
                                                             
 

เอกสารประกอบการส่งเบิกเงินค่าจ้างปฏิบตัิงานธุรการโรงเรียน(ทุกสิ้นเดือน) รายเดิม 
1. หนังสือน ำส่งเบิกเงินค่ำจ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน 
2.งบหน้ำเบิกเงินค่ำจ้ำงฯ 
3. ส ำเนำใบแจ้งจัดสรรงบประมำณ 
4. ส ำเนำใบสั่งจ้ำง (รับรองส ำเนำถูกต้อง) ที่ติดอำกรแสตมป์เรียบร้อยแล้ว 
5. ใบส่งมอบงำนจ้ำง (ต้นฉบับ)  
6. ใบตรวจรับพัสดุ (ต้นฉบับ) ส ำเนำค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ/ส ำเนำค ำสั่งผู้ตรวจรับพัสดุ 
7. รำยงำนผลกำรปฏิบัติงำน/บันชีลงเวลำปฏิบัติงำนรำชกำร 
8.บันทึกกำรท ำงำนของลูกจ้ำงแต่ละเดือน (ต้นฉบับ) หรือส ำเนำที่รับรองส ำเนำถูกต้อง 
9.ส ำเนำบัตรประชำชน/ส ำเนำทะเบียนบ้ำน/ส ำเนำหน้ำบัญชีธนำคำร                                                                     
 
ส่งเบิกเอกสารภายในวันท่ี 1 ของเดือนถ้าเป็นวันหยุดส่งวันถัดไป 
ข้ันตอนการเบิกเงินธุรการโรงเรียน 

1. ตรวจสอบเอกสำรหลักฐำน 2 วัน 
2. ขออนุมัติเบิกจ่ำย 1 วัน 
3. วำงเบิกในระบบ GFMIS 3 วันท ำกำร 
4. คีย์โอนในระบบธนำคำร 2 วัน (ต้องตรวจเอกสำรธนำคำรให้ตรงกันกับที่ส่งแนบมำ) 

รวมเวลำที่ต้องเบิกจ่ำยพร้อมโอนเงินเข้ำบัญชี  8  วัน (นับต้ังแต่ส่งเอกสำรมำเบิก) 
 
หมายเหตุ  แจ้งแนวปฏิบัติ 
 

1. ส่งเบิกเดือนแรกและเดือนถัดมำ ต้องเป็นส ำเนำที่รับรองส ำเนำถูกต้องแล้ว  
2. ส่งเบิกเดือนสุดท้ำยของกำรจ้ำง ต้องเป็นฉบับฉบับจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

                         ขอบเขตของงานจ้างอตัราจ้างปฏบิตัิงานธุรการโรงเรียน 
 
               โรงเรียน......................................... อ ำเภอ.......................................จังหวัดอุบลรำชธำนี 
รายละเอียดการจ้าง 
       งำนจ้ำงเหมำบริกำรเพื่อลดภำระงำนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู 
ระยะเวลาการจ้าง 
        ต้ังแต่วันที่  ............................. ถึงวันที่  ………………………………… 
คุณสมบัติของผู้รับจ้าง 
        1. สัญชำติไทย 
        2. อำยไุม่ต ำกว่ำ 18 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน...........ปี 
        3. วุฒิกำรศึกษำไม่ต่ ำกว่ำ ปวช. ขึ้นไป 
        4. มีควำมรู้ควำมสำมำรถด้ำนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ส ำเร็จรูปได้ดี 
        5. มีควำมประพฤติเรียบร้อย สุขภำพแข็งแรง เหมำะสมกับงำน จะได้รับกำรพิจำรณำเป็นพิเศษที่รับผิดชอบมี
บุคลิกภำพและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี 
        6. มีควำมรู้ ควำมสำมำรถในกำรใช้เคร่ืองคอมพิวเตอร์ และโปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่ำงดีจะ
ได้รับกำรพิจำรณำเป็นกรณีพิเศษ 
        7. ไม่เป็นผู้มีกำยทุพพลภำพจนไม่สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่ได้ ไร้ควำมสำมำรถ เสมือนไร้ควำมสำมำรถ 
วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ 
        8. ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่ำงถูกสั่งให้พักรำชกำร หรือถูกสั่งให้ออกจำกรำชกำรไว้ก่อน หรือเคยถูกลงโทษ 
ไล่ออกหรือปลดออกจำกรำชกำรเพรำะผิดวินัยตำมกฎหมำยว่ำด้วยระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน หรือตำมกฎหมำย
อื่น หรือโดนไล่ออกจำกหน่วยงำนเอกชน 
        9. ไม่เป็นบุคคลล้มละลำย 
        10. ไม่เคยต้องโทษจ ำคุกโดยค ำพิพำกษำถึงที่สุด ให้จ ำคุกเพรำะกระท ำควำมผิดทำงอำญำ เว้นแต่เป็น 
โทษหรือท ำควำมผิดที่กระท ำโดยประมำทหรือควำมผิดลหุโทษ 
ขอบเขตของงานท่ีจ้าง 
        1. พมิพ์ และตรวจทำนหนังสือรำชกำร 
        2. บันทึกข้อมูลทุกประเภทลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
        3. จัดท ำทะเบียน รับ-ส่ง ออกเลขหนังสือลงเคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
        4. ตรวจสอบ ดูแลครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ให้อยู่ในสภำพที่พร้อมใช้งำนอยู่เสมอ 
        5. ปฏิบัติหน้ำที่อื่นตำมที่ผู้ว่ำจ้ำง เจ้ำหน้ำที่ของผู้ว่ำจ้ำง หรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงมอบหมำย 



