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เงินท่ีสถานศึกษาได้รับแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้ 

1. เงินงบประมาณ 
2. เงินนอกงบประมาณ 
3. เงินรายได้แผ่นดิน 
 

1. เงินงบประมาณ  หมายถึง เงินที่ส่วนราชการได้รับตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีหรือ
เบิกจ่ายในรายจ่ายงบกลาง รายจ่ายตามงบประมาณจ าแนกออกเป็น 2 ลักษณะ ได้แก่ 

1. เงินงบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการและรัฐวิสาหกิจ ได้แก่ 
1.1 งบบุคลากร 
1.2 งบด าเนินการ 
1.3 งบลงทุน 
1.4 งบเงินอุดหนุน 
1.5 งบรายจ่ายอื่น 

2. เงินงบประมาณรายจ่ายงบกลาง ได้แก่ 
2.1 เงินเบี้ยหวัดบ าเหน็จบ านาญ 
2.2 เงินช่วยเหลือข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานของรัฐ 
2.3 เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล/การศึกษาบุตร/เงินช่วยเหลือบุตร 
2.4 เงินส ารองเงินสมทบและเงินชดเชยข้าราชการ 
2.5 เงินเลื่อนขั้นเลื่อนอันดับเงินเดือนและปรับวุฒิข้าราชการ 

 

2. เงินนอกงบประมาณ  หมายถึง เงินที่กฎหมายก าหนดไม่ต้องน าส่งเป็น เงินรายได้แผ่นดินหรือเงิน
ที่ได้รับอนุญาตให้เก็บไว้ใช้จ่ายได้ตามพระราชบัญญัติ วิธีการงบประมาณ พ.ศ.2502 มาตรา 24 ซึ่ง
สถานศึกษาจะได้รับ ดังนี้   

1. เงินอุดหนุนทั่วไป 
2. เงินรายได้สถานศึกษา 
3. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย 
4. เงินลูกเสือ 
5. เงินเนตรนารี 
6. เงินยุวกาชาด 
7. เงินประกันสัญญา 
8. เงินประกันซอง 
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1. เงินอุดหนุนทั่วไป ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานจัดสรรงบประมาณแผนงาน
สนับสนุนการจัดการศึกษาตั้งแต่ปฐมวัยจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัด
การศึกษาตั้งแต่อนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน กิจกรรมการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้น
พ้ืนฐาน งบเงินอุดหนุนเงินอุดหนุนทั่วไป รายการค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน รวม 5 รายการย่อย ดังนี้ 

1.1 ค่าจัดการเรียนการสอน (เงินอุดหนุนรายหัว/ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนยากจน/อาหารนักเรียนพักนอน) 
1.2 ค่าหนังสือ 
1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน 
1.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 

 
1. ค่าจัดการเรียนการสอน  หมายถึง งบประมาณงบเงินอุดหนุนประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป                

เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ได้แก่ เงินอุดหนุนรายหัว ปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียน
ยากจน ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน การจัด การศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ 

1.1 นักเรียนโรงเรียนตามปกติ มีเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้ 
 1.1.1 เงินอุดหนุนรายหัว 
1) ระดับก่อนประถมศึกษา 850 บาท/คน/ภาคเรียน(1,700 บาท/คน/ปี) 
2) ระดับประถมศึกษา 950 บาท/คน/ภาคเรียน(1,900 บาท/คน/ปี) 
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    1,750 บาท/คน/ภาคเรียน(3,500 บาท/คน/ปี) 
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย1,900 บาท/คน/ภาคเรียน  (3,800 บาท/คน/ปี) 

 ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2552 เห็นชอบให้เพ่ิมเงินอุดหนุนรายหัวให้นักเรียนใน
โรงเรียนขนาดเล็กตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2553 เป็นต้นไป ดังนี้ 

1. โรงเรียนประถมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 120 คนลงมา ให้เพ่ิมจากรายหัวที่ได้รับปกติ 
(ก่อนประถมศึกษา 1,700 บาท/ประถมศึกษา 1,900บาท) เพ่ิมอีก 250 บาท/คน/ภาคเรียน (500 บาท/คน/ปี) 

2. โรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียน 300 คนลงมา ให้เพ่ิมจาก          รายหัวที่ได้รับปกติ 
(ม.ต้น3,500 บาท/ม.ปลาย 3,800 บาท) เพ่ิมอีก 500 บาท/คน/ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) 
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2553 เห็นชอบให้เพ่ิมเงินอุดหนุนให้    โรงเรียนขยายโอกาสที่มี
นักเรียน 300 คนลงมา ให้เพ่ิมจากรายหัวที่ได้รับปกติ โดยจัดให้เฉพาะนักเรียน ม.ต้น เพ่ิมให้อีก 500 บาท/คน/
ภาคเรียน (1,000 บาท/คน/ปี) 
  1.1.2 ค่าปัจจัยพ้ืนฐานส าหรับนักเรียนยากจน 
 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2550 เห็นชอบให้ปรับอัตราเงินอุดหนุนปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียน
ยากจน ดังนี้ 

1) ระดับประถมศึกษา 500 บาท/คน/ภาคเรียน   (1,000 บาท/คน/ปี) 
2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1,500 บาท/คน/ภาคเรียน (3,000 บาท/คน/ปี) 

ส าหรับการจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ระบบการคัดกรองปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจนที่ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก าหนด 
  1.1.3 ค่าอาหารนักเรียนประจ าพักนอน 
 ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค 0406.4/11297 ลงวันที่ 24 มีนาคม 2559 อนุมัติให้เบิกจ่ายค่าอาหาร
นักเรียนประจ าพักนอนตามที่ขอท าความตกลงไว้ ดังนี้ 

1) ระดับประถมศึกษา 4,000 บาท/คน/ภาคเรียน   (8,000 บาท/คน/ปี) 
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2) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น    4,000 บาท/คน/ภาคเรียน   (8,000 บาท/คน/ปี) 
  1.1.4 ค่าจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐานโดยครอบครัวและสถานประกอบการ 

1) ระดับก่อนประถมศึกษา       3,569 บาท/คน/ภาคเรียน    (7,192 บาท/คน/ปี) 
2) ระดับประถมศึกษา 3,681 บาท/คน/ภาคเรียน    (7,362 บาท/คน/ปี) 
3) ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     5,138 บาท/คน/ภาคเรียน  (10,276 บาท/คน/ปี) 
4) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  5,303 บาท/คน/ภาคเรียน  (10,606 บาท/คน/ปี) 
5) ระดับ ปวช. 1-3 5,868 บาท/คน/ภาคเรียน  (11,736 บาท/คน/ปี)  

 
 1.2 นักเรียนโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ มีเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้ 
  1.2.1 ระดับก่อนประถมศึกษา 
  - นักเรียนประจ า   15,300 บาท/คน/ภาคเรียน  (30,600 บาท/คน/ปี) 
  - นักเรียนไป-กลับ   4,460 บาท/คน/ภาคเรียน  ( 8,920 บาท/คน/ปี) 
  1.2.2 ระดับประถมศึกษา 
  - นักเรียนประจ า   15,400 บาท/คน/ภาคเรียน  (30,800 บาท/คน/ปี) 
  - นักเรียนไป-กลับ   4,560 บาท/คน/ภาคเรียน  ( 9,120 บาท/คน/ปี) 
  1.2.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  - นักเรียนประจ า   16,100 บาท/คน/ภาคเรียน  (32,200 บาท/คน/ปี) 
  - นักเรียนไป-กลับ  5,050 บาท/คน/ภาคเรียน  (10,100 บาท/คน/ปี) 
  1.2.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  - นักเรียนประจ า   16,250 บาท/คน/ภาคเรียน  (32,500 บาท/คน/ปี) 
  - นักเรียนไป-กลับ  5,200 บาท/คน/ภาคเรียน  (10,400 บาท/คน/ปี) 
 1.3 นักเรียนโรงเรียนการศึกษาพิเศษ มีเกณฑ์การจัดสรร ดังนี้ 
  1.3.1 ระดับก่อนประถมศึกษา 
  - นักเรียนประจ า   15,510 บาท/คน/ภาคเรียน  (31,020 บาท/คน/ปี) 
  - นักเรียนไป-กลับ   4,460 บาท/คน/ภาคเรียน  ( 8,920 บาท/คน/ปี) 
  1.3.2 ระดับประถมศึกษา 
  - นักเรียนประจ า   15,610 บาท/คน/ภาคเรียน  (31,220 บาท/คน/ปี) 
  - นักเรียนไป-กลับ   4,560 บาท/คน/ภาคเรียน  ( 9,120 บาท/คน/ปี) 
  1.3.3 ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 
  - นักเรียนประจ า   16,300 บาท/คน/ภาคเรียน  (32,600 บาท/คน/ปี) 
  - นักเรียนไป-กลับ  5,250 บาท/คน/ภาคเรียน   (10,500 บาท/คน/ปี) 
  1.3.4 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 
  - นักเรียนประจ า   16,250 บาท/คน/ภาคเรียน  (32,500 บาท/คน/ปี) 
  - นักเรียนไป-กลับ  5,400 บาท/คน/ภาคเรียน  (10,800 บาท/คน/ปี) 
 1.4 นักเรียนในศูนย์การศึกษาพิเศษ 
  1.4.1 ค่าอาหารนักเรียนประจ า 13,500 บาท/คน/ภาคเรียน (27,000 บาท/คน/ปี) 
  1.4.2 ปัจจัยพ้ืนฐานนักเรียนประจ า   500 บาท/คน/ภาคเรียน  (1,000 บาท/คน/ปี)  
  1.4.3 ค่าอาหารนักเรียนไป-กลับ  3,600 – 2,970 บาท/คน/ภาคเรียน  (6,600 บาท/คน/ปี) 

2. ค่าหนังสือนักเรียน 
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 2.1 งบประมาณค่าหนังสือที่ได้รับปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
  ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานได้รับงบประมาณ ปี 2561 เป็นค่าหนังสือทุก
ระดับชั้นและแบบฝึกหัดรายวิชาพ้ืนฐานเฉพาะ ป.1 – ป.6 ในกลุ่มสาระการเรียนรู้ ในการศึกษาข้ันพื้นฐานและ
เป็นค่าหนังสือเสริมประสบการณ์ในการศึกษาปฐมวัย เพ่ือจัดสรรให้นักเรียนมีหนังสือใช้เรียนครบทุกคน ดังนี้ 
มูลค่าหนังสือต่อชุด 
  ก่อนประถมศึกษา     200.00 บาท/คน/ปี 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1    625.00 บาท/คน/ปี 
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2    619.00 บาท/คน/ปี 
  ชั้นประถมศกึษาปีที่ 3    622.00 บาท/คน/ปี 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4    673.00 บาท/คน/ปี 
      ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5    806.00 บาท/คน/ปี 
  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6    818.00 บาท/คน/ปี 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1    764.00 บาท/คน/ปี 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2    877.00 บาท/คน/ปี 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3    949.00 บาท/คน/ปี 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  1,318.00 บาท/คน/ปี 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5  1,263.00 บาท/คน/ปี 
  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  1,109.00 บาท/คน/ปี 
  ชั้นปวช.1-3 (สถานประกอบการ) 2,000.00 บาท/คน/ปี 

3. ค่าอุปกรณ์การเรียน 
 อุปกรณ์การเรียนที่จ าเป็นและส่งผลต่อการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ได้แก่สีเทียน    สีน้ า ดินน้ ามันไร้
สารพิษ กรรไกรส าหรับเด็กปฐมวัย กระดาษ สมุด ดินสอ ปากกา ยางลบ ไม้บรรทัด กระเป๋านักเรียน ฯลฯ ใน
อัตราราคาดังนี้ 
 - ระดับก่อนประถมศึกษา         100 บาท/คน/ภาคเรียน   (200 บาท/คน/ปี) 
 - ระดับประถมศึกษา          195 บาท/คน/ภาคเรียน   (390 บาท/คน/ปี) 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น       210 บาท/คน/ภาคเรียน   (420 บาท/คน/ปี) 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย    230 บาท/คน/ภาคเรียน   (460 บาท/คน/ปี) 
 - ระดับ ปวช.1-3 (สถานประกอบการ)  230 บาท/คน/ภาคเรียน   (460 บาท/คน/ปี) 
 ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างอุปกรณ์การเรียนและเครื่องแบบนักเรียนได้ 

