียังไมไดรับมอบแตจะตองไมต่ํากวาวันละ 100.- บาท
6. สวนราชการสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับมอบถาปรากฏวาสินคานั้นมีลักษณะไมตรงตามรายการท่ีระบุไวในใบสั่งซื้อ

กรณีนี้ผูรับจางจะตองดําเนินการเปลี่ยนใหมใหถูกตองตามใบสั่งซื้อทุกประการ
หมายเหตุ :

1. การติดอากรแสตมปใหเปนไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากตองการใหใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย
2. ใบสั่งซื้อสั่งจางนี้อางอิงตามเลขท่ีโครงการ .............................. ซื้อ........................... โดยวิธีตกลงราคา

ใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง

ผูขาย/ผูรับจาง ……………………………………………. ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี ........../.............
วันท่ี …………………………..
สวนราชการ ………………………………
ท่ีอยู………หมู ตําบล............. อําเภอ................. จังหวัด
.................
โทรศัพท

ท่ีอยู เลขท่ี .....................
ตําบล......... อําเภอ..........จังหวัด............รหัสไปรษณีย...........
โทรศัพท
เลขประจําตัวผูเสียภาษี ...................................
เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร ............................
ชื่อบัญชี …………………………………..
ธนาคาร ………………………………….

ตามท่ี ............................... ไดเสนอราคา ไวตอ กศน.อําเภอ......................... ซึ่งไดรับราคาและตกลงซื้อ/จาง
ตามรายการดังตอไปนี้

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
ราคาตอหนวย

(บาท)
จํานวนเงิน

(บาท)

รวมเปนเงิน
ภาษีมูลคาเพ่ิม

(.................................................) รวมเปนเงินท้ังสิ้น

แบบฟอรมพิมพจากระบบ e-GP
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ลงชื่อ..............................................................ผูสั่งซื้อ/สั่งจาง
(...............................................)

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ................
วันท่ี ...........................................................
ลงชื่อ..............................................................ผูรับใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

(...............................................)
ผูขาย

วันท่ี ............................................................
เลขท่ีโครงการ ………………………………….
เลขคุมสัญญา ……………………………………
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ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจาง

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

ตามหนังสือสัญญาเลขท่ี................./....................ลงวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ.................
ศูนย.....................................................................จังหวัด........................ ไดตกลง ซื้อ/จาง กับ..................................
โดย.................................สําหรับโครงการ............................................................ โดยวิธี............................... เปนเงิน
ท้ังสิ้น......................บาท(................................................)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับงานแลวผลปรากฏวา

ผลการตรวจรับ

 ถูกตอง
 ครบถวนตามสัญญา
 ไมครบถวนตามสัญญา

คาปรับ
 มีคาปรับ
 ไมมีคาปรับ

(ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ
(.....................................)

(ลงชื่อ)............................................. กรรมการ
(.....................................)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการและเลขานุการ
(.....................................)

หมายเหตุ เลขท่ีโครงการ...............................................
เลขคุมสัญญา................................................
เลขคุมตรวจรับ................................................

แบบฟอรมพิมพจากระบบ e-GP
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บันทึกขอความ
สวนราชการ กศน.อําเภอ………………….
ท่ี ศธ ....................... วันท่ี .......................................
เรื่อง ขออนุมัติเบิกจายเงินคา................................

เรียน ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ.............................

งานพัสดุ ขอสงเอกสารเพ่ือเบิกจายเงิน ตามท่ี  กศน.อําเภอ.............................จังหวัด......................ไดซื้อหรือจาง

........................โดยวธิีตกลงราคา กับ...................................เปนเงินท้ังสิ้น..........................บาท(...................................................)

ซึ่งไดเปนราคารวมภาษีมูลคาเพ่ิมแลว ตามหนังสือสั่งซื้อสั่งจางเลขท่ี......./.........ลงวันท่ี........เดือน...................พ.ศ...............นั้น

คณะกรรมการตรวจรับไดตรวจรับของถูกตองแลว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดดําเนินการเบิกจายเงินใหตอไป

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

เจาหนาท่ีพัสดุ

รหัสผูขาย........................................
เลขท่ีใน P/O ……………………….……
เลขท่ีเอกสารรับพัสดุ .....................

งานการเงิน

รหัสเงิน............................................
ลําดับท่ี............................................
งาน..................................................
เบิก..................................................
คงเหลือ...........................................
........................................................
.

ประทับตรา

(...............................................)
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

อนุมัติ
ลงนามแลว

(.......................................)
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ...........................

แบบฟอรมพิมพจากระบบ e-GP
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2. วิธีสอบราคา

วิธีสอบราคา หมายถึง การซื้อ/การจางครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000.- บาท แตไมเกิน 500,000.- บาท
และดําเนินการกําหนดราคากลางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0421.4/ว 179 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม
2556 โดยท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2556 เห็นชอบตามแนวทาง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการ
เปดเผยราคากลางตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ

เม่ือจะดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีสอบราคา จึงตองคิดราคากลาง เชน

1. การจัดซ้ือหนังสือเรียน ตองมีการคิดราคากลาง ดังนี้
1.1 หนังสือเรียนตองผานการคัดเลือกคุณภาพจากสํานักงาน กศน.
1.2 ใหตรวจสอบราคาหนังสือท่ีจะจัดซื้อแตละสํานักพิมพในทองตลาดเพ่ือหาราคากลาง
1.3 นํามาเปรียบเทียบกับราคาท่ีสํานักงาน กศน.กําหนด หากสูงกวาใหใชราคาท่ี สํานักงาน กศน.

กําหนด
2. การจัดจางพิมพหนังสือเรียน ตองมีการคิดราคากลาง ดังนี้

2.1 กําหนดรายละเอียดงานท่ีจะจางพิมพ เชน ขนาดรูปเลม กระดาษเนื้อในและกระดาษปก การ
จัดทํารูปเลม เชน ไสสันทากาว เย็บลวดหรือเย็บก่ี (เย็บดวยเชือก) จํานวนสีท่ีใชพิมพปกและ
เนื้อใน เชน ปกพิมพสี่สี เนื้อในพิมพสีเดียวหรือพิมพสองสี และกําหนดจํานวนพิมพ

2.2. ใหตรวจสอบราคา ท่ีจะจัดจางพิมพแตละสํานักพิมพ เพ่ือหาราคากลาง
2.3. นํามาเปรียบเทียบราคาท่ีสํานักงาน กศน.กําหนด (เฉพาะวิชาบังคับท่ี สํานักงาน กศน.จัดทํา

ตนฉบับ) หากสูงกวาใหใชราคาท่ีสํานักงาน กศน. กําหนด

ข้ันตอนการสอบราคา ดําเนินการดังนี้

1. เจาหนาท่ีพัสดุจัดทํารายงานขอความเห็นชอบตามระเบียบฯ ขอ 27
2. เสนอรายงานขอความเห็นชอบไปยังผูอํานวยการ กศน.อําเภอ/เขต โดยผานหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ
3. เจาหนาท่ีพัสดุพิจารณาจัดทําประกาศเชิญชวน เสนอผูอํานวยการ กศน.อําเภอ/เขตไปพรอมกับรายงาน

ตาม ขอ 2 โดยมีรายการตามระเบียบฯ ขอ 40 ดังนี้
3.1 คุณลักษณะเฉพาะของพัสดุท่ีตองการซื้อและจํานวนท่ีตองการ หรือแบบรูปรายการละเอียดและ

ปริมาณงานท่ีตองการจาง
ในกรณีจําเปนตองดูสถานท่ี หรือชี้แจงรายละเอียดเพ่ิมเติมประกอบตามวรรคหนึ่ง ให

กําหนดสถานท่ี วัน เวลาท่ีนัดหมายไวดวย
3.2 คุณสมบัติของผูเขาเสนอราคาซึ่งจะตองมีอาชีพขายหรือรับจางตาม (1) โดยใหผูเสนอราคาแสดง

หลักฐานดังกลาวดวย
3.3 ในกรณีจําเปนใหระบุใหผูเขาเสนอราคาสงตัวอยางแค็ตตาล็อกหรือแบบรูปและรายการใหละเอียด

ไปพรอมกับใบเสนอราคา
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3.4 ถาจําเปนตองมีการตรวจทดลอง ใหกําหนดจํานวนตัวอยางใหพอแกการตรวจทดลองและเหลือไว
สําหรับการทําสัญญาดวย ท้ังนี้ใหมีขอกําหนดไวดวยวาทางราชการไมรับผิดชอบในความเสียหาย
ใด ๆ ท่ีเกิดข้ึนจากการทดสอบตัวอยางนั้น

3.5 สถานท่ีติดตอเก่ียวกับแบบรูปรายการละเอียด ในกรณีท่ีมีการขายใหระบุราคาขายไวดวย
3.6 ขอกําหนดใหผูเขาเสนอราคาเสนอราคารวมท้ังสิ้น และราคาตอหนวยหรือตอรายการ (ถาทําได)

พรอมท้ังระบุหลักเกณฑโดยชัดเจนวา จะพิจารณาราคารวมหรือราคาตอหนวยหรือตอรายการ ใน
กรณีท่ีไมไดกําหนดไวในเอกสารสอบราคาใหพิจารณาราคารวม

3.7 แบบใบเสนอราคา โดยกําหนดไวดวยวาในการเสนอราคาใหลงราคารวมท้ังสิ้นเปนตัวเลขและตองมี
ตัวหนังสือกํากับ ถาตัวเลขและตัวหนังสือไมตรงกัน ใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ

ในการสอบราคาจางกอสราง ใหกําหนดแบบบัญชีรายการกอสรางตามความเหมาะสมของ
ลักษณะและประเภทของงาน เพ่ือใหผูเขาเสนอราคากรอกปริมาณวัสดุและราคาดวย

3.8 กําหนดระยะเวลายืนราคาเทาท่ีจําเปนตอทางราชการ และมีเงื่อนไขดวยวาซองเสนอราคาท่ียื่นตอ
ทางราชการและลงทะเบียนรับซองแลว จะถอนคืนมิได

3.9 กําหนดสถานท่ีสงมอบพัสดุและวันสงมอบโดยประมาณ (สําหรับการซื้อ) หรือกําหนดวันท่ีจะเริ่ม
ทํางานและวันแลวเสร็จโดยประมาณ (สําหรับการจาง)

3.10 กําหนดสถานท่ี วัน เวลา เปดซองสอบราคา
3.11 ขอกําหนดใหผูเสนอราคาผนึกซองราคาใหเรียบรอยกอนยื่นตอทางราชการ จาหนาถึงประธาน

กรรมการเปดซองสอบราคาการซื้อการจางครั้งนั้น และสงถึงสวนราชการกอนวันเปดซอง โดยใหสง
เอกสาร หลักฐานตาง ๆ พรอมจัดทําบัญชีรายการเอกสารเสนอไปพรอมกับซองราคาดวย

สําหรับกรณีท่ีจะใหมีการยื่นซองทางไปรษณียได ใหกําหนดวิธกีารปฏิบัติไวใหชัดเจน
3.12 กําหนดเงื่อนไขในการสงวนสิทธิ์ท่ีจะถือวาผูท่ีไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงกับทางราชการใหเปน

ผูท้ิงงาน
3.13 ขอกําหนดวาผูเขาเสนอราคาท่ีไดรับการคัดเลือกใหไปทําสัญญาจะตองวางหลักประกันสัญญาตาม

ชนิดและอัตราในขอ 141 และขอ 142
3.14 รางสัญญา รวมท้ังการแบงงวดงาน การจายเงิน เงื่อนไขการจายเงินลวงหนา (ถามี) และอัตรา

คาปรับ
3.15 ขอสงวนสิทธิ์วาสวนราชการจะไมพิจารณาผูเสนอราคาท่ีเปนผูท้ิงงานของทางราชการและสวน

ราชการทรงไวซึ่งสิทธิ์ท่ีจะงดซื้อหรือจาง หรือเลือกซื้อหรือจาง โดยไมจําเปนตองซื้อหรือจางจากผู
เสนอราคาต่ําสุดเสมอไป รวมท้ังจะพิจารณายกเลิกการสอบราคา และลงโทษผูเสนอราคาเสมือน
เปนผูท้ิงงาน หากมีเหตท่ีุเชื่อไดวาการเสนอราคากระทําไปโดยไมสุจริตหรือมีการสมยอมกันในการ
เสนอราคา

4. ใหเจาหนาท่ีพัสดุเผยแพรขาวการสอบราคาอยางนอย 2 วิธี คือ
4.1 สงประกาศเผยแพรการสอบราคาและเอกสารสอบราคาไปยังผูมีอาชีพขาย หรือรับจางทํางาน

โดยตรง โดยทางไปรษณียลงทะเบียนใหมากท่ีสุดเทาท่ีจะทําได
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4.2 ใหปดประกาศเผยแพรการสอบราคาไวโดยเปดเผย ณ ท่ีทําการของสวนราชการนั้น ท้ังนี้
จะตองดําเนินการกอนวันเปดซองสอบราคาไมนอยกวา 10 วัน สําหรับการสอบราคา
ในประเทศ ถาสอบราคานานาชาติ 45 วัน

5. ผูเสนอราคาจะตองผนึกซอง โดยจาหนาถึงประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคาและจะตองสงถึง
สวนราชการกอนวันเปดซองสอบราคา

6. ใหเจาหนาท่ีลงรับโดยไมเปดซองพรอมระบุวันและเวลาท่ีรับซองไวดวย แลวสงมอบใหหัวหนาเจาหนาท่ี
พัสดุทันที

7. ใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุเก็บรักษาซองไวโดยไมเปดซอง
8. เม่ือถึงกําหนดเวลาเปดซองสอบราคาใหหัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุสงมอบซองเสนอราคาแกคณะกรรมการเปด

ซองสอบราคาเพ่ือดําเนินการตอไป
9. คณะกรรมการเปดซองสอบราคาดําเนินการ ดังนี้

9.1 ตรวจคุณสมบัตผิูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกันโดยพิจารณาวาบริษัท/หาง ท่ีมายื่น
ซองในคราวเดียวกัน มีผลประโยชนรวมกันในเชิงทุนบริหาร หรือเชิงไขวกันหรือไม
โดยพิจารณาไดดังนี้
9.1.1 เชิงทุน พิจารณาจากตัวบุคคลผูเปนหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ

หางหุนสวนจํากัด ผูถือหุนในบริษัทหนึ่งกับอีกหาง/บริษัทหนึ่งวาเปนบุคคล
เดียวกันหรือไม

9.1.2 เชิงบริหาร พิจารณาจากตัวผูจัดการ หุนสวนผูจัดการ กรรมการผูจัดการ
ผูบริหาร ผูมีอํานาจในหาง/บริษัทหนึ่งกับอีกหาง/บริษัทหนึ่งวาเปน
บุคคลเดียวกันหรือไม

9.1.3 เชิงไขวกัน พิจารณาจากบุคคลผูถือหุนสวนในหางหุนสวนสามัญ
หางหุนสวนจํากัด หรือผูถือหุนรายใหญในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชน
จํากัด ในหาง/บริษัทหนึ่งวาเปนบุคคลคนเดียวกันกับตัวผูจัดการ
กรรมการผูจัดการ ผูบริหาร ผูมีอํานาจในอีกหาง/บริษัทหนึ่งหรือไม

10. ประกาศรายชื่อหาง/บริษัท ท่ีไมมีผูมีผลประโยชนรวมกัน
11. เปดซองใบเสนอราคาเฉพาะผูท่ีไมมีผลประโยชนรวมกันโดยเปดเผย
12. ตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแลวคัดเลือกเฉพาะผูเสนอราคาท่ีถูกตองตามเงื่อนไขและพิจารณา

คัดเลือกจากผูท่ีเสนอราคาต่ําสุดเทานั้น
13. ในกรณีท่ีผูเสนอราคาท่ีถูกตองตรงตามเงื่อนไขเสนอราคาเทากันหลายรายใหเรียกผูเสนอราคาท่ีเทากันมา

ยื่นเสนอราคาใหมพรอมกัน
14. ในกรณีท่ีมีผูเสนอราคาถูกตองตรงเงื่อนไขเพียงราคาเดียว ใหจัดซื้อหรือจัดจางจากผูเสนอราคารายนั้นได
15. ในกรณีเกินวงเงินใหเรียกผูเสนอราคารายต่ําสุดมาตอรองราคาใหอยูในวงเงินหรือสูงกวาวงเงินไมเกิน

10% ถาเห็นวาราคาดังกลาวเปนราคาท่ีเหมาะสมก็ใหเสนอซื้อหรือจางจากผูเสนอราคารายนั้น
16. ถาไมไดผลก็ใหเรียกผูเสนอราคาทุกรายท่ีถูกตองตามเงื่อนไขทุกรายมายื่นซองใหมพรอมกันอีกครั้งหนึ่ง
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17. ในกรณีท่ียังไมไดผล ก็ใหเสนอผูอํานวยการ กศน.อําเภอ/เขต เพ่ือลดรายการ ลดจํานวน ลดเนื้องาน
ขอเงินเพ่ิมเติม หรือยกเลิกการสอบราคาเพ่ือดําเนินการสอบราคาใหมตอไป

การตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกัน

จากการดําเนินการจัดซื้อ/จัดจางตามความตองการของผูขอใชงาน เจาหนาผูปฏิบัติงานพัสดุตองมี
ข้ันตอนการตรวจสอบผูมีผลประโยชนรวมกันดวยเพ่ือปองกันการหาผลประโยชนรวมกัน มีวิธีการและข้ันตอน
ตรวจสอบไดดังตอไปนี้
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ผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

 บุคคล/นิติบุคล เปนผูมีสวนไดเสีย (ทางตรง/ออม)
ไดแก 1. มีความสัมพันธในเชิงบริหาร

2. มีความสัมพันธเชิงทุน
3. มีความสัมพันธในลักษณะไขวกัน

 บุคคล/นิติบุคลอ่ืน ในการเสนอราคา หรือเสนองานในคราวเดียวกัน
1. การดํารงตําแหนง การเปนหุน การถือหุน นับรวม

-คูสมรส
-บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะ

2. ขอกําหนด ผูใชอํานาจบริหารท่ีแทจริง หุนสวนหรือผูถือหุนท่ีแทจริง

 ผูจัดการ
 หุนสวนผูจัดการ
 กรรมการผูจัดการ
 ผูบริหาร
 ผูมีอํานาจในการดําเนินงาน

ความสัมพันธในเชิงบริหาร

มีอํานาจ
หรือ
สามารถใช
อํานาจใน
การบริหาร
จัดการ
กิจการ

บุคคลหรือ
นิติบุคคล
อีกรายหนึ่ง
หรือหลาย
ราย

ความสัมพันธในเชิงทุน
-หุนสวนในหางหุนสวน
สามัญ

-หางหุนสวนไมจํากัด
ความรับผิดใน หจก.

-ผูถือหุนรายใหญใน
บจก.บ.มหาชน
(  25 % /กวพ.กําหนด)

-หุนสวนในหางหุนสวน
สามัญ/หจก.

-ผูถือหุนรายใหญใน
บจก.บ.มหาชน
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แบบฟอรม การซื้อ/การจาง โดยวิธีสอบราคา ตั้งแตหนา 57 ถึง หนา 86

ความสัมพันธในลักษณะไขวกัน

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
2. สําเนาหนังสือบริคณหสนธิ
3. บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ
4. บัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ/สําเนาบัญชีรายชื่อผูถือหุนทั้งหมด
5. บัญชีรายชื่อผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)

เอกสารสวนท่ี 1
1. กรณี บริษัทจํากัด/บริษัทมหาชน จํากัด อยางนอยตองมีเอกสารตามระเบียบฯ ขอ 15 จัตวา

 ผูจัดการ
 หุนสวนผูจัดการ
 กรรมการผูจัดการ
 ผูบริหาร
 ผูมีอํานาจในการดําเนินงาน

-หุนสวนในหางหุนสวน
สามัญ/หจก.
-ผูถือหุนรายใหญใน
บจก.บ.มหาชน

2. กรณี หจก./ หสม. อยางนอยตองมีเอกสารตามระเบียบฯ ขอ 15 จัตวา

1. สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล
2. บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ
3. บัญชีรายชื่อผูมีอํานาจควบคุม(ถามี)

ผลการตรวจสอบ กรณีมีผูเสนอราคาท่ีมีผลประโยชนรวมกัน

1. ไมประกาศรายชื่อผูเสนอราคาทุกราย
2. แจงใหผูเสนอราคาทราบโดยทั่วกัน
3. ไมเปดซองใบเสนอราคา
4. ผูเสนอราคามีสิทธิอุทธรณตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน
5. การยื่นอุทธรณไมเปนเหตุใหมีการขยายเวลา เวนแตปลัดกระทรวงเห็นวาเปนประโยชนแก

ทางราชการ
6. ปลัดกระทรวงเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ ปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิก
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บันทึกขอความ

สวนราชการ กลุม............................................ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.......
ท่ี ศธ ...................................... วันท่ี ......................................
เรื่อง ขออนุมัติหลักการ             จัดซื้อ              จัดจาง             เชา  วัสดุ

เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ........

ดวย ....................................... มีความประสงคจะขออนมัุติ จัดซื้อ จัดจาง เชา
............... เหตุผลความจําเปนเพ่ือ.................................................................................. ..............................
รายละเอียดดังตอไปนี้

ตองการใชวัสดุ/ครุภัณฑ ภายในวันท่ี ........ เดือน .......................... พ.ศ. ................ เบิกจายเงิน
...................................... แผนงาน : ......................................................................................... โดยมี
1................................2.................................3. .................................................. เปนผูตรวจรับ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
................................. ผูรับผิดชอบโครงการ

(...............................................)
อนุมัติ ไมอนุมัติ ตําแหนง ....................................
มอบงานพัสด.ุ........ ............................ หัวหนากลุมงาน

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

ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ........

ท่ี รายการท่ีขอจัดซ้ือ จํานวน/หนวย หมายเหตุ
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บันทึกขอความ

สวนราชการ กศน.อําเภอ...........................................
ท่ี ศธ................................................ วันท่ี .......................................
เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อโดยวิธีสอบราคา
เรียน ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ................................................

ดวย กศน.อําเภอ.................................มีความประสงคจะซื้อโดยวิธีสอบราคาซือ้.......................... ซึ่งมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้

1. เหตุผลและความจําเปน ..............................................
2. รายละเอียดของพัสดุ ……………………………………………
3. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาท่ีเคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายใน

ระยะเวลา 2 ปงบประมาณ
4. วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง

เงินงบประมาณรายจาย.................................. จํานวน ................................. บาท (เปนราคาท่ีไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม)

5. กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ กําหนดเวลาการสงมอบงานหรือใหงานแลว
เสร็จภายใน .......... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. วิธีท่ีจะซื้อหรือจาง ............................ และเหตุผลท่ีตองซื้อหรือจาง .....................................................
เนื่องจาก ................................................................................................

7. ขอเสนออ่ืนๆ
7.1 คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
7.2 ประกาศราคากลาง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด
1. อนุมัติใหดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีสอบราคาตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกลาวขางตน
2. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

(...........................................)
เจาหนาท่ีพัสดุ
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คําสั่ง กศน. อําเภอ/เขต

ท่ี …………… /.................

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

******************************

ตามท่ี..................................................... นั้น งานพัสดุไดหาราคาเบื้องตนแลวการจัดซื้อ/จัดจางครั้งนี้
เกิน 100,000.- บาท จะตองแนบไฟลประกาศราคากลาง (ราคาอางอิง) ในระบบ e-GP จึงเห็นสมควรแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง เพ่ือกําหนดราคากลางของการจัดซื้อครั้งนี้ สําหรับดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบดวย

1. .................................................. ประธานกรรมการ
2. .................................................. กรรมการ
3. .................................................. กรรมการและเลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการกําหนดราคากลาง กําหนดราคากลางตามหลักเกณฑการคํานวณ ราคากลาง ซื้อ

แลวรายงานผลใหทราบโดยดวน

ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายโดยเครงครัดมีประสิทธิภาพเพ่ือเกิดประโยชนแก
ทางราชการ

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันท่ี ………………………………………..

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

ผอ.กศน. อําเภอ/เขต
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อจัดจางที่มิใชงานกอสราง

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อ .....................................................................
/หนวยงานเจาของโครงการ  กศน.อําเภอ/เขต

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ......................... บาท (....... ..................................................)
3. วันท่ี  กําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ........................ เปนเงิน ................................... บาท

(………………………………………………………………….)
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง)

4.1 ราน………………………….….
4.2 บริษัท…………………….……
4.3 หจก……………………………

5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
1. …………………………………………………….. ประธานกรรมการ
2. ………………………………………………………กรรมการ
3. ……………………………………………………….กรรมการและเลขานุการ
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บันทึกขอความ

สวนราชการ กศน.อําเภอ...........................................
ท่ี ศธ................................................ วันท่ี .......................................
เรื่อง รายงานขอซื้อ/ขอจาง
เรียน ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ................................................

ดวย กศน.อําเภอ.................................มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ/จาง................................... ซึ่ง
มีรายละเอียด ดังตอไปนี้

1. เหตุผลและความจําเปน ..............................................
2. รายละเอียดของพัสดุ ……………………………………………
3. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาท่ีเคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายใน

ระยะเวลา 2 ปงบประมาณ
4. วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง

เงินงบประมาณรายจาย.................................. จํานวน ................................. บาท (เปนราคาท่ีไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม)

5. กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ กําหนดเวลาการสงมอบงานหรือใหงานแลว
เสร็จภายใน .......... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. วิธีท่ีจะซื้อหรือจาง ............................ และเหตุผลท่ีตองซื้อหรือจาง .....................................................
เนื่องจาก ................................................................................................

7. ขอเสนออ่ืนๆ
7.1 คณะกรรมการเปดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
7.2 ออกประกาศสอบราคา

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด
1. อนุมัติใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีสอบราคาตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อขอจางดังกลาว

ขางตน
2. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ
3. ลงนามในประกาศสอบราคาซื้อ/จาง .............................................

งานแผนงาน
รหัสเงิน.....................ลําดับท่ี..........
งาน..................................................
เบิก..................................................
คงเหลือ...........................................
........................................................
.

ประทับตรา

(.................................................)
เจาหนาท่ีพัสดุ

แบบฟอรมพิมพจากระบบ e-GP
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คําสั่ง กศน..................................
ท่ี .........../.................

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการเปดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับการสอบราคา...................

ดวย กศน. อําเภอ .......................... มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ/จาง..................................... และ
เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงขอแตงตั้งรายชื่อ
ตอไปนี้เปนคณะกรรมการเปดซองสอบราคา และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับการสอบราคาซื้อ/จาง
.................................. ดังนี้

คณะกรรมการเปดซองสอบราคา
1. ........................................ ประธานกรรมการฯ

2. ………………………………… กรรมการ
.

3. …………………………………… กรรมการ

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1 .......................................

ประธานกรรมการฯ

2. ...................................... กรรมการ

3. ......................................... กรรมการ

สั่ง ณ วันท่ี ..............................

(....................................)
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ.................................

แบบฟอรมพิมพจากระบบ e-GP
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บัญชีผูมาขอรับรายละเอียดการสอบราคาซื้อ/จาง
กศน.อําเภอ/เขต........................................................
พัสดุที่จัดซื้อ/จาง ...........................................
เอกสารสอบราคาซื้อ/จาง เลขที่ ...........................
ชื่อเจาหนาทีผู่แจกรายละเอียด.......................................................................................

ที่ วัน เดือน ป ชื่อ บริษัท/หาง ที่อยู และหมายเลขโทรศัพท
ชื่อผูจัดการหรือผูรับมอบ

อํานาจ
หมายเหตุ

รวม............................ราย

(ลงชื่อ) ผูแจกรายละเอียด
(.........................................................)

ตําแหนง  เจาหนาที่พัสดุ
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เอกสาร สอบราคาซื้อ/จาง เลขที่ .............
สอบราคาซื้อ/จาง.......................................

ตามประกาศ ศูนย กศน..................................
ลงวันที่ ..............................

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

กศน. อําเภอ.......................................... ซึ่งตอไปนี้เรียกวา "กรม" มีความประสงคจะสอบราคาซื้อ/จาง
............................ ตามรายการ ดังนี้ ………………………………………………………………………………………………………….

.......……………………………………….................... จํานวน ................. รายการ
ซึ่งพัสดุที่จะซื้อนี้ตองเปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ อยูในสภาพที่จะใชงานไดทนัทีและมี
คุณลักษณะเฉพาะตรงตามกําหนดไวในเอกสารสอบราคาฉบับนี้ โดยมีขอแนะนํา และขอกําหนด ดังตอไปนี้

1. เอกสารแนบทายเอกสาร สอบราคา
1.1 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
1.2 แบบใบเสนอราคา
1.3 แบบสญัญาซื้อขาย
1.4 แบบหนงัสือคํ้าประกัน

(1) หลักประกันสัญญา
(2) หลักประกันการรับเงินคาพัสดลุวงหนา

1.5 บทนยิาม
(1) ผูเสนอราคาที่มผีลประโยชนรวมกัน
(2) การขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม

1.6 แบบบญัชีเอกสาร
(1) บัญชีเอกสารสวนที่ 1
(2) บัญชีเอกสารสวนที่ 2

2. คุณสมบัติของผูเสนอราคา
2.1 ผูเสนอราคาตองเปนผูมีอาชพีขายพัสดุทีส่อบราคาซื้อ
2.2 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูที่ถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูทิ้งงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อ

แลว หรือไมเปนผูทีไ่ดรับผลของการสั่งใหนิติบุคคลหรือบุคคลอ่ืนเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
2.3 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูมผีลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม

เปนผูกระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5
2.4 ผูเสนอราคาตองไมเปนผูไดรับเอกสิทธิ์หรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแต

รัฐบาลของผูเสนอราคาไดมีคําสัง่ใหสละสิทธิ์และความคุมกันเชนวานั้น
3. หลักฐานการเสนอราคา

ผูเสนอราคาจะตองเสนอเอกสารหลักฐานยืน่มาพรอมกับซองใบเสนอราคา โดยแยกไวนอกซอง ใบเสนอ
ราคาเปน 2 สวน คือ

แบบฟอรมพิมพจากระบบ e-GP
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3.1 สวนที่ 1 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิตบิุคคล

(ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจาํกัด ใหยื่นสําเนาหนงัสือรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม พรอมรับรองสําเนาถูกตอง

(ข) บริษัทจาํกัดหรือบริษัทมหาชนจาํกัด ใหยื่นสําเนาหนังสอืรับรองการจดทะเบียนนิติ
บุคคล หนังสือบริคณหสนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ ผูมีอํานาจควบคุม และบัญชีผูถือหุนรายใหญ พรอมรับรองสําเนา
ถูกตอง

(2) ในกรณีผูเสนอราคาเปนบุคคลธรรมดาหรือคณะบุคคลที่มิใชนิตบิคุคล ใหยื่นสําเนาบัตร
ประจําตัวประชาชนของผูนั้น สําเนาขอตกลงที่แสดงถึงการเขาเปนหุนสวน (ถามี) สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปน
หุนสวน พรอมทั้งรับรองสําเนาถูกตอง

(3) ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา ใหยื่นสําเนาสัญญาของการ
เขารวมคา สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูรวมคา และในกรณีที่ผูเขารวมคาฝายใดเปนบคุคลธรรมดาที่มิใชสัญชาติ
ไทย ก็ใหยื่นสําเนาหนังสือเดินทาง หรือผูรวมคาฝายใดเปนนิตบิคุคลใหยื่นเอกสารตามที่ระบไุวใน (1)

(4) สําเนาใบทะเบยีนภาษีมูลคาเพิม่
(5) บัญชีเอกสารสวนที่ 1 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (1)

3.2 สวนที่ 2 อยางนอยตองมีเอกสารดังตอไปนี้
(1) แค็ตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ตามขอ 4.4
(2) หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีที่ผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคล

อ่ืนลงนามในใบเสนอราคาแทน
(3) บัญชีเอกสารสวนที่ 2 ทั้งหมดที่ไดยื่นพรอมกับซองใบเสนอราคา ตามแบบในขอ 1.6 (2)

4. การเสนอราคา
4.1 ผูเสนอราคาตองยื่นเสนอราคาตามแบบที่กําหนดไวในเอกสารสอบราคานี้ โดยไมมีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น

และจะตองกรอกขอความใหถูกตองครบถวน ลงลายมือชื่อของผูเสนอราคาใหชัดเจน จํานวนเงนิที่เสนอตองระบตุรงกันทั้งตวั
เลขและตัวอักษร โดยไมมีการขูดลบหรือแกไข หากมีการขูดลบ ตกเติม แกไข เปลี่ยนแปลงจะตองลงลายมือชื่อผูเสนอราคา
พรอมประทับตรา (ถามี) กํากับไวดวยทุกแหง

4.2 ผูเสนอราคาจะตองเสนอราคาเปนเงินบาท และเสนอราคาเพียงราคาเดยีว โดยเสนอราคา
รวม และหรือราคาตอหนวย และหรือตอรายการ ตามเงื่อนไขทีร่ะบุไวทายใบเสนอราคาใหถูกตอง ทั้งนี้ ราคารวมที่เสนอ
จะตองตรงกันทั้งตวัเลขและตัวหนังสือ ถาตัวเลขและตัวหนังสอืไมตรงกันใหถือตัวหนังสือเปนสําคัญ โดยคิดราคารวมทั้งสิ้นซึง่
รวมคาภาษีอากรอ่ืน คาขนสง คาจดทะเบยีน และคาใชจายอ่ืน ๆ ทั้งปวง จนกระทั่งสงมอบพสัดุให ณ กศน.อําเภอ
.................................

ราคาที่เสนอจะตองเสนอกําหนดยืนราคาไมนอยกวา ...... วัน นับแตวันเปดซองใบเสนอราคา โดยภายใน
กําหนดยืนราคาผูเสนอราคาตองรับผิดชอบราคาทีต่นไดเสนอไว และจะถอนเสนอราคามิได
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4.3 ผูเสนอราคาจะตองเสนอกําหนดเวลาสงมอบพัสดุไมเกิน ......... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ซื้อขาย

4.4 ผูเสนอราคาจะตองสงแค็ตตาล็อก และหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของ ………………. ไปพรอมใบเสนอราคาเพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกลาวนี้ กรมจะยึดไวเปนเอกสารของทาง
ราชการ

สําหรับแค็ตตาล็อกที่แนบใหพิจารณา หากเปนสาํเนารูปถายจะตองรับรองสําเนาถูกตอง โดยผูมี
อํานาจทาํนติิกรรมแทนนิตบิุคคล

4.5 กอนยื่นซอง สอบราคา ผูเสนอราคาควรตรวจดูรางสัญญา รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ฯลฯใหถ่ี
ถวนและเขาใจเอกสาร สอบราคา ทั้งหมดเสียกอนที่จะตกลงยืน่ซอง สอบราคา ตามเงื่อนไขในเอกสาร สอบราคา

4.6 ผูเสนอราคาจะตองยืน่ซองใบเสนอราคาที่ปดผนึกซองเรียบรอยจาหนาซองถึง ประธานคณะกรรมการ
เปดซองสอบราคาซื้อ............................................ โดยระบไุวที่หนาซองวา "ใบเสนอราคาตามเอกสาร สอบ
ราคา เลขที่ ........................." ยื่นตอเจาหนาที่ ในวันที่ ............. ถึงวันที่ ........................ ตั้งแตเวลา ...................... น. ถึง
เวลา……………………… น. ณ กศน.อําเภอ.................................