ข้อบังคับและระเบียบการท างาน 
        1. ผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติงำนในวันและเวลำรำชกำร โดยต้องลงเวลำปฏิบัติงำนทุกคร้ัง ที่เข้ำท ำงำนและเลิกงำน 
        2. ผู้รับจ้ำงต้องปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำรเพื่อท ำงำนเร่งด่วนเป็นคร้ังครำวตำมระยะเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด  
        3. ผู้รับจ้ำงต้องเดินทำงไปปฏิบัติงำนนอกพื้นที่เป็นคร้ังครำวตำมระยะเวลำตำมที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด 
วินัยการปฏิบัติงาน 
        1. เคำรพและปฏิบัติตำมระเบียบวินัยในกำรท ำงำนโดยเคร่งครัด 
        2. เชื่อฟังและปฏิบัติตำมค ำสั่งของผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้ที่ผู้ว่ำจ้ำงมอบหมำย  
        3. ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต ขยันหมั่นเพียร เสียสละ อดทน และมีควำมต้ังใจจริง 
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        4. ไม่แจ้งหรือรำยงำนเท็จ หรือปกปิดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรท ำงำนต่อผู้ว่ำจ้ำง 
        5. ไม่ละทิ้งหน้ำที่หรือขำดงำน กรณีหยุดงำน จะต้องแจ้ง/หรือรำยงำนให้ผู้ว่ำจ้ำงทรำบ 
        6. มำปฏิบัติงำนตรงตำมเวลำที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด 
        7. ไม่จงใจหรือปฏิบัติงำนให้ล่ำช้ำ จนเป็นเหตุให้เกิดควำมเสียหำยแก่ผู้ว่ำจ้ำง 
        8. ห้ำมผู้รับจ้ำงลงซื่อแทนผู้รับจ้ำงรำยอื่น อันท ำให้ผู้รับจ้ำงรำยอื่นได้รับประโยชน์หรือเสียประโยชน์โดย
เด็ดขำด 
        9. ไม่ก่อให้เกิดควำมเสียหำย สูญหำย แก่เคร่ืองมือ เคร่ืองใช้หรือทรัพย์สินอื่นใดของผู้ว่ำจ้ำง 
        10. ห้ำมน ำเคร่ืองมือ เคร่ืองใช้ หรือทรัพย์สินใดของผู้ว่ำจ้ำงไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
        11. ไม่เปิดเผยข้อมูลใดๆ อันเป็นเรื่องปกปิดควำมลับเกี่ยวกับกำรด ำเนินงำนของผู้ว่ำจ้ำงโดยเด็ดขำด  
วินัยเก่ียวกับความประพฤติ 
        1. ไม่ประพฤติตนไปในทำงที่จะน ำควำมเสื่อมเสียซื่อเสียงมำสู่หน่วยงำน 
        2. ไม่ใช้กิริยำวำจำไม่สุภำพ 
        3. ไม่กระท ำหรือสนับสนุนให้มีกำรทะเลำะวิวำท หรือท ำร้ำยร่ำงกำยเพื่อนร่วมงำน และผู้อื่น หรือ 
กระท ำกำรใดๆ ที่ก่อให้เกิดควำมแตกแยก ควำมสำมัคคีในระหว่ำงพนักงำนด้วยกัน 
        4. ห้ำมน ำสิ่งเสพติด สุรำ ของมึนเมำ และของผิดกฎหมำยเข้ำมำในบริเวณหน่วยงำน 
        5. ห้ำมเล่นกำรพนันทุกชนิด ในบริเวณหน่วยงำน 
        6. ไม่เสพสิ่งเสพติด สุรำ หรือสิ่งที่มึนเมำระหว่ำงท ำงำนหรือมำท ำงำนในสภำพมึนเมำ 
        7. ไม่กระท ำหรือให้ควำมร่วมมือในกำรโจรกรรม หรือท ำลำยทรัพย์สินของผู้ว่ำจ้ำงหรือกระท ำกำรอย่ำงใดอัน
เป็นเหตุให้ผู้ว่ำจ้ำงได้รับควำมเสียหำย 
        8. ห้ำมน ำอำวุธทุกชนิดเข้ำมำในบริเวณหน่วยงำนโดยเด็ดขำด 
        9. ห้ำมด ำเนินงำนหรือกระท ำกำรใดๆ ในทำงที่ขัดต่อกฎหมำย ระเบียบ แบบแผนของทำงรำชกำร และ
ศีลธรรมอันดี 
        10. แต่งกำยสุภำพ หรือตำมเคร่ืองแบบที่ผู้ว่ำจ้ำงก ำหนด 