4. ค่าเครื่องแบบนักเรียน 
 เครื่องแบบนักเรียน ประกอบด้วย เสื้อ/กางเกง/กระโปรง ในอัตรา ดังนี้ 
 - ระดับก่อนประถมศึกษา   300 บาท/คน/ปี 
 - ระดับประถมศึกษา   360 บาท/คน/ปี 
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  450 บาท/คน/ปี  
 - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย  500 บาท/คน/ปี 
 - ระดับ ปวช.1-3 (สถานประกอบการ) 900 บาท/คน/ปี 
 กรณีนักเรียนมีชุดนักเรียนเพียงพอแล้ว สามารถซื้อเข็มขัด รองเท้า ถุงเท้า ชุดลูกเสือ/เนตรนารี/                
ยุวกาชาด/ชุดกีฬาได้ 
 ทั้งนี้ ผู้ปกครอง/นักเรียนสามารถถัวจ่ายระหว่างเครื่องแบบนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนได้ 
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5. ค่ากิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน 
 งบประมาณพัฒนากิจกรรมผู้เรียนต่อนักเรียน 1 คน ดังนี้ 
 - ก่อนประถมศึกษา  215 บาท/คน/ภาคเรียน   (430บาท/คน/ปี) 
 - ประถมศึกษา   240 บาท/คน/ภาคเรียน   (480 บาท/คน/ปี) 
 - มัธยมศึกษาตอนต้น  440 บาท/คน/ภาคเรียน   (880 บาท/คน/ปี) 
 - มัธยมศึกษาตอนปลาย  475 บาท/คน/ภาคเรียน   (950 บาท/คน/ปี) 
 - ปวช.1-3 (สถานประกอบการ) 475 บาท/คน/ภาคเรียน   (950 บาท/คน/ปี) 
 กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ประกอบด้วย 
 1. กิจกรรมวิชาการ 
 2. กิจกรรมคุณธรรม จริยธรรม/ลูกเสือ/เนตรนารี/ยุวกาชาด/ผู้บ าเพ็ญประโยชน์ 
 3. กิจกรรมทัศนศึกษา 
 4. กิจกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT) 
ลักษณะการใช้จ่ายเงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (เงินอุดหนุนรายหัว) ให้ปฏิบัติตามระเบียบ
ของทางราชการที่เกี่ยวข้อง โดยให้ใช้ลักษณะ 3 ประเภทงบรายจ่าย ดังนี้ 
 1. งบบุคลากร 
  1.1 ค่าจ้างชั่วคราว เช่น จ้างครูอัตราจ้างรายเดือน จ้างพนักงานขับรถ 
 2. งบด าเนินงาน 
  2.1 ค่าตอบแทน เช่น ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าตอบแทนวิทยากรวิชาชีพท้องถิ่น 
  2.2 ค่าใช้สอย เช่น ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าเช่าที่พัก ค่าพาหนะ ค่าจ้างซ่อมแซม ค่าจ้างเหมาบริการ 
ค่าพาหนะพานักเรียนไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
  2.3 ค่าวัสดุ เช่น ค่าวัสดุการศึกษา ค่าเครื่องเขียน ค่าวัสดุเวชภัณฑ์ ค่าซ่อมแซมเพ่ือ
บ ารุงรักษาทรัพย์สิน ฯลฯ 
  3. งบลงทุน 
  3.1 ค่าครุภัณฑ์ เช่น จัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์, เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ 
  3.2 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รายจ่ายเพ่ือประกอบดัดแปลงต่อเติมปรับปรุงที่ดิน และหรือ
สิ่งก่อสร้าง ที่มีวงเงินเกิน 50,000 บาท เช่น ค่าจัดสวน ค่าถมดิน ถนน สะพาน บ่อน้ า ฯลฯ 
  ทั้งนี้ กรณี งบด าเนินงานและงบลงทุน สามารถด าเนินการได้เพ่ิมเติมตามหนังสือของส านัก
งบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร 0702/ว 51 ลงวันที่ 20 มกราคม 2548 เรื่อง หลักการจ าแนกประเภทรายจ่ายตาม
งบประมาณ 

 2. เงินรายได้สถานศึกษา กระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศยกเลิกระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วย
เงินบ ารุงการศึกษา พ.ศ. 2534 โดยให้สถานศึกษาของรัฐ     ที่เป็นนิติบุคคล (สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่เป็นนิติ
บุคคลในสังกัด ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา) และสถานศึกษาของรัฐที่ไม่เป็นนิติบุคคล (โรงเรียน วิทยาลัย 
หรือส่วนราชการเรียกชื่ออย่างอ่ืนในสังกัดกระทรวง ทบวง กรมต่างๆ ซึ่งมิได้มีฐานะเป็นนิติบุคคล                            
และมีอ านาจหน้าที่จัดการศึกษาในระบบ และการศึกษานอกระบบ ตาม พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 
และที่แก้ไขเพ่ิมเติม(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 และให้รวมถึงสถานศึกษาที่จัดการศึกษาตามอัธยาศัย) บริหาร
จัดการเกี่ยวกับการเงินและบัญชีในส่วนที่เป็นรายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2545 ตามพระราชบัญญัติ
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การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2545 มาตรา 59 ก าหนดให้สถานศึกษา
จัดหาประโยชน์จากทรัพย์สินของสถานศึกษาท้ังที่เป็นราชพัสดุและท่ีเป็นหน่วยงานอื่น รวมทั้งการจัดหารายได้
จากการบริการของสถานศึกษา และค่าธรรมเนียมการศึกษา ที่ไม่แย้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์และ              
ภารกิจหลัก  ของสถานศึกษา เงินที่สถานศึกษาได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ทุกประเภทที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษา
ย่อมเป็นเงินรายได้สถานศึกษา เมื่อสถานศึกษาได้รับแล้วไม่ต้องน าส่งเป็นเงินรายได้แผ่นดิน แต่สามารถ
น าไปใช้จ่ายเพื่อประโยชน์ต่อการจัดการเรียนการสอนของนักเรียนได้ตามระเบียบที่กระทรวงการคลังและตาม
วรรค 3 ก าหนดให้บรรดารายได้และผลประโยชน์ของสถานศึกษา ย่อมหมายรวมถึง เงินที่สถานศึกษาได้รับไว้
ทุกประเภทเพื่อใช้ในการจัดการศึกษาซึ่งเป็นภารกิจของสถานศึกษา ดังนี้ 

2.1 บรรดารายได้ หมายถึง การรับเงินทุกประเภทที่เป็นรายได้ของสถานศึกษา หรือสถานศึกษาท า
กิจการอะไรที่ก่อให้เกิดรายได้ ถือว่าเป็นเงินรายได้สถานศึกษาทั้งสิ้น เช่น รายได้จากการขายอาหาร รายได้
จากการให้เช่าอาคาร/สถานที่ /เงินผ้าป่า เงินรายได้จากงานเลี้ยงศิษย์เก่า ฯลฯ 

2.2 ผลประโยชน์ที่เกิดจากที่ราชพัสดุ หมายถึง บรรดาผลประโยชน์ที่สถานศึกษาได้รับจาก               
ที่ราชพัสดุของสถานศึกษา รวมทั้งการจัดหารายได้จากการบริการของสถานศึกษา และค่าธรรมเนียม
การศึกษาที่ไม่ขัดแข้งกับนโยบาย วัตถุประสงค์ และภารกิจหลักของสถานศึกษา แต่การท าประโยชน์ต้องไม่ท า
ในเชิงธุรกิจ เช่น การปลูกยางพาราบนพื้นที่ราชพัสดุของสถานศึกษา รายได้จากการขายยางพาราก็ต้องน าเงิน
เข้าเป็นเงินรายได้สถานศึกษา 

2.3 เบี้ยปรับท่ีเกิดจากการผิดสัญญาการซื้อทรัพย์สิน หรือจ้างท าของ เช่น ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
เมื่อมีการส่งมอบสินค้าหรืองานจ้างและมีการผิดสัญญาเกิดขึ้น ผู้ขาย/ผู้รับจ้างต้องจ่ายเบี้ยปรับให้กับ
สถานศึกษา 

2.4 เบี้ยปรับที่เกิดจากการผิดสัญญาลาศึกษาต่อ เช่น กรณีสถานศึกษา  มีข้าราชการครูลา
ศึกษาต่อแต่มีการผิดสัญญา สถานศึกษาได้เรียกค่าปรับต้องน าเงินเข้าบัญชีเงินรายได้สถานศึกษา 

2.5 เงินบริจาค หมายถึง เงินที่มีผู้มอบให้ส่วนราชการ (สถานศึกษา) เพ่ือใช้ในกิจกรรมของ
สถานศึกษา ให้ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงิน หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่
สถานศึกษา พ.ศ. 2552 และระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการรับเงินบริจาค พ.ศ. 2526 ดังต่อไปนี้ 

- เงินที่มีผู้มอบให้โดยไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์ หรือวัตถุประสงค์ไม่ชัดเจน ให้สถานศึกษาบันทึก
การรับเงินรายได้สถานศึกษา ดอกผลให้สถานศึกษาน าไปใช้จ่ายในทางที่เป็นประโยชน์แก่ทางราชการโด ย
ส่วนรวม 

- เงินที่มีผู้มอบให้โดยระบุวัตถุประสงค์ เพ่ือการใด เพ่ือใคร ใหส้ถานศึกษาบันทึกรับไว้เป็นเงิน
บริจาคโดยมีวัตถุประสงค์ เงินดอกผลที่เกิดจากทรัพย์สินซึ่งมีผู้บริจาคให้ ให้สถานศึกษาน าไปใช้จ่าย หรือ
ก่อหนี้ผูกพันได้ตามวัตถุประสงค์เท่านั้น 

 
 

 การรับเงินบริจาค  
  1. รับเป็นเงินสด ให้สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินเป็นหลักฐาน โดยระบุชื่อผู้บริจาค จ านวน
เงินที่บริจาค ระบุวัตถุประสงค์แห่งการบริจาค เพ่ือให้ผู้บริจาคที่เป็นนิติบุคคล หรือบริษัทห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล 
สามารถน าไปยกเว้นภาษีเงินได้ตามประมวลรัษฎากร 
  2. รับเป็นอสังหาริมทรัพย์เกิน 100,000 บาทข้ึนไป ให้ด าเนินการ ดังนี้ 
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2.1 ให้สถานศึกษาแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง จ านวนไม่เกิน 5 คน เพ่ือด าเนินการ
ตรวจสอบสิทธิ์ สิทธิครอบครองและภาระติดพันในทรัพย์สินประเมินราคาทรัพย์สินที่รับบริจาค รายงานผลการ
พิจารณาต่อหัวหน้าสถานศึกษาเพ่ือพิจารณา 

2.2 หัวหน้าสถานศึกษาเป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบ 
2.3 รายงานส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา เขต 9 

 กรณี รับบริจาคเป็นคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ และผู้บริจาคประสงค์น าไปยกเว้นภาษีเงินได้ตาม
ประมวลรัษฎากร ต้องเป็นการบริจาคคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่ไม่ผ่านการใช้งานมาแล้วการออกหลักเกณฑ์
การรับบริจาค ให้หัวหน้าส่วนราชการออกหนังสือรับรองตามมูลค่าที่ได้ด าเนินการหรือตามมูลค่าทรัพย์สินที่
เกิน 100,000 บาทขึ้นไป  โดยประทับตราโรงเรียนและลงลายมือชื่อหัวหน้าสถานศึกษาในหนังสือรับรอง               
ในการรับเงินหรือทรัพย์สินของสถานศึกษา มิให้สถานศึกษารับเงินบริจาคที่ผู้บริจาคระบุเงื่อนไขของการ
บริจาคอันเป็นภาระแก่สถานศึกษาเกินความจ าเป็น 
 หลักเกณฑ์การรับบริจาค  

1. ค านึงถึงผลได้ผลเสียประโยชน์และค่าตอบแทนที่จะได้รับ 
2. กรณีรับเงินบริจาคมีเงื่อนไขต้องไม่ให้ประโยชน์แก่ผู้ใดโดยเฉพาะ 
3. พิจารณาผลตอบแทนคุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องเสียหรือไม่ 
4. กรณีรับบริจาคทรัพย์สินอ่ืนนอกจากเงิน ให้ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ก่อนเสมอ หรือแต่งตั้ง

คณะกรรมการขึ้นมาเพ่ือพิจารณาการรับเงินบริจาคก่อนก็ได้ 
5. การรับบริจาคเงินหรือทรัพย์สินไม่ตรงกับอ านาจหน้าที่ให้ส่งมอบแก่ส่วนราชการที่

เกี่ยวข้อง (ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9) เพื่อก ากับ ดูแล บริหารทรัพย์ของแผ่นดินต่อไป 
6. รายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

2.6 เงินหรือผลประโยชน์อ่ืนที่สถานศึกษารับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ แต่ไม่รวมถึงงบประมาณรายจ่าย 
เช่น เงินระดมทรัพยากร (ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อน) เงินบ ารุง
การศึกษา (ท่ีเก็บนอกเหนือจากหลักสูตร) เงินรายได้อ่ืนๆ 

2.7 ค่าขายแบบรูปรายการ เมื่อสถานศึกษามีการก่อสร้างอาคารเรียนหรืออาคารประกอบอ่ืนภายใน
โรงเรียนจะจัดพิมพ์แบบรูปรายการเพ่ือจ าหน่ายให้กับผู้รับจ้าง ค่าขายแบบรูปรายการให้ปฏิบัติตามหนังสือ
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04002/ ว 2511 ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2552 ดังนี้ 

2.7.1 เงินที่ได้จากการขายแบบรูปรายการที่จัดท าขึ้นโดยใช้งบประมาณแผ่นดินหรือได้รับจาก
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ถือว่าเป็นทรัพย์สินของทางรัฐบาล  ต้องน าส่งคลังเป็น                 
รายได้แผ่นดิน 
 2.7.2 เงินที่ได้รับจากการขายแบบรูปรายการที่จัดท าขึ้นโดยใช้เงินรายได้สถานศึกษาถือเป็น
รายได้ของสถานศึกษาท่ีได้รับการยกเว้น ไม่ต้องน าส่งคลังเป็นรายได้แผ่นดิน 
 