เมื่อพนกําหนดเวลายื่นซองสอบราคา แลวจะไมรับซองสอบราคาโดยเด็ดขาด
คณะกรรมการเปดซอง สอบราคา จะดําเนนิการตรวจสอบคุณสมบัติของผูเสนอราคาแตละราย

วา เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนตามขอ 1.5 (1) ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม และ
ประกาศรายชื่อผูเสนอราคาที่มสีิทธิไดรับการคัดเลือกกอนการเปดซองใบเสนอราคา

หากปรากฏตอคณะกรรมการเปดซองสอบราคากอนหรือในขณะทีม่ีการเปดซองใบเสนอราคาวา มี
ผูเสนอราคากระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 (2) และคณะกรรมการฯ เชื่อวามีการ
กระทําอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผูเสนอราคารายนัน้ออกจากการเปน
ผูเสนอราคา และประกาศรายชือ่ผูเสนอราคาที่มีสทิธิไดรับการคัดเลือก และ  กรมจะพิจารณาลงโทษผูเสนอราคาดังกลาวเปน
ผูทิ้งงาน เวนแตคณะกรรมการฯ จะวินิจฉัยไดวาผูเสนอราคารายนัน้เปนผูที่ใหความรวมมือเปนประโยชนตอการพิจารณาของ
ทางราชการและมไิดเปนผูริเร่ิมใหมีการกระทําดังกลาว

ผูเสนอราคาที่ถูกตัดรายชื่อออกจากการเปนผูเสนอราคา เพราะเหตุเปนผูเสนอราคาที่มี
ผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วันประกาศสอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทําการอันเปนการ
ขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม อาจอุทธรณคําสั่งดังกลาวตอปลัดกระทรวงภายใน 3 วัน นับแตวันทีไ่ดรับแจงจาก
คณะกรรมการเปดซองสอบราคา การวินิจฉัยอุทธรณของปลัดกระทรวงใหถือเปนที่สุด

คณะกรรมการเปดซอง สอบราคาจะเปดซองใบเสนอราคาของผูเสนอราคาที่มีสทิธิไดรับ
การคัดเลือกดังกลาวขางตน ณ กศน.อําเภอ................................. ในวันที่ ............................................................ ตั้งแต
เวลา 10.00 น. เปนตนไป

การยื่นอุทธรณตามวรรคหา ยอมไมเปนเหตุใหมีการขยายระยะเวลาการเปดซองใบเสนอราคา เวน
แตปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวาการขยายระยะเวลาดงักลาวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งและในกรณีที่
ปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นดวยกับคําคัดคานของผูอุทธรณ และเห็นวาการยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาทีไ่ดดาํเนินการไป
แลว จะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งใหปลัดกระทรวงมอํีานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
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5. หลักเกณฑและสิทธิในการพิจารณาราคา
5.1 ในการสอบราคา คร้ังนี้ กรมจะพิจารณาตัดสินดวยราคารวม
5.2 หากผูเสนอราคารายใดมีคุณสมบัติไมถูกตองตามขอ 2 หรือยื่นหลักฐานการเสนอราคาไมถูกตอง

หรือไมครบถวนตามขอ 3 หรือยื่นซองสอบราคาไมถูกตองตามขอ 4 แลวคณะกรรมการเปดซองสอบราคา จะไมรับพิจารณา
ราคาของผูเสนอราคารายนัน้ เวนแตเปนขอผิดพลาดหรือผิดหลงเพียงเล็กนอย หรือผิดพลาดไปจากเงื่อนไขของเอกสารสอบ
ราคาในสวนที่มิใชสาระสําคัญ ทั้งนี้เฉพาะในกรณีที่พิจารณาเห็นวาจะเปนประโยชนตอกรมเทานั้น

5.3 กรมสงวนสิทธิไ์มพิจารณาราคาของผูเสนอราคา โดยไมมีการผอนผนัในกรณีดังตอไปนี้
(1) ไมปรากฏชื่อผูเสนอราคารายนัน้ ในบัญชผีูรับเอกสาร สอบราคา หรือในหลักฐานการรับ

เอกสารสอบราคาของกรม
(2) ไมกรอกชื่อนิติบุคคล หรือลงลายมือชื่อผูเสนอราคาอยางหนึง่อยางใด หรือทั้งหมดในใบเสนอ

ราคา
(3) เสนอรายละเอียดแตกตางไปจากเงื่อนไขที่กําหนดในเอกสารสอบราคา ที่เปนสาระสาํคัญ หรือ

มีผลทําใหเกิดความไดเปรียบเสยีเปรียบแกผูเสนอราคารายอ่ืน
(4) ราคาที่เสนอมีการขูดลบ ตก เติม แกไขเปลี่ยนแปลง โดยผูเสนอราคามิไดลงลายมือชื่อพรอม

ประทับตรา (ถามี) กํากับไว
5.4 ในการตดัสินการสอบราคา หรือในการทําสัญญา คณะกรรมการเปดซองสอบราคาหรือกรม มีสิทธิ์ใหผู

เสนอราคาชี้แจงขอเท็จจริง สภาพ ฐานะ หรือขอเท็จจริงอ่ืนใดที่เก่ียวของกับผูเสนอราคาได กรมมีสิทธิที่จะไมรับราคาหรือไม
ทําสัญญาหากหลักฐานดังกลาวไมมีความเหมาะสมหรือไมถูกตอง

5.5 กรมทรงไวซึ่งสทิธิที่จะไมรับราคาต่าํสุด หรือราคาหนึ่งราคาใดหรือราคาที่เสนอทั้งหมดก็ได และอาจ
พิจารณาเลือกซื้อในจํานวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการ สอบราคา โดยไมพิจารณา
จัดซื้อเลยก็ได สุดแตจะพจิารณา ทั้งนี้เพื่อประโยชนของทางราชการเปนสาํคัญ และใหถือวาการตัดสินของกรมเปนเด็ดขาด
ผูเสนอราคาจะเรียกรองคาเสียหายใด ๆ มิได รวมทั้งกรมจะพิจารณายกเลิกการสอบราคาและลงโทษผูเสนอราคาเปน
ผูทิ้งงาน ไมวาจะเปนผูเสนอราคาที่ไดรับการคัดเลือกหรือไมก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อไดวาการเสนอราคากระทําการโดย
ไมสุจริต เชน การเสนอเอกสารอันเปนเท็จ หรือใชชื่อบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลอ่ืนมาเสนอราคาแทน เปนตน

5.6 ในกรณีที่ปรากฏขอเท็จจริงภายหลังจากการเปดซอง สอบราคาวา ผูเสนอราคาที่มีสทิธิไดรับการ
คัดเลือกตามที่ไดประกาศรายชือ่ไว ตามขอ 4.6 เปนผูเสนอราคาที่มีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืน ณ วัน
ประกาศ สอบราคา หรือเปนผูเสนอราคาที่กระทาํการอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรม ตามขอ 1.5 กรม
มีอํานาจทีจ่ะตัดรายชื่อผูเสนอราคาที่มีสทิธิไดรับการคัดเลือกดังกลาวออกจากประกาศรายชื่อตามขอ 4.6 และกรมจะ
พิจารณาลงโทษผูเสนอราคารายนั้นเปนผูทิง้งาน

ในกรณีนี้หากปลัดกระทรวงพิจารณาเห็นวา การยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาทีไ่ดดําเนินการไป
แลวจะเปนประโยชนแกทางราชการอยางยิ่งปลัดกระทรวงมีอํานาจยกเลิกการเปดซองใบเสนอราคาดังกลาวได
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6. การทําสัญญาซื้อขาย
6.1 ในกรณีที่ผูชนะการสอบราคาสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทําการของทาง

ราชการ นับแตวันที่ทําขอตกลงซื้อ กรมจะพิจารณาจัดทาํขอตกลงเปนหนงัสือแทนการทาํสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุใน
ขอ 1.3 ก็ได

6.2 ในกรณีผูชนะการสอบราคา ไมสามารถสงมอบสิ่งของไดครบถวนภายใน 5 วันทาํการของทาง
ราชการ หรือกรมเห็นวาไมสมควรจัดทําขอตกลงเปนหนงัสือ ตามขอ 6.1 ผูชนะการ สอบราคา จะตองทําสัญญาซื้อขายตาม
แบบสัญญาดังระบุในขอ 1.3 กับกรมภายใน 7 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงและจะตองวางหลกัประกันสัญญาเปนจาํนวนเงิน
เทากับรอยละ 5 ของราคาสิ่งของที่ สอบราคาไดใหกรมยึดถือไวในขณะทําสัญญา โดยใชหลักประกันอยางหนึง่อยาง
ใด ดังตอไปนี้

(1) เงินสด
(2) เช็คที่ธนาคารสั่งจายใหแกกรม โดยเปนเช็คลงวันทีท่ี่ทําสัญญาหรือกอนหนานั้นไม

เกิน 3 วัน ทําการ
(3) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามแบบหนังสือคํ้าประกันดงัระบุในขอ 1.4 (1)
(4) หนังสือคํ้าประกันของบรรษัทเงนิทุนอุตสาหกรรมแหงประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุน หรือ

บริษัทเงินทนุหลักทรัพย ที่ไดรับอนุญาตใหประกอบกิจการเงินทนุเพื่อการพาณิชยและประกอบธุรกิจคํ้าประกันตามประกาศ
ของธนาคารแหงประเทศไทย ซึ่งไดแจงชื่อเวียนใหสวนราชการตาง ๆ ทราบแลว โดยอนุโลมใหใชตามแบบหนังสือคํ้า
ประกัน ดังระบุในขอ 1.4 (1)

(5) พันธบัตรรัฐบาลไทย หลักประกันนี้จะคืนใหโดยไมมีดอกเบี้ย ภายใน 15 วัน นับถัดจากวนัที่ผู
ชนะการสอบราคา (ผูขาย) พนจากขอผูกพันตามสญัญาซื้อขายแลว

7. อัตราคาปรับ
คาปรับตามแบบสัญญาซื้อขายขอ 10 ใหคิดในอัตรารอยละ 0.1 ตอวัน

8. การรับประกนัความชํารุดบกพรอง
ผูชนะการสอบราคา ซึ่งไดทําขอตกลงเปนหนังสือ หรือทําสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในขอ 1.3 แลวแต

กรณี จะตองรับประกันความชาํรุดบกพรองของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดข้ึนภายในระยะเวลาไมนอยกวา 0 ป นับถัดจากวนัที่ผู
ซื้อรับมอบ โดยผูขายตองรีบจัดการซอมแซมแกไขใหใชการไดดดีังเดิมภายใน 3 วัน นับถัดจากวันที่ไดรับแจงความชํารุด
บกพรอง

9. ขอสงวนสิทธิ์ในการเสนอราคาและอ่ืน ๆ
9.1 เงินคาพสัดุสําหรับการซื้อเงินงบประมาณ…………….

การลงนามในสัญญาจะกระทําไดตอเมื่อกรมไดรับอนุมัติเงินคาพัสดจุาก เงินงบประมาณ
……………………… แลวเทานัน้

9.2 เมื่อกรมไดคัดเลือกผูเสนอราคารายใดใหเปนผูขายและไดตกลงซื้อสิ่งของตาม สอบราคาซื้อ แลวถา
ผูขายจะตองสั่งหรือนําสิ่งของดงักลาวเขามาจากตางประเทศ และของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางที่มีเรือไทยเดิน
อยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูเสนอราคาซึ่งเปนผูขายจะตอง
ปฏิบัติตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการพาณชิยนาวี ดังนี้
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(1) แจงการสั่งหรือนําสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวเขามาจากตางประเทศตอกรมเจาทา
ภายใน 7 วัน นับตั้งแตวันทีผู่ขายสั่งหรือซื้อของจากตางประเทศ เวนแตเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศ
ยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได

(2) จัดการใหสิ่งของที่ซื้อขายดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจาก
ตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกสิ่งของนัน้โดยเรืออ่ืนที่มิใชเรือไทย ซึ่งจะตอง
ไดรับอนุญาตเชนนั้นกอนบรรทุกของลงเรืออ่ืน หรือเปนของที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดย
เรืออ่ืน

(3) ในกรณีที่ไมปฏิบัติตาม (1) หรือ (2) ผูขายจะตองรับผิดตามกฎหมายวาดวยการสงเสริม
การพาณิชยนาวี

9.3 ผูเสนอราคาซึ่งกรมไดคัดเลือกแลวไมไปทําสัญญาหรือขอตกลงภายในเวลาที่ทางราชการกําหนดดงั
ระบุไวในขอ 6 กรมอาจพิจารณาเรียกรองใหชดใชความเสียหายอ่ืน (ถามี) รวมทั้งจะพิจารณาใหเปนผูทิ้งงานตามระเบียบของ
ทางราชการ

9.4 กรมสงวนสิทธิ์ทีจ่ะแกไขเพิ่มเติมเงื่อนไขหรือขอกําหนดในแบบสัญญาใหเปนไปตามความเห็นของ
สํานักงานอัยการสงูสุด (ถามี)

ศูนย กศน................................
วันที่ ...................................................
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บัญชีเอกสารสวนท่ี 1

[   ] 1. ในกรณีผูเสนอราคาเปนนิติบุคคล
[   ] (ก) หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน………..แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ จํานวน………..แผน
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน………..แผน

[   ] (ข) บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน………..แผน
หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน………..แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ จํานวน………..แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน………..แผน
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน………..แผน

[    ] 2. ในกรณีผูเสนอราคาไมเปนนิติบุคคล
[   ] (ก) บุคคลธรรมดา

สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูนั้น จํานวน………..แผน
[   ] (ข) คณะบุคคล

สําเนาขอตกลงท่ีแสดงถึงการเขาเปนหุนสวน จํานวน………..แผน
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชนของผูเปนหุนสวน จํานวน………..แผน

[   ] 3. ในกรณีผูเสนอราคาเปนผูเสนอราคารวมกันในฐานะเปนผูรวมคา
สําเนาสัญญาของการเขารวมคา จํานวน………..แผน
[   ] (ก) ในกรณีผูรวมคาเปนบุคคลธรรมดา

- บุคคลสัญชาติไทย
สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน จํานวน………..แผน

- บุคคลท่ีมิใชสัญชาติไทย
สําเนาหนังสือเดินทาง จํานวน………..แผน

[   ] (ข) ในกรณีผูรวมคาเปนนิติบุคคล
[   ] หางหุนสวนสามัญหรือหางหุนสวนจํากัด

สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน………..แผน
บัญชีรายชื่อหุนสวนผูจัดการ )จํานวน………..แผน
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน………..แผน
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-2-

[  ] บริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
สําเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล จํานวน………..แผน
หนังสือบริคณหสนธิ จํานวน………..แผน
บัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ จํานวน………..แผน
บัญชีผูถือหุนรายใหญ จํานวน………..แผน
ผูมีอํานาจควบคุม (ถามี) จํานวน………..แผน

[   ] อ่ืนๆ (ถามี)
……………………………………………………………………….……………………………………………………………………….………………………
……………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานท่ีขาพเจายื่นในการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสถูกตองและเปน
ความจริงทุกประการ

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

หมายเหตุ ในกรณีท่ีเอกสารใด สวนราชการมิไดเปนผูจัดทําใหตามมาตรฐานของทางราชการ
ผูเสนอราคาสามารถจัดทํา และรับรองความถูกตองของเอกสารได เชน บัญชีรายชื่อ
หุนสวนผูจัดการบัญชีรายชื่อกรรมการผูจัดการ และบัญชีรายชื่อผูถือหุนรายใหญ เปนตน
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บัญชีเอกสารสวนท่ี 2

1. แคตตาล็อกและหรือแบบรูปรายการละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ จํานวน………..แผน
2. หนังสือมอบอํานาจซึ่งปดอากรแสตมปตามกฎหมายในกรณีท่ีผูเสนอราคามอบอํานาจใหบุคคลอ่ืน

ทําการแทน จํานวน ……….. แผน
3. หลักประกันซอง จํานวน ……….. แผน
4. อ่ืนๆ (ถามี)

………………………………………………………………………..……………………………………………………………………….…………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………….…………………

ขาพเจาขอรับรองวา เอกสารหลักฐานท่ีขาพเจายื่นในการประมูลซื้อดวยระบบอิเล็กทรอนิกสถูกตองและเปน
ความจริงทุกประการ

ลงชื่อ ……..……..……………………..……….ผูเสนอราคา
(………………………………………)
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ประกาศ กศน.อําเภอ ...............................

เรื่อง สอบราคาซื้อ ......................................................
-------------------------------------------------

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ............................. มีความประสงคจะสอบ
ราคาซื้อ ........................................... ดังนี้

1. ............................................................
2. ............................................................

ผูมีสิทธิเสนอราคาจะตองคุณสมบัติ ดังตอไปนี้
1. เปนผูมีอาชีพขายพัสดุท่ีสอบราคาซื้อ
2. ไมเปนผูท่ีถูกระบุชื่อไวในบัญชีรายชื่อผูท้ิงงานของทางราชการและไดแจงเวียนชื่อแลว
3. ไมเปนผูไดรับสิทธิหรือความคุมกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไมยอมข้ึนศาลไทย เวนแตรัฐบาลของผูเสนอราคา

ไดมีคําสั่งใหสละสิทธคิวามคุมกันเชนวานั้น
4. ไมเปนผูมีผลประโยชนรวมกันกับผูเสนอราคารายอ่ืนท่ีเขาเสนอราคาใหแกศูนยการศึกษานอกระบบ

และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ............................. ณ วันประกาศสอบราคา หรือไมเปนผูกระทํา
การอันเปนการขัดขวางการแขงขันราคาอยางเปนธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

กําหนดยื่นซองสอบราคาในวันท่ี ................................ ถึงวันท่ี .......................... ตั้งแตเวลา ............ น.
ถึงเวลา ............ น. ณ งานพัสดุ กลุมอํานวยการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
............................. ตําบล .......... อําเภอ............. จังหวัด .......... และกําหนดเปดซองใบเสนอราคาในวันท่ี ..............
ตั้งแตเวลา .............. น. เปนตนไป

ผูสนใจติดตอขอรับเอกสารสอบราคาซื้อไดท่ี งานพัสดุ กลุมอํานวยการ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ............................. ตําบล .......... อําเภอ............. จังหวัด .......... ตั้งแตเวลา ............ น.
ถึงเวลา ............ น. ดูรายละเอียดไดท่ีเว็บไซต ..................... หรือสอบถามทางโทรศัพทหมายเลข ................. ในวัน
และเวลาราชการ

ประกาศ ณ  วันท่ี ..........................................

(........................................)
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ ....................
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ทะเบียนรับซองเสนอราคา
กศน.อําเภอ/เขต..........................................................
พัสดุท่ีจะซื้อ/จาง ………………………………………………
เอกสารสอบราคาซื้อ/จาง เลขท่ี ...................... ลงวันท่ี ..................................

รายละเอียดการย่ืนซอง ผูรับซอง
หัวหนาเจาหนาท่ี

พัสดุผูรับซอง หมายเหตุวัน/
เวลา

ชื่อบุคคล/บริษัท/หาง
/ราน

ลายมือชื่อ ชื่อ - สกุล ลายมือชื่อ

เรียน  ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา
ขอมอบซองสอบราคา จํานวน……………….ซอง

(ลงชื่อ)………………………………….หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ ผูสงมอบ
(………………………………………..)
วันท่ี…………………...................

(ลงชื่อ)……………………….………..ประธานคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ผูรับมอบ
(……….……………………..…………)

วันท่ี…………………...................



คูมือผูปฏิบัติงานดานพัสดุ สําหรับ กศน.อําเภอ/เขต - 75

ใบรับซองสอบราคา

กศน.อําเภอ/เขต……………………………………………….………… ไดรับซองเสนอราคา และเอกสารท่ียื่นมา
พรอมกับซองเสนอราคา  ดังรายการในบัญชีเอกสารสวนท่ี 1 และ 2 ตามเอกสารสอบราคาซื้อ เลขท่ี ……………………
จาก ………..….(ชื่อบริษัท/หาง/ราน)……………….. ไวแลว เม่ือวันท่ี …………………………………………… เวลา
………………… น.

จึงออกใบรับซองสอบราคาใหไวเปนหลักฐาน

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

เจาหนาท่ีพัสดุ
ผูรับซอง
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ประกาศ กศน.อําเภอ.................................
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูผานการตรวจสอบผูไมมีผลประโยชนรวมกัน

ตามประกาศ กศน.อําเภอ............................... เรื่อง สอบราคาซื้อ/จาง .....................................................
ลงวันท่ี ................................. โดยกําหนดใหยื่นเอกสารเสนอราคา ในวันท่ี ........................................... ถึง
วันท่ี ......................................... ตั้งแตเวลา ............ น. ถึงเวลา ........... น. ซึ่งมีผูยื่นเอกสารจํานวน ........ รายนั้น

คณะกรรมการฯ ไดตรวจสอบคุณสมบัติ ของการไมมีผลประโยชนรวมกันของผูยื่นเสนอราคาตาม
ประกาศขางตนแลว จึงขอประกาศรายชื่อผูท่ีมีสิทธิไดรับการคัดเลือกใหเปนผูเสนอราคา จํานวน ...........ราย ดังนี้

1. บริษัท ................................
2. บริษัท .................................

ประกาศ ณ วันท่ี ....................................................

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

หมายเหตุ ผูลงนาม ประธานกรรมการเปดซอง

แบบฟอรมพิมพจากระบบ e-GP
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บันทึกขอความ
สวนราชการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.......................
ที่ ............................................... วันที่ …………………………………………………………….
เรื่อง การเรียกสอบราคาสินคา
.............................................................................................................. ............................................................
เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.....................

ดวยคณะกรรมการเปดซองสอบราคาการจัดซื้อ/จาง .....................................................................................
.........................................................ไดทําการเปดซองสอบราคาเม่ือเวลา .................. น. มีผูมายื่นซองราคา......ราย
ดังตอไปนี้

ลําดับ ชื่อผูย่ืนซองสอบราคา บริษัท, หางหุนสวน,ราน ราคาที่เสนอ
กําหนดเวลา

ทํางาน/สงของ
ลําดับ
ราคา

หมายเหตุ

ผลจากการพิจารณาลงมติเห็นวา
........................................................................................................................…………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………….……
จึงเห็นสมควรให...................................................................................เปนผูสอบราคาได และใหเตรียมตัวมาทําสัญญา
ซื้อขาย / จาง  กับ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ....................... ตอไป

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาสั่งการ

ลงชื่อ..............................................ประธานกรรมการเปดซองสอบราคา
(..............................................)

ลงชื่อ...............................................กรรมการเปดซองสอบราคา
(.........................................)

ลงชื่อ...............................................กรรมการเปดซองสอบราคา
(.............................................)
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ประกาศ กศน.อําเภอ.................................
เรื่อง ประกาศรายชื่อผูชนะการเสนอราคา

ตามประกาศ กศน.อําเภอ ................................. เรื่อง สอบราคาซื้อ/จาง…………………………………… ลง
วันท่ี ……………………………………. ซึง่มีผูไดรับคัดเลือกใหเปนผูเสนอราคาจํานวน ………….. รายนั้น

ผลปรากฏวา มีผูท่ีเสนอราคาท่ีดีท่ีสุด ดังนี้

เปนราคาท่ีรวม VAT เปนราคาท่ีไมรวม VAT

รายการท่ีพิจารณา ผูเสนอราคาดีท่ีสุด ราคาท่ีเสนอ
……………………… ……………………………………… ……………….

ประกาศ ณ วันท่ี ……………………….

(………………………………..)
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ.................................

แบบฟอรมพิมพจากระบบ e-GP
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บันทึกขอความ

สวนราชการ กศน.อําเภอ.................................
ท่ี ศธ …………………………………………….. วันท่ี ………………………………………..
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติการซื้อ/การจาง

เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.................................

ดวยคณะกรรมการเปดซองสอบราคา ซึ่งแตงตั้งตามคําสั่ง กศน.อําเภอ................................. ท่ี ……………….. ลง
วันท่ี ………………………… ไดรายงานผลการพิจารณาการซื้อ/จาง ตามเอกสารสอบราคาซื้อ/จาง เลขท่ี .............................
เรื่อง สอบราคาซื้อ/จาง................................................ ตามประกาศ กศน.อําเภอ ................................. ลง
วันท่ี ......................... ดังนี้

รายการพิจารณา ผูชนะการเสนอราคา
ราคาท่ีเสนอ

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)
............................................. .................................... ................. ...............

รวม ................. ..............

คณะกรรมการฯ พิจารณาแลว เห็นสมควรจัดซื้อ/จางจากผูเสนอราคาดังกลาว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดอนุมัติใหสั่งซื้อสั่งจางจากผูเสนอราคาดังกลาว

(........................................)
เจาหนาท่ีพัสดุ

อนุมัติ
ลงนามแลว

(…………………………………..)
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ.................................

แบบฟอรมพิมพจากระบบ e-GP
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สัญญาซ้ือขาย
สัญญาเลขท่ี………/……………

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ..........................................ตําบล/แขวง…………………...…...อําเภอ/เขต………….….....
จั งหวั ด………………. . . . เ ม่ื อวั น ท่ี………. . เดื อน……………..พ .ศ…….…….ระหว า ง……………………………………………….
โดย.…………..............ตําแหนง...................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูซื้อ” ฝายหนึ่งกับ…………………....................
ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ.…………………………..มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี………………..ถนน……………………...
ตําบล/แขวง……………………....อําเภอ/เขต………......จังหวัด……………โดย…………......................ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท...........…....……………………….…..............
ลงวันท่ี……………………………..(และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี....………………..….……………………) * แนบทายสัญญานี้
(ในกรณีท่ีผูขายเปนบุคคลธรรมดา ใหใชขอความวากับ……………………………..อยูบานเลขท่ี……......ถนน…………………..
ตําบล/แขวง................…อําเภอ/เขต………................จังหวัด……………………)* ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูขาย” อีก
ฝายหนึ่ง

คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้

ขอ 1. ขอตกลงซ้ือขาย
ผูซื้อตกลงซื้อและผูขายตกลงขาย………………………………………………………………จํานวน…………………….เปน

ราคาท้ังสิ้น…………………...บาท (………………………………….) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน………………………….…บาท
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆและคาใชจายท้ังปวงดวยแลว

ผูขายรับรองวาสิ่งท่ีขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ และมี
คุณภาพ และคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา

ในกรณีท่ีเปนการซื้อสิ่งของซึ่งจะตองมีการตรวจทดลอง ผูขายรับรองวาเม่ือตรวจทดสอบแลวตองมีคุณภาพ
และคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวดวย

ขอ 2. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญา ดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของ สัญญานี้
2.1 ผนวก 1………….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ) จํานวน…….……........หนา
2.2 ผนวก 2………….(แค็ตตาล็อก)* จํานวน………………..หนา
2.3 ผนวก 3………….(แบบรูป)* จํานวน………………..หนา
2.4 ผนวก 4 …………(ใบเสนอราคา) จํานวน………………..หนา
2.5 ………………………….ฯลฯ…………………………
ความใด ในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้บังคับ และใน

กรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูซื้อ

(ลงชื่อ).................................ผูซื้อ (ลงชื่อ)……………………….ผูขาย

แบบฟอรมพิมพจากระบบ e-GP
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ขอ 3 การสงมอบ
ผูขายจะสงมอบสิ่งของท่ีซื้อขายตามสัญญา ใหแกผูซื้อ ณ………………………………………..…………………………..….

ภายในวันท่ี……………….เดือน………………….พ.ศ. …………………..ใหถูกตอง และครบถวน ตามท่ีกําหนดไวในขอ 1 แหง
สัญญานี้ พรอมท้ังหีบหอหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบรอย

การสงมอบสิ่งของ ตามสัญญานี้ ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงครั้งเดียวหรือสงมอบหลายครั้ง ผูขายจะตอง
แจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้ง โดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูซื้อ ณ…………………ในเวลาราชการ กอนวันสงมอบ
ไมนอยกวา…………วันทําการ

ขอ 4. การใชเรือไทย
ถาสิ่งของท่ีจะตองสงมอบใหแกผูซื้อตามสัญญานี้เปนสิ่งของท่ีผูขาย จะตองสั่งหรือนําเขามาจากตางประเทศ

และสิ่งของนั้น ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได ตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูขายตองจัดการให สิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมี
สิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกของนั้น
ลงเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวากระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน ใหบรรทุก โดยเรืออ่ืนได ท้ังนี้ ไม
วาการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบเอฟโอบ,ีซีเอฟอาร,ซีไอเอฟหรือแบบอ่ืนใด

ในการสงมอบสิ่งของตามสัญญาใหแกผูซื้อ ถาสิ่งของนั้นเปนสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผูขายจะตองสงมอบใบ
ตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้นซึ่งแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซื้อพรอมกับการสงมอบสิ่งของดวย

ในกรณีท่ีสิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียว
กับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกของโดยเรืออ่ืนไดหรือหลักฐาน
ซึ่งแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูซื้อดวย

ในกรณีท่ีผูขายไมสงมอบหลักฐานอยางหนึ่งอยางใด ดังกลาวในสองวรรคขางตนใหแกผูซื้อ แตจะขอสงมอบ
สิ่งของ ดังกลาวใหผูซื้อกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาสิ่งของ ผูซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกลาวไวกอนและชําระเงินคาสิ่งของ
เม่ือผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได

ขอ 5. การตรวจรับ
เม่ือผูซื้อไดตรวจรับสิ่งของท่ีสงมอบและเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญาแลวผูซื้อจะออกหลักฐานการรับ

มอบไวใหเพ่ือผูขายนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคาสิ่งของนั้น

(ลงชื่อ).................................ผูซื้อ (ลงชื่อ)……………………….ผูขาย
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ถาผลของการตรวจรับปรากฏวาสิ่งของท่ีผูขายสงมอบไมตรงตามสัญญาขอ 1 ผูซื้อทรงไว ซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับ
สิ่งของนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูขายตองรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดและนําสิ่งของมาสงมอบใหใหม
หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเองและระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกลาว ผูขาย
จะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับไมได

ในกรณีท่ีผูขายสงมอบสิ่งของถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวนแตไมถูกตองท้ังหมด ผูซื้อจะ
ตรวจรับเฉพาะสวนท่ีถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนั้นก็ได* (ความในวรรคสามนี้จะไมกําหนดไว
ในกรณีท่ีผูซื้อตองการสิ่งของท้ังหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของท่ีประกอบเปนชุดหรือหนวย ถาขาด
สวนประกอบอยางหนึ่งอยางใดไปแลวจะไมสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ)

ขอ 6. การชําระเงิน
(ผูซื้อตกลงชําระเงินคาสิ่งของตามขอ 1 ใหแกผูขาย เม่ือผูซื้อไดรับมอบสิ่งของตามขอ 5 ไวโดยครบถวนแลว)*
การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูซื้อจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย ชื่อธนาคาร

…………………………..…….. สาขา……………….…ชื่อบัญชี………………………..…เลขท่ีบัญชี……………………………..…ท้ังนี้
ผูขายตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอนท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมี
การหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ ใชสําหรับ กรณีท่ีสวนราชการจะจายเงินตรงใหแก
ผูขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขายตามแนวทางท่ีกระทรวง การคลัง
กําหนด)

ขอ 7. การรับประกัน ความชํารุดบกพรอง
ผูขายยอมรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของตามสัญญานี้เปนเวลา………ป…………………..

เดือน นับแตวันท่ีผูซื้อไดรับมอบโดยภายในกําหนดเวลาดังกลาว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชํารุดบกพรอง หรือ
ขัดของอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ ผูขายจะตองจัดการซอมแซมหรือแกไขใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดีดังเดิม
ภายใน………..วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูซื้อโดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

ขอ 8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ ผูขายไดนําหลักประกันเปน………………………….……..เปนจํานวนเงิน……………..………บาท

(……………………………) ซึ่งเทากับรอยละ…………… (……….%) ของราคาท้ังหมด ตามสัญญามามอบใหแกผูซื้อเพ่ือเปน
หลักการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันท่ีผูขายนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง ผูซื้อจะคืนใหเม่ือผูขายพนจากขอผูกผันตามสัญญานี้แลว
(สวนหลักประกันตามขอ 6.1 ผูซื้อจะคืนให พรอมกับ การจายเงินงวดสุดทายตามขอ 6.2)*

(ลงชื่อ).................................ผูซื้อ (ลงชื่อ)……………………….ผูขาย
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ขอ 9. การบอกเลิกสัญญา
เม่ือครบกําหนดสงมอบสิ่งของตามสัญญานี้แลว ถาผูขายไมสงมอบสิ่งของท่ีตกลงขายใหแกผูซื้อหรือสงมอบ

ไมถูกตองหรือไมครบจํานวนผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือบางสวนได
ในกรณีท่ีผูซื้อใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือคํ้า

ประกันตามสัญญา (ขอ 6 และ)* ขอ 8 เปนจํานวนเงินท้ังหมด หรือแตบางสวนก็ไดแลวแตผูซื้อจะเห็นสมควร และถา
ผูซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนท่ีขาดสงแลวแตกรณี ภายในกําหนด…..…….เดือน นับแต
วันเลิกสัญญา ผูขายจะตองชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ดวย

ขอ 10. คาปรับ
ในกรณีท่ีผูซื้อมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาขอ 9 ผูขายจะตองชําระคาปรับใหผูซื้อเปนรายวัน ใน

อัตรารอยละ…………….(…………….%) ของราคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบ นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญา
จนถึงวันท่ีผูขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกผูซื้อจนถูกตองครบถวน

การคิดคาปรับในกรณีสิ่งของท่ีตกลงซื้อขายประกอบกันเปนชุด แตผูขายสงมอบเพียงบางสวน หรือขาด
สวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป ทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณใหถือวายังไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลย และให
คิดคาปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด

ในระหวางท่ีผูซื้อยังมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผูซื้อเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ผูซื้อ
จะใชสิทธิบอกเลิ และริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกันตามสัญญา (ขอ 6 และ)* ขอ 8
กับเรียกรองใหชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึน ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาขอ 9 วรรคสองก็ได และถาผูซื้อไดแจงขอเรียกรองให
ชําระคาปรับไปยังผูขายเม่ือครบกําหนดสงมอบแลวผูซื้อมีสิทธิท่ีจะปรับผูขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย

ขอ 11. การรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย
ถาผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใดๆ ก็ตามจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูซื้อแลว

ผูขายตองชดใชคาเสียหายใหแกผูซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงจากผูซื้อ

ขอ 12. การขอขยายเวลาสงมอบ
ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือบกพรองของฝายผูซื้อหรือพฤติการณอันใด

อันหนึ่งซึ่งผูขายไมตองรับผิดชอบตามกฎหมายเปนเหตุใหผูขายไมสามารถสงมอบสิ่งของตามเงื่อนไข และกําหนดเวลา
แหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับได โดยจะตองแจงเหตุหรือ
พฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูซื้อทราบภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่งใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรองในการท่ีจะขอขยายเวลา
ทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับโดยไมเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือบกพรอง
ของฝายผูซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซือ้ทราบดีอยูแลวตั้งแตตน

(ลงชื่อ).................................ผูซื้อ (ลงชื่อ)……………………….ผูขาย
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การขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับตามวรรคหนึ่งอยูในดุลพินิจของผูซื้อท่ีจะพิจารณา
สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว

จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ

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

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

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

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

_____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ * เปนขอความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติมซึ่งสวนราชการผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกไดตามขอเท็จจริง
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ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจาง

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

ตามหนังสือสัญญาเลขท่ี................./....................ลงวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ.................
ศูนย.....................................................................จังหวัด........................ ไดตกลง ซื้อ/จาง กับ..................................
โดย.................................สําหรับโครงการ............................................................ โดยวิธี............................... เปนเงิน
ท้ังสิ้น......................บาท(................................................)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับงานแลวผลปรากฏวา

ผลการตรวจรับ

 ถูกตอง
 ครบถวนตามสัญญา
 ไมครบถวนตามสัญญา

คาปรับ
 มีคาปรับ
 ไมมีคาปรับ

(ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ
(.....................................)

(ลงชื่อ)............................................. กรรมการ
(.....................................)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการและเลขานุการ
(.....................................)

หมายเหตุ เลขท่ีโครงการ...............................................
เลขคุมสัญญา................................................
เลขคุมตรวจรับ................................................

แบบฟอรมพิมพจากระบบ e-GP
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บันทึกขอความ
สวนราชการ งานพัสดุ กศน.อําเภอ/เขต………………………………………………………..…
ท่ี………………………..….วันท่ี………………………………………………………………….
เรื่อง ทราบผลและขออนุมัติเบิกจายเงินคา………………………………………

เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.................

ตามท่ีอนุมัติใหซื้อ…………………………จาก…………………………….……………….…. เปนเงิน………………….บาท
(………………..……………….…………) ตามสัญญา    เลขท่ี……/ …. ลงวันท่ี………………………………

บัดนี้ ……………………………………….……… ไดสงมอบงานแลว  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทําการ
ตรวจรับไวถูกตองเรียบรอยแลว   เม่ือวันท่ี……………………………………………. ดังหลักฐานท่ีแนบ ซึ่งจะตองจายเงิน
ใหแก………………………………………………………..…… เปนเงิน………….…..บาท (……………………………………..…)

จึงเรียนมาเพ่ือทราบผลการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ
71 (4)

(ลงชื่อ)………………………………………เจาหนาท่ีพัสดุ

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

งานการเงิน

รหัสเงิน............................................
ลําดับท่ี............................................
งาน..................................................
เบิก..................................................
คงเหลือ...........................................
........................................................
.

ประทับตรา

- ทราบ
- อนุมัติ

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

ตําแหนง…………………………………………..
วันท่ี………./……………..………/…………

แบบฟอรมพิมพจากระบบ e-GP
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3. วิธีพิเศษ

วิธีพิเศษ หมายถึง การซื้อครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาเกิน 100,000.- บาท แตไมเกิน 500,000.- บาท แตจะ
ดําเนินการจัดซื้อจัดจางไดจะตองอยูในเงื่อนไข และดําเนินการกําหนดราคากลางตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด
ท่ี กค 0421.4/ว 179 ลงวันท่ี 14 พฤษภาคม 2556 โดยท่ีคณะรัฐมนตรีไดมีมติเม่ือวันท่ี 12 กุมภาพันธ 2556
เห็นชอบตามแนวทาง หลักเกณฑและวิธีปฏิบัติในการเปดเผยราคากลางตามท่ีกระทรวงการคลังเสนอ

เม่ือจะดําเนินการจัดซื้อจัดจางดวยวิธพิีเศษใหดําเนินการเหมือนวิธีสอบราคา

1. การจัดซ้ือหนังสือเรียน ตองมีการคิดราคากลาง ดังนี้
1.1 หนังสือเรียนตองผานการคัดเลือกคุณภาพจากสํานักงาน กศน.
1.2 ใหตรวจสอบราคาหนังสือท่ีจะจัดซื้อแตละสํานักพิมพในทองตลาดเพ่ือหาราคากลาง
1.3 นํามาเปรียบเทียบกับราคาท่ีสํานักงาน กศน.กําหนด หากสูงกวาใหใชราคาท่ี สํานักงาน กศน.

กําหนด
2. การจัดจางพิมพหนังสือเรียน ตองมีการคิดราคากลาง ดังนี้

2.1 กําหนดรายละเอียดงานท่ีจะจางพิมพ เชน ขนาดรูปเลม กระดาษเนื้อในและกระดาษปก การ
จัดทํารูปเลม เชน ไสสันทากาว เย็บลวดหรือเย็บก่ี (เย็บดวยเชือก) จํานวนสีท่ีใชพิมพปกและ
เนื้อใน เชน ปกพิมพสี่สี เนื้อในพิมพสีเดียวหรือพิมพสองสี และกําหนดจํานวนพิมพ

2.2. ใหตรวจสอบราคา ท่ีจะจัดจางพิมพแตละสํานักพิมพ เพ่ือหาราคากลาง
2.3. นํามาเปรียบเทียบราคาท่ีสํานักงาน กศน.กําหนด (เฉพาะวิชาบังคับท่ี สํานักงาน กศน.จัดทํา

ตนฉบับ) หากสูงกวาใหใชราคาท่ีสํานักงาน กศน. กําหนด

แบบฟอรม การซื้อ/การจาง โดยวิธีพิเศษ ตั้งแตหนา 88 ถึง หนา 103
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บันทึกขอความ

สวนราชการ กลุม............................................ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.......
ท่ี ศธ ...................................... วันท่ี ......................................
เรื่อง ขออนุมัติหลักการ             จัดซื้อ              จัดจาง             เชา  วัสดุ

เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ................

ดวย ....................................... มีความประสงคจะขออนมัุติ จัดซื้อ จัดจาง เชา
............... เหตุผลความจําเปนเพ่ือ................................................................................................................
รายละเอียดดังตอไปนี้

ตองการใชวัสดุ/ครุภัณฑ ภายในวันท่ี ........ เดือน .......................... พ.ศ. ................ เบิกจายเงิน
...................................... แผนงาน : ......................................................................................... โดยมี
1................................2.................................3. .................................................. เปนผูตรวจรับ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
................................. ผูรับผิดชอบโครงการ

(...............................................)
อนุมัติ ไมอนุมัติ ตําแหนง ....................................
มอบงานพัสด.ุ........ ............................ หัวหนากลุมงาน

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

ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ........

ท่ี รายการท่ีขอจัดซ้ือ จํานวน หนวย หมายเหตุ
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บันทึกขอความ

สวนราชการ กศน.อําเภอ...........................................
ท่ี ศธ................................................ วันท่ี .......................................
เรื่อง รายงานขอความเห็นชอบจัดซื้อ/จัดจางโดยวิธีพิเศษ
เรียน ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ................................................

ดวย กศน.อําเภอ................................. มีความประสงคจะซื้อ/จาง.......................... โดยวิธีพิเศษ ซึ่งมี
รายละเอียด ดังตอไปนี้

1. เหตุผลและความจําเปน ..............................................
2. รายละเอียดของพัสดุ ……………………………………………
3. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาท่ีเคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายใน

ระยะเวลา 2 ปงบประมาณ
4. วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง

เงินงบประมาณรายจาย.................................. จํานวน ................................. บาท (เปนราคาท่ีไมรวม
ภาษีมูลคาเพ่ิม)

5. กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้น หรือใหงานนั้นแลวเสร็จ กําหนดเวลาการสงมอบงานหรือใหงานแลว
เสร็จภายใน .......... วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา

6. วิธีท่ีจะซื้อหรือจาง ............................ และเหตุผลท่ีตองซื้อหรือจาง .....................................................
เนื่องจาก ................................................................................................