ความรับผิดชอบของผู้รับจ้าง 
        1. ผู้รับจ้ำงต้องเป็นผู้มีควำมรู้ ควำมสำมรถหรือมีประสบกำรณ์ในกำรปฏิบัติงำนที่รับจ้ำงเป็นอย่ำงดี  
        2. หำกผู้รับจ้ำงไม่สำมรถปฏิบัติงำนได้ ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีผู้ท ำงำนแทนตำมควำมเหมำะสมด้วยค่ำใช้จ่ำย 
ของผู้รับจ้ำงทั้งสิ้น โดยผู้ท ำงำนแทนต้องได้รับควำมยินยอมจำกผู้ว่ำจ้ำงหรือผู้แทนของผู้ว่ำจ้ำงก่อน 
           กำรกระท ำใดๆ ของผู้ท ำงำนแทนผู้รับจ้ำงดังกล่ำวให้ถือเสมือนหน่ึงว่ำเป็นกำรกระท ำของผู้รับจ้ำงเหมำทุก
ประกำร และผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบด้วยตนเองในควำมเสียหำยที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรกระท ำของผู้ท ำงำนแทน 
        3. ผู้รับจ้ำงต้องรับผิดชอบต่อควำมสูญหำย ควำมเสียหำยที่เกิดขึ้นจำกกำรใช้พัสดุและอุปกรณ์ต่ำงๆของทำง
รำชกำร อย่ำงไม่ถูกต้อง จงใจ หรือประมำทเลินเล่อ และเมื่อเกิดควำมเสียหำยผู้รับจ้ำงไม่ยอมแก้ไขให้ลุล่วง 
ภำยในระยะเวลำอันควรจนเป็นเหตุให้ผู้ว่ำจ้ำง ต้องด ำเนินกำรเอง ผู้ว่ำจ้ำงมีสิทธิเรียกค่ำใช้จ่ำยที่เกิดขึ้นจำกผู้
รับจ้ำงได้ตำมที่เป็นจริง 
ความรับผิดชอบของผู้ว่าจ้าง 
           ผูว้่ำจ้ำงยินยอมให้ผู้รับจ้ำงใช้วัสดุครุภัณฑ์ของทำงรำชกำรได้ตำมควำมจ ำเป็นและเหมำะสม 
ค่าปรับและการหักเงินค่าจ้าง 
        1. ถ้ำผู้รับจ้ำงไม่มำปฏิบัติหน้ำที่ในวันเวลำตำมที่ก ำหนด ผู้ว่ำจ้ำงจะปรับเป็นรำยวันตำมที่ระบุไว้ในสัญญำ  
        2. ในกรณีที่มำปฏิบัติงำนสำย หรือเลิกงำนก่อนเวลำอย่ำงหน่ึงอย่ำงใด หรือทั้งสองอย่ำงรวมกัน 
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เกินกว่ำ 3 วันผู้ว่ำจ้ำงจะถือว่ำเป็นกำรหยุดงำนหน่ึงวัน 
เงื่อนไขการช าระเงิน 
        1. ค่ำจ้ำงจะช ำระเป็นงวด งวดละหน่ึงเดือน โดยช ำระให้ผู้รับจ้ำงหลังจำกผู้รับจ้ำงได้ท ำงำนเสร็จเรียบร้อย  
และผู้ว่ำจ้ำงได้ตรวจรับมอบงำนจำกผู้รับจ้ำงที่ส่งมอบให้แต่ละงวดเรียบร้อยแล้ว 
        2. ในกรณีที่ผู้รับจ้ำงท ำงำนนอกเวลำรำชกำร ให้ผู้รับจ้ำงได้รับเงินค่ำตอบแทนในกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำ
รำชกำร ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจ่ำยเงินค่ำตอบแทนกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร พ.ศ. 2550  
และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม 
        3. ในกรณีเดินทำงไปปฏิบัติรำชกำรในรำชอำณำจักรให้ผู้รับจ้ำงได้เงินค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำงตำม 
พระรำชกฤษฎีกำค่ำใช้จ่ำยเดินในกำรไปรำชกำร พ.ศ. 2526 และแก้ไขเพิ่มเติม โดยอนุโลม 
เงื่อนไขหลักประกัน 
        1. ผู้รับจ้ำงต้องจัดให้มีหลักประกันอย่ำงใดอย่ำงหน่ึงตำมที่ระบุไว้ในสัญญำระบุ 
        2. ในกรณีมีผู้ท ำงำนแทนผู้รับจ้ำง ผู้ท ำงำนแทนมีหน้ำที่จัดให้มีหลักประกันเช่นเดียวกับผู้รับจ้ำง 
 