 
 2.8 เงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้แก่ 
  2.8.1 เงินสนับสนุนการจัดกิจกรรมของสถานศึกษา โดยสถานศึกษาจัดท าโครงการเกี่ยวกับการ
ด าเนินงานกิจกรรม เพ่ือขอรับเงินอุดหนุนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นถือเป็นเงินที่มีผู้มอบให้โดยมีวัตถุประสงค์ 
สถานศึกษาสามารถเก็บไว้ใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์โดยไม่ต้องน าส่งคลัง (ตามหลักเกณฑ์ และวิธีปฏิบัติแนบ
ท้ายหนังสือกระทรวงการคลังที่ กค 0406.3/ว 59 ลงวันที่ 22 กรกฎาคม 2552) 
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  2.8.2 เงินสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน ตามพระราชบัญญัติก าหนดแผนและขั้นตอน
การกระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 30 (1) ก าหนดให้ด าเนินการถ่ายโอน
ภารกิจให้บริการสาธารณะที่รัฐด าเนินการอยู่ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเงินอุดหนุนเพ่ือโครงการอาหาร
กลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา จึงได้ถ่ายโอนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการ โดยเริ่ม            
ถ่ายโอนในปีงบประมาณ 2544 โดยกรมการปกครองเป็นผู้โอนเงินให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้จัดสรรและโอนเงินให้กับสถานศึกษาเพ่ือเป็นผู้ด าเนินการตามโครงการ หรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ด าเนินการจัดหาอาหารให้กับสถานศึกษาเอง 

 2.9 เงินค่าขายทรัพย์สินของสถานศึกษาที่มาจากเงินนอกงบประมาณ เป็นการขายวัสดุ ครุภัณฑ์
หรือสิ่งก่อสร้าง ที่สถานศึกษาจัดหามาด้วยเงินงบประมาณ เพ่ือใช้ในการเรียนการสอนของนักเรียน ซึ่ง
สถานศึกษาหมดความจ าเป็นหรือช ารุด ได้ด าเนินการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุฯแล้ว                
เงินค่าขายทรัพย์สินดังกล่าวต้องน าส่งเป็นรายได้แผ่นดิน แต่ถ้าทรัพย์สินที่สถานศึกษาซื้อมาด้วยเงินนอก
งบประมาณ เป็นกรรมสิทธิ์ของสถานศึกษาตามมาตรา 1336 แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์                   
เงินที่ได้รับจากการขายทรัพย์สิน เป็นเงินรายได้ของสถานศึกษา (ตามหนังสือที่ ศธ 04002/1903 ลงวันที่              
28 สิงหาคม 2551) 
 2.10 เงินหลักประกันสัญญาที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่รับคืน เพ่ือพ้นก าหนภาระผูกพันตามสัญญา
หลักประกันดังกล่าว เกิดจากการท าสัญญาซื้อ/จ้างในการจัดหาพัสดุที่ใช้เพ่ือจัดการเรียนการสอน หากผู้ขาย/
ผู้รับจ้างไม่รับคืนเมื่อสัญญาครบก าหนดแล้ว ย่อมเป็นเงินรายได้สถานศึกษา ก่อนน าไปใช้จ่ายให้โรงเรียนขอท า
ความตกลงกับกระทรวงการคลังก่อนเสมอ 
 การรับเงินรายได้สถานศึกษา 

1. สถานศึกษาต้องออกใบเสร็จรับเงินตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดให้แก่ผู้ช าระเงินทุก
ครั้งที่มีการรับเงิน 

2. กรณีที่ไม่สามารถออกใบเสร็จรับเงินได้ให้ใช้หลักฐานการรับเงินตามแบบที่ ทางราชการ
ก าหนด และต้องควบคุมใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินไว้เพื่อสามารถตรวจสอบได้ 

3. น าหลักฐานการรับเงินไปบันทึกรายการในสมุดเงินสด และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ 
ประเภทเงินรายได้สถานศึกษา และจัดท าทะเบียนคุมการใช้จ่ายเงินโดยแยกประเภทตามวัตถุประสงค์ของเงิน 

การเก็บรักษาเงินรายได้สถานศึกษา 
1.อ านาจการเก็บรักษา  ให้ปฏิบัติตามหนังสือกรมบัญชีกลางที่ กค 0414/07509 

ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2549 เรื่อง การทบทวนเพ่ิมวงเงินรายได้สถานศึกษาเก็บไว้ ณ ที่ท าการ เงินรายได้
สถานศึกษา ส่วนที่เกินวงเงินที่ก าหนดให้น าฝากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
 

 
 

 

 

 

หน้าที่ 8 



 

1.1 เงินรายได้สถานศึกษา (ตามหนังสือ สพฐ. ที่ ศธ 04002/383 ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2549) 
สถานศึกษา วงเงินที่ส ารองจ่าย 

ณ สถานศึกษาไม่เกินวันละ 
วงเงินฝากธนาคาร 

สถานศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียนไม่
เกิน 120 คน 

20,000 บาท 30,000 บาท 

สถานศึกษาท่ีมีนักเรียนเกิน 120 คน 30,000 บาท ไม่เกิน 1 ล้านบาท 
 

1.2 เงินรายได้สถานศึกษาที่เบิกถอนเพ่ือส ารองจ่ายเป็นเงินสด สถานศึกษาใดที่ไม่มีตู้นิรภัย     
ให้จัดท าแบบบันทึกการรับเงินเพ่ือเก็บรักษา 

1.3 เงินรายได้สถานศึกษาส่วนที่ เกินวงเงินเก็บรักษา ให้สถานศึกษาน าส่วนที่ เกิน                    
ฝากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9   

1.4 เงินรายได้สถานศึกษาให้น าฝากธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจที่ตั้งอยู่ในท้องที่อ าเภอเดียวกัน
กับท้องที่ตั้งของสถานศึกษา หากท้องที่นั้นไม่มีธนาคารที่เป็นรัฐวิสาหกิจให้น าฝากธนาคารพาณิชย์อ่ืนได้
ภายในอ าเภอเดียวกัน ส าหรับประเภทเงินฝาก ให้อยู่ในดุลยพินิจของสถานศึกษาโดยค านึงถึงประโยชน์                
ของทางราชการเป็นส าคัญ 

1.5 เงินดอกผล ที่เกิดจากบัญชีเงินฝากธนาคารให้ถือเป็นเงินรายได้สถานศึกษา สามารถ
น าไปใช้จ่ายเพื่อจัดการศึกษาได้ 

2. อ านาจการสั่งจ่ายเงิน ให้ปฏิบัติตามค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานที่ 
1505/2551 เรื่องมอบอ านาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษา สั่ง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 ซึ่งก าหนดให้ 

2.1 ผู้อ านวยการสถานศึกษาหรือผู้อ านวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมีอ านาจสั่งจ่ายได้ครั้ง
ละไม่เกิน 15 ล้านบาท  
 2.2 ผู้อ านวยการส านักการคลังและสินทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
ครั้งละไม่เกิน 20 ล้านบาท 
 2.3 ผู้ว่าราชการจังหวัด ครั้งละไม่เกิน 25 ล้านบาท 
 2.4 ที่ปรึกษาที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการ ของส านักการคลังและสินทรัพย์ ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งละไม่เกิน 30 ล้านบาท 
 2.5 รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่รับผิดชอบการปฏิบัติราชการของ
ส านักการคลังและสินทรัพย์ ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน ครั้งละไม่เกิน 40 ล้านบาท 
 2.6 นอกเหนือจากท่ีก าหนด ให้เป็นอ านาจของเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 3. อ านาจอนุมัติในการก่อหนี้ผูกพัน และการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาให้ปฏิบัติตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 หนังสือส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ 04002/ ว 2742 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 เรื่อง การใช้จ่ายเงินและการมอบ
อ านาจเกี่ยวกับเงินรายได้สถานศึกษาที่เป็นนิติบุคคล ค าสั่งส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน                     
ที่ 1505/2551 สั่ง ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2551 และประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
ว่าด้วยหลักเกณฑ์ อัตรา และวิธีการน าเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ของ
สถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพ้ืนที่การศึกษา พ.ศ.2551 ประกาศ ณ วันที่ 26 
พฤศจิกายน 2551   
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  3.1 ให้น าไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้แต่เฉพาะเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา และ
ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการศึกษาของสถานศึกษาแห่งนั้น ยกเว้นเงินรายได้สถานศึกษาในส่วนที่เป็นเงินที่มีผู้
มอบให้สถานศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์ชัดแจ้งให้น าไปจ่าย หรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะในกิจการ ที่มีผู้มอบระบุ
วัตถุประสงค์ในการใช้เงินเท่านั้น 
  3.2 ให้สถานศึกษาน าเงินรายได้สถานศึกษาไปจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา และ
เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษาได้ตามเกณฑ์ และวิธีการ ดังนี้ 

 3.2.1 ให้ใช้จ่ายในการจัดการศึกษาและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องกับการจัดการศึกษา
ตามแผนปฏิบัติงาน และแผนการใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาโดยค านึงถึงความคุ้มค่า ความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ และเกิดประโยชน์ต่อผู้เรียนเป็นส าคัญ 

 3.2.2 การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา ในส่วนที่เป็นเงินที่มีผู้มอบให้โดยมี
วัตถุประสงค์ชัดแจ้งให้น าไปใช้จ่ายหรือก่อหนี้ผูกพันได้เฉพาะในกิจการที่มีผู้มอบระบุวัตถุประสงค์เท่านั้น 

 3.2.3 การใช้จ่ายนอกเหนือจากข้อ 3.2.2 ให้สถานศึกษาด าเนินการได้ดังนี้ 
1. รายจ่ายงบบุคลากร รายการจ่ายค่าจ้างชั่วคราวเฉพาะกรณีที่สถานศึกษาขาด

บุคลากรที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน เพ่ือให้ความรู้                  กับนักเรียนตามหลักสูตร
การศึกษาขั้นพ้ืนฐานในกลุ่มสาระการเรียนรู้ต่างๆ และจ้างพนักงานที่ปฏิบัติงานในลักษณะอ านวยการให้
ด าเนินการคัดเลือกด้วยความโปร่งใส โดยค านึงถึงกรอบอัตราก าลัง วุฒิการศึกษา อัตราค่าจ้างและเงื่อนไขการ
จ้าง 

2. รายจ่ายงบด าเนินงาน ยกเว้นค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปต่างประเทศ 
3. รายจ่ายงบอุดหนุน ส าหรับช่วยเหลือนักเรียนที่ยากจน และขาดแคลน 
4. รายจ่ายงบลงทุน ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา 

- รายการครุภัณฑ์ ที่มีวงเงินต่อหน่วยต่ ากว่า 2,000,000 บาท 
- รายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างที่มีวงเงินครั้งหนึ่งต่ ากว่า 10,000,000 บาท 

5. รายจ่ายเพ่ือสมทบรายการค่าครุภัณฑ์ หรือรายการค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างให้
เป็นไปตามระเบียบว่าด้วยการบริหารเงินงบประมาณท่ีทางราชการก าหนด 

3.2.4 การใช้จ่ายเงินรายได้สถานศึกษา เพ่ือเป็นเงินยืมให้ด าเนินการดังนี้  
1. การยืมเพ่ือใช้ทดลองจ่ายในการบริหารจัดการเพ่ือพัฒนาสภาพแวดล้อม และ

เพ่ือพัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษา 
2. การยืมเพ่ือด าเนินงานเพื่อจัดหารายได้ให้กับสถานศึกษา 
3. การยืมเพ่ือทดลองจ่ายเป็นเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล และ

การศึกษาของบุตร ส าหรับข้าราชการครู บุคลากรทางการศึกษา และลูกจ้างของสถานศึกษา เฉพาะในส่วนที่สามารถ
เบิกจากงบประมาณมาชดใช้เงินรายได้สถานศึกษาได้ 

3.2.5 ห้ามสถานศึกษาด าเนินการสั่งซื้อ สั่งจ้าง แลก่อหนี้ผูกพันเกินวงเงินรายได้
สถานศึกษาท่ีมีอยู่ ณ วันที่ด าเนินการ 

3.2.6 สถานศึกษารายงานการรับ  – จ่ายเงินรายได้สถานศึกษาตามแบบ               
ที่ก าหนด ให้คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพ้ืนฐาน และส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ทราบ
ภายใน 30 วัน นับแต่วันสิ้นปีงบประมาณ 

3.2.7 สถานศึกษาแห่งใดจ าเป็นต้องนอกเหนือไปจากที่ก าหนดไว้ให้ ขอความ
เห็นชอบต่อเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานก่อนด าเนินการ 
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 3. เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย  คือ เงินที่เจ้าหน้าที่ผู้จ่ายเงินของสถานศึกษาหักจากผู้ขายหรือ                  
ผู้รับจ้างเพ่ือน าส่งสรรพกรกรณีซื้อหรือจ้างมีหลักเกณฑ์การจ่ายและหักภาษี  ณ ที่จ่ายดังนี้ 

  1. ซื้อหรือจ้างบุคคลธรรมดา ตั้งแต่ 10,000 บาทขึ้นไป หักร้อยละ 1 ของมูลค่าสินค้า/
บริการก่อนบวกภาษีมูลค่าเพ่ิม 

  2. ซื้อหรือจ้างนิติบุคคล ตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป หักร้อยละ 1 ของมูลค่าสินค้า/บริการ                    
ก่อนบวกภาษีมูลค่าเพ่ิม 

 การหักภาษี ณ ที่จ่ายต้องยึดหลักเกณฑ์เงินสด หมายความว่า จ่ายเงินวันใดต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย           
วันนั้น ซึ่งแบ่งออกเป็น 