7. ขอเสนออ่ืนๆ
7.1 คณะกรรมการกําหนดราคากลาง
7.2 ประกาศราคากลาง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด
1. อนุมัติใหดําเนินการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อดังกลาวขางตน
2. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

(...........................................)
เจาหนาท่ีพัสดุ
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คําสั่ง กศน. อําเภอ/เขต

ท่ี ………./……….

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการกําหนดราคากลาง

******************************

ตาม.............................................................. นั้น งานพัสดุไดหาราคาเบื้องตนแลวการจัดซื้อ/จัดจาง
ครั้งนี้เกิน 100,000.- บาท จะตองแนบไฟลประกาศราคากลาง (ราคาอางอิง) ในระบบ e-GP จึงเห็นสมควรแตงตั้ง
คณะกรรมการกําหนดราคากลาง เพ่ือกําหนดราคากลางของการจัดซื้อครั้งนี้ สําหรับดําเนินการจัดซื้อตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ประกอบดวย

1. .................................................. ประธานกรรมการ
2. .................................................. กรรมการ
3. .................................................. กรรมการและเลขานุการ
โดยใหคณะกรรมการกําหนดราคากลาง กําหนดราคากลางตามหลักเกณฑการคํานวณราคากลาง

ซื้อ/จางแลวรายงานผลใหทราบโดยดวน

ใหผูท่ีไดรับแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายโดยเครงครัดมีประสิทธิภาพเพ่ือเกิดประโยชนแก
ทางราชการ

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันท่ี ……………….. พ. ศ. ……………..

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

ผอ.กศน.อําเภอ/เขต
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ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ไดรับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอางอิง)
ในการจัดซื้อ/จัดจางที่มิใชงานกอสราง

1. ชื่อโครงการ  จัดซื้อ/จัดจาง .....................................................................
/หนวยงานเจาของโครงการ  กศน.อําเภอ/เขต ……………………………………

2. วงเงินงบประมาณท่ีไดรับจัดสรร ......................... บาท (.........................................................)
3. วันท่ีกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)  ...................... .. เปนเงิน ................................. บาท

(………………………………………………………………….)
4. แหลงท่ีมาของราคากลาง (ราคาอางอิง)

4.1 ราน………………………….….
4.2 บริษัท…………………….……
4.3 หจก……………………………

5. รายชื่อเจาหนาท่ีผูกําหนดราคากลาง (ราคาอางอิง)
6. ……………………………………………………..ประธานกรรมการ
7. ………………………………………………………กรรมการ
8. ……………………………………………………….กรรมการและเลขานุการ
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บันทึกขอความ

สวนราชการ กศน.อําเภอ..........................................
ท่ี ศธ.................................... วันท่ี .......................................
เรื่อง รายงานขอซื้อ/ขอจาง

เรียน ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ.....................................
ดวย กศน.อําเภอ.................................มีความประสงคจะซื้อ/จาง………..……………………………………..

โดยวิธีพิเศษ ซึ่งมีรายละเอียด ดังตอไปนี้
1. เหตุผลและความจําเปน ………………………………………………
2. รายละเอียดของพัสดุ ………………………………………………….
3. ราคามาตรฐานหรือราคากลางของทางราชการ หรือราคาท่ีเคยซื้อหรือจางครั้งหลังสุดภายใน

ระยะเวลา 2 ปงบประมาณ (ราคาหนังสือพิมพฉบับละ ......บาท รายสัปดาห......... บาท รายปกษ ........ บาท)
4. วงเงินท่ีจะซื้อหรือจาง เงินงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. ........ แผนงาน : ..................................

ผลผลิตท่ี ....... งบ........................... จํานวนเงิน............................ บาท
5. กําหนดเวลาท่ีตองการใชพัสดุนั้น กําหนดเวลาการสงมอบงานหรือใหงานแลวเสร็จภายใน ....... วัน นับ

ถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. วิธีท่ีจะซื้อหรือจาง และเหตุผลท่ีตองซื้อโดยวิธีพิเศษ เพราะเปนพัสดุท่ีตองซื้อเรงดวน หากลาชา

อาจจะเสียหายแกราชการ เนื่องจาก…………………………………………………………….
7. ขอเสนออ่ืนๆ คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด
1. อนุมัติใหดําเนินการจัดซื้อจัดจางโดยวิธีพิเศษตามรายละเอียดในรายงานขอซื้อขอจางดังกลาวขางตน
2. ลงนามในคําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการฯ

(........................................)
เจาหนาท่ีพัสดุ

งานแผนงาน
รหัสเงิน.....................ลําดับท่ี..........
งาน..................................................
เบิก..................................................
คงเหลือ...........................................
........................................................
.

ประทับตรา

อนุมัติ
ลงนามแลว

(......................................)
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ...............

แบบฟอรมพิมพจากระบบ e-GP
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คําสั่ง กศน.อําเภอ.................
ท่ี .....................

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
สําหรับการซื้อ/จาง............................................................... โดยวิธีพิเศษ

ดวย กศน.อําเภอ ................... มีความประสงคจะซื้อ/จาง....................................... โดยวิธีพิเศษ และ
เพ่ือใหเปนไปตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม จึงขอแตงตั้งรายชื่อ
ตอไปนี้เปน คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ สําหรับการซื้อ/จาง........................
....................... โดยวิธีพิเศษ

คณะกรรมการจัดซื้อโดยวิธีพิเศษ
1. .................................................... ประธานกรรมการฯ

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

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

ตําแหนง...................................
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
1. .................................................. ประธานกรรมการฯ

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

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

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

สั่ง ณ วันท่ี ............................................

(.....................................)
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ..................

แบบฟอรมพิมพจากระบบ e-GP
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บันทึกขอความ

สวนราชการ กศน.อําเภอ.......................
ท่ี ศธ................................. วันท่ี ....................................
เรื่อง รายงานผลการพิจารณาและขออนุมัติสั่งซื้อสั่งจาง

เรียน ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ.................................
ดวยคณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจางโดยวิธีพิเศษ ซึ่งแตงตั้งตามคําสั่ง กศน.อําเภอ.................. ท่ี ..................... ลง

วันท่ี .......................................ไดรายงานผลการพิจารณาการซื้อ/จาง ดังนี้

รายการพิจารณา ผูชนะการเสนอราคา
ราคาท่ีเสนอ

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

ราคา
ท่ีตกลงซ้ือหรือจาง

(ไมรวมภาษีมูลคาเพิ่ม)

รวม

คณะกรรมการฯ พิจารณาแลว เห็นสมควรจัดซื้อ/จัดจางจากผูเสนอราคาดังกลาว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรดอนุมัติใหสั่งซื้อสั่งจางจากผูเสนอราคาดังกลาว

(.......................................)
เจาหนาท่ีพัสดุ

อนุมัติ
ลงนามแลว

(........................................)
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ........................

แบบฟอรมพิมพจากระบบ e-GP
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ใบสั่งซ้ือ/สั่งจาง

ผูขาย/ผูรับจาง …………………………………. ใบสั่งซื้อ/สั่งจางเลขท่ี ……… /……….
วันท่ี …………………………………………….…….
สวนราชการ ………………………………………………………………….
ท่ีอยู ………………………………….……………………………..
โทรศัพท …………………………................................

ท่ีอยู เลขท่ี ............. หมู ..........
ตําบล....... อําเภอ....... จังหวดั..........รหัสไปรษณีย
............................
โทรศัพท ………….
เลขประจําตัวผูเสียภาษี ………………….
เลขท่ีบัญชีเงินฝากธนาคาร …………………….
ชื่อบัญชี …………………………
ธนาคาร …………………………

ตามท่ี .................................................. ไดเสนอราคาไวตอ กศน.อําเภอ.......................................... ซึ่งไดรับราคาและตกลง
ซื้อ/จาง ตามรายการดังตอไปนี้

ลําดับ รายการ จํานวน หนวย
ราคาตอหนวย

(บาท)
จํานวนเงิน

(บาท)

รวมเปนเงิน
ภาษีมูลคาเพ่ิม

(.............................................................) รวมเปนเงินท้ังสิ้น

การซื้อ/สั่งจาง อยูภายใตเงื่อนไขตอไปนี้
1. กําหนดสงมอบภายใน ............... วันทําการ นับถัดจากวันท่ีผูรับจางไดรับใบสั่งซื้อ/ใบสั่งจาง
2. ครบกําหนดสงมอบวันท่ี .........................................................
3. สถานท่ีสงมอบ กศน.อําเภอ......................................
4. ระยะเวลารับประกัน ................. ป
5. สงวนสิทธิ์คาปรับกรณีสงมอบเกินกําหนด โดยคิดคาปรับเปนรายวันในอัตรารอยละ 0.2 ของราคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบ

แตจะตองไมต่ํากวาวันละ 100.- บาท
6. สวนราชการสงวนสิทธิ์ท่ีจะไมรับมอบถาปรากฏวาสินคานั้นมีลักษณะไมตรงตามรายการท่ีระบุไวในใบสั่งซื้อ กรณีนีผู้รับจาง

จะตองดําเนินการเปลี่ยนใหมใหถูกตองตามใบสั่งซื้อทุกประการ
หมายเหตุ 1. การติดอากรแสตมปใหเปนไปตามประมวลกฎหมายรัษฎากร หากตองการใหใบสั่งซื้อมีผลตามกฎหมาย

2. ใบสั่งซื้อ/สั่งจางนี้อางอิงตามเลขท่ีโครงการ……………………………………….ซื้อ..............................................
โครงการ................................................ โดยวิธีพิเศษ

แบบฟอรมพิมพจากระบบ e-GP



คูมือผูปฏิบัติงานดานพัสดุ สําหรับ กศน.อําเภอ/เขต - 96

-2-

ลงชื่อ..............................................................ผูสั่งซื้อ/สั่งจาง
(........................................)

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ................
วันท่ี ...........................................................
ลงชื่อ..............................................................ผูรับใบสั่งซื้อ/สั่งจาง

(..................................................)
ผูจัดการราน

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

เลขท่ีโครงการ ……………………………
เลขคุมสัญญา ………………………….
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สัญญาซ้ือขาย
สัญญาเลขท่ี………/……………

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ ..........................................ตําบล/แขวง…………………...…...อําเภอ/เขต………….….....
จั งหวั ด………………. . . . เ ม่ื อวั น ท่ี………. . เดื อน……………..พ .ศ…….…….ระหว า ง……………………………………………….
โดย.…………..............ตําแหนง...................ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูซื้อ” ฝายหนึ่งกับ…………………....................
ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ.…………………………..มีสํานักงานใหญอยูเลขท่ี………………..ถนน……………………...
ตําบล/แขวง……………………....อําเภอ/เขต………......จังหวัด……………โดย…………......................ผูมีอํานาจลงนามผูกพัน
นิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท...........…....……………………….…..............
ลงวันท่ี……………………………..(และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี....………………..….……………………) * แนบทายสัญญานี้
(ในกรณีท่ีผูขายเปนบุคคลธรรมดา ใหใชขอความวากับ……………………………..อยูบานเลขท่ี……......ถนน…………………..
ตําบล/แขวง................…อําเภอ/เขต………................จังหวัด……………………)* ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูขาย” อีก
ฝายหนึ่ง

คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้

ขอ 1. ขอตกลงซ้ือขาย
ผูซื้อตกลงซื้อและผูขายตกลงขาย………………………………………………………………จํานวน…………………….เปน

ราคาท้ังสิ้น…………………...บาท (………………………………….) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน………………………….…บาท
ตลอดจนภาษีอากรอ่ืนๆและคาใชจายท้ังปวงดวยแลว

ผูขายรับรองวาสิ่งท่ีขายใหตามสัญญานี้เปนของแท ของใหม ไมเคยใชงานมากอน ไมเปนของเกาเก็บ และมี
คุณภาพ และคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวในเอกสารแนบทายสัญญา

ในกรณีท่ีเปนการซื้อสิ่งของซึ่งจะตองมีการตรวจทดลอง ผูขายรับรองวาเม่ือตรวจทดสอบแลวตองมีคุณภาพ
และคุณสมบัติไมต่ํากวาท่ีกําหนดไวดวย

ขอ 2. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญา ดังตอไปนี้ ใหถือเปนสวนหนึ่งของ สัญญานี้
2.1 ผนวก 1………….(รายการคุณลักษณะเฉพาะ) จํานวน…….……........หนา
2.2 ผนวก 2………….(แค็ตตาล็อก)* จํานวน………………..หนา
2.3 ผนวก 3………….(แบบรูป)* จํานวน………………..หนา
2.4 ผนวก 4 …………(ใบเสนอราคา) จํานวน………………..หนา
2.5 ………………………….ฯลฯ…………………………
ความใด ในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้บังคับ และใน

กรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูขายจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูซื้อ

(ลงชื่อ).................................ผูซื้อ (ลงชื่อ)……………………….ผูขาย
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ขอ 3 การสงมอบ
ผูขายจะสงมอบสิ่งของท่ีซื้อขายตามสัญญา ใหแกผูซื้อ ณ………………………………………..…………………………..….

ภายในวันท่ี……………….เดือน………………….พ.ศ. …………………..ใหถูกตอง และครบถวน ตามท่ีกําหนดไวในขอ 1 แหง
สัญญานี้ พรอมท้ังหีบหอหรอืเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบรอย

การสงมอบสิ่งของ ตามสัญญานี้ ไมวาจะเปนการสงมอบเพียงครั้งเดียวหรือสงมอบหลายครั้ง ผูขายจะตอง
แจงกําหนดเวลาสงมอบแตละครั้ง โดยทําเปนหนังสือนําไปยื่นตอผูซื้อ ณ…………………ในเวลาราชการ กอนวันสงมอบ
ไมนอยกวา…………วันทําการ

ขอ 4. การใชเรือไทย
ถาสิ่งของท่ีจะตองสงมอบใหแกผูซื้อตามสัญญานี้เปนสิ่งของท่ีผูขาย จะตองสั่งหรือนําเขามาจากตางประเทศ

และสิ่งของนั้น ตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทางเดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนได ตามท่ี
รัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคมประกาศกําหนด ผูขายตองจัดการให สิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมี
สิทธิเชนเดียวกับเรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทย เวนแตจะไดรับอนุญาตจากกรมเจาทากอนบรรทุกของนั้น
ลงเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวากระทรวงคมนาคม ประกาศยกเวน ใหบรรทุก โดยเรืออ่ืนได ท้ังนี้ ไม
วาการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกลาวจากตางประเทศจะเปนแบบเอฟโอบ,ีซีเอฟอาร,ซีไอเอฟหรือแบบอ่ืนใด

ในการสงมอบสิ่งของตามสัญญาใหแกผูซื้อ ถาสิ่งของนั้นเปนสิ่งของตามวรรคหนึ่ง ผูขายจะตองสงมอบใบ
ตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้นซึ่งแสดงวาไดบรรทุกมาโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิ
เชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูซื้อพรอมกับการสงมอบสิ่งของดวย

ในกรณีท่ีสิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียว
กับเรือไทย ผูขายตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากกรมเจาทาใหบรรทุกของโดยเรืออ่ืนไดหรือหลักฐาน
ซึ่งแสดงวาไดชําระคาธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมายวาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูซื้อดวย

ในกรณีท่ีผูขายไมสงมอบหลักฐานอยางหนึ่งอยางใด ดังกลาวในสองวรรคขางตนใหแกผูซื้อ แตจะขอสงมอบ
สิ่งของ ดังกลาวใหผูซื้อกอนโดยยังไมรับชําระเงินคาสิ่งของ ผูซื้อมีสิทธิรับสิ่งของดังกลาวไวกอนและชําระเงินคาสิ่งของ
เม่ือผูขายไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได

ขอ 5. การตรวจรับ
เม่ือผูซื้อไดตรวจรับสิ่งของท่ีสงมอบและเห็นวาถูกตองครบถวนตามสัญญาแลวผูซื้อจะออกหลักฐานการรับ

มอบไวใหเพ่ือผูขายนํามาเปนหลักฐานประกอบการขอรับเงินคาสิ่งของนั้น

(ลงชื่อ).................................ผูซื้อ (ลงชื่อ)……………………….ผูขาย
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ถาผลของการตรวจรับปรากฏวาสิ่งของท่ีผูขายสงมอบไมตรงตามสัญญาขอ 1 ผูซื้อทรงไว ซึ่งสิทธิท่ีจะไมรับ
สิ่งของนั้น ในกรณีเชนวานี้ ผูขายตองรีบนําสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วท่ีสุดเทาท่ีจะทําไดและนําสิ่งของมาสงมอบใหใหม
หรือตองทําการแกไขใหถูกตองตามสัญญาดวยคาใชจายของผูขายเองและระยะเวลาท่ีเสียไปเพราะเหตุดังกลาว ผูขาย
จะนํามาอางเปนเหตุขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับไมได

ในกรณีท่ีผูขายสงมอบสิ่งของถูกตองแตไมครบจํานวน หรือสงมอบครบจํานวนแตไมถูกตองท้ังหมด ผูซื้อจะ
ตรวจรับเฉพาะสวนท่ีถูกตอง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะสวนนั้นก็ได* (ความในวรรคสามนี้จะไมกําหนดไว
ในกรณีท่ีผูซื้อตองการสิ่งของท้ังหมดในคราวเดียวกัน หรือการซื้อสิ่งของท่ีประกอบเปนชุดหรือหนวย ถาขาด
สวนประกอบอยางหนึ่งอยางใดไปแลวจะไมสามารถใชงานไดโดยสมบูรณ)

ขอ 6. การชําระเงิน
(ผูซื้อตกลงชําระเงินคาสิ่งของตามขอ 1 ใหแกผูขาย เม่ือผูซื้อไดรับมอบสิ่งของตามขอ 5 ไวโดยครบถวนแลว)*
การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูซื้อจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขาย ชื่อธนาคาร

…………………………..…….. สาขา……………….…ชื่อบัญชี………………………..…เลขท่ีบัญชี……………………………..…ท้ังนี้
ผูขายตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอนท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหมี
การหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ ใชสําหรับ กรณีท่ีสวนราชการจะจายเงินตรงใหแก
ผูขาย (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูขายตามแนวทางท่ีกระทรวง การคลัง
กําหนด)

ขอ 7. การรับประกัน ความชํารุดบกพรอง
ผูขายยอมรับประกันความชํารุดบกพรองหรือขัดของของสิ่งของตามสัญญานี้เปนเวลา………ป…………………..

เดือน นับแตวันท่ีผูซื้อไดรับมอบโดยภายในกําหนดเวลาดังกลาว หากสิ่งของตามสัญญานี้เกิดชํารุดบกพรอง หรือ
ขัดของอันเนื่องมาจากการใชงานตามปกติ ผูขายจะตองจัดการซอมแซมหรือแกไขใหอยูในสภาพท่ีใชการไดดีดังเดิม
ภายใน………..วัน นับแตวันท่ีไดรับแจงจากผูซื้อโดยไมคิดคาใชจายใดๆ ท้ังสิ้น

ขอ 8. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ ผูขายไดนําหลักประกันเปน………………………….……..เปนจํานวนเงิน……………..………บาท

(……………………………) ซึ่งเทากับรอยละ…………… (……….%) ของราคาท้ังหมด ตามสัญญามามอบใหแกผูซื้อเพ่ือเปน
หลักการปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันท่ีผูขายนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง ผูซื้อจะคืนใหเม่ือผูขายพนจากขอผูกผันตามสัญญานี้แลว
(สวนหลักประกันตามขอ 6.1 ผูซื้อจะคืนให พรอมกับ การจายเงินงวดสุดทายตามขอ 6.2)*

(ลงชื่อ).................................ผูซื้อ (ลงชื่อ)……………………….ผูขาย
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ขอ 9. การบอกเลิกสัญญา
เม่ือครบกําหนดสงมอบสิ่งของตามสัญญานี้แลว ถาผูขายไมสงมอบสิ่งของท่ีตกลงขายใหแกผูซื้อหรือสงมอบ

ไมถูกตองหรือไมครบจํานวนผูซื้อมีสิทธิบอกเลิกสัญญาท้ังหมดหรือบางสวนได
ในกรณีท่ีผูซื้อใชสิทธิบอกเลิกสัญญา ผูซื้อมีสิทธิริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือคํ้า

ประกันตามสัญญา (ขอ 6 และ)* ขอ 8 เปนจํานวนเงินท้ังหมด หรือแตบางสวนก็ไดแลวแตผูซื้อจะเห็นสมควร และถา
ผูซื้อจัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอ่ืนเต็มจํานวนหรือเฉพาะจํานวนท่ีขาดสงแลวแตกรณี ภายในกําหนด…..…….เดือน นับแต
วันเลิกสัญญา ผูขายจะตองชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึนจากราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ดวย

ขอ 10. คาปรับ
ในกรณีท่ีผูซื้อมิไดใชสิทธิบอกเลิกสัญญาตามสัญญาขอ 9 ผูขายจะตองชําระคาปรับใหผูซื้อเปนรายวัน ใน

อัตรารอยละ…………….(…………….%) ของราคาสิ่งของท่ียังไมไดรับมอบ นับแตวันถัดจากวันครบกําหนดตามสัญญา
จนถึงวันท่ีผูขายไดนําสิ่งของมาสงมอบใหแกผูซื้อจนถูกตองครบถวน

การคิดคาปรับในกรณีสิ่งของท่ีตกลงซื้อขายประกอบกันเปนชุด แตผูขายสงมอบเพียงบางสวน หรือขาด
สวนประกอบสวนหนึ่งสวนใดไป ทําใหไมสามารถใชการไดโดยสมบูรณใหถือวายังไมไดสงมอบสิ่งของนั้นเลย และให
คิดคาปรับจากราคาสิ่งของเต็มท้ังชุด

ในระหวางท่ีผูซื้อยังมิไดใชสิทธบิอกเลิกสัญญานั้น หากผูซื้อเห็นวาผูขายไมอาจปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ผูซื้อ
จะใชสิทธิบอกเลิ และริบหลักประกันหรือเรียกรองจากธนาคารผูออกหนังสือคํ้าประกันตามสัญญา (ขอ 6 และ)* ขอ 8
กับเรียกรองใหชดใชราคาท่ีเพ่ิมข้ึน ตามท่ีกําหนดไวในสัญญาขอ 9 วรรคสองก็ได และถาผูซื้อไดแจงขอเรียกรองให
ชําระคาปรับไปยังผูขายเม่ือครบกําหนดสงมอบแลวผูซื้อมีสิทธิท่ีจะปรับผูขายจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย

ขอ 11. การรับผิดชอบชดใชคาเสียหาย
ถาผูขายไมปฏิบัติตามสัญญาขอหนึ่งขอใดดวยเหตุใดๆ ก็ตามจนเปนเหตุใหเกิดความเสียหายแกผูซื้อแลว

ผูขายตองชดใชคาเสียหายใหแกผูซื้อโดยสิ้นเชิง ภายในกําหนด 30 วัน นับตั้งแตวันท่ีไดรับแจงจากผูซื้อ

ขอ 12. การขอขยายเวลาสงมอบ
ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือบกพรองของฝายผูซื้อหรือพฤติการณอันใด

อันหนึ่งซึ่งผูขายไมตองรับผิดชอบตามกฎหมายเปนเหตุใหผูขายไมสามารถสงมอบสิ่งของตามเงื่อนไข และกําหนดเวลา
แหงสัญญานี้ได ผูขายมีสิทธิขอขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับได โดยจะตองแจงเหตุหรือ
พฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูซื้อทราบภายใน 15 วัน นับแตวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถาผูขายไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่งใหถือวาผูขายไดสละสิทธิเรียกรองในการท่ีจะขอขยายเวลา
ทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับโดยไมเงื่อนไขใดๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือบกพรอง
ของฝายผูซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูซื้อทราบดีอยูแลวตั้งแตตน

(ลงชื่อ).................................ผูซื้อ (ลงชื่อ)……………………….ผูขาย
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-5-

การขยายเวลาทําการตามสัญญาหรือของดหรือลดคาปรับตามวรรคหนึ่งอยูในดุลพินิจของผูซื้อท่ีจะพิจารณา
สัญญานี้ทําข้ึนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียดตลอดแลว

จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และคูสัญญาตางยึดถือไวฝายละฉบับ

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

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

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

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

_____________________________________________________________________________________
หมายเหตุ * เปนขอความหรือเงื่อนไขเพ่ิมเติมซึ่งสวนราชการผูทําสัญญาอาจเลือกใชหรือตัดออกไดตามขอเท็จจริง
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ใบตรวจรับการจัดซื้อ/จัดจาง

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

ตามหนังสือสัญญาเลขท่ี................./....................ลงวันท่ี............เดือน.......................พ.ศ.................
ศูนย.....................................................................จังหวัด........................ ไดตกลง ซื้อ/จาง กับ..................................
โดย.................................สําหรับโครงการ............................................................ โดยวิธี............................... เปนเงิน
ท้ังสิ้น......................บาท(................................................)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับงานแลวผลปรากฏวา

ผลการตรวจรับ

 ถูกตอง
 ครบถวนตามสัญญา
 ไมครบถวนตามสัญญา

คาปรับ
 มีคาปรับ
 ไมมีคาปรับ

(ลงชื่อ).............................................ประธานกรรมการ
(.....................................)

(ลงชื่อ)............................................. กรรมการ
(.....................................)

(ลงชื่อ)..............................................กรรมการและเลขานุการ
(.....................................)

หมายเหตุ เลขท่ีโครงการ...............................................
เลขคุมสัญญา................................................
เลขคุมตรวจรับ................................................

แบบฟอรมพิมพจากระบบ e-GP
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บันทึกขอความ
สวนราชการ งานพัสดุ กศน.อําเภอ/เขต………………………………………………………..…
ท่ี………………………..….วันท่ี………………………………………………………………….
เรื่อง ทราบผลและขออนุมัติเบิกจายเงินคา………………………………………

เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.................

ตามท่ีอนุมัติใหซื้อ…………………………จาก…………………………….……………….…. เปนเงิน………………….บาท
(………………..……………….…………) ตามสัญญา    เลขท่ี……/ …. ลงวันท่ี………………………………

บัดนี้ ……………………………………….……… ไดสงมอบงานแลว  และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุไดทําการ
ตรวจรับไวถูกตองเรียบรอยแลว   เม่ือวันท่ี……………………………………………. ดังหลักฐานท่ีแนบ ซึ่งจะตองจายเงิน
ใหแก………………………………………………………..…… เปนเงิน………….…..บาท (……………………………………..…)

จึงเรียนมาเพ่ือทราบผลการตรวจรับพัสดุ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 ขอ
71 (4)

(ลงชื่อ)………………………………………เจาหนาท่ีพัสดุ

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

งานการเงิน

รหัสเงิน............................................
ลําดับท่ี............................................
งาน..................................................
เบิก..................................................
คงเหลือ...........................................
........................................................
.

ประทับตรา

- ทราบ
- อนุมัติ

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

ตําแหนง…………………………………………..
วันท่ี………./……………..………/…………
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ตัวอยาง การจางบรรณารักษตอเนื่อง ตั้งแตหนา 105 ถึง หนา 127

การจางบรรณารักษตอเนื่อง หมายถึง การจางบรรณารักษคนเดิมโดยสํานักงาน กศน. อนุมัติและจัดสรร
งบประมาณแลว โดยเริ่มการจางตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม เปนตนไป ตามระเบียบ ฯ ขอ 133 การจัดหาในกรณีดังตอไปนี้

(1) การซื้อ การจาง หรือการแลกเปลี่ยนโดยวิธีตกลงราคา หรือการจางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลง
ราคา ท่ีมีวงเงินไมเกิน 100,000.- บาท

(2) การจัดหาท่ีคูสัญญาสามารถสงมอบพัสดุไดครบถวนภายในหาวันทําการของทางราชการ
นับตั้งแตวันถัดจากวันทําขอตกลงเปนหนังสือ

(3) การซื้อหรือการจางโดยวิธีกรณีพิเศษ และการจัดหาจากสวนราชการ
(4) การซื้อโดยวิธีพิเศษตามขอ 23 (1) (2) (3) (4) และ (5)
(5) การจางโดยวิธีพิเศษตามขอ 24 (1) (2) (3) (4) และ (5)
(6) การเชา ซึ่งผูเชาไมตองเสียเงินอ่ืนใดนอกจากคาเชา

ในกรณีการจัดหาซึ่งมีราคาไมเกิน 10,000.- บาท หรือในกรณีการซื้อหรือการจางซึ่งใชวิธีดําเนินการตามขอ
39 วรรคสอง จะไมทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันก็ได

(ความในขอนี้ แกไขเพ่ิมเติมโดยขอ 22 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ (ฉบับท่ี 4 พ.ศ.
2541)

ดังนั้น กศน.อําเภอ/เขต จะทําขอตกลงเปนหนังสือไวตอกันโดยไมตองทําสัญญาตามขอ 132 ก็ได โดยใหอยู
ในดุลพินิจของผูอํานวยการ กศน.อําเภอ/เขต ตามแบบฟอรมตอไปนี้
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บันทึกขอความ

สวนราชการ กลุม....................... ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ............
ท่ี ศธ …………………….......... วันท่ี 20 กันยายน 2557
เรื่อง ขออนุมัติหลักการ             จัดซื้อ              จัดจาง             เชา  วัสดุ จางเหมาบริการบุคลภายนอก.....

เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ........

ดวย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ............. มีความประสงคจะขออนุมัติ
จัดซื้อ           จัดจาง          เชา

เหตุผลความจําเปนเพ่ือ จางเหมาบริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานในหนาท่ีบรรณารักษประจําหองสมุด
ประชาชนอําเภอ................................ เพ่ือใหบริการขอมูลขาวสารและจัดกิจกรรมสงเสริม  การอาน ณ หองสมุด
ประชาชนอําเภอ.................................. จํานวน 1 รายการ รายละเอียดดังตอไปนี้

ตองการใชวัสด/ุครุภัณฑ ภายในวันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ถึงวันท่ี 31 เดือน มีนาคม พ.ศ.2558
เบิกจายเงิน................................. แผนงาน :..................................................................................................... โดยมี
1.นายสม ใจดี 2.นายสี มีมานะ 3.นางดี มีชัย  เปนผูตรวจรับ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา
พรนภา  ใจดี ผูรับผิดชอบโครงการ

(นางพรนภา  ใจดี )

อนุมัติ ไมอนุมัติ                              ตําแหนง สาคร  รักม่ัน หัวหนากลุมงาน
มอบงานพัสดุ สาคร  รักม่ัน

เกริกฤทธิ์  กองหลา (นายสาคร  รักม่ัน)
(นายเกริกฤทธิ์  กองหลา)

ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ...............

ท่ี รายการท่ีขอจัดซ้ือ จํานวน หนวย หมายเหตุ

1 จางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน 1 รายการ ปฏิบัติ 6 เดือน 15,000.- 90,000.-

งานในหนาท่ีบรรณารักษประจําหองสมุดประชาชน
อําเภอ.....................ตั้งแต วันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ถึง วันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ. 2558
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บันทึกขอความ
สวนราชการ งานพัสดุ  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.....
ท่ี ศธ..………………………………... วันท่ี 20 กันยายน 2557
เรื่อง รายงานขอจาง

เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.......................
ดวย งานการศึกษาตามอัธยาศัย มีความประสงคจะขอจางบรรณารักษ  โดยวิธีตกลงราคา ซึ่งมี

รายละเอียด ดังตอไปนี้

1. เหตุผลและความจําเปน เพ่ือ ผูปฏิบัติงานในหนาท่ีบรรณารักษประจําหองสมุดประชาชน
อําเภอ...................................

2. รายละเอียดของพัสดุ
บริการขอมูลข าวสารและจัด กิจกรรมส ง เสริมการอ าน ณ หองสมุดประชาชน

อําเภอ.....................จํานวน 1 รายการ
3. ราคามาตรฐานหรือราคาของทางราชการ หรือราคาท่ีขอจางครั้งหลังสุด ภายในระยะเวลา 2

ปงบประมาณ

4. วงเงินท่ีจะจางเงินงบประมาณรายจายประจําป  พ.ศ. 2558 แผนงาน : .....................
..................................................... จํานวน 90,000.- บาท (เกาหม่ืนบาทถวน)

5. กําหนดเวลาท่ีตองการใหงานนั้นแลวเสร็จ 1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558
6. วิธีท่ีจะจางและเหตุผลท่ีตองจาง ดําเนินการโดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบพัสดุฯ ขอ 19
7. ขอเสนออ่ืนๆ

- แตงตั้งผูตรวจรับพัสดุ

ท่ี จํานวน หนวย รายการ
ราคาคร้ัง

สุดทาย/หนวย
ราคา/หนวย จํานวนเงิน
บาท สต. บาท สต

1 6 เดือน บริการขอมลูขาวสารและจัดกิจกรรม 15,000.- 15,000.- - 90,000.- -
สงเสริมการอาน ณ หองสมดุประชาชน -
อําเภอ.............................. -

รวมเงิน 90,000.- -
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- 2 –

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา หากเห็นชอบขอไดโปรด
3. อนุมัติใหดําเนินการจัดจางโดยวิธีตกลงราคา ตามรายละเอียดในรายงานขอจางดังกลาวขางตน
4. อนุมัติให 1. นายสม ใจดี ตําแหนง ครู คศ.1 2. นายสี  มีมานะ ตําแหนง พนักงานราชการ และ

3.นางดี มีชัยตําแหนง พนักงานราชการ เปนผูตรวจรับพัสดุ

พรนภา  ใจดี
(นางพรนภา  ใจด)ี

เจาหนาท่ีพัสดุ

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ
สาคร  รักม่ัน

(นายสาคร  รักม่ัน)
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

อนุมัติ
ลงนามแลว

ลงชื่อ เกริกฤทธิ์  กองหลา
(นายเกริกฤทธิ์  กองหลา)

ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ...............
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หมายเหตุ

* รายงานขอซื้อ/จาง ระเบียบขอ 27
* แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ระเบียบขอ 35 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ประกอบดวย ประธาน

กรรมการ 1 คน และกรรมการอยางนอย 2 คน สําหรับการซื้อหรือจางวงเงินไมเกิน 1 หม่ืนบาท จะแตงตั้ง
ขาราชการหรือลูกจางประจําคนหนึ่ง ซึ่งมิใชผูจัดซื้อจัดจางเปนผูตรวจรับพัสดุหรืองานจางนั้น ใหปฏิบัติหนาท่ี
เชนเดียวกับคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือคณะกรรมการตรวจการจางก็ได

* อางขอระเบียบ ขอ 18 (1) วิธีตกลงราคา
* รายละเอียดของงานท่ีจาง
* หนังสือคณะกรรมการวาดวยการพัสดุ ดวนท่ีสุด ท่ี กค (กวพ) 0408.4/ว351 ลงวันท่ี 9 ก.ย. 2548 เรื่อง

การอนุมัติยกเวนการเชาหรือการจางตอเนื่องปงบประมาณใหมแตไมอาจลงนามในสัญญาไดทัน
1. ใหการทําสัญญาเชาหรือสัญญาจาง ท่ีมีความจําเปนตองเชาหรือจางตอเนื่องไปในปงบประมาณใหมภาย
หลังจากสัญญาเดิมสิ้นสุดลงกับผูเชาหรือผูรับจางรายเดิม หรือรายใหม แลวแตกรณี ซึ่งไดดําเนินการจัดหาไว
แลว แตไมสามารถลงนามในสัญญาไดทันภายในวันท่ี 1 ตุลาคม มีผลยอนหลังไปตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม หรือ
วันท่ีมีการเชาหรือจางจริงแลวแตกรณี
2. ในการดําเนินการตามขอ 1 จะตองรูตัวผูเชาหรือผูรับจางท่ีจะลงนามเปนคูสัญญาและมีผูมีอํานาจอนุมัติให
เชาหรือจางจากรายท่ีจัดหาไวแลวกอนสิ้นปงบประมาณ และอยูในข้ันตอนท่ีไมสามารถลงนามในสัญญาไดทัน
วันท่ี 1 ตุลาคม



คูมือผูปฏิบัติงานดานพัสดุ สําหรับ กศน.อําเภอ/เขต - 109

คําสั่ง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ...................
ท่ี 999 /2557

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
.................................................................

