คำนำ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน โรงเรียนสตรีสิริเกศ มีการบริหารงานตามโครงสร้าง
การบริหารงานโรงเรียน ประกอบด้วย ๘ งาน ได้แก่ งานธุรการ งานการเงินและบัญชี งานพัสดุและสินทรัพย์
งานแผนงานและงบประมาณ งานพั ฒนาระบบประกัน คุณ ภาพในสถานศึ ก ษา งานสารสนเทศโรงเรี ย น
งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา งานสานักงานเลขานุการผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน ได้จัดทาคู่มือปฏิบัติงานกลุ่มบริหารงานงบประมาณ
และแผนงานขึ้ น โดยรวมองค์ ค วามรู้ จ ากกฎหมายและระเบี ย บที่ เ กี่ ย วข้ อ ง ให้ ค รอบคลุ ม กระบวนงาน
รายละเอีย ด ขั้ นตอนการปฏิบั ติ งาน ระยะเวลา ในการดาเนิ นงานของแต่ละงาน ทั้ ง ๘ งาน เพื่ อให้ การ
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน สามารถให้บริการผู้ที่มาติดต่องาน
หรือผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมี ประสิทธิภาพ ทั้งนี้ คู่มือการปฏิบัติง านเล่มนี้ ได้แสดงถึงขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน
ที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การเกิดการทางานแบบมืออาชีพ รวมทั้งแสดงหรือ
เผยแพร่ ใ ห้ กั บ ผู้ รั บ บริ ก าร ทั้ ง หน่ ว ยงานภายใน หน่ ว ยงานภายนอก ให้ เ ข้ า ใจและใช้ ป ระโยชน์ จ าก
คู่มือปฏิบัติงานฉบับนี้ เพื่อขอรับบริการได้ตรงกับความต้องการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ

คู่มือปฏิบัติงาน งานธุรการ
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คานา
งานธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มีการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
แบ่งกระบวนงาน ออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย งานรับ – ส่งหนังสือราชการ งานจัดเก็บหนังสือ
ราชการ งานร่าง – โต้ตอบหนังสือราชการ งานทาลายหนังสือราชการ และงานประชุมครู
งานธุร การ ได้ จั ด ท าคู่ มื อ การปฏิ บั ติ งานธุรการ เพื่ อ แสดงถึง รายละเอี ย ดขั้น ตอน
การปฏิบั ติงานธุรการ สร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานให้ มีประสิทธิภ าพ และเกิด ประสิ ทธิผลตาม
มาตรฐานการปฏิบัติงาน และสามารถบริการผู้เกี่ยวข้องได้อย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ คู่มือการปฏิบัติงาน
ธุรการฉบับนี้ ได้ แสดงวิธีการทางานที่สามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้า มาปฏิบัติงานใหม่ พัฒนาให้การ
ทางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร รวมทั้งแสดงหรือ
เผยแพร่ให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ให้สามารถเข้าใจและใช้ประโยชน์
จากกระบวนการงานที่มีอยู่ เพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ
งานธุรการ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
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คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
งานธุรการ พจนานุกรมไทย ฉบับราชบัณฑิตสถาน พ.ศ.2542 ได้บัญญัติความหมายของ
งานธุรการ ไว้ดังนี้ “ธุรการ การจัดกิจการงานโดยส่วนรวมของแต่ละหน่วย ซึ่งมิใช่งานวิชาการ”
ดังนั้นงานธุรการ จึงหมายรวมถึง “ การร่าง พิมพ์ โต้ตอบ ติดต่อประสานงาน ไม่ว่าจะเป็น
ทางหนั งสือ การพูด และการสื่ อสาร ทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ ห รืองานที่เกี่ยวกับ การบริห ารงาน
เอกสาร ซึ่งมิใช่งานวิชาการ”
ความสาคัญของงานธุรการ การบริหารงานธุรการ นับได้ว่าเป็นบันไดขั้นแรกในการทางาน
ของหน่ วยงานต่างๆ ในทุ ก ระดั บ ที่ ต้อ งใช้ การสื่ อสารเป็ น สื่ อในการปฏิ บั ติงาน การติ ด ต่อ สื่ อสาร
ประกอบด้วย สาร ผู้ส่งสารและผู้รับสาร เจ้าหน้าที่ธุรการจะต้องเป็นสื่อในการนาสารจากผู้ส่งสารไป
ยังผู้รับสาร เพื่อเข้าสู่ กระบวนการปรับเปลี่ยนไปสู่การทางานตามภารกิจต่อไปเจ้าหน้าที่ธุรการต้อง
เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานในหน้าที่ได้อย่างดีและมีคุณภาพ ทั้งนี้การปฏิบัติงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ย่อมต้องอาศัยการทางานของเจ้าหน้าที่ธุรการเป็นสาคัญ ดังจะเห็นได้จากมีการ
กาหนดให้มีงานธุรการในทุกหน่วยงาน ดังนั้นงานธุรการจึงเปรียบเสมือนกลไกที่สาคัญของหน่วยงาน
ที่จะขาดไปหรือไม่มีไม่ได้
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานธุรการ
1. เพื่อให้ ห น่ วยงานมีการจั ด ทาคู่มือการปฏิบัติงานที่ชัดเจน อย่างเป็นลายลักษณ์ อักษร
ที่ แ สดงถึ ง รายละเอี ย ดขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ งานธุรการ และสร้างมาตรฐานการปฏิ บั ติ งานอย่ า งมี
ประสิทธิภาพ เกิดผลงานที่ได้มาตรฐานเป็นไปตามเป้าหมาย ได้ผลิตผลหรือการบริการที่มีคุ ณภาพ
และบรรลุข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
2. เพื่อเป็ น หลั กฐานแสดงวิธีการทางานที่ส ามารถถ่ายทอดให้กับผู้เข้า มาปฏิบัติงานใหม่
พัฒนาให้การทางานเป็นมืออาชีพ และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติ งานของบุคลากร รวมทั้ง
แสดงหรือเผยแพร่ ให้กับผู้ใช้บริการ ทั้งหน่วยงานภายใน หน่วยงานภายนอก ให้สามารถเข้าใจและ
ใช้ประโยชน์จากกระบวนการงานที่มีอยู่ เพื่อขอการรับบริการที่ตรงกับความต้องการ
3. เพื่ อ จั ด การองค์ ค วามรู้ ที่ มี อ ยู่ ในงานธุ รการ ใช้ พั ฒ นางานให้ เกิ ด ความต่ อ เนื่ อ งและ
มีประสิทธิภาพ
ขอบเขต
การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ มีการบริหารงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียน
แบ่งกระบวนงาน ออกเป็น 5 งาน ประกอบด้วย งานรับ – ส่งหนังสือราชการ งานจัดเก็บหนังสือ
ราชการ งานร่าง – โต้ตอบหนังสือราชการ งานทาลายหนังสือราชการ และงานประชุมครู
1. คู่มือเล่มนี้ได้อธิบายถึงแนวทางการปฏิบัติงานด้านงานธุรการ
2. เนื้อหาในคู่มือนอกจากจะนาเสนอแนวทาง การปฏิบัติงาน ขั้นตอน วิธีการดาเนินงาน
ได้เสนอแนวทางในการควบคุมกากับดูแลการปฏิบัติงานของระบบงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหาร
หั วหน้ างาน และผู้ ป ฏิ บั ติงาน ทราบหน้าที่ และขั้นตอนการปฏิ บัติงาน ตลอดจนการมอบหมาย
ผู้ปฏิบัติงาน

2
คาจากัดความ
เอกสาร หมายถึง หนังสือที่เป็นหลักฐาน (พจนานุกรมฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530 : 617)
เอกสาร หมายถึง สิ่งหรือสื่อที่ใช้อธิบายถึงทิศทาง แนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติงาน
โดยอาจจะอยู่ในลักษณะต่างๆ เช่น ระเบียบปฏิบัติ คู่มือปฏิบัติงาน วิธีการทางาน รูปภาพ แบบฟอร์ม
เป็นต้น (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ 2549 : 4)
การจัดทาเอกสาร คือ การกาหนดแนวทาง ขั้นตอนหรือวิธีการไว้เป็นลายลักษณ์อักษร เพื่อ
ใช้ในการ ติดต่อสื่อสาร หรือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
ระบบ หมายถึง การทางานอย่างมีหลักการ โดยมีการเขียนหลักการเหล่านี้ไว้ เป็นเอกสาร
เพื่ อกาหนดการทางาน และมีบั น ทึกไว้เป็นเอกสารเพื่อใช้เป็นหลั กฐานว่าได้ทาตามที่เขียนไว้จริง
เช่นเดียวกับการคู่มือการปฏิบัติงานธุรการ
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ งาน (Work Manual) เปรี ย บเสมื อ นแผนที่ บ อกเส้ น ทางการท างานที่ มี
จุดเริ่มต้น และจุดสิ้ น สุดของกระบวนการ ระบุถึงขั้นตอนและรายละเอียดของกระบวนการต่างๆ
มักจั ดทาขึ้น ส าหรับ งานที่มีความซับ ซ้อน หลายขั้นตอน และเกี่ยวกับหลายคน สามารถปรับปรุง
เปลี่ ย นแปลงเมื่อ มี ก ารเปลี่ ย นแปลงการปฏิ บั ติ งาน ทั้ งนี้ เพื่ อ ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติงานไว้ใช้ อ้ างอิ งในความ
ผิดพลาดในการปฏิบัติงาน (ธนาวิชญ์ จินดาประดิษฐ์ และ จารุวรรณ ณ ยอดระฆัง 2552 : 26)
วิธีปฏิบัติงาน/วิธีการทางาน (Work Instruction) เป็นเอกสารที่มีรายละเอียดวิธีการทางาน
เฉพาะ หรือแต่ล ะขั้น ตอนย่อยของกระบวนการ เป็ นข้อมูลเฉพาะ มีคาแนะนาในการทางานและ
รวมทั้งวิธีที่องค์กรใช้ในการปฏิบัติงานโดยละเอียด (สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบข้าราชการ
2549 : 16)
คุณสมบัติของผู้ปฏิบัติงานธุรการ
การปฏิบัติงานธุรการให้มีคุณภาพนั้น ผู้ปฏิบัติงานควรมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีความรู้ความสามารถในการอ่าน การตีความและสรุปสาระสาคัญ
2. มีความรู้ ความเข้าใจ ในโครงสร้าง ภาระงานและภารกิจของหน่วยงาน
3. รู้จักบทบาทภารกิจหน้าที่ของตนเองและมีความรับผิดชอบต่อตนเองและหน่วยงาน
4. มีความสามารถในการจัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของงาน (เอกสาร)
5. มีความสามารถในการจัดทาแผนการปฏิบัติงานและกาหนดงานในช่วงระยะเวลาต่างๆ ได้
6. มีความรักและศรัทธาในงานที่รับผิดชอบ
7. ทางานอย่างเต็มใจ เต็มศักยภาพ และเต็มเวลา
8. เป็นผู้รักษาระเบียบวินัยอย่างเคร่งครัด
9. มีความรู้และสามารถใช้งานในระบบสารสนเทศและการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
งานธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ แบ่งกระบวนงานออกเป็น 5 งาน ได้แก่
1. การรับ – ส่งหนังสือราชการ
2. การจัดเก็บหนังสือราชการ
3. การร่าง – โต้ตอบหนังสือราชการ
4. การทาลายหนังสือราชการ
5. การประชุมครู
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานธุรการ
งานธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ แบ่งกระบวนงานออกเป็น 5 งาน ได้แก่
1. การรับ – ส่งหนังสือราชการ
2. การจัดเก็บหนังสือราชการ
3. การร่าง – โต้ตอบหนังสือราชการ
4. การทาลายหนังสือราชการ
5. การประชุมครู
1. การรับ – ส่งหนังสือราชการ
การลงทะเบียนหนังสือรับ คือ หนังสือที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอก และระบบ e-office ของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
ตารางขั้นตอนการลงทะเบียนรับหนังสือราชการ งานธุรการ โรงเรียนสตรีสิรเิ กศ
ขั้นตอนการทางาน
เจ้าหน้าที่รับหนังสือจาก
หน่วยงานภายนอก/รับเอกสาร
ในระบบ e-office
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
ความถูกต้องของหนังสือ
คัดแยก จัดหมวดหมู่
หัวหน้างานธุรการ
แยกเรื่องหนังสือ
เจ้าหน้าที่ประทับตรา
ลงทะเบียนรับหนังสือ
ในระบบ e-office และ
ลงในสมุดทะเบียนรับ
เจ้าหน้าที่แจกหนังสือให้แต่ละ
กลุ่มบริหารงาน
กลุ่มบริหารงานแต่ละกลุ่ม
ดาเนินการเสร็จสิ้น
ส่งหนังสือต้นฉบับคืนงานธุรการ

เจ้าหน้าที่จัดเก็บหนังสือ
เข้าแฟ้มตามกลุ่มบริหารงาน

ผังงาน (Flow Chart)

ระยะเวลา
2 นาที/ฉบับ

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่งานธุรการ

2 นาที/ฉบับ

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

1 นาที/ฉบับ

หัวหน้างานธุรการ

2 นาที/ฉบับ

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

2 นาที/ฉบับ

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก
ตรวจสอบ คัดแยก จัดหมวดหมู่
หนังสือ
หัวหน้างานแยกเรื่องหนังสือ
ลงทะเบียนรับหนังสือ
ด้วยระบบ e-office (SMSS)
แจกหนังสือให้แต่ละกลุ่มบริหารงาน

กลุ่มบริหารงานแต่ละกลุ่มดาเนินการเสร็จสิ้น
ส่งหนังสือต้นฉบับคืนงานธุรการ

- งานเลขานุการ
- กลุ่มฯงานงบประมาณ
และแผนงาน
- กลุ่มฯงานวิชาการ
- กลุ่มฯงานบุคคล
- กลุ่มฯงานทั่วไป

เจ้าหน้าที่งานธุรการ
จัดเก็บหนังสือเข้าแฟ้ม

4
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก รับหนังสือในระบบ e-office สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
2. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความถูกต้องของหนังสือ คัดแยก จัดหมวดหมู่
3. หัวหน้างานธุรการแยกเรื่องหนังสือ
4. เจ้าหน้าที่ประทับตราลงทะเบียนรับหนังสือตามความเร่งด่วนของหนังสือราชการนั้น
โดยประทับตราที่มุมด้านขวาของหนังสือ กรอกรายละเอียดในตราประทับรับหนังสือ ดังนี้
เลขรับ
ให้ลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียนรับ
วันที่
ให้ลงวันที่ เดือน ปี ที่รับหนังสือ
เวลา
ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ
5. เจ้าหน้าที่ลงทะเบียนรับหนังสือในระบบ e-office และสมุดทะเบียนหนังสือรับ
โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้
ทะเบียนหนังสือรับ วัน เดือน พ.ศ. ที่รับหนังสือ ให้ลง วัน เดือน ปี ที่ลงในทะเบียน
เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลาดับของทะเบียนหนังสือรับ เรียงลาดับติดต่อกันตามปีปฏิทิน
เลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่รับในตรารับหนังสือ
ที่
ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา
ลงวันที่
ให้ลง วัน เดือน ปี ของหนังสือที่รับเข้ามา
จาก
ให้ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือ หรือชื่อส่วนราชการ หรือชื่อบุคคล
ในกรณีที่ไม่มีตาแหน่ง
เรื่อง
ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
การปฏิบัติ
ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น เช่น ส่งหนังสือไปให้
กลุ่มบริหารงานวิชาการ กลุ่มบริหารงานทั่วไป กลุ่มบริหารงานบุคคล
นาไปปฏิบัติเสนอผู้บริหารสั่งการ
หมายเหตุ
ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี) เช่น ประทับวันที่ที่หนังสือรับเข้ามา
(หมึกสีน้าเงิน) และประทับวันที่ที่กลุ่มบริหารงานแต่ละกลุ่มส่งคืน
ต้นฉบับ (หมึกสีแดง)
6. เจ้าหน้าที่ของแต่ละกลุ่มบริหารงานเสนอหนังสือต่อ หัวหน้างาน และรองผู้อานวยการแต่
ละกลุ่มบริหารงาน
7. เจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มบริหารงานเสนอหนังสือที่หัวหน้างาน และรองผู้อานวยการแต่ละ
กลุ่มบริหารงานกอง ต่อผู้อานวยการพิจารณาสั่งการ
8. เจ้าหน้าที่แต่ละกลุ่มบริหารงานถ่ายเอกสารมอบหนังสือให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง/ประชาสัมพันธ์
ตามที่ผู้อานวยการกองได้มอบหมาย
9. เมื่อเจ้าหน้าของแต่ละกลุ่มบริหารงานดาเนินการกับหนังสือเสร็จสิ้นแล้ว ส่งคืนต้นฉบับที่
งานธุรการ
10. เจ้าหน้าที่งานธุรการเก็บหนังสือราชการที่กลุ่มบริหารงานแต่ละกลุ่ม ส่งกลับคืนเข้าแฟ้ม
เอกสารแยกตามสีของกลุ่มบริหารงาน เช่น แฟ้มกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน (สีชมพู)
แฟ้มกลุ่มบริหารงานวิชาการ (สีเหลือง) แฟ้มกลุ่มบริหารงานบุคคล (สีเขียว) แฟ้ม กลุ่มบริหารงาน
ทั่วไป (สีฟ้า)
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ผังงาน (Flow Chart)
การลงทะเบียนรับหนังสือราชการ งานธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
รับหนังสือจากหน่วยงานภายนอก

ตรวจสอบ คัดแยก จัดหมวดหมู่
หนังสือ

หัวหน้างานแยกเรื่องหนังสือ

ลงทะเบียนรับหนังสือ
ด้วยระบบ e-office (SMSS)

แจกหนังสือให้แต่ละกลุม่ บริหารงาน

กลุ่มบริหารงานแต่ละกลุ่มดาเนินการเสร็จสิ้น
ส่งหนังสือต้นฉบับคืนงานธุรการ

จัดเก็บหนังสือเข้าแฟ้ม

6
การลงทะเบียนหนังสือส่ง คือ การลงทะเบียนหนังสือที่ส่งออกไปถึงหน่วยงานภายนอก
ตารางขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ งานธุรการ โรงเรียนสตรีสริ ิเกศ
ขั้นตอนการทางาน
ผังงาน (Flow Chart)
ระยะเวลา
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบ
2 นาที/ฉบับ
ความเรียบร้อยของหนังสือ
ตรวจสอบความเรียบร้อย
จ่าหน้าซอง บรรจุซอง
และปิดผนึก

เจ้าหน้าที่นาส่งหนังสือ
ที่ ไปรษณีย์ หรือ สพม.เขต 28

2 นาที/ฉบับ

เจ้าหน้าที่
งานธุรการ

30 นาที/ฉบับ

เจ้าหน้าที่
งานธุรการ

1 นาที/ฉบับ

เจ้าหน้าที่
งานธุรการ

จ่าหน้าซอง บรรจุซอง
และปิดผนึก

นาส่งหนังสือที่ ไปรษณีย์
หรือ สพม.เขต 28

เจ้าหน้าที่เก็บสาเนาคู่ฉบับ
จัดเก็บสาเนาคู่ฉบับ

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของหนังสือ เช่น ผู้อานวยการโรงเรียนลงนาม
เรียบร้อยแล้ว รวมถึงเอกสาร (สิ่งที่ส่งมาด้วย) ที่จะนาส่งไปด้วยให้ครบถ้วน
2. จ่าหน้าซอง บรรจุซอง และปิดผนึก
3. นาส่งหนังสือที่ไปรษณีย์ หรือ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
4. จัดเก็บสาเนาคู่ฉบับ
ผังงาน (Flow Chart)
การส่งหนังสือราชการ งานธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ตรวจสอบความเรียบร้อย

จ่าหน้าซอง บรรจุซอง
และปิดผนึก

นาส่งหนังสือที่ ไปรษณีย์
หรือ สพม.เขต 28

จัดเก็บสาเนาคู่ฉบับ

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
งานธุรการ
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3. การร่าง – โต้ตอบหนังสือราชการ
การจัดทาหนังสือราชการภายนอก/หนังสือสั่งการ
1. หนังสือราชการภายนอก หมายถึง หนังสือติดต่อราชการที่เป็นแบบพิธี โดยใช้กระดาษ
ตราครุฑ เป็นหนังสือติดต่อระหว่างส่วนราชการมีถึงหน่วยงานอื่นใดซึ่งมิใช่ส่วนราชการ หรือมีถึง
บุคคลภายนอก
2. หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่กาหนดไว้ หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด ได้แก่ คาสั่ง ระเบียบ
และข้อบังคับ
ตารางขั้นตอนการจัดทาหนังสือราชการภายนอก งานธุรการ โรงเรียนสตรีสิรเิ กศ
ขั้นตอนการทางาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงานร่างหนังสือ
ราชการภายนอกและพิมพ์

หัวหน้างานตรวจทานหนังสือ
ที่พิมพ์เสร็จแล้ว

เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
ขอเลขทะเบียนหนังสือส่ง
ในระบบ e-office
เจ้าหน้าที่เสนอผู้อานวยการ
ลงนาม

ผังงาน (Flow Chart)

ระยะเวลา
30 นาที/ฉบับ

ผู้รับผิดชอบ
เจ้าหน้าที่
งานธุรการ

5 นาที/ฉบับ

หัวหน้า
งานธุรการ

1 นาที/ฉบับ

เจ้าหน้าที่
งานธุรการ

30 นาที/ฉบับ

เจ้าหน้าที่
งานธุรการ

1 วัน

ผู้มีอานาจ
ลงนาม

1 นาที

เจ้าหน้าที่
งานธุรการ

ร่างหนังสือราชการและพิมพ์

หัวหน้างานตรวจทานร่างหนังสือ

ขอเลขทะเบียนหนังสือส่ง
ในระบบ e-office

เสนอผูม้ ีอานาจพิจารณาลงนาม

ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม
อนุมัติ
ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ
เจ้าหน้าที่ตดิ ตาม ดาเนินการ
ขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ

ติดตาม ดาเนินการขั้นตอน
การส่งหนังสือราชการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ร่าง – พิมพ์ หนังสือราชการภายนอก
2. หัวหน้างานตรวจทานหนังสือราชการที่พิมพ์เสร็จแล้ว
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานขอเลขทะเบียนหนังสือส่งในระบบ e-office
4. เจ้าหน้าที่เสนอผู้มีอานาจลงนาม
5. ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม อนุมัติ
6. เจ้าหน้าที่ติดตาม ดาเนินการขั้นตอนการส่งหนังสือราชการ
ผังงาน (Flow Chart)
การจัดทาหนังสือราชการภายนอก งานธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ร่างหนังสือราชการและพิมพ์

หัวหน้างานตรวจทานร่างหนังสือ

ขอเลขทะเบียนหนังสือส่ง
ในระบบ e-office

เสนอผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม

ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ

ติดตาม ดาเนินการขั้นตอน
การส่งหนังสือราชการ
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การจัดทาหนังสือสั่งการ
หนังสือสั่งการ ให้ใช้ตามแบบที่กาหนดไว้ หนังสือสั่งการ มี 3 ชนิด ได้แก่ คาสั่ง ระเบียบ และข้อบังคับ
คาสั่งโรงเรียน
ขั้นตอนการทางาน
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มบริหารงาน
กลุ่มงาน
ร่าง – พิมพ์ คาสั่ง
หัวหน้างาน
ตรวจทานคาสั่ง
ที่พิมพ์เสร็จแล้ว
กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มบริหารงาน
กลุ่มงาน
ขอเลขคาสั่ง
เจ้าหน้าที่เสนอผู้มีอานาจ
ลงนาม

เลขานุการ ผอ.
ตรวจทานคาสั่ง
ก่อนเสนอผู้มีอานาจลงนาม
ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม
อนุมัติ

กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มบริหารงาน
กลุ่มงาน
ติดตามคาสั่งไปดาเนินการ

ตารางขั้นตอนการจัดทาคาสั่งโรงเรียน งานธุรการ โรงเรียนสตรีสริ ิเกศ
ผังงาน (Flow Chart)
ระยะเวลา
ผู้รับผิดชอบ
30 นาที กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุม่ บริหารงาน
ร่าง – พิมพ์ คาสั่ง
กลุ่มงาน
5 นาที

หัวหน้างานธุรการ

1 นาที

กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มบริหารงาน
กลุ่มงาน

2 นาที

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

5 นาที

เลขานุการ ผอ.

1 วัน

ผู้มีอานาจ
ลงนาม

1 นาที

กลุ่มสาระการเรียนรู้
กลุ่มบริหารงาน
กลุ่มงาน

หัวหน้างานตรวจทานคาสั่ง

ขอเลขคาสั่ง
ในสมุดคาสั่ง หรือในระบบ e-office

เสนอผูม้ ีอานาจพิจารณาลงนาม

เลขานุการ ผอ.
ตรวจทานคาสั่ง

ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ

ติดตาม คาสั่ง ไปดาเนินการ

10
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงาน กลุ่มงาน ร่าง – พิมพ์ คาสั่ง
2. หัวหน้างานธุรการ ตรวจทานคาสั่งที่พิมพ์เสร็จแล้ว
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงาน กลุ่มงาน ขอเลขคาสั่ง
4. เจ้าหน้าที่เสนอผู้มีอานาจลงนาม
5. เลขานุการ ผอ. ตรวจทานคาสั่งก่อนนาเสนอผู้มีอานาจลงนาม
6. ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม อนุมัติ
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้ กลุ่มบริหารงาน กลุ่มงาน ติดตามคาสั่งไปดาเนินการ
ผังงาน (Flow Chart)
การจัดทาคาสั่งโรงเรียน งานธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ร่าง – พิมพ์ คาสั่ง

หัวหน้างานตรวจทานคาสั่ง

ขอเลขคาสัง่
ในสมุดคาสั่ง หรือในระบบ e-office

เสนอผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม

เลขานุการ ผอ.
ตรวจทานคาสั่ง

ผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ

ติดตาม คาสั่งไปดาเนินการ
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4. การทาลายหนังสือราชการ
การทาลาย ภายใน 60 วันหลังจากวันสิ้นปีปฏิทิน ให้เจ้าหน้าที่ผ้รับผิดชอบในการเก็บ
หนังสือ
สารวจหนังสือที่ครบกาหนดอายุการเก็บในปีนั้น แล้วจัดทาบัญชีหนังสือขอทาลาย (แบบ 25) เสนอ
หัวหน้าส่วนราชการ
เพื่อพิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการทาลายหนังสือ
ตารางขั้นตอนการทาลายหนังสือราชการ งานธุรการ โรงเรียนสตรีสริ ิเกศ
ขั้นตอนการทางาน
ผังงาน (Flow Chart)
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
สารวจหนังสือที่ครบกาหนดอายุ
สารวจหนังสือที่ครบอายุการเก็บ
การเก็บ
จัดทาบัญชีหนังสือขอทาลาย
(แบบ 25)

เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
บันทึกขออนุญาตทาลาย
หนังสือราชการต่อ
ผู้บริหารสถานศึกษา
เจ้าหน้าที่จัดทาคาสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการ
ขอทาลายหนังสือราชการ
ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม
อนุมัติ

เจ้าหน้าที่จัดทาหนังสือ
ขออนุญาตทาลายไปยัง
สพม.เขต 28 และ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิม
พระเกียรติฯ อุบลราชธานี
เจ้าหน้าที่รายงานผล
การทาลายหนังสือราชการ

ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ
1 เดือน
เจ้าหน้าที่
งานธุรการ

1 เดือน

เจ้าหน้าที่
งานธุรการ

1 วัน

เจ้าหน้าที่
งานธุรการ

1 วัน

เจ้าหน้าที่
งานธุรการ

1 วัน

เจ้าหน้าที่
งานธุรการ

1 วัน

เจ้าหน้าที่
งานธุรการ

1 วัน

เจ้าหน้าที่
งานธุรการ

จัดทาบัญชีขอทาลาย
(แบบ 25)

บันทึกขออนุญาต
ทาลายหนังสือราชการ
ต่อผู้บริหารสถานศึกษา

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม

ขออนุญาตทาลายไป สพม.เขต28
และ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
อุบลราชธานี
รายงานผลการทาลาย
หนังสือราชการ
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ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสารวจหนังสือที่ครบกาหนดอายุการเก็บ
2. จัดทาบัญชีหนังสือขอทาลาย (แบบ 25)
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานบันทึกขออนุญาตทาลายหนังสือราชการต่อผู้บริหารสถานศึกษา
4. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการขอทาลายหนังสือราชการ
5. ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม
6. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดทาหนังสือขออนุญาตทาลายไปยัง สพม.เขต 28 และหอจดหมาย
เหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ อุบลราชธานี
7. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรายงานผลการทาลายหนังสือราชการ
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ผังงาน (Flow Chart)
การทาลายหนังสือราชการ งานธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สารวจหนังสือที่ครบอายุการเก็บ

จัดทาบัญชีขอทาลาย
(แบบ 25)

บันทึกขออนุญาต
ทาลายหนังสือราชการ
ต่อผู้บริหารสถานศึกษา

จัดทาคาสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ

ผู้มีอานาจพิจารณาลงนาม

ขออนุญาตทาลายไป สพม.เขต28
และ
หอจดหมายเหตุแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติฯ
อุบลราชธานี

รายงานผลการทาลาย
หนังสือราชการ
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4. การจัดเก็บรักษาหนังสือราชการ
การจัดเก็บรักษา แบ่งเป็น การเก็บระหว่างปฏิบัติ การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว และการเก็บ
ไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
การเก็บระหว่างปฏิบัติ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของ
เจ้าของเรื่องโดยให้กาหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน
การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว และไม่มีอะไร
ที่จะต้องปฏิบัติต่อไปอีก
การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ คือ การเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่
จาเป็นจะต้องใช้ในการตรวจสอบเป็นประจา ไม่สะดวกในการส่งไปเก็บยังหน่วยเก็บของส่วนราชการ
ให้เจ้าของเรื่องเก็บเป็นเอกเทศ
ตารางขั้นตอนการเก็บหนังสือราชการเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว งานธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ขั้นตอนการทางาน
เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
รับคืนหนังสือต้นฉบับ
และประทับตราลงวันที่ที่ส่งคืน

เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
คัดแยกหนังสือ
ตามกลุม่ บริหารงาน

เจ้าหน้าที่ปฏิบตั ิงาน
จัดเก็บหนังสือราชการ
เข้าแฟ้ม แยกตามกลุ่ม
บริหารงาน

ผังงาน (Flow Chart)

ระยะเวลา
3 นาที

รับคืนหนังสือต้นฉบับและลงวันที่ที่ส่งคืน

ผู้รับผิดชอบ
- งานเลขานุการ
- กลุ่มฯงานงบประมาณ
และแผนงาน
- กลุ่มฯงานวิชาการ
- กลุ่มฯงานบุคคล
- กลุ่มฯงานทั่วไป

3 นาที

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

30 นาที

เจ้าหน้าที่งานธุรการ

คัดแยกหนังสือ

จัดเก็บหนังสือราชการ
เข้าแฟ้ม แยกตามกลุ่มบริหารงาน

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
1. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานรับคืนหนังสือต้นฉบับและประทับตราลงวันที่ที่รับคืน
2. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานคัดแยกหนังสือตามกลุ่มบริหารงาน
3. เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานจัดเก็บหนังสือราชการเข้าแฟ้ม แยกตามกลุ่มบริหารงาน
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ผังงาน (Flow Chart)
การทาลายหนังสือราชการ งานธุรการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
รับคืนหนังสือต้นฉบับและลงวันที่ที่ส่งคืน

คัดแยกหนังสือ

จัดเก็บหนังสือราชการ
เข้าแฟ้ม แยกตามกลุ่มบริหารงาน
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แนวทางในการปฏิบัติงานสารบรรณ
“งานสารบรรณ” หมายถึง งานที่เกี่ยวกับการบริห ารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่การจัดทา
การรับ - การส่ง การเก็บรักษา การยืม การทาลาย ซึ่งเป็นการกาหนดขั้นตอนขอบข่ายของงาน
สารบรรณ ในทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารงานเอกสาร เริ่มตั้งแต่ การคิด อ่าน ร่าง เขียน แต่ง
พิมพ์ จดจา ทาสาเนา ส่งหรือสื่อข้อความ รับ บันทึก จดรายงานการประชุม สรุป ย่อเรื่อง เสนอ
สั่ งการ ตอบ ทารหั ส เก็บ เข้าที่ ค้นหา ติดตามและท าลาย ต้องเป็น ระบบที่ให้ ความสะดวก
รวดเร็วถูกต้องและมีประสิทธิภาพ
เนื่องจากงานสารบรรณเป็นงานที่มีอยู่ทุกหน่วยงาน การดาเนินงานต้องดาเนินงานด้วย
ระบบเอกสาร ดังนั้นจึงต้องมีการกาหนดและการควบคุมงานสารบรรณให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
การปฏิบัติงานสารบรรณ เป็นการปฏิบัติงานเกี่ยวกับหนังสือราชการ 6 ชนิดคือ
1. หนังสือภายนอก
2. หนังสือภายใน
3. หนังสือประทับตรา
4. หนังสือสั่งการ
5. หนังสือประชาสัมพันธ์
6. หนังสือที่เจ้าหน้าที่จัดทาขึ้น หรือรับไว้เป็นหลักฐานในราชการ
จึงนาเสนอแนวทางการปฏิบัติงานสารบรรณ เฉพาะหัวข้อที่สาคัญและปฏิบัติเป็นประจา
ดังต่อไปนี้
การรับหนังสือ
การรับหนังสือ คือ การรับหนังสือจากส่วนราชการ หน่วยงานเอกชนและบุคคล
ซึ่งมีมาจากภายนอกและภายใน หนังสือที่รับไว้แล้วนั้นเรียกว่า “หนังสือรับ” การรับหนังสือมี
ขั้นตอนการปฏิบัติดังนี้
1. จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของหนังสือ เพื่อดาเนินการก่อนหลังละ
ตรวจความถูกต้องของเอกสาร หากไม่ถูกต้องให้ติดต่อส่วนราชการเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่
ส่งออกหนังสือ เพื่อดาเนินการให้ถูกต้องและบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐาน
2. การประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวาของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียด
ดังนี้
2.1 เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตามลาดับทะเบียนหนังสือรับ
2.2 วันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ปี ที่รับหนังสือ
2.3 เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ
แบบตรารับหนังสือ
(ชื่อส่วนราชการ)
เลขที่รับ...............
วันที่.....................
เวลา.....................
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3. ลงทะเบียนรับหนังสือในทะเบียนหนังสือรับ โดยกรอกรายละเอียด ดังนี้
3.1 ทะเบียนหนังสือรับ วัน เดือน พ.ศ. ให้ลง วัน เดือน ปี ที่ลงทะเบียน
3.2 เลขทะเบียนรับ ให้ลงเลขลาดับของทะเบียนหนังสือรับเรียงลาดับ
ติดต่อกันไปตลอดปีปฏิทินเลขทะเบียนของหนังสือรับจะต้องตรงกับเลขที่ในตรารับหนังสือ
3.3 ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา
3.4 ลงวันที่ ให้ลงวันที่ เดือน ปี ของหนังสือที่รับเข้ามา
3.5 จาก ให้ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคล
ในกรณีที่ไม่มีตาแหน่ง
3.6 ถึง ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึง หรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อ
บุคคลในกรณีที่ไม่มีตาแหน่ง
3.7 เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้น ในกรณีที่ไม่มีชื่อเรื่องให้ลง
สรุปเรื่องย่อ
3.8 การปฏิบัติ ให้บันทึกการปฏิบัติเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น
3.9 หมายเหตุ ให้บันทึกข้อความอื่นใด (ถ้ามี)
แบบทะเบียนหนังสือรับ
ทะเบียนหนังสือรับ
เลข
ทะเบียนรับ

ที่

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

จาก

ถึง

เรื่อง

การ
ปฏิบัติ

หมายเหตุ

๔. จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้ว ส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการ
โดยให้ลงชื่อหน่วยงานที่รับหนังสือนั้นในช่องการปฏิบัติ ถ้ามีชื่อบุคคลหรือตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับการ
รับหนังสือให้ลงชื่อตาแหน่งไว้ด้วย
การส่งหนังสือที่ลงทะเบียนไปให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดาเนินการตามขั้นตอน โดย
ใช้สมุดส่งหนังสือหรือให้ผู้รับหนังสือลงชื่อละวัน เดือน ปี ที่รับหนังสือไว้เป็นหลักฐานในทะเบียน
หนังสือรับ
การดาเนินการตามขั้นตอนนี้จะเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาผู้ใดหรือไม่ ให้เป็นไปตามที่
หัวหน้าส่วนราชการกาหนด
ถ้าหนังสือรับนั้นจะต้องดาเนินเรื่องในหน่วยงานนั้นเอง จนถึงขั้นได้ตอบหนังสือไป
แล้ว ให้ลงทะเบียนว่าได้ส่งหนังสือออกเลขที่ที่เท่าใด วัย เดือน ปีใด
5. การรับหนังสือภายในส่วนราชการเดียวกัน เมื่อผู้รับได้รับหนังสือจากหน่วยงาน
สารบรรณกลางแล้ว ให้ปฏิบัติตามวิธีการที่กล่าวข้างต้นโดยอนุโลม
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การปฏิบัติเกี่ยวกับเอกสารลับ
1. การลงทะเบียนเอกสารลับ
ส่ ว นราชการต้ อ งลงหลั ก ฐานในทะเบี ย นเอกสารลั บ เพื่ อ ควบคุ ม การรับ การ
ดาเนินการ การส่ง การเก็บรักษา และแจกจ่ายเอกสารลับ ให้เป็นไปโดยถูกต้องและให้หัวหน้าส่วน
ราชการดังกล่าวแต่งตั้งบุคคลที่ได้รับความไว้วางใจและได้ผ่านการตรวจสอบประวัติและพฤติกรรม
ตามชั้นความลับที่จาเป็นต้องปฏิบัติเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมรับผิดชอบเรียกว่า “นายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับ” และ “ผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ” ของส่วนราชการนั้น
หากมีความจาเป็นก็ให้แต่งตั้งนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับและผู้ช่วยนายทะเบียน
ข้อมูลข่าวสารลับของส่วนราชการนั้น ในระดับรองลงมาได้ โดยให้อยู่ในดุลยพินิจของหัวหน้าราชการ
ดังกล่าวในวรรคแรก
2. เครื่องหมายแสดงชั้นความลับ
การแสดงชั้นความลับของเอกสารที่เป็นความลับ โดยปกติให้ประทับหรือเขียน
ตัวอักษรตามชั้นความลับที่กึ่งกลางหน้ากระดาษทั้งด้านบนและด้านล่างของทุกหน้าเอกสารที่มีชั้น
ความลับนั้น ตัวอักษรต้องให้แสดงไว้ที่หน้าแรกในลักษณะเช่นเดียวกัน ถ้าเอกสารนั้นเย็บเป็นเล่ม
เข้าปกให้ทาเครื่องหมายดังกล่าว ที่ด้านนอกของปกหน้าปกหลังด้วย ถ้าเป็นภาพเขียนแผนที่ และ
แผนภูมิ ให้ประทับหรือเขียนอักษรแสดงชั้นความลับในลักษณะเดียวกันกับเอกสารที่กล่าวมาแล้ว
และแสดงไว้ใกล้ชื่อภาพหรือมาตราส่วนด้วย โดยให้ชั้นความลับนั้นปรากฏเห็นได้เด่นชัด ถ้าเอกสาร
นั้นม้วนหรือพับได้ก็ให้แสดงชั้นความลับไว้ให้ปรากฏเห็นได้ขณะที่เอกสารนั้นม้วนหรือพับอยู่ด้วย
3. การรับหนังสือลับ
การรับเอกสารชั้นลับที่สุดและลับมากที่จ่าหน้าซองหรือซองชั้นใน ระบุชื่อบุคคล
ใดบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ หรือระบุชื่อพร้อมกับระบุตาแหน่ง ให้บุคคลนั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก
ผู้นั้นโดยตรงเป็นผู้เปิดซองและลงชื่อในใบรับเอกสารลับ และนาเอกสารไปลงทะเบียนเอกสารลับหรือ
นาเสนอผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเสียก่อน จึงดาเนินการต่อไปได้ถ้าเป็นกรณีเร่งด่วนอาจ
ดาเนินการไปก่อนแล้วให้นามาลงทะเบียน
ถ้าจ่ าหน้ าซองหรื อ ซองชั้ น ในระบุ ถึ งต าแหน่ งก็ ให้ ผู้ ค รองต าแหน่ งหรือ ผู้ ที่ ได้ รั บ
มอบหมายจากผู้ครองตาแหน่งนั้น หรือนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูล
ข่าวสารลับที่มีสิทธิ์เข้าถึงเอกสารลับที่สุดและลับมาก เป็นผู้เปิดซองและลงชื่อในใบรับเอกสารลับ
และให้ผู้ดาเนินการลงทะเบียนเช่นเดียวกัน
ในกรณีที่ผู้ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับเป็นผู้ลงชื่อในใบรับ
เอกสารลับและลงทะเบียนแล้วให้ปฏิบัติ ดังนี้
(1) น าเอกสารลั บ ที่ สุ ดและลั บ มากนั้ น ส่ งมอบโดยตรงให้ แ ก่บุ คคลที่ ถูก ระบุ ชื่ อ
โดยเร็ ว แต่ ถ้ าเป็ น เอกสารที่ ร ะบุ ต าแหน่ งแล้ ว ก็ อ าจพิ จารณามอบให้ แ ก่ ส่ ว นราชการที่ มี ห น้ า ที่
ดาเนินการในขั้นต้นแทนบุคคลที่ถูกระบุตาแหน่งนั้นดาเนินการด่วนได้
(2) ในกรณีที่บุคคลที่เอกสารลับนั้นระบุชื่อหรือตาแหน่ง ยังไม่สามารถดาเนินการ
ต่อเอกสารได้ในทั น ที ให้ น าเอกสารลั บ ที่ สุ ดหรือลั บ มากนั้น มาเก็บไว้ตามระเบี ยบการเก็ บรักษา
เอกสารลับที่สุดและลับมาก
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เอกสารชั้นลับที่จ่าหน้าซองหรือซองชั้นในระบุถึงตาแหน่งให้บุคคลที่ครองตาแหน่ง
นั้นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายหรือนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับ หรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสาร
ลับเป็นผู้เปิดซองและลงชื่อในใบเอกสารลับ ถ้าจ่าหน้าซองหรือซองชั้นในระบุถึงบุคคลหนึ่งโดยเฉพาะ
หรือระบุชื่อพร้อมตาแหน่ง แล้วให้ผู้ถูกระบุชื่อที่หน้าซองหรือผู้ได้ รับมอบหมายโดยตรงเท่านั้นเป็น
ผู้เปิดและลงชื่อในใบรับเอกสารลับ สาหรับเอกสารชั้นลับ ที่ใส่ซองชั้นเดียวให้ เจ้าหน้าที่ผู้เปิดซอง
เอกสารนั้นให้แก่นายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับหรือผู้ช่วยนายทะเบียนข้อมูลข่าวสารลับทันที
ในกรณี ที่มีระเบี ยบว่าด้วยการรักษาความลั บของทางราชการ กาหนดวิธีปฏิบัติ
เกี่ยวกับงานสารบรรณไว้ประการใด ให้ถือปฏิบัติตามนั้น (โปรดดูรายละเอียดในระเบียบว่าด้วยการ
รักษาความลับของทางราชการในภาคผนวกท้ายหนังสือเล่มนี้)
การจ่ายหนังสือ
การข่ายหนังสือภายในส่วนราชการหรือหน่วยงาน คือ การจ่ายเรื่องให้เจ้าหน้าที่
ผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน และผู้ปฏิบัติ ได้รับทราบเรื่องราวที่จะต้องดาเนินการ
และจ่ายเรื่องให้แก่เจ้าหน้าที่ เจ้าของเรื่อง เพื่อนาไปปฏิบัติ มีแนวปฏิบัติดังนี้
1. เมื่อเจ้าหน้ าที่รับ – ส่ ง นาแฟ้มหนังสือเข้าใหม่จากผู้บังคับบัญ ชาหรือผู้ได้รับ
มอบหมายไปมอบให้หัวหน้างานธุรการ หัวหน้างานสารบรรณ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้จ่าย
เรื่อง เมื่อพิจ ารณาบั น ทึกจ่ายเรื่องแล้วเจ้าหน้าที่รับ -ส่ง นาหนังสื อเข้าใหม่เหล่านั้นไปมอบให้ แก่
หน่วยงานเจ้าของเรื่อง ซึ่งจะเป็นผู้จ่ายเรื่องให้แก่เจ้าของเรื่องดาเนินการ โดยให้ลงชื่อรับหนังสือใน
ทะเบียนหนังสือรับไว้เป็นหลักฐาน
2. การจ่ายเรื่องต้องจ่ายทันที ให้ทันกาหนดเวลา
3. ผู้มีหน้าที่จ่ายเรื่อง เมื่อพิจารณาหนังสือก่อนจ่ายแล้วเห็นว่าเรื่องใดมี
ความสาคัญ ควรบันทึกช่วยจาเพื่อสามารถติดตามเรื่องได้ทันเวลา
หมายเหตุ การจ่ายหนังสือสาหรับสถานศึกษาให้ถือปฏิบัติโดยยึดหลักการและแนวทางปฏิบัติตามที่
ได้กล่าวไว้นี้โดยอนุโลม
การทาสาเนาหนังสือ
สาเนา คือ เอกสารที่จัดทาขึ้นเหมือนกับต้นฉบับ โดยจัดทาจากต้นฉบับ สาเนาคู่ฉบับ
หรือจากสาเนาอีกชั้นหนึ่ง
ในกรณีที่มีความจาเป็นต้องใช้เอกสารราชการนั้นๆ เพิ่มขึ้น และเอกสารเหล่านั้นไม่ได้
จัดทาไว้หลายฉบับ จาเป็นต้องจัดทาสาเนาขึ้น เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการประกอบการพิจารณาของ
ทางราชการ การทาสาเนาอาจทาได้หลายวิธี ดังนี้
1. ถอดหรือจัดทาพร้อมต้นฉบับ โดยใช้กระดาษคาร์บอนสอดระหว่างต้นฉบับกับ
กระดาษที่ทาสาเนาเมื่อพิมพ์เสร็จแล้ว ต้นฉบับกับสาเนาจะเหมือนกันทุกประการ ซึ่งเรียกว่า “สาเนาคู่
ฉบั บ” ส าเนาชนิ ดนี้ จ ะต้องมี ล ายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อของผู้ ล งชื่อ และให้ ผู้ ร่าง ผู้ พิม พ์ และ
ผู้ตรวจ ลงลายมือชื่อหรือลายมือชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือด้วย
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2. คัดหรือลอกจากต้นฉบับ คาต่อคา ให้ถูกต้องกับต้นฉบับเดิม และต้องตรวจทาน
ให้ถูกต้องกับต้นฉบับอย่างแท้จริง สาเนาชนิดนี้อาจผิดพลาดไปจากต้นฉบับได้ ผู้จัดทาต้องมีความ
ละเอีย ดถี่ถ้ว นและเพื่อแสดงให้ ทราบว่าได้มีการตรวจสอบละเอียดแล้ ว จึงต้องมีผู้รับรองส าเนาว่า
“สาเนาถูกต้อง”
3. ใช้วิธีถ่ายจากต้นฉบับ เช่น ถ่ายด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร ซึ่งจะไม่ ผิดพลาดไปจาก
ต้นฉบับและต้องมีการรับรองสาเนาว่า “สาเนาถูกต้อง” เช่นกัน เพราะเป็นสาเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับ
อีกครั้งหนึ่ง
4. ส าเนาหนั งสื อที่ พิ ม พ์จ ากคอมพิ ว เตอร์ ซึ่งต้น ฉบั บกั บส าเนาจะเหมือนกัน ทุ ก
ประการซึ่งเรียกว่า “สาเนาคู่ฉบับ” สาเนาชนิดนี้จะต้องมีลายมือชื่อ หรือลายมือชื่อย่อของผู้ลงชื่อและ
ผู้ร่าง ผู้พิมพ์และผู้ตรวจ ลงลายมือชื่อหรือลายชื่อย่อไว้ที่ข้างท้ายขอบล่างด้านขวาของหนังสือด้วย
การรับรองสาเนา ให้มีคารับรองว่า “สาเนาถูกต้อง” และให้เจ้าหน้าที่ตั้งแต่ระดับ 2
หรือเทียบเท่าขึ้นไป ซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องทาสาเนานั้นขึ้น เป็นผู้ลงลายมือชื่อรับรอง พร้อมทั้งพิมพ์ชื่อ
ตัวบรรจงตาแหน่ง และวัน เดือน ปี ที่รับรอง และโดยปกติให้มีคาว่า “สาเนา” ไว้ที่กึ่งกลาง
หน้ากระดาษเหนือบรรทัดแรกของสาเนาหนังสือด้วย

22
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โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สำนักงำนเขตพืน้ ทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต 28
กระทรวงศึกษำธิกำร

คำนำ
การบริ หารงบประมาณ เป็ นกระบวนการสนับสนุนที่สาคัญในการปฏิบตั ิงานตามภารกิจของ
โรงเรี ยนสตรี สิริเกศ จึงได้พิจารณาจัดทาคู่มือการปฏิบตั ิงานตามมาตรฐานกระบวนการบริ หารงบประมาณ
ขึ้น เพื่อสนับสนุนการปฏิบตั ิงานตามกระบวนการที่สร้างคุณค่าของโรงเรี ยนสตรี สิริเกศเกิดคุณค่าแก่
ผูร้ ับบริ การ ผูม้ ีส่วนได้ส่วนเสี ย และประสิ ทธิภาพการทางานของโรงเรี ยนสตรี สิริเกศ
คู่มือการปฏิบตั ิงาน “กระบวนการบริ หารงบประมาณ” มีสาระสาคัญของความเป็ นมาและ
ความสาคัญในการจัดทาคู่มือ วัตถุประสงค์ ขอบเขต กรอบแนวคิด ข้อกาหนดที่สาคัญของกระบวนการ
คาจากัดความ แสดงแผนผังของกระบวนการ (Work Flow) ขั้นตอนการปฏิบตั ิงาน หน้าที่ความรับผิดชอบ
และระบบติดตามประเมินผล มุ่งหวังให้เกิดมาตรฐานการปฏิบตั ิงานเป็ นฐานในการพัฒนากระบวนการนี้
เพื่อสนับสนุนกระบวนการสร้างคุณค่าหลักของโรงเรี ยนสตรี สิริเกศให้ดียงิ่ ขึ้นไป
โรงเรี ยนสตรี สิริเกศหวังให้เจ้าหน้าที่ผปู ้ ฏิบตั ิงานด้านการบริ หารงบประมาณ และผูท้ ี่สนใจ
ได้ใช้ประโยชน์จากคู่มือฉบับนี้ในการปฏิบตั ิงานตามหน้าที่
โรงเรี ยนสตรี สิริเกศ

สารบัญ
คานา
ส่ วนที่ 1 กำรบริหำรงบประมำณ
ความเป็ นมาและความสาคัญในการจัดทาคู่มือ
วัตถุประสงค์/ขอบเขตของกระบวนการ/กรอบแนวคิด
ขั้นตอนการจัดทางบประมาณ
ข้อกาหนดที่สาคัญ
คาจากัดความ
หน้าที่ความรับผิดชอบ
ส่ วนที่ 2 แผนผังกระบวนกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ ำยประจำปี
กระบวนการบริ หารงบประมาณรายจ่ายประจาปี

หน้า
2
3
3
5
6
8
11

ส่ วนที่ 1
กำรบริหำรงบประมำณ

ควำมเป็ นมำและควำมสำคัญในกำรจัดทำคู่มือ

โรงเรี ยนสตรี สิริเกศ ได้ดาเนินงานเกี่ยวกับกระบวนการงบประมาณ โดยเริ่ มจากการขออนุ มตั ิงบประมาณรายจ่าย
ประจ าปี ต่ อ รัฐ บาล ตามแผนงานที่ ต ้อ งสอดคล้อ งกับ แผนบริ ห ารราชการแผ่น ดิ น เป้ าหมายยุท ธศาสตร์ ร ะดับ ชาติ ,
เป้ าหมายการให้บริ การของกระทรวงศึกษาธิ การ และแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรี ยนสตรี สิริเกศ และใช้ผลผลิตเป็ น
หน่ วยกากับการใช้งบประมาณตามระบบงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามยุทธศาสตร์ต้ งั แต่ปีงบประมาณ พ.ศ.2549
สานักงบประมาณได้กาหนดระเบียบว่าด้วยการบริ หารงบประมาณ พ.ศ.2548 ขึ้นบังคับใช้ เพือ่ บริ หารงบประมาณแผ่นดิน
ซึ่ งมีสาระสาคัญในส่ วนที่มีการมอบอานาจความรับผิดชอบในการบริ หารงบประมาณรายจ่ายไปที่ส่วนราชการมากขึ้น
พร้อมทั้งใช้ระบบอิ เล็กทรอนิ กส์เป็ นเครื่ องมื อ ทางานในกระบวนการงบประมาณ ตลอดจนปรับวิธีการในการจัดสรร
งบประมาณให้ ส่ วนราชการเพื่อให้เกิดประสิ ทธิภาพในการปฏิบตั ิงานให้เกิดความรวดเร็ ว เพื่อให้สามารถใช้จ่าย
งบประมาณได้ต้งั แต่ตน้ ปี งบประมาณ ตามกระบวนการงบประมาณ 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การจัดทางบประมาณ
ขั้นตอนที่ 2 การอนุมตั ิงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 3 การบริ หารงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผล
กระบวนการงบประมาณ ทั้ง 4 ขั้นตอนนั้น ขั้นตอนกำรบริหำรงบประมำณเป็ นขั้นตอนที่สาคัญที่สุด ขั้นตอนหนึ่ ง
กล่าวคือ ส่ วนราชการจะต้องกาหนดแนวทางในการบริ หารงบประมาณ โดยต้องนางบประมาณที่ได้รับอนุ มตั ิไปใช้จ่าย
และการใช้งบประมาณรายจ่ายประจาปี ของส่วนราชการ จะต้องใช้ตามรายการประมาณการรายจ่ายที่ส่วนราชการได้ระบุ
ไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่ม เติม หรื อ ที่
ได้รับ จากการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายงบกลางที่ ระบุตามแผนปฏิบตั ิ งานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี
เพือ่ ให้บรรลุ วตั ถุประสงค์และเป้ าหมายผลผลิต ภายใต้งานที่ได้อนุ มตั ิงบประมาณรายจ่ายจากรัฐสภาอย่างมีประสิ ทธิภาพ
สอดคล้องกับวิธีการจัดงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานทางยุทธศาสตร์ โรงเรี ยนสตรี สิริเกศ จึงได้จดั ทาคู่มือปฏิบตั ิงาน การ
บริ หารงบประมาณ เพือ่ กาหนดมาตรฐานการปฏิบตั ิงาน ซึ่งเป็ นส่วนหนึ่งของการนากระบวนการไปปฏิบตั ิเพือ่ ให้บรรลุ
ตามข้อ กาหนดที่สาคัญ โดยแสดงให้เห็ นจุดเริ่ มต้น และจุดสิ้ นสุ ดของงาน เพื่อให้ผปู ้ ฏิ บตั ิงานได้ใช้อา้ งอิง มิให้เกิ ด
ความผิดพลาดในการทางาน และสร้างความเข้าใจก่อให้เกิดความพึงพอใจ ซึ่ งคู่มือการปฏิบตั ิงานประกอบด้วยแผนผัง
กระบวนการ และมาตรฐานคุณภาพงาน ซึ่งเป็ นข้อกาหนดในการปฏิบตั ิงานทั้งใน เชิงคุณภาพและปริ มาณ

วัตถุประสงค์

การจัดทาเอกสารคู่มือการบริ หารงบประมาณฉบับนี้ เพื่อช่วยเสริ มสร้างความเข้าใจให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบตั ิหน้าที่จดั การงบประมาณของโรงเรี ยนสตรี สิริเกศใช้เป็ นแนวทางในการบริ หารงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับ
จัดสรรตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด และคุม้ ค่ามากขึ้น

ขอบเขตของกระบวนการ
คู่มือปฏิบตั ิงาน “การบริ หารงบประมาณ” ฉบับนี้ จะครอบคลุมเนื้ อหาการจัดทาแผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณของโรงเรี ยนสตรี สิริเกศเพื่อ ให้เป็ นไปตามข้อตกลงกับสานักงบประมาณ คือ การใช้จ่ายงบประมาณให้
เป็ นไปตามแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ตั้งแต่การจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปี การจัดสรรงบประมาณให้ส่ วนราชการที่ ไ ด้รับ การจัดสรรงบประมาณ รวมถึ งการบริ ห าร
งบประมาณเหลื อ จ่าย และรายงานผลการปฏิบตั ิงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ ตลอดจนการแสดงขั้น ตอนการ
ปฏิบตั ิงานของส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

กรอบแนวคิด
กรอบแนวคิดพิจารณาจากความเป็ นมาและความสาคัญในการจัดทาคู่มือ เพือ่ สนับสนุนการทางานของโรงเรี ยน
สตรี สิริเกศให้เกิดประสิทธิภาพ คุม้ ค่า ในกระบวนการงบประมาณกาหนดไว้ 4 ขั้นตอน คือ
ขั้นตอนที่ 1 การจัดทางบประมาณ
ขั้นตอนที่ 2 การอนุมตั ิงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 3 การบริ หารงบประมาณ
ขั้นตอนที่ 4 การติดตามและประเมินผล

ข้อกาหนดที่สาคัญ

ข้ อกำหนดทีส่ ำคัญ
ควำม
กระบวนกำร ควำมต้องกำร ต้องกำรของ
ของผู้รับบริกำร ผู้มสี ่ วนได้
ส่ วนเสีย
การบริ หาร
- ได้รับ
- ได้รับการ
งบประมาณ งบประมาณตรง จ่ายเงินที่
ตาม
ครบถ้วนและ
วัตถุประสงค์/ ตามเวลาที่
เป้ าหมายที่ต้ งั ไว้ กาหนด
- ได้รับ
งบประมาณ
เพียงพอต่อการ
ใช้จ่าย

ข้ อกำหนดด้ ำน
กฎหมำย

- ระเบียบว่าด้วย
การบริ หาร
งบประมาณ
พ.ศ.2548 และ
แก้ไขเพิ่มเติม
ฉบับที่ 2 พ.ศ.
- การใช้
2551 และฉบับ
งบประมาณ ที่ 3 พ.ศ.2552
มีความคุม้ ค่า - หลักเกณฑ์
และเกิด
และวิธีการ
ประโยชน์
จัดทาแผน/
สูงสุ ด
รายงานการ
ปฏิบตั ิงานและ
ใช้จ่าย
งบประมาณตาม
ระเบียบว่าด้วย
การบริ หาร
งบประมาณ
พ.ศ.2548
- หนังสื อเวียน
เกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน
งบประมาณ
รายจ่ายของ
จังหวัด

ประสิทธิภำพ
ของ
กระบวนกำร

ควำมคุ้มค่ำ
และกำรลด
ต้นทุน

- การใช้จ่าย
เป็ นไปตาม
แผนปฏิบตั ิงาน
และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ

- ลดความ
ซ้ าซ้อนใน
การ
ปฏิบตั ิงาน
ส่ งผลให้เกิด
ความสะดวก
รวดเร็ วใน
การ
ปฏิบตั ิงาน

- ผลการ
เบิกจ่าย
งบประมาณ
เป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่
รัฐบาลกาหนด
และการรายงาน
ผลการเบิกจ่าย
ถูกต้อง
ครบถ้วนและ
สาเร็ จภายใน
เวลาที่กาหนด

คาจากัดความ

ผลลัพธ์ /ตัวชี้วดั

ผลลัพธ์ :
1. มีแผนการปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
2. มีผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่รัฐบาลกาหนด
3. มีการรายงานผลการ
เบิกจ่ายตามที่กาหนด ถูกต้อง
และสาเร็ จภายในเวลาที่
กาหนด
ตัวชี้วดั :
1. ร้อยละการเบิกจ่าย
งบประมาณที่สาเร็ จตาม
แผนปฏิบตั ิงานและแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ
2. ร้อยละผลการเบิกจ่าย
งบประมาณเป็ นไปตาม
เป้ าหมายที่รัฐบาลกาหนด
3. ร้อยละการรายงานผลการ
เบิกจ่ายที่ถูกต้องและสาเร็ จ
ภายในเวลาที่กาหนด

แผนกำรปฏิบัติงำน และแผนกำรใช้ จ่ำยงบประมำณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการปฏิบตั ิงาน และแสดง
รายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายตามแผนการปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยนสตรี สิริเกศในรอบปี งบประมาณ
กำรใช้ จ่ำยงบประมำณ หมายถึง การใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายของโรงเรี ยนสตรี สิริเกศเพื่อดาเนิ นตามแผนการ
ปฏิบตั ิงานในรอบปี
กำรจัดสรรงบประมำณ หมายถึง การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี
หรื อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม ให้ส่วนราชการใช้จ่ายหรื อก่อหนี้ผกู พัน ทั้งนี้ อาจดาเนินการโดยใช้การ
อนุมตั ิเงินประจางวดหรื อโดยวิธีการอื่นใดตามที่สานักงบประมาณกาหนด
เป้ ำหมำยยุทธศำสตร์ ระดับชำติ หมายถึง ผลสัมฤทธิ์ที่รัฐบาลต้องการจะให้เกิดต่อประชาชนและประเทศ
เป้ ำหมำยกำรให้ บริ กำรกระทรวงศึกษำธิกำร หมายถึง เป้ าหมายการให้บริ การกระทรวงศึกษาธิการตามเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรื อที่กาหนดขึ้น
ใหม่ในระหว่างปี งบประมาณ
แผนยุทธศำสตร์ กำรพัฒนำโรงเรี ยนสตรี สิริเกศ หมายถึง แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโรงเรี ยนสตรี สิริเกศตามที่
กาหนดขึ้นโดยสอดคล้องกับแผนพัฒนายุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดและเป้ าหมายยุทธศาสตร์ระดับชาติ
แผนงบประมำณ หมายถึง แผนงบประมาณที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม หรื อที่กาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปี งบประมาณ
แผนกำรปฏิบัติงำน หมายถึง แผนการปฏิบตั ิงานของโรงเรี ยนสตรี สิริเกศในรอบปี งบประมาณ
แผนกำรใช้ จ่ำยงบประมำณ หมายถึง แผนแสดงรายละเอียดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายสาหรับโรงเรี ยนสตรี
สิริเกศเพือ่ ดาเนินงานตามแผนการปฏิบตั ิงานในรอบปี งบประมาณ
ผลผลิต หมายถึ ง ผลผลิ ตที่กาหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญ ญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม หรื อที่กาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปี งบประมาณ
โครงกำร หมายถึง โครงการที่ที่กาหนดไว้ในเอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อ
พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม หรื อที่กาหนดขึ้นใหม่ในระหว่างปี งบประมาณ
งบรำยจ่ ำย หมายถึ ง กลุ่มวัตถุประสงค์ของรายจ่าย ที่กาหนดให้จ่ายตามหลักการจาแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ
จาแนกงบรายจ่ายตามหลักจาแนกประเภทงบประมาณตามงบรายจ่าย ดังนี้
งบบุคลำกร หมายถึง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อการบริ หารงานบุคคลภาครัฐ ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะการอบรม
ศึกษาดูงาน เงินเดือนลูกจ้างชัว่ คราว รวมถึงรายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายจากงบรายจ่ายอื่นในลักษณะดังกล่าว
งบด ำเนิ น งำน หมายถึ ง รายจ่ ายที่ ก าหนดให้จ่ ายเพื่ อ การบริ ห ารงานประจ า ได้แ ก่ ร ายจ่ า ยที่ จ่า ยในลัก ษณะ
ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าวัสดุ ค่าสาธารณูปโภค

งบลงทุน หมายถึ ง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเพื่อ การลงทุน ได้แก่ รายจ่ายในลักษณะ ค่าครุ ภณ
ั ฑ์ ค่าที่ ดิน และ
สิ่งก่อสร้าง
งบเงินอุดหนุ น หมายถึ ง รายจ่ายที่กาหนดให้จ่ายเป็ นค่าบารุ ง หรื อเพื่อช่ วยเหลื อสนับสนุ นการดาเนิ นงานของ
หน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ หรื อหน่วยงานของรัฐซึ่ งมิใช่ส่วนราชการส่วนกลางตามพระราชบัญญัติระเบียบบริ หาร
ราชการแผ่นดิน หน่ วยงานในกากับของรัฐองค์การมหาชน รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น สภาตาบล องค์การ
ระหว่างประเทศบิ ติ บุ ค คล เอกชนหรื อ กิ จการอัน เป็ นสาธารณประโยชน์ รวมถึ ง เงิน อุ ด หนุ น งบพระมหากษัต ริ ย ์
เงินอุดหนุนการศาสนา และรายจ่ายที่สานักงบประมาณกาหนดให้จ่ายในงบรายจ่ายนี้
งบรำยจ่ ำ ยอื่ น หมายถึ ง รายจ่ า ยที่ ไ ม่ เข้า ลั ก ษณะประเภทงบรายจ่ า ยใดงบรายจ่ า ยหนึ่ ง หรื อ รายจ่ า ยที่
สานักงบประมาณกาหนดให้ใช้จ่ายในงบรายจ่ายนี้ เช่น
(1) เงินราชการลับ
(2) เงินค่าปรับที่จ่ายคืนให้แก่ผขู ้ ายหรื อผูร้ ับจ้าง
(3) ค่าจ้างที่ปรึ กษาเพือ่ ศึกษา วิจยั ประเมินผล หรื อพัฒนาระบบต่างๆซึ่งมิใช่เพือ่ การจัดหา หรื อปรับปรุ งครุ ภณั ฑ์
ที่ดินหรื อสิ่งก่อสร้าง
(4) ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศชัว่ คราว
(5) ค่าใช้จ่ายสาหรับหน่วยงานองค์กรตามรัฐธรรมนูญ (ส่วนราชการ)
(6) ค่าใช้จ่ายเพือ่ ชาระหนี้เงินกู้
(7) ค่าใช้จ่ายสาหรับกองทุน หรื อเงินทุนหมุนเวียน
กำรโอนงบประมำณรำยจ่ ำย หมายถึง การโอนงบประมาณรายจ่ายที่ได้รับจากการจัดสรรงบประมาณของผลผลิต
หรื อ โครงการใดไปผลผลิ ตหรื อ โครงการอื่ นภายในงบรายจ่ายเดี ยวกัน หรื อ การโอนเงินต่างงบรายจ่ายในผลผลิ ตหรื อ
โครงการเดียวกันภายใต้แผนงานเดียวกัน
กำรโอนจัดสรรงบประมำณรำยจ่ ำย หมายถึง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายจากส่ วนราชการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณ ไปยัง โดยส่วนราชการอื่นคล้องกับแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
กำรเปลี่ยนแปลงงบประมำณรำยจ่ ำย หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรายการ และหรื อจานวนเงินของรายการที่กาหนด
ไว้ ภายใต้งบรายจ่ายของแผนงาน ผลผลิต หรื อโครงการเดียวกัน
งบประมำณเหลื อจ่ ำย หมายถึ ง จานวนเงิน ที่เหลื อ จ่าย จากการที่ ห น่ วยงานได้รับการจัด สรรงบประมาณได้
ดาเนินงานตามแผนการปฏิบตั ิงาน และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี แล้วเสร็จและบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กาหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

ผูอ้ านวยการสถานศึกษาและคณะกรรมการสถานศึกษาโรงเรี ยนสตรี สิริเกศ เป็ นผูอ้ นุมตั ิแผนการปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจาปี ของโรงเรี ยนสตรี สิริเกศ ทุกส่ วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ / ข้าราชการ
ทุกคน รับทราบและถือปฏิบตั ิ
ส่วนราชการที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ ซึ่งเป็ นหน่วยนาส่งผลผลิต จะต้องจัดทาแนวทางการดาเนินกิจกรรมตาม
แผนปฏิ บ ัติ ก ารของโรงเรี ย นสตรี สิ ริ เกศ ที่ ไ ด้รั บ งบประมาณประจ าปี เจ้าหน้ า ที่ ข องส่ ว นราชการที่ ไ ด้รั บ จัด สรร
งบประมาณ ถือปฏิบตั ิตามแนวทางการดาเนินงานข้างต้น
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสตรี สิริเกศ กาหนดมาตรการเพื่อ ถื อปฏิบตั ิ ตามปฏิทินการทางานตามไตรมาส ทุกส่ วน
ราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ / ข้าราชการ ทุกคน รับทราบและถือปฏิบตั ิ
กลุ่ ม งานการเงิน และพัส ดุ โรงเรี ยนสตรี สิ ริ เกศจัด ท าและส่ งรายงานการโอนและหรื อ เปลี่ ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐตามแบบรายงานที่สานักงบประมาณกาหนด
กลุ่มงานการเงิน โรงเรี ยนสตรี สิริเกศจัดทารายงานสรุ ปผลการปฏิบตั ิงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ รวมทั้ง
ปั ญหาอุปสรรคในการดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิการของโรงเรี ยน เสนอ ผูอ้ านวยการโรงเรี ยน
ผูอ้ านวยการโรงเรี ย นสตรี สิ ริ เกศ โดยฝ่ ายอ านวยการ ด้า นการเงิ น ส านั ก งานโรงเรี ย นสตรี สิ ริ เกศก าหนด
หลักเกณฑ์การจัดสรรงบประมาณ งบดาเนินงาน เพือ่ การบริ หารงานประจา (ค่าใช้จ่ายในการบริ หาร)
กลุ่ มงานการเงิน โรงเรี ยนสตรี สิริเกศ กากับ ดู แล การบริ หารงบประมาณ งบดาเนิ น งานรายการกิ จกรรมตาม
แผนปฏิบตั ิการโรงเรี ยนสตรี สิริเกศ
ส่วนราชการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ บริ หารงบประมาณที่ได้รับอนุมตั ิตามแผนปฏิบตั ิงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปี ของโรงเรี ยนสตรี สิริเกศ ให้ปรับแผนการปฏิบตั ิงานฯ โดยถื อ ตามระเบียบว่าด้วยการบริ หาร
งบประมาณ พ.ศ. 2548 และระเบียบว่าด้วยการบริ หารงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติม พ.ศ. 2551 และ พ.ศ. 2552
ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสตรี สิริเกศมี อานาจโอนและเปลี่ ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายที่ไ ด้รับการจัดสรร
งบประมาณในงบรายจ่ายใด ๆ ภายใต้แผนงบประมาณเดี ยวดัน เพื่อจัดทาผลผลิ ตหรื อโครงการตามเป้ าหมายที่ระบุใน
เอกสารประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม หรื อเพื่อ
เพิ่ม เติมเป้ าหมายผลผลิ ตหรื อ โครงการเดิ ม ดังกล่ าวให้บรรลุเป้ าหมายการให้บริ การกระทรวง หรื อ เป้ าหมายตามแผน
งบประมาณในเชิงบูรณาการ แต่ตอ้ งไม่ก่อให้เกิดรายการก่อหนี้ผกู พันข้ามปี งบประมาณ
การโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณรายจ่ายดังกล่ าวตามวรรคหนึ่ ง ต้องไม่ เป็ นการกาหนดอัตราบุคลากร
ตั้งใหม่ รายการค่าที่ดิน หรื อเป็ นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศที่ไม่ได้กาหนดไว้ในแผนการปฏิบตั ิงาน
และแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และในกรณี ที่เป็ นการโอนเปลี่ ยนแปลงเพื่อ จัดหาครุ ภณ
ั ฑ์หรื อสิ่ งก่ อสร้างจะต้องมี
วงเงินต่อหน่วยต่ากว่าหนึ่งล้านบาทและต่ากว่าสิบล้านบาทตามลาดับ

ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนสตรี สิริเกศมีอานาจในการแก้ไขรายละเอียดของรายการงบประมาณรายจ่ายที่ระบุในเอกสาร
ประกอบพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจาปี หรื อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายเพิม่ เติมแล้วแต่กรณี ได้ใน
ส่วนที่ไม่กระทบต่อการเพิม่ ขึ้นหรื อลดลงในสาระสาคัญของรายการดังกล่าว
เจ้าหน้าที่การเงินโรงเรี ยนสตรี สิริเกศ กากับ ดูแล เร่ งรัดให้มีผลการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
รัฐบาลกาหนด

ส่วนที่ 2
แผนผังกระบวนการบริ หารงบประมาณ
รายจ่ายประจาปี

กระบวนกำรบริหำรงบประมำณรำยจ่ ำยประจำปี
- ประเภทงบประมาณ,กรอบวงเงินงบประมาณ
-กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
-รายละเอียดครุ ภณ
ั ฑ์

เริ่ ม

การจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
การจัดสรรงบประมาณ

1

2

การปรับแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

3

4

การโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณ

5

การบริ หารงบประมาณเหลือจ่าย
การรายงานผลการปฏิบตั ิงานและผลการใช้จ่ายงบประมาณ
ฐานข้อมูลระบบ
GFMIS

6

ขั้นตอนที่ 1 : กำรจัดทำแผนกำรปฏิบัติงำนและแผนกำรใช้ จ่ำยงบประมำณ
-ประเภทงบประมาณ กรอบวงเงินงบประมาณ

เริ่ ม

- กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ
-รายละเอียดครุ ภณ
ั ฑ์

เอกสารหนังสื อสั่งการ

แจ้งส่ วนราชการฯจัดทาแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนปฏิบตั ิการ

หนังสื อนาส่ งแผนฯและ
แนวทางฯ

รวบรวมแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

-

จัดทำแผนกำรปฏิบัตงิ ำนและแผนกำรใช้ จ่ำยงบประมำณ
จัดทารายละเอียดแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ
จัดทารายละเอียดการจัดสรรงบประมาณตามกิจกรรมและ ยุทธศาสตร์
จัดทาเอกสารแนวทางการดาเนินตามกิจกรรมและยุทธศาสตร์
จัดทารายละเอียดเพื่อจัดสรรค่าใช้จ่ายในการบริ หาร
บันทึกแผนการปฏิบตั ิงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณในระบบ
EVMIS

ฐานข้อมูลระบบ
2

EVMIS

-เอกสารปฏิทินการทางานประจาปี
-เอกสารแผนการปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
-เอกสารแนวทางการดาเนินตาม
กิจกรรมและยุทธศาสตร์

-เอกสารการจัดสรรค่าใช้จ่ายใน
การบริ หาร

ขั้นตอนที่ 2 : กำรจัดสรรงบประมำณ
เริ่ ม

กำรจัดสรรงบประมำณ
กาหนดเกณฑ์การบริ หาร
และใช้งบประมาณ
แจ้งการจัดสรรงบประมาณให้
องค์กรทราบ
แจ้งฝ่ ายอานวยการ(ด้าน
การเงินจัดโอนเงินจัดสรร
งบประมาณ)

ข้อมูลงบประมาณแต่ละ
โครงการ

เอกสารการจัดสรร
งบประมาณ

แจ้งการจัดสรรงบประมาณให้
ทุกหน่วยงานทราบ

- ระเบียบว่าด้วยการบริ หารงบประมาณ พ.ศ.2548
- ระเบียบว่าด้วยการบริ หารงบประมาณ (ฉบับที่3) พ.ศ. 2552
- ระเบียบการเบิกจ่ายงบประมาณตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนด

ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิงานและหลักเกณฑ์การบริ หารงบประมาณที่กาหนด

3

เอกสารรายงาน ผลการปฏิบตั ิงาน

ขั้นตอนที่ 3 : กำรปรับแผนกำรปฏิบัติงำนและกำรใช้ จ่ำยงบประมำณ
เริ่ ม

ข้อมูลงบประมาณและ
โครงการ

แผนฯ ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการสถานศึกษา
ยกเลิกการ
ปรับแผน

ปรับแผนปฏิบตั ิงานและแผน
ค่าใช้จ่าย

ไม่ใช้

ผอ. อนุมตั ิ

เอกสารการจัดสรร
งบประมาณ

ไม่เปลี่ยนฯ

ข้อมูลและเหตุผลการ
ปรับแผนฯ

เป้ าหมายผลผลิต
เปลี่ยนแปลง

เปลี่ยนฯ
ใช้

ไม่อนุมตั ิ
ส่ งแผนฯให้สานัก
งบประมาณเห็นชอบ

ยกเลิกการ
ปรับแผน

อนุมตั ิ
แจ้งฝ่ ายอานวยการ (ด้านการเงิน)
ทราบ

4

ขั้นตอนที่ 4 : กำรโอนเปลีย่ นแปลงงบประมำณ
เริ่ ม
ยกเลิกการ
ปรับแผน

โอนหรือเปลีย่ นแปลงรำยกำร
งบประมำณรำยจ่ ำย

ไม่ใช้
ผอ .อนุมตั ิ
ใช้

ไม่เปลี่ยน

ข้อมูลและเหตุผลการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

เอกสารเปลี่ยนแปลงและ
โครงการที่เปลี่ยนแปลง

เป้ าหมายผลผลิต
เปลี่ยนแปลง

ไม่อนุมตั ิ
ส่ งแผนฯ ทาความตกลงกับ
คณะกรรมการสถานศึกษา

อนุมตั ิ

ยกเลิกการ
เปลี่ยนแปลง

แจ้งฝ่ ายการเงิน ดาเนินการ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณรายจ่าย

แจ้งผูเ้ กี่ยวข้องที่ขอ
เปลี่ยนแปลงงบประมาณ

ขั้นตอนที่ 5 : กำรบริหำรงบประมำณเหลือจ่ ำย
5

ทาการโอน เปลี่ยนแปลงงบประมาณ
รายจ่ายในระบบ GFMIS

ฐานข้อมูลระบบ
GFMIS

เริ่ ม
เอกสารสรุ ปผลการดาเนินงาน
เชิงวิชาการเชิงประมาณ

ยกเลิกใช้
งบประมาณเหลือ
จ่าย รวมไว้ในงบ
กลาง
ไม่อนุมตั ิ

-ข้อมูลผลการการดาเนิ นงานฯต่างๆที่เกี่ยวข้อง
-ข้อมูลผลการเบิกจ่าย (ฝ่ ายฯด้านการเงิน)

กำรบริหำรงบประมำณเหลือจ่ ำย

ดาเนิ นงานตามแผนปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณแล้ว
เสร็ จ? มีเงินเหลือจ่ายและต้องการ
ใช้เงินเหลือจ่าย

ไม่ใช้

ใช้

ผอ. อนุมตั ิ

อนุมตั ิ

ส่ วนราชการฯขออนุมตั ิ

นาเสนอความเห็นต่อ ผอ.