- การจ่ายเงินสด หากจ่ายเงินสดวันใดต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายไว้ด้วย 
- การจ่ายเป็นเช็ค จะต้องหักภาษี ณ ที่จ่ายตามวันที่ที่ปรากฏสั่งจ่ายบนเช็คโดยไม่ค านึงว่า     

ผู้รับเงินจะมารับเช็คหรือไม่ก็ตาม 
 การออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย เมื่อมีการหักภาษี ณ ที่จ่ายจากผู้รับเงิน หน้าที่ของ
ผู้จ่ายเงินต้องออกหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายเป็นหลักฐานให้กับผู้รับเงิน โดยออกทันทีที่มีการหักภาษี 
ณ ที่จ่าย ส าหรับส าเนาให้น ามาบันทึกรายการรับในทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทภาษีหัก ณ ที่จ่าย  
 วิธีส่งเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ให้เจ้าหน้าที่น าเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย น าส่งสรรพกรท้องที่ภายในวันที่ 
7 ของเดือน ถัดจากเดือนที่จ่าย หากไม่น าส่งภายในก าหนดเวลา ผู้จ่ายต้องรับผิดชอบช าระเงินเพ่ิมเองร้อยละ 
1.5 ต่อเดือน หรือเศษของเดือนภาษีที่น าส่ง และอาจได้รับโทษทางอาญาปรับไม่เกิน 2,000 บาท บันทึก
รายการน าส่งลงในสมุดเงินสด และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย            
โดยใช้ใบเสร็จรับเงินที่ได้รับจากสรรพกรท้องที่ (บจ.) เป็นหลักฐานในการบันทึกรายการ 

 4. เงินลูกเสือ  ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว้าด้วยการปกครองหลักสูตร 
และวิชาชีพลูกเสือ พ.ศ.2509 ข้อ 18 - 35 เมื่อจัดเก็บแล้วให้น าฝากธนาคารเท่านั้น อัตราการเก็บค่าบ ารุง
ลูกเสือประจ าป ี

- เก็บจากลูกเสือคนหนึ่งไม่เกินปีละ 5 บาท 
- เก็บจากผู้บังคับบัญชาลูกเสือ ไม่เกินปีละ 10 บาท 

 การใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและแบบพิมพ์ต่างๆตามแบบที่ก าหนด โดยซื้อได้จาก
กองลูกเสือ สังกัดส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ 
 หลักฐานการจ่าย ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการจ่ายเงินทางราชการ และให้รวบรวมหลักฐานการ
จ่ายไว้ที่สถานศึกษาแต่ต้องเก็บไว้ให้ครบถ้วนเพ่ือการตรวจสอบได้ 

5. เงินเนตรนารี  ให้ถือปฏิบัติตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการปกครองหลักสูตร
วิชาพิเศษ และเครื่องแบบของเนตรนารี ฉบับชั่วคราว พ.ศ. 2520 เงินบ ารุงเนตรนารีให้น าฝากธนาคารเท่านั้น 
อัตราการเก็บค่าบ ารุงเนตรนารี 

- เก็บจากเนตรนารีคนหนึ่งไม่เกินปีละ 5 บาท 
- เก็บจากผู้บังคับบัญชาเนตรนารี ไม่เกินปีละ 10 บาท  

การใช้ใบเสร็จรับเงิน ให้ใช้ใบเสร็จรับเงินและแบบพิมพ์ต่างๆตามแบบที่ก าหนด โดยซื้อได้จากกองลูกเสือ 
สังกัดส านักงานคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติ (ใช้ใบเสร็จรับเงินเหมือนลูกเสือ) 
 หลักฐานการจ่าย ให้ถือปฏิบัติเช่นเดียวกับการจ่ายเงินทางราชการ และให้รวบรวมหลักฐาน      
การจ่ายไว้ที่สถานศึกษาแต่ต้องเก็บไว้ให้ครบถ้วนเพื่อการตรวจสอบได้ 
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6. เงินยุวกาชาด  ให้ถือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการบริหารยุวกาชาดเรื่องระเบียบ
ปฏิบัติเกี่ยวกับยุวกาชาด พ.ศ. 2533 หมวด 4 ว่าด้วยเรื่องเงินบ ารุงยุวกาชาด คือเงินค่าบ ารุงประจ าปีที่เก็บ
จากยุวกาชาดคนหนึ่งไม่เกิน 10 บาท 
 การเก็บรักษาเงินยุวกาชาด ให้น าฝากธนาคารออมสิน หรือธนาคารพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์ 
การรับเงินให้ใช้ใบเสร็จรับเงินตามแบบที่กองยุวกาชาดก าหนดทุกครั้ง 
 หลักฐานการจ่ายเงิน ให้ปฏิบัติเช่นเดียวกับขั้นตอนการจ่ายเงินของทางราชการ และให้รวบรวม
หลักฐานการจ่ายเงินเก็บไว้ที่สถานที่และต้องเก็บให้ครบถ้วน เพ่ือรับการตรวจสอบได้เสมอ 

7. เงินประกันสัญญา เป็นเงินที่สถานศึกษารับจากผู้ขายหรือผู้รับจ้างเมื่อท าสัญญาซื้อหรือ
สัญญาจ้างในอัตราร้อยละ 5 ของวงเงินในสัญญา เพ่ือเป็นการประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นจากการ             
ที่ผู้ขายหรือผู้รับจ้างไม่ปฏิบัติตามสัญญา เงินประกันสัญญาใช้หลักประกันอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 

- เงินสด 
- เช็คที่ธนาคารสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คที่ลงวันที่ที่ใช้เช็คนั้นช าระต่อเจ้าหน้าที่ หรือก่อนวัน

นั้นไม่เกิน 3 วันท าการ 
- หนังสือค้ าประกันของธนาคารภายในประเทศตามที่ กวพ.ก าหนด 
- พันธบัตรรัฐบาลไทย 

 เมื่อสถานศึกษารับเงินประกันสัญญา จะต้องน าเงินฝากส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา 
เขต 9 และเมื่อพ้นก าหนดข้อผูกพันตามสัญญาสถานศึกษาต้องจ่ายคืนผู้ขายหรือผู้รับจ้างโดยเร็ว อย่างช้า               
ไม่เกิน 15 วันนับแต่วันที่พ้นข้อผูกพันตามสัญญา (ส าหรับหลักประกันสัญญา ที่เป็นพันธบัตรหรือสัญญา                
ค้ าประกันของธนาคารไม่ต้องปฏิบัติตามขั้นตอนข้างล่าง) 
 ขั้นตอนการรับเงินประกันสัญญา ให้ออกใบเสร็จรับเงินโดยใช้ใบเสร็จรับเงินตามแบบ                   
ของทางราชการ แล้วบันทึกรายการรับเงินในสมุดเงินสดและทะเบียนคุม เงินนอกงบประมาณประเภท               
เงินประกันสัญญา 
 ขั้นตอนการฝากเงินประกันสัญญา ให้ปฏิบัติ ดังนี้ 
 กรณีที่ 1 น าฝากส่วนราชการผู้เบิก ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

1. จัดท าใบน าฝากส่วนราชการผู้เบิกจ านวน 2 ฉบับ 
2. บันทึกการฝากในสมุดคู่ฝากส่วนราชการ 
3. น าหนังสือการน าฝากและสมุดคู่ฝากพร้อมเงินประกันสัญญายื่นต่อส านักงานเขต

พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 
กรณีที่ 2 น าฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

1. จัดท าใบน าฝากธนาคาร (Pay in slip) แล้วน าฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 ที่ธนาคารกรุงไทย จ ากัด 

2. บันทึกการฝากในสมุดคู่ฝากส่วนราชการผู้เบิก พร้อมทั้งหมายเหตุว่าน าฝากเข้าบัญชี
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 

3. ทุกวันที่ 15 ของเดือนให้รายงานการรับและน าส่ง หรือน าฝากส่งส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9 พร้อมส าเนาใบน าฝากธนาคาร 
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กรณีที่ 3 น าฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส านักงานคลังจังหวัด 
1. จัดท าใบน าฝากธนาคาร (Pay in slip) พร้อมทั้งใบน าส่งเงินนอกงบประมาณ          

ตามแบบที่กระทรวงการคลังก าหนดยื่นต่อธนาคารกรุงไทยพร้อมน าเงินฝากเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ
ส านักงานคลังจังหวัด 

2. บันทึกการฝากในสมุดคู่ฝาก พร้อมทั้งหมายเหตุว่าน าฝากเข้าบัญชีส านักงานคลังจังหวัด 
3.  สิ้นเดือนให้รายงานการรับและน าส่งหรือน าฝาก ส่งส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา

มัธยมศึกษา เขต 9 พร้อมส าเนาใบน าฝากธนาคาร และคู่ฉบับใบน าส่งเงินนอกงบประมาณ 
ขั้นตอนการถอนเงินประกันสัญญา 
กรณีที่ 1 สถานศึกษาแจ้งให้ส่วนราชการผู้เบิกโอนเงินให้เจ้าหน้าที่หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 

1. เมื่อครบก าหนดให้โรงเรียนจัดท าหนังสือแจ้งให้ส่วนราชการผู้เบิก ให้โอนเงินให้
เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน 

2. เมื่อได้รับแจ้งจากส่วนราชการผู้เบิก ว่าจ่ายโอนเงินให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินแล้ว 
ให้บันทึกรายการถอนในสมุดคู่ฝากส่วนราชการผู้เบิก พร้อมทั้งหมายเหตุว่า ได้โอนเงินให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มี
สิทธิแล้วและบันทึกการจ่ายในสมุดเงินสด และทะเบียนคุมเงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินประกันสัญญา 
 กรณีที่ 2 สถานศึกษาขอถอนเงินประกันสัญญาเพื่อน ามาจ่ายให้เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิ 

1. จัดท าใบเบิกถอนมา 2 ฉบับ 
2. บันทึกการถอนในสมุดคู่ฝากส่วนราชการผู้เบิก 
3. น าใบเบิกถอนและสมุดคู่ฝากยื่นต่อส่วนราชการผู้เบิกเพ่ือขอถอนเงิน 
4. เมื่อจ่ายเงินคืนให้เจ้าหนี้/ผู้มีสิทธิรับเงินแล้วให้บันทึกในสมุดเงินสดและทะเบียนคุม

เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินประกันสัญญา 
 

 
 
 
 
 

       
 8. เงินประกันซอง ใช้เพ่ือเป็นหลักประกันในการยื่นซองเสนอราคาการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธี

ประกวดราคา ซึ่งตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม                     
ได้ก าหนดให้รับเป็นจ านวนเต็มในอัตราร้อยละ 5 แต่ไม่เกนิร้อยละ 10 ของราคาพัสดุหรือราคาจ้างที่จ้างในครั้ง
นั้น โดยน ามามอบให้กับคณะกรรมการรับและเปิดซองประกวดราคาในวันยื่นซองประกวดราคา แต่หากเป็น
ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้เสนอราคาไม่ต้องวางหลักประกัน (หลักประกันซองใช้หลักประกันอย่างใด
อย่างหนึ่ง เช่นเดียวกับหลักประกันสัญญา) 

วิธีการรับเงินหลักประกัน กรณีรับหลักประกันซองเป็นเงินสด ให้ออกใบเสร็จรับเงินโดยใช้
ใบเสร็จรับเงินตามแบบของทางราชการ แล้วบันทึกรายการรับเงินในสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินนอก
งบประมาณ ประเภทหลักประกันซอง 

กระทรวงการคลัง ได้ก าหนดให้ส่วนราชการที่ได้รับเช็คธนาคารไว้เป็นเงินประกันซองแทนเงินสด 
สามารถเก็บรักษาเช็คดังกล่าวไว้ได้ไม่เกิน 7 วันนับแต่วันรับเช็คโดยไม่ต้องน าส่งหรือน าฝากคลัง เพ่ือความ
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คล่องตัวในการคืนเงินหลักประกันซองให้แก่ผู้ยื่นซองประกวดราคา (หนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุดที่                
กค 0409.3/ว 88 ลงวันที่ 29 กันยายน 2549) 

วิธีการจ่ายเงินคืนหลักประกันซอง ให้คืนให้แก่ผู้เสนอราคา หรือผู้ค้ าประกันภายใน 15 วันนับแต่
วันที่ได้พิจารณาในเบื้องต้นเรียบร้อยแล้ว เว้นแต่ผู้เสนอราคารายการที่คัดเลือกไว้ซึ่งเสนอราคาต่ าสุดไม่เกิน               
3 ราย ให้คืนได้ต่อเมื่อได้ท าสัญญาหรือข้อตกลง หรือผู้เสนอราคาได้พ้นจากข้อผูกพันแล้ว 
 