ตามท่ี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ................... ไดจางเหมาบริการ
บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานหนาท่ีบรรณารักษประจําหองสมุดประชาชนอําเภอ.......................จาก นางรุงอรุณ  ผลดี
เปนเงิน 90,000.- บาท (เกาหม่ืนบาทถวน) โดยวิธีตกลงราคา ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม หมวด 2 ขอ 18 (1) และขอ 71

ฉะนัน้ อาศัยคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 489/2551 ลงวันท่ี 21 เมษายน 2551
และคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 111/2558 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2558 จึงแตงตั้งผูมีรายนาม
ตอไปนี้เปนคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

1. นายสม ใจดี ตําแหนง ครู คศ.1 ประธานกรรมการ
2. นายสี  มีมานะ ตําแหนง พนักงานราชการ กรรมการ
3. นางดี  มีชัย ตําแหนง พนักงานราชการ กรรมการ

ใหคณะกรรมการท่ีไดรับการแตงตั้งดังกลาว ดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการ
พัสดุโดยเครงครัด  ใหบังเกิดผลดีแกทางราชการ เม่ือดําเนินการแลวไดผลประการใดรายงานใหทราบดวย

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง  ณ   วันท่ี 22 เดือน กันยายน พ.ศ. 2557

เกริกฤทธิ์  กองหลา
( นายเกริกฤทธิ์  กองหลา )

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ...........................
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รายละเอียดขอจาง

ท่ี รายละเอียดการจาง คาจาง
ตอเดือน

จํานวน
เดือน รวมเงิน กําหนดเวลา

1 จางเหมาบริการบุคคลภายนอก จํานวน
1 ราย ปฏิบัติงานในหนาท่ีบรรณารักษ
ประจําหองสมุดประชาชนอําเภอ.......
วันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึง
วันท่ี 31 มีนาคม 2558

15,000.-
บาท

6 เดือน 90,000.-
บาท

90,000.-
บาท

ตั้งแตวันท่ี
1 ตุลาคม 2557

31 มีนาคม 2558

รวม (เกาหม่ืนบาทถวน)
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ใบเสนอราคา

เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.....................
1. ขาพเจา นางรุงอรุณ  ผลดี ไดพิจารณาเงื่อนไขตางๆ ในเอกสารโดยตลอดแลว และยอมรับขอกําหนดและ

เงื่อนไขนั้นแลว รวมทั้งรับรองวาขาพเจาเปนผูมีคุณสมบัติครบถวนตามที่กําหนด และไมเปนผูทิ้งงานของทางราชการ
2. ขาพเจาขอเสนอรายการจาง เพื่อปฏิบัติงานบรรณารักษ ประจําหองสมุดประชาชนอําเภอ.......................... ซึ่ง

กําหนดไวในระเบียบทางราชการ ดังตอไปนี้

รายการ ราคา
อัตรา

จํานวน/
เดือน รวมเงิน กําหนด

1. ดานการปฏิบัติการ
- จัดหา คัดเลือก วิเคราะห จําแนกหมวดหมูทรัพยากร

สารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ สือ่โสตทัศน และสื่อ
อิเล็กทรอนิกส ทํารายการบรรณานุกรม ดรรชนี
สาระสังเขป และบันทึกลงฐานขอมูลระบบหองสมดุ
อัตโนมัติ เพ่ือเปนแหลงจัดเก็บและใหบริการ

- มีความรูความสามารถในการปฏิบตัิงานดาน IT ภายใน
หองสมุด

- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ การใชหองสมุดและจัดกิจกรรม
ในรูปแบบตางๆ เพ่ือเผยแพรขอมลูขาวสาร และสงเสริม
ใหผูใชเกิดความสนใจในการเขาใชบริการ

- ใหคําแนะนํา และบริการตอบคําถามเก่ียวกับขอมลู และ
การใชทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดเพ่ือใหเกิดความ
สะดวกแกผูใชบริการ

- ใหบริการยมืคืนทรัพยากรสารสนเทศ
2. ดานการวางแผน
- จัดทําฐานขอมูลความตองการของผูรับบริการในชุมชน
- วางแผนการทํางานรวมกับหนวยงาน เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธ์ิท่ีกําหนด
- วางแผนการทํางานท่ีรับผดิชอบ เชน วางแผนการจัด

กิจกรรมสงเสริมการอานเปนรายป รายเดือน รายสัปดาห
รายวัน

3. ดานการจดักิจกรรมสงเสรมิการอาน และการเรียนรูตลอดชีวิต
- จัดกิจกรรมสงเสรมิการอานและการเรยีนรูตลอดชีวิต

ภายในหองสมดุ
- จัดกิจกรรมสงเสรมิการอานและการเรยีนรูตลอดชีวิตใน

เชิงรุกสูชุมชนในรูปแบบตางๆ อาทิ จัดบริการ

15,000.-
.-

บาท

6 เดือน 90,000.-
บาท

ตั้งแตวันท่ี
1 ตุลาคม 2557 –
31 มีนาคม 2558
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รายการ ราคา
อัตรา

จํานวน/
เดือน รวมเงิน กําหนด

หองสมุดประชาชนเคลื่อนท่ีสูชุมชน สนับสนุนการ
ดําเนินงานของบานหนังสืออัจฉริยะ และแหลงการ
เรียนรูอ่ืนๆ

- ศึกษากฎหมาย ระเบยีบท่ีกําหนดถึงความจําเปนและการ
ใหความสําคญัตอการพัฒนาตอเน่ืองของหองสมุด เพ่ือ
ประโยชนในการดําเนินการและตอผูเขารับบริการ

4. ดานการจัดสภาพแวดลอม ภายในและภายนอกหองสมุด
- จัด และดูแลรักษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอก

หองสมุด ใหมีบรรยากาศในการสงเสริมการอาน และให
ผูรับบริการมคีวามรูสึกผอนคลายเหมือนอยูบาน

- จัดบรรยากาศภายในหองสมดุ โดยใหมีมุมสงเสริมการ
อานท่ีมีชีวิต สอดคลองกับความตองการของ
กลุมเปาหมายผูรับบริการ และชุมชน รวมท้ังใหมีความ
ทันสมัยและเปนปจจุบัน

5. ดานการทํางานรวมกับชุมชน และเครือขายการเรียนรู
- ประสานการทํางานดานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัย

รวมกับชุมชน
- จัดกิจกรรมสงเสรมิการอานในชุมชนโดยเช่ือมโยงกับ

เครือขายการเรยีนรู
- แสวงหาเครือขายรวมจดักิจกรรมสงเสริมการอานและ

การเรยีนรูและพัฒนาการดําเนินงานภายในหองสมดุ
6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย

ลงชื่อ รุงอรุณ  ผลดี ผูเสนอราคา
(นางรุงอรุณ  ผลดี)
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ตัวอยางสัญญาจางบรรณารักษ

สัญญาเลขท่ี 1/2558

สัญญานี้ทําข้ึน ณ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ……………….……..... ตําบล
..................................อําเภอ...............จังหวัด............. เม่ือวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2558 ระหวาง
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ โดย นายเกริกฤทธิ์  กองหลา ตําแหนง  ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ..................... ไดรับมอบอํานาจจากปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ตามคําสั่งสํานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 489 / 2551 ลงวันท่ี 21 เมษายน  พ.ศ. 2551 และคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ ท่ี 111/2558 ลงวันท่ี 19 มกราคม 2558 ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง” ฝายหนึ่งกับ
นางรุงอรุณ  ผลดี อยูบานเลขท่ี 15 ตําบลบอแฮว  อําเภอเมือง  จังหวัดลําปาง ซึ่งตอไปนี้ในสัญญานี้ เรียกวา “ผูรับ
จาง” อีกฝายหนึ่ง

คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้
ขอ 1 ขอตกลงวาจาง

ผูวาจางตกลงจาง และผูรับจางตกลงรับจางทํางาน จางเหมาบริการบรรณารักษเพ่ือปฏิบัติงาน ณ
หองสมุดประชาชน อําเภอ............... จังหวัด.......... ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม 2558 โดย
ยอมรับคาตอบแทนเปนรายเดือน ในอัตราเดือนละ 15,000.-บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) รวม 6 เดือน รวมเปน
เงิน 90,000.- บาท (เกาหม่ืนบาทถวน) ตามขอกําหนดและเงื่อนไขแหงสัญญานี้รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา

ขอ 2 เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1 ใบเสนอราคา  จํานวน 2 แผน

2.2 ผนวก 2 รายละเอียดการจางเหมาบรรณารักษ  จํานวน 2 หนา
ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ ใหใชขอความในสัญญานี้บังคับ

และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเอง ผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของผูวาจาง

ขอ 3 หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน เงินสด ซึ่งกําหนดวงเงินคํ้าประกันไวจํานวน

รอยละ 5 (5%) ของวงเงิน 90,000.- บาท (เกาหม่ืนบาทถวน) เปนเงิน 4,500.- บาท (สี่พันหารอยบาทถวน) ตาม
ใบเสร็จเลมท่ี 1 เลขท่ี 001 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 มามอบใหแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันการปฏิบัติงานตาม
สัญญานี้ หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง ผูวาจางจะคืนใหเม่ือผูรับจางพนจากขอผูกพันตามสัญญานี้

ขอ 4 คาจางและการจายเงิน………../

ลงชื่อ เกริกฤทธิ์  กองหลา (ผูวาจาง) ลงชื่อ รุงอรุณ  ผลดี (ผูรับจาง)
(นายเกริกฤทธิ์  กองหลา) (นางรุงอรุณ  ผลดี)
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ขอ 4 คาจางและการจายเงิน
ผูวาจางตกลงจายคาจางใหแกผูรับจางเปนรายเดือน โดยจะจายตอเม่ือคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ

ไดตรวจรับงานท่ีมอบหมายใหปฏิบัติตามรายละเอียดแนบทายสัญญาจางไวถูกตองแลวในอัตราเดือนละ 15,000.-
บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) จํานวน 6 เดือน เปนเงิน 90,000.- บาท (เกาหม่ืนบาทถวน)

การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของผูรับจาง
ธนาคาร....................... สาขา................ ชื่อบัญชี นางรุงอรุณ  ผลดี เลขท่ีบัญชี........................ท้ังนี้ผูรับจาง ตกลงเปน
ผูรับภาระเงินคาธรรมเนียม หรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอนท่ีธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมใหหักเงินดังกลาวจาก
จํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ

ขอ 5 กําหนดเวลาแลวเสร็จ และสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
ผูรับจางตองเริ่มทํางานท่ีรับจาง ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม พ.ศ.2557 ถึงวันท่ี 31 มีนาคม พ.ศ.2558 ถา

ผูรับจางมิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา  หรือมีเหตุใหเชื่อได
วาผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา  หรือแลวเสร็จลาชาเกินกวากําหนดเวลาหรือผูรับจางทํา
ผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลาย  หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผูวาจางสามารถท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได  และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย

การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับผิดตาม
สัญญา

ขอ 6 การจางชวง

ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมด  หรือบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกตอหนึ่ง โดยไมไดรับความ
ยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน  ท้ังนี้นอกจากในกรณีท่ีสัญญานี้จะไดระบุไวเปนอยางอ่ืน  ความยินยอมดังกลาว
นั้นไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความผิดหรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิด
และความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวงหรือของตัวแทนหรือลูกจางของผูรับจางชวงนั้นทุกประการ

ขอ 7 ความรับผิดของผูรับจาง
ผูรับจางจะตองรับผิดตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงานของ

ผูรับจาง
ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึนแมจะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจากกรณี

อันเกิดจากความผิด ของผูวาจางดังกลาวในขอนี้จะสิ้นสุดลง เม่ือผูวาจางไดรับมอบงานครั้งสุดทาย ซึ่งหลังจากนั้นผู
รับจางคงตองรับผิด เพียงในกรณีชํารุด บกพรอง หรือความเสียหายดังกลาว

ลงชื่อ เกริกฤทธิ์  กองหลา (ผูวาจาง) ลงชื่อ รุงอรุณ  ผลดี (ผูรับจาง)
(นายเกริกฤทธิ์  กองหลา) (นางรุงอรุณ  ผลดี)
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3-
ขอ 8 คาปรับ
หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไวในสัญญาตั้งแตวันผิดสัญญาจนถึง

วันท่ีสงงานจาง และผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงินวันละ
100.- บาท (หนึ่งรอยบาทถวน) และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงานในเม่ือผูวาจางตองจางผูควบคุมงานอีก
ตอหนึ่ง เปนจํานวนเงินวันละ – บาท นับถัดจากวันท่ีกําหนดแลวเสร็จตามสัญญาหรือวันท่ีผูวาจางไดขยายใหจนถึง
วันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดข้ึน จากการท่ีผูรับจางทํางานลาชา
เฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย

ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถปฏิบัติตาม
สัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ 9 ก็ได และถาผูวาจางไดแจงขอเรียกรองไปยังผู
รับจางเม่ือครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิก
สัญญาไดอีกดวย

ขอ 9 สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเอง หรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นตอจนแลว

เสร็จได ผูวาจางหรือผูท่ีรับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชอุปกรณและวัสดุตาง ๆ ซึ่งเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพ่ือการ
ปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ีจะเห็นสมควร ในกรณีดังกลาว ผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมด
หรือบางสวนตามแตจะเห็นสมควร นอกจากนั้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหาย ซึ่งเปนจํานวนเกินกวา
หลักประกันการปฏิบัติงาน และคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนในการทํางานนั้นตอใหแลวเสร็จ
ตามสัญญา และคาใชจายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถามี) ซึ่งผูวาจางจะหักเอาจากเงินประกันผลงานหรือจํานวนเงินใดๆ
ท่ีจะจายใหแกผูรับจางก็ได

ขอ 10 การกําหนดคาเสียหาย
คาปรับหรือคาเสียหายซึ่งเกิดข้ึนจากผูรับจางตามสัญญานี้ ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะหักเอาจากจํานวนเงิน

คาจางท่ีคางจายหรือจากหลักประกันสัญญาก็ได
หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับ และคาเสียหายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด ผูวาจาง

จะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด
สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับ มีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความโดยละเอียด

ตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อ พรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยานและคูสัญญาตางยึดถือไวฝาย
ละหนึ่งฉบับ

ลงชื่อ เกริกฤทธิ์  กองหลา ผูวาจาง
(นายเกริกฤทธิ์  กองหลา)

ลงชื่อ รุงอรุณ  ผลดี ผูรับจาง
(นางรุงอรุณ  ผลดี)

ลงชื่อ รุงฤดี  ยินดี พยาน
(นางรุงฤดี  ยินด)ี

ลงชื่อ จําลอง  ปกปอง พยาน
(นายจําลอง  ปกปอง)
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หมายเหตุ

* งานจาง งานเชา ติดอากรแสตมป พันละบาท เศษของพันใหปดเปน 1 บาท ตัวจริงติดเต็มจํานวน
คูฉบับติด 5 บาท ถามูลคาในสัญญาจางเกิน 2 แสนบาทใหตีตราสารท่ีสรรพากร

* ระบุเงื่อนไขและขอกําหนดการจางใหชัดเจน วันท่ีครบกําหนด และวงเงินจาง
* ถาสัญญามีมากกวา 2 หนา ใหระบุหมายเลขหนา ตั้งแตหนาท่ี 2 เปนตนไป
* หลักประกันสัญญา อัตรารอยละ 5 ของวงเงินท่ีระบุในสัญญาออกใบเสร็จรับเงินและนําฝากหลักประกันสัญญา

ในวันเดียวกับท่ีทําสัญญา
* การทําสัญญาจะผูกพันตอเม่ือไดรับเงินโอนจัดสรรเรียบรอยแลว
* ตัวอยางสัญญาจางท่ัวไป แนบทายอยูท่ีภาคผนวก
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รายละเอียดการจางเหมาบรรณารักษ

1. ผูรับจางจะตองเปนผูมีความกระตือรือรน ตั้งใจในการทํางาน  มีมารยาทสุภาพ ออนนอม ซื่อสัตยสุจริต และ
แกไขปญหาเฉพาะหนาได เพ่ือปฏิบัติหนาท่ี ดังตอไปนี้

1.1 ดานการปฏิบัติการ
- จัดหา คัดเลือก วิเคราะห จําแนกหมวดหมูทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อสิ่งพิมพ สื่อโสตทัศน และ

สื่ออิเล็กทรอนิกส ทํารายการบรรณานุกรม ดรรชนี สาระสังเขป และบันทึกลงฐานขอมูลระบบ
หองสมุดอัตโนมัติ เพ่ือเปนแหลงจัดเก็บและใหบริการ
- มีความรูความสามารถในการปฏิบัติงานดาน IT ภายในหองสมุด
- จัดทําสื่อประชาสัมพันธ การใชหองสมุดและจัดกิจกรรมในรูปแบบตางๆ เพ่ือเผยแพรขอมูลขาวสาร

และสงเสริมใหผูใชเกิดความสนใจในการเขาใชบริการ
- ใหคําแนะนํา และบริการตอบคําถามเก่ียวกับขอมูล และการใชทรัพยากรสารสนเทศในหองสมุดเพ่ือให

เกิดความสะดวกแกผูใชบริการ
- ใหบริการยืมคืนทรัพยากรสารสนเทศ

1.2 ดานการวางแผน
- จัดทําฐานขอมูลความตองการของผูรับบริการในชุมชน
- วางแผนการทํางานรวมกับหนวยงาน เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามเปาหมายและผลสัมฤทธิ์ท่ี

กําหนด
- วางแผนการทํางานท่ีรับผิดชอบ เชน วางแผนการจัดกิจกรรมสงเสริมการอานเปนรายป รายเดือน

รายสัปดาห  รายวัน
1.3 ดานการจัดกิจกรรมสงเสริมการอาน และการเรียนรูตลอดชีวิต
- จัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูตลอดชีวิตภายในหองสมุดจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและ

การเรียนรูตลอดชีวิตในเชิงรุกสูชุมชนในรูปแบบตางๆ อาทิ จัดบริการหองสมุดประชาชนเคลื่อนท่ี
สูชุมชน สนับสนุนการดําเนินงานของบานหนังสืออัจฉริยะ และแหลงการเรียนรูอ่ืนๆ
- ศึกษากฎหมาย ระเบียบท่ีกําหนดถึงความจําเปนและการใหความสําคัญตอการพัฒนาตอเนื่องของ

หองสมุด เพ่ือประโยชนในการดําเนินการและตอผูเขารับบริการ
1.4 ดานการจัดสภาพแวดลอม ภายในและภายนอกหองสมุด
- จัด และดูแลรักษาสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองสมุด ใหมีบรรยากาศในการสงเสริมการอาน

และใหผูรับบริการมีความรูสึกผอนคลายเหมือนอยูบาน
- จัดบรรยากาศภายในหองสมุด โดยใหมีมุมสงเสริมการอานท่ีมีชีวิต สอดคลองกับความตองการของ

กลุมเปาหมายผูรับบริการ และชุมชน รวมท้ังใหมีความทันสมัยและเปนปจจุบัน
1.5 ดานการทํางานรวมกับชุมชน และเครือขายการเรียนรู
- ประสานการทํางานดานการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยรวมกับชุมชน
- จัดกิจกรรมสงเสริมการอานในชุมชนโดยเชื่อมโยงกับเครือขายการเรียนรู
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- แสวงหาเครือขายรวมจัดกิจกรรมสงเสริมการอานและการเรียนรูและพัฒนาการดําเนินงานภายใน
หองสมุด

1.6 ปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีไดรับมอบหมาย
1.7 การจางเปนการเหมาจาย เปนการปฏิบัติงานตามท่ีไดรับมอบหมายเปนรายเดือน ไมถือเปน

การจางแรงงาน  ไมตองนําเงินสงสบทบกองทุนประกันสังคม
1.8 ผูรับจางตองมาลงเวลาการปฏิบัติงานทุกวันในเวลาปฏิบัติงาน ยกเวนวันท่ีไดรับคําสั่งใหไป

ปฏิบัติราชการนอกสถานท่ี
1.9 ผูรับจางตองจัดทํารายงานผลการปฏิบัติงานในแตละเดือน สงคณะกรรมการตรวจรับงาน

จางเหมาบริการทุกสิ้นเดือน  เพ่ือเปนหลักฐานประกอบการเบิกจาย
2. ระยะเวลาการจางเหมาบริการ  ตั้งแตวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 เปนเวลา 6 เดือน
3. ผูวาจางจะแบงจายคาจางใหแกผูรับจางเปนรายงวด
4. หากผูปฏิบัติงานไมสามารถมาทํางานได ผูรับจางตองจัดหาผูอ่ืนท่ีมีคุณสมบัติ เชนเดียวกันมาทํางานโดยตองแจง

ผูวาจางใหทราบกอนลวงหนาเปนลายลักษณอักษร
5. กรณีมีความจําเปนตองปฏิบัติงานเกินกวาท่ีสัญญากําหนดไว ผูวาจางจะจางงานเพ่ิมในกรณีจําเปนเรงดวนใน

อัตราดังนี้
- วันทําการปกติ ชั่วโมงละ 50 บาท แตไมเกินวันละ 200.- บาท
- วันหยุดราชการ ชั่วโมงละ 50 บาท แตไมเกินวันละ 350.- บาท

6. กรณีมีงานตองเดินทางไปปฏิบัติราชการชั่วคราวนอกท่ีตั้งสํานักงาน ใหเบิกคาใชจายไดตามพระราชกฤษฎีกา
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 8 พ.ศ.2553 หลักเกณฑการเบิก
คาใชจายในการเดินทางไปราชการ กระทรวงการคลัง พ.ศ. 2554 และระเบียบการเบิกจายท่ีเก่ียวของ โดย
อนุโลม

7. กรณีเขารับการฝกอบรมในหลักสูตรท่ีหนวยงานในสังกัดสํานักงาน กศน. เปนผูจัด ใหเบิกคาใชจายไดตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรม การจัดงานและการประชุมระหวางประเทศ พ.ศ.
2549 แกไขเพ่ิมเติมฉบับท่ี 2 พ.ศ.2552 และฉบับท่ี 3 พ.ศ.2555
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บันทึกขอความ
สวนราชการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ..............
ท่ี ศธ ............/……… วันท่ี 1 ตุลาคม 2557

เรื่อง นําฝากหลักประกันสัญญา
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

เรียน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน. จังหวัด.........................

ตามท่ี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.............. ไดทําสัญญาจางเหมา
บริการบุคคลภายนอก ปฏิบัติงานในหนาท่ีบรรณารักษประจําหองสมุดประชาชนอําเภอ................... สัญญาเลขท่ี
1/2558 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 โดยไดนําหลักประกันสัญญาเปนเงินสด จํานวน 4,500.- บาท (สี่พันหารอยบาท
ถวน) มามอบใหผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันสัญญา นั้น

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาการนําฝากหลักประกันสัญญา และมอบงานการเงินดําเนินการตอไป

พรนภา  ใจดี
(นางพรนภา  ใจดี)

เจาหนาท่ีพัสดุ

เห็นควรพิจารณาอนุมัติ
สาคร  รักม่ัน

(นายสาคร  รักม่ัน)
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

อนุมัติ
ลงนามแลว

ลงชื่อ เกริกฤทธิ์  กองหลา
(นายเกริกฤทธิ์  กองหลา)

ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ...............
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ใบตรวจรับ

วันท่ี 31 เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2558

ตามหนังสือสัญญาเลขท่ี 1/2558 ลงวันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557 ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ...........................จังหวัด....................... ไดตกลงจางเหมาบริการบุคคลภายนอกกับ
นางรุงอรุณ ผลดี สําหรับโครงการ.............................................. โดยวิธี ตกลงราคา เปนเงินท้ังสิ้น 15,000.- บาท
(หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน)

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ไดตรวจรับงานแลวผลปรากฏวา

ผลการตรวจรับ

 ถูกตอง
 ครบถวนตามสัญญา
 ไมครบถวนตามสัญญา

คาปรับ
 มีคาปรับ
 ไมมีคาปรับ

(ลงชื่อ) สม ใจดี ประธานกรรมการ
(นายสม ใจดี)

(ลงชื่อ) สี  มีมานะ กรรมการ
(นายสี  มีมานะ)

(ลงชื่อ) ดี มีชัย กรรมการและเลขานุการ
(นางดี มีชัย)
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บันทึกขอความ
สวนราชการ งานพัสดุ  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ........................
ท่ี ศธ .............../……... วันท่ี 31 ตุลาคม 2557
เรื่อง ทราบผลการตรวจรับและอนุมัติเบิกเงิน

เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.......

ตามท่ี ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ................ อนุมัติใหจางเหมา
บริการบรรณารักษ ดวยเงินงบประมาณ ป พ.ศ.2558 แผนงาน.......................................................... กิจกรรม
...........................................โครงการ...................................................จํานวน 1 รายการ โดยวิธีตกลงราคา จํานวน
15,000.-.- บาท(หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) ตามสัญญาท่ี 1/2558 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 บัดนี้  ผูรับจางได
สงมอบงานจางเหมาบริการบรรณารักษ  ประจําเดือน ตุลาคม 2557 เรียบรอยแลว

จึงเรียนมาเพ่ือโปรด
1. ทราบผลการตรวจรับพัสดุตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรี วาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ี

แกไขเพ่ิมเติม ขอ 71
2. อนุมัติเบิกจายเงินงบประมาณประจําป พ.ศ. 2558 จํานวนเงิน 15,000.- บาท(หนึ่งหม่ืนหาพัน

บาทถวน)

อนุมัติ
ลงชื่อ เกริกฤทธิ์  กองหลา

(นายเกริกฤทธิ์  กองหลา)
ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและ

การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.....

พรนภา  ใจดี
(นางพรนภา  ใจด)ี

เจาหนาท่ีพัสดุ

สาคร  รักม่ัน
(นายสาคร  รักม่ัน)

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

งานการเงิน
รหัส ...................................................
ลําดับท่ี ......................
โครงการ ...........................................
กันไวเบิก 15,000.- บาท
คงเหลือ ............................................

สมใจ สุดสวย
เจาหนาท่ีการเงิน
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หนังสือสงมอบงาน
เขียนท่ี หองสมุดประชาชน..........................

วันท่ี 31 ตุลาคม 2557

เรื่อง  ขอสงมอบงาน

เรียน  ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ......................

อางถึง  สัญญาจางเลขท่ี 1/2558 ลงวันท่ี 1 ตุลาคม 2557

สิ่งท่ีสงมาดวย  รายละเอียดการจางเหมาบรรณารักษ  จํานวน 1 ชุด

ตามสัญญาจางท่ีอางถึง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ......................
ไดจางขาพเจา นางรุงอรุณ  ผลดี ปฏิบัติหนาท่ีบรรณารักษ ประจําหองสมุดประชาชนอําเภอ........ ตั้งแตวันท่ี
1 ตุลาคม 2557 – 31 มีนาคม 2558 นั้น

บัดนี้  ขาพเจาไดดําเนินงานในเดือน ตุลาคม 2557 เสร็จเรียบรอยแลว  ดังรายละเอียดสิ่งท่ีสงมา
ดวยนี้  จึงขอสงมอบงานและขอเบิกเงินในงวดดังกลาว เปนจํานวนเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน)

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเบิกจายดวย จักขอบคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

รุงอรณุ  ผลดี

(นางรุงอรุณ  ผลด)ี
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ใบรับรองผลการปฏิบัติงานของผูรับจาง

คณะกรรมการไดพรอมกันตรวจรับงานจาง ซึ่ง นางรุงอรุณ  ผลดี ผูรับจางปฏิบัติหนาที่
บรรณารักษ ประจําหองสมุดประชาชนอําเภอ.............. ตามสัญญาจางเลขที่ 1/2558 ผูรับจางลงมือทํางานแลว
เสร็จเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2557

ประธานกรรมการไดรบัทราบการสงมอบงาน วันที่ 31 ตุลาคม 2557 ผูรับจางไดดําเนินการตาม
รายละเอียดการจางและขอกําหนดในสญัญาจางแลวดังนี้

1. ดานการปฏิบัตกิาร
2. ดานการวางแผน
3. ดานการจดักิจกรรมสงเสริมการอาน และการเรียนรูตลอดชีวติ
4. ดานการจดัสภาพแวดลอมภายในและภายนอกหองสมุด
5. ดานการทาํงานรวมกบัชุมชนและเครอืขายการเรียนรู
6. งานอืน่ๆ ที่ไดรับมอบหมาย

ผูรับจางควรไดรับเงินคาจาง ตามสัญญาเลขที่ 1/2558 เปนเงินจํานวน 15,000.- บาท (หนึ่งหมื่นหา
พันบาทถวน)

จึงเรียนมาเพ่ือเสนอรายงานตอผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอธัยาศยั
อําเภอ.................เพ่ือโปรดทราบตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 ขอ 71 (4)

(ลงชื่อ) สม ใจดี ประธานกรรมการ
(นายสม ใจดี )

(ลงชื่อ) สี  มีมานะ กรรมการ
(นายสี  มีมานะ)

(ลงชื่อ) ดี มีชัย กรรมการและเลขานุการ
(นางดี มีชัย)
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ใบสําคัญรับเงิน

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอ………………………………………………………………

วนัที่ 1 พฤศจิกายน 2557

ขาพเจา นางรุงอรุณ  ผลดี อยูบานเลขที่...............................................................................ไดรับ
เงินจากศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ...................... สังกัด สํานักงานการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด...................................... สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กระทรวงศึกษาธิการ  ดังรายการตอไปนี้

รายการ จํานวนเงิน หมายเหตุ

คาจางเหมาปฏิบัติหนาที่บรรณารักษ
ประจําหองสมุดประชาชน
อําเภอ................
เดือนตุลาคม 2557

15,000.- บาท ตั้งแตวันที่
1 – 31 ตุลาคม

2557

ตัวอกัษร (หนึ่งหมื่นหาพันบาทถวน)

ลงช่ือ รุงอรุณ  ผลดี ผูรับเงิน

(นางรุงอรุณ  ผลด)ี

ลงชื่อ สมสี  ใจกวาง ผูจายเงิน
(นางสมสี  ใจกวาง)
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บันทึกขอความ
สวนราชการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.............
ท่ี ศธ .............../.......... วันท่ี 31 ตุลาคม 2557

เรื่อง สงงานจาง

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

เรียน ผูอํานวยการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ......................

ขาพเจา นางรุงอรุณ  ผลดีไดรับจางปฏิบัติงานบรรณารักษ ประจําหองสมุดประชาชนอําเภอ......................
ตามสัญญาจางเลขท่ี 1/2558 โดยปฏิบัติงาน ณ หองสมุดประชาชนอําเภอ..................... นั้น

ขาพเจาไดปฏิบัติงานบรรณารักษ ประจําหองสมุดประชาชนอําเภอ......... ตามรายละเอียดการจางแลวเสร็จ
ในวันท่ี 1 ตุลาคม 2557 – 31 ตุลาคม 2557 ขาพเจาจึงขอนําสงงานจางตามรายละเอียดการจางดังกลาว เพ่ือ
ขอรับเงินคาจาง จํานวนเงิน 15,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน) รายละเอียดการปฏิบัติงาน ดังนี้

วันท่ี งาน กิจกรรมท่ีปฏิบัติ หมายเหตุ
1 ตุลาคม 2557 - ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือท่ัวไป

- ลงทะเบียน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ
- บริการยืม-คืน
-

ปฏิบัติงานตั้งแตวันจันทร-วันศุกร
เวลา 08.30 น. - 17.00 น.
หยุดวันเสาร-อาทิตย และวันนักขัต
ฤกษ

2 ตุลาคม 2557 - ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือท่ัวไป
- ลงทะเบียน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ
- บริการยืม-คืน

3 ตุลาคม 2557 - ลงทะเบียนรับ-สงหนังสือท่ัวไป
- ลงทะเบียน หนังสือ วารสาร หนังสือพิมพ
- บริการยืม-คืน
- พัฒนาเว็บไซต และสื่อออนไลน เก่ียวกับงานการสงเสริม

การศึกษาตามอัธยาศัย
..........วันท่ีถัดไป...........- ...........ระบุรายละเอียดจนครบ 1 เดือน..........

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

รุงอรุณ  ผลดี

(นางรุงอรุณ  ผลด)ี
ผูรับจาง
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ท่ี ศธ ................/...... ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอ.......... ตําบล...........
อําเภอ.................. จังหวัด.................

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

เรื่อง สงหลักฐานขอเบิกเงินงบประมาณ

เรียน ผูอํานวยการ สํานักงาน กศน.จังหวัด...................

สิ่งท่ีสงมาดวย   หลักฐานการเบิกเงิน  จํานวน 1 ชุด

ดวย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ .................. ขอสงหลักฐานการเบิกเงิน
งบประมาณ ประจําป 2558 ตามรายละเอียดดังนี้

แผนงาน .................................................
ผลผลิตท่ี .................................................
งบประมาณ .................................................
รหัสงบประมาณ .................................................

คาจางเหมาบริการบุคคลภายนอก บรรณารักษประจําหองสมุดประชาชนอําเภอ........... จํานวนเงิน
15,000.- บาท (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน)

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาและดําเนินการตอไป

ขอแสดงความนับถือ

เกริกฤทธิ์  กองหลา
(นายเกริกฤทธิ์  กองหลา)

ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ......................

งานพัสดุ
โทรศัพท.......................
โทรสาร........................
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หนางบประกอบหลักฐานการเบิกเงินงบประมาณ
กศน.อําเภอ.................

ที่ รายการเบิก จํานวนเงิน ชื่อผูรับเงิน เลขที่บัญชธีนาคาร
1 คาจางเหมาบริการ

บุคคลภายนอก
15,000 - นางรุงอรุณ  ผลดี ธนาคาร......... สาขา...............

ชื่อบัญชี ..........................
บัญชีเลขท่ี ...........................

15,000 - (หนึ่งหม่ืนหาพันบาทถวน)
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พัสดุของสวนราชการไมวาจะไดมาดวยวิธีใด ใหอยูใน
ความควบคุมตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ
พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม เวนแตมีระเบียบของทาง
ราชการ หรือกฎหมายกําหนดไวเปนอยางอ่ืน (ขอ 151)

หนวยที่ 4
การควบคุมทรัพยสินและการจําหนาย

ผูปฏิบัติงานดานพัสดุเม่ือดําเนินการจัดหาพัสดุมาแลวจะตองดําเนินการรับพัสดุและ
ลงทะเบียนเพ่ือบันทึกขอมูลใหเรียบรอยกอนมีการเบิกจายออกไป เพ่ือเปนการควบคุมทรัพยสินทาง
ราชการและเปนการจําหนายออกจากบัญชีควบคุมตามระเบียบพัสดุ ฯ ตอไป

การควบคุมพัสดุ

การควบคุมพัสดุ ตามระเบียบพัสดุ ฯ ประกอบดวย
1. การเก็บรักษา
2. การเบิกจาย
3. การตรวจสอบพัสดุ
4. การจําหนายพัสดุ
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1. การเก็บรักษา

ผังข้ันตอนการเก็บรักษา

ผังกระบวนการ วิธีปฏิบัติ/ระยะเวลา รายละเอียด/ขอสังเกต
- ลงบัญชีหรือทะเบยีนเพ่ือควบคุมพัสดุ แลวแต

กรณี แยกเปนชนิดและแสดงรายการตาม
ตัวอยางท่ี กวพ.กําหนด โดยมหีลกัฐานการ
รับเขาบัญชีหรือทะเบียนไวประกอบรายการ
เปนหลักฐาน
เอกสารและหลักฐานการลงบัญชีและ
ทะเบียนพัสดุ

- หลักฐานการรับพัสดุหลักฐานแสดงการ
ไดมา

- หลักฐานการเบิกจาย ใบเบิกพัสดุ
- บัญชีวัสดุ ใชแบบตามตัวอยางท่ี กวพ.

กําหนด
- ทะเบียนคุมทรัพยสินใชแบบตามตัวอยาง

ท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด

- สําหรับพัสดุประเภทอาหาร
สด จะลงรายการอาหารสด
ทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได

- เก็บรักษาพัสดุใหเปนระเบียบ เรียบรอย
ปลอดภัย และใหครบถวนถูกตองตรงตาม
บัญชี หรือทะเบียน

การเก็บรักษา ประกอบไปดวยเอกสาร 4 สวน ไดแก ใบสงของ ใบเบิกพัสดุ บัญชีพัสดุ และ
ทะเบียนคุมทรัพยสิน โดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้

1.1 ใบสงของ เจาหนาท่ีพัสดุนําสําเนาตนฉบับจากรานคาประทับตราลงรับตาม
แบบฟอรมตามตัวอยางดังนี้

เก็บรักษา

รับพัสด/ุลงบญัชี (ขอ 152)

ลงบัญชีพัสดุแลว
เลขท่ีรับ........ซ001......./.....2558......

สวยงาม จริงใจ
......../............/.............

(เจาหนาท่ีพัสดุเซ็นชื่อกํากับ)

ลงบัญชีพัสดุแลว
เลขท่ีรับ

...................../.......................
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1.2 ใบเบิกพัสดุ

ใบเบิกพัสดุ
เลขท่ีจาย........................

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

ขาพเจาขอเบิกพัสดุประเภท       ครุภัณฑ วัสดุคงทน       วัสดุสิ้นเปลือง เพ่ีอใชในการ
.........................................กลุมงาน...............................งาน/โครงการ....................................ตาม
รายการตอไปนี้

ท่ี รายการ รหัส
จํานวน
หนวย
(เบิก)

สําหรับเจาหนาท่ีพัสดุ
หมายเหตุมีใหเบิก

(หนวย)
ราคาตอ
หนวย

จํานวน
เงิน

คางเบิก
(หนวย)

1.ลงช่ือ...............................................ผูเบิก
(......................................................)

ตําแหนง...............................................
โดยมอบให..............................................ผูรับของแทน

2.มีใหเบิกได...............................................รายการ
คางเบิก....................................................รายการ
ลงช่ือ..................................................เจาหนาท่ีจาย

3.อนุญาตใหเบิกได

ลงช่ือ........................................................ผูสั่งจาย
................/...................../...................

4. ไดจายของและตรวจหักรายการในบัญชีพัสดุแลว
ลงช่ือ.....................................................เจาหนาท่ีจาย

(......................................................)
................./..................../...............

5. ไดรับของถูกตองแลว
ลงช่ือ........................................................ผูรับของ

(........................................................)
................./..................../...............
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1.3 บัญชีพัสดุ ตามแบบฟอรม ท่ี กวพ. กําหนด
บัญชีพัสดุ

สวนราชการ.................................................................
หนวยงาน....................................................................

แผนท่ี...............................................................
ประเภท...........................................................ชื่อหรือชนิดวสัดุ................................................................ รหัส.........................................................................
ขนาดหรือลักษณะ............................................. จํานวนอยางสูง.........................................................
หนวยท่ีนับ......................................................ท่ีเก็บ....................................... จํานวนอยางต่ํา......................................................

วัน เดือน ป รับจาก/จายให เลขที่เอกสาร ราคาตอหนวย
(บาท)

จํานวน
หมายเหตุ

รับ จาย คงเหลือ
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1.4 ทะเบียนคุมทรัพยสิน สวนใหญ กศน.อําเภอ/เขต จะใชโปรแกรม Store Pro ในการควบคุม
ครุภัณฑของหนวยงานของตนเอง จึงมีการกําหนดหมายเลขครุภัณฑตามหลักดังนี้

กําหนดหมายเลขครุภัณฑ

FSN (Federal Stock Number) หมายถึง ระบบการกําหนดหมายเลขครุภัณฑของ
สหรัฐอเมริกา ประกอบไปดวยตัวเลข 11 ตําแหนง โดยแบงตัวเลขท้ัง 11 ตําแหนง ออกเปน 3 ชุด ดังนี้

ชุดแรก มีเลข 4 ตําแหนง แสดงถึงกลุมและประเภทของพัสดุ
ชุดท่ีสอง มีเลข 3 ตําแหนง แสดงถึงชนิดของพัสดุ
ชุดท่ีสาม มีเลข 4 ตําแหนง แสดงถึงคุณลักษณะหรือรายละเอียดของ

พัสดุ

ตัวเลขในชุดแรกและชุดท่ีสองจะเปนตัวเลขท่ีกําหนดมาใหแลว ตัวเลขท้ังสองชุดนี้ จะ
เหมือนกันไดทุกหนวยงานยกเวนตัวเลขชุดท่ีสาม  ซึ่งจะบอกคุณลักษณะแตละหนวยงานไมสามารถ
กําหนดใหเหมือนกันได

การกําหนดลําดับท่ีของพัสดุชนิดเดียวกันและปงบประมาณท่ีจัดซื้อใหแตละสถานศึกษาใช
ตัวเลขแสดงจํานวนพัสดุลําดับท่ีและทับดวย ป พ.ศ. ปงบประมาณท่ีไดมา เชน

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เครื่องท่ี 1 ซื้อเม่ือปงบประมาณ 2558
ยี่หอ Panasonic รุน PT-LN2EA หมายเลขครุภัณฑจะเปนดังนี้ 6730-006-0001/1/58

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เครื่องท่ี 3 ซื้อเม่ือปงบประมาณ 2558
ยี่หอ Panasonic รุน PT-LN2EA หมายเลขครุภัณฑจะเปนดังนี้ 6730-006-0001/3/58

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เครื่องท่ี 1 ซื้อเม่ือปงบประมาณ 2558
ยี่หอ Samsung รุน SP-M255 หมายเลขครุภัณฑจะเปนดังนี้ 6730-006-0002/1/58

- เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร เครื่องท่ี 2 ซื้อเม่ือปงบประมาณ 2558
ยี่หอ Samsung รุน SP-M255 หมายเลขครุภัณฑจะเปนดังนี้ 6730-006-0002/2/58
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ทะเบียนคุมทรัพยสิน

สวนราชการ..................................
หนวยงาน......................................