แจ้งการอนุมตั ิให้หน่วยงาน ที่ขอให้
เงินเหลือจ่ายทราบ

แจ้งฝ่ ายอานวยการด้านการเงินโอน
จัดสรร

รวบรวมไว้ใน
งบกลาง

ส่วนที่ 3
ขั้นตอนการปฏิบตั ิ มาตรฐานคุณภาพงาน
และการติดตามประเมินผล

ที่

ผังกระบวนการ

การจัดทา
แผนการ
ปฏิบตั ิงาน
และแผนการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

30 วัน

1.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯแจ้ง
ส่ วนราชการเจ้าของ
โครงการที่ได้รับการจัดสรร
งบประมาณจัดทาแผนการ
ปฏิบตั ิงานและแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ ตามแบบ
สงป.301และ302 พร้อมแจ้ง
แนวทางการดาเนินกิจกรรม
ตามยุทธศาสตร์ประจาปี
งบประมาณ
2. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
รวบรวมแผนการปฏิบตั ิงาน
ฯ ของส่ วนราชการแล้ว
รายงานผลการปฏิบตั ิงาน
และการใช้จ่ายงบประมาณ
ประจาปี เพื่อเสนอ ผวจ.
เห็นชอบและนาส่ งให้สานัก
งบประมาณ

- หน่วยดาเนินงานต้อง
ได้รับทราบแผนการ
ปฏิบตั ิงาน แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ และแนวทาง
การดาเนินกิจกรรมตาม
ยุทธศาสตร์ภายในเดือน
ตุลาคมทุกปี งบประมาณ

- จัดทาแผนการปฏิบตั ิงาน
และแผนการใช้จ่าย
งบประมาณส่ งให้สานัก
งบประมาณพิจารณาให้
ความเห็นชอบก่อนวัน
เริ่ มต้นงบประมาณไม่นอ้ ย
กว่า 15 วัน

ระบบ
ติดตาม
ประเมินผล
-เอกสาร
หนังสื อสั่ง
การ

-เอกสาร
หนังสื อสั่ง
การ

ผูร้ ับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ

รายงานตาม
แบบ สงป.

หนังสื อนาส่ ง
แผนฯ แนวทางฯ
และหลักเกณฑ์
การจัดสรร
งบประมาณ
ประจาปี ของ
โรงเรี ยนสตรี สิริ
เกศ

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ

รายงานผล
การปฎิบตั ิ
งานและการ
ใช้จ่าย
งบประมาณ
ประจาปี

-แผนปฏิบตั ิงาน
และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณ

ที่

2

ผังกระบวนการ

การจัดสรร
งบประมาณ

ระยะเวลา

30วัน

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน
คุณภาพงาน

ระบบ
ติดตาม
ประเมินผล

ผูร้ ับผิดชอบ

3. กลุ่มงานยุทธศาสตร์นา
- ทุกแผนการปฏิบตั ิงานฯ
กลุ่มงาน
แผนการปฏิบตั ิงานฯของส่ วน ของส่ วนราชการบันทึกใน
ยุทธศาสตร์ฯ
ราชการบันทึกในระบบ
ระบบถูกต้อง ครบถ้วน
งบประมาณ EvMis ของสานัก
งบประมาณ
1.กาหนดหลักเกณฑ์การ
- สามารถจัดสรร
-เอกสารการ -กลุ่มงาน
บริ หารงบประมาณ และการ
งบประมาณให้ส่วนราชการ จัดสรร
ยุทธศาสตร์ฯ
ใช้งบประมาณเหลือจ่าย
ดาเนินการได้ทนั ทีที่
งบประมาณ และฝ่ าย
โรงเรี ยนสตรี สิริเกศได้รับ
อานวยการ(ด้าน
อนุมตั ิเงินงวด ทั้งนี้ควร
การเงิน)
ภายในเดือนตุลาคม หรื อต้น
เดือนพฤศจิกายนของทุกปี
2.กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯแจ้ง
- ทุกส่ วนราชการที่ได้รับ
-กลุ่มงาน
การจัดสรรงบประมาณตาม
การจัดสรรงบประมาณ
ยุทธศาสตร์ฯ
แผนการปฏิบตั ิงานและ
ดาเนินการใช้จ่าย
และฝ่ าย
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
งบประมาณเป็ นไปตาม
อานวยการ(ด้าน
กิจกรรมตามยุทธศาสตร์ให้
ระเบียบว่าด้วยการบริ หาร
การเงิน)
ส่ วนราชการที่ได้รับจัดสรร
งบประมาณที่สานัก
งบประมาณทราบ เพื่อ
งบประมาณและ
ดาเนินการตามหลักเกณฑ์ ที่
กระทรวงการคลังกาหนด
กาหนด

แบบฟอร์ม

เอกสารอ้างอิง

หนังสื อสั่งการ

พ.ร.บ.
งบประมาณ
รายจ่ายประจาปี
และคู่มือปฏิบตั ิ
เกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงิน
งบประมาณ
รายจ่ายจังหวัด

ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
3. ทุกส่ วนราชการที่ได้รับ

งบประมาณดาเนินงามตาม
แผนปฏิบตั ิงานและ
หลักเกณฑ์การบริ หาร
งบประมาณที่กรมการพัฒนา
ชุมชนกาหนด โดยถือปฏิบตั ิ
ตามระเบียบว่าด้วยการบริ
หารงบประมาณ พ.ศ. 2548
ระเบียบว่าด้วยการบริ หาร
งบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.
2551 ระเบียบว่าด้วยการ
บริ หารงบประมาณ (ฉบับที่
3) พ.ศ. 2552 และระเบียบ
การเบิกจ่ายงบประมาณ
ตามที่กระทรวงการคลัง
กาหนด

มาตรฐานคุณภาพงาน
ทุกส่ วนราชการ
ดาเนินการใช้จ่าย
งบประมาณเป็ นไปตาม
ระเบียบว่าด้วยการบริ หาร
งบประมาณ ระเบียบการ
เบิกจ่ายงบประมาณที่สานัก
งบประมาณและกรทรวง
การคลังกาหนด
และปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์ที่
โรงเรี ยนสตรี สิริเกศกาหนด
-

ระบบติดตาม
ประเมินผล
- เอกสาร
กรอบวงเงิน
การจัดสรร
งบประมาณ
ตามหลัก
เกณฑ์ของ
โรงเรี ยนสตรี
สิ ริเกศ
- เอกสารราย
งานผลการ
ปฏิบตั ิงาน

ผูร้ ับผิดชอบ
- ฝ่ าย
อานวยการ
(ด้านการเงิน)

ส่ วนราชการที่
ได้รับการ
จัดสรร
งบประมาณ

แบบฟอร์ม

เอกสาร
อ้างอิง

ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

การปรับแผนการ
ปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้จ่าย
งบประมาณ

ภายใน 2
วันต่อ 1
ครั้ง
ระหว่างปี
งบ
ประมาณ

ในกรณีที่โรงเรี ยนสตรี สิริเกศ
มีความจาเป็ นต้องการ
ปรับแผนการใช้จ่าย
งบประมาณ
นอกเหนือไปจากที่ได้รับ
อนุมตั ิจากสภาผูแ้ ทนราษฎร
นั้น ให้ดาเนินการภาย
หลังจากที่แผนฯ ได้รับความ
เห็นชอบจากสานัก
งบประมาณแล้ว โดย
ดาเนินการเป็ น 2 กรณี
กรณีที่ 1 การปรับแผนที่ไม่มี
ผลทาให้เป้ าหมายผลผลิต
หรื อโครงการเปลี่ยนแปลงไป
ให้นาเสนอ ผวจ. ฯ อนุมตั ิ
กรณีที่ 2 การปรับแผนที่มีผล
ทาให้เป้ าหมายผลผลิตหรื อ
โครงการเปลี่ยนแปลงไปต้อง

- เหตุผลสาคัญที่มี
ความจาเป็ นต้องปรับ
แผนการปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ซึ่งมิอาจหลักเลี่ยงได้

3

ระบบติดตาม
ประเมินผล
- เอกสารการ
ขอปรับ
แผนการ
ปฏิบตั ิงาน
และแผนการ
ใช้จ่ายงบ
ประมาณ

ผูร้ ับผิดชอบ
กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ

แบบฟอร์ม

เอกสาร
อ้างอิง

ที่

ผังกระบวนการ

4

ระยะเวลา

15 วัน
การโอน
เปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
รายจ่าย

รายละเอียดงาน
จัดส่ งแผนดังกล่าวให้สานัก
งบประมาณเห็นชอบก่อน
- กลุ่มงานยุทธศาสตร์ แจ้งผล
การอนุมตั ิให้กองคลังทราบ
กรณีเมื่อเกิดความจาเป็ นต้อง
โอนหรื อเปลี่ยนแปลงรายการ
งบประมาณรายจ่าย เพื่อ
แก้ไขปัญหาหรื อเพิ่ม
ประสิ ทธิภาพ ดาเนินการเป็ น
2 กรณี
กรณีที่ 1 การเปลี่ยนแปลง
งบประมาณรายจ่ายที่ไม่มี
ผลทาให้เป้ าหมายผลผลิต
หรื อโครงการเปลี่ยนแปลงไป
ให้นาเสนอ ผวจ. ฯ อนุมตั ิ
กรณีที่ 2 การเปลี่ยนแปลง
งบประมาณร่ ายจ่ายที่มีผล
ทาให้เป้ าหมายผลผลิตหรื อ
โครงการเปลี่ยนแปลงไปต้อง
ทาความตกลงกับสานัก
งบประมาณ โดยมีข้ นั ตอน
ทางานดังนี้

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม
ประเมินผล

ผูร้ ับผิดชอบ

- เหตุผลสาคัญที่มี
ความจาเป็ นต้องปรับ
แผนการปฏิบตั ิงานและ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณ
ซึ่งมิอาจหลีกเลี่ยงได้

- เอกสารการ
โอนเปลี่ยน
แปลงงบ
ประมาณ
ประจาปี

- กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ
- ฝ่ าย
อานวยการ
(ด้านการเงิน)

แบบฟอร์ม

เอกสาร
อ้างอิง

ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน
1. กลุ่มงานยุทธศาสตร์ฯ
นาเสนอ
เหตุผลความจาเป็ นให้
ผวจ. ฯ อนุมตั ิ
2. แจ้งฝ่ ายอานวยการด้าน
การเงินดาเนินการ
โอนเปลี่ยนแปลงงบ
ประมาณรายจ่าย
3. ฝ่ ายอานวยการด้านการเงินทา
การโอนเปลี่ยนแปลง
งบประมาณ
รายจ่ายในระบบ GFMIS
4. ฝ่ ายอานวยการด้านการเงิน
แจ้งส่ วนราชการ
ดาเนินการรับผิดชอบ
งบประมาณที่มีการโอน
เปลี่ยนแปลงและแจ้งกลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบติดตาม ผูร้ ับผิดชอบ
ประเมินผล

แบบฟอร์ม

เอกสาร อ้างอิง

ที่

ผังกระบวนการ

5

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

15 วัน

กำรบริหำรงบประมำณ
เหลือจ่ ำย ของโรงเรียนสตรี
สิริเกศ มี
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน 6
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 หน่วยงานที่
ได้รับการจัดสรรงบประมาณ
ดาเนินงานตามแผนการ
ปฏิบตั ิงาน และแผนการใช้
จ่ายงบประมาณประจาปี ให้
แล้วเสร็ จบรรลุตาม
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้
ขั้นตอนที่ 2 หน่วยงานสรุ ป
ผลการดาเนินกิจกรรมที่
ดา เนินการแล้วเสร็จ ตาม
ขั้นตอนที่ 1 ทั้งในด้าน
ประเด็นเนื้อหาการ
ดาเนินงาน และรายละเอียด
การใช้จ่ายงบประมาณ
นาเสนอ ผวจ. เพื่อโปรด
ทราบและสาเนาแจ้งกลุ่มงาน

การบริ หาร
งบประมาณ
เหลือจ่าย

ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบติดตาม
ประเมินผล

- เหตุผลสาคัญที่มี
ความจาเป็ นต้องใช้
งบประมาณเหลือจ่าย
ซึ่งมิอาจหลีกเลี่ยงได้

มาตรฐานคุณภาพงาน

ผูร้ ับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสาร
อ้างอิง
- หนังสื อแจ้ง
เหตุผลความ
จาเป็ นฯ

แบบฟอร์ม

เอกสาร

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ

ระบบติดตาม

ผูร้ ับผิดชอบ

ประเมินผล

อ้างอิง

ยุทธศาสตร์ ดาเนินงานในส่ วน
ที่เกี่ยวข้อง
ขั้นตอนที่ 3 กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์
ตรวจสอบความถูกต้องข้อมูล
การรายงานผลการ
ดาเนินงานตามขั้นตอนที่ 2
ว่าดาเนินการแล้วเสร็ จจริ ง
ตามวัตถุประสงค์ และมีการ
ใช้จ่ายงบประมาณเต็มตาม
จานวนที่ได้รับอนุมตั ิหรื อมีเงิน
เหลือจ่าย หากมีเงินเหลือจ่าย
กลุ่มงานยุทธศาสตร์ ตอ้ งสรุ ป
งบประมาณเหลือจ่ายเป็ นงบ
บริ หารภาพรวมของจังหวัดฯ
นาเสนอ ผวจ. เพื่อทราบ และ
แจ้งฝ่ ายอานวยการด้านการเงิน
เพื่อนาเสนอเหลือจ่ายดังกล่าว
เข้ารวมเป็ นงบกลาง ใช้ในการ
บริ หารภาพรวมของจังหวัดฯ
ต่อไป
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบติดตาม

ผูร้ ับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสาร

ประเมินผล

อ้างอิง

ขั้นตอนที่ 4 กรณีหน่วยงาน
มีความประสงค์จดั ทา
โครงการ/กิจกรรมที่จาเป็ นใน
การขับเคลื่อนงานตาม
ยุทธศาสตร์กรมฯ แต่มิได้ต้ งั
งบประมาณไว้ ให้เสนอ
โครงการขอความเห็นชอบ
และอนุมตั ิต่อ ผวจ. (ผ่าน
ความเห็นชอบของ ก.บ.จ.)
ขั้นตอนที่ 5 คณะ ก.บ.จ.
ตรวจสอบความจาเป็ น
เหมาะสมให้การขอรับการ
สนับสนุนงบประมาณและ
กรอบวงเงินงบกลางของ
จังหวัดฯ เพื่อ การสนับสนุน
การดาเนินงานโครงการตาม
ขั้นตอนที่ 4 และเสนอ
ความเห็นต่อ ผวจ. เพื่อ
พิจารณา
ขั้นตอนที่ 6 กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์
แจ้งผลการพิจารณาการ
ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน คุณภาพงาน

ระบบติดตาม

ผูร้ ับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสาร

ประเมินผล
ขอรับงบประมาณ ดาเนิน
โครงการตามขั้นตอนที่ 5
 เหตุผลสาคัญที่มี
กำรบริหำรงบประมำณ
ความจาเป็ นต้องใช้
เหลือจ่ ำยของจังหวัด มี
งบประมาณเหลือจ่าย
ขั้นตอนกำรดำเนินงำน 3
ซึ่งมิอาจหลีกเลี่ยง
ขั้นตอน ดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 จังหวัดที่ได้รับ
การจัดสรรงบประมาณ
ดาเนินงานตามแผนปฏิบตั ิ
การและแผนการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี บรรลุ
วัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้แล้ว
ขั้นตอนที่ 2 จังหวัดสรุ ปผล
การดาเนินงานและผลการใช้
จ่ายงบประมาณตามขั้นตอน
ที่ 1 นา เสนอผูอ้ านวยการ
จังหวัดทราบ และรายงานผล
การปฏิบตั ิงานและการใช้จ่าย
งบประมาณประจาปี ตาม
ระบบสงป. แจ้งให้จงั หวัดฯ
ทราบ

อ้างอิง

กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ

- หนังสื อแจ้ง
เหตุผลความ
จาเป็ ฯฯ

ที่

ผังกระบวนการ

ระยะเวลา

รายละเอียดงาน

ขั้นตอนที่ 3 ดาเนินการตาม
ขั้นตอนที่ 2 มีงบประมาณ
เหลือจ่าย และจังหวัดมีความ
ประสงค์ใช้จ่ายงบประมาณ
เหลือจ่ายดังกล่าว ต้องใช้จ่าย
ให้สนับสนุนการดาเนินงาน
เป็ นไปตามวัตถุประสงค์ของ
ผลผลิต กิจกรรมเดิมให้เกิด
ประสิ ทธิภาพ โดยเสนอขอใช้
งบประมาณเหลือจ่ายต่อ
ผูอ้ านวยการจังหวัด

มาตรฐานคุณภาพงาน

ระบบติดตาม
ประเมินผล

ผูร้ ับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

เอกสาร
อ้างอิง

ที่

ผังกระบวนการ

8

ระยะเวลา
20 วัน

การรายงาน
ผลการ
ปฏิบตั ิงาน
และผลการ
ใช้จ่าย

รายละเอียดงาน

มาตรฐาน

คุณภาพ

งาน
 มีผลการเบิกจ่าย
เป็ นไปตามเป้ าหมายที่
รัฐบาลกาหนด

1. สรุ ปรายงานผลการ
เบิกจ่ายงบประมาณจาก
ระบบ GFMIS นาเสนอ
ผวจ. และที่ประชุมเร่ งรัดการ
เบิกจ่ายฯ
2. สรุ ปรายงาน สงป.
 รายงานผล สงป.
ประจาเดือนนาเสนอ ผวจ.
และแจ้งสรุ ปผลรายงาน สงป. ได้ทนั ตามกาหนดเวลา
ประจาเดือนให้ส่วนราชการที่
ได้รับจัดสรรงบประมาณ
ทราบ
3. สรุ ปรายงาน สงป. ราย
ไตรมาสนาเสนอผวจ.
ส่ งสานักงบประมาณทุกสิ้ น
ไตรมาส ภายในวันที่ 15 ของ
เดือนถัดไป

ระบบติดตาม
ประเมินผล
- เอกสารราย
งาน

ผูร้ ับผิดชอบ

แบบฟอร์ม

- สานักงาน
คลังจังหวัดฯ

เอกสาร อ้างอิง
- รายงานสรุ ป
ผลการเบิกจ่าย
งบประมาณ
จากระบบ
GFMIS

- เอกสารราย
งาน

- เอกสารราย
งาน

- กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ

- กลุ่มงาน
ยุทธศาสตร์ฯ

สงป. 301
สงป. 302
สงป. 302/1
สงป. 302./
สงป. 302/3

- รายงาน
สงป. 301,
302, 302/1,
302/2, 302/3

ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรเงิน

ขั้นตอนการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
บุคลากรที่จะเดินทาง
ไปราชการ

เขียนรายงานใบเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป
ราชการ

ส่งเอกสารหลักฐาน

เอกสารไม่ถูกต้อง

การเงินตรวจเอกสารหลักฐาน

เอกสารถูกต้อง

หัวหน้าการเงินตรวจเอกสาร

รองผูอ้ านวยการฝ่ ายงบประมาณฯ อนุมตั ิ

เสนอใบยืมหรื อเอกสารเบิกจ่ายต่อผูอ้ านวยการ

การเงินจ่ายเงินตามคาอนุมตั ิ

ขั้นตอนกำรยืมเงิน


ครู นาส่ งใบยืม

ลงทะเบียนใบยืมที่งานการเงิน


ส่งคืนแก้ไข
(เอกสารไม่ถูกกต้อง)

จนท.การเงินตรวจ
เอกสาร (ใบยืม)

 เอกสารถูกต้อง

หัวหน้างานการเงินตรวจเอกสาร
 1 วัน

ภายใน 1-3 วัน
เสนอรองผูอ้ านวยการ

 1 วัน

เสนอผูอ้ านวยการ



การเงินนาจ่ายเช็ค

เอกสำรประกอบกำรยืมเงิน
1. สัญญายืมเงิน (สาเนา 1 ฉบับ , ตัวจริ ง 1 ฉบับ )
2. บันทึกขออนุมตั ิงบประมาณ
3. บันทึกขออนุญาตไปราชการ (กรณี เดินทางไปราชการ)
4. ใบตัดงบประมาณ
5. เอกสารต่าง ๆ แล้วแต่กรณี ( โครงการ, หนังสือเรื่ องที่เบิก )
*หมายเหตุ กรุ ณ่าส่งเอกสารยืมเงินก่อนเดินทางไปราชการ/ จัดกิจกรรมอย่างน้อย 3 วัน

ขัน้ ตอนการส่งใช้เงินยืม

1
ครูนาส่งเอกสารส่งใช้เงินยืม
ส่งคืนแก้ไข
(เอกสารไม่ถูกต้อง)

ลงทะเบียนการส่งใช้ใบยืม
2

เจ้าหน้าที่การเงินตรวจเอกสารการส่งใช้เงินยืม

3
เสนอหัวหน้าการเงิน
4
เสนอรองผู้อานวยการ
กลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

5

เสนอผู้อานวยการโรงเรียน
อนุมัติการส่งใช้เงินยืม
6
เจ้าหน้าที่งานการเงินลงสลักการส่งใช้เงินยืม
หลังสัญญาการยืมเงินและจัดเก็บเอกสาร
7
ส่งเอกสารให้ฝ่ายบัญชี

เอกสารประกอบการส่งใช้เงินยืม
1. บันทึกการส่งใช้เงินยืม
2. ใบสาคัญคู่จ่าย
3. เงินสด (ถ้ามี)
4. สาเนาสัญญาการยืมเงิน (ถ้ามี)

ปัจจัยเสีย่ งงานการเงิน

เจ้าหน้าที่ไม่ได้จบตรงกับสายงานจึงต้องใช้ความรอบคอบและ
ระมัดระวังในการปฏิบัติงานค่อนข้างสูงเพื่อป้องกันการผิดพลาด

เจ้าหน้าที่งานการเงินมีภาระงานการสอนและอื่นๆค่อนข้างมาก
อาจส่งผลให้ปฏิบัติงานการเงินล่าช้า

มีการเปลี่ยนเจ้าหน้าที่งานการเงิน เนื่องจากมีการโยกย้าย
และไปบรรจุ จึงส่งผลกระทบต่องานที่ต้องทาอย่างต่อเนื่อง

ผู้เกี่ยวข้องที่รับบริการ อาจยังไม่เข้าใจในระเบียบที่ชัดเจนและปฏิบัติ
ตามขั้นตอนไม่ครบจึงทาให้เอกสารหลักฐานอาจไม่ครบถ้วนสมบูรณ์
และถูกตีกลับเพื่อแก้ไขส่งผลให้กระทบเวลาเกิดการล่าช้าได้ได้

ผู้เกี่ยวข้องที่รับบริการ ยังเขียนรายงานการเดินทางไปราชการและ
การเบิกจ่ายอื่นๆไม่ถูกต้อง จึงต้องมีการชี้แจงและแก้ไขให้ถูกต้อง
ก่อนการเบิกจ่ายทุกครั้งจึงอาจส่งผลกระทบกับเวลา

Flow Chart การปฏิบัติงานงานบัญชี

การรับเงิน
- รับเงินและออกใบเสร็จ
ตรวจบัญชี
- สรุปยอดรับเงินประจาวัน
แล้วนาฝากธนาคาร
ฝ่าย
- จัดทาทะเบียนคุมรายบุคคล
โรงเรียน
- จัดทาทะเบียนคุมใบเสร็จรับเงิน
- รวบรวมเอกสารลงบัญชี

บัญชี

รายงานการเงิน

ตรวจสอบบัญชี

- สมุดเงินสด

- รายงานเงินคงเหลือประจาวัน

- คณะกรรมการ

- สมุดเงินคงเหลือประจาวัน
- สมุดบัญชีแยกประเภท

- รายงานรับจ่ายเงินรายได้สถานศึกษา
- รายงานรับจ่ายเงินอุดหนุนสถานศึกษา

- หัวหน้าการเงิน
- รองผู้อานวยการ

- รายงานประเภทเงินคงเหลือ

- ผู้อานวยการ

เงินรายได้ / เงินอุดหนุน
- สรุปรวมยอดของแต่ละบัญชี
- จัดทางบเทียบยอด

- รายงานเงินคงเหลือประจาวัน ณ วันสิ้นเดือน

ขั้นตอนการขอเบิกค่าเช่าบ้าน
ผูม้ ีสิทธิ์เบิกค่าเช่า

ยืน่ แบบขอรับค่าเช่าบ้าน

ผูม้ ีอานาจรับรองการมีสิทธิ์ให้ผเู้ บิก

เอกสารไม่ถูกต้อง

ผูม้ ีอานาจอนุมตั ิการเบิกค่าเช่าบ้าน

เอกสารถูกต้อง

หัวหน้างานการเงินรับรองเอกสาร

รองผูอ้ านวยการฝ่ ายงบประมาณฯ
รับรองเอกสาร

ผูอ้ านวยการอนุมตั ิสิทธิ์การเบิกจ่าย

คู่มือการปฎิบัติงาน
ด้านพัสดุ

กลุ่มงานพัสดุ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ

คำนำ
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐเป็นมาตรฐานเดียวกัน โดยให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่ง
นำไปใช้ เ ป็ นหลั กปฏิบ ั ติ ซึ ่ งมุ ่ งเน้นการเปิ ดเผยข้อ มูล ต่ อสารธารณชนให้ มากที่ ส ุ ด ให้ เ กิ ด ความโปร่งใส
และเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม มีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างที่คำนึงถึงวัตถุประสงค์ของการ
ใช้งานเป็นสำคัญ มีการวางแผนการการดำเนินการและมีการประเมินผลการปฏิบัติงาน ซึ่งจะทำให้การจัดซื้อ
จัดจ้างและการบริหารพัสดุมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รวมทั้งเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีการจัดซื้อจัด
จ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งจะทำให้เกิดความโปร่งใสในการดำเนินการ จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสร้าง
ความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและเกิดผลดีทั้งยังมีการส่งเสริมให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
การดำเนินการซึ่งเป็นมาตรการหนึ่งในการป้องการทุจริตและการประพฤติมิชอบ ในการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
โรงเรียนสตรีสิริเกศเป็นหน่วยงานของรัฐที่ต้อ งปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัติการจัดซื้อจ้างภาครัฐ
พ.ศ. 2560 จึงได้จัดทำ “คู่มือการปฏิบัติงานด้านพัสดุ” เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานและเป็นมาตรฐาน
เดียวกัน
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บทที่ 1
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1. กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
1.1 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1.2 กฎกระทรวงตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1.3 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารงานพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560
1.4 ประกาศ
1.5 หนังสือมอบอำนาจ
1.6 หนังสือเวียน
2. คำนิยาม
2.1 การจัดซื้อจัด จ้ าง หมายความว่า การดำเนินการเพื่อให้ไ ด้ม าซึ่ง พั ส ดุโ ดยการซื้ อ จ้าง เช่ า
แลกเปลี่ยน หรือโดยนิติกรรมอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง
2.2 พัสดุ หมายความว่า สินค้า งานบริการ งานก่อสร้าง งานจ้างที่ปรึกษาและงานจ้างออกแบบหรือ
ควบคุมงานก่อสร้าง แบ่งออกเป็น 6 ประเภท ดังนี้
(1) สินค้า ได้แก่ วัสดุ ครุภัณฑ์ ที่ดิน สิ่งปลูกสร้าง และทรัพย์สินอื่น ๆ รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่
ในสินค้านั้นด้วย แต่มูลค่าของงานบริการต้องไม่สูงกว่ามูลค่าของ “สินค้า” นั้น
(2) งานบริ ก าร ได้ แ ก่ งานจ้ า งบริ การ งานจ้ า งเหมาบริ การ งานจ้ า งทำของและการรับขน
ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์จากบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล แต่ไม่หมายความรวมถึง การจ้ าง
ลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ การรับขนในการเดินทางไปราชการ หรือไปปฏิบัติงานของหน่วยงานของรัฐ
งานจ้างที่ปรึกษา งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง การจ้างแรงงานตามประมวลกฎหมายแพ่งและ
พาณิชย์
(3) งานก่อสร้าง ได้แก่ งานก่อสร้างอาคาร งานก่อสร้างสาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างอื่นใดและ
การซ่ อ มแซม ต่ อ เติ ม ปรั บ ปรุ ง รื ้ อ ถอน หรื อ การกระทำอื ่ น ใดที ่ ม ี ล ั ก ษณะทำนองเดี ย วกั น กั บ อาคาร
สาธารณูปโภค หรือสิ่งปลูกสร้างนั้น รวมถึงงานบริการที่รวมอยู่ในสินค้านั้น แต่มูลค่าของงานบริการต้อง
ไม่สูงกว่ามูลค่า “งานก่อสร้าง” นั้น
อาคาร หมายถึง สิ่งปลูกสร้างถาวรที่บุคคลอาจเข้าอยู่ หรือใช้สอยได้ เช่น อาคารที่ท ำการโรงเรียน
สนามกีฬา หรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่นที่มีลักษณะทำนองเดียวกันรวมทั้งสิ่งก่อสร้างอื่น ๆ ซึ่ง สร้างขึ้นเพื่อ
ประโยชน์ใช้สอยสำหรับอาคารนั้น ๆ เช่น เสาธง รั้ว ท่อระบายน้ำ หอถังน้ำ ถนน ประปา ไฟฟ้า หรือสิ่งอื่น ๆ
ซึ่งเป็นส่วนประกอบของตัวอาคาร เช่น เครื่องปรับอากาศ ลิฟต์ หรือเครื่องเรือน
สาธารณู ป โภค หมายถึ ง งานอั น เกี ่ ย วกับ การประปา การไฟฟ้ า การสื ่ อ สาร การโทรคมนาคม
การระบายน้ำ การขนส่งทางท่อ ทางน้ำ ทางบก ทางอากาศ หรือทางราง หรือการอื่นที่เกี่ยวข้องซึ่งดำเนินการ
ในระดับพื้นดิน ใต้พื้นดิน หรือเหนือพื้นดิน
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(4) งานจ้างที่ปรึกษา ได้แก่ งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลเพื่อเป็นผู้ให้คำปรึกษา
หรือแนะนำแก่หน่วยงานของรัฐในด้านวิศวกรรม สถาปัตยกรรม ผังเมือง กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การเงิน การ
คลัง สิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สาธารณสุข ศิลปวัฒนธรรม การศึกษาวิจัยหรือด้านอื่นที่อ ยู่ ใน
ภารกิจของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐ
(5) งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง ได้แก่ งานจ้างบริการจากบุคคลธรรมดาหรือนิติ
บุคคลเพื่อออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง
(6) การดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
2.3 การบริ ห ารพั ส ดุ หมายความว่ า การเก็ บ การบั น ทึ ก การเบิ ก จ่ า ย การยื ม การตรวจสอบ
การบำรุงรักษา และการจำหน่ายพัสดุ
2.4 ราคากลาง หมายความว่า ราคาเพื่อใช้เป็นฐานสำหรับเปรียบเทียบราคาที่ผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่น
เสนอไว้ ซึ่งสามารถจัดซื้อจัดจ้างได้จริงตามลำดับ ดังต่อไปนี้
(1) ราคาที่ได้มาจากการคำนวณตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการราคากลางกำหนด
(2) ราคาที่ได้มาจากฐานข้อมูลราคาอ้างอิงของพัสดุที่กรมบัญชีกลางจัดทำ
(3) ราคามาตรฐานที่สำนักงบประมาณหรือหน่วยงานกลางอื่นกำหนด
(4) ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด
(5) ราคาที่เคยซื้อหรือจ้างครั้งหลังสุดภายในระยะเวลาสองปีงบประมาณ
(6) วิธีอื่นใดตามหลักเกณฑ์ วิธีการ หรือแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐนั้น ๆ
ในกรณีที่มีราคาตาม (1) ให้ใช้ราคาตาม (1) ก่อน ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) แต่มีราคาตาม (2) หรือ
(3) ให้ใช้ราคาตาม (2) หรือ (3) ก่อน โดยจะใช้ราคาใดตาม (2) หรือ (3) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงาน
ของรัฐเป็นสำคัญ ในกรณีที่ไม่มีราคาตาม (1) (2) และ (3) ให้ใช้ราคาตาม (4) (5) หรือ (6) โดยจะใช้ราคาใด
ตาม (4) (5) หรือ (6) ให้คำนึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐเป็นสำคัญ
2.5 เงิ น งบประมาณ หมายความว่ า เงิ น งบประมาณตามกฎหมายว่ า ด้ว ยงบประมาณรายจ่าย
กฎหมายว่าด้วยวิธีงบประมาณ หรือกฎหมายเกี่ยวกับการโอนงบประมาณ เงินซึ่งหน่วยงานของรัฐได้รับไว้โดย
ได้รับอนุญ าตจากรัฐมนตรีให้ไม่ต้องนำส่งคลัง ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีง บประมาณ หรือกฎหมายว่าด้ว ย
เงินคงคลัง เงินซึ่งหน่วยงานของรับได้รับไว้โดยไม่ต้องนำส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดินตามกฎหมาย และเงินภาษี
อากรค่าธรรมเนียม หรือผลประโยชน์อื่นใดที่ตกเป็นรายได้ของราชการส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายหรือที่ราชการ
ส่วนท้องถิ่นมีอำนาจเรียกเก็บตามกฎหมาย และให้หมายความรวมถึงเงินกู้ เงินช่วยเหลือ หรือเงินอื่นตามที่
กำหนดในกฎกระทรวง
2.6 หน่ ว ยงานของรั ฐ หมายถึ ง ราชการส่ ว นกลาง ราชการส่ ว นภู มิ ภ าค ราชการส่ ว นท้ องถิ่น
รัฐวิสาหกิจตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณ องค์การมหาชน องค์กรอิสระ องค์กรตามรัฐธรรมนูญ
หน่ ว ยธุ ร การของศาล มหาวิ ท ยาลั ย ในกำกั บ ของรั ฐ หน่ ว ยงานสั ง กั ด รั ฐ สภาหรื อ ในกำกั บ ของรั ฐ สภา
หน่วยงานอิสระของรัฐและหน่วยงานอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
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2.7 หัวหน้าเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสายงานซึ่งปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัด
จ้างหรือการบริหารพัสดุตามที่กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐนั้นกำหนดหรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐให้เป็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่
2.8 เจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุ หรือผู้ที่ไ ด้รับ
มอบหมายจากผู้มีอำนาจให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐ
3. หลักการจัดซื้อจัดจ้าง
การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุของหน่วยงานของรัฐจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดและต้อง
สอดคล้องกับหลักการ ดังต่อไปนี้
1. คุ้มค่า
2. โปร่งใส
3. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
4. ตรวจสอบได้
4. การเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอ
ห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐเปิดเผยข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอในส่วนที่เป็นสาระสำคัญและเป็นข้อมูล
ทางเทคนิคของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจก่อให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ยื่นข้อเสนอด้วยกันต่อผู้ซึ่งมิได้
เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้นหรือต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น เว้นแต่ เป็นการเปิดเผยข้อมูลต่อผู้มีอ ำนาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย หรือการดำเนินการตามกฎหมาย
5. อำนาจในการสั่งซื้อหรือสั่งจ้างและการมอบอำนาจ
วิธีการสั่งซื้อสั่งจ้าง
วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
วิธีคัดเลือก
วิธีเฉพาะเจาะจง

หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
ไม่เกิน 200,000,000 บาท
ไม่เกิน 100,000,000 บาท
ไม่เกิน 50,000,000 บาท

ผู้มีอำนาจเหนือขึ้นไปหนึ่งชั้น
เกิน 200,000,000 บาท
เกิน 100,000,000 บาท
เกิน 50,000,000 บาท