                ลงชื่อ                        
                        (...................................................) 
     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน………………………………………. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างแบบฟอร์มค่าจ้างปฏิบัติงานธุรการโรงเรียน กรณีจ้างต่อเนื่อง (รายเดิม )  
 

                      บันทึกข้อควำม 
ส่วนรำชกำร  โรงเรียน.................................. อ ำเภอ...................................... สพป.อุบลรำชธำนี เขต1 
ที่...........................................................................วันที่  ...................................................................... 
เรื่อง รำยงำนขอจ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียนต่อเน่ือง วิธีเฉพำะเจำะจง 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน........................................................... 
          ด้วยโรงเรียน.........................................อ ำเภอ................................มีควำมประสงค์จะจ้ำงลูกจ้ำง
ชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน จ ำนวน 1 คน งำนพัสดุโรงเรียนเห็นควรด ำเนินกำรจัดจ้ำงต่อเน่ือง คร้ังที่ ...
ระยะเวลำ ..... เดือน ระหว่ำง............................................ เพื่อให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำร
บริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 มำตรำ 56 วรรคหน่ึง(2)(ข) และระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำง



และกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 22 ข้อ 79 และกฎกระทรวงก ำหนดวงเงินกำรจัดซื้อจัดจ้ำง โดยวิธี
เฉพำะเจำะจง ซึ่งมีรำยละเอียดดังต่อไปน้ี     
                   1.เหตุผลควำมจ ำเป็นที่ต้องจ้ำง เพื่อลดภำระงำนไม่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู 
                   2. ขอบเขตของงำนจ้ำง ตำมรำยละเอียดเอกสำรที่แนบ 
                   3. รำคำกลำงของงำนจ้ำง ค่ำจ้ำง ..........................บำท ( ........................................ ) 
                   4. วงเงินที่จะจ้ำง ค่ำจ้ำง .........................บำท (........................................) 
ระหว่ำงวันที่ ................................................................................   
                   5. ก ำหนดเวลำต้องกำรให้งำนแล้วเสร็จ ก ำหนดส่งมอบงำนภำยใน................วันนับถัดจำกวันที่
ได้รับหนังสือแจ้งให้เร่ิมงำน  ภำยในวันที่ .....................ของทุกเดือน 
                   6. วิธีที่จะจ้ำงและเหตุผลต้องจ้ำงด ำเนินกำรด้วยวิธีเฉพำะเจำะจง เน่ืองจำกกำรจ้ำงเหมำบริกำร
บุคคลทั่วไป และมีวงเงินไม่เกิน 500,000บำท ตำมที่ก ำหนดในพระรำชบัญญัติกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุ
ภำครัฐ พ.ศ. 2560/ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 
                   7. หลักเกณฑ์กำรพิจำรณำข้อเสนอ พิจำรณำคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์รำคำ 
                   8. กำรขออนุมัติแต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ที่มีรำยชื่อดังต่อไปน้ี 
                        8.1  ............................................ต ำแหน่ง........................................       ประธำนกรรมกำร  
                        8.2  ............................................ต ำแหน่ง.........................................       กรรมกำร 
                        8.3  ............................................ต ำแหน่ง.........................................        กรรมกำร 
                    9. ค ำสั่ง สพฐ. ที่1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2560 สพฐ.มอบอ ำนำจให้ผู้อ ำนวยกำร
สถำนศึกษำปฏิบัติรำชกำรแทนในกำรด ำเนินกำรตำม พระรำชบัญญัติจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 
2560 ทุกขั้นตอน ทุกวิธี เต็มวงเงินที่มีอ ำนำจ 
                   10. กำรจ้ำงเหมำบุคคลธรรมดำ หนังสือกรมบัญชีกลำง ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.4/ว82 ลงวันที่ 28 
กุมภำพันธ์ 2556 ไม่ต้องด ำเนินกำรในระบบ e-GP 
                   11. ขณะน้ีได้รับอนุมัติทำงกำรเงินแล้วควรจัดซื้อจัดจ้ำงตำมระเบียบพัสดุฯต่อไป  
 
 
 
 
 
 
 
 
     -2- 
 