ประเภท................................................รหัส..................................ลักษณะ/คุณสมบัติ......................................รุน/แบบ......................................
สถานท่ีตั้ง/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ..................................................................ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค.....................................................................
ท่ีอยู....................................................................................................................................................โทรศัพท..........................................................
ประเภทเงิน  เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ  อ่ืนๆ
วิธีการไดมา  ตกลงราคา  สอบราคา  ประกวดราคา  วิธีพิเศษ  รับบริจาค

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน
หนวย

ราคาตอ
หนวย/ชุด/

กลุม
มูลคารวม

อายุ
ใชงาน

อัตราคา
เสื่อมราคา

คาเสื่อม
ราคา

ประจําป

คาเสื่อม
ราคาสะสม

มูลคาสุทธิ หมายเหตุ
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2. การเบิกจาย

ผังข้ันตอนการเบิกจาย

ผังกระบวนการ วิธีปฏิบัติ/ระยะเวลา รายละเอียด/ขอสังเกต
- ตรวจสอบความถูกตองของใบเบิกและเอกสาร
ประกอบ (ถาม)ี

- เก็บใบเบิกไวเปนหลักฐาน

การเบิกจายพัสดตุองไดรบั
อนุมัติจาก ผอ.กศน.อําเภอ/เขต
เสียกอน จึงจะจายพัสดุท่ีขอเบิก
ได

- ลงบัญชี/ทะเบยีนทุกครั้งท่ีมีการจาย

การเบิกจาย ประกอบไปดวยเอกสาร 2 สวน ไดแก ใบเบิกพัสดุ และการลงทะเบียนควบคุมพัสดุ
ดังตอไปนี้

ใบเบิก/เอกสารประกอบ (ขอ 154)

ลงบัญชี/ทะเบยีนจาย
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2.1 ใบเบิกพัสดุ

ใบเบิกพัสดุ

เลขท่ีจาย........................
วันท่ี..............เดือน.................................พ.ศ...................

ขาพเจาขอเบิกพัสดุประเภท       ครุภัณฑ       วัสดุคงทน       วัสดุสิ้นเปลืองเพ่ีอใชในการ
.........................................................กลุมงาน...............................งาน/โครงการ....................................ตาม
รายการตอไปนี้

ท่ี รายการ รหัส
จํานวน
หนวย
(เบิก)

สําหรับเจาหนาท่ีพัสดุ
หมายเหตุมีใหเบิก

(หนวย)
ราคาตอ
หนวย

จํานวน
เงิน

คางเบิก
(หนวย)

1. ลงช่ือ...............................................ผูเบิก
(......................................................)

ตําแหนง...............................................
โดยมอบให..............................................ผูรับของ

แทน

2. มีใหเบิกได...............................................รายการ
คางเบิก....................................................รายการ
ลงช่ือ..................................................เจาหนาท่ีจาย

3. อนุญาตใหเบิกได

ลงช่ือ........................................................ผูสั่งจาย
................/...................../...................

4. ไดจายของและตรวจหักรายการในบัญชีพัสดุแลว
ลงช่ือ.....................................................เจาหนาท่ีจาย

(......................................................)
................./..................../...............

5. ไดรับของถูกตองแลว
ลงช่ือ........................................................ผูรับของ

(........................................................)
................./..................../...............
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2.2 การลงทะเบียน เจาหนาท่ีพัสดุ กศน.อําเภอ/เขต ตองจัดทําบัญชีเพ่ือควบคุมพัสดุและเปน
หลักฐานการตรวจสอบ ดังนี้

 วัสดุ ลงบัญชีวัสดุ
 ครุภัณฑ ลงทะเบียนคุมทรัพยสิน
 ครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ  ลงทะเบียนคุมทรัพยสิน



คูมือผูปฏิบัติงานดานพัสดุ สําหรับ กศน.อําเภอ/เขต - 138

บัญชีวัสดุ
สวนราชการ.................................................................
หนวยงาน...................................(2)............................

แผนท่ี....................(1)...........................................
ประเภท................(2)...........................................ชื่อหรือชนดิวัสดุ................................(4)................................ รหัส...................................(5).........................
ขนาดหรือลักษณะ............................................. จํานวนอยางสูง.............................(7).........................
หนวยท่ีนับ.................(6).....................................ท่ีเก็บ....................................... จํานวนอยางต่ํา.............................(7).........................

วัน เดือน ป รับจาก/จายให เลขที่เอกสาร
ราคาตอหนวย

(บาท)
จํานวน

หมายเหตุ
รับ จาย คงเหลือ

(8)
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คําอธิบายบัญชีวัสดุ

(1) ใหกรอกเลขแผนท่ีตามลําดับชนิดของวัสดุ และทับดวยลําดับหนาบัญชีของวัสดุชนิดนั้น ใน
กรณีใชแผนเดียวไมพอ เชน มีวัสดุ 100 ชนิด ควรใหลําดับเลขท่ีแผนท่ี 1 ถึง 100 ชนิดใดลงบัญชีหนา
เดียวไมพอใหทําเครื่องหมาย “ทับ(/)” เชน แผนท่ี 1 หนา 1 ก็กรอกวา 001/1 หนา 2 ก็กรอกวา 001/2
เปนตน

สําหรับหนวยงานท่ีมีวัสดุจํานวนมากชนิด ควรใหลําดับประเภท ชนิดและหนา เพ่ือทราบวา
ประเภทใดมีก่ีชนิด เชน ประเภทลําดับท่ี 1 ชนิดท่ี 99 หนา 1 ก็กรอกวา 01/099/1

(2) ใหระบุชื่อหนวยงานซึ่งทําหนาท่ีควบคุมหรือเก็บรักษาวัสดุเพ่ือจายใหแกหนวยงานอ่ืน

(3) ใหระบุประเภทของวัสดุตามท่ีกําหนดในหนังสือการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ของสํานักงบประมาณ

(4) ใหระบุชื่อหรือชนิดของวัสดุ เชน ดินสอสี ดินสอเขียนแบบ เปนตน และหากหนวยงานใด
ตองการแยกชนิดยอยลงไปอีก โดยจัดทําบัญชีควบคุมยอยลงไปก็ได เชน ดินสอดํา 2 บี ดินสอดํา 4 บีหรือ
ดินสอสีแดง ดินสอสีเขียว เปนตน

(5) ใหระบุรหัสของวัสดุนั้นๆ ตามท่ีกําหนดไว (ถามี)
“รหัส” หมายถึงรหัสท่ัวไปซึ่งอาจกําหนดโดยหนวยงานของเจาของงบประมาณหรือ

หนวยงานอ่ืนใดท่ีมีหนาท่ีกําหนดรหัสหรือเปนรหัสของผูผลิตหรือผูขาย ซึ่งกําหนดเปนสากลเพ่ือสะดวกใน
การจัดหาก็ได

(6) ใหระบุหนวยตามลักษณะของวัสดุและปริมาณท่ีใช เชน หนวยพัสดุกลาง อาจใชหนวยนับ
ของดินสอเปนโหล หนวยงานยอยอาจใชหนวยนับของดินสอเปนแทง แตท้ังนี้หนวยนับสําหรับชองรับ ชอง
จาย และชองคงเหลือจะตองเปนอยางเดียวกัน

(7) ใหระบุจํานวนอยางสูงท่ีสมควรจะเก็บไวในคลังพัสดุ และจํานวนอยางต่ําท่ีหากไมจัดหา
เพ่ิมเติมจะทําใหงานของทางราชการเสียหาย

(8) ใหลงเลขท่ีเอกสารตามลําดับท่ีรับหรือจาย แลวแตกรณี โดยควรแยกเปนเอกสารฝายรับ (ร)
และเอกสารฝายจาย (จ) และใหลงเลขท่ีลําดับท่ี 1 ใหม เม่ือข้ึนปงบประมาณใหม ฝายรับเริ่มตั้งแตลําดับ
ร.1 ร.2 ร.3 ฯลฯ ฝายจายเริ่มตั้งแตลําดับ จ.1 จ.2 จ.3 ฯลฯ และควรใชกระดาษฝายจายเปนสีอ่ืนตางไป
จากเอกสารฝายรับ เพ่ือสะดวกแกเจาหนาท่ีพัสดุยิ่งข้ึน
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ทะเบียนคุมทรัพยสิน
สวนราชการ....................(1)..............
หนวยงาน.....................(2).................

ประเภท....................(3)............................รหัส...........(4).......................ลักษณะ/คุณสมบัติ.......................(5)...............รุน/แบบ............(6)..........................
สถานท่ีตั้ง/หนวยงานท่ีรับผิดชอบ........................................(7)..........................ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค........................(8).............................................
ท่ีอยู............................................................................(9)........................................................................โทรศัพท...........................(10)...............................
ประเภทเงิน  เงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ  เงินบริจาค/เงินชวยเหลือ  อ่ืนๆ
วิธีการไดมา  ตกลงราคา  สอบราคา  ประกวดราคา  วิธีพิเศษ  รับบริจาค

วัน เดือน ป ที่เอกสาร รายการ
จํานวน
หนวย

ราคาตอ
หนวย/ชุด/

กลุม
มูลคารวม

อายุ
ใชงาน

อัตราคา
เสื่อมราคา

คาเสื่อม
ราคา

ประจําป

คาเสื่อม
ราคาสะสม

มูลคาสุทธิ หมายเหตุ

(11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) (20) (21) (22)

หมายเหตุ ครุภัณฑและครุภัณฑต่ํากวาเกณฑ  ใชแบบฟอรมทะเบียนคุมทรัพยสินเหมือนกัน แตบันทึกแยกคนละรายการ
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คําอธิบายทะเบียนคุมทรัพยสิน

การบันทึกทะเบียนคุมทรัพยสินใหบันทึกทะเบียน 1 ใบตอทรัพยสิน 1 รายการหรือตอชุดหรือตอ
กลุมแลวแตกรณี ตลอดอายุการใชงานทรัพยสินนั้น

1. สวนราชการ ใหระบุชื่อหรือสวนราชการตนสังกัด
2. หนวยงาน ใหระบุชื่อหนวยงานท่ีรับผิดชอบทรัพยสิน
3. ประเภท ใหระบุประเภทของทรัพยสิน เชน อาคาร สิ่งปลูกสราง

หรือครุภัณฑตามการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ
ของสํานักงบประมาณ

4. รหัส ใหระบุหมายเลขประจําทรัพยสิน
5. ลักษณะ/คุณสมบัติ ใหระบุรายละเอียดหรือคุณสมบัติของทรัพยสิน
6. รุน/แบบ ใหระบุรุนหรือแบบของทรัพยสิน
7. สถานท่ีตั้ง/หนวยงาน ใหระบุสถานท่ีตั้งของทรัพยสินหรือหนวยงานท่ีรับผิดชอบ

ท่ีรับผิดชอบ ทรัพยสินนั้น เชน กองฝกอบรม เปนตน
8. ชื่อผูขาย/ผูรับจาง/ผูบริจาค ใหระบุชื่อผูขายหรือผูรับจางหรือผูบริจาคทรัพยสิน
9. ท่ีอยู ใหระบุท่ีอยูของผูขายหรือผูรับจางหรือผูบริจาคทรัพยสิน
10. โทรศัพท ใหระบุหมายเลขโทรศัพทของผูขายหรือผูรับจางหรือผูบริจาค

ทรัพยสิน
11. วัน เดือน ป ใหระบุวัน เดือน ป ท่ีไดรับทรัพยสิน
12. ท่ีเอกสาร ใหระบุเลขท่ีเอกสารแสดงการไดมาของทรัพยสิน
13. รายการ ใหระบุชื่อหรือชนิดของทรัพยสิน เชน อาคารสํานักงาน

เครื่องปรับอากาศ เครื่องถายเอกสาร เปนตน
14. จํานวนหนวย ใหระบุจํานวนหนวยของทรัพยสินตอหนึ่งรายการ
15. ราคาตอหนวย/ชุด/กลุม ใหระบุถึงจํานวนเงินท่ีแสดงถึงราคาตอหนวย หรือตอชุด

หรือตอกลุมของทรัพยสิน
16. มูลคารวม ใหระบุจํานวนเงินรวมของทรัพยสินท้ังหมด
17. อายุการใชงาน ใหระบุอายุการใชงานของทรัพยสินอยางมีประสิทธิภาพ

ท่ีสวนราชการไดเลือกกําหนดภายใตหลักเกณฑท่ีกระทรวง
การคลังประกาศ

18. อัตราคาเสื่อมราคา ใหระบุอัตราคาเสื่อมราคาของทรัพยสิน
19. คาเสื่อมราคาประจําป ใหระบุจํานวนเงินคาเสื่อมราคาตอป
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20. คาเสื่อมราคาสะสม ใหระบุจํานวนเงินคาเสื่อมราคาท่ีสะสมตั้งแตปท่ีเริ่มใช
ทรัพยสิน จนถึงปปจจุบัน

21. มูลคาสุทธิ ใหระบุมูลคาทรัพยสินหลังจากหักคาเสื่อมราคาตั้งแตปท่ีเริ่ม
ใชทรัพยสินจนถึงปปจจุบัน

กรณีทรัพยสินใดมีมูลคาไมถึง 30,000 บาท ไมตองข้ึนเปนบัญชีสินทรัพยใหใสเครื่องหมายขีด (-)
ตั้งแตชองท่ี 17 ถึงชองท่ี 21

22. หมายเหตุ ใหแสดงขอความอ่ืนท่ีจําเปน เชน การจําหนายทรัพยสิน
ออกจากบัญชี เปนตน

23. ครั้งท่ี ใหระบุลําดับครั้งท่ีมีการซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน
24. วัน เดือน ป ใหระบุ วัน เดือน ป ท่ีซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน
25. รายการ ใหระบุ คําอธิบายรายการ ซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน
26. จํานวนเงิน ใหระบุ จํานวนเงินท่ีใชในการซอมบํารุงรักษาทรัพยสิน
27. หมายเหตุ ใหแสดงขอความอ่ืนท่ีจําเปน เชน การซอมแซมท่ีถือเปน

คาใชจายหรือการซอมแซมท่ีถือเปนการเพ่ิมทุนของทรัพยสิน
เปนตน
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3. การตรวจสอบพัสดุ

ผังข้ันตอนการตรวจสอบพัสดุ

ผังกระบวนการ วิธีปฏิบัติ/ระยะเวลา รายละเอียด/ขอสังเกต
- กอนสิ้นเดือนกันยายนของทุกป ให ผอ.กศน.

อําเภอ/เขต แตงตั้งเจาหนาท่ีในหนวยงานซึ่ง
มิใชเจาหนาท่ีพัสดุทําการตรวจสอบการรับ-
จายพัสดุ

- ตรวจสอบการรับจายพัสดุงวด
วันท่ี 1 ตุลาคมปกอน ถึงวันท่ี
30 กันยายนของปปจจุบัน
และตรวจนับพัสดุวาคงเหลือ
ตรงตามบัญชี/ทะเบียนหรือไม

- เริ่มตรวจตั้งแตวันทําการแรกของเดือนตุลาคม
- รายงานผลการตรวจสอบตอผูแตงตั้งภายใน

30 วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการ
ตรวจสอบ

ใหสงสําเนารายงานไปยัง
สํานักงาน กศน.จังหวัด และ
สํานักงานตรวจเงินแผนดิน
ดวย

- เมื่อไดรบัรายงานผลการตรวจสอบ และ
ปรากฏวามีพัสดุชํารดุ เสื่อมสภาพ หรือสูญไป
หรือไมจําเปนตองใชในราชการตอไป ให
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบหาขอเท็จจริง
เวนแตกรณีเห็นไดอยางชัดเจนวาเปนการ
เสื่อมสภาพเน่ืองมาจากการใชงานตามปกติ
หรือสูญไปตามธรรมชาติ ให ผอ.กศน.อําเภอ/
เขต พิจารณาสั่งการใหดําเนินการจําหนาย
ตอไปได

- ถาผลการพิจารณาปรากฏวา
จะตองหาตัวผูรับผิดดวย ให
ผอ.กศน.อําเภอ/เขต
ดําเนินการตามกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการท่ี
เก่ียวของตอไป (พรบ.ละเมดิ)

- ตรวจสอบหาขอเท็จจริง
- รายงานผลตอผูแตงตั้ง

- ไมเปนบุคคลเดยีวกับ
คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ
ประจําป

การตรวจสอบพัสดุ เจาหนาท่ีพัสดุตองดําเนินการตามระเบียบ ฯ ดังนี้

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุประจําป

รายงานผลการตรวจสอบ (ข้อ 155)

ผอ.กศน.อําเภอ/เขต

แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
หาขอเท็จจริง
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3.1 บันทึกขอความ/คําสั่งแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ ประจําปงบประมาณ
ตามตัวอยาง

บันทึกขอความ
สวนราชการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.........................
ท่ี ศธ. ...................................... วันท่ี …………เดือน ......................พ.ศ. …………….
เรื่อง ขอแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจําปงบประมาณ...............
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน    ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.....................

ตามท่ีศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ................... เปนสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด.............. ท่ีปฏิบัติงานจัด
สงเสริม สนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาตอเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยในพ้ืนท่ีอําเภอ
................ จังหวัด.................. ซึ่งปฏิบัติงานเปนหนวยงานยอยของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด................ บริหารจัดการดานการเงิน การบัญชีและงานพัสดุตาม
ประกาศของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑประจําป .................

งานพัสดุขอดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจําปงบประมาณ ..................

จึงเรียนมาเพ่ือ
1. โปรดพิจารณา
2. โปรดลงนามคําสั่ง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ

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

(...............................................)
เจาหนาท่ีพัสดุ

(...............................................)
หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ

คําสั่ง

(..........................................................)
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ..................................
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คําสั่งศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ...........................
ท่ี /

เรื่อง    แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจําปงบประมาณ....................
---------------------------------

อาศัยอํานาจตามคําสั่งของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ี 489/2551 ลงวันท่ี 21
เมษายน 2551 เรื่อง มอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตาม
อัธยาศัยอําเภอและผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยปฏิบัติ
ราชการแทน

ตามท่ีศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.................. เปนสถานศึกษา
สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ท่ีปฏิบัติงานจัด สงเสริม
สนับสนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน การศึกษาตอเนื่องและการศึกษาตามอัธยาศัยในพ้ืนท่ีอําเภอ.....................
จังหวัด........................ ซึ่งปฏิบัติงานเปนหนวยงานยอยของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด........................ บริหารจัดการดานการเงิน การบัญชีและงานพัสดุตาม
ประกาศของสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการจะดําเนินการตรวจสอบพัสดุครุภัณฑประจําป
................................ จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการและรายงานผลการตรวจสอบดังตอไปนี้

คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ครุภัณฑ ประกอบดวย
1. ............................................... ตําแหนง............ ประธานกรรมการ
2. ............................................... ตําแหนง............ กรรมการ
3. ............................................... ตําแหนง............ กรรมการและเลขานุการ

ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายโดยเครงครัดและบังเกิดผลดีตอทาง
ราชการ

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไปจนถึง วันท่ี ……….. เดือน …………………… พ.ศ. .............

สั่ง  ณ วันท่ี ……….. เดือน …………………… พ.ศ. .............

(..........................................................)
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ..................................



คูมือผูปฏิบัติงานดานพัสดุ สําหรับ กศน.อําเภอ/เขต - 146

3.2 รายงานผลการตรวจสอบพัสดุและสภาพชํารุดของครุภัณฑ

บันทึกขอความ
สวนราชการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ........................
ท่ี ศธ. ................................... วันท่ี ........ เดือน ................... พ.ศ. ……….
เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจําปงบประมาณ..........................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน    ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.............................

ตามคําสั่งท่ี...../.........ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ........... ได
มอบหมายให 1..................................ตําแหนง.........................2..................................ตําแหนง
......................... 3..................................ตําแหนง.........................ดําเนินการตรวจสอบพัสดุและสภาพ
ชํารุดของครุภัณฑ  ปงบประมาณ..........................ในวันเปดทําการวันแรกของเดือน ตุลาคม เปนตนไป
และเสนอรายงานตรวจสอบตอหัวหนาสถานศึกษาภายใน 30 วันทําการ นับแตวันเริ่มดําเนินการ
ตรวจสอบพัสดุ ความละเอียดแจงแลวนั้น

บัดนี้คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการตรวจสอบพัสดุ ประจําปงบประมาณ..................... เสร็จ
เรียบรอยแลว ตั้งแตวันท่ี .............................. ถึงวันท่ี ............................... ผลการตรวจสอบดังนี้

1. พัสดุสามารถใชงานได จํานวน..........................รายการ
2. พัสดุท่ีชํารุด เสื่อมสภาพ เนื่องจากการใชงานมานาน/ไมมีความจําเปนตองใชในราชการ

จํานวน..........................รายการ
3. พัสดุท่ีรับ-จายในปงบประมาณ จํานวน..........................รายการ
4. จําหนายพัสดุคงเหลือ จํานวน ........................ รายการ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

(.............................................)
ตําแหนง..................................

ประธานกรรมการ

(.............................................) (.............................................)
ตําแหนง.................................. ตําแหนง..................................

กรรมการ                               กรรมการและเลขานุการ
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บันทึกขอความ

สวนราชการ ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ........................
ท่ี ศธ. ................................. วันท่ี เดือน พ.ศ.
เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุและสภาพชํารุดของครุภัณฑ  ปงบประมาณ..........................
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
เรียน    ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.............................

ตามคําสั่งศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ท่ี...../........ ไดแตงตั้ง
เจาหนาท่ีตรวจสอบพัสดุและสภาพชํารุดของครุภัณฑ ปงบประมาณ................. นั้น คณะเจาหนาท่ี
ตรวจสอบพัสดุและสภาพชํารุดของครุภัณฑได ดําเนินการตรวจสอบตั้งแตวันท่ี..........เดือน................
พ.ศ......................... เสร็จสิ้นการตรวจสอบวันท่ี.........เดือน...................พ.ศ. ..........................ปรากฏวา
มีครุภัณฑท่ีชํารุดจํานวน...............................รายการตามบัญชีพัสดุ ครุภัณฑแนบทายนี้

จึงเรียนมาเพ่ือ

1. โปรดทราบ
2. โปรดลงนามหนังสือแจงสํานักงาน กศน.จังหวัด............................. และ

สํานักงานตรวจเงินแผนดิน ท่ี.................รวม 2 ฉบับ

(.............................................)
เจาหนาท่ีพัสดุ

(.............................................)
หวัหนาเจาหนาท่ีพัสดุ
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4. การจําหนายพัสดุ

ผังข้ันตอนการจําหนายพัสดุ

ผังกระบวนการ วิธีปฏิบัติ/ระยะเวลา รายละเอียด/ขอสังเกต
- เจาหนาท่ีพัสดสุรุปรายงานผลท่ีไดรับจากการ

ตรวจสอบของคณะกรรมการสอบขอเท็จจริง
- เสนอ ผอ.กศน.อําเภอ/เขต พิจารณาสั่งการให

ดําเนินการจําหนายตามวิธีการใดวิธีการหน่ึง
(ขอ 156)

-

- แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจําหนายพัสดุ
สามารถดําเนินการได 4 วิธี
1. การขาย
2. การแลกเปลี่ยน
3. การโอน
4. การแปรสภาพหรือทําลาย

- พัสดุของสวนราชการเมื่อหมด
ความจําเปนหรือหากใชใน
ราชการตอไปจะสิ้นเปลือง
คาใชจายมาก ใหเจาหนาท่ี
พัสดุเสนอรายงานตอ
ผอ.กศน.อําเภอ/เขต เพ่ือ
พิจารณาสั่งการ โดยปกติให
แลวเสร็จภายใน 60 วันทํา
การ นับแตวันท่ีสั่งการ

- อํานาจ ผอ.กศน.อําเภอ/เขต
มีอํานาจในการจําหนายโดย
การขาย วิธีตกลงราคา (การ
ขายพัสดุครั้งหน่ึงซึ่งมีราคาซื้อ
หรือไดมารวมกันไมเกิน
100,000 บาท)

- เงินท่ีไดจากการจําหนายพัสดุ
ใหถือปฏิบัติตามกฎหมายวา
ดวยวิธีการงบประมาณ ทํา
หลังจากดําเนินการตรวจสอบ
พัสดุประจําปและดําเนินการ
ตามขอ 157 แลว

รายงานผลการตรวจสอบ

ผอ.กศน.อําเภอ/เขต

ดําเนินการจําหนา่ย
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ผังกระบวนการ วิธีปฏิบัติ/ระยะเวลา รายละเอียด/ขอสังเกต
- เจาหนาท่ีพัสดสุรุปรายงานผลท่ีไดรับจาก

คณะกรรมการดําเนินการจําหนายพัสดุ
- เสนอ ผอ.กศน.อําเภอ/เขต พิจารณา

กรณีเปนพัสดุท่ีจัดซื้อตาม
ระบบ GFMIS ใหแจง
สํานักงาน กศน.จังหวัดเพ่ือ
จําหนายพัสดุออกจากระบบ
ดวย

- เจาหนาท่ีพัสดุลงจายพัสดุน้ันออกจากบัญชี
หรือทะเบียนทันที

- แจงผลการจําหนายพัสดุใหสํานักงาน กศน.
จังหวัด ทราบ

- รายงานผลการจําหนายพัสดุประจําปให
สํานักงานตรวจเงินแผนดินและสํานักงาน
กศน. ทราบภายใน 30 วัน นับแตวันลงจาย
พัสดุน้ัน

- เมื่อไดดาํเนินการตามขอ 157
แลว

การจําหนายพัสดุ ประกอบดวยวิธีดําเนินการ ดังนี้
1. แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจําป
2. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจําป
3. แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการหาขอเท็จจริง
4. รายงานการตรวจหาขอเท็จจริง
5. แตงตั้งคณะกรรมการจําหนาย
6. รายงานการจําหนาย
7. การลงจายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
8. แจงผลการจําหนายพัสดุใหสํานักงาน กศน.จังหวัด ทราบ
9. รายงานผลการจําหนายพัสดุประจําปใหสํานักงานตรวจเงินแผนดินและสํานักงาน กศน.

รายงานผลการจาํหนาย

ลงจายพัสดุ (ขอ 160)
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คําสั่งศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ...........................
ท่ี /

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการหาขอเท็จจริงและจําหนายพัสดุ ครุภัณฑ
ประจําปงบประมาณ....................

---------------------------------
ตามคําสั่งศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.........................

ท่ี.........../............ลงวันท่ี............เดือน...................พ.ศ.............. เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบ
พัสดุ ประจําปงบประมาณ................และคณะกรรมการไดดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป...................
เสร็จเรียบรอย ดังนั้น เพ่ือใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม ขอ 156 โดยใหนําความในขอ 35 และขอ 36 มาใชบังคับโดยอนุโลมเวนแตกรณีท่ีเห็นไดอยาง
ชัดเจนวาเปนการเสื่อมสภาพเนื่องมาจากใชงานปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติ ใหหัวหนาสวนราชการ
พิจารณาสั่งการอาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ี 489/2551 ลงวันท่ี 21 เดือน
เมษายน พ.ศ.2551 เรื่องมอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอและผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ปฏิบัติราชการแทน จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการหาขอเท็จจริงกรณีครุภัณฑชํารุดประจําป
.............................ประกอบดวย

คณะกรรมการพิจารณาตรวจสอบหาขอเท็จจริงกรณีครุภัณฑชํารุด มีหนาท่ีตรวจสอบ
การชํารุด ตัดสินผลการชํารุด รายงานผลตอผูบังคับบัญชา ภายใน 60 วัน นับตั้งแตวันท่ีหัวหนาสวน
ราชการสั่งการประกอบดวย

1.............................................................. ประธานกรรมการ
2............................................................. กรรมการ
3............................................................. กรรมการและเลขานุการ

ท้ังนี้ ตัง้แตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง  ณ วันท่ี เดือน พ.ศ.

(..........................................................)
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ..................................
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.0
บันทึกขอความ

สวนราชการ ……………………………………
ท่ี .................................... วันท่ี .......... เดือน ..................... พ.ศ. …………
เรื่อง รายงานการตรวจหาขอเท็จจริงและจําหนายพัสดุ ประจําป.........................

เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.............................

ตามคําสั่งตามคําสั่งศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ท่ี
...../........ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการหาขอเท็จจริงและจําหนายพัสดุประจําป............. ใหทํา
หนาท่ีพิจารณาตรวจสอบการหาขอเท็จจริงกรณีครุภัณฑชํารุด ตรวจสอบการชํารุด   ตัดสินผลการชํารุด
ของพัสดุ เพ่ือพิจารณาเสนอตอผูบริหาร

ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจําปงบประมาณ...................... ได
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจําป........................ มีครุภัณฑชํารุดเสื่อมสภาพ จํานวน...............
รายการ นั้น และคณะกรรมการดําเนินการหาขอเท็จจริงและจําหนายพัสดุประจําป........................ ได
ตรวจสอบหาขอเท็จจริงแลว มีครุภัณฑชํารุดเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงานและไมมีความจําเปนตองใช
ในราชการอีกตอไป  จํานวน ………………….. รายการ  ชํารุดแตสามารถซอมแซมใหใชงานได จํานวน
................................รายการ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

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

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

ลงชื่อ..........................................กรรมการ ลงชื่อ...................................กรรมการและเลขานุการ

(...........................................) (..........................................)
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เรื่อง รายงานการตรวจหาขอเท็จจริงและจําหนายพัสดุ ประจําป.........................

เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.............................

ตามคําสั่งตามคําสั่งศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ท่ี
...../........ เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการหาขอเท็จจริงและจําหนายพัสดุประจําป............. ใหทํา
หนาท่ีพิจารณาตรวจสอบการหาขอเท็จจริงกรณีครุภัณฑชํารุด ตรวจสอบการชํารุด   ตัดสินผลการชํารุด
ของพัสดุ เพ่ือพิจารณาเสนอตอผูบริหาร

ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจําปงบประมาณ...................... ได
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจําป........................ มีครุภัณฑชํารุดเสื่อมสภาพ จํานวน...............
รายการ นั้น และคณะกรรมการดําเนินการหาขอเท็จจริงและจําหนายพัสดุประจําป........................ ได
ตรวจสอบหาขอเท็จจริงแลว มีครุภัณฑชํารุดเสื่อมสภาพเนื่องมาจากการใชงานและไมมีความจําเปนตองใช
ในราชการอีกตอไป  จํานวน ………………….. รายการ  ชํารุดแตสามารถซอมแซมใหใชงานได จํานวน
................................รายการ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

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

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

ลงชื่อ..........................................กรรมการ ลงชื่อ...................................กรรมการและเลขานุการ

(...........................................) (..........................................)
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ของพัสดุ เพ่ือพิจารณาเสนอตอผูบริหาร

ตามรายงานของคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุ ประจําปงบประมาณ...................... ได
รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจําป........................ มีครุภัณฑชํารุดเสื่อมสภาพ จํานวน...............
รายการ นั้น และคณะกรรมการดําเนินการหาขอเท็จจริงและจําหนายพัสดุประจําป........................ ได
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ในราชการอีกตอไป  จํานวน ………………….. รายการ  ชํารุดแตสามารถซอมแซมใหใชงานได จํานวน
................................รายการ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

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

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

ลงชื่อ..........................................กรรมการ ลงชื่อ...................................กรรมการและเลขานุการ

(...........................................) (..........................................)
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ท่ี ศธ......................... ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.............

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

เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุและสภาพชํารุดของครุภัณฑ  ปงบประมาณ ........................

เรียน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด...............................

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. คําสั่ง กศน.อําเภอ........... จํานวน 1 ชุด
2. บัญชีพัสดุครุภัณฑ จํานวน 1 ชุด
3. บัญชีครุภัณฑท่ีชํารุด จํานวน 1 ชุด

ตามท่ีศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ................ ไดมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุและสภาพชํารุดของครุภัณฑ  ปงบประมาณ.................และคําสั่ง
คณะกรรมการตรวจหาขอเท็จจริงและจําหนายพัสดุ ประจําป......... ............. ... นั้น   ขณะนี้
คณะกรรมการท้ังสองคณะไดดําเนินการตามคําสั่งฯ เสร็จสิ้นเรียบรอยแลว ผลการตรวจสอบปรากฏวามี
ครุภัณฑท่ีชํารุดเพ่ือรอการจําหนาย   จํานวน .......... รายการ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(.........................................)
ผูอํานวยการ กศน. อําเภอ................................

กลุมงาน .........................................
โทรศัพท .......................................
โทรสาร .......................................
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คําสั่ง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ......................
ท่ี /

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจําหนายพัสดุประจําป...................
---------------------------

ตามคําสั่ง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ...................... ท่ี
......./........... ลงวันท่ี............เดือน......................พ.ศ.................... เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการหา
ขอเท็จจริงและจําหนายพัสดุประจําป................. และคณะกรรมการไดดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป
.......................... เสร็จเรียบรอยแลวตามบันทึกขอความท่ี.......................... ลงวันท่ี...........เดือน
...................พ.ศ............... นั้น

เพ่ือใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมขอ 157
และขอ 158 อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ี 489/2551 ลงวันท่ี 21 เดือน
เมษายน พ.ศ.2551 เรื่องมอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอและผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ปฏิบัติราชการแทน จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจําหนายพัสดุประจําป........................ ประกอบไป
ดวย

คณะกรรมการจําหนายพัสดุท่ีชํารุด  มีหนาท่ีพิจารณา กําหนดวิธีการจําหนายพัสดุท่ีชํารุด
ดําเนินการจําหนายพัสดุ รายงานผลการจําหนายพัสดุตอผูบังคับบัญชา และนําเงินจัดเก็บไดสงรายได
แผนดิน ประกอบดวย

1. ........................................... ตําแหนง.................. ประธานกรรมการ
2. ........................................... ตําแหนง.................. กรรมการ
3. ........................................... ตําแหนง.................. กรรมการและเลขานุการ

ใหผูท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายโดยเครงครัด มีประสิทธิภาพ เพ่ือเกิด
ประโยชนแกทางราชการ

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง  ณ  วันท่ี.................เดือน....................... พ.ศ............................

(.........................................)
ผูอํานวยการ กศน. อําเภอ................................
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คําสั่ง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ......................
ท่ี /

เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจําหนายพัสดุประจําป...................
---------------------------

ตามคําสั่ง ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ...................... ท่ี
......./........... ลงวันท่ี............เดือน......................พ.ศ.................... เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการหา
ขอเท็จจริงและจําหนายพัสดุประจําป................. และคณะกรรมการไดดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป
.......................... เสร็จเรียบรอยแลวตามบันทึกขอความท่ี.......................... ลงวันท่ี...........เดือน
...................พ.ศ............... นั้น

เพ่ือใหปฏิบัติตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมขอ 157
และขอ 158 อาศัยอํานาจตามคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการท่ี 489/2551 ลงวันท่ี 21 เดือน
เมษายน พ.ศ.2551 เรื่องมอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัยอําเภอและผูอํานวยการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
ปฏิบัติราชการแทน จึงแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการจําหนายพัสดุประจําป........................ ประกอบไป
ดวย

คณะกรรมการจําหนายพัสดุท่ีชํารุด  มีหนาท่ีพิจารณา กําหนดวิธีการจําหนายพัสดุท่ีชํารุด
ดําเนินการจําหนายพัสดุ รายงานผลการจําหนายพัสดุตอผูบังคับบัญชา และนําเงินจัดเก็บไดสงรายได
แผนดิน ประกอบดวย

1. ........................................... ตําแหนง.................. ประธานกรรมการ
2. ........................................... ตําแหนง.................. กรรมการ
3. ........................................... ตําแหนง.................. กรรมการและเลขานุการ

ใหผูท่ีไดรับคําสั่งแตงตั้งปฏิบัติหนาท่ีตามท่ีไดรับมอบหมายโดยเครงครัด มีประสิทธิภาพ เพ่ือเกิด
ประโยชนแกทางราชการ

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง  ณ  วันท่ี.................เดือน....................... พ.ศ............................

(.........................................)
ผูอํานวยการ กศน. อําเภอ................................
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.0
บันทึกขอความ
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เรื่อง รายงานการจําหนายพัสดุประจําป ......................

เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ........................
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/ ลงวันท่ี...............เดือน.......................พ.ศ........................เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการดําเนินการ
จําหนายพัสดุ ประจําป....................ใหทําหนาท่ีพิจารณา กําหนดวิธีการจําหนายพัสดุท่ีชํารุดดําเนินการ
จําหนายพัสดุ รายงานผลการจําหนายพัสดุตอผูบังคับบัญชา นั้น

คณะกรรมการฯ ไดพิจารณาแลววา ควรดําเนินการจําหนายพัสดุโดยวิธี................จํานวน
.........................รายการ จําหนายโดยวิธีการโอนใหแกสวนราชการจํานวน............................รายการ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

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

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

ชื่อ..........................................กรรมการ ลงชื่อ...................................กรรมการและเลขานุการ

(...........................................) (...................................................)
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บันทึกขอความ
สวนราชการ .................................................
ท่ี ................................... วันท่ี เดือน พ.ศ.
เรื่อง โอนครุภัณฑ

เรียน ผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ..................

ตามท่ี ............................................... .......ไดขอรับการสนับสนุนครุภัณฑท่ีชํารุดและ
เสื่อมสภาพ ของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ...................เพ่ือนําไปใชใน
การจัดกิจกรรมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยใหแกประชาชนกลุมเปาหมาย ความทราบ
แลวนั้น

ในการนี้  งานพัสดุ จึงไดทําการโอนครุภัณฑ แกหนวยงานดังกลาว จํานวนท้ังสิ้น
.......................... รายการ  โดยไดปฏิบัติ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 157(3) ในการนี้ จึงขอโปรดลงนามในหนังสือราชการ จํานวน........ ฉบับ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา

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

หัวหนาเจาหนาท่ีพัสดุ
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ท่ี ศธ ............................................ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ...........

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

เรื่อง โอนครุภัณฑ

เรียน ...................................................

อางถึง หนังสือ ...........................ท่ี ศธ......................ลงวันท่ี ....................................

สิ่งท่ีสงมาดวย บัญชีรายละเอียดการสงมอบครุภัณฑ ศูนย กศน.อําเภอ จํานวน 1 ชุด

ตามหนังสือท่ีอางถึง ................................................................. มีความประสงคขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ ท่ี
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ..................................... ไมมีความจําเปนตองใชในราชการ ตอไป
จํานวน .....................................รายการ เพ่ือนําไปใช ใหบริการสําหรับ กลุมเปาหมาย ประชาชน ท่ีมาติดตอราชการกับ
......................................................................................ความละเอียดแจงแลวนั้น นั้น

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ....................................... พิจารณาแลววา
เพ่ือใหเปนประโยชนตอสวนราชการในการใหบริการแกประชาชนกลุมเปาหมาย จึงขอโอนครุภัณฑ
จํานวน.......................รายการ ตามบัญชีรายละเอียดการสงมอบครุภัณฑ  รายละเอียดดังไดแนบมาพรอม
หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(.........................................)
ผูอํานวยการ กศน. อําเภอ................................

กลุมงาน..............................................
โทรศัพท ............................................
โทรสาร ............................................
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ท่ี ศธ ............................................ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ...........