5.1 ตามหนั ง สื อ สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ที ่ ศธ 04002/ว3808 ลงวั น ที่
25สิงหาคม 2560 เรื่อง มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้าง และมอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา
ดังนี้
(1) คำสั่งที่ 1340/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิง หาคม พ.ศ. 2560 มอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างแลการบริหารงานพัสดุภาครัฐ ซึ่งมอบอำนาจให้ผู้อ ำนวยการโรงเรียนดำเนินการวงเงินครั้ง หนึ่ ง
เต็มวงเงินที่เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีอำนาจ
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(2) คำสั่งที่ 1341/2560 สั่ง ณ วันที่ 24 สิง หาคม พ.ศ. 2560 มอบอำนาจเกี่ยวกับเงินรายได้
สถานศึกษา มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการด้วยเงินรายได้สถานศึกษาปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน วงเงินครั้งหนึ่งไม่เกิน 15 ล้านบาท นอกเหนือจากที่กำหนดให้
เป็นอำนาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 ตามหนั ง สื อ สำนั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน ที ่ ศธ 04002/ว4811 ลงวั น ที่
18 ตุ ล าคม 2560 เรื ่ อ ง มอบอำนาจการมอบโอนพั ส ดุ ค าสั ่ ง ที ่ 1677/2560 สั ่ ง ณ วั น ที ่ 18 ตุ ล าคม
พ.ศ. 2560 มอบอำนาจให้ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการมอบโอนพัสดุของโรงเรียนให้กับหน่วยงานในสังกัด
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
6. การดำเนินการด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการในระบบเครือ ข่ าย
สารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government :
e – GP) และให้ใช้เอกสารที่จัดพิมพ์จากระบบเป็นเอกสารประกอบการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการที่
กำหนด
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บทที่ 2
กระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง
1. การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
1.1 เมื่อหน่วยงานของรัฐได้รับความเห็นชอบวงเงินงบประมาณที่จะใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างจาก
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจในการพิจารณางบประมาณแล้ว ให้เจ้าหน้าที่หรือผู้ได้รับมอบหมาย จัดทำ
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ
1.2 การจัดทำแผนจัดซื้อจ้างประจำปี ให้ประกอบด้วยรายการอย่างน้อย ดังต่อไปนี้
(1) ชื่อโครงการที่จะจัดซื้อจัดจ้าง
(2) วงเงินที่จะจัดซื้อจัดจ้างโดยประมาณ
(3) ระยะเวลาที่คาดว่าจะจัดซื้อจัดจ้าง
(4) รายการอื่นตามที่กรมบัญชีกลางกำหนด
1.3 ต้องมีการเผยแพร่ แ ผนดังกล่า วในระบบเครื อข่ ายสารสนเทศของกรมบัญ ชีก ลาง และของ
หน่วยงานของรัฐตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด และให้ปิดประกาศโดยเปิดเผย ณ สถานที่ปิดประกาศ
ของหน่วยงานของรัฐนั้นด้วย ซึ่งมีข้อได้รับยกเว้นกรณีดังต่อไปนี้
(1) กรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนหรือเป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับ
(2) กรณีที่มีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุ
โดยฉุกเฉินหรือเป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาด
(3) กรณีที่เป็นงานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างตามที่กำหนดในกฎกระทรวงหรือที่มีความจำเป็น
เร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
(4) กรณีที่เป็นงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีความจำเป็นเร่งด่วนหรือที่เกี่ยวกับ
ความมั่นคงของชาติ
1.4 หลังจากประกาศแล้วให้รีบดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามแผนและขั้นตอน เพื่อให้พร้อมที่
จะทำสัญญาหรือข้อตกลงได้ทันทีเมื่อได้รับอนุมัติทางการเงินแล้ว
1.5 ในกรณีมีความจำเป็นต้องเปลี่ยนแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีให้เจ้าหน้าที่จัดทำรายงานพร้อม
ระบบเหตุผลที่ขอเปลี่ยนแปลงเสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อขอความเห็นชอบ เมื่อได้รับความเห็นชอบ
แล้วให้ดำเนินการตามข้อ 1.3
2. การจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
2.1 ให้คำนึงถึงคุณภาพ เทคนิค และวัตถุประสงค์ของการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุนั้น และห้ามมิให้ก ำหนด
คุณลักษณะของพัสดุที่ใกล้เคียงยี่ห้อใดยี่ห้อหนึ่ง หรือของผู้ขายรายใดรายหนึ่งโดยเฉพาะ เว้นแต่พัสดุที่จะทำ
การจัดซื้อจัดจ้างตามวัตถุประสงค์นั้นมียี่ห้อเดียวหรือจะต้องใช้อะไหล่ของยี่ห้อใด ก็ให้ระบุยี่ห้อนั้นได้
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2.2 เพื่อให้การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างมีมาตรฐานและเป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการ หากพัสดุที่จะซื้อหรือจ้างใดมีประกาศกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแล้ว
ให้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
2.3 ในการซื้อหรือจ้างที่มิใช่งานจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา
คณะหนึ่ง หรือจะให้เจ้าหน้าที่หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งรับผิดชอบในการจัดทำร่างขอบเขตงานหรือรายละเอียด
คุณลักษณะของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง รวมทั้งกำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอด้วย
2.4 ในการจ้างก่อสร้าง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการหรือมอบหมายให้เจ้าหน้าที่
หรือบุคคลใดบุคคลหนึ่งจัดทำรูปแบบรายการงานก่อสร้าง หรือจะดำเนินการจ้างงออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้างก็ได้
3. การจัดทำและเปิดเผยราคากลาง
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ขึ้นไป ให้หน่วยงานของรัฐประกาศราคากลางและ
รายละเอียดการคำนวณราคากลางไว้ในเว็บไซต์ของหน่วยงานของรัฐและเว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
ภาครัฐ (www.gprocurement.go.th) ของกรมบัญ ชีกลาง ทั้ง นี้ ข้อมูลและรายละเอียดที่หน่วยงานต้ อ ง
ประกาศให้เป็นไปตามแนวทางที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด
4. การจัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง
ในการซื ้ อ หรื อ จ้ า งแต่ ล ะวิ ธ ี ต้ อ งทำรายงานขอซื ้ อ หรื อ ขอจ้ า งเสนอหั ว หน้ า หน่ ว ยงานของรั ฐ
เพื่อขอความเห็นชอบโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ ตามรายการดังต่อไปนี้
(1) เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อหรือจ้าง
(2) ขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือแบบรูปรายการงานก่อสร้าง
ที่จะซื้อหรือจ้าง แล้วแต่กรณี (ตามข้อ 21)
(3) ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อหรือจ้าง
(4) วงเงินที่จะซื้อหรือจ้าง โดยให้ระบุวงเงินงบประมาณ ถ้าไม่มีวงเงินดังกล่าวให้ระบุวงเงิน
ที่ประมาณว่าจะซื้อหรือจ้างในครั้งนั้น
(5) กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุนั้นหรือให้งานนั้นแล้วเสร็จ
(6) วิธีที่จะซื้อหรือจ้างและเหตุผลที่ต้องซื้อหรือจ้างโดยวิธีนั้น
(7) หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
(8) ข้อเสนออื่น ๆ เช่น การขออนุมัติแต่งตั้งกรรมการต่าง ๆ ที่จำเป็นในการซื้อหรือจ้าง
การออกประกาศและเอกสารเชิญชวน และหนังสือเชิญชวน
การซื้อหรือจ้างกรณีจำเป็นเร่งด่วนอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้ ตามมาตรา56
วรรคหนึ่ง (1) (ค) หรือกรณีมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน มาตรา 56 วรรคหนึ่ง (2) (ง) หรือกรณี
การซื้อหรือจ้างที่มีวงเงินเล็กน้อยตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงที่ออกตามความในมาตรา 96 วรรคสอง
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ซึ่งไม่อาจทำรายงานตามปกติได้ เจ้าหน้าที่หรือผู้ที่รับผิดชอบในการปฏิบัติงานนั้นจะทำรายงานตามวรรคหนึ่ง
เฉพาะรายการที่เห็นว่าจำเป็นก็ได้
5. คณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และองค์ประกอบของคณะกรรมการ
5.1 ในการดำเนินการซื้อหรือจ้างแต่ละครั้ง ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการซื้อหรือ
จ้างขึ้น เพื่อปฏิบัติการตามระเบียบนี้ พร้อมกับกำหนดระยะเวลาในการพิจารณาของคณะกรรมการ แล้วแต่
กรณี คือ
(1) คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(2) คณะกรรมการพิจารณาผลการสอบราคา
(3) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือก
(4) คณะกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(5) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
5.2 ให้คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะ รายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าหน่วยงานของรั ฐ
ภายในระยะเวลาที่กำหนด ถ้ามีเหตุที่ทำให้การรายงานล่าช้า ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาขยาย
เวลาให้ตามความจำเป็น
5.3 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างแต่ละคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการ
อย่ า งน้ อ ย 2 คน ซึ ่ ง แต่ ง ตั ้ ง จากข้ า ราชการ ลู ก จ้ า งประจำ พนั ก งานราชการ พนั ก งานมหาวิ ท ยาลั ย
พนักงานของรัฐ หรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐที่เรียกชื่ออย่างอื่น โดยให้คำนึงถึงลักษณะหน้าที่และความ
รับผิดชอบของผู้ที่ได้รับแต่งตั้งเป็นสำคัญ
5.4 ในกรณีจำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐจะแต่งตั้งบุคคลอื่นร่วมเป็นกรรมการด้วยก็
ได้ แต่จำนวนกรรมการที่เป็นบุคคลอื่นจะต้องไม่มากกว่าจำนวนกรรมการตามวรรคหนึ่ง
5.5 ในการซื้อหรือจ้างครั้งเดียวกันห้ ามแต่ง ตั้ง ผู้ ที่ เป็นกรรมการพิจ ารณาผลการประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ กรรมการพิจารณาผการสอบราคา หรือกรรมการซื้อหรือจ้างโดยวิธีคัดเลือกเป็นกรรมการ
ตรวจรับพัสดุ
5.6 คณะกรรมการซื้อหรือจ้างทุกคณะ ควรแต่งตั้งผู้ช ำนาญการหรือทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับงานซื้อหรือ
จ้างนั้น ๆ เข้าร่วมเป็นกรรมการด้วย
5.7 การประชุมของคณะกรรมการแต่ละคณะ ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวน
กรรมการทั้งหมด ให้ประธานกรรมการและกรรมการแต่ละคนมีเสียงหนึ่ งในการลงมติโดยประธานกรรมการ
ต้องอยู่ด้วยทุกครั้งในการประชุม หากประธานกรรมการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
แต่งตั้งประธานกรรมการคนใหม่เป็นประธานกรรมการแทน
5.8 มติของคณะกรรมการให้ถือเสียงข้างมาก ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานกรรมการออกเสีย ง
เพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด เว้นแต่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ถือมติเอกฉันท์
5.9 กรรมการของคณะใดไม่เห็นด้วยกับมติของคณะกรรมการให้ทำบันทึกความเห็นแย้งไว้ด้วย
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6. การมีส่วนได้ส่วนเสียของคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง
6.1 ประธานกรรมการและกรรมการ จะต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการ
ซื้อหรือจ้างครั้งนั้น ทั้งนี้ การมีส่วนได้เสียในเรื่องซึ่งที่ประชุมพิจารณาของประธานกรรมการและกรรมการให้
เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
6.2 หากประธานหรือกรรมการทราบว่าตนเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในการซื้อ
หรือจ้างครั้งนั้น ให้ประธานหรือกรรมการผู้นั้นลาออกจากการเป็นประธานหรือกรรมการในคณะกรรมการ
ที่ตนได้รับการแต่งตั้งนั้น และให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อสั่งการตามที่เห็นสมควรต่อไป
7. วิธีจัดซื้อจัดจ้าง
วิธีการจัดซื้อจ้าง มี 3 วิธี คือ
1. วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป
1.1 วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market)
1.2 วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
1.3 วิธีสอบราคา
2. วิธีคัดเลือก
3. วิธีเฉพาะเจาะจง
7.1 วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หมายถึง การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการทั่วไปที่ มี
คุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดให้เข้ายื่นข้อเสนอ กระทำได้ 3 วิธี ดังนี้
1. วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e - market) คือการซื้อหรือจ้างที่มีรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
ของพัสดุที่ไ ม่ซับซ้อนหรือเป็นสินค้าหรืองานบริการที่มีมาตรฐาน และได้ก ำหนดไว้ในระบบข้อมูลสินค้า
(ecatalog) โดยให้ ด ำเนิ น การในระบบตลาดอิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ ซึ ่ ง มี ว งเงิ น เกิ น 500,000 บาท แต่ ไ ม่ เ กิน
5,000,000 บาท โดยต้องมีการเผยแพร่ประกาศและเอกสารไม่น้อยกว่า 3 วันทำการ
2. วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ให้เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสารซื้อหรือจ้างด้วยวิธี
ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมประกาศเชิญชวน ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ซึ่งการให้หรือ
ขายเอกสารให้ดำเนินไปพร้อมกับการเผยแพร่ประกาศและเอกสาร ดังนี้
วงเงินเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
วงเงินเกิน 5,000,000 บาท แต่ไม่เกิน 10,000,000 บาท เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 10 วันทำการ
วงเงินเกิน 10,000,000 บาท แต่ไม่เกิน50,000,000 บาท เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 12 วันทำการ
วงเงินเกิน 50,000,000 บาท เผยแพร่ไม่น้อยกว่า 20 วันทำการ
3. วิธีสอบราคา คือการซื้อหรือจ้างครั้งหนึ่งเกิน 500,000 บาท แต่ไม่เกิน 5,000,000 บาท โดย
ให้กระทำได้ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่มีข้อจำกัดในการใช้สัญญาณอินเตอร์เน็ต ทำให้ไม่
สามารถดำเนินการผ่านระบบตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ได้ ทั้งนี้ให้เจ้าหน้าที่
ระบุเหตุผลความจำเป็นที่ไม่อาจดำเนินการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ หรือวิธีประกวดราคา
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อิเล็กทรอนิกส์ ไว้ในรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ซึ่งการให้หรือขายเอกสารให้ดำเนินการไปพร้อมกับการเผยแพร่
ประกาศและเอกสาร โดยเผยแพร่ไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ
7.2 วิธีคัดเลือก หมายถึง การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนเฉพาะผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดซึ่งต้องไม่น้อยกว่า 3 รายให้เข้ายื่นข้อเสนอ เว้นแต่ในงานนั้นมีผู้ประกอบการ
ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดน้อยกว่า 3 ราย
การซื้อหรือจ้างหน่วยงานของรัฐจะเลือกใช้วิธีการคัดเลือก ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ใช้วิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอ/หรือข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) พัสดุที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้างมีคุณลักษณะพิเศษ หรือซับซ้อน ผู้ประกอบการมีจำนวนจำกัด
(ค) มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องใช้พัสดุนั้นอันเนื่องมาจากเกิดเหตุการณ์ที่ไม่อาจคาดหมายได้
(ง) พัสดุที่โดยลักษณะการใช้งาน หรือมีข้อจำกัดทางเทคนิคที่จำเป็นต้องระบุยี่ห้อเป็นการเฉพาะ
(ฉ) เป็นพัสดุที่ใช้ในราชการลับหรือเป็นงานที่ต้องปกปิดเป็นความลับของหน่วยงานของรัฐ หรือ
ที่เกี่ยวกับความมั่นคงของประเทศ
(ช) กรณีงานจ้างซ่อมพัสดุที่จำเป็นต้องถอดตรวจให้ทราบความชำรุดเสียหายก่อน จึงจะประมาณ
ค่าซ่อมได้
(ซ) กรณีอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง
7.3 วิธีเฉพาะเจาะจง หมายถึง การที่หน่วยงานของรัฐเชิญชวนผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติตรงตาม
เงื่อนไขที่หน่วยงานของรัฐกำหนดรายใดรายหนึ่งเข้ามายื่นข้อเสนอ หรือเข้ามาเจรจาต่อรองราคา รวมทั้งการ
จัดซื้อจัดจ้างพัสดุกับผู้ประกอบการโดยตรงในวงเงินเล็กน้อยตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
หน่วยงานของรัฐจะเลือกใช้วิธีเฉพาะเจาะจง ในกรณีดังต่อไปนี้
(ก) ใช้ทั้งวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไปและวิธีคัดเลือก หรือใช้วิธีคัดเลือกแล้วไม่มีผู้ยื่นข้อเสนอหรือ
ข้อเสนอไม่ได้รับการคัดเลือก
(ข) การจัดซื้อจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือให้บริการทั่วไปและมีวงเงินใน
การจัดซื้อจัดจ่างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท
(ค) การจั ด ซื ้ อ จั ด จ้ า งพั ส ดุ ท ี ่ม ี ผ ู ้ ป ระกอบการซึ ่ ง มี ค ุ ณ สมบั ต ิ โดยตรงเพี ย งรายเดี ยว หรื อ มี
ผู้ประกอบการเพียงรายเดียว
(ง) มีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นโดยฉุกเฉิน เนื่องจากเกิดอุบัติภัย/ภัยธรรมชาติ หรือโรคติดต่อ
อันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ และการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป หรือวิธีคัดเลือก
อาจก่อให้เกิดความล่าช้าเสียหายอย่างร้ายแรง
(จ) เป็นพัสดุที่เกี่ยวพันกับพัสดุที่ได้ท ำการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนแล้ว และมีความจำเป็นต้องทำ
การจัดซื้อจัดจ้างเพิ่มเติมหรือต่อเนื่องในการใช้พัสดุนั้น
(ฉ) เป็นพัสดุที่จะขายทอดตลาดโดยหน่วยงานของรัฐ องค์การระหว่างประเทศ หรือหน่วยงาน
ของต่างประเทศ
(ช) เป็นพัสดุที่เป็นที่ดินหรือสิ่งก่อสร้าง ซึ่งจำเป็นต้องซื้อเฉพาะแห่ง
(ซ) กรณีอื่นที่กำหนดในกฎกระทรวง
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** กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพั สดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้ าง
ที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 ให้ไว้ ณ วันที่
23 สิงหาคม พ.ศ. 2560 กำหนด ดังนี้
ข้อ 1 การจัดซื้อจัดจ้างสินค้า งานบริการ หรืองานก่อสร้างที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ
ให้บริการทั่วไปและมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ 2 งานจ้างที่ปรึกษาดังต่อไปนี้ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
(1) งานจ้างที่ปรึกษาที่มีวงเงินค่าจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท
(2) งานจ้างที่มีที่ปรึกษาในงานที่จะจ้างนั้นจำนวนจำกัดและมีวงเงินค่าจ้ างครั้ง หนึ่ง ไม่ เ กิ น
5,000,000 บาท
ข้อ 3 งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างที่มีวงเงินงบประมาณค่าก่อสร้างครั้งหนึ่งไม่เกิน
5,000,000 บาท ให้ใช้วิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อ 4 ในกรณีที่มีการจัดซื้อจัดจ้างมีวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท จะไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ
ไว้ต่อกันก็ได้ (หมายถึงไม่ทำใบสั่งซื้อ/สั่งจ้าง) แต่ต้องมีหลักฐานในการจัดซื้อจัดจ้าง (ต้องมีรายงานขอซื้อ
ขอจ้าง) นั้น
ข้อ 5 ในกรณีที่การจัดซื้อจัดจ้าง มีวงเงินเล็กน้อย ไม่เกิน 100,000 บาท จะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด
เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้
8. เกณฑ์การพิจารณาข้อเสนอสำหรับการซื้อหรือจ้าง
วิ ธ ี ป ระกาศเชิ ญชวนทั่ วไปหรื อ วิ ธีค ั ด เลือ ก ให้ พ ิ จ ารณาถึ ง ประโยชน์ข องหน่ว ยงานของรั ฐ และ
วัตถุประสงค์ของการใช้งานเป็นสำคัญ ตามหลักเกณฑ์ดังนี้
8.1 การซื้อหรือจ้างพัสดุที่มีก ำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่เป็นมาตรฐาน มีคุณภาพดีเพียงพอ
ต่อความต้องการใช้งาน และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐแล้ว ให้ใช้เกณฑ์ราคาโดยคัดเลือกผู้เสนอราคา
ต่ำสุดเป็นผู้ชนะ
8.2 การซื้อหรือจ้างพัสดุที่มีความซับซ้อน มีเทคโนโลยีสูง หรือมีเทคนิคเฉพาะ จำเป็นต้องคัดเลือก
พัสดุที่มีคุณภาพดีตามความต้องการใช้ งานของหน่วยงานของรัฐนั้น และเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานของรัฐ
สามารถใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์อื่น โดยพิจารณาคัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอที่มีคุณภาพและคุณสมบัติถูกต้อง
ครบถ้วน ซึ่งได้คะแนนรวมสูงสุดเป็นผู้ชนะ หากไม่อาจเลือกเกณฑ์อื่นประกอบ และจำเป็นต้องใช้เกณฑ์เดียว
ให้ใช้เกณฑ์ราคา
8.3 การซื้อหรือจ้างที่มีการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะที่จะต้องคำนึง ถึง เทคโนโลยีของพัสดุหรือ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ ซึ่งอาจจะมีข้อเสนอที่ไม่อยู่ในฐานเดียวกันเป็นเหตุให้มีปัญหาในการพิจารณาให้
หน่วยงานของรัฐกำหนดเป็นเงื่อนไขให้มีการยื่นข้อเสนอทางด้านเทคนิ ค หรือข้อเสนออื่นแยกมาต่างหากและ
ให้พิจารณาคัดเลือกผู้ที่ได้คะแนนข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่นที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ ำตามที่หน่วยงาน
ของรัฐกำหนด แล้วให้พิจารณาตาม (8.1) หรือ (8.2)
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เกณฑ์อื่นที่ใช้พิจารณาประกอบเกณฑ์ราคา มีดังนี้
(1) ต้นทุนของพัสดุนั้นตลอดอายุการใช้งาน
(2) มาตรฐานของสินค้าหรือบริการ
(3) บริการหลังการขาย
(4) พัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุน
(5) การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ
(6) ข้อเสนอด้านเทคนิคหรือข้อเสนออื่น ในกรณีที่กำหนดให้มีการยื่นข้อเสนอด้านเทคนิค
(7) เกณฑ์อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
9. สัญญาและหลักประกัน
9.1 ให้หน่วยงานของรัฐทำสัญญาตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด หากจำเป็นต้องมีข้อความ
หรือรายการแตกต่างไปจากที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด โดยมีสาระสำคัญตามที่กำหนดไว้ในแบบและไม่
ทำให้หน่วยงานของรัฐเสียเปรียบก็ให้กระทำได้ซึ่งแบบสัญญาที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด มีดังนี้
(1) สัญญาจ้างก่อสร้าง
(2) สัญญาซื้อขาย
(3) สัญญาจะซื้อจะขายราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ
(4) สัญญาซื้อขายและอนุญาตให้ใช้สิทธิในโปรแกรมคอมพิวเตอร์
(5) สัญญาเช่าคอมพิวเตอร์
(6) สัญญาจ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขคอมพิวเตอร์
(7) สัญญาจ้างทำความสะอาดอาคาร
(8) สัญญาจ้างให้บริการรักษาความปลอดภัย
(9) สัญญาแลกเปลี่ยน
(10) สัญญาเช่ารถยนต์
(11) สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร
(12) สัญญาซื้อขายคอมพิวเตอร์
(13) สัญญาจ้างออกแบบและควบคุมงานก่อสร้าง
(14) สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคลหรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา
(15) สัญญาจ้างทำของ
9.2 การทำสัญญาและการแก้ไขสัญญา
1. การลงนามในสัญญาและการแก้ไขสัญญาตามระเบียบนี้เป็นอำนาจของหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ การลงนามในสัญญาจะกระทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาการอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ
2. การแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงต้องอยู่ภายในขอบข่ายแห่งวัตถุประสงค์เดิม ซึ่งหน่วยงานของรัฐ
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ต้องพิจารณาเปรียบเทียบคุณภาพของพัสดุหรือรายละเอียดของงาน รวมทั้งราคาของพัสดุหรืองาน ตามสัญญา
หรือข้อตกลงกับพัสดุที่จะทำการแก้ไขนั้นก่อนแก่ไขสัญญาหรือข้อตกลงด้วย
3. การจัดซื้อจัดจ้างที่เกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรง หรืองานเทคนิคเฉพาะอย่าง จะต้องได้รับ
การรับรองจากวิศวกร สถาปนิกและวิศวกรผู้ช ำนาญการ หรือผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งรับผิดชอบหรือสามารถรับรอง
คุ ณ ลั ก ษณะเฉพาะ แบบและรายการของงานก่ อ สร้ า ง หรื อ งานเทคนิ ค เฉพาะอย่ า งนั ้ น แล้ ว แต่ ก รณี
เมื่อผู้มีอ ำนาจอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างแล้ วแต่กรณี ได้อนุมัติการแก้ไขสัญญาหรือข้อตกลงแล้วให้หัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ลงนามในสัญญาหรือข้อตกลงที่ได้แก้ไขนั้น
9.3 การกำหนดอัตราค่าปรับในสัญญา
1. การซื้อ/จ้าง ไม่ต้องการผลสำเร็จพร้อมกัน กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราตายตัวระหว่าง
ร้อยละ 0.01 - 0.20 ของราคาพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ
2. การจ้างซึ่งต้องการผลสำเร็จของงานทั้งหมดพร้อมกัน กำหนดค่าปรับเป็นรายวัน เป็นจำนวน
เงินตายตัวในอัตราร้อยละ 0.01 - 0.10 ของราคางานจ้างนั้น (ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ 100 บาท)
3. งานก่อสร้างที่มีผลกระทบต่อการจราจร กำหนัดค่าปรับเป็นรายวัน ในอัตราร้อยละ 0.25 ของ
ราคางานจ้างนั้น แต่อาจจะกำหนดขั้นสูงสุดของการปรับก็ได้ ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
ทั้งนี้ ให้กำหนดเรื่องค่าปรับไว้ในเอกสารเชิญชวนให้ชัดเจนด้วย
4. กรณีเงื่อนไขสัญญาซื้อเป็นชุด ให้ปรับทั้งชุด
5. กรณีพัสดุคิดราคารวมติดตั้ง/ทดลอง ให้ปรับเป็นรายวันในอัตราที่กำหนดของราคารวมทั้งหมด
6. หากมีความจำเป็นต้องปรับนอกเหนือจากที่ก ำหนดข้างต้น เช่น งานที่เกี่ยวกับเทคโนโลยี
สารสนเทศหรืองานที่อยู่ระหว่างการรับประกันความชำรุดบกพร่องจาการซื้อขายคอมพิวเตอร์ให้กำหนดอัตรา
ค่าปรับในกรณีดังกล่าว โดยคำนึงถึงความสำคัญและลักษณะของความเสียหายที่อาจเกิดขึ้น
9.4 หลักประกันการเสนอราคา
เพื่อประกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากกรณีที่ผู้เสนอราคาหรือผู้ให้บริการไม่ปฏิบัติตาม
กระบวนการซื้อหรือการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อ สร้าง ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดหลักประกั น
การเสนอราคา สำหรับการซื้อหรือจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างออกแบบหรือควบคุมงาน
ก่อสร้าง ด้วยวิธีประกาศเชิญชวนทั่วไป ที่มีวงเงินซื้อหรือจ้าง เกินกว่า 5,000,000 บาท ดังนี้
1. เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
2. หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ ตามแบบที่คณะกรรมการนโยบาย
กำหนด
3. พันธบัตรรัฐบาลไทย
4. หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุน
9.5 หลักประกันสัญญา
หลักประกันสัญญาให้ใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
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1. เงินสด
2. เช็คหรือดราฟท์ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่ายซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชำระต่อเจ้าหน้าที่หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน 3 วันทำการ
3. หนังสือค้ำประกันของธนาคารในประเทศ
4. หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุน
5. พันธบัตรรัฐบาลไทย
9.6 มูลค่าหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา ดังนี้
1. หลักประกันการเสนอราคาและหลักประกัน สัญ ญา ให้กำหนดมูลค่า เป็น จำนวนเต็ม ในอั ต รา
ร้อยละห้าของวงเงินงบประมาณหรือราคาพัสดุที่จัดซื้อจัดจ้างครั้งนั้น
2. กรณีการจัดซื้อจัดจ้างที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นว่ามีความสำคัญเป็นพิเศษจะกำหนดอัตราสูง
กว่าร้อยละห้าแต่ไม่เกินร้อยละสิบก็ได้
3. ในกรณีที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ยื่นข้อเสนอหรือเป็นคู่สัญญาไม่ต้องวางหลักประกัน
9.7 การคืนหลักประกัน
ให้หน่วยงานของรัฐคืนหลักประกันให้แก่ผู้ยืนข้อเสนอ คู่สัญญา หรือผู้ค้ำประกัน ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้
1. หลักประกันการเสนอราคา ให้คืนภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไ ด้
พิจารณารายงานผลคัดเลือกผู้ชนะการซื้อหรือการจ้างเรียบร้อยแล้ว
2. กรณีผู้ยื่นข้อเสนอรายที่คัดเลือกไว้ ซึ่งเสนอราคาต่ ำสุดไม่เกิน 3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท ำสัญญา
หรือข้อตกลงหรือผู้ยื่นข้อเสนอได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว
3. หลักประกันสัญญา ให้คืนแก่คู่สัญญา หรือผู้ค้ ำประกันโดยเร็วและอย่างช้าต้องไม่เกิน 15 วัน
นับถัดจากวันที่คู่สัญญาพ้นข้อผูกพันตามสัญญาแล้ว
4. การคืนหลักประกันสัญญาที่เป็นหนังสือค้ ำประกันของธนาคาร บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุน
หลักทรัพย์ ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาไม่มารับภายในก าหนดเวลาข้างต้น ให้รีบส่งต้นฉบับหนังสือ
ค้ำประกันให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนโดยเร็ว พร้อมกับแจ้งให้ธนาคาร
บริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ผู้ค้ำประกันทราบด้วย
5. สำหรับหนังสือค้ ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารให้คืนแก่ธนาคารผู้ออกหนัง สือค้ ำประกัน
อิเล็กทรอนิกส์ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
9.8 หลักประกันผลงาน
ในการจ้างที่ปรึกษาให้ผู้ว่ าจ้ างหักเงินประกันผลงานจากที่ ปรึกษา ในอัตราไม่ต่ ำกว่าร้อยละห้ า
แต่ไม่เกินร้อยละสิบของเงินค่าจ้างแต่ละครั้ง เพื่อเป็นการประกันผลงาน ทั้งนี้ ให้ก ำหนดเป็นเงื่อนไขไว้ใน
สัญญาด้วย
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10. การบริหารสัญญาและการตรวจรับพัสดุ
การดำเนินการตามสัญญาหรือข้อตกลง ให้มีผู้มีอ ำนาจแต่ง ตั้ง คณะกรรมการตรวจรั บพัส ดุ เ พื่ อ
รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุ กรณีที่มีการจัดจ้างวงเงินเล็กน้อยตามที่
กำหนดในกฎกระทรวงจะแต่งตั้งบุคคลหนึ่งบุคคลใด เป็นผู้ตรวจรับพัสดุก็ได้ (วงเงินไม่เกิน 100,000 บาท)
คณะกรรมการประกอบด้วย ดังนี้
10.1 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานซื้อหรืองานจ้าง มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจรับพัสดุ ณ ที่ทำการของผู้ใช้พัสดุนั้น หรือสถานที่ซึ่งกำหนดไว้ในสัญญา หรือข้อตกลง
การตรวจรับพัสดุ ณ สถานที่อื่น ในกรณีที่ไม่มีสัญญาหรือข้อตกลง จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่ว ยงาน
ของรัฐก่อน
(2) ตรวจรับพัสดุให้ถูกต้องครบถ้วนตามหลักฐานที่ตกลงกันไว้ สำหรับกรณีที่มีการทดลองหรือ
ตรวจสอบในทางเทคนิคหรือทางวิทยาศาสตร์ จะเชิญผู้ช ำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับพัสดุนั้นมาให้
คำปรึกษา หรือส่งพัสดุนั้นไปทดลองหรือตรวจสอบ ณ สถานที่ของผู้ชำนาญการหรือผู้ทรงคุณวุฒินั้น ๆ ก็ได้
(3) ให้ตรวจรับพัสดุในวันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุมาส่งและให้ดำเนินการให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว
ที่สุด
(4) เมื่อตรวจถูกต้องครบถ้วนแล้ว ให้รับพัสดุไว้และถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างได้ส่งมอบพัสดุถูกต้อง
ครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างนำพัสดุนั้นมาส่ง แล้วมอบแก่เจ้าหน้าที่พร้อมกับทำใบตรวจรับโดยลงชื่อ
ไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ มอบแก่ผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อดำเนินการ
เบิกจ่ายเงินตามระเบียบของหน่วยงานของรัฐและรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
(5) ในกรณีที่เห็นว่าพัสดุที่ส่งมอบมีรายละเอียดไม่เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลงให้
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบและสั่งการ
(6) ในกรณีที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวนแต่
ไม่ถูกต้องทั้งหมด ถ้าสัญญาหรือข้อตกลงมิได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่น ให้ตรวจรับไว้เฉพาะจำนวนที่ถูกต้องและ
ให้รีบรายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เพื่อแจ้งให้ ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบ ภายใน
3 วันทำการ นับถัดจากวันตรวจพบ แต่ทั้งนี้ไม่ตัดสิทธิ์หน่วยงานของรัฐที่จะปรับผู้ขายหรือผู้รับจ้าง ในจำนวน
ที่ส่งมอบไม่ครบถ้วนหรือไม่ถูกต้องนั้น
(7) การตรวจรับพัสดุที่ประกับกันเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างใดอย่างหนึ่งไปแล้ว
จะไม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างยังมิได้ส่งมอบพัสดุนั้นและโดยปกติให้รีบ
รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐเพื่อแจ้งให้ผู้ขายหรือผู้รับจ้างทราบภายใน 3 วันทำการ นับถัดจากวันที่
ตรวจพบ
(8) ถ้ากรรมการตรวจรับพัสดุ บางคนไม่ยอมรับพัสดุโดยทำความเห็นแย้ง ไว้ให้เสนอหัวหน้ า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ
10.2 คณะกรรมการตรวจรับพัสดุในงานจ้างก่อสร้าง มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบคุณวุฒิของผู้ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้างให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วย การ
ควบคุมอาคาร
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(2) ตรวจสอบรายงานการปฏิบัติงานของผู้รับจ้าง และเหตุการณ์แวดล้อมที่ผู้ควบคุมงานของ
หน่วยงานของรัฐรายงาน โดยตรวจสอบกับแบบรูปรายการละเอียดและข้อก าหนดในสัญญาหรือข้อ ตกลง
ทุกสัปดาห์ รวมทั้งรับทราบหรือพิจารณาการสั่งหยุดงาน หรือพักงานของผู้ควบคุมงานแล้วรายงานหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
(3) ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือกรรมการที่รับมอบหมายจากคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ออกตรวจงานจ้าง ณ สถานที่ที่ก ำหนดไว้ในสัญญาหรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ตามเวลาที่เหมาะสมและ
เห็นสมควร และจัดทำบันทึกผลการออกตรวจงานจ้างนั้นไว้เพื่อเป็นหลักฐานด้วย
(4) กรณีมีข้อสงสัยหรือมีกรณีที่เห็นว่าแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือ มี
ข้อตกลงมีข้อความคลาดเคลื่อนเล็กน้อย หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่าง ให้มีอำนาจสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไข
เพิ่มเติม หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควรและตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการ
ละเอียด
(5) โดยปกติให้ตรวจผลงานที่ผู้รับจ้างส่งมอบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันที่ประธานกรรมการ
ได้รับทราบการส่งมอบงาน และให้ทำการตรวจรับให้เสร็จสิ้นไปโดยเร็วที่สุด
(6) เมื่อตรวจเห็นว่าเป็นถูกต้องครบถ้วนเป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดใน
สัญญาหรือข้อตกลงแล้ว ให้ถือว่าผู้รับจ้างส่งมอบงานครบถ้วนตั้งแต่วันที่ผู้รับจ้างส่งงานจ้างนั้น และให้ท ำ
ใบรับรองผลการปฏิบัติงานทั้งหมดหรือเฉพาะงวด แล้วแต่กรณี โดยลงชื่อไว้เป็นหลักฐานอย่างน้อย 2 ฉบับ
มอบให้แก่ผู้รับจ้าง 1 ฉบับ และเจ้าหน้าที่ 1 ฉบับ เพื่อทำการเบิกจ่ายเงินตามระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน
ของหน่วยงานของรัฐ และรายงานให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบ
(7) กรณีที่คณะกรรมการตรวจรับพัสดุเห็นว่าผลงานที่ส่งมอบทั้งหมดหรืองวดใดก็ตามไม่เป็นไป
ตามแบบรูปรายการละเอียดและข้อกำหนดในสัญญาหรือข้อตกลง ให้รายงานหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผ่าน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่เพื่อทราบหรือสั่งการ แล้วแต่กรณี
(8) ในกรณีที่กรรมการตรวจรับพัสดุบางคนไม่ยอมรับงานโดยทำความเห็นแย้งไว้ ให้เสนอหัวหน้า
หน่วยงานของรัฐเพื่อพิจารณาสั่งการ ถ้าหัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการให้ตรวจรับงานจ้างนั้นไว้ จึงดำเนินการ
ตาม (6)
10.3 ผู้ควบคุมงาน มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจและควบคุมงาน ณ สถานที่ที่กำหนดไว้ในสัญญา หรือที่ตกลงให้ทำงานจ้างนั้น ๆ ทุกวัน
ให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญาทุกประการโดยสั่งเปลี่ยนแปลงแก้ไขเพิ่มเติม
หรือตัดทอนงานจ้างได้ตามที่เห็นสมควร และตามหลักวิชาการช่าง เพื่อให้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด
และข้อกำหนดในสัญญา ถ้าผู้รับจ้างขัดขืนไม่ปฏิบัติตามก็สั่งให้หยุดงานนั้นเฉาพะส่วนหนึ่งส่วนใดหรือทั้งหมด
แล้วแต่กรณีไว้ก่อน จนกว่าผู้รับจ้างจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามคำสั่งและให้รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงาน
จ้างก่อสร้างทันที
(2) ในกรณีที่ปรากฏว่าแบบรูปรายการละเอียด หรือข้อกำหนดในสัญญามีข้อความขัดกันหรือเป็น
ที่คาดหมายได้ว่าถึงแม้งานนั้นจะได้เป็นไปตามแบบรูปรายการละเอียด และข้อกำหนดในสัญญา แต่เมื่อสำเร็จ
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แล้วจะไม่มั่นคงแข็งแรง หรือไม่เป็นไปตามหลักวิชาการช่างที่ดี หรือไม่ปลอดภัยให้สั่งพักงานนั้นไว้ก่อนแล้ว
รายงานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท ำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือ
ข้อตกลงและการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างโดยเร็ว
(3) จดบันทึกสภาพการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างและเหตุการณ์แวดล้อมเป็นรายวัน พร้อมทั้งผล
การปฏิบัติงานหรือการหยุดงานและสาเหตุที่มีการหยุดงานอย่างน้อย 2 ฉบับ เพื่อรายงานให้คณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ท ำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลงและการตรวจรับ
พัสดุที่เป็นงานจ้างก่อสร้างทราบทุกสัปดาห์ และเก็บรักษาไว้เพื่อมอบให้แก่เจ้าหน้าที่เมื่อเสร็จงานแต่ละงวด
โดยถือว่าเป็นเอกสารสำคัญของทางราชการเพื่อประกอบการตรวจสอบของผู้มีหน้าที่
(4) การบันทึกการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างให้ระบุรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและวัสดุที่ใช้
ด้วย
(5) ในวันกำหนดเริ่มงานของผู้รับจ้างตามสัญญาและในวันถึงกำหนดส่ง มอบงานแต่ละงวดให้
รายงานผลการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างว่าเป็นไปตามสัญญาหรือไม่ ให้คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ที่
ได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่รับผิดชอบการบริหารสัญญาหรือข้อตกลง และการตรวจรับพัสดุที่เป็นงานจ้าง
ก่อสร้างทราบภายใน 3 วันทำการ นับแต่วันถึงกำหนดนั้น ๆ
11. การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา
การงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญ ญาหรือข้อตกลงให้อยู่ใน
ดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะพิจารณาได้ตามจำนวนวันที่มีเหตุเกิดขึ้นจริง เฉพาะในกรณีดังต่อไปนี้
11.1 เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ
11.2 เหตุสุดวิสัย
11.3 เหตุเกิดจากพฤติกรรมอันหนึ่งอันใดที่คู่สัญญาไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย
11.4 เหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ให้หน่วยงานของรัฐกำหนดให้คู่สัญญาต้องแจ้งเหตุดังกล่าวภายใน 15 วันนับถัดจากวันที่เหตุสิ้นสุดลง
หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวง หากไม่แจ้งภายในเวลาที่ก ำหนดคู่สัญญาจะยกขึ้นมากล่าวอ้างในภายหลัง
ไม่ได้ เว้นแต่กรณีเกิดจากความผิด ความบกพร่องของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือหน่วยงานของ
รัฐทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น ทั้งนี้ หลักเกณฑ์และวิธีการงด หรือลดค่าปรับหรือการขยายเวลาทำการตามสัญญา
หรือข้อตกลง ให้เป็นไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
12. การบอกเบิกสัญญา หรือข้อตกลง ดำเนินการได้ดังนี้
12.1 การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หากปรากฏว่าคู่สัญ ญาไม่สามารถปฏิบัติตามสัญ ญาหรือ
ข้อตกลงได้ และจะต้องมีการปรับตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น หากจำนวนเงินค่าปรับจะเกินร้อยละสิบของ
วงเงินค่าพัสดุหรือค่าจ้าง ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาดำเนินการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง เว้นแต่คู่สัญญา
จะยินยอมเสียค่าปรับให้แก่หน่วยงานของรัฐโดยไม่มีเงื่อนไขใด ๆ ทั้งสิ้น ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณา
ผ่อนปรนการบอกเลิกสัญญาได้เท่าที่จำเป็น
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12.2 เหตุเบิกเลิกสัญญาหรือข้อตกลงให้อยู่ในดุลพินิจของผู้มีอำนาจที่จะบอกเลิกกับคู่สัญญา ดังนี้
(1) เหตุตามที่กฎหมายกำหนด
(2) เหตุอันเชื่อได้ว่าผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่สามารถส่งมอบงานหรือทำงานให้แล้วเสร็จภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด
(3) เหตุอื่นตามที่กำหนดในพระราชบัญญัตินี้หรือในสัญญาหรือข้อตกลง
(4) เหตุอื่นตามระเบียบที่รัฐมนตรีกำหนด
12.3 การบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง ให้ผู้มีอำนาจพิจารณาเฉพาะในกรณี ดังนี้
(1) ที่เป็นประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐโดยตรงหรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
(2) เพื่อแก้ไขข้อเสียเปรียบของหน่วยงานของรัฐในการที่จะปฏิบัติตามสัญญาหรือข้อตกลงนั้น
ต่อไป กรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เป็นฝ่ายบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง หรือการบอกเลิกสัญญาหรือข้อตกลง
นั้นเป็นกรณีที่หน่วยงานของรัฐมิได้เรียกค่าปรับแล้วแต่กรณี หากคู่สัญ ญาเห็นว่าหน่วยงานของรัฐต้ อ ง
รับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย คู่สัญญาจะยื่นคำขอต่อหน่วยงานของรัฐให้พิจารณาชดใช้ค่าเสียหายก็ไ ด้ มี
หลักเกณฑ์ ดังนี้
(2.1) ให้คู่สัญญายื่นคำขอมายังหน่วยงานของรัฐภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้มีการบอกเลิก
สัญญา
(2.2) คำขอต้องทำเป็น หนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้อง และระบุข้อเท็จจริงและเหตุผลอันเป็นเหตุแห่ง
การเรียกร้องให้ชัดเจน พร้อมแนบเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องไปด้วย
(2.3) หน่วยงานของรัฐต้องออกใบรับคำขอให้ไว้เป็นหลักฐานและพิจารณาคำขอนั้นให้แล้วเสร็จ
ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับคำขอ หากไม่อาจพิจารณาได้ทันในกำหนดนั้น ให้ขอขยายระยะเวลา
ออกไปต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐได้ไม่เกิน 15 วันนับถัดจากวันที่ครบกำหนดเวลา
(2.4) ให้หน่วยงานของรัฐแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย
(2.5) ให้หน่วยงานของรัฐแจ้งผลการพิจารณาเป็นหนังสือไปยังคู่สัญญาเมื่อพิจารณาคำร้องแล้ว
เสร็จภายใน 7 วันทำการ นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเห็นชอบ
(2.6) ผลการพิจารณาเมื่อหน่วยงานของรัฐมีหนัง สือแจ้งผลการพิจารณาเป็นเช่นใดแล้วหาก
คู่สัญญายังไม่พอใจในผลการพิจารณาก็ให้มีสิทธิฟ้องคดีต่อศาลเพื่อเรียกให้ชดใช้ค่าเสียหายตามสัญญาต่อไป
ให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ แต่ ง ตั ้ งคณะกรรมการคณะหนึ ่ ง เรี ย กว่ า “คณะกรรมการพิ จ ารณาความเสี ย หาย”
ประกอบด้ ว ย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่ า งน้ อ ย 1 คน โดยให้ แ ต่ ง ตั ้ ง จากข้ า ราชการ
ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานของรัฐหรือพนักงานของหน่วยงานของรัฐ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่น ภายในของหน่วยงานของรัฐนั้น ในกรณีจ ำเป็นหรือเพื่อประโยชน์ในการพิจารณาวินิจฉัย
จะแต่งตั้งบุคคลอื่นอีกไม่เกิน 2 คนร่วมเป็นกรรมการด้วยก็ได้
คณะกรรมการพิจารณาความเสียหาย มีหน้าที่ดังนี้
(1) ตรวจสอบรายละเอียดข้อเท็จจริงตามคำร้องของสัญญา
(2) กรณีจำเป็นจะเชิญคู่สัญญา หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องในเรื่องนั้นมาสอบถามหรือให้ข้อเท็จจริง
ในส่วนที่เกี่ยวข้องได้
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(3) พิจารณาค่าเสียหายและกำหนดวงเงินค่าเสียหายที่เกิดขึ้น (ถ้ามี)
(4) จั ด ทำรายงานผลการพิจ ารณาพร้อ มความเห็น เสนอหัว หน้า หน่ วยงานของรัฐ พิ จ ารณา
ค่าเสียหายตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการวินิจฉัยกำหนดและในกรณีที่คณะกรรมการมีความเห็นว่าหน่วยงาน
ของรัฐต้องชดใช้ค่าเสียหายและมีวงเงินค่าเสียหายครั้ งละเกิน 50,000 บาท ให้หน่วยงานของรัฐทำรายงาน
ความเห็นเสนอกระทรวงการคลังเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
13. การบริหารพัสดุ
13.1 การเก็บ การบันทึก
1. ลงบัญชีวัสดุ หรือทะเบียนคุม เพื่อควบคุมพัสดุ แล้วแต่กรณีแยกเป็นชนิด และแสดงรายการ
ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายก าหนด ให้มีหลักฐานการรับเข้าบัญชีหรือทะเบียนไว้ประกอบรายการ
ด้วย
2. พัสดุประเภทอาหารสด จะลงรายการอาหารสดทุกชนิดในบัญชีเดียวกันก็ได้
3. เก็บรักษาพัสดุให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ปลอดภัย และให้ครบถ้วนถูกต้องตรงตามบัญชีหรือ
ทะเบียน
13.2 การเบิกจ่ายพัสดุ
1. การเบิกพัสดุจากหน่วยพัสดุของหน่วยงานของรัฐ ให้หัวหน้างานที่ต้องใช้พัสดุนั้นเป็นผู้เบิก
2. การจ่ายพัสดุ ให้หัวหน้าหน่วยพัสดุที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมพัสดุหรือผู้ที่ไ ด้รับมอบหมาย
จากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เป็นหัวหน้าหน่วยพัสดุ เป็นผู้สั่งจ่ายพัสดุ ผู้จ่ายพัสดุต้องตรวจสอบความถูกต้อง
ของใบเบิกและเอกสารประกอบ(ถ้ามี) แล้วลงบัญชีหรือทะเบียนทุกครั้งที่มีการจ่าย และเก็บใบเบิกจ่ายไว้เป็น
หลักฐานด้วย
3. หน่วยงานของรัฐใดมีความจำเป็นกำหนดวิธีการเบิกจ่ายพัสดุเป็นอย่างอื่นให้อยู่ในดุลพินิจของ
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐนั้น โดยให้รายงานคณะกรรมการวินิจฉัยและสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย
13.3 การยืม
1. การให้ยืมหรือนำพัสดุไปใช้ในกิจการ ซึ่งมิใช่ประโยชน์ของทางราชการจะกระทำมิได้
2. การยืมพัสดุประเภทใช้คงรูป ให้ผู้ยืมทำหลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษรแสดงเหตุแ ละ
กำหนดวันส่งคืน โดยมีหลักเกณฑ์ ดังนี้
2.1 การยืมระหว่างหน่วยงานของรัฐ จะต้องได้รับอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานของรัฐผู้ให้ยืม
2.2 การให้บุคคลยืมใช้ภายในสถานที่ของหน่วยงานของรัฐเดียวกัน จะต้ องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานซึ่งรับผิดชอบพัสดุนั้น แต่ถ้ายืมไปใช้นอกสถานที่ของหน่วยงานของรัฐจะต้องได้รับอนุมัติจาก
หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ
2.3 ผู้ยืมพัสดุประเภทใช้คงรูปจะต้องนำพัสดุนั้นมาส่งคืนให้ในสภาพที่ใช้การได้เรียบร้อยหาก
เกิดชำรุดเสียหาย หรือใช้การไม่ได้ หรือสูญ หายไป ให้ผู้ยืมจัดการแก้ไขซ่อมแซมให้คงสภาพเดิมโดยเสีย
ค่าใช้จ่ายของตนเอง หรือชดใช้เป็นพัสดุประเภท ชนิด ขนาด ลักษณะและคุณภาพอย่างเดียวกัน หรือชดใช้
เป็นเงินตามราคาที่เป็นอยู่ในขณะยืม โดยให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กระทรวงการคลังกำหนด
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2.4 การยืมพัสดุ ประเภทใช้สิ้นเปลือง ระหว่างหน่วยงานของรัฐให้กระทำได้เฉพาะเมื่ อ
หน่วยงานของรัฐผู้ยืมมีความจำเป็นต้องใช้พัสดุนั้นเป็นการรีบด่วน จะดำเนินการจัดหาไม่ทันการและหน่วยงาน
ของรัฐผู้ให้ยืมมีพัสดุนั้น ๆ พอที่จะให้ยืมได้ โดยไม่เป็นการเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐของตน และให้ มี
หลักฐานการยืมเป็นลายลักษณ์อักษร โดยหน่วยงานของรัฐผู้ยืมจะต้องคืนพัสดุเป็นประเภท ชนิด และปริมาณ
เช่นเดียวกัน ส่งคืนให้หน่วยงานผู้ให้ยืม
2.5 เมื่อครบกำหนดยืม ให้ผู้ให้ยืมหรือผู้รับหน้าทีแทนมีหน้าที่ติดตามทวงพัสดุที่ยืมไปคืนภายใน
7 วัน นับแต่วันครบกำหนด
13.4 การบำรุงรักษา
1. หน่วยงานของรัฐจัดให้มีผู้ควบคุมดูแลพัสดุที่อยู่ในความครอบครองให้อยู่ในสภาพที่พร้ อม
ใช้งานได้ตลอดเวลา โดยให้มีการจัดทำแผนการซ่อมบำรุงที่เหมาะสมและระยะเวลาในการซ่อมบำรุงด้วย
2. กรณีที่พัสดุเกิดการชำรุด ให้หน่วยงานของรัฐดำเนินการซ่อมแซมให้กลับมาอยู่ในสภาพพร้อม
ใช้งานโดยเร็ว
13.5 การตรวจสอบพัสดุประจำปี มีขั้นตอนการดำเนินการดังนี้
1. ภายในเดือนสุดท้ายก่อนสิ้นปีงบประมาณของทุกปี ให้ หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ หรือหัวหน้า
หน่วยพัสดุแต่งตั้งผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุประจำปีซึ่ง มิใช่เป็นเจ้าหน้าที่ตามความจำเป็ น เพื่ อ
ตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุในงวด 1 ปีที่ผ่านมา และตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้น
2. ให้เริ่มดำเนินการตรวจสอบพัส ดุ ในวันเปิ ดทำการวันแรกของปีง บประมาณเป็น ต้น ไปว่ า
การรับจ่ายถูกต้องหรือไม่ พัสดุคงเหลือมีตัวอยู่ตรงตามบัญชีหรือทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุใดชำรุด เสื่อมคุณภาพ
หรือสูญ ไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่จ ำเป็นต้องใช้ ในหน่วยงานของรัฐต่อไป แล้วให้เสนอรายงานผล
การตรวจสอบดังกล่าวต่อผู้แต่งตั้งภายใน 30 วันทำการ นับแต่วันเริ่มดำเนินการตรวจสอบพัสดุนั้น
3. เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุแล้ว ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงาน
ของรัฐ 1 ชุด และส่งสำเนารายงานไปยังสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 1 ชุด พร้อมทั้งส่งสำเนารายงานไปยัง
สำนักงานเขตพื้นที่ 1 ชุด ด้วย
4. เมื่อผู้แต่งตั้งได้รับรายงานจากผู้รับผิดชอบในการตรวจสอบพัสดุและปรากฏว่ามีพัสดุ ช ำรุ ด
เสื่อมสภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไป ก็ให้แต่ง ตั้งคณะกรรมการสอบหา
ข้อเท็จจริงขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย ประธานกรรมการ 1 คน และกรรมการอย่างน้อย 2 คน ซึ่งแต่งตั้งจาก
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ เว้นแต่กรณีที่เห็นได้อย่างชัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องมาจาก
การใช้ง านตามปกติ หรือสูญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐ พิจารณาสั่ง การให้ด ำเนินการ
จำหน่ายต่อไปได้
5. ถ้าผลการพิจารณาปรากฏว่า จะต้องหาตัวผู้รับผิดด้วย ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐดำเนินการ
ตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องของทางราชการหรือของหน่วยงานของรัฐนั้นต่อไป
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13.6 การจำหน่ายพัสดุ
หลังจากการตรวจสอบพัสดุแล้ว พัสดุใดหมดความจำเป็นหรือหากใช้ในหน่วยงานของรัฐต่อไปจะ
สิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมาก ให้เจ้าหน้าที่เสนอรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ เพื่อพิจารณาสั่งให้ด ำเนินการ
ตามวิธีการอย่างใดอย่างหนึ่ง ต่อไปนี้
1. ขาย ให้ดำเนินการขายโดยวิธีทอดตลาดก่อน แต่ถ้าไม่ได้ผลดีให้นำวิธีที่กำหนดเกี่ยวกับการซื้อ
มาใช้โดยอนุโลม เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้
(ก) การขายพัสดุครั้งหนึ่งซึ่งมีราคาซื้อหรือได้มารวมกันไม่เกิน 500,000 บาท จะขายโดยวิธี
เฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันโดยไม่ต้องทอดตลาดก่อนก็ได้
(ข) การขายให้แก่หน่วยงานของรัฐ หรือองค์การสถานสาธารณกุศลตามาตรา 47(7) แห่งประมวล
รัษฎากร ให้ขายโดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากัน
(ค) การขายอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น โทรศัพท์เคลื่อนที่ แท็บเล็ต ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรั ฐ ที่
หน่วยงานของรัฐมอบให้ไว้ใช้งานในหน้าที่ เมื่อบุคคลดังกล่าวพ้นจากหน้าที่หรืออุปกรณ์ดังกล่าวพ้นระยะเวลา
การใช้งานแล้ว ให้ขายให้แก่บุคคลดังกล่าว โดยวิธีเฉพาะเจาะจงโดยการเจรจาตกลงราคากันหลักเกณฑ์การ
ขายทอดตลาด
(1) การขายโดยวิธีทอดตลอดให้ถือปฏิบัติตามประมวลกฎหมายแพ่ง และพาณิชย์โดยผู ้ ที่
ได้รับมอบหมายทำการประเมินราคาทรัพย์สินก่อนการประกาศขายทอดตลาด
(2) กรณีที่เป็นพัสดุที่มีการจำหน่ายเป็นการทั่วไป ให้พิจารณาราคาที่ซื้อขายกันตามปกติใน
ท้องตลาด หรือราคาท้องถิ่นของสภาพปัจจุบันของพัสดุนั้น ณ เวลาที่จะทำการขาย หรือควรมีการเปรียบเทียบ
ราคาตามความเหมาะสม
(3) กรณีที่เป็นพัสดุที่ไม่มีการจำหน่ายทั่วไป ให้พิจารณาราคาตามลักษณะ ประเภท ชนิดของ
พัสดุและอายุการใช้งาน รวมทั้งสภาพและสถานที่ตั้งของพัสดุด้วย
(4) ให้เสนอหัวหน้าหน่วยงานของรัฐพิจารณาให้ความเห็นชอบราคาประเมิน โดยคำนึงถึง
ประโยชน์ของหน่วยงานของรัฐด้วย
(5) หน่วยงานของรัฐจะจ้องผู้ประกอบการที่ให้บริการขายทอดตลาดเป็นผู้ดำเนินการก็ได้
2. แลกเปลี่ยน ให้ดำเนินการตามวิธีการแลกเปลี่ยนที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้
3. โอน ให้โอนแก่หน่วยงานของรัฐ หรืองค์การสถานสาธารณกุศลตามมาตรา 47(7) แห่งประมวล
รัษฎากร ทั้งนี้ ให้มีหลักฐานการส่งมอบไว้ต่อกันด้วย
4. แปรสภาพหรือทำลาย ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่หน่วยงานของรัฐกำหนดการจำหน่ายพัสดุ
ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐสั่งการ และเงินที่ได้จากการ
จำหน่ายพัสดุ หากพัสดุนั้นได้มาจากเงินงบประมาณ ให้นำส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน หากพัสดุนั้นได้มาจากการ
รับบริจาคหรือได้มาจากเงินรายได้สถานศึกษาให้สมทบเป็นเงินรายได้สถานศึกษา
13.7 การจำหน่ายเป็นสูญ
ในกรณีที่พัสดุสูญไปโดยไม่ปรากฏตัวผู้รับผิดหรือมีตัวผู้รับผิดแต่ไม่สามารถชดใช้ได้หรือมีตัวพัสดุอยู่
แต่ไม่สมควรดำเนินการตาม ระเบียบฯ ข้อ 215 ให้จำหน่ายพัสดุนั้นเป็นสูญ ตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้
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1. ถ้าพัสดุนั้นมีราคาซื้อ หรือได้มารวมกันไม่เกิน 1,000,000 บาท ให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐเป็น
ผู้พิจารณาอนุมัติ
2. ถ้ า พั ส ดุ น ั ้ น มี ร าคาซื ้ อ หรื อ ได้ ม ารวมกั น เกิ น 1,000,000 บาท ให้ อ ยู ่ ใ นอ ำนาจของ
กระทรวงการคลังเป็นผู้อนุมัติ
13.8 การลงจ่ายออกจากบัญชีหรือทะเบียน
1. เมื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ข้อ 215 และข้อ 217 แล้ว ให้เจ้าหน้าที่ลงจ่ายพัสดุนั้นออกจากบัญชี
หรือทะเบียนทันทีแล้วแจ้งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบภายใน 30 วัน นับแต่วันลงจ่ายพัสดุนั้น
2. สำหรับพัสดุซึ่งต้องจดทะเบียนตามกฎหมายให้แจ้งแก่นายทะเบียนภายในระยะเวลาที่กฎหมาย
กำหนดด้วย
3. ในกรณีที่พัสดุของหน่วยงานของรัฐเกิดการชำรุด เสื่อมคุณภาพ หรือสูญไป หรือไม่จำเป็นต้องใช้ใน
ราชการต่ อ ไป ก่ อ นมี ก ารตรวจสอบตาม ข้ อ 213 และได้ ด ำเนิ น การตามกฎหมายว่ า ด้ ว ยความรั บ ผิ ด
ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ หรือระเบียบนี้โดยอนุโลม แล้วแต่กรณีเสร็จสิ้นแล้ว
14. อื่น ๆ ได้แก่ การอุทธรณ์ การร้องเรียน การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ การลงโทษให้
เป็นผู้ทิ้งงาน การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน บทกำหนดโทษ
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บทที่ 3
แนวปฏิบัติการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
(แบบฟอร์มตัวอย่างการดำเนินการ)
1. Flow Chart กระบวนการปฏิบัติงานด้านพัสดุของสถานศึกษา
งบประมาณ / แผน / ความต้องการ
เจ้าหน้าที่/
คณะกรรมการ

จัดทำร่างขอบเขตงาน / กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะพัสดุ /
เกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก / เสนอขอความเห็นชอบผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที

เจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่/คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่

จัดทำรายงานขอซื้อขอจ้าง / ขอความเห็นชอบ
ดำเนินการจัดหาตามวิธีที่ได้รับความเห็นชอบ
รายงานผลการพิจารณาขอความเห็นชอบสั่งซื้อสั่งจ้าง

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ประกาศผู้ชนะ

หัวหน้าหน่วยงาน

จัดทำสัญญาหรือข้อตกลง

ผู้ตรวจรับ/คณะกรรมการ
เจ้าหน้าที่

การบริหารสัญญา / ส่งมอบงาน / ตรวจรับพัสดุ
ส่งเบิกจ่าย

เจ้าหน้าที่การเงิน

ทราบผลและขออนุมัติเบิกจ่าย

เจ้าหน้าที่บัญชี

ลงบัญชี/ ลงทะเบียน / จัดเก็บไว้ตรวจสอบ
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ตัวอย่างแบบฟอร์มต่าง ๆ
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บันทึกข้อความ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ งานพัสดุ/2562
วันที่ ………..…. เดือน ……………………… พ.ศ. .......................
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าเช่า.....................................................................................................................................
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
ด้วยกลุ่ม/................................................. มีความประสงค์จะขอเบิกเงิน .............................................
ตามโครงการ...................................................................... งานประจำชื่อ......................................................................
เป็นค่า................................................................................................................. จำนวน ................................. รายการ
เป็นเงิน ................................... บาท (........................................................................................................................)
ขอรับรองว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ) .......................................................... ผู้ขอเบิก
(...............................................................................)
ตำแหน่ง ................................
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บันทึกข้อความ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ งานพัสดุกลาง/2562
เรื่อง รายงานขอเช่า
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

วันที่………………………...........…………

ด้วย โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ มีความประสงค์ขอเช่าโดยวิธีเฉพาะเจาะจงซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องเช่า คือ ………………………………………………………………….…………..………
2. รายละเอียดพัสดุที่ต้องการเช่า คือ ….……………………………………………………………………………………..……
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน ……………………..…………บาท
4. วงเงินที่จะขอเช่าครั้งนี้ ………………………บาท (………..…………………..…………………………………….……)
5. กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จภายใน ………..….. วัน นับถัดจากวันลงนามในหนังสือสัญญาเช่า
6. เช่าโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหาร
พัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กำหนดในกฎกระทรวง
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
8. ข้อเสนออื่นๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
2. อนุมัติให้แต่งตั้ง (นาย/นาง/นางสาว) ……..................................……ตำแหน่ง ………….……เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
(นาย/นาง/นางสาว) ……..................................……ตำแหน่ง ………….……เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
(นาย/นาง/นางสาว) ……..................................……ตำแหน่ง ………….……เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่พัสดุ
(นางสาวนันทนา สาลี)
………../…………………./………

เห็นชอบ
อนุมัติ

ลงชื่อ …………………..................……หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
(นายเทพปทาน สีแก้ว)
………../…………………./………

ลงชื่อ ………………..……………………….
(นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
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เลขที่ ......................../2563
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ใบส่งมอบงาน
เขียนที่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วันที่.........................................
เรื่อง ส่งมอบงาน/ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
เรียน ประธานคณะกรรมการ/กรรมการตรวจการจ้าง
ตามที่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้ตกลงให้ข้าพเจ้า............................................................................................
เป็นผู้รับจ้างให้เช่าพัสดุ คือ ....................................................................เพื่อ.........................................................................
เป็นเงิน ................................ บาท (................................................................................................) ตามหนังสือสัญญาเช่า
เลขที่ ......................../2562 ลงวันที่ ........................................ ซึ่งครบกำหนดในวันที่ ................................. นั้น
บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามหนังสือสัญญาเช่าดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
และขอส่งมอบงานเพื่อให้คณะกรรมการฯ ตรวจงานจ้าง และทำการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงิน .............................. บาท
(................................................................................................) ให้กับข้าพเจ้า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ………………………………………………….
(.......................................................)
ผู้รับจ้าง
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ใบตรวจรับพัสดุ
เขียนที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ................
ด้วย นาย/นาง/นางสาว …........................……………………….. ได้ส่งมอบพัสดุที่ตกลงเช่าให้แก่โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ตามหนังสือสัญญาเช่าเลขที่ .............../2562 ลงวันที่.............เดือน......................พ.ศ................ เพื่อให้ [ ] ผู้ตรวจรับ
[ ] คณะกรรมการตรวจรับ ทำการตรวจรับแล้ว ปรากฏผลดังนี้
1. ครบกำหนด วันที่.............เดือน......................พ.ศ................
2. ส่งมอบเมื่อ วันที่.............เดือน......................พ.ศ................
3. ได้ตรวจรับพัสดุตามใบส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่..........เดือน................พ.ศ........ ณ โรงเรียนสตรีสิรเิ กศ จ.ศรีสะเกษ
4. ได้ตรวจรับและให้ถือว่า [✓] ถูกต้อง จำนวน ……..รายการ [ ] ไม่ถูกต้อง จำนวน …-….. รายการ
ตั้งแต่วันที่............เดือน.....................พ.ศ.............. เกินกำหนด......-..........วัน
5. ได้เชิญผู้ชำนาญมาปรึกษาด้วย คือ……………………………-…………………………………….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)………………………………….………ผู้ตรวจรับพัสดุ
(……….......…...........................…....……………….)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณะกรรมการฯ ได้ตรวจรับงานถูกต้อง และได้รับมอบงานดังกล่าวแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับงาน
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ
ของทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
(ลงชื่อ).....................................เจ้าหน้าที่
ความเห็นของเจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวนันทนา สาลี)
ได้ตรวจสอบแล้วมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน
จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติจ่ายเงิน ให้แก่ ( ) ผู้ขาย (✓) ผู้รับจ้าง ( ) ผู้ทดรองจ่าย
จำนวนเงินที่ขอเบิก .................................................. บาท
หักภาษี ณ ที่จ่าย ................................................... บาท
ค่าปรับ
...................................................... บาท
คงจ่ายจริงเป็นเงิน ................................................... บาท
(ลงชื่อ) ................................................................ เจ้าหน้าที่
(นางวิราวรรณ ยกพล)
- ทราบ
(ลงชื่อ)
- อนุมัติ
(นายเทพปทาน สีแก้ว)
(ลงชื่อ)
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณ

(นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
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บันทึกข้อความ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ งานพัสดุกลาง/2563
วันที่ ………..…. เดือน …………..……………… พ.ศ..........................
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้าง ......................................................................................................................................
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
ด้วยกลุ่ม/............................................................. มีความประสงค์จะขอเบิกเงิน .............................................
ตามโครงการ...................................................................... งานประจำชื่อ......................................................................
เป็นค่า................................................................................................................. จำนวน ................................. รายการ
เป็นเงิน ................................... บาท (........................................................................................................................)
ขอรับรองว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ) .......................................................... ผู้ขอเบิก
(...............................................................................)
ตำแหน่ง ................................
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(วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) งานจ้างวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท)

บันทึกข้อความ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ งานพัสดุกลาง/2563
เรื่อง รายงานขอจ้างพัสดุ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

วันที่………………………...........…………

ด้วยกลุ่ม/.....………………………………..………… มีความประสงค์ขอจ้างทำ ……………………………….……………………..…
เพื่อ …………………………………………………………………..…..…..…….…….…….. ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน ……………….…………..…
งาน/โครงการ…………………………………………………………….…….…………. จำนวนเงิน…………………………….บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดจ้างตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอจ้าง ดังนี้
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้าง คือ ………………………………………………………………….…………..………
2. รายละเอียดและงานที่จะจ้างคือ ….……………………………………………………………………………………..……
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน ……………………..…………บาท
4. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้ ………………………บาท (………..…………………..…………………………………….……)
5. กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จภายใน ………..….. วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งจ้าง
6. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป
และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กำหนดในกฎกระทรวง
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
8. ข้อเสนออื่นๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
2. อนุมัติให้แต่งตั้ง (นาย/นาง/นางสาว) ……..................................……ตำแหน่ง ………….……เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
(นาย/นาง/นางสาว) ……..................................……ตำแหน่ง ………….……เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
(นาย/นาง/นางสาว) ……..................................……ตำแหน่ง ………….……เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่
(นางสาวนันทนา สาลี)
………../…………………./………

ลงชื่อ …………………..................……หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเทพปทาน สีแก้ว)
………../…………………./………
เห็นชอบ
อนุมัติ

ลงชื่อ ………………..……………………….
(นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
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รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ งานพัสดุกลาง/2563 ลงวันที่ .......................................
รายละเอียดของพัสดุที่จะจ้าง จำนวน ....................... รายการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
ลำดับที่

รายละเอียดของพัสดุที่จะจ้าง

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

จำนวนหน่วย

จำนวนและวงเงินที่ขอจ้างครั้งนี้
หน่วยละ
จำนวนเงิน

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

ลงชื่อ………………….....................……..…ผู้รับผิดชอบ
(….............................…………………)
……../…………./………
หมายเหตุ สำหรับงานจ้างซ่อมแซมต้องแนบรายละเอียดเพิ่มเติม คือ แบบประมาณราคา/แบบรูปรายการ (ถ้ามี)
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บันทึกข้อความ

โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ งานพัสดุกลาง/2563
เรื่อง รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งจ้าง

วันที่………………………...........………

เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ตามที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ เห็นชอบรายงานขอจ้างทำ……………......................................................
เป็นเงินจำนวน..…….…………...……บาท (.........................................................................................) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 รายละเอียดดังแนบ
ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ ......................................................................... ซึ่งมีอาชีพรับจ้างแล้ว
ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน ..…….……………..…….บาท (...............................................................................................................)
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ข้อ 79 จึงเห็นควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา
1. อนุมัติให้สั่งจ้างจาก .......................................................เป็นผู้รับจ้างทำ.........................................................
ในวงเงิน ................................ บาท (..........................................................................) กำหนดเวลาการส่งมอบ ภายใน .......... วัน
2. ลงนามในใบสั่งจ้างดังแนบ
ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่
(นางสาวนันทนา สาลี)
………../……………./………
อนุมัติ
ลงนามแล้ว
ลงชื่อ …………………….….………………หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเทพปทาน สีแก้ว)
………./…….……/………..
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ใบสั่งจ้าง
ผู้รับจ้าง …………………………..…………....................………….
ทีอ่ ยู่ ………………………..……………………....................……..
………………………………………………………………………………...
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี …………..................………………........
โทรศัพท์ ………………………......................…........…………….

ใบสั่งจ้างเลขที่ ....................... /2563
วันที่ ..........................................................................
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 879 ถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 – 612868 โทรสาร 045 – 620642

ตามที่ ...................................................................................... ได้เสนอราคาตามใบเสนอราคาเลขที่................. ลงวันที่.................................
ไว้ต่อโรงเรียนสตรีสิริเกศ ซึ่งได้รับราคาและตกลงจ้าง ตามรายการ ดังต่อไปนี้
ลำดับที่

รายการ

จำนวนหน่วย

ราคาต่อหน่วย
บาท
สต.

จำนวนเงิน
บาท
สต.

รวมเป็นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (....................................................................................................................................)
การสั่งจ้างอยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1. กำหนดส่งมอบงานภายใน ............... วัน นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับใบสั่งจ้าง
2. ครบกำหนดส่งมอบงานวันที่ ………………………………………………………………
3. สถานที่ส่งมอบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
4. ระยะเวลารับประกัน ……………......................................................…….
5. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.01 ของวงเงินทั้งหมดรวมเป็นเงินทั้งสิ้น
100.00 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับตั้งแต่วันที่ล่วงเลยกำหนดแล้วเสร็จตามใบสั่งจ้างจนถึงวันที่งานแล้วเสร็จบริบูรณ์
6. โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ ะบุไว้ในใบสั่งจ้าง
ลงชื่อ..............................................................ผู้สั่งจ้าง
(นายเทพปทาน สีแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ลงชื่อ..............................................................ผู้รับจ้าง
(....................................................................)
ตำแหน่ง ................................................
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ใบส่งมอบงานจ้าง
เขียนที่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วันที่.........................................
เรื่อง ส่งมอบงานจ้างและแจ้งหนี้ขอเบิกเงิน
เรียน ประธานกรรมการ/ผู้ตรวจรับพัสดุ
ตามที่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้ตกลงให้ข้าพเจ้า...........................................................เป็นผู้รับจ้าง
ทำการ...................................................................................................................โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามใบสั่งจ้าง
เลขที่ ............................/2563 ลงวันที่ ........................................ ในวงเงิน......................................................บาท
(.......................................................................................................................) นั้น
บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติตามใบสั่งจ้างเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบงานจ้าง เพื่อให้ผู้ตรวจรับพัสดุ
ทำการตรวจรับ และขอเบิกจ่ายเงินค่าจ้างต่อไป
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ………………………………………………….
(.......................................................)
ผู้รับจ้าง

หมายเหตุ - ใช้กรณีผู้รับจ้างไม่มีใบส่งของ/ใบแจ้งหนี้
- สำหรับงานจ้างซ่อมแซม
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ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วันที่…………….......................
ตามที่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้อนุมัตใิ ห้ดำเนินการจ้างทำ........……………………………................….....................
จาก............................................................................................. (ผู้รับจ้าง) ตามใบสั่งจ้างเลขที่……........……...../2563
ลงวันที่…..……..................... ครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่…….....…….................
บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการข้างต้นนี้ครบถ้วนแล้วตามใบส่งมอบงานจ้างลงวันที่..................
การจ้าง รายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………-……………....
ผู้ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเมื่อวันที่…….....………......................ปรากฏว่างานจ้างนั้น ถูกต้องครบถ้วน
ตามใบสั่งจ้างทุกประการแล้วเมื่อวันที่……………............................โดยส่งมอบเกินกำหนดจำนวน....-.....วัน คิดค่าปรับ
ในอัตรา.....-.....รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...-....บาท จึงออกหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้ ณ วันที่…………...........…........................
ผู้รับจ้างควรได้รับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนทั้งสิ้น……………................บาท(……........................….......................................)
ตามใบสั่งจ้าง
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175 (4) แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ลงชื่อ…………………............................……………..ผู้ตรวจรับพัสดุ
(…………………………………………………..………….)
ลงชื่อ…………………...........................……………..ผู้ตรวจรับพัสดุ
(…………………………………………………..………….)
ลงชื่อ…………………............................……………..ผู้ตรวจรับพัสดุ
(…………………………………………………..………….)
หมายเหตุ ใช้กับการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)
* กรณีการจัดซื้อคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.02 ของราคาสิ่งของที่ยงั ไม่ได้รับมอบ
* กรณีการจัดจ้างคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.01 ของวงเงินทั้งหมด
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ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วันที่…………….......................
ตามที่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้อนุมัติให้ดำเนินการจ้างทำ........……………………………................….....................
จาก............................................................................................. (ผู้รับจ้าง) ตามใบสั่งจ้างเลขที่……........……...../2563
ลงวันที่…..……..................... ครบกำหนดส่งมอบงานในวันที่…….....…….................
บัดนี้ ผู้รับจ้างได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการข้างต้นนี้ครบถ้วนแล้วตามใบส่งมอบงานจ้างลงวันที่..................
การจ้าง รายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………-……………....
ผู้ตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับงานจ้างเมื่อวันที่…….....………......................ปรากฏว่างานจ้างนั้น ถูกต้องครบถ้วน
ตามใบสั่งจ้างทุกประการแล้วเมื่อวันที่……………............................โดยส่งมอบเกินกำหนดจำนวน....-.....วัน คิดค่าปรับ
ในอัตรา.....-.....รวมเป็นเงินทั้งสิ้น...-....บาท จึงออกหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้ ณ วันที่…………...........…........................
ผู้รับจ้างควรได้รับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนทั้งสิ้น……………................บาท(……........................….......................................)
ตามใบสั่งจ้าง
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175 (4) แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ ใช้กับการจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)
* กรณีการจัดซื้อคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.02 ของราคาสิ่งของที่ยงั ไม่ได้รับมอบ
* กรณีการจัดจ้างคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.01 ของวงเงินทั้งหมด
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ งานพัสดุกลาง/2563
วันที่...................................................
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงิน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
ตามที่ อนุมัติให้จ้างทำ...............................................................................................โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จาก.................................................................................................(ผู้รับจ้าง) ในวงเงิน...........................................บาท
(......................................................................................................) ตามใบสั่งจ้างเลขที…่ ………...…......./2563
ลงวันที่..................................ซึ่งครบกำหนดส่งมอบงานจ้างในวันที่.............................นั้น
บัดนี้ ผู้รับจ้าง ได้ส่งมอบงานจ้างตามรายการข้างต้นนี้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และผู้ตรวจรับพัสดุได้ทำการ
ตรวจรับงานจ้างดังกล่าวไว้ ปรากฏว่าถูกต้องทั้งหมดดังหลักฐานการตรวจรับที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ทราบผลการตรวจรับพัสดุ
1. อนุมัตจิ ่ายเงินให้แก่................................................................เป็นเงิน......................................บาท
(.......................................................................................) รายละเอียดดังนี้
มูลค่าสินค้าหรือบริการ
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม
จำนวนเงินที่ขอเบิกทั้งสิ้น
หัก ภาษีเงินได้
ค่าปรับ
คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน

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

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

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

อนุมัติ

ลงชื่อ........................................................เจ้าหน้าที่
(นางวิราวรรณ ยกพล)
.........../............./...........

ลงนามแล้ว
(นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
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บันทึกข้อความ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ งานพัสดุกลาง/2562
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าจ้างเหมารถยนต์

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

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
ด้วยกลุ่ม/............................................................. มีความประสงค์จะขอเบิกเงิน .............................................
ตามโครงการ...................................................................... งานประจำชื่อ......................................................................
เป็นค่า................................................................................................................. จำนวน ................................. รายการ
เป็นเงิน ................................... บาท (........................................................................................................................)
ขอรับรองว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ) .......................................................... ผู้ขอเบิก
(...............................................................................)
ตำแหน่ง ................................
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บันทึกข้อความ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ งานพัสดุกลาง/2562
เรื่อง รายงานขอจ้างเหมารถยนต์
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

วันที่………………………...........…………

ด้วย โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ มีความประสงค์ขอจ้างเหมารถยนต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซึ่งมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องจ้าง คือ ………………………………………………………………….…………..………
2. รายละเอียดและงานที่จะจ้างคือ ….……………………………………………………………………………………..……
3. ราคากลางของทางราชการเป็นเงิน ……………………..…………บาท
4. วงเงินที่จะขอจ้างครั้งนี้ ………………………บาท (………..…………………..…………………………………….……)
5. กำหนดเวลาทำงานแล้วเสร็จภายใน ………..….. วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
6. จ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท
ที่กำหนดในกฎกระทรวง
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ โดยใช้เกณฑ์ราคา
8. ข้อเสนออื่นๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ ตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอจ้างดังกล่าวข้างต้น
2. อนุมัติให้แต่งตั้ง (นาย/นาง/นางสาว) ……..................................……ตำแหน่ง ………….……เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
(นาย/นาง/นางสาว) ……..................................……ตำแหน่ง ………….……เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
(นาย/นาง/นางสาว) ……..................................……ตำแหน่ง ………….……เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่
(นางสาวนันทนา สาลี)
………../…………………./………

เห็นชอบ
อนุมัติ

ลงชื่อ …………………..................……หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเทพปทาน สีแก้ว)
………../…………………./………

ลงชื่อ ………………..……………………….
(นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์)
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ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ
ที่ งานพัสดุ/2562
เรื่อง รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติจ้าง

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

เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ขอรายงานผลการพิจารณาการจ้างเหมารถยนต์ จำนวน ………………. คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
รายละเอียด ดังนี้
รายการพิจารณา

จำนวนหน่วย

ราคาต่อหน่วย
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

ราคาที่ตกลงจ้าง
(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม)

จ้างเหมารถยนต์ หมายเลขทะเบียน...........................
......................................................................................
เพื่อ.................................................................................
......................................................................................
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (................................................................................................)

ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ .................................................................. ซึ่งมีอาชีพรับจ้างแล้ว
ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน ..…….……………..…….บาท (....................................................................................................)
ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ข้อ 79 จึงเห็นควรจัดจ้างจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา

อนุมัติ

ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่
(นางสาวนันทนา สาลี)
ลงชื่อ …………………..................……หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเทพปทาน สีแก้ว)

ลงนามแล้ว
ลงชื่อ …………………….….………………………
(นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
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สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเลขที่…………………………….…..
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ …………………..…………………..ตำบล/แขวง…………………….…....อำเภอ/เขต……………………..
จังหวัด…………….…………......เมื่อวันที่……......เดือน…………………พ.ศ………….. ระหว่าง………………………………….……............
โดย…………………………………………..… ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญาเรียกว่า “ผู้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง กับ………………………………………………
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………..……………………..……………….……..…. มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่ ………………….…..
ถนน………………….……………ตำบล/แขวง……………………….…อำเภอ/เขต…………..…….จังหวัด………………………………….....…
โดย…………………………………………………………………………..……...ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตาม
หนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษทั …………………………………………………….ลงวันที่……………….………….…….
(และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่………………………..………..…………………) แนบท้ายสัญญานี้ (ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นบุคคล
ธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ………………..……………………...………อยู่บ้านเลขที่……………………….
ถนน………………………………ตำบล/แขวง……………………………..…….…อำเภอ/เขต……………………..…..
จังหวัด……..…….....……….….) ซึ่งต่อไปนี้ในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความต่อไปนี้
ข้อ 1. คำนิยาม
ในสัญญานี้
“ค่าเช่า” หมายความรวมถึงค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าตอบแทน ค่าที่พักของพนักงานขับรถยนต์และพนักงาน
ประจำรถยนต์ และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกี่ยวกับการเช่ารถยนต์ตามสัญญานี้
ข้อ 2. ข้อตกลงเช่า
ผู้เช่าตกลงเช่า และผู้ให้เช่าตกลงให้เช่ารถยนต์เพื่อใช้ในราชการของผู้เช่าจำนวน……………..……………… รายการ
ในระหว่างวันที่………...เดือน…….…..…………พ.ศ…………........เวลา.....…….น. ถึงวันที่……….…....เดือน………..…..………
พ.ศ…...........เวลา………..…….น. ดังนี้
รายการที่ 1 รถยนต์……………………………….……………………ยี่ห้อ…………………………………..………..…….……...
หมายเลขทะเบียนรถ…………………………………….……รุ่น……………………..……………..………สี………………………….………….…..
เครื่องยนต์ขนาด……………..….…..ซีซี จำนวน……………………….. คัน ในราคาค่าเช่าวันล่ะ…..…………………….……...… บาท
(………………………………………………………………………….) ต่อคัน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน………………………...…… บาท
ร่วมเป็นค่าเช่าวันละ…..…………………….……...… บาท (………………………………………..……………………………………………….)
รายการที่ 2 รถยนต์……………………………….……………………ยี่ห้อ…………………………………..………..…….……...
หมายเลขทะเบียนรถ…………………………………….……รุ่น……………………..……………..………สี………………………….………….…..
เครื่องยนต์ขนาด……………..….…..ซีซี จำนวน……………………….. คัน ในราคาค่าเช่าวันล่ะ…..…………………….……...… บาท
(………………………………………………………………………….) ต่อคัน ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน………………………...…… บาท
ร่วมเป็นค่าเช่าวันละ…..…………………….……...… บาท (………………………………………..……………………………………………….)
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-2รายการที่ 3 ………………………ฯลฯ……………………….
รวมรถยนต์ที่เช่า ทั้งหมด……….…….รายการ จำนวนทั้งสิ้น………..…….. คัน
จำนวนค่าเช่าทั้งสิ้น…..………….……...… บาท (………………………………………..……………………………………………….)
ผู้เช่าได้วางเงินมัดจำการเช่าไว้เป็นจำนวน…..…….……...… บาท (………………………………………..…………………….)
และจะจ่ายให้อีกจนครบค่าเช่าในวันที่ …....… เดือน ………………………. พ.ศ. ……….…… เป็นเงิน …..………….……...… บาท
(………………………………………..……………………………………………….)
ข้อ 3. การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า
ผู้ให้เช่าจะต้องประกันภัยรถยนต์ที่ให้เช่าอย่างต่อเนื่องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมทุกฉบับ ตลอดอายุสัญญาเช่าไว้กับบริษัทประกันภัย
ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ชำระค่าเบี้ยประกันภัยเอง
ข้อ 4. ความรับผิดชอบของผู้ให้เช่า
ในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นระหว่างการเดินทางนี้ผู้ให้เช่ายินยอมรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายแก่ ผู้โดยสารที่ได้รับ
บาดเจ็บ เสียหาย หรือถึงแก่กรรมตามที่ตัวแทนโดยชอบธรรมหรือผู้โดยสารเองเรียกร้องทุกประการ
ข้อ 5. หน้าที่ของผู้ให้เช่า
(1) ผู้ให้เช่าจะต้องกำชับให้พนักงานขับรถยนต์ขับรถอย่างระมัดระวัง และไม่ให้ดื่มสุราระหว่างขับรถโดยเด็ดขาด
(2) ผู้ให้เช่าจะต้องตรวจตราดูสภาพของรถยนต์ เช่น ล้อ ยางรถ คันส่งพวงมาลัย เบรก ฯลฯ จะต้องอยู่ใน
ลักษณะที่ใช้การได้ดีก่อนส่งมอบรถยนต์ที่เช่า
(3) ในกรณีรถยนต์เกิดความเสียหายโดยมิใช่ความผิดของผู้เช่าในระหว่างเดินทาง ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการ
ทุกประการตามที่จำเป็นเพื่อให้รถยนต์กลับคืนสภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิมโดยเร็วที่สุดและในกรณีที่ไม่อาจดำเนินการ
ให้รถยนต์คืนสู่สภาพที่ใช้งานได้ดีดังเดิมได้ หรือในกรณีที่รถยนต์สูญหายผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์คันอื่นซึ่งมีสภาพ
ขนาดและประสิทธิภาพของรถยนต์ไม่น้อยเดิมกว่ามาแทนรถยนต์คันเก่าที่ไม่อาจใช้การได้นั้นอย่างทันทีและเร็วที่สุด
มิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เช่าได้
(4) ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหาน้ำมันเชื้อเพลิงมิให้ขาดแคลนขึ้นให้ระหว่างเดินทาง
(5) การกินอยู่และที่พักของพนักงานขับรถยนต์และพนักงานประจำรถยนต์ ต้องอยู่ให้ความรับผิดชอบ
ของผู้ให้เช่า
ข้อ 6. การจัดให้มีรถยนต์ทดแทนรถยนต์ที่เช่า
(1) ในกรณีที่ผู้เช่าไม่สามารถใช้ประโยชน์ในรถยนต์ที่เช่า เนื่องมาจากเครื่องยนต์หรืออุปกรณ์ของรถยนต์ชำรุด
บกพร่อง หรือไม่สมบูรณ์ หรือเกินเหตุขัดข้องอื่นใดในวันส่งมอบรถยนต์ และเป็นกรณีที่ผู้เช่าไม่อาจรอให้ผู้ให้เช่าส่งมอบ
รถยนต์คันใหม่ทดแทนให้แก่บุคคลซื้อเป็นผู้ใช้รถยนต์ที่เช่าในขณะเกิดเหตุได้ ผู้ให้เช่ายินยอมให้ผู้เช่าจัดหาหรือเช่า
รถยนต์จากบุคคลอื่นทดแทนพลางไปก่อน โดยผู้เช่ามีสิทธิหักค่าใช้จ่ายดังกล่าวจากค่าเช่าตาม ข้อ 2. หรือหลักประกัน
ของสัญญา (หากมี) ได้จนกว่าผู้ให้เช่าจะจัดหารถยนต์คันใหม่ส่งมอบให้แก่บุคคลซึ่งเป็นผู้ใช้รถยนต์ที่เช่าในขณะเกิดเหตุ
ได้
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-3(2) ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่อาจใช้รถยนต์ที่เช่านำผู้โดยสารไปให้ถึงที่หมายได้ ผู้ให้เช่าต้องยินยอมให้หักเงินค่าเช่า
ที่ยังคงเหลืออยู่ตามข้อ 2. ให้ผู้เช่าหรือตัวแทนใช้ว่าจ้างรถยนต์รายอื่นจนถึงที่หมายและหรืออาจเรียกค่าเสียหายใด ๆ
จากผู้ให้เช่าได้
ข้อ 7. การรับประกันความเสียหาย
ในกรณีที่มีบุคคลภายนอกมากล่าวอ้างใช้สิทธิเรียกร้องใด ๆ ว่ามีการละเมิดหรือก่อการรบกวนขัดสิทธิเกี่ยวกับ
การเช่าตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การกล่าวอ้าง การเรียกร้อง หรือการก่อกวนรบกวนขัดสิทธิ
ดังกล่าวระงับสิ้นไปโดยเร็ว หากผู้ให้เช่ามิอาจกระทำได้ และผู้เช่าต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก
เนื่องจากผลแห่งการละเมิดสิทธิรถยนต์ที่เช่าดังกล่าว ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย รวมทั้งค่าฤชา
ธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้เช่า ทั้งนี้ผู้เช่าต้องแจ้งให้ผู้ให้เช่าทราบเป็นหนังสือในเมื่อการกล่างอ้างใช้สิทธิ
เรียกร้อง หรือการก่อการรบกวนขัดสิทธิดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ 8. การนำรถยนต์กลับคืนไป
เมื่อสัญญาสิ้นสุดไม่ว่าจะเป็นการบอกเลิกสัญญา หรือด้วยเหตุใด ๆ ผู้ให้เช่าต้องนำรถยนต์กลับไปคืน
ภายใน……….………….วัน นับจากวันที่สัญญาสิ้นสุด โดยผู้ให้เช่าเป็น ผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ถ้าผู้ให้เช่าไม่นำรถยนต์กลับคืนไปภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ง ในระหว่างรถยนต์อยู่ในความครอบครอง
ของผู้เช่านับแต่วันที่ผู้เช่าบอกเลิกสัญญา ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นอันเกิดแก่รถยนต์คันดังกล่าว
ข้อ 9. การรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญญาข้อหนึ่งข้อใดด้วยเหตุใด ๆ ก็ตามจนเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เช่าแล้ว
ผู้ให้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิงภายกำหนด 30 (สามสิบ) วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากผู้เช่า
ข้อ 10. การเลิกสัญญากรณีมีความจำเป็นทางราชการ
ในกรณีมีความจำเป็นทางราชการอันเป็นเหตุให้ไม่สามารถเช่ารถยนต์ตามสัญญาต่อไปได้ผู้เช่ามีสิทธิบอกเลิก
สัญญาก่อนครบกำหนดระยะเวลาการเช่าตามสัญญาข้อ 2 โดยแจ้งเป็นวาจาและหรือหนังสือให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้า
ไม่น้อยกว่า 1 (หนึ่ง) วัน ผู้ให้เช่าจะไม่เรียกร้องค่าเสียหายหรือค่าชดเชยใด ๆ จากผู้ให้เช่าในกรณีดังกล่าว
สัญญานี้ทำขึ้นสองฉบับ มีความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าในข้อความโดยละเอียดตลอดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละฉบับ

ลงชื่อ…………………………………………………ผู้เช่า
(นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์)

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

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

ลงชื่อ………………………………………………….พยาน
(……………………………………………………………..)
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เอกสารประกอบการเช่ารถยนต์
1. สัญญาเช่ารถ พร้อมติดอาการแสตมป์ (ผู้เช่าลงนามโดยหัวหน้าส่วนราชการ, ผู้ให้เช่าลงนามโดย
เจ้าของรถ) อัตรา 1,000 บาทต่ออากรแสตมป์ 1 บาท
2. ใบเสร็จรับเงิน
- กรณีเช่ารถจากหน่วยงานเอกชน ใช้ใบเสร็จรับเงินพร้อมแนบหนังสือรับรองจากสำนักงาน
ทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (รับรองสำเนาถูกต้องโดยกรรมการ
ของบริษัท)
- กรณีเช่ารถจากบุคคลภายนอก ใช้ใบสำคัญรับเงินพร้อมแนบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ที่ยังไม่หมดอายุ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
3. สำเนารายการจดทะเบียนรถยนต์ หน้ารายการจดทะเบียนและหน้าเจ้าของรถ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
4. สำเนาใบเสร็จรับเงิน/ตารางกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ
- ระบุระยะเวลาประกันภัย ที่ยังไม่หมดอายุ (รับรองสำเนาถูกต้อง)
5.สำเนาใบรายการเสียภาษีรถ ถ้าไม่มี ให้ใช้ป้ายทะเบียนวงกลม/สี่เหลี่ยม ที่ติดหน้ารถ ที่ยังไม่หมดอายุ
(รับรองสำเนาถูกต้อง)
6. สำเนาใบอนุญาตขับขี่รถ ที่ยังไม่หมดอายุ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

หมายเหตุ :
1. หมายเลขทะเบียนรถยนต์ในสำเนารายการจดทะเบียนและสำเนาตารางกรมธรรม์ประกันภัย
ต้องเป็นหมายเลขเดียวกัน
2. ชื่อผู้ให้เช่าในสัญญาเช่าต้องตรงกับชื่อเจ้าของรถยนต์ ถ้าไม่ตรงต้องมีใบมอบฉันทะ
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ใบส่งมอบงาน
เขียนที่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วันที่.........................................
เรื่อง ส่งมอบงาน/ขออนุมัติเบิกจ่ายเงิน
เรียน ประธานคณะกรรมการ/กรรมการตรวจการจ้าง/ผู้ตรวจรับพัสดุ
ตามที่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้ตกลงให้ข้าพเจ้า.........................................................................................
เป็นผู้รับจ้างเหมารถยนต์หมายเลขทะเบียน ........................................เพื่อ.........................................................................
เป็นเงิน ................................ บาท (................................................................................................) ตามสัญญาเช่ารถยนต์
เลขที่ ......................../๒๕๖๒ ลงวันที่ ........................................ ซึ่งครบกำหนดในวันที่ ................................. นั้น
บัดนี้ ข้าพเจ้าได้ดำเนินการถูกต้องครบถ้วนตามสัญญาเช่ารถดังกล่าวเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว
และขอส่งมอบงานเพื่อให้คณะกรรมการฯ ตรวจงานจ้าง และทำการเบิกจ่ายเงินค่าจ้างเป็นเงิน .............................. บาท
(................................................................................................) ให้กับข้าพเจ้า
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
ขอแสดงความนับถือ
ลงชื่อ………………………………………………….
(.......................................................)
ผู้รับจ้าง
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ใบตรวจรับพัสดุ
เขียนที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วันที่...............เดือน.........................พ.ศ................
ด้วย นาย/นาง/นางสาว ….........................……………………….. ได้ส่งมอบงานจ้างเหมารถยนต์ให้แก่โรงเรียนสตรีสริ ิเกศ
ตามสัญญาเช่าเลขที่ .............../..................... ลงวันที่.............เดือน......................พ.ศ................ เพื่อให้ [ ] ผู้ตรวจรับ
[ ] คณะกรรมการตรวจรับ ทำการตรวจรับแล้ว ปรากฏผลดังนี้
1. ครบกำหนด วันที่.............เดือน......................พ.ศ................
2. ส่งมอบเมื่อ วันที่.............เดือน......................พ.ศ................
3. ได้ตรวจรับพัสดุตามใบส่งมอบงานแล้วเมื่อวันที่............เดือน.....................พ.ศ.............. ณ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จ.ศรีสะเกษ
4. ได้ตรวจรับและให้ถือว่า [✓] ถูกต้องทั้งหมดตามสัญญา [ ] ไม่ถูกต้อง จำนวน …-….. รายการ
ตั้งแต่วันที่............เดือน.....................พ.ศ.............. เกินกำหนด................วัน
5. ได้เชิญผู้ชำนาญมาปรึกษาด้วย คือ……………………………-…………………………………….
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
(ลงชื่อ)………………………………….………ผู้ตรวจรับพัสดุ
(……….......…...........................…....……………….)
(ลงชื่อ)…………………………….…….………ผู้ตรวจรับพัสดุ
(……….......…...........................…....……………….)
(ลงชื่อ)…………………….……………….……ผู้ตรวจรับพัสดุ
(……….......…...........................…....……………….)
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
คณะกรรมการฯ/ผู้ตรวจรับพัสดุ ได้ตรวจรับงานถูกต้อง และได้รับมอบงานดังกล่าวแล้ว จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบผลการตรวจรับงาน
ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบของทางราชการ
ที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
(ลงชื่อ).....................................เจ้าหน้าที่
ความเห็นของเจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวนันทนา สาลี)
ได้ตรวจสอบแล้วมีเอกสารหลักฐานครบถ้วน
จึงเรียนมาเพื่อขออนุมัติจ่ายเงิน ให้แก่ ( ) ผู้ขาย (✓) ผู้รับจ้าง ( ) ผู้ทดรองจ่าย
จำนวนเงินที่ขอเบิก .................................................. บาท
หักภาษี ณ ที่จ่าย ................................................... บาท
ค่าปรับ
................................................... บาท
คงจ่ายจริงเป็นเงิน ................................................... บาท
(ลงชื่อ) ......................................................... เจ้าหน้าที่
(นางวิราวรรณ ยกพล)
(ลงชื่อ)
(นายเทพปทาน สีแก้ว)
รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานงบประมาณและแผนงาน

- ทราบ
- อนุมัติ
(ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
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บันทึกข้อความ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ งานพัสดุกลาง/2563
วันที่ ………..…. เดือน …………..……………… พ.ศ..........................
เรื่อง ขออนุมัติเบิกเงินค่าจัดซื้อ ......................................................................................................................................
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
ด้วยกลุ่ม/............................................................. มีความประสงค์จะขอเบิกเงิน .............................................
ตามโครงการ...................................................................... งานประจำชื่อ......................................................................
เป็นค่า................................................................................................................. จำนวน ................................. รายการ
เป็นเงิน ................................... บาท (........................................................................................................................)
ขอรับรองว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบของทางราชการที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ
(ลงชื่อ) .......................................................... ผู้ขอเบิก
(...............................................................................)
ตำแหน่ง ................................
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(วิธีเฉพาะเจาะจง ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) งานจ้างวงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท)

บันทึกข้อความ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ งานพัสดุกลาง/2563
เรื่อง รายงานขอซื้อพัสดุ
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

วันที่………………………...........………………………………

ด้วยกลุ่ม/........................................................................มีความประสงค์ขอซื้อพัสดุจำนวน………………….รายการ
เพื่อ………………………………………..…………………..………………...…..…..…ซึ่งได้รับอนุมัติเงินจากแผนงาน ………………….…………………
งาน/โครงการ………………….………………………..………….. จำนวนเงิน....…………………………………..………….บาท รายละเอียดดังแนบ
งานพัสดุได้ตรวจสอบแล้วเห็นควรจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามเสนอ และเพื่อให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ
จัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง (2) (ข) และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง
และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 ข้อ 25 (5) และกฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธี
เฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ
พ.ศ. 2560 ข้อ 1 และข้อ 5 จึงขอรายงานขอซื้อ ดังนี้
1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องซื้อ คือ ……………………………………………….………………………………………
2. รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อคือ …………………………………………………………………………………………………….
3. ราคากลางของพัสดุที่จะซื้อเป็นเงิน ………………………………… บาท
4. วงเงินที่จะขอซื้อครั้งนี้ ………………….………… บาท (………..…………………………..………………….…….…….)
5. กำหนดเวลาที่ต้องการใช้พัสดุภายใน ………….….. วัน นับถัดจากวันลงนามในใบสั่งซื้อ
6. ซื้อโดยวิธีเฉพาะเจาะจง เนื่องจาก การจัดจ้างพัสดุที่มีการผลิต จำหน่าย ก่อสร้าง หรือ ให้บริการทั่วไป
และมีวงเงินในการจัดซื้อจัดจ้างครั้งหนึ่งไม่เกิน 500,000 บาท ที่กำหนดในกฎกระทรวง
7. หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา
8. ข้อเสนออื่นๆ เห็นควรแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุตามเสนอ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา
1. เห็นชอบในรายงานขอซื้อดังกล่าวข้างต้น
2. อนุมัติให้แต่งตั้ง (นาย/นาง/นางสาว) ……..................................……ตำแหน่ง ………….……เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
(นาย/นาง/นางสาว) ……..................................……ตำแหน่ง ………….……เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
(นาย/นาง/นางสาว) ……..................................……ตำแหน่ง ………….……เป็นผู้ตรวจรับพัสดุ
ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่
(นายอุทัย จึงสมาน)
………../…………………./………

ลงชื่อ …………………..................……หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเทพปทาน สีแก้ว)
………../…………………./………
เห็นชอบ
อนุมัติ
ลงชื่อ ……………………………….…………….
(นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์)
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ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
………./…………/………..
รายละเอียดแนบท้ายบันทึกข้อความ ที่ งานพัสดุกลาง/2563 ลงวันที่ .......................................
งานจัดซื้อพัสดุ จำนวน ....................... รายการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ

ลำดับที่

รายละเอียดของพัสดุที่จะซื้อ

จำนวนหน่วย

[ ] ราคามาตรฐาน
[ ] ราคาทีไ่ ด้มาจาการสืบ
จากท้องตลาด (หน่วยละ)

จำนวนและวงเงินที่ขอซือ้ ครั้งนี้
หน่วยละ

จำนวนเงิน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น

(…………..................................………………………………………….……………)
ลงชื่อ………………….....................……..…เจ้าหน้าที่
(นายอุทัย จึงสมาน)
………../…………………./…………
ลงชื่อ…………………..................…….....…หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเทพปทาน สีแก้ว)
………../…………………./……….…
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ประเภทครุภัณฑ์ที่ซื้อคือ …………………………………………………………………………………………….
จำนวน ................. รายการ ราคากลางของครุภัณฑ์ที่ซื้อเป็นเงิน ………………………………… บาท
ลำดับที่

รายละเอียดคุณลักษณะพื้นฐานของครุภัณฑ์

จำนวนหน่วย

หมายเหตุ

ลงชื่อ………………….............................……..…ครูผู้รับผิดชอบ/ผู้ขอเบิก
(..................................................................)
………../……………./…………
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บันทึกข้อความ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ งานพัสดุกลาง/2563
วันที่………………………...........………………………………
เรื่อง รายงานผลการพิจารณา และขออนุมัติสั่งซื้อ
เรียน หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ตามที่ ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ เห็นชอบรายงานขอซื้อ ……………......................................................
เป็นเงินจำนวน..…….……….……บาท (............................................................................) ตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 รายละเอียดดังแนบ
ในการนี้ เจ้าหน้าที่ได้เจรจาตกลงราคากับ ......................................................................... ซึ่งมีอาชีพขายแล้ว
ปรากฏว่าเสนอราคาเป็นเงิน ..…..………..…….บาท (......................................................................................................)
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. 2560 ข้อ 79 จึงเห็นควรจัดซื้อจากผู้เสนอราคารายดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณา
1. อนุมัติให้สั่งซื้อพัสดุจาก ................................................................ในวงเงิน .................................... บาท
(.................................................................................) กำหนดเวลาการส่งมอบภายใน .................... วัน
2. ลงนามในใบสั่งซื้อดังแนบ

ลงชื่อ …………………..................………เจ้าหน้าที่
(นายอุทัย จึงสมาน)
………../……………./………
อนุมัติ
ลงนามแล้ว
ลงชื่อ …………………….….………………หัวหน้าเจ้าหน้าที่
(นายเทพปทาน สีแก้ว)
………./…….……/………..
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ใบสั่งซื้อ
ผู้ขาย …………………………..…………....................…....……….
ทีอ่ ยู่ ………………………..……………………....................……..
………………………………………………………………………………...
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี …………..................……………………..
โทรศัพท์ ………………………......................…........…………….