 3. เงินรายได้แผ่นดิน  หมายถึง เงินที่ส่วนราชการจัดเก็บหรือได้รับไว้เป็นกรรมสิทธิ์ตาม
กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ หรือจากนิติกรรม หรือนิติเหตุ และไม่มีกฎหมายอ่ืนใดก าหนดให้ส่วนราชการเก็บ
ไว้หรือหักไว้เพ่ือจ่าย เช่น เงินอุดหนุนทั่วไปที่เหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ, เงินดอกเบี้ยจากบัญชีเงินฝาก
ธนาคาร ประเภทออมทรัพย์ของเงินอุดหนุนทั่วไป ฯลฯ มีแนวทางการด าเนินการ ดังนี้ 
 การจัดเก็บเงินรายได้แผ่นดิน ให้สถานศึกษาออกใบเสร็จรับเงินให้ผู้ที่ช าระเงินรายได้แผ่นดินทุก
ราย พร้อมทั้งบันทึกควบคุมไว้ในสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน ส าหรับดอกเบี้ยเงินฝาก
ธนาคาร ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป และเงินอุดหนุนทั่วไปที่เหลือจ่ายเกิน 2 ปีงบประมาณ ไม่ต้องออก
ใบเสร็จรับเงินให้บันทึกรับในสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน โดยอ้างเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร
เป็นหลักฐานการรับ 
 การน าส่งเงินรายได้แผ่นดิน  

1. ให้โรงเรียนรวบรวมเงินรายได้แผ่นดินน าส่ง อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง เว้นแต่มีเงินรายได้แผ่นดิน
ในขณะใดขณะหนึ่งเกินกว่า 10,000 บาท ในน าส่งภายใน 3 วันท าการ 

2. วิธีการน าส่ง ให้สถานศึกษาน าเงิน/เช็คธนาคาร พร้อมหนังสือราชการน าส่ง ยื่นต่อส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 9  

3. บันทึกรายการน าส่งลงในสมุดเงินสดและทะเบียนคุมเงินรายได้แผ่นดิน 
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ค าน า 

กระทรวงการคลังก าหนดให้ส่วนราชการที่เป็นกระทรวง ทบวง กรม และที่เทียบเท่าจัดให้     
มีหน่วยตรวจสอบภายในขึ้นตรงต่อหัวหน้าส่วนราชการ การปฏิบัติงานยึดตามแนวทางตามระเบียบกระทรวง 
การคลังว่าด้วยการตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2542 และระเบียบคณะกรรมการการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการ 
ปฏิบัติหน้าที่ของผู้ตรวจสอบภายใน พ.ศ. 2546 ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติงานตรวจสอบภายในของส านักงาน 
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 มีประสิทธิภาพเป็นมาตรฐานเดียวกัน และเป็นไปตามมาตรฐาน 
การตรวจสอบภายใน หน่วยตรวจสอบภายในจึงได้จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายในส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการปฏิบัติงานให้บรรลุวัตถุประสงค์เป้าหมาย       
หน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 หวังเป็นอย่างยิ่งว่า เอกสารคู่มือนี้      
จะใช้เป็นเครื่องมือปฏิบัติงานส าหรับผู้ตรวจสอบภายใน ใช้เป็นเครื่องมือส าหรับผู้บริหาร ในการก ากับติดตาม 
การปฏิบัติงานของผู้ตรวจสอบภายใน และเพ่ือให้ผู้ที่เกี่ยวช้องทราบถึงวัตถุประสงค์การตรวจสอบภายใน 
บทบาท อ านาจหน้าที่ความรับผิดชอบและแนวทางการปฏิบัติงานของหน่วยตรวจสอบภายใน ส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 9 ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขึ้นพ้ืนฐาน ต่อไป 

        
       นางสาวจิราพร  สังข์พิชัย 

       เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
              ธันวาคม 2561 



สารบัญ 

หน้า 

บทที่ 1 การตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์ 
- กระบวนการบริหารสินทรัพย์ 1 - 7 

บทที่ 2 การตรวจสอบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 8 -16 



บทที่ 1 
การตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์ ( Asset Management) 

 การบริหารสินทรัพย์ เป็นกระบวนการที่ก าหนดแนวทางเพ่ือได้มาและการใช้ ทรัพย์สินให้เกิด ประโยชน์
สูงสุดจนหมดความต้องการใช้ทรัพย์สิน หรือทรัพย์สินนั้นหมดสภาพ โดยการบริหารสินทรัพย์เริ่ม ตั้งแต่การวางแผน
ก าหนดความต้องการ การจัดหา การควบคุม การใช้ประโยชน์ การบ ารุงรักษาและ การจ าหน่าย ซึ่งมีกระบวนการ
บริหารสินทรัพย์ ดังนี้ 

1. การวางแผนก าหนดความต้องการ 
2. การจัดหา 
3. การควบคุมและการบ ารุงรักษา 
4. การจ าหน่าย 
 

กระบวนการบริหารสินทรัพย์ 
1. การวางแผนก าหนดความต้องการ 
เป็นการวางแผนการจัดหาทรัพย์สินที่งที่เป็นทรัพย์สินถาวรและทรัพย์สิน หมุนเวียน ที่จ าเป็นต่อการ

ด าเนินงานของหน่วยงาน โดย 
1.1 ส ารวจความต้องการใช้พัสดุ ดังนี้ 

รายการวัสดุจากงบด าเนินงานให้ท าการส ารวจข้อมูล ชนิดหรือประเภทและจ านวนวัสดุ                
ที่ต้องการใช้จากแต่ละส่วนงาน และรวบรวมข้อมูลเพ่ือวางแผนการ จัดซื้อพร้อมกันเพ่ือความประหยัด รายการ
ครุภัณฑ์ ที่ดินและสิ่งก่อสร้างจากงบลงทุน ใช้ข้อมูลจากแผนปฏิบัติงานประจ าปีเพื่อวางแผนการ จัดซื้อจัดจ้าง จัดท า
แผนจัดซื้อจัดจ้างและตามแผนที่ก าหนด 

2. การจัดหา 
เป็นการจัดการเพ่ือให้ได้ทรัพย์สินตามประเภท จ านวน และระยะเวลาที่ก าหนดไว้ใน แผนการจัดซื้อ

ผังแสดงกระบวนการบริหารสินทรัพย์ 
 

 



จัดจ้างโดยด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนดไว้ใน ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.
2535 และ,ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ซึ่งการจัดหา พัสดุด าเนินการได้หลายทาง ได้แก่ การจัดซื้อ จัดจ้าง การจ้าง ที่ปรึกษา  
  การจ้างออกแบบ และควบคุมงาน การแลกเปลี่ยน การเช่าในการจัดหาแต่ละครั้งประเด็นที่ต้อง
พิจารณา ได้แก่ 

□  เป็นทรัพย์สินตามที่ระบุไว้ในแผนการจัดซื้อจัดจ้าง 
□  มีคุณภาพตามมาตรฐานเหมาะสมกับราคา 
□  ได้ทรัพย์สินทันเวลาที่ต้องการใช้งาน 
□  มีวิธีการจัดการที่ซัดเจนตามขั้นตอนที่ระเบียบก าหนด และสามารถตรวจสอบได้ 

ขั้นตอนการปฏิบัติงานจัดซื้อจัดจ้าง ที่ส าคัญมีดังนี้ 
1) ตรวจสอบงบประมาณ 

ตรวจสอบคุณลักษณะเฉพาะและราคามาตรฐานของวัสดุครุภัณฑ์ที่จะซื้อ จัดหารายซื่อ ผู้ขาย ที่อยู่
และเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างไว้ก่อนเพื่อสามารถท าสัญญาได้ทันที เมื่อได้รับเงิน 

2) ด าเนินการหาผู้ขายหรือผู้รับจ้าง 

จัดท ารายงานขอซื้อหรือขอจ้าง โดยระบุรายการที่ต้องการจัดซื้อ/จัดจ้าง วงเงิน เหตุผล ความ

จ าเป็น วิธีการซื้อ/จ้าง เสนอขอความเห็นขอบต่อผู้มีอ านาจ พร้อมขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการ ด าเนินการจัดซื้อ

จัดจ้างตามที่ได้รับอนุมัติ การอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้างจากผู้มีอ านาจ 
3) การท าสัญญา 

จั ดท า สั ญญา / ใบ สั่ ง ซื้ อ สั่ ง จ้ า ง / ห รื อ ข้ อ ตกล ง เป็ นหนั ง สื อ  แล้ ว แต่ ก รณี ที่  ซื้ อ / จ้ า ง                      
โดยเงื่อนไข สาระส าคัญที่ก าหนดในสัญญาซื้อจ้าง ได้แก่ คู่สัญญา รายการซื้อ/จ้าง จ านวนเงินที่ซื้อ/จ้าง      วันครบ
ก าหนด สัญญา ค่าปรับ หลักประกันสัญญา เงื่อนไขการจ่ายเงิน เงื่อนไขในการต่ออายุสัญญา                ซึ่งการลง
นามในสัญญา การแก่ไขสัญญา การต่อ/ขยายอายุ สัญญา การบอกเลิกสัญญา ต้องเป็นผู้มีอ านาจ และเป็นคู่สัญญา
ถูกต้อง ตามกฎหมาย เมื่อ ท าสัญญาแล้วให้บันทึกรายการจัดซื้อ/จัดจ้าง (บันทึก P0) และสร้างรหัสทรัพย์สินในระบบ 
GFMIS ด้วย 

4) การส่งมอบพัสดุ 
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง ส่งมอบพัสดุหรืองานจ้างภายในเวลาที่ก าหนดตามสัญญา หรือใบสั่งซื้อ / สั่งจ้าง 

โดยส่งมอบพัสดุตามเงื่อนไข ณ สถานที่ที่ก าหนด และมีหลักฐานการส่งมอบถูกต้องครบถ้วน 
5) การตรวจรับพัสดุหรืองานจ้าง 

คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ท าการตรวจรับพัสดุ/งานจ้าง ภายในระยะเวลาตาม ระเบียบ
ก าหนด จัดท าใบตรวจรับพัสดุ/งานจ้างและเสนอผลการ ตรวจรับให้ผู้มีอ านาจอนุมัติ กรณี มีกรรมการตรวจรับพัสดุ
บางรายไม่ยอมรับพัสดุ หรือกรณี ผู้ขายส่งมอบพัสดุเกินก าหนดสัญญาหรือใบ สั่งซื้อ/สั่งจ้าง และมีการปรับจะต้องคิด
ค่าปรับให้ ถูกต้อง และบันทึกการตรวจรับในระบบ GFMIS ด้วย 



3. การควบคุมและการบ ารุงรักษา 
พัสดุทุกรายการ ไม่ว่าจะไต้มาด้วยการรับบริจาค จัดซื้อจัดจ้าง ต้องน ามาควบคุมในบัญชี

หรือ ทะเบียนตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานมีการจัดการเกี่ยวกับทรัพย์สินของ หน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ 

3.1 การควบคุมและการแจกจ่าย 
1) การควบคุมพัสดุ แบ่งการควบคุมโดยวัสดุให้จัดท าบัญชีวัสดุและครุภัณฑ์ ให้จัดท าทะเบียน

คุมทรัพย์สิน 
2) หลักฐานที่ใช้ในการลงบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สิน 

□  หลักฐานการรับพัสดุ ได้แก่ ใบตรวจรับพัสดุ ใบส่งของ หลักฐานการรับบริจาคพัสดุ 
□  หลักฐานการจ่ายพัสดุ ได้แก่ใบเบิกพัสดุ โดยถือปฏิบัติตาม ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า

ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
3) การบันทึกควบคุมพัสดุ 

  □ บัญชีวัสดุ จัดท าแต่ละปีงบประมาณโดยแยกเป็นประเภท ชนิดซัดเจนโดยยึดตามหลักการ
จ าแนกของส านักงบประมาณ ขึ้นปีงบประมาณใหม่หากมี วัสดุคงเหลือให้ยกยอดมา การบันทึก บัญชีให้บันทึกทุก
ครั้งที่มีการรับจ่ายพัสดุตาม ระเบียบ โดยมีหลักฐานการรับพัสดุ ได้แก่ ใบส่งของ และการ จ่ายวัสดุให้ท าใบเบิกพัสดุ
เป็น หลักฐานการจ่าย และต้องได้รับอนุมัติจากผู้มีอ านาจก่อนจึงจ่ายพัสดุ □ ทะเบียนคุมทรัพย์สิน ให้ปฏิบัติตามที่
กรมบัญชีกลางก าหนด 

3.2 การบ ารุงและเก็บรักษาพัสดุ 
วัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานมีพัสดุพร้อมใช้งาน เมื่อเจ้าหน้าที่พัสดุได้รับพัสดุ จะต้องจัดเก็บ

รักษาพัสดุไว้เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมีแนวทางในการปฏิบัติ ดังนี้ 
□  จัดเก็บในห้องเก็บพัสดุเป็นระเบียบเรียบร้อยมีการจัดท าความสะอาด ไม่เก็บของ ตั้งกอง

รวมกันเป็นจ านวนมาก 
□  ก าหนดรหัสจัดเป็นหมวดหมู่ 
□  ก าหนดให้มีผู้รับผิดขอบในการจัดเก็บควบคุมรักษาพัสดุเพราะพัสดุบางประเภท มีอายุ

การใช้งานควรให้มีการเบิกจ่ายไปใช้งานเพราะหากเก็บไว้นานเกิน ควรอาจเสื่อมสภาพใช้การไม่ได้ 
□  มีเครื่องดับเพลิงไว้ในห้องพัสดุเพ่ือบีองกันอัคคีภัย 
□  จัดเก็บพัสดุให้เพียงพอกับการใช้งานโดยส ารวจพัสดุอยู่เสมอ 

3.3  การใช้ประโยชน์ 
การใช้ทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุด เป็นการใช้ทรัพย์สินจ านวน น้อยที่สุดแต่ให้ เพียงพอ