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

เรื่อง โอนครุภัณฑ

เรียน ...................................................

อางถึง หนังสือ ...........................ท่ี ศธ......................ลงวันท่ี ....................................

สิ่งท่ีสงมาดวย บัญชีรายละเอียดการสงมอบครุภัณฑ ศูนย กศน.อําเภอ จํานวน 1 ชุด

ตามหนังสือท่ีอางถึง ................................................................. มีความประสงคขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ ท่ี
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ..................................... ไมมีความจําเปนตองใชในราชการ ตอไป
จํานวน .....................................รายการ เพ่ือนําไปใช ใหบริการสําหรับ กลุมเปาหมาย ประชาชน ท่ีมาติดตอราชการกับ
......................................................................................ความละเอียดแจงแลวนั้น นั้น

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ....................................... พิจารณาแลววา
เพ่ือใหเปนประโยชนตอสวนราชการในการใหบริการแกประชาชนกลุมเปาหมาย จึงขอโอนครุภัณฑ
จํานวน.......................รายการ ตามบัญชีรายละเอียดการสงมอบครุภัณฑ  รายละเอียดดังไดแนบมาพรอม
หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(.........................................)
ผูอํานวยการ กศน. อําเภอ................................

กลุมงาน..............................................
โทรศัพท ............................................
โทรสาร ............................................
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ท่ี ศธ ............................................ ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ...........

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

เรื่อง โอนครุภัณฑ

เรียน ...................................................

อางถึง หนังสือ ...........................ท่ี ศธ......................ลงวันท่ี ....................................

สิ่งท่ีสงมาดวย บัญชีรายละเอียดการสงมอบครุภัณฑ ศูนย กศน.อําเภอ จํานวน 1 ชุด

ตามหนังสือท่ีอางถึง ................................................................. มีความประสงคขอรับการสนับสนุนครุภัณฑ ท่ี
ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ ..................................... ไมมีความจําเปนตองใชในราชการ ตอไป
จํานวน .....................................รายการ เพ่ือนําไปใช ใหบริการสําหรับ กลุมเปาหมาย ประชาชน ท่ีมาติดตอราชการกับ
......................................................................................ความละเอียดแจงแลวนั้น นั้น

ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ....................................... พิจารณาแลววา
เพ่ือใหเปนประโยชนตอสวนราชการในการใหบริการแกประชาชนกลุมเปาหมาย จึงขอโอนครุภัณฑ
จํานวน.......................รายการ ตามบัญชีรายละเอียดการสงมอบครุภัณฑ  รายละเอียดดังไดแนบมาพรอม
หนังสือฉบับนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาดําเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(.........................................)
ผูอํานวยการ กศน. อําเภอ................................

กลุมงาน..............................................
โทรศัพท ............................................
โทรสาร ............................................
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กศน.อําเภอ........................

บัญชีรายละเอียดการสงมอบครุภัณฑ กศน.อําเภอ.............................................................
สงมอบให ..................................................... สังกัด........................................ตั้งอยูท่ี .......... เลขท่ี .........
หมูท่ี.............. ตําบล...................... อําเภอ....................จังหวัด................. ไดรับครุภัณฑไวเรียบรอยแลว
ตั้งแต วันท่ี .......................................
ท่ี รายการครุภัณฑ หมายเลขครุภัณฑ จํานวน หมายเหตุ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ลงชื่อ.....................................................ผูมอบ
( ........................................)

ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ.........................

ลงชื่อ..................................................ผูรับมอบ
(..........................................)

ลงชื่อ....................................................พยาน
(........................................ )

หัวหนาเจาหนาทีพ่ัสดุ

ลงชื่อ....................................................พยาน
(.........................................)

เจาหนาทีพ่ัสดุ
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ท่ี ศธ ................................... ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ............

………................................

เรื่อง รายงานการจําหนายครุภัณฑ ประจําป.........................

เรียน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด..............................

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. คําสั่งศูนยๆ อําเภอ...................... จํานวน 1 ชุด
2. บัญชีพัสดุครุภัณฑจําหนาย จํานวน 1 ชุด
3. สําเนาหนังสือโอนครุภัณฑ จํานวน 1 ชุด

ตามท่ีศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ................ ไดมีคําสั่ง
แตงตั้งคณะกรรมการจําหนายพัสดุประจําป ประจําป...................... นั้น

ในการนี้ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ.....................ขอ
รายงานวา ไดดําเนินการจําหนายครุภัณฑโดยวิธีการ....................................จํานวน...............รายการ
จําหนายโดยวิธีการ............................................. จํานวน.......................รายการ รายละเอียดดังเอกสาร
แนบมาพรอมนี้

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(...............................................)
ผูอํานวยการ กศน. อําเภอ...................................

กลุมงาน.............................................
โทรศัพท……………………………………………………

โทรสาร ..................................................
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ท่ี ศธ ................................... ศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ............

………..…………………….............

เรื่อง รายงานการตรวจสอบพัสดุประจําป ...........................

เรียน ผูอํานวยการสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี..............จังหวัด.......................

สิ่งท่ีสงมาดวย 1. รายงานผลการตรวจสอบพัสดุ ประจําป.......... จํานวน 1 ชุด
2. สําเนาคําสั่ง..........ท่ี........ลงวันท่ี..................... จํานวน 1 ชุด

ดวย ศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ................ ได
ดําเนินการตรวจสอบพัสดุประจําป....................เสร็จเรียบรอยแลวจึงสงผลการตรวจสอบพัสดุประจําป
งบประมาณ.....................ของคณะกรรมการฯมายังสํานักงานตรวจเงินแผนดินภูมิภาคท่ี.......จังหวัด
.....................เพ่ือทราบ

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(...............................................)
ผูอํานวยการ กศน.อําเภอ...................................

กลุมงาน.............................................
โทรศัพท……………………………………………………

โทรสาร ..................................................
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ภาคผนวก
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ตัวอยางสัญญาจาง

แบบสัญญาจางท่ัวไป

สัญญาเลขท่ี…………………………………

สัญญาฉบับนี้ทําข้ึน ณ…………………..……………………...ตําบล/แขวง……………………..….
อําเภอ/เขต……………………..จังหวัด…….…………….เม่ือวันท่ี…..……เดือน…………………..พ.ศ……………
ระหวาง…………………………………..โดย………...………………………ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูวาจาง”
ฝายหนึ่ง กับ………………………….ซึ่งจดทะเบียนเปนนิติบุคคล ณ………………….……..มีสํานักงานใหญอยู
เ ล ข ท่ี ………ถ น น ………………………..ตํ า บ ล /แ ข ว ง …….……………....อํ า เ ภ อ /เ ข ต ……………….
จังหวัด……...……….โดย……………………...ผูมีอํานาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรอง
ของสํานักงานทะเบียนหุนสวนบริษัท…………………………………..………...…..ลงวันท่ี……………………….……
(และหนังสือมอบอํานาจลงวันท่ี……………..)* แนบทายสัญญานี้ (ในกรณี    ท่ีผูรับจางเปนบุคคล
ธรรมดาใหใชขอความวา กับ………………………….อยูบ านเลขท่ี………..….ถนน………...……ตําบล/
แขวง……..………….อําเภอ/เขต…………..…..จังหวัด…………..……..)* ซึ่งตอไปในสัญญานี้เรียกวา “ผูรับ
จาง” อีกฝายหนึ่ง
คูสัญญาไดตกลงกันมีขอความดังตอไปนี้

ขอ 1. ขอตกลงวาจาง
ผูวาตกลงจางและผูรับจางตกลงรับจางทํางาน……………….…………………ณ…..…………….....

ตําบล/แขวง…………………..อําเภอ/เขต…………..…………จังหวัด……………….…..ตามขอกําหนดและ
เงื่อนไขสัญญานี้รวมท้ังเอกสารแนบทายสัญญา

ผูรับจางตกลงท่ีจะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช ตลอดจนอุปกรณตาง ๆ ชนิดดี
เพ่ือใชในงานจางตามสัญญานี้

ขอ 2. เอกสารอันเปนสวนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบทายสัญญาดังตอไปนี้ใหถือเปนสวนหนึ่งของสัญญานี้
2.1 ผนวก 1.…………………(แบบรูป)………………จํานวน……….………หนา
2.2 ผนวก 2……………...(รายการละเอียด)…………..จํานวน…………….....หนา
2.3 ผนวก 3………(ใบจางปริมาณงานและราคา)……..จํานวน……………….หนา
2.4 ผนวก 4………………(ใบเสนอราคา)…………….จํานวน………………หนา
2.5 …………………………….ฯลฯ………………………….

_________________________________________________________________________

หมายเหตุ * ตัดออกหรือใสไวตามความเหมาะสม
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ความใดในเอกสารแนบทายสัญญาท่ีขัดแยงกับขอความในสัญญานี้ใหใชขอความในสัญญานี้
บังคับ และในกรณีท่ีเอกสารแนบทายสัญญาขัดแยงกันเองผูรับจางจะตองปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของ
ผูวาจาง

ขอ 3. หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทําสัญญานี้ผูรับจางไดนําหลักประกันเปน……………………………..…………………..………

เปนจํานวนเงิน…………….…………บาท (…………….………….) มามอบใหแกผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญานี้

หลักประกันท่ีผูรับจางนํามามอบไวตามวรรคหนึ่ง ผูวาจางจะคืนใหเม่ือผูรับจางพนจาก
ขอผูกพันตามสัญญานี้แลว

ขอ 4. ก. คาจางและการจายเงิน
(สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาตอหนวย)
ผูวาจางตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางเปนจํานวนเงิน……………………………บาท

(……………………….…..) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิมจํานวน……………..บาท ตลอดจนภาษีอากรอ่ืน ๆ และ
คาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาตอหนวยเปนเกณฑตามรายการแตละประเภท ดังท่ีไดกําหนดไว
ในใบแจงปริมาณงานและราคา

คูสัญญาท้ังสองฝายตางตกลงวาจํานวนปริมาณงานท่ีกําหนดไวในบัญชีรายการกอสราง
หรือใบแจงปริมาณงานและราคานี้เปนจํานวนโดยประมาณเทานั้น จํานวนปริมาณงานท่ีแทจริงอาจจะ
มากหรือนอยกวานี้ก็ได ซึ่งผูวาจางจะจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามราคาตอหนวยของงานแตละ
รายการท่ีไดทําเสร็จจริงคูสัญญาท้ังสองฝายตางตกลงท่ีจะไมเปลี่ยนแปลงราคาตอหนวยหรือเรียกรอง
คาสินไหมทดแทน อันเกิดจากการท่ีจํานวนปริมาณงานในแตละรายการ ไดแตกตางไปจากท่ีกําหนดไว
ในสัญญาท้ังนี้นอกจากในกรณีตอไปนี*้

4.1 เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงในสวนท่ีเกินกวา รอยละ125 (หนึ่งรอยยี่สิบหา) แตไม
เกินรอยละ 150 (หนึ่งรอยหาสิบ) ของปริมาณงานท่ีกําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและ
ราคาจะจายใหในอัตรารอยละ 90 (เกาสิบ) ของราคาตอหนวยตามสัญญา

4.2 เม่ือปริมาณงาน ท่ีทําเสร็จจริง ในสวนท่ีเกินกวา รอยละ 150 (หนึ่งรอยหาสิบ) ของ
ปริมาณงานท่ีกําหนดไว ในสัญญา หรือใบแจงปริมาณงาน และราคาจะจายให ในอัตรารอยละ 83
(แปดสิบสาม) ของราคาตอหนวยตามสัญญา
_________________________________________________________________________

หมายเหตุ * อัตรารอยละท่ีระบุไวตอไปน้ี อาจพิจารณาแกไขไดตามความเหมาะสม
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4.3 เม่ือปริมาณงานท่ีทําเสร็จจริงนอยกวารอยละ 75 (เจ็ดสิบหา) ของปริมาณงานท่ี
กําหนดไวในสัญญาหรือใบแจงปริมาณงานและราคา จะจายใหตามราคาตอหนวยในสัญญาและจะ
จายเพ่ิมชดเชยเปนคา overhead และ mobilization สําหรับงานรายการนั้นในอัตรารอยละ 17 (สิบ
เจ็ด) ของผลตางระหวางปริมาณงานท้ังหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณ
งานท่ีทําเสร็จจริงคูณดวยราคาตอหนวยตามสัญญา

4.4 ผูวาจางจะจายเงินท่ีเพ่ิมข้ึนหรือหักลดเงินในแตละกรณีดังกลาวขางตนในงวดสุดทาย
ของการจายเงินหรือกอนงวดสุดทายของการจายเงินตามท่ีผูวาจางจะพิจารณาเห็นสมควร

ผูวาจางตกลงท่ีจะจายเงินคาจาง ใหแกผูรับจางเปนรายเดือนตามเนื้องานท่ีทําเสร็จจริง เม่ือ
ผูวาจางหรือเจาหนาท่ีของผูวาจางไดทําการตรวจสอบผลงานท่ีทําเสร็จแลว และปรากฏวาเปนท่ีพอใจ
ตรงตามขอกําหนดแหงสัญญานี้ทุกประการผูวาจางจะออกหนังสือรับรอง การรับมอบงานนั้นใหไวแก
ผูรับจาง

การจายเงินงวดสุดทายจะจายใหเม่ืองานท้ังหมดตามสัญญาไดแลวเสร็จทุกประการรวมท้ัง
การทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอยตามท่ีกําหนดไว ในขอ 20

ขอ 4. ข. คาจางและการจายเงิน
(สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม)
ผูวาจาง ตกลงจายและผูรับจางตกลงรับเงินคาจางจํานวนเงิน…………………….………..บาท

(……………………) ซึ่งไดรวมภาษีมูลคาเพ่ิม จํานวน………………บาท ตลอดจน ภาษีอากรอ่ืน ๆ และ
คาใชจายท้ังปวงดวยแลว โดยถือราคาเหมารวมเปนเกณฑและกําหนดการจายเงิน เปนงวด ๆ ดังนี้

งวดท่ี 1 เปนจํานวนเงิน………………..บาท (…………………………..………….) เม่ือผูรับจางได
ปฏิบัติงาน………………ใหแลวเสร็จภายใน………………………………………………

งวดท่ี 2 เปนจํานวนเงิน……………………..บาท (………………………..……….) เม่ือผูรับจางได
ปฏิบัติงาน………………ใหแลวเสร็จภายใน………………………………………………ฯลฯ

งวดสุดทาย เปนจํานวนเงิน……..………...บาท (…………………………...……..) เม่ือผูรับจางได
ปฏิบัติงานท้ังหมดใหแลวเสร็จเรียบรอยตามสัญญา รวมท้ังทําสถานท่ีกอสรางใหสะอาดเรียบรอย
ตามท่ีกําหนดไว ในขอ 20

การจายเงินตามเงื่อนไขแหงสัญญานี้ ผูวาจางจะโอนเงินเขาบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ผูรับจางชื่อธนาคาร…………………….สาขา……………..ชื่อบัญชี…………………เลขท่ีบัญชี…………………ท้ังนี้
ผูรับจางตกลงเปนผูรับภาระเงินคาธรรมเนียมหรือคาบริการอ่ืนใดเก่ียวกับการโอนท่ีธนาคารเรียกเก็บ
และยินยอมใหมีการหักเงินดังกลาวจากจํานวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ ใชสําหรับ กรณีท่ี
สวนราชการจะจายเงินตรงใหแกผูรับจาง (ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเขาบัญชีเงินฝาก
ธนาคารของผูรับจางตามแนวทางท่ีกระทรวงการคลังกําหนด)
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*ขอ 5. เงินคาจางลวงหนา
ผูวาจางตกลงจายเงินคาจางลวงหนาใหแกผูรับจาง เปนจํานวนเงิน……………………..…บาท

(………………..……) ซึ่งเทากับรอยละ………………ของราคาคาจางตามสัญญาท่ีระบุไว ในขอ 4
เงินจํานวนดังกลาวจะจายใหภายหลังจากท่ีผูรับจางไดวางหลักประกัน การรับเงินคาจาง

ลวงหนาเต็มตามจํานวนเงินคาจางลวงหนานั้นใหแกผูวาจาง ผูรับจางจะตองออกใบเสร็จรับเงินคาจาง
ลวงหนาตามแบบท่ีผูวาจางกําหนดให และผูรับจางตกลงท่ีจะกระทําตามเงื่อนไขอันเก่ียวกับการ
ใชจาย และการใชคืนเงินคาจางลวงหนานั้น ดังตอไปนี้

5.1 ผูรับจางจะใชเงินคาจางลวงหนานั้น เพ่ือเปนคาใชจายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เทานั้น หากผูรับจางใชจายเงินคาจางลวงหนาหรือสวนใดสวนหนึ่งของเงินคาจางลวงหนานั้น ในทาง
อ่ืนผูวาจางอาจจะเรียกเงินคาจางลวงหนาคืนจากผูรับจางหรือบังคับแกหลักประกันการปฏิบัติตาม
สัญญาไดทันที

5.2 เม่ือผูวาจางเรียกรอง ผูรับจาง ตองแสดงหลักฐานการใชจายเงินคาจางลวงหนาเพ่ือ
พิสูจนวาไดเปนไปตามขอ 5.1 ภายในกําหนด 15 วัน นับถัดจากวันไดรับแจงจากผูวาจาง หาก
ผูรับจางไมอาจแสดงหลักฐานดังกลาวภายในกําหนด 15 วัน ผูวาจางอาจเรียกเงินคาจางลวงหนาคืน
จากผูรับจางหรือบังคับแกหลักประกันการรับเงินคาจางลวงหนาไดทันที

* 5.3 (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาตอหนวย)
ในการจายเงินคาจางใหแกผูรับจางตามขอ 4 ก. ผูวาจะหักเงินคาจางในแตละเดือนไว

จํานวนท้ังหมด* ท้ังนี้จนกวาจํานวนเงินท่ีหักไวจะครบตามจํานวน เงินคาจางลวงหนาท่ีผูรับจางได
รับไปแลว

5.4 เงินจํานวนใด ๆ ก็ตามท่ีผูรับจางจะตองจายใหแกผูวาจางเพ่ือชําระหนี้หรือเพ่ือชดใช
ความรับผิดตาง ๆ ตามสัญญา ผูวาจางจะหักเอาจากเงินคาจางงวดท่ีจะจายใหแกผูรับจางกอนท่ีจะ
หักชดใชคืนเงินคาจางลวงหนา

5.5 ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญา หากเงินคาจางลวงหนาท่ีเหลือเกินกวาจํานวนเงิน
ท่ีผูรับจางจะไดรับหลังจากหักชดใช ในกรณีอ่ืนแลวผูรับจางจะตองจายคืนเงินจํานวนท่ีเหลือนั้นใหแก
ผูวาจางภายใน 7 วัน นับถัดจากวันไดรับแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง

5.5 ก. (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาตอหนวย)
ผูวาจางจะคืนหลักประกันเงินลวงหนาใหแกผูรับจางตอเม่ือผูวาจางไดหักเงินคาจางไวครบ

จํานวนเงินลวงหนา ตาม 5.3
5.5 ข. (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาเหมารวม)
ผูวาจางจะคืนหลักประกันเงินลวงหนาใหแกผู รับจาง**………………………………………

……………………………………………………………………………..
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*** ขอ 6. การหักเงินประกันผลงาน
ในการจายเงินใหแกผูรับจางแตละงวด ผูวาจางจะหักเงินจํานวนรอยละ 10 ของเงินท่ีตอง

จายในงวดนั้นเพ่ือเปนประกันผลงาน ในกรณีท่ีเงินประกันผลงานจะตองถูกหักไวท้ังสิ้น ไมต่ํากวา 6
เดือน (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคาตอหนวย) หรือจํานวน…………......บาท (สําหรับสัญญาท่ีเปนราคา
เหมารวม) ผูมีรับจางมีสิทธิท่ีจะขอเงินประกันผลงานคืน โดยผูรับจางจะตองวางหนังสือคํ้าประกัน
ของธนาคาร ซึ่งออกโดยธนาคารภายในประเทศมาวางไวตอผูวาจางเพ่ือเปนหลักประกันแทนก็ได

ผูวาจางจะคืนเงินประกันผลงานและ/หรือหนังสือคํ้าประกันของธนาคารดังกลาวตามวรรค
หนึ่งใหแกผูรับจางพรอมกับการจายเงินงวดสุดทาย

ขอ 7 ก. กําหนดเวลาแลวเสร็จและสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
ภายในกําหนด…………..วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ผูรับจางจะตองเสนอแผนงานให

เปนท่ีพอใจแกผูวาจาง โดยแสดงถึงข้ันตอนของการทํางาน และกําหนดเวลาท่ีตองใชในการทํางาน
หลักตาง ๆ ใหแลวเสร็จ***

ผูรับจาง ตองเริ่มทํางานท่ีรับจางภายในกําหนด………….วัน นับถัดจากวันไดรับหนังสือ แจง
ใหเริ่มงานและจะตองทํางานใหแลวเสร็จ ภายในกําหนด……...วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับหนังสือแจง
ดังกลาวนั้น

ถามิไดเสนอแผนงานหรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลาหรือจะแลวเสร็จ
ลาชาเกินกวากําหนดเวลาหรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่ง หรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉย
ไมปฏิบัติตามคําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจางหรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษา ซึ่งไดรับ
มอบอํานาจจากผูวาจาง ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ได และมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขา
ทํางานของผูรับจางใหลุลวงไปไดดวย

การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความ
รับผิดตามสัญญา
_________________________________________________________________________
หมายเหตุ * ในกรณีท่ีหนวยงานผูวาจางพิจารณาเห็นเปนการจําเปนและสมควร จะหักคาจางในแตละเดือนไว
เพียงบางสวนก็ไดโดยแกไขจํานวนรอยละ….ของคาจางในแตละเดือนตามความเหมาะสมก็ได

** หากการจายเงินคาจางงวดท่ี 2 เปนการจายตามผลงานของผูรับจาง ในสวนท่ีปฏิบัติงานเกินกวา
จํานวนเงินลวงหนาใหผูวาจางคืนหลักประกันเงินลวงหนาพรอมกับจายเงินคาจางงวดท่ี 2 แตถาการจายคางจางงวด
ท่ี 2 เปนการจายตามผลงานของผูรับจางโดยเฉลี่ยหักเงินลวงหนาออกตามสวนของคาจางในแตละงวดใหผูวาจางคืน
หลักประกันเงินลวงหนาพรอมกับการจายเงินคางวดสุดทาย

*** ตัดออกหรือใสไวตามความเหมาะสม
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ขอ 7 ข. กําหนดเวลาแลวเสร็จ และสิทธิของผูวาจางในการบอกเลิกสัญญา
ผูรับจางตองเริ่มทํางานที่รับจางภายในวันที่….. เดือน…..…. พ.ศ. ………….และจะตอง

ทํางานใหแลวเสร็จบริบูรณภายในวันท่ี………..... เดือน…………………...….. พ.ศ. ………..….. ถาผูรับจาง
มิไดลงมือทํางานภายในกําหนดเวลา หรือไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนดเวลา หรือมีเหตุให
เชื่อไดวาผูรับจางไมสามารถใหแลวเสร็จภายในกําหนดเวลา หรือจะแลวเสร็จลาชาเกินกวา
กําหนดเวลา หรือผูรับจางทําผิดสัญญาขอใดขอหนึ่งหรือตกเปนผูลมละลาย หรือเพิกเฉยไมปฏิบัติตาม
คําสั่งของคณะกรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาซึ่งไดรับมอบอํานาจจากผู
วาจาง ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะบอกเลิกสัญญานี้ไดและมีสิทธิจางผูรับจางรายใหมเขาทํางานของผูรับจางให
ลุลวงไปดวย

การท่ีผูวาจางไมใชสิทธิเลิกสัญญาดังกลาวขางตนไมเปนเหตุใหผูรับจางพนจากความรับผิด
ตามสัญญา

ขอ 8 .ความรับผิดชอบ ในความชํารุด บกพรองของงานจาง
เม่ืองานแลวเสร็จบริบูรณและผูวาจางไดรับมอบงานจากผูรับจางหรือจากผูรับจางรายใหม

ในกรณีท่ีมีการบอกเลิกสัญญาตามขอ 7 หากมีเหตุชํารุด บกพรอง หรือ เสียหายเกิดข้ึนจากการจางนี้
ภายใน กําหนด* ………………ป……………เดือน นับถัดจากวันท่ีไดรับมอบงานดังกลาว ซึ่งความชํารุด
บกพรองหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพรองของผูรับจางอันเกิดจากการใชวัสดุท่ีไมถูกตอง หรือทํา
ไวไมเรียบรอย หรือทําไมถูกตองตามมาตรฐานแหงหลักวิชา ผูรับจางจะตองรีบทําการแกไขใหเปนท่ี
เรียบรอยโดยไมชักชา โดยผูวาจางไมตองออกเงินใด ๆ ในการนี้ท้ังสิ้น หากผูรับจางบิดพลิ้ว ไมกระทํา
การดังกลาว ภายในกําหนด…...วัน นับแตวันท่ีไดแจงเปนหนังสือจากผูวาจาง หรือไมทําการแกไขให
ถูกตองเรียบรอยภายในเวลาท่ีผูวาจางกําหนดให ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะทําการนั้นเองหรือจางผูอ่ืนให
ทํางานนั้น โดยผูรับจางตองเปนผูออกคาใชจาย

ขอ 9. การจางชวง
ผูรับจางจะตองไมเอางานท้ังหมดหรือบางสวนแหงสัญญานี้ไปจางชวงอีกตอหนึ่งโดยไมได

รับความยินยอมเปนหนังสือจากผูวาจางกอน ท้ังนี้นอกจากในกรณีท่ีสัญญานี้จะไดระบุไวเปนอยางอ่ืน
ความยินยอมดังกลาวนั้น ไมเปนเหตุใหผูรับจางหลุดพนจากความรับผิด หรือพันธะหนาท่ีตามสัญญานี้
และผูรับจางจะยังคงตองรับผิดในความผิดและความประมาทเลินเลอของผูรับจางชวง หรือของ
ตัวแทนหรือลูกจางรับจางชวงนั้นทุกประการ
_________________________________________________________________________
หมายเหตุ *กําหนดเวลาท่ีผูรับจางจะผิด ในความชํารุด บกพรอง โดยปกตจิะเปนเวลาท่ี 1 ป แตในกรณีงานจาง
ผูวาจางควร จะรับผิดมากกวา 1 ป ตามลักษณะงาน หรือ ดวยเหตใุดก็ตาม ก็ใหกําหนด ระยะเวลา ดังกลาว ตามท่ี
ผูวาจาง เห็นเหมาะสม
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ขอ 10. การควบคุม งานของผูรับจาง
ผูรับจาง ตองควบคุมงานท่ีรับจางอยางเอาใจใสดวยประสิทธิภาพและความชํานาญ และใน

ระหวางทํางานท่ีรับจางจะตองจัดใหมีผูแทนซึ่งทํางานเต็มเวลาเปนผูควบคุมงาน ผูควบคุมงาน
ดังกลาวจะตองเปนผูแทนไดรับมอบอํานาจจากผูรับจางคําสั่งหรือคําแนะนําตางๆท่ีไดแจงแกผูแทน
ผูไดรับมอบอํานาจนั้นใหถือวาเปนคําสั่งหรือคําแนะนําท่ีไดแจงแกผูรับจาง การแตงตั้งผูควบคุมงาน
นั้นจะตองทําเปนหนังสือและตองไดรับความเห็นชอบจากผูวาจาง การเปลี่ยนตัวหรือแตงตั้งผูควบคุม
งานใหมจะทํามิไดหากไมไดรับความเห็นชอบจากผูวาจางกอน

ผูวาจาง มีสิทธิท่ีจะขอใหเปลี่ยนตัวแทนไดรับมอบอํานาจนั้น โดยแจงเปนหนังสือไปยังผู
รับจางและผูรับจางจะตองทําการเปลี่ยนตัวโดยพลันโดยไมคิดราคาเพ่ิม หรืออางเปนเหตุเพ่ือขยาย
อายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้

ขอ 11. ความรับผิดชอบผูรับจาง
ผูรับจางจะตองรับผิดตออุบัติเหตุ ความเสียหาย หรือภยันตรายใด ๆ อันเกิดจากการ

ปฏิบัติงานของผูรับจาง และจะตองรับผิดตอความเสียหายจากการกระทําของลูกจางของผูรับจาง
ความเสียหายใด ๆ อันเกิดแกงานท่ีผูรับจางไดทําข้ึนแมจะเกิดข้ึนเพราะเหตุสุดวิสัย นอกจาก

กรณีอันเกิดจากความผิดของผูวาจางดังกลาว ในขอนี้จะสิ้นสุดลง เม่ือผูวาจางไดรับมอบงานครั้ง
สุดทาย ซึ่งหลังจากนั้นผูรับจางคงตองรับผิดเพียงในกรณีชํารุด บกพรอง หรือความเสียหายดังกลาวใน
ขอ 8 เทานั้น

ขอ 12. การจายเงินแกลูกจาง
ผูรับจาง จะตองจายเงินแกลูกจางท่ีผูรับจางไดจางมา ในอัตราและตามกําหนดเวลาท่ีผู

รับจางไดตกลงหรือทําสัญญาไวตอลูกจางดังกลาว
ถาผูรับจาง ไมจายเงินคาจางหรือคาทดแทนอ่ืนใดแกลูกจางดังกลาว ในวรรคแรก ผูวาจาง

มีสิทธิท่ีจะเอาเงินคาจางท่ีจะตองจายแกผูรับจางมาจายใหแกผูรับจางดังกลาว และใหถือวาผูวาจาง
ไดจายเงินจํานวนนั้นเปนคาจางใหแกผูรับจางตามสัญญาแลว

ผูรับจาง จะตองจัดใหมีประกันภัยสําหรับลูกจางทุกคนท่ีจางมาทํางานโดยใหครอบคลุมถึง
ความรับผิดท้ังปวงของผูรับจาง รวมท้ังผูรับจางชวงอันหากจะพึงมีในกรณีความเสียหายท่ีคิดคา
สินไหมทดแทนไดตามกฎหมาย ซึ่งเกิดจากอุปทวเหตุ หรือภยันตรายใด ๆ ตอลูกจางหรือบุคคลอ่ืนท่ีผู
รับจาง หรือผูรับจางชวงจางมาทํางานผูรับจางจะตองสงมอบกรมธรรมประกันภัยดังกลาว พรอมท้ัง
หลักฐานการชําระเบี้ยประกันใหแกผูวาจางเม่ือผูวาจางเรียกรอง
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ขอ 13. การตรวจงานจาง
ถาผูวาจางแตงตั้งกรรมการตรวจการจางผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาเพ่ือควบคุม การ

ทํางานของผูรับจาง กรรมการตรวจการจาง หรือผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษานั้นมีอํานาจเขาไป
ตรวจการงานในโรงงาน และสถานท่ีท่ีกอสรางไดทุกเวลาและผูรับจางจะตองอํานวยความสะดวกและ
ใหความชวยเหลือในการนั้นตามสมควร

การท่ีมีกรรมการตรวจการจาง ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาทําใหผูรับจางพนความ
รับผิดชอบตามสัญญานี้ขอหนึ่งขอใดไม

ขอ 14. แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผูรับจางจะตองรับรองวาไดตรวจสอบและทําความเขาใจในรูปแบบรูปรายการละเอียดโดย

ถ่ีถวนแลว หากปรากฏวาแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิคผูรับจางตกลงท่ีจะปฏิบัติตามคําวินิจฉัยของกรรมการตรวจการจาง หรือ
ผูควบคุมงานหรือบริษัทท่ีปรึกษาท่ีผูวาจางแตงตั้งเพ่ือใหงานแลวเสร็จบริบูรณโดยจะคิดคาใชจายใด ๆ
เพ่ิมข้ึนจากผูวาจางไมได

ขอ 15. การควบคุมงานโดยผูวาจาง
ผูรับจางตกลงวากรรมการตรวจการจางผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษา ท่ีผูวาจางแตงตั้ง

มีอํานาจท่ีจะตรวจสอบและควบคุมงานเพ่ือใหเปนไปตามเอกสารสัญญาและมีอํานาจท่ีจะสั่งใหแกไข
เปลี่ยนแปลง เพ่ิมเติม หรือตัดทอน ซึ่งงานตามสัญญานี้หากผูรับจางขัดขืนไมปฏิบัติตาม กรรมการ
ตรวจการจาง ผูควบคุมงาน หรือบริษัทท่ีปรึกษามีอํานาจท่ีจะสั่งใหหยุดกิจการนั้นชั่วคราวได ความ
ลาชาในกรณีเชนนี้ผูรับจางจะถือเปนเหตุขอขยายวันทําการออกไปมิได

ขอ 16. งานพิเศษและการแกไขงาน
ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะสั่งใหผูรับจางทํางานพิเศษซึ่งไมไดแสดงไวหรือรวมอยูในเอกสารสัญญา

หากงานพิเศษนั้น ๆ อยูในขอบขายท่ัวไปแหงวัตถุประสงคของสัญญานี้ นอกจากนี้ผูวาจางยังมีสิทธิสั่ง
ใหเปลี่ยนแปลงหรือแกไขแบบรูปและขอกําหนดตาง ๆ ในเอกสารสัญญานี้ดวยโดยไมทําใหสัญญา
เปนโมฆะแตอยางใด

อัตราคาจางหรือราคาท่ีกําหนดไวในสัญญานี้ใหกําหนดไวสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ี
เพ่ิมเติมข้ึนหรือตัดทอนลงท้ังปวงตามคําสั่งของผูวาจาง หากในสัญญาไมไดกําหนดไวถึงอัตราคาจาง
หรือราคาใด ๆ ท่ีจะนํามาใชสําหรับงานพิเศษหรืองานท่ีเพ่ิมข้ึนดังกลาว ผูวาจางและผูรับจางจะได
ตกลงกันท่ีจะกําหนดอัตราหรือราคา รวมท้ังการขยายระยะเวลา (ถามี) กันใหมเพ่ือความเหมาะสม
ในกรณีท่ีตกลงกันไมได ผูวาจางจะกําหนดอัตราจางหรือราคาตายตัวตามแตผูวาจางจะเห็นวา
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เหมาะสมและถูกตองซึ่งผูรับจางจะตองปฏิบัติงานตามคําสั่งของผูวาจางแตอาจสงวนสิทธิ์ ท่ีจะ
ดําเนินการ ตามขอ 21 ตอไปได

ขอ 17. คาปรับ
หากผูรับจางไมสามารถทํางานใหแลวเสร็จตามเวลาท่ีกําหนดไว ในสัญญาและผูวาจาง ยัง

มิไดบอกเลิกสัญญา ผูรับจางจะตองชําระคาปรับใหแกผูวาจางเปนจํานวนเงิน วันละ ……………..บาท
และจะตองชําระคาใชจายในการควบคุมงานในเม่ือผูวาจางตองควบคุมงานอีกตอหนึ่งเปนจํานวนเงิน
วันละ……………..บาท นับถัดจากวันท่ีกําหนดแลวเสร็จตามสัญญาหรือวันท่ีผูวาจางไดขยายใหจนถึง
วันท่ีทํางานแลวเสร็จจริง นอกจากนี้ผูรับจางยอมใหผูวาจางเรียกคาเสียหายอันเกิดข้ึนจากการท่ีผูรับ
จางทํางานลาชาเฉพาะสวนท่ีเกินกวาจํานวนคาปรับและคาใชจายดังกลาวไดอีกดวย

ในระหวางท่ีผูวาจางยังมิไดบอกเลิกสัญญานั้น หากผูวาจางเห็นวาผูรับจางจะไมสามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาตอไปได ผูวาจางจะใชสิทธิบอกเลิกสัญญาและใชสิทธิตามขอ 18 ก็ได และถาผู
วาจางไดแจงขอเรียกรองไปยังผูรับจางเม่ือครบกําหนดแลวเสร็จของงานขอใหชําระคาปรับแลว
ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะปรับผูรับจางจนถึงวันบอกเลิกสัญญาไดอีกดวย

ขอ 18. สิทธิของผูวาจางภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีท่ีผูวาจางบอกเลิกสัญญา ผูวาจางอาจทํางานนั้นเองหรือวาจางผูอ่ืนใหทํางานนั้นตอ

จนแลวเสร็จได ผูวาจางหรือผูท่ีรับจางทํางานนั้นตอมีสิทธิใชเครื่องใชการกอสรางสิ่งท่ีสรางข้ึนชั่วคราว
สําหรับงานกอสรางและวัสดุตาง ๆ ซึ่งเห็นวาจะตองสงวนเอาไวเพ่ือการปฏิบัติงานตามสัญญาตามท่ี
จะเห็นสมควร

ในกรณีดังกลาวผูวาจางมีสิทธิริบหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาท้ังหมดหรือบางสวน
ตามแตจะเห็นสมควร นอกจากนั้นผูรับจางจะตองรับผิดชอบในคาเสียหาย ซึ่งเปนจํานวนเกินกวา
หลักประกัน การปฏิบัติงานและคาเสียหายตาง ๆ ท่ีเกิดข้ึน รวมท้ังคาใชจายท่ีเพ่ิมข้ึนในการทํางานนั้น
ตอใหแลวเสร็จตามสัญญา และคาใชจายในการควบคุมงานเพ่ิม (ถามี) ซึ่งผูวาจางจะหักเอาจากเงิน
ประกันผลงานหรือจํานวนเงิน ใด ๆ ท่ีจะจายใหแกผูรับจางก็ได

ขอ 19. การกําหนดคาเสียหาย
คาปรับหรือคาเสียหายซึ่งเกิดข้ึนจากผูรับจางตามสัญญานี้ ผูวาจางมีสิทธิท่ีจะหักเอาจาก

จํานวน เงินคาจางท่ีคางจายหรือจากเงินประกันผลงานของผูรับจาง หรือบังคับจากหลักประกันการ
ปฏิบัติตามสัญญาก็ได

หากมีเงินคาจางตามสัญญาท่ีหักไวจายเปนคาปรับและคาเสียหายแลวยังเหลืออยูอีกเทาใด
ผูวาจางจะคืนใหแกผูรับจางท้ังหมด
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ขอ 20. การทําบริเวณกอสรางใหเรียบรอย
ผูรับจางจะตองรักษาบริเวณสถานท่ีปฏิบัติงานตามสัญญานี้รวมท้ังโรงงานหรือสิ่งอํานวย

ความสะดวกในการทํางานของผูรับจาง ลูกจาง ตัวแทน หรือของผูรับจางชวงใหอยูในความสะอาด
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ ในการใชงานตลอดระยะเวลาการจางและเม่ือทํางานเสร็จสิ้นแลว
จะตองขนยายบรรดาเครื่องใช ในการทํางานจางรวมท้ังวัสดุ ขยะมูลฝอย และสิ่งกอสรางชั่วคราว
ตาง ๆ (ถามี) ท้ังจะตองกลบเกลี่ยพ้ืนดินให เรียบรอย เพ่ือใหบริเวณท้ังหมดอยูในสภาพท่ีสะอาดและ
ใชการไดทันที