ใบสั่งซื้อเลขที่ .........................../2563
วันที่ ..........................................................................
โรงเรียนสตรีสิริเกศ 879 ยถนนปลัดมณฑล ตำบลเมืองใต้
อำเภอเมืองศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ 33000
โทรศัพท์ 045 – 612868 โทรสาร 045 – 620642

ตามที่ ......................................................................................... ได้เสนอราคาตามใบเสนอราคาเลขที่........................................
ลงวันที่ ....................................................... ไว้ต่อโรงเรียนสตรีสิริเกศ ซึ่งได้รับราคาและตกลงซื้อตามรายการ ดังต่อไปนี้
ราคาต่อหน่วย
จำนวนเงิน
ลำดับที่
รายการ
จำนวนหน่วย
บาท
สต.
บาท
สต.

ราคาสินค้า
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (....................................................................................................................................)
การสั่งซื้ออยู่ภายใต้เงื่อนไขต่อไปนี้
1. กำหนดส่งมอบภายใน ............... วัน นับถัดจากวันที่ผู้ขายได้รับใบสั่งซื้อ
2. ครบกำหนดส่งมอบวันที่ ………………………………………………………………
3. สถานที่ส่งมอบ โรงเรียนสตรีสิริเกศ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
4. ระยะเวลารับประกัน ……………......................................................…….
5. สงวนสิทธิ์ค่าปรับกรณีส่งมอบเกินกำหนด โดยคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.02 ของราคาสิ่งของที่ยงั ไม่ได้รับมอบ
6. โรงเรียนสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับมอบถ้าปรากฏว่าสินค้านั้นมีลักษณะไม่ตรงตามรายการทีร่ ะบุไว้ในใบสั่งซื้อ
ลงชื่อ..............................................................ผู้ซื้อ
(นายเทพปทาน สีแก้ว)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่
ลงชื่อ..............................................................ผู้ขาย
(....................................................................)
ตำแหน่ง ................................................
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ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วันที่…………….......................
ตามที่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้ดำเนินการจัดซื้อ………………………....................………………….......โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จาก……........................…..............................................(ผู้ขาย) ตามใบสั่งซื้อเลขที่…………...…......./2563 ลงวันที่…..……..................
ครบกำหนดส่งมอบพัสดุในวันที่…….....……............................บัดนี้ ผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุตามรายการข้างต้นนี้ครบถ้วนแล้วตาม
ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/ใบสำคัญรับเงิน ของผู้ขายตามเอกสาร เล่มที่ …................ เลขที่ …..............................
ลงวันที่…………….......................
การซื้อรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………-……………....
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่……………................................แล้วปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วน
ตามใบสั่งซื้อทุกประการ เมื่อวันที่…………….................................โดยส่งมอบพัสดุเกินกำหนดจำนวน......-.......วัน คิดค่าปรับ
ในอัตรา.......-......... รวมเป็นเงินทั้งสิ้น……..-...……บาท จึงออกหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้ ณ วันที่……………........................
ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น....................................บาท (.......……........................…..............................................)
ตามใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175 (4) แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ ใช้กบั การจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)
* กรณีการจัดซื้อคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.02 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
* กรณีการจัดจ้างคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.01 ของวงเงินทั้งหมด
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ใบตรวจรับพัสดุ
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 175
เขียนที่โรงเรียนสตรีสิริเกศ
วันที่…………….......................
ตามที่ โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้ดำเนินการจัดซื้อ………………………....................………………….......โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จาก……........................…..............................................(ผู้ขาย) ตามใบสั่งซื้อเลขที่…………...…......./2563 ลงวันที่…..……..................
ครบกำหนดส่งมอบพัสดุในวันที่…….....……............................บัดนี้ ผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุตามรายการข้างต้นนี้ครบถ้วนแล้วตาม
ใบส่งของ/ใบเสร็จรับเงิน/บิลเงินสด/ใบสำคัญรับเงิน ของผู้ขายตามเอกสาร เล่มที่ …................ เลขที่ …..............................
ลงวันที่…………….......................
การซื้อรายนี้ได้สั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลงคือ ……………-……………....
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้ตรวจรับพัสดุเมื่อวันที่……………................................แล้วปรากฏว่าถูกต้องครบถ้วน
ตามใบสั่งซื้อทุกประการ เมื่อวันที่…………….................................โดยส่งมอบพัสดุเกินกำหนดจำนวน......-.......วัน คิดค่าปรับ
ในอัตรา.......-......... รวมเป็นเงินทั้งสิ้น……..-...……บาท จึงออกหนังสือสำคัญฉบับนี้ให้ไว้ ณ วันที่……………........................
ผู้ขายควรได้รับเงินเป็นจำนวนทั้งสิ้น....................................บาท (.......……........................…..............................................)
ตามใบสั่งซื้อ
จึงขอเสนอรายงานต่อผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ เพื่อโปรดทราบ ตามนัยข้อ 175 (4) แห่งระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

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

หมายเหตุ ใช้กบั การจัดซื้อหรือจัดจ้างพัสดุ (ที่มิใช่งานก่อสร้าง)
* กรณีการจัดซื้อคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.02 ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ
* กรณีการจัดจ้างคิดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ 0.01 ของวงเงินทั้งหมด
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บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ งานพัสดุกลาง/2563
วันที่...................................................
เรื่อง ขออนุมัติจ่ายเงิน
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
ตามที่ อนุมัติให้ดำเนินการจัดซื้อ......................................................................................โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
จาก.............................................................................................(ผู้ขาย) ในวงเงิน ......................................................บาท
(.............................................................................................................) ตามใบสั่งซื้อเลขที่…………...…......./2563
ลงวันที่.....................................ซึ่งครบกำหนดส่งมอบพัสดุในวันที่......................................นัน้
บัดนี้ ผู้ขายได้ส่งมอบพัสดุตามรายการข้างต้นนี้ครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว และผู้ตรวจรับพัสดุได้ทำการตรวจรับ
พัสดุทั้งหมดไว้ ปรากฏว่าถูกต้องทั้งหมดดังหลักฐานการตรวจรับที่แนบ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ทราบผลการตรวจรับพัสดุ
1. อนุมัตจิ ่ายเงินให้แก่......................................................................เป็นเงิน......................................บาท
(.......................................................................................................) รายละเอียดดังนี้
มูลค่าสินค้าหรือบริการ
บวก ภาษีมูลค่าเพิ่ม
จำนวนเงินที่ขอเบิกทั้งสิ้น
หัก ภาษีเงินได้
ค่าปรับ
คงเหลือจ่ายจริงเป็นเงิน

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

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

อนุมัติ

ลงชื่อ........................................................เจ้าหน้าที่
(นางศรวณีย์ ลาเต)
.........../............./...........

ลงนามแล้ว
(นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์)
ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
บาท
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ใบเบิกวัสดุ
เล่มที…่ ……..……….

เลขที่ จ……......
วันที่ …............ เดือน ….................….. พ.ศ. .......................
ข้าพเจ้าขอเบิกสิ่งของตามรายการต่อไปนี้ เพื่อใช้ในราชการ ฝ่าย/หมวด/งาน ……….........................................................
ลำดับที่

รายการ

ได้มอบให้…………………………………………เป็นผู้รับแทน
ลงชื่อ………………………………ผู้มอบ
........../............./.............

ได้รับของครบถ้วนถูกต้องแล้ว
ลงชื่อ……………………..................………..ผู้รับของ
........../............./.............

จำนวน

หมายเหตุ

ลงชื่อ………………………………………………..ผูเ้ บิก
ตำแหน่ง ..............................
อนุญาตให้เบิก
ลงชื่อ………………………………………........…
ตำแหน่งหัวหน้าเจ้าหน้าที่
........../............./.............

57
แบบสัญญา
สัญญาเช่ารถยนต์
สัญญาเลขที่……………..…(๑)……………....…
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ......………….….……………………………………………………………………………………….
ตำบล/แขวง…................................................................อำเภอ/เขต….......………….………………………………………….....
จัง หวัด….......……………………………………........ เมื่อวันที่ ……….… เดือน ……………………..………..…… พ.ศ. ……….…..
ระหว่าง............................................................................(๒)......................................................................................
โดย……………………………………………………….................…(๓)……..………………………………………………………………….….
ซึ่งต่อไปนี้สัญญานี้เรียกว่า “ผู้เช่า” ฝ่ายหนึ่ง กับ …..…………………..……….….….(๔ ก).….……………..…........................
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ….......………………………….…….……………………………...........................……………………
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่…………………ถนน…...............................…......ตำบล/แขวง…..................................….….....
อำเภอ/เขต….......….…..............................จังหวัด….............….………………….....โดย…………….......................…………..
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ……......................
ลงวันที่……….........………………….. (๕) (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่...........................……..….) แนบท้ายสัญญานี้
(๖)(ในกรณีที่ผู้ให้เช่าเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ .……….……….....…………(๔ ข)…......………….....………….
อยู่บ้านเลขที่……………….….ถนน……………………………….....………...ตำบล/แขวง…………......………………………………….
อำเภอ/เขต……………..……...……………..…...จังหวัด…………..…....…………….…...……..….. ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่...................................... ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้ให้เช่า” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อตกลงเช่า
ผู้เช่าตกลงเช่าและผู้ให้เช่าตกลงให้เช่ารถยนต์.................................(๗)..................................
ยี่ห้อ..........................................รุ่น.........................................ขนาดเครื่องยนต์……………(………….…..…) ซีซี ซึ่งต่อไป
ในสัญญานี้เรียกว่า “รถยนต์ที่เช่า” จำนวน..............................(................................) คัน เพื่อใช้ในกิจการของผู้เช่า
ดังรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก..........
การเช่ารถยนต์ตามวรรคหนึ่งมีกำหนดระยะเวลา...................(.......................) ปี นับตั้งแต่
วันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. ......... ถึงวันที่ .......... เดือน ...................... พ.ศ. .........
ผู้ให้เช่ารับรองว่ารถยนต์ที่เช่าตามสัญญานี้เป็น รถยนต์ใหม่ที่ไม่เคยใช้งานมาก่อนมีคุณสมบัติ
คุณภาพและคุณลักษณะไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก....... และผู้ให้เช่าได้ชำระภาษีอากร
ค่าธรรมเนี ยมอื่น ใด ครบถ้วนถู กต้องตามกฎหมายแล้ว ผู้ให้เช่ามี สิทธิน ำมาให้ เช่าโดยปราศจากการรอนสิท ธิ
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และรถยนต์ที่เช่ามีอุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิตรถยนต์ที่เช่าและตามความต้องการของ
ผู้เช่าโดยครบถ้วน และผู้ให้เช่าได้ตรวจสอบแล้วว่ารถยนต์ที่เช่าตลอดจนอุปกรณ์ทั้งปวงปราศจากความชำรุดบกพร่อง
สัญญานี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ลงนามในสัญ ญาแต่การคำนวณค่าเช่าสำหรับรถยนต์ที่เช่า
แต่ละคันให้เริ่มนับตั้งแต่วันที่ผู้เช่าได้รับมอบรถยนต์ที่เช่าคันนั้นๆ ไว้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ข้อ ๒ ค่าเช่ารถยนต์
ผู้ เ ช่ า ตกลงชำระค่ า เช่ า ในอั ต ราคงที่ ต ลอดอายุ สั ญ ญ าให้ แ ก่ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า เป็ น รายเดื อ น
ตามเดือนปฏิทินในอัตราค่าเช่าเดื อนละ.............................บาท (................................) ต่อรถยนต์ที่เช่าหนึ่งคัน
ซึ่งรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่นๆ ค่าใช้จ่ายในการบำรุงรักษา ค่าภาษีรถยนต์ ค่าใช้จ่ายในการจัดทำประกันภัย
รถยนต์ที่เช่า ค่าตรวจสภาพ ค่าอะไหล่สิ้นเปลือง ค่าน้ำมันหล่อลื่นทุกชนิด ค่าซ่อมแซมรถยนต์ในการใช้งานตามปกติ
และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ไว้ด้วยแล้ว ส่วนค่าน้ำมันเชื้อเพลิงที่ใช้ผู้เช่าเป็นผู้รับผิดชอบ
ในการชำระค่ า เช่ า ผู้ ใ ห้ เช่ า ต้ อ งส่ ง ใบแจ้ ง หนี้ เรี ย กเก็ บ ค่ า เช่ า ไม่ น้ อ ยกว่ า .................
(............) วันทำการของผู้เช่า ก่อนครบกำหนดการชำระค่าเช่าในแต่ละเดือน ผู้เช่าจะชำระค่าเช่าในวันครบกำหนด
ชำระค่าเช่าหรือภายหลังจากนั้น โดยให้ผู้ให้เช่ามารับเช็ค ณ ที่ทำการ.....................................................................
ของผู้เช่า หรือ (8) โดยวิธีโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้ให้เ ช่าโดยตรง ชื่อธนาคาร.................................
สาขา.............................................ชื่อบัญชี...............................................เลขที่บัญชี..................................................
ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดอันเกี่ยวกับการโอนเงิน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด
(ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงินที่โอนในเดือนนั้น ๆ เมื่อได้รับเงิน
ค่าเช่าดังกล่าวแล้วผู้ให้เช่าจะต้องส่งใบเสร็จรับเงินค่าเช่าให้แก่ผู้เช่าภายใน ๗ (เจ็ด) วัน
ในกรณี ที่การเช่าเดือนแรกและเดือนสุดท้ ายเป็ นการเช่าไม่ เต็มเดือนปฏิ ทิน ให้ คิดค่าเช่า
เป็นรายวันตามจำนวนวันที่เช่าจริง
ผู้เช่ามีสิทธิหักค่าเช่าเป็นรายวันได้ในกรณีที่ผู้เช่าไม่ไ ด้ใช้รถยนต์ที่เช่าเพราะความผิดของ
ผู้ให้เช่า หรือเพราะความชำรุดบกพร่องของรถยนต์ที่เช่า
การคำนวณค่าเช่ารายวันตามสัญญานี้ให้ถือว่าหนึ่งเดือนมี ๓๐ (สามสิบ) วัน ซึ่งเมื่อคำนวณ
ค่าเช่าตามสัญญานี้เป็นรายวันจะคิดเป็นวันละ...............................บาท (...........................................)
ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๓.๑ ผนวก ๑ .........................(ใบเสนอราคา)............................ จำนวน........(…..…..) หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ ..(แค็ตตาล็อกและรายการคุณลักษณะเฉพาะ)..
จำนวน........(…..…..) หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ .....(รายการอุปกรณ์และเครื่องมือประจำรถ)....... จำนวน........(…..…..) หน้า
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๓.๔ ผนวก ๔ .................(กำหนดการบำรุงรักษา)..................... จำนวน........(…..…..) หน้า
๓.๕ ผนวก ๕ ...(เงื่อนไขการเช่าเพิ่มเติมตามความต้องการของ จำนวน........(…..…..) หน้า
หน่วยงานผู้เช่า (ถ้ามี)…
................................ฯลฯ.............................
ความใดในเอกสารแนบท้ ายสั ญ ญาที่ ขัด หรือ แย้ ง กับ ข้ อความในสัญ ญานี้ ให้ ใช้ข้ อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ให้เช่าจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้เช่า
คำวินิจฉัยของผู้เช่าให้ถือเป็นที่สุด และผู้ให้เช่าไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าเช่า ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจาก
ผู้เช่าทั้งสิ้น
ข้อ ๔ การส่งมอบ
ผู้ให้เช่าจะต้องส่งมอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่า ................................(9).............................
ภายในวันที่ ......... เดือน ......................... พ.ศ. ......... ในสภาพดี เรียบร้อย พร้อมใช้งานได้ทันที พร้อมด้วยอุปกรณ์
และเครื่องมือประจำรถตามมาตรฐานของผู้ผลิตอย่างครบถ้วนถูกต้อง ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก...........
ทั้งนี้ ผู้ให้เช่าจะต้องแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้เช่าทราบล่วงหน้าก่อนการส่งมอบไม่น้อยกว่า.............(..............) วันทำการ
ของผู้เช่า
ข้อ ๕ การตรวจรับ
เมื่อผู้เช่าได้ตรวจรับรถยนต์ที่เช่าที่ส่งมอบตามข้อ ๔ และเห็นว่าถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
นี้แล้ว ผู้เช่าจะออกหลักฐานการรับมอบรถยนต์ที่เช่าเป็นหนังสือเพื่อให้ผู้ให้เช่าใช้เป็นหลักฐานประกอบการขอรับ
เงินค่าเช่ารถยนต์ที่เช่าคันนั้นๆ
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า รถยนต์ ซึ่งผู้ให้เช่าส่งมอบไม่ถู กต้องครบถ้ วนตามสัญ ญา
ผู้เช่าทรงไว้ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับรถยนต์นั้น ในกรณีเช่นว่านี้ ผู้ ให้เช่าต้องรีบนำรถยนต์นั้นกลับคืนไปทันที และต้องนำ
รถยนต์คันอื่นมาส่งมอบให้ใหม่ภายใน…………..…......(……..…….…...) วัน หรือต้องทำการแก้ไขให้ถูกต้องตามสัญญา
ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองภายใน…………………..(….……..………..) วัน และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าว
ผู้ให้เช่าจะนำมาอ้างเป็นเหตุของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบไม่ได้
หากผู้ ใ ห้ เช่ า ไม่ น ำรถยนต์ ที่ ส่ ง มอบไม่ ถู ก ต้ อ งกลั บ คื น ไปในทั น ที ดั ง กล่ า วในวรรคสอง
และเกิดความเสียหายแก่รถยนต์นั้น ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดในความเสียหายดังกล่าว
ในกรณี ที่ ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่ เช่าถูก ต้อ งแต่ไ ม่ค รบจำนวน หรือส่ง มอบครบจำนวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้เช่ามีสิทธิจะรับมอบเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการรับมอบเฉพาะส่วนนั้นก็ได้
ในกรณีเช่นนี้ผู้เช่าจะชำระค่าเช่าเฉพาะรถยนต์ที่เช่าที่รับมอบไว้
ข้อ ๖ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาในการปฏิบัติตามสัญญา
ในกรณี ที่ผู้ให้เช่าไม่สามารถส่ง มอบรถยนต์ที่เช่าให้แก่ผู้เช่าได้โดยครบถ้วนถู กต้องภายใน
กำหนดเวลาตามสั ญ ญา หรือ กรณี ที่ ผู้ ให้ เช่ าไม่ ส ามารถทำการตามเงื่อ นไขและกำหนดเวลาตามสั ญ ญานี้ ไ ด้
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อันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัย หรือเหตุใดๆ อันเนื่องมาจากความผิดหรือความบกพร่อง ของผู้เช่า หรือจากพฤติการณ์
อันหนึ่งอัน ใดที่ผู้ให้เช่าไม่ต้องรับผิดตามกฎหมาย หรือเหตุอื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความใน
กฎหมายว่ า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ า งและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า มี สิ ท ธิ ข องดหรื อ ลดค่ า ปรั บ หรื อ
ขยายกำหนดเวลาทำการตามสั ญ ญาโดยจะต้ อ งแจ้ ง เหตุ ห รื อ พฤติ การณ์ ดั งกล่ าวพร้ อมหลั กฐานเป็ นหนั งสื อ
ให้ผู้เช่าทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดัง กล่าว
แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ให้เช่าได้สละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาทำการตามสัญญาโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่กรณีเหตุเกิดจาก
ความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้เช่าซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้ง หรือผู้เช่าทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายกำหนดเวลาทำการตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้เช่าที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๗ หน้าที่ของผู้ให้เช่า
๗.๑ การประกันภัยรถยนต์ที่เช่า
ตลอดอายุการเช่าตามสัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะต้องทำประกันภัยรถยนต์ที่เช่าหรือรถยนต์ที่นำมา
เปลี่ยนหรือทดแทนรถยนต์ที่เช่าประเภทชั้นหนึ่งและประกันภัยตามพระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัย จากรถ
พ.ศ. ๒๕๓๕ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่า โดยทำประกันภัยกับบริษัทประกันภัยซึ่งได้จดทะเบียนเป็นบริษัทมหาชน
ที่ผู้เช่าให้ความยินยอม และต้องมอบสำเนากรมธรรม์ประกันภัยและหลักฐานการเอาประกันภัยดังกล่าวให้แก่ผู้เช่า
ในวัน ทำสั ญ ญาเช่าและทุก ครั้งที่มี การต่ออายุ สัญ ญาหรือมีก ารเปลี่ย นรถยนต์ที่ เช่าตามข้อ ๗.๓ หรือข้อ ๗.๔
หรือข้อ ๗.๕ หรือมีการจัดหารถยนต์ทดแทนตามข้อ ๗.๖ หรือมีการทำสัญญาประกันภัยใหม่ โดยการประกันภัย
ต้องรวมถึงการคุ้มครองต่อไปนี้
(ก) คุ้มครองการบาดเจ็บและเสียชีวิตของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๑,๐๐๐,๐๐๐ (หนึ่งล้าน)
บาท/คน และไม่เกิน ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ (สิบล้าน) บาท/ครั้ง
(ข) คุ้มครองทรัพย์สินของบุคคลภายนอกในวงเงิน ๕,๐๐๐,๐๐๐ (ห้าล้าน) บาท/ครั้ง
(ค) คุ้มครองค่ารักษาพยาบาล และการเสียชีวิตสำหรับผู้ขับขี่และผู้โดยสารรถยนต์คันที่เอา
ประกันภัยในวงเงินไม่ต่ำกว่า ๒๐๐,๐๐๐ (สองแสน) บาท/คน
๗.๒ การจดทะเบียนและเสียภาษีประจำปีของรถยนต์ที่เช่า
ผู้ให้ เช่ าจะต้ องจดทะเบี ย นรถยนต์ ที่ เช่ ากั บ กรมการขนส่ ง ทางบกและเสีย ภาษี ป ระจำปี
ตามกฎหมายด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าให้แล้วเสร็จก่อนวันครบกำหนดส่ง มอบรถยนต์ที่เช่าตามสัญ ญา รวมทั้ง
ต้องเสียภาษีประจำปี สำหรับปีต่อๆ ไปภายในกำหนดเวลาทุกปี
๗.๓ ความบกพร่องในรถยนต์ที่เช่า
ในกรณี ที่รถยนต์ ที่เช่าคันใดขัด ข้องใช้ง านไม่ไ ด้ ตามปกติไ ม่ว่าจะเกิดจากเหตุใด ผู้ให้เช่ า
จะต้องนำรถยนต์คันใหม่ที่ มีคุณลักษณะเฉพาะขนาดและประสิทธิภาพเช่นเดียวกับรถยนต์ที่เช่า และมีสภาพที่
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เทีย บเท่ าหรือ ดีกว่าทั้ งในเรื่องความนิยมในยี่ห้ อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list)
ในท้องตลาดมาเปลี่ยนให้ผู้เช่าทันทีที่ผู้ให้เช่าได้รับแจ้งจากผู้เช่าด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ให้เช่าเองทั้งสิ้น
หากผู้ให้เช่าไม่นำรถยนต์มาเปลี่ยนให้หรือรถยนต์ที่นำมาเปลี่ยนให้ไม่ถูกต้องตามวรรคหนึ่ง
ไม่ ว่ ากรณี ใดๆ ก็ ต าม นอกจากผู้ เช่ ามี สิ ท ธิ หั ก ค่ าเช่ า คิ ด เป็ น รายวั น ต่ อ คั น ตามข้ อ ๒ แล้ ว ผู้ เช่ ามี สิ ท ธิ ป รั บ
ผู้ให้เช่าเป็นรายวันในอัต ราวัน ละ............(10)...........บาท (....................................) ต่อ คัน ตั้ งแต่ วันที่ผู้ให้เช่ า
ได้รับแจ้งจากผู้เช่าให้นำรถยนต์มาเปลี่ยน จนถึงวันที่ผู้ให้เช่านำรถยนต์คันใหม่มาเปลี่ยนให้
หากผู้ให้เช่าไม่นำรถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง เมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่าแล้วเป็นระยะเวลา
ติ ดต่ อกั น เกิ น ..............(...............) วั น ผู้ เช่ ามี สิ ท ธิ ที่ จะบอกเลิ กสั ญ ญาทั้ งหมดหรื อแต่ บ างส่ ว นได้ โดยทำเป็ น
หนังสือแจ้งไปยังผู้ให้เช่า
ในกรณีผู้ให้เช่าไม่นำรถยนต์มาเปลี่ยนให้ตามวรรคหนึ่ง หรือผู้ให้เช่าจัดหารถยนต์อื่นมาเปลี่ยน
แต่ไม่ตรงตามที่กำหนดไว้ ในวรรคหนึ่ง ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ผู้เช่ามีสิทธิเช่ารถยนต์จากบุคคลอื่นมาใช้งานแทนได้
จนกว่าผู้ให้เช่าจะจัดหารถยนต์มาเปลี่ยนให้โดยถูกต้อง โดยผู้ให้เช่าจะต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการเช่ารถยนต์
จากบุคคลอื่นทั้งสิ้นและต้องรับภาระค่าเช่าที่เพิ่มขึ้น (ถ้ามี)
๗.๔ การรับประกันความเสียหาย
ในกรณี ที่มี บุคคลภายนอกมากล่าวอ้างและใช้ สิทธิเรียกร้องใดๆ ว่าการครอบครองใช้สอย
รถยนต์ที่เช่าของผู้เช่าเป็นการละเมิด หรือมีบุคคลภายนอกมาก่อการรบกวนขัดสิทธิเกี่ยวกับรถยนต์ที่เช่า ตาม
สัญญานี้ ผู้ให้เช่าจะต้องดำเนินการทั้งปวงเพื่อให้การเรียกร้องหรือการรบกวนขัดสิทธิดังกล่าวหมดสิ้นไปโดยเร็ว
หากผู้ให้เช่ามิอาจดำเนินการดังกล่าวได้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์คันใหม่ที่มีขนาด ประสิทธิภาพ สภาพเทียบเท่า
หรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาด
มาทดแทนให้ทันที โดยไม่มีข้ออ้างใดๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ หากผู้เช่าไม่สามารถใช้รถยนต์ที่เช่าได้และผู้ให้เช่าไม่จัดหา
รถยนต์คันใหม่มาเปลี่ยนให้ดังกล่าว ให้นำความในข้อ ๗.๓ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ มาใช้บังคับโดยอนุโลม
และหากการเรียกร้องหรือการรบกวนขัดสิทธิเป็นเหตุให้ผู้เช่าต้องชดใช้ค่าเสียหายต่อบุคคลภายนอก หรือผู้เช่า
ได้รับความเสียหายจากการถูกรบกวนขัดสิทธิดังกล่าว ผู้ให้เช่าต้องเป็นผู้ชำระค่าเสียหายและค่าใช้จ่าย รวมทั้ง
ค่าฤชาธรรมเนียมและค่าทนายความแทนผู้เช่า หรือชดใช้ค่าเสียหายให้แก่ผู้เช่าโดยสิ้นเชิง
๗.๕ การโอนกรรมสิทธิ์ให้บุคคลอื่น
ในกรณี ที่ผู้ให้เช่าเป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในรถยนต์ที่นำมาให้เช่า ผู้ให้เช่าจะโอนกรรมสิทธิ์
ในรถยนต์ที่เช่าแก่บุคคลอื่นโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากผู้เช่า และโดยไม่นำรถยนต์คันใหม่ที่มีสภาพ
ขนาด ประสิทธิภาพเทียบเท่าหรือดีกว่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์ (brand name) และราคาซื้อขาย
รถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาส่งมอบแก่ผู้เช่าทดแทนก่อนไม่ได้ หากฝ่าฝืนผู้ให้เช่าต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหาย
(ถ้ามี) ให้แก่ผู้เช่า นอกจากนี้ ผู้เช่ามีสิทธิดำเนินการตามข้อ ๗.๓ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลมด้วย
๗.๖ การบำรุงรักษาตรวจสภาพและซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่า
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ผู้ให้เช่ามีหน้าที่บำรุงรักษา ตรวจสภาพ เปลี่ยนชิ้นส่วนอะไหล่สิ้นเปลือง รวมทั้งน้ำมันหล่อลื่น
ทุกชนิด และซ่อมแซมรถยนต์ที่ เช่าในกรณี ความเสื่อมสภาพ สึกหรอ และความเสียหายอันเกิดจากการใช้ง าน
ตามปกติ เยี่ ย งวิญ ญู ชนให้ อ ยู่ ในสภาพที่ พ ร้ อมใช้ ง านได้ อย่ างมี ป ระสิ ท ธิภ าพตลอดเวลา และผู้ให้ เช่ ามี ห น้ าที่
บำรุงรักษา ตรวจสภาพรถยนต์ที่เช่าเมื่อครบระยะเวลาหรือครบกำหนดระยะทางที่ใช้งานตามที่กำหนดในเอกสาร
แนบท้ายสัญญาผนวก…………… รวมทั้งจะต้องบำรุงรักษาหรือซ่อมแซมเพิ่มเติมทันทีเมื่อได้รับแจ้งจากผู้เช่า เพื่อให้
ผู้เช่าใช้รถยนต์ที่เช่าได้ในสภาพที่สมบูรณ์ปลอดภัย หากผู้ให้เช่ามิได้บำรุงรักษา ตรวจสภาพรถยนต์ เปลี่ยนชิ้นส่วน
อะไหล่ หรือซ่อมแซมรถยนต์ที่เช่า ผู้เช่ามีสิทธิยึดหน่วงค่าเช่าทั้งหมดหรือบางส่วนไว้จนกว่าจะได้มีการดำเนินการ
โดยถูกต้องครบถ้วน
การตรวจสภาพ ซ่ อ มแซม หรื อ บำรุ ง รั ก ษารถยนต์ ที่ เช่ า ผู้ ใ ห้ เช่ า ต้ อ งนำรถยนต์ ที่ เช่ า
เข้าซ่อมแซมบำรุงรักษาที่ศูนย์บริการมาตรฐานของรถยนต์ที่เช่าเท่านั้น ยกเว้นกรณีฉุกเฉิน
การนำรถยนต์ที่เช่าไปตรวจสภาพ ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษา ผู้ให้เช่าต้องตรวจสอบเชื้อเพลิง
ในถังว่ามีระดับเท่าใด เมื่อส่งรถยนต์กลับมาให้ผู้เช่าเชื้อเพลิงในถังจะต้องอยู่ในระดับเดิม ถ้าต่ำกว่าเดิม ผู้ให้เช่า
จะต้องเติมให้อยู่ในระดับเดิม
เมื่อรถยนต์ที่เช่าได้ผ่านการใช้งานและยางรถยนต์เส้นหนึ่งเส้นใดมีสภาพความลึกของดอกยาง
ต่ำกว่า ๓ (สาม) มิลลิเมตร หรือตามที่ผู้เช่าเห็นว่าจะไม่ปลอดภัย ผู้ให้เช่าต้องเปลี่ยนยางรถยนต์ที่มี สภาพใหม่
ไม่เคยใช้งานมาก่อนพร้อมใช้งานได้ดีให้โดยห้ามใช้ยางหล่อดอก
ในการบำรุงรักษา ตรวจสภาพและซ่อมแซมตามข้อนี้ ผู้ให้เช่าจะต้องจัดหารถยนต์ซึ่งมีสภาพ
ประสิทธิภาพ ขนาด และอายุการใช้งานเทียบเท่าหรือดีกว่ารถยนต์ที่เช่า รวมทั้งในเรื่องความนิยมในยี่ห้อรถยนต์
(brand name) และราคาซื้อขายรถยนต์ (price list) ในท้องตลาดมาทดแทน เพื่อให้ผู้เช่าใช้งานได้ทันทีจนกว่า
รถยนต์ที่เช่าคันที่อยู่ระหว่างบำรุงรักษา ตรวจสภาพ หรือซ่อมแซมจะเรียบร้อยพร้อมใช้งานได้ หากผู้ให้เช่าละเลย
ไม่จัดหารถยนต์ทดแทนให้ ผู้เช่ามีสิทธิดำเนินการตามข้อ ๗.๓ วรรคสอง วรรคสาม และวรรคสี่ โดยอนุโลม จนกว่า
ผู้ให้เช่าจะนำรถยนต์ทดแทนมาส่งมอบให้ผู้เช่าหรือจนกว่ารถยนต์ที่เช่าจะบำรุงรักษา ตรวจสภาพ หรือซ่อมแซมเสร็จ
โดยในระหว่างเวลาที่ผู้ให้เช่ายังมิได้นำรถยนต์มาทดแทน ผู้ให้เช่าไม่สามารถคิดค่าเช่าจากผู้เช่าได้
ข้อ ๘ การบอกเลิกสัญญา
เมื่ อครบกำหนดส่ งมอบรถยนต์ที่ เช่า ตามสั ญ ญาแล้ ว ถ้ าผู้ ให้ เช่าไม่ ส่ ง มอบรถยนต์ที่ เช่ า
หรือส่งมอบแต่เพียงบางส่วนให้แก่ผู้เช่า หรือส่งมอบรถยนต์ที่เช่าไม่ตรงตามสัญญา หรือมีคุณลักษณะเฉพาะไม่ถูกต้อง
ตามสั ญ ญา หรือ ส่ งมอบแล้ วเสร็จ ภายในกำหนดแต่ ไ ม่ ส ามารถใช้ง านได้ อ ย่ างมี ป ระสิท ธิภ าพ หรื อใช้ ง านได้
ไม่ครบถ้วนตามสัญ ญา หรือผู้ให้เช่าไม่ปฏิบั ติตามสัญ ญาข้อใดข้อหนึ่ง ผู้เช่ามีสิท ธิบ อกเลิกสัญ ญาทั้ง หมดหรือ
แต่บางส่วนได้ การใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้เช่าที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ให้เช่า
ในกรณี ที่ ผู้ เ ช่ า ใช้ สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญ า ผู้ เ ช่ า มี สิ ท ธิ ริ บ หรื อ บั ง คั บ จากหลั ก ประกั น
ตามข้อ ๑๓ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้แล้วแต่ผู้เช่าจะเห็นสมควร และถ้าผู้เช่าต้องเช่ารถยนต์จาก
บุคคลอื่นทั้งหมดหรือแต่ บางส่วนภายในกำหนด……….…(11)……...….(………………….…………....) เดื อน นับ ถัดจาก
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วันบอกเลิกสัญญา ผู้ให้เช่ายอมรับผิดชดใช้ค่าเช่าที่เพิ่มขึ้นจากค่าเช่าที่กำหนดไว้ในสัญญานี้ รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ
ที่ผู้เช่าต้องใช้จ่ายในการจัดหาผู้ให้เช่ารถยนต์ที่เช่ารายใหม่ดังกล่าวด้วย
ในกรณี มีค วามจำเป็ น ผู้เช่ ามีสิ ท ธิที่จ ะบอกเลิก สัญ ญาเช่ านี้ ก่ อนครบกำหนดระยะเวลา
การเช่าได้ โดยแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้ให้เช่าทราบล่วงหน้าไม่น้ อยกว่า ๓๐ (สามสิบ ) วัน โดยผู้ให้เช่าจะไม่มีสิท ธิ
เรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จากผู้เช่า
ข้อ ๙ ค่าปรับกรณีส่งมอบล่าช้า
ในกรณี ที่ ผู้ ให้ เช่ าส่ งมอบรถยนต์ ที่ เช่ าล่ ว งเลยกำหนดส่ ง มอบตามสั ญ ญา แต่ ผู้ เช่ า มิ ไ ด้
ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๘ วรรคหนึ่ง ผู้ให้เช่าจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้เช่าเป็นรายวัน สำหรับรถยนต์คันที่ยัง
ไม่ได้ส่งมอบตามสัญญาในอัตราวันละ ..............(12)..............บาท (.........................................................) ต่อคัน
นับถัดจากวันครบกำหนดส่งมอบตามสัญญาจนถึงวัน ที่ผู้ให้เช่าได้นำรถยนต์ที่เช่ามาส่งมอบให้แก่ผู้เช่าจนถูกต้อง
ครบถ้วน
ในระหว่างที่ผู้เช่ายังมิไ ด้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญ ญานั้น หากผู้เช่าเห็นว่าผู้ให้เช่ าไม่อาจปฏิบัติ
ตามสัญ ญาต่อไปได้ ผู้ เช่าจะใช้สิท ธิบอกเลิ กสัญ ญา และริบ หรือ บัง คับ จากหลัก ประกั น การปฏิบั ติต ามสัญ ญา
ตามข้อ ๑๓ กับเรียกร้องให้ชดใช้ค่าเช่าที่เพิ่มขึน้ ตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ วรรคสองก็ได้ และถ้าผู้เช่าได้แจ้งข้อเรียกร้องเป็น
หนั ง สื อ ให้ ช ำระค่ า ปรับ ไปยัง ผู้ ให้ เช่ าเมื่ อ ครบกำหนดส่ ง มอบดั ง กล่ า วแล้ วผู้ เช่ ามี สิ ท ธิ ที่ จ ะปรั บ ผู้ ให้ เช่า จนถึ ง
วันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ ๑๐ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ให้เช่าไม่ปฏิบัติตามสัญ ญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้เกิด
ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้เช่า ผู้ให้เช่าต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้แก่ผู้เช่า
โดยสิ้นเชิงภายในกำหนด...................(....................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า หากผู้ให้เช่า
ไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดังกล่าวให้ผู้เช่ามีสิทธิที่จะหักเอาจากค่าเช่าที่ต้องชำระ หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่ าปรั บ ค่ าเสี ยหาย หรื อค่ าใช้ จ่ ายที่ บั งคั บจากค่ าเช่ า ที่ ต้ องชำระ หรื อหลั กประกั น
การปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ให้เช่ายินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ
ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด..............(...............) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า
ข้อ ๑๑ การใช้ประโยชน์จากรถยนต์ที่เช่า
เพื่อประโยชน์ในการดูแลรักษาหรือประโยชน์ในกิจการของผู้เช่า ผู้เช่ามีสิทธิติดป้ายโลหะ
ประทับตรา ทำเครื่องหมายอื่นใด ติดข้อความหรืออุปกรณ์อื่นใดๆ ที่จำเป็นในการใช้งานของผู้เช่า หรือดำเนินการใดๆ
บนรถยนต์ที่เช่าได้โดยไม่ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ให้เช่าก่อน
ข้อ ๑๒ การรับมอบรถยนต์ที่เช่ากลับคืน
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เมื่อสิ้นสุดสัญญาไม่ว่าจะเป็น การบอกเลิกสัญ ญาหรือด้วยเหตุใดๆ ผู้ให้เช่าจะต้องรับมอบ
รถยนต์ที่เช่ากลับคืนไปตามสภาพที่เป็นอยู่ในขณะนั้นภายใน.............(.................) วัน นับถัดจากวันที่สัญญาสิ้นสุด
โดยผู้ให้เช่าเป็นผู้เสียค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ถ้าผู้ ให้เช่า ไม่ น ำรถยนต์ที่ เช่ากลั บ คืน ไปภายในกำหนดเวลาตามวรรคหนึ่ ง ผู้เช่า ไม่ ต้ อ ง
รับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นที่เกิดแก่รถยนต์อันมิใช่ความผิดของผู้เช่า
ข้อ ๑๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสั ญ ญ านี้ ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ได้ น ำหลั ก ประกั น เป็ น ..……….…….…(13)......….……......
เป็ น จำนวนเงิ น ..........................บาท (........................................) ซึ่ ง เท่ า กั บ ร้ อ ยละ....…..(14)........….…
(………………………………………….…..) ของค่าเช่าทั้งหมดตลอดระยะเวลาสัญญา มามอบแก่ผู้เช่าเพื่อเป็นหลักประกัน
การปฏิบัติตามสัญญานี้
(15) กรณี ผู้ ให้ เช่ าใช้ หนั งสื อค้ ำประกั นมาเป็ นหลั กประกั นการปฏิ บั ติ ตามสั ญ ญา หนั งสื อ
ค้ำประกันดัง กล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุนหรือบริษั ท
เงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศ
ของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่
คณะกรรมการนโยบายการจัด ซื้อ จัด จ้างและการบริห ารพั ส ดุภ าครัฐกำหนด หรือ อาจเป็ นหนั ง สื อค้ ำประกั น
อิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุการค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ให้เช่า
พ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้ให้เช่านำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิดทั้งปวง
ของผู้ให้ เช่าตลอดอายุสัญ ญา ถ้าหลักประกัน ที่ผู้ให้เช่ านำมามอบให้ ดัง กล่าวลดลงหรือเสื่อ มค่าลง หรือมีอายุ
ไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ให้เช่าตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณีผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์
ที่ เ ช่ า ล่ า ช้ า เป็ น เหตุ ใ ห้ ร ะยะเวลาการเช่ า ตามสั ญ ญ าเปลี่ ย นแปลงไป ผู้ ใ ห้ เ ช่ า ต้ อ งนำหลั ก ประกั น ใหม่
หรือหลักประกันเพิ่มเติมให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้เช่าภายใน.................(…………..….….) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้เช่า
หลักประกันที่ผู้ให้เช่านำมามอบไว้ตามข้อนี้ ผู้เช่าจะคืนให้ผู้ให้เช่าโดยไม่มีดอกเบี้ยเมื่อผู้ให้เช่า
พ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญาแล้ว
ข้อ ๑๔ ข้อจำกัดความรับผิดของผู้เช่า
ผู้เช่าไม่ต้องรับผิดชอบต่อการสูญ หายหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นแก่รถยนต์ที่เช่า อันไม่ใช่
ความผิดของผู้เช่าตลอดระยะเวลาที่รถยนต์อยู่ในความครอบครองของผู้เช่า

65

สัญญานี้ทำขึ้นเป็นสองฉบับ มีข้อความถูกต้องตรงกัน คู่สัญญาได้อ่านและเข้าใจข้อความโดยละเอียดแล้ว
จึงได้ลงลายมือชื่อ พร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้เป็นสำคัญต่อหน้าพยานและคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)…………………………..…………….ผู้เช่า
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)…………………………..…………….ผู้ให้เช่า
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………..………….พยาน
(……........……...……………………)
(ลงชื่อ)………………………………………...พยาน
(……........……...……………………)
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาเช่ารถยนต์
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามลำดับ
(๒) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
(๓) ให้ระบุชื่อและตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็น นิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม………………..
(๔) ให้ระบุชื่อผู้ให้เช่า
ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่
(๕) เป็ น ข้ อ ความหรื อ เงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ผู้ ท ำสั ญ ญาอาจเลื อ กใช้ ห รื อ ตั ด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๖) เป็ น ข้ อ ความหรื อ เงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ผู้ ท ำสั ญ ญาอาจเลื อ กใช้ ห รื อ ตั ด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๗) ให้ระบุประเภทของรถยนต์ เช่น รถยนต์เก๋ง รถยนต์บรรทุก เป็นต้น
(8) เป็ น ข้ อ ความหรื อ เงื่ อ นไขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง หน่ ว ยงานของรั ฐ ผู้ ท ำสั ญ ญาอาจเลื อ กใช้ ห รื อ ตั ด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(9) ในกรณีที่มีการส่งมอบรถยนต์ที่เช่าไม่พร้อมกันให้กำหนดรายละเอียดการส่งมอบไว้เป็นอย่างอื่น
(10) อัตราค่าปรับกรณีผู้ให้เช่าปฏิบัติผิดสัญญาตามข้อ ๗.๓ และกรณีที่ผู้ให้เช่าส่งมอบรถยนต์ที่เช่าล่วงเลย
กำหนดเวลา ตามข้อ ๙ ให้คิดค่าปรับเป็นอัตราเป็นรายวันในอัต ราระหว่างร้อยละ ๐.๐๑ – ๐.๒๐ ตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๒ ไม่น้อยกว่าอัตราค่าเช่า
รถยนต์รายวัน ในปัจจุบั น รวมกับค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่ ผู้ให้ เช่ารถยนต์ รายใหม่ เรียกเก็ บ ทั้ งนี้ อัต ราค่ าเช่ารถยนต์
รายวั น ที่ จ ะนำมากำหนดเป็ น ค่ า ปรั บ นั้ น ให้ เปรี ย บเที ย บจากอั ต ราค่ า เช่ า รายวั น ของรถยนต์ ป ระเภท
และขนาดเดียวกันกับรถยนต์ที่เช่ากันตามสัญญา ซึ่งเป็นราคาที่เช่ากัน ณ ปัจจุบัน ในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย
(11) กำหนดเวลาที่ ผู้เช่าจะเช่ารถยนต์ ที่เช่าจากบุคคลอื่น เมื่อบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในส่วนที่
เพิ่ ม ขึ้ น จากราคาที่ ก ำหนดไว้ในสัญ ญานั้ น ให้ อยู่ ในดุ ลพิ นิ จของผู้เช่ าโดยตกลงกั บ ผู้ ให้ เช่ า และโดยปกติ แ ล้ ว
ไม่ควรเกิน ๓ เดือน
(๑๒) อัตราค่าปรับกรณี ผู้ให้ เช่าปฏิ บัติผิดสัญ ญาตามข้อ ๗.๓ และกรณี ที่ผู้ให้เช่าส่ง มอบรถยนต์ที่เช่ า
ล่ วงเลยกำหนดเวลา ตามข้ อ ๙ ให้ คิ ด ค่ าปรับ เป็ น อั ต ราเป็ น รายวั น ในอั ต ราระหว่า งร้ อ ยละ ๐.๐๑ – ๐.๒๐
ตามระเบี ย บกระทรวงการคลั ง ว่า ด้ ว ยการจั ด ซื้ อ จั ด จ้ างและการบริ ห ารพั ส ดุ ภ าครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้ อ ๑๖๒
ไม่ น้ อ ยกว่ าอั ต ราค่ าเช่ ารถยนต์ ร ายวั น ในปั จ จุ บั น รวมกั บ ค่ าใช้ จ่ า ยอื่ น ๆ ที่ ผู้ ให้ เช่า รถยนต์ รายใหม่ เรี ย กเก็ บ
ทั้งนี้ อัตราค่าเช่ารถยนต์รายวันที่จะนำมากำหนดเป็นค่าปรับนั้น ให้เปรียบเทียบจากอัตราค่าเช่ารายวันของรถยนต์
ประเภท และขนาดเดียวกันกับรถยนต์ที่เช่ากันตามสัญญา ซึ่งเป็นราคาที่เช่ากัน ณ ปัจจุบัน ในท้องถิ่นนั้นๆ ด้วย
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(๑๓) “หลั ก ประกั น ” หมายถึ ง หลัก ประกั น ที่ ผู้ ให้ เช่า นำมามอบไว้แ ก่ ห น่ ว ยงานของรัฐ เมื่ อ ลงนาม
ในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็นสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือดราฟท์ลงวันที่ที่ใช้เช็คหรือดราฟท์นั้น
ชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศตามตั วอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้
(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบ
กิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อ
บริษั ท เงิน ทุ น ที่ ธ นาคารแห่ งประเทศไทยแจ้ ง เวีย นให้ ท ราบ โดยอนุ โลมให้ ใช้ ต ามตัว อย่ างหนั ง สื อ ค้ ำประกั น
ของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๑๔) ให้ ก ำหนดจำนวนเงิ น หลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาตามระเบี ย บการะทรวงก ารคลั ง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘
(๑๕) เป็ น ข้ อ ความหรือ เงื่อ นไขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง หน่ ว ยงานของรัฐ ผู้ ท ำสั ญ ญาอาจเลื อ กใช้ห รือ ตั ด ออกได้
ตามข้อเท็จจริง
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ใบสำคัญรับเงิน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่............เดือน.....................พ.ศ.................
ข้าพเจ้า......................................................................อยู่บ้านเลขที่............................หมู่ที่.....................
ถนน...........................................ตำบล..............................อำเภอ..............................จังหวัด................................
ได้รับเงินจาก โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ดังรายการต่อไปนี้
รายการ

จำนวนเงิน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (......................................................................................................................)

ลงชื่อ................................................................ผู้รับเงิน
(...................................................................)
ลงชื่อ................................................................ผู้จ่ายเงิน
(...................................................................)
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ใบสำคัญรับเงิน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข้าพเจ้า นางสาวเบญจวรรณ เชื่อมกลาง อยู่บ้านเลขที่ 201 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง
จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับเงินจาก โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ดังรายการต่อไปนี้
รายการ
1. ค่าอาหารกลางวันผู้เข้าร่วมประชุม จำนวน 20 คนๆละ 50 บาท เป็นเงิน
2. ค่าอาหารว่าง เช้า-บ่าย จำนวน 20 คนๆละ 40 บาท เป็นเงิน

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หนึ่งพันแปดร้อยบาทถ้วน)

ลงชื่อ................................................................ผู้รับเงิน
(นางสาวเบญจวรรณ เชื่อมกลาง)
ลงชื่อ................................................................ผู้จ่ายเงิน
(นางจุรีรัตน์ วรรณวงศ์)

จำนวนเงิน
1,000
800

-

1,800

-
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ใบสำคัญรับเงิน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข้าพเจ้า นายสมศักดิ์ วัฒนจิรกุล อยู่บ้านเลขที่ 185 ซอยสวนผัก 29 แขวงตลิ่งชัน เขตตลิ่งชัน
จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับเงินจาก โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ดังรายการต่อไปนี้
รายการ
1. ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงไป-กลับ (กรุงเทพ-ศรีสะเกษ) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (สี่พันบาทถ้วน)

ลงชื่อ................................................................ผู้รับเงิน
(นายสมศักดิ์ วัฒนจิรกุล)
ลงชื่อ................................................................ผู้จ่ายเงิน
(นางจุรีรัตน์ วรรณวงศ์)

จำนวนเงิน
4,000

-

4,000

-
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ใบสำคัญรับเงิน
โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ
วันที่ 2 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563
ข้าพเจ้า นางจุรีรัตน์ วรรณวงศ์ อยู่บ้านเลขที่ 863-32 ถนนอุบล ตำบลเมืองใต้ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
ได้รับเงินจาก โรงเรียนสตรีสิริเกศ จังหวัดศรีสะเกษ ดังรายการต่อไปนี้
รายการ
1. ค่าของที่ระลึก และค่ารับรอง(อาหารเย็น) คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
โครงการก่อสร้างอาคารเรียนแบบพิเศษ 6 ชั้น ในวันที่ 1 มิถุนายน 2563

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (หกพันบาทถ้วน)

ลงชื่อ................................................................ผู้รับเงิน
(นางจุรีรัตน์ วรรณวงศ์)
ลงชื่อ................................................................ผู้จ่ายเงิน
(..................................................)

จำนวนเงิน
6,000

-

6,000

-
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ใบเสนอราคา
วันที่............เดือน.....................พ.ศ.................
เรียน ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
ร้าน/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด................................................................................................................
ขอเสนอราคารายการปรับซ่อม ดังต่อไปนี้
ลำดับที่

รายการ

จำนวน
หน่วย

ราคาต่อหน่วย
บาท
สต.

รวมเป็นเงิน
ภาษีมูลค่าเพิ่ม
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น (...................................................................................................)

ลงชื่อ................................................................
(...................................................................)
ตำแหน่ง ผู้จัดการร้าน/บริษัท/ห้างหุ้นส่วนจำกัด...................................................................