กับความต้องการ และเกิดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานตาม แผนงานโครงการที่ก าหนดไว้ โดยมี วิธีด าเนินการ ดังนี้ 
¤ ก าหนดแนวปฏิบัติการใช้ทรัพย์สินหรือคู่มือการใช้ทรัพย์สิน  



¤ ก าหนดให้มีผู้รับผิดชอบในการควบคุมและเบิกจ่ายตามแนวที่ก าหนด 

¤ มีห้องเก็บทรัพย์สินที่เหมาะสมปลอดภัย เพ่ือส ารองทรัพย์สินเก็บไว้ ใช้ได้สะดวกทันกับ
ความต้องการใช้และตรวจสอบได้ 

¤ มีการตรวจสภาพทรัพย์สิน ซ่อมบ ารุงรักษาทรัพย์สินอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้ทรัพย์สิน             
มีอายุการใช้งานยาวนานคุ้มค่าและพร้อมใช้งานเสมอ 

¤ จัดระบบการใช้ทรัพย์สินร่วมกันเพื่อให้ทรัพย์สินแต่ละชนิดถูกใช้อย่างคุ้มค่า 

 ¤ มีการด าเนินการตรวจสอบทรัพย์สินประจ าปีตามระเบียบรวมถึง การจ าหน่ายและรายงาน
ผลตามระเบียบด้วย 

  
 
 4. การจ าหน่ายพัสดุ 

ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ,ที่แก้ไขเพ่ิมเติม ข้อ 155 ก าหนดว่า 
ก่อนสิ้นเดือนกันยายนของทุกปีให้หัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานซึ่ งมีพัสดุไว้จ่าย แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ที่มิใช่
เจ้าหน้าที่พัสดุหนึ่งคนหรือหลายคนตามความจ าเป็น เพ่ือตรวจสอบการรับจ่ายพัสดุ งวดตั้งแต่ 1 ตุลาคมปีก่อนจนถึง
วันที่ 30 กันยายน ปีปัจจุบันและตรวจนับพัสดุประเภทที่คงเหลืออยู่เพียงวันสิ้นงวดนั้นว่าพัสดุคงเหลือและที่ตรวจนับ
ไต้ตรงตามบัญชีและทะเบียนหรือไม่ มีพัสดุช ารุดเสื่อมคุณภาพหรือสุญไปเพราะเหตุใด หรือพัสดุใดไม่มีความ
จ าเป็นต้องใช้ในราชการต่อไป แล้วเสนอรายงานให้หัวหน้าส่วนราชการภายใน 30 วันท าการนับแต่วันเริ่มด าเนินการ
ตรวจสอบพัสดุนั้น เมื่อหัวหน้าส่วนราชการได้รับรายงานจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วให้เสนอรายงานตามล าดับชั้น
และส่งให้ส านักงานตรวจเงินแผ่นดินด้วย 

เมื่อด าเนินการตรวจสอบแล้ว หากปรากฏว่ามีพัสดุช ารุดเสื่อมสภาพหรือสูญไปหรือไม่ จ าเป็นต้องใช้
ในราชการต่อไปให้ตั้งคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง ยกเว้นกรณีที่เห็นไต้ซัดเจนว่าเป็นการเสื่อมสภาพเนื่องจาก
การใช้งานตามปกติหรือสุญไปตามธรรมชาติให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาสั่งการจ าหน่ายได้ 
 การจ าหน่ายพัสดุหลังจากการตรวจสอบแล้ว หากพัสดุใดหมดความจ าเป็นหรือหากใช้งานต่อไป             
จะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายมากก็ให้เจ้าหน้าที่พัสดุรายงานหัวหน้าส่วนราชการเพ่ือพิจารณาสั่ งการให้จ าหน่าย                
ตามวิธีการ ทั้งนี้ตามนัยของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ ที่แก้ ไขเพ่ิมเติม                   
ข้อ 157ได้แก่ ขายแลกเปลี่ยนโอนแปรสภาพหรือท าลาย 

กรณีท่ีจ าหน่ายพัสดุออกจากบัญชีหรือทะเบียนให้แจ้ง สตง. ภายใน 30 วัน 

แนวการตรวจสอบการบริหารสินทรัพย์ 



1. ตรวจสอบการวางแผนก าหนดความต้องการ 
ตรวจสอบว่ามีการวางแผนหรือไม่ กรณีมีการวางแผนให้ตรวจสอบว่าหน่วยงานได้ปฏิบัติตาม ขั้นตอน

ที่ก าหนดไว้หรือไม่ดังนี ้
¤ มีการส ารวจความต้องการใช้พัสดุหรือ มีการระบุความต้องการใช้พัสดุ ซัดเจน  
¤ มีการรวบรวมข้อมูลทั้งหมดมาวางแผนในการซื้อ/จ้าง ว่าควรซื้อพัสดุรายการใด จ านวนเท่าใด ซื้อ/

จ้างเมื่อใดและซื้อ/จ้างจากแหล่งใด 
¤ การวางแผนก าหนดความต้องการมีการปฏิบัติอย่างมีหลักเกณฑ์ ถูกต้องเหมาะสมเพียงใด              

โดยตรวจสอบจากเอกสารต่าง ๆ เซ่น แผนการปฏิบัติงาน ประจ าปี แผนการ จัดซื้อจัดจ้าง เอกสาร รายงานการประ
ขุม เป็นต้น 

2. ตรวจสอบจัดซื้อจัดจ้าง 
ตรวจสอบความถูกต้องในการด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ

พัสดุ พ.ศ. 2535 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติม ดังนี้ 
2.1 ตรวจสอบรายการและวงเงินงบประมาณท่ีได้รับจัดสรร 
2.2 ตรวจสอบการด าเนินการหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างในสาระดังนี้ 
 
1) ตรวจสอบสาระส าคัญในรายงานขอซื้อขอจ้าง โดยพิจารณาความครบถ้วน คือ  เหตุผล

ความจ าเป็นในการซื้อ/จ้าง วิธีการซื้อ/จ้าง ก าหนดเวลาที่ต้องการใช้ การแต่งตั้งคณะกรรมการ เพ่ือท าหน้าที่               
โดยองค์ประกอบของกรรมการเป็นไปตามระเบียบ ก าหนด และผู้มีอ านาจให้ความเห็นชอบรายงานขอซ้ือขอจ้าง 

2) ตรวจสอบว่ามีการด าเนินการซื้อ/จ้าง ก่อนไต้รับอนุมัติหรือไม่ การก าหนดวิธีการขอซื้อ
ขอจ้างเป็นไปตามวงเงินที่ระเบียบก าหนด ซึ่งมีขั้นตอนและระยะเวลาการด าเนินการและแตกต่างกันขึ้นอยู่กับวงเงิน
งบประมาณท่ีไต้รับและวิธีการซื้อจ้าง ดังนั้นแนวการตรวจสอบจะมีรายละเอียดต่างกัน ในแต่ละวิธีที่ซื้อ/จ้าง ซึ่งต้อง
เป็นไปตามแนวที่ระเบียบก าหนดแต่ละวิธี 

2.3 ตรวจสอบการท าสัญญาซื้อจ้าง โดย 
1) ตรวจสอบในสาระของสัญญาว่าคู่สัญญาเป็นผู้ที่ไ ด้รับการคัดเลือกถูกต้องหรือไม่              

ท าสัญญาตามเวลาที่ก าหนดรายการซื้อ/จ้างถูกต้อง รูปแบบการท าสัญญา/ข้อตกลงมีสาระส าคัญเป็นไปตามที่ กพว. 
ก าหนด เซ่น หลักประกันสัญญาเงินมัดจ าประกันสัญญาการส่งมอบ สถานที่ส่งมอบ ระยะเวลาของสัญญา เป็นต้น 
และผู้ลงนามในสัญญาเป็นผู้มีอ านาจถูกต้อง 

2) ตรวจสอบการบันทึกข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง (บันทึก P0) ใน ระบบ GFMIS โดย 
ตรวจสอบหลักฐานซื้อจ้างกับรายงานสถานะติดตามการจัดซื้อจัดจ้าง (ZMM_ME2N) ทุกสิ้นวัน 

2.4 ตรวจสอบการส่งมอบและการตรวจรับพัสดุ โดย 
1) ตรวจสอบว่า ผู้ขายหรือผู้รับจ้างส่งมอบพัสดุภายในระยะเวลาตามเงื่อนไขและสถานที่

ก าหนดในสัญญามีหลักฐานการส่งมอบถูกต้องครบถ้วน กรณีส่งล่าช้ามีการแจ้งการเรียกค่าปรับจากผู้ขายหรือ           



ผู้รับจ้างและสงวนสิทธิ์การเรียกค่าปรับ กรรมการตรวจรับได้ตรวจรับพัสดุและมีการจัดท าหลักฐานการตรวจรับโดย
ระบุวันที่ทีท่ าการตรวจรับและรายละเอียดพัสดุถูกต้องครบถ้วน 

2) ตรวจสอบการบันทึกรายการตรวจรับในระบบ GFMIS โดยการตรวจสอบหลักฐาน             
การตรวจรับกับรายงานตรวจรับในระบบ GFMIS (MIGO) หรือรายงานสถานะติดตามการจัดซื้อ จัดจ้าง 
(ZMM_ME2N) ทุกสิ้นวัน 

3. ตรวจสอบการควบคุมและการใช้ประโยชน์ 
3.1 ตรวจสอบการควบคุมในสาระดังนี้ 
1) มีการจัดท าบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สินตามระเบียบ ก าหนด และจัดท าเป็นปัจจุบัน 
2) วัสดุ ครุภัณฑ์ที่จัดหาหรือได้รับบริจาคเจ้าหน้าที่พัสดุได้น ามาบันทึกในบัญชีและ ทะเบียน

ถูกต้องครบถ้วน โดยแยกตามประเภทชนิดของพัสดุ 
3) ครุภัณฑ์มีการให้รหัสครบถ้วน ทัง้ที่ตัวครุภัณฑ์และในทะเบียนคุมทรัพย์สิน 
4) การจ่ายวัสดุผู้ขอเบิก ได้จัดท าใบเบิกพัสดุเป็นไปตามระเบียบก าหนด และมีการอนุมัติ             

ใบเบิกพัสดุก่อนจ่าย 
5) หลักฐานการรับ -จ่าย ได้น ามาบันทึกบัญชีวัสดุและทะเบียนคุมทรัพย์สินครบถ้วน              

ทุกรายการ 
6) การสั่งจ่าย มีการพิจารณาถึงหลักประหยัดส าหรับใช้งานไม่เบิกเกินความจ าเป็น 
7) ครุภัณฑ์ช ารุดมีการจัดท าบันทึกประวัติการซ่อมแซมหรือไม่ กรณีช ารุดซ่อมแล้ว ไม่คุ้มค่าให้มี

การจ าหน่ายเพ่ือไม่เป็นภาระของหน่วยงาน 
 

8) สอบทานความครบถ้วนถูกต้องของพัสดุ โดยสุ่มตรวจนับพัสดุมีจ านวนครบถ้วน ถูกต้อง      

ตรงกับยอดตามบัญชีหรือทะเบียน 
3.2 ตรวจสอบการใช้ประโยชน์ 

ตรวจสอบว่าหน่วยงานมีการก าหนดแนวปฏิบัติหรือคู่มือการใช้ทรัพย์สินหรือไม่ กรณีมีการ
ก าหนดตรวจสอบว่าได้ด าเนินการตามแนวปฏิบัติที่ก าหนดหรือไม่และมีการใช้ประโยชน์จากทรัพย์สินคุ้มค่าหรือไม่ 
โดยสุ่มตรวจสอบพัสดุครุภัณฑ์ ว่าได้น่าไปใช้ประโยชน์เพื่อส่วนราชการหรือไม่ 

4. ตรวจสอบการบ ารุงและเก็บรักษาพัสดุ 
ตรวจสอบว่า พัสดุที่ได้จากการจัดหามีการจัดเก็บเป็นหมวดหมู่เก็บไว้ในที่เก็บพัสดุที่ปลอดภัย สะดวก

ต่อการน ามาใช้งานได้ทันที มีเจ้าหน้าที่รับผิดชอบควบคุมการเก็บพัสดุและพัสดุคงเหลือมียอดถูกต้องตรงบัญชี 
ส าหรับครุภัณฑ์มีการควบคุมในทะเบียนและระบุสถานที่ตั้งของครุภัณฑ์และผู้รับผิดชอบดูแลหรือไม่ รวมถึ ง
หน่วยงานมีแผนในการบ ารุงรักษาทรัพย์สินเพื่อให้มีอายุใช้งานยาวนาน ตลอดอายุทรัพย์สินหรือไม่ อย่างไร 



5. ตรวจสอบการส ารวจสภาพพัสดุและการจ าหน่ายพัสดุ 
การตรวจสอบ ให้พิจารณาดังนี้ 
❖ ก่อนสิ้นเดือนกันยายน หน่วยงานมีการแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบพัสดุ ประจ าปีหรือไม่ 
❖ คณะกรรมการที่ได้รับการแต่งตั้งท าหน้าที่ภายในเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 
❖ การรายงานผลการด าเนินการภายในระยะเวลาตามที่ระเบียบก าหนด 

❖ กรณีที่มีการจ าหน่ายพัสดุ หน่วยงานด าเนินการโดยใช้วิธีใดในการจ าหน่ายและมีเหตุผล เหมาะสม

เพียงพอ และผู้มีอ านาจอนุมัติการจ าหน่ายพัสดุเป็นผู้มีอ านาจตามระเบียบก าหนด พร้อมทั้งรายงานผลส านักงาน