*ขอ 21. กรณีพิพาทและอนุญาโตตุลาการ
21.1 ในกรณีท่ีมีขอโตแยงเกิดข้ึนระหวางคูสัญญาเก่ียวกับขอกําหนดแหงสัญญานี้หรือ

เก่ียวกับการปฏิบัติสัญญานี้ และคูสัญญาไมสามารถตกลงกันไดใหเสนอขอโตแยงหรือขอพิพาทนั้น
ตออนุญาโตตุลาการเพ่ือพิจารณาชี้ขาด

21.2 เวนแตคูสัญญาท้ังสองฝายจะเห็นพองกันใหอนุญาโตตุลาการคนเดียวเปนผูชี้ขาดการ
ระงับขอพิพาทใหกระทําโดยอนุญาโตตุลาการ 2 คน โดยคูสัญญาฝายหนึ่งจะทําหนังสือแสดงเจตนา
จะใหมีอนุญาโตตุลาการ ระงับขอพิพาทและระบุชื่ออนุญาโตตุลาการคนท่ีตนแตงตั้งสงไปยังคูสัญญา
อีกฝายหนึ่งจากนั้นภายในระยะเวลา 30 วัน นับถัดจากวันท่ีไดรับแจงดังกลาว คูสัญญาฝายท่ีได
รับแจงจะตองแตงตั้งอนุญาโตตุลาการคนท่ีสอง ถาอนุญาโตตุลาการท้ังสองคนดังกลาวไมสามารถ
ประนีประนอมระงับขอพิพาทนั้น ไดใหอนุยาโตตุลาการท้ังสองคนรวมกันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการ
ผูชี้ขาดภายในกําหนดเวลา 30 วัน นับจากวันท่ีไมสามารถตกลงกัน ผูชี้ขาดดังกลาวจะพิจารณาระงับ
ขอพิพาทตอไป กระบวนพิจารณาของอนุญาโตตุลาการใหถือตามขอบังคับอนุญาโตตุลาการของ
สถาบันอนุญาโตตุลาการอนุญาโตตุลาการกระทรวงยุติธรรมโดยอนุโลมหรือตามขอบังคับอ่ืนท่ี
คูสัญญาท้ังสองฝายเห็นชอบและใหกระทําในกรุงเทพมหานครโดยใชภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษเปน
ภาษาในการดําเนินกระบวนการพิจารณา

21.3 ในกรณีท่ีคูสัญญาฝายใดฝายหนึ่งไมแตงตั้งอนุญาโตตุลาการฝายตนหรือในกรณีท่ี
อนุญาโตตุลาการท้ังสองคน ไมสามารถตกลงกันแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดได คูสัญญาแตละฝาย
ตางมีสิทธิรองขอตอศาลแพงเพ่ือแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดไดแลวแตกรณี

21.4 คําชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ หรือของอนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดแลวแตกรณีใหถือเปน
เด็ดขาดและถึงท่ีสุดผูกพันคูสัญญา

21.5 คูสัญญาแตละฝายเปนผูรับภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการฝายตนและออก
คาใชจายอ่ืน ๆ ในการดําเนินกระบวนพิจารณาฝายละครึ่ง ในกรณีท่ีมีการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการคน
เดียวหรือมีการแตงตั้งอนุญาโตตุลาการผูชี้ขาด ใหอนุญาโตตุลาการหรืออนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดเปน
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ผูกําหนดภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคนเดียวหรือภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการคน
เดียวหรือภาระคาธรรมเนียมอนุญาโตตุลาการผูชี้ขาดคนเดียว แลวแตกรณี

ขอ 22. การขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีท่ีมีเหตุสุดวิสัยหรือเหตุใด ๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพรองของฝาย

ผูวาจางหรือพฤติการณอันหนึ่งอันใดท่ีผูรับจางไมตองรับผิดตามกฎหมาย ทําใหผูรับจางไมสามารถ
ทํางานใหแลวเสร็จตามเงื่อนไขและกําหนดเวลาแหงสัญญานี้ได ผูรับจางจะตองแจงเหตุหรือ
พฤติการณดังกลาวพรอมหลักฐานเปนหนังสือใหผูวาจางทราบเพ่ือขอขยายเวลาทํางานออกไปภายใน
15 วัน นับถัดจากวันท่ีเหตุนั้นสิ้นสุดลง

ถาผูรับจางไมปฏิบัติใหเปนไปตามความในวรรคหนึ่ง ใหถือวาผูรับจางไดสละสิทธิ์เรียกรอง
ในการท่ีจะขอขยายเวลาทํางานออกไปไมมีเงื่อนไขใด ๆ ท้ังสิ้น เวนแตกรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือ
ความบกพรองของฝายผูวาจางซึ่งมีหลักฐานชัดแจงหรือผูวาจางทราบดีอยูแลวตั้งแตตน

การขยายกําหนด เวลาทํางานตามวรรคหนึ่งอยูในดุลพินิจของผูวาจางท่ีจะพิจารณาตามท่ี
เห็นสมควร

*ขอ 23 การใชเรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผูรับจางจะตองสั่งหรือนําของเขามาจากตางประเทศรวมท้ัง

เครื่องมือและอุปกรณท่ีตองนําเขามาเพ่ือปฏิบัติงานตามสัญญาไมวาผูรับจางจะเปนผูท่ีนําของเขามา
เองหรือนําเขามาโดยผานตัวแทนหรือบุคคลอ่ืนใด ถาสิ่งของนั้นตองนําเขามาโดยทางเรือในเสนทาง
เดินเรือท่ีมีเรือไทยเดินอยู และสามารถใหบริการรับขนไดตามท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวงคมนาคม
ประกาศกําหนดผูรับจางตองจัดการใหสิ่งของดังกลาวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับ
เรือไทยจากตางประเทศมายังประเทศไทยเวนแตจะไดรับอนุญาตจากสํานักงานคณะกรรมการสงเสริม
การพาณิชยนาวีกอนบรรทุกของนั้นลงเรืออ่ืนท่ีมิใชเรือไทย หรือเปนของท่ีรัฐมนตรีวาการกระทรวง
คมนาคมประกาศยกเวนใหบรรทุกโดยเรืออ่ืนได ท้ังนี้ไมวาการสั่งหรือสั่งซื้อสิ่งของดังกลาวจาก
ตางประเทศจะเปนแบบ เอฟโอบ,ี ซีเอฟอาร, ซีไอเอฟ หรือแบบอ่ืนใด

ในการสงมอบงาน ตามสัญญาใหแกผูวาจาง ถางานนั้นมีสิ่งของตามวรรคแรกผูรับจาง
จะตองสงมอบใบตราสง (Bill of Lading) หรือสําเนาใบตราสงสําหรับของนั้น ซึ่งแสดงวาไดบรรทุกมา
โดยเรือไทยหรือเรือท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทยใหแกผูวาจาง พรอมกับการสงมอบงานดวย

ในกรณีท่ีสิ่งของดังกลาวไมไดบรรทุกจากตางประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทยหรือเรือ
ท่ีมีสิทธิเชนเดียวกับเรือไทย ผูรับจางตองสงมอบหลักฐานซึ่งแสดงวาไดรับอนุญาตจากสํานักงาน
_________________________________________________________________________
หมายเหตุ * ตัดออกหรือใสไวตามความเหมาะสม
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คณะกรรมการสงเสริมการพาณิชยนาวี ใหบรรทุกของโดยเรืออ่ืนไดหรือหลักฐาน ซึ่งแสดงวาไดชําระ
คาธรรมเนียมพิเศษ เนื่องจากการไมบรรทุกของโดยเรือไทยตามกฎหมาย วาดวยการสงเสริมการ
พาณิชยนาวีแลวอยางใดอยางหนึ่งแกผูวาจางดวย

ในกรณีท่ีผูรับจางไมสงมอบหลักฐานอยางใดอยางหนึ่งดังกลาว ในสองวรรคขางตนใหแก
ผูวาจางแตจะขอสงมอบงานดังกลาวใหผูวาจางกอน โดยไมรับชําระเงินคาจางผูวาจางมีสิทธิรับงาน
ดังกลาวไวกอน และชําระเงินคาจางเม่ือผูรับจางไดปฏิบัติถูกตองครบถวนดังกลาวแลวได

ขอ 24. มาตรฐานฝมือชาง
ผูรับจาง ตกลงเปนเงื่อนไขสําคัญวาผูวาจางจะตองมีและใชผูผานการทดสอบมาตรฐานฝมือ

ชาง จากหรือผูมีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. และปวท. หรือเทียบเทาจากสถาบันการศึกษาท่ี ก.พ.
รับรองใหใหเขารับราชการได ในอัตราไมต่ํากวารอยละ…………ของแตละสาขาชาง แตจะตองมีชาง
จํานวนอยางนอย 1 คน ในแตละสาขาชางดังตอไปนี้

24.1 ……………………………………………………
…………………………..ฯลฯ………………………...

ผูรับจางจะตองจัดทําบัญชีแสดงจํานวนชางท้ังหมด โดยจําแนกตามแตละสาขาชางและ
ระดับชาง พรอมกับระบุรายชื่อชาง ผูท่ีผานการทดสอบมาตรฐานฝมือชางหรือผูมีวุฒิบัตรดังกลาว ใน
วรรคแรก นํามาแสดงพรอมหลักฐานตาง ๆ ตอคณะกรรมการการตรวจการจางหรือผูควบคุมงาน
กอนเริ่มลงมือทํางานและพรอมท่ีจะใหผูวาจาง หรือเจาหนาท่ีของผูวาจางตรวจสอบดูไดตลอดเวลา
ทํางาน ตามสัญญานี้ของผูรับจาง

สัญญานี้ทําข้ึนเปนสองฉบับมีขอความถูกตองตรงกัน คูสัญญาไดอานและเขาใจขอความ
โดยละเอียดตลอดแลว จึงไดลงลายมือชื่อพรอมท้ังประทับตรา (ถามี) ไวเปนสําคัญตอหนาพยาน และ
คูสัญญาตางยึดถือไวฝายละหนึ่งฉบับ

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

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

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

(ลงชื่อ)…………………………พยาน
(…………………..……………)
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ท่ี กค.0410.3/ว 48 กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม 6 กทม.10400

13 กันยายน 2549

เรื่อง การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการ ผูบัญชาการ

อางถึง หนังสือกรมบัญชีกลางท่ี กค 0410.3/ว 144 ลงวันท่ี 7 เมษายน 2549

ดวยปรากฏวาในการปฏิบัติงานทางดานการบัญชีของสวนราชการหลายแหงมีความ
สับสนในการพิจารณาการบันทึกรับรูสินทรัพยเปนวัสดุหรือครุภัณฑ เนื่องจากมีหลักเกณฑท่ีแตกตางจาก
การจําแนกรายจายตามงบประมาณท่ีสํานักงบประมาณกําหนด

กรมบัญชีกลางพิจารณาแลวขอเรียนวา หลักเกณฑการจําแนกรายการรายจายของ
สํานักงบประมาณเปนวิธีปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารจัดการดานงบประมาณ สวนหลักเกณฑในการบันทึก
บัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ หนวยงานจะตองปฏิบัติตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐท่ี
กระทรวงการคลังกําหนด ดังนี้

1. วัสดุ หมายถึง สินทรัพยท่ีหนวยงานมีไวเพ่ือใชในการดําเนินงานตามปกติโดยท่ัวไป
มีมูลคาไมสูง และไมมีลักษณะคงทนถาวร เชน วัสดุสํานักงาน เปนตน หนวยงานจะรับรูวัสดุคงเหลือ
ในราคาทุน ซึ่งโดยหลักการหนวยงานอาจรับรูวัสดุเปนสินทรัพยหรือคาใชจายกอนแลวจึงปรับปรุง
สิ้นปก็ได ท้ังนี้ ใหถือปฏิบัติในการรับรูวัสดุคงเหลือในระบบ GFMIS ตามหนังสือท่ีอางถึง

2. ครุภัณฑ หมายถึง สินทรัพยท่ีหนวยงานมีไวเพ่ือใชในการดําเนินงานมีลักษณะคงทน
และมีอายุการใชงานเกินกวา 1 ป โดยใหบันทึกรับรูครุภัณฑท่ีมีมูลคาตั้งแต 5,000 บาท ข้ึนไป ตามราคา
ทุนเปนรายการสินทรัพยถาวรในบัญชีของหนวยงาน โดยบันทึกรายละเอียดของครุภัณฑในทะเบียน
คุมทรัพยสินและใหคํานวณคาเสื่อมราคาประจําป สําหรับครุภัณฑท่ีมีมูลคาไมถึง 5,000 บาท ใหบันทึก
เปนคาใชจายประเภทคาครุภัณฑมูลคาต่ํากวาเกณฑ และใหบันทึกรายละเอียดของครุภัณฑดังกลาว
ในทะเบียนคุมทรัพยสินเพ่ือประโยชนในการควบคุมรายการทรัพยสินของทางราชการโดยไมตองคํานวณ
คาเสื่อมราคาประจําป
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จึงเรียนมาเพ่ือโปรดแจงใหหนวยงานในสังกัดถือปฏิบัติตอไปดวย อนึ่ง ทานสามารถ
เปดดูหนังสือนี้ไดท่ีเว็บไซตของกรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

อรอนงค มณีกาญจน
นางอรอนงค มณีกาญจน

ท่ีปรึกษาดานพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สํานักมาตรฐานดานการบัญชีภาครัฐ
กลุมระบบบัญชีภาครัฐ
โทร 0-2270-0370
โทรสาร 0-2271-2920
www.cgd.go.th
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ท่ี กค (กวพ.) 0408.4/ว 129 คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ
กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม 6 กทม.10400

20 ตุลาคม 2549

เรื่อง การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ

เรียน ผูวาราชการจังหวัด ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการ
ผูบัญชาการตํารวจแหงชาติ อัยการสูงสุด

อางถึง 1. หนังสือสํานักนายกรัฐมนตรี ท่ี นร (กวพ.) 1202/ว116 ลงวันท่ี 1 เมษายน 2535
2. หนังสือกรมบัญชกีลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0528.2/ว33545 ลงวันท่ี 16 พฤศจิกายน

2544 และท่ี กค 0410.3/ว48 ลงวันท่ี 13 กันยายน 2549
3. หนังสือสํานักงบประมาณ ดวนท่ีสุด ท่ี นร 0702/ว51 ลงวันท่ี 20 มกราคม 2548

ตามหนังสือท่ีอางถึง 1 คณะกรรมการวาดวยการพัสดุไดกําหนดตัวอยางบัญชีวัสดุ
และตัวอยางทะเบียนครุภัณฑ เพ่ือใหสวนราชการถือปฏิบัติในการควบคุมพัสดุของทางราชการตาม
นัยระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 152 และตอมา
กรมบัญชีกลางไดมีหนังสือตามท่ีอางถึง 2 กําหนดรูปแบบทะเบียนคุมทรัพยสิน และการบันทึกบัญชี
วัสดุหรือครุภัณฑ เพ่ือใชควบคุมทรัพยสินทุกประเภทของสวนราชการ และเพ่ือใหมีขอมูลรองรับการ
บันทึกทรัพยสินในระบบบัญชีเกณฑคงคางของสวนราชการ ตามหลักการและนโยบายบัญชีสําหรับ
หนวยงานภาครัฐ นอกจากนี้สํานักงบประมาณไดมีหนังสือเวียนตามหนังสือท่ีอางถึง 3 กําหนด
หลักการจําแนกประเภทรายจายตามงบประมาณ โดยกําหนดนิยามคําวาวัสดุและครุภัณฑข้ึนมาใหม
เพ่ือประโยชนในการจัดการงบประมาณ ความละเอียดแจงแลว นั้น

คณะกรรมการวาดวยการพัสดุ (กวพ.) พิจารณาแลวเห็นวา เพ่ือใหสวนราชการถือ
ปฏิบัติในการลงบัญชีควบคุมวัสดุและลงทะเบียนครุภัณฑของทางราชการ ตามนัยระเบียบสํานัก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ดังกลาวขางตน ใหสอดคลองกับ
หลักการและนโยบายบัญชีสําหรับหนวยงานภาครัฐท่ีกระทรวงการคลังกําหนด และหลักการจําแนก
ประเภทรายจายตามงบประมาณของสํานักงบประมาณ จึงเห็นควรยกเลิกตัวอยางทะเบียนครุภัณฑ
ท่ี กวพ. กําหนดไวเดิม และใหใชรูปแบบทะเบียนคุมทรัพยสิน ตามหลักเกณฑท่ีกรมบัญชีกลาง
กําหนดไวตามนัยหนังสือท่ีอางถึง 2 เปนแนวทางในการบันทึกควบคุมครุภัณฑ และใหวัสดุท่ีมีลักษณะ
คงทนถาวร และมีอายุการใชงานเกินกวา 1 ป ซึ่งมีราคาตอหนวยหรือตอชุดไมเกิน 5,000 บาทแทน
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สําหรับการบันทึกควบคุมวัสดุนอกเหนือจากท่ีกรมบัญชีกลางกําหนด ใหใชตามตัวอยางบัญชีวัสดุท่ี
กวพ.กําหนดไวเดิมตอไปได

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจงใหหนวยงานในสังกัดและเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของ
ทราบและถือปฏิบัติตอไป

ขอแสดงความนับถือ

ศานิต รางนอย
(นายศานิต รางนอย)

รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหนากลุมภารกิจดานรายได
รักษาราชการแทน

รองปลัดกระทรวงการคลัง หัวหนากลุมภารกิจดานรายจายและหนี้สิน
ปฏิบัติราชการแทน ปลัดกระทรวงการคลัง
ประธานกรรมการวาดวยการพัสดุ

ฝายเลขานุการ
โทร 0-2273 9024 ตอ 4551 - 3
โทรสาร 0-2271 1049
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คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ท่ี 489/2551

เรื่อง มอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอและผูอํานวยการสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
ปฏิบัติราชการแทน

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

เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
และศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว
และเกิดผลดีแกราชการ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 45 (2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ขอ 9 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 5 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ขอ 32 (2) แหงระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสง
คลังในหนาท่ีของอําเภอและก่ิงอําเภอ พ.ศ. 2520 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 11 และขอ 12 แหง
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษา พยาบาล พ.ศ. 2545
ขอ 11 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการ และการจัดการ
ประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 ขอ 13 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.
2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 8 แหงระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม จึงมอบอํานาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการใหผู อํานวยการ
สถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  และศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องดังตอไปนี้

1. การปกครองบังคับบัญชาพนักงานราชการ ลูกจาง ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยลูกจาง ประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537
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1. การปกครองบังคับบัญชาพนักงานราชการ ลูกจาง ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยลูกจาง ประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537
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คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ท่ี 489/2551

เรื่อง มอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
อําเภอและผูอํานวยการสถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต
ปฏิบัติราชการแทน

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

เพ่ือใหการปฏิบัติราชการของศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ
และศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนไปดวยความเรียบรอย รวดเร็ว
และเกิดผลดีแกราชการ

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 45 (2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2546 ขอ 9 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535
และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 5 แหงระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินตอบแทนการ
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550 ขอ 32 (2) แหงระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสง
คลังในหนาท่ีของอําเภอและก่ิงอําเภอ พ.ศ. 2520 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 11 และขอ 12 แหง
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการเก่ียวกับการรักษา พยาบาล พ.ศ. 2545
ขอ 11 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการอนุมัติใหเดินทางไปราชการ และการจัดการ
ประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 ขอ 13 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ.
2523 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม ขอ 8 แหงระเบียบวาดวยการลาของขาราชการ พ.ศ. 2535และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม จึงมอบอํานาจในการสั่งการอนุญาต การอนุมัติ การปฏิบัติราชการใหผู อํานวยการ
สถานศึกษาศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  และศูนยการศึกษานอก
ระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการในเรื่องดังตอไปนี้

1. การปกครองบังคับบัญชาพนักงานราชการ ลูกจาง ท่ีปฏิบัติงานในสถานศึกษาตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. 2547 และระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยลูกจาง ประจําของสวนราชการ พ.ศ. 2537
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2. การอนุญาตใชรถสวนกลางไปปฏิบัติราชการภายในราชอาณาจักรและการเก็บรักษารถ
สวนกลางของราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยรถราชการ พ.ศ. 2523 และท่ีแกไข
เพ่ิมเติม

3. การพิจารณาอนุญาตการลาของลูกจาง  และพนักงานราชการท่ีปฏิบัติงานใน
สถานศึกษา ตามอํานาจการอนุญาตของผูอํานวยการสถานศึกษา

4. การดําเนินการเก่ียวกับการพัสดุในการสั่ง การอนุญาต การอนุมัติ การแตงตั้งเจาหนาท่ี
การใหความเห็นชอบ การทําสัญญา และหลักประกัน การรับทราบผลการดําเนินการตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมในการดําเนินการ ดังนี้

4.1 การจัดหาพัสดุ ไดแกการจัดทําเอง การซื้อ การจาง ดวยเงินงบประมาณ หรือเงิน
นอกงบประมาณ ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไมเกิน 100,000 บาท รวมท้ังการดําเนินการตางๆท้ังหมด
ท่ีเก่ียวของกับการจัดหาพัสดุดังกลาว

4.2 การเชาอสังหาริมทรัพย หรือสังหาริมทรัพยรวมท้ังการดําเนินการเก่ียวกับการ
เชา ท้ังหมด ซึ่งมีอัตราคาเชา รวมท้ังคาบริการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของกับการเชา ครั้งหนึ่งไมเกิน 100,000
บาท หรือไมเกินเดือนละ 10,000 บาท

4.3 การจําหนายพัสดุ ซึ่งมีราคาซื้อหรือไดมารวมกันในวงเงินครั้งหนึ่งไมเกิน
100,000 บาท

5. การติดตั้งและการใชบริการโทรศัพทของสถานศึกษา ตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการติดตั้งโทรศัพท พ.ศ. 2525 และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวของ

6. การรับเงินบริจาคและหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทางราชการ โดยไมมีขอผูกพัน หรือ
เสียผลประโยชนของทางราชการ และการใชจายเงินหรือกอหนี้ผูกพันเงินบริจาค ในวงเงินครั้งหนึ่งไม
เกิน 100,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินท่ีมีผูบริจาคใหทาง
ราชการ พ.ศ.2526

7. การอนุมัติการปฏิบัติการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ตามระเบียบกระทรวงการคลังวา
ดวยการจายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานอกเวลาราชการ พ.ศ. 2550

8. การอนุมัติโครงการ และหลักสูตรการฝกอบรม ภายใตแผนงานและโครงการท่ีสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัดเห็นชอบ ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไมเกิน
100,000 บาท ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยคาใชจายในการฝกอบรมการจัดงาน และการ
ประชุมระหวางประเทศ พ.ศ. 2549
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9. การอนุมัติไปราชการ การจัดประชุมภายในราชอาณาจักร ของขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจาง บุคคลภายนอก และการอนุมัติคาใชจายในการ
เดินทาง        ไปราชการ ตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวย การอนุมัติเดินทางไปราชการและ
การจัดประชุมของทางราชการ พ.ศ. 2524 ตามพระราชกฤษฎีกา คาใชจายในการเดินทางไปราชการ
พ.ศ. 2526 และท่ีแกไขเพ่ิมเติม และระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายคาใชจายในการ
เดินทางไปราชการ พ.ศ. 2550

การอนุมัติไปราชการสําหรับตนเองของผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอภายในเขตจังหวัดท่ีสถานศึกษาตั้งอยู และจังหวัดท่ีมีเขตติดตอกับ
จังหวัดนั้น หรือของผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตภายในเขต
กรุงเทพมหานคร และจังหวัดท่ีมีเขตติดตอกับกรุงเทพมหานคร

การอนุมัติการใชรถยนตสวนตัวไปราชการภายในเขตพ้ืนท่ี ตามวรรคสอง
สําหรับการอนุมัติการไปราชการของตนเองตามวรรคสอง ใหรายงานผูอํานวยการ

สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจังหวัด หรือผูอํานวยการสํานักงาน
สงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกรุงเทพมหานครทราบแลวแตกรณี ท้ังนี้ให
รายงานสรุปเปนรายเดือนทุกเดือน

10. การอนุมัติการจายเงินงบประมาณภายในวงเงินครั้งหนึ่งไมเกิน 100,000 บาท ตาม
ระเบียบการเก็บรักษาเงินและการนําเงินสงคลังในหนาท่ีของอําเภอและก่ิงอําเภอ พ.ศ. 2520 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติม

11. การอนุมัติการเบิกจายเงินยืมเงินรายไดสถานศึกษา ภายในวงเงินครั้งหนึ่งไมเกิน
100,000 บาท

12. การรับรองการใชสิทธิ ออกหนังสือรับรองการมีสิทธิ การอนุมัติเงิน การเบิกจายเงิน
สวัสดิการเก่ียวกับการรักษาพยาบาล ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินสวัสดิการ
เก่ียวกับการรักษาพยาบาล พ.ศ. 2545

13. การอนุมัติการเบิกจายคาตอบแทนใหแกกรรมการและเจาหนาท่ีดําเนินการสอบตาม
ระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการจายคาตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549

14. การใชจายและการอนุมัติการเบิกจายเงินเก่ียวกับคาใชจายในการบริหารงานของสวน
ราชการ ภายในวงเงินท่ีไดรับจัดสรร ตามระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยการเบิกจายเงินเก่ียวกับ
คาใชจายในการบริหารงานของสวนราชการ พ.ศ. 2549 โดยใหเบิกจายอยางประหยัดและคํานึงถึง
ประโยชนของทางราชการ
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15. การอนุญาตใหใชอาคารสถานท่ีของสถานศึกษาตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการวาดวย
การใชอาคารสถานท่ีของสถานศึกษา พ.ศ. 2539

16. การอนุญาตการพานักศึกษาไปนอกสถานศึกษา ประเภทคางคืน ตามระเบียบ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการพานักเรียนนักศึกษาไปนอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548

ท้ังนี้ ตั้งแตวันท่ี 25 มีนาคม พ.ศ. 2551 เปนตนไป

สั่ง  ณ  วันท่ี 21 เมษายน พ.ศ. 2551

จรวยพร ธรณินทร
(นางจรวยพร ธรณินทร)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ท่ี 895/2551

เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินอุดหนุนของสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบ
และการศึกษาตามอัธยาศัย

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

โดยท่ีเปนการสมควรปรับปรุงหลักเกณฑ การเบิกจายเงินอุดหนุนของสํานักงานสงเสริม
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ใหเหมาะสมยิ่งข้ึน

อาศัยอํานาจตามขอ 6 ของระเบียบสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ วาดวยการเบิก
จายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนท่ัวไป พ.ศ. 2548 ประกาศ ณ วันท่ี 19
ธันวาคม 2548 ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จึงใหยกเลิกคําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี
116/2549 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2549 เรื่อง หลักเกณฑการเบิกจายเงินอุดหนุนของสํานักบริหารงาน
การศึกษานอกโรงเรียน และใหกําหนดหลักเกณฑการเบิกจายเงินอุดหนุนการศึกษาข้ันพ้ืนฐานของ
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ดังตอไปนี้

1. คาตอบแทนในลักษณะงบบุคลากรท่ีมีกําหนดจายเปนรายเดือนใหแกครูประจําศูนย
การเรียนชุมชนและครูประจํากลุม

2. คาประกันสังคมในฐานะนายจางตามกฎหมายประกันสังคม
3. เงินเพ่ิมคาครองชีพหรือเงินประเภทอ่ืน ตามท่ีกระทรวงการคลังกําหนด
4. คาตอบแทนบุคลากรท่ีเก่ียวกับการจัดการศึกษาทางไกล
5. คาบริหารจัดการศึกษานอกระบบสําหรับภาคีเครือขาย เหมาจายตามรายหัว ผูเรียน

อัตราตอคนไมเกินวงเงินท่ีไดรับการจัดสรรจากสํานักงบประมาณ โดยจายเปนรายงวดตามเกณฑท่ี
สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยกําหนด โดยใชใบเสร็จรับเงินหรือ
ใบสําคัญรับเงินแลวแตกรณีเปนหลักฐานใบสําคัญคูจายประกอบการเบิกจายเพ่ือใหสํานักงานตรวจ
เงินแผนดินตรวจสอบ

6. คาดําเนินการจัดสอบ
7. คาตอบแทนวิทยากรสอนเสริม
8. คาดําเนินการเก่ียวกับคาสื่อ วัสดุการศึกษาและคาสาธารณูปโภค
9. คาพัฒนาบุคลากรท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน
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10. คาจางเหมาบริการในกรณีมีความจําเปนตองจางเอกชนดําเนินงาน ตามท่ีกระทรวง
การคลังกําหนด และการจายเงินจะจายไดตอเม่ือมีเงินคงเหลือจากคาใชจายในการจัดการเรียนการ
สอนแลว

11. คาตอบแทนคณะกรรมการเทียบโอน
12. คาดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต และหรือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเปน

คาอาหาร คาเชาท่ีพัก คาเชาสถานท่ี คาเชายานพาหนะ ใหกับเอกชนหรือสวนราชการอ่ืนตามท่ี
เรียกเก็บ

13. คาธรรมเนียมการโอนเงินผานธนาคาร ใหกับหนวยงานภาครัฐ และเอกชน
14. คาใชจายอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันท่ี 14 กรกฎาคม  พ.ศ. 2551

จรวยพร  ธรณินทร
(นางจรวยพร  ธรณินทร)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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หมายเหตุ

1. เกณฑนี้ใชกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามโครงการเรียนฟรี เรียนดี 15 ป อยางมี
คุณภาพ ท่ีเบิกจายจากงบเงินอุดหนุน เทานั้น ไมสามารถนําเกณฑนี้ไปใชในการเบิกจายเงินจัด
การศึกษาตอเนื่อง ซึ่งเบิกจายจากงบดําเนินงานได

2. ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เปนผูมีอํานาจในการกําหนดรายการจาย และอัตราการจาย
ไดเองโดยไมตองขอตกลงกับกระทรวงการคลัง

3. การจัดการศึกษาตอเนื่อง เบิกจายจากงบดําเนินงานปกติ จึงตองถือปฏิบัติตามเกณฑ
และอัตราท่ีกระทรวงการคลังกําหนด หรือขอตกลงกับกระทรวงการคลังเพ่ือปฏิบัติเปนอยางอ่ืน

4. คาใชจาย อ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวของกับการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ตามขอ 14 เปนกรอบท่ีใช
การควบคุมการใชเงินอุดหนุนเทานั้น สถานศึกษาและหนวยงานไมสามารถกําหนดรายการจาย และ
อัตราการจายได ตองขออนุมัติปลัดกระทรวงศึกษาธิการเปนรายกรณี เชน การใชเงินจัดหาครุภัณฑ
การปรับปรุงภูมิทัศน การปรับปรุงหรือซอมแซม หรือกอสรางอาคาร ซึ่งไมเก่ียวของกับผูเรียนโดยตรง
ซึ่งตองขออนุมัติปลัดกระทรวงศึกษาธิการหรือผูท่ีปลัดกระทรวงมอบหมาย เปนรายกรณี ปจจุบัน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการยังมิไดมอบอํานาจใหสถานศึกษา หรือสํานักงาน พิจารณากําหนดรายจาย
ไดเอง

5. คาดําเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน กิจกรรมเสริมหลักสูตร ตามขอ 12
ใหจายเปนคาอาหาร คาเชาท่ีพัก คาเชาสถานท่ี คาเชาพาหนะเทานั้น และใหจายใหเอกชน หรือสวน
ราชการอ่ืนตามท่ีเรียกเก็บ มิใหจายกับตัวผูเรียน ฉะนั้น จึงไมมีการจายเบี้ยเลี้ยงเดินทางใหกับ
นักศึกษา คาอาหารวาง และเครื่องดื่ม ตามระเบียบเก่ียวกับการเดินทางไปราชการ เพราะผูเรียนไมใช
ผูปฏิบัติงานใหกับราชการ การพาไปจัดกิจกรรมนอกสถานศึกษาท่ีมีคาใชจายใหดูรายละเอียด ตาม
ระเบียบกระทรวงศึกษาการวาดวยการพานักเรียน นักศึกษาไปศึกษานอกสถานศึกษา พ.ศ. 2548
ยกเวนการจัดกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี หรือยุวกาชาด  ซึ่งมีแนวปฏิบัติตาม พรบ.ลูกเสือ และ
ขอบังคับของคณะลูกเสือแหงชาติไวแลว ระเบียบกระทรวงศึกษาการ วาดวยการพานักเรียนนักศึกษา
จึงไมสามารถใชบังคับกับกิจกรรมลูกเสือ เนตรนารี และยุวกาชาดได
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คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ท่ี 111/2558

เรื่อง  ยกเลิกคําสั่งมอบอํานาจและมอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน
.................................

อนุสนธิ ตามคําสั่งสํานักปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 1997/2555 เรื่อง ยกเลิกคําสั่งมอบ
อํานาจและมอบอํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน ลงวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 นั้น

เพ่ือใหการบริหารราชการมีประสิทธิภาพ และเกิดประโยชนสูงสุด อาศัยอํานาจตามความ
ในมาตรา 45(2) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. 2556 และขอ
9 แหงระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ.2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม จึงใหยกเลิก
คําสั่งสํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ท่ี 1997/2555 เรื่อง ยกเลิกคําสั่งมอบอํานาจและมอบ
อํานาจใหผูอํานวยการสถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน ลงวันท่ี 11 ธันวาคม พ.ศ. 2555 และมอบ
อํานาจใหผูอํานวยการศูนยการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยอําเภอ  ผูอํานวยการศูนย
การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขต  ผูอํานวยการสถาบันการศึกษาทางไกล ปฏิบัติ
ราชการแทน ในเรื่องการจัดหาพัสดุ การจัดทําเอง การเชา การซื้อและการจางจากเงินงบประมาณทุกงบ
เงินนอกงบประมาณดวยวิธีตกลงราคาในวงเงินครั้งหนึ่งไมเกิน 100,000 บาท วิธีสอบราคา วิธี
ประกวดราคา และวิธีพิเศษในวงเงินครั้งหนึ่งไมเกิน 500,000 บาท โดยการดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และฉบับแกไขเพ่ิมเติม หรือใหเปนไปตาม
ระเบียบ คําสั่งท่ีเก่ียวของอยางเครงครัด

อนึ่ง การมอบอํานาจใหปฏิบัติราชการแทนดังกลาว เม่ือผูรับมอบไดดําเนินการ ผลเปน
ประการใดใหรายงานผูมอบอํานาจทราบดวย

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

สั่ง ณ วันท่ี 19 มกราคม  พ.ศ. 2558

สุทธศรี  วงษสมาน
(นางสุทธศรี  วงษสมาน)
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
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ท่ี กค 0421.4/ว37 กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม 6 กทม. 10400

4 กุมภาพันธ 2558

เรื่อง การพัฒนาปรับปรุงระบบ e-GP เพ่ิมเติม เพ่ือรองรับมาตรการเรงรัดเบิกจาย

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการ ผูบัญชาการ
ตํารวจแหงชาติ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหัวหนาหนวยงานอ่ืนของรัฐ

อางถึง 1. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0421.4/ว 77 ลงวันท่ี 22 กุมภาพันธ 2556
2. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0421.4/ว 53 ลงวันท่ี 8 กุมภาพันธ 2556
3. หนังสือกรมบัญชีกลาง ดวนท่ีสุด ท่ี กค 0421.4/ว 26 ลงวันท่ี 23 มกราคม 2556

ตามหนังสือท่ีอางถึง 1-3 กรมบัญชีกลางพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดซื้อจัดจางภาครัฐดวย
อิเล็กทรอนิกส (e-Government Procurement : e-GP) โดยกําหนดใหหนวยงานท่ีตองเบิกจายผาน
ระบบบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส (GFMIS) ตองระบุรหัสงบประมาณ รหัสแหลงของ
เงินและจํานวนเงินงบประมาณท่ีใชในโครงการจัดซื้อจัดจางเพ่ือรองรับมาตรการเรงรัดเบิกจาย และได
ติดตามเรงรัดใหหนวยงานบันทึกขอมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหลงของเงินในระบบe-GP เพ่ือให
ผูบริหารสามารถติดตามสถานะการดําเนินการจัดซื้อจัดจางของหนวยงานในการเรงรัดตามการใชเงิน
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ.2558 ไดเปนรายโครงการ รวมถึงขอใหหนวยงานบันทึก
ขอมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหลงของเงินในระบบ e-GP ใหครบถวนทุกโครงการท้ังโครงการท่ีเบิกจาย
ไปแลวและยังไมไดเบิกจายเงิน นั้น

เนื่องจากรหัสงบประมาณและรหัสแหลงของเงินมีความสําคัญท่ีจะทําใหทราบวารายการใด
เปนงบประมาณรายจายประจําหรือรายจายลงทุน ในการนี้  กรมบัญชีกลางจึงไดพัฒนาระบบ
e-GP เพ่ิมเติมโดยกําหนดเงื่อนไขดังนี้

1. การจัดซื้อจัดจางวิธีสอบราคา วิธีประกวดราคา วิธีประกวดราคาดวยวิธีการทาง
อิเล็กทรอนิกส จางออกแบบโดยวิธี คัดเลือก จางออกแบบโดยวิธี คัดเลือกแบบจํากัดขอกําหนด
จางออกแบบโดยวิธีพิเศษโดยการประกวดแบบ หากไมมีการบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหลงของเงิน
จะไมสามารถประกาศจัดซื้อจัดจางได และไมสามารถดําเนินการข้ันตอนตอไปได
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2. การจางท่ีปรึกษาโดยวิธีคัดเลือก หากไมมีการบันทึกรหัสงบประมาณและรหัสแหลง
ของเงิน เม่ือจัดทําหนังสือเชิญชวนแลวจะไมสามารถดําเนินการข้ันตอนตอไปได

3. การจัดซื้อจัดจางวิธีตกลงราคา วิธีพิเศษ วิธีกรณีพิเศษ จางท่ีปรึกษาโดยวิธีตกลงจาง
ออกแบบโดยวิธีตกลง จางออกแบบวิธีพิเศษโดยการเลือกจาง หากไมมีการบันทึกรหัสงบประมาณและ
รหัสแหลงของเงิน เม่ือจัดทํารายงานขอซื้อขอจางแลวจะไมสามารถดําเนินการข้ันตอนตอไปได

โดยจะเริ่มใชระบบงานดังกลาวตั้งแตวันท่ี 16 กุมภาพันธ 2558 เปนตนไป ท้ังนี้ สามารถ
ดาวนโหลดคูมือแนวทางการบันทึกขอมูลรหัสงบประมาณและรหัสแหลงของเงิน เพ่ือรองรับมาตรการ
เรงรัดเบิกจายท่ีเว็บไซต www.gprocurement.go.th หัวขอดาวนโหลดแนะนํา/คูมือ โปรแกรมสาธิต
และการแกปญหาระบบงาน e-GP

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ และแจงเจาหนาท่ีท่ีเก่ียวของดําเนินการตอไปดวย

สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
กลุมงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส
โทร 0 2127 7000 ตอ 6959 โทรสาร 0 2127 7185-6
e-mail : opm@cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

ชุณหจิต สังขใหม
(นางสาวชุณหจิต สังขใหม)

รองอธิบดี รักษาการในตําแหนง
ท่ีปรึกษาดานพัฒนาระบบการเงินการคลัง
ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง
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ที่ กค 0421.4/ ว179 กรมบัญชีกลาง
ถนนพระราม 6 กทม. 10400

14 พฤษภาคม 2556

เร่ือง แนวทางการเปดเผยราคากลางของทางราชการ

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี ผูวาราชการจังหวัด อธิการบดี เลขาธิการ ผูอํานวยการ ผูบัญชาการตาํรวจ
แหงชาติ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน และหนวยงานอ่ืนของรัฐ

อางถึง 1. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 22 ลงวันที่ 8 มีนาคม 2556
2. หนังสือกระทรวงการคลัง ดวนที่สุด ที่ กค 0421.3/ว 90 ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2555

ตามที่คณะรัฐมนตรีไดมีมติเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ 2556 เห็นชอบตามแนวทางหลักเกณฑ
และวิธีปฏิบัติในการเปดเผยราคากลาง ตามที่กระทรวงการคลังเสนอ เพื่อกําหนดใหสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ
หนวยงานอ่ืนของรัฐ รวมถึงองคกรปกครองสวนทองถ่ินถือปฏิบัติแนวทางการเปดเผยราคากลางงานกอสราง
และการจัดซื้อจัดจางประเภทอ่ืนที่มิใชงานกอสรางของทางราชการตามแนวทางที่กระทรวงการคลังกําหนด
และในการเปดเผยราคากลางดังกลาว ใหประกาศราคากลางและรายละเอียดการคํานวณราคากลางไวในเว็บ
ไซดของหนวยงานและเว็บไซดของศูนยขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ www.gprocurement.go.th ของ
กรมบัญชีกลาง ทั้งนี้ หากหนวยงานใดมีความพรอมใหดําเนินการทันที สวนหนวยงานใดที่ยังไมมีความพรอม
ใหดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน 180 วันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ เพื่อใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 103/8
วรรคหนึ่ง ซึ่งแกไขเพิ่มเติม โดยพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการ
ทุจริต (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 นั้น

กรมบัญชีกลางขอเรียนวา ไดพัฒนาระบบ e-GPเพิ่มเติมใหหนวยงานของรัฐสามารถประกาศ
ราคากลางเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจางประเภทอ่ืนที่มิใชงานกอสราง ในเว็บไซดศูนยขอมูลการจัดซื้อจัดจาง
ภาครัฐ www.gprocurement.go.th ตามมติคณะรัฐมนตรีดังกลาว โดยเร่ิมใชงานตั้งแตวันที่ 15 พฤษภาคม
2556 เปนตนไป เมื่อหนวยงานใดมีความพรอมใหประกาศราคากลางไดทันที และเมื่อครบกําหนดภายใน
180 วันนับแตวันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบ ทุกหนวยงานตองประกาศราคากลางดังกลาวในระบบ e-GP

สําหรับการเปดเผยขอมูลราคากลางที่เว็บไซดศูนยขอมูลการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ ใหปฏิบัติตาม
คูมือการเปดเผยขอมูลราคากลางในระบบ e-GP ซึ่งสามารถดาวนโหลดไดที่เว็บไซด www.gprocurement.
go.th หัวขอ ดาวนโหลดแนะนํา ขอยอย “คูมือ โปรแกรมสาธิต และการแกปญหาระบบงาน e-GP”และ
หากมีขอสงสัยโปรดติดตอ คุณพจนีย นันทิวัฒนกุล คุณมริษฎา  ภูขวัญทอง โทร. 0-2127-7000 ตอ 6959
หรือ 6956



คูมือผูปฏิบัติงานดานพัสดุ สําหรับ กศน.อําเภอ/เขต - 190

-2-

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจงใหหนวยงานในสังกัดและเจาหนาที่ที่เก่ียวของถือปฏิบัติ
ตอไป

ขอแสดงความนับถือ

สํานักมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางภาครัฐ
กลุมงานมาตรฐานการจัดซื้อจัดจางดวยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส
โทร. 0 2127 7000 ตอ 6959
โทรสาร 0 2127 7185-6
e-mail address opm@cgd.go.th

ชุณหจิต  สังขใหม

(นางสาวชุณหจิต  สงัขใหม)
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน

อธิบดีกรมบัญชีกลาง
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ท่ี  ศธ.0210.118/3554 สํานักงาน กศน.
สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. 10300

9 กรกฎาคม 2557

เรื่อง การกําหนดราคาอางอิงในการจัดหาหนังสือแบบเรียน

เรียน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด/กทม.