จำนวนเงิน
บาท
สต.
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แบบสัญญา
สัญญาจ้างก่อสร้าง
สัญญาเลขที่……...…......…(๑).................….……
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ ………….……..………………………………………………………………………….......
ตำบล/แขวง…………………..………………….………………..อำเภอ/เขต……………………….….……………………………...
จังหวัด…….…………………………….…………. เมื่อวันที่ ...……….. เดือน.……………….……….………... พ.ศ. .....………
ระหว่าง ………………………………….……………….………… (๒) ………………………………………………………………………..
โดย ………...…………….…………………………….…………… (๓ ) ………..…………………………………………..…………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ว่าจ้าง” ฝ่ายหนึ่ง กับ …………….…………....…… (๔ ก) …………..…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ ……………………………………………………………………………………….………….……..
มีสำนักงานใหญ่อยู่เลขที่……………......……ถนน………..……….……………..ตำบล/แขวง…….……….…..……….…....
อำเภอ/เขต………………….…..…….จังหวัด………..…………………..….โดย………….…………………………………..……...
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท..……………
ลงวันที่………………………………… (๕) (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่....………….…….……..) แนบท้ายสัญญานี้
(๖) (ในกรณีที่ผู้รับจ้างเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ ……………..……..….… (๔ ข) …………………….....
อยู่บ้านเลขที่…………….….…..….ถนน…………………..……….…...……ตำบล/แขวง.……...………………….….………….
อำเภอ/เขต…………………….………….…..จังหวัด…………...…..………….……...……. ผู้ถือบัตรประจำตัวประชาชน
เลขที่.......................... ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้) ซึ่งต่อไปในสัญญานี้
เรียกว่า “ผู้รับจ้าง” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อตกลงว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงจ้างและผู้รับจ้างตกลงรับจ้างทำงาน….……….…….…(๗)…….…...….………
ณ …..……………................... ตำบล/แขวง….…………………………….…….. อำเภอ/เขต.........…………..…………..…
จังหวัด……………………….……….….. ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขแห่งสัญญานี้รวมทั้งเอกสารแนบท้ายสัญญา
ผู้รับจ้างตกลงที่จะจัดหาแรงงานและวัสดุ เครื่องมือเครื่องใช้ ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ
ชนิดดีเพื่อใช้ในงานจ้างตามสัญญานี้
ข้อ ๒ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๒.๑ ผนวก ๑ .…….….(แบบรูป)……........…......….......….. จำนวน.…..(…..…….….) หน้า
๒.๒ ผนวก ๒ ………...(รายการละเอียด)…….....……....... จำนวน.…..(…..…….….) หน้า
๒.๓ ผนวก ๓ …........(ใบแจ้งปริมาณงานและราคา)...... จำนวน.…..(…..…….….) หน้า
๒.๔ ผนวก ๔ ……….(ใบเสนอราคา)….........…………....... จำนวน.…..(…..…….….) หน้า
…………..……………..……ฯลฯ……….………..……………
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ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัย
ของผู้ว่าจ้าง คำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้างให้ถือเป็นที่สุด และผู้รับจ้างไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าจ้าง ค่าเสียหายหรือ
ค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติมจากผู้ว่าจ้างทั้งสิ้น
ข้อ ๓ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้รับจ้างได้นำหลักประกันเป็น…………..…...…..(๘)…....………..………
เป็นจำนวนเงิน……………....บาท (………….…..………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……….…(๙)……...…(…………..………...)
ของราคาค่าจ้างตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
(๑๐) กรณี ผู้รับจ้างใช้ห นังสือค้ำประกันมาเป็น หลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญา
หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิ จ
ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด
หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญ ชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ
การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้รับจ้างพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้งปวงของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ถ้าหลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบให้ดังกล่าวลดลงหรือเสื่อมค่าลง
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้รับจ้างตลอดอายุสัญญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึงกรณี
ผู้รับจ้างส่งมอบงานล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาแล้วเสร็จหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่อง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้รับจ้างต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม
ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ว่าจ้างภายใน...........(…….….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้ ตามข้อนี้ ผู้ว่าจ้างจะคืนให้ แก่ผู้รับจ้างโดยไม่มี
ดอกเบี้ยเมื่อผู้รับจ้างพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๔ (ก) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างเป็นจำนวนเงิน……………………..บาท
(……………………………….…..) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน………….……..บาท (...........................................)
ตลอดจนภาษี อ ากรอื่ น ๆ และค่ าใช้ จ่า ยทั้ ง ปวงด้ วยแล้ว โดยถื อ ราคาต่ อ หน่ วยเป็ น เกณฑ์ ต ามรายการ
แต่ละประเภทดังที่ได้กำหนดไว้ในใบแจ้งปริมาณงานและราคา ตามเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก ๓
คู่สั ญ ญาทั้ งสองฝ่า ยต่ างตกลงว่า จำนวนปริม าณงานที่ ก ำหนดไว้ ในบั ญ ชีร ายการ
ก่อสร้างหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคานี้เป็นจำนวนโดยประมาณเท่านั้น จำนวนปริมาณงานที่แท้จริง
อาจจะมากหรือ น้อ ยกว่า นี้ก็ ได้ ซึ่งผู้ ว่าจ้ างจะจ่ายเงิน ค่ าจ้างให้ แก่ ผู้รั บ จ้างตามราคาต่ อ หน่ว ยของงาน
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แต่ละรายการที่ได้ทำเสร็จจริง คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายต่างตกลงที่จะไม่เปลี่ยนแปลงราคาต่อหน่วยหรือเรียกร้อง
ค่าสินไหมทดแทนอันเกิดจากการที่จำนวนปริมาณงานในแต่ละรายการได้แตกต่างไปจากที่กำหนดไว้ในสัญญา
ทั้งนี้ นอกจากในกรณีต่อไปนี้ (๑๑)
๔.๑ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกิ นกว่าร้อยละ ๑๒๕ (หนึ่งร้อยยี่สิบห้า)
แต่ไม่ เกินร้อ ยละ ๑๕๐ (หนึ่ งร้อ ยห้าสิบ ) ของปริมาณงานที่ กำหนดไว้ในสัญ ญาหรือ ใบแจ้งปริมาณงาน
และราคา จะจ่ายให้ในอัตราร้อยละ ๙๐ (เก้าสิบ) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
๔.๒ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงในส่วนที่เกินกว่าร้อยละ ๑๕๐ (หนึ่งร้อยห้าสิบ )
ของปริ มาณงานที่ กำหนดไว้ในสัญ ญาหรือ ใบแจ้ง ปริม าณงานและราคา จะจ่ ายให้ ในอั ตราร้ อยละ ๘๓
(แปดสิบสาม) ของราคาต่อหน่วยตามสัญญา
๔.๓ เมื่อปริมาณงานที่ทำเสร็จจริงน้อยกว่าร้อยละ ๗๕ (เจ็ดสิบห้า) ของปริมาณงาน
ที่กำหนดไว้ในสัญญาหรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา จะจ่ายให้ตามราคาต่อหน่วยในสัญญาและจะจ่ายเพิ่ ม
ชดเชยเป็ น ค่ า Overhead และ Mobilization สำหรั บ งานรายการนั้ น ในอั ต ราร้ อ ยละ ๑๗ (สิ บ เจ็ ด )
ของผลต่างระหว่างปริมาณงานทั้งหมดของงานรายการนั้นตามสัญญาโดยประมาณกับปริมาณงานที่ทำเสร็จจริง
คูณ ด้วยราคาต่ อ หน่ วยตามสัญ ญา ทั้ งนี้ การจ่ ายเงินเพิ่ มชดเชยเป็น ค่ า Overhead และ Mobilization
ดังกล่าว ผู้ว่าจ้างจะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างในงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินค่างานตามสัญญา
๔.๔ ผู้ ว่าจ้ างจะจ่า ยเงิน ที่เพิ่ ม ขึ้น ตามข้อ ๔.๑ หรือ ๔.๒ ดั ง กล่าวข้างต้น ในงวด
สุดท้ายของการจ่ายเงินหรือก่ อนงวดสุดท้ายของการจ่ายเงินตามที่ผู้ว่าจ้างจะพิจารณาเห็นสมควร เว้นแต่
กรณี ที่ผู้ว่าจ้างพิ จารณาเห็นว่าปริมาณงานที่ท ำเสร็จจริง ดังกล่าว มิไ ด้มีส่วนเกี่ยวข้องกับงานอื่นที่เหลือ
อีกทั้งงานที่เหลืออยู่ก็มิได้มีผลกระทบต่อการจ่ายเงินค่างานที่แล้วเสร็จจริงในงวดดัง กล่าว ทั้งนี้ ผู้ว่าจ้าง
อาจจ่ ายเงิน ที่ เพิ่ ม ขึ้ น ให้ แ ก่ ผู้รั บ จ้ างพร้อ มกั บ การจ่า ยเงิน ค่ างานงวดนั้ น ๆ และการพิ จ ารณาว่ างานใด
อยู่ในหลักเกณฑ์ดังกล่าวหรือไม่ เป็นดุลพินิจโดยเด็ดขาดของผู้ว่าจ้าง
ผู้ว่าจ้างตกลงที่จะจ่ายเงินค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างเป็นรายเดือนตามเนื้องานที่ทำเสร็จจริง
เมื่อผู้ว่าจ้ างหรือเจ้าหน้าที่ ของผู้ว่าจ้ างได้ทำการตรวจสอบผลงานที่ ทำเสร็จแล้ ว และปรากฏว่าเป็ น ที่พ อใจ
ตรงตามข้อกำหนดแห่งสัญญานี้ทุกประการ ผู้ว่าจ้างจะออกหนังสือรับรองการรับมอบงานนั้น ให้ไว้แก่ผู้รับจ้าง
การจ่ายเงินงวดสุดท้ายจะจ่ายให้เมื่องานทั้งหมดตามสัญ ญาได้แล้วเสร็จทุกประการ
รวมทั้งการทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาดเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐
(๑๒) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร….....………....….………….สาขา………..….…….…..ชื่อบั ญ ชี……………………………………
เลขที่บัญชี…………………………………ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับจ้าง ตามแนวทางที่กระทรวงการคลัง
หรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)
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ข้อ ๔ (ข) ค่าจ้างและการจ่ายเงิน
(สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายและผู้รับจ้างตกลงรับเงินค่าจ้างจำนวนเงิน …………………………..บาท
(………………………………..…) ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน…………..…………บาท (......................................)
ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว โดยถือราคาเหมารวมเป็นเกณฑ์ และกำหนดการ
จ่ายเงินเป็นงวดๆ ดังนี้
งวดที่ ๑ เป็นจำนวนเงิน……………….………...บาท (…………………………………...………….)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน……………………………………ให้แล้วเสร็จภายใน…………………………………………………..
งวดที่ ๒ เป็ น จำนวนเงิน …….………………...บาท (…………………………………...………….)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงาน…………………………..…..……ให้แล้วเสร็จภายใน………………………………………………….
..............................................ฯลฯ.............................................
งวดสุดท้าย เป็นจำนวนเงิน……………..………....บาท (…………………………………...….…..)
เมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติงานทั้งหมดให้ แล้วเสร็จเรียบร้อยตามสัญ ญา รวมทั้ง ทำสถานที่ก่อสร้างให้สะอาด
เรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๒๐
(๑๓) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ว่าจ้างจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้รับจ้าง ชื่อธนาคาร……………….….…….….สาขา……….…..…….…….…..ชื่อบัญ ชี……………………………………
เลขที่บัญชี……………………………….… ทั้งนี้ ผู้รับจ้างตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียมหรือค่าบริการอื่นใด
เกี่ยวกับการโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นใด (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจาก
จำนวนเงินโอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้รับจ้าง
(ระบบ Direct Payment) โดยการโอนเงิ น เข้ า บั ญ ชี เงิ น ฝากธนาคารของผู้ รั บ จ้ า ง ตามแนวทางที่
กระทรวงการคลังหรือหน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)
(๑๔) ข้อ ๕ เงินค่าจ้างล่วงหน้า
ผู้ว่าจ้างตกลงจ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง เป็นจำนวนเงิน…………..…..…บาท
(………………..….…) ซึ่งเท่ากับร้อยละ……....…(……….…………....) ของราคาค่าจ้าง ตามสัญญาที่ระบุไว้ในข้อ ๔
เงินค่าจ้างล่วงหน้าดังกล่าวจะจ่ายให้ภายหลังจากที่ผู้รับจ้างได้วางหลักประกันการรับ
เงินค่าจ้างล่วงหน้าเป็น............................(หนังสือค้ำประกันหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ของธนาคาร
ภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…………………....เต็มตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ผู้รับ จ้างจะต้องออกใบเสร็จรับ เงิน ค่าจ้างล่วงหน้ าตามแบบที่ผู้ว่าจ้างกำหนดให้แ ละผู้รับจ้างตกลงที่จ ะ
กระทำตามเงื่อนไขอันเกี่ยวกับการใช้จ่ายและการใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้น ดังต่อไปนี้
๕.๑ ผู้รับจ้างจะใช้เงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการปฏิบัติงานตามสัญญา
เท่านั้น หากผู้รับจ้างใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้าหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของเงินค่าจ้างล่วงหน้านั้นในทางอื่น
ผู้ว่าจ้างอาจจะเรียกเงินค่าจ้างล่วงหน้า นั้นคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้าง
ล่วงหน้าได้ทันที
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๕.๒ เมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง ผู้รับจ้างต้องแสดงหลักฐานการใช้จ่ายเงินค่าจ้างล่วงหน้า
เพื่อพิสูจน์ว่าได้เป็นไปตามข้อ ๕.๑ ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจาก
ผู้ว่าจ้าง หากผู้รับจ้างไม่อาจแสดงหลักฐานดังกล่าว ภายในกำหนด ๑๕ (สิบห้า) วัน ผู้ว่าจ้างอาจเรียกเงิน
ค่าจ้างล่วงหน้าคืนจากผู้รับจ้างหรือบังคับเอาจากหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าได้ทันที
(๑๕) ๕.๓ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)
ในการจ่า ยเงิ น ค่ าจ้ า งให้ แ ก่ ผู้ รับ จ้ างตามข้ อ ๔ (ก) ผู้ ว่ าจ้ างจะหั ก เงิ น ค่ าจ้ า ง
ในแต่ละเดือนเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ................(..................) ของจำนวนเงินค่าจ้าง
ในแต่ละเดือน (๑๖) ทั้งนี้ จนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว
ยกเว้นค่าจ้างเดือนสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด
(๑๗) ๕.๓ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ในการจ่ายเงินค่ าจ้างให้ แก่ผู้รับ จ้างตามข้อ ๔ (ข) ผู้ว่าจ้างจะหัก เงิน ค่าจ้าง
ในแต่ละงวดเพื่อชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้าไว้จำนวนร้อยละ..............(......................) ของจำนวนเงินค่าจ้าง
ในแต่ละงวดจนกว่าจำนวนเงินที่หักไว้จะครบตามจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่ผู้รับจ้างได้รับไปแล้ว ยกเว้น
ค่าจ้างงวดสุดท้ายจะหักไว้เป็นจำนวนเท่ากับจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือทั้งหมด
๕.๔ เงิน จำนวนใดๆ ก็ต ามที่ ผู้ รั บ จ้ างจะต้ อ งจ่ ายให้ แ ก่ ผู้ว่ าจ้ างเพื่ อชำระหนี้ ห รื อ
เพื่อชดใช้ความรับผิดต่างๆ ตามสัญญา ผู้ว่าจ้างจะหักเอาจากเงินค่าจ้างงวดที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก่อนที่จะ
หักชดใช้คืนเงินค่าจ้างล่วงหน้า
๕.๕ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญา หากเงินค่าจ้างล่วงหน้าที่เหลือเกินกว่าจำนวนเงิน
ที่ผู้รับจ้างจะได้รับหลังจากหักชดใช้ในกรณีอื่นแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายคืนเงินจำนวนที่เหลือนั้นให้แก่ผู้ว่าจ้าง
ภายใน ๗ (เจ็ด) วัน นับถัดจากวันได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
๕.๖ (ก) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาต่อหน่วย)
ผู้ว่าจ้างจะคืนหลักประกันการรับเงินค่าจ้างล่วงหน้าให้แก่ผู้รับจ้าง ต่อเมื่อ
ผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ก)
๕.๖ (ข) (สำหรับสัญญาที่เป็นราคาเหมารวม)
ผู้ ว่ า จ้ า งจะคื น หลั ก ประกั น การรั บ เงิ น ค่ า จ้ า งล่ ว งหน้ า ให้ แ ก่ ผู้ รั บ จ้ า ง
ต่อเมื่อผู้ว่าจ้างได้หักเงินค่าจ้างไว้ครบจำนวนเงินค่าจ้างล่วงหน้าตามข้อ ๕.๓ (ข)
(๑8) ข้อ ๖ การหักเงินประกันผลงาน
ในการจ่ ายเงิ น ค่ าจ้ างให้ แก่ ผู้ รั บ จ้ างแต่ ล ะงวด ผู้ ว่ า จ้ า งจะหั ก เงิ น จำนวนร้ อ ยละ
...................(…………………) ของเงินที่ต้องจ่ายในงวดนั้นเพื่อเป็นประกันผลงาน ในกรณีที่เงินประกันผลงาน
ถู ก หั ก ไว้ แ ล้ ว เป็ น จำนวนเงิ น ไม่ ต่ ำ กว่ า ……….............บาท (……………………...) ผู้ รั บ จ้ า งมี สิ ท ธิ ที่ จ ะ
ขอเงินประกันผลงานคืน โดยนำหนังสือค้ำประกันของธนาคารหรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งออก
โดยธนาคารภายในประเทศมามอบให้ผู้ว่าจ้างเพื่อเป็นหลักประกันแทนก็ได้
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ผู้ว่าจ้างจะคืนเงินประกันผลงาน และ/หรือหนังสือค้ำประกันของธนาคารดังกล่าว
ตามวรรคหนึ่งโดยไม่มีดอกเบี้ยให้แก่ผู้รับจ้างพร้อมกับการจ่ายเงินค่าจ้างงวดสุดท้าย
ข้อ ๗ (ก) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
(19) ภายในกำหนด………………......(.....................) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
ผู้รับจ้างจะต้องเสนอแผนงานให้เป็นที่พอใจแก่ผู้ว่าจ้าง โดยแสดงถึงขั้นตอนของการทำงานและกำหนดเวลา
ที่ต้องใช้ในการทำงานหลักต่างๆ ให้แล้วเสร็จ
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในกำหนด…………....(...................) วัน นับถัดจาก
วันทีไ่ ด้รับหนังสือแจ้งให้เริ่มงาน และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จภายในกำหนด………………..(...................) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับหนังสือแจ้งดังกล่าวนั้น
ถ้าผู้รับจ้างมิได้เสนอแผนงาน หรือมิได้ลงมือทำงานภายในกำหนดเวลาหรือไม่สามารถ
ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือมีเหตุให้เชื่อได้ว่าผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จภายใน
กำหนดเวลา หรือจะแล้วเสร็จล่าช้าเกินกว่ากำหนดเวลา หรือผู้รับจ้างทำผิดสัญญาข้อใดข้อหนึ่ง หรือตกเป็น
ผู้ถูก พิทั ก ษ์ท รัพ ย์เด็ ดขาด หรือตกเป็ น ผู้ล้ มละลาย หรือ เพิ กเฉยไม่ป ฏิ บัติ ตามคำสั่ง ของคณะกรรมการ
ตรวจรับพัสดุหรือผู้ควบคุมงานหรือบริษัทที่ปรึกษาซึ่ง ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะ
บอกเลิกสัญญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่เข้าทำงานของผู้รับจ้างให้ลุล่วงไปได้ด้วย การใช้สิทธิ
บอกเลิกสัญญานั้นไม่กระทบสิทธิของผู้ว่าจ้างที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
การที่ผู้ว่าจ้างไม่ใช้สิทธิเลิกสัญญาดังกล่าวข้างต้นนั้น ไม่เป็นเหตุให้ผู้รับจ้างพ้นจาก
ความรับผิดตามสัญญา
ข้อ ๗ (ข) กำหนดเวลาแล้วเสร็จและสิทธิของผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ผู้รับจ้างต้องเริ่มทำงานที่รับจ้างภายในวันที่ ….... เดือน ..………….…………… พ.ศ. …….
และจะต้องทำงานให้แล้วเสร็จบริบูรณ์ภายในวันที่ ….... เดือน ..………….….. พ.ศ. ...…. ถ้าผู้รับจ้างมิได้ลงมือ
ทำงานภายในกำหนดเวลา หรือไม่สามารถทำงานให้ แล้ วเสร็จตามกำหนดเวลา หรือ มีเหตุ ให้ เชื่อ ได้ว่ า
ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้ แล้ วเสร็จภายในกำหนดเวลา หรือ จะแล้วเสร็จล่าช้าเกิ นกว่ากำหนดเวลา
หรือ ผู้รับ จ้างทำผิ ดสั ญ ญาข้อ ใดข้อ หนึ่ ง หรือ ตกเป็ นผู้ ถูกพิ ทั กษ์ ท รัพ ย์เด็ ดขาด หรื อตกเป็ นผู้ ล้ม ละลาย
หรือเพิ กเฉยไม่ป ฏิ บั ติตามคำสั่งของคณะกรรมการตรวจรับพั สดุ ห รือผู้ควบคุมงานหรือ บริษั ทที่ป รึกษา
ซึ่ง ได้รับมอบอำนาจจากผู้ว่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะบอกเลิกสัญ ญานี้ได้ และมีสิทธิจ้างผู้รับจ้างรายใหม่
เข้า ทำงานของผู้ รับ จ้ างให้ลุ ล่ วงไปด้ว ย การใช้สิ ท ธิบ อกเลิก สั ญ ญานั้ น ไม่ กระทบสิ ทธิ ของผู้ ว่ าจ้ างที่ จ ะ
เรียกร้องค่าเสียหายจากผู้รับจ้าง
การที่ ผู้ว่ าจ้ างไม่ ใช้ สิ ท ธิ เลิ ก สั ญ ญาดั ง กล่า วข้ า งต้ น ไม่ เป็ น เหตุ ให้ ผู้ รับ จ้ างพ้ น จาก
ความรับผิดตามสัญญา
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ข้อ ๘ ความรับผิดชอบในความชำรุดบกพร่องของงานจ้าง
เมื่องานแล้วเสร็จบริบูรณ์ และผู้ว่าจ้างได้รับมอบงานจากผู้รับจ้างหรือจากผู้รับจ้าง
รายใหม่ ในกรณีที่มีการบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๗ หากมีเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายเกิดขึ้นจากการจ้างนี้
ภายในกำหนด.......(๒0)..…..(……..….…..) ปี …….…(………....….) เดือน นับถัดจากวันที่ได้รับมอบงานดังกล่าว
ซึ่งความชำรุดบกพร่องหรือเสียหายนั้นเกิดจากความบกพร่องของผู้รับจ้างอันเกิดจากการใช้วัสดุที่ไม่ถูกต้อง
หรือ ทำไว้ ไม่ เรีย บร้อ ย หรือ ทำไม่ ถู ก ต้ อ งตามมาตรฐานแห่ ง หลั ก วิช า ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งรี บ ทำการแก้ ไ ข
ให้ เ ป็ น ที่ เ รี ย บร้ อ ยโดยไม่ ชั ก ช้ า โดยผู้ ว่ า จ้ า งไม่ ต้ อ งออกเงิ น ใดๆ ในการนี้ ทั้ ง สิ้ น หากผู้ รั บ จ้ า ง
ไม่กระทำการดังกล่าวภายในกำหนด………..(………..……) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
หรือไม่ทำการแก้ไขให้ถูกต้องเรียบร้อยภายในเวลาที่ผู้ว่าจ้างกำหนด ให้ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะทำการนั้นเอง
หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น โดยผู้รับจ้างต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือเสียหายโดยเร็ว และไม่อาจ
รอให้ ผู้รับจ้ างแก้ ไขในระยะเวลาที่ กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง ได้ ผู้ ว่าจ้ างมี สิทธิเข้าจัดการแก้ ไขเหตุช ำรุด
บกพร่อ งหรือ เสี ยหายนั้ นเอง หรือ จ้างผู้ อื่ น ให้ ซ่อ มแซมความชำรุด บกพร่ องหรือ เสี ย หาย โดยผู้ รับ จ้า ง
ต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด
การที่ผู้ว่าจ้างทำการนั้นเอง หรือจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้นแทนผู้รับจ้าง ไม่ทำให้ผู้รับจ้าง
หลุดพ้นจากความรับผิดตามสัญญา หากผู้รับจ้างไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
ข้อ ๙ การจ้างช่วง
ผู้รับจ้างจะต้องไม่เอางานทั้งหมดหรือแต่บางส่วนแห่งสัญญานี้ไปจ้างช่วงอีกทอดหนึ่ง
เว้นแต่การจ้างช่วงงานแต่บางส่วนที่ได้รับ อนุญ าตเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างแล้ว การที่ผู้ว่าจ้างได้อนุญ าต
ให้จ้างช่วงงานแต่บ างส่วนดังกล่าวนั้น ไม่ เป็น เหตุ ให้ผู้ รับ จ้างหลุดพ้ นจากความรับผิด หรือพั นธะหน้าที่
ตามสั ญ ญานี้ และผู้ รั บ จ้า งจะยัง คงต้ อ งรับ ผิ ด ในความผิ ด และความประมาทเลิ น เล่ อของผู้ รั บ จ้ างช่ ว ง
หรือของตัวแทนหรือลูกจ้างของผู้รับจ้างช่วงนั้นทุกประการ
กรณี ผู้ รั บ จ้ า งไปจ้ า งช่ ว งงานแต่ บ างส่ ว นโดยฝ่ า ฝื น ความในวรรคหนึ่ ง ผู้ รั บ จ้ า ง
ต้องชำระค่าปรับให้แก่ผู้ว่าจ้างเป็นจำนวนเงินในอัตราร้อยละ..........(๒1)….......(.........................) ของวงเงิน
ของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา ทั้งนี้ ไม่ตัดสิทธิผู้ว่าจ้างในการบอกเลิกสัญญา
ข้อ ๑๐ การควบคุมงานของผู้รับจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องควบคุมงานที่รับจ้างอย่างเอาใจใส่ ด้วยประสิทธิภาพและความชำนาญ
และในระหว่ า งทำงานที่ รั บ จ้ างจะต้ อ งจั ด ให้ มี ผู้ แ ทนซึ่ ง ทำงานเต็ ม เวลาเป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ชอบควบคุ ม งาน
ของผู้รับจ้าง ผู้แทนดังกล่าวจะต้องได้รับมอบอำนาจจากผู้รับจ้าง คำสั่ง หรือคำแนะนำต่างๆ ที่ผู้ว่าจ้าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษาที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้งได้แจ้งแก่ผู้แทนเช่นว่านั้น
ให้ถื อว่าเป็ นคำสั่งหรือ คำแนะนำที่ ได้ แจ้ง แก่ผู้ รับจ้าง การแต่ง ตั้ง ผู้ แ ทนตามข้ อนี้ จะต้อ งทำเป็ นหนัง สื อ
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และต้ อ งได้ รับ ความเห็ น ชอบเป็ น หนั ง สื อ จากผู้ ว่ าจ้ าง การเปลี่ ยนตั วหรื อ แต่ ง ตั้ ง ผู้ แ ทนใหม่ จ ะทำมิ ไ ด้
หากไม่ได้รับความเห็นชอบเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้างก่อน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะขอให้เปลี่ยนตัว ผู้แทนตามวรรคหนึ่ ง โดยแจ้ง เป็นหนั งสือไปยัง
ผู้ รั บ จ้ า ง และผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งทำการเปลี่ ย นตั ว ผู้ แ ทนนั้ น โดยพลั น โดยไม่ คิ ด ค่ า จ้ า งหรื อ ราคาเพิ่ ม
หรืออ้างเป็นเหตุเพื่อขยายอายุสัญญาอันเนื่องมาจากเหตุนี้
ข้อ ๑๑ ความรับผิดของผู้รับจ้าง
ผู้รับ จ้างจะต้อ งรับผิ ดต่ ออุ บัติ เหตุ ความเสีย หาย หรือภยัน ตรายใดๆ อัน เกิ ดจาก
การปฏิ บัติ งานของผู้รับ จ้าง และจะต้อ งรับผิด ต่อความเสีย หายจากการกระทำของลูก จ้างหรือตั วแทน
ของผู้รับจ้าง และจากการปฏิบัติงานของผู้รับจ้างช่วงด้วย (ถ้ามี)
ความเสียหายใดๆ อันเกิดแก่งานที่ผู้รับจ้างได้ทำขึ้น แม้จะเกิดขึ้นเพราะเหตุสุดวิสัย
ก็ตาม ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบโดยซ่อมแซมให้คืนดีหรือเปลี่ยนให้ใหม่โดยค่าใช้จ่ายของผู้รับจ้างเอง เว้นแต่
ความเสียหายนั้นเกิดจากความผิดของผู้ว่าจ้าง ทั้งนี้ ความรับผิดของผู้รับจ้างดังกล่าวในข้อนี้จะสิ้นสุดลง
เมื่อผู้ว่าจ้างได้ รับ มอบงานครั้งสุดท้าย ซึ่ งหลังจากนั้ นผู้รับจ้างคงต้ องรั บ ผิดเพียงในกรณี ชำรุด บกพร่อ ง
หรือความเสียหายดังกล่าวในข้อ ๘ เท่านั้น
ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดต่อบุคคลภายนอกในความเสียหายใดๆ อันเกิดจากการปฏิบัติงาน
ของผู้รับจ้าง หรือลูกจ้างหรือตัวแทนของผู้รับจ้าง รวมถึงผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ตามสัญ ญานี้ หากผู้ว่าจ้าง
ถูกเรียกร้องหรือฟ้องร้องหรือต้องชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บุคคลภายนอกไปแล้ว ผู้รับจ้างจะต้องดำเนินการใดๆ
เพื่ อ ให้ มี ก ารว่ า ต่ า งแก้ ต่ า งให้ แ ก่ ผู้ ว่ า จ้ า งโดยค่ าใช้ จ่ า ยของผู้ รั บ จ้ า งเอง รวมทั้ ง ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งชดใช้
ค่าเสียหายนั้นๆ ตลอดจนค่าใช้จ่ายใดๆ อันเกิดจากการถูกเรียกร้องหรือถูกฟ้องร้องให้แก่ผู้ว่าจ้างทันที
ข้อ ๑๒ การจ่ายเงินแก่ลูกจ้าง
ผู้รับจ้างจะต้องจ่ายเงินแก่ลูกจ้างที่ผู้รับจ้างได้จ้างมาในอัตราและตามกำหนดเวลา
ที่ผู้รับจ้างได้ตกลงหรือทำสัญญาไว้ต่อลูกจ้างดังกล่าว
ถ้าผู้รับ จ้างไม่ จ่ายเงิน ค่าจ้างหรือค่าทดแทนอื่น ใดแก่ ลู กจ้างดัง กล่ าวในวรรคหนึ่ ง
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะเอาเงินค่าจ้างที่จะต้องจ่ายแก่ผู้รับจ้างมาจ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้รับจ้างดังกล่าว และให้ถือว่า
ผู้ว่าจ้างได้จ่ายเงินจำนวนนั้นเป็นค่าจ้างให้แก่ผู้รับจ้างตามสัญญาแล้ว
ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งจั ด ให้ มี ป ระกั น ภั ย สำหรั บ ลู ก จ้ า งทุ ก คนที่ จ้ า งมาทำงาน โดยให้
ครอบคลุมถึงความรับผิดทั้งปวงของผู้รับจ้าง รวมทั้งผู้รับจ้างช่วง (ถ้ามี) ในกรณีความเสียหายที่คิดค่าสินไหม
ทดแทนได้ ต ามกฎหมาย ซึ่ ง เกิ ด จากอุ บั ติ เหตุ ห รื อ ภยั น ตรายใดๆ ต่ อ ลู ก จ้ า งหรื อ บุ ค คลอื่ น ที่ ผู้ รั บ จ้ า ง
หรือผู้ รับจ้างช่วงจ้างมาทำงาน ผู้รับ จ้างจะต้ องส่ง มอบกรมธรรม์ป ระกัน ภั ยดัง กล่ าวพร้อ มทั้ งหลัก ฐาน
การชำระเบี้ยประกันให้แก่ผู้ว่าจ้างเมื่อผู้ว่าจ้างเรียกร้อง
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ข้อ ๑๓ การตรวจงานจ้าง
ถ้าผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุม งาน หรือบริษั ทที่ปรึกษา
เพื่ อควบคุมการทำงานของผู้รับ จ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษั ทที่ปรึกษานั้ น
มี อ ำนาจเข้ า ไปตรวจการงานในโรงงานและสถานที่ ก่ อ สร้ า งได้ ทุ ก เวลา และผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งอำนวย
ความสะดวกและให้ความช่วยเหลือในการนั้นตามสมควร
การที่มีคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษานั้น หาทำให้
ผู้รับจ้างพ้นความรับผิดชอบตามสัญญานี้ข้อใดข้อหนึ่งไม่
ข้อ ๑๔ แบบรูปและรายการละเอียดคลาดเคลื่อน
ผู้รับจ้างรับรองว่าได้ ตรวจสอบและทำความเข้าใจในแบบรูป และรายการละเอี ยด
โดยถี่ถ้วนแล้ว หากปรากฏว่าแบบรูปและรายการละเอียดนั้นผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนไปจากหลักการ
ทางวิศวกรรมหรือทางเทคนิค ผู้รับจ้างตกลงที่จะปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของผู้ว่าจ้าง คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
ผู้ค วบคุ ม งาน หรื อ บริ ษั ท ที่ ป รึ ก ษาที่ ผู้ ว่ าจ้ า งแต่ ง ตั้ ง เพื่ อ ให้ ง านแล้ว เสร็จ บริบู รณ์ คำวินิ จ ฉั ย ดั ง กล่ า ว
ให้ถือเป็นที่สุด โดยผู้รับจ้างจะคิดค่าจ้าง ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มขึ้นจากผู้ว่าจ้าง หรือขอขยาย
อายุสัญญาไม่ได้
ข้อ ๑๕ การควบคุมงานโดยผู้ว่าจ้าง
ผู้ รับ จ้ างตกลงว่ า คณะกรรมการตรวจรั บ พั ส ดุ ผู้ ควบคุ ม งาน หรื อบริ ษั ทที่ ปรึ กษา
ที่ผู้ว่าจ้างแต่งตั้ง มีอำนาจที่จะตรวจสอบและควบคุมงานเพื่อให้เป็นไปตามสัญญานี้และมีอำนาจที่จะสั่งให้
แก้ ไ ขเปลี่ ยนแปลงเพิ่ มเติ ม หรือตั ดทอนซึ่ งงานตามสั ญ ญานี้ หากผู้รั บจ้ างขั ดขื นไม่ ปฏิ บั ติ ตาม ผู้ว่ าจ้ าง
คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ ผู้ควบคุมงาน หรือบริษัทที่ปรึกษา มีอำนาจที่จะสั่งให้หยุดการนั้นชั่วคราวได้
ความล่าช้าในกรณีเช่นนี้ ผู้รับจ้างจะถือเป็นเหตุขอขยายระยะเวลาการปฏิบัติงานตามสัญญาหรือเรียกร้อง
ค่าเสียหายใดๆ ไม่ได้ทั้งสิ้น
ข้อ ๑๖ งานพิเศษและการแก้ไขงาน
ผู้ว่าจ้างมีสิทธิที่จะสั่งเป็นหนังสือให้ผู้รับจ้างทำงานพิเศษซึ่งไม่ได้แสดงไว้หรือรวมอยู่
ในเอกสารสัญ ญานี้ หากงานพิ เศษนั้ นๆ อยู่ในขอบข่ายทั่วไปแห่ง วัต ถุประสงค์ของสัญ ญานี้ นอกจากนี้
ผู้ว่าจ้างยังมีสิทธิสั่งให้เปลี่ยนแปลงหรือแก้ไขแบบรูปและข้อกำหนดต่างๆ ในเอกสารสัญญานี้ด้วย
อั ต ราค่ า จ้ า งหรื อ ราคาที่ ก ำหนดไว้ ใ นสั ญ ญานี้ ให้ ก ำหนดใช้ ส ำหรั บ งานพิ เศษ
หรื อ งานที่ เพิ่ ม เติ ม ขึ้ น หรือ ตั ด ทอนลงทั้ ง ปวงตามคำสั่ ง ของผู้ ว่ าจ้ า ง หากในสั ญ ญาไม่ ไ ด้ ก ำหนดไว้ถึ ง
อัตราค่าจ้าง หรือราคาใดๆ ที่จะนำมาใช้สำหรับงานพิ เศษหรืองานที่เพิ่มขึ้น หรือลดลงดัง กล่าว ผู้ว่าจ้าง
และผู้ รั บ จ้ า งจะได้ ต กลงกั น ที่ จ ะกำหนดอั ต ราค่ า จ้ า งหรื อ ราคาที่ เพิ่ ม ขึ้ น หรื อ ลดลง รวมทั้ ง การขยาย
ระยะเวลา (ถ้ามี) กันใหม่เพื่อความเหมาะสม ในกรณีที่ตกลงกันไม่ได้ ผู้ว่าจ้างจะกำหนดอัตราจ้างหรือราคา
ตามแต่ผู้ว่าจ้างจะเห็นว่าเหมาะสมและถูกต้อง ซึ่งผู้รับจ้างจะต้องปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้ว่าจ้างไปก่อน
เพื่อมิให้เกิดความเสียหายแก่งานที่จ้าง
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ข้อ ๑๗ ค่าปรับ
หากผู้ รั บ จ้ า งไม่ ส ามารถทำงานให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในเวลาที่ ก ำหนดไว้ ใ นสั ญ ญา
และผู้ ว่ า จ้ า งยั งมิ ได้ บ อกเลิ ก สั ญ ญา ผู้ รั บ จ้ า งจะต้ อ งชำระค่ า ปรั บ ให้ แ ก่ ผู้ ว่ า จ้ า งเป็ น จำนวนเงิ น วั น ละ
…........(๒2)……..….บาท (……...................………...) และจะต้ อ งชำระค่ าใช้จ่ ายในการควบคุม งาน (ถ้ ามี )
ในเมื่อผู้ ว่าจ้ างต้ องจ้างผู้ควบคุมงานอีกต่ อหนึ่ ง เป็น จำนวนเงิน วันละ…....(๒3)….....บาท (…..................)
นับ ถัดจากวัน ที่ค รบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานตามสัญ ญาหรือ วันที่ ผู้ว่าจ้างได้ขยายเวลาทำงานให้
จนถึงวันที่ทำงานแล้วเสร็จจริง นอกจากนี้ ผู้รับจ้างยอมให้ผู้ว่าจ้างเรียกค่าเสียหายอันเกิดขึ้นจากการที่
ผู้รับจ้างทำงานล่าช้าเฉพาะส่วนที่เกินกว่าจำนวนค่าปรับและค่าใช้จ่ายดังกล่าวได้อีกด้วย
ในระหว่างที่ผู้ว่าจ้างยังมิได้บอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ว่าจ้างเห็นว่าผู้รับจ้างจะไม่สามารถ
ปฏิบัติตามสัญญาต่อไปได้ ผู้ว่าจ้างจะใช้สิทธิบอกเลิกสัญ ญาและใช้สิทธิตามข้อ ๑๘ ก็ไ ด้ และถ้าผู้ว่าจ้าง
ได้แจ้งข้อเรียกร้องไปยังผู้รับจ้างเมื่อครบกำหนดเวลาแล้วเสร็จของงานขอให้ชำระค่าปรับแล้ว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
ที่จะปรับผู้รับจ้างจนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ ๑๘ สิทธิของผู้ว่าจ้างภายหลังบอกเลิกสัญญา
ในกรณีที่ผู้ว่าจ้างบอกเลิกสัญญา ผู้ว่าจ้างอาจทำงานนั้นเองหรือว่าจ้างผู้อื่นให้ทำงานนั้น
ต่อจนแล้วเสร็จก็ได้ ผู้ว่าจ้างหรือผู้ที่รับจ้างทำงานนั้ นต่อมี สิทธิใช้เครื่องใช้ ในการก่อสร้าง สิ่ง ที่สร้างขึ้ น
ชั่วคราวสำหรับ งานก่อสร้าง และวัสดุต่างๆ ซึ่ง เห็นว่าจะต้องสงวนเอาไว้เพื่อการปฏิบั ติงานตามสัญ ญา
ตามที่จะเห็นสมควร
ในกรณีดังกล่าว ผู้ว่าจ้างมีสิทธิริบ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญา
ทั้งหมดหรือบางส่วน ตามแต่จะเห็นสมควร นอกจากนั้น ผู้รับจ้างจะต้องรับผิดชอบในค่าเสี ยหายซึ่งเป็น
จำนวนเกินกว่าหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา รวมทั้งค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นในการทำงานนั้นต่อให้แล้วเสร็จ
ตามสัญญา ตลอดจนค่าใช้จ่ายในการควบคุมงานเพิ่ม (ถ้ามี) ซึ่งผู้ว่าจ้างจะหั กเอาจากเงินประกันผลงานหรือ
จำนวนเงินใดๆ ที่จะจ่ายให้แก่ผู้รับจ้างก็ได้
ข้อ ๑๙ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญ ญาข้อ ใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุ
ให้เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ว่าจ้าง ผู้รับจ้างต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่าย
ดังกล่าวให้แก่ผู้ว่าจ้างโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด....................(.....................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง
เป็ นหนั ง สือ จากผู้ว่าจ้ าง หากผู้รับ จ้ างไม่ ชดใช้ ให้ ถูก ต้ องครบถ้ วนภายในระยะเวลาดัง กล่ าวให้ ผู้ ว่าจ้า ง
มีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ หรือจากเงินประกันผลงานของผู้รับจ้าง หรือบังคับจาก
หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่าจ้างที่ต้องชำระ เงินประกัน
ผลงานหรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้รับจ้างยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่
จนครบถ้วนตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด..................(......................) วัน
นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ว่าจ้าง
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หากมี เงินค่าจ้ างตามสัญ ญาที่ หั กไว้จ่ ายเป็นค่ าปรับ ค่ าเสียหาย หรือค่ าใช้ จ่ายแล้ ว
ยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ว่าจ้างจะคืนให้แก่ผู้รับจ้างทั้งหมด
ข้อ ๒๐ การทำบริเวณก่อสร้างให้เรียบร้อย
ผู้รับ จ้างจะต้ องรัก ษาบริเวณสถานที่ ป ฏิบั ติ ง านตามสัญ ญานี้ รวมทั้ ง โรงงานหรื อ
สิ่ งอำนวยความสะดวกในการทำงานของผู้ รับจ้ าง ลู กจ้ าง ตั วแทน หรื อผู้ รั บจ้ างช่ วง (ถ้ ามี ) ให้ สะอาด ปลอดภั ย
และมี ป ระสิ ท ธิภ าพในการใช้ งานตลอดระยะเวลาการจ้า ง และเมื่ อ ทำงานเสร็ จสิ้ น แล้ ว จะต้ องขนย้าย
บรรดาเครื่ องใช้ ในการทำงานจ้ างรวมทั้ งวัสดุ ขยะมู ลฝอย และสิ่ งก่ อสร้ างชั่ วคราวต่ างๆ (ถ้ ามี ) ทั้ ง จะต้ อ ง
กลบเกลี่ยพื้นดินให้เรียบร้อยเพื่อให้บริเวณทั้งหมดอยู่ในสภาพที่สะอาดและใช้การได้ทันที
ข้อ ๒๑ การงดหรือลดค่าปรับ หรือการขยายเวลาปฏิบัติงานตามสัญญา
ในกรณีที่มีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้าง หรือเหตุสุดวิสัย
หรือ เกิ ด จากพฤติ ก ารณ์ อั น หนึ่ ง อั น ใดที่ ผู้ รับ จ้ างไม่ต้ อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมาย หรือ เหตุ อื่ น ตามที่ ก ำหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ ทำให้
ผู้รับจ้างไม่สามารถทำงานให้แล้วเสร็จตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้รับจ้างจะต้องแจ้งเหตุ
หรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้ผู้ว่าจ้างทราบ เพื่อของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลา
ทำงานออกไปภายใน ๑๕ (สิบห้ า) วันนับถัดจากวันที่เหตุ นั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่ กำหนดในกฎกระทรวง
ดังกล่าว แล้วแต่กรณี
ถ้าผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้รับจ้างได้สละสิทธิ
เรียกร้องในการที่จะของดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาทำงานออกไปโดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น เว้นแต่
กรณีเหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ว่าจ้างซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ว่าจ้างทราบดีอยู่แล้ว
ตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายกำหนดเวลาทำงานตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจของ
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
(๒4) ข้อ ๒๒ การใช้เรือไทย
ในการปฏิบัติตามสัญญานี้ หากผู้รับจ้างจะต้องสั่งหรือนำของเข้ามาจากต่างประเทศ
รวมทั้งเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ต้องนำเข้ามาเพื่อปฏิบัติงานตามสัญญา ไม่ว่าผู้รับจ้างจะเป็นผู้ที่นำของเข้ามาเอง
หรือนำเข้ามาโดยผ่านตัวแทนหรือบุคคลอื่นใด ถ้าสิ่ง ของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือ
ที่มีเรือไทยเดินอยู่และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด
ผู้รับจ้างต้องจัดการให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศ
มายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือ
เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ไม่ว่าการสั่งหรือ
นำเข้าสิ่งของดังกล่าวจากต่างประเทศจะเป็นแบบใด
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ในการส่ งมอบงานตามสั ญ ญาให้ แ ก่ ผู้ ว่ าจ้ าง ถ้ างานนั้ น มี สิ่ ง ของตามวรรคหนึ่ ง
ผู้รับจ้างจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุก
มาโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ว่าจ้างพร้อมกับการส่งมอบงานด้วย
ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทยโดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้รับจ้างต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญ าตจากกรมเจ้าท่า
ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ว่าจ้างด้วย
ในกรณี ที่ผู้รับจ้างไม่ส่ง มอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่ง ดัง กล่าวในวรรคสองและ
วรรคสามให้แก่ผู้ว่าจ้าง แต่จะขอส่งมอบงานดังกล่าวให้ผู้ว่าจ้างก่อนโดยไม่รับชำระเงินค่าจ้าง ผู้ว่าจ้างมีสิทธิ
รับงานดังกล่าวไว้ก่อน และชำระเงินค่าจ้างเมื่อผู้รับจ้างได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
ข้อ ๒๓ มาตรฐานฝีมือช่าง
ผู้รั บ จ้า งตกลงเป็ น เงื่ อนไขสำคั ญ ว่า ผู้ รับ จ้ างจะต้อ งมี แ ละใช้ ผู้ ผ่า นการทดสอบ
มาตรฐานฝีมือช่าง จาก ........................................................... หรือผู้มีวุฒิบัตรระดับ ปวช. ปวส. หรือ ปวท.
หรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรองให้เข้ารับราชการได้ ในอัตราไม่ต่ำกว่าร้อยละ……(……..)
ของแต่ละสาขาช่าง แต่จะต้องมีช่างจำนวนอย่างน้อย ๑ (หนึ่ง) คน ในแต่ละสาขาช่างดังต่อไปนี้
๒๓.๑ …………………………………………………..……
๒๓.๒ ……………………………………………….….……
…………………………..ฯลฯ……………….……
ผู้รับจ้างจะต้องจัดทำบัญชีแสดงจำนวนช่างทั้งหมดโดยจำแนกตามแต่ละสาขาช่าง
และระดับช่ าง พร้อมกับ ระบุรายชื่อช่างผู้ที่ ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือช่างหรือผู้ มีวุฒิ บัต รดั งกล่าว
ในวรรคหนึ่ง นำมาแสดงพร้อมหลักฐานต่างๆ ต่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ หรือผู้ควบคุมงานก่อนเริ่มลงมือ
ทำงาน และพร้อมที่จะให้ผู้ว่าจ้างหรือเจ้าหน้าที่ของผู้ว่าจ้างตรวจสอบดูได้ตลอดเวลาทำงานตามสัญญานี้
ของผู้รับจ้าง
สัญ ญานี้ ทำขึ้นเป็นสองฉบั บ มี ข้อความถูกต้อ งตรงกัน คู่สัญ ญาได้อ่านและเข้าใจข้อ ความ
โดยละเอี ย ดตลอดแล้ ว จึ ง ได้ ล งลายมื อ ชื่ อ พร้ อ มทั้ ง ประทั บ ตรา (ถ้ า มี ) ไว้ เป็ น สำคั ญ ต่ อ หน้ า พยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)…………………………………………...ผู้ว่าจ้าง
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)…………………………………..……….ผู้รับจ้าง
(……........……...…………………….)
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(ลงชื่อ)………………………………………..….พยาน
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)………………………………..………….พยาน
(……........……...…………………….)
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาจ้างก่อสร้าง
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามลำดับ
(๒) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
(๓) ให้ระบุชื่อและตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้ น หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………...หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม………………..
(๔) ให้ระบุชื่อผู้รับจ้าง
ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่
(๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๗) ให้ระบุงานที่ต้องการจ้าง
(๘) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้รับจ้างนำมามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐเมื่อลงนาม
ในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ ที่ ธนาคารเซ็น สั่ง จ่าย ซึ่ ง เป็น เช็ คหรือ ดราฟท์ล งวั นที่ ที่ใช้เช็ ค
หรือดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้
(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริ ษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญ าต
ให้ ป ระกอบกิ จ การเงิ น ทุ น เพื่ อ การพาณิ ช ย์ แ ละประกอบธุ ร กิ จ ค้ ำ ประกั น ตามประกาศของธนาคาร
แห่ ง ประเทศไทย ตามรายชื่ อ บริ ษั ท เงิน ทุ น ที่ ธ นาคารแห่ ง ประเทศไทยแจ้ง เวี ย นให้ ท ราบ โดยอนุ โลม
ให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๙) ให้กำหนดจำนวนเงินหลักประกันการปฏิบัติตามสัญ ญาตามระเบียบกระทรวงการคลัง
ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘
(๑๐) เป็นข้อความหรืองเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๑) อัตราร้อยละที่ระบุไว้ต่อไปนี้ อาจพิจารณาแก้ไขได้ตามความเหมาะสม
(๑๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
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(๑๓) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๑๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(๑๖) ในกรณีที่หน่วยงานผู้ว่าจ้างเห็นเป็นการจำเป็นและสมควรจะหักค่าจ้างในแต่ละเดือน
ไว้จำนวนทั้งหมดก็ได้
(๑๗) เป็ น ข้อ ความหรือ เงื่อ นไขเพิ่ ม เติ ม ซึ่ ง หน่ วยงานของรัฐผู้ ท ำสัญ ญาอาจเลื อ กใช้ห รื อ
ตัดออกได้ตามข้อเท็จจริง
(๑8) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
(19) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้ตาม
ข้อเท็จจริง
(๒0) กำหนดเวลาที่ ผู้ รั บ จ้ า งจะรั บ ผิ ด ในความชำรุ ด บกพร่ อ ง โดยปกติ จ ะต้ อ งกำหนด
ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ผู้รับจ้างได้รับมอบงานจ้างก่อสร้าง
(๒1) อัต ราค่าปรับ ตามสัญ ญาข้ อ ๙ กรณี ผู้รับจ้างไปจ้างช่วงบางส่วนโดยไม่ ได้รับอนุ ญ าต
จากผู้ว่าจ้าง ต้องกำหนดค่าปรับเป็นจำนวนเงินไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของวงเงินของงานที่จ้างช่วงตามสัญญา
(๒2) อั ต ราค่ า ปรั บ ตามสั ญ ญาข้ อ ๑๗ ให้ ก ำหนดเป็ น รายวั น ในอั ต ราระหว่ า งร้ อ ยละ
๐.๐๑-๐.๑๐ ของราคางานจ้างนั้น ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครั ฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้ อ ๑๖๒ ส่ว นกรณี จ ะปรับ ร้อ ยละเท่ า ใด ให้ อ ยู่ ในดุ ล พิ นิ จ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ
ผู้ว่าจ้างที่จะพิจารณา โดยคำนึงถึงราคาและลักษณะของพัสดุที่จ้าง ซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการที่ผู้รับจ้าง
จะหลีก เลี่ ยงไม่ป ฏิ บั ติต ามสั ญ ญา แต่ทั้ ง นี้ การที่ จ ะกำหนดค่าปรับ เป็ น ร้อยละเท่ าใด จะต้ องกำหนดไว้
ในเอกสารเชิญชวนด้วย
(๒3) ถ้าต้องจ่ายค่าควบคุมงานวันละเท่าใด ให้เรียกค่าควบคุมงานจากผู้รับจ้างวันละเท่านั้น
ตามจำนวนที่ล่วงเลยกำหนดสัญญาไป แต่สัญญาข้อนี้ไม่รวมถึงค่าควบคุมงานในกรณีที่ต้องต่ออายุสัญญา
(๒4) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญญาอาจเลือกใช้หรือตัดออกได้
ตามข้อเท็จจริง
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แบบสัญญา
สัญญาซื้อขาย
สัญญาเลขที่…………….…… (๑) ............…..……
สัญญาฉบับนี้ทำขึ้น ณ …………………………..………………………..………..…………………………….......
ตำบล/แขวง…………………………..………….………………..อำเภอ/เขต…………………………….….………………………...
จังหวัด…….………….……………….…………. เมื่อวันที่ …….……… เดือน ……………………………….. พ.ศ. …....………
ระหว่าง ………………………………………………..…………… (๒) ………………………………………………………………………..
โดย..……...….…………..………………….……………………… (๓) ………..……………………………………………..…………………
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ซื้อ” ฝ่ายหนึ่ง กับ ……………….………...…… (๔ ก) …………….…………………….
ซึ่งจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล ณ …………………………….……………………………..………………………….………….……..
มีสำนักงานใหญ่ อยู่เลขที่ …………….....……ถนน……………….……………..ตำบล/แขวง…….……….…...……….…....
อำเภอ/เขต………………………….…..…….จังหวัด………..…………..….โดย………….…………………………………..……...
ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุ คคลปรากฏตามหนังสือรับรองของสำนักงานทะเบียนหุ้นส่วนบริษัท ……….…
ลงวันที่………….…………..…… (๕) (และหนังสือมอบอำนาจลงวันที่...…………….……….……..) แนบท้ายสัญญานี้
(๖) (ในกรณีที่ผู้ขายเป็นบุคคลธรรมดาให้ใช้ข้อความว่า กับ …………………..……… (๔ ข) ………………….…….....
อยู่ บ้ านเลขที่ …………..….…..….ถนน…………………..…..…...……ตำบล/แขวง……..…………………….….…………….
อำเภอ/เขต…………………….….......………….…..จังหวัด.....………….…...…..………….……...…… ผู้ถือบัตรประจำตัว
ประชาชนเลขที่........................................... ดังปรากฏตามสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนแนบท้ายสัญญานี้)
ซึ่งต่อไปในสัญญานี้เรียกว่า “ผู้ขาย” อีกฝ่ายหนึ่ง
คู่สัญญาได้ตกลงกันมีข้อความดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อตกลงซื้อขาย
ผู้ซื้อตกลงซื้อและผู้ขายตกลงขาย………………..…...…………(๗)..…….…..……..………….....
.........................................................................................................................................................................
จำนวน..….(๘)..….(……………….) เป็นราคาทั้งสิ้น………………...บาท (…………………..………….……..……………….)
ซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มจำนวน…………….........……บาท (........................................) ตลอดจนภาษีอากรอื่นๆ
และค่าใช้จ่ายทั้งปวงด้วยแล้ว
ข้อ ๒ การรับรองคุณภาพ
ผู้ขายรับรองว่าสิ่งของที่ขายให้ตามสัญญานี้เป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน
ไม่เป็นของเก่าเก็บ และมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ในเอกสารแนบท้ายสัญญาผนวก………
ในกรณีที่เป็นการซื้อสิ่งของซึ่งจะต้องมีการตรวจทดสอบ ผู้ขายรับรองว่า เมื่อตรวจ
ทดสอบแล้วต้องมีคุณภาพและคุณสมบัติไม่ต่ำกว่าที่กำหนดไว้ตามสัญญานี้ด้วย
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ข้อ ๓ เอกสารอันเป็นส่วนหนึ่งของสัญญา
เอกสารแนบท้ายสัญญาดังต่อไปนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญานี้
๓.๑ ผนวก ๑ ……(รายการคุณลักษณะเฉพาะ)……. จำนวน…..…..(……….…) หน้า
๓.๒ ผนวก ๒ …….…..(แค็ตตาล็อก) (๙)……….
จำนวน…..…..(……….…) หน้า
๓.๓ ผนวก ๓ ………...….(แบบรูป) (๑๐)………........ จำนวน……....(………….) หน้า
๓.๔ ผนวก ๔ ……………..(ใบเสนอราคา)…….…..….. จำนวน…...….(………….) หน้า
…………….……………….ฯลฯ….……..………….……
ความใดในเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ขัดหรือแย้งกับข้อความในสัญญานี้ ให้ใช้ข้อความ
ในสัญญานี้บังคับ และในกรณีที่เอกสารแนบท้ายสัญญาขัดแย้งกันเอง ผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของ
ผู้ซื้อ คำวินิจฉัยของผู้ซื้อให้ถือเป็นที่สุด และผู้ขายไม่มีสิทธิเรียกร้องราคา ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ
เพิ่มเติมจากผู้ซื้อทั้งสิ้น
ข้อ ๔ การส่งมอบ
ผู้ขายจะส่งมอบสิ่งของที่ซื้อขายตามสัญญาให้แก่ผู้ซื้อ ณ ………….…………………………..
ภายในวันที่ .……. เดือน ……………………..……. พ.ศ. ……….. ให้ถูกต้องและครบถ้วนตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๑
แห่งสัญญานี้ พร้อมทั้งหีบห่อหรือเครื่องรัดพันผูกโดยเรียบร้อย
การส่งมอบสิ่งของตามสัญญานี้ ไม่ว่าจะเป็นการส่งมอบเพียงครั้งเดียว หรือส่งมอบ
หลายครั้ง ผู้ขายจะต้องแจ้งกำหนดเวลาส่งมอบแต่ละครั้งโดยทำเป็นหนังสือนำไปยื่นต่อผู้ซื้อ ณ ….……………
ในวันและเวลาทำการของผู้ซื้อ ก่อนวันส่งมอบไม่น้อยกว่า………(๑๑)…....(………………….) วันทำการของผู้ซื้อ
ข้อ ๕ การตรวจรับ
เมื่ อ ผู้ ซื้ อ ได้ ต รวจรับ สิ่ ง ของที่ ส่ ง มอบและเห็ น ว่ าถู ก ต้ อ งครบถ้ ว นตามสั ญ ญาแล้ ว
ผู้ซื้อจะออกหลักฐานการรับมอบเป็น หนัง สือ ไว้ให้ เพื่ อผู้ขายนำมาเป็ นหลัก ฐานประกอบการขอรับ เงิน
ค่าสิ่งของนั้น
ถ้าผลของการตรวจรับปรากฏว่า สิ่ งของที่ ผู้ ขายส่งมอบไม่ ตรงตามข้ อ ๑ ผู้ ซื้ อทรงไว้
ซึ่งสิทธิที่จะไม่รับสิ่งของนั้น ในกรณี เช่นว่านี้ ผู้ขายต้องรีบนำสิ่งของนั้นกลับคืนโดยเร็วที่ สุดเท่ าที่จะทำได้
และนำสิ่งของมาส่งมอบให้ ใหม่ หรือต้ องทำการแก้ไขให้ถูก ต้องตามสัญ ญาด้วยค่ าใช้จ่ายของผู้ขายเอง
และระยะเวลาที่เสียไปเพราะเหตุดังกล่าวผู้ขายจะนำมาอ้างเป็นเหตุขอขยายเวลาส่งมอบตามสัญ ญาหรือ
ของดหรือลดค่าปรับไม่ได้
(๑๒) ในกรณีที่ผู้ขายส่งมอบสิ่งของถูกต้องแต่ไม่ครบจำนวน หรือส่งมอบครบจำนวน
แต่ไม่ถูกต้องทั้งหมด ผู้ซื้อจะตรวจรับเฉพาะส่วนที่ถูกต้อง โดยออกหลักฐานการตรวจรับเฉพาะส่วนนั้นก็ได้
(ความในวรรคสามนี้ จะไม่กำหนดไว้ในกรณี ที่ ผู้ซื้อต้ องการสิ่ง ของทั้ง หมดในคราวเดี ยวกัน หรือการซื้ อ
สิ่งของที่ประกอบเป็นชุดหรือหน่วย ถ้าขาดส่วนประกอบอย่างหนึ่งอย่างใดไปแล้ว จะไม่สามารถใช้งานได้
โดยสมบูรณ์)
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ข้อ ๖ การชำระเงิน
(13 ก) ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ
ตามข้อ ๕ ไว้โดยครบถ้วนแล้ว
(13 ข) ผู้ซื้อตกลงชำระเงินค่าสิ่งของตามข้อ ๑ ให้แก่ผู้ขาย ดังนี้
๖.๑ เงินล่วงหน้า จำนวน……....................บาท (………......…………………………………..)
จะจ่ายให้ภายใน…….…............(…….........……….) วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ โดยผู้ขายจะต้องนำ
หลักประกันเงินล่วงหน้าเป็น .....…….............(หนัง สือค้ำประกัน หรือหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ ของ
ธนาคารภายในประเทศหรือพันธบัตรรัฐบาลไทย)…................เต็มตามจำนวนเงินล่วงหน้าที่จะได้รับ มามอบ
ให้ แ ก่ผู้ ซื้อ เป็ น หลั กประกั น การชำระคื น เงิน ล่ว งหน้ าก่อ นการรับ ชำระเงิน ล่ว งหน้า นั้ น และผู้ ซื้อ จะคื น
หลักประกันเงินล่วงหน้าให้แก่ผู้ขายเมื่อผู้ซื้อจ่ายเงินที่เหลือตามข้อ ๖.๒
๖.๒ เงินที่เหลือ จำนวน……….................บาท (………......………………..…………………..)
จะจ่ายให้เมื่อผู้ซื้อได้รับมอบสิ่งของ ตามข้อ ๕ ไว้โดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว
(๑๔) การจ่ายเงินตามเงื่อนไขแห่งสัญญานี้ ผู้ซื้อจะโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของผู้ขาย ชื่อธนาคาร………….………..…..สาขา…........……….…ชื่อบัญชี…….............……………………………………
เลขที่บัญชี………………………… ทั้งนี้ ผู้ขายตกลงเป็นผู้รับภาระเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าบริการอื่นใดเกี่ยวกับ
การโอน รวมทั้งค่าใช้จ่ายใดๆ (ถ้ามี) ที่ธนาคารเรียกเก็บ และยินยอมให้มีการหักเงินดังกล่าวจากจำนวนเงิน
โอนในงวดนั้นๆ (ความในวรรคนี้ใช้สำหรับกรณีที่หน่วยงานของรัฐจะจ่ายเงินตรงให้แก่ผู้ขาย (ระบบ Direct
Payment) โดยการโอนเงิน เข้าบั ญ ชี เงิ น ฝากธนาคารของผู้ ขาย ตามแนวทางที่ กระทรวงการคลั ง หรื อ
หน่วยงานของรัฐเจ้าของงบประมาณเป็นผู้กำหนด แล้วแต่กรณี)
ข้อ ๗ การรับประกันความชำรุดบกพร่อง
ผู้ ข ายตกลงรั บ ประกั น ความชำรุ ด บกพร่ อ งหรื อ ขั ด ข้ อ งของสิ่ ง ของตามสั ญ ญานี้
เป็นเวลา...........(๑๕)............(……..…………….) ปี .…....….......…..(…….……..…….….) เดือน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้อ
ได้รับมอบสิ่งของทั้งหมดไว้โดยถูกต้องครบถ้วนตามสัญ ญา โดยภายในกำหนดเวลาดังกล่าว หากสิ่งของ
ตามสัญญานี้เกิดชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องอันเนื่องมาจากการใช้งานตามปกติ ผู้ขายจะต้องจัดการซ่อมแซม
หรือแก้ไขให้อยู่ในสภาพที่ใช้การได้ดีดังเดิม ภายใน…….......(……..….) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งจากผู้ซื้อ
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น หากผู้ขายไม่จัดการซ่อมแซมหรือแก้ไขภายในกำหนดเวลาดังกล่าว ผู้ซื้อมีสิทธิ
ที่จะทำการนั้นเองหรือจ้างผู้อื่นให้ทำการนั้นแทนผู้ขาย โดยผู้ขายต้องเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
ในกรณีเร่งด่วนจำเป็นต้องรีบแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่องหรือขัดข้องโดยเร็ว และไม่อาจ
รอคอยให้ผู้ขายแก้ไขในระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามวรรคหนึ่งได้ ผู้ซื้อมีสิทธิเข้าจัดการแก้ไขเหตุชำรุดบกพร่อง
หรือขัดข้องนั้นเอง หรือให้ผู้อื่นแก้ไขความชำรุดบกพร่องหรือขัดข้อง โดยผู้ขายต้องรับผิดชอบชำระค่าใช้จ่าย
ทั้งหมด
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การที่ ผู้ซื้อทำการนั้นเอง หรือให้ผู้อื่ นทำการนั้นแทนผู้ขาย ไม่ทำให้ ผู้ขายหลุดพ้ น
จากความรับผิดตามสัญญา หากผู้ขายไม่ชดใช้ค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายตามที่ผู้ซื้อเรียกร้องผู้ซื้อมีสิทธิบังคับ
จากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้
ข้อ ๘ หลักประกันการปฏิบัติตามสัญญา
ในขณะทำสัญญานี้ผู้ขายได้นำหลักประกันเป็น..……………...…..(๑๖)......………..…..……
เป็นจำนวนเงิน ……………....บาท (……………..………….) ซึ่งเท่ากับร้อยละ…….…(๑๗)……..…(…………..………...)
ของราคาทั้งหมดตามสัญญา มามอบให้แก่ผู้ซื้อเพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญานี้
(๑๘) กรณี ผู้ ข ายใช้ ห นั ง สื อ ค้ ำประกั น มาเป็ น หลั ก ประกั น การปฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญา
หนังสือค้ำประกันดังกล่าวจะต้องออกโดยธนาคารที่ประกอบกิจการในประเทศไทย หรือโดยบริษัทเงินทุน
หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อ การพาณิชย์และประกอบธุรกิจ
ค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทย
แจ้งเวียนให้ทราบตามแบบที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนด
หรืออาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญ ชีกลางกำหนดก็ได้ และจะต้องมีอายุ
การค้ำประกันตลอดไปจนกว่าผู้ขายพ้นข้อผูกพันตามสัญญานี้
หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบให้ตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีอายุครอบคลุมความรับผิด
ทั้ง ปวงของผู้ขายตลอดอายุสัญ ญานี้ ถ้าหลั กประกัน ที่ผู้ขายนำมามอบให้ดัง กล่าวลดลงหรือ เสื่อมค่ าลง
หรือมีอายุไม่ครอบคลุมถึงความรับผิดของผู้ขายตลอดอายุสัญ ญา ไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม รวมถึง กรณี
ผู้ขายส่งมอบสิ่งของล่าช้าเป็นเหตุให้ระยะเวลาส่งมอบหรือวันครบกำหนดความรับผิดในความชำรุดบกพร่อง
ตามสัญญาเปลี่ยนแปลงไป ไม่ว่าจะเกิดขึ้นคราวใด ผู้ขายต้องหาหลักประกันใหม่หรือหลักประกันเพิ่มเติม
ให้มีจำนวนครบถ้วนตามวรรคหนึ่งมามอบให้แก่ผู้ซื้อภายใน....................(……..……..…...) วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้ ตามข้อนี้ ผู้ซื้อจะคืน ให้แก่ผู้ขายโดยไม่มีดอกเบี้ ย
เมื่อผู้ขายพ้นจากข้อผูกพันและความรับผิดทั้งปวงตามสัญญานี้แล้ว
ข้อ ๙ การบอกเลิกสัญญา
ถ้ าผู้ ข ายไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามสั ญ ญาข้ อ ใดข้ อ หนึ่ ง หรื อ เมื่ อ ครบกำหนดส่ ง มอบสิ่ ง ของ
ตามสัญญานี้แล้ว หากผู้ขายไม่ส่งมอบสิ่งของที่ตกลงขายให้แก่ผู้ซื้อหรือส่งมอบไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบจำนวน
ผู้ ซื้ อ มี สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญาทั้ ง หมดหรื อ แต่ บ างส่ ว นได้ การใช้ สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญานั้ น ไม่ ก ระทบสิ ท ธิ
ของผู้ซื้อที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากผู้ขาย
ในกรณีที่ผู้ซื้อใช้สิทธิบอกเลิกสัญ ญา ผู้ซื้อมีสิทธิริบหรือบังคับจากหลักประกันตาม
(๑๙) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ เป็นจำนวนเงินทั้งหมดหรือแต่บางส่วนก็ได้ แล้วแต่ผู้ซื้อจะเห็นสมควร และถ้าผู้ซื้อ
จัดซื้อสิ่งของจากบุคคลอื่นเต็มจำนวนหรือเฉพาะจำนวนที่ขาดส่ง แล้วแต่กรณี ภายในกำหนด……(๒๐)......
(……………..…..) เดือน นับถัดจากวันบอกเลิกสัญญา ผู้ขายจะต้องชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้
ในสัญญานี้ด้วย
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ข้อ ๑๐ ค่าปรับ
ในกรณีที่ผู้ซื้อมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาตามข้อ ๙ ผู้ขายจะต้องชำระค่าปรับให้ผู้ซื้อ
เป็นรายวันในอัตราร้อยละ……...(๒๑)…………(….…..…………….) ของราคาสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบ นับถัดจาก
วันครบกำหนดตามสัญญาจนถึงวันที่ผู้ขายได้นำสิ่งของมาส่งมอบให้แก่ผู้ซื้อจนถูกต้องครบถ้วนตามสัญญา
การคิดค่าปรับในกรณี สิ่ง ของที่ ตกลงซื้ อขายประกอบกันเป็น ชุด แต่ ผู้ขายส่ง มอบ
เพียงบางส่วน หรือขาดส่วนประกอบส่วนหนึ่ง ส่วนใดไปทำให้ไ ม่สามารถใช้การได้โดยสมบูรณ์ ให้ถือว่า
ยังไม่ได้ส่งมอบสิ่งของนั้นเลย และให้คิดค่าปรับจากราคาสิ่งของเต็มทั้งชุด
ในระหว่างที่ผู้ซื้อยังมิได้ใช้สิทธิบอกเลิกสัญญานั้น หากผู้ซื้อเห็นว่าผู้ขายไม่อาจปฏิบัติ
ตามสั ญ ญ าต่ อ ไปได้ ผู้ ซื้ อ จะใช้ สิ ท ธิ บ อกเลิ ก สั ญ ญ าและริ บ หรื อ บั ง คั บ จากหลั ก ประกั น ตาม
(๒๒) (ข้อ ๖ และ) ข้อ ๘ กับเรียกร้องให้ชดใช้ราคาที่เพิ่มขึ้นตามที่กำหนดไว้ในข้อ ๙ วรรคสองก็ได้ และถ้า
ผู้ซื้ อได้ แจ้ งข้ อเรีย กร้ องให้ ชำระค่าปรับไปยังผู้ ขายเมื่อครบกำหนดส่ งมอบแล้ว ผู้ซื้ อมีสิ ทธิที่ จะปรั บผู้ ขาย
จนถึงวันบอกเลิกสัญญาได้อีกด้วย
ข้อ ๑๑ การบังคับค่าปรับ ค่าเสียหาย และค่าใช้จ่าย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ปฏิบัติตามสัญ ญาข้อใดข้อหนึ่งด้วยเหตุใดๆ ก็ตาม จนเป็นเหตุให้
เกิดค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายแก่ผู้ซื้อ ผู้ขายต้องชดใช้ค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายดังกล่าว
ให้แก่ผู้ซื้อโดยสิ้นเชิงภายในกำหนด................(.................) วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หากผู้ขายไม่ชดใช้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในระยะเวลาดัง กล่าวให้ผู้ซื้อมีสิทธิที่จะหักเอาจากจำนวนเงิน
ค่าสิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ หรือบังคับจากหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาได้ทันที
หากค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายที่บังคับจากเงินค่า สิ่งของที่ซื้อขายที่ต้องชำระ
หรือหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาแล้วยังไม่เพียงพอ ผู้ขายยินยอมชำระส่วนที่เหลือที่ยังขาดอยู่จนครบถ้วน
ตามจำนวนค่าปรับ ค่าเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายนั้น ภายในกำหนด.................(..................) วัน นับถัดจากวันที่
ได้รับแจ้งเป็นหนังสือจากผู้ซื้อ
หากมี เงิ น ค่ า สิ่ ง ของที่ ซื้ อ ขายตามสั ญ ญาที่ หั ก ไว้ จ่ า ยเป็ น ค่ า ปรั บ ค่ า เสี ย หาย
หรือค่าใช้จ่ายแล้วยังเหลืออยู่อีกเท่าใด ผู้ซื้อจะคืนให้แก่ผู้ขายทั้งหมด
ข้อ ๑๒ การงดหรือลดค่าปรับ หรือขยายเวลาส่งมอบ
ในกรณี ที่ มีเหตุเกิ ดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ ซื้อ หรือเหตุสุด วิสั ย
หรื อ เกิ ด จากพฤติ ก ารณ์ อั น หนึ่ ง อั น ใดที่ ผู้ ข ายไม่ ต้ อ งรั บ ผิ ด ตามกฎหมาย หรื อ เหตุ อื่ น ตามที่ ก ำหนด
ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริ หารพัสดุภาครัฐ ทำให้
ผู้ขายไม่สามารถส่งมอบสิ่งของตามเงื่อนไขและกำหนดเวลาแห่งสัญญานี้ได้ ผู้ขายมีสิทธิของดหรือลดค่าปรับ
หรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาได้ โดยจะต้องแจ้งเหตุหรือพฤติการณ์ดังกล่าวพร้อมหลักฐานเป็นหนังสือให้
ผู้ซื้อทราบภายใน ๑๕ (สิบห้า) วัน นับถัดจากวันที่เหตุนั้นสิ้นสุดลง หรือตามที่กำหนดในกฎกระทรวงดังกล่าว
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ถ้าผู้ขายไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามความในวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้ขายได้สละสิทธิเรียกร้อง
ในการที่จะของดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่ งมอบตามสั ญญา โดยไม่มี เงื่อนไขใดๆ ทั้ง สิ้ น เว้น แต่ก รณี
เหตุเกิดจากความผิดหรือความบกพร่องของฝ่ายผู้ซื้อซึ่งมีหลักฐานชัดแจ้งหรือผู้ซื้อทราบดีอยู่แล้วตั้งแต่ต้น
การงดหรือลดค่าปรับหรือขยายเวลาส่งมอบตามสัญญาตามวรรคหนึ่ง อยู่ในดุลพินิจ
ของผู้ซื้อที่จะพิจารณาตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๑๓ การใช้เรือไทย
ถ้ าสิ่ ง ของที่ จ ะต้ อ งส่ ง มอบให้ แ ก่ ผู้ ซื้ อ ตามสั ญ ญานี้ เป็ น สิ่ ง ของที่ ผู้ ข ายจะต้ อ งสั่ ง
หรือนำเข้ามาจากต่างประเทศ และสิ่งของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางเดินเรือที่มีเรือไทยเดินอยู่
และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ขายต้องจัดการ
ให้สิ่งของดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยจากต่างประเทศมายังประเทศไทย
เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่าก่อนบรรทุกของนั้นลงเรืออื่นที่มิใช่เรือไทยหรือเป็นของที่รัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้ ทั้งนี้ ไม่ว่าการสั่งหรือนำเข้าสิ่งของดังกล่าว
จากต่างประเทศจะเป็นแบบใด
ในการส่งมอบสิ่งของตามสัญ ญาให้แก่ผู้ซื้อ ถ้าสิ่ง ของนั้นเป็นสิ่ง ของตามวรรคหนึ่ง
ผู้ขายจะต้องส่งมอบใบตราส่ง (Bill of Lading) หรือสำเนาใบตราส่งสำหรับของนั้น ซึ่งแสดงว่าได้บรรทุกมา
โดยเรือไทยหรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทยให้แก่ผู้ซื้อพร้อมกับการส่งมอบสิ่งของด้วย
ในกรณีที่สิ่งของดังกล่าวไม่ได้บรรทุกจากต่างประเทศมายังประเทศไทย โดยเรือไทย
หรือเรือที่มีสิทธิเช่นเดียวกับเรือไทย ผู้ขายต้องส่งมอบหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้รับอนุญ าตจากกรมเจ้าท่ า
ให้บรรทุกของโดยเรืออื่นได้หรือหลักฐานซึ่งแสดงว่าได้ชำระค่าธรรมเนียมพิเศษเนื่องจากการไม่บรรทุกของ
โดยเรือไทยตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวีแล้วอย่างใดอย่างหนึ่งแก่ผู้ซื้อด้วย
ในกรณีที่ผู้ขายไม่ส่งมอบหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งดังกล่าวในวรรคสองและวรรคสาม
ให้แก่ผู้ซื้อ แต่จะขอส่งมอบสิ่งของดังกล่าวให้ผู้ซื้อก่อนโดยยังไม่รับชำระเงินค่าสิ่งของ ผู้ซื้อมีสิทธิรับสิ่งของ
ดังกล่าวไว้ก่อนและชำระเงินค่าสิ่งของเมื่อผู้ขายได้ปฏิบัติถูกต้องครบถ้วนดังกล่าวแล้วได้
สัญ ญานี้ ทำขึ้น เป็น สองฉบั บ มี ข้อความถูกต้อ งตรงกัน คู่สัญ ญาได้อ่านและเข้าใจข้อ ความ
โดยละเอี ย ดตลอดแล้ ว จึ ง ได้ ล งลายมื อ ชื่ อ พร้ อ มทั้ ง ประทั บ ตรา (ถ้ า มี ) ไว้ เ ป็ น สำคั ญ ต่ อ หน้ า พยาน
และคู่สัญญาต่างยึดถือไว้ฝ่ายละหนึ่งฉบับ
(ลงชื่อ)………………………………....……….ผู้ซื้อ
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………...………….ผู้ขาย
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………………...………….พยาน
(……........……...…………………….)
(ลงชื่อ)……………………...………………….พยาน
(……........……...…………………….)
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วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับสัญญาซื้อขาย
(๑) ให้ระบุเลขที่สัญญาในปีงบประมาณหนึ่งๆ ตามลำดับ
(๒) ให้ระบุชื่อของหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคล เช่น กรม ก. หรือรัฐวิสาหกิจ ข. เป็นต้น
(๓) ให้ระบุชื่อและตำแหน่งของหัวหน้าหน่วยงานของรัฐที่เป็นนิติบุคคลนั้น หรือผู้ที่ได้รับมอบอำนาจ
เช่น นาย ก. อธิบดีกรม……………… หรือ นาย ข. ผู้ได้รับมอบอำนาจจากอธิบดีกรม………………..
(๔) ให้ระบุชื่อผู้ขาย
ก. กรณีนิติบุคคล เช่น ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน ห้างหุ้นส่วนจำกัด บริษัทจำกัด
ข. กรณีบุคคลธรรมดา ให้ระบุชื่อและที่อยู่
(๕) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่ว ยงานของรัฐผู้ทำสัญ ญาอาจเลือกใช้ หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๖) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญ ญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๗) ให้ระบุว่าเป็นการซื้อสิ่งของตามตัวอย่าง หรือรายการละเอียด หรือแค็ ตตาล็อก หรือแบบรูป
รายการ หรืออื่นๆ (ให้ระบุ ) และปกติ จะต้ องกำหนดไว้ ด้วยว่าสิ่ งของที่จะซื้ อนั้ น เป็นของแท้ เป็ นของใหม่
ไม่เคยใช้งานมาก่อน
(๘) ให้ระบุหน่วยที่ใช้ เช่น กิโลกรัม ชิ้น เมตร เป็นต้น
(๙) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญ ญาอาจเลือกใช้หรือตั ดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๐) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญ ญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๑) กำหนดเวลาส่งมอบจะต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่ากี่วัน ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลง
กับผู้ขาย โดยปกติควรจะกำหนดไว้ประมาณ ๓ วันทำการ เพื่อที่ผู้ซื้อจะได้จัดเตรียมเจ้าหน้าที่ไว้ตรวจรับ
ของนั้น
ในกรณีที่มีการส่งมอบสิ่งของหลายครั้ง ให้ระบุวันเวลาที่ส่งมอบแต่ละครั้งไว้ด้วย และในกรณี
ที่มีการติดตั้งด้วย ให้แยกกำหนดเวลาส่งมอบ และกำหนดเวลาการติดตั้งออกจากกัน
(๑๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่ว ยงานของรัฐผู้ทำสัญ ญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๓) ให้หน่วยงานของรัฐเลือกใช้ตามความเหมาะสม
ข้อความในข้อ 6 กรณีไม่มีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย ให้เลือกใช้ข้อความในข้อ (13 ก)
ข้อความในข้อ 6 กรณีมีการจ่ายเงินล่วงหน้าให้ผู้ขาย ให้เลือกใช้ข้อความในข้อ (13 ข)
(๑๔) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญ ญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
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(๑๕) ระยะเวลารับประกันและระยะเวลาแก้ไขซ่อมแซมจะกำหนดเท่าใด แล้วแต่ลักษณะของ
สิ่งของที่ซื้อขายกัน โดยให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ ซื้อ เช่น เครื่องคำนวณไฟฟ้า กำหนดเวลารับประกัน ๑ ปี
กำหนดเวลาแก้ไขภายใน ๗ วัน เป็นต้น ทั้งนี้ จะต้องประกาศให้ทราบในเอกสารเชิญชวนด้วย
(๑๖) “หลักประกัน” หมายถึง หลักประกันที่ผู้ขายนำมามอบไว้แก่หน่วยงานของรัฐ เมื่อลงนาม
ในสัญญา เพื่อเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการปฏิบัติตามสัญญา ดังนี้
(๑) เงินสด
(๒) เช็คหรือดราฟท์ ที่ธนาคารเซ็ นสั่ง จ่าย ซึ่ง เป็ นเช็คหรือดราฟท์ ลงวันที่ ที่ใช้เช็ คหรือ
ดราฟท์นั้นชำระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ
(๓) หนังสือคํ้าประกันของธนาคารภายในประเทศตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบาย
กําหนด โดยอาจเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนดก็ได้
(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญ าตให้
ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย
ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือ
ค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกําหนด
(๕) พันธบัตรรัฐบาลไทย
(๑๗) ให้ กำหนดจำนวนเงิน หลักประกั น การปฏิบั ติต ามสัญ ญาตามระเบี ยบกระทรวงการคลั ง
ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ ข้อ ๑๖๘
(๑๘) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสัญ ญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๑๙) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ท ำสัญ ญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
(๒๐) กำหนดเวลาที่ผู้ซื้อจะซื้อสิ่งของจากแหล่งอื่นเมื่อบอกเลิกสัญญาและมีสิทธิเรียกเงินในส่วนที่
เพิ่มขึ้นจากราคาที่กำหนดไว้ในสัญญานั้น ให้อยู่ในดุลพินิจของผู้ซื้อโดยตกลงกับผู้ขาย และโดยปกติแล้ว
ไม่ควรเกิน ๓ เดือน
(๒๑) อัตราค่าปรับตามสัญญาข้อ 10 ให้กำหนดเป็นรายวันในอัตราระหว่างร้อยละ ๐.๑๐-๐.๒๐
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ข้ อ ๑๖๒ ส่ ว นกรณี จ ะปรั บ ร้ อ ยละเท่ า ใด ให้ อ ยู่ ในดุ ล พิ นิ จ ของหน่ ว ยงานของรั ฐ ผู้ ซื้ อ ที่ จ ะพิ จ ารณา
โดยคำนึ ง ถึ งราคาและลัก ษณะของพั สดุ ที่ ซื้อ ซึ่ ง อาจมีผ ลกระทบต่อ การที่ ผู้ ขายจะหลีก เลี่ ย งไม่ ป ฏิ บั ติ
ตามสัญญา แต่ทั้งนี้การที่จะกำหนดค่าปรับเป็นร้อยละเท่าใด จะต้องกำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวนด้วย
(๒๒) เป็นข้อความหรือเงื่อนไขเพิ่ มเติม ซึ่งหน่วยงานของรัฐผู้ทำสั ญ ญาอาจเลือกใช้หรือตัดออก
ได้ตามข้อเท็จจริง
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รายชื่อผู้จัดทำ
1. นายสมศักดิ์ นันทวิสิทธิ์
2. นายเทพปทาน สีแก้ว
3. นางสาวปราญชลี นนทะวัน
4. นางจุรีรัตน์ วรรณวงศ์
5. นายอุทัย จึงสมาน
6. นายสุรชัย ดอกแก้ว
7. นางสาวนันทนา สาลี
8. นางสาววทันยา ภาษาพรม
9. นางสาวศิริพร มีดี
10. นางสาวปวีณ์ พันธสีมา

ผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสตรีสิริเกศ
หัวหน้างานพัสดุโรงเรียนสตรีสิริเกศ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุโรงเรียนสตรีสิริเกศ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุโรงเรียนสตรีสิริเกศ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุโรงเรียนสตรีสิริเกศ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุโรงเรียนสตรีสิริเกศ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุโรงเรียนสตรีสิริเกศ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุโรงเรียนสตรีสิริเกศ
เจ้าหน้าที่งานพัสดุโรงเรียนสตรีสิริเกศ

ประธานที่ปรึกษา
ที่ปรึกษา
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน
คณะทำงาน

คู่มือปฏิบัติงาน งานแผน

แนวทางการประเมินผลและการจัดทา 1

รายงานการควบคุมภายใน
แ น ว ท า ง ก า ร ป ร ะ เ มิ น แ ล ะ ร า ย ง า น สา ห รั บ ส่ ว น ง า น ย่ อ ย
ติดตาม ปค.5 ปี ที่แล้ว

ประเมิน 5 องค์ประกอบ
ของการควบคุมภายใน

แบบติดตาม ปค.5

สรุ ปผลแบบ ปค.4

ประเมินการควบคุม
ภายในด้วยตนเอง (CSA)

สรุ ปความเสี่ยง
ในแบบ ปค.5 (ปี ปั จจุ บัน)

ประเมินตนเองด้วย
เครื่องมืออืน่ ๆ

รายงานการประเมินผล
แบบ ปค.1

จัดทาแบบรายงาน
แบบ ปค.6

ขั ้ น ต อ น ก า ร ดา เ นิ น ง า น
ขัน้ ตอนการดาเนินงาน ระดับส่วนงานย่อย (ณ วันสิน้ สุดปี งบประมาณ 30 กันยายน)
1. กาหนดผู ้รับผิดชอบโดยการแต่งตัง้ คณะกรรมการหรือคณะทางาน
2. วิเคราะห์ ความมีอยู ่ ความเพียงพอ และประสิทธิผลการควบคุม
จากผลการประเมิน
3. เสนอวิธีการปรับปรุ ง แก้ไขข้อบกพร่อง จุ ดอ่อน

4. จัดทารายงาน ส่งคณะกรรมการระดับหน่วยรับตรวจ
4.1 รายงานผลการติดตามการปฏิบัติตามแผนการปรับปรุ งภายใน (แบบติดตาม ปค.5)
4.2 รายงานผลการประเมินองค์ประกอบการควบคุมภายใน (แบบ ปค.5)
4.3 รายงานการประเมินผลและปรับปรุ งการควบคุมภายใน (แบบ ปค.1)

2

แนวทางการจัดตัง้ งบประมาณประจาปี

1.
2.
3.
4.