                    จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและพิจำรณำสั่งกำร หำกเห็นชอบขอได้โปรด 
 

                    1.อนุมัติให้ด ำเนินกำรรำยละเอียดรำยงำนขอจ้ำงดังกล่ำวข้ำงต้น 
                    2. ลงนำมในค ำสั่งแต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ 



 
                                                                                      
      (..................................)เจ้ำหน้ำที่                                                        ค ำสั่ง 
       (................................) 
                                                                                           1. เห็นชอบและอนุมัติ                          
      (..................................)หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่                                      2. ลงนำมแล้ว      
      (.................................) 
 
 
 
 
 
 
 
หมายเหตุ   แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ  จ ำนวน 3 คน 
               ผู้ตรวจรับพัสดุ        จ ำนวน 1 คน 
 แต่งต้ังคนเดียวหรือสำมคนก็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                



                                                                                                                
 

 
                                                                                 

                                           
 
                                   ค ำสั่งโรงเรียน....................................     
                                                  ที่ ................../ ............... 
                  เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ กำรจ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน 
                                                   โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
                                      .............................................................. 
               ด้วยโรงเรียน....................................อ ำเภอ..................................จังหวัดอุบลรำชธำนี มีควำมประสงค์
จะจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน จ ำนวน 1 คน งบด ำเนินงำน ค่ำจ้ำงเดือนละ .................บำท 
( ต้ังแต่วันที่ .................................. ) ปีงบประมำณ ................โดยวิธีเฉพำะเจำะจง อำศัยอ ำนำจตำมระเบียบ
กระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 25 (5) ซึ่งได้รับมอบอ ำนำจ
จำกเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ตำมค ำสั่งส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน ที่ 
1340/2560 ลงวันที่ 24 สิงหำคม 2560 เรื่องมอบอ ำนำจเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ จึง
แต่งต้ังผู้มีนำมต่อไปน้ีเป็นคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ รำยกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน ดังน้ี  
                 คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ ประกอบด้วย 
                 1.  ............................................... ต ำแหน่ง............................................  ประธำนกรรมกำร 
                 2.  ............................................... ต ำแหน่ง ..........................................    กรรมกำร  
                 3.  ................................................ ต ำแหน่ง .........................................    กรรมกำร 
                 ให้คณะกรรมกำรที่ได้รับแต่งต้ังตำมค ำสั่งน้ี ท ำกำรตรวจรับพัสดุให้เป็นไปตำมเงื่อนไขของสัญญำจ้ำง/
สั่งจ้ำง ระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 250 ข้อ 175    มติ
คณะรัฐมนตรี ค ำสั่งที่เกี่ยวข้อง 
                 ทั้งน้ีต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

                        สั่ง ณ วันที่ .......... เดือน ............................ พ.ศ. .................. 
 
                                   
                                                  ( ........................................ ) 
                                          ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.................................. 
 