สิ่งท่ีสงมาดวย ประกาศ จํานวน 1 ฉบับ

ดวยในปจจุบันการจัดหาท้ังการซื้อหรือการจางพิมพหนังสือแบบเรียนท่ีใชในสถานศึกษาในสังกัด
สํานักงาน กศน.ทุกแหง ท่ีใชเปนหนังสือแบบเรียนตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ัน
พ้ืนฐาน พุทธศักราช 2551 ไมเปนไปตามท่ีระเบียบกฎหมายกําหนด กลาวคือ

1. มีการจัดหาหนังสือโดยวิธีการ จัดซื้อหรือจัดจางพิมพในราคาท่ีแพงเกินจริง จากราคา
หนังสือแบบเรียนท่ีขาย หรือจางพิมพในทองตลาดท่ัวไป

2. ราคาซื้อหรือจางพิมพ ของแตละแหงราคาแตกตางกันเปนอยางมาก
3. วิธีการท่ีจัดหาท้ังการซื้อหรือการจางพิมพ สถานศึกษาไดเลือกใชวิธีการท่ีมิไดมีการ

แขงขันราคาอยางเปนธรรมและเอ้ือประโยชนใหกับบริษัทบางบริษัท  ซึ่งเปนการไมปฏิบัติตามระเบียบ
สํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแกไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ

สํานักงาน กศน.จึงขอใหสํานักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด/กทม. แจงไปยังสถานศึกษาในสังกัด
ทุกแหง ท่ีมีการจัดหาหนังสือแบบเรียนท้ังวิธีจัดซื้อหรือจัดจางพิมพ โดยในการซื้อหรือจางพิมพในการ
กําหนดใหยึดถือตามประกาศ กําหนดราคาอางอิงในการจัดหาหนังสือแบบเรียน ท่ีสงมาพรอมนี้อยาง
เครงครัด สวนวิธีการก็ใหดําเนินการตามระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 อยาง
เครงครัด เชนกัน ถาสถานศึกษาใดไมดําเนินการใหเปนไปตามนี้ อาจถูกดําเนินการทางวินัยได

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและดําเนินการ
ขอแสดงความนับถือ
ประเสริฐ บุญเรือง

(นายประเสริฐ บุญเรือง)
เลขาธิการ กศน.

กลุมการเจาหนาท่ี
โทร 0 2280 2926
โทรสาร 0 2628 7798
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ประกาศ สํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
เรื่อง กําหนดราคาอางอิงในการจัดซื้อจัดจางพิมพหนังสือแบบเรียนท่ีใชในสถานศึกษาใน

สังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
................................................

เพ่ือเปนการรักษาประโยชนของทางราชการและเพ่ือใหการจําหนายหนังสือเรียนท้ังการซื้อ
หรือการจางพิมพ เปนไปในราคาท่ีเปนจริงตามราคาทองตลาด โดยไมใหผูขายหรือผูรับจางพิมพแตละ
แหงกําหนดราคาสูง และแตกตางกันเกินความจริงของราคาหนังสือแบบเรียนท่ีมีขาย

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 14 แหงพระราชบัญญัติสงเสริมการศึกษานอกระบบและ
การศึกษาตามอัธยาศัย พ.ศ. 2551 เลขาธิการสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษา
ตามอัธยาศัย จึงออกประกาศกําหนดราคาอางอิงในการจัดซื้อจัดจางพิมพหนังสือแบบเรียนท่ีใชใน
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานสงเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยใหใชราคา
ตามบัญชรีายละเอียดแนบทาย ประกาศนี้ ตั้งแตปการศึกษา 2557 เปนตนไป

ประกาศ ณ วันท่ี 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

ประเสริฐ บุญเรือง
(นายประเสริฐ บุญเรือง)

เลขาธิการ กศน.
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บัญชีแนบทายประกาศ
กําหนดราคาอางอิงในการจัดซื้อ จัดจางพิมพหนังสือแบบเรียนท่ีใชในสถานศึกษาสังกัด สํานักงาน กศน.

วิชา
ระดับประถมศึกษา

จัดซื้อ
ราคาไมเกินเลมละ

จัดจาง ราคาไมเกินเลมละ
กระดาษบรุฟ กระดาษปอนด

1. ทักษะการเรียนรู 110 85 89
2. ภาษาไทย 120 71 74
3. ภาษาอังกฤษ 130 123 130
4. คณิตศาสตร 130 123 130
5. วิทยาศาสตร 120 113 120
6. ชองทางการเขาสูอาชีพ 80 67 70
7. ทักษะการประกอบอาชีพ 90 67 70
8. พัฒนาอาชีพใหมีอยูมีกิน 65 47 49
9. เศรษฐกิจพอเพียง 55 44 45
10. สุขศึกษา 125 89 93
11. ศิลปศึกษา 98 82 85
12. สังคมศึกษา 120 63 66
13. ศาสนา และหนาท่ีพลเมือง 75 51 53
14. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 45 40 41
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บัญชีแนบทายประกาศ
กําหนดราคาอางอิงในการจัดซื้อ จัดจางพิมพหนังสือแบบเรียนท่ีใชในสถานศึกษาสังกัด สํานักงาน กศน.

วิชา
ระดับมัธยมศึกษาตอนตน

จัดซื้อ
ราคาไมเกินเลมละ

จัดจาง ราคาไมเกินเลมละ
กระดาษบรุฟ กระดาษปอนด

1. ทักษะการเรียนรู 145 116 121
2. ภาษาไทย 145 130 137
3. ภาษาอังกฤษ 100 94 100
4. คณิตศาสตร 170 157 165
5. วิทยาศาสตร 160 150 160
6. ชองทางการเขาสูอาชีพ 80 74 77
7. ทักษะการพัฒนาอาชีพ 110 74 77
8. พัฒนาอาชีพใหมีความเข็มแข็ง 80 51 53
9. เศรษฐกิจพอเพียง 70 54 57
10. สุขศึกษา 150 105 110
11. ศิลปศึกษา 110 85 89
12. สังคมศึกษา 135 98 102
13. ศาสนา และหนาท่ีพลเมือง 120 98 102
14. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 85 54 57
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บัญชีแนบทายประกาศ
กําหนดราคาอางอิงในการจัดซื้อ จัดจางพิมพหนังสือแบบเรียนท่ีใชในสถานศึกษาสังกัด สํานักงาน กศน.

วิชา
ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย

จัดซื้อ
ราคาไมเกินเลมละ

จัดจาง ราคาไมเกินเลมละ
กระดาษบรุฟ กระดาษปอนด

1. ทักษะการเรียนรู 140 132 140
2. ภาษาไทย 170 101 106
3. ภาษาอังกฤษ 175 163 175
4. คณิตศาสตร 170 139 146
5. วิทยาศาสตร 160 151 160
6. ชองทางการขยายอาชีพ 80 71 74
7. ทักษะการขยายอาชีพ 100 96 100
8. พัฒนาอาชีพใหมีความม่ันคง 85 54 57
9. เศรษฐกิจพอเพียง 80 54 57
10. สุขศึกษา 125 98 102
11. ศิลปศึกษา 125 71 74
12. สังคมศึกษา 165 147 154
13. ศาสนา และหนาท่ีพลเมือง 120 78 81
14. การพัฒนาตนเอง ชุมชน สังคม 85 67 70
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ดวนท่ีสุด
ที่  ศธ.0210.04/475 สํานักงาน กศน.

สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
กทม. 10300

2 กุมภาพันธ 2558

เร่ือง กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน

เรียน ผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัดทุกจังหวัด/กทม.และผูอํานวยการศูนยฝกและพัฒนาอาชีพ
ราษฎรไทยบริเวณชายแดนทุกแหง

อางถึง หนังสือสาํนักงาน กศน.ที่ ศธ.0210.04/214 ลงวันที่ 14 มกราคม 2556

สิ่งที่สงมาดวย กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบ
ระดับการศึกษาข้ันพืน้ฐาน สาํนกังาน กศน.จํานวน 1 ชุด

ตามหนังสือที่อางถึง สํานักงาน กศน.ไดสงกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามนโยบาย
การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงาน กศน. เพื่อใหสถานศึกษาไดใชเปนแนวทางในการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ความละเอียดแจงแลวนั้น

เพื่อใหการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนฯ สามารถสนองความตองการของผูเรียนไดอยาง
ถูกตองเหมาะสม สํานักงาน กศน. ไดเพิ่มเติมกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดานกิจกรรมพัฒนา
ทักษะชีวิต ในขอที่ 2.2.5 คือ การสรางหลักประกันความมั่นคงในชีวิตและทรัพยสินใหกับตนเองและครอบครัว
และสิทธิประโยชนดานการประกันภัย เพื่อใหสอดคลองกับนโยบายการสงเสริมใหประชาชนไดรับการศึกษาอยาง
ทั่วถึงและตอเนื่องตลอดชีวิต โดยเฉพาะความรูและทักษะที่จําเปนตอการดํารงชีวิตของประชาชน ในการสงเสริม
ความรูและสิทธิประโยชนดานการประกันภัยใหกับนักศึกษา กศน. ในแนวทางที่ถูกตอง เหมาะสม

สํานักงาน กศน. จึงขอสงกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามนโยบายการจัดการศึกษา
นอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน สํานักงาน กศน.ที่ไดเพิ่มเติมแลวนี้ เพื่อใหสถานศึกษาไดใชเปนแนวทางใน
การจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนตอไป และขอความรวมมือจากทานแจงใหสถานศึกษาในสังกัดไดทราบและ
ปฏิบัติตอไป รายละเอียดดังแนบ โดยสามารถดาวนโหลดไดทางเว็บไซดสํานักงาน กศน. www.nfe.go.th และ
ขอใหหนวยงาน/สถานศึกษา รายงานผลการดําเนินงานใหสํานักงาน กศน.ทราบทุกภาคเรียนดวย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดําเนินการตอไป

ขอแสดงความนับถือ

ดิศกุล  เกษมสวัสดิ์
กลุมการเจาหนาท่ี (นายดิศกุล  เกษมสวัสดิ์)
โทร 0 2280 2926 รองเลขาธิการ กศน. รักษาราชการแทน
โทรสาร 0 2628 7798 เลขาธิการ กศน.
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กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน
ตามนโยบายการจัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพื้นฐาน

สํานักงาน กศน.
(เอกสารแนบทายหนังสือ สํานักงาน กศน. ดวนท่ีสุด ท่ี 0210.04/475 ลงวันท่ี 2 กุมภาพันธ 2558)

-----------------------------
1. หลักการ

ตามท่ีรัฐบาลมีนโยบายดานการศึกษา  เพ่ือสรางโอกาสทางการศึกษาและกระจายโอกาส
ทางการศึกษาในสังคมไทย โดยคํานึงถึงการสรางความเสมอภาค  ความเปนธรรมใหเกิดข้ึนแก
ประชากรทุกกลุม รวมถึงผูยากไร ผูดอยโอกาส ผูพิการ ผูบกพรองทางกาย/ทางการเรียนรู ชนกลุม
นอย โดยสนับสนุนการจัดการศึกษาตามวัยและพัฒนาการอยางมีคุณภาพตั้งแตกอนวัยเรียนจนจบ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน และการจัดการศึกษาชุมชนเพ่ือมุงใหเกิดสังคมแหงการเรียนรูและการศึกษา
ตลอดชีวิตนั้น

สํานักงาน กศน. ไดกําหนดนโยบายดาน  การจัดการศึกษานอกระบบ แผนงานสนับสนุน
การจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โดยสนับสนุน 1) คาเลาเรียน 2) คาหนังสือเรียน 3) คาจัดกิจกรรม
พัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางท่ัวถึง เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการรับการศึกษาท่ีมีคุณภาพโดยไมเสียคาใชจาย

เพ่ือใหการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ดําเนินการตามนโยบายดังกลาวอยางมี
ประสิทธิภาพ  สํานักงาน กศน.จึงกําหนดกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  ตามนโยบายการ
จัดการศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน กศน. ซึ่งเปนกิจกรรมท่ีใหสถานศึกษาจัด
เพ่ิมเติมจากการเรียนปกติ  ใหกับนักศึกษา กศน.ตามหลักสูตรการศึกษานอกระบบข้ันพ้ืนฐาน

2. กรอบการจัดกิจกรรมเพือ่พัฒนาคุณภาพผูเรียน
เพ่ือใหสถานศึกษาไดจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน เปนไปในแนวทางเดียวกันอยางมี

ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  เกิดความคุมคา  ประหยัด เกิดประโยชนตอผูเรียนและทางราชการสูงสุด
สํานักงาน กศน. จึงไดกําหนดกรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรยีน  จํานวน 9 กิจกรรม ดังนี้

2.1 กิจกรรมพัฒนาวิชาการ
เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาใหผูเรียนมีพ้ืนฐานความรูเพียงพอกับการศึกษาในแตละระดับ

และพัฒนาผูเรียนใหมีความรู  ความสามารถทางดานวิชาการเพ่ิมมากข้ึนในรายวิชาตามหลักสูตร
สถานศึกษา ไดแก ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ คณิตศาสตร วิทยาศาสตร หรือวิชาอ่ืนๆ ตามความ
ตองการของนักศึกษา กศน.โดยมีรูปแบบการดําเนินงาน  ดังนี้

2.1.1 วิทยากรหรือผูสอน  ควรเปนผู ท่ีมีความรูหรือประสบการณในการสอนวิชานั้นๆ
โดยตรง ซึ่งอาจจะเปนบุคคลภายนอก  หรือ ครู กศน. ไดตามความเหมาะสม
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2.1.2 จํานวนนักศึกษา กศน. ท่ีรวมกิจกรรม  ใหอยูในดุลยพินิจของผูบริหารสถานศึกษา

2.2 กิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิต
เปนการจัดกิจกรรมเสริมเพ่ิมเติมจากการเรียน ปกติในสาระทักษะการดําเนินชีวิต หลักสูตร

การศึกษานอกระบบระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน เนื่องจากสังคมปจจุบันมีการเปลี่ยนแปลงอยาง
รวดเร็วท้ังดานเศรษฐกิจ สังคมขาวสารขอมูล และเทคโนโลยี มีการแขงขันและความขัดแยงมากข้ึน
จึงมีความจําเปนท่ีสถานศึกษาตองจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะชีวิตใหกับ นักศึกษา กศน. โดยมี
วัตถุประสงคหลัก คือ  เพ่ือใหมีความรู ความเขาใจ มีเจตคติ คานิยมท่ีถูกตอง และมีทักษะ หรือ
ความสามารถพ้ืนฐานท่ีจําเปนในการเผชิญปญหาท่ีเกิดข้ึนในชีวิต เชน ปญหายาเสพติด การตั้งครรภ
ไมพึงประสงค เพศสัมพันธ ทะเลาะวิวาท ครอบครัวแตกแยก  ความรุนแรง  ภัยพิบัติ ความเครียด
ฯลฯ  รวมท้ังมีคุณสมบัติท่ีพึงประสงคในการอยูรวมกับผูอ่ืนในสังคมไดอยางมีความสุข และสามารถ
นําความรูจากการเขารวมกิจกรรมไปปรับใชในชีวิตประจําวันไดอยางเหมาะสม

ทักษะชีวิต 10 ประการ (ขององคการอนามัยโลก) ท่ีนักศึกษา กศน.ทุกคนจําเปนตองมี คือ
1) ทักษะการตัดสินใจ 2) ทักษะการแกปญหา 3) ทักษะการคิดสรางสรรค 4) ทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณ 5) ทักษะการสื่อสารอยางมีประสิทธิภาพ 6) ทักษะการสรางสัมพันธภาพกับผูอ่ืน 7)
ทักษะการตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเอง 8) ทักษะการเขาใจผูอ่ืน 9) ทักษะการจัดการกับ
อารมณ 10) ทักษะการจัดการกับความเครียด

สําหรับเนื้อหาท่ีสถานศึกษาจะนํามาใชในการฝกทักษะชีวิตใหกับนักศึกษา กศน.จะมาจาก
ประเด็นปญหาท่ีเกิดข้ึนกับตนเอง ครอบครัว ชุมชน สังคม  โดยขอบขายเนื้อหาท่ีเปนจุดเนน
8 เรื่อง  คือ

2.2.1 ทักษะชีวิตเพ่ือสรางภูมิคุมกันและปองกันยาเสพติด  เชน  จดักิจกรรมการเรียนรูเพ่ือ
ฝกทักษะการคิดวิเคราะหพิษภัยของยาเสพติด เหลา บุหรี่ /ถาใชยาเสพติดจะเกิดอะไรข้ึนกับตนเอง
และคนในครอบครัว/ ฝกกระบวนการตัดสินใจแกปญหาในสถานการณเสี่ยงท่ีจะเขาไปเก่ียวของกับยา
เสพติด/พอแมจะทําอยางไรเม่ือลูกติดยา ฯลฯ

2.2.2 ทักษะชีวิตเพ่ือสงเสริมการเรียนรูเพศศึกษาแกปญหาเอดส เชน จัดกิจกรรมการ
เรียนรูเพ่ือฝกทักษะการคิดอยางวิเคราะหถึงโอกาสเสี่ยงท่ีอาจมีเพศสัมพันธท่ีไมพรอมและผลกระทบ
ท่ีจะตามมา/ฝกทักษะการเจรจาตอรองเพ่ือปองกันตนเองจากการถูกลวงละเมิดทางเพศและวิธีการขอ
ความชวยเหลือ ฯลฯ

2.2.3 ทักษะชีวิตเพ่ือสงเสริมคุณธรรม คานิยม และคุณลักษณะท่ีพึงประสงค เชน
จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะการปฏิเสธและหาทางออกเม่ือถูกชักชวนไปเก่ียวของกับอบายมุข/
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ฝกทักษะการสื่อสารและสรางสัมพันธภาพ ในเรื่องความเสียสละ มีเมตตากรุณา ใหอภัย / สรางความ
ตระหนักในเรื่องความขยัน ประหยัด ซื่อสัตย มีวินัย สะอาด สุภาพ สามัคคี มีน้ําใจ ฯลฯ

2.2.4 ทักษะชีวิตเพ่ือสงเสริมการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม  เชน
จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะการคิดวิเคราะหเรื่องการใชทรัพยากรและพลังงานอยางประหยัด
เพ่ือลดภาวะโลกรอน / กระบวนการตัดสินใจและแกไขปญหาเม่ือพลังงานขาดแคลน ฯลฯ

2.2.5 ทักษะชีวิตเพ่ือสงเสริมความปลอดภัยในชีวิตและทรัพยสิน / การสรางหลักประกัน
ความม่ันคงในชีวิตและทรัพยสินใหกับตนเองและครอบครัว เชน จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะ
การคิดวิเคราะหเรื่องโอกาสเสี่ยงท่ีทําใหเกิดภัยอันตรายตางๆ ท้ังอุบัติเหตุ ภัยธรรมชาติ กอการราย ถูก
ทํารายรางกาย  ถูกลอลวง การถูกละเมิดสิทธิ / ฝกทักษะการสื่อสารเพ่ือเตือนภัย  แจงเหตุราย  การ
ขอความชวยเหลือ การอพยพ / ฝกทักษะการจัดการความเครียดเม่ือประสบภัยพิบัติ / สิทธิประโยชน
ดานการประกันภัย

2.2.6 ทักษะชีวิตเพ่ือสงเสริมสุขภาพกาย-จิต  เชน จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะการ
ตระหนักรูและเห็นคุณคาในตนเองโดยสํารวจพฤติกรรมในชีวิตประจําวันท่ีเปนการสงเสริมหรือทําลาย
สุขภาพของตนเอง/ การวิเคราะหขอดี ขอเสียเพ่ือหาทางเลือกท่ีเหมาะสมในการดูแลสุขภาพตนเอง
ฯลฯ

2.2.7 ทักษะชีวิตเพ่ือสงเสริมประชาธิปไตยและความเปนพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  เชน  จัดกิจกรรมการเรียนรูเพ่ือฝกทักษะการคิดอยางมี
วิจารณญาณเรื่องสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ  การมีสวนรวมทางการเมืองของ
ประชาชน / ฝกการคิดวิเคราะหเพ่ือแกปญหาชุมชนดวยวิถีทางประชาธิปไตย การตรวจสอบ การ
เลือกตั้งเพ่ือใหไดผูแทนท่ีสามารถทําคุณประโยชนใหชุมชน สังคมไดอยางมีเหตุผลและอิสระ ฯลฯ

2.2.8 ทักษะชีวิตอ่ืนๆ  โดยสถานศึกษาสามารถเพ่ิมเติมเนื้อหาอ่ืนๆ  ไดตามความตองการ
และความสนใจของ นักศึกษา กศน.

2.3 กิจกรรมเพื่อพัฒนาความรูความสามารถดานเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)
เปนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรูและทักษะในการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ (ICT)

และพระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ระบบการเรียน
แบบอิเล็กทรอนิกส การแสวงหาความรูหรือเขาถึงขอมูลและขาวสารอยางรูเทาทัน  โดยกําหนด
แนวทางใหสถานศึกษาดําเนินการ ดังนี้

2.3.1 จัดการเรียนการสอนหลักสูตรคอมพิวเตอร พ้ืนฐาน และสาระสํ าคัญของ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 ใหกับกลุมเปาหมายท่ียัง
ไมมีความรูตามหลักสูตรคอมพิวเตอรพ้ืนฐาน และจะจบหลักสูตร กศน. ข้ันพ้ืนฐานทุกระดับ
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2.3.2 จัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรคอมพิวเตอร พ้ืนฐาน และสาระสําคัญของ
พระราชบัญญัติวาดวยการกระทําความผิดเก่ียวกับคอมพิวเตอร พ.ศ.2550 หรือเทียบโอนความรู
โดย

1) เทียบโอนความรู โดยการทดสอบเพ่ือประเมินความรู สําหรับผูท่ีมีความรูอยูแลว
2) จัดการเรียนการสอนเอง
3) จัดการเรียนการสอนรวมกับเครือขาย

2.3.3 ระยะเวลาจัดการเรียนการสอน  ไมนอยกวา 40 ชั่วโมง  หรือเทียบเทา

2.4 กิจกรรมเพื่อเตรียมความพรอมสูประชาคมอาเซียน
เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือเตรียมความพรอมใหกับผูเรียน ในการเขาสูประชาคมอาเซียน

ในป พ.ศ. 2558 ในดานการศึกษา เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ความม่ันคง และการเมือง
ประกอบดวยกิจกรรมตางๆ  ดังนี้

2.4.1 กิจกรรมรูจักประชาคมอาเซียน ความเปนมา ชื่อประเทศอยางเปนทางการ  ท่ีตั้ง
และอาณาเขต ฯลฯ

2.4.2 กิจกรรมพัฒนาการศึกษา  การเรียนภาษาเพ่ือการสื่อสาร  เชนภาษาอังกฤษ  จีน
มาเลย  ตากาล็อก (ฟลิปปนส) อินโดนีเซีย  พมา  เวียดนาม  เขมร  และลาว

2.4.3 กิจกรรมสงเสริมความรูดานเศรษฐกิจ การคา การลงทุน  อุตสาหกรรม  แรงงาน
สินคาสงออกและนําเขาจากประเทศไทย  ทรัพยากร  การคมนาคม  แหลงทองเท่ียว  ฯลฯ

2.4.4 กิจกรรมสงเสริมความรูดานสังคม  ชาติพันธุ  ศิลปและวัฒนธรรม  ประเพณี ศาสนา
ความเชื่อ ฯลฯ

2.4.5 กิจกรรมสงเสริมความรูดานความม่ังคงและปญหาขอพิพาท/ผลประโยชนกับ
ประเทศไทย

2.4.6 กิจกรรมสงเสริมความรูดานการเมืองการปกครอง  ไดแก  ประชาธิปไตย  สังคมนิยม
สมบูรณาญาสิทธิราชย และเผด็จการ

2.5 กิจกรรมท่ีแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย
เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียน ไดแสดงออกถึงความจงรักภักดี

ตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  มีความภาคภูมิใจในความเปนคนไทย รักชาติและรักอธิปไตยของ
ไทย  ทะนุบํารุงและปฏิบัติตามหลักธรรมทางศาสนาท่ีนับถือ การสงเสริมโครงการอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ การเทิดทูนและปกปองสถาบันพระมหากษัตริยและพระบรมวงศานุวงศ
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2.6 กิจกรรมการเรียนรูดานเศรษฐกิจพอเพียง
เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนใหมีความรู ความเขาใจ  เรื่องปรัชญาของเศรษฐกิจ

พอเพียง  ความพอประมาณ  ความมีเหตุผล  การมีภูมิคุมกันในตัวท่ีดี  โดยอาศัยความรอบรู  และ
ระมัดระวัง  ในการนําความรูมาใชในการวางแผนดําเนินงาน  และมีสํานึกในคุณธรรม  ซื่อสัตย
สุจริต  มีความขยันหม่ันเพียร  มานะอดทน  ใชสติและปญญาในการดํารงชีวิตดวยความรอบครอบ
โดยสามารถนํามาประยุกตใหเกิดผลในทางปฏิบัติในการดํารงชีวิตประจําวันท้ังตอตนเอง  ครอบครัว
และชุมชน  ไดอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

2.7 กิจกรรมลูกเสือ  และกิจกรรมอาสายุวกาชาด
เปนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาและสงเสริมสนับสนุนใหผูเรียนเปนผูท่ีมีจิตอาสา  มีความเสียสละใน

การชวยเหลือผูอ่ืน  สังคมและชุมชน  โดยดําเนินการรวมกับสํานักงานลูกเสือแหงชาติ
สํานักกิจการลูกเสือและยุวกาชาด  กระทรวงศึกษาธิการ  สโมสรลูกเสือ  และสํานักงานยุวกาชาด
สภากาชาดไทย

2.7.1 การเปดกองลูกเสือ กศน. และการจัดกิจกรรมลูกเสือ  ใหเปนไปตามเกณฑการ
ประเมินคุณภาพของสํานักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา

2.7.2 การจัดตั้งชมรมอาสายุวกาชาด และการจัดกิจกรรมบําเพ็ญประโยชน ตามนโยบาย
ดานกิจกรรมอาสายุวกาชาด สํานักงาน กศน.

2.8 กิจกรรมดานกีฬา และสงเสริมสุขภาพ
เปนการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนไดมีโอกาสออกกําลังกายและเลนกีฬาเพ่ือสุขภาพ

พลานามัยท่ีดี สรางนิสัยความมีน้ําใจเปนนักกีฬาและใชเวลาวางใหเปนประโยชน เปนการสรางความรัก
ความสามัคคีในหมูคณะ  ใหรูจักรูแพ  รูชนะ  รูอภัย  และเปนการสรางสัมพันธภาพอันดีระหวางนักศึกษา
กศน. ครู กศน. บุคลากรทางการศึกษา  พนักงานราชการ  ขาราชการพลเรือน  ครู  และผูบริหาร
หนวยงาน/สถานศึกษา

2.9 กิจกรรมเสริมสรางความสามารถพิเศษ
เปนกิจกรรมเพ่ือพัฒนาผูเรียนท่ีมีความสามารถพิเศษ  หรือมีพรสวรรคในดานตางๆ  ใหมี

โอกาสและกลาแสดงออกถึงทักษะ  ความรู  ความสามารถ  ความคิดสรางสรรค  และจินตนาการ  ใน
แนวทางท่ีถูกตอง เหมาะสม และพัฒนาความสามารถพิเศษหรือพรสวรรคนี้ไปใชประโยชนตอการ
ตนเอง  และสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตลอดชีวิต  ของสํานักงาน กศน. ตอไป



คูมือผูปฏิบัติงานดานพัสดุ สําหรับ กศน.อําเภอ/เขต - 202

-7-

3. รูปแบบของกิจกรรม
3.1 แบบการจัดคายวิชาการ คายกิจกรรม  ท้ังคายไป – กลับ  และคายคางคืน
3.2 แบบชั้นเรียน  โดยครู กศน. หรือวิทยากรท่ีมีความรูหรือประสบการณในการสอนวิชานั้นๆ

เปนผูจัดกิจกรรมหรือรวมกับเครือขาย
3.3 แบบศึกษาดูงาน  ในพ้ืนท่ีใกลเคียงหรือภายในจังหวัด/ภาคเดียวกัน กรณีออกนอกพ้ืนท่ี

ใหขอความเห็นชอบจากผูอํานวยการสํานักงาน กศน.จังหวัด/กทม.
3.4 อ่ืนๆ โดยใหพิจารณารูปแบบของกิจกรรมขอท่ี 3.1 – 3.3 กอน แลวจึงดําเนินการในขอ 3.4

4. งบประมาณ
งบประมาณในแผนงานสนับสนุนการจัดการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  โครงการสนับสนุนคาใชจายใน

การจัดการศึกษานอกระบบตั้งแตอนุบาลจนจบการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุน  ในการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน  มีรายละเอียด  ดังนี้

4.1 ระดับประถมศึกษา คนละ 140 บาท ตอภาคเรียน (280 บาท/ป)
4.2 ระดับมัธยมศึกษาตอนตน คนละ 290 บาท ตอภาคเรียน (580 บาท/ป)
4.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย คนละ 290 บาท ตอภาคเรียน (580 บาท/ป)
4.4 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ คนละ 530 บาท ตอภาคเรียน (1,060 บาท/ป)
ใหการเบิกจาย  เปนไปตามระเบียบของทางราชการ  ภายในวงเงินรายหัวผูเรียนท่ีเขารวมกิจกรรม

ในภาคเรียนนั้นๆ  โดยยึดหลักประหยัด  ถูกตอง  โปรงใส  พรอมรับการตรวจสอบ และไมให
สถานศึกษาเรียกเก็บเงินคาใชจายเพ่ิมเติมจากผูเรียนอีก

5. เง่ือนไขของการดําเนินงาน
5.1 ผูรับบริการตองเปนนักศึกษา กศน. ที่ลงทะเบียนเรียนในหลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ข้ันพ้ืนฐาน ในภาคเรียนนั้นๆ
5.2 ใหสถานศึกษา สังกัดสํานักงาน กศน. จัดทําแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนฯ

เปนรายภาคเรียน ตามกรอบการจัดกิจกรรมเพ่ือพัฒนาคุณภาพผูเรียนฯ โดยมุงใหเกิดประโยชนสูงสุด
ในการพัฒนาคุณภาพผูเรียนอยางมีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพ่ือขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
สถานศึกษา ผูแทนองคกรนักศึกษา กศน. ผูแทนครูและผูบริหารสถานศึกษา กอนเปดภาคเรียนของทุก
ภาคเรียน

5.3 ใหสถานศึกษา  จัดสงแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนฯ  ท่ีไดรับความเห็นชอบแลว
ใหสํานักงาน กศน. จังหวัด/กทม. เพ่ือประกอบการจัดสรรเงินงบประมาณ



คูมือผูปฏิบัติงานดานพัสดุ สําหรับ กศน.อําเภอ/เขต - 203

-8-

5.4 ใหสถานศึกษา  ดําเนินการตามแผนการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนฯ  พรอมเบิก
จายเงินตามระเบียบท่ีกําหนด  ใหแลวเสร็จภายในแตละภาคเรียน และรายงานผลใหสํานักงาน กศน.
จังหวัด/กทม.

5.5 ใหสํานักงาน กศน. จังหวัดทุกจังหวัด/กทม. มีการนิเทศติดตาม ตรวจสอบประเมินผลการจัด
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียนฯ  และรายงาน ใหสํานักงาน กศน. ภายใน 30 วัน หลังปดภาคเรียน ทุก
ภาคเรียน

5.6 ใหใช “กรอบการจัดกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผูเรียน ตามนโยบายการจัดการศึกษานอก
ระบบ ระดับการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงาน กศน.” ตั้งแตภาคเรยีนท่ี 2/2557 เปนตนไป

------------------------
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คณะผูจัดทํา

ที่ปรึกษา นายการุณ สกุลประดิษฐ เลขาธิการ กศน.
นางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม ผูอํานวยการกลุมการคลัง สํานกังาน กศน.
นายประเสริฐ หอมดี ผูอํานวยการ สถาบนั กศน.ภาคเหนือ
นางสาววราภรณ นันทสุคนธ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงาน กศน.
นางนาถยา ผิวมั่นกิจ รองผูอํานวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ

ผูจัดทํา นางสาวเสรี คงเนียม ครู ชํานาญการ กศน.อําเภอเมืองสุโขทัย
สํานักงาน กศน.จงัหวัดสุโขทัย

นางสุวภี คงดี นักจัดการทั่วไป ชาํนาญการพิเศษ
สํานักงาน กศน.จงัหวัดเชียงใหม

นายพีระชัย มาลินีกุล ครู ชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
นางบุษบา มาลินีกุล ครู ชํานาญการพิเศษ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
นางอุบลรัตน มีโชค ครู ชํานาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
นางลําเจียก สองสีดา ครู ชํานาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
นางกรรณิการ ยศตื้อ ครู ชํานาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
นางวราพรรณ พูลสวัสดิ์ ครู ชํานาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
นางอริสา ประกอบดี ครู สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
นายธนากร หนอแกว ครูผูชวย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
นางวนัเพ็ญ วชิรพันธุ พนักงานพิมพ ส 4 สถาบนั กศน.ภาคเหนือ
นางสาวนัดดา วงคอาสา นักวิชาการพัสดุ สาํนักงาน กศน.จังหวัดเชียงใหม
นางขวัญใจ ตุย นักวิชาการพัสดุ สาํนักงาน กศน.จังหวัดลําปาง
นางทพิยวรรณ เขมะจารี ครูอาสาสมัคร กศน.อําเภอเมืองลําปาง

บรรณาธิการ นางสาวโสมอุษา เลี้ยงถนอม ผูอํานวยการกลุมการคลัง สาํนกังาน กศน.
นางสาววราภรณ นันทสุคนธ หัวหนาหนวยตรวจสอบภายใน สํานักงาน กศน.
นางนาถยา ผิวมั่นกิจ รองผูอํานวยการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
นางอรอัญญญ ธีรกรณพัฒน นักวิชาการพัสดุชาํนาญการ สาํนักงาน กศน.

รูปเลม นางลําเจียก สองสีดา ครู ชํานาญการ สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
ออกแบบปก นายเสถียรพงศ ใจเย็น ครูผูชวย สถาบัน กศน.ภาคเหนือ
เอกสารวิชาการ ลําดับที่ 005/2558
จํานวนพิมพ 450 เลม
พิมพที่ ธนกิจการพิมพ ลาํปาง
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