วิเคราะห์นโยบาย
วิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ
เขียนโครงการ/กิจกรรม
คณะกรรมการกลัน่ กรองโครงการ/กิจกรรม
ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษา

5.

จัดทาโครงการ/กิจกรรม

6.

ดาเนินการจัดสรรงบประมาณ

7.

จัดกิจกรรมตามปฏิทินโครงการ

8.

รายงานโครงการ
(ประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล)

แนวทางการจัดตัง้ งบประมาณ

3

โรงเรียนสตรีสิรเิ กศ
แ น ว ท า ง ก า ร จั ด ตั ้ ง ง บ ป ร ะ ม า ณ

01

วิเคราะห์หาความสอดคล้องของนโยบายประเทศ
นโยบายกระทรวงศึ กษาธิการ สพม.

02

วิเคราะห์หาความสอดคล้องของมาตรฐานการศึ กษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ

03

เขียนโครงการ/กิจกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายที่วิเคราะห์

04

คณะกรรมการซึ่งประกอบด้วย ผู ้อานวยการโรงเรียน รองผู ้อานวยการ
โรงเรียน หัวหน้ากลุ่มบริหารงาน หัวหน้างาน หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้
และผู ้ท่เี กี่ยวข้อง กลัน่ กรอง , ตรวจสอบโครงการ/กิจกรรม ให้สอดคล้อง
กับมาตรฐาน กลยุ ทธ์ วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้ าประสงค์โรงเรียนสตรีสิริเกศ

05

จัดทาโครงการ/กิจกรรม

06

ด าเนิ น การจั ด สรรงบประมาณเพื่ อ ตอบกลยุ ทธ์ วิ สั ย ทั ศ น์ พั น ธกิ จ
เป้ าประสงค์ โครงการ/กิ จ กรรม โดยยึ ด ตามเอกสารคู่ มื อ การจั ด ท า
งบประมาณประจาปี งบประมาณ

07

จั ด กิ จ กรรมต่ า ง ๆ ตามช่ วงวั น เวลาที่ ร ะบุ ตามปฏิ ทิ น โครงการ
โดยดาเนินการโครงการ/กิจกรรม ตามวันเวลาที่กาหนด คือ
ช่ วงที่ 1 เดือนตุลาคม 25.. – มีนาคม 25.. ภาคเรียนที่ 2/25..
ช่ วงที่ 2 เดือนเมษายน 25.. – กันยายน 25.. ภาคเรียนที่ 1/25..

08

เมื่อดาเนินการตามโครงการ/กิจกรรมเสร็จสิน้ แล้ว ให้รายงานโครงการ
รวมทัง้ การประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ภายใน 30 วัน

4

แนวทางการดาเนินการโครงการ
1 ปี งบประมาณ

ติดตามผล 6 เดือน
(รายงานความก้าวหน้าโครงการ ช่ วงที่ 1
ต.ค - มี.ค) นาผลมา เชครายการ
และสร้างแผนภูมิ)
็

1

2
ช่ วงที่ 2

รายงานโครงการ เมื่อดาเนินโครงการเสร็จ
- ประเมินประสิทธิภาพ
- ประเมินประสิทธิผล
- สรุ ปผลการดาเนินโครงการ

3

5
แนวทางการขออนุมตั งิ บประมาณตามแผนปฏิบตั กิ าร
ประจาปี งบประมาณ โรงเรียนสตรีสริ ิเกศ

1.

กรอกรายละเอียด
การอนุมัตดิ าเนินงาน/โครงการ

4.
เสนอใบขออนุมัตงิ บประมาณพร้อม
คู่มือตัดงบที่งานแผนงาน เพื่อดาเนินการ
ขออนุมตั งิ บประมาณ

5.

2.

กรอกรายละเอียดทรัพยากร และตรวจสอบราคาพัสดุ
ครุ ภัณฑ์กบั งานพัสดุ เสนอให้เจ้าหน้าที่พสั ดุของโรงเรียน
ลงนามรับรองข้อมู ล

3.

ดาเนินการขออนุมตั งิ บประมาณผ่านแผนงานตามโครงสร้าง
หัวหน้างานโครงสร้าง แผนงานกลุม่ บริหารงานฯ
หัวหน้ากลุม่ บริหารงานฯ และรองผู อ้ านวยการ
กลุ่มบริหารงานทัง้ 4 กลุ่มเพือ่ ตรวจสอบความถูกต้อง

ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม
และรายงานโครงการกิจกรรม
ภายใน 30 วัน

ขั ้ น ต อ น ก า ร ตั ด ง บ ป ร ะ ม า ณ ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ

1.

2.
3.

4.

งาน โครงการ กิจกรรมใดที่บรรจุ ในแผนปฏิบัติการปี งบประมาณ 25.. ให้ดาเนินการขออนุมัติงบประมาณเพื่อจัดกิจกรรม
โดยไม่ต้องบันทึกข้อความ ยกเว้นกิจกรรมใดที่ต้องขออนุญาตใช้ สถานที่ อาหารว่าง อาหารกลางวัน หรือกิจกรรม
สาคัญ
ให้ผู้รับผิดชอบงาน โครงการ กิจกรรมขออนุมัติงบประมาณผ่านแผนงานกลุ่มบริหารงาน งานโครงสร้างและกลุ่มสาระฯ
เพื่อตรวจสอบความถูกต้องของงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และดาเนินการขออนุมัติงบประมาณตามแผนปฏิบัติการ
ประจาปี งบประมาณ 25..
ให้ดาเนินการขออนุมัติงบประมาณเป็นปี งบประมาณ ตามแผนปฏิบัติการปี งบประมาณ 25.. โดยศึ กษารายละเอียด
ในใบขออนุมัติงบประมาณ และกรอกข้อมู ลให้ถูกต้องก่อนดาเนินการตัดงบ ดังนี้
3.1 กรอกรายละเอียดหน้าที่การขออนุมัติดาเนินงาน โครงการ กิจกรรม
3.2 กรอกรายละเอียดทรัพยากร และตรวจสอบราคาพัสดุ ครุ ภัณฑ์ กับงานพัสดุ เสนอให้เจ้าหน้าที่พัสดุ
ของโรงเรียนลงนามรับรองข้อมู ล
3.3 ดาเนินการขออนุมัติงบประมาณผ่านแผนงานตามโครงสร้าง หัวหน้างานโครงสร้าง แผนงานกลุ่มบริหารงานฯ
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานฯ และรองผู ้อานวยการกลุ่มบริหารงานทัง้ 4 กลุ่มเพื่อตรวจสอบความถูกต้อง
3.4 เสนอใบขออนุมัติงบประมาณพร้อมคู่มือตัดงบที่งานแผนงาน เพื่อดาเนินการขออนุมัติงบประมาณ
3.5 ดาเนินงานตามโครงการ/กิจกรรม และรายงานโครงการกิจกรรมภายใน 30 วัน
ให้ผู้รับผิดชอบดาเนินงาน โครงการ/กิจกรรม ตามวัน เวลา ที่กาหนด คือ
4.1 ช่ วงที่ 1 วันที่ 1 ตุลาคม 25.. – 31 มีนาคม 25.. ภาคเรียนที่ 1
4.2 ช่ วงที่ 1 วันที่ 1 เมษายน 25.. – 31 กันยายน 25.. ภาคเรียนที่ 2
ให้ผู้รับผิดนาใบขออนุมัติงบประมาณที่ผ่านการอนุมัตินาไปถ่ายเอกสาร เพื่อดาเนินการตามโครงการและกิจกรรมต่อไป

5.
6. ดาเนินการขออนุมัติงบประมาณ และเบิกจ่ายงบประมาณแล้วให้ดาเนินการรายงาน โครงการ กิจกรรม ภายใน 30 วัน

แนวทาง

การรายงานความก้าวหน้า
แ น ว ท า ง ก า ร ร า ย ง า น ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า

1.

เจ้าหน้าทีแ่ ผนงานรับแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า

2.

นาผลการรายงานความก้าวหน้ามาจัดทาข้อมู ล และสรุ ปผล

3.

รายงานความก้าวหน้าโครงการฯ ต่อผู ้บริหารและเผยแพร่

ขั ้ น ต อ น ก า ร ร า ย ง า น ค ว า ม ก้ า ว ห น้ า

1. เจ้าหน้าที่แผนงานตามโครงสร้างการบริหารงานโรงเรียนสตรีสิริเกศ

รับแบบฟอร์มรายงานความก้าวหน้า
2. โดยรายงานความก้าวหน้า 2 ช่ วง ดังนี้
ช่ วงที่ 1 เดือนตุลาคม 25.. – เดือนมีนาคม 25..
ช่ วงที่ 2 เดือนเมษายน 25.. – เดือนกันยายน 25..
นาผลการรายงานความก้าวหน้ามาจัดทาข้อมู ล และสรุ ปผล
3. งานแผนงานโรงเรียนรานงานความก้าวหน้าของโครงการ/กิจกรรม
ต่อผู ้บริหารและเผยแพร่

6

แนวทางรายงานผลการดาเนินงาน

7

ตามแผนปฏิบัตกิ ารประจาปี งบประมาณ
แ น ว ท า ง ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดา เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ

1.

จัดทาข้อมู ล สารสนเทศ และสรุ ปการประเมินประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล

2.

สรุ ปผลดาเนินงานตามแผนปฏิบตั กิ ารประจาปี งบประมาณ

3.

รายงานผลการดาเนินงานตามแผนฯ ต่อผู ้บริหารและเผยแพร่

ขั ้ น ต อ น ก า ร ร า ย ง า น ผ ล ก า ร ดา เ นิ น ง า น ต า ม แ ผ น ป ฏิ บั ติ ก า ร
ป ร ะ จา ปี ง บ ป ร ะ ม า ณ

1. จัดทาข้อมูล สารสนเทศ และสรุ ปการประเมินประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
2. สรุ ปผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ
3. รายงานผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี งบประมาณ
ต่อผู ้บริหารและเผยแพร่

คู่มือการปฏิบัติงานสารสนเทศโรงเรียน
------------------การจั ด ระบบบริ ห ารและสารสนเทศภายในสถานศึ ก ษา การจั ด ระบบบริ ห ารและสารสนเทศภายใน
สถานศึกษา ตามกฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2553 เล่มที่ 4
โดยสานักทดสอบทางการศึกษา สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
1. การจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา การปฏิรูปการศึกษารอบสอง มีความต้องการ
เน้น 2 เรื่องหลักคือ คุณภาพการศึกษาและ โอกาสทางการศึกษา ซึ่งจะเน้นไปที่คุณภาพครูเพราะเป็นปัจจัยสาคัญไปสู่
คุณภาพของผู้เรียน ซึ่งถือ เป็นตรรกะที่ชี้ชัดอยู่แล้วว่า คุณภาพของครูจะส่งผลให้ผู้เรียนมีความรู้ เก่ง มีคุณธรรม มี
รากเหง้าของ ความเป็นไทย ขณะเดียวกันจะให้ทุกคนเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ เปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายเข้ามามีส่วน
ร่ ว มจั ด การศึ ก ษาและผลั ก ดั น การศึ ก ษา การเรี ย นรู้ ไ ปจนตลอดชี วิ ต ของเราในสั ง คมข้ า งนอก ซึ่ ง จะส่ ง ผล ถึ ง
ความสามารถในการแข่งขันของประชาชนในประเทศให้เพิ่มขึ้นด้วย นอกจากนี้การปฏิรูปการศึกษา รอบสอง จะต้อง
ทาให้เด็กของเราเป็นคนเก่ง ดีมีความสุข แนวความคิดปฏิรูปการศึกษาจึงจะต้อง ปรับเปลี่ยนใหม่ ไม่ใช่ถูกกาหนด
กรอบอยู่โดยเอาแต่ตามตัวบทกฎหมายการศึกษาแห่งชาติพ.ศ.2542 กาหนดชัดเจนมานานว่าต้องเน้นผู้เรียนเป็นหลัก
(Student Center) มีครูเป็นผู้อานวยให้เกิดความรู้ (Facilitator) นาหลักเรื่องการศึกษาของทุกคน และทุกคนเพื่อ
การศึกษา (Education for all-All for education) เพื่อให้ทุกภาคส่วนได้เข้ามามีส่ว นร่วมจัดการการศึกษาของชาติ
แต่ยังมีปัจจัยสาคัญที่ต้อง นามาพิจารณาอีกมาก เช่น คุณลักษณะประจาชาติของคนไทย (National characteristics)
และ กระบวนทัศน์ในกระแสหลักโลกาภิวัฒน์ (Globalization – main streams) ล้วนเป็นองค์ประกอบ สาคัญของ
การปฏิรู ป การศึกษา การปฏิรู ป การศึกษาในระบบ (Formal Education) ซึ่งจะต้องเป็นสิ่ งที่ ใส่ เข้าไป (In-put)
ส าหรั บ ผู้ เ รี ย น และกระบวนในการจั ด การศึ ก ษาในระบบนี้ เ อง คื อ สิ่ ง ที่ อ บรมสั่ ง สอน (Imposition Oriented
Approach) ให้กับผู้เรียน กระบวนเหล่านี้จะหล่อหลอมเด็กให้เป็นคุณลักษณะ ประจาชาติอัตลักษณ์ของความเป็น
ชาติ(Out-put) จะเป็นลักษณะพึงประสงค์ของความเป็นคนไทย อย่างที่คาดหวัง ดังนั้น จึงมีแนวคิดใหม่ในการพัฒนา
คุณภาพการศึกษา เพื่อการพัฒนาคุณภาพและ มาตรฐานการศึกษาการเพิ่มโอกาสทางการศึกษาและเรียนรู้และการ
ส่งเสริมและการมีส่วนร่วมของทุก ภาคส่วนในการจัดการศึกษา 4 ประการ ดังนี้
1) การพัฒนาคุณภาพคนไทยยุคใหม่ เด็กไทยและคนไทยในอนาคต เป็นคนเก่ง ดีมีความสุข ดารง รักษา
ความเป็นไทยและรู้เท่าทันกับสถานการณ์ของโลก
2) การพัฒนาครูยุคใหม่ โครงการครูพันธุ์ใหม่ ด้วยกระบวนการผลิตการอบรมครูประจาการให้มี ความพร้อม
มากยิ่งขึ้นให้มีจิตวิญญาณแห่งความเป็นครูและเป็นวิชาชีพชั้นสูง
3) การพัฒนาสถานศึกษาและแหล่งเรียนรู้ยุคใหม่ โดยสถานศึกษา ทุกระดับและทุกประเภทต้อง ได้รับการ
พัฒนาให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณภาพ และพัฒนาแหล่งเรียนรู้อื่น ๆ เช่น ห้องสมุด พิพิธภัณฑ์สวน สัตว์อุทยาน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นต้น ให้เป็นศูนย์เรียนรู้สาหรับเด็กและประชานชนทั่วไป
4) การพัฒนาการบริหารจัดการใหม่ ที่มุ่งเน้ นเรื่องการกระจายอานาจ เพื่อที่ให้การบริหาร สถานศึกษามี
ความคล่องตัวและเป็นอิสระมากที่สุดควบคู่ไปกับการเน้นธรรมาภิบาล ทั้งนี้การขับเคลื่อนแนวทาง 4 ประการให้
สาเร็จเป็นรูปธรรม โดยมีเป้าหมาย 3 ประการ คือ การ พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาการเพิ่มโอกาสทาง
การศึกษาและเรี ย นรู้ และการส่งเสริมและการมีส่ วน ร่ว มของทุกภาคส่ ว นในการจัดการศึกษา จากแนวคิด และ
หลั กการที่กล่ าวมา จะเห็ น ได้ว่าหน่ ว ยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่ งได้แก่ ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา สถานศึกษา ต้อง
ตระหนักถึงการจัดระบบบริหารที่เป็นเชิงระบบ สอดรับกับการจัดการศึกษาที่ส่งผล ถึงคุณภาพผู้เรียนให้มากที่สุด
นอกจากนี้การจัดเตรียมความพร้อมในระบบสารสนเทศภายในสถานศึกษา และ การน าข้อมูลไปใช้ต้องเป็นหัวใจของ
การบริหารจัดการในสถานศึกษา ซึ่งสถานศึกษาต้องดาเนินการวางระบบ บริหารจัดการ พัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อให้ผู้เรียนเกิดคุณภาพ ซึ่งมีกฎหมาย กฎกระทรวง และประกาศ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่
เกี่ยวข้องที่ต้องดาเนินการ เช่น พระราชบัญญัติการศึกษา แห่งชาติพ.ศ.2542 และที่แก้ไขเพิ่มเติม หมวด 6 มาตรฐาน
และการประกัน คุณภาพการศึกษา มาตรา 47 ให้มี ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อพัฒนาคุณภาพและ
มาตรฐานการศึกษาทุกระดับ ประกอบด้วย ระบบ การประกันคุณภาพภายใน และระบบการประกันคุณภาพภายนอก
ระบบ หลั กเกณฑ์และวิธีการประกัน คุ ณภาพการศึกษา ให้ เป็นไปตามที่กาหนดในกฎกระทรวง มาตรา 50 ให้
สถานศึกษาให้ความร่วมมือในการ จัดเตรียมเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ที่มีข้อมูลเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ตลอดจนให้
บุคลากร คณะกรรมการของ สถานศึกษา รวมทั้งผู้ปกครองและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษาให้ข้อ มูลเพิ่มเติมใน
ส่วนที่พิจารณาเห็นว่า เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจของสถานศึกษา ตามคาร้องขอของสานักงานรับรองมาตรฐาน
และประเมิน คุณภาพการศึกษาหรื อบุ คคลหรือหน่ว ยงานภายนอกที่ส านักงานดังกล่ าวรับรองที่ทาการประเมิน
คุณภาพ ภายนอกของสถานศึกษานั้น เป็นต้น ดัง นั้นหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องนาเนื้อหา และสาระแห่งกฎหมายที่
เกี่ยวข้องไปปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. ความสอดคล้องของระบบบริหารและสารสนเทศกับกฎ ระเบียบ และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

ภาพที่ 1 ความสอดคล้องของระบบบริหารและสารสนเทศกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
สถานศึกษาต้องทบทวนการจัดระบบบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ว่ามีความเหมาะสมกับองค์กร ภาระ งาน ความ
จาเป็นของสถานศึกษา เอื้อต่อการดาเนินงาน โดยผ่านกระบวนการวิเคราะห์วางแผน กาหนด เป้าหมายความสาเร็จ
อย่ างชัดเจน บนพื้น ฐานของการมี ส่ ว นร่ ว มของทุ กฝ่ ายที่ เ กี่ยวข้ อ ง ได้แก่ ผู้ เรียน ครูผู้ ส อน คณะกรรมการการ
สถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ผู้บริหารโรงเรียน มีการกระจายอานาจอย่างสมดุลและคุณภาพ ได้รับการพัฒนาจากการนาผล
การวิเคราะห์วิจัยมาใช้การจัดระบบสารสนเทศเน้นให้เกิดการบันทึก การเก็บ และวิเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบที่
สมบูรณ์ มีความครอบคลุม และตรวจสอบได้นามาใช้ในการตัดสินใจได้

สถานศึกษาอาจจะพัฒนาให้ทันต่อยุคสมัย เช่น พัฒนาระบบสารสนเทศที่ใช้คอมพิวเตอร์(Computer-Based
Information Systems:CBIS) ในสถานศึกษาเป็นต้น
3. ระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา
แนวคิดและหลักการการจัดระบบบริหารและสารสนเทศภายในสถานศึกษา การจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศของสถานศึกษา นับว่ามีความสาคัญและจาเป็นอย่างยิ่งใน การดาการประกันคุณภาพการศึกษาของ
สถานศึกษา เพื่อให้ บ รรลุ เป้ าหมายในการพัฒ นาคุณภาพของ สถานศึกษาเป็นไปตามมาตรฐานที่ต้องการ และ
ครอบคลุมภารกิจด้านการบริหารจัดการได้อย่างมีคุณภาพ สถานศึกษาต้องมีระบบการบริหารและการจัดการศึกษาที่
นาไปสู่คุณภาพของผู้เรียน รวมถึงระบบสารสนเทศที่ มีประสิทธิภาพ เป็นระบบ ถูกต้อง สมบูรณ์เป็นปัจจุบัน และ
สามารถเรียกใช้ข้อมูลสารสนเทศได้ตลอดเวลา โดยผู้บริหารสถานศึกษาสามารถนาไปใช้ในการตัดสินใจดาเนินการต่าง
ๆ ตามระบบการประกันคุณภาพภายใน สถานศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ในการดาเนินการจัดระบบบริหารและ
สารสนเทศ เพื่อให้ได้ข้อมูลสารสนเทศที่มีคุณภาพ สาหรับการวางแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาให้ได้
ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ผู้ที่ เกี่ยวข้องควรศึกษาแนวคิดและดาเนินการทั้งสองส่วนควบคู่กันไปใน
ขณะเดียวกัน เพื่อให้มีความสอดคล้องและ เกิดประโยชน์สูงสุดในการบริหารและการจัดการศึกษา เพื่อรองรับการ
ประเมินคุณภาพทั้งภายในและภายนอก ดังภาพที่ 2

ภาพที่ 2 ความสัมพันธ์ระหว่างระบบบริหารและสารสนเทศกับระบบการประกันคุณภาพภายในของ สถานศึกษา

สถานศึกษาทุกแห่งมีความต้องการให้องค์การบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ ยอมรับของสังคม
ต้องได้ดาเนินการสร้างระบบกลไกหรือกระบวนการในการบริหารจัดการศึกษาให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐานตามที่กาหนด
เพื่อให้สอดคล้องกับแนวคิดของการประกันคุณภาพการศึกษา สร้างความมั่นคงและ หลักประกันต่อผู้ปกครอง ชุมชน
และสังคมว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาได้ตามมาตรฐาน ดังนั้น การศึกษาแนวคิดและหลักการทางการบริหาร
สถานศึกษาให้ได้คุณภาพจึงมีความสาคัญต่อผู้บริหารและ ผู้เกี่ยวข้อง ที่จะนาองค์ความรู้ไปใช้ในการวางระบบการ
บริหารโรงเรียนได้อย่างเหมาะสม
4. ระบบสารสนเทศในสถานศึกษา ในสถานศึกษามีข้อมูลมากมาย กระจัดกระจายอยู่ในส่วนต่าง ๆ ตาม
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ของครูบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง หากไม่มีการจัดระบบข้อมูลสารสนเทศ
ให้เป็นระบบระเบียบ แล้ว จะเกิดความไม่สะดวกหรือเกิดความยุ่งยากในการนาไปใช้หรือมีข้อมูลสารสนเทศที่ไม่ตรง
กับความ ต้องการของผู้ใช้ซึ่งไม่เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพของสถานศึกษา เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ ตรงกัน
ขอนาเสนอความหมายของคาที่เกี่ยวข้องกับการจัดระบบสารสนเทศ ในสถานศึกษา ดังนี้
ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อเท็จจริงต่าง ๆ ซึ่งอาจแสดงเป็นตัวเลข ตัวหนังสือ หรือสัญลักษณ์ ข้อเท็จจริง
เหล่านี้เป็นสิ่งที่เก็บรวบรวมมาโดยยั งไม่ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์จัดกระทา จึงทาให้ ส่วนมากไม่ มี
ความหมายสมบูรณ์พอที่จะนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ ตัวอย่างของข้อมูล เช่น จานวน ห้องเรียน จานวนนักเรียน
น้าหนัก ส่วนสูง เกรดเฉลี่ย คะแนนสอบ O-NET ผลการประเมิน ตัวชี้วัดตามมาตรฐานหลักสูตรสถานศึกษา เป็นต้น
สารสนเทศ (Information) หมายถึง ข้อมูลที่ได้ผ่านการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ด้วยวิธีการ ต่างๆ จน
อยู่ในรูปแบบที่มีความหมาย สามารถนาไปใช้ประกอบการตัดสินใจหรือนาไปใช้ในเรื่องต่าง ๆ ได้ตาม วัตถุประสงค์
เช่น อัตราส่วนครูต่อนักเรียน การเปรียบเทียบผลการดาเนินงานตั้งแต่เริ่มดาเนินการ การจัด เรียงลาดับคะแนนของ
นักเรียน ร้อยละของนักเรียนที่มีผลการเรียนตั้งแต่ระดับ 3 ขึ้นไป ร้อยละของนักเรียนที่ ผ่านการประเมินคุณลักษณะที่
พึงประสงค์ตามหลักสูตรสถานศึกษาในระดับดีเยี่ยม ดีผ่าน ไม่ผ่าน เป็นต้น
ระบบสารสนเทศ (Information System) หมายถึง กระบวนการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลให้อยู่
ในรูปสารสนเทศที่เป็นประโยชน์สูงสุดและการจัดเก็บรักษาอย่างมีระบบเพื่อสะดวกต่อการ นาไปใช้สารสนเทศที่ถูก
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ จะสามารถนาไปใช้สนับสนุนการบริหารและการตัดสิ นใจทั้งใน ระดับผู้ปฏิบัติและระดับ
ผู้บริหารสถานศึกษา
จากความหมายที่กล่าวมาข้างต้น สารสนเทศของสถานศึกษา จึงเกิดจากการนาข้อมูลต่าง ๆ ที่เกิด จากการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ความรับผิดชอบของครูบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง มาจัดกระทา/ ประมวลผลหรือ
วิเคราะห์ด้วยวิธีการต่าง ๆ เช่น การจัดหมวดหมู่ การเรียงลาดับ การแจงนับ การวิเคราะห์ ฯลฯ ตลอดจนการใช้สูตร
ทางคณิตศาสตร์ต่าง ๆ (คานวณหาค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ค่า ความแปรปรวน ฯลฯ ผลที่ได้จาก
การจัดกระทาด้วยวิธีการต่า ง ๆ จะเป็นสารสนเทศ ซึ่งสามารถนาเสนอได้ใน หลายรูปแบบ เช่น ตาราง แผนภาพ
กราฟ หรือการบรรยายเป็นความเรี ยง เป็นต้น ในส่วนของระบบสารสนเทศนั้น จากข้อมูลสารสนเทศที่มีอยู่มากมาย
ในสถานศึกษา ต้องมี กระบวนการหรือขั้นตอนการจัดระบบสารสนเทศที่ดีจึงจะได้สารสนเทศที่มีคุณภาพ ตรงกับ
ความต้องการของ ผู้ใช้โดยทั่วไปการจั ดระบบสารสนเทศ จะมีขั้นตอนการดาเนินงานหลัก ๆ 5 ขั้นตอน ซึ่งแต่ละ
ขั้นตอนมี รายละเอียดดังนี้

4.1 การรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ นั้น จะต้องกาหนดรายการข้อมูล ที่
ต้องการ กาหนด วิธีการจั ดเก็บ สร้ างหรื อจั ดหาเครื่องมือในการจัดเก็บให้ ส อดคล้ องกับลั กษณะของข้อ มู ล และ
แหล่ ง ข้ อ มู ล เช่ น แบบส ารวจ แบบสั ม ภาษณ์ แ บบสอบถาม แบบบั น ทึ ก แบบสั ง เกต เป็ น ต้ น นอกจากนั้ น ควร
กาหนดเวลาในการ จัดเก็บหรือผู้รับผิดชอบในการจัดเก็บโดยต้องคานึงถึงข้อมูลที่ตรงกับความต้องการที่กาหนดไว้และ
มีความ เชื่อถือได้ ในการกาหนดรายการข้อมูลที่ต้องการนั้น อาจดาเนินการโดยศึกษาจากมาตรฐานการศึกษา ใน
ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา มาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐานเพื่อการประเมินคุณภาพ ภายในของ
กระทรวงศึกษาธิการ มาตรฐานการศึกษาเพื่อการประเมินคุณภาพภายนอกของ สมศ. มาตรฐาน การเรียนรู้ตาม
หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฯลฯ จากนั้นจึงกาหนดวิธีการและ เครื่องมือสาหรับ
รวบรวมข้อมูลให้มีความสอดคล้องกัน เช่น กาหนดวิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยการสอบถาม เครื่องมือที่ใช้ควรเป็น
แบบสอบถาม หรือใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลด้วยการสังเกต เครื่องมือที่ใช้ก็ควรเป็นแบบ สังเกต เป็นต้น
4.2 การตรวจสอบข้อมูล ข้อมูลที่เก็บรวบรวมมาได้ก่อนที่จะนาไปประมวลผล ควรมีการตรวจสอบความ
ถูกต้องของ ข้อมูลก่อน โดยพิจารณาจากความถูกต้อง ความสมบูรณ์และความเป็นปัจจุบันของข้อมูล
4.3 การประมวลผลข้ อ มู ล ขั้ น นี้ เ ป็ น การน าข้ อ มู ล มาประมวลผลให้ เ ป็ น สารสนเทศ หรื อ เป็ น การ
เปลี่ยนแปลงข้อมูลให้อยู่ ในรูปแบบที่นาไปใช้ประโยชน์ได้ข้อมูลใดที่เป็นสารสนเทศอยู่แล้ว ก็นามาจัดกลุ่ม แยกแยะ
ตามลักษณะและ ประเภทของสารสนเทศ ซึ่งการประมวลผลนั้นอาจเป็นการจัดหมวดหมู่ การเรียงลาดับ การแจงนับ
ตลอดไปถึง การใช้สูตรทางคณิตศาสตร์การดาเนินการอาจใช้วิธีการง่าย ๆ ที่เรียกว่าทาด้วยมือใช้เครื่องคานวณเล็ก ๆ
มา ช่วย จนกระทั่งใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่คือคอมพิวเตอร์ก็ได้ในการวิเคราะห์ข้อมูลควรใช้ค่าสถิตที่ง่ายและตรง ที่สุด
ค่าสถิติที่นิยมนามาใช้เช่น ค่าร้อยละ อัตราส่วน สัดส่วน ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน หรือแม้กระทั่ง การแจกแจง
ความถี่ ที่เป็นการหาค่าสถิติที่ง่ายที่สุด
4.4 การน าเสนอข้ อ มู ล และสารสนเทศ ข้ อ มู ล ที่ ผ่ า นการประมวลผลหรื อ จั ด ท าเป็ น สารสนเทศที่ มี
ความหมายชัดเจน มีความกะทัดรัด ตรงกับความต้องการและสะดวกต่อการนาไปใช้อาจนาเสนอในรูปของตาราง
แผนภาพ กราฟ หรือการ บรรยายเป็นความเรียงก็ได้ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการนาไปใช้และลักษณะของ
สารสนเทศนั้น ๆ
4.5 การจัดเก็บข้อมูลและสารสนเทศ เป็นการจัดเก็บทั้งส่วนที่เป็นข้อมูลและส่วนที่เป็นสารสนเทศไว้ในสื่อ
ต่าง ๆ อย่างมีระบบ สะดวกต่อการค้นหาเพื่อนามาใช้ประโยชน์การจัดเก็บอาจจัดเก็บเป็นแฟ้มเอกสารหรือแฟ้ม
อิเล็กทรอนิกส์ตาม ศักยภาพของสถานศึกษา แต่ต้องคานึงถึงระบบของการค้นหาให้ส ะดวกต่อการเปลี่ยนแปลง
ปรับปรุงข้อมูลให้ เป็นปัจจุบัน การน าข้อมูลไปประมวลผลใหม่ รวมทั้งการนาสารสนเทศไปใช้ประโยชน์ในงานต่าง ๆ
สถานศึกษาที่มีระบบสารสนเทศที่สมบูรณ์ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน เรียกใช้ได้สะดวกและตรงตาม ความต้องการ จะช่วย
ให้สถานศึกษาสามารถดาเนินงานพัฒนาคุณภาพการศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและ เกิดประสิทธิผล เป็นการสร้าง
ความมั่นใจที่ตั้งอยู่บนรากฐานของหลักวิชา หลักฐานข้อเท็จจริงที่สามารถ ตรวจสอบได้มีกระบวนการวิเคราะห์
ประมวลผลที่เป็นวิทยาศาสตร์ มีความสมเหตุสมผล เพราะสารสนเทศ ทั้งหลายนั้นนอกจากจะใช้ในการวางแผนการ
ดาเนินงานและประกอบการตัดสิน ใจแล้ว ยังนาไปสู่การพัฒ นา แนวความคิด และสร้างทางเลื อกใหม่ ๆ ในการ
ดาเนินการต่าง ๆ ด้วย ซึ่งการจัดระบบสารสนเทศ สามารถ จาแนกตามวิธีดาเนินการออกเป็น 3 ระบบ มีจุดเด่นและ
จุดด้อย พอสรุปได้ดังนี้

1. ระบบทาด้วยมือ (Manual System) เป็นระบบที่เก็บโดยการใช้เอกสารในรูปแบบต่าง ๆ ระบบนี้ มีข้อดี
คือค่าใช้จ่ายน้อย ส่วนข้อเสียคือ การเรียกใช้ไม่สะดวกและไม่ทันการหากจัดระบบแฟ้มเอกสารไม่ เหมาะสมเท่าที่ควร
2. ระบบกึ่งอัตโนมัติ(Semi – Automation) ระบบนี้ใช้มือทาส่วนหนึ่ง และใช้เครื่องกลส่วนหนึ่ง กล่าวคือ
ส่วนที่เป็นเอกสารต่าง ๆ ทาด้วยมือ และส่วนที่สร้างระบบสารสนเทศใช้เครื่องคอมพิวเตอร์เข้ามาช่วย ระบบนี้มีข้อดี
คือ ค่าใช้จ่ายไม่สูง การฝึกอบรมบุคลากรไม่มากนัก แต่มีข้อเสียคือ ถ้ารูปแบบเอกสารไม่ เหมาะสม การปฏิบัติงานไม่
เหมาะสม การดาเนินการจะล่าช้าหากข้อมูลจากการกรอกเอกสารผิดพลาด ระบบ นี้จะทาได้ดีต่อเมื่อส่วนที่ทาด้วยมือ
ทาได้สมบูรณ์แบบ ได้แก่การกรอกข้อมูลครบถ้วน ถูกต้อง มีระบบควบคุม ตรวจสอบอย่างดี
3. ระบบอัตโนมัติ(Full – Automation) เป็นระบบที่ใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ดาเนินงาน ระบบนี้ต้อง มีการ
ออกแบบให้เข้ากับลักษณะงาน เนื่องจากเครื่องคอมพิวเตอร์ที่สร้างมาจะมีลักษณะและขนาดของเครื่อง แตกต่างกัน
อย่างไรก็ตาม สถานศึกษาไม่ว่าขนาดใหญ่ กลาง หรือเล็ก อยู่ในเมืองหรือชนบท ส่วนมากมักจะมี คอมพิวเตอร์ช่วยใน
การจัดทาเอกสาร สถานศึกษาควรจะใช้คอมพิวเตอร์ให้เต็มศักยภาพเพื่อการจัดระบบ สารสนเทศที่ครบถ้วน ถูกต้อง
และเรียกใช้ได้ทันเวลาในทุกสถานการณ์การมีข้อมูลและสารสนเทศที่มีคุณภาพ ดังกล่าว จะทาให้กระบวนการพัฒนา
คุ ณ ภาพการศึ ก ษาของสถานศึ ก ษาในด้ า นต่ า ง ๆ ด าเนิ น ไปได้ อ ย่ า งมี ประสิ ท ธิ ภ าพ ตั ว อย่ า งการจั ด เก็ บ ข้ อมูล
สารสนเทศ โดยใช้แฟ้มเอกสาร อาจแบ่งได้ดังนี้
1) แฟ้มข้อมูลหลัก : เป็นข้อมูลพื้นฐานซึ่งแบ่งเป็นหลายแฟ้มตามโครงสร้างของงาน
2) แฟ้มข้อมูลย่อย : เป็นแฟ้มข้อมูลใหม่ๆ ของแฟ้มข้อมูลหลักแต่ยังอาจต้องปรับให้เป็นปัจจุบัน
3) แฟ้มดัชนี : เป็นแฟ้มเลขดัชนีที่ระบุว่าข้อมูลใดอยู่ส่วนไหนของข้อมูลหลัก
4) แฟ้มตารางอ้างอิง : เป็นแฟ้มรวบรวมข้อมูลในลักษณะตารางซึ่งใช้ประโยชน์ในการอ้างอิง
5) แฟ้มข้อมูลสรุป : เป็นแฟ้มที่รวบรวมข้อมูลในรูปแบบของการสรุปผล
6) แฟ้มข้อมูลสารอง : เป็นการสร้างแฟ้มข้อมูลสารองสาคัญ ๆ เพื่อประโยชน์ในกรณีที่ข้อมูลเดิมสู ญหาย
5. สารสนเทศในสถานศึกษา ปัจจุบันในการจัดเก็บข้อมูล และการประมวลผลหรือการวิเคราะห์ข้อมูล มักมี
การใช้เทคโนโลยีเช่น คอมพิวเตอร์เป็นเครื่องมือที่จะให้การดาเนินการดังกล่าวสามารถกระทาได้รวดเร็วและถูกต้อง
ทั้งนี้การ ประมวลผล อาจจัดกระทาในลักษณะของข้อมูลเชิงคุณภาพ ตามกระบวนการวิจัยเชิงคุณภาพก็ได้ เทคโนโลยี
สารสนเทศจึ งเป็ น ส่ว นหนึ่ งที่เข้ามามีบ ทบาทในการจัดการระบบสารสนเทศในสถานศึกษา ในรูปของโปรแกรม
ประยุกต์ซึ่งพัฒนาโดยสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอนาเสนอ โปรแกรมประยุกต์ใช้และแนว
ปฏิบัติในการจัดการระบบข้อมูลสารสนเทศในสถานศึกษา เทคนิควิธีปฏิบัติ โปรแกรมในการจัดการระบบข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา มีรายละเอียดและแนวปฏิบัติจาแนกราย โปรแกรม ดังนี้ O-BEC เป็นโปรแกรมเพื่อการ
จัดเก็บบันทึก ประมวลผล และรายงานข้อมูลสารสนเทศทางการศึ กษา ณ วันที่ 10 มิถุนายน เน้นการจัดเก็บข้อมูลที่
เป็นความต้องการในการบริหารจัดการศึกษา การจัดตั้ง การ จัดสรรงบประมาณ การวางแผนทางการศึกษา และการ
เชื่อมโยงข้อมูลกับโปรแกรม B-OBEC, M-OBEC, POBEC และโปรแกรมอื่น ๆ การดาเนินการกาหนดเป็น 2 ระยะ
ได้แก่ ระยะที่ 1 ข้อมูลต้นปีการศึกษา ระยะที่ 2 ข้อมูลสิ้นปีการศึกษา SMIS เป็นโปรแกรมระบบบริหารจัดการข้อมูล
สารสนเทศของสถานศึกษา (School Management Information System : SMIS) พัฒนาขึ้นเพื่อจัดเก็บข้อมูลใน
ระดับสถานศึกษา ประกอบด้วย ทะเบียน โรงเรียน ข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ข้อมูลบุคลากรรายบุคคล และข้อมูลงาน
วิชาการ กาหนดจัดเก็บเป็น 2 ระยะ ได้แก่ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน และข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน M-OBEC
เป็นโปรแกรมเพื่อบันทึก ประมวลผล และรายงานข้อมูลครุภัณฑ์รายโรงเรียน โดยให้ โรงเรียนหรือสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษา เป็นผู้บันทึก ปรับปรุงข้อมูลทุกปีงบประมาณ B-OBEC เป็นโปรแกรมเพื่อบันทึก ประมวลผล และรายงาน

ข้อมูลสิ่งก่อสร้างรายโรงเรียน โดยให้ โรงเรียนหรือสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นผู้บันทึกข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลทุก
ปีงบประมาณ Data On Web เป็นการรายงานข้อมูลจานวนนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียนผ่านเว็บไซต์ของ สพฐ.
www.obec.go.th ซึ่งกาหนดรายงานข้อมูลเป็นระยะ ได้แก่ ครั้งที่ 1 ข้อมูล ณ วันที่ 16 พฤษภาคม ครั้ง ที่ 2 ข้อมูล
ณ วันที่ 10 มิถุนายน และอัพเดตข้อมูลในทุกวันที่ 10 ของเดือน P-OBEC เป็นโปรแกรมเพื่อบันทึก ประมวลผล และ
ร า ย ง า น ข้ อ มู ล เ กี่ ย ว กั บ บุ ค ล า ก ร ใ น ส า นั ก ง า น เ ข ต พื้ น ที่ ก า ร ศึ ก ษ า ก ลุ่ ม บ ริ ห า ร ง า น บุ ค ค ล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาเป็นผู้บันทึกข้อมูล ระบบสารสนเทศทางภูมิศาสตร์(GIS) เป็นระบบที่นาเอาระบบแผนที่
กราฟิก (Geographic) มา ทางานร่วมกับฐานข้อมูล (Database) ที่มีความสามารถในการจัดเก็บ แก้ไข ปรับปรุง
สืบค้น จัดการ วิเคราะห์ แสดงผลและรายงานผลข้อมูลเชิงพื้นที่ด้วยระบบคอมพิวเตอร์โดยอาศัยความสัมพันธ์ทาง
ภูมิศาสตร์เป็นตัว เชื่อมโยงความสัมพันธ์กับข้อมูลอื่น ๆ
เนื่องจากการบริหารงานของสถานศึกษาจะเกี่ยวข้องกับบุคลากรในสถานศึกษาทุกคน ผู้บริหารใน ฐานะผู้นา
จึงจาเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจหลักในการบริหารและใช้ข้อมูลสารสนเทศ และมีทักษะในการ เข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ
เหล่านี้ได้ด้วยตนเอง ฉะนั้นบทบาทที่สาคัญในการบริหารงานข้อมูลสารสนเทศของผู้บริหาร สามารถสรุปได้ดังนี้
1) คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถในด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ ให้มี
หน้าที่จัดทาข้อมูลตามระบบการใช้โปรแกรมข้อมูลสารสนเทศ ให้เข้ารับการอบรมในโปรแกรมต่าง ๆ ที่ หน่วยงานต้น
สังกัดจัดขึ้น บุคลากรในด้านนี้จะต้องเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบ และมีความตั้งใจในการปฏิบัติ หน้าที่
2) ผู้บริหารจะต้องมีระบบติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดาเนินการกรอก
ข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน
3) ผู้บริหารควรให้การสนับสนุน บุคลากรในสถานศึกษาให้ได้รับการอบรม พัฒนาทักษะด้านการใช้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีข้อมูลสารสนเทศ ในด้านต่าง ๆ อย่างต่อเนื่อง
4) ผู้บริหารมีบทบาทในการตรวจสอบความถูกต้อง สมบูรณ์ของข้อมูลสารสนเทศที่ทางสถานศึกษา ได้
จัดทาขึ้นก่อนนาไปใช้เพื่อให้เกิดผลดีต่อภาพพจน์ของสถานศึกษา
5) ผู้บริหารควรสนับสนุนให้บุคลากรในสถานศึกษาทุกคนมีความรู้และสามารถสืบค้นข้อมูล สารสนเทศที่
ทางสถานศึกษาจั ดทาขึ้น ได้ด้ว ยตนเอง โดยมีการจัดทาห้ องปฏิบัติการคอมพิว เตอร์ไว้ให้ บริการ และให้ ผู้ ที่เป็น
เจ้าหน้าที่จัดทาข้อมูลสารสนเทศในด้านต่าง ๆ เป็นผู้แนะนาขั้นตอนการสืบค้นข้อมูลสารสนเทศ การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างข้อมูลสารสนเทศของสถานศึกษา ที่
เกิดจากการปฏิบัติงานตามภาระหน้าที่ความ รับผิดชอบของครูบุคลากรในสถานศึกษาและผู้ที่เกี่ยวข้อง อันส่งผลต่อ
คุณภาพผู้เรียน ในการประเมินคุณภาพ ผู้เรียนเพื่อจัดทาข้อมูลสารสนเทศนั้น สถานศึกษาต้องประเมินจากผลการ
เรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา ผล การดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีและผลการดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามนโยบายพิเศษ จะได้ ข้อมูลสารสนเทศที่สมบูรณ์พร้อมนาไปใช้ในการเขียนรายงานและเป็นข้อมูลสาหรับ
วางแผนพัฒนาในปีต่อไป ลักษณะหรือรูปแบบการจัดเก็บ อาจจาแนกเป็น 3 ลักษณะ ได้แก่
(1) ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
(2) ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษา
(3) ข้อมูลสารสนเทศที่เกิดจากการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปี นอกจากนี้สถานศึกษา
ควรจัดเก็บข้อมูลสารสนเทศย้อนหลังอย่างน้อย 3 ปี เพื่อประโยชน์ในการ พัฒนาคุณภาพสถานศึกษา และเตรียม
ความพร้อมในการรองรับการประเมินคุณภาพภายนอก ซึ่งควรจัดเก็บ ผลการดาเนินงานของสถานศึกษาให้ครอบคลุม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา ดังนี้
1. ผลการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา (ผลจาก SAR ของสถานศึกษาย้อนหลัง)
2. ผลการดาเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจาปีย้อนหลัง
3. ผลการจัดการเรียนรู้ตามหลักสูตรสถานศึกษาย้อนหลัง

คู่มือปฏิบัติงานการให้บริการ
ผู้มาติดต่องานผูอ้ านวยการ

สานักงานเลขานุการ
โรงเรียนสตรีสริ ิเกศ อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คู่มือปฏิบัติงาน การให้บริการผู้มาติดต่องานผู้อานวยการ
สานักงานเลขานุการ

โรงเรียนสตรีสริ ิเกศ

อาเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
คู่มือปฏิบัติงาน การให้บริการผู้มาติดต่องานของผู้อานวยการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เล่มนี้จัดทาขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้งานเลขานุการผู้อานวยการ โรงเรียนสตรีสิริเกส มีคู่มือที่สามารถใช้เป็นเอกสารอ้างอิงในการ
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานเดียวกัน การสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในด้านการต้อนรับผู้มาติดต่อ
ถือว่าเป็น หัวใจสาคัญ ซึ่งผลตอบรับในการต้อนรับ การบริการที่ดีไม่เพียงแต่การได้รับคาชื่นชมในการให้บริการที่ดี
ของงานเลขานุการผู้บริหาร แต่ยังส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรียนสตรีสิริเกศ การต้อนรับผู้มาติดต่องานของ
ผู้อานวยการ ผู้จัดทาหวังว่า คู่มือการให้บริการผู้มาติดต่องานของผู้อานวยการ โรงเรียนสตรีสิริเกศ เล่มนี้จะเป็น
ประโยชน์ และเป็นแนวทางในการถือปฏิบัติของงานเลขานุการผู้บริหาร และผู้ที่สนใจสามารถ นาไปใช้ปฏิบัติได้

ความหมายของเลขานุการ
คาว่าเลขานุการ ในความหมายหรือนิยามตามความเข้าใจของคนทั่วๆไปไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ
หรือภาคเอกชนจะหมายถึง บุคคลใดบุคคลหนึ่งที่ใกล้ชิด ทาหน้าที่สารพัดอานวยความสะดวกพร้อม
ประสานงานและติดต่อสื่อสารภายในองค์กรทั้งยังทาภารกิจต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ผู้บังคับบัญชาหรื อ
นายจ้าง แต่ในความหมายตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. 2542 ให้ความหมายไว้ว่า
เลขานุการ คือ ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับหนังสือหรืออื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง ส่วนในมาตรฐานอาชีพ
ของกรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงานให้คานิยามของอาชีพเลขานุการไว้ว่า เป็นผู้ที่ทาหน้าที่อานวย
ความสะดวกให้แก่ผู้บริหารขององค์กรในการบริหารจัดการงานขององค์กรให้บรรลุผลสาเร็จตามนโยบาย
และเป้าหมายขององค์กร ตลอดจนช่วยแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการบริหารจัดการให้เป็นไปด้วยความ
ราบรื่น และรวดเร็ว
เลขานุการในภาษาอังกฤษ คือ Secretary เป็นศัพท์มาจากภาษาลาตินว่า “Secretum” แปลว่า
“Secret” ซึ่งแปลเป็นภาษาไทย คือ “ความลับ” ผู้ที่ทางานในตาแหน่งเลขานุการ ก็คือผู้ที่รู้ความลับของ
ผู้บังคับบัญชาหรือนายจ้าง งานเลขานุการเป็นงานสาคัญ ผู้เป็นเลขานุการต้องเป็นผู้รอบคอบเป็นผู้ที่ไว้เนื้ อ
เชื่อใจได้และเหมาะสมกับตาแหน่ง ดังนั้นในทางปฏิบัติแล้ว งานเลขานุการ ควรเป็นผู้ที่มีความสามารถใน
ทักษะทุกๆเรื่องของสานักงาน เป็นงานที่ต้องรับผิดชอบขึ้นตรงต่อผู้บริหาร มีความรับผิดชอบในงานที่ทาอยู่
โดยไม่ต้องมีการควบคุมหรือสั่งการ เลขานุการที่ดีมีส่วนช่วยให้ผู้บริหารมีประสิทธิภาพในการทางานเพิ่มขึ้น
ทั้งยังสามารถใช้ความคิดพิจารณาตัดสินใจในขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประเภทของเลขานุการ
ประเภทของเลขานุการมีการแบ่งหลายรูปแบบ ในที่นี้จะแบ่งเพียง 2 ประเภท หลักๆ ดังนี้
1. เลขานุการส่วนตัว/ส่วนบุคคล ( Private or Personal Secretary) ม ีความหมายคือเพียง
แค่ชื่อของตาแหน่งก็สามารถเข้าใจได้อยู่แล้วเนื่องจากเป็นการทางานให้นายจ้างหรือผู้บังคับบัญชาโดยตรง
เฉพาะคนคนเดียวเท่านั้น
2. เลขานุการสานักงาน (Office Secretary) มีความหมายคือ เป็นเลขานุการให้กับส่วนรวม
โดยมิได้เป็นเลขานุการของคนใดคนหนึ่งโดยตรง
บทบาทของเลขานุการ
เลขานุการจะปรากฏอยู่ในหน่วยงานของทุกองค์กร บางแห่งมีการกาหนดชื่อตาแหน่งไว้
โดยเฉพาะ เช่น ในภาคเอกชนจะมีตาแหน่งเลขานุการประธานบริษัท เลขานุการผู้จัดการกรรมการบริหาร
เลขานุการฝ่ายจัดซื้อ ฯลฯ เป็นต้น ในภาคราชการบางแห่งตาแหน่งเลขานุการอาจเรียกว่าเลขาธิการ
ตัวอย่างเช่น เลขาธิการคณะรัฐมนตรี เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เลขาธิการวุฒิสภา เลขานุการ

บทบาทหน้าที่ความรับผิดชอบของตาแหน่ง (เลขานุการผู้บริหาร)
เลขานุการผู้บริหาร มีขอบเขตของภาระงานค่อนข้างกว้างเกี่ยวกับด้านเลขานุการผู้บริหาร ประกอบด้วย
การประสานงาน และการบริการ สารบรรณ และการตรวจสอบเอกสาร การนัดหมาย การประชุม การเงิน และ
การพัสดุ
การจัดเก็บข้อมูลในการลงพื้นที่เพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของผู้บริหาร และผลงานเชิงพัฒนา รวมถึง
การวิเคราะห์ระบบการจัดการประสานงานและการบริการ การติดตามงานที่สามารถนามาใช้ในงานสนับสนุน
นโยบายผู้บริหาร ซึ่งการดาเนินการต้องมีการวิเคราะห์รายละเอียดของข้อมูลแต่ละภาระงานให้มีความถูกต้อง
ชัดเจน แม่นยาซึ่งมีความรับผิดชอบงานตั้งแต่เริ่มกระบวนงานจนสิ้นสุดกระบวนงาน มีการพัฒนาระบบงาน
เลขานุการผู้บริหารงาน เพื่อสนับสนุนนโยบายผู้บริหาร ให้สอดคล้องกับนโยบายวิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์
และวัฒนธรรมองค์กรโรงเรียน
ภาระงานหน้าที่ความรับผิดชอบ
ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการประสานงานและการบริการ สารบรรณและการ
ตรวจสอบเอกสาร การนัดหมาย การประชุม และการเงิน และการพัสดุ โดยมีแผนงานการบริหารจัดการในการ
สร้างระบบการบริหารงานทั่วไปเกี่ยวกับด้านเลขานุการผู้บริหาร ซึ่งมีลักษณะงาน วิธีการที่ปฏิบัติ การวางแผนงาน
การให้บริการและการประสานข้อมูลในการดาเนินการ ดังนี้
1) การประสานงานและการบริการ ซึ่งหมายถึงการจัดระเบียบวิธีการท างานเพื่อให้ เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่าง ๆ ร่วมมือ
ปฏิบัติงานเป็นหนึ่งเดียวกัน ท างานไม่ซ้าซ้อน เกิดการบริการที่ดีตอบสนองต่อความต้องการของผู้รับบริการเพื่อให้
ภาระงานเป็นไปอย่างราบรื่นสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และนโยบายของผู้บริหาร และเพื่อให้ผู้มาติดต่อราชการทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยมีความพึงพอใจโดยมีลักษณะ
งานและวิธีการดาเนินงานดังนี้
1.1) การติดต่องานภายในโรงเรียน ได้แก่ ผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และหน่วยงานภายใน
1) การตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูล เช่น ผู้มาติดต่อด้วยตนเองหรือการติดต่อผ่านช่องทาง E-mail
Facebook โทรศัพท์ และ Application ในการสื่อสารอื่น ๆ อาทิ Line Messenger พร้อมรายงานข้อมูลผู้มา
ติดต่อราชการให้ผู้บริหารทราบ และกาหนดการเพิ่มเติม เพื่อพิจารณาสั่งการ
2) เมื่อผู้บริหารสั่งการให้เลขานุการ ติดตามงานหรือเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบวันเวลาเข้าติดต่อ
ราชการกับผู้บริหาร เลขานุการต้องพิจารณาว่างานที่สั่งการมีความเร่งด่วนมากน้อยเพียงใด มีเวลาจากัดหรือไม่
หากไม่เร่งด่วนเลขานุการจะประสานงานทางApplicationก่อน งานที่เร่งด่วนต้องประสานงานกับหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องทางโทรศัพท์ หรือต้องประสานงานด้วยตนเองในทันที
3) กรณีผู้บริหารไม่อยู่ที่สานักงาน หากมีบุคลากรหรือนักศึกษาประสงค์จะเข้ามาพบผู้บริหาร เลขานุการ
ต้องกล่าวคาทักทายด้วยคาสุภาพ ด้วยใบหน้าที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจให้บริการ และสอบถามว่ามีอะไรให้ช่วยเหลือ

หรือไม่ พร้อมทั้งให้คาแนะนาในส่วนที่เกี่ยวข้องก่อนในเบื้องต้น หากเป็นเรื่องที่เลขานุการไม่สามารถให้คาตอบได้
และผู้บริหารไม่อยู่สานักงาน เลขานุการต้องขอเบอร์โทรศัพท์เพื่อติดต่อภายหลังและมีกาหนดเวลาที่ชัดเจนในการ
ประสานงานกลับไปเพื่อนัดหมายให้บุคลากร หรือนักศึกษาได้เข้าพบผู้บริหารตามความประสงค์
4) ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในมหาวิทยาลัยด้วยวิธีการโทรศัพท์ จดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail)
แอพพลิเคชั่นไลน์ (Appication Line) เพื่อช่วยในการประสานงานที่รวดเร็วยิ่งขึ้น
5) รับโทรศัพท์และติดต่อประสานงาน กับผู้ที่มาติดต่องานของผู้บริหาร
6) การบริการในจัดเตรียมของที่ระลึกกรณีที่ผู้บริหารไปศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้หรือในวาระโอกาสต่าง ๆ
ตามที่ได้รับการสั่งการ
7) ประสานงานในการขอใช้ห้องประชุม กรณีที่ห้องประชุมฝ่ายไม่ว่าง ตลอดจนการดูแลอาหารว่างและ
เครื่องดื่มสาหรับผู้มาติดต่องานของผู้บริหาร
8) การให้บริการอาหารว่าง และเครื่องดื่มสาหรับผู้บริหารและผู้มาติดต่องาน
9) สรุปผลการประสานงานและการบริการผู้มาติดต่อราชการให้ผู้บริหารทราบ และจัดทาฐานข้อมูล
ประกอบการเบิกจ่ายค่าอาหารว่างเครื่องดื่ม และของที่ระลึก
10) การให้บริการกิจกรรมของโรงเรียน เช่น ทาหน้าที่ต้อนรับอาคันตุกะผู้บริหาร
1.2) การติดต่องานภายนอกโรงเรียน ได้แก่ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนทั้งในและต่างประเทศ
1) การประสานงานโดยรับโทรศัพท์จากหน่วยงานภายนอก เพื่อขออนุญาตเข้าพบผู้บริหาร เลขานุการต้อง
สอบถามถึงเรื่องที่ประสงค์จะเข้าพบ และให้ข้อเสนอแนะในการท าหนังสือเข้ามาก่อนโดยให้ส่งหนังสือมาทาง
โทรสารหรือเป็นจดหมายอิเลคทรอนิกส์ (E-mail) เลขานุการจะได้นาเสนอคู่มือปฏิบัติงาน เทคนิคการการต้อนรับ
ผู้มาติดต่องานผู้บริหาร เพื่อพิจารณาตัดสินใจในเรื่อง นั้น ๆ พร้อมทั้งการจัดเตรียมข้อมูลหรือประสานผู้ที่เกี่ยวข้อง
ให้รับทราบ โดยเลขานุการต้องขอทราบชื่อ สกุล หมายเลขโทรศัพท์ของผู้ประสานงานของหน่วยงานนั้น ๆ ด้วย
2) กรณีผู้บริหารเดินทางไปราชการเลขานุการ ต้องประสานงานต่าง ๆ เช่น เรื่องที่พักบัตรโดยเครื่องบิน
ยานพาหนะรับส่ง และหลักฐานการจ่ายเงินต่าง ๆ
ก. การสารองตั๋วเครื่องบิน
1) แจ้งความต้องการการเดินทางด้วยเครื่องบินพร้อมกาหนดการไป-กลับ
2) ประสานทางโทรศัพท์สารองตั๋วเครื่องบินกับตัวแทนจาหน่ายตั๋ว
3) ประสานให้ตัวแทนจาหน่ายตั๋ว นาส่งตั๋วตามที่เลขานุการกาหนดไว้โดยให้ทันเวลา
ข. การติดต่อห้องพัก
1) โทรศัพท์จองห้องพัก แจ้งกาหนดการเข้า-ออก พร้อมความต้องการบริการเสริมต่าง ๆ
2) ประสานงานเกี่ยวกับการชาระเงินค่าห้องพักและรายละเอียดเกี่ยวกับการออกใบเสร็จ

3) ประสานงานกับหน่วยงานภายนอก กรณีทผี่ ู้บริหารประสงค์จะขอเข้าพบ นัดหมายเวลาและสถานที่ให้
ชัดเจนพร้อมทาข้อมูลประกอบเสนอต่อผู้บริหาร
1.3) การต้อนรับ มีลักษณะงานและวิธีการดาเนินงานดังนี้
1) แสดงอัธยาศัยอันดี
2) แสดงความเอาใจใส่
3) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โดยการกล่าวทักทายเพื่อช่วยให้ผู้มาติดต่อรู้สึกสบายใจและจะทาให้ทราบถึงของผู้มา
ติดต่อด้วย เมื่อทราบแล้วก็จะสามารถให้คาแนะนาหรือดาเนินการตามความประสงค์ของผู้มาติดต่อได้
2. สารบรรณและการตรวจสอบเอกสาร มีลักษณะงานและวิธีการดาเนินงานดังนี้
2.1) สารบรรณ
ก. การจัดทาหนังสือราชการ ซึ่งหมายถึงการรับ-ส่งหนังสือ ร่างโต้ตอบหนังสือ เพื่อใช้ในการโต้ตอบทางราชการ
โดยในส่วนของฝ่ายโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งแวดล้อมมีสถิติการรับและส่งหนังสือราชการภายนอก
ข. การรับหนังสือ โดยมีหนังสือที่ได้รับเข้าฝ่ายโครงสร้างพื้นฐาน จะดาเนินการดังนี้
1) จัดลาดับความสาคัญและความเร่งด่วนของหนังสือเพื่อดาเนินการก่อนหลังตรวจ
เอกสารหากไม่ถูกต้องจะติดต่อหน่วยงานเจ้าของเรื่องหรือหน่วยงานที่ออกหนังสือเพื่อดาเนินการให้
ถูกต้องหรือบันทึกข้อบกพร่องไว้เป็นหลักฐานแล้วจึงดาเนินการเรื่องนัน้ ต่อไป
2) ประทับตรารับหนังสือที่มุมบนด้านขวา ของหนังสือ โดยกรอกรายละเอียดดังนี้
2.1) เลขรับ ให้ลงเลขที่รับตามเลขที่รับในทะเบียน
2.2) วันที่ ให้ลงวันเดือนปีที่รับหนังสือ
2.3) เวลา ให้ลงเวลาที่รับหนังสือ
3) ลงทะเบียนหนังสือรับในระบบ รับ-ส่ง จากงานสารบรรณ มีการแยก รับ – ส่ง หนังสือ เข้า – ออก เป็นฝ่าย
ต่าง ๆ ทะเบียนหนังสือรับ วันที่ เดือน พ.ศ. ให้ลงวันเดือนปีที่ลงทะเบียน
3.1) เลือกประเภทหนังสือเป็นหนังสือทั่วไป
3.2) ที่ ให้ลงเลขที่ของหนังสือที่รับเข้ามา
3.3) ลงวันที่ ให้ลงวันเดือนปีของหนังสือที่รับเข้ามา
3.4) จากนั้นให้ลงตาแหน่งเจ้าของหนังสือหรือชื่อส่วนราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีตาแหน่ง
3.5) ถึง ให้ลงตาแหน่งของผู้ที่หนังสือนั้นมีถึงหรือชื่อส่วน ราชการหรือชื่อบุคคลในกรณีที่ไม่มีตาแหน่ง
3.6) เรื่อง ให้ลงชื่อเรื่องของหนังสือฉบับนั้นในกรณีที่ไม่มีชื่อ เรื่องให้ลงสรุปเรื่องย่อ
3.7) การบันทึกคาสั่งการของผู้บริหารในผลการปฏิบัติที่เกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น ๆ
3.8) ระบุเจ้าของเรื่องเพื่อให้สามารถสืบค้นภายหลังได้เร็วขึ้น

4) จัดแยกหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้วสแกนเอกสารเก็บในฐานข้อมูลก่อนส่งให้บุคคลและหรือหน่วยงานที่
เกี่ยวข้องเพื่อดาเนินการต่อไป
5) การส่งหนังสือที่ลงทะเบียนรับแล้ว ไปให้ให้บุคคลและหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยใช้สมุดรับ -ส่งหนังสือ (ใน
กรณีเป็นเอกสาร “ลับ”)
6) เรื่อง ให้ระบุเรื่องที่ส่ง
7) การปฏิบัติ ให้ระบุการดาเนินการเกี่ยวกับหนังสือฉบับนั้น ๆ
8) เจ้าของเรื่อง ให้ระบุชื่อเจ้าของเรื่อง
ง. การเก็บรักษา จะเก็บระหว่างปฏิบัติงาน และเก็บเมื่อปฏิบัติงานเสร็จแล้ว และเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ
โดยดาเนินการ ดังนี้
1) การเก็บระหว่างปฏิบัติ เป็นการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติยังไม่เสร็จให้อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าของเรื่องโดยให้
กาหนดวิธีการเก็บให้เหมาะสมตามขั้นตอนของการปฏิบัติงาน เช่น เรื่องที่จะต้องดาเนินการด่วนที่สุดจะเก็บไว้ใน
ตะเกรงเอกสารรอดาเนินการชั้นบนสุด
2) การเก็บเมื่อปฏิบัติเสร็จแล้ว เป็นการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้วและไม่มีอะไรที่จะต้องปฏิบัติ
ต่อไปอีกจะรวบรวมโดยแยกประเภทของเอกสารแล้วเก็บรวบรวมไว้ในตู้เอกสารภายในห้องเก็บเอกสาร
3) การเก็บไว้เพื่อใช้ในการตรวจสอบ เป็นการเก็บหนังสือที่ปฏิบัติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่จาเป็นจะต้องใช้ในการ
ตรวจสอบเป็นประจาโดยจะดาเนินการเก็บไว้ในใส่แฟ้มที่ได้แยกประเภทไว้ เช่น เอกสารเบิกจ่าย เอกสาร
ประชาสัมพันธ์ เอกสารประชุม เป็นต้น
2.2) การตรวจสอบเอกสาร มีลักษณะงานและวิธีการดาเนินงานดังนี้
ก. ตรวจสอบกลั่นกรองเอกสารต่าง ๆ เรียบร้อยก่อน คือการลงทะเบียนรับเอกสารนั้น ๆ
2) วิเคราะห์รายละเอียดให้ทราบว่าเป็นเรื่องอะไร จากใคร และมีประเด็นสาคัญ
อย่างไร หากมีประเด็นที่ยังมีข้อสงสัย ควรสอบถามหรือจัดหาข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อเป็นการเตรียมพร้อม
เมื่อผู้บริหาร จะได้ชี้แจงได้ถูกต้อง หรือมีข้อมูลประกอบเพื่อนาเสนอ
3) ในกรณีที่เอกสารนั้นเป็นเรื่องเกี่ยวกับการนัดหมาย เช่น กาหนดนัดประชุม กาหนดงานพิธี หรือนัดหมาย
อื่น ๆ ให้บันทึกข้อมูลนั้นในปฏิทินนัดหมาย ด้วยระบบ Google Calendar เพื่ออานวยความสะดวกในการให้
ข้อมูล เมื่อมีผู้ติดต่อ หรือผู้บังคับบัญชาสอบถาม
4) กรณีเป็นจดหมายถึงผู้บริหาร ให้เปิดซองจดหมายและลงรับตามระเบียบสารบรรณ หากเป็นจดหมาย
ส่วนตัวที่ระบุเพียงชื่อไม่ได้ระบุตาแหน่ง ให้แยกและนาส่งโดยไม่เปิดซองจดหมาย
5) กรณีเป็นเอกสารลับ จะต้องดาเนินการด้วยความระมัดระวัง และเก็บรักษาความลับตามระเบียบว่าด้วย
การรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติมอย่างเคร่งครัด มิควรแพร่งพรายให้บุคคลอื่น
ทราบ