 
                                                                                
 
 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                  ใบเสนอรำคำ                                       ติดรูปถ่ำย 2 น้ิว 
                                                                       
                                                                   วันที่ ......  เดือน ....................พ.ศ. ....................... 
เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน................................................... 
                      1. ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว...................................... อยู่บ้ำนเลขที่……………………………… 
หมู่ที่..........ต ำบล .............................อ ำเภอ .............................จังหวัด…………………………………………………… 
เลขบัตรประชำชน........................................ โทรศัพท์………………………………………….. 
                     ผู้ลงนำมข้ำงท้ำยน้ี ได้เข้ำใจรำยละเอียดขอบเขตของงำนจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำร
โรงเรียน เงื่อนไขในใบสั่งจ้ำงโดยตลอด และยอมรับข้อก ำหนดและเงื่อนไขน้ันแล้ว รวมทั้งรับรองว่ำข้ำพเจ้ำเป็นผู้มี
คุณสมบัติครบถ้วนตำมที่ก ำหนด 
                     2.ข้ำพเจ้ำขอเสนองำนบริกำรตำมรำคำและก ำหนดส่งมอบ ดังต่อไปน้ี 

ที่ รำยละเอียดงำนจ้ำงเหมำ จ ำนวนหน่วย รำคำต่อหน่วย รำคำรวมเงิน 
 

1 จ้ำงเหมำลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำน
ธุรกำรจ ำนวน 1 รำย 
นำย/นำง/นำงสำว
....................................... 
ระหว่ำงวันที่ ..................................  
 

 
 

...... เดือน 

 
 

........../เดือน 

 
 

............- 

 รวมเป็นเงิน   ................- 
 
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ............-บำท  ( ........................ )ซึ่งเป็นรำคำที่รวมภำษีอำกรอื่น และค่ำใช้จ่ำยทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว 
                    3. ค ำเสนอน้ีจะยืนรำคำเป็นระยะเวลำ.............วันนับแต่วันที่ได้ยื่นใบเสนอรำคำ 
                    4. ก ำหนดส่งมอบงำนจ้ำงเหมำบริกำรรำยละเอียดข้ำงต้นภำยใน .............วัน  นับถัดจำกวันลงนำม
ใบสั่งจ้ำง 
 



 
ลงชื่อ  .........................................ผู้เจรจำตกลงรำคำ          ลงชื่อ    ........................................ผู้เสนอรำคำ 
       (  ......................................) เจ้ำหน้ำที่                               (...................................... ) 
 
 
                                        
 
 
 

 
                 บันทกึข้อความ  

สว่นรำชกำร  โรงเรียน ....................................... อ ำเภอ..................................... สพป.อุบลรำชธำนี เขต 1 
ที่...........................................................................วันที่  ............................................................. 
เรื่อง รำยงำนผลกำรพิจำรณำและขออนุมัติสั่งจ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียนต่อเน่ือง วิธีเฉพำะเจำะจง 

เรียน   ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน........................................ 
          ตำมที่ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.........................................เห็นชอบให้ด ำเนินกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวงำน
ธุรกำรโรงเรียน โดยวิธีเฉพำะเจำะจงในวงเงินงบประมำณ   ........................- บำท น้ัน 
                   เจ้ำหน้ำที่ได้เจรจำตกลงรำคำกับผู้เสนอรำคำโดยตรง ตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำร
จัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 24 ข้อ 79 ขอรำยงำนผลกำรพิจำรณำจัดจ้ำงลูกจ้ำง
ชั่วครำวงำนธุรกำรโรงเรียน เห็นสมควรรับรำคำจำก นำย/นำง/นำงสำว ..............................................กำรจัดจ้ำง
ครำวน้ีไม่เกินวงเงินงบประมำณและไม่สูงกว่ำรำคำกลำง เจ้ำหน้ำที่ได้ต้อรองรำคำแล้วผู้เสนอรำคำไม่สำมำรถลด
รำคำลงได้อีกตำมใบเสนอรำคำที่แนบ ก ำหนดส่งมอบงำนจ้ำงภำยใน .............วัน 
                     จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำสั่งกำร 
                     1. อนุมัติจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน รำยนำย/นำง/นำงสำว.............................. 
                     2. ลงนำมใบสั่งจ้ำง ในฐำนะ “ผู้ว่ำจ้ำง” 
                     3. ลงนำมประกำศผู้ชนะเสนอรำคำ 
 
  ลงชื่อ   ............................เจ้ำหน้ำที่ 
      (  ..................................) 
 