ตรวจเงินแผ่นดินภายในเวลาที่ก าหนดหรือไม่ 



บทที่ 2 
การตรวจสอบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 

 การจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นการจัดหาพัสดุตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ก.พ. 2549 ซึ่งระเบียบก าหนดให้
ด าเนินการเฉพาะวิธีการจัดซื้อหรือจัดจ้างที่มีมูลค่าตั้งแต่ 2 ล้านบาทขึ้นไป (วิธีประกวดราคา) โดยไม่รวมถึงวิธี
พิเศษ วิธีกรณีพิเศษ การจ้างที่ปรึกษา การจ้างออกแบบและควบคุมงาน การด าเนินการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการ             
ทางอิเล็กทรอนิกส์ จึงเป็นการจัดการเพ่ือให้ได้ผู้ขายโดยการก าหนดให้ผู้เสนอราคาได้เสนอราคาแข่งขันกันเอง                
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ภายในระยะเวลาและ ณ สถานที่ท่ีก าหนดให้ โดยไม่เปิดเผยตัวเลขที่มีการเสนอราคา (การ
เสนอราคาวิธีแบบปิด : sealed Bid Auction) เมื่อได้ผู้ขายและได้รับการอนุมัติการจัดซื้อจัดจ้างแล้วการท าสัญญา
ซื้อขายหรือสัญญาจ้าง ให้ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพ่ิมเติม 
ดังนั้น ก่อนด าเนินการตรวจสอบผู้ตรวจสอบจึงจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามวิธีการนี้  ซ่ึงการ
ด าเนินการมีคณะกรรมการและข้ึนตอนการปฏิบัติงานรวมทั้งแนวการตรวจสอบดังนี้ 

คณะกรรมการตามระเบียบประกอบด้วย 
1. คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเลคทรอนิกส์ (กวพ.อ.) 
2. คณะกรรมการก าหนดร่างขอบเขตของงาน ( Terms of Reference : TOR ) และร่างเอกสาร การ

ประกวดราคา ซึ่งแต่งตั้งโดยหัวหน้าหน่วยงานที่จัดหาพัสดุ 
3. คณะกรรมการประกวดราคา หน่วยงานที่จัดหาพัสดุ เป็นผู้คัดเลือกและแจ้งให้  อธิบดี 

กรมบัญชีกลางเป็นผู้แต่งตั้ง ซึ่งคณะกรรมการประกอบด้วย 
1) ประธานกรรมการ 1 คน จากบุคลากรในหน่วยงาน 
2) กรรมการ 3-5 คน ซึ่งอย่างน้อย 1 คน ต้องไม่เป็นข้าราชการที่มีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
3) หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน เป็นกรรมการและเลขานุการ 
4) เจ้าหน้าที่พัสดุของหน่วยงาน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการประกวดราคา 
1. เผยแพร่เอกสารเชิญซวน 
2. รับซองข้อเสนอด้านเทคนิค 
3. พิจารณาคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น (ผู้มีสิทธิเสนอราคา) 
4. พิจารณารับข้อเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคาหลังจากกระบวนการเสนอราคาสิ้นสุดแล้ว 

ขั้นตอนการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอเล็กทรอนิกส์ 
1. การเตรียมด าเนินการ 
2. การคัดเลือกเบื้องต้นเพ่ือหาผู้มีสิทธิเสนอราคา 
3. การเสนอราคา 



 
 
 
  
1. การเตรียมด าเนินงาน มีข้ันตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการก าหนดร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา 
2. คณะกรรมการก าหนดร่าง TOR จัดท าร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคา และน า ร่าง

เสนอขออนุมัติต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
3. เผยแพร่สาระส าคัญของร่าง TOR ส่วนที่ เปิดเผยไต้ โดยประกาศทางเว็บไซท์                       

ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 วัน เพ่ือให้สาธารณะซนเสนอแบบวิจารณ์หรือให้ ความ
เห็นชอบ 

4. เสนอร่าง TOR ที่คณะกรรมการร่าง TOR ได้ปรับปรุงแล้ว เพ่ือขอความเห็นชอบต่อ หัวหน้า
หน่วยงาน แล้วประกาศทางเว็บไซท์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลางอีกครั้งไม่น้อยกว่า 3 วัน 

5. ส่งรายซื่อคณะกรรมการประกวดราคาและรายซื่อผู้ให้บริการตลาดกลางให้กรมบัญชีกลางเพ่ือ
ขอให้ด าเนินการ ดังนี้ 

1) แต่งตั้งคณะกรรมการประกวดราคา 
2) คัดเลือกผู้ให้,บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 
3) ก าหนดรัน เวลา และสถานที่เสนอราคา 
6. เจ้าหน้าที่พัสดุจัดท ารายงานขอซื้อ ขอจ้าง เสนอหัวหน้าหน่วยงานเห็นชอบ พร้อมแนบ              

รายซื่อคณะกรรมการประกวดราคา TOR และเอกสารประกวดราคาที่ไต้ประกาศลงในเว็บไซท์แล้ว 
7. คณะกรรมการประกวดราคา ด าเนินการโดย 
1) น่าสาระส าคัญของเอกสารต่าง ๆ ในส่วนที่เผยแพร่ไต้ลงประกาศในเว็บไซต์ ของ

หน่วยงานและเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง (wvvw.gprocurement.go.th) ไม่น้อย กว่า 3 รัน 
2) ปิดประกาศอย่างเปิดเผย ณ ที่ท าการ'ของหน่วยงาน และจัดส่งเอกสาร ประกวดราคาให้

ส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
2. การคัดเลือกเบื้องต้นหาผู้มีสิทธิเสนอราคา มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. การรับซองข้อเสนอด้านเทคนิค 

คณะกรรมการประกวดราคารับซองข้อเสนอด้านเทคนิคจากผู้ประสงค์เสนอราคา โดยให้
เวลารับซองไม่น้อยกว่า 3 วัน นับแต่วันสุดท้ายของการจ าหน่ายจ่ายแจกแต่ต้องไม่เกิน 30 วัน นับแต่วันแรกที่
ก าหนดให้รับซอง 

 



2. การคัดเลือกหาผู้มีสิทธิเสนอราคา 
คณะกรรมการประกวดราคาด าเนินการคัดเลือกเบื้องต้น โดยพิจารณาคุณสมบัติถูกต้อง

ครบถ้วน ข้อเสนอด้านเทคนิคเหมาะสม และไม่เป็นผู้เสนอราคาที่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 
3. แจ้งผลการพิจารณาคัดเลือก โดย 
1) แจ้งให้ผู้ยื่นเสนอราคาทุกรายทราบ 
2) ประกาศทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน (www.gprocurement.go.th) อย่างน้อย 3 วัน 

4. การอุทรณ์ผลการคัดเลือกเบื้องต้น มีขั้นตอนโดย 
1) ผู้ไมผ่่านการคัดเลือกยื่นอุทรณ์ภายใน 3 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 
2) หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาและแจ้งผลการอุทรณ์ไห้เสร็จภายใน 7 วัน ถ้าพิจารณา ไม่

เสร็จภายใน 7 วัน ให้ถือว่าผู้ยื่นอุทรณ์เป็นผู้รบัการพิจารณามีสิทธิเสนอราคา 
3. การเสนอราคามีขั้นตอนการ,ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1. การเตรียมการเสนอราคา 

เมื่อรับแจ้งซื่อผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ก าหนดวัน เวลา และสถานที่ เสนอราคา

จากกรมบัญชีกลาง ให้แจ้งก าหนดวัน เวลา และสถานที่เสนอราคาแก่ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย 
2. การเสนอราคา ด าเนินการโดย 
1) การเสนอราคาให้เข้าวิธีแบบปิด (Sealed Bid Auction) คือ ไม่ทราบสถานการณ์ ประมูล

ว่าราคาของใครอยู่ในสถานะใดโดยแยกผู้เสนอราคาแต่ละรายออกจากกัน ผู้มี สิทธิเสนอราคา ส่งผู้แทนไดไม่เกิน
รายละ 3 คน และต้องมีเจ้าหน้าที่ของรัฐ 1 คน เข้าประจ าด้วย (ถ้ามีผู้มีสิทธิเสนอ เข้าเสนอราคาเพียงรายเดียว ให้
หน่วยงานยกเลิกการด าเนินการ) 

2) ด าเนินการแข่งข้นเสนอราคาภายในเวลา 30-60 นาที โดยสามารถเสนอราคาได้หลายครั้ง
และห้ามไมใ่ห้มกีารรบั - ส่งข้อเสนอราคาทางโทรสาร ( FAX ) 

3) เมื่อสิ้นสุดเวลามีผู้ เสนอราคาต่ าสุดหลายราย ให้ต่อเวลาการเสนอราคาอีกครั้งละ                
3 นาที จนได้ผู้เสนอราคารายต่ าสุดรายเดียว 

4) ผู้เสนอราคายื่นเอกสารยืนยันราคาต่อกรรมการประกวดราคา ก่อนออกจากสถานที่ 
เสนอราคา 

3. การควบคุมการเสนอราคา 
1) คณะกรรมการประกวดราคาอย่างน้อยกึ่งหนึ่ง อยู่ประจ าสถานที่ท่ีก าหนดท าการเสนอ

ราคา 
2) วางมาตรการเพ่ือปองกันการทุจริตและการสมยอมราคา 
3) กรณีมีข้อขัดข้องท าให้เสนอราคาไม่ไดให้สั่งพักการเสนอราคา และท าการแก้ไข แล้ว

ด าเนินการต่อภายในเวลาที่เหลืออยู่ และต้องด าเนินการเสนอราคาให้เสร็จภายในวันเดียว ล้าแกไ้ข ไม่เสร็จให้
ยกเลิกการเสนอราคาและนัดเสนอราคาใหม่ 

4. การพิจารณาและการเสนอผลการเสนอราคา ด าเนินการโดย 
1) คณะกรรมการประกวดราคาประชุมทันทีที่การเสนอราคาสิ้นสุด และเสนอผลการ 
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พิจารณาว่ายอมรับข้อเสนอของผู้มีลิทธิเสนอราคารายใด และเสนอหัวหน้าหน่วยงานทราบภายในวันท าการถัดไป 
2) หัวหน้าหน่วยงานพิจารณาผลการประกวดราคา ดังนี้ 

© กรณีเห็นขอบให้คณะกรรมการประกวดราคาแจ้งผลให้ผู้มีลิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 

© กรณีไม่เห็นขอบ แจ้งเหตุผลให้คณะกรรมการประกวดราคา ขี้แจงภายใน 3 วัน เพ่ือ

พิจารณาเพื่มเติม หากเห็นขอบคณะกรรมการๆ แจ้งผลให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ หาก ไม่เห็นขอบภายใน 

3 วัน ให้สั่งยกเลิกการประกวดราคา และแจ้งผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย และรายงาน กวพ.อ ทราบ 

3) แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้เสนอราคาทราบทุกราย และประกาศทางเว็บไซต์ 
ของหน่วยงาน และทางเว็บไซต์ของกรมบัญชีกลาง อย่างน้อย 3 วัน 

5. การอุทรณ์ผลการเสนอราคาของผู้มีสิทธิเสนอราคา พิจารณาดังนี้ 
© กรณีมีการอุทรณ์ต่อ กวพ.อ และ กวพ.อ เห็นด้วยกับการอุทรณ์ หน่วยงานต้อง 

ด าเนินกระบวนการเสนอราคาใหม่ตามที่ กวพ.อ มีค าสั่ง 
© กรณี กวพ.อ ไม่เห็นด้วยกับการอุทรณ์ให้ หน่วยงานด าเนินการต่อไปตามระเบียบ 

6. ค่าใช้จ่ายในการจัดการเสนอราคาท้ังหมด คิดจากผู้ชนะการประมูล ดังนี้ 
1) ค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคา ค านวณจากมูลค่าสินค้าหรือบริการที่จะสั่งซื้อ            

สั่งจ้าง สูงสุดไม่เกิน 30,000 บาท 
2) ค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้!,หับริการตลาดกลางสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท 

แนวการตรวจสอบการจัดหาพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 
1. แนวการตรวจสอบขั้นการเตรียมด าเนินการจัดหา 
1. สอบทานการแต่งตั้งคณะกรรมการ มีค าสั่งซัดเจนและแต่งตั้งโดยหัวหน้าหน่วยงาน 
2. สอบทานการจัดท าร่าง TOR และร่างเอกสารประกวดราคาเป็นไปตามระเบียบก าหนด และได้

น าร่างเสนอหัวหน้าหน่วยงานเพื่ออนุมัติก่อนเผยแพร่ 
3. สอบทานว่าร่าง TOR และร่างประกวดราคาที่น าออกเผยแพร่ มีการด าเนินการดังนี้ 
1) ได้รับการอนุมัติจากหัวหน้าหน่วยงานแล้ว และเผยแพร่ในส่วนที่ เป็นสาระส าคัญ                        

ที่เผยแพร่ได้ 
2) เผยแพร่ทั้งในเว็บไซต์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง (www.gproajrement.go.th) 

ภายในระยะเวลาที่ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ก าหนด
โดยขอดูร่องรอยซึ่งเจ้าหน้าที่ได้ด าเนินการไว้ เซ่น การสั่งพิมพ์การเผยแพร่ประกาศจากหน้าเว็บไซต์ 

4. สอบทานการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็นไปตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย 
การพัสดุ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ก าหนดโดยตรวจสอบว่ารายซื่อคณะกรรมการ
ประกวด ราคาเป็นขุดท่ีกรมบัญชีกลางแต่งตั้งถูกต้อง 

5. สอบทานการดัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลาง โดยตรวจสอบว่าผู้ให้บริการตลาดกลาง ก าหนดรัน 
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เวลา และสถานที่ท่ีท าการเสนอราคา ได้พิจารณาก าหนด โดยอธิบดีกรมบัญชีกลางถูกต้อง 
 

6. สอบทานรายงานขอซื้อขอจ้างว่ามีการด าเนินการถูกต้องตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ,ที่แล้ไขเพ่ิมเติม และได้เสนอหัวหน้าหน่วยงานเห็นขอบแล้ว 

7. สอบทานการจัดส่งประกาศประกวดราคา มีการส่งให้ สตง. และปิดประกาศตามระเบียบ ส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และ ,ที่แก้ไขเพ่ิมเติม และมีการเผยแพร่สาระส าคัญ ของเอกสารที่
เผยแพร่ได้ทางเว็บไซท์ตามที่ระเบียบๆ 2549 ก าหนด 

2. แนวการตรวจสอบการคัดเลือกเบื้องต้นหาผู้มีสิทธิเสนอราคา 
1. สอบทานการรับซองข้อเสนอด้านเทคนิคว่าได้ด าเนินการโดยคณะกรรมการ ประกวดราคา ณ 

สถาน,ที่ที่ก าหนดรับ'ซอง และรับซองภายในเวลาที่ก าหนดโดยสอบทานจากบันทึก การด าเนินงานและเอกสารที่
เกี่ยวข้อง ได้แก่ 

1) บันทึกการรับซองประกวดราคา 
2) บันทึกการรับเอกสารหลักฐานต่าง ๆ ตามบัญชีรายการเอกสารของผู้ขาย 
3) หลักฐานการรับเงินหลักประกันซอง 
4) ตรวจสอบการลงลายมือซื่อของผู้ประสงค์จะเสนอราคาจากหนังสือแสดงเงื่อนไข              

การซื้อการจ้าง โดยประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
2. สอบทานการดัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคาว่าได้มีการพิจารณาคุณสมบัติของผู้ประสงค์เสนอ

ราคา ซึ่งด าเนินการโดยคณะกรรมการประกวดราคาและด าเนินการแล้วเสรจ็ ภายในเวลาที่ก าหนด 
3. ตรวจสอบว่ามีการแจ้งผลการคัดเลือกให้ผู้มีสิทธิเสนอราคาทุกราย ทราบโดย 
1) ตรวจสอบจากแบบแจ้งผลการคัดเลือกเบื้องต้น (แบบ บก.004-1) 
2) ตรวจสอบการลงประกาศทางเว็บไซท์ของหน่วยงานและกรมบัญชีกลาง โดย ตรวจจาก

เอกสารที่สั่งพิมพ์จากหน้าเว็บไซต์หรือเอกสารอื่น ๆ ที่เจ้าหน้าที่จัดท า 
4. กรณีมีการอุทรณ์ผลการคัดเลือกผู้มีสิทธิเสนอราคา ให้ตรวจสอบว่า 

1) ผู้อุทรณ์ยื่นอุทรณ์ภายในเวลาที่ก าหนด โดยตรวจสอบจากแบบอุทรณ์ผลการ คัดเลือก

เบื้องต้น (แบบ บก.004-2) 
2) การพิจารณาการอุทรณ์ หัวหน้าส่วนราชการด าเนินการภายในเวลาที่ก าหนด และ ได้มี

การแจ้งผลการอุทรณ์ตามแบบแจ้งผลการพิจารณาค าอุทรณ์ /คัดค้าน ผลการคัดเลือกเบื้องต้น (แบบ บก.004-3) 
3) ถ้าการพิจารณาการอุทรณ์ ด าเนินการไม่แล้วเสร็จภายในเวลาที่ก าหนด เป็นผลให้ผู้ยื่น

อุทรณีเป็นผู้รับพิจารณามีสิทธิเสนอราคา ให้ตรวจสอบว่ามีการชี้แจงสาเหตุหรือไม่  
3. แนวการตรวจสอบขั้นตอนการเสนอราคา 
1. ตรวจสอบผู้ให้บริการตลาดกลางและการแจ้งนัดหมายผู้มีสิทธิเสนอราคา 
1) ผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ เป็นผู้ที่กรมบัญชีกลาง คัดเลือก โดยตรวจ จากแบบ



แจ้งขอให้คัดเลือกผู้ให้บริการตลาดกลางตามแบบ บก.002-1 
 
2) มีการแจ้งนัดหมายผู้มีสิทธิเสนอราคา ให้ทราบก าหนดวันเวลา สถานที่เสนอราคา เพ่ือเข้า

กระบวนการเสนอราคาตามแบบ บก.005 และแจ้งซื่อผู้แทนผู้มีสิทธิเสนอราคา เข้าสู่กระบวนการ เสนอราคาตาม 
แบบ บก.006 

2. ตรวจสอบการด าเนินการเสนอราคา ดังนี้ 
1) ผู้ที่เข้ากระบวนการเสนอราคา เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกเบื้องต้น และผู้แทนผู้มีสิทธิ เสนอ

ราคาถูกต้องตรงกับท่ีคัดเลือกไว้ 
2) การแข่งขันด าเนินการตามเวลาที่ก าหนด 
3) มีการยืนยันราคาเมื่อสิ้นสุดการเสนอราคา โดยตรวจจากแบบยืนยันราคา 

ครั้งสุดท้ายในการเสนอราคาตามแบบ บก.008 และล้ามีกรณีขยายเวลาเสนอราคา ให้ตรวจสอบการยืนยัน ราคา
จากแบบเสนอราคา กรณีขยายราคาเสนอราคาตามแบบ บก.009 

3. ตรวจสอบการควบคุมการเสนอราคา ดังนี้ 
1) คณะกรรมการที่อยู่ประจ าสถานที่ที่ก าหนดเสนอราคาเป็นผู้ที่ ไต้รับมอบหมาย 

ถูกต้อง 
2) มีการก าหนดมาตรการ เพ่ือป้องกันการทุจริตและการสมยอมราคา โดยตรวจสอบ จาก

เอกสารหลักฐานหรือบันทึกท่ีหน่วยงานจัดท า 

3) ตรวจสอบการพิจารณาผลของคณะกรรมการประกวดราคา ว่าด าเนินการพิจารณา เสร็จ

ภายในวันที่การเสนอราคาสิ้นสุด และพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคาต่ าสุดหรือไม่ โดยตรวจสอบจาก บันทึกที่เสนอ

ผลต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
4. ตรวจสอบการพิจารณาของหัวหน้าหน่วยงาน ว่า เห็นขอบผลการพิจารณาของ 

คณะกรรมการประกวดราคา และได้สั่งการให้มีการด าเนินการตามขั้นตอนของระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
การพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549 ข้อ 10 (5) หรือไม่ โดยตรวจสอบดังนี้ 

1) กรณีเห็นขอบผลการประกวดราคา ให้ตรวจสอบว่ามีการแจ้งผลการพิจารณาให้ ผู้มีสิทธิ
เสนอราคาทุกรายทราบตามแบบแจ้งผลการพิจารณาการเสนอราคา ตามแบบ บก.010-1 

2) กรณีไม่เห็นขอบผลการประกวดราคาและสั่งยกเลิกการประกวดราคาให้ตรวจสอบว่า 
¤ มีการแจ้งผลการยกเลิกให้ผู้มีลิทธิเสนอราคาทุกรายทราบ 
¤ มีการรายงานให้ กวพ.อ ทราบตามแบบแจ้งยกเลิกการจัดหาพัสดุ ตามแบบ 

บก.010-2 
        ¤ มีการประกาศใน Website ของหน่วยงานและของ กรมบัญชีกลาง 
(vvww.gprocurement.go.th) 
 



5. ตรวจสอบการอุทรณ์ผลการเสนอราคา ดังนี้ 
1) ตรวจสอบว่ามีการอุทรณี หรือไม่โดยตรวจสอบจากแบบแจ้งเพ่ือระงับ 

การด าเนินการจัดหาพัสดุขั้นต่อไป กรณีมีการอุทรณ์/ร้องเรียน ผลการพิจารณาการเสนอราคา ตามแบบ บก.010-
4 

2) กรณีมีการอุทรณีให้ตรวจสอบผลการอุทรณีว่าเปีนอย่างไร และด าเนินการอย่างไร โดย
ตรวจสอบจากแบบแจ้งผลการพิจาณาค าอุทรณี/ร้องเรียน ผลการพิจารณาการเสนอราคา ตามแบบ บก.010-5 

6. ตรวจสอบการค านวณค่าใช้จ่ายในการประมูลว่าค านวณถูกต้องและได้รับจากผู้ชนะ การ
ประมูลครบถ้วน 



อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 
ส าหรับผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ 

ผู้ให้บริการตลาดกลางๆ จะสามารถคิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาๆ เฉพาะกรณีที่ได้ ผู้ค้าที่
เสนอราคา ,ขายดีที่สุด โดยอัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคา ๆ ที่คิดจากผู้ค้าที่ชนะ การประมูลๆ 
ประกอบด้วย อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคา ๆ (Success Fee) ซึ่งค านวณจาก มูลค่าสินค้า/บริการที่
จะสั่งซื้อ/จ้าง และค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางๆ ดังนี้ 

1. อัตราค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคา 
1) วงเงินงบประมาณท่ีจัดให้มีการเสนอราคาเสร็จที่มีมูลค่าไม่เกิน 2,000,000 บาท คิดค่าใช้จ่ายใน

การให้บริการเสนอราคาไม่เกิน 6,000 บาท/การเสนอราคา 
2) วงเงินงบประมาณที่จัดให้ม่การเสนอราคาเสร็จที่ม่มูลค่า 2 ,000,001 บาท - 10,000,000 บาท 

คิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาไม่เกินร้อยละ 0.4 และไม่เกิน 10,000 บาท/การเสนอราคา 
3) วงเงินงบประมาณที่จัดให้ม่การเสนอราคาเสร็จที่ม่มูลค่า 10 ,000,001 บาท -25,000,000 บาท 

คิดค่าใช้จ่ายในการให้บริการเสนอราคาในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.15 และไม่เกิน 20,000 บาท/ การเสนอราคา 
4) วงเงินงบประมาณที่จัดให้ม่การเสนอราคาเสร็จที่ม่มูลค่าสูงกว่า 25 ,000,001 บาท คิดค่าใช้จ่าย

ในการให้บริการเสนอราคาในอัตราไม่เกินร้อยละ 0.10 และ ไม่เกิน 30,000 บาท/การ เสนอราคา 
2. ค่าใช้จ่ายเดินทางของผู้ให้บริการตลาดกลางๆ แบ่งเป็น 4 ระยะ ดังนี้ 
1) จังหวัดที่ม่ระยะทางห่างจากกรุงเทพฯ โดยประมาณไม่เกิน 150 กม. (20 จังหวัด) ไม่มี 

ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ได้แก่ กรุงเทพมหานคร อ่างทอง อยุธยา ฉะเชิงเทรา ชลบุรี กาญจนบุรี ลพบุรี นครนายก 
นครปฐม นนทบุรี ปทุมธานี เพชรบุรี ปราจีนบุรี ราชบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม สระบุรี 
สุพรรณบุรี และสิงห์บุรี 

2) จังหวัดที่ม่ระยะทางห่างจากกรุงเทพๆ โดยประมาณ 151-250 กม. (7 จังหวัด) คิดค่าใช้จ่าย

เดินทางไม่เกิน 2,500 บาท/การเสนอราคา ได้แก่ ชัยนาท นครสวรรค์ สระแก้ว อุทัยธานี ระยอง จันทบุรี และ

นครราชสีมา 

3) จังหวัดที่ม่ระยะทางห่างจากกรุงเทพๆ โดยประมาณ ไม่เกิน 500 กม. (16 จังหวัด) คิดค่าใช้จ่าย
เดินทางไม่เกิน 5,000 บาท /การเสนอราคา ได้แก่ ประจวบคีรีขันธ์ ตราด เพชรบูรณ์ พิจิตร พิษณุโลก สุโขทัย 
ตาก อุตรดิตถ์ ชุมพร ก าแพงเพชร บุรีรัมย์ ชัยภูมิ ขอนแก่น มหาหาสารคาม ร้อยเอ็ด และสุรินทร์ 

4) จังหวัดที่มีระยะทางห่างจากกรุงเทพๆ โดยประมาณมากกว่า 500 กม. (33 จังหวัด) คิดค่าใช้จ่าย

เดินทางไม่เกิน 10,000 บาท/การเสนอราคา ได้แก่ อุดรธานี ยโสธร แพร่ ระนอง อ านาจเจริญ กาฬสินธุ เลย 

หนองบัวล าภู ศรีสะเกษ เชียงใหม่ เชียงราย มุกดาหาร นครพนม หนองคาย น่าน พะเยา กระบี นครศรีธรรมราช 

นราธิวาส ปัตตานี พังงา พัทลุง ภูเก็ต ล าพูน แม่ฮ่องสอน สตูล สงขลา สุ ราษฎร์ธานี ตรัง ยะลา สกลนคร 

อุบลราชธานี และล าปาง 



 

 