ข. การรับคาสั่งโดยตรงจากผู้บริหาร
1) เตรียมกระดาษ ดินสอหรือปากกา หรืออุปกรณ์อื่นใด ที่สามารถบันทึกสาระสาคัญของคาสั่งได้
2) ยืนรอรับคาสั่งจากผู้บังคับบัญชาด้วยท่าทีสุภาพ หรือนั่งตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชา และเตรียมพร้อมที่จะ
บันทึกคาสั่ง
3) บันทึกรายละเอียดของคาสั่งให้ครบถ้วน และไม่ควรขัดจังหวะของผู้บริหารขณะสั่งข้อความ เพราะจะทาให้
ข้อความเกิดข้อผิดพลาดได้ เมื่อผู้บริหารสั่งข้อความเสร็จแล้ว หากไม่เข้าใจประเด็นใดให้สอบถามทันที และกรณีที่
สามารถดาเนินการได้ ควรทบทวนคาสั่งนั้นโดยย่อ
4) กรณีเป็นงานที่ต้องใช้เวลาปฏิบัติพอสมควร ควรสอบถามผู้บังคับบัญชา ถึงกาหนดเวลาของงานด้วย เช่น
อย่างช้าที่สุดภายในวันเวลาใด เป็นต้น
5) กรณีมีอุปสรรคหรือเหตุการณ์เปลี่ยนแปลง ซึ่งมีผลกระทบต่อคาสั่งของผู้บริหาร ควรรีบปรึกษาหารือ
ผู้บริหาร เพื่อขอรับทราบคาสั่งใหม่ หรือการเปลี่ยนแปลงคาสั่งบางส่วนกรณีไม่อาจจะปรึกษาได้ทันท่วงที และเป็น
กรณีรีบด่วนไม่อาจรอคาสั่งใหม่ได้ เช่น ผู้บริหารกาลังประชุมเรื่องสาคัญ เป็นต้น ให้ตัดสินใจดาเนินการให้ตรงตาม
วัตถุประสงค์ของผู้บริหารมากที่สุด แล้วรายงานให้ผู้บริหารทราบโดยเร็ว
ค. การรับคาสั่งจากบันทึกสั่งงานของผู้บริหาร การรับคาสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจะปรากฏในส่วนงานที่เป็นหนังสือ
ราชการ หรือจากทางโทรสาร หรือจากทางแอพพลิเคชั่นไลน์ (Application line)
1) อ่าน และทาความเข้าใจในคาสั่งนั้น หากไม่เข้าใจต้องสอบถามเพื่อให้เกิดความชัดเจน จะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง
เหมาะสมต่อไป
2) กล้าถามในสิ่งที่สมควรจะถาม ไม่ถามพร่าเพรื่อ กรณีเป็นเรื่องที่ต้องตัดสินใจเอง ไม่ควรสอบถามผู้บริหารอีก
ครั้ง
3) ปฏิบัติตามคาสั่งนั้นอย่างเคร่งครัด หากมีการเปลี่ยนแปลงในเรื่องใด ๆ ทาให้ไม่สามารถปฏิบัติตามคาสั่งที่
เป็นลายลักษณ์อักษรได้ ต้องแจ้งผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อแก้ไขคาสั่งที่เป็นลายลักษณ์อักษรนั้น หรือออกคาสั่งเป็น
ลายลักษณ์อักษรใหม่
ง. วิธีปฏิบัติในการรับคาสั่งทางโทรศัพท์จากผู้บริหาร
1) จัดเตรียมกระดาษ ดินสอหรือปากกาวางไว้ใกล้โทรศัพท์เสมอ ควรมีการจด
บันทึกคาสั่งเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่อาจจะเกิดขึ้น
2) ตั้งใจฟังรายละเอียดของคาสั่ง บันทึกรายละเอียดของคาสั่งให้ครบถ้วนหลังจากผู้บังคับบัญชาสั่งงาน
เรียบร้อยแล้วให้ทวนคาสั่งนั้นโดยสรุปให้ผู้บังคับบัญชาทราบอีกครั้ง เพื่อยืนยันความถูกต้อง
3) ปฏิบัติตามคาสั่งนั้น และจัดทากระดาษบันทึกการรับคาสั่งทางโทรศัพท์ โดยระบุ วันที่ เวลา เรื่อง และ
รายละเอียด เพื่อประโยชน์ในการติดตามเรื่องราวในภายหลัง
จ. วิธีปฏิบัติในการติดต่อทางโทรศัพท์

1) ควรมีมารยาทในการใช้โทรศัพท์หากต่อผิด ควรกล่าวคาขอโทษ ไม่ควรวางสายโทรศัพท์ ควรเลือกเวลา
ติดต่อทางโทรศัพท์ที่เหมาะสม ไม่ควรพูดโทรศัพท์นานเกินไป ไม่ควรรับโทรศัพท์แล้ววางสาย โดยไม่กล่าวอะไรเลย
ไม่ควรหัวเราะหรือพูดล้อเล่นกับคนใกล้เคียงขณะโทรศัพท์อยู่ไม่ควรขบเคี้ยวขนมหรืออาหาร ไม่ควรใช้วาจาไม่
สุภาพ หรือพูดไม่มีหางเสียง
2) การรับโทรศัพท์ไม่ควรให้เสียงเรียกเข้าเกิน 2 ครั้ง เมื่อรับสายแล้วให้กล่าวคาทักทาย และแจ้งสถานที่อยู่ของ
ผู้รับเพื่อให้ผู้ติดต่อมา มีความมั่นใจว่าเป็นสถานที่ที่ต้องการจะติดต่อด้วยใช้น้าเสียงสุภาพ นุ่มนวล ชัดเจน และใช้
ถ้อยคาที่เหมาะสม
3) กรณีเป็นการรับสายที่ต้องการติดต่อกับผู้บริหารโดยตรง (กรณีที่ผู้บริหารอยู่และไม่มีคาสั่งที่ประสงค์จะไม่รับ
โทรศัพท์) ควรกล่าวคาขอโทษ เพื่อขอทราบถึงชื่อและสถานที่ ของผู้ติดต่องาน
4) กรณีการรับโทรศัพท์ในกรณีที่ผู้บริหารไม่อยู่ ต้องแจ้งให้ผู้ติดต่อทราบทันทีว่าผู้บริหารไม่อยู่ และควรจะบอก
ถึงสถานที่อยู่ของท่านในขณะนั้น (ถ้าพิจารณาแล้วไม่เป็นความลับ) รวมทั้งบอกกาหนดเวลากลับเข้ามายังที่
ทางานด้วย จะต้องแจ้งให้ผู้ติดต่อทราบว่า ฝ่ายยินดีและเต็มใจให้บริการ เพื่อให้ผู้ที่ติดต่อเข้ามาเกิดความรู้สึกที่ดี
และรู้สึกว่าไม่เสียเวลาเปล่า
5) กรณีที่ผู้ติดต่อมา ต้องการให้ผู้บริหารติดต่อกลับ เราจะต้องบันทึกชื่อ สถานที่ติดต่อ หมายเลขโทรศัพท์
ตลอดจนเรื่องที่ติดต่อไว้ รวมทั้งกาหนดเวลาที่ประสงค์จะให้ติดต่อกลับ
6) การจบการสนทนาทางโทรศัพท์ ควรจบด้วยคาพูดที่สุภาพ พร้อมทั้งคากล่าวลา “ขอบคุณและยินดีให้บริการ
ค่ะ” รอให้ปลายสายวางสายโทรศัพท์ก่อน แล้วเลขานุการจึงวาง สายตามและจัดสายโทรศัพท์ให้เข้าที่เรียบร้อย
3. การนัดหมาย มีลักษณะงานและวิธีการดาเนินงานดังนี้
1) จดบันทึกการนัดหมายไว้ทุกครั้ง
2) การรับนัดหมายจากบุคคลภายนอก ต้องขอทราบรายละเอียด ชื่อ - สกุล เรื่องที่นัดหมาย วันเวลาที่ขอนัด
หมาย รวมถึงสถานที่ติดต่อกลับและหมายเลขโทรศัพท์ด้วย
3) การขอนัดหมายให้ผู้บริหารพบบุคคลภายนอก ต้องขอคาปรึกษาจากผู้บริหารและจัด
กาหนดวันเวลาที่สะดวกในการขอนัดหมาย อย่างน้อย 2 ช่วงเวลา ซึ่งอาจจะระบุเวลาแน่นอน หรือ
ช่วงเวลา เพื่อให้บุคคลนั้นเลือกเวลาได้สะดวกขึ้น
4) กรณีที่มีบุคคลมาติดต่อโดยมิได้นัดหมาย จะต้องสอบถามก่อนว่า ได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าหรือไม่
4.1) กรณีที่ไม่ได้มีการนัดหมายไว้และผู้บริหารอยู่ในสานักงาน จะต้องตัดสินใจในเบื้องต้นว่าควรจะให้พบ
ผู้บริหารหรือไม่
4.2) กรณีที่ไม่ได้มีการนัดหมายไว้ และผู้บริหารไม่อยู่ในสานักงาน ควรขอทราบ ชื่อ-สกุล หมายเลขโทรศัพท์
และเรื่องที่ขอเข้าพบ พร้อมทั้งบันทึก เรียนให้ผู้บริหารทราบในภายหลัง
5) กรณีที่ได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า จะต้องเข้าพบตามเวลา หรือก่อนเวลาหากผู้บริหาร

สะดวกและไม่มีภารกิจอื่น และควรทักทาย โดยการเอ่ยนามของผู้ที่มาติดต่อราชการ จะทาให้ผู้มาติดต่อ
รู้สึกว่า ได้รับความสนใจและเอาใจใส่ ทาให้เกิดความประทับใจต่อการต้อนรับของเลขานุการ
6) การเรียนให้ผู้บริหารทราบถึงกาหนดนัดหมาย หากผู้บริหารอยู่เพียงลาพัง อาจเรียนโดยตรงด้วยวาจา แต่หาก
ท่านกาลังมีแขกหรือกาลังประชุม ให้ใช้วิธีการเขียนโน้ตสั้นๆ นาเรียน หรืออาจแนบนามบัตรของผู้ขอเข้าพบไป
ด้วยก็ได้
7) กรณีที่ผู้นัดหมายไว้หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพบ ใช้เวลาเกินที่นัดหมายหรือเวลาที่
สมควรมากเกินไป และผู้บริหารมีภารกิจที่จะต้องทาอย่างอื่นต่อ ควรโทรศัพท์หรือเขียนบันทึกสั้น เรียนให้
ผู้บริหารทราบถึงกาหนดการต่อไป
8) จัดทากาหนดการให้กับผู้บริหาร ลงกาหนดการนัดหมายใน ปฏิทินกาหนดการ Google calendar พร้อมทั้ง
แนบหนังสือที่เกี่ยวข้องเชิญประชุมต่าง ๆ ไว้ในกาหนด การประจาวันของผู้บริหารนั้น เป็นต้น นอกจากนี้ยังมีการ
สแกนเอกสารประกอบการประชุมและอัพโหลดลงในปฏิทินกาหนดการ
เพื่อเป็นข้อมูลให้ผู้บริหารประกอบการพิจารณาในการประชุม
4. ด้านการประชุม มีลักษณะงานและวิธีการดาเนินงานดังนี้
4.1) การประชุมคณะกรรมการต่าง ๆ และการประชุมต่าง ๆ
ก. การเตรียมการก่อนการประชุม
1) หารือกับประธานเพื่อกาหนดวาระในการประชุม โดยกาหนดวันเวลาประชุม
2) ตรวจสอบจานวนผู้เข้าประชุม
3) จองห้องประชุม อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์รวมทั้งเครื่องดื่มและอาหารว่าง
4) เชิญประชุม โดยการทาหนังสือเชิญ
5) จัดเตรียมใบลงทะเบียนและใบเซ็นชื่อรับเงินค่าเบี้ยประชุม และเอกสารค่าเดินทางไปราชการ พร้อมยืมเงินเพื่อ
สารองจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเดินทางไปราชการ
ข. การเตรียมเนื้อหาการประชุม
1) สอบถามประธาน เพื่อกาหนดเนื้อหาที่จาเป็นของแต่ละวาระ
2) รวบรวมเนื้อหาตามวาระ
3) จัดทาสาเนาเอกสารตามจานวนคณะกรรมการ
4) เสนอเอกสารการประชุมให้ประธานพิจารณา
ค. การดาเนินการประชุม
1) การตรวจสอบความพร้อมก่อนการประชุม เช่น ห้องประชุม อุปกรณ์
โสตทัศนูปกรณ์ เอกสารประกอบการประชุม อาหารและเครื่องดื่ม
2) การเตรียมไฟล์ข้อมูลสาหรับบันทึกการประชุม

3) ดาเนินการประชุมตามวาระ
(4) บันทึกการประชุมตามประเด็น และเนื้อหา
(5) สรุปการประชุม
ง. การจัดทารายงานการประชุม
1) นาไฟล์บันทึกการประชุมมาเพิ่มเติมรายละเอียดจากการอภิปราย แสดงความคิดเห็น หรือมติของที่ประชุม
2) ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานการประชุม
3) จัดทาบันทึกข้อความเพื่อแจ้งมติให้ผู้เกี่ยวข้องทราบและพิจารณาดาเนินการ
จ. การทาเบิกจ่ายค่าเบี้ยประชุม เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และเบิกจ่ายค่าเดินทางคณะกรรมการ
1) จัดทาหนังสือขออนุมัติเบิกจ่ายเงินเพื่อเป็นค่าเบี้ยประชุม เบิกจ่ายค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม และเบิกจ่ายค่า
เดินทางคณะกรรมการประจา เสนอผู้บริหารเพื่อลงลายมือชื่อ
2) สาเนาหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายจานวน 2 ชุด โดยแนบเอกสารฉบับจริง 1ชุดเพื่อส่งกองคลัง และเก็บไว้
เป็นสาเนาเอกสารเพื่อใช้เป็นหลักฐานการเบิกจ่าย
3) ส่งเอกสารเบิกจ่ายที่การเงิน โดยพิมพ์ใบรายงานหนังสือส่ง ให้กับการเงินเพื่อลงนามรับเป็นหลักฐานการ
เบิกจ่าย
5. การเงิน และการพัสดุ ได้แก่การขออนุมัติหลักการและเบิกจ่ายไปราชการ ค่าโทรศัพท์ การเลี้ยงรับรอง และการ
ขออนุมัติจัดจ้างพัสดุ มีลักษณะงานและวิธีการดาเนินงานดังนี้
5.1) การเงิน
ก.1 กรณีไปราชการภายในประเทศ มีการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1) เมื่อผู้บริหารมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปราชการ ตามหนังสือเชิญ หรือตามคาเชิญ ให้สอบถามรายละเอียด
เกี่ยวกับการเดินทางของผู้บริหาร ซึ่งรายละเอียดที่ต้องใช้ประกอบการจัดทาหนังสือเดินทางไปราชการ จะมี
รายละเอียดเช่น หัวข้อเรื่องในการเดินทางไปราชการ วัน เวลาสถานที่ ยานพาหนะ
2) กรณีผู้บริหารระดับผู้อานวยการประสงค์จะเดินทางไปราชการโดยยานพาหนะของทางราชการ และกรอกแบบ
พิมพ์ขอใช้รถเสนอผู้บริหารลงนามและส่งให้งานบริการยานพาหนะ
3) เสนอขออนุมัติเดินทางราชการตามแบบที่กาหนดพร้อมแนบต้นเรื่อง
4) เสนอผู้บริหารลงนาม ออกเลขหนังสือส่ง และคุมยอดงบประมาณเสนอผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติในการเดินทาง
ไปราชการ
5) ลงปฏิทินตารางนัดหมายของผู้บริหารสาหรับการเดินทางไปราชการ
ภายในประเทศ เช่น กาหนดการประชุม การเดินทาง เที่ยวบิน ที่พัก และรายละเอียดอื่น ๆ เป็นต้น
6) เมื่อได้รับอนุมัติเดินทางไปราชการเรียบร้อยแล้วจัดทาสรุปการเดินทางไปราชการประกอบด้วย ข้อมูลการ
ประชุม ข้อมูลการเดินทางและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

7) เมื่อผูบ้ ริหารเดินทางกลับให้เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 วันทาการ
โดยจัดพิมพ์ตามแบบพิมพ์เบิกจ่ายค่าเดินทางราชการ
ก.2 กรณีไปราชการต่างประเทศ มีการดาเนินงานดังต่อไปนี้
1) เมื่อผู้บริหารมีความประสงค์ที่จะเดินทางไปราชการต่างประเทศตามหนังสือ
เชิญ หรือตามคาเชิญ ให้สอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการเดินทางของผู้บริหาร เพื่อใช้ประกอบการจัดทาหนังสือ
เดินทางราชการ ซึ่งจะมีรายละเอียด เช่น เรื่องในการเดินทางไปราชการ วัน เวลา สถานที่ยานพาหนะ
2) ขออนุมัติหลักการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ เช่น ขออนุมัติตัวบุคคลและหรือ ขอหนังสือเดินทางไป
ราชการ (Passport) และหรือขอหนังสือรับรองการขอวีซ่า (Visa)
3) เสนอขออนุมัติเดินงบประมาณเดินทางราชการ ณ ต่างประเทศ กาหนดพร้อมแนบต้นเรื่อง
4) เสนอผู้บริหารลงนาม ออกเลขหนังสือส่ง และส่งคุมยอด เสนอผู้มีอานาจพิจารณาอนุมัติในการเดินทางไป
ราชการ
5) ลงปฏิทินตารางนัดหมายของผู้บริหารสาหรับการเดินทางไปราชการ ณ ต่างประเทศ เช่น กาหนดการประชุม
การเดินทาง เที่ยวบิน ที่พัก และรายละเอียดอื่น ๆ เป็นต้น
6) เมื่อได้รับอนุมัติเดินทางไปราชการเรียบร้อยแล้ว จัดทาสรุปการเดินทางไปราชการประกอบด้วย ข้อมูลการ
ประชุม ข้อมูลการเดินทางและข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น
7) เมื่อผูบ้ ริหารเดินทางกลับให้เร่งรัดดาเนินการเบิกจ่ายค่าเดินทางไปราชการให้แล้วเสร็จ ภายใน 5- 7 วันทาการ
โดยจัดพิมพ์ตามแบบพิมพ์เบิกจ่ายค่าเดินทางราชการ
ข. การเบิกจ่ายค่าเลี้ยงรับรอง
1) จัดทาบันทึกขออนุมัติหลักการค่าเลี้ยงรับรอง แผนการยืมเงินและสัญญายืมเงินโดยเสนอผู้มีอานาจลงนาม และ
ใช้เงินหมวดอุดหนุนการดาเนินงานของผู้บริหาร
2) เมื่อได้รับการอนุมัติหลักการแล้ว ส่งเรื่องเพื่อคุมยอด รอรับเรื่องจากการคุมยอดจัดเก็บไว้เพื่อประกอบเบิกจ่าย
ต่อไป
3) รวบรวมใบเสร็จรับเงินจากการเลี้ยงรับรองเพื่อจัดทาบันทึกขออนุมัติเบิกจ่ายเสนอผู้มีอานาจลงนามอนุมัติ ส่ง
คุมยอดเบิกจ่าย และส่งกองคลังเพื่อเบิกจ่ายต่อไป
4) การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศ การเป็นผู้ให้บริการที่เป็นเลิศนั้น ผู้ปฏิบัติงานทุกท่านทุกส่วนงานควรคานึงถึงข้อ
อื่น ๆ อีก ดังนี้
4.1) ต้องมีความรู้ในงานที่ให้บริการ (Knowledge) ผู้ให้บริการต้องมีความรู้ในงานที่ตนรับผิดชอบที่สามารถ
ตอบข้อซักถามจากผู้รับบริการได้อย่างถูกต้องและแม่นยาในเรื่องของสินค้าที่นาเสนอประวัติองค์กร ระเบียบ
นโยบายและวิธีการต่าง ๆ ในองค์กร เพื่อมิให้เกิดความผิดพลาดเสียหาย และต้องขวนขวายหาความรู้จาก
เทคโนโลยีใหม่ๆ เพิ่มขึ้นอย่างสม่าเสมอ

4.2) มีความช่างสังเกต (Observe) ผู้ทางานบริการจะต้องมีลักษณะเฉพาะตัวเป็นคนมีความช่างสังเกต เพราะ
หากมีการรับรู้ว่าบริการอย่างไรจึงจะเป็นที่พอใจของผู้รับบริการก็จะพยายามนามาคิดสร้างสรรค์ให้เกิดบริการ ที่ดี
ยิ่งขึ้น เกิดความพอใจและตอบสนองความต้องการของลูกค้าหรือผู้รับบริการได้มากยิ่งขึ้น
4.3) ต้องมีความกระตือรือร้น (Enthusiasm) พฤติกรรมความกระตือรือร้น จะแสดงถึงความมีจิตใจในการ
ต้อนรับ ให้ช่วยเหลือแสดงความห่วงใย จะทาให้เกิดภาพลักษณ์ที่ดี ในการช่วยเหลือผู้รับบริการ
4.4) ต้องมีกิริยาวาจาสุภาพ (Manner) กิริยาวาจาเป็นสิ่งที่แสดงออกจากความคิดความรู้สึก และส่งผลให้เกิด
บุคลิกภาพที่ดี ดังนั้นเพื่อให้ลูกค้าหรือผู้รับบริการมีความสบายใจที่จะติดต่อขอรับบริการ
4.5) ต้องมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ (Creative) ผู้ให้บริการควรมีความคิดใหม่ๆ ไม่ควรยึดติดกับประสบการณ์
หรือบริการที่ทาอยู่ เคยปฏิบัติมาอย่างไรก็ทาไปอย่างนั้นไม่มกี ารปรับเปลี่ยนวิธีการให้บริการจึงควรมีความคิด
ใหม่ๆ ในการปฏิรูปงานบริการได้ดี
4.6) ต้องสามารถควบคุมอารมณ์ได้(Emotional control) งานบริการเป็นงานที่ให้ความช่วยเหลือจากผู้อื่น
ต้องพบปะผู้คนมากมายหลายชนชั้น มีการศึกษาที่ต่างกัน ดังนั้นกิริยามารยาทจากผู้รับบริการจะแตกต่างกัน เมื่อ
ผู้รับบริการไม่ได้ตั้งใจ อาจจะถูกตาหนิพูดจาก้าวร้าวกิริยามารยาทไม่ดีซึ่งผู้ให้บริการต้องสามารถควบคุมสติ
อารมณ์ได้เป็นอย่างดี
4.7) ต้องมีสติในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้น (Calmness) ผู้รับบริการส่วนใหญ่จะติดต่อขอความ
ช่วยเหลือตามปกติแต่บางกรณีลูกค้าที่มีปัญหาเร่งด่วน ผู้ให้บริการจะต้องสามารถวิเคราะห์ถึงสาเหตุและ
คิดหาวิธีในการแก้ไขปัญหาอย่างมีสติ อาจจะเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดจากหลายทางเลือกในการให้บริการ
แก่ลูกค้า
4.8) มีทัศนคติต่องานบริการดี (Attitude) การบริการเป็นการช่วยเหลือ ผู้ทางานบริการเป็นผู้ให้จึงต้องมี
ความคิดความรู้สึกต่องานบริการในทางที่ชอบ และเต็มใจที่จะให้บริการ ถ้าผู้ใดมีความคิดความรู้สึกไม่ชอบงาน
บริการ แม้จะพอใจในการรับบริการจากผู้อื่น ก็ไม่อาจจะทางานบริการให้เป็นผลดีได้ ถ้าบุคคลใดมีทัศนคติต่อ
งานบริการดีก็จะให้ความสาคัญต่องานบริการและปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ เป็นผลให้งานบริการมีคุณค่าและนาไปสู่
ความเป็นเลิศ
4.9) มีความรับผิดชอบต่อลูกค้าหรือผู้รับบริการ (Responsibility) ในด้านงานทางการตลาด และการขาย
และงานบริการ การปลูกฝังทัศนคติให้เห็นความสาคัญของลูกค้าหรือผู้รับบริการด้วยการยกย่องว่า “ลูกค้าคือ
บุคคลที่สาคัญที่สุด” และ “ลูกค้าเป็นฝ่ายถูกเสมอ” ทั้งนี้ก็เพื่อให้ ผู้ให้บริการมีความรับผิดชอบต่อลูกค้าอย่างดี
ที่สุด
5) เทคนิคการให้บริการที่ดีโดยพนักงานนักบริการอย่างแท้จริง
5.1) เทคนิคการให้บริการที่ดีจากความสาคัญของการให้บริการโดยอาศัยคนเป็นหลักแบบพบหน้าตามที่ได้
กล่าวมาแล้ว ผู้ให้บริการจึงควรทราบถึงเทคนิคของการให้บริการที่ดีดังนี้

5.1.1) การต้อนรับ ผู้ให้การต้อนรับต้องยิ้มแย้มแจ่มใส พูดจาทักทาย แสดงออกถึงความเอาใจใส่ต่อผู้มา
รับบริการ
5.1.2) การค้นหาความต้องการ ผู้ให้บริการต้องรู้จักสอบถามความต้องการของผู้มารับบริการและเข้า
ใจความต้องการที่แท้จริงของผู้มารับบริการ
5.1.3) การเสนอความช่วยเหลือ ผู้ให้บริการต้องตอบสนองความต้องการของผู้มารับบริการ ด้วยการให้
ข้อมูลต่าง ๆ ที่ถูกต้องชัดเจนหรือความช่วยเหลืออื่น ๆ ที่สามารถดาเนินการได้โดนมุ่งให้ผู้รับบริการมีความพึง
พอใจมากที่สุด
5.1.4) การประเมินผล ผู้ให้บริการต้องทาการประเมินผลการให้บริการและสรุปผลการให้บริการ ทั้งนี้เพื่อ
จะได้นาผลจากการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการบริการให้ดียิ่งขึ้นต่อไป
การต้อนรับผู้ที่มาติดต่อ
ผู้บังคับบัญชาอาจมีแขกหรือผู้ที่ติดต่อเพื่อเข้าพบมีทั้งนัดไว้ล่วงหน้าและไม่ได้นัดไว้ล่วงหน้า สิ่งที่ผู้ทาหน้าที่
ให้การต้อนรับจะต้องมีหรือแสดงออก มีดังนี้
1.แสดงอัธยาศัยอันดี คือ ผู้ต้อนรับต้องแสดงต่อผู้มาติดต่อด้วยความรู้สึกจากใจจริง มิใช่แสร้งทาควรกระทาด้วย
กิริยาธรรมดา อ่อนน้อม แม้บุคคลนั้นจะมีฐานะต่ากว่าตนก็ตาม อย่าแสร้งทา ซึ่งจะทาให้ผู้ที่มาติดต่อไม่พอใจ อัน
จะทาให้เกิดทัศนคติที่ไม่ดีต่อองค์กรได้
2. แสดงความเอาใจใส่ คือ ผู้ต้อนรับจะต้องเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์ในข้อหนึ่งว่า “มนุษย์เรา
ชอบให้ใครสนใจตน” ผู้ต้อนรับจะต้องไม่แสดงกิริยามึนตึง หรือไม่เต็มใจต้อนรับผู้ที่มาติดต่อไม่ว่ากรณีใดๆ
ทั้งสิ้น
3. สอบถามและทักทาย คือผู้ที่ทาการต้อนรับควรทักทายปราศรัยก่อนทันที เมื่อมีผู้มาติดต่อ ไม่ว่าผู้ที่มาติดต่อจะ
มาหาผู้ใดก็ตามก็อย่าปล่อยให้ผู้ที่มาติดต่อยืนรอหรือเก้อเขิน เพราะบางครั้งผู้มาติดต่อบาง
คนไม่ทราบว่าจะติดต่อสอบถามจากที่ใด ดังนั้นผู้ต้อนรับควรจะเชิญด้วยการแสดงความเอาใจใส่และทักทาย
ด้วยคาสุภาพ เช่น “สวัสดีค่ะ (ครับ)”ดิฉัน (ผม) จะช่วยอะไรคุณได้บ้าง” หรือ “ขอโทษค่ะ (ครับ) คุณ
ต้องการพบใครค่ะ (ครับ)” หรือ “มาติดต่อเรื่องอะไรคะ (ครับ)” เป็นต้น ซึ่งการทักทายดังกล่าวจะช่วยให้
ผู้มาติดต่อรู้สึกสบายใจขึ้นบ้าง และทาให้ทราบถึงเรื่องของเขาด้วย เมื่อทราบแล้วก็จะสามารถให้คาแนะนา
หรือดาเนินการตามความประสงค์ของผู้ที่มาติดต่อได้
วิธีปฏิบัติในการต้อนรับผู้ที่มาติดต่อ
ในการต้อนรับผู้ที่มาติดต่อ ผู้ที่ทาหน้าที่เลขานุการจะต้องตระหนักอยู่เสมอว่า ตนเองเป็นตัวแทนของ
สานักงาน ควรจะต้องพูดให้เกิดทัศนคติที่ดีต่อสานักงานฯ ดังนัน้ ผู้ที่ทาหน้าที่เลขานุการจะต้องเป็นผู้มีลักษณะที่ดี
มีวาทศิลป์ มีความอดทน รอบคอบ เข้าใจสภาวะและจิตใจของผู้ที่มาติดต่อซึ่งมีหลากหลายประเภท และต้อง

สามารถหาวิธีสอบถามเพื่อให้ทราบถึงความต้องการของผู้ที่มาติดต่อ จะได้อานวยความสะดวกได้อย่างถูกต้องและ
เป็นประโยชน์ต่อสานักงาน รวมทั้งสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ มีข้อควรปฏิบัติดังนี้
1.เมื่อมีผู้มาติดต่อ ต้องแสดงท่าทางที่เป็นมิตรให้ผู้ที่มาติดต่อมีความรู้สึกว่าเรายินดีที่จะต้อนรับ มีสีหน้าที่ยิ้ม
แย้มแจ่มใส ในกรณีที่ผู้ที่มาติดต่อเป็นผู้อาวุโส ควรให้เกียรติด้วยการยืนต้อนรับ ในบางครั้งสาหรับผู้อาวุโสที่มี
ความสาคัญเป็นกรณีพิเศษ การลุกขึ้นและเดินตามไปให้การต้อนรับเป็นสิ่งที่สมควรกระทา
2.ต้องมีกิริยามารยาทที่เรียบร้อย ไม่แสดงความรังเกียจหรือแสดงกิริยาเบื่อหน่าย ราคาญให้ปรากฏ
3. การพูดหรือถามต้องเป็นไปในลักษณะที่แสดงความสุภาพอ่อนน้อม หากขณะที่ผู้ที่มาติดต่อนั้นยัง
ไม่อาจจะให้การต้อนรับหรือซักถามได้ เนื่องจากติดธุระสาคัญ ควรเชื้อเชิญให้นั่งรอก่อน และรีบทาธุระให้
เสร็จ หากไม่ใช่ธุระสาคัญจะต้องเลิกธุระนั้นเพื่อให้การต้อนรับและซักถาม
4. กรณีผู้ที่มาติดต่อในโอกาสเดียวพร้อมกันหลายท่าน ควรให้ความสนใจและการต้อนรับอย่างทัดเทียมกัน
5. ใช้ความสามารถที่จะสรุปรวบรัดความประสงค์ของผู้ที่มาติดต่อ เพื่อมิให้เสียเวลามากนัก แต่ต้อง
ระมัดระวังไม่ให้เป็นการเร่งรัดจนเกินไป ซึ่งจะเป็นเรื่องที่เสียมารยาทและไมตรีอันดี
6. จะต้องมีความฉลาดและไหวพริบในการตัดสินใจให้บุคคลที่มาติดต่อเข้าพบผู้บังคับบัญชาหรือไม่
หรือเรียนถามผู้บงั คับบัญชาในเบื้องต้นไว้ก่อนว่าประเภทใดบ้างที่ท่านไม่ประสงค์ที่จะให้เข้าพบ จักได้หา
วิธีการแจ้งให้ผู้ที่มาติดต่อทราบโดยไม่ให้รู้สึกว่าเขาไม่ได้รับการต้อนรับ หรืออาจจะถามเป็นกรณีๆ ซึ่งวิธนี ี้
ต้องอาศัยความแนบเนียนกว่าในกรณีแรกเพราะเป็นกรณีที่เขาทราบแล้วว่าผู้บังคับบัญชาอยู่ แต่ไม่ทราบ
สาเหตุว่าทาไมเขาถึงเข้าพบไม่ได้ เราต้องหาสาเหตุที่เหมาะสม และไม่ทาให้ผู้มาติดต่อเกิดความรู้สึกไม่ดีต่อ
ผู้บังคับบัญชา
7. กรณีบุคคลนั้นเป็นผู้ที่ผู้บังคับบัญชาให้เข้าพบได้หากผู้บังคับบัญชายังมีแขกอื่นอยู่ หรือติดภารกิจ
บางประการที่ทาให้ต้องรอเวลาก่อน ผู้ทาหน้าที่เลขานุการจะต้องต้อนรับด้วยการเชื้อเชิญให้นั่งคอยในที่ที่
เหมาะสม เช่น ห้องรับรองผู้มาติดต่อ และจัดหาหนังสือรวมทั้งเครื่องดื่มมารับรองระหว่างที่รอพบ
ผู้บังคับบัญชา หากเลขานุการพอมีเวลาว่างพอก็สามารถพูดคุยในเรื่องธรรมดาทั่วไปแต่หากไม่ว่างก็
สามารถพูดจาขอตัวไปทางานที่ค้างไว้ โดยบอกกล่าวกับผู้รอว่า เมื่อผู้บังคับบัญชาพร้อมให้เข้าพบแล้วจะรีบ
มาเรียนเชิญทันที
วิธีปฏิบัติในการนัดหมาย
ผู้ทาหน้าที่เลขานุการจะต้องรับผิดชอบในการนัดหมาย ตลอดจนการบันทึกนัดหมายนั้นไว้เป็นลาย
ลักษณ์อักษร จะต้องมีการการวางหลักเกณฑ์การเข้าพบไว้ด้วย มีข้อควรปฏิบัติ ดังนี้
1. ควรจดบันทึกการนัดหมายไว้ทุกครั้ง เพราะเป็นสิ่งที่จาเป็น และจะต้องกระทาอย่างรอบคอบด้วย ไม่ควรใช้วิธี
จดจาเพราะอาจเกิดข้อผิดพลาดได้

2. การรับนัดหมายจากบุคคลภายนอก ต้องขอทราบรายละเอียด ทั้ง ชื่อ ชื่อ-สกุล เรื่องที่นัดหมาย วันเวลาที่ขอ
นัดหมายรวมถึงสถานที่นัดหมาย รวมทั้งหมายเลขโทรศัพท์และสถานที่ติดต่อกลับเพื่อ
สอบถามและแจ้งนัดหมายให้ตรงกับวันเวลาตามความประสงค์ของผู้บังคับบัญชาในการรับนัดได้
3. การขอนัดหมายให้ผู้บังคับบัญชาพบบุคคลภายนอกซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบุคคลในระดับที่สูงกว่า
ผู้บังคับบัญชา ดังนั้นผู้ทาหน้าที่เลขานุการจะต้องขอคาปรึกษาจากผู้บังคับบัญชาและจัดกาหนดวันเวลาที่
สะดวกในการขอนัดหมาย อย่างน้อย 2 เวลา ซึ่งอาจจะระบุเวลาที่แน่นอน หรือช่วงเวลาเพื่อให้ผู้ที่ติดต่อ
เลือกได้สะดวกขึ้น เช่น “วันจันทร์ที่ 11 เวลา 11.00 น. หรือวันอังคารที่ 12 เวลา 11.00 น.” หรือวันจันทร์ที่
10 ขอช่วงเช้าหรือบ่ายก็ได้” เป็นต้น
4. กรณีที่มีบุคคลมาติดต่อโดยมิได้นัดหมาย ผู้ทาหน้าที่เลขานุการจะต้องสอบถามก่อนว่า ได้มีการนัดหมายไว้
ล่วงหน้าหรือไม่
4.1 กรณีที่ไม่ได้มีการนัดหมายไว้ และผู้บังคับบัญชาอยู่ในสานักงาน ผู้ทาหน้าที่เลขานุการจะต้องเป็นผู้
ตัดสินใจในเบื้องต้นอย่างรวดเร็วว่าสมควรจะให้พบผู้บังคับบัญชาหรือไม่ แต่การตัดสินนั้นไม่ควรดูจากการแต่งกาย
ของบุคคลเพราะบางคนแต่งกายดีมากแต่อาจมาขายประกันหรือบางคนแต่งกายธรรมดา แต่เป็นบุคคลสาคัญก็ได้
ถ้าพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลนั้นไม่สมควรให้เข้าพบผู้บังคับบัญชา ผู้ทาหน้าที่เลขานุการจะต้องใช้วาทศิลป์ในการ
พูดให้บุคคลนั้นเข้าใจว่า ผู้บังคับบัญชาติดภารกิจสาคัญอยู่ไม่อาจให้เข้าพบได้ ดังนั้นอาจขอให้ฝาก
ข้อความเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาและกาหนดวันนัดหมายในวันหลัง ซึ่งจะแจ้งให้ทราบทางโทรศัพท์อีกครั้ง
เป็นต้น ส่วนในกรณีที่พิจารณาแล้วสมควรจะนาเรียนผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาอนุญาตให้เข้าพบหรือไม่ผู้ทา
หน้าที่เลขานุการควรขอทราบชื่อหรือขอนามบัตรของผู้นั้น รวมทั้งเรื่องที่ขอเข้าพบด้วย เพื่อนาเรียนผู้บังคับบัญชา
ทราบในภายหลัง
4.2 กรณีที่ไม่ได้นัดหมายล่วงหน้า และผู้บังคับบัญชาไม่อยู่ในสานักงาน ควรขอทราบชื่อนามสกุล และธุระ
ของผู้ที่มาติดต่อ และบันทึกนาเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบในภายหลัง
5. กรณีที่ได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้าแล้ว ผู้ทาหน้าที่เลขานุการจะต้องนาเข้าพบตามเวลา หรือก่อนเวลาหาก
ผู้บังคับบัญชาสะดวกและไม่มีภารกิจอื่น และผู้ทาหน้าที่เลขานุการควรทักทาย โดยการเอ่ยนามของผู้ที่มาติดต่อ
จะทาให้เขารู้สึกว่าได้รับความสนใจและเอาใจใส่ ทาให้เกิดความประทับใจต่อการต้อนรับและเป็นเจ้าบ้านที่ดี เช่น
“สวัสดีค่ะ (ครับ)”คุณ.........................ที่นัดไว้ใช่หรือไม่คะ (ครับ) เชิญนั่งรอ
สักครู่ค่ะ (ครับ) ดิฉัน (ผม) จะนาเรียนให้ท่านทราบว่าคุณ............................มาถึงแล้ว เป็นต้น
6. การเรียนให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงหมายกาหนดการนัด หากผู้บังคับบัญชาอยู่เพียงลาพัง อาจเรียนโดยตรงด้วย
วาจา แต่หากท่านกาลังมีแขกหรือกาลังประชุม ใช้วิธีการเขียนโน้ตสั้นๆ นาเรียน หรืออาจแนบนามบัตรของผู้ขอ
เข้าพบไปด้วยก็ได้

7. กรณีผู้นัดหมายไว้หรือผู้ที่ได้รับอนุญาตให้เข้าพบใช้เวลาเกินที่นัดหมายหรือเวลาที่ควรมากแลผู้บังคับบัญชามี
ภารกิจอย่างอื่นที่ต้องทา เช่น มีแขกคนต่อไปหรือ มีประชุมควรโทรศัพท์หรือเขียนข้อความสั้นๆ เรียนให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ
8. ผู้ทาหน้าที่เลขานุการจะต้องสามารถจดจาชื่อ และจาบุคคลได้อย่างแม่นยา อันจะเป็นประโยชน์สาหรับการ
ต้อนรับที่เหมาะสมและดียิ่งขึ้นในโอกาสต่อไป
วิธีปฏิบัติในการให้ข้อมูลต่างๆ
ผู้ทาหน้าที่เลขานุการจะต้องเป็นผู้ที่ควรจดจาหรือรอบรู้เรื่องราวต่างๆ ได้หมดทุกอย่าง ซึ่งจะเป็น
การรอบรู้ในลักษณะกว้างๆ ไม่ได้เจาะลึก แต่ถ้าสามารถรู้ในเชิงลึกได้ยิ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการทางาน
ดังนั้นเพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และถูกต้อง มีข้อปฏิบัติดังนี้
1. จะต้องเป็นผู้ที่ใฝ่รู้ และขวนขวายหาอุปกรณ์หรือหนังสืออ้างอิงต่างๆ มาประกอบในการทางาน
อยู่เสมอ หนังสือที่ควรมีอยู่ประจา
2. การให้ข้อมูลแก่ผู้บังคับบัญชา ควรเป็นข้อมูลที่ถูกต้องและชัดเจนแน่นอน ในกรณีที่ไม่สามารถ
ให้คาตอบได้ในทันที เนื่องจากไม่มีรายละเอียดหรือไม่แน่ใจว่าจะถูกต้อง ผู้ทาหน้าที่เลขานุการไม่ควรจะให้
คาตอบ ควรเรียนให้ผู้บงั คับบัญชาทราบตามความเป็นจริงว่า ไม่ทราบเรื่องนี้หรือยังไม่แน่ใจในเรื่องนี้ แต่จะ
รีบหาข้อมูลมานาเรียนให้ทราบโดยเร็วต้องจาไว้ว่า การให้ข้อมูลที่ผิดๆ แก่ผู้บังคับบัญชาเพื่อรักษาหน้า
ตนเองว่าเป็นผู้รู้ทุกเรื่องนั้น จะทาให้ผู้บังคับบัญชาเสียหน้าเมื่อท่านนาข้อมูลที่ได้จากเราไปบอกกล่าวกับคน
อืน่ หรือใช้ในการตัดสินใจ ผลที่จะเกิดตามมาภายหลังจะเป็นเรื่องที่เสียหายยิ่งต่อการทาหน้าที่ของเลขานุการ
3. การจัดเอกสารที่เป็นระบบ จะทาให้การให้ข้อมูลหรือการค้นหาเป็นไปด้วยความรวดเร็ว และทันต่อความ
ต้องการของผู้บังคับบัญชา

Flow Chart : ขั้นตอนการให้บริการผู้มาติดต่องานผู้อานวยการ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
จุดเริ่มต้น
รับข้อมูลและตรวจสอบข้อมูล

เสนอผู้บริหารพิจารณา
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รับเรื่องดาเนินการตามขั้นตอน

จุดสิ้นสุด

ตัวชี้วดั ที่สาคัญ ผูม้ าติดต่องานได้รับความสะดวก รวดเร็วในการติดต่องาน และมีความพึงพอใจไม่นอ้ ย
กว่าร้อยละ 85 ส่งผลต่อภาพลักษณ์ที่ดีของโรงเรี ยน

แผนภาพแสดงการให้บริการสานักงานเลขานุการ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
บริการยิม้ แย้ม
แจ่มใสทักทายไหว้
สวัสดี ผู้เข้ามาขอ
ใช้บริการ

ผู้บริหาร
รับทราบ

รับข้อมูลและ
ประสานงาน
ผู้ทเ่ี กี่ยวข้อง

นาเรียนผู้อานวยการ

อยู่

ไม่อยู่

นาเรียนเรื่องที่ขอพบ
และผู้ขอเข้าพบ

รับเรื่องไว้เพื่อ
นาเสนอ
ผู้บริหาร

นาเสนอ

รับเรื่องการ
ดาเนินงานตาม
ขัน้ ตอน

ติดต่อกลับไป
ยังเจ้าของ
เรื่อง

รายงาน
ผล
การศึกษา

ฝ่ ายงานที่
เกี่ยวข้อง

โรงเรี ยนสตรี สิริเกศ อำเภอเมื องศรี สะเกษ จังหวัดศรี สะเกษ
สำนักงำนเขตพื้ นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต 28

คำนำ
งำนระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ โรงเรียนสตรีสิริเกศ มีกำรบริหำรงำนตำมโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนโรงเรียน แบ่งกระบวนงำน ออกเป็น 3 งำน ประกอบด้วย 1.กำรจัดกำรทรัพยำกร 2.กำรระดม
ทรัพยำกร 3.กำรจัดหำรำยได้และผลประโยชน์ งำนระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ ได้จัดทำคู่มือกำร
ปฏิบัติงำนระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ เพื่อแสดงถึงรำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนระดมทรัพยำกรเพื่อ
กำรศึกษำสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนให้มีประสิทธิภำพ และเกิดประสิทธิผลตำมมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำน
และสำมำรถบริกำรผู้เกี่ยวข้องได้อย่ำงมีคุณภำพ ทั้งนี้ คู่มือกำรปฏิบัติงำนระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
ฉบับนี้ ได้แสดงวิธีกำรทำงำนที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้เข้ำมำปฏิบัติงำนใหม่ พัฒนำให้กำรทำงำนเป็นมือ
อำชีพ และใช้ประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร รวมทั้งแสดงหรือเผยแพร่ให้กับผู้ใช้บริกำร
ทั้งหน่วยงำนภำยใน หน่วยงำนภำยนอก ให้สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์ จำกกระบวนกำรงำนทีม่ ีอยู่ เพื่อขอ
กำรรับบริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำร

งำนระดมทรัพยำกรเพือ่ กำรศึกษำ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ

งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน (2544: 16) ได้กล่ำวถึง กำรระดมทรัพยำกรเพื่อ
กำรศึกษำเป็นส่วนหนึ่งของยุทธศำสตร์สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำนพุทธศักรำช 2547-2553
โดยเน้นกำรระดมทรัพยำกรเพื่อกำรจัดกำรศึกษำด้วยกำรพัฒนำกำรมีส่วนร่วมในกำรบริหำรโรงเรียนโดยยึด
ประชำชนเป็นศูนย์กลำง ในขณะที่ พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำติพุทธศักรำช 2542
(กระทรวงศึกษำธิกำร.2542 : 1- 21) ได้ระบุว่ำกำรระดมทรัพยำกรเพื่อใช้ในกำรจัดกำรศึกษำตำม
พระรำชบัญญัติกำรศึกษำแห่งชำตินี้ หมวด 1 มำตรำ 9(5) ระดมทรัพยำกรจำกแหล่งต่ำงๆมำใช้ในกำรจัด
กำรศึกษำ หมวด 7 มำตรำ 57 ให้หน่วยงำนทำงกำรศึกษำระดมทรัพยำกรบุคคลในชุมชนให้มีส่วนร่วมในกำร
จัดกำรศึกษำโดยนำประสบกำรณ์ ควำมรอบรู้ควำมชำนำญและภูมิปัญญำท้องถิ่นของบุคคลดังกล่ำว มำใช้
เพื่อให้เกิดประโยชน์ทำงกำรศึกษำและยกย่องเชิดชูผู้ที่ส่งเสริมสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ หมวด 8 ทรัพยำกร
และกำรลงทุนเพื่อกำรจัดกำรศึกษำ มำตรำ 58 ให้มีกำรระดมทรัพยำกรและกำรลงทุนด้ำนงบประมำณ
กำรเงินและทรัพย์สินจำกทั้งของรัฐ
ทรัพยำกร หมำยถึง สิ่งที่เป็นตัวกลำง ซึ่งอำจจะอยู่ในรูปของคน วัสดุ เงินหรืออื่นๆที่จะเป็นเครื่องช่วย
ในกำรดำเนินงำนขององค์กำรสำเร็จได้
ทรัพยำกรกำรศึกษำ ก็คือ คน (Man) เงิน (Money) วัสดุสิ่งของ (Materials) และ กำรจัดกำร
(Management) ที่นำมำใช้ในกำรจัดกำรศึกษำ
วัตถุประสงค์ของการจัดทาคู่มือปฏิบัติงานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
1. เพื่อให้หน่วยงำนมีกำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจน อย่ำงเป็นลำยลักษณ์อักษรที่แสดงถึง
รำยละเอียดขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ และสร้ำงมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนอย่ำงมี
ประสิทธิภำพ เกิดผลงำนที่ได้มำตรฐำนเป็นไปตำมเป้ำหมำย ได้ผลิตผลหรือกำรบริกำรที่มีคุณภำพ และบรรลุ
ข้อกำหนดที่สำคัญของกระบวนกำร
2. เพื่อเป็นหลักฐำนแสดงวิธีกำรทำงำนที่สำมำรถถ่ำยทอดให้กับผู้เข้ำมำปฏิบัติงำนใหม่ พัฒนำให้กำร
ทำงำนเป็นมืออำชีพ และใช้ประกอบกำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำนของบุคลำกร รวมทั้ง แสดงหรือเผยแพร่
ให้กับผู้ใช้บริกำร ทั้งหน่วยงำนภำยใน หน่วยงำนภำยนอก ให้สำมำรถเข้ำใจและใช้ประโยชน์จำกกระบวนกำร
งำนที่มีอยู่ เพื่อขอกำรรับบริกำรที่ตรงกับควำมต้องกำร
3. เพื่อจัดกำรองค์ควำมรู้ที่มีอยู่ในงำนระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำใช้พัฒนำงำนให้เกิดควำม
ต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ
ขอบเขตของงาน
กำรจัดทำคู่มือกำรปฏิบัติงำนระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ มีกำรบริหำรงำนตำมโครงสร้ำงกำร
บริหำรงำนโรงเรียน แบ่งกระบวนงำน ประกอบด้วย 1.กำรจัดกำรทรัพยำกร 2.กำรระดมทรัพยำกร 3.กำร
จัดหำรำยได้และผลประโยชน์
1. คู่มือเล่มนี้ได้อธิบำยถึงแนวทำงกำรปฏิบัติงำนงำนระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
2. เนื้อหำในคู่มือนอกจำกจะนำเสนอแนวทำง กำรปฏิบัติงำน ขั้นตอน วิธีกำรดำเนินงำน ได้เสนอแนวทำงใน

กำรควบคุมกำกับดูแลกำรปฏิบัติงำนของระบบงำนที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้บริหำร หัวหน้ำงำน และผู้ปฏิบัติงำน
ทรำบหน้ำที่ และขั้นตอนกำรปฏิบัติงำน ตลอดจนกำรมอบหมำย ผู้ปฏิบัติงำน
คาจากัดความ
1. ทุนกำรศึกษำ หมำยถึง เงินทุนสำหรับค่ำใช้จ่ำยในกำรศึกษำที่บุคคลหรือองค์กรต่ำงๆบริจำคให้
เพื่อช่วยเหลือสงเครำะห์ ผู้ที่มิได้อยู่ ในหน้ำที่เลี้ยงดูปกครองโดยตรงของตนได้ศึกษำเล่ำเรียน กำรศึกษำใน
ระบบโรงเรียนและสถำบันกำรศึกษำในสมัยปัจจุบัน
2. ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ หมำยถึง ทรัพย์ที่ใช่ เงินNon(-Financial Resources) และ ทรัพยำกร
ทำงกำรเงิน Financial( Resources) ในควำมหมำยแรก ทรัพยำกรที่มิใช่กำรเงิน ครอบคลุมปัจจัยหลัก ๆ คือ
ที่ดิน อำคำร สิ่งก่อสร้ำง วัสดุ อุปกรณ์กำรเรียนกำรสอนและกำรผสมผสำนกำรใช้ปัจจัยต่ำง ๆ เข้ำด้วยและ
ยังให้ควำมหมำยในวงที่แคบว่ำ ทรัพยำกรทำงกำรศึกษำ หมำยถึง ปัจจัยนำเข้ำ(Input) ที่นำไปใช้เพื่อกำรจัด
กำรศึกษำทุกระดับและทุกประเภทภำยในสังคม ปัจจัยนำเข้ำนี้ส่วนใหญ จะเป็นรูปของเงินงบประมำณ ทั้ง
ด้ำนรำยจ่ำยเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนประจำกำร เช่น เงินเดือนและค่ำตอบแทน ค่ำใช้จ่ำยวัสดุอุปกรณ์กับ
รำยจ่ำยด้ำนกำรลงทุน
3. ระดมทุน หมำยถึง กำรรวบรวม เงิน สิ่งของ วัสดุตำ่ งๆ ที่ได้รับจำกกำรบริจำคขอซื้อในรำคำถูก
กว่ำต้นทุน มำทำประโยชน์ ให้แก่องค์กรใดองค์กรหนึ่งโดยควำมเห็นชอบของสังคม
4. ระบบ หมำยถึง กำรทำงำนอย่ำงมีหลักกำร โดยมีกำรเขียนหลักกำรเหล่ำนี้ไว้ เป็นเอกสำร เพื่อ
กำหนดกำรทำงำน และมีบันทึกไว้เป็นเอกสำรเพื่อใช้เป็นหลักฐำนว่ำได้ทำตำมที่เขียนไว้จริง เช่นเดียวกับกำร
คู่มือกำรปฏิบัติงำนระดมทรัพยำกรเพื่อกำรศึกษำ
5. คู่มือกำรปฏิบัติงำน (Work Manual) เปรียบเสมือนแผนที่บอกเส้นทำงกำรท ำงำนที่มี
จุดเริ่มต้น และจุดสิ้นสุดของกระบวนกำร ระบุถึงขั้นตอนและรำยละเอียดของกระบวนกำรต่ำงๆ มักจัดทำ
ขึ้นสำหรับงำนที่มีควำมซับซ้อน หลำยขั้นตอน และเกี่ยวกับหลำยคน สำมำรถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงเมื่อมีกำร
เปลี่ยนแปลงกำรปฏิบัติงำน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงำนไว้ใช้อ้ำงอิงในควำม ผิดพลำดในกำรปฏิบัติงำน (ธนำวิชญ์
จินดำประดิษฐ์ และ จำรุวรรณ ณ ยอดระฆัง 2552 : 26)
6. วิธีปฏิบัติงำน/วิธีกำรทำงำน (Work Instruction) เป็นเอกสำรที่มีรำยละเอียดวิธีกำรทำงำน
เฉพำะ หรือแต่ละขั้นตอนย่อยของกระบวนกำร เป็นข้อมูลเฉพำะ มีคำแนะนำำในกำรท ำงำนและ รวมทั้งวิธีที่
องค์กรใช้ในกำรปฏิบัติงำนโดยละเอียด (ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพัฒนำระบบข้ำรำชกำร 2549 : 16)
งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ แบ่งกระบวนงำนออกเป็น 3 งำน ได้แก่
1.กำรจัดกำรทรัพยำกร
2.กำรระดมทรัพยำกร
3.กำรจัดหำรำยได้และผลประโยชน์
ขั้นตอนการปฏิบัติงานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษา
งานระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ แบ่งกระบวนงำนออกเป็น 3 งำน ได้แก่
1. กำรจัดกำรทรัพยำกร
2. กำรระดมทรัพยำกร
3. กำรจัดหำรำยได้และผลประโยชน์

1.การจัดการทรัพยากร
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน
1) ประชำสัมพันธ์ให้หน่วยงำนภำยในสถำนศึกษำ และสถำนศึกษำในเขตพื้นที่กำรศึกษำทรำบรำยกำร
ทรัพย์สินของสถำนศึกษำเพื่อใช้ทรัพยำกรร่วมกัน
2) กำรจัดงบประมำณสนับสนุนในกำรประชำสัมพันธ์ สร้ำงเครือข่ำยประชำสัมพันธ์ในชุมชน
บุคลำกรของสถำนศึกษำต้องร่วมกิจกรรมของชุมชนอย่ำงต่อเนื่องแต่งตั้งผู้รับผิดชอบโดยตรงในกำร
ประสำนงำน
3) สนับสนุนให้บุคลำกร และสถำนศึกษำร่วมมือกันใช้ทรัพยำกรในชุมชนให้เกิดประโยชน์ต่อ
กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของสถำนศึกษำ
2. การระดมทรัพยากร
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน
1.ศึกษำวิเครำะห์กิจกรรมและภำรกิจ งำน / โครงกำรตำมกรอบประมำณกำรระยะปำนกลำง
(MTEF) และแผนปฏิบัติกำรประจำปี ที่มีควำมจำเป็นต้องใช้วงเงินเพิ่มเติมจำกประมำณกำรรำยได้งบประมำณ
ไว้ เพื่อจัดลำดับควำมสำคัญของกิจกรรมให้เป็นไปตำมควำมเร่งด่วนและช่วงเวลำ
2) สำรวจข้อมูลนักเรียนที่มีควำมต้องกำรได้รับกำรสนับสนุนกำรศึกษำตำมเกณฑ์ กำรรับทุน
ทุกประเภท ตั้งกรรมกำรพิจำรณำคัดเลือกนักเรียนได้รับทุนกำรศึกษำตำมวัตถุประสงค์ของกองทุนโรงเรียน
สตรีสิริเกศโดยตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพร้อมกับให้มีกำรจัดทำข้อมูลสำรสนเทศให้เป็นปัจจุบัน
3) ศึกษำ วิเครำะห์แหล่งทรัพยำกร บุคคล หน่วยงำน องค์กร และท้องถิ่นที่มีศักยภำพ ให้กำร
สนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ ตลอดจนติดต่อประสำนควำมร่วมมืออย่ำงเป็นรูปธรรม
4) จัดทำแผนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำและทุนกำรศึกษำ โดยกำหนดวิธีกำรแหล่ง
กำรสนับสนุน เป้ำหมำย เวลำดำเนินงำน และผู้รับผิดชอบ
5) เสนอแผนกำรระดมทรัพยำกรทำงกำรศึกษำและทุนกำรศึกษำต่อคณะกรรมกำร
สถำนศึกษำเพื่อขอควำมเห็นชอบและดำเนินกำรในรูปคณะกรรมกำร
3. การจัดหารายได้และผลประโยชน์
แนวทำงกำรปฏิบัติงำน
3.1 วิเครำะห์ศักยภำพของสถำนศึกษำที่ดำเนินกำรจัดหำรำยได้ และสินทรัพย์ในส่วนที่จะนำมำซึ่ง
รำยได้และผลประโยชน์ของสถำนศึกษำ เพื่อจัดทำทะเบียนข้อมูล
3.2 จัดทำแนวปฏิบัติ หรือระเบียบของสถำนศึกษำเพื่อจัดหำรำยได้ และบริหำรรำยได้ และ
ผลประโยชน์ตำมแต่ละสภำพของสถำนศึกษำโดยไม่ขัดต่อกฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง
3.2 จัดหำรำยได้และผลประโยชน์ และจัดทำทะเบียนคุม เก็บรักษำเงินและเบิกจ่ำยให้เป็นไปตำม
กฎหมำยและระเบียบที่เกี่ยวข้อง

ขั้นตอนการปฏิบัติงาน Flow Chart (การระดมทรัพยากร)
การสร้ าง
ความสัมพันธ์กบั บ
ชุมชน

การเป็ นผู้นา

ศึกษาวิเคราะห์ กจิ กรรมและภารกิจ

กลยุทธ์ ใน
การระดม
ทรัพยากร

การบริ หาร
ทรัพยากรอย่าง
โปร่ งใส

การสร้ างความ
ผูกพันธ์กบั โรงเรี ยน

สารวจข้ อมูลนักเรี ยน

การ
ประชาสัมพันธ์
อย่างหลากหลาย

ศึกษา วิเคราะห์ แหล่ งทรัพยากร
จัดตังกองทุ
้
น

จัดทาแผนการระดมทรัพยากรทางการศึกษา
จัดตังมู
้ ลนิธิ

วิธีการระดม
ทรัพยากร
จัดงาน
คืนสูเ่ ย้ า
ศิษย์เก่า

ขอรับบริ จาค
ทุนการศึกษา

เสนอแผนการระดมทรั พยากรทางการศึกษา
ทอดผ้ าป่ า
เพือ่ การศึกษา

ภาคผนวก

คู่มือปฏิบัติงาน
งานพัฒนาประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา

๑

ส่วนที่ ๑
บทนำ
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไ ขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕
มาตรา ๙(๑) ได้กาหนดการจัดระบบ โครงสร้าง และกระบวนการจัดการศึกษา ให้ยึดหลักที่ สาคัญข้อหนึ่ง
คือ มีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาและจัดระบบประกันคุณภาพการศึกษาทุกระดับและประเภท และ
มาตรา ๔๘ ให้หน่วยงานต้นสังกัดและสถานศึกษาจัดให้มีระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา และให้
ถือว่าการประกันคุณภาพภายในเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง โดยมี
การจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และเปิดเผยต่อสาธารณชน
เพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประกันคุณภาพภายนอกา
การประกัน คุ ณภาพการศึก ษาเป็ น กลไกสาคั ญ ประการหนึ่ ง ที่ สามารถขั บเคลื่ อ นการพัฒ นา
คุณภาพการศึกษาให้ดาเนินไปอย่างต่อเนื่องปฏิบัติงานได้อย่างเป็นระบบ มีคุณภาพตามมาตรฐาน ผู้ที่จบ
การศึกษามีคุณภาพตามที่มุ่งหวัง ผู้ปกครอง ชุมชน และองค์กร/สถานประกอบการที่รับช่วงผู้จบการศึ กษา
เข้าศึกษาต่อหรือรับเข้าทางาน มีความมั่นใจว่าการจัดการศึกษาของสถานศึกษาแต่ละแห่ง มีคุณภาพได้
มาตรฐานแม้จะไม่เท่ากันแต่ก็แตกต่างกันไม่มากนั ก นักเรียนที่จบการศึกษาจากสถานศึกษาทุกแห่ง มี
ความรู้ความสามารถ มีทักษะและมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรสถานศึ กษากาหนด ดัง นั้น
ผู้เรียนจึง เป็นบุคคลสาคัญที่สุดที่สถานศึกษา (ซึ่งหมายถึง ผู้บริหาร ครู และบุคลากรสนับสนุนทุกคนใน
สถานศึกษา) ต้องคานึงถึงตลอดเวลาไม่ว่าจะคิดทากิจกรรมใดหรือโครงการใดก็ตามผู้เรียนจะต้องได้รับผล
หรือประโยชน์ที่เกิดขึ้นทั้งโดยตรงและโดยอ้อมนอกจากนี้ ในการจัดการศึกษาจาเป็นต้องอาศัยการมีส่วน
ร่วมของบุคคล ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพตามที่คาดหวังกระบวนการ
ประกันคุณภาพการศึกษาจึงเป็นเครื่องมือที่มีความสาคัญอย่างยิ่งในการจัดการศึกษาในปัจจุบันและต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่อง
ในการพัฒนาระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และ
ดาเนินการอย่างยั่งยืนผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายในสถานศึกษาต้องมีการทางานที่มุ่งประโยชน์ที่จะเกิดแก่ผู้เรียน
เป็นสาคัญ โดยมีความตระหนักรับรู้และเห็นคุณค่าของการทางานเป็นระบบมีคุณภาพผู้เรียนตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษามีการกาหนดเป้าหมายและดาเนินกิจกรรม/โครงการที่ใช้ผลการประเมินตนเอง
ผลการประเมินคุณภาพจากองค์กรภายนอกหรือผลการวิจัยที่สถานศึกษาจัดทาขึ้นเพื่อแก้ปัญหาหรือพัฒนา
ผู้เรียนของสถานศึกษาเองตลอดจนใช้ผลการวิจัยอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อ งเป็นฐานในการกาหนดเป้าหมายคุณภาพ
ผู้เรียน การติดตามตรวจสอบและปรับปรุงงานเป็นระยะจะช่วยให้งานบรรลุผลได้อย่างดีและมีประสิทธิภาพ
ผลที่เกิดกับผู้เรียนก็จะเป็นที่พึงพอใจกับผู้ปกครอง ชุมชนและองค์กรหรือสถานประกอบการที่รับช่วงต่อ
จากสถานศึกษาด้วยการดาเนินงานที่ทุกคนมีจิตสานึกและความรับผิดชอบร่วมกัน เช่นนี้ ระบบการประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษาจะเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารการศึกษาที่แท้จริง และมีการพัฒนาอย่าง
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๒
ต่อเนื่องจนเป็นวิถีชีวิตในการทางานของทุกคนเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่ยึดคุณภาพผู้เรียนฝังแน่นอยู่ใน
จิตใจตลอดเวลา
ดั ง นั้ น เพื่ อ ให้ ก ารพั ฒ นาระบบประกั น คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษาโรงเรี ย นสตรี สิ ริ เ กศ
มีประสิ ทธิ ภาพเกิด ผลประสิท ธิผ ล งานประกั นคุ ณภาพภายในสถานศึก ษาจึง ได้ก าหนดแนวทางการ
ปฏิบัติงานเพื่อให้เป็นไปตามกรอบและทิศทางการดาเนินงานสอดคล้องกับแนวทางการประเมินคุณภาพ
ตามมาตรฐานการศึกษา เป็นไปตามกฎกระทรวง การประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ขึ้นในครั้งนี้
วัตถุประสงค์ของกำรจัดทำคู่มือ
1. เอกสารฉบับนี้จัดทาขึ้นสาหรับสถานศึกษาใช้เป็นแนวทางการดาเนินงานเพื่อการประกัน
คุณภาพภายในสถานศึกษาและเตรียมสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามกรอบมาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ซึ่งจะทาให้เกิดความมั่นใจแก่ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายว่าการจัดการศึกษาของ
โรงเรียนสตรีสิริเกศมีคุณภาพได้มาตรฐานและคงรักษาไว้ซึ่งมาตรฐานจากการดาเนินงานประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษา
2. เพื่อกาหนดแนวการปฏิบัติงานของงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
3. เพื่อให้การดาเนินงานของการปฏิบัติงานงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันทั้งระบบ
4. เพื่อเป็นการพัฒนาระบบการงานประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ
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ส่วนที่ 2
แนวปฏิบัตงิ ำนประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
โรงเรียนสตรีสิริเกศ
1. ระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
ระบบการประกัน คุ ณ ภาพภายในของสถานศึ ก ษา (Internal Quality Assurance) เป็น ระบบที่
สถานศึกษาสร้างความมั่นใจ (Assure) แก่ผู้รับบริการ ทั้งผู้เรียน ผู้ปกครอง ชุมชน ตลอดจนองค์กรหรือ
สถานประกอบการที่รับผู้เรียนเข้าศึกษาต่อหรือทางานว่าสถานศึกษาสามารถจัดการศึกษาให้มีคุณภาพได้
ตามมาตรฐานที่สถานศึกษากาหนด ผู้สาเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถ ทักษะและมีคุณลักษณะที่พึง
ประสงค์ตามที่หลักสูตรกาหนดและสังคมคาดหวัง สามารถดารงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขรวมทั้ง
สร้างประโยชน์ให้แก่ครอบครัวและชุมชนตามความเหมาะสม ด้วยการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทั้งองค์กร
โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม บุคลากรในสถานศึกษาโดยเฉพาะครูและผู้บริหารตระหนักถึง เป้าหมาย คือ
ผลประโยชน์ที่เกิดกับผู้เรียนเป็นอันดับแรก ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา จึงเป็นกลไก
สาคัญประการหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาที่ผู้เกี่ยวข้องสามารถตรวจสอบได้และ
ถูกกาหนดให้สถานศึกษาทุกแห่งต้องดาเนินการตามที่กาหนดไว้ในพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติและ
ประกาศกฎกระทรวง ดังที่กล่าวแล้ว
ดั ง นั้ น การพั ฒ นาระบบการประกั น คุ ณ ภาพการศึ ก ษาภายในของสถานศึ ก ษาจึ ง ยึ ด หลั ก การ
๓ ประการ คือ
๑. การกระจายอานาจ (Decentralization) สถานศึกษามีอิสระและมีความคล่องตัวในการบริหาร
และตัดสินใจดาเนินงาน ทั้งด้านการบริหารงานวิชาการ งบประมาณ บุคลากร และทรัพยากร การจัดสิ่ง
อานวยความสะดวกและผู้สอนทาบทบาทหน้าที่ในการสอน จัดกิจกรรมและพัฒนาสื่อเพื่อพัฒนาการเรียนรู้
ของผู้เรียนให้บรรลุผลตามจุดหมายของหลักสูตรได้อย่างเต็มที่ สามารถจัดการศึกษาได้สอดคล้องกับสภาพ
พื้นที่ ความต้องการของชุมชนและสังคมได้มากที่สุด
๒. การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วมในการทางาน (Participation) หน่วยงานทั้ง ภาครัฐ ภาคเอกชน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้ประกอบการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น/ปราชญ์ชาวบ้าน เข้ามามีส่วนร่วมในการ
พัฒนาคุ ณภาพผู้เ รียน ทั้ งในฐานะเป็ นคณะกรรมการสถานศึก ษา หรื อคณะทางานในส่ว นอื่ น ๆ ของ
สถานศึ ก ษาโดยมี การร่ ว มกัน คิ ด ตั ด สิน ใจ สนับ สนุ น ส่ง เสริ ม และติ ด ตามตรวจสอบการดาเนิ น งาน
ตลอดจนร่วมภาคภูมิใจในความสาเร็จของสถานศึกษา
๓. การแสดงภาระรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้ (Accountability) มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
เป็นเป้าหมาย (Goals) ที่ผู้เรียน ผู้ปกครอง และชุมชนต้องได้รับรู้เพื่อการพัฒนาร่วมกันและเพื่อการติดตาม
ตรวจสอบการดาเนินงานของสถานศึกษาว่าสามารถนาพาผู้เรียนไปสู่มาตรฐานที่ได้กาหนดร่วมกันไว้หรือไม่
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๔
จากเป้าหมายและจุดเน้นการพัฒนาดังกล่าว สถานศึกษาต้องสร้างการมีส่วนร่วมในการจั ดทาแผนพัฒนา
คุณภาพสถานศึกษา (School Improvement Plan) เลือกกลวิธีการพัฒนาที่เหมาะสมและสามารถทาให้
เกิดผลได้อย่างเป็นรูปธรรม มีการประชาสัมพันธ์เป้าหมายและจุดเน้นที่ต้องการพัฒนาให้ทุกฝ่ายได้รับรู้เพื่อ
เป็นสัญญาประชาคมและเพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีทิศทางการทางานที่ชัดเจนสู่เป้าหมายเดียวกัน