ลงชื่อ .................................หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
       ( ................................) 
                                                                   ค ำสั่ง 
                                                                    (    ) ชอบ อนุมัติ 
                                                                    (    ) ลงนำมแล้ว 

 



                                                                
                                                             ( ............................................... ) 
                                                     ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน .............................................    
                                                       วันที่  .......................................................... 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                          ประกำศโรงเรียน.................................................... 
                        เรื่อง ประกำศผู้ชนะกำรเสนอรำคำจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน 
                                                       โดยวิธีเฉพำะเจำะจง 
                                 ............................................................................................. 
                    ตำมที่กระทรวงศึกษำธิกำรมีนโยบำยลดภำระงำนที่ไม่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำรเรียนกำรสอนของครู 
โดยโรงเรียน................................... มีกำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน โดยวิธีเฉพำะเจำะจงน้ัน  

                     กำรจ้ำงลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน ผู้ได้รับกำรคัดเลือกคือ นำย/นำง/นำงสำว 
.................................................. โดยเสนอรำคำ เป็นเงินทั้งสิ้น  ........................-บำท ( ........................ ) 
ระยะเวลำ  ......  เดือน  รวมภำษีอื่น ค่ำเดินทำง ค่ำใช้จ่ำยอื่นๆทั้งปวง 

                               ประกำศ  ณ วันที่  .....  เดือน ...................   พ.ศ. .................. 

 

                                                          ( .................................................... ) 
                                                      ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.............................. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                  ใบส่ังจ้ำง                                                  ติดรูปถ่ำย 2 น้ิว 

ผู้รับจ้ำง ..........................................                               ใบสั่งจ้ำง เลขที่....... . / .............. 
ที่อยู่  ..............................................                               วันที่ ……………………………………… 
โทรศัพท์..........................................                                โรงเรียน................................. อ ำเภอ……………….. 
เลขประจ ำตัวประชำชน.............................                        จังหวัดอุบลรำชธำนี  
เลขที่บัญชีเงินฝำกธนำคำร............................. 
ชื่อธนำคำร...............................สำขำ………………………. 
              ตำมที่ นำย/นำง/นำงสำว.....................................ได้เสนอรำคำไว้ต่อโรงเรียน......................................... 
ซึ่งได้รับรำคำและตกลงจ้ำงตำมรำยกำร ดังต่อไปน้ี 

ที่ รำยละเอียดงำนจ้ำงเหมำ จ ำนวนหน่วย รำคำต่อหน่วย รำคำรวมเงิน 
 



1 จ้ำงเหมำลูกจ้ำงชั่วครำวปฏิบัติงำน
ธุรกำรจ ำนวน 1 รำย 
นำย/นำง/นำงสำว
....................................... 
ระหว่ำงวันที่ .................................. 
 

 
 

......เดือน 

 
 

.........-/เดือน 

 
 

.............- 

 รวมทั้งสิ้น   ................- 
 
( ............................................. ) 
1. ก ำหนดส่งมอบภำยในวันที่ ................. ของทุกเดือนนับถัดจำกวันที่ผู้รับจ้ำงได้รับใบสั่งจ้ำง 
2. ครบก ำหนดส่งมอบวันที่  ...................................... 
3.  สถำนที่ส่งมอบ โรงเรียน ................................................................................................. 
4. สงวนสิทธิ์ค่ำปรับกรณี ...................................................  คิดค่ำปรับเป็นรำยวันไม่ต่ ำกว่ำวันละ 100บำท 
 
 
ลงชื่อ ............................................ ผู้สั่งจ้ำง              ลงชื่อ ......................................ผู้รับจ้ำง 
        ( .........................................)                             ( .......................................) 
   วันที่    .......................................                        วันที่  ……………………………………… 
 
 
หมำยเหตุ กำรติดอำกรแสตมป์ 1000ละ 1 บำทตำมประมวลกฎหมำยรัษฎำกรใบสั่งจ้ำงจึงมีผลตำมกฎหมำย 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
                                                   

    
 ใบส่งมอบงำนจ้ำง                                   

  
                                                                              นำย/นำง/นำงสำว……………………………… 
                                                                              ที่อยู่.............………………………………………       

เลขรับที่    
วันที่ 
เวลำ           

 



                                                                              อ ำเภอ...............................จังหวัด……………… 
                                                             วันที่  ..... เดือน  .......................   พ.ศ. ............. 
เรื่อง  ส่งมอบงำนจ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน 

เรียน  ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน………………………………………………….. 

               ตำมที่ โรงเรียน .......................................ได้ตกลงให้ข้ำพเจ้ำ นำย/นำง/นำงสำว…………………………… 
จ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน  ตำมใบสั่งจ้ำง เลขที่ ........ /.............  ลงวันที่  ....  เดือน  ...............  พ.ศ. .............. 
ในรำคำจ้ำง .................-บำท  น้ัน 

               บัดน้ีข้ำพเจ้ำได้ปฏิบัติตำมใบสั่งจ้ำงดังกล่ำวข้ำงต้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งมอบงำนจ้ำงของเดือน 
..................... เพื่อตรวจรับพัสดุและขอเบิกเงินค่ำจ้ำง จ ำนวน ..............-บำท ( ...................... ) ให้ข้ำพเจ้ำต่อไป 

               จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบและด ำเนินกำรต่อไป 
                                                      
                                                          ขอแสดงควำมนับถือ 
 
 
                                                      (  .......................................) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                ใบตรวจรับพัสด ุ
                                                                              โรงเรียน………………………………………………….. 
                                                                              อ ำเภอ.................................จังหวัดอุบลรำชธำนี 



                                                           วันที่ ......  เดือน .......................  พ.ศ. .................... 
              ด้วย นำย/นำง/นำงสำว ..................................... ได้ส่งมอบงำนจ้ำงปฏิบัติงำนธุรกำรโรงเรียน  
จ ำนวน    1   รำยกำร ตำมใบสั่งจ้ำง เลขที่........... /............ ลงวันที่  ....... เดือน  .......................  .พ.ศ. .............. 
ไว้ให้แก่โรงเรียน......................................... เพื่อให้คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุท ำกำรตรวจรับแล้ว ปรำกฏผลดังน้ี 

1. ครบก ำหนด วันที่  .......  เดือน  ...................  พ.ศ. ................ 
               2. ส่งมอบ       วันที่ .......  เดือน  ......................  พ.ศ.  ........ 
               3. ได้ตรวจรับงำนจ้ำง ตำมใบส่งมอบงำนจ้ำง ลงวันที่  ......   เดือน  ...................  พ.ศ.  ..................... 
               4. ได้ตรวจรับและให้ถือว่ำงำนจ้ำง (  /    ) ถูกต้อง   จ ำนวน  1  รำยกำร 
                                                         (      )ไม่ถูกต้อง จ ำนวน..........รำยกำร 
ต้ังแต่วันที่ ...........  เดือน ................. พ.ศ.  ..........   เกินก ำหนด.........วัน (  )มีค่ำปรับ  ( / )ไม่มีค่ำปรับ 
               5. ได้เชิญผู้ช ำนำญกำร/ผู้ทรงคุณวุฒิมำปรึกษำด้วยคือ……………………………………………………………. 

               จึงรำยงำนต่อ ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน.................................. เพื่อโปรดทรำบผลตรวจรับพัสดุ ตำมนัยข้อ 
175 แห่งระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยกำรจัดซื้อจัดจ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560  

                                   ลงชื่อ.............................................. ประธำนกรรมกำร 

                                   ลงชื่อ ..............................................กรรมกำร      

                                   ลงชื่อ...............................................กรรมกำร 

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

เรียน ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน……………………………………………………… 
      คณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุได้ท ำกำรตรวจรับแล้ว ผลปรำกฏคือผู้รับจ้ำงส่งมอบงำนจ้ำงถูกต้อง ครบถ้วนตำม
ใบสั่งจ้ำง เห็นควรเบิกจ่ำยเงินค่ำจ้ำงจ ำนวน  ..................-บำท ( ............................)ให้แก่ผู้รับจ้ำงต่อไป 
 
ลงชื่อ ............................... เจ้ำหน้ำที่ 
 
ลงชื่อ.................................หัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่ 
                                                               ค ำสั่ง 
                                                                  (   )   ชอบ ด ำเนินกำรเบิกจ่ำยเงิน 
                                                       
                                                                      ( ..................................... ) 
                                                         ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียน............................................ 
              
 
 
 



 
 
  
 
 

 

   
 