1. การกระจายอานาจ
(Decentralization)

๓.การแสดงภาระรับผิดชอบที่
ตรวจสอบได้ (Accountability)

2. การเปิดโอกาสการมีส่วนร่วม
ในการทางาน (Participation)

แผนภำพที่ ๑ กำรพัฒนำระบบกำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยในของสถำนศึกษำ
จากหลักการดังกล่าวข้างต้นการประกันคุณภาพการศึกษาจึงมีกระบวนการดาเนินการที่สัมพันธ์
ต่อเนื่องกัน ๓ ขั้น คือ
๑. การประเมินคุณภาพภายใน เป็นการประเมินคุณภาพการจัดการศึกษา การติดตามและการ
ตรวจสอบคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา กระทาโดยบุคลากรของสถานศึกษาหรือโดย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาหรือโดยหน่วยงานต้นสังกัดที่มีหน้าที่กากับดูแลสถานศึกษา ทั้งนี้ เพื่อนาผล
จากการประเมินไปใช้ในการวางแผนพัฒนา กิจกรรม/โครงการพัฒนาที่จัดทาขึ้นจึงตั้งอยู่บนฐานความเป็น
จริง มีความเป็นไปได้และสาเร็จผลในเวลาอันเหมาะสม
๒. การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา เป็นกระบวนการติดตามตรวจสอบความก้าวหน้า
ของการปฏิบัติตามแผนพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาและจัดทารายงานการติดตามตรวจสอบ
คุณภาพการศึก ษาพร้อมทั้ งเสนอแนะมาตรการเร่ง รั ดการพัฒนาคุณ ภาพการศึกษา เมื่ อจะตรวจสอบ
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๕
ความก้าวหน้า สถานศึกษาจะต้องมีข้อมู ลสารสนเทศที่แสดงแนวโน้มผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและ
คุณภาพการบริหารจัดการของสถานศึกษา ดังนั้น จึงจาเป็นต้องมีการวางระบบการเก็บรวบรวมข้อมูลและ
สารสนเทศเกี่ยวกับผู้เรียนและการปฏิบัติงานเป็นประจาทุกปีมีวิธีการเก็บข้อมูลที่ไม่ยุ่งยากและเกิดจากการ
ปฏิบัติจริงข้อมูลสารสนเทศที่จะแสดงแนวโน้มผลการพัฒนาคุณภาพผู้เรียนและคุณภาพการบริหารจัดการ
ของสถานศึกษาได้ไม่ควรจะน้อยกว่า ๓ ปีการศึกษา ดังนั้น ครูทุกคนต้องสามารถแสดงข้อมูลผลการเรียน
ของผู้เรียนได้เป็นรายบุคคล รายห้องเรียน รายชั้น รายกลุ่มสาระ จนเป็นข้อมูลรวมระดับสถานศึกษาได้
หรือโครงการอื่นๆ ที่สถานศึกษาดาเนินการก็จะต้องสามารถตอบได้ว่า เหตุใดจึงเพิ่มกิจกรรมใหม่ขึ้นหรือ
ปรับลดกิจกรรมบางอย่างลงข้อมูลสารสนเทศเหล่านี้จะถูกนาไปสรุปรายงานให้คณะกรรมการสถานศึกษา
ทราบเพื่อร่วมกันหาแนวทางพัฒนาต่อไป
3. การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นกระบวนการพัฒนาการศึกษาเข้าสู่คุณภาพที่สอดคล้องกับ
มาตรฐานการศึกษาของชาติ โดยมีการกาหนดมาตรฐานการศึกษาการจัดระบบและโครงสร้าง การวางแผน
และการดาเนินงานตามแผนรวมทั้ง “สร้างจิตสานึก” ให้เห็นว่าการพัฒนาคุณภาพการศึกษาจะต้อง
ดาเนินการอย่างต่อเนื่องและเป็น “ความรับผิดชอบร่วมกัน” ของทุกคน
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาเป็นคาที่มีความหมายกว้างมากแต่ในระดับสถานศึกษานั้น แท้จริง
แล้วคือหน้าที่หลักของสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนโดยมีคุณภาพที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียนเป็น
เป้าหมายซึ่งในปัจจุบันกาหนดในรูปของมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
ฉะนั้นในการคิดกิจกรรม/
โครงการหรือพัฒนานวัตกรรมใดต้องสะท้อนผลที่เกิดกับผู้เรียนได้ อย่างไรก็ตามการดาเนินงานจะบรรลุผล
สาเร็จได้ต้องเกิดจากผู้ปฏิบัติงานทุกคนทางานอย่างเป็นระบบทางานร่วมกันได้ดีรับฟังและยอมรับความ
คิดเห็นของกันและกัน เลือกแนวทางที่ดีที่สุดยอมรับผลที่เกิดขึ้นร่วมกันและพร้อมที่จะแก้ไขให้ดีขึ้น

การประเมิน
คุณภาพภายใน

การประกัน

การพัฒนาคุณภาพ

การศึกษา

คุณภาพ
ภายใน

การติดตาม ตรวจสอบ

คุณภาพการศึกษา

แผนภำพที่ ๒ องค์ประกอบของระบบกำรประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๖
งานประกัน คุ ณ ภาพภายในสถานศึ ก ษา โรงเรีย นสตรี สิริ เ กศ ใช้ แ นวคิ ด “ห่ ว งโซ่ คุ ณ ภาพ”
(Chain of Quality) ในการขับเคลื่อนระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้มีความเข้มแข็ง
โดยคานึงถึงองค์ประกอบที่สาคัญ ๕ ส่วน ที่เชื่อมโยงกัน (ดังแสดงในแผนภาพที่ ๒) คือ
1. การมีอุดมการณ์และเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกัน
2. การนาองค์กรและการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ
3. การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพและมีความเป็นผู้นาการสอนอย่างมืออาชีพ
4. การจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพสูงภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอื้อการเรียนรู้และ
สร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน
5. การมีส่วนร่วมของผู้ปกครอง ครอบครัว และชุมชน

คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๗

ห่วงโซ่คุณภาพการจัดการศึกษา
(Chain of Quality)

การมีอุดมการณ์และ
เป้าหมายที่ชัดเจน
ร่วมกัน

การมีส่วนร่วมของ
ผู้ปกครอง ครอบครัว
และชุมชน

การจัดการเรียนการสอน
ที่มีคุณภาพสูงภายใต้
สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยเอือ้
การเรียนรู้และสร้าง
ปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน

การนาองค์กรและการ
บริหารจัดการที่มคี ุณภาพ

การสร้างบุคลากรที่มีคุณภาพ
และมีความเป็นผูน้ าการสอน
อย่างมืออาชีพ

แผนภำพที่ 3 ห่วงโซ่คุณภำพของกำรจัดกำรศึกษำ
สถานศึกษาที่มีระบบบริหารจัดการด้วยวงจรคุณภาพนาโดยผู้บริหารที่เป็นผู้นาทางวิชาการสูง
ย่อมมีการพัฒนา คณะครู และบุคลากร ให้มีความสามารถทางวิชาการมีภาวะผู้นาเช่นเดียวกัน ดังนั้น
การจัดการเรียนการสอนย่อมมีประสิทธิภาพ และการกาหนดเป้าหมายที่ท้าท้ายแสวงหาวิธีการ หรือ
นวัตกรรมใหม่ จะทาให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายที่ตั้งไว้ จัดการเรียนรู้ที่สนุกกระตุน้ ให้คิดและทดลอง
ทาความสนุกในการเรียนรู้ทาให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันและกัน การจัดการศึกษาได้รับความร่วมมือ
อย่างดีจากผู้ปกครอง ครอบครัวและชุมชน อันเนื่องมาจากการที่ทุกคนทุกฝ่ายมีอุดมการณ์และเป้าหมาย
ที่ชัดเจนร่วมกันจากความเชื่อมโยงของการปฏิบัติงานดังกล่าวมั่นใจได้ว่าผู้เรียนต้องมีคุณภาพได้มาตรฐาน
ตามที่สถานศึกษากาหนดอย่างแน่นอน
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๘

2. แนวปฏิบัติกำรดำเนินงำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในของสถำนศึกษำ
งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้ยึดหลักการตาม
กฎกระทรวงการประกันคุณภาพการศึกษา พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ว่าด้วยการกาหนด
ระบบ หลั กเกณฑ์ และวิ ธี ก ารประกั น คุ ณภาพการศึ กษา อีก ทั้ ง ยัง ยึ ด หลั ก ตามกรอบและทิ ศ ทางการ
ดาเนินงาน ตามประกาศ สานักงานคณะกรรมการการศึกษา โดยมีขั้นตอนการดาเนินงานดังนี้
ขั้นตอนที่ 1 กำรกาหนดมาตรฐานการศึกษำของสถานศึกษา
กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาโดยสถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกัน
ปฏิบัติ มีแนวทางการดาเนินงานดังนี้
1. กาหนดคณะทางานรับผิดชอบ ดูและ และจัดทามาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2. วิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ มาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการ
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน มาตรฐานการศึกษาระดับเขตพื้นที่การศึกษา มาตรฐานอื่น ๆ ที่สถานศึกษา
เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียนมาตรฐานสากล โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียง โรงเรียนคุณธรรม ฯลฯ ปรัชญา
เอกลักษณ์ อัตลักษณ์ของสถานศึกษา ความต้องการของสังคมชุมชน รวมทั้งการเปลี่ยนแปลงด้านสังคม
ด้านเทคโนโลยี ด้านเศรษฐกิจ ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านการเมือง รวมทั้ง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นที่ส่ง ผล
กระทบต่อคุณภาพการศึกษาและบริบทของสถานศึกษา ความเป็นท้องถิ่น
การวิเคราะห์นโยบายการศึกษาของประเทศ โดยกิจกรรมที่จาเป็นต้องปฏิบัติในขั้นนี้ คือ

ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐาน
และตัวบ่งชี้

เปิดโอกาสให้ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องเข้า

กาหนด
ผู้รับผิดชอบ

แผนภำพที่ 4 ศึกษำวิเครำะห์มำตรฐำนและตัวบ่งชี้
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๙
1. ศึกษาวิเคราะห์มาตรฐานและตัวบ่งชี้ของมาตรฐานชาติ มาตรฐานสานักงานเขตพื้นที่
การศึก ษา คณะกรรมการการศึก ษาขั้นพื้ นฐาน มาตรฐานเขตพื้น ที่ มาตรฐานหลัก สูต ร ศึกษาความ
ต้องการ จาเป็นและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในทุกกระบวนการอย่างชัดเจน
3. กาหนดผู้รับผิดชอบ เช่น คณะกรรมการดาเนินการจัดทามาตรฐานและตัวบ่งชี้
ของสถานศึกษา ผู้รับผิดชอบมาตรฐาน /ตัวบ่งชี้ และตัวชี้วัด
3. พิจารณาสาระสาคัญที่จะกาหนดในมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้ และตัวชี้วัด ที่สะท้อนอัตลักษณ์และ
มาตรการส่งเสริมของสถานศึกษา กิจกรรมที่จาเป็นต้องปฏิบัติในขั้นนี้ คือ
ผู้มีสว่ นเกี่ยวข้องร่วมกันกาหนดจุดเน้นสะท้อนอัตลักษณ์

กาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้

ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพืน้ ฐาน

ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา

3.1 ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องร่วมกันกาหนดจุดเน้นที่สะท้อนอัตลักษณ์และมาตรการส่งเสริมจุดเด่น
ของสถานศึกษา
3.2 กาหนดมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่จะใช้เป็นมาตรฐานของสถานศึกษา
3.3 ขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานและหน่วยงานต้นสังกัด
3.4 ประกาศมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
4. กาหนดค่าเป้าหมายความสาเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยได้รับความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5. ประกาศค่าเป้าหมายความสาเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยปฏิบัติดังนี้
5.1 จัดทาประกาศค่าเป้าหมายความสาเร็จของแต่ละมาตรฐานและตัวบ่งชี้โดยได้รับ
ความเห็นชอบของคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน
5.2 ประชาสัมพันธ์ให้ผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกรับทราบโดยใช้วิธีการที่หลากหลาย
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๑๐

กาหนดคณะทางานรับผิดชอบ
วิเคราะห์นโยบายการจัดการศึกษาของประเทศ
พิจารณาสาระสาคัญที่จะกาหนดในมาตรฐาน/ตัวบ่งชี้
และตัวชี้วัด

กำหนดค่ำเป้ำหมำยควำมสำเร็จของแต่ละมำตรฐำน
และตัวบ่งชี ้
ประกาศค่าเป้าหมายความสาเร็จ
แผนภำพที่ 5 กำรกำหนดมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ

มาตรฐานการศึกษา
ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
มาตรฐานการศึกษา
ของชาติ
มาตรฐานคุณภาพ
ผู้เรียนตามหลักสูตร
สถานศึกษา

มาตรฐานหน่วยงาน
ต้นสังกัด
มาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษา
(เน้นที่คุณภาพผู้เรียน)

เอกลักษณ์
ของสถานศึกษา

ความต้องการ
และบริบทของ
สถานศึกษา

ความต้องการ
ของชุมชน และท้องถิ่น

แผนภำพที่ 6 ตัวแปรที่สัมพันธ์และเชื่อมโยงสู่มำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๑๑
ขั้นตอนที่ 2 กำรจัดทำแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
ในการจัดทาแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษาที่มุ่งคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษานั้น สถานศึกษาและผู้เกี่ยวข้องจะต้องร่วมมือกันดาเนินงาน ดังนี้
1. ศึกษา วิเคราะห์สภาพปัญหาและความต้องการจาเป็นของสถานศึกษา
2. กาหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และเป้าหมายด้านต่าง ๆ โดยมุ่งเน้นที่คุณภาพผู้เรียนที่สะท้อน
คุณภาพความสาเร็จอย่างชัดเจนและเป็นรูปธรรม โดยทุกฝ่ายมีส่วนร่วม
3. กาหนดวิธีดาเนินงาน ทุกโครงการ กิจกรรมที่สอดคล้องกับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ครอบคลุม
การพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษา การจัดการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล
4. กาหนดแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
5. กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้รับผิดชอบ และร่วมดาเนินกิจกรรมอย่างมีประสิทธิภาพ
6. กาหนดบทบาทหน้าที่ของผู้เกี่ยวข้อง เช่น ผู้ปกครอง ชุมชน
7. กาหนดการใช้งบประมาณและทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพให้สอดคล้องกับ
กิจกรรม/โครงการ
8. เสนอแผนพัฒนาการจัดการศึกษาต่อคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพิจารณาและลง
นามให้ความเห็นชอบ
9. จัดทาแผนปฏิบัติการประจาปีที่สอดคล้องกับแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
10. กาหนดปฏิทินการนาแผนปฏิบัติการประจาปีสู่การปฏิบัติที่ชัดเจน
11. เสนอแผนปฏิบัติการประจาปีต่อคณะกรรมการสถานศึกษาให้ความเห็นชอบ
ขั้นตอนที่ 3 ดำเนินงำนตำมแผนพัฒนำกำรจัดกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
แผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษานั้นเปรียบเสมือนเข็มทิศชี้ทางการทางานเพื่อให้
ทุกคนทุกฝ่ ายมีเป้า หมายและแนวทางการดาเนินงานที่ ไ ม่ขัดแย้ ง กันแต่แผนจะไม่มี ความหมายถ้าการ
ดาเนินงานของบุคลากรในสถานศึกษาไม่ดาเนินงานตามแผน ผู้บริหารสถานศึกษาที่มีภาวะผู้นาทางวิชาการ
ควบคู่กับการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพและระบบคุณธรรมย่อมสร้างคนที่มีคุณภาพให้เกิดขึ้นได้ไม่
ยากนักผู้บริหารจะทาหน้าที่จัดสิ่งอานวยความสะดวกสนับสนุนทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อให้การปฏิบัติง าน
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล ดูแล กากับ ติดตามและนิเทศงานของบุคลากรทุกคน/ทุก
ฝ่ายเพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้ปฏิบัติงานตามแผนที่กาหนดไว้ให้ความสาคัญการดาเนินงานและปรับปรุง
งานอย่างต่อเนื่องจนเป็นปกติวิสัครูต้องทาหน้าที่จัดการเรียนการสอนอย่างเต็มศักยภาพและเต็มเวลา แบ่ง
เวลาหรือบริหารเวลาในการปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมที่กาหนดไว้ในแผนปฏิบัติการ
ประจาปี ไ ด้อ ย่างเหมาะสมและบรรลุผ ลสาเร็จ ตามแผนทุก ฝ่ายมีส่ว นร่ว มในการจัดท ารายงานผลการ
ดาเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเมื่อสิ้นสุดการดาเนินงานซึ่งทุกคนที่เกี่ยวข้องจะปฏิบัติตาม
หน้าที่และบทบาทของตนเองอย่างดีที่สุดและภาคภูมใจในความสาเร็จร่วมกัน ดังนั้น ผู้บริหารสถานศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๑๒
จึง เป็นหัว ใจสาคัญของการพัฒ นาสถานศึ กษาผู้บริห ารจึง ควรเป็นผู้นาในการปฏิบั ติง านตามแผนงาน/
โครงการ/กิจกรรม ที่กาหนดไว้รวมทั้งมีการส่ง เสริม สนับสนุน กากับ ติดตามและให้ความช่วยเหลือแก่
บุคลากรทุกคน/ทุกฝ่ายให้สามารถปฏิบัติงานได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ตามที่กาหนดไว้
การดาเนินงานตามแผนพัฒนาการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยครูประจาชั้น/ผู้รับผิดชอบ
งานโครงการ/กิจกรรม โดยปฏิบัตดิ ังนี้
1. นาแผนปฏิบัติการประจาปีไปสู่การปฏิบัติตามกรอบระยะเวลา และกิจกรรม โครงการที่
กาหนดไว้
2. ผู้รับผิดชอบและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายปฏิบัติตามบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบกาหนด
อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด
ขั้นตอนที่ 4 กำรประเมินผลและตรวจสอบคุณภำพกำรศึกษำภำยในสถำนศึกษำ
การประเมินคุณภาพภายในเป็นกระบวนการประเมินผลการดาเนินงานของสถานศึกษาตาม
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึ กษาที่กระทาโดยบุคลากรภายในหรือผู้ ที่เกี่ ยวข้ องอย่างต่อเนื่อง การ
ประเมินคุณภาพภายในถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของการบริหารจัดการเพื่อที่จะได้ทราบขีดความสามารถในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าบรรลุตามเป้าหมายหรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่นาผล
การประเมินไปแก้ไขข้อบกพร่องได้ทันทีเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง (Continuous Improvement) โดย
ใช้เครื่องมือและวิธีการที่หลากหลายสอดคล้องตามบริบทของสถานศึกษาและกฎกระทรวงที่กาหนดไว้
เพื่อให้ได้สารสนเทศและผลการประเมินตนเองที่ตรงตามสภาพจริงและเชื่อถือได้และนาสารสนเทศจากการ
ประเมิน วิธีการปฏิบัติที่ดี และการศึกษาแนวคิดเพิ่มเติม มาใช้ปรับปรุง พัฒนาระบบงานอย่างต่อเนื่อง
และสื่อสารแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย โดยการมีส่วนร่วมของผู้ทรงคุณวุ ฒิ บุคลากรทุกฝ่าย และผู้มีส่วน
ได้เสียดังนี้
1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินภายใน จานวน ๓ คน ประกอบด้วยบุคลากรภายในสถานศึกษา
และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก เข้ามามีส่วนร่วมเป็นคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน
๒.คณะกรรมการประเมินภายในเตรียมการประเมินภายใน โดยศึ กษามาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึก ษา แล้ว กาหนดวิ ธีก ารตรวจสอบคุ ณภาพตามมาตรฐานการศึก ษาของสถานศึ กษา ก าหนด
ประเด็นการสัง เกต พูดคุ ย และตรวจร่ อยรอยหลั กฐานร่วมกันระหว่า งคณะกรรมการประเมินภายใน
กาหนดช่วงเวลาการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา แล้วแจ้ง เวลาที่จะประเมิน ให้ผู้รับผิดชอบงาน
ต่าง ๆ ในสถานศึกษาทราบ
๓. ดาเนินการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาอย่างเป็น
กัลยาณมิตร โดยใช้วิธีสังเกต พูดคุย และตรวจสอบร่องรอยหลักฐาน เพื่อให้ได้ผลการประเมินที่ตรงกับ
สภาพจริงของสถานศึกษา ซึ่งผู้ประเมินทุกคนจะตรวจสอบ ประเมินทุกประเด็นการพิจารณาของแต่ละ
มาตรฐาน แล้ว ประชุ มตัด สิน ผลการประเมิน ร่ว มกัน ตัด สิน โดยใช้ ความเชี่ ยวชาญและใช้หลั กฐานเชิ ง
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๑๓
ประจักษ์ (Evidence-based) ระบุจุดเด่น จุดควรพัฒนาและความต้องการในการพัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพดียิ่งขึ้น ขณะเดียวกัน ให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้รับผิดชอบแต่ละงานด้วยในกรณีที่มีข้อควรแก้ไข
๔.รวบรวมข้อมูลผลการประเมิน จัดทาเป็นสารสนเทศส่งให้ผู้รับผิดชอบของสถานศึกษา เพื่อเขียน
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา (SAR) ต่อไป และสถานศึกษาขอเก็บรวบรวมบันทึกต่าง ๆ ของ
ผู้ประเมินภายในไว้เป็นหลักฐานว่า สถานศึกษามีการประเมินภายในที่เชื่อถือได้
๕.น าสารสนเทศจากผลการประเมิน และศึก ษาแนวคิ ด วิ ธีการปฏิบั ติที่ ดี มาปรับ ปรุ ง พั ฒนา
ระบบงานและคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างต่อเนื่อง แล้วประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผล
การประเมินผ่านช่องทางออนไลน์ เว็บไซต์ และอื่นๆ ให้ บุคลากรในโรงเรียนและผู้ที่เกี่ยวข้องทราบโดย
ทั่วถึง
แนวทางการประเมินภายใน มีหลักการดาเนินการ ดังนี้
๑.ประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา และการตัดสินระดับคุณภาพตามมาตรฐาน เป็นไปตาม
หลักการตัดสินโดยอาศัยความเชี่ยวชาญ (Export judgement) และการตรวจทานผลการประเมินโดย
คณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน(Peer review) โดยเทียบกับเกณฑ์หรือมาตรฐานที่กาหนดไว้
คณะกรรมการประเมินต้องมีความรู้อย่างรอบด้านและวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกัน ในการตัดสินเพื่อให้ระดับ
คุณภาพตามเกณฑ์ที่กาหนด ซึ่งจะไม่ใช่การให้คะแนนตามความคิดเห็นของใครคนใดคนหนึ่ง
๒. การประเมินคุณภาพภายใน เป็นหน้าที่ของสถานศึกษาที่ต้องตรวจสอบ และประเมินตนเองตาม
สภาพบริบทของสถานศึกษาที่แท้จริง โดยให้ความสาคัญ กับการประเมินเชิง คุ ณภาพและการประเมิน
เชิง ปริมาณควบคู่กันไป การตัดสินคุณภาพของสถานศึกษาต้องเป็นการประเมินในภาพรวมของผลการ
ดาเนินงานหรือกระบวนการดาเนินงาน (Holistic rubrics)
๓. การกาหนดเป้าหมายการดาเนินงานภายในของสถานศึกษา ให้สถานศึกษากาหนดเป้าหมายและ
เกณฑ์การประเมินตามสภาพบริบทของสถานศึกษาเอง เพื่อตรวจสอบและประเมินผลการดาเนินงานตาม
ภารกิจของสถานศึกษา โดยยึดหลักการดาเนินงานเพื่อพัฒนา และสะท้อนคุณภาพการดาเนินงานตาม
เป้าหมายที่กาหนดตามมาตรฐานของสถานศึกษา
๔. การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เน้นการประเมินตามหลักฐานเชิงประจักษ์ ที่เกิด
จากการปฏิ บั ติงานตามสภาพจริงของสถานศึกษา (Evidence-based) โดยเลือ กใช้วิธีการเก็บรวบรวม
ข้อมูลที่เหมาะสม และสะท้อนคุณภาพการดาเนินงานตามมาตรฐานของสถานศึกษาได้อย่างชัดเจน และมี
เป้าหมายการประเมินเพื่อการพัฒนา ลดภาระการจัดเก็บข้อมูล และเอกสารที่ไม่จาเป็นในการประเมิน
แต่ข้อมูลต้องมีความน่าเชื่อถือ และสามารถตรวจสอบผลการประเมินได้ตามสภาพบริบทของสถานศึกษา
๕.คณะกรรมการประเมิ นคุ ณภาพภายในของสถานศึ กษาควรศึก ษามาตรฐานการศึก ษา และ
ประเด็นการพิจารณาที่สถานศึกษากาหนด ให้เข้าใจถ่องแท้ ก่อนดาเนินการประเมินคุณภาพภายใน
สถานศึกษา หลักประเมินแล้ว ให้แจ้งผลการประเมิน และให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา สรุปและเขียนรายงานการประเมินตนเอง (Self-assessment report – SAR)
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๑๔
การประเมินภายใน ถือเป็นกระบวนการตรวจสอบการทางานของสถานศึกษาหรือการประเมิน
ตนเอง (Self-Evaluation) การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษาควรยึดมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นหลักแต่อย่างไรก็ตามควรสะท้อนภาพความสาเร็จที่ชัดเจนอย่างน้อย 3 ด้าน ดังนี้
1. คุณภาพด้านผู้เรียน ผลการเรียนรู้ที่เป็นคุณภาพของผู้เรียนทั้งด้านผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการ
ประกอบด้วย ความสามารถในการอ่าน การเขียน การสื่อสาร การคิดคานวณ การคิดประเภทต่าง ๆ การ
สร้างนวัตกรรมการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามหลักสูตรการมี
ความรู้ ทักษะพื้นฐานและเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ และด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์ที่เป็นค่านิยมที่ดีตามที่
สถานศึกษากาหนด ความภูมิใจในท้องถิ่นและความเป็นไทย การยอมรับที่จะอยู่ร่วมกันบนความแตกต่าง
และหลากหลาย รวมทั้งสุขภาวะทางร่างกายและจิตสังคม
2. คุณภาพด้านกระบวนการบริหารและการจัดการของสถานศึกษา เป็นการจัดระบบบริหาร
จั ด การคุ ณ ภาพของสถานศึ ก ษา มี ก ารก าหนดเป้ า หมายวิ สั ย ทั ศ น์ แ ละพั น ธกิ จ อย่ า งชั ด เจน สามารถ
ดาเนินงานพัฒนาวิชาการที่เน้นคุณภาพผู้เรียนรอบด้านตามหลักสูตรสถานศึกษา ในทุกกลุ่มเป้าหมาย
จัดทาแผนพัฒนาคุ ณภาพการจัดการศึกษา ดาเนิน การพัฒนาครูและบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญทาง
วิ ช าชี พ และจั ด ระบบ เทคโนโลยี ส ารสนเทศ เพื่ อ สนั บ สนุ น การบริ ห ารจั ด การและการเรี ย นรู้
รวมทั้ ง จั ด สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพและสั ง คมที่ เ อื้ อ ต่ อ การจั ด การเรี ย นร ู้ ซึ่ ง สถานศึ ก ษาสามารถ
ดาเนินการประเมินคุณภาพการศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนดไว้แล้วในทุกมาตรฐาน
ด้วยวิธีการที่หลากหลายและเหมาะสมกับสิ่ง ที่ ต้องการประเมิน เช่น ใช้การสัง เกต การสัมภาษณ์ การ
ตรวจสอบจากเอกสารหรือข้อมูลเชิงประจักษ์ เป็นต้น
3. คุณภาพกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ เป็นกระบวนการจัดการเรียน
การสอนตามมาตรฐานและตัวชี้วัดของหลักสูตรสถานศึกษา สร้างโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการเรียนรู้
ผ่านกระบวนการคิดและปฏิบัติจริง มีการบริหารจัดการชั้นเรียนเชิง บวกการสร้างปฏิสัมพันธ์ที่ดี ครูรู้จัก
ผู้เรียนเป็นรายบุคคล ดาเนินการตรวจสอบ และประเมินผู้เรียนอย่างเป็นระบบและนาผลมาพัฒนาผู้เรียน
รวมทั้งร่วมกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และนาผลที่ได้มาให้ข้อมูลป้อนกลับ เพื่อพัฒนา และปรับปรุงการจัดการ
เรียนรู้ให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
ขัน้ ตอนที่ 5 ติดตำมผลกำรดำเนินกำรเพื่อพัฒนำสถำนศึกษำ
การติดตามผลการดาเนินการเพื่อพัฒนาสถานศึกษาให้มีคุณภาพตามมาตรฐานของสถานศึกษา
และนาผลการติดตามไปใช้ประโยชน์ในการปรับปรุงพัฒนา มีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้
1. การกาหนดผู้รับผิดชอบในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาระดับสถานศึกษา ดาเนินการ
ดังนี้
1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา โดยแต่งตั้ง
ผู้เกี่ยวข้องกับงาน /โครงการ/ กิจกรรม
1.2 สร้างความเข้าใจในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาภายในสถานศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๑๕
1.3 มอบหมายงานให้บุคลากรตามความรู้ความสามารถ
1.4 ร่วมกันวางแผน กาหนดภารกิจในแต่ละงาน
1.5 กาหนดปฏิทินติดตาม ตรวจสอบ
2. ดาเนินการติดตามตรวจสอบทั้งระดับบุคคลและระดับสถานศึกษา อย่างน้อยภาคเรียนละ 1 ครั้ง
(โดยคณะกรรมการระดับสถานศึกษา)
3. จัดทารายงานเสนอต่อผู้เกี่ยวข้องและนาผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาไปใช้
วางแผนดาเนินงานปรับปรุงพัฒนา การบริหารจัดการและการจัดการเรียนการสอน
4. เตรียมการรองรับการตรวจสอบและให้ความร่วมมือในการติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษา
จากหน่วยงานต้นสังกัด โดยเตรียมการเป็นระบบทั้งด้านข้อมูล หลักฐาน ร่องรอยการดาเนินงานต่าง ๆ
อย่างครบถ้วน ชัดเจน สมบูรณ์ โดยความร่วมมือของผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
การกาหนดผู ้รับผิดชอบ
ดาเนินการติดตามตรวจสอบ
จัดทารายงานเสนอ
เตรียมการรองรับการตรวจสอบ

แผนภำพที่ 7 แนวปฏิบัติกำรติดตำมผลกำรดำเนินกำรเพือ่ พัฒนำสถำนศึกษำ
ขั้นตอนที่ 6 จัดทำรำยงำนผลกำรประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR)
การจัดทารายงานผลการประเมินตนเอง (Self Assessment Report : SAR) เป็นการนาเสนอ
ผลการดาเนินงานในการพั ฒนาการจั ดการศึกษาของสถานศึกษาในรอบปี ที่ผ่านมาซึ่ง เป็น ผลจากการ
ดาเนินงานทั้งหมดของสถานศึกษาที่ครอบคุลมมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา และนาเสนอรายงานต่อ
คณะกรรมการสถานศึกษา หน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเปิดเผยต่อสาธารณชนซึ่งรายงานการ
ประเมินตนเองของสถานศึกษาจะเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาสถานศึกษา และรับการประเมินคุณภาพ
ภายนอกต่อไป

คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๑๖
ขั้นตอนการจัดทารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา โรงเรียนสตรีสิริเกศมีขั้นตอนดังนี้

แผนภำพที่ 8 ขั้นตอนกำรจัดทำรำยงำนประเมินตนเอง

จากแผนภาพที่ 8 แสดงขั้นตอนการจัดทารายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
โดยมีรายละเอียดในแต่ละขั้นตอนดังนี้
๑. แต่งตั้งคณะทางาน
โรงเรียนแต่งตั้งคณะทางานจัดทารายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา
ประกอบด้วย คณะกรรมการสถานศึกษา ผู้บริหาร ครู และบุคลากรผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
๒. รวบรวมข้อมูลสารสนเทศ
การรวบรวมข้ อ มู ล สารสนเทศเป็ น ขั้ น ตอนส าคั ญ ที่ จ ะท าให้ ร ายงานประเมิ น ตนเอง
มีความสมบูรณ์ มีคุณภาพตรงตามสภาพของสถานศึกษา ซึ่งข้อมูลสารสนเทศที่จะต้องรวบรวมแบ่งออกเป็น
๒ ส่วน ได้แก่ ๑) ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา เช่น ที่ตั้ง การเปิดสอน ชื่อผู้บริหาร ข้อมูลครูและบุคลากร
ของสถานศึกษา จานวนนักเรียน ๒) ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา ตามมาตรฐานการศึกษา
และหลั ก ฐานสนั บ สนุ น เช่ น ข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ผลการจั ด การเรี ย นรู้ ต ามหลั ก สู ต รสถานศึ ก ษา ข้ อ มู ล
ผลสั ม ฤทธิ์ ท างการเรี ย นระดั บ สถานศึ ก ษา ผลการประเมิ น คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ข องผู้ เ รี ย น
ผลการ ทดสอบระดั บ ชาติ ข องผู้ เ รี ย น หรื อ ผลการทดสอบอื่ น ๆ สรุ ป ผลการประเมิ น จาก
หน่วยงานภายนอกและข้อเสนอแนะ ผลการใช้แหล่งเรียนรู้ภายในและภายนอกสถานศึกษา ผลการพัฒนา
ครูแ ละบุคลากรทางการศึกษา ผลการจัดกิ จกรรมพัฒ นาสภาพแวดล้ อมทางกายภาพและสัง คม ฯลฯ
๓. เขียนรายงานประเมินตนเองของสถานศึกษา
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๑๗
การเขียนรายงานประเมินตนเองเป็นไปตามหน่วยงานต้นสังกัดกาหนด โดยเขียนเป็นความ
เรียง มีสาระสาคัญดังนี้
1. บทสรุปผู้บริหาร
เป็นการนาเสนอข้อมูลพื้นฐานของโรงเรียน และผลการประเมิน พร้อมทั้งนาเสนอ
หลักฐานสนับสนุน ตามมาตรฐานการศึกษาโดยย่อของผู้บริหาร
2. ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา
นาเสนอข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา เช่น ที่ตั้ง การเปิดสอน ชื่อผู้บริหาร ข้อมูลครูและ
บุคลากรของสถานศึกษา จานวนนักเรียน
3. ส่วนที่ 2 ผลการประเมินตนเองของสถานศึกษา
นาเสนอผลการประเมิน ตนเองตามมาตรฐานการศึ กษา 3 มาตรฐาน มาตรฐานที่ 1
มาตรฐานด้านคุณภาพผู้เรียน 1.1) ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน 1.2) คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของ
ผู้เรียน มาตรฐานที่ 2 กระบวนการบริหารและการจัดการ มาตรฐานที่ 3 กระบวนการจัดการเรียนการสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ โดยแต่ละมาตรฐานเขียนบรรยายภาพความสาเร็จของสถานศึกษา โดยนาประเด็น
การพิจารณาของมาตรฐานมาเป็นประเด็นสาคัญ ในการระบุภาพความสาเร็จและสภาพปัญ หาที่เกิดขึ้น
รวมถึงการระบุถึงรางวัล หรือ Best practices ที่เกิดขึ้นจากการดาเนินงานของสถานศึกษา และผลการ
พัฒนาที่เกิดขึ้น โดยเขียนบรรยายถึงรูปแบบ/วิธีการ/กระบวนการ/แผนงานที่ใช้ในการดาเนินงาน จนเกิด
ภาพความสาเร็จตามที่ปรากฏ และเสนอจุดที่ควรพัฒนา อีกทั้งนาเสนอแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษา
ให้ได้มาตรฐานสูงขึ้น พร้อมข้อเสนอแนะการพัฒนาคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา ตามนโยบาย/กล
ยุทธ์/จุดเน้นของกระทรวงศึกษาธิการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และสานักเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 28
4. ส่วนภาคผนวก
เขียนหลักฐานประกอบ เช่น ประกาศใช้มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา/กาหนดค่า
เป้าหมาย/อัตลักษณ์/เอกลักษณ์ และคาสั่งแต่งตั้งคณะทางานการเขียนรายงานผลการประเมินตนเองของ
สถานศึกษา
๔. นาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบหลังจากเขียนรายงานประเมิน
ตนเองเสร็จสมบูรณ์ สถานศึกษาจะต้องนาเสนอคณะกรรมการสถานศึกษาและหรือคณะกรรมการบริหาร
สถานศึกษาพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อรับรองผลการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา
๕. รายงานและเปิดเผยต่อผู้เกี่ยวข้องเมื่อรายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษาได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการสถานศึกษาหรือคณะกรรมการบริหารสถานศึกษาแล้ว สถานศึกษาจะต้อง
รายงานและเปิดเผยผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง ได้แก่ ครู ผู้ปกครอง หน่วยงานต้นสังกัดหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง ชุมชน ท้องถิ่น ผ่านชองทางออนไลน์ เผยแพร่ผ่าน Website ของโรงเรียน Line@ /E – mail
Facebook โรงเรียน เป็นต้น
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๑๘
ขั้นตอนที่ 7 พัฒนำสถำนศึกษำให้มีคุณภำพ
การพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง งานพัฒนาระบบประกันคุณภาพ
ภายในสถานศึกษาโรงเรียนสตรีสิริเกศ ได้ดาเนินการตามแนวคิดดังนี้
แนวคิดที่ 1 กระบวนการพัฒ นาโดยการใช้ข้อ มูลอย่างชาญฉลาด (Data Wise Improvement
Process) เป็นกระบวนการนาข้อมูลสานสนเทศที่โรงเรียนมีอยู่มาใช้เพื่อการเรียนการสอนหรือด้วยวิธีอื่น ๆ
โดยนาข้อมูลสารสนเทศจากผลการประเมินแหล่งต่าง ทั้งในและนอกสถานศึกษา มาใช้อย่างมีประสิทธิผล
แนวคิ ดที่ 2 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) เป็ นหนึ่ ง แนวคิดที่ สามารถนาไป
ปฏิ บัติ เพื่อ ให้ก ารดาเนิน งานของโรงเรี ย นตามวัฏ จั กร PDCA ให้บ รรลุ ผลและคุณ ภาพการศึ กษาของ
โรงเรียน มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะในขั้นตอน A(Act) : การดาเนินงานให้เหมาะสม ซึ่งจะเป็น
จะต้องพิจารณาข้อมูลต่าง ๆ อย่างรอบด้านที่มีอยู่ในโรงเรียนเพื่อนาไปสู่การปรับปรุง พัฒนาและแก้ไขจุด
บกพร้องต่างๆ แล้งนาไปสู่การกาหนดแผนงาน และการปฏิบัติงานตามลาดับ
แนวคิด ที่ 3 การสร้างเครือข่า ยการเรียนรู้ (Networking) เป็น การเชื่อมโยงระหว่างกลุ่ ม หรื อ
บุคคลด้วยความสมัครใจ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างกัน โดยเครือข่ายการเรียนรู้ (learning
network) หมายถึง การเชื่อมโยงข้อมูลข่าวสาร สาระ ความรู้ จากแหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ มาใช้ประโยชน์
ในการเรียนรู้ ซึ่งผู้เรียน ผู้สอน และสถานศึกษาสามารถนาเครือข่ายการเรียนรู้ต่าง ๆ มาใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กัน
แนวคิดที่ 4 การนาผลการประเมินไปใช้ประโยชน์ (Evaluation Utilization) เป็นการนาผลการ
ประเมินภายในและผลการประเมินภายนอกามาพิจารณาร่วมกันเพื่อให้ไ ด้สารสนเทศ ที่มีความถูกต้อง
น่าเชื่อถือ เพื่อนาผลการประเมิน ดังกล่าวมาพัฒนาและปรับปรุง คุณ ภาพการศึก ษาของโรงเรียนอย่า ง
ต่อเนื่อง ดังแผนภาพที่ 9

แผนภำพที่ 8 วงจรกำรใช้ผลกำรประเมินในโรงเรียน
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๑๙

จากขั้นตอนการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา สามารถนาเสนอได้ดัง
แผนภาพที่ 9

แผนภำพที่ 9 ขั้นตอนปฏิบัติงำนพัฒนำระบบประกันคุณภำพภำยในสถำนศึกษำ

คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๒๐

3. ภำระงำนตำมองค์ประกอบระบบประกันคุณภำพกำรศึกษำ โรงเรียนสตรีสริ ิเกศ
ที่
1

ด้ำน
การกาหนดมาตรฐาน
การศึกษา

ภำระงำน
ระยะเวลำ
วิเคราะห์ข้อมูลและผลการดาเนินงานรอบปี ก่อนเปิดภาคเรียนที่ 1
การศึกษาที่ผ่านมา จากา
ประจาปีการศึกษา
1. ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
2. ความสาเร็จ ปัญหา/อุปสรรค ของ
แผนงาน/โครงการ
3. เป้าหมายการพัฒนาต่อเนื่อง ทั้งด้าน
ผู้เรียน ด้านอัตลักษณ์ และด้านการส่งเสริม
เพื่อ กาหนดค่าเป้าหมายมาตรฐาน และตัว
บ่งชี้และประกาศให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ

2

จัดทาแผนพัฒนาการจัด
การศึกษา

1.วางแผนดาเนิน กิจกรรม/โครงการ ของ
สถานศึกษา
- ระบุกิจกรรม ตามแผนงาน/โครงการ
- กาหนดเวลา/ปฏิทินการปฏิบัติงานที่
ชัดเจน
2. ครูผู้สอนวางแผนออกแบบการจัดการ
เรียนรู้
- วิเคราะห์หลักสูตร
- จัดทาแผนการจัดการเรียนรู้และผลิต
สื่อ
3. แจ้งผู้เกี่ยวข้อง/รับผิดชอบ ทราบและ
ปฏิบัติการตามปฏิทิน

เม.ย. – พ.ค.

1. ผู้รับผิดชอบ กิจกรรม/โครงการ
ดาเนินงานตามปฏิทิน
การปฏิบัติงานที่กาหนด
2. ผู้บริหารสถานศึกษา ส่งเสริมสนับสนุน
กากับ ติดตามและให้ความช่วยเหลือ ในการ
ดาเนินงาน

ตลอดปี

3

ดาเนินการตามแผนการ
พัฒนาการจัดการศึกษา

เม.ย. – พ.ค.

พ.ค.
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๒๑
ที่
4

5.

ด้ำน
ประเมินผลและตรวจสอบ
คุณภาพการศึกษา

ติดตามผลการดาเนินการ
เพื่อพัฒนาสถานศึกษา

ภำระงำน
1. กาหนดปฏิทินการประเมินคุณภาพ
ภายในทั้งการบริหารและด้านผู้เรียน
2. ประเมินคุณภาพภายในฯ โดยสะท้อน
ภาพความสาเร็จที่ชัดเจน
2.1 ด้านคุณภาพผู้เรียน มาตรฐานที่ 1
- ผลสัมฤทธิ์ทางการวิชาการของผู้เรียน
6 ประเด็นพิจารณา
- คุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน
4 ประเด็นพิจารณา
2.2 ด้านกระบวนการบริหารและการ
จัดการ
- ประเมินตามมาตรฐานที่ 2 ตาม
ประเด็นพิจารณา 6 ประเด็น
โดย สังเกต สัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานการดาเนินงาน
2.3 ด้านกระบวนการจัดการเรียนการ
สอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญ
- ประเมินตามมาตรฐานที่ 3 ตาม
ประเด็นพิจารณา 5 ประเด็น โดย สังเกต
สัมภาษณ์ ตรวจสอบเอกสารหลักฐาน การ
ดาเนินงาน
1. กาหนดปฏิทินการนิเทศ กากับ ติดตาม
และตรวจสอบความก้าวหน้า และให้ความ
ช่วยเหลือ การดาเนินงานตามแผนฯ
อย่างต่อเนื่อง
2. ผู้บริหารและคณะกรรมการประกัน
คุณภาพฯ นิเทศกากับ ติดตามและ
ตรวจสอบความก้าวหน้า เพื่อเร่งรัด
การพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ระยะเวลำ
พ.ค. – มิ.ย.

ตามปฏิทินที่กาหนด

ตลอดปี
(โดยมีปฏิทินการ
ดาเนินงานอย่าง
ชัดเจน/เป็นระยะ)
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6.

จัดทารายงานผลการ
ประเมินตนเอง
(Self Assessment
Report : SAR)

ที่
7

ด้ำน
พัฒนาสถานศึกษาให้มี
คุณภาพ

1. คณะกรรมการสรุปและจัดทารายงานฯ
ม.ค. – ก.พ.
- รวบรวมข้อมูลจากการประเมิน (ข้อ 5)
ตลอดปี
- จัดทารายงาน รูปเล่ม(SAR)
มี.ค. – เม.ย.
- นาเสนอผู้เกี่ยวข้องทราบ คณะกรรมการ
เม.ย. – พ.ค.
สถานศึกษา / ผู้ปกครอง / ชุมชน /ครู/
นักเรียน
- สานักงานเขตพื้นที่
- สมศ.
ภำระงำน
ระยะเวลำ
1. วิเคราะห์ข้อมูล และผลการประเมิน
- มี.ค. – เม.ย.
คุณภาพภายในฯ
2. วิเคราะห์ข้อมูล และผลการประเมิน
คุณภาพภายนอกฯ
3. นาผลการประเมินไปใช้วางแผนปรับปรุง - เม.ย. – พ.ค.
และพัฒนาคุณภาพการศึกษา
*** หมายเหตุ : เพื่อพัฒนาคุณภาพ
การศึกษา อย่างต่อเนื่อง ควรคานึงถึงสิ่ง
ต่อไปนี้
1. สร้างจิตสานึกการพัฒนางานประกัน
โดยถือว่า เป็นวัฒนธรรมการทางานปกติ
(ทาทุกคน-ทาทุกวัน) ของสถานศึกษา
2. ร่วมกันกาหนดมาตรฐานที่เป็น
อัตลักษณ์ ของสถานศึกษาอย่างเด่นชัด
เพื่อสร้างความเป็นเจ้าของร่วมกัน
และดาเนินงานตามเวลาที่เหมาะสม
อย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาสถานศึกษาให้เป็นองค์การแห่ง
การเรียนรู้โดย ทุกคนพัฒนาตนเอง ใฝ่
เรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้และแบ่งปันความรู้
ตลอดเวลา ทั้งในและนอกองค์กร
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ส่วนที่ 3
กำรเตรียมพร้อมกับกำรประเมินคุณภำพของสถำนศึกษำ
การประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา เป็นการประเมินเพื่อตรวจสอบความสามารถในการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาว่าบรรลุตามเป้าหมาย หรือมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาหรือไม่ เพื่อจะ
ได้นาผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขข้อบกพร่องต่อไป
การประกันคุณภาพภายใน เป็นการสร้างระบบและกลไกในการควบคุม ตรวจสอบ และประเมิน
การดาเนินงานของสถานศึกษาให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาโดยสถานศึกษาและหรือหน่วยงานต้นสังกัดเป็นผู้กาหนดเวลาในการประเมินระบบประกัน
คุณภาพภายในของสถานศึกษา และให้ถือว่าการประกันคุณภาพภายใน เป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการ
บริหารการศึกษาที่ต้องดาเนินการอย่างต่อเนื่อง มีการจัดทารายงานการประกันคุณภาพการศึกษาประจาปี
เสนอต่อหน่วยงานต้นสังกัด หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและเปิดเผยต่อสาธารณชนเพื่อนาไปสู่การพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานการศึกษา และเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพภายนอกกระบวนการดาเนินงานพัฒนาระบบ
ประกันคุณภาพภายในเพื่อเตรียมพร้อมและรองรับการประเมินคุณภาพภายในของสถานศึกษา มีขั้นตอน
การดาเนินงาน แสดงดังแผนภาพที่ 10
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๑.๑ ขั้นเตรียมคามพร้อมของบุคลากรทุกคน

1. ขั้นเตรียมกำร

๑.2 แต่งตั้งคณะกรรมการ หรือคณะทางาน
ด้านการประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษา

2. ขั้นดำเนินกำร

3. ขั้นจัดทำรำยงำน
ผลกำรประเมิน

รวบรวมผลกำรดำเนินงำนและ
ผลประเมินคุณภำพภำยในตำม
มำตรฐำนและประเด็นพิจำรณำ

แผนภำพที่ 10 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนเตรียมพร้อมเพื่อรองรับกำรประเมินคุณภำพกำรศึกษำ
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รายละเอียดการปฏิบัติในการเตรียมพร้อมเพื่อรองรับการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งระบบ
ประเมินคุณภาพภายในและภายนอกามีดังนี้
1. ขั้นเตรียมควำมพร้อม
การจัดเตรียมความพร้อมก่อนรับการประเมินคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาทั้งระดับภายใน
และภายนอก มีแนวทางดาเนินงาน ดังต่อไปนี้
1.1 กำรเตรียมควำมพร้อมของบุคลำกรทุกคน
1.1.1 ทาความเข้าใจกับบุคลากรทุกคนในองค์กรเกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน
ถึงประเด็นที่สาคัญ ๆ เช่น
- การประกันคุณภาพภายในคืออะไร
- การประเมินคุณภาพคืออะไร
- การประเมินคุณภาพภายในมีความสาคัญต่อการพัฒนาอย่างไร
- ขั้นตอนการประเมินคุณภาพเป็นอย่างไร
1.1.2 เน้นย้ากับบุคลากรในการให้ความร่วมมือ การตอบคาถามหรือการสัมภาษณ์โดยยึด
หลักการตอบตามสิ่งที่ปฏิบัติจริงและผลที่เกิดขึ้นจริง
1.1.3 เน้นย้าให้บุคลากรทุกคนตระหนักว่าการประเมินคุณภาพคือภารกิจประจาของ
ทุกคนที่ต้องร่วมมือกันทาอย่างต่อเนื่อง
1.1.4 สร้างความตระหนักให้บุคลากรทุกคนในองค์กรตระหนักถึงคุณค่าของการดาเนินงาน
ประกันคุณภาพภายใน การประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาและการทางาน
เป็นทีม
1.1.5 พัฒนาความรู้ ทักษะเกี่ยวกับการดาเนินการประกันคุณภาพภายในและการประเมิน
คุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้ โดยเน้นเนื้อหา และแนวทางการปฏิบัติดังนี้
- การกาหนดกรอบมาตรฐานการประเมิน
- การสร้างเครื่องมือประเมินตามมาตรฐาน
- การเก็บรวบรวมข้อมูล
- การวิเคราะห์ข้อมูลจากผลการประเมิน
- การเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
1.2 กำรแต่งตั้งคณะกรรมกำรหรือคณะทำงำนด้ำนกำรประกันคุณภำพภำยใน ของ
สถำนศึกษำ เพื่อร่วมกันรับผิดชอบในการประสานงาน กากับ ดูแลช่วยเหลือสนับสนุนให้ทุกฝ่ายทางาน
ร่วมกันเป็นทีม ซึ่งคณะกรรมการหรือคณะทางานควรจะประกอบด้วย ผู้บริหาร ครู นักเรียน บุคลากรใน
สถานศึกษา รวมไปถึง ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษา และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา
2. ขั้นดำเนินงำน
การกาหนดระบบและกลไกการบริหารงานให้เกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานตลอดจนการ
วางแผน การปฏิบัติงานให้เกิดความต่อเนื่องในการดาเนินงานและมีคุณภาพ เดมมิ่ง ได้กาหนดแนวทางการ
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ดาเนินงานที่มีคุณภาพครบวงจร (PDCA) ที่มีลักษณะการดาเนินงานเป็นวงจรต่อเนื่อง ประกอบด้วยการ
วางแผน (Plan) ปฏิบัติตามแผน (Do) ตรวจสอบผลการดาเนินงานตามมาตรฐานการศึกษา (Check) และ
พัฒนาปรับปรุงอยู่เสมอ (Act) โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอน ดังนี้
2.1 กำรวำงแผนกำรปฏิบัติงำน (P)
2.1.1 กาหนดมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
- มาตรฐานการศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2.1.2 กาหนดวัตถุประสงค์/เป้าหมายจากมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.1.3 กาหนดแนวทางการดาเนินงาน วิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความสาเร็จ
2.1.4 กาหนดผู้รับผิดชอบในการดาเนินงานแต่ละประเด็น
2.1.5 กาหนดระยะเวลาและทรัพยากรที่ต้องใช้สาหรับการจัดทาแผนของสถานศึกษา
2.1.6 เตรียมเครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน และวางแผนการเก็บข้อมูล
2.1.7 จัดทาแผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา
- แผนพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา (รวมทั้งแผนงบประมาณ)
- แผนปฏิบัติการประจาปี
- แผนการจัดการเรียนการสอน
2.2 กำรดำเนินกำรตำมแผน (D) ในขั้นนี้เป็นการศึกษามาตรฐานการศึกษา และตัวบ่งชี้
ซึ่งมีแนวปฏิบัติ ดังนี้
2.2.1 ให้การส่งเสริม สนับสนุน ให้บุคลากรทางานอย่างมีความสุข โดยจัดสิ่งอานวย
ความสะดวกสนับสนุนทรัพยากรเพื่อการปฏิบัติ
2.2.2 กากับ ติดตามการทางานให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้
2.2.3 ให้การนิเทศ แนะนา ปรึกษา
2.3 กำรตรวจสอบผลกำรดำเนินงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำ (C) มีแนวทางการปฏิบัติ
ดังนี้
2.3.1 วางกรอบการตรวจสอบผลการดาเนินการงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.3.2 สร้างเครื่องมือที่จะใช้ในการประเมิน
2.3.3 กาหนดวิธีการประเมินตัวบ่งชี้ความสาเร็จตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.3.4 กาหนดเกณฑ์การประเมินตัวบ่งชี้ตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
2.3.5 วางแผนการเก็บข้อมูล
2.3.6 วางแผนการวิเคราะห์/สรุปและรายงานผล
2.3.7 ดาเนินการการตรวจสอบผลการดาเนินการงานตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษา
2.3.8 สรุปการตรวจสอบการดาเนินการงานตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา
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2.4 กำรนำผลกำรประเมินคุณภำพภำยในมำปรับปรุง (A) มีแนวทางการปฏิบัติดังนี้
2.4.1 นาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษามาวิเคราะห์ วางแผน
การแก้ไขปรับปรุงการปฏิบัติงานในส่วนที่เป็นจุดที่ควรพัฒนา และไม่เป็นไปตามเป้าหมายมาตรฐาน
การศึกษา ตามแนวทางที่สถานศึกษาเลือกใช้
2.4.2 วางแผนการปฏิบัติงานในระยะต่อไป โดยการตรวจสอบผลการดาเนินการงานว่า
เป็นไปตามเป้าหมายที่ต้องการบรรลุผลหรือไม่ ซึ่งเป็นการย้อนกลับไปดาเนินการการตามขั้นตอนที่ 1
ใหม่ เพื่อนาไปวางแผนพัฒนาการปฏิบัติงานในระยะต่อไป สาหรับงาน/กิจกรรม/โครงการใดที่มี
คุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาให้พัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นต่อไป
3. ขั้นจัดทำรำยงำนผลกำรประเมิน
เมื่อสถานศึกษาดาเนินการการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาเสร็จแล้ว จะต้องจัดทารายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาพร้อมสรุปจุดแข็งและจุดที่ควรพัฒนาของสถานศึกษา (รายงานประจาปี) ให้หน่วยงาน
ต้นสังกัด ผู้เกี่ยวข้องและสาธารณชนทราบการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของ
สถานศึกษาเป็นการประเมินคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาตามที่สถานศึกษากาหนดสาหรับใช้เป็นทิศ
ทางการบริหารจัดการศึกษาในความรับผิดชอบของสถานศึกษาให้มีคุณภาพยิ่ง ๆ ขึ้นไป โดยมีแนวทาง
ในการดาเนินการการ ดังนี้
1. กำรปฏิบัติงำนตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ โดยสถานศึกษากาหนดมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ที่เกี่ยวกับคุณลักษณะคุณภาพของสถานศึกษาที่พึงประสงค์ เป็นการส่งเสริม
กากับดูแล ระบบการประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาตามมาตรฐานการศึกษาและการพัฒนา
คุณภาพการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
2. กำรประเมินตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการหรือ
คณะทางานประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา โดยมีเครื่องมือการ
ประเมินตามมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ ที่มีคุณภาพนาผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษา
ของสถานศึกษาไปใช้และพัฒนา สาหรับมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่อยู่ในระดับปรับปรุงจะต้องนามาแก้ไข
ปรับปรุงตามระยะเวลาที่เหมาะสมที่ผู้ปฏิบัติได้กาหนดไว้
3. กำรรำยงำนผลกำรประเมินคุณภำพภำยในตำมมำตรฐำนกำรศึกษำของสถำนศึกษำ
สถานศึกษาสรุปผลการประเมินและเขียนรายงานผลการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษา ของสถานศึกษา เพื่อนาไปวางแผนการพัฒนาคุณภาพการศึกษาต่อไป
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ขอบข่ำยและประเด็นในกำรประเมินคุณภำพในของสถำนศึกษำ
ขอบข่ายและประเด็นในการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาเป็น
การติดตามตรวจสอบความก้าวหน้าของการปฏิบัติตามมาตรฐานการศึกษาที่สถานศึกษากาหนดและจัดทา
รายงานการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษา พร้อมทั้งเสนอแนะมาตรการ
เร่งรัดการพัฒนามาตรฐานการศึกษำ ขอบข่ายและประเด็นการประเมินคุณภาพภายในตามมาตรฐาน
การศึกษาของสถานศึกษา ดังนีี ี้
ระดับขั้นพื้นฐำน
มำตรฐำนที่
มำตรฐำนที่ 1 คุณภำพผู้เรียน
1.1 ผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการของผู้เรียน
1.2 คุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียน
รวมมำตรฐำนที่ 1
มำตรฐำนที่ 2 กระบวนกำรบริหำรและกำรจัดกำร
มำตรฐำนที่ 3 กระบวนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ
รวม

จำนวนประเด็น
พิจำรณำ

จำนวน
ตัวบ่งชี้

จำนวน
ตัวชี้วัด

6
4
10
6

6
4
10
9

7
9
16
19

5

7

16

21

26

51

กำรประเมินคุณภำพภำยนอก
สถานศึกษาทุกแห่งต้องได้รับการประเมินคุณภาพนอก จากสานักงานรับรองและประเมิน
มาตรฐานการศึกษา(องค์การมหาชน : สมศ.) ตามพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๓ หมวด ๖ ว่าด้วยมาตรฐานและ
การประกันคุณภาพการศึกษา มาตรา ๔๙ สถานศึกษาทุกแห่ง ต้องได้รับการประเมินคุณภาพภายนอกอย่าง
น้อยหนึ่งครั้งในทุกห้าปี ตั้งแต่การประเมินครั้งสุดท้าย
แนวคิดหลัก มีหลักการสาคัญ ๒ ประการ คือ
๑. การประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความเชื่อมโยงกับระบบประกันคุณภาพภายในของ
สถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัด ที่จะต้องรับผิดชอบให้บรรลุถึงเป้าหมายในการจัดการศึกษาและร่วม
รับผิดชอบต่อผลการจัดการศึกษาที่เกิดขึ้น (Accountability)
๒. การประเมินคุณภาพภายนอกต้องมีความท้าทายและช่วยส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาและ
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ยกระดับคุณภาพของสถานศึกษาสู่สากล ให้เป็นไปตามนโยบายปฏิรูปการศึกษาของประเทศบรรลุเป้าหมาย
ทั้งในระดับชาติและระดับนานาชาติ (Empowerment)
จากหลักการสาคัญในการพัฒนามาตรฐานและเกณฑ์การประเมินคุณภาพภายนอก จึงนามาสู่
แนวคิดสาคัญ ๔ ประการ คือ
๑. ใช้กลไกการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อกระตุ้นและจูงใจให้เกิดการพัฒนาและยกระดับ
คุณภาพการศึกษา ที่สอดคล้องกับความต้องการจาเป็นและยุทธศาสตร์ของประเทศ
๒. เน้นการประเมินเพื่อรับรองคุณภาพของระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษา เพื่อ
ส่งเสริมให้สถานศึกษาและต้นสังกัด รับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้เป็นไปตามมาตรฐาน
การศึกษาชาติ ตามจุดมุ่งหมายของหลักสูตร และมีความพร้อมในการแข่งขันในระดับสากล
๓. ให้ความสาคัญกับการประเมินที่มุ่งสู่การพัฒนาแบบยั่งยืน เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีสมรรถนะที่
จาเป็นสาหรับการดาเนินชีวิตในอนาคต และสถานศึกษามีขีดสมรรถนะสูง สามารถพัฒนาตนเองได้อย่าง
ต่อเนื่องในอนาคต
๔. เปิดโอกาสให้สถานศึกษาสร้างความโดดเด่นเฉพาะทาง หรือเป็นต้นแบบในการพัฒนาใน
ระดับภูมิภาค ระดับชาติ และระดับนานาชาติ
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริมให้สถานศึกษามีความรู้ความเข้าใจในแนวทางการประเมินคุณภาพภายนอกและ
สร้างผู้เชี่ยวชาญด้านการประเมินคุณภาพภายนอก
2. ประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อสะท้อนคุณภาพการจัดการศึกษาพร้อมทั้งรายงานสถานการณ์
ด้านคุณภาพการศึกษาเพื่อให้ข้อมูลแก่รัฐบาลในการพิจารณากาหนดนโยบายการพัฒนาคุณภาพการ
จัดการศึกษาของสถานศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ
เป้ำหมำย
ได้แนวทางทางสาหรับการประเมินคุณภาพภายนอกตามหลักเกณฑ์ที่กาหนดไว้ในกฎหมายที่
เกี่ยวข้องติดตามและตรวจสอบคุณภาพการจัดการศึกษาของสถานศึกษา โดยคานึงถึงบริบทของ
สถานศึกษามาตรฐานการศึกษาชาติ และมาตรฐานระดับสากล
วิธีกำรประเมิน
1. ประเมินเชิงคุณภาพเน้นข้อมูลเชิงประจักษ์ (Evidence Based)
2. สะท้อนผลลัพธ์การดาเนินงาน โดยใช้การตัดสินใจของผู้เชี่ยวชาญ (Expert Judgment)
3. ตรวจทานผลการประเมินโดยคณะกรรมการประเมินในระดับเดียวกัน
(Peer Review)
4. ครอบคลุมองค์ประกอบทั้งระบบแบบองค์รวม (Holistic Approach)

คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๓๐

แผนภำพที่ 11 ขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนกำรจัดกำรประเมินคุณภำพภำยนอกรอบสี่

คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๓๑

แผนภำพที่ 12 แผนผังกำรดำเนินงำนตำมกฎกระทรวง ฯ กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ พ.ศ. 2561

คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๓๒
ขั้นตอนกำรดำเนินงำนกำรประกันคุณภำพภำยนอก

แผนภำพที่ 13 ขั้นตอนกำรดำเนินงำนประเมินคุณภำพภำยนอก
ขั้นตอนการดาเนินงานการประเมินคุณภาพภายนอก 5 ขั้นตอนการดาเนินงาน การประเมิน
คุณภาพภายนอกรอบสี่ ของสานักงานรับรองและประเมินคุณภาพการศึกษา หรือ สมศ. มีกระบวนการดังนี้
1. สถานศึกษาประเมินตนเอง (Self-Assessment) แล้วจัดส่งรายงานการประเมินตนเองให้
หน่วยงานต้นสังกัดวิเคราะห์ SAR ส่งให้ สมศ. ตามระยะเวลาและเงื่อนไขที่กาหนด
2. สมศ. วิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐานของสถานศึกษา (Pre-Analysis) จากฐานข้อมูลของหน่วยงานต้น
สังกัด
3. คณะผู้ประเมินพิจารณาผลการดาเนินงานของสถานศึกษาพร้อมกับวิเคราะห์ข้อมูลพื้นฐาน
(Pre-Assessment) เพื่อวางแผนการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม โดยกาหนดไว้ 3 รูปแบบ คือ
– Non-visit (ไม่มีการลงพื้นที่)
– Partial-visit (ลงพื้นที่ 1-2 วัน)
– Full-visit (ลงพื้นที่ 3 วัน)
4. คณะผู้ประเมินภายนอกลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม (Site Visit) เพื่อประชุมเสวนาสร้างสรรค์ร่วมกับผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย และเก็บรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพกับบุคลากร หลักฐานเชิงประจักษ์และหน่วยงาน/บุคคล
ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเพิ่มเติม รวมทั้งทารายงานผลประเมินด้วยวาจา
5. คณะผู้ประเมินภายนอกจัดทารายงานผลการประเมินคุณภาพภายนอก (EQA Report) พร้อม
ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการศึกษา แล้วจัดส่งให้ สมศ. เพื่อพิจารณาให้การรับรองผล
การประเมิน จากนั้น สมศ. จะจัดส่งให้กับสถานศึกษาและหน่วยงานต้นสังกัดหรือหน่วยงานที่กากับดูแล
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๓๓

แผนภำพที่ 14 ควำมสัมพันธ์และบำทบำทขององค์กรที่เกี่ยวข้องกับกำรประเมินและ
ประกันคุณภำพกำรศึกษำ

แผนภำพที่ 15 มำตรฐำนกำรศึกษำแต่ละระดับ
คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๓๔

กำรประเมินควำมโดดเด่นเฉพำะทำง (Challenging Standards)
การประเมินความโดดเด่นเฉพาะทางเป็นทางเลือกให้สถานศึกษาได้แสดงผลการดาเนินงานที่มี
ความโดดเด่นในด้านต่างๆ เป็นการส่งเสริมสถานศึกษาให้เป็นต้นแบบในการพัฒนาในด้านต่าง ๆ และเร่งรัด
คุณภาพสถานศึกษาสู่การเป็นสถานศึกษาขีดสมรรถนะสูง พร้อมสาหรับการแข่งขันระดับสากลในอนาคต
โดยสถานศึกษาเป็นผู้แจ้งความจานงในการประเมินมาตรฐานความโดดเด่นเฉพาะทางด้านใดด้านหนึ่งหรือ
หลายด้าน ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากหน่วยงานต้นสังกัด ทั้งนี้สถานศึกษาจะขอรับการประเมินหรือไม่รับ
การประเมินก็ได้
มิติคุณภำพที่สถำนศึกษำสำมำรถขอรับกำรประเมินควำมโดดเด่นเฉพำะทำง (Challenging Standards)
มีดังนี้
๑. ควำมสำมำรถด้ำนวิชำกำรควบคู่คุณธรรม การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางวิชาการให้ดีขึ้น
มีพัฒนาการ ของคุณภาพผู้เรียนใน ๓ ปี เช่น โรงเรียนวิทยาศาสตร์/เทคโนโลยี ควบคู่ไปกับการพัฒนา
คุณลักษณะที่สาคัญ ๆ คือ ความซื่อสัตย์ ความมีวินัย ค่านิยมอยู่อย่างพอเพียง และรับผิดชอบมีจิตสาธารณะ หรืออื่น ๆ
๒. ควำมสำมำรถในกำรใช้ภำษำ และกำรสื่อสำร การพัฒนาการของคุณภาพผู้เรียน เช่น
ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน เป็นต้น
๓. ควำมสำมำรถเฉพำะทำงที่สำคัญ ผลงานนักเรียนด้านนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทักษะวิชาชีพ
(การเกษตร การเป็นผู้ประกอบการ) ด้านกีฬา ดนตรี ศิลปะ ทักษะด้านการพัฒนาสื่อเทคโนโลยี หรืออื่น ๆ
เช่น การเป็นผู้นา สมรรถนะการดาเนินชีวิต (Literacy/ Living/ Life/ Career Skills) เป็นต้น
๔. กำรบริหำรจัดกำรศึกษำ คุณภาพการจัดการศึกษาสาหรับเด็กพิเศษ (Special needs/
Gifted/ Vulnerable) การมีนวัตกรรมการเรียนรูท้ ี่โดดเด่น การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ การ
บริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม การมีส่วนร่วมของชุมชนที่โดดเด่น การได้รับการรับรองคุณภาพการจัด
การศึกษาในระดับมาตรฐานนานาชาติ เป็นต้น
๕. อื่น ๆ ตำมที่สถำนศึกษำประกำศเป็นเอกลักษณ์ รายการเอกลักษณ์อื่น ๆ ที่สถานศึกษากาหนด
ที่มีการวางแผนและดาเนินการพัฒนาอย่างเป็นระบบ จนประสบความสาเร็จในระดับภูมิภาค ระดับชาติ
หรือนานาชาติ

คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

๓๕

แผนภำพที่ 16 กำรประเมินควำมโดดเด่นเฉพำะทำง

คู่มือการปฏิบัติงานพัฒนาระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ปีการศึกษา 2563 โรงเรียนสตรีสิริเกศ